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 تا یرز#

 ۱_پارت #

 

 حال  زمان: ی الدیم 2020

  یشمس ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

 

 

 

 . داشت درد ی گرید جور بار نیا باختنش

 .بود قیعم و تازه 

 آرام کرد یسع و انداخت یکوتاه نگاه ساعتش به

 شب ک ی عرض در که یآرامش کو یول رد؛یبگ

  رفت؟ً باد بر  و شد خاکستر

  افتاده و پهن یها شانه ی رو را دستش دو هر الدیم

 . دیخند دوستانه و زد اش
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 کرد روانه  اش یسو به یا زننده و تلخ نگاه شهاب 

 دست و شود  جمع مرور به اش خنده شد باعث که

 . بردارد شیها  شانه یرو از را اش یاضاف

 

  یها دکمه و رفت یسرتاسر  ی نهیی آ  یرو به رو

 . بست را دشیسف راهنیپ

  و یخونسرد ی همه نبود، وجودش در یاحساس چیه

 احد چیه که گرفته سرچشمه یخشم از اش یسرد

 .نبود  خبر با آن از یا ذره یالناس

 به را شیابروها  بست، که  را راهنشیپ  آخر ی دکمه

 و داد قرار مخاطبش را الدیم و کرد  کینزد هم

  ست؟ آماده:دیپرس

 

  احمق نه ن یهم یبرا بود دستش قشیرف  سگ اخالق

 .  کرد دادن جواب برابر در یمقاومت نه و درآورد یباز

 

 دیبا. رسه یم گهید قهیدق چند تا حاضره داداش آره_

 .نمونه معطل یبجنب
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 یمشک براق  یها کفش یرو شهاب سرسخت  نگاه

  جگر سر دندان لحظه چند یبرا. نشست  رنگش

 مبل طرف به سپس و  گذاشت اش کرده یزی خونر

 و برداشت را اش کت و رفت  اتاق داخل رنگ یطوس

 . دیپوش

  چفت یها دندان یسخت به  و بود شده کبود صورتش

  عروسش لباس:گفت و کرد باز هم از را اش شده

  ست؟ دهی؟پوشیچ

 

 . انداخت کار به را زبانش مکث با و متعجبانه  الدیم

 

 شده؟ یزیچ...کنم فکر آره_

 

 . نکرد حرفش  به یا توجه

 . بود زده آخر میس به 

 !قفل هم ی رو شیها دندان و شد مشت شیها دست

 نیا به پشت  از که بودند کرده یکی به دست همه چرا 

 رونیب اش نهیس از را اعتمادش و بزنند خنجر مرد

 نگذارند؟ یباق دیام یا  روزنه یبرا یی جا تا بکشند
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 اش یرو به را درها ی همه تا بود آمده  شیتای ُرز چرا

 ببندد؟

 یب و سنگ  شود قلبش که بود آمده عمد از دیشا

 . مرحمت

 

 نشون یلی خ  رو ؟بلنده؟موهاشیچ عروسش تور_

  حه؟یمل کردم سفارش که  همونجور ششیده؟آرا ینم

 

 ی؟میپرس یم  یدار رو ها  نیا چرا یول آره؛ حهی مل_

  هماهنگ میمر با خودت مگه. شهاب میترسون

   ؟ینکرد

 

 

 ! بود کرده نفوذ هم استخوانش مغز تا منفور حس نیا

  با را خودش و بست را اش کت نیآست سر  یها دکمه

 .کرد سرگرم یجزئ و مسخره ی زهایچ نیهم

  خواست تا و ستادیا کنارش سردرگم یحالت  با الدیم 

  زبانش ر یز از را شهاب دل در ی خورده چیپ درد

 . برگشت طرفش به سربزنگاه بفهمد، و  بکشد رونیب
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  ؛یعصب  شهیهم از شتریب و بود سرخ شیها چشم

 آب بر نقش شیها نقشه تا  بُکشد را خشمش دیبا یول

 .نشود

 

 ی سفره سر  ادیب نکهیا از  قبل بگو میمر  به برو پس_

 . هاش چشم به بزنه یمشک لنز عقد

 

 ...داداش اما_

 

 

 را رفاتشان یها ستون زد که یادیفر و اوردین تاب

 .لرزاند

 

 

 ! الدیم مرگ و داداش_

  مونیآبج به برو. بشه تکرار مرتبه دو حرفم نذار 

  تو خواد یم شهاب...بگه خانم عروس به که...بگو

 . نهیبب یمشک یها  چشم با رو
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 سراغ رفت راست کی و نداد هدر را وقت الدیم 

 . میمر

  منتظر بود، نشسته یصندل  یرو شهاب بعد ساعت مین

  و نید و دل اش  یا افسانه  یها  چشم رنگ که یدختر

  برابر در اهیس یا پرده شد نیهم و برد  را مانشیا

 شد پدر هم خودش و کرد بزرگش یکودک از که ینفرت

 . مادر هم و

 

 عرق یکاغذ دستمال با و کرد شل را راهنشیپ ی قهی

 .انداخت ن ییپا سر و زدود را اش یشانیپ یرو سرد

  و نبات و نقل و دندیکش هلهله  همه آمد که عروسش 

  هم بار  کی یحت او اما ختند؛یر سرش یرو برنج

 . نکرد نگاهش

 

 

  یفاتح تایرز  خانم سرکار مکرمه  و محترمه زهیدوش_

  عقد به را شما لمیوک  ایآ خوانم یم سوم  بار یبرا
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 هیمهر به یخ ی ش شهاب یآقا  یشگیهم و دائم تی زوج

   لم؟یوک ایاورم؟آیب در معلوم

 

 

  و دیچک  اش یشانیپ از عرق. بود کرده خی دستش

 مین و دی پر پلکش. خورد زیل دماغش ی غهیت یرو

  ی قهیدق چند تا که کرد یدختر  ی حواله  یاجبار نگاه

 .بود اش یرسم  زن گرید

 و دیبر نفسش  خورد،  گره هم در که شانیها چشم

 چند یبرا  تایرز اغواگر رنگ سرخ  یها لب یرو

 .کرد توقف لحظه

  کی یها دندان...اش خوشمزه لبخند آن...لبخندش

 کردنش پنهان که یذوق با و درآمد شینما به...دستش

  مجلس، یها  تر بزرگ ی بااجازه:گفت بود، دشوار

 .بله
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  رنگش ی آب ییجادو یها  چشم. گفت  را بله باالخره

 تپش و دیدزد یا لحظه یبرا را حواسش و هوش

 .کرد تندتر و تند را قلبش

  نیا که بود نکرده گوش حرفش  به پس

 حبس ش یها چشم پشت را اشک گستاخانه  نیچن

  بزند؟  زار ریس  دل کی وقتش به تا گردانده

 . زد یا مردانه ناجوان و سرد ی  خنده شهاب

  هم یرو سفت را شیها پلک و دیکش  سوت گوشش

 . کرد عاقد  نثار عجله با ی ا بله و بست

 ها برگه و برداشت  مقابلشان زیم یرو از  را خودکار 

 .زد امضا هم پشت را

 دل نشکستن نه و بود محبت و مهر  از یخبر نه 

 دیبا امشب و شد اش یهست و آمد شب ک ی که یدختر

 !شود اش ی ستین و بماند

 

  تایرز#
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 ۲_پارت #

 

 

 

  یلحن و بغض با شهاب گوش کنار و شد خم میمر

 راه به  سر. شهاب مبارکه:گفت کی تبر خواهرانه

 بود مادرت. یکرد روشن رو همه چشم. یشد

 .ی گرفت سامون و سر که شد  یم خوشحال

 

 .شد خون دلش

 !بود؟ مادرش

 بزرگ نکردند صبر. گرفتند او از نامردانه را مادرش

 ببخشد؟ دیبا چطور ردیبگ را آمنه حق و شود

 ؟یعطوفت و عفو چه

 او و دیلرز خواهد  گور در مادرش تن امشب شک یب

 که ردیبگ انتقام یطور همان گرفتنش آرام  یبرا دیبا

 .گرفتند  آمنه از ها آن

 . شد قرمز ش ی ها چشم ی  کاسه و کرد باد رتشیغ رگ
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  ختندیر باغ  وسط که ها جوان دنید با و  گرفت باال سر

  صدر در  که ترها بزرگ و کردند رقص به و بزن و

 ینیریش و کندند پوست وهیم و نشستند مجلس

 نیریش کامشان تا گذاشتند دهانشان در یدانمارک

 .گذاشت کنار را یخودخود  شود،

 !شد آغاز  طوفان و

 یصندل بندش پشت که برخاست اش یجا   از یطور 

 .رفت فرو سکوت در باغ ی همه ناگهان و افتاد

  یرو تایرز  یوحش و ری دلگ و تابانه ی ب یها چشم 

  و آشنا  یروزگار یروز که نشست  یمرد صورت

 و بود شده کارش و کس همه و گاه هیتک

 . گر انیطغ یا  بهیغر...حاال

 

 .  پاشو_

 

  تایرز دست مچ یعصب شهاب  و بود نشسته همچنان

 را اش ی جلو آمد تا الدیم. کرد بلندش و گرفت را

 نیب از را نی سنگ جو نیا  که خواست تا  میمر و ردیبگ

 .ادیفر به شد لیتبد و گرفت اوج اش یصدا ببرد،
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 تو رفهمه؟دخالتیش نکنه، دخالت یبشر یبن چیه_

 . جاتون سر نیبترمگ. ممنوعه من کار

 

 و کرد شل دستش یکی آن با را راهنشیپ ی قهی 

 ... انداخت نی زم یرو و کند را کرواتش

 

 ! جماعت تمومه یعروس_

  حلوا شاباش یجا. هاشون خونه برن همه له،یتعط

  یآرزو یجا...نیبگ  تیتسل کیتبر یجا...نیکن پخش

 .دعا ...نیکن دعا...یخوشبخت

 

  که بس و بود الدیم همان  داشت جربزه که یکس تنها

 از داره یچ یفهم یداداش؟م یچ یعنی:گفت  حرص با

  اد؟یم در دهنت

 

  یکی طرف به و کرد رها  را تایرز دست. نداد محلش

 .کرد واژگونش قدرتش ی همه با و رفت زهایم از
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  بود افتاده بدنش چوب چهار و جان به یلرز  خشم، از

 ییها گام با  عروسش یسو به و شد اهیس رنگش که

 . رفت شتابزده

  یها چشم دستش پشت با و کرد راست را نفسش

  باال را اش اشاره انگشت و دیمال را نشیخون و خسته

 . دیغر شمرده شمرده، تایرز به رو و برد

 

  با شهاب نیا چون یهست  یک دختر یگفت یم دیبا_

 ریتوف خدا آسمون تا نیزم شیدید روزید که یکس

 .داره

 

  گرفت رحمانه یب را دستش و نداد  دادن  جواب فرصت

 . برد  خودش با کشان کشان و

 آن در از و دیشن را ها مهمان  یها پچ پچ و صداها

 . فرستاد رونیب بود دروازه که گوشش یکی

 

 بره؟ یم کجا داره رو دختر"

 اره؟یب سرش ییبال کی  نکنه

 ... عروس  چارهیب
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 !داشت یبد  بخت چه

 به بودم گفته خورد ینم ازدواج درد به شهاب

 ..."همتون

 

 و خودش با کرد چه که نبود اش یجا  چیه به

 .تای رز و شیآبرو

 

 

 

 **** 

 

 تا یرز#

 

 

 ۳_پارت #

 

 ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ گذشته
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 و چمدان و کرد باز را نشیماش عقب صندوق راننده

 .گذاشت پشت آن را فمیک

 ...سهیک آن  مثل...بود افتاده جا قلم از  یزی چ کی اما

  اطرافم و   نیزم داروها  رنگ یمشک ی  سهیک دنبال 

 چمدان و زدم کنار را راننده دمینفهم یحت  و گشتم را

  یول ختم؛یر رونیب را اش روده و دل و کردم باز را

 .نبود چرم و بزرگ ی سهیک آن از یاثر چیه

 یب که یا جه یسرگ و وسیما و شده پر ییها چشم با

 نیماش کاپوت یرو  را دستم شد،  شیدایپ موقع

 .خوردم تلو تلو،  بستنش محض به و گذاشتم

 و گرفت  را من یبازو دو هر و کرد ی برادر راننده

 بودند؟  دهیدزد را  سهیک آن. زد میصدا بار چند
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 گرفتن و گشتن همه نیا. رفت باد بر زحماتم ی همه 

 .شد پوچ و چیه دارو، نیتر ابی کم

  نکهیا به برسد چه بود کن خرد اعصاب تصورش  یحت

 . بود مانده حنا  در دستم و داشته تیواقع

 

 برو کنم؟ممد خبر  آمبوالنس یخوا ی؟میخوب  خانم_

 ...بدو...ره یم یاهیم  یاهیس چشماش بزن زنگ

 

 .شدم پا سر  زور به و گذاشتم نیماش  یرو را دستم

  خسته و حال یب و دهیپر  یرو و رنگ با راننده به 

  میطور... ردامادیم نیببر رو من...خواد ینم:گفتم

 . ستین

 

 رو؟  شوما ببرم یطور نیا شه  یم مگه_

  خوب...که مارستانیب بردت شه ینم یفتیم پس

 ؟ یکن یم مصرف  یزی؟چیدار شد؟دارو یچ...یبود
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  را بود افتاده میها شانه ی رو که را زمی ل و ینخ شال

 و دیایب که کرده نیکم فرودگاه در دم مامور. کردم سر

 !دهد  یریگ کی

 که همکارش و راننده به رو و دمیکش یقیعم نفس

  اورژانش، به بزند زنگ و فتدیب یاتفاق بود منتظر

  گرید و دیچسب را میگلو خیب که یبغض با و کردم

 یرو که ییها  اشک با و کردم باز لب نکرد؛ میرها

 مادرم یداروها  ی سهیک :گفتم شدند روان میها گونه

  و کردم دا یپ فرانسه از...یبدبخت با...زور به. ست ین

  گهید اواخر نیا...بشه بهتر  الاقل تا ارمیب که دمیخر

 ؟ یخونه؟چجور   برم چطور االن...شده بد  یلیخ  حالش

 

 

 سهیک اون  تو یچ حاال. یمکافات عجب. بابا یا_

 ؟یکرد گمشون ای دنیبود؟دزد الکردار
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 ینم یول بودن یچ واقع در دونم یم...دونم ینم_

 ... دنیدزد ای  کردم گم دونم

 

 

 دستمال و دیکش اش یمو کم سر یرو  را دستش

 . رفت فرو فکر در و دیچ یپ دستش دور را اش یزدی

  من به و  کرد باز را در و زد دور را  نیماش عیسر

 و تهوع حالت  و جهیسرگ انقدر. نمیبنش که زد اشاره

 را اش ییچرا و چون که داشتم یعصب درد معده

 .  شدم سوار و دمینپرس

 باند از ییما یهواپ لحظه همان  چرخاند، که را چییسو

 آرام را رمیدرگ ذهن شیاهو یه. کرد پرواز و شد بلند

 .کرد تر

 زدم هیتک سرد شهیش به و  بستم هم یرو را میها  پلک

 یم کجا:دمیپرس شان،یپر و زار حال  همان با و

  فوقش...ردامادیم نیبر...نینبر رو من مارستانیم؟بیر

 دارو اون دیبا...سیپار گردم یبرم گهید پرواز کی با

 . رمیبگ  رو ها
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 سوم ؟جهانیکرد فرض یچ رو رانیا . ستی ن الزم_

  لهیت هیما کمی فقط داره ابه،ی کم غربم تو که ییداروها

 و یکن شل  رو سهیک سر اگه که خواد ی م یباالتر ی

  فهیرد خسرومون، ناصر  هیاخو به یبد رو پرواز پول

 .کارت

 

 

 به. کرد نگاهم صداقت با نیماش وسط ی نهییآ از

. آوردم لب  بر یز یآم تشکر لبخند و زدم هیتک یصندل

 در بودم دور  وطن از ها سال بودم، نشناخته را رانیا

  من ی خانواده...نبود من ی شهیر چکسی ه که ییجا

 ...نبود اصالتم...نبود

 با داشت شهرش در که یقشنگ یها  حس وجود با

 و العاده فوق یها  شب شیها یرنگارنگ  تمام

 یها چراغ و جذاب یها ابانیخ  اش ییتماشا

  بود ریدلگ و بیغر...ها  نیا ی همه با...معروفش

 .من یبرا
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 عمرم، مادرم، که خصوص به کردم حس را کمبودش

  جز به یچیه و مانده تنها خاک نیا در میزندگ

 .نبود مهم شیسالمت

 پر پر دنشید دوباره یبرا دلم و گرفتم بغل را خودم

 نشود؟ دایپ داروها آن اگر. زد

 احوال تلفن پشت یواشکی پرستار که همانطور اگر

 کرد؟ گزارش بد را_مادرم_جان  یاطلس

 ی گوشه از اشک و انداخت دلم به چنگ ها اگر نیا

 . زد شترین راستم سمت چشم

 

 م،یصدا پشت در شده خفه یدیناام با آلود بغض

 هست؟ یک یاخو نیا: دمیپرس

 

 

 که یمرد آن...مرد آن که بودم نکرده بو را دستم کف

  یبازار نیب ...تهران در بود شده شهره اش یمردانگ

 را سرنوشتم بود قرار...ها یحاج و ها  کاسب و ها

 .دهد رییتغ
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 تا یرز#

 

 

 

 ۴_پارت #

 

 

 

 

 تهران ی ها ابانیخ نی آمدتر و رفت  پر از یکی به

 . خسرو ناصر  م،یدیرس

  یجلو بود، بلد را جا آن ی نقطه به نقطه که راننده 

.  شد ادهیپ و کرد  پارک نگیپارک یها  در از یکی

 همراه را فمیک فقط و شدم ادهیپ یتاکس از  بندش پشت

 که نبود سهیک آن از تر مهم  یچیه چون آوردم خودم

 .باشم داشته را دادنش دست از ترس

 شمس  ابانی خ یخیتار یبناها  به و چرخاندم سر

 شده مرمت یتازگ به که روشن یسرا  و العماره
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 یکس پشت یشتریب ی عجله  با و کردم نگاه بودند،

  کردن کمک در بودن بهیغر نیع در که افتادم راه

 .بود دلباز و دست

 که سرش برگشتن یگاه از هر و بلندش یها قدم

 عجله تا کرد بمیترغ  نه، ای ام افتاده نفس از ندیبب

 .شود کوتاهم یها  گام یچاشن

 

 شلوغ. بود شده امتیق م،یدیرس که یمرو ابانیخ سر

 دنبال من مثل که ییها آدم از پر و صدا و سر پر و

 ... بودند" یز یچ"

 چشم با و چسباندم خودم به و گرفتم تر  سفت را فمیک 

  یناج شکار  در که راننده همانند گشتم؛ را  اطرافم میها

 !بود من

 

 

 زاغ و باشه ابونیخ نیهم کف دیپسر؟با نیا کجاست_

 .نپره یمشتر که بزنه چوب اهیس
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 از دلسرد با و دمیکش دندان  به را نمیی پا لب گوشه 

 دست شالم از زده رونی ب یموها به شدنش، دایپ

 راننده ادیفر کبارهی به که  انداختم ریز به سر و دمیکش

 به ما از دورتر یاندک_بازار وسط که یآشوب  همراه به

 .شد  بلند_افتاد راه

 

 

 !کردش دعوا باز نی حس  امام ای_

 

 

 ؟یک_

 

  دهانش از که یا جمله تنها و کرد تند پا ناراحت

 ... که بود نیا آمد رونیب
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 شر نیا تا جات از نخور تکون. خانم نجایا بمون تو_

 . بخوابونم رو

 

 

 بود؟ زیگالو به دست مرد  همان شر از منظورش

 

  یکی و رفت  تیجمع طرف به اش یچاق  با دوان دوان

 هول عقب  به را فیحر تا  گرفت کمک  و کرد صدا را

 . نگردد دردسر دنبال او  الاقل و دهد

  کی که انگار و کردند شان دوره ها یبازار  و مردم

  پچ پچ و شکستن تخمه با بگذارند اکشن و جذاب لمیف

 آتش کوره  در زمیه و زدن حرف  هم گوش ریز

 .کردند تماشا ختن،یر

 !شیپ سال  هزار چند  در ها اتوریگالد جنگ هیشب

 

  و اطیاحت با و نکردم یتاکس راننده حرف  به گوش

  مرد آن بشود که ییجا تا  رفتم جلوتر د،یترد و ترس

 .دید را یقو
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 راهنیپ و بود عرق سی خ رنگش ی مشک یموها

 اش زده باال آرنج تا یها نیآست...خون غرق دشیسف

 ... افتاده اش یی ابتدا یها دکمه و پاره هم

 ی قفسه  یرو را دستم.  رفت نفسم دیکش که عربده

  اش یعصب  صورت به جا همان از و گذاشتم ام نهیس

 .زدم زل

 

 نبود بدنش در ستادنیا ینا  گرید که مقابلش طرف به

 یرو که بود گرفته تر  محکم را راهنشیپ ی قهی و

 بماند، رهیخ   شیها چشم تخم  به و نشود پخش نیزم

 و یخون یم یُکر من واسه که باشه آخرت بار:گفت

 ورا نیا که بشنوم...ای...نمیبب...یر  یم یآب ریز

 یم رو دستت...یدار ورش یاومد و افتاده کالهت

 .موال به شکونم

 

 

  با و بود راننده کنار. دیکش را راهنشیپ  پشت از یکی

 .دیغر دوستانه یا شده  یحرص لحن
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 سر االن کرد یقاط خون  و کف. گهید کن ولش بابا_

 فتهی م راهمون باز بشه دایپ مامورها ی کله و

 از رو درسش. شد ادب. داداش الشیخ  یب. یکالنتر

 . شد بحر

 

 

 

 کنج لبخند نیا خواد یم دلم ستین یاعتماد  بهش_

 .بترکونم بزنم زار حال نی ا تو رو لبش

 

 

  باز را شیها  مشت و شد  زیلبر صبرش یتاکس راننده

 آن قامت  و قد یول برود؛ تر عقب کرد تالش و کرد

 ... بود او از بلندتر  شر مرد

 بلندش ها کاسب یمابق افتاد نیزم یرو  که فشیحر

  خودشان حداقل ای برسانند درمانگاه کی به که کردند

 باند زخمش دور و بشورند  را صورتش و سر

  راننده داد با که یا دوره و  احوالش از نگران...ببندند
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 به و درآوردم فمیک از ی ا پارچه دستمال...شد پخش

 .شتافتم اش  یسو و سمت

 

 

 به...اما...کرد فرار...دیترس یآدم ن یهمچ از دیبا

 بروم که گفت گوشم در یک ی که انگار رفتم شوازشیپ

  طرفش از یگزند و بیآس چیه که باشد قرص دلم و

 .امانم در و ستین

 

  یموها در دست و کرد صاف را دشیسف راهنیپ

 . نباشد صورتش در که برد رنگش  یمشک

 

 با را دستمال. میخورد هم به گرفت باال که سر

 و میشد چشم در چشم. کردم دراز سمتش به استرس

 از داره:گفتم و کردم باز زبان رید ی لیخ یا  لحظه

 ...کنم فکر شکسته...ادی یم  خون سرتون
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  خون جا آن از که شی موها نیب را  دستم خواستم

 را دستم  مچ راه انیم که ببرم عرق، نه بود یجار

 .آورد  نییپا و گرفت

 

 تا یرز#

 

 

 ۵_پارت #

 

 

 

 

 .نزن دست_

 

 نیب از را بود دوخته جان  یاطلس که یگلدار  دستمال

 که ییجا  سرش یرو و دیکش رونی ب میها انگشت

 از چشم  یا لحظه و گذاشت بود، برداشته شکاف

 .برنداشت صورتم یرو

@shahregoftegoo



 نخورده کتک دو آن یپاها و دست ریز کم که دوستش

 بود رفته که یادیز خون  دنید با و آمد کنارش بود،

 را گوشش کرد اشاره راننده به و  شد تر یعصب

 . چاندیبپ

 .ببرد حساب انسالیم مرد آن از که انگار

 

 پسر؟  یای یم عقل سر یک_

 

 

 داد خرج به  تیجد و گرفت من از را نگاهش باالخره

  حروم آدم بازار نیا تو یمنته . زیپرو عقلم سر:گفت و

 . ادهیز زاده

 

 با باش مراقب نداره تو به یدخل هست که یچ  هر_

 پس. یزن یم یک پر تو  و یپر یم کجا یپر یم یک

 . بد میشاک که نگفتم ینگ فردا

 

 را لشیموبا و برد شلوارش  بیج در را دستش

 تا گرفت  باال سر و فرستاد امکیپ یک ی به. درآورد
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  من دنید با  یول بزند؛ او به گرید درشت حرف کی

 یبرا که افتاد ادشی تازه و دیماس دهانش در ها کلمه

 م؟یآمد نجایا چه

  نکهیا از قبل و گذاشت اش شانه یرو  را دستش

 .دیکش وسط را مادرم یداروها یپا بروند

  اضطراب از و شد یباران میها چشم. نبود دلم در دل

 . گرفت زبانم

 

 

  رو قائله که امیب بود قسمت آوردم، من  رو خانم نیا_

  نیا نکهیا  کالم مخلص. کنم ریخ به ختم سیپل از قبل

  کرده گم رو داروهاش ی سهیک فرودگاه تو دختر

 . لنگشه هم  یبدجور

 

 

 هم در یها اخم و شد قفل  میها چشم  یرو  نگاهش

 . کرد باز هم از را اش رفته فرو
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 درآورد شلوارش بیج از را نیماش چیی سو دوستش

 بود، هی بخ به اجیاحت اگر و بروند درمانگاه به که

 .بزنند هیبخ

 به رو و کرد من به را پشتش و نداد کشش

 شمرده و  کرد_قلب خوش ی راننده  همان_ز یپرو

  تو...ادیب بعد ی هفته آخر بگو فقط باشه:گفت شمرده

 هم سالم اومده سالم که خونشون دم برسونش برو هم

 ... برگرده شده  خراب نیا از

 

  یها شانه  یرو را دستش. برود که دی کش را راهش

  را حرفش میمستق که گفت میمستق ریغ و زد زیپرو

 .نزند

 بود؟  ینجوریا چرا

 وضعش جان یاطلس بکشد،  هفته آخر به کار دینبا

 جا آن را ام یزندگ و درس هم نیهم یبرا  بود میوخ

 به برگشتم فرانسه  از پرواز طیبل نیاول  با و کردم رها

 .رانیا
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  که زدم را دلم حرف  یا واهمه چیه بدون و بلند

 .ستادیا

 

 

 مادرم...کنم صبر  هفته آخر تا تونم  ینم من_

  زودتر حالش که ببرم فردا تا رو داروها دیبا...ضهیمر

 .لطفا کن کمکم...بشه خوب

 

 

 گهید ی هفته   پنجشنبه تا  من یول بده؛ شفاش خدا_

 .ستمین

 

 

  یحت و گرفت دلم از را داروها آن گرفتن هیدلگرم

  وسط را خودش نیا از شتر یب نکرد جرات  هم زیپرو

  جز یچیه من یبرا یول فتد؛یب در او با و  ندازدیب آتش

 .نبود مهم مادرم حال  شدن بهتر

  زیچ هر ای و شود بلند دستش و بکشد ادیفر اگر

  دهیند را بود احتمالش درصد  صدم ک ی که یگرید
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 سوزان ییها اشک و شد منفجر که یبغض با و گرفتم

 یبرا که یضعف نقطه یرو  دست انداخت، راه به را

 خودت مادر اگه:دمیپرس و گذاشتم بود  مردها ی همه

 ؟یرفت یم یکرد یم رو پشتت ینجوریهم بود هم

 بده؟   شفا یگفت یم

 

 

  یازدحام پر ابانیخ انیم درست. شد متوقف حرکت از

 .بود سنجاق ما یرو شانیها چشم همه که میبود

  لب ریز و  بست هم یرو سفت را شیها  پلک زیپرو

 دستش دو هر دوستش و بگذارند ریبخ خدا که گفت

 و گرد یها چشم و  برد چنگ شی موها نیب را

 بود، زده  خشکش که او به خکوبی م را متعجبش

 .کرد

  با و خورد  چرخ سمتم به  آهسته شیها کفش  ی پاشنه

  دهانم به لحظه چند فقط رفته فرو هم در ییها سگرمه

 هدف را زانمی گر یها مردمک درست بعد و...زد زل

 .گرفت
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  جانش به یوحشتناک لرز و بود شده مشت دستش

 .افتاد

 شتریب و زدم که یزشت حرف دیشا و ترس از ام چانه 

 .دیلرز بود، ضعف  نقطه کی از

  قفل ام نهیس قفسه در  که ییها دست با تر محکم 

 ... شدم  منتظرش و  نزدم جا دوئل نیا از کردم

 ... زدم حدس که همانطور

 

 

 شماره خانم از. الدیم کن کنسل رو  اهواز پرواز_

 ریز اگه رو ها دارو فردا  تا که ریبگ رو لشیموبا

 .کنم دایپ بود، سنگم

 

 تا یرز#

 

 

 ۶_پارت #
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 یرو الدی م ی رفته باال  یابروها و زده شگفت نگاه

 دستش و درآورد  را لشی موبا عیسر. دی چرخ او و من

 .رفت ها شماره یرو

 چشم بودند حاضر که یکسان هیشب کرد که ادداشتشی

 افتاد راه به سرش پشت رند،یبم برادرشان یبرا بسته

 .برد باال یخداحافظ یمعنا به زی پرو یبرا را دستش و

 

 به و میشد میماش سوار میرفت رونی ب که جا آن از

  زیپرو آقا نه هم راه در. میکرد حرکت رداماد یم طرف

  که من نه و کرد صحبت بود، لی آن اش چشم نور که

 .بودم مانیپش میها گفته از

 

 از که یمیقد ی محله وارد و دیچیپ را ان یقباد ابانیخ

 بود، کرده سکونت آن در جان یاطلس شی پ سال یلیخ

 . زدم لبخند و شد
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 را دستش شد، که متوقف  و کرد کم را ن یماش سرعت

 اخطار تا برگشت  و گذاشت اش یکنار یصندل پشت

 .نگذارم  وجه چیه به آدم آن ُدم یرو پا بدهد

 و رد دیبا یث یحد و حرف انیم نیا در که بودم مطمئن

 !شود بدل

 

 

 کمکت. یهست من میمر یجا  هم تو جون  دختر نیبب_

  تحت که باشه حواست یول ؛یبر شهاب شیپ که کردم

 . ی نکش وسط رو مادرش یپا یطی شرا چیه

  هزار...نه برابر صد...نه برابر ده هیبق برخالف

 !حساسه  مادرش یرو...برابر

 یدون یم  که حاال ،یدونست ینم چون بگم بهت گفتم

 . گم یم  خودت بخاطر. کن گوشات  جفت ی زهیآو

 

 

 .بود شده سرخ و داغ میها لپ یشرمندگ از
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 . بدهکارم بهش یخواه معذرت کی که دونم یم_

 

 

  را میپاها. دمیکش خودم سمت به را در ی رهیدستگ

 انداختم میها  شانه یرو را فمیک و گذاشتم نیزم یرو

 عقب، صندوق از چمدانم برداشتن و رفتن قبل و

 ...کردنتون کمک از یمرس...کنم یم جبران:گفتم

 

 

 را عقب صندوق در و برداشتم را نم یسنگ چمدان

 آقا رفتن، موقع. ستادمی ا ساختمان در یجلو  و بستم

 . نکرد یخداحافظ  و گذاشت گاز پدال ی رو پا زیپرو

  چند در کیت شدن باز با و  گذاشتم زنگ  یرو را دستم

  تا زدم گلگونم یها لپ یرو کوتاه و درد یب ی ضربه

 . برگردد یعیطب حالت  به رنگش

 

 را چمدان ی دسته و کردم میها لب به ن یمز را لبخند

  آسانسور نیکاب سوار. دمیکش خودم دنبال به و گرفتم

@shahregoftegoo



 ذوق شتریب دوم ی طبقه به دنیرس اعالم با و شدم

  چگونه شیپ ساعت کی نی هم تا که رفت ادمی و کردم

 .بودم ریدرگ

  ریبگ رو لشیموبا شماره  خانم از" گفتن بعد هم دیشا

  المیخ"کنم دایپ را ها دارو شده سنگم  ریز از فردا تا

 ...شد راحت

 فیک سر  که بودم شده دواریام اندازه از شیب دیشا

 که شدم یا  خانه وارد و درآوردم  را میها کفش و آمدم

 ...بود رابیس ی اطلس یبو از

 

 نداشت، رخسارش به رنگ که مادرم دنید با ها دیشا

 .نشست دلم در ایدن غم و دیپر

 

 

 ...مامانم...جان یاطلس... یاطلس_

 

 

 . بودند دهیتراش را شیموها
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 .بودند گرفته  را اش ییبایز

 بود نمانده  رنگش یآب روشن یها چشم در یفروغ

 دست مدام و بنگرد خودش به نهییآ در میقد مثل که

 .بکشد صورتش  یرو

  رنگش یمشک یموها و  نیغمگ هرچند بزند، لبخند

 .ببافد را

 ... جان یاطلس بود رفته آب

  میپاها و دست و افتاد م یها شانه سر یرو از فمیک

 و برداشت را ژنشیاکس ماسک دنمید با. شد سست

 ... بود ییالال شیصدا آهنگ هنوز...زد میصدا

 

  تایرز#

 

 

 

 ۷_پارت #
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 .تامیرز_

 

 

 .کرد باز دنمیکش آغوش در یبرا را دستش دو هر

 مشام به قیعم را اش  یبو و شتافتم طرفش به

 . دمیکش

 و دهیخم قامت و نشستم نیزم یرو  زانو دو یرو

 .گرفتم بغل  وسواس با را  اش یاستخوان و شده مچاله

 

 دست با و شدند روانه  صورتش یرو  شیها اشک

 و گرفت را صورتم  طرف دو و کرد پاکش لرزان ییها

 مادر زیعز. دخترم ات  خونه به یاومد خوش:گفت

  تر خوب خوبم، ؟منیکرد  ول رو تیزندگ و درس چرا

 سر و ی ایب راه همه ن یا خواست ینم شم یم هم

 .یبزن
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 رم ینم هم  ییجا چیه. بمونم شتیپ گهید اومدم من_

  یم من. بمونم اونجا که یزد گولم ها حرف  نیهم با

 یبق ما خوام یم...جان  یاطلس باشم  تو شیپ خوام

  اونجا یباش  تو که جا  هر...کنم یزندگ نجایا عمرم

 ...باشم

 

 

 و زد را  ژنشیاکس ماسک. دیکش عقب را دستش

 به یراض یعنی که برد فرو هم در را ش یها سگرمه

 !ستین  یدلسوز نیا

 !ستین یخودگذشتگ  از نیا به یراض

 عنوان  به سیپار در که عمرم سوختن به یراض

 !ستین بودم، خته ی ر هیسرما

  ی پاشنه در خار بخاطرش نبود یراض جان یاطلس

  و بمانم نجایا در نکهیا به برسد چه برود فرو میپاها

 . بمکم سماق

 

 ... بودم یراض ها نیا ی همه به من یول 
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  دنید  با و کردم بلند نیزم یرو از  را میزانوها 

 و بود آشپزخانه  ی آستانه در که زهرا_پرستارش 

  قدم طرفش به_بود کرده باد و انیگر  شیها چشم

 .برداشتم

 

 

 ست؟ین راه  به رو حالش که ینگفت بهم زودتر چرا_

 

 

 درآوردم را زمیل و افتاده شال. بودم اش یرو به رو

  یها انگشت با زهرا. انداختم  مبل ی  دسته یرو و

  من من و کرد یباز تمرکز یب و مضطربانه دستش

 یم که رو مادرتون...خانم تایرز بگم یچ:گفت کنان

 هم رو درمونش و دوا یحت...هیلجباز آدم...دیشناس

  نگم؛ شما  به که داد قسم ی کل...ده ینم انجام درست

  خودش بخاطر...ارمیب طاقت نتونستم هم   آخرش یول

 رو من دیبگ بهش خدا رو تو...زدم  زنگ شما به

 .کنه حالل

@shahregoftegoo



 

 ماسک دوباره و دیشن را  مانیها حرف  جان یاطلس

  ،یناراحت و قاطع لحن با و برد نییپا را ژنشیاکس

  پا سر هم هنوز که ندازدیب  ادمی تا کرد فی تکل و نییتع

 !بود

 

 

 بفهمه دینبا دخترم نگفتم مگه ببخشم؟من رو یچ_

  دخالت کارم تو نگفتم ندارم؟مگه یخوش روز و حال

 کنم؟ ی م حرومش بخوام خودمه جون نیا نکن،

 یگرد یبرم هفته آخر...نکن باز رو چمدونت...تایرز

 ...فرانسه

 

 ...مامان اما_

 

 

 . بود یعصب. گرفت اش سرفه
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 و یگرد یبرم. امی یم  بر خودم پس از خودم من_

 زحمت سال همه ن یا. یکن یم تموم رو درست

  جوب تو یدست دو رو  هام زحمت خودم که دمینکش

 . زمیبر

  نجایا چکسیه  بخاطر...نمون یاومد من بخاطر اگه

 .نمون

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۸_پارت #
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 و کردم رها کاره مهین را بحث. شدم آشپزخانه وارد 

 بود، رفته ضعف یگرسنگ از که شکمم  یرو را دستم

 .گذاشتم

 و کردم دعوت هم مهمان شام یبرا که افتاد ادمی تازه

 !ییرایپذ یبرا  نبود یچیه

 بسته و باز هدف یب را خچالی در یا  گرفته حال با

 . داشتم نگه  میها لب یرو  را جانم کم لبخند و کردم

 آشپزخانه جور و جمع ی نفره دو زیم یصندل پشت

 به نگاهش که  یاطلس به رو همزمان و نشستم

 سالن به  اتاق از را خوابش تخت و  بود ونیزیتلو

  یخوا یم ومده ین:گفتم شوخ یلحن با بود، کرده منتقل

 .من یبرا نشده تنگ دلت هست حواسم ،یکن رونمیب

  نه خونه تو دهیچیپ ات خوشمزه یماه  هیقل یبو نه 

 .گرفته  رو دورم هات صدقه قربون

 

 

 و شود بلند اعتراضش یصدا که خواستم قصد از

  یمادر عشق نیا ی تشنه که قلبم به محبتش  و مهر

 . پر  لبالب و  ریسراز بود،
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 من چشم سر ؟قدمتیزن  یم هیحرف  چه نیا آخه_

 یتو بودم شده  کالفه یدلتنگ از. بگردم دورت. مادر

 .مدت نیا

 هیقل ها دست نیهم با خودم داشتم رو توانش اگه 

 یم خوب هم  رو میبدخلق  لیدل. کردم یم  درست یماه

 !یدون

 منم...یندار یکار  چیه نجایا...کنم تکرار ستین یازین

 .شم یم خوب خدا دیام به

 

 .  زمیبرخ ننشسته شد باعث یکتر سوت

 با که بودم دواریام و زدم لبخند  فقط یاطلس جواب در

 .نباشد مخالف مرور به انتخابم

 درباره یحرف چیه نیبنابرا شود؛ عادتش کم کم دیبا 

  بلند خاک  و گرد که شیپ ی قهیدق چند موضوع ی

 . کردم کم  را یکتر ریز و نزدم کرد،

  که یکیبار ی ها  لب و عرق سیخ ییها  دست با زهرا

 پر را شی ها هیر که ییها نفس و بود دندانش ریاس

 ...انداخت نییپا سر و زد یا سکسه ...نکرد
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  آخر تا ستین قرار. داره یبزرگ قلب مامانم نترس،_

  دیخر کمی برو شه یم اگه...بمونه ینجور یهم روز

  نگرانش هستم،  نجایا من...میدار مهمون شب که کن

 .نباش

 

 .شد قطع اش سکسکه  و کرد کج را سرش

 

 مرد کی  که انشاهلل. خانم  تایرز بده  رتونی خ خدا_

 صافتون دل نیا قیال و بشه دایپ معرفت با و خوب

  نه دارن عرضه نه...خانم کمه مرد روزها نیا...باشه

 !ارزن ینم هم مفت...رتیغ

 کنارش که ادیب یکی...بسازه شما  یبرا خدا یول

 تکون آب دلتون تو نذاره...نیکن ت ی امن احساس

 . بخوره

 

 

  یها  دندان و شدند  باز هم از کشیبار یها لب

 .گذاشتند شینما  به را بزرگش

@shahregoftegoo



 به زده خجالت و گذاشتم  نتیکاب ی لبه  یرو را دستم

 .شدم رهیخ بود، دنبالم شیها چشم که مادرم

 شرم از دوان دوان و رفت رونیب آشپزخانه از زهرا

 رونیب و کرد تنش و برداشت  را شی پالتو ترس، و

 .رفت

 

  به...بود کم  مرد یواقع ی معنا به زمانه و دوره نیا

 را یپدر یب طعم یکودک از که من ی برا خصوص

 قول به بد یها آدم...بودم دهیند خوب مرد...دمیچش

 ... خوردند پستم به ون،یکتا عمه

 

  ریپ حد از شیب و چروک دست و نشستم تخت نییپا

 .گرفتم را جان یاطلس ی شده

  که گذاشتم تختش تشک کنج یرو سر و کردم بوسش

  نوازش  جنگ یب و آرام و رفت میموها نیب دستش

 .کرد

 

.  کن گرم حمام قشنگ. اتاق تو بذار رو چمدونت   برو_

  کی ایب و بپوش رو مونده کمدت تو که  ییها لباس

@shahregoftegoo



 یدختر و مادر که  زیبر زبان گاو گل داغ یچا

 . میبنوش

 یم ناراحت...نکن فکر یچ یه به...سرم به دردت برو

  من...یز یر یم خودت  تو رو یچ همه نمیب یم شم

 . رینگ دلت به  زدم داد اگه شده کم طاقتم

 

 میموها. زد می موها یرو یا بوسه و شد  خم یسخت به

 .دیکش بود قیعم را

 

  تایرز#

 

 

 

 ۹_پارت #
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 دم را شمال برنج و گذاشتم بار را یماه هیقل ظهر از

 و دمیپوش را گلدارم و یا  حلقه نیآست راهنیپ. کردم

  را سمیخ ی موها و نشستم یصندل یرو نهییآ  یجلو

  شانه سقوط  و ترس موجب لمی موبا زنگ که زدم شانه

 .شد  میها دست از

 و کردم باز و فشردم  هم یرو  محکم را میها  پلک

 با را بود  تکرار دور یرو وقفه یب که یزنگ جواب

 بله؟:گفتم و دادم یگرفتگ

 

 خط پشت.  برداشتم  فرش یرو از را شانه و شدم خم

 از که ماند و  کرد مکث یا  لحظه چند بود که یکس هر

 !شود؟ شروع  صحبتش کجا

 لب که خواستم تا و شدم بلند و دمیکش عقب را یصندل

 همه دهم، فاصله هم از را ام شده دوخته هم به یها

 . ختیر سرم یرو آوار ک ی  هیشب زیچ

 !بود دفاع یب خرمشهر قلبم اما بودم؛  خبرش  منتظر
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 که برسونم غامیپ بهتون گفت شهاب. یآبج الدمیم_

  نیستیوا یمرو سر یمنته  یقبل یجا همون نیایب فردا

 .دنبالتون  بفرستم رو یکی که

 

 

 داروها اون که باشم مطمئن یعنی:دمیپرس مشکوکانه

 داره؟ رو

 

  اتاق یتور و رنگ یاسی ی پرده و رفتم پنجره پشت

 عابر و بود روشن کوچه یها چراغ. زدم کنار را

  نشیب زییپا که یا شده خته ی ر یها برگ از پر ادهیپ

 . بود حس قابل

 تمسخر پر یا خنده تک که زدم بغل را خودم  سرما از

 .زد

 

 

 .  مطمئنه خودش از آره_

  رو داروها اسم یندار یپاسخ و پرسش گهید اگه حاال

 . باش اونجا صبح نه ساعت سر هم فردا. کن امکیپ
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 . کرد قطع یخداحافظ یب

 !بود یعاد ریغ من یبرا شان یکارها نیا

 رفتم رانیا از که شده سال یلیخ کرد دی نبا هم یتعجب 

  خو ارید آن یها آدم با شدم بزرگ  گرید ییجا و

 گرم خون  که یفرانسو یمردها اخالق  با گرفتم

 و مدار اخالق...بودند لهیش یب و مهربان...بودند

 صبح امروز که یزیچ آن برعکس بودند؛ یاجتماع

 .شدم شاهدش

 یزیت و تند...آمد  میها چشم یجلو  رشیتصو

 راهنیپ...صورتش و سر از یجار خون...رفتارش

 حرف طرز... نگاهش و...بود پاره و یخاک که یدیسف

 مچ گرفتن و شیها اخم...انداختنش نیی پا سر و زدن

 .ندیننش رنگش  یمشک آشفته یموها انیم که دستم

 

 به پنجره از و دادم هیتک  لبم به را لمی موبا ی گوشه

 و صبح ی حوال به ذهنم که یحال در شدم رهیخ اطیح

 !بود کرده پرواز خسرو ناصر معروف ابانیخ
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  آمد خوش  با خانم زهرا  و درآمد صدا به  فونیآ زنگ

 و جان یب ییصدا با جان یاطلس. کرد باز را در ییگو

 . اومدن ها بچه ای ب تایرز:گفت و خواست  را من خسته

 

 رونیب اتاق  از و گذاشتم شمیآرا زیم  یرو را شانه

  به دمید یاطلس یها چشم  در که را غصه رنگ. رفتم

 وارد مالحظه بدون سمانه که گذاشتم ش یپ پا طرفش

 !شد

 . یانرژ پر  و شاد بود، دبستان دوران ه یشب  هم هنوز

 

  از میها  استخوان. گرفت آغوشم در و دیکش غیج

  درد اش یخوشحال و  یگرم و یدلتنگ و فشارش

 .شد بوسه باران   غرق صورتم و گرفت

 

 تا یرز#

 

 

@shahregoftegoo



 

 ۱۰_پارت #

 

 

 

 

 

 منتقل ورود ی لحظه همان در را تشیم یصم احساس

 داخل یخاص  وقار با سمانه سر پشت هم ترایم. کرد

 و نشست یاطلس  کنار تخت، یرو همه از اول و شد

 .دیبوس را  اش یشانیپ

  اش یجا از و نشاند شیها لب بر را اش ینمک لبخند

 جدا میها شانه دور از را سمانه دست تا شد بلند

 .سازد

 

 هر دلم رمی بگ بغل رو دادا* نیا کمی بذار گهید بسه_

 . شده تنگش شو*

 

@shahregoftegoo



 فاصله و دی کش میموها یرو را دستش لبخند  با سمانه

 چشم با و د یبوس را میها  گونه بار سه  ترایم. گرفت

  یگرید جلوه سرمه با که رنگش یمشک درشت یها

 .خنده ریز زد و شد صورتم ی رهیخ بود،  کرده دایپ

 

 .یبرگشت باالخره شه ینم باورم  دا یا_*

  به که ما...م یبشنو رو صدات...متینیبب کم ی نیبش ایب 

 گفت یم خاله که انقدر میگرفت یم تماس باهات زور

 . شلوغه سرت

 

  یها مبل یرو و درآورد را اش یروسر  سمانه

 چاپلوسانه و نشست مادرم کنار یچوب یراحت

 که همه خانم ترایم گهید خوند  یم درس باالخره:گفت

 پشت ادی ب یکی تا باشن منتظر ننیبش  ستنین ما مثل

 .شوهر خونه میبر"  تق تق،" در

 

  یموها. بود کم یلیخ  اش یجنوب ی لهجه سمانه

  ها یتهران قول به و بافته را پرپشتش رنگ یمشک

 . بود یامروز
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  باال را دستم دادند، که امان و نشستم سمانه کنار

 . گرفتم

  یادیز  زمان بار نیآخر از که یدیمد ی خنده با و

 .کردم  اعالم بس آتش بود، گذشته

 

 مهم کنه یزندگ داره دوست که جور  هر یکس هر_

 .دمتونید ها سال بعد که نهیا

 رو میخوشحال  یچجور...بگم یچجور دونم ینم 

  هنوز که کردم تصور...رو ریتصو نیا انقدر...بگم

 هیبق مثل خوابه کی هم نیا...ستمین رانیا کنم یم فکر

 . ها خواب ی

 

 

  اش خانه به  بود شده آماده گرید که زهرا به رو ترایم

 در کنار یلباس چوب یرو از را شالش و  پالتو و برود

 ورژن نیا یر یم یدار:گفت د،یپوش و برداشت

 . زهرا ببر خودت با هم رو  تای رز یفرنگ

  انقدر که اش کارخونه ماتیتنظ به مشیبرگردون دیبا

 .نزنه  حرف قلم لفظ
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  آن نگاهش. زد لبخند هم  یاطلس یحت دند؛یخند دو هر

 بودم، کوچک یوقت شی پ ها سال که داشت را یبرق

 !بود خالصه  شیها چشم در اش کننده مسحور ییبایز

  یجد یلیخ  ترایم برخالف و انداخت پا ی رو  پا سمانه

 کش پسر پسندم، یم. خوبه  ورژن نی هم اتفاقا:گفت

 گهید لیدل  خاله و ما جز  اومدنش نجایا گمونم به شده

 !داره یا

 

 تا رفتم آشپزخانه سمت  به و شدم بلند مبل یرو از

 . زمیبر  یچا

 ها  آن یها خنده ان یم هم زهرا هنگام  نیا در 

 .رفت و کرد یخداحافظ

  گل داخلش و ختمیر یچا  و برداشتم  را ها استکان

 . انداختم سرخ
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 به سمانه چشمک شدم، ییرایپذ وارد که ینیس با

  خی میها دست شد باعث  مادرم نیسنگ  نگاه و ترایم

 . بتپد شهیهم از تندتر قلبم گرم حرم و بزند

 .نبود نگونهیا 

 .امدمین رانیا به یاطلس  جز چکسیه  خاطر به 

  به خالصانه عشق   نیا جز نکرد وادارم  ییروین چیه 

 ...میای ب نجایا

 و آمال و کردم پشت  میها خواسته ی همه به

 مان نفره دو ی خانواده دوباره که چال را میآرزوها

 !اولش روز مثل... ردیبگ قوت

 

 

  خواهر  شه یم دادا*

   هرشب شه یم شو هر*

 یوا  یا همون شه  یم دا یا*

 

 تا یرز#

 

@shahregoftegoo



 

 

 ۱۱_پارت #

 

 

 

 

 داریب ساعت خوردن زنگ به ازین بدون زد، که آفتاب

  و بود دهیخواب تشک ی رو تختم نییپا سمانه. شدم

 .جان یاطلس تخت   نییپا سالن داخل  هم ترایم

  ی پنجه یرو صدا یب و آهسته  و دمیکش یقیعم نفس

 سمانه که  بزنم آب صورتم و دست به تا رفتم راه پا

  در  شده دهی تاب نور یول کرد؛ باز یاندک را  شیها چشم

  خواب و خمار یصدا با و ببندد دوباره شد  باعث اتاق

 ؟یر یم یدار کجا: بپرسد یآلود

 

 داشت گناه شود تر کیتار که دمیکش را اتاق ی پرده

  تمام سنگ شبید که یوقت بزند خوابش از زود انقدر

 .دهد گوش میها حرف به و بماند داریب تا گذاشت
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 نییپا را میصدا ممکن حد تا و دمیکش اش یرو را پتو

 زا بود سبک خوابش اگر سمانه هیشب یکس که آوردم

 .نشود راه به

 

 رید دینبا... برم دیبا...کردم فیتعر بهت که شبید_

 .برسم

 

 

 باز را چشمش یکی آن و کرد تنگ را  چشمش کی

 .تر

  چه هر ن یهم یبرا بود فتادهین کار به هنوز مغزش

 کجا؟...شب؟ی د:گفت را آمد زبانش نوک

 

 

  چشمش در انگشتش که زد اش یشانی پ یرو  محکم

 زیر هم خودم و گرفتم را  دهانش یجلو. دیخند و رفت

  که بود نی ریش و احمقانه حرکتش انقدر دمیخند زیر

 !رفت  دستش از صحنه نیا ترایم  شد فیح
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 حواست...گه ید برو تو باشه...اومد ادمی...اومد ادمی_

 یخوا یم اصال...نکنه ات پاچه تو یتقلب یدارو باشه

  تیحال  زهایچ نیا یا ؟سادهینمون ام؟تنهای ب باهات منم

 .بشم آماده تا کمی ستا یوا...ستین

 

 و گذاشتم لبم و ینی ب یجلو را ام اشاره انگشت

 خودم خواد ینم...نزن حرف بلند...آروم سیه:گفتم

  یم...ینگ  وقت کی که باشه حواست فقط رم، یم

 ... که یدون

 

 رهی بگ  استرس خاله یخوا ینم دونم یم آره_

  دور جوش و  حرص از دیبا گفته دکتر  سمه استرس

 . بمونه

 قبل دونم،  یم رو زهایچ نیا تو از بهتر من برو ایب 

 .فتیب راه ارهیب در یباز  زیسحرخ  ترا یم نکهیا از

 

  خنک آب با را صورتم و رفتم عجله با  و زدم لبخند

 بستنشان کش با بدون و زدم شانه را م یموها. شستم

 یمشک چرم  پالتو. انداختم سرم یرو ی رنگ یآب شال
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  نیج شلوار همراه به برداشتم کمد داخل از را یرنگ

  نیا در که یا پاشنه یب بلند یها بوت و رنگم رهیت

 . بود تر مناسب مواقع جور

 مثل نرم و  آرام را در و  انداختم شانه یرو را فمیک

 .شدم آسانسور نیکاب  سوار و بستم  نفس، دنیکش

 اعماق ته از را نیماش چیی سو نگیپارک به دنیرس با

 شب که یرنگ دیسف یپرادو قفل و دمیکش رونیب فمیک

  دیخر هیهد عنوان به جان یاطلس ،یسالگ هجده تولد

  فرمانش پشت و زدم را خورده خاک که  بود ها سال و

 .نشستم

 

 داخل از و درآمدم نگی پارک از باد و برق  سرعت با

 شیپ آن و نیا از آدرس دنیپرس و  نقشه با شهر

 . رفتم

 با تا گذاشت  راهم سر سرنوشت که بود ی ا مهلکه نیا

 ... بودم نابلد نکهیا از  غیدر رم،یبگ خو  شامدهایپ

 

  و کردم پارک را نیماش  یمرو ی کوچه از تر نییپا

 .افتادم راه به ادهیپ
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  واتساپ در را نسخه ها  یچا ختنیر از بعد شبید

  لیتحو را  داروها نه ساعت سر امروز که فرستادم

 آقا به  ظهر یحوال روزید که یکس دنید با رمیبگ

  شیها چشم  یجلو که یمرد  مانع تا کرد کمک زیپرو

 تر تند را میها قدم...بشوند بود، گرفته  خون را

 ... کردم

  بیج  در دست و ستادیا ها مغازه  از یکی  یجلو

 را اش رفته فرو هم در ی ها اخم و برد فرو کاپشنش

  عیسر تند زود. یآبج سالم:گفت و کرد  باز دنمیرس با

 میبر می کن تابلو نکهیا بدون بدو. ایب  ما پشت بفرما

 .یری بگ رو داروها

 

 ن؟یکن یم  خالف کار فتم؟مگهیب راه شما پشت چرا_

 

 و بم یصدا.  خاراند را شی ها شیر ته و زد  یپوزخند

 خم سر و  آورد تر نییپا  یعاد حالت  از را شوخش

 ! میها گوش  کینزد تا کرد
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  روز کی از کمتر هم اون ها دارو اون کردن دایپ_

 یتقلب یدارو شهاب ک،ی  نیا قاچاقه که باش مطمئن

 اش قهی فردا پس که ده  ینم یمشتر دست  آشغال و

  دو، نیا معروفه خسرو ناصر تو نیهم ی برا باشه ریگ

 شما  مثل یجماالت با و خوشگل خانم دختر رفتن

  حکم باشیرق یبرا روشن روز تو هم اون...ششیپ

 . سه نیا...داره رو داداشم به چسبوندش  انگ و آتو

 

  تایرز#

 

 

 ۱۲_پارت #

 

 

 

 

 .شد تر تند لحنش  بار نیا  که دمیبرچ لب
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 برات؟ بخونم کرد شب نیحس قصه یخوا  یم ای میبر_

 

 عبور تیجمع نیب از بلندش یها قدم با و افتاد راه

 و رفتنم انهیناش که بود  فرز و راحت انقدر. کرد

  ها دالل تک تک یها چشم به رهگذران به خوردن

 .شد  شروع شانیها پچ پچ و آمد

  ها کوچه پس کوچه از و افتادم راه دنبالش فاصله با

 دور که یر یزنج با زنان سوت باالخره که میگذشت

 . دیچیپ بست بن یا کوچه داخل داد، تاب انگشتانش

. داد کیکش نامحسوس و برگرداند عقب به را سرش

 که یا سوله داخل رفتن و زدنش چشمک با را نیا

 .دمیفهم بود کاره مهین ساختمان کی کنار

 سالن در پا هم با و کرد باز را زده زنگ  یآهن در

 یسقف کوچک ی چهیدر از فقط که یک ی تار و بزرگ

 .میگذاشت بود، ده یتاب نور اش

  با کبارهی  به که...گرداندم جا همه در  را میها چشم 

 ...برگشتم عقب  به و دمیلرز  یا مردانه و یقو یصدا

 

 .وفا الوعده_

@shahregoftegoo



 

 تنفر ک ی رد جز نبود یاحساس چیه  صورتش در

 !بود برداشته خاک را اش یرو که یمیقد

 

 ...فقط...کردم جور  رو ها دارو_

 

  به. داد تکان تحکم پر و برد  باال را اش اشاره انگشت

  و مکث با و زد یقیعم پک لبش ی گوشه گاریس

  یم زبونت به رو من مادر اسم نمینب گهید:گفت دیتاک

 . یاری

 

 کرد مییراهنما نجایا تا که دوستش و رفتم طرفش به

 و کرد ترک را آنجا صورتش و سر از عالمت کی با

 ...کامل نه اما بست؛ مهین تا را در

 عادت زود یلیخ  آنجا یک یتار به و گرفتم در از چشم

  مغرور و  نفهم اشتباهم گرفتن گردن برابر در. کردم

 رفتم راست کی ییجو طفره یب هم نیهم  یبرا نبودم

 . روز آن ناگوار اتفاق سر

 !بود دنشیشن ی تشنه او که یحرف
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 .خوام یم معذرت زدم که یحرف  بابت_

 

 معذرت؟ _

 

 

 و بسوزد دلش و دیایب خوشش  که نبود یکسان هیشب

  و زیت ی  طعنه لحنش پشت  برعکس؛ اتفاقا ببخشد

 . نکرد پنهانش عمد از که بود یا گزنده

  پرتاب یا گوشه به را ها زه یر سنگ کفشش نوک با

 رنگ دیسف ی ساده راهنی پ با...بیج در دست و کرد

 بود مانده کم لترشیف به که یگار یس و ...روز همان

 ها دارو دیسف ی سهیک و کرد کم را ها فاصله...برسد

 . شد می ها چشم ی رهی خ و گرفت صورتم یجلو را

 !نبود خوفناک که یسکوت در وضوح با و پرده یب

 که کرد زیسرر درونم در را یصاف و خاص حس کی 

 ... نشدم شی معنا متوجه گشتم چه هر

 ...بود دیجد و بیغر
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  به تی خواه معذرت چون... برو و ریبگ رو داروها_

 ... خوره ینم دردم

 

 بود نگاهم به  نگاهش هنوز. گرفتم دستش از را سهیک

 ... دیدزد را شیها چشم زودتر و جنباند دست که

  را گارشی س. برد باال ییابرو تک و کرد یدست شیپ

 .کرد له شیها کفش ریز و انداخت نیزم یرو

 !بود لمس قابل و نهفته  پوستش ریز که یخشونت با

 

 پولم فیک تا گشتم را داخلش و کردم باز را فمیک پیز

 را گناهم سرد و تلخ ی ا خنده با اما  اورم؛یب در را

 .زد سرکوفت

 

 نیا بهم ای ی بکش ماله حرفت  یرو یخوا یم پول با_

 بابام خون پول متیق که ییداروها که  یکن یحال رو

 ؟ یبخر یتون یم رو هست
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 هم در را میابروها  اریاخت یب و گرفتم باال را سرم

 .دمیکش

 

 

 . بتیج تو بذار پولتم مادرت به بده ببر رو ها نیا_

 

 تا یرز#

 

 

 ۱۳_پارت #

 

 

 

 

 کی...داشتند تییه...داشتند نفس به اعتماد شیها قدم

 از چون...بودم دهیند حال به تا که داشتند یعالم

 ... بودند دور ها فرسخ میایدن
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 نییپا را  رهیدستگ و ستادیا دیرس که یآهن در به

 کار به مغزم تازه...بار  سه...دوبار...بار  کی. دیکش

 راه نه که  یوارید چهار در افتادم هپروت از و افتاد

 .شیپ راه نه و بود پس

 قفل پشت  از در که دید یوقت و کرد نگاه اطرافش به

 .دیکش ادیفر و زد یلگد شده

 تر وانهید و تر حجم پر ،یخال سالن در ادشیفر

 . دیچیپ

 

 ! یلعنت_

 

 گرما احساس و  نشست میشانی پ یرو عرق

 و دست که یترس با زده شوک و شد الل زبانم...کردم

 باال یسخت به نفسم...زدم زل در به...کرد خی را میپاها

 ... بردم پناه وارید کنج  به خوران  تلو تلو و آمد

 .بودم یخفگ به رو و بود شده کبود رنگم

 یها قدم با دید تیوضع آن در را من و برگشت تا

 اندازه از شی ب یکیتار و  بود قفل در. آمد کنارم یتند

 .  کرد حبس  میگلو و خرخره  در را نفسم  سوله ی
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 و بود بهیغر که یمرد با هم آن بودم شده یزندان

 .خطر  در من بخاطر شهرتش

 

  از تا بکن  رو مانتوت و ؟شالیزن یم  بال بال چرا_

 . ارمیب درت لجن نیا

 

 گوشم در الدیم یها حرف. بود یعصبان نگاهش

 با را من اگر فتدیب رقباش دست آتو دینبا. خورد زنگ

 .بود تمام کارش نندیبب او

 یول شد قفل میها لب یرو نگاهش که دمیگز لب

  به لعنت:گفت بلند و دیکش صورتش یرو  را دستش

 ! طونیش

 

 برگردم، عقب به خواستم تا و آمد جلوتر  شتابزده

 .شد افشان میموها و درآورد را شالم

 

 ...نهیبب یکس اگه...ادیب یکس اگه_
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.  رفت چرمم رنگ اهیس کاپشن یها دکمه سمت دستش

 ... زدم نفس نفس زور به و بودم سست

 

  ستین تیحال  یدار ایفوب  تو ادیب خواست یالدنگ هر_

 من؟ اعتبار ای تره مهم انگار؟جونت

 

 با که بود  یسوسمار یمشک  تاب کاپشنم ریز لباس

 .داشت تضاد پوستم رنگ

 پشت را اش اشاره و شست انگشت و بست چشم

 .گذاشت شیها  پلک

 ند؟یبب را من بود سخت

 

 قیعم نفس و گذاشتم انمی عر یها شانه  یرو را دستم

 تا...بود شده شتریب و شتر یب گرما اما دم؛یکش یتر

 ...شد باز سوله  در...دو هر م یبگو خواستم

 

 

 !بیمص حاج   خودشه_
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  با پشتشان ها  یبازار از لیا کی و آمدند داخل مرد دو

 .ستادندیا  دنیکش" هو"

  نور ریز حش یتسب و گرفت باال را دستش مسن مرد

 .دیدرخش دیخورش

 ! بود آتش گلوله اش یکنار جوان مرد اما

 

  رو غمبریپ قرآن قسم یخی ش شهاب سر رو  تون همه_

  جانماز نیا  نشد باورتون  چکدومتونیه نیبود خورده

  تجاوز خواهرم به خدا  و محل مخلص و کش آب

 ... کرده

 

 رفت یکس طرف به آرام آرام رانمیح و زده خی نگاه

 .مشت خشم از شیها دست و بود ریز به سرش که

 

 الاله...که دختر نیا و دستش تو یخون  دستمال یول_

 !گرفته رو ش یباکرگ یول...بزنم تهمت خوام ینم...هللا
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 چند عرض در سرعت به  و هم پشت ها  نیا ی همه

  و ندادند لی تحل و هیتجز فرصت...افتاد اتفاق قهیدق

 .ما دو هر به زدند  برچسب

 

  تایرز#

 

 

 ۱۴_پارت #

 

 

 

 

  دهیند عمرم در که شد  یآشوب و گرفت باال همهمه

 !بودم

 

 

 خاک نیا دیبا...بیمص حاج  سیپل میبزن زنگ دیبا_

 ...اون مثل یشرف یب یناموسا  دزد از میکن پاک رو
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 وارید به زدن هیتک از و دمیپوش را رنگم چرم کت

  یرو را شالم و کردم یریگ کناره دار نم و سرد

 .انداختم بود، درآورده را همه چشم که میموها

 

 ب؟ یمص حاج  میبزن زنگ_

 

  و بینج یها   چشم شهاب و بود نفعش دنبال  یکس هر

 .دوخت بیمص حاج صورت به  را رتشیغ پر

 آن یحت که بودند  کرده یخال را پشتش همه حد نیا در

 با و نکرد یگر یانجی م جرات هم مقتدر مسن مرد

 ...بود یا چاره راه دنبال  سکوتش

 

  طلبکارت و  کلفت یصدا که  روزید تا یشد  الل  چرا_

 !بود گرفته سر اون تا سر نیا از رو بازار کل

 

 که یا خورده کتک و  قد بلند و الغر و جوان مرد

  طرفش به  خواست...بود چه و بود افتاد یک ادمی تازه

 که اش نهی س یرو بیمص حاج دست اما ببرد؛ هجوم
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 لغز همه نی ا یجلو و نشست شد، نییپا  و باال سخت

 . گرفت موقع به را خواندن

 

 

  بگن اول ها یبعض دیبا  طاهر نخور تکون جات از_

 به رو کار و کرد شلوغش بعد شده  خبر چه  نجایا

 .سپرد قانون

 راه ییدعوا بشه که هم یچ هر منه ی   سوله نجایا 

 رون؟ی ب ببرنت ها بچه  بگم ای برات افتاد فتهینم

 

 

 باشه:گفت  زور به و دییسا هم به را شیها دندان

 ...حاجاقا

 

 

 بندازن نیزم رو من حرف  نکهیا از قبل حاال خوبه،_

  امانت بهت که یا سوله نیا تو بگو یخی ش شهاب

 پسر؟ یکرد یم یغلط چه سپردم
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  روز شبانه چند که یجور. بود گرفته شیگلو در صدا

  خش و گرفته...شود پاره  اش حنجره و بزند ادیفر

 مشت را دستش...سخت و سفت هم  هنوز اما دار؛

 ...شد مچاله دستش در یخون دستمال و کرد

 

 و کردم  یم یغلط چه تر قبل. یحاج شهی هم مثل_

 .ما به ینگرفت ُخرده شما

  دست دادم یم دارو. کردم یم رو کار همون داشتم 

 .اش بنده هم بشه یراض خدا هم  که یمشتر

 مفهومش که نیبگ من به نامفهومه  وسط نیا یچ

 !کنم

 

 یم یچجور  رو معلومه رونیب از که یتیوضع_

 نمونده صورتش تو رنگ که  یش؟دختری بفهون یخوا

 ؟یکن هشی توج یخوا یم  یچجور رو

 و دید درست هات چشم دیشا که نیبب رونیب از ایب

 .دفاع یبرا یکرد دایپ یا گهید حرف کی
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 نه یول ترسناک؛  و یخون. بود شده  زخم  نگاهش

 دنیرس و دوستش دنیدو  با و بلرزد دستش که ترسو

 رهیخ من به  و ردیبگ او از چشم  طلبکارانه معرکه، به

 ...شود

 دو دو و برد  اش گرفته گردن پشت را دستش یکی آن

 از یول رد؛یبگ تر آرام شد باعث کرد که ییتا چهار تا

  بار فالکت طوفان کی شروع که ییها آرامش آن

 ...بود

  و ستمیبا پشتش کرد یسع  و گرفت طرفم به را دستش

 که ندازمیب ریز به سر  معصومانه.  بمانم همانجا

  یمردانگ یا  ذره که آدم همه نیا شیپ و شود محکوم

  شیآبرو کردن زیر زی ر شاهد نبود،  وجودشان در

 ...باشم

 

  نگذاشتم و  دمیکش جلو را خودم و زدم کنار  را دستش

 .شود من سپر
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  پشت از در که نیدیفهم ی م نیکرد یم دقت  کمی اگه_

  فن ای...انداخته قصد از  یکی رو قفلش و شده قفل

 ...چرخه یم داره هاش پره هنوز  که سوله

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۱۵_پارت #

 

 

 

 

 

  سوله وارید یباال که یبزرگ فن به تک به تک همه

 ... کردند نگاه بود مان راست سمت

  که...زدم را میها حرف ی هیبق بود داغ کوره تا

 ...برگشت طرفم  به و شد  زیت شیها گوش دارشیخر
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 تا گرفتم باال  که ییدارو ی سهیک به تر خوب حاجاقا

  جا به جا را  حشیتسب یها دانه و شد  رهیخ نند،یبب

  دست به...بهیغر کی دست به ماجرا نیا دیشا که کرد

 حل بود، قرب و ارج یب  جامعه نیا در که...زن کی

 .ابدی صلهیف و شود

 

 نیا تو که...بودم اومده داروها نیا گرفتن یبرا من_

 با من تا بود یکاف قهیدق چند فقط...میکرد  ریگ سوله

 دفعه کی که ییگرما و در شدن بسته دنید

  قهیدق چند...شه خراب حالم و ادیب بند نفسم...اومد

  هام چشم  یجلو رو مرگ و بپره رنگم تا بود یکاف

 و خودم  اثبات یبرا ستین یکاف نیهم اگه...نمیبب

 از رو خودم بودن سالم ی برگه برم...مرد نیا اثبات

  راحت یلی خ که صورتتون تو کنم پرت  و رمیبگ دکتر

 !دیکن قضاوت دیبلد

 

 که نبود یتیعصبان و خنده و پچ پچ  و اهویه چیه

 .ردی بگ پس حساب و شود آوار ما سر یرو

 و مشت یجا   هنوز صورتش که جوان مرد  آن جز به

 و زد یکج  پوزخند و  بود یخیش شهاب یها لگد
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  ادا نیا اما  ؛یفرنگ خانم ی کن یم یسخنور خوب:گفت

 یم باورشون که اریب در غرب همون برو  رو اصوال

  نجایا نه...شی زندگ خونه سره  ره یم یکس  هر و شه

  ی کن ثابت یخوا یم اگه...ان  دهید بارون گرگ همه که

 .هللا بسم

 

  که شدم شوکه شدن ناراحت از شتری ب  وقاحتش از

  به را ها شک دوباره و  دیچیپ سالن در  شهاب نعره

 . دیخر  خودش یسو

  یرو دست چطور بود بلد فطرت پست  ثیخب مرد آن

 .بپاشد نمک  و بگذارد ضعفش نقطه

 

 با! بفهم رو دهنت حرف کهیمردت یگ یم یچ_

  نجایا از پا  اگه که صفت سگ  نکن یباز مردم ناموس

 نندازم رو ات جنازه اگه ستمین شهاب  وهلل به میبذار

 ! محل تو
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  لیتکم که مونده کم قلم  کی نیهم...بنداز بنداز_

 یم  نگاهت ستمیمیوا من یکرد فکر...یبش

 ... یول نگفتم؛ یچی ه یحاج  بخاطر...کنم

 

 .کرد ساکتش  کنارش رمردیپ ادیفر

 

 !نیکن تمومش گهید بسه_

 

  نیا و...بودند گرفته گر دو هر...بود شده شروع تازه

 درآوردن و شهاب مشت کردن باز با را ماجرا

  یجلو گرفتنش و...بود  دوخته یاطلس که یدستمال

 ... دادم  خاتمه...بیمص حاجاقا چشم

 

 یبرا...ست کهنه خون ی لکه و  دستمال نیا_

 بهش اومد خون مرد نیا سر از که یوقت...روزهید

 گرفته ش یزیخونر  یجلو  شماها برعکس تا دادم

  و گرفت رو دستمال نیا هم ها آدم نیهم  یجلو...بشه

 پشتتون که ییها نیا از یکی و...سرش رو گذاشت

 داره و ستی ن نجایا که ییها  آدم از یکی  ای نیکرد جمع
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 حاج شده ییرسوا باعث...خنده یم  ما شیر به

 !بیمص

 

 ییها چشم  و تعجب با  بار نیا یول صدا کی همه

 عقب اما گفتند؛ نچ نچ و دندیکش هو  شده تا چهار

 زدم زل اش یجد و دهید ا ی دن یها چشم  به و دمینکش

  اگه...ییخدا مومن مرد اگه:گفتم شمرده شمرده و

  خودت دنبال رو بازار کی...ستین که  بود هم یگناه

 !یدیکش که...یدیکش ینم

 

 

 که یمرد نیخشمگ نگاه. شد دهیکش پشت از دستم

 زور به. کرد خرد را استخوانم گرفتم را طرفش

 دیبذار کنار دیبر:گفت  همه به رو و شد  باز دهانش

 .شما و منم بعد به نجایا از...بشه رد خانم

 

  جنب شان  یجا از. نکرد گوش را حرفش چکسیه

 ... کرد باز دهان حاجاقا...که  تا نخوردند
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 به دیزد رو خودتون ای دیگفت؟کر یچ نی دینشن مگه_

 ...بره خانم کنار دیبودن؟بر کر

 

 تا یرز#

 

 

 ۱۶_پارت #

 

 

 

 

 

 زمزمه را ی ز یچ کی نگاهش پشت. دیکش ریت قلبم 

  اش یجا یمنته و زدم  را حق حرف نکه یا مثل کرد

 !نبود نجایا

 باز را راه ها  یبازار و برد شیموها انیم را دستش

  تنها و نمانم که خواست خودش...بروم که کردند

 نیزم ی رو  را دستمال که بود نیا کردم که یکار
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 عبور شان نیب از یلرزان و بلند یها قدم با و انداختم

 ... کردم

 

 به را اش خنده و شد باز ششین که طاهر یخوشحال

 سوزش نیا و سوزاند را تنم ی همه کرد، جمع زور

 از نفرت و  بغض از پر که میها چشم در رفت میمستق

 و بودند مسلمان  ظاهر در خودشان که بود ییمردها

 . گر متجاوز کی خفا در

 

 ؟یواستاد یچ واسه خانم  گهید برو_

 

 ... نکهیا مثل خاره یم تنش:گفت یکی آن

 

  از تا...آمد طرفم به تیجمع نیب از سرعت با الدیم و

 ...دورتر و دور و باشم دور نجایا

 

 .ی آبج موندنت نجا یا ستین خوب  میبر ایب_
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 از را نگاهم و دیکش ته توانم...شد تر بزرگ بغضم

  یمشک یابروها و چشم...گرفتم شهاب  نیغمگ نگاه

  حاجاقا  با تا انداخت ن ییپا سر و کرد جمع را اش

 ... ندینب یکس را اشکش که خواست...بزند حرف

  بروم  جلو جربزه و دل پر  و استوار هم باز  که خواستم

 هم مرد کی  یحت شماها نیب من که  بکشم ادیفر و

 نیهم...بود آدم نیهم  دمید که یمرد تنها...دمیند

  غمبریپ قرآن   قسم سرش یرو درست...ی خی ش شهاب

  مرد جوان و دیگذاشت احترام درست...دیخورد را

 ...! دیکرد خطابش

 یب و میرفت رونیب کوچه از بود شده تمام  گرید یول

 و دیاین جلو یکس تا بود دنبالم الدیم نکه یا به توجه

  نمیماش سمت به درد پر و تند نم،ینب ی آزار و تیاذ

 .رفتم

 

 نشستم که فرمان پشت و درآوردم فمیک  از را چییسو

 . دمید سرکوچه نهیس به دست را الدیم  وسط نهییآ از

  حالم  من:گفتم و دمیکش نییپا را  نیماش شهیش

 تو برخالف یچکیه ششیپ برو...رم یم دارم...خوبه

 ...ستین پشتش  یانگار 
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. بستم را کمربندم و دادم باال را نی ماش ی شهیش

 که گرفتم عقب  دنده و چرخاندم استارت در را چییسو

 . ندیبب را رفتنم تا بود ستادهیا  همانطور باز

 ...ندازدیب گوش پشت  را برادرش حرف دینبا 

  افتاده یقیعم چاه چه در که بود نیا از تر مهم انگار

 ... کردند مان رونیب و

 

.  رفتم جردن طرف به و فشردم هم یرو  را میها لب

  روشن ضبط. کردم ریگ  قرمز چراغ و کی تراف پشت

  هق ناخوداگاه...گذاشتم نی ماش فرمان یرو سر و شد

 نتوانستم ها آن یجلو نکهیا از و شد شروع هقم

 بودن یقو  و یخودخور همه نیا از... زمیبر اشک

 ... کردم هیگر

 

 

 کن  آرومم یجور  کی  خودت دونم ینم من》 
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 ندارم یفرار راه  تو یها دست  جز که من    

 

 《...نداره ییجا به کار  اصال که وونهید کی    

 

 

 نیا که نشد باعث هم سر پشت یها  نیماش بوق

 و بود سوله در که شهاب ریتصو...بزنم پس را غمباد

 رت  یغ  یب ینامردها نیب و بودم کوچه در که من

  یا لحظه میها چشم یجلو  از...قضاوت به محکوم

 ... کرد تر  پررنگ را امروز  یها اتفاق و نشد محو

 

 هیناراض نگاهت یوقت شن، یم تنگ ها کوچه》

 

 هیقاض چشمات و محکومن  شهر کی  یانگار  

 

 کن یبار ها جاده شد، کمتر هوا یه    
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 کرد یکار بمونم ای برم دونم ینم من    

 

 《...شم راکد آب کی  شم، ساکت  تو چشم

 

 تا یرز#

 

 

 ۱۷_پارت #

 

 

 

 یشمس ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

 حال :قهیدق ۲۲:۲۵ ساعت

 

 

 تا دو را ها پله  شتاب با و  کرد باز را اطی ح در زیپرو

  جا همه میمر و الدیم هم  سرش پشت. رفت  باال یکی
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 متعلق که سوم  ی طبقه تا ریبگ نیزم ری ز از گشتند را

 . بود تایرز و شهاب به

 !باشد  بود قرار البته

 را همه...زد هم بر را ها مدار و قرار ی  همه امشب 

 ... کرد شوکه

 

 کمر و لنگان ییپاها با زی پرو آقا همسر خانم رعنا

 را فقراتش ستون یها مهره شیپ ماه چند که دهیخم

 بود، افتهین بهبود یکاف ی اندازه به هنوز و کرده عمل

 .نشست راهرو  برق دیکل یرو دستش

  که الدیم به رو و درآورد فشیک از را ها دیکل دسته

 نَه زیق او: گفت بود شده ریاس دستش دو نیب سرش

 ( کرده؟ یگناه چه  دختر اون)؟ید بیال گناه

 

 و کمر به دست میمر اما اورد؛ین باال را سرش الدیم

  صدا را مادرش اعتراض با دلشوره و  استرس از پر

 از هم خودشان...ندهد کش را بحث نیا یعنی که زد

 !بودند خبر یب جا همه

 باشد؟  کار گناه تای رز بود ممکن  مگر واقع در
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  مورچه به ساده  و صاف و  معصوم دختر آن  آزار یحت

 یبرا بود ی قلدر که شهاب به برسد چه  دهینرس هم ها

 !خودش

 

 ! آنا_

 

 

د   آنا؟نَه ها_  گفتم یمامان؟چ هیچ)ر؟یدَ  م؟دوزیمر مید 

 ( ست؟ین م؟راستیمر مگه

 

 

 رعنا از  و ردیبگ جبهه آمد تا میمر

 از را ظن سو و شک نی ا که بپرسد_مادرش _خانم

  که داده بال و  پر شهاب به  حد نیا تا چرا  و آورده کجا

  خصوص به ،یدختر هر یزندگ شب نیبهتر  به امشب

 را دستش و  شد واسطه زیپرو پدرش...بزند  گند تایرز

 .گذاشت دخترش یها  شانه یرو
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  میبمون منتظر دیبا. نکن دخالت م،یمر نزن یحرف تو_

  یدار نگه رو  خودت یجلو یتون ینم اگه  ادیب شهاب

 . بخواب ری بگ خونه برو

 

 

  یخیش یآقا  به رو حق شیپ ش،یپ تون همه پس_

 !نیکرد حکم و نیداد

 وجدانتون تا نیبش دییتا که نیهست نیا دنبال فقط 

 آره؟. رهی بگ آروم

 یم تایرز منتظر نجایهم...رم ینم ییجا من بابا نه

 ینم هیتوج  رو خودم ها  شما برعکس چون...شم

 از تر گنده ی لقمه و... کرده اشتباه شهاب...کنم

 !برداشته دهنش

 همون تو بود حقش...دختر نیا کرده  ریگ گلوش تو

  حقش...زد یم کله و سر اون و نیا با  یدون آشغال

 ...نبود خوب یزندگ کی
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 به را قتیحق نیا از شتریب میمر که زد ادیفر الدیم

 . اوردین شان  تک تک یرو

  قشیرف...بود باال سر تف...بود  که چه هر

 حرف نیا زدن حق هم میمر یحت...بود برادرش...بود

  ییها لیفام و  آشنا و دوست به برسد چه  نداشت را ها

  کیج و  شدند پول کی ی سکه شان ش یپ امشب که

 .نزدند

 

 ! خدا رو تو کن تمومش_

 م؟یکرد ریگ یه**گو  طی شرا چه تو ینیب ینم 

  برو یبمون یتون ینم. شی آت تو زیبر زمیه یه هم تو

 .فقط نشو دهن به  دهن شهاب با  لطفا خونه تو

 

  یم ؟خجالتیبر یم ؟حسابیترس یم  چرا؟چون_

  یم نه من...خان الدیم  ستمین تو مثل من ی؟ولیکش

 رو هم نمک  و نون که کشم یم خجالت نه...ترسم

 ...بفهم رو نیا  تامیرز نگران من...میخورد

 

 

@shahregoftegoo



 . شد سکوت

 . نکرد  قطع را میمر حرف  چکسیه

 ینحس باران بارش با و زد برق و رعد آسمان

 . کرد پاره پاره را شان  جگر گرید بار کی یعروس

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۱۸_پارت #

 

 

 

 

 اعتمادشان یها شهیر یک از نبود کی چیه دل در دل

 سوخت؟  شهاب به

  علف دشت کی شد و  زد آفت نانیاطم نیا یک از

 هرز؟ 
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  ریز و کرد یباز لبش ی شده بلند پوست  با میمر

 .شود خالص شرش از شده جور هر تا گرفت دندانش

  نیهم یبرا بود الدیم برادرش مقابل ی  نقطه درست

  تایرز  ی خانواده با که زد در آن و در نیا به هم

 و بود معلوم شیپ از اش جهینت که البته ردی بگ تماس

 .شد بشینص غره  چشم تنها

 حال از آنقدر ها آن و بود امانت تایرز حال هر به یول

  ییجا هر به فکرشان که بودند اطالع یب اوضاعش و

 !برود

 ...یاتفاق هر به

 ... ییبال

 

 مادرش نگاه. شد بلند ها پله یرو از و  اوردین طاقت

 کام تا الم  زیپرو اما برخاست؛ همراهش به هم رعنا

 .نکرد یا مداخله و نزد یحرف

 

 !زیق  گهید نیبش_
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  دیبا سمانه شیپ رم یم شم یم حاضر. آنا  نمیش ینم_

 تونم ینم...خورده هم به یعروس بدونه شون یکی

 کینزد ساعت...بذارم  دست رو دست ها شما مثل

 نشده هم نه برد رو تایرز شهاب که یوقت...شبه ازدهی

 ...انی ینم که مشخصه ها نیا بود

 

 و دیکش هم در را کمرنگش و ینخ ی ابروها رعنا

 بلند شده طور هر که گذاشت شیپاها یرو  را دستش

 که زد یا  آهسته لگد الدیم به هم انیم نیا در شود

 .باشد خواهرش  جمع  حواسش

 را عزمش میمر که انگار  یول چرخاند؛ سر الدیم

 .برود تا بود کرده جزم یحساب

  خسته ییها  چشم با و نشد بلند ها پله یرو از پس

  نیا کرد بود، شده قرمز لبو نیع که مادرش به نگاه

 ! خودت با میمر یعنی

 

 شه یم  مگه ؟آخهیدی فهم دختر یر ینم جا چیه_

 یم  در تایرز یبرا  جونش که شهاب ...شهاب

 ی جن و ادیب در  حال نیا به شبه کی...رفت

  با...یا خونده درس خودت تو...میزیق...دخترم...بشه؟
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 پسر نیا درسته...یشناس یم رو شهاب...یسواد

 نبود نامرد یول بود؛ سرد بود خشن بود داغ سرش

  یزی چ کی حتما...کنه تیاذ رو مردم دختر  بخواد که

 مرد نیا رتیغ به که کرده  یکار کی حتما...دهید

 !برخورده

 

 

 آنا: گفت یسرگردان  با و زد حرص پر یا خنده میمر

 (؟یزن یم  تهمت چرا مامان)وسون؟ی آت رایفتیا هین

 

 

 یجا من ییافترا چه)مییند  یری   یآناس ؟یراس یفتیا نه_ 

 (.شهابه مادر یجا منظور. مادرشم

 

 

  نجایا از که  خواست و گذاشت سرش یرو  را دستش

  خورد هم به  حالش جا یب ی طرفدار  همه نیا از. برود

  با یناگهان حرکت کی در و  دوخت اطیح در به چشم و

 . شد رد الدیم نیب از عجله
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 به را ظشی غل یها اخم  و ستادیا کنار  زیپرو پدرش 

 تا دیکش هم  در دخترش نشاندن و ترساندن ی نشانه

 نیا تر یجد میمر یمنته دیایب کوتاه موضعش از دیشا

 ! بود ها حرف

  ها پله از نرده به دست و زد اش گونه به چنگ رعنا

 .دیکش ادیفر و رفت نییپا

 

 شر یر یم یدار کجا شده لیذل نده دق  رو من میمر_

  ریخ  آخه بذار  جگرت سر دندون گهید ساعت میبشه؟ن

 پاشو...پاشو الدیم...تو دست از کنم کاریچ دهیند

 ... تا ریبگ رو خواهرت

 

 و تلخ لبخند با میمر حرفش دنیرس اتمام  به از قبل

 . گرفت باال را دستش یتند  یها نفس

 

د ،ید یلس  یب آنا یَسن ریَ ا ... آنام_  ینیاَل نین هیرق بیگ 

 دونست یم  مادر رو تو شهاب اگه...مامانم.)یاُپَمزد

 (.ببوسه رو هیرق دست رفت ینم
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 تا یرز#

 

 

 

 ۱۹_پارت #

 

 

 

 

  یصدا. شد باز آهسته و دیچرخ  اطیح در  قفل در دیکل

 .بود گذاشته سرش یرو  را کوچه میمر

 خی و جان یب دست و کرد باز مهین تا  را در شهاب

 زیل و نشود یماه که گرفت محکم را دخترک ی زده

 شیایدر...بود انوسشیاق یروز چون بخورد

 یماه نیا تنگ شده امشب که شده  چه حاال...بود

 !کوچک؟ قرمز
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 دو هر با و رفت هوا به رعنا ی ضجه  پر ادیفر

  یحت که سوخته بدجور که  انگار زد شیپاها  به دستش

 . ستین فشیحر هم الدیم

 راه یا شنگه الم چه میمر گفت خودش شیپ

  بلند خودش گور از همه...بود معلوم خب و...انداخته

 .نفهمد که باشد کودن دیبا...شده

 و رد یها حرف اما شود؛ وارد خواست  و زد پوزخند

  جالب یا  لحظه یگل میمر  و خانم رعنا نیب شده بدل

 .آمد

 

 ... لحظه چند فقط...کرد تعلل پس

 

  که بودم د؟منیسف چشم کرد بزرگ رو شهاب یک_

  محبت بهش من...نذاشتم فرق الدیم  و شهاب نیب

 قربون من ...گذاشتم گرم یغذا جلوش من...کردم

 دست دیبا چرا دانشگاه فرستادمش و رفتم اش صدقه

 دختر؟انقدر یزن یم خودیب  حرف ببوسه؟چرا رو هیرق

 ... میمر نکن تیاذ انقدر...اوضاع نیا  تو نزن شمیآت

 

@shahregoftegoo



 آنا؟ من  کردم کاری چ_

  یحت رو شهاب تو...بوده  تلخ شهینه؟هم تلخه قتیحق

 خودت ی ها بچه از...یداشت دوست شتر یب الدیم از

  چشم تو بره نشد خار ها نیا...یکرد  لوسش شتریب

 که قلبم تو شد خار امشب ها نیا...نکن اشتباه من،

 بابا و تو...میکرد یم صداش داداش ما که یکس چرا

 کی...رو دختر کی...نیکرد یم صداش پسرم زیپرو

 شب نی بهتر...شیعروس شب...رو گناه یب دختر

 خودش با رو اش جنازه و کشت...شیزندگ

 خودش با رو جسمش و کشت رو  روحش...برد

  نسپرد بابا و تو دست آنا؟مادرش کجاست تایرز...برد

 آنا؟ رو دخترش

 

 و بار خون  یها چشم در اشک و شد  منقبض فکش

 .نشست نشیغمگ

 راست یگل میمر یها  حرف ی همه بود راست

  فکر مهلت مگر اصال...نکرد  را شینجایا فکر...بود

 نیا ی آبرو به باشد حواسش که داشت را کردن

  فرصتش مگر...نخورد یا لطمه  نیتر کوچک خانواده

 یکس مگر...گردد منصرف ازدواج نیا از که داشت را
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  هر آمنه یخال  یجا تا  دیپرس را حالش ها سال نیا

 رد؟ی نگ درد روزید از شتریب روز

 

 پشت با  شیها گونه ی رو از را شی ها  اشک میمر

 بودن حق به متفکر و ده یخم زیپرو. کرد پاک دست

  را راه یکجا که نیا از و دیشیاند دخترش یها حرف

  غصه درآمده، آب از ناخالف شهاب که  رفته اشتباه

 .دیکش یا پدرانه آه و خورد

 

  یم هم اش خانواده با...تایرز دنبال رم یم من_

 ...کنم یم خبر رو سیپل شد هم الزم...رم

 

  کفش. دی پوش را شیپالتو و کرد سر  به را شالش

 باز در که دیدو را اطیح ریمس و کرد پا  به را شیها

 .شد دهیکوب هم به محکم بعد هی ثان چند و شد

 !بود جانانه  هشدار کی

 

 که نشست  تایرز حس یب  دست یرو فقط  میمر نگاه

 .بود دهیپوش دیسف چادر  ریز صورتش
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 شهاب؟  یبود کجا_

 

 یمنته ترسناک و قرص ییها قدم با گذشت کنارش از

  ادا نیا به بود کرده عادت  یتغار ته نترس دختر نیا

 .ادعا پر  یها اصول و

 

 به کنم ی م فکر ؟چونی بود کجا یبگ یخوا  ینم_

 ...پس یبدهکار رو جواب نیا ما همه

 

 و گوشت هم نبود خونش  هم که برادرش  ادیفر

  زلزله چون م؛یمر سر به بار  نیاول یبرا نبود پوستش

 .شد هوار یا شته یر چند یا

 

  چکسیه  به رو امشب... بدم حیتوض خوام  ینم نه_

 چ،ینپ من یپاها  و پر به خودیب پس...دم ینم حیتوض

 . خانم میمر
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 تا یرز#

 

 

 ۲۰_پارت #

 

 

 

 

 یطفل آن  صورت و سر  یرو سرد آب سطل انگار

 شستش بعدش یول کرد؛  نگاهش واج و  هاج. ختندیر

 یرو و خورده آب کجا از طعنه نیا که شد دار خبر

 . بچزاند را می مر موقع به که آمده زبانش

 در را شهاب صورت ینگران  با و سرعت به رعنا

 به تا کرد بلند سر و گرفت تپلش و بزرگ یها دست

 .بنگرد اش یناتن  پسر ی خسته  یها چشم

 !نکرد  نگاهش ی حت که زیپرو

 و ببندد اش یبرا را راه تا  بود مناسب فرصت  منتظر 

 .رود باال ها پله نیا از تایرز  با ندهد اجازه
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 یبرا که یتیعصبان و  یدلخور و اخم با هم الدیم

 مثل را تایرز چون بود آمده سراغش  به بار نیاول

 نگاه چپ  چپ  شناخت، و دانست خواهرش میمر

 .کرد شهاب

  مهم...یسوزن  سر ی اندازه...یا ذره  کی چیه یول

  خشم نه میمر کردن ترش رو  نه رعنا محبت نه...نبود

 .الدیم حرص  نه و زیپرو

 

 !انتقام هم آن و بود مهم زی چ کی فقط

 

 مغزش در و  بود برگشته ها  مدت از پس که یاحساس

 .گرفت صورت یانتحار 

 

  خسته  ایب...امشب  ما ی خونه میبر ایب...پسرم_

 آروم بذار اما نکن ،یکن فیتعر یخوا  ینم...یا

 بذارم هم رو چشم تونم  ینم ینجوریا...یر یبگ

 چکسیه نه گم یم  خودت بخاطر  بخدا...بخوابم

 ...گهید
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 در شوک  از نکهیا نه هم  آن. آمد باال  کمی  تایرز سر

 نشان را قدرتمندش و سرکش  یخو دوباره  و دیایب

 خورده ترک دلش...بود شکسته دلش...نه...دهد همه

 در جفا که ی مرد...شهاب  یبرا رعنا ینگران  و...بود

 زمزمه که یکس...گرفت  را شیآرزوها  و کرد حقش

  یکس...فردا یها کابوس شد امشب اش  عاشقانه یها

  پخش حلوا گفت...کرد عزا یراست به را یعروس که

  دعا یخوشبخت  یآرزو یجا...دیبگ تیتسل...دیکن

 ! بود؟ آدم نیا یبرا اش ینگران...دیبخوان

 

 !چه؟  بختش اهیس عروس پس

 

  شهاب و کرد جمع را خودش رعنا و زد پوزخند میمر

  خوبه حالم:گفت و زد اش نهیس به رد دست حانهیصر

  به ایدلسوز نیا یجا ست ین کارها نی ا به یاجیاحت

 . پسرت و  برس دخترت

 .الاقل نگذره ها نیا از گذشت، ما از
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  استخوان که انقدر گرفت تر سفت را  تایرز دست

 در از اما شود؛ حس شی ها انگشت فشار ریز شیها

 . نه تایرز  از...آمد در صدا ها وارید و

 

 برم یم  رو عروست...آنا رعنا زفافه شب امشب_

 ینم بغلش...نه ها  عروس ی ه یبق مثل...باال

  یداریخر چون کشم ینم رو نازش...خندم ینم...کنم

  جور رو  عروست امشب...بشه گرم  دلش که نداره

 ... کنم یم  ات خونه عروس یا گهید

 

. شد تا شش  نه تا چهار شان یتا  چهار  هر  یها چشم

  دهانش یجلو  را دستش و دیکش یا خفه   غیج میمر

 .گذاشت

  رفت، باال یکی تا دو را ها  پله که شهاب دنبال زیپرو

 .دیدو

 شد له تایرز  یپاها  ریز عروس کشان کشان ی دامنه

 را دستش مچ شهاب یول رفت؛ عقب به بار هر و

  مگر خانه نیا...دیایب دیبا...دهد ادامه تا دیکش

 !نبود؟ شیآرزو
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 ولش...کثافت...یشهاب؟عوض یدار کارشی چ_

 بالها نیا  که یریبم انشاهلل کمرت به بزنه خدا...کن

 و ادیب  روز کی که انشاهلل ...یاری یم سرش رو

 ...یبسوز  حسرتش تو و نباشه

 

 .کرد  التماس زیپرو

 

 شده یچ هر پسر بگذر...من  جون  شهاب_

 ...بگذر...نده انجامش...سرته؟ تو  یچ...بگذر

 

  هم یرو دندان الدیم. بود طبقه نیآخر پاگرد یرو

. نشکند شان یبرادر حرمت  تا بست  چشم و دییسا

 با دهد خودش دست کار شهاب بود نی ا نگران رعنا

 ...یفرنگ ی تحفه نیا

  امشب را ایح  چون ندهد که نبود یکیرک  فحش میمر و

 ! اش یرو هم آب کی و داد  قورت درسته
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  چادر ریز که دخترک یرو  شهاب یبرزخ یها چشم

 .کرد توقف نزد؛ دم و بود مهتاب  همچون دیسف

  باورش که  یعشق از...بود آمده بند زبانش شوک از 

 شمرده و زد ادیفر تایرز به رو...بود سراب و کرد

 .خورد را  کتای یخدا سوگند شمرده

 

 هم...سیپل دیبزن زنگ...جلو دیایب خدا  یخداوند به_

 یکار...زنم  یم شیآت رو  خانم عروس هم ...رو خودم

ن...دیبر...دیباش نداشته کارم به  بچه داغ نه،ی هم بعد م 

  یم دلش به خوب شوهر کی داغ...مونه یم دلش رو

  دنید و زدن مطب و رفتن دانشگاه داغ...مونه

 !مونه یم دلش به هم مادرش

 

 با را دخترک. بود تیواقع. نبود دیتهد شیها حرف

 با...شود مجازات شکل نیبدتر به که برد خودش

 ...زور با...حرص  با...خشونت

 

 تا یرز#

 

@shahregoftegoo



 

 

 ۲۱_پارت #

 

 

 

 

 پشت و برد  داخل به را تایرز. کرد باز را در و دیچرخ 

 .بست پا با  را در سرش

  پله یرو و  انداختند ینگاه مین هم به زیپرو و الدیم

  اما زد؛ در بار  چند و اوردین کم یگل میمر. نشستند ها

 .رفت نییپا  دو با را ها پله  نشد یخبر چیه دید یوقت

  از یها تماس به و برداشت زیم یرو از  را لشیموبا

 و پا نیا و فرستاد یلعنت ترا یم و سمانه ی رفته دست

 یجلو  تا گرفت را ستشی ل  آخر ی شماره کنان، پا آن

 را دی ا یب تایرز سر زود ای رید بود قرار که ییبال

 . ردیبگ
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 سمانه کنجکاو و خسته ی صدا اول بوق چند همان با

 . دیچیپ گوشش در کشدار

 

  چطوره؟چرا حالش تاین؟رزیی؟کجایخوب میمر سالم_

 ؟ی د ینم جواب

 

 .زد ایدر به دل و بست چشم سوال همه نیا باران ریز

 

 ...بگم بهت  یز یچ کی دیبا  سمانه_

 

 کی گفتن قبل  اخطار نیا پشت دیفهم که انگار دیترس

 و باشد ییجز که ییها آن از نه بود دیجد داستان

 که شهاب ی غره چشم مثل نه...شود برطرف  عیسر

 نازک قلبش و بود ریت  حکم  تایرز یبرا گذشته در

 مادر ی طعنه مثل نه...ها یمحل یب نیا از تر ینارنج

 یعروس نبودن برنامه مطابق ای...اش ی صور  شوهر

 ...اش

 درست دیتهد و غر تا چند با که بود ها  نیهم کاش

  ییدلجو یبرا  قرمز رز از یگل دسته با  شهاب و شود
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  تایرز ی پنجره به چشم و ستدیبا ساختمانشان یجلو

 .بدوزد

 

 وقت نیا  کشم ینم من...خدا رو م؟توی مر شده یچ_

 یم دارم یخستگ از هم حاال نیهم...شب

  سرش باال ظهر  از...ستین  خوب حالش ی اطلس...رمیم

 ...نشه شیطور فقط که میموند

 

 و رفت رژه  ییرایپذ داخل کمر به دست و قرار یب

 .دیکش یقیعم نفس

  

 و یال که بود کرده ضمانت  را شهاب خودش واقع در

  گرید آدم کی  او از تایرز عشق و شده راه به سر بال

 !کرد اشتباه اما ساخته؛

 !کرد غلط

 .شد وجدانش عذاب سبب نیهم 

  کرده اش یعوض بلکه نکرد؛ عوضش تایرز عشق

 و بست هم  یرو سفت  را شیها پلک میمر که بود
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  یموها نیب را دستش. دیکش یحرص پر  و خفه  غیج

 .دیترک  ناگهان بغضش و برد فرو شالش ریز

 

 که برسون رو خودت...سمانه برسون رو خودت_

 .خورده هم به یعروس...مهیوخ  اوضاع نجایا

 

 

 ؟یچ  یعنی؟یچ_

 

  عقد بعد شهاب:گفت ناباورانه و دیکش باال را اش ینیب

  دست...کرد  رونیب رو همه...تمومه یعروس گفت

  آورد االن و  گرفت زور به هم  رو تایرز

 به زده  آخه، ده ینم راه هم چکسی ه...خونه

  من...شده یبی عج جور  کی...شده وونهید...سرش

 .بودم دهیند ینجوریا رو شهاب

 

 

  شهاب...شهاب؟...م یمر  محاله یز یچ نیهمچ_

 عاشق...داره خنده زده؟حرفت هم به  رو یعروس
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 یم رو  جونش...تایرز یبرا رهیم یم...تاستیرز

 پژمرده که تایرز یرو...یرو حساسه انقدر...ده

  نیا...نشه خشک  که بود مراقبش  گل ی اندازه...نشه

 شده یزیکردن؟چ بگو؟تصادف رو ه؟راستشی حرف چه

 م؟یمر م،ی نترسون یخوا  ی؟میگ یم ینجور یا یدار

 

 وار اکو میمر گوش در  سمانه یها زدن نفس نفس

  به فکرش  که بود سخت هضمش انقدر. شد پژواک

  تراز هم اتفاق نیا که چند هر دیکش بدتر یلی خ یجاها 

 ! داداشش زن...شهاب زن   یبرا...بود مرگ

  و نکرد ساکت را درونش ی دهیکش فلک به سر خشم

  صد در  صد یتلخ کی  با اشک یب و  یجد بار نیا

  پر امشب  رو تایرز شهاب چون نطورهیهم یول:گفت

 ... کرد خشک رو گلش...کرد پر

 

 به را هراسش پر نگاه ی دلخراش غیج یصدا ناگهان

 .کشاند ها پله راه

 .کشت را خودش خط پشت سمانه

@shahregoftegoo



  سکندر و عجله  با و افتاد دستش از لشیموبا میمر و

 .رفت  باال پا و دست  چهار را ها پله خوران

 

 

 ***** 

 

 تا یرز#

 

 

                              ۲۲_پارت #

 

 ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ گذشته 

 

 

 .  بود شده گرم شدت به هوا کوچک اتاقک در

 لباس آن کردن برانداز و دنیچرخ کی  یبرا جا یحت

 !نبود یمجلس و کیش و دوخت خوش
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  و یکنجکاو با و کند جا  از را در ی  پاشنه سمانه

 ایب:گفت و زد  یگرید ضربه در به یا شده زیلبر صبر

 ت؟ یکبر یقوط اون تو ینشد سرخ خوب،   متینیبب

 

 یرو نشانی تحس پر یها  نگاه. کردم باز را در قفل

  درخشش که ییها چشم با زده مات.  نشست لباس

 را بازشان مهین دهان  بود، شده دایپ آن در یخاص

 . زدند یقیعم  لبخند و بستند

 کی و دیسف یها دندان آن  با ترایم پررنگ ی خنده

 با اش  قهیسل باالخره که بود نیا ی نشانه دست،

 !اوردین انیم به یمخالفت که درآمده جور ما ی قهیسل

 هیشب که ی ا لهجه با و د یکش پارچه یرو  را دستش

 .گذاشت بغلم  ریز هندوانه بود، شیپ ها   سال یاطلس

 

 مغازه کردم اصرار نُمیهم  یبرا سمانه  نهیهم  شویا_

 ادی یم  رتیگ بهترش نگفتُم نهیبب رو گهید یها

  بازار تک  اما جوره؛ همه یخوشگل تو تا؟نگفتُمیرز

 ؟ی بخر  دیبا رو
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 هر اگر. انداخت گل میها  لپ خجالت از  و زدم لبخند

  گرید بار ک ی نیهم یبرا بود یفتگیخودش میبگو  چه

  تنم یرو ی  نشسته لباس و خودم به نهییآ در دور از

 .کردم نگاه

  رنگ نیهم  نکهیا از سمانه همراه به فروشنده خانم

 کردند صحبت آمده، شتریب  پوستم به و بود  تر مناسب

 . کردند اعالم  را نظرشان و

 

 اون یش  تر قشنگ هم عروس من    از تَرُسم یم_

 .شب

 

 

 شده لباس غرق که را ترای م و زد یا خنده  تک سمانه

 .کرد تیاذ بود

 

 

  نیبهتر ترایم یش یم اول آخر از تو که  باش مطمئن_

  ینم دهید  ها یسگ خوب اخالق اون با یبپوش لباسم

 !یش
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 حرص رو ما انقدر یعروس قبل تا یتون  یم نُمیبب_

 . بُشم یگفت که نیهم که یبد

 

 !مهرداد چارهیب  واال_

 عسل رو عقربت شین زبون  نیا کمی بخدا کبابه دلم

 . کن

 

  نگه را تشیجد نتوانست. دیخند و انداخت باال شانه

 یخال یصندل  یرو و درآورد را شیادا هم ترایم. دارد

 . نشست

  شیها کی تبر با و دیکش نییپا را لباس پیز سمانه

  چشم ترایم قول به و بود خوب نیهم  که کرد اعالم

 . درآور

 سه هم با دمیخر را راهنیپ همان و دمیپوش  را میپالتو

  ابانیخ  سر طرف به و میزد رونیب مغازه از ییتا

 .بود منتظرمان نشیماش با مهراد که میرفت

 هم من و سمانه و نشست کنارش جلو یصندل ترایم

 .نیماش  عقب یها یصندل یرو
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 دوست از  نید و دل که را مهرداد بار نیاول یبرا 

 و منش از لحظه  همان و دم ید را بود برده میها یبچگ

 .آمد خوشم  اخالقش

 در ترایم عشق...همه از تر مهم و...بود ریز به سر 

  گرفت محکم را دستش و زد موج اش ره یت  یها چشم

 ...کرد حرکت و

 

 ردیبگ گرم یکاف ی اندازه به ما با که بود حواسش

 مهراد یرو  در اش یرو سمانه وگرنه...من با البته

 ... گذاشت سرش به  سر توانست تا و بود باز

 

 ینم رو زنت  خواهر احوال و داماد؟حال یچطور_

 ،یحاج یر یم یگرفت عروسم دست گه؟البدید یپرس

 مکه؟  یحاج

 

 تا یرز#
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 ۲۳_پارت #

 

 

 

 

  شتریب را ضبط یصدا و دی کش سرش یرو  را دستش

 اما شود؛ جلب  آهنگ به اش توجه سمانه که کرد

 ! بود کرده ریگ سوزنش

 

 ...باشه...داماد آقا باشه رضاست عالمت سکوت_

 

 ها میگوشت خیب نی هم  م؟خوبهیبر کجا واال نه_

 نگران میر یم و میای یم زود به زود...سمانه

 ...نباش
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  خام خام و درسته قراره که مهرداد توعم نگران من_

  به حاال از نباش  من فکر به یبش خورده ترایم توسط

 !دستمه خونه و راحتم بعد

 

 .رفت غره چشم و برگشت  پشت به ترایم

 

 (؟یکن یم هیکار چه نیا)چه؟ به  توکا یئ آ_

 

 یدار کار چه تو مهرداد با کنم یم  یشوخ دارم_

  یم تا میبگذرون خوش کمی بذار...برگرد...نمیبب برگرد

 .دادا هست زدن غر یبرا وقت. میرس

 

  و سمانه یکی گفت ترایم یک ی. بود نیهم  ریمس  آخر تا

  شانیها بحث خنده با و بود کرده ریگ وسط آن مهراد

  جور و جمع  شود، مشاجره به ختم بود  کینزد که را

 ... کرد

 . میشد ادهیپ نشیماش از میدیرس که انیقباد کوچه به

  ما به یکوتاه نگاه و کرد  میتنظ را نیماش وسط نهییآ 

 . انداخت
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 دمتونید  شدم خوشحال:گفت یا مهربانانه لحن با

 . انشاهلل نمتونیب یم یعروس

 

  ادهیپ که زمان هم و نگذاشتم بشینص ی ب یدلگرم از

 و شما بخاطر  نه که چرا...نطوریهم  منم:گفتم شدم

 یم دیبا نیا  از زودتر وگرنه رانیا موندم االن تا ترایم

 ...رفتم

 

 همسرش با تا ماند شتریب ترایم. میکرد یخداحافظ

 و دینال شانیها دادن قلوه و دل از سمانه. بزند حرف

 آسمان طرف به را دستش  حرص با و دار خنده

  راهش سر ییبایز اتفاق نیهمچ  چوقتیه که گرفت

 . ردینگ قرار

 

 که یروز یفردا از کردم باز را در و انداختم دیکل

 دیبا که کرد کفش کی در  پا یاطلس گرفتم را ها دارو

 .فرانسه برگردم و ببندم را  لمیبند و بار

 ...خورد قسم

 ...شد بد حالش
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 ...کرد قهر

  از ترایم یعروس یفردا که گرفت طی بل هم  آخرش

 دمیکش زحمت ها سال که  ییجا همان به برگردم رانیا

 .رمیبگ مدرک تا

 

 در چوقتیه  و بزنم مطب آنجا  که بود نیا غمش و هم

  یضیمر بخاطر...چه  یبرا...چرا دمینفهم. نمانم رانیا

  تمانیحما نجا یا چکسیه نکهیا ای...اش ییتنها...اش

 !نکرد؟

 باشد، داشته دوستمان که نبود چکسیه  خودمان جز

  کی و سال به سال هم آن ونیکتا عمه یگدار و گاه

 .کوتاه دارید

 از پر...قلبش...اش زاده برادر که انگار  نه انگار

 کردنش طرف بر از پدرش  دست که شده  ییها یدلتنگ

 !بود کوتاه

 

 تا؟ یرز یبر دیبا یراست ،یراست_
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 گذاشتم لبم یرو را ام اشاره انگشت و کردم باز را در

 .نزند نرفتن و رفتن از یحرف مادرم یجلو که

 چشم. رفتم سرش یباال آهسته و آوردم در را کفشم

 را دستم ردی بگ آرام المیخ  نکهیا یبرا بود بسته شیها

 رونیب به محکم را نفسم و گرفتم اش ینیب  یجلو

 .کردم فوت

 را دستم و بردم باال اش نهیس ی قفسه ی رو تا را پتو

 .دمیکش اش ُمرده رنگ  صورت یرو

 

 ...سمانه مجبورم...برم دیبا_

 

 سمت به بود شده ارتعاش از پر و مظلومانه  لحنم

 کاش گرفتم، را میها اشک سقوط یجلو و رفتم اتاقم

 . یاطلس یمانیپش یبرا بود یا چاره راه

 

 تا یرز#
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 ۲۴_پارت #

 

 

 

 

 

 صورتم  بروم، حمام به که برداشتم را دمیسف حوله

 . شتریب  میها چشم و بود شده قرمز

  بهتر حالم یدلدار با تا کرد یباز ناخنش با سمانه

 ترس...رانیا در نماندنم...یاطلس یضیمر اما شود؛

 نبود یزیچ ها نیا...مادرم دادن دست از  و ییتنها از

 ! شود برطرف یدلدار با که

 . بستم مهین تا را در و کردم باز  را آب ریش

  باال سر و  دمیکش دست کمر  یگود یرو تا میموها به

  زیل خمی بدن یرو آب داغ یها ی  قطره تا گرفتم

 . بخورند

 با را صورتم و دمیخند غم با که بس از سوخت  پوستم

 !داشتم نگه سرخ یلیس
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 و کردم باز چشم خورد، حمام در به که یا ضربه با

 .لغزاندم هم یرو را سم یخ  یها لب

 

 سمانه؟ شده یچ_

 

 آمدنش حرف به قبل و کرد تابلو  ترایم ی خنده

 .یاومد دونستم ینم نخند:گفتم

 

  هم به چرا  نُمیبب میبزن گپ هم با ایب زودتر کمی دادا_

 . یا ختهیر

 

 جانم به یف یخف لرز. گذاشتم میها شانه دور را دستم

 ختم؛ی ر اشک آهسته و دیرس  سر به تحملم. بود افتاده

 .امدین چشم به و شد  آب یها قطره  با همراه یول

 سمانه بار  نیا رفت فراتر یحد کی از  که سکوتم 

 .نه ای  خوبم ندیبب که  کرد یکنجکاو

 

 تا؟ی رز یا زنده_
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 و گرفته یصدا. نشست میها  لب یرو ی کمرنگ لبخند

  محکم و رسا و بلند و  کردم صاف را  آلودم بغض

 !هنوز  آره:گفتم

 

 هم را بدنم  شستم را میموها. زدند خنده  ریز به دو هر

 فکر. بود شو و شست قابل  هم مغزم کاش  نطوریهم

  کی افتنی و شده یاطلس  محور و حول فقط که ییها

 بست  بن به شتری ب بار هر اما...بُر انیم راه

 و کالفه. زد روحم به ضربه هم ن یهم...خوردم

 . کرد میعصب

 

 را خودم یسخت به و گذاشتم آب ریش  یرو را دستم

  به روزها نیا یبد ی  جهیسرگ. داشتم نگه پا سر

 با و دتریشد شدنم تر فیضع بخاطر بود، آمده سراغم

 ... تر کم یزمان  ی فاصله

 و برداشتم حمام در یرو  زی آو جا پشت از را حوله

  را حمام باز مهین در و زدم سفت را اش گره. دمیپوش

 .کردم باز
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 به تعادلم تا گذاشتم حمام در کنار وارید  یرو را دستم

 دراز تخت یرو دو هر سمانه و ترایم نخورد هم

  آن و تیسا نیا در عروس تاج و تور تا بودند دهیکش

 .نندیبب تیسا

  یکالغ پر رنگ  یمشک بلند یموها ی ساقه  با سمانه

 لب افتاد که صورتم به  شیها چشم و کرد یباز اش

 .دیگز

 

 ؟ یکرد ؟ضعفی شد گچ چه_

 

 .دی پر باال شیابروها و نشست زی خ مین ترایم

 

  یم قند آب  رم یم االن. دادا برات ُرمیب م اوه اوه_

 . جات از نخور جنب تخت  رو نیبش ارمی

 

 تخت یرو را من اطیاحت با. گرفت را دستم و شد بلند

 اتاق از عجله با و نشاند بود، نشسته که  سمانه کنار

 . رفت رونیب
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 بو و بود  شده داریب دمیشن  را یاطلس جان کم یصدا

 ! ستین زانیم  و خوب یلیخ حالم که دیکش

 خوردن سرما تند تند...ها جهیسرگ نیا کاش یا

  یریتاث الاقل...بود بُر نفس که ییدردها معده...ها

 .بگذارد مشیتصم یرو

 

  در را قند ی خور  یچا قاشق با هم پشت و آمد ترایم

 . کرد حل آب

  یقلنج اگر تا دیمال را کمرم پشت را میها شانه سمانه

 . بشکند بود

  یرو از را ماسماسک  آن  ترایم و خورد  زنگ لمیموبا

 طرفم به را اش صفحه و برداشت یشیآرا زیم

 الد؟ ی م:دیپرس تعجب با. چرخاند

 

  منگ  و جیگ یحالت و  خنده با سرش پشت سمانه

 . کرد تکرار

 

 شازده؟  نیا هیالد؟کیم_
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 تا یرز#

 

 

 ۲۵_پارت #

 

 

 

 

  به ترایم را قند آب وانیل که بردم جلو را لرزانم دست

 . گرفت طرفم

 .  زد اتش یمحتو به اشاره یمصنوع ییها اخم با

 ری متح و مات سمانه. دمیکش سر را آخرش ی قطره تا

 .بود مانده

  و شکاک  و متعجب تجربه از یبار کوله با هم ترایم

 بودم شده ریغافلگ  همه از شتریب خودم...خودم

 یب دیبا باشد؟چرا مهم انقدر تماس نیا دیبا چرا؟چرا

 انقدر رم؟چرای بگ ترایم دست از را وانی ل چرا و چون

 عانه؟ یمط
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 پشت به  شتابزده میپاها و برخاستم  تخت یرو از

 .برداشتند قدم پنجره

 گوشم به را لیموبا و کردم قرار بر را تماس

  ییبازجو ریز دیبا شب تا که بودم مطمئن. چسباندم

  بود محال وگرنه میایب حرف  به ترایم و  سمانه یها

 .نروند دلخور نجایا از صبح فردا

 

 بله؟ _

 

 یسع. بود گم بازار یشلوغ یاهویه در الدیم یصدا

 چون بود؛ خوب. نرود ه یحاش و بزند حرف بلند کرد

 یروم ای نبودم کردن صحبت  دهیچیپ  اهل هم خودم

 ! یزنگ  یزنگ ای روم

 

 حالت یای جو هم خواستم یآبج مزاحمت از غرض_

 .بدم بهت مشتلق هم بشم

 

 .دی پر ناخوداگاه لبخندم  و دمیکش کنار را پرده
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 ؟یمشتلق؟چ...خوبم من یمرس_

 

 بد...بزنم زنگ نشد وقت روز اون بعد... خوب خبر_

 هم شما بهتون زدن بهتان جهت یب...بازار از یرفت

 داره؟  یفرق چه ما، ناموس

 دست روز همون...ادین درد به سرت که کنم خالصه

 بیمص حاج...همه واسه شد رو ناجنس یچ  توطئه

 یکالنتر به کار و ن یزم تو رفت شد آب چارهیب

  ننگش فقط گذشت  تیشکا  ریخ از داداشم یول...دیکش

 .هی بق یبرا موند

 

  یجلو از رشیتصو. کردم سکوت شد  او حرف تا

 که روز چند نیا مثل  درست نرفت کنار  میها چشم

 کله و سر  ناگهان ترایم و سمانه با می ها خنده انیم

  انیم درست...برد فرو فکر در را من و شد دایپ اش

 فرو را تمیعصبان و شد شیدایپ یاطلس با میدعواها

 و باال نی زم جهت شیها  دست که انگار...کرد کش

 انیم درست!...تایرز  تر آرام دیبگو و گردد نییپا
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 یها یریدرگ...رفتن رونیب...خوردن صبحانه

 ... یشگیهم

 لحن با که کردم نگاه شی این به رو کیتراف به کالفه

 نگرفت؟ رو سراغت:دیپرس یا چموشانه

 

 ؟یک_

 

 .یخ یش  شهاب_

 

 .شد موم و مهر دهانم

 

  ستین یخبر...اهواز رفت راست کی  یکالنتر بعد_

  تو نگرانشم...ستین اما تهران؛ برگشته  گفت اش خاله

 در دلش از ی چجور  موندن راهشن به چشم  همه بازار

 داره؛ همه یبرا  جا و گندست دلش که چند هر ارنیب

  ساخته یکار منم دست از و رفتن تند یادی ز نباریا اما

 ...ستین
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  به نگاهم. گذاشتم پنجره سرد  ی شهیش  یرو را دستم

 در ذهنم اما بود؛ اتوبوس منتظر یها آدم و ها نیماش

 ضد زبانم و گرید یکس شیپ کرد ری س  گرید ییجا

 !شد  میها یمشغول دل ی همه

 خوبه...شدم  خوشحال یلیخ:گفتم رک و شدم تر یجد

  طرفش به چکسی ه اتهام انگشت گهید که

 یمنته...ختمینر من رو آبروش خوشحالم...ستین

 که نیپرس ی م من از و نیزد  زنگ چرا...نشدم متوجه

 کجاست؟ 

 

 یها  بوق از تر دور ییجا. کرد فوت محکم را نفسش

 یجا  کی. رفت ها یمشتر یصدا و سر و ها یتاکس

 دینبا و بود مهم حرفش. کرد انتخاب را تر خلوت

 .برود درز ییجا

 !وار دیتاک ینیقی با  بود محکم و آرام شیصدا

 

 هم شما شی پ اگه پس مونه ینم یکس ونیمد شهاب_

 ... ادی یم...نیباش  منتظر...ومدهین هنوز
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  تایرز#

 

 

 ۲۶_پارت #

 

 

 

 

 

 و ترایم متفاوت یها  نگاه با برگشتم که عقب به

  دیبا باشد؟چرا مهم دیبا چرا. شدم رو  به رو سمانه

  تشکر یبرا  بخواهد که بودم نکرده یکار د؟یایب

 .ندازدی ب زحمت  به را خودش

 

  کار طلب  دیبا که یکس کنم  یم حساب  که جور  هر_

 .من  نه اونه باشه

 

 .کنه یم فرق داداشم با شما  کتاب حساب_
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 زی پرو آقا یآشنا  یصدا با که رفتم کنار پنجره کنار از

 صورتم  یجلو  را لمیموبا. کرد یخداحافظ عجله با

 . زدم زل شیناگهان ی شده قطع تماس به و گرفتم

 سمیخ ی موها  یرو را دستم و نشستم تخت یرو

  چتر صورتم یرو شانی ها نگاه ینیسنگ که دمیکش

 .شد

 

 بود؟ یک_

 

 درخشان یی ها چشم و خنده با ترایم بند پشت سمانه

 یا کودکانه ذوق  با و نشست زانو چهار  میپاها یجلو

 په؟ یخوشت...کارست چه...هیک...مینیبب کن فیتعر:گفت

 

 

  نتوانستم را شد شیدایپ هوا یب که یا خنده  یجلو

 . رمیبگ
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  یکس...نه...بود نیگ یم نیدار که ینجوریهم کاش_

 .نینزن صابون رو دلتون یخودیب ستین میزندگ تو

 

 ترایم. شدند بلند تخت یرو  از و رفت بند شان خنده

 به و گرفت را دستم هم سمانه. زد رونیب اتاق از که

 و میبرو رونیب دخمه نیا از تا دیکش خودش دنبال

 . میریبگ یا تازه نفس

 تازه که ی اطلس به رو هم  نیهم یبرا  نشد باورشان

 روشن و تر دیسف اش یرو  و رنگ و کرده  باز چشم

 گلوش کلکت دختر نیا خاله:گفت بود شهیهم از تر

 .رهیگ یکس شیپ

 

  استکان در ختنی ر یچا  مشغول آشپزخانه در ترایم

  بعد ی قهیدق چند و بود مادرم یمیقد کی بار  کمر یها

 .شد ییرایپذ وارد دست به ینیس
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  کیپ و کیش و کرده لی تحص یها پسر  از تایرز_

  زاده آقا و مودب که  ها نیا از...ادی یم خوشش

 قطعا که خان الدیم نیا باشه یجور نیهم اگه...اند

 !کنه ینم رو و برده رو دلش

 

 گرفت، من یجلو که ینی س یرو از را  یچا استکان

  را حاتمیتوض و زدم یآرام  و خجل لبخند و برداشتم

 ... بعد یبرا گذاشتم

 کرده شک که انگار کرد براندازم موشکانه یاطلس

 !بود کاسه مین  ریز یا کاسه

 و دیکش سر قند حبه  کی با را اش یچا  سمانه

 را مادرم یداروها  هم ترایم. کرد روشن را ونیزیتلو

 با و برداشت تخت، کنار بلند هیپا و کوچک  زیم از

 .رفت  ششیپ به  آب وانیل کی

  میهست ما تا که بود گرفته یمرخص_زهرا_پرستارش 

 !دهد اش یزندگ و ذهنش و خودش  به یاستراحت
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 به و شستم و گذاشتم نکیس داخل را یخال استکان

  منفجر میگلو در بغضم دهی نرس هنوز. رفتم اتاقم طرف

 .شد

 حالم...بدش حال دن ید...کرد بدتر را حالم یاطلس دنید

 ... کرد بد از بدتر را

 

 تا یرز#

 

 

 ۲۷_پارت #

 

 

 

 

 

 . بود شب  هشت ساعت یها  یکینزد

 ییجا در حواسم و بود می جلو  یدکتر مقطع یها کتاب

 ...گرید
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 غلت انقدر نبرد خوابم. نگذاشتم  هم یرو  پلک شبید

 پشت و بستم  را کتاب. شدم کالفه شتریب که خوردم

  بود، شده واقع باران هجوم مورد که اتاق ی پنجره

 .گذاشتم میها گوش در را یهندزفر  و رفتم

  یرو را قرمزم و کرده ورم یها  پلک شادمهر یصدا

 . بست هم

  میها لب یرو یرمق یب لبخند و کرد کمتر را استرسم

 .آورد

  یکارها به که رفتند ترایم و سمانه بعد به عصر از

  حال که  یاطلس با بودم مانده تنها برسند یعروس

  نگه یمخف  شده جور هر داشت یسع را  ندشیناخوشا

 ... دارد

 

 مشام به را سیخ خاک  یبو کردم باز را پنجره

  گل شیها  درخت بود رابیس  اطیح ی باغچه دم،یکش

 ...شیها

 با که ردی نگ لرزم و نخورم سرما که بستم  را پنجره

 گوشم از را  یهندزفر و شدم منصرف  لمیموبا  زنگ

 .گذاشتم ی شیآرا زیم یرو  و درآوردم
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  گرید بار کی هم عصر که یناشناس ی شماره به

 هم در  را میها اخم و کردم نگاه بود زده زنگ

 ...زد زنگ  دوباره که کردم قطع را تماسش...دمیکش

 

 یب نیهم یبرا بودم نشده داریب صلح  در از امروز

  خاموش که فشردم را لمی موبا کنار ی دکمه حوصله

 .شود

 سمت شانه  یرو را م یموها و شدم ییرایپذ وارد

  اش یبلند یرو  یاطلس یها  چشم که ختمیر کج راستم

  به چسب با که بود یا خورده ترک ینی چ دلم. نشست

  یموها از...شکست هم باز اما شدند؛ وصل هم

 چوقتیه و بود عاشقشان مادرم که ی مشک پرپشت

 ...شکست...نکرد  کوتاهش هم  سانت کی

 

 !یستین قهر اگه...نجایا نیبش ایب_

 

 و برداشتم یعسل زیم یرو از را ونیزی تلو کنترل

  میها چشم پشت را بغضم.  کردم کم را گو اخبار یصدا

 .شود  گرفته شیها چکه   یجلو که گرداندم حبس
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 کبود و برجسته شیها رگ که دستش  یرو را دستم

 بدنش رحمانه یب که یشمار  یب یها سوزن  از_بود

 را پوستش و گذاشتم_کردند سوراخ سوراخ را

 .کردم لمس میها  انگشت سر با گونه نوازش

 

 

 ینم دلم من باز یکن ی کار هر ه؟توی حرف چه نیا_

 ...رهیبگ که ادی ینم  دلم...که رهیگ

 

 

  گفتن دروغ خوبه :گفت یزی آم مسالمت لحن و لبخند با

 . تایرز یگرفت ادی که هم

 

 !دندیپر باال میابروها 

 یصدا که دهم خرج به یشتریب مقاومت نتوانستم

 . شد بلند فونیآ زنگ

  قاب یرو که یریتصو به و برخاستم  تخت یرو از

  از لحظه چند یبرا شدم رهیخ بود، بسته نقش فونیآ

 ... کردم بسته و باز را  دهانم شوک
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 و برداشتم را بافتم کاله و پالتو یلباس  چوب یرو از

 با و دیکش  نییپا را ژنشی اکس ماسک یاطلس . دمیپوش

 ه؟ یک...؟یر یم کجا...کجا:د یپرس هن هن

 

 .گردم یبرم ن ییپا رم یم_

 

  را آسانسور. بستم سرم پشت را در و  رفتم عجله با

 کردم باز را در. رفتم نییپا را ها پله و  شدم الیخ یب

 !شدم خشک دمشید تا و

 سورمه یاسک قهی...بود تنش قاب یبلند یمشک کت

 یشاک و غضب  پر نگاه همان و آشفته یموها...یا

 به اش خسته و هم در و  یقاط یها حس ی همه که

 .بود نیعج هم

  خودش گرفت سرم یباال و کرد باز را اش  بسته چتر

 که بود باران عاشقش  نیقی به...بود باران عاشق

  سیخ  شیموها و نداشته گرفتن چتر به یاعتقاد

 ...بود

 

 ؟یکرد دایپ رو نجای ا یچجور_
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  من فقط که زد یمحو  لبخند و کرد کتش  بیج در دست

 یسادگ آن  نمیبب را مهربانش ی پوسته آن توانستم

 .صادقانه یزخم

 

 .نبود  یسخت کار کردنت دایپ_

  یباال  بخواد که ستین شهر نیا تو شتری ب یکی تو از 

 . رهیبگ رو یخ ی ش شهاب پشت و بره منبر

 

  تایرز#

 

 

 

 ۲۸_پارت #
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 و بردم بود، شده کمرم تا قدش که میموها در را دستم

  ررسیت از که انداختم م یها شانه پشت را شی تارها

 . شود خارج   نگاهش

 سرما که سپرد دستم به و گرفت سرم  یباال را چتر

 خودم به سخت و کردم مکث  یا لحظه چند...نخورم

  یپافشار میها حرف یرو  شتریب که شدم رهیچ

 . خورد  چرخ ذهنم در که ییها سوال به...بورزم

 

 ؟یاومد نجای ا چرا_

 

 .درآورد کتش بیج از را دستش

 هم کرد سشی خ  رحمانه یب که یپرسرعت و زیر باران 

 .دهد شتاب شیکارها به یا لحظه نشد باعث

 فرصت شب آخر تا...داشت فرصت ایدن آخر تا 

  و عجول مرد نیا یبرا ها فرصت ی همه...داشت

 ...بود برو در کوره از زود

 دیبا عالم یکجا به شدن صبور استثنا امشب کی

 بربخورد؟
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 ! حساب  هیتسو یبرا_

 

 .  کرد احاطه  را ذهنم  یگنگ و یجیگ

   دارد فرق همه با کتابش حساب که بود  گفته الدیم

 !نشدم قانع  هم باز یمنته

 تر یجد و گرفتم دستم در تر سفت را  چتر ی دسته

 . کردم نگاهش

  نرمش قبل بار دو خالف بر اما بود؛ یجد  شیها چشم

 .کرد النه رنگش ره یت  یها مردمک در یجالب

 

 رو بار چند و برد رنگش شب یموها در را دستش

  یها قطره که زد شانه  شیها انگشت سر با باال به

 .نچکد شیشانی پ یرو باران

  تا شد دهی کش باال اش لبه و برد کتش ر یز را دستش

  تیشخص و پیت به دهد نشان را اش یشگ ی هم لیاستا

 .بود زی برانگ تعجب بودن، آقا مدل  نیا امروزش

  یقرار به نجایا از رفتن ای آمده حساب  هیتسو یبرا

 تر؟ مهم
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 یها  یشرویپ نیا از دارش خش و بم یصدا با ذهنم

 .گرفت فاصله یاضاف

 

 ینم افتیق  به یبود اونجا و شد دعوام که یروز _

 یداد رو دستمالت...یباش داشته جربزه و دل خورد

 که یروز ...یریبگ رو  سرم یزیخونر  یجلو که

 اومدم فقط نگم، دروغ مادرت یداروها  دنبال یاومد

 ...یارین زبونت به رو من مادر اسم گهید چون

 

 

 یشرمندگ چون نه؛ خجالت از انداخت نیی پا را سرش

 !بود خودم یبرا اش

  بیج از را  گارشیس پاکت تا انداخت نیی پا را سرش 

 .اوردیب در کتش

 که یگار یس نخ ریز را اصلش رنگ ییطال  پویز فندک

  گارشیس دور را دستش و گرفت بود  لبش ی گوشه

 . ردیبگ ینیسنگ کام و شود روشن تا  دیکش حصار
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  شیها چشم در رانمیح و رهی خ نگاه و  گرفت باال سر

 . شد قفل  اش دهیکش هم در و پرپشت یابروها  و

 

 یدراومد یکس پشت بعدش ربع کی روز همون اما_

 دستمال...بود ومدهین در  پشتش یمونث  جنس چیه که

 لرز و ترس بدون و یانداخت  بیمص حاج  یجلو  رو

 به...یداشت جربزه و دل...یرفت و یزد رو حرفات

 ! خورد ینم ات افهیق

  بار...بگم بهت تا آوردم برات رو یانداخت که یدستمال

 من به جماعت اون که یخنجر   یزیخونر یجلو...دوم

 !گرفت زن کی!...یگرفت رو زدن

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۹_پارت #
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 طرفم به را اولش روز نیع و شده  زیتم دستمال

 شیصدا تُن که یا مردانه لحن همان با و گرفت

  دیبا رو یزیچ هر:گفت بود، کرده برابر  دو را رشیتاث

 رو من روز  اون زخم یامانت نیا. داد پس صاحبش به

 .بست

 

 کنار را  خاکسترش و  زد گارشیس به  یگر ید پک

 . تکاند یجو

  نیا فشردم مشتم در  و گرفتم ریتاخ با را دستمال

 شهی هم تا دوختش گرید یکس یروز  را یامانت

 .بماند همراهم

  کرده دقت هم  ها نکته نیتر  فیظر به که بود خوب و

  رفتارش  از یخوب برداشت اول برخورد در که یآدم

 !نکردم
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  یب و...بود یفرانسو پاره و مست یمردها  به هیشب

 که ینجس و فیکث یها  خور الکل همان  به هیشب

 .نبود خودشان با بعدشان به شلوار ریز  اریاخت

 

 دستمال نیا تا...یاومد راه همه نیا نکهیا از یمرس_

 ...یبرگردون بهم رو

 

 و دیکش رونیب شلوارش ب یج از را نشیماش چییسو

  ونیمد ادی ینم  خوشم:گفت و رفت عقب به یبلند قدم

 .جماعت زن ونیمد اللخصوص باشم، یکس

 

 

 .دندیپر باال میابروها 

 سرد و  خشک و شد دفع  اش جمله ن یا با انعطافم 

 چشه؟ مگه جماعت زن:دمیپرس
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... گوشه پا تا سر...ست،گوشهین چشم_

 . شکنه یم زود...هی نیچ...هیاحساس...کنجکاوه

 ما. ستین  حسش. ستین وقتش که بود مراقبش دیبا 

 .میبر ایدن از تنها مید یم  حمیترج میاومد ایدن به تنها

 

 

 کرد باز را_ راننده سمت_ یمشک شش و ستیدو در

 .زد نشیماش سقف به را دستش و

  شناختمش که روز چند نی ا مثل و نانیاطم  با بار نیا

 پس. هست وقت شما یبرا اما:گفت یست یرودربا یب

 ! حساب هیتسو نشد خودت دستمال  آوردن

 .آخرش تا هستم ،یخواست کمک

 

 

 و دمیدو سمتش به که  شود نشیماش  سوار خواست

 که خودش هیشب. سپردم دستش به و بستم را چترش

 نه و گرفت اجازه نه...کرد را کار نیا چرا و چون یب

 ...خواست نظر
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  باال به رو سرش ند،یبنش که آمد تا و داد تکان سر

  به شتریب را  اش رفته فرو هم در یها اخم و دیچرخ 

 .زد گره هم

 

 که لبخند و  خوش روز  و حال اسم به یزیچ کل در

  وجود او یبرا  بود یعیطب و یعاد امر ک ی  همه یبرا

 !نداشت یواقع

 پنجره به دی رس شیانتها. کردم دنبال را  نگاهش ریمس

 . ما واحد ی

 را خودش عیسر بود که یکس هر و شد دهیکش پرده

 .کرد پنهان

 

 !نبود یکس که یاطلس جز

 

 . مادرمه_

 

 .یینچا تو برو_
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 دهیشن را کلمه  نیا ها تر قبل. کردم نگاهش تعجب با

 لبش. شد خنگ نگاهم و نمانده ادمی یمنته بودم

  ابانیخ ی گوشه را گارشیس ته و آمد کش یکجک

 . کرد پرتاب

 

 .معلومه ،یندار  جون. ینخور  سرما که برو گم یم_

 

 به ینگاه دوباره. رفتم پلکم کردن  بسته و باز با

  را کمیکش مادرم شیپ ی قهیدق چند تا که یا پنجره

 یب  نشیماش بوق تک با و انداختم بود، داده

 . شدم ساختمان داخل یخداحافظ

 باز را بود شده برف یدیسف از که یگلدوز  دستمال

 . بود دهیخشک گل کی انشیم. کردم

 .اهیس رز  یها برگ 

 

 ***** 
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 تا یرز#

 

 

 ۳۰_پارت #

 ۰۱/۲۰/ ۱۳۹۹_حال 

 

 

 

 

  یلیخ رونیب آن یصدا و سر. بست سرش پشت را در

  اش یجا از را در ی پاشنه میمر که یجور  بود دیشد

 .کند

 کشان دامنش که عروسش لباس با واج و هاج تایرز

 دیچرخ  خودش دور شد، ده یکش سرد نیزم  یرو کشان

 . ختیر  صورتش یرو  محابا یب ش ی ها اشک و

 دهیفا یول...بود خورده برهم...ششیآرا... شیها ملیر

 بود؟ چه اش

 

@shahregoftegoo



 ؟ یلرز یم  یچته؟دار_

 

. ندیبب توانست شهاب فقط که بود تنش در یلرزش

  خاطر به بود آمده دیسف لباس  با که عروسش چارهیب

 .اش نکرده کار   تاوان به نه یخوشبخت

 

 که بترس ازم سگ نیع...بترس منم از...بلرز آره_

 ینیبش و یبش من ماله...یبش من ماله امشب قراره

 گهید زن کی عاشق یچجور که یکن تماشا

  خشک در به چشمت  یبمون منتظرم شبا...شمیم

 با نه دنیکش نفس نه یدار رفتن رونیب  حق نه...بشه

 یخواب یم باهام بخوام من...بودن من ریغ یکی

 تکرار گهید جور کی ای یدیفهم...یخواب ینم نخوام

 کنم؟

 

 گوش یرو را دستش. د یچیپ دخترک سر در صداش

 تا بست را شیها چشم...نشنود تا  گذاشت شیها

 ... شد دهیکش هوا یب دستش اما...ندینب
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  اتاق در تا خودش با و  کند جا از را  مچش یوحش

  شیموها سمت دستش و کرد پرتش تخت یرو...برد

 ...رفت

 

 ! نترس_

 

 بند هق  هق با نهیس در نفسش...بود دهیترس یول

 اش نهیس ی قفسه قلبش، یرو را دستش...رفت

 .کرد اعتماد هم باز و گذاشت

 نشان امشب و بود شده  عاشقش که مرد نیا به چرا

 لرزاند شیپاها ریز را نیزم و ستین عاشقش که داد

 کرد؟ اعتماد هم باز

  را شیموها  سنجاق اطیاحت با و رفت کشی نزد شهاب

  یخون و خشم با دید که را  تای رز راحت نفس...کرد باز

 .دیغر بود گرفته را شیها چشم   یجلو که

 

 باشم متنفر زن جنس و  زن یچ هر از  خواستم یم_

 .شدم عاشقت و  یشد سبز راهم سر تو یول
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 .زد چنگ  را شیموها

 

 یپا با ...خودت تو یول باشم مرد  خواستم یم_

 .ارمیب  در روزگارت از دمار تا یاومد...خودت

 

  معصوم یها چشم به و دیکش عقب به رو را شیموها

 .کرد نگاه رهیخ رهیخ  تایرز یوحش و مقدس و

 شمرده  شمرده، انزجار با و دیکش زبانه خشمش

 تو رو من اسم یمجبور ...یبمون زنم دیبا  حاال:گفت

  رو بچه داغ خوام یم چون...یکن تحمل شناسنامت

 .من رز بذارم دلت یرو

 

 باالخره...کرد نگاه شهاب  یها چشم در  میمستق تایرز

 در رل نفرتش  و یناراحت ی همه و شد  باز زبانش

 .خت یر  نگاهش

 

 کنم یم ترکت فرصت نی اول تو چون ستم ین مجبور_

 .یخی ش شهاب
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 ترک؟

 متعصب  مرد نیا ی خانواده در که نبود یزیچ نیا

  دیسف کفن  با آمده دهیسف لباس با...باشد داشته وجود

 ...برود دیبا هم

 از کم ی فاصله با و گرفت سفت را دختر کوچک فک

 تو ؟مگهی ر یم ؟کجایر یم:گفت قرمزش یها لب

 شمیپ از...ینیبب...خواب تو...مگه...ینیبب  خوابت

 !یبر که گذاشتم

 

 شود؛ یخال حرصش که یجور  کی دیبوس  را لبش و

 به بود درآمد شوک از تازه که تایرز بغض و غیج اما

 . رفت هوا

 که را شهاب کرد یسع  و ختیر شتری ب  شیها اشک

  عقب به را بود شده شی زندگ همه یروز ...یروز

 .دهد هول

 

 تا یرز#
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 ۳۱_پارت #

 

 

 

 

  نفهمد و نباشد خودش حال در که انگار خورد تلو تلو

 !آورد شیتایرز سر به ینیسهمگ یبال چه

 .آورد گلش

 .آورد عشقش

 

 .اریب در  رو لباست-

 

  باز و درآورد را ودکا یبلور  شهیش تخت کنار کمد از

 و سر یرو شد که داغ. خورد قلپ چند و کرد

 . ختیر صورتش

 ... انگار شده کرده رم و  ترسناک چه نبود  اش یحال

 . دیلرز ترس  از تایرز  چانه
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  بدن دور را دستش و گرفت باال  را سرش یول

  یخوا یم ارمینم در: گفت هق هق با و دیچی پ فشیظر

 ؟یکن کاریچ

 ؟ یاریدرب تنم از رو لباسام  زور به ؟یبزن

 ی کن رفتار ییدخترها هیشب من با یخوا یم

 ... که...یکن

 

  و تپل لب یرو  شهاب شست انگشت. خورد را حرفش

 یها چشم به تا شد خم و نشست تایرز یگوشت

 .بنگرد دخترک رنگ یا روزهیف

 

  ستین تیحال کنم یم رفتار باهات بخوام جور هر من-

 ؟نه؟یکرد ازدواج یک با

 

 دیبا که کردم یگناه چه مرگته چه  یلعنت چرا-

  جرم الاقل بگو. گهید بگو  بکشم؟ عذاب ینجور یا

  انتیخ گفتم؟  دروغ بودم؟ کاره بد. بدونم رو خودم

 یمن؟چ کردم استفاده سو اعتمادت از ای یدید

 ؟ یشهاب؟چ
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 .  گرفت محکم  را تایرز فک

 وحشت یها چشم به و زد یعصب و تلخ ی خنده تک

  کرد تف دهی جو دهیجو را خشمش و شد رهیخ اش زده

 !صورتش در

 

 .متاسفانه  یبود رو اش همه اول  مورد جز-

 لباس اون شه خراب اعصابم نکهیا بدون نیهم یبرا

 .اریب در تنت از رو مصب سگ دیسف

 

 .ارمینم در-

 

 ؟ یاریدرنم-

 

 یرو را ودکا یخال شهیش که دینرس گفتنش نه به

 .شکست و کرد پرتاب  شده کی سرام نیزم

  زدن غیج  به و شکست  هم را گلدان نبود، بس همان

 .درآورد را کمربندش و نکرد اکتفا تای رز یها

@shahregoftegoo



 را دستش و زد چنبره  لرزانش و کوچک بدن یرو

 .گذاشت شیگلو دور

 به رو  تای رز یرو و  رنگ  چطور که دیند شهاب

 .رفت یدیسف

 .ستین بدنش در جان دیند 

 . ستین روح 

 .ستین نفس 

  یها چشم به  و کرد یخال  شیگلو یرو را  زورش فقط

  که عرق بد یبو با یعصب و زد زل اش یخی ی مرده

 اما ؛یبود من رز تو:گفت  بود، شده پر دهانش در

 ینم تو اگه شد هام دست بینص که بود خار فقط

 با یچطور بلدم من یاریب درش نرم زبون  با یخوا

 . ارمیب درش کمربندم

 

 .کرد باز را کمربندش

  یبندها سراغ و گرفت دهیند را شیها زدن نفس نفس

 ...رفت لباسش دیسف

 دکمه و  برد باال را دستش کرد، شل که را اش گره

 .کند را سسیخ  راهنیپ یها
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 ینم رو ات ـــــــمهین و نصفه یبش من زن کامل دیبا-

 . خوام

 

  تایرز#

 

 

 ۳۲_پارت #

 

 

 

 

  شهاب زور چون بود هودهیب یول کرد؛  مقاومت تایرز

  غیج نه که  افتی شیافزا قهیدق چند همان در یقدر به

  چنگ نه...دیایب خودش به شد باعث دنشیکش

  یجا رنگش یآب یها چشم در که ینفرت نه...ش یها

 ... گرفت  را عشق
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 در ها مهین تا را لباسش و بود شده ادیز زورش

 دایپ نما رنگش یمهتاب دیسف انیعر یها شانه...آورد

 ... کرد

  خوش  یموها و بلند  گردن و اش ترقوه استخوان

 ... بود شده  پهن تخت یرو  که رنگش

 

 یرو که ری بگ اتاق از آمد نقص یب نظر به زیچ همه

  شیآرا زیم  یجلو  یها شمع تا بود رز گل  پر تختشان

 مشهود اش یجا  به یجا ،یتازگ یبو  که یا خانه و

 !شد

 

 نبود؟  داماد شهاب چرا پس اما

 ...بود عروس که عروسش

 ...بود تایرز که شیتایرز

 ... هیزیجه  همان  هیزیجه  و ها لباس خانه همان خانه

 امشب؟ شده  گرید آدم کی  دخترک گری د مین چرا پس

 

 ... کن ولم...شهاب کن ولم_
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 .گذاشت بدنش یرو را  دستش هیگر با و زد غیج

  کهنه یشتر  ی نهیک کی ی ها شعله از پر  شهاب نگاه

 گرفت یجور  را دخترک فیظر  یها انگشت  که بود

 .بشکند که

 

 .بگذره تر راحت زفافت شب که کن باز رو دستت_

 

 دوست و تو از حالم...خوره یم بهم ازت حالم_

 ...خوره یم بهم اعتمادم و داشتنم

 

 .شد" ها" هوا در عرق بد یبو کرد که  باز را دهنش

 با حال نیا با اما بود؛ قرمز و خمار  شیها چشم 

  طرفش دو  به را تایرز دست آورد که یادیز فشار

 .کرد  خم تخت یرو

  با شیها گوش کنار و لرزانش بدن ی رو زد مهیخ

 و شدم عاشقش که یدختر از حالم منم:گفت حرص

 خوره یم بهم ازت حالم...خوره یم بهم گفت دروغ
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 تف...ستین  یا چاره...یشد  زنم که فی ح...فیح یول

 ...یشد باال سر

 

  گفت که میمر یصدا...خانه رونیب دادی ب و داد یصدا

 التماس...نباشد شهاب حالل دندیکش که ییها زحمت

 و شتریب...رعنا آخر در و الدیم و زیپرو عجز پر یها

 .شد شتریب

 

 دستش دو هر که یحال در کرد نگاه را شهاب تایرز

  انگشت در خورده گره و تخت  به دهیچسب  و باال به رو

 کالم کی  دیترد یب و نانیاطم با بود،  محکمش یها

 !نگفت شتریب

 

 . طالق_

 

 و یمست حالت  آن با یحت رفت هم در مردش یها اخم

 .یجیگ

 

 ؟یزد  یزر  چه_
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 ... فردا نیهم...فردا بده طالقم باالم سر تف اگه_

 

 

 ...زد تاول...سوخت...گرفت آتش  شهاب دل

 

 

 یم...یر ینم ییجا...دم ینم طالقت...که گفتم منم_

 .یمون

 

 

 رفت نشی نگ پر و یتور عروس لباس یرو دستش

 را کار شده  جور  هر!بکند تنش از اصال. اوردیب در که

 چون بماند کنارش  دیبا شود زنش دیبا برساند اتمام به

 !بود افتاده ریگ دلش و منطق نیب

 و دست به  و شد کر...نکرد یتوجه تایرز  یتقالها به

 اشک به و شد کور...کرد یتیاهم یب شیها زدن پا

 . نکرد رحم شیها چشم
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  شهاب دست ریز از را دستش  اش شده پر پر ُرز و

 قبل...برسد کیبار یجا  به کار نکهیا از قبل و دیکش

 گلدان تنها...ردیبم تخت ن یا یرو احساسش نکهیا از

 برداشت یپاتخت  یرو از را  بود نشکسته که یا شهیش

 ...آورد شهاب سر باال و

 

 .زد گردنش پشت تق و

 

 تا یرز#

 

 

 ۳۳_پارت #
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  و شیها  انگشت ارتعاش. بود شده خون پر دستش

 افتاد، تخت ی رو و خورد ز یل که یا شکسته ی شهیش

  اتفاق کی افتاده بد اتفاق کی که بود نی ا گواه یهمگ

 ...زیانگ غم اتفاق کی شوم

 

 ...شهاب...شه...شهاب_

 

 

 ! گرفت زبانش

 

  رنگ یمشک یموها یرو  را لزجش و سرخ دست 

 در شیها چشم که دیکش بود، شده شوهرش که یمرد

 که یقالب مثل کرد؛ ری گ تایرز ی دهیترس  یها چشم

 .ردی بگ یماه

 ...ردینم تا...نکرد شیرها

 

 !گرم دمت_
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  گفت تایرز  به اش شده قفل یها دندان ن یب از زور به

 ته از را حرف نیا خودخواهانه چقدر و گرم دمت

 !زد قلبش اعماق

  شیتایرز  نهیس یرو بر شهاب سر افتادن محض به

 پشت به تخت یرو  آهسته و شد بلند دخترک

 .بزند ضربه صورتش به تا خواباندش

 .ببندد را شی ها چشم دینبا شود داریب دیبا

 بود؟ دلش خواست به ایدن مگر اما

 

 . پاشو خدا  رو  تو پاشو_

 

 یرو را دستش شد که  بسته هم یرو  شیها  پلک

 شترشی ب وحشت باعث غشیج تا گذاشت  دهانش

 ! یخام الیخ چه نشود،

 

  یها دست در را قشنگش و دار پف و بلند دامن

  یها کفش با دوان دوان و گرفت سفت اش دهیکش

 .در طرف به دی دو بلند پاشنه
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 مشت و  میمر یها لگد با بود کینزد که در همان

  به هجومش با شهاب امن ی قلعه تا شود باز شیها

 .گردد لیتبد رانهیو

  اش یخون یها دست و کرد باز را در زنان نفس نفس

  صورتش یرو را ملشیر رد که ییها  اشک با را

 .برد  باال د،یکش

 .شد رد کنارش از عجله با و حرف یب زیپرو

 .ندهد آبادش و جد به که نبود یفحش رعنا

  چطور...دیرس رید چطور که بود مانده مات میمر و

 جانبش از که یکس...دیرس رید شهاب به بار نیا

 فشیحر چکسیه که قدرتش بخاطر...بود مطمئن

 ...نبود

 

 یانداخت ما دامن تو رو  یک نیبب...نگذره ازت خدا_

  اگه...کن دعا فقط اد،یب سرش به ییبال اگه...خدا

 یاله...کنم کارتیچ دونم یم من ادیب سرش به ییبال

 ... دیسف چشم ینی نب ریخ
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. بود دهیپر  الکل مثل زدنش؛ هم بر پلک جرات میمر

  یبازو پشت از و دوخت در  به چشم مظلومانه و آرام

 و دست ریز را نیگل که دیچسب سفت را مادرش

 !نزند کتک شیپاها

  داخل وال و  هول با و زد پس هم را دخترش رعنا اما

 !رفت

 تا دیکش خودش دنبال و گرفت را تایرز دست  هم میمر

 .بروند  اتاق در پشت

  ش،یناتن پسر دن  یکش نفس دنید با که  مادرش پشت

 .دیکش یا آسوده نفس

 

  بزن زنگ...زیپرو یآ...ز یاصالنم؟پرو یشد یچ_

 ...ببند رو سرش الدی م...اورژانش

 

. گذاشت  شهاب سر یرو و کرد دایپ یدستمال الدیم

 !بود قشیرف بدن در جان تا هفت

 

  کیسرام به را ارشی هوش و باز مهین  یها چشم

 که بود برگشته  اش یجا سر عقلش ی انگار دوخت
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 معرکه نیا  شاهد و ستادیا  جا کی  دخالت بدون زیپرو

 !شد

 دو یرو و  شود بلند شهاب که کرد کمک هم پسرش

 رو به رو تایرز با برخاست تا اما ستد؛یبا اش یپا

 .شد

 

 .رمیبم یکن دعا دیبا_

 

  و گرفت گاز را اش اشاره و شست انگشت نیب رعنا

 .اوغلوم ریبگ گاز رو زبونت:گفت

 

 سرد و خسته و کرد ییاعتنا یب رعنا ی غره چشم به

 . شد تایرز یخی نگاه ی رهیخ

 

 

 ! بشه خالص من ّشر از تونه یم ینجوریا فقط آخه_

 

 تا یرز#
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 ۳۴_پارت #

 

 

 

 

 دستمال آن خودش و زد کنار را الدیم  دست شهاب

 بار نیا. ردیبگ  را  یزیخونر یجلو  تا گرفت را یکوفت

 و نیا از انقدر بترسد که نبود سومش و دوم و اول

  نیا که رفته پاسگاه به  و زده انقدر خورده کتک آن

 !بود یشوخ اش  یبرا یکی

 

  ی شانه یرو  و برداشت را کتش و زد  یتلخ پوزخند

 .انداخت چپش سمت

 

 دیری بگ رونیب دیبر. درمونگاه سر کی رمیم_

 .تمومه شی نما د،یبخواب

@shahregoftegoo



 

 بد حس آن باز شد مطمئن خوبش حال از که میمر

 و دیکش هم  در را شیابروها و آمد سراغش به مزمن

 . افتاد شیشانی پ  یرو ینیچ

 

 .نییپا برم یم رو  تایرز من_

 

 را دهانش کام تا الم هم الدیم. بود شده مجسمه  زیپرو

 یشگونین با را اعتراضش خواست تا رعنا. نکرد باز

  و یجد قالب همان با شهاب خود رد،یبگ  دخترش از

 اجازه؟ کدوم با:گفت  یشگیهم

 

 . خودشه دست اش اجازه_

 

 !شوهرشه دست...خانم میمر نچ_
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 یدست پشت بعدش، محکم ی جمله و کشدارش نچ

 و ببُرد را شیصدا یعنی که بود میمر دهان بر یبزرگ

 .ندهد ادامه

 

  یباز ش یها  انگشت با  و نشست تخت یرو  تایرز

  از یکی هم نیا دیشا. بود نشده باورش هنوز. کرد

 تیواقع نه، ی ول بود؛ دهید  بارها که باشد ییها کابوس

 . هشدارگونه الهام کی ها خواب آن و بود

 

 زدند اخطار  زنگ که شهاب یها  نگاه با  هیبق ناچار به

 که ییها هول  با ییجورها کی میمر. رفتند رونیب به

  یفرج  بلکه تا برداشت قدم زد، پشتش به مادرش

 .شود

 آن از پا که بود نفر نیآخر  شهاب هم  سرشان پشت

 افتهین آرامش تا کردند درستش  عشق  با که یا خانه

 .گذاشت رونیب  شود، جبران اش یکودک ی

 

 و آرام زیپرو کرد،  قفله چهار و بست که را در

 .زد شیصدا دلسوزانه
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 ! پسرم_

 

 

 مبادا تا بود نکرده خطاب نگونهیا را شهاب چوقتیه

  نید   تا کرد را کار نیا امشب اما فتد؛یب پدرش ادی

 .اوردیب خاطر به را  گردنش یرو

  رفت شیپ داشت را انتظارش که طور همان  ،یشانس

 سمتش به  شده خشک و  درنگ یا لحظه با شهاب و

 .کرد  زیپرو صورت به ینگاه  مین و برگشت

 صورتش...بود قرمز...بود رفته باال به رو  اش یابرو

 ... بود درد رد از پر

 

 .شنوم یم بگو_

 

 . کرد نگاه  را ها پله نییپا تا و برگشت عقب  به زیپرو

 .دیغر حوصله یب شهاب
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 که درمونگاه برم دیبا هم من...رفتن  یحاج رفتن_

 پس ستین خوش  یعنی دلم...ستین خوش روزم و حال

 واسه بذارش ای کوتاه و کن شیچیق ا ی هیطوالن  اگه

 .فردا پس فردا

 

  تایرز#

 

 

 ۳۵_پارت #

 

 

 

 

 موقع اون تا رو در اما شهاب؛ بعد واسه ذارم یم_

  نیع بعد که نده انجام یکار. نکن قفل دختر  نیا یرو

 کردم غلط  یبگ یایب و یبش مونیپش پاسوخته  سگ

 که یکس به که خوردم چند و ستیب...خان زیپرو

  ناجوون و یمهر یب و کردم پشت داشتم دوستش

 که یلیدل هر  به و باشه حواست...دادم نشونش  یمرد
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  رو سرت  پشت یها پل که  نکن هیتسو  یجور هست،

 ! یکن خراب

 

 . بود مار زهر   یتجل و مزه شهاب  ی خنده

 

 راهم. بشم مونیپش که کنم ینم  یکار من_

 !درسته  هامم زخم. درسته هامم دهید.درسته

 

 اش نهیس چپ سمت به محکم را اش شده مشت دست

 که یساعت مثل بود؛ افتاده کار از قلبش  که ییجا

 و عشق و روزگار  از فتد،یب جا زمان از و رود خواب

 !بود افتاده جا...خانواده و یعاشق

 

 . نبر سوال ر یز رو من ی  چرتکه پس_

 

 یکی تا دو را ها پله و شد رد زیپرو کنار از باد مثل

 به او  با الاقل تا زد شیصدا چقدر هر . رفت نییپا

 .رفت و گذاشت جوابش یب برود، درمانگاه
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 پشت و درآورد کتش ب یج از را نشیماش چییسو

  یرو را یخون دستمال. نشست نشیماش فرمان

 پاک برف و  سرعت با و کرد پرت اش یکنار یصندل

 به بود، شدن راست و  چپ حال در قفه  یب که یکن

 .رفت آشنا  دکتر نیتر کینزد سمت

 

  شیتایرز هیشب...بود بلد ی کس هر از بهتر را مرهمش

 بلد را اش شده پارچه پارچه قلب ناسور مرهم که

 !شد زخم آن خودش نگو...بود

 !بود زخم آن خودش نگو

 به کرد لشیتبد که سال همه نیا در درمان یب درد آن

 نیتر کس یب  به...مرد نیتر  سرپناه یب به...دارو دالل

 .آدم نیتر تنها و

 

  به باال نور و گذاشت نی ماش فرمان یرو  را دستش

 .شود رد زودتر و کنار بکشد تا زد اش  ییجلو نیماش

 با که فتدیب  هم یرو بود ک ینزد اش خسته  یها چشم

  یگرفتگ آب در ها نیماش یها چرخ دنیچرخ یصدا

 !افتاد  ادشی ابان،یخ
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 .شود پاک دیبا که ییها خاطره

 

 . بسوزد  دیبا اش قهیدق هر

 

 که یروز و من و تو به  لعنت...تایرز بهت لعنت_

 !شدم آشنا باهات

 

  پاکت داخل از یگار یس کتش بیج از حال یب و گرفته

 .گذاشت لبش کنار و برداشت

 نیاول با تا گرفت رشیز به و کرد روشن را فندک

 . بسوزاند را تای رز یها خنده دودش پُکش،

 !یداشتن دوست  یها خنده آن مادر و پدر بر

 

  دود. دیکش نییپا را شهیش و کرد روشن را ضبط

 بم و بار مرگ یصدا و فرستاد رونیب به را  گارشیس

  قصد از که انگار! دیچیپ  نیماش اتاق در یصادق رضا

 در...موقع نیا در که بود آمده ستشیل  در آهنگ آن

 به اش نهیس یرو که بزند را ییها حرف...شب نیا

 .شد  تلنبار کبارهی
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  اندازه کرده ریگ ی مردانه بغض  نیهم باروت و بغض

  یها خنده...تیکبر و...بود شیگلو در گردو ی

 ! بود شده یحکاک ذهنش در رشیتصو که ییتایرز

 

  خاطراتمون هیکاف حد نی هم تا یبر یتون یم گهید" 

 هیاضاف  وسط نیا فقط

 

 یباز نیا اوله دادم چشمات یپا داشتم یچ هر که من

 !افتادم نفس از

 

 ته یکبر هات خنده باروته من بغضه

 ته یسرگرم عشق مهی دلگرم عشق 

 

 من که یبود حوا مگه باشم دادم قول ادمهی  خط ته تا

 "باشم؟ آدم

 

  تایرز#
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 ۳۶_پارت #

 

 

 

 

  شیها چشم  تخت وسط درست و کرد مچاله را خودش

  مژه به...خوشگلش یها چشم   به خواب  یول بست؛ را

 . بود شده حرام...رنگش اهی س و پر یها

  تخت تشک و صورتش یرو آهسته  شیها اشک

 خورده چشم و بد روز و  حال به یعزادار جز ختندیر

 .نبود بلد یگر ید کار اش،

 

 خدا را تا دو شما گفت دیرس راه از یکس هر که انقدر

 مجنون؟ و یلیل مثل دهیآفر جفت

 ؟یپر و  اریشهر مثل
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 دا؟یآ  و شاملو مثل

 نگاه چقدر...بودند  شده دهیچ هم کنار  بایز چقدر

  و الحق داشت اکبر و  هللا و ماشاهللا  هزار شانیها

 .االنصاف

 

 خاص داشتنشان دوست که بس از بودند خورده چشم

 بود شده آشنا و دوست و  لیفام و محل  اهل زبانزد و

  کرد دود اسفند رعنا ای بعدش دیرس راه از که هر که

 .شکست و گرداند سرشان دور  مرغ تخم ای و

 

 و کرده جمع شکمش در یدست دو را شی زانوها تایرز

 .بود گرفته

 .بست را شیها چشم 

 .بود شده سخت دنشیکش نفس 

 .بود  کرده دایپ ژنیاکس کمبود

  فرو شب کی عرض در که  یگاه هیتک و  شهاب کمبود

 ! ختیر
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  محکم را شی ها پلک...دیچرخ  که خانه در  قفل در دیکل

 .دلشکسته و دلزده هم بود دهیترس هم...بست تر

 کرد خدا خدا  دلش در افتاد سرش یرو که اش هیسا

 کشینزد. نزند بدنش به دست. بردارد سرش از دست

 را مانده یباق حرمت ن یتر کوچک نخواهد و نشود

 . بشکند

 یب جسم ی رو پتو شدن  دهیکش با و کرد دعا دل، در

 !شد دهیکوب اش نهیس به تر آرام  قلبش جانش

 کوتاه یا  لحظه چند و  ستادیا سرش  یباال شهاب

  کی و بود افتاده تخت نیی پا تا دامنش.  کرد نگاهش

 .سرد  یها کیسرام یرو درآمده کفشش لنگه

 

 آن و گذشت خی نیزم ی رو را راستش یپا یزانو 

 . کرد خم را اش یپا کی

 و گرفت را کشی بار یپا مچ و برد دست مالحظه با

 .درآورد  اش یپا  از هم را کفشش یکی آن

  و کیبار...لکه یب و دیسف...بود تراش خوش چقدر

 ...زیسا  کوچک
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 هم به را ش یها لب و گفت طانیش به  یلعنت لب ریز

  تخت نییپا را کفش و گرفت را نگاهش و دوخت

 .گذاشت

  جنس یموها یرو شیها  چشم ناخوداگاه و شد بلند

  بالشت یرو خرامان و شانیپر که نشست شمشیابر

 !بود شده پخش

 

  اتاق پنجره طرف به و زد کمرش به را دستش دو هر

. بکشد تا  درآورد شلوارش بیج از ی گار یس. رفت

  به شده  محکوم که بود ضرر پر نخ نیچندم نیا

 ؟ یخودخور و دنیکش

 

  تو من دنید...یستین داریب خوبه...یدیخواب  خوبه_

  و کنه خراب رو  حالت تونه یم فقط اوضاع و حال نیا

 ! بپاشه زخمم  رو نمک تونه یم تو دنید

 

  و زخم چسب با که سرش پشت را دستش و برگشت

 و گذاشت بود،  شده فصل و حل  کوچک هیبخ تا چند
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 هفت خواب  الشیخ به که  انداخت یدختر به ینگاه

 .بود پادشاه

 !ندینب را شیها اشک تر یجا و باشد کور دیبا

 

 

 تا؟ یرز یکرد  کاری چ باهام_

 

 

 نهان غم با  و گرفت نستونشی و گاریس از  ینیسنگ کام

 یکرد یغلط چه من با:د یپرس یا افتهی  بروز خشم و

ل تو و شدم خر که  کردم؟  ریگ تو گ 

 

  قرص و شب به و کند دل ُرزش یمهتاب صورت از

 .دییسا هم یرو  دندان و داد آسمان ماه   کامل

 

  کن؛ فراموش رو یکرد باهام یکار هر   روزید تا_

  مرگ یآرزو که کنم یم یکار تو با من فردا از چون

 .یکن
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 تا یرز#

 

 

 

 ۳۷_پارت #

 

 

 

  خورد ُسر شی ها چشم ی گوشه  از یسمج اشک قطره

 از ترس از نه بار نیا اما د؛یلرز  شیها  لب و چانه و

 !بود شده چال شهاب ی نهیس در  که یعشق سر

  و یها توجه و یپوست  ریز ی مردانه  یها عاشقانه

  حواس و  یرکیز ریز یها  نگاه...راهش یب و راه

 تا زد قل قل وجودش در  هرروز که یرتیغ...جمعش

  رفته کجا ها آن...ندوزد چشم شیتایرز به چکسیه

 بودند؟
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 یلرز و بود خورده نیچ. بست سفت را  شیها  پلک

 چند  یا زلزله دستخوش را بدنش ستون چهار

 . کرد یشتریر

  جان ها خاطره تا...بخوابد تا بست را  شیها  پلک

 و بم یصدا تا...برساند لب به را جانش و ردینگ

 به مختص...بود او یبرا  فقط که شهاب  ی مهربانانه

 ... نشود کننده کر...بود او

 

 کم که افتی  یتسل و بست  سفت یطور را  شیها  پلک

 .آشوب از پر و کوتاه چند هر برد، خوابش کم

 چشم اتاق، داخل شده دهیتاب نور و آفتاب  طلوع با

  پر دامن و  شد باز هم از یآلود خواب  با تای رز یها

 .درآورد  پتو ریز  از را نشیچ

 اتاق ی گوشه  چهار به  آلود غم و سرگردان ینگاه

 .زد بلندش کمند سویگ  یموها به یدست  و انداخت

 

 تلخ یا قصه به...شد باز غصه به صبح اول دهانش

 ی اندازه اش ضربه که  یاتفاق به...کننده شوکه و
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 با بود خورده وارید به چون...بود نیسنگ پدرش نبود

 . شوق پر ی ا خنده و سر

 

 ... بود یواقع اش همه...بود یواقع_

 

  یرو از و زد کنار دستش پشت با را  شیها اشک

 دیسف  و یچوب شیآرا   زیم یجلو. برخاست تخت

 .بود یچراغان سهیر با دورش تا دور که رفت رنگش

  و الغر صورت یرو دست افتاد خودش  به که نگاهش

  افتاده گود یها چشم ریز...دیکش اش رفته آب

 .درخشانش یها یآب  و کرده پف یها  چشم...اش

 

 من با تو...تو یول...شهاب نکردم یکار  تو با من_

 ؟ یکرد کاریچ

 

 .هیگر ریز زد دوباره و زد حرف خودش با

  شیها شانه و گذاشت زی م طرف دو را دستش دو هر

  و بود شده یخال شیپاها ریز. خورد  تکان شدت به
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 را سرش دی با شک یب ردی بگ او از هم را  حق نیا اگر

 !ردیبم و بگذارد نیزم یرو

 

 د؟همهیرس  نجایا به کار شد؟چطور نطوریا چرا  آخر

 را شهاب وار وانهید داشتن دوست...بودند شاهد

  رد؛ی بم تایرز یبرا بود حاضر که بودند شاهد

  فرو سرکشش یقو ینارنج نازک گل یپا  به خار...اما

 !نرود

 

 ازدواج به تا عشق همه  نیا بعد که بود شده چه  حاال

 د؟یتپ آسمان د،یرس

 

 کابوس  اش همه کاش...باشه خواب کاش_

 تو یول...یول نکردم؛ ی کار تو با من  شهاب...باشه

 !یشکوند  رو من

 !یکرد رسوام

 !یبرد رو عشقمون یآبرو 

  کاریچ بدم؟ پس رو تاوان نیا دیبا که کردم کاریچ من

 کنم؟ مرگ یآرزو دیبا که کردم
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 ؟ یشد عوض تو که باالتر نیا از مرگ 

 

  یپاها و  آشفته حال همان با و زد چنگ را دامنش

 پرنده. رفت رونیب اتاق از  اطیاحت با و  آهسته برهنه

 و بود سرش ی باال شبید که یکس به برسد چه نزد پر

 .کرد استشمام و دیفهم یفرسخ چند از  را اش یبو

  شد بود، یی رایپذ به رو که یبزرگ ی آشپزخانه  وارد

 .بود افتاده جور بد فشارش. کرد باز را  خچالی در و

  حالت و یتعادل یب...شده گچ  یرو و رنگ و جهیسرگ

 ...تهوع

 داخل از ی وانیل و برداشت خچالی در از  یپرتغال آب

  و ضیمر و برگردد یعیطب  حالت به فشارش تا نتیکاب

 .نشود افتاده پا از

 

 !بماند یباق فیضع دینبا بود جنگش  شروع

  یامروز یها  عشق مثل هم عشق نیا که ردیبپذ دیبا

  بزرگش یادیز فقط...داشت مصرف خیتار

 ...شد قرص دلش ته و کردند اغراقش یادیز...کرد
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 یصدا دیکش سر و چسباند که شیها لب به را وانیل

 .افتاد سرفه  به که شد بلند ییآشنا و خشک و سخت

 

 .پرنسس ریبخ خونت خروس_

 

 تا یرز#

 

 

 ۳۸_پارت #

 

 

 

  نهیس جناق در انگار کرد  راست زور به را نفسش

 .بود کرده ریگ اش

 

  راحت  فراوونه و فت دنیترس یبرا وقت نترس_

 پس صبح فردا که یر یبگ جون  بخور رو ات صبحونه

 .یفتین
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  شیپاها و دست شد  دهیکش هم در تا یرز یها اخم

 . نباخت را هیقاف اما بود؛ برداشته رعشه

 

 چخبره؟  صبح فردا_

 

 !خورونه یکاچ_

 

  اش متوجه تایرز تازه و  نبود تنش در لباس شهاب

  یها عضله. چرخاند گرید یسو کی به سر و شد

  یسوسول آن از نه بود دهیورز و سفت قدرتمندش

  هم به کلشی ه گذشت، روز دو که یپفک یبادکنک یها

  کرده کار...بود کرده ورزش...بخوابد بادش و بخورد

 یشانگ چهار و درشت یبند  استخوان ژنش در...بود

 .بود

  مشغول خمار و کرد روشن ناشتا یگاریس که نیهم

  و یخجالت  یها نگاه یپ  رفت حواسش شد دنشیکش

 !بود کرده هم قهر که مغرورش ُرز یفرار
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 خواست؟   دلت شد یچ_

 

 .دیکوب اُپن یرو  را پرتغالش آب ی نصفه وانی ل تایرز

 

 !خواد ینم دلم تو از  یچیه من_

 

  شیپاها و کرد پرت را خودش یراحت مبل یرو  شهاب

 آن با و کرد دراز بود، شی جلو که یبزرگ زیم یرو را

 روشن را ونی زیتلو و برداشت را کنترل دستش یکی

 .کرد

 به چشمش کی یول...دیکش راحت را  گارشیس

 ... شود  ریش یزود به بود قرار که  بود یدختر

 

 بتواند بود محال. بدود ی آزاد یبرا دیبا  ها حاال  حاال

 .برود ششیپ از

 

ن_  به خونه نی ا تو یچ همه  که یکن عادت دیبا بعد م 

 ... تره آسون واست ینجور یا...تو دل به نه منه دل
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  ریز  باهات شبید بعد شهاب؟که یکرد فکر  یچرا؟چ_

 ییدخترها  مثل من...کنم؟شرمنده یم یزندگ سقف کی

 از نه ترسم یم دادت از نه...ستمین ید ید حاال تا که

 !کمربندت

 

 به بود دوخته شش  شبکه مرد گو  اخبار به چشم

  که شده  ییها ّسم از پر ذهنش که یال و البته ظاهر

  به تا...اوردیب دوام برابرش در نتوانست چوقتیه

 له ها گذشته بار ریز تا  بود ختهیگر فقط  هم امروز

  شهیر دست کار وقت کی که...نشود

 برود و زندان فتدیب و ندهد...خونش هم...پدرش...اش

 .دار ی  چوبه یپا تا

 شد تشیعصبان باعث هم نیهم بود کرده فرار شهیهم

 و تودار ریناپذ نفوذ مرد کی به کرد لیتبد را او که

 .کتاب و حساب یب

 

  دود. بود  شده غرق. نگرفت ونیزیتلو قاب از چشم

 .دیکش فلک به سر  انگشتش دو نیب  از گاریس
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 یب با دهیجو ده،یجو و زور به و شد قفل هم در فکش

 دهیترس شبید یول: گفت یمرز و  حد یب یرحم

 ...یبود

 

  مثل خاص یرانگیو کی با شد گوش پا  تا سر تایرز

 .کرمانشاه  شهر  یها زده لیس

 

 ذره کی یحت یدی فهم چون...یبود  دهیترس_

 !ستمین عاشقت سوزن سر کی...هم

 

 .شد شل ش یزانوها و دی بُر تایرز نفس

 شیگلو دور را دستش دو هر و افتاد نییپا سرش

 .بترکد بغضش مبادا...مبادا که گذاشت

 

 تا یرز#

 

 

 ۳۹_پارت #
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 و دیکوب هم به را در. دیدو را اتاق تا آشپزخانه ریمس

 !نشد  دهیکش دنبالش هم نگاهش یحت شهاب

 نبود؟ الشیخ نیع

  یرو به اما بود؛ مهم او یبرا تای رز سگ نیع

 . نشود پررو اصطالح به که اوردین خودش

 انداخت؟  راه را یباز نیا چه یبرا

 رفته باد بر  سال همه نی ا...نفرتش...خشمش  بخاطر

 به دلش حال  نیا با یمنته نبود جبران قابل که اش

 دهیُسر هم  یبدجور بود ده یُسر دلش خان  زیپرو قول

 .یباقال چرخ   چهار به خورده که بود

 

 رختکن یرو  از را شرتش یت و شد بلند مبل یرو از

 .کرد تنش و برداشت خانه داخل
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  یها جنجال  و جار و  میمر از یخبر نه صبح از

 اش مادرانه یها صدقه قربان و رعنا نه بود شبشید

 .بودند دماغش یمو اول از که زیپرو و الدیم نه و

  اخبار یصدا و رفت ونی زیتلو یجلو دست  به کنترل

 . دوخت چشم اتاق در به و  کرد کم را گو

 ! بود افتاده ها کیسرام یرو در ریز  از اش هیسا

 

 اخم آمد که دردش و دیکش گردنش پس به یدست

 به و رفت  خواب اتاق پشت. کرد تر ظ ی غل را شیها

 . زد  هیتک وارید

 

 .ینکن ضعف بخور رو صبحونت ای ب پاشو_

 

 قابل ری غ یلرزش با تا یرز نیغمگ و  ناالن یصدا

 .شد بلند کنترل

 

 چه؟  تو به_
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 در پشت خورم ینم نخوام خورم یم صبحونه بخوام

 . نستایوا اتاقم

 

 رهیدستگ اجازه  یب و برخاست شهاب  سگ یرو آن

  ورودش مانع خواست تا تا یرز و دیکش ن ییپا را در ی

  و خورد تلو تلو عقب به  آرام ی ضربه کی با شود

 .افتاد تخت یرو

 

 یم لتی م ای یخورد نگفتم بخور صبحونه گفتم_

 !کشه

 

 ...وگرنه رونی ب برو_

 

  یکرد ؟فکریخوا یم ؟کمکیزن یم غی؟ج یچ  وگرنه_

 یک من جز ببرتت؟تو  و دنبالت ادیب که یدار رو یکس

 دختر؟ یزبون  بلبل انقدر که یدار رو
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 که آمد خودش به یوقت. رفت گاز تخته. رفت تند یلیخ

  رفت نهییآ پشت  زدیبر اشک نکهیا بدون. ستادیا تایرز

 ن؟یا از تر کوبنده یجواب چه کرد، نگاه خودش به و

 اش یرو به را اش یکس یب که مگر بود کم خودش

 زد؟

 و سمانه...بود افتاده مارستانیب ی گوشه مادرش

 شیپ رفتند تایرز یجا  به مراقبت ی برا هم ترایم

  دختر  نیا و فتدین نکرده ییخدا یاتفاق  تا یاطلس

 ... شود داغدار

 سخت طیشرا نیا در را  شییتنها نامردانه انقدر چرا

 زد؟  اش یرو به

 

 یبرا نداشتم رو یکس تو جز آخه یگ  یم راست_

 !روزم  و حال نی ا تو هم نیهم

 

 لباسش نیی پا یها بند تا برد پشتش را دستش دو هر

  شهاب و رفت کلنجار. شود باز شیها گره و بکشد را

 قلبش در شده ور شعله آتش   و حرفش از مانیپش

 .زد پا و دست جهنم داخل
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  تایرز پشت حال نیا با و بود انفجار به رو مغزش

 !بکشد رونیب دستش از را  یلعنت یها بند آن که رفت

 

 .افتاد نهییآ  در رشیتصو

 !دختر نیا یبرا بود کوه مثل هم هنوز

 یا افسانه یآب یها  چشم که تایرز و خودش به

 گرشید آدم...کرد درکش...کرد  رامش رنگش

 . دوخت چشم...کرد

 . خورد هم به  هیثان از یکسر در زیچ همه که فیح چه

 .زدن هم بر چشم کی به

 

 تا یرز#

 

 

 ۴۰_پارت #
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 بند تا سه کردن باز مشغول و انداخت نیی پا را سرش

 . شد عروسش لباس نییپا

 

 . یدیسف چه_

 

 خب؟ _

 

 . بود شده تر آرام تایرز

 

 !یدار که کمرم چال_

 

  لب حرص از دخترک و بود شده ادیز  شهاب یرو

 .بست سفت را شی ها پلک و دی جو را نشییپا

 

 .کن شیدرو  رو چشمات_
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 .ستین  خودم دست_

 

 یرو شهاب  یها انگشت. ختیر هم به اعصابش

 کی با که  یکیبار یگود  یرو. نشست  کمرش پوست

 !بود گرفتن قابل دست

 ه؟پسریک دست پس:گفت قصد از و لجوجانه و یعصب

 ه؟ یهمسا

 

 انا؟یاح بود شده ر ی س جانش از

 تا گذاشت شهاب رتیغ یرو پا که خورده ریش دل ای

 بزند؟ آخر میس به و بدهد رد

 

 ه؟یخر ُکره کدوم ه یهمسا پسر_

 

 یصدا...شیصدا اما بنگرد؛  نهییآ در نکرد جرات

  داغ را ش یها گوش بدجور خشمناکش و دار خش

 ... کرد
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 ! رینگ یجد کردم  یشوخ_

 

 . بست را شی ها چشمش دیکش که ادیفر

  راحت الشیخ که بود شهاب نیا و عربده نیا منتظر

 گرید یک ی با که ستین  یاشتباه آدم شوهرش  شود

 !شود  بدل و عوض

  بد کن   دعوا یرتیغ نفهم   زبان شهاب  همان شهاب

 !بود دهن

 

 شهاب اسم و ی؟متاهلی ؟زنمیناموسم یفهم یم_

 نه؟  ای شناسنامته تو یخیش

 

 . کرد نگاه را نهییآ باالخره و شد زیلبر  تایرز صبر

 

  عقد  بعد شبید چرا یدونست یم رو ها  نیا که تو_

 رو دستم آدم همه اون نیب  ؟چرایزد بهم رو یعروس

 باشه حرف پشتم یکرد ی کار کی ؟چرایبرد یدیکش

 ...بگن بهم و
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  تا خورد اش یرو هم آب کی و داد قورت را حرفش

 دست یقاط مرد نیا مگر اما برود؛ نیی پا شیگلو از

 بود؟ بردار

 

 بگن؟ یچ_

 

 ... خورده دست بگن...فاحشه بگن_

 

  از تایرز فیرد یها دندان. کردند سقوط  شیها اشک

 از هم شهاب یها دندان که بودند هم  چفت  یناراحت

 !شد همانطور غضب

 .مشت شیها دست

 . برجسته  شیشانیپ رگ

 .آلود خون و سرخ شیها چشم
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 یم چون بگن ندارن جرات کدوم چیه_

ل...کنن باز رو دهنشون...دونن  بخوان...رمیگ یم گ 

 !تو  نه منه پشته...هم باشه یحرف ...هم بگن

 ؟یدیفهم بردمت عقد بعد من چون

 !بردمت من

 دست  یگیم خودت به یخور یم گوه پس

 یگ یم خودت  به یخور یم گوه...خورده

 یکن یم نیتوه  خودت  به یخور یم گوه...فاحشه

 ! تایرز

 

 زور به ی؟خواست یچ یکرد شبید که ی ؟کار یچ تو_

 ست؟ین نیست؟توهین ؟فحشیچ   یباش باهام

 

 .کرد کر  را تایرز گوش داشیب و داد

 

 !آبادم و جد هفت با خوردم گوه منم_

 

 تا یرز#
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 ۴۱_پارت #

 

 

 

 

 دختر نیا یجلو  دینبا. آمد خودش به تازه در زنگ با

 !باشد خم گردنش جوره چیه

 و عشق یهوا  که ردیبگ مشت در سفت را دلش دیبا 

 !فتدیب سرش از یعاشق

  را انگشتش و دیکش کالفه صورتش یرو  را دستش

  جربزه و دل پر دختر نیا یبرا که آورد باال دیتهد به

 .بکشد نشان و خط

 نیهم یبرا امروز آدم تایرز و بود روزید آدم شهاب

 قشیتفر چون سنگ در بود خیم مثل شی ها حرف هم

 ریغ و بود یعاد یزندگ  جمعش...محال و بود طالق

 نیا خودش دیبا آخرش  ردیبگ را طرف هر...ممکن

 !بسوزد وسط
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  نه یول...زدن صدا پشت زدن  صدا...زنگ پشت زنگ

 نیهم یبرا شهاب نه و کرد ینینش عقب الیخ  تایرز

 وار دیتاک را اش اشاره ی مانده هوا رو  انگشت هم

 و یبپرس من از نکهیا یجا :گفت زور به و داد تکان

  ختم،یر هم  به رو شبی د مراسم چرا یکن میج نیس

 دیشا! میزندگ تو یاومد  یچ یبرا که اریب ادتی

 ...وگرنه میزد حرف یحساب  درست هم  با اونموقع

 

 وگرنه؟ _

 

 شان یدو هر لب یرو  یا رنجانده و  محو ی خنده

 !داد قول تای رز به مطمئن  و مکث با شهاب و نشست

 

  هم موهات تا یمن شیر خیب عمرت آخر  تا وگرنه_

 .بشه  دندونات رنگ

 

  سرخش ُرز یها  چشم نور   که نداشت خور  رد قولش

 .شد قبل از تر حال یب و دیکش پر
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 یپ فرستم یم و کنم یم باز رو در رم یم من_

 !یکرد  هوار هوار یاد یز کارشون

 خونه نیبش...یزندگ و کسب یپ برم دیبا هم بعدش 

 ... کن یدار

  

 .رفت ییرایپذ به و کرد را پشتش

  یباال به دست و دیکش نییپا شدت به را در رهیدستگ 

 داخل دیایب  و نشود خاله  پسر عیسر که داد هیتک در

 ! مشیحر

 رفت، تر عقب و خورد جا یاندک سمانه دنید با اما

 .بود سابق آدم همان که چند هر

  آمنه انتقام خورد قسم شهیهم  یبرا بار کی که یکس

  به ها یباز  بچه نیا با ردیبگ  تایرز از  همانجور را

 .نبود زدن جا قابل  وجه چیه

 

 ش؟ یفرما_
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 چرا. بود نمانده اش چهره به رو و   رنگ سمانه

 به رو نیا از  شد شبه کی مرد نیا که نشده باورش

 رو؟ آن

 عسل و نرم را  لحنش که آدم نیا به بسته دیام هم باز

 نمشیبب هست؟اومدم تایرز:دیپرس و کرد طور

  تونیعروس کف تو هنوز...میایب شبی د که مینتونست

 زودتر عکساتون و ها لمیف کنم یم دعا دعا...موندم

 ... که بود شتونیپ دلم انقدر بخدا ادیب

 

 که گرفت باال را دستش کی و دیپر حرفش انیم

 .ببُرد را زبانش  همانجا

 

 شد؟بهتر همه زهرمار شبید که ؟همونیعروس چه_

 . نهییپا یخروج یاومد خوش هم حاال یومدین که

 

  ریمتح و متعجب دگانید برابر در را  در خواست تا

  انجام سد یزی چ شکستن و  افتادن یصدا ببندد سمانه

  اتاق یسو به زده شتاب ییها گام با  و شد تشین

 .رفت
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 ای و بود پشتش یزی چ  انگار یول کرد؛ باز را در

 ...دیشا

 یرو سرد عرق کرد،  خطور ذهنش  از که فکرش

 در به کتفش و شانه با و  نشست وار شبنم شیشانیپ

 .زد لگد

 اتاق داخل چطور  دینفهم که بود یعصب انقدر

 با که کرد نگاه تایرز به گنگ و جیگ و  دینفهم...شد

  نیزم یرو یدار زاپ نی ج  شلوار و دار نیآست لباس

 ... بود شده پخش

 ...رها شیموها

 ...باال به رو شیها دست

 ...جمع راستش  یپا و

 که سمانه ی  خفه  غیج با هم آن درآمد زور  به نفسش

 !کرد راهیب و بد و ونیش به شروع

 

 ؟یکرد کارشی چ کثافت؟شهاب یکرد کاری چ باهاش_

 تنهات که برات رمیبم یاله...نگذره ازت خدا

 شبید نی هم که رمیبم یاله...میگذاشت

 رو پدرت رو  تایرز یکرد کارشیچ شهاب...میومدین
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 یم تی شکا ازت سی پل زنم یم زنگ ارمی یم در

 ...برمت یم خودم پاشو تایرز...پاشو تایرز...کنم

 

 .شهاب بود کرده کوب سنگ

  هم گرشید  دست و برد تا یرز سر ریز را  دستش کی

 تند و گرفت آغوشش در و کرد بلندش...شیپاها ریز

 .رفت راه تند

 .دیدو نییپا را ها پله تند تند

 

  ینم ادین هوش به اگه شاهده خدا...شاهده خدا_

  خواهر با...یستین گناه یب گهید دفعه نیا...ازت میگذر

 شهاب؟  یکرد  کاریچ من دوست ؟بایکرد  کاریچ من

 

 . کرد دیتهد  فقط شهاب سر پشت کنان هیگر سمانه

 . بود شده  کبود رنگش

 فیخف اما افتاد؛ لیاوا آن اتفاق نیا هم گرید بار کی

 !شدت نیا به نه تر
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  داریب عیسر  اول بار همان  مثل کاش...شود داریب کاش

 ...شود

 

 ***** 

 

 تا یرز#

 

 

 ۴۲_پارت #

 

 ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ گذشته

 

 

 

 کفش ی پاشنه ریز که گرفتم دستم در را راهنمیپ دامن

  که همانطور بود حیمل شمیآرا. نشود دهی کش بلندم یها

 حفظ  جوانم و دخترانه  ی چهره تا کرد سفارش یاطلس

 !شود
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 چون بودم کرده را کار نیهم  هم باز بود  نگفته هم اگر

  شیآرا از یخبر کردم یزندگ فرانسه در  که ییها سال

  یها عمل و بیغر بی عج یها لباس و ظی غل یها

 . نبود یفانتر

 که خوردم افسوس چقدر  و آمدم بار آنجا در ینطور یا

 دردسر به را خودش و ندیبب را ها نیا و نبود مادرم

 !ندازدین

 

  یجلو. کردم تیهدا کوچه طرف به را  یاطلس لچریو

  کم و نگران و بود غلغله سمانه و ترایم ی خانه در

 .گشتم دیجد نفر  کی دنبال نگاهم  با طاقت

 

 اد؟یب  یگفت بهش_

 

  بابت شیها زدن نفس نفس و اش نهیس خس خس

 خسته و کرد تکرارش مرتبه چند که بود ییها حرف

 دست به افتاد  رنگش یآب  یروسر به را  نگاهم. نشد

 گره و اش افتاده کار از  یها هیر یرو  که یلرزان

 . بود خوشرنگش  یروسر
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 .اد ین چرا ادی یم  که معلومه_

 

  گفته دروغ اگه...تایرز یدون یم...که یدون یم_

 ... یباش زده کلک  اگه یباش

 

  شیپالتو ی قهی و گذاشتم شیها شانه  یرو را دستم

 صداقت  با گوشش کنار و شدم خم. کردم مرتب را

  با...که کردم فیتعر...یدروغ چه:گفتم محض  یدروغ

 رو اش خانواده شد قرار و میشد آشنا یمدت کی هم

  ستین خوب  نخور جوش و حرص انقدر کنه آماده

 .کنه یم  بدتر رو حالت

 

 ! برگشتنم یبرا کرد یپافشار  بود، چه چاره

 

  را یخیش شهاب و من پنجره پشت از که شب آن بعد

 .کرد رییتغ  زیچ همه د،ید

  دهیکش خجالت  الشیخ به بودم شده عاشق الشیخ به 

 !بمانم  که بودم آمده ن یهم یبرا الشیخ به بودم
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 کنارش که  شد یراض شی ها  فرض شی پ نیهم با و

 نیا کینزد از که یشرط  به یمنته شوم ماندگار

 . ردیبگ شکل مالقات

 

 دونه؟ یم سمانه...م؟سمانهی ر یم هم با_

 

 رو تو ی خوا یم. منتظرشم هم من دونه  یم آره_

 بدنت مونده راه تو دی؟شاینخور سرما خونه تو ببرم

 !لرزه یم داره هم

 

  اعالم را مخالفتش و داد  تکان نییپا و  باال را دستش

 .کرد

  انگشتش در ها سال که یاصل ی روزهیف انگشتر با

 کرد یباز اورد،ین در دستش از را آن چوقتیه و بود

 .دیکش آه هیشب ینفس و

 

  در یجلو که یداماد و عروس یها لیفام کوچه داخل

  محض به ندیبگو آمد خوش مهمانان به تا بودند

 از ترایم ییدا. کردند کی عل سالم دندی د را ما نکهیا
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 آمد طرفمان به بلند ییها قدم با و گرفت فاصله جمع

 . بود شده قفل میها چشم  به نگاهش که یحال در

 و گرفت را  یاطلس دست که انداختم نیی پا سر معذب

 .دیبوس

 شتریب یلیخ... بود کرده آمد و رفت من از  شتریب یلیخ

 ردینگ بغضم کردم یسع...بود زده سر مادرم به من از

 .شود خفه نطفه در کودکانه  حسادت نیا و

 

  نده بد ؟خدایستادیوا در دم چرا. خاله یاومد خوش_

 .یبود پا سر شیپ ماه دو یکی تا

 

 

 . گرفت را خوبم حال اندک همان یاطلس  نیغمگ لبخند

 

 ؟ یچطور  خودت  تو جان برزیفر کرده عود سرطانم_

 

 تا یرز#
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 ۴۳_پارت #

 

 

 

 

 فوت با و  برد فرو شیپالتو  بیج در را  شیها دست

 .شد خارج دهانش از بخار  یا کالفه

 

 داخل نیبر  نیخوا یم. شما ی هیسا ر یز ستمین بد_

  خاله، ستین مناسب هم شما یبرا سرده هوا نجایا

 با ما کنن یم فکر شه یم بد نکرده ییخدا ننیبب

 .میداشت تون نگه کوچه تو یحراف

 

  انگار. بود  صورتم به هنوز نگاهش. دی خند یشوخ با

  ردیبگ شرمش مادرم بخاطر و باشم مخاطبش که

 . شود گو و گفت وارد خودم با میمستق
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  ستادیا نیسنگ سر و کرد  لحاظ را مورد  کی نیا الاقل

 !ردینگ دل به یا ُخرده مادرم که

 رونیب ی روسر پشت از  که را میرها  و باز یموها

 زدم کنار نطور،یهم میها ی چتر  هم جلو از و بود زده

 بودم  شده دیناام. کردم رصد را کوچه چشم با و

 با و برگرداند سر که  بود شده سردش هم یاطلس

 . نمانم معطل نیا از شتریب فهماند  نگاهش

 با هوا نیا در کوچه در که زشته بود  برزیفر با حق

  بودند یموضوع منتظر شی ها  زنک خاله که یا محله

 یالک م،یشو شان  هفته کی بتیغ داغ بحث که

 . میستیبا

 

 به رو و دادم حرکت را لچر یو و خوردم یفیخف تکان

 از که ییها  مهمان با و  بود افتاده سرش که برزیفر

 میر یم ما: گفتم کرد، احوال و حال شدند رد کنارمان

 مامان به مدت چند نیا  حواستون که یمرس...داخل

 . بود میاطلس

 

 یا شهی ش نکیع قاب پشت از و آمد باالتر سرش

 . انداخت میپاها تا سر به  ینگاه مین اش  کرده بخار
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. فستیوظ  انجام هیحرف چه نیا کنم یم خواهش_

 مین مهردادم و ترایم...منتظرتونه  وقته یلیخ سمانه

 ... رسن یم  گهید ساعت

 

 .کرد حرکت میها دست فشار با لچریو یها  چرخ

 که یحس و  برزیفر از و زدم یساختگ چند هر یلبخند

 ناخوداگاه که شدم رد  بود، حس قابل لحنش پشت

 .زد میصدا پشت  از یکی  انگار

 گفت یکی  که انگار یول بود؛ نکرده میصدا چکسیه

 !نندازم نیزم را دلم حرف  آخر ی لحظه و برگردم

 

  چه با هم آن  دمید را او که چرخاندم پشت به را سرم

 !یل ی شما و شکل

  ییها دست و یقو و محکم یها قدم با کوچه سر از

 و سفت  گام هر با برگشت و رفت عقب به رو که

 تر نرم تشیجد که یحالت  با آمد طرفم به...سختش

 ... بود شده

 .بود شده روان آب
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  در که دهانش کنج یکجک و کمرنگ لبخند و  نگاهش

 .بود گذاشته عام معرض

 

  یموها ی رو را دستش و زد نطوریهم  باران نم نم

 .نشود ختیر بد که  دیکش سشیخ

  وقت کی تا کرد فرار زدن  دید از نگاهش نکهیا از 

 تا و آمد خوشم...ندوزد چشم مردم ناموس به...یاتفاق

 ... کردم برانداز  را شیباال  و قد برسد

  یعیطب یچ همه که درآوردم را عاشق یدخترها  یادا 

 !باشد

 

 ؟یکرد رید چقدر...یاومد خوش...سالم_

 

 برداشته را  جا همه خاک یبو و گرفته آب را کوچه

 و برزیفر کرد جلب را اش توجه که یزی چ نیاول. بود

  خوشش چیه که بود نشیسنگ و دار وزنه یها چشم

 .امدین

 ... بعد و
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 لب...بود گرفته  لرزش...بود زده خشکش که مادرم

  یا لهیت ی ساله نیچند ی  رفته نور و خندانش یها

 ... بود بازگشته ش،ی ها چشم یها

 رعشه  که زد بدنش به  صاعقه کردم حس آن کی

  یپالتو  یرو تا برد جلو آرام آرام را دستش و گرفت

 لقبش شیپ قهیدق چند نیهم تا که بگذارد یکس میضخ

 .اشاره  یها اسم ای و بود بهیغر ای

 

 ؟یاومد  باالخره_

 

 تا یرز#

 

 

 ۴۴_پارت #
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 آن از اش خنده  چون نبود درست وسط ن یا یزی چ کی

 .باشد  لبش یرو شهیهم که نبود ییها خنده

 

  گفت یم زودتر  تایرز اگه خانم حاج اومدم باالخره_

 !تونیبوس دست دمیرس  یم زودتر

 

 تا؟ یرز

 . بود شده ی خودمان چقدر

 چشم به تا رفت باالتر  مادرم یها دست از نگاهش

 . دیرس بزریفر ی آمده در  حدقه از یها

 

 د؟یبوس را یاطلس یها دست و شد خم  که بود دهید 

 

 ... پسرم خوشحالم. .. خوشحالم_

 

 در اشک برق. بود یب یعج  شکل کی گفتنش پسرم

 زدنش پلک  با و کرد طلوع  رنگش ی آب  یها چشم

 .د یچک چروکش  صورت یرو
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  شده شکسته زود چقدر...بود شده ریپ چقدر

 ... بود دهیمک را جانش ی رهیش  یماریب...بود

  همه توجه  که دیکش ییصدا پر و قیعم  نفس برزیفر

 بود، رفته  هیحاش در نکهیا از شود جلب طرفش به

 .امدین خوشش

 

 خاله؟  نیکن ینم یمعرف_

 

 .  کرد تر سفت را اش یروسر گره

  چشم در باال به نییپا از  و بود شده خشک  دهانش

 شهاب شود، جور و جمع ذهنش تا و زد  زل ما یها

 .کرد مداخله

 

 . یفاتح خانواده ندهیآ داماد_

 

 

 .  خورد سنگ به رشی ت برزیفر
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 نیا به قراره  تایرز دونستم ینم...دیش خوشبخت_

  واسه ست بچه بودن گفته ما به کنه ازدواج ها یزود

 ... زهایچ نیا

 

. زد کمرش به را دستش دو هر و زد پوزخند  شهاب

 از  امدین خوشش. بود طلبکارانه ستادنشیا

 یول...ننشست هم من دل به حرفش نی ا با...برزیفر

 قرمز شی ها گوش و دیکش  سوت سرش حد از شیب

 !شد

  زده که یحرف   ریخ از و نشود شر فقط که کردم دعا

 خنده و  نخورد هم به ترایم یعروس...بگذرد بود

 ...نشود لیتبد ه یگر به شیها

 

  شمرده، یزورک  یلبخند با و کرد زیر را  شیها چشم

 خوشم کی:گفت رود فرو مخش در که ی جور شمرده

 و درس و ست ین بچه دو کنه صداش تایرز یکس ادینم

 ! شده تموم دانشگاهش
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 . بستم هم یرو را میها پلک و دمیبرچ لب

 قهیدق چند اگر کردم حس که زد تند تند یجور  قلبم

 یرو حرف  بزریفر اگر...بکشد طول  شتریب گرید

 یدعوا  کی شروع یبرا بود تمام...اوردیب حرفش

 ! یحساب

 قبل کرد نگاهم و برگشت و گرفتم پشت از را دستش

 بدو سمانه بگردد، کردن دفاع دنبال برزیفر نکهیا از

 .آمد طرفمان به یرنگ قرمز بلند یها کفش با بدو

 چیپ اش یپا نکرده ییخدا و فتدیب یحت  بود کینزد

 ...بخورد

 

 یشیآرا و دهیبُر ییها نفس با و نبود الشیخ نیع

  دیکش جلو را شالش شده ونی شن ییموها  و رنگ هفت

 .کرد همه از  یسرسر یپرس  احوال و

 د،یرس بود گاری س خمار کنارم که یکس به نوبت اما

 .شد باز گوشش بنا تا ششین
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 فکر...عروس خواهر...تامیرز دوست سمانه من_

 دور بد چشم... نمتونیبب یزود نیا به کردم ینم

 ... دیای یم هم به چقدر

 

 .  بود یخرافات. دیکش را گوشش

 

  خوب حالش  هم خاله دییبفرما بده در دم  تو دییبفرما_

  ضیمر...صورتش تو نمونده رو و رنگ ستین

 ... احواله

 

 .  نگرفت شهاب از چشم و  نشد محو یا لحظه  لبخندش

 برگشت برسد  تا و درآورد حرکت به را مادرم لچریو

 که ندینب را  لبخندم خواستم. کرد نگاهش بار چند و

 .دیکش را میپالتو نیآست رفتن موقع و نشد

  با توانست تا شهاب...کرد نگاهش چپ چپ بزریفر

 ...کرد اش بدرقه یظیغل اخم

 فرو نقشش جلد در دینبا بود شده یاد یز یباز نیا

 قرار ما:گفتم  یعصب هم نیهم  یبرا برود
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  حواست  میبش شوهر و زن...یجد  یجد...ستین

 هست؟ 

 

  تایرز#

 

 

 ۴۵_پارت #

 

 

 

 

 خانم؟  تایرز نجایا میایب خواست ما از یک_

 

  یموها از چشم. بود آغشته  طعنه به آخرش خانم

 گرفت د،یکش طرفش آن و طرف نیا به باد که روشنم

  آتو بود منتظر. زد زل می ها چشم عمق در میمستق و

 ! ردیبگ
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  هستم تهش تا یگفت...ینجور یا نه اما خواستم؛  من_

 ... یکن کمکم زدم ینم زنگ وگرنه

 

  یم ها یفرانسو...نمیبب مادمازل،  ستین  کمک بحث_

 مادمازل؟ گن

 

 چشم به تا و زدم یینما دندان لبخند. شکست مقاومتم

 بود گرفته بغل را یشوخ یاندک که اش  یجد یها

 هم او که کردم وادارش و دمیخند تر بلند کردم، نگاه

 . ردیبگ شل

  از تر مهربان اما ز،یناچ  چند هر بزند ی کمرنگ لبخند

 . اخمو ی افهیق نیا

 

  یدار دوست یچ هر شما  یول...گن یم مادمازل بله_

 ... کن صدا

 

 گوشه ینخ. درآورد کتش ب یج از را گارشیس پاکت

 .زد پک و  گرفت رشیز را فندک و گذاشت لبش ی
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 مثال؟_

 

 .تایرز_

 

 ما و یباش شخص  دوم یتون یم یگ یم یعنی آهان_

 م؟یزد یاضاف زر جهت یب

 

  زبان زخم و یتلخ. نبود اهویه و خشم لحنش پشت

 نیا فرق یکس کمتر دیشا که  بود دوستانه لحنش. نبود

 .بفهمد را مو  تار یکیبار

 

  رو جوابش تونستم یم هم خودم اما ؛یگفت خوب نه_

 ... یکن صدام تایرز یتون یم...حال  نیا با بدم

 

 جلز که انگار نه انگار بود کرده فروکش را تمیعصبان

 نه؟ ای شی ها حرف بود آتش یرو آب زدم، ولز و
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 و دستش با  و انداخت ینگاه  آمد و رفت پر کوچه به

 تا و فتمیب راه کرد اشاره  اش یمشک یابروها  و چشم

 .میبزن هم حرف میبرس

 

  یانیم انگشت دو نیب را  گارشیس و زد یکجک لبخند

 یرو که بتکاند را خاکسترش تا گرفت اش اشاره و

 .زدینر دشیسف راهنیپ

 نشیسنگ و بم یصدا که دوختم  نیزم به چشم

 . دیخر خودش به  را نگاهم و  کرد ارمیهوش

 

 یم خانم تا یرز یول...یدار  زبون متر دو دونم یم_

 ! تخت التیخ شه ینم هم نیا ریغ و یمون

 اما...رسه ینم یآزار و بیآس شما به ما از که 

  صدام شهاب  شما یتون یم یبخوا اگه  برعکسش

 . شهاب فقط شما  یبرا یخی ش شهاب همه یبرا...یبزن

 

 

  سمانه و ترایم یمیقد خانه   کیبار و  کوچک در به

  از چشم... بودند کرده باران  سهیر را اطیح. میدیرس
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 و رنگ که یی ها آدم و ها  ینیریش وهیم... ها یچراغان

 را نفسم و گرفتم داشتند، را  جنوب ارید  و یرانیا یبو

 .کردم راست

 و کرد چکه چکه یبغل خانه یروانیش سقف از باران

  که یگاری س با بیج در دست  یروانیش آن  ریز شهاب

 و...آورد زبان به یبیعج  قول...بود دهی رس آخرش به

 . کرد میصدا

 

  تخته روش و میکرد خاک  رو دلمون ما مادمازل_

 دل به زدم یحرف...میخوند فاتحه و م یگذاشت سنگ

 ! رینگ

  یگفت یوقت  باشم تفاوت یب و رتیغ  یب نخواه فقط

 . نجایا امیب

 . خواستگارمه یگ یم  همه به یوقت

  رو راهم  تموم، یبگ وقت هر که قول تو به من از

 لرزه، ینم که باشه دهی لرز دلمم یحت  برم؛ و بکشم

  که ییجا هر ته تا...هستم تهش تا...برم  و بکنم  پشت

 .یبگ
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 .  بود کشک یمردانگ  و قول زمانه و دوره نیا در

 .  بود دروغ 

 .بود قصه

 درونم ناشناخته حس آن کردم حس بار نیاول یبرا

  قولت ریز کاش..."مثل  یجور کی...شد  یجور کی

 !". یخیش  شهاب یبزن

 

 تا یرز#

 

 

 ۴۶_پارت #

 ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ حال#

 

 

 

 .بود شهاب قدرت پر یها  دست در تایرز  جان یب تن

 ...نگران و  یعصب...خسته و سست اما

@shahregoftegoo



 پشت نجوریهم و دیچرخ  مارستانیب در خودش دور

 .زد ادیفر هم

 

 یم دستم از داره زنم ایب...ایب پرستار  خانم_

 ...زودتر بجنب...ره

 

  شهاب  یصدا. دیدو طرفش  به شتاب با یپرستار 

 توده کی هیشب یبغض.  بود شده دار  خش و گرفته

  یتخت یرو را تایرز و بست  را شیگلو راه یسرطان

 .کرد بوس را شیموها و خواباند آورد، پرستار که

 .گرفت را تخت نیی پا. بماند منتظر امدین دلش

 

 .قرآن به زوده نامرد ی بر یبخوا زوده شو داریب_

 

 دخترک دهیپر یرو  و رنگ  از که یپرستار با را تخت

 .بردند اورژانس داخل بود، شده حالش وخامت  متوجه

  یجلو نتوانست  و شد  یخال و پر شهاب یها چشم

  چاک  به حواسش و نتوانست...ردی بگ را خودش

 ...نبود دهانش

@shahregoftegoo



  تا فرستاد زمان و نیزم به که یکیرک  یها فحش به

 ...ندی نچ باغچه از هم را گلش یکی نیا

 

 یم شلوغش یخودیب رونیب بفرما کنار  برو لطفا آقا_

 ! بشه یبستر دیبا! یکن

 

 و کرده پف ییها چشم با و زد چنگ  را شیموها

 .دیغر نیسنگ  ییها نفس و قرمز

 

 !زنم...زنمه گم  یبرم؟م کجا_

 جام از بمونم؟ رونیب یدار  توقع ستی ن خوب حالش

 . ادیب هوش به  تا رهیهمش خورم ینم تکون

 

 ؟یشوهرش_

 

  ییتایرز رگ به  خواست.  گرفت همکارش از یسرنگ

 از دتریسف صورتش و بود قرمز شیها  لب که بزند

  و بایز ملیر یب یحت و بلند و پر شیها مژه...شهیهم
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 کما به که د یایب باال تر عیسر  چه هر فشارش دیبا...فر

 ! نرود

 

 !؟یچ  بچه_

 

 دست یلعنت. دیچرخ  سرنگ یرو نگاهش  شهاب

  و رفت تخت سر باال حرص پر. کرد کبود را شیتایرز

 و بود یعوض  جنسش یحدود تا که پرستار به رو

 .دی کش ادیفر کراهت با...خراب

 

 !  واشی_

 .ادیب گهید ی کس بگو یبزن ساده آمپول ک ی یتون ینم

 

 دست اش مقنعه ی چانه به و گرفت  باال را سرش

 .برد

 

 یکن فیتکل نییتع یخوا یم شما پرستارم ساله ده_

 !نه؟ ای بلدم رو کارم
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 .بود ینفهم زبان عجب

 اش یمیقد کهنه زخم یحت دشیام عشقش یموها به

 دینبا. برد  شالش ریز را  شیها خرمن و دیکش دست

 نیا ییبایز نیا. ندیبب را  قشنگش یمو  تار کی یکس

 مال فقط بخشنده و مهربان قلب نیا ها  لب و ها چشم

 را مرگ بدوزد مالش به چشم یکس بود خودش

 .برگشت و برو یب  کرده انتخاب

 یبرا و زد رگش به را سرنگ  باالخره و دیکش عقب

 شهیش شکمش؟بار تو داره بچه ،ینگفت:دیپرس دوم

 داره؟

 

 ه؟یچ بچه میکرد ازدواج شبید ما_

 

 با و نشاند کشی بار یها  لب به یتلخ گوشت لبخند

  اتفاق یسر ک ی هم قبلش از  شه یم خب: گفت طنتیش

 نشه؟ چرا فتهیب

  میقد مثل االن جامعه میدیند کم موردها نیا از باالخره

 ...و شدن شکن سنت همه ستین
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  یا لحظه را  شیها پلک و  گرفت باال را  دستش شهاب

  و رفت هم در سخت و تلخ شیابروها. بست هم یرو

 .آمد باال سگش یرو

 ! بود کرده پر ییهرجا  زن نیا را صبرش ی کاسه

 

  برو گمشو االن نیهم...؟یگفت یچ...ستایوا  ستایوا_

 مرده فرستمت یم وگرنه بشور رو دهنت  و رونیب

 !بدن غسلت خونه شور

 

 طرفش به همه که بود رفته باال  انقدر شیصدا

 اما شد؛ گرم  پشتش پرستار دیرس که دکتر. برگشتند

  سر یرو مارستان یب و فتدیب راه ییدعوا نکهیا از قبل

 ...برود زن  نیا یآبرو و شود آوار کارکنان تک تک

 شدت به اش نهیس قفسه و ختیر هم  به تایرز  حال

  سرش یرو را دستش عجله با دکتر...شد نییپا و باال

 عجله با و کرد اش نهیمعا. گرفت را نبضش و گذاشت

 اتاق...زد صدا را گرید نفر چند دیشد یاضطراب و

 شد اکو سرش در ها صدا و دیچرخ  شهاب سر دور
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  آخر به ایدن و شود  یخال  شیپاها ری ز که انگار

 ...برسد

 

 به قلبش را گرید داغ کی طاقت. دی کش ته توانش

  همسر  اسم...زد ادیفر وار وانهید و نگرفت عهده

  زور  به بود کرده قصد شبید که را اش یشرع

 داشته یزور یا رابطه حرصش  از و بخوابد  باهاش

 ! کرد که یرذل  و پست کار به تف و...زد ادیفر باشد،

 ... رتشیغ به تف

 

  تایرز#

 

 

 ۴۷_پارت #
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 مارستانیب نگهبان که_کلفت گردن مرد تا چند

  رونشی ب اتاق از و گرفتند را شهاب  یبازو _بودند

 ...کردند دورش شیتایرز شیپ از...کردند

 چه. بود بد حد چه تا زنش حال که دیشن نه و دید نه

  چند هر ساخت نو از را شیایدن که یکس با کرد کار

  هنوز  اما کرد؛ اش خرابه  شب کی عرض در که

 بود؟ دواریام و روشن دلش چراغ

  شیها انگشت نیب و برد فرو شیموها نیب را دستش

 ...شود یخال حرصش تا گرفت

  همسرش دنبال  اتاق در   پشت  از نگران شیها چشم

 وارید به شدت   با و محکم را دستش کف...گشت

 ... کرد خفه گلو در را ادشیفر و دیکوب

 

  ها سال که بکشد را  یکس عذاب بود سخت چقدر

 !بود دهیکش عذاب  ها آن بخاطر

 بکشد؟ را جان تا چند درد دیبا

 و گذشته ی غصه همزمان که داشت تیظرف چقدر

 بخورد؟ جا  کی  را حالش
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 رشیپذ ز یم به یآلود غم و نگران و  آشنا یصدا با

 هم دنبالش به و بود آمده سمانه. کرد نگاه راهرو اول

  ساخته دستش  از یکار یزار و هیگر جز که میمر

 .نبود

  یچیه کرد، شهاب از که  یضمانت بابت  یشرمندگ جز

 .نبود جبران قابل

 

 نیکن نگاه دقت با گهید بار  کیست؟ین  که یچ یعنی_

  نیا اومدن یمطمئن میآخه؟مر شه یم مگه

 مارستان؟ یب

 

 

  تایرز خانم،...مطمئنم آره:گفت و رفت جلوتر میمر

 ستتونیل تو دیشا نیکن  نگاه باز خدا رو  تو...یفاتح

 .باشه

 

 

 نیا بود، باال تلفنش خور زنگ  که یا حوصله کم خانم

 .شد  قبل بار از تر شمرده و تر میمال لحنش بار
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 البد...کردم چک هم بار سه کردم، چک...زمیعز_

 بار کی دییبفرما...بردن یا  گهید یجا  رو ضتونیمر

 .دی ببر فیتشر رونیب ای دیریبگ تماس گهید

 

 مثل دینبا افتاد راه به و دیکش یقیعم نفس شهاب

 خوردن حرص گر نظاره و ستدیبا دور آن  ترسوها

 .باشد دختر دو نیا

 گرید که برود سوال ر یز اگر زهایچ نیا با شانش 

 !اعتبارش و روز و  حال به الیواو

 

 که یمرد به چشمش دانهیناام که بود نفر نیاول میمر

 یبغض با و افتاد بود، کینزد  او به شتری ب برادرش از

  در و دیدو اش یسو به  شکست اش حنجره در که

 .گرفت آغوشش

 هم دیشا...دهد یتسل را وجدانش بتواند ی نطوریا دیشا

  خراب و داغون چقدر_ اش  یناتن_برادر که دهیفهم

 ... گذشت کردنش دعوا  ریخ از و بود
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  را شیموها و  دیکش شهاب گردن پشت را دستش میمر

  اشک و  نفرت و خشم  با سمانه یول کرد؛ نوازش

 درآمد دهانش از هرچه و  رفت جلو شده خشک ییها

 ...کرد او بار

 با  که شده  یبستر" ی خی ش تایرز"عنوان به پس

 زد؟ فک  ساعت دو و شد دهان به دهان پرستار

 

  تایرز به را اش یلیفام که بوده شوهر  شیکجا

 مردک؟ نیا چسبانده

  دهانش یجلو را دستش میمر و بود کرده داغ سمانه

  در درمان کادر و مارهایب یصدا مبادا تا گذاشت

 ...دیایب

 

  یخواست چقدر هر بعد نه االن...سیه...سمانه سیه_

 و سوال یداشت دوست چقدر هر داداشم دهن تو بزن

 فحش به...بزن...خواست دلت تا اصال کن جوابش

 ...ستین وقتش حاال  برم قربونت اما...بکشش
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  تایرز سر ییبال کی یرسه؟وقت یم وقتش یک پس_

 کله و سر  هوی کجا از شهاب؟تو یهست یک اره؟تویب

 یدار یک از  رو یچ شد؟انتقام داتیپ مونیزندگ تو ات

 ...گهید بگو...اال ی؟یریگ یم

 

 تا یرز#

 

 

 ۴۸_پارت #

 

 

 

 

  تو قلب در که بود یداغ  یها ذغال سمانه یها  جمله

  نگران میمر...زد آتشش و افتاد اش یپوشال  و یخال

 یمنته دیگز لب و دوخت چشم سمانه دهان به تر

 شیگلو در صدا شهاب  تا بود منتظر...نکرد یدخالت

 بود؟ خاموش چرا  اما...بکشد عربده و ندازدیب
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 از یحت شد گوش پا تا سر و کرد نگاه  را سمانه فقط

 فقط و شد قطع اش یبرا یصدا بعد به ییجا کی

  یماه همانند که...گرفت قرار توجه مورد سمانه دهان

 ... شد بسته و باز

 و شد یخال  و ختیر صورتش یرو شی ها اشک که

 .برگشت رحمش

 

 ؟ یگ ینم یز یچ  چرا_

 

 قاتل که اتفاق نیکدام از...حال کدام از...دیبگو  چه

 دور را  دار طناب همه از اول و کرد خودش روح

 را شی پاها و دست  یجلو که دیچی پ احساساتش

 ...ردینگ

  ری بگ ریتحق از آورد زبانش به سمانه چه هر واقع در

 خودش...بود خوب شهاب یبرا...ینامرد  انگ تا

  زیر یها حرف  باران گلوله ریز و بشنود که خواست

 ...ردیبگ قرار درشتش و

 

@shahregoftegoo



 یپا به شدن دیشه جور  کی یخودکش جور کی

 ...تایرز

 

  از یبخوا که یندار یدفاع البد...نگو  یزیچ  باشه_

 از تر مرد ی نجوریا الاقل نیآفر...یباش داشته خودت

 ...یقبل

 

 

 .کرد پاره را قشنگش لب کنج سمانه  پوزخند

 

 

 خوام یم کنار  نه؟برو مگه اومده هوش کجاست؟به_

 ...ببرمش  نجایا از خوام یم...نمشیبب

 

 شدت از که گرفت را سمانه یبازو طرف دو  میمر

 . بود افتاده رعشه به  یناراحت و استرس و ترس

  هیتک یرو کرد غش اگر که گرفت را  شیبازوها  

 !حداقل فتدیب یگاه
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 راه تر راسخ خواست و کرد  نگاه میمر  یها دست به

  و زار حال با و گرفت را سمانه یجلو شهاب که فتدیب

 .دی نال شکسته و خسته ییصدا

 

  نجایا کن باور...ذاشتن یم اگه که تو میبر ذارن ینم_

 ...نبودم

 

 

 ؟یدار  دوستش_

 

 

 . بود منتظره  ریغ و بیعج  سمانه سوال

  یظاهر   وضع بخاطر شد رد کنارشان از یکس هر 

 با هم ها یبعض کرد شان نگاه  چپ چپ شان

 ریدرگ خودشان انقدر هم ها یسر ک ی  یکنجکاو

 کل به  حواسشان و نباشند عالم نیا در که بودند

 ...پرت

  شهاب به  چشم سمانه...دوخت شهاب  به چشم میمر

 شهیش به چشم و برگرداند سر شهاب خود و...دوخت
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  و یخال تخت  به چشم...بود دایپ اتاقش داخل که یا

 ... نبود که ییتایرز

 

 .ندارم دوستش نه_

 

 

 یب را در شهاب و دیخند  کی ستریه  و بلند سمانه

 بود؛ عاشقش که دیکش هوار دلش. کرد باز مالحظه

 به تا را یاه یس یروزها  یوقت چند ییلو یک عشق اما

 چرا؟  که دینپرس یکس و کرد یسپر  امروز

  یصدا...اش یسالگ پانزده مثل...کرد خفه را دلش

  فیحر تا  انداخت کار به را مغزش و دیبُر را قلبش

 ... شود یکیتار نیا

 بود؟  کرده لج خودش با

  وارد منطق یب چرا پس کرده مغلوب را عشقش اگر 

 یتند به آمد طرفش به که یپرستار  از و شد اتاق

 خانومم؟  کجاست :دیپرس

 

 تا یرز#
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 ۴۹_پارت #

 

 

 

 

 . گرفت خوفش و افتاد پته تته  به پرستار

 چه که بود خاکش و گرد شاهد شیپ قهیدق چند نیهم

 !شد بد زنش حال  یوقت کرد

 

 دکترش تا...دیباش داشته فیتشر رونیب...بهتره_

 ...خبر

 

 

 چون برساند اتمام به نتوانست را اش جمله ی هیبق

 .دیکش ادیفر شمرده شمرده، و ی تند به شهاب
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 خانم؟  کجاست...من زن_

 

 

  مراقبت:گفت ینیحس راست  و نکرد  ممانعت گرید

 . ژهیو یها

 

 

.            دیرس آخر به مرد نیا یبرا ایدن گرید بار کی

 دینبا...شد کبود رنگش و رفت یاهیس  شیها چشم

 یبرا که هیگر...زدیبر  صورتش یرو  شیها اشک

 مرد مال که هق هق...بترکد بغضش دینبا...نبود مرد

 !نبود

  به توجه یب و گذاشت دهانش یجلو  ناباور را دستش

  عجله با اش یرفتگ هوش از و سمانه یصدا و سر

 . گشت را ها بخش و دیدو

 و دوم طبقه به اول طبقه از سالن آن به سالن نیا از

 .مارستانیب سوم
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  یها چشم و دیدو یقدرت چه با اما نبود؛ خوب حالش

 فقط که گرداند  ها تخت  تک تک یرو را اش یعقاب

 !شود دایپ  شیتایرز

  دیبخش روین  شیپاها به  چندان دو که بود یقدرت چه

 یعاد یها وقت از شتری ب یحت شیها قدم سرعت که

 ...شود

 

 ته به را او قلبش و ستادی ا چهارم ی طبقه در باالخره

 به یول بود؛ ژهی و یها مراقبت که ییجا.  دیکش راهرو

  ها سال نیا در یانرژ چه هر دیرس نکهی ا محض

 .رفت  و دیکش پر بود، کرده رهیذخ

 

 دهیترس و  شد دهیکش جلو به رو شیها قدم رمق یب

 یطوالن شیها  دم...کرد فوت تر محکم را  شیها نفس

 ...تر  یطوالن شیها دم باز و بود

 

 !لرز؟ و ترس و یخی ش شهاب
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 آقا؟  دییبفرما_

 

  ها یراحت نیا به. گرفت را  راهش یجلو یجوان دکتر

 شب دو نیهم دنشید از که یدختر کردن مالقات نبود

  را وجودش تنفر حس...زد را دلش و شد  رابیس شیپ

  اما...کرد تلخش  و تر سرد و تر سنگ تنفر...گرفت؟

 و باعث تایرز دنید عطش...بود شده درمانده حاال

 ... بود شده اش یکالفگ یبان

 

 باشد؟ محروم که شده نیا اش هیتنب

 

 .یخی ش تایرز نم،یبب رو خانمم خوام یم_

 

 

 هوش به د ینر داخل بهتره شده نرمال فشارش  تازه_

 خوان یم  هم ها  ضیمر هیبق. میکن یم  خبرتون اومد

 .کنن استراحت
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 مردم کرد یسع زور  به و رفت هم  در شیها اخم

 .بزند حرف دارانه

 

 بخش نی ا تو نشیآورد نیداد خبر که  یهمونجور _

 بزنم حرف کالم چهار  کجاست ؟دکترشیکوفت

  من...سرم به زده من...نگرانم من دیفهم یباهاش؟نم

 دادم؟  رد  خرابه حالم

 

 

 یآقا تر  آروم لطفا. م یزن یم حرف  رون،یب دیبر_

 . محترم

 

 

 کنه؟ ینم  وا رو چشماش چرا...چشه؟ دیبگ الاقل_

 

 

 .زد موج بانه یغر شیصدا در ها سال از  پس ینگران
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 !بود آشنا  یلیخ شهاب ی برا هراس و غم نیا جنس

 تا افتاد راه و گذاشت شی بازو  یرو را دستش دکتر

 فاصله ژهی و یها  مراقبت بخش از و دی ایب راه شهاب

 . ردیبگ

 دیترد  و یصبور با و ستادیا شدند که دورتر

 یول بده؛ شیآزما دیبا  ستین معلوم متاسفانه:گفت

  و شده وارد یعصب  ی حمله بهش که مشخصه

 یم  رترید کمی اگه...کرده دیشد  افت فشارش

 .بود رفته کما تو...دیرس

 

 تا یرز#

 

 

 ۵۰_پارت #
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 .مات بعدش و شد شیک اولش

 که نداشت" آمد" اش یزندگ یبرا ین یشبیپ انگار 

 ...رفت شیپ تصوراتش برخالف زیچ همه

  چشم به و  زد مارستانیب  راهرو سرد وار ید به هیتک

  بر پلک نکهیا بدون. کرد نگاه رهیخ رهی خ دکتر یها

 اما شد؛ خوشحال یاندک آورد، که یشانس از بزند هم

  پوچ تایرز  بسته یها چشم  یادآوری با اش  یخوشحال

 .زد  شیموها به یچنگ و شد

 

 کرد هم یرو چفت را شیها دندان و ستادیا تر صاف

 !کرد تف رونیب به و  دیجو را ها کلمه  زور به و

  مرد. نباشد رفتارش متوجه که بود بد  حالش انقدر

متش هنوز که یجوان   تالش بود، نکرده اعالم را س 

 .ببرد باالتر را درکش و باشد خونسرد کرد

 

  طبابتش خواندن بخاطر  که یآرامش با نهیس به دست

 از بتواند تا مانده پا سر زور  به که شهاب به رو بود

 بدهد، دوباره جان تایرز به  و دیایبرب مشکل نیا پس

 باشم؛ شما  یجا تونم یم گم ینم نینباش نگران:گفت

@shahregoftegoo



 چون نیکن  حفظ رو اتون  هیروح بهتره حال  هر به اما

 !داره ازین شما  به همسرتون

 

 

  یها گوش فقط که کرد یا زمزمه گرفته شهاب

 .دیشن جفتشان

 

 

 به باشه الزم ...دادم یگرم دل عمر کی  همه به من_

  دن،یکش پس پا نه زدنم جا اهل نه...دم یم خودمم

 .باشه جمع  التیخ

 

 

 .کرد حفظ را غرورش شده جور هر

  خواست و کرد دییتا را  حرفش سرش تکان با دکتر 

 به عجله با یپرستار اما  شود؛ آسانسور سوار که

 .زد  شیصدا  و دی دو اش یسو
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 ! ختیر هم بر را زیچ همه 

 

 

 ... اومده هوش به هفت شماره تخت ایفردن دکتر_

 

 

 بدون دو با و شد رها کمان از یا چله  مثل شهاب

  یها مراقبت بخش وارد هیبق حرف به کردن گوش

 .رفت هفت شماره تخت سر باال. شد ژهیو

  باز چشم تازه که ساله پانزده  چهارده  حدود یپسر 

 لب پشت شده سبز تازه ییها لیسب با بود کرده

 . شیها

 

 را  نگاهش اش یبادام یها  چشم و شانیپر چهره از

 رفت عقب عقب. زد اش یشانیپ به را دستش و گرفت

 به که بود آشوب حالش  انقدر یول برود؛ آنجا از که

 .کرد جادیا ییصدا و خورد اش یپشت تخت
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 هوا به ی کس اعتراض  که برد باال را دستش دو هر

  قدم و  شد خشک چوب شیپاها کدفعهی اما نرود؛

 !تر شل  و شل شیها

  دکتر و بود آمده هوش به تازه که یپسر  تخت کنار

 که بود شیتای رز رفتند، سرش یباال  پرستار با ایفردن

 ... کرد نابودش ها  خاطره یتداع

 

 

 صحنه نیا با تا نیکرد یم  گوش حرفم  به کاش یا_

 ! نیشد ی نم رو به رو

 

 

  چشم به...کرد نگاه تایرز  به لرزان و رانی ح شهاب

 دیسف یها لب  و دهیپر یرو  و رنگ...اش  بسته یها

 شال از یکم که شیموها ...شیها دست ...رنگش

 ... بود زده رونیب

  خواب در او به ریس دل ک ی و دیبر را امانش  یدلتنگ

 .زد زل
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 مانیپش سگ  همانند حاال که کرد یکار شبید چرا 

 عصب... بود شده قلم  شیپاها کاش  دیبگو و باشد

  شده دهیبُر زبانش و... بود شده فلج شیها دست

 ...بود

  شتریب و گذاشت کنار را خودش  به نینفر کردن حواله

 به را اش گرفته رعشه یقو دست. رفت کشینزد

  ریز آرام و کرد مشت راه نیب که برد صورتش سمت

 اما دونم یم بزنم دست بهت ندارم اجازه :گفت لب

 . تایرز  برگرد زودتر

 

 اش هیگر که گرفت باال سر و کرد را  پشتش عیسر

 که دکتر به  رو و وستیپ هم  به شیها سگرمه. ردینگ

  نسخه کی  خواست و آمد نوجوان پسر شیپ از تازه

 و پس یب...زد یخبر را حرفش چد،ی بپ حتینص

 ...شیپ

 

 

 . کن خبرم اومد هوش به کشم یم گاریس رم یم_
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  را شیها چشم  تایرز گذاشت رونیب بخش در از که پا

  یآب زالل  یها چشم گوشه از یاشک قطره. کرد باز

 ...کرد تر را صورتش و دی چک  بالشت یرو  تا رنگش

  انگار بود دهیشن را شهاب یها حرف بود، دهیشن

 ... بود آمده هوش به کرد  حس را حضورش که نیهم

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۵۱_پارت #

 

 

 

 

 چند مارستانی ب محوطه رون یب و رفت نییپا را ها پله

 .دی کش گاریس نخ
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  بلکه تا ماند سرما در ساعت کی نبود، بس همان 

 !  شود کمتر اش یتاب یب کشنده ماده آن دیشا

 نیهم ی برا السالم و بود قهیدق چند رشیتاث البته

 به و درآورد شلوارش ب یج از را نشیماش چییسو

 پشت و  رفت رنگش ی مشک شش و  ستیدو طرف

 . نشست فرمان

  ته_یفاطم دانیم_اش خانه ریمس تا مارستانیب از

 سرفه به و دیکش یافراط و درآورد را گاریس پاکت

 .افتاد یوحشتناک  یها

 نبود، پارک  یبرا جا که شان محله یها  یکینزد

 .کرد باز  را اطیح در عجله با و گذاشت را نیماش

 تیاهم یب اما بودن؛ کور  و سوت همه ن یا بود بیعج

 .رفت  باال یکی تا  دو را ها پله

 

  حمام به و کرد باز را در  حوصله یب و انداخت دیکل

 دردش به  زورش مرتبه نیا که یپناهگاه. برد پناه

 .نشد خاموش  خی آب با ذهنش در  آتش و دینرس

 

 .نبود بد حال نیا با
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  که شد داده یاستراحت اش سوخته موتور  ذهن به

 یبرا که زندان یوارهاید  به. نکشد یکالنتر به کارش

 و ها دست به زدن  ریزنج  و بود تابوت حکم  امروزش

 ! شیپاها

 

 دیپوش یا تازه  راهنیپ و گذاشت سرش  یرو  را حوله

 . بست را شیها دکمه و

  را اتاق یها گوشه کرد، نگاه را جا همه   حسرت با

 ... را تایرز از مانده جا به نیریش و گرم یبو  را تخت

  به و بست را کمربندش سگک  و دیپوش را شلوارش

 .  زد شانه  شیموها

  بخوابد حتم به دیبا و بود متورم و قرمز شیها چشم

  انتظار یوقت یخواب چه اما د؛یایدرب تیوضع نیا از تا

 کی شده حاال بود متنفر ها آن از که ییها چشم دنید

 ...التماس و آرزو

 

  بود بهانه دنبال تایرز که یی ها شب یبرا زد لک دلش

 ... بزنند قدم و بروند دربند به که
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 را  وار معجزه یها یعاشق و عشق آن دلش

 ... خواست

  خشکه آلبالو و لواشک بخاطر که ییتایرز  یها  هوس

 هر ی ها اریو و کردن لوس به بود شده لیتبد

 ...روزش

 

 دست خمارش  یها چشم به و زد نهییآ  در یپوزخند

 . دیکش

  و زد بود، زان یآو یلباس چوب  به که یکت  یرو چنگ

 .انداخت  شیها شانه  سر یرو

 

 یقوا در  شدن دهیکوب یصدا شد ییرایپذ داخل تا

 ... تند و تند را قلبش تپش و کرد لی تحل را اندکش

 

 رهیدستگ و رفت در سمت قدرتمند و بلند ییها گام با

 چشم به آشوبه دل با میمر و رعنا. دیکش نییپا را

  دهانشان و شدند رهیخ شهاب ترسناک  و نیخون یها

 .بستند نکرده باز را
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 شده؟ یزی چ_

 

 

 که بود یکند یچاقو  نگاه نیا. کرد نگاهش فقط میمر

 کامل  را جانش نتوانست و رفت فرو جگرش در

 . ردیبگ

  را سببش که اش دهیترس یها  چشم در رهی خ شهاب

 شیصدا_ اش  منتظرانه ر یغ یها واکنش_بود  بحر از

 . برد باال را

 

 

 م؟یبمون پا سر صبح تا دیبا ای شده یچ یگ یم د  _

 

 

 ...نکرد من من... نداد کشش...نکرد معطلش

 

 

 . اومده هوش به تایرز_
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 دنبال که ییها چشم و  شده سرخ ییها  لپ با رعنا

 دردانه زیعز پسر از را نگاهش  بودند،  موش سوراخ

 .شد میقا دخترش پشت و دیدزد اش

 یرو  حال  سر و جان پر اما کمرنگ؛ ی لبخند شهاب

 .کرد فوت  راحت الیخ با را بازدمش و  آمد شیها لب

  یآبج زدم  سکته:گفت و داد هیتک در چوب   چهار به

 .یآورد بد خبر  کردم فکر

 

  و داده تیرضا که نهیا بد  خبر. بود خوب  خبر نیا_

 االن دونه ینم هم ی کس کرده مرخصش سمانه

 ! کجاست

 

 تا یرز#
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 ۵۲_پارت #

 

 

 

  تایرز. سوخت هم دلش که مغزش فقط نه. سوخت

 شد پا به شهاب درون در  ییبلوا چه که  بنگرد نبود

  بدن و بسته یها چشم و جان کم جسم  که یهنگام

 .کرد جمع نیزم یرو از را سردش

 و بود عاشقش وار وانهی د مرد نیا که بفهمد تا نبود

  را یرنگ چیه که گرفته را  شیها چشم یجلو  نفرتش

 !یاه یس جز ندینب

 

 و گرفت گر. شد نییپا و باال محکم ش ی گلو بکیس

.  داغ و سرخ  شیها گوش و شد کبود صورتش پوست

 و سرش. دی لرز و گرفت در  چوب  چهار به را دستش

 از شیها دندان نبود، یکاف همان. دیلرز کلشیه تمام

 .خورد هم به مانهیتی و ماند امان یب رعشه نیا

 رگ و فشرد هم یرو را شیها دندان حرص با

  و خواند لب ریز رعنا را تایرز اشهد. کرد باد گردنش
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  شهاب   پسرش، شاه که فرستاد ذکر و صلوات لب ریز

 !نشود یمتالش صبح  تا جبروتش و جالل پر

 

 .نشود تهران یها ابانیخ و ها کوچه در به در

 بکشد رونی ب را تایرز سنگ ریز از که نزند  سرش به

 .اوردیب سرش به ییبال و

  شتریب که را اش سوخته و اهیس و الغر دست میمر

 که برد جلو یسخت به بود، یگرفتگ آفتاب بخاطر

 . ردیبگ را برادرش یبازو

  ترسناک و ی خون یها چشم با و گرفت باال  سر شهاب

 یزخم و نهفته غم کی با  یبی عج طور.  کرد نگاهش

 .شد باز افته،ین امیالت که

 

 ؟ ینزد زنگ زودتر چرا_

 

 

 بذار. شهاب کن ولش. رمی بگ رو جلوت  نکهیا یبرا_

 .بره
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 جون که دادم یم جون داشتم نجایا بره؟من بره؟کجا_

 بره؟ اونوقت برگرده، و رهیبگ

 

 

 یکی. کرد باز قدرت با و بست را شی ها  چشم میمر

  انفجارش تا یزیچ که شهاب برابر در شود وارید دیبا

 !بود نمانده

  خراب حال با که شب همان مثل و کرد  پر را دهانش

  تنگش دل چه هر و آمد و گرفت را  تایرز دست

 . رفت شیپ  همانطور هم بار نیا کرد؛ او بار خواست،

  شگونشین  و گرفت پشت از را دستش رعنا چند هر

 !زد شی ن یول گرفت؛

 

 کنه سر  تو با ست وونه یبمونه؟د نره؟چرا  چرا_

  یجلو داشتم، رو هوات مارستانیب  تو شهاب؟آره

 یا بهیغر نجا یا قارداش اما...گرفتم رو  پشتت سمانه
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 شد یچ ،یبود عاشقش...خودت و میخودمون...ستین

 ؟ یختیر هم به رو اشیدن که

 

 

 را خودش  یجلو نتوانست. بود یز یغر ادشیفر

  گرگ که ییها آدم همه از بداند سوا را  میمر و ردیبگ

 .نکردند یخوب  زدن، خنجر و بودن گرگ جز و بودند

 با کرد پاره را اش حنجره  و دیکوب وارید به را مشتش

 . انشیپا یب یها عربده

 

 دارم که ختهیر هم به رو من یایدن یکی  چون دیشا_

  حقوق مدافع یشد زم،یر یم هم به رو تایرز یایدن

 ! زنان؟

 

 . کرد کیبار را  شیها چشم

 .دیچک اش یشان یپ از عرق

 که دیمال را  شهاب پشت  و برگشت شجاعتش رعنا

 دوباره نشده ساکت اما نزند؛ سکته نکرده ییخدا
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 وارید که...شیپ یسر از تر آرام یمنته  زد ادیفر

 ... نشود خراب ها حرمت ...زدینر

 

  تو ختیر هم به من یایدن نم،یبب بگو_

 ...ی؟نبودیبود

 تو کرد، اهیس رو من یروزها  که یکس شیپ

 ...ی؟نبودیبود

 من فقط...الدیم نه و زی پرو نه رعنا نه  یبود تو نه

 و گذاشتن  کمی کوچ نهیس تو که درد کی  و من...بودم

 . شدم بزرگ شب کی عرض  در یسالگ پونزده تو

 ! داداش کو عدالتت نپرس د،یند عدالت که یکس یبرا

 

  تایرز#

 

 

 

 ۵۳_پارت #

 

@shahregoftegoo



 

 

 را کتش  و انداخت شلوارش بیج در را  چشییسو

  نگران یها  چشم به نکهیا بدون. اش شانه یرو

 جا که میمر به بدهد، نشان  یا توجه رعنا مادرانه

 بغض و برد یا  لحظه شکمش در را زبانش و خورد

 . یآبج  ر،ینگ آبغوره:گفت کرد

 خودشه به بگم بخوام یکس به برم دیبا  که کنار بکش

 ! زده یگند چه دونه یم که

 

 هم را سرش برد، باال به رو را دستش دو هر رعنا

  کی با و دیکش هم در را اش ینخ یابروها. نطوریهم

  که کرد گله خدا از اش یمادر زبان به بزرگ ی غصه

 .برسد  خرابش کله پسر داد به خودش دیشا

 

 ه؟چهیداستان چه نیا خدا)؟یتیحکا  نه بو هللا_

 (ه؟یی ماجرا
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 ها پله دیفهم تازه شیبازو به شهاب خوردن با میمر

  یرو شیزانوها  درد از رعنا. رفت نییپا عجله با را

 و زد را خودش فقط و  نشست پنجم چهارم، ی پله

 .کرد هیگر

  آخر پاگرد در را شهاب یجلو الد،یم پسرش یکی آن

  اجبارش به  و نتوانست ه یثان چند از شتریب که گرفت

 . نگذارد شیتنها حداقل که افتاد راه دنبالش

  و دیدو نی ماش خود تا دنبالش  برهنه یی پاها  با میمر

  ز،یر کی باران و شده سوراخ آسمان به تیاهم یب

 . افتاد شیپاها به و گرفت را شهاب دست

 

  یها چشم به و گرفت را  مچش شیها  دست جفت با

 . کرد نگاه اش یجد و مصمم

 

 به فتهیب مامانم راه که نکن یکار خدا  رو تو_

 .شهاب زندان و یکالنتر
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  یب دختر خون و بود م یمر یگلو خیب وجدان عذاب

 شهاب یشرع  همسر آرزو و دیام هزار با که یگناه

 .شد یخیش

 د؟یکش نجایا به کار چرا

 

 .میمر یکن یم  خی تو برو_

 

 

 !بده قول افته،ین گردنت به خونش من جان_

 

 

 دل که بزند حرف آرام و باشد آرام نتوانست باز

  به. بزند شور مدام و  نکشد پر خواهرش نگران

  کف و زد  چنگ دستش یکی آن با سشیخ  یموها

 .دیکوب نیماش سقف به یعصب را دستش

  باز هم از  زور به را نشیخشمگ  و چفت یها دندان

 کی که برد میمر صورت طرف به را صورتش و کرد

 .دی لرز اش چانه  و دیکش عقب را خودش ذره
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 !نکرد رها را دستش اما

 

 بلند زن رو  ؟دستیکرد فکر یچ من  مورد در تو_

 خون و  بشکونم گردن یترس یم که حاال تا کردم

 ...عاشق که بشم یکس قاتل و زمیبر

 میزندگ هم که. گرفت رو حالم که. بودم عاشقش که

 هم؟ به ختیر رو میزندگ هم و شد

 

 

 چون آورد نییپا را اش بسته رو از ریشمش میمر

 ریز بود محال. شد راحت شهاب حرف  با الشیخ

  نکهیا  بر عالوه همه برخالف چون بزند حرفش

 ... بود هم عمل...بود حرف  حرفش،

 و کرد  باز دستش یرو  از نرم را  شیها انگشت

 .گرفت بغل  را خودش

 .ندیبنش فرمان پشت  برادرش تا رفت ابانیخ کنار

  یحوال فکرش و برود که زد میمر به ی چشمک الدیم

  نیا داشتن  نگه یبرا بود یکاف خودش. نچرخد ها آن
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  تیکبر شیتا یرز یبرا که یروان آدم نیا ...داده رد آدم

 ...بود خطر یب

  کنار از سرعت به و گذاشت گاز پدال ی رو  پا شهاب

 .گذشت میمر

 شد دوخته رو به رو به ن یماش وسط نهییآ از چشمش

  بلکه تا دی کوب را دستش ن،یماش فرمان به بار چند و

 .شود کم اش یناراحت

 

  تو یبر یباش شده آب شده...تایرز کنم یم داتیپ_

 چون گردونمت یبرم امی یم شم یم آب...نیزم

 !تونم...ینم...تونم ینم  تو بدون...من

 

 تا یرز#

 

 

 ۵۴_پارت #
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 دورتر، یاندک و دیچیپ سرعت با انیقباد ابانیخ داخل

  شیتایرز  خانه که یساختمان  یرو  به رو درست

  شیها چشم با و کرد توقف_اش یقبل ی خانه_بود

 .گشت یسرنخ دنبال

  یها حرف و کرد باز اعصاب یب را اش یمنیا کمربند

  اش یجا چیه به را الدی م ی دلسوزانه و برادرانه

 .ردی بگ خون خفه که گرفت

 

  رنگش یمشک شش و ستیدو از شدن ادهیپ  محض به

. بود متنفر زشیچ همه از که رفت یساختمان سمت به

 به که رفت شی پ ییجا تا مرزش و حد یب  انزجار حس

 یخال حرصش که زد محکم لگد سه دو، نگیپارک در

 ...نشد...و شود

  نگیپارک و  را اطی ح داخل ،یورود در شهیش نیب از

  و دوخت چشم پنجره به و  گرفت باال سر. کرد نگاه را

 .زد را ها   هیهمسا زنگ یکی ،یکی
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 هست؟  یکس یفاتح منزل دوم طبقه  خانم، سالم_

 

 ...یبعد طبقه

 

 رفتن؟ کجا دیدون ینم ستنین آقا_

 

 ... یبعد طبقه  هم باز و

 

 من کهیه؟مردتیگور کدوم ندونه یکس شه  یم مگه_

 ...شوهرش شوهرشم،

 

  

 کی. سابقه یب جنون کی بود، شده  وانهید شهاب

 کرد، ترکش  که یکس آن نکهیا از یخال تو  و تلخ حس

 اش یزندگ که یکس دختر...دشمنش دختر بود تایرز

 چشم...کرد زجرکش را آمنه مادرش...کرد نابود را
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 یزندگ و مرده لبخندش و بود انیگر  ها  سال شیها

 .کدر و افسرده اش

 آمد خون دستش. زد مشت. زد لگد توانست تا در به

  را شیها دست و دیکش پشت  از را راهنشیپ الدیم و

 .نشود ی خودکش به لی تبد ها، ضربه نیا که گرفت

 

  رحم خودت به...بسه آقا...بسه داداش، گهید بسه_

 ... ستین گهید ستین...کن

 

 صورتش یرو دست. شد رهیچ خودش به یسخت به

 . زدینر شیها اشک که دیکش

 !کرد پر را شیها چشم تایرز که بود دوم بار نیا

 به و رفت جلو به رو  یعصب و دیناام ییها قدم با

 و کرد برانداز را ساختمان و زد ه یتک  نشیماش

 شب تا که بذار  گرتیج سر دندون الد،یم ادی یم:گفت

 .ادی یم

 

  نشیماش به راحت یلیخ و  انداخت پا یک ی آن یرو پا

 وگرنه کرد جلوه  نطوری ا ظاهر در فقط اما زد؛ هیتک
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 نیا دیفهم الدیم که گرفت ضرب شیپاها با انقدر که

  چشم به  امروز به تا که بود آنچه از تر  خراب یلیخ

 !نزند یگند که گرفته را اش یجلو و دهید

 به را قلبش یبد حال  درون از و کرده پاره ریزنج

 .بس  و بود عالم آن به خدا فقط که دهیکش گندآب

 در و ستادیا کنارش الدیم همان اش، یواقع قیرف تنها

 سه ساعت، دو ساعت، کی. زد زل  در به سکوت

 ...ساعت

  الدیم شد،  کیتار که  هوا و نشستند نیماش داخل

  گهید جا کی  رفته که موال به:گفت و دیکش  یا ازهیخم

 .نرسه بهش دستت که

 

 از...رسه یم بره اون که ییجا هر به من دست_

 .ایدن اون رم یم و رمیم یم...ستین باالتر  که مرگ

 

  از کوتاهش یموها به و زد یکج خنده تک قشیرف

 در رنگ سرخ  و درشت  دانه یحیتسب با  نییپا به باال

 .دیکش دست مشتش،
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  داداش راحته، مردن انگار که یگ ی م جور  کی_

 .تر نی ریش یزندگ و  نهیریش جون

 

 . داد یم یسگ عرق  مزه اول  از من واسه_

 

 .دختر اون بخاطر نه راحته، مردن تو  یبرا پس_

 

  دار حالت یموها  به و انداخت نگاه الدی م به چپ چپ

 اشاره انگشت و زد چنگ  رنگش اهیس پشت پر شده

  بود، شده اش یپا خاک بسته چشم که او یبرا را اش

 .کرد یادآوری را یزیچ ک ی  و برد باال

 .بود یمتی ق سنگ اندازه  هم ارزشش که را یکس کی

 

 نیریش یزندگ سه،...منه زن دو،...داره اسم ک،ی_

 من گذاشت یراه دو تو...رو من کرد در به در که شد

  و چرا نگفته که اومدنش با ترکوند رو ذهنم...رو

 ... رو ها اتفاق نیا چطوره
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  ابرازش نه و بود بلد را  راهش نه اما...بود عاشقش

 راه آتش تا شود خشمش از مانع  بتواند که

 ...خودش خود   بود شده آتش...هرچند...ندازدین

 

  تایرز#

 

 

 

 ۵۵_پارت #

 

 

 

 

 چه هر! نزند یحرف کام تا الم که بود نی ا الدیم حیترج

 بود نشیآست در شکن دندان جواب کی  شهاب دیبگو

 .نشمارد  حماقت را شی کارها یکس و اوردین کم که
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 و کجا الد یم یخستگ اما  بودند؛ شده  خسته دو هر

 شب ازدهی ساعت یها  یکینزد. کجا شهاب  یخستگ

  چشم کوچه سر از مهرداد نیماش چراغ نور که بود

 .کرد باز  را شانیها

 نفر نیاول و شد باز در کرد، که توقف ساختمان یجلو

 .آمد نییپا نی ماش از ترایم

 و فینح یبازو  ریز و  کرد باز سمانه را عقب در 

 راه اش یپا به پا و گرفتند دو هر را تای رز یاستخوان

 . افتادند

 در را دیکل که بود مانده  هوا در لنگ چاره یب مهرداد

  پا از سمانه و ترایم جور خودش ای و ندازدیب در قفل

 ! ردیبگ گردن  را افتاده

 

. کرد باز را  نیماش یمرکز قفل و کیبار چشم شهاب

 سمت به  دستش. بود شده داغ و سخت شیها نفس

 .کرد باز را اش  ییباال دکمه و رفت اش قهی

  هم قهیدق چند تا دیکوب اش شانه به دلهره با قشیرف

 .  دهد  گوش شده که
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 به...بخورد بر ایدن یجا چ یه به نبود قرار که وهلل به

 کمک حق  باشد، هم کوه  اگر یخیش  شهاب که وهلل

 ... بداند خار و نخواهد که نبود یبزرگ زیچ  خواستن

 

 .هی ریسراز که ینر تند داداش،  باش مراقب_

 

 

 با و  چرخاند انگشتش دور کبارهی  به را چییسو

 . گرفت شستش

 

 

  به. خان الدیم م،یکرد یباز سرسره ایری سراز  تو ما_

 . نده درس ما

 

 

 . دیکش آسفالت یرو را شیها کفش کف و شد ادهیپ
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 از قدرتمند ی ها گام و شیها کفش خش خش یصدا

 به مهراد و شد دهیکش نیزم یرو...مطمئنش خود

 ...بازگشت سمتش

 عقب به و گذاشت ترایم کمر یرو  را دستش

 که بود همانجا ستند،ی با پشتش که کرد تشانیهدا

 . تر مکث با و  رترید تایرز اما برگشتند؛

 

 به را در و دیپر نییپا ن یماش از جست کی با الدیم

  که هم چقدر هر نگذارد تنها را برادرش که دیکوب هم

 !بود همه  فیحر ییتنها  به خودش

 نهیس و کرد علم قد اش یمردانگ مهرداد حال نیا با

 اش یآمادگ. ردیبگ را شهاب یجلو که شد سپر اش

 و تایرز  یها غصه با بود شده ری ش ای داشت را

 سمانه؟  و ترایم  یها یدلدار

  شلوارش  بیج در دست. دیپر  یجو از  و رفت  جلوتر

 ؟ یخوا یم یچ:گفت و  گرفت باال را سرش و کرد

 

 

 .نبود  شتریب کالم کی حرفش
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 . زنم_

 

 .برو بکش رو راهت برگرده خواد  ینم زنت_

 

 

  کی از شکست کی بود  شکسته تایرز  هم نجایهم تا

 شیها قصه بیفر و کرد باورش که بلبل و گل عشق

 . خورد را

 زار یحال با و شد اشک از پر شی ها چشم تایرز

  دل که دیکش رونیب ترایم  و سمانه دست از را دستش

  بکشد یشهاب رخ به را بودنش یقو را  اش جربزه و

 !صاحبش و شوهر شده حاال که

 

  نه که مردک نیا با ندارم حال. میبر کن جمع تایرز_

 .بشم دهن به دهن سرش، نه ماست  رابطه ازیپ ته
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  و بد به شروع سمانه که رفت جلو به رو شیها قدم

 .کرد گفتن راهیب

 

 یاومد ؟بازینیب ینم رو  حالش  نجایا از برو گمشو_

  سکه یعروس شب رو ؟زنت؟زنتیک ؟دنبالیچ دنبال

 کشی کوچ قلب...یبرد  رو آبروش...ی کرد پول کی

 ییبال چه ستین معلوم نبود، بس همون... یشکست رو

 یچ...مرد یم داشت تو دست از که یآورد  سرش به

  صاف صاف، چشمام تو یوقت جونش  از یخوا یم

 !یندار دوستش یگفت  و یکرد نگاه

 

 تا یرز#

 

 

 ۵۶_پارت #
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  که کرد کر را خودش گوش تنها نه سمانه یها داد

 مرد نیا یرو  به را یتیواقع ...زد را همه گوش پرده

  خبر یب یآخر  از شیتایرز که آورد داغون و خسته

 !بود

  سرخ یها چشم در و دیچرخ  عیسر طرفش به سرش 

 و راست تا زد زل شهاب  نیخشمگ و نیغمگ و

 ...برساند دییتا به خودش را دروغش

 رضا عالمت  سکوت  که...کرد سکوت شهاب که

  صورتش یرو ضشی مر رز یها اشک که...بود

 و برگشتن یبرا بود یدی ام چه گرید که...کرد سقوط

 !کردن؟  یزندگ سقف  کی ریز

 چرا...بود  ساخته شهاب  با را خانواده  کی  یایرو او

 رنجانده چرا...ییتنها و یکس یب شده اش تجربه

 از عشقش ایدن آخر تا  خورد هیآ و قسم که یدختر

 ...شود امتیق اگر یحت  نرود دلش

 

 ...کرد پا به امتیق اما...بود نشده امتیق
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 یتون ینم  من زن...و من یزندگ...و من  واسه تو_

 .ی ریبگ میتصم

 

  یعصب نوازش گوش و قشنگ  لهجه با ترایم بار نیا

 تو زن تو؟ یتو؟زندگ واسه:گفت کرده بغض و

 که هست حواست ماست یدادا تو عامو؟زن

 ش؟ یدینخر

 

 .بود  اش یجا سر خوب   حواسش

 که برداشت یاقتدار پر و  حشمت پر و بلند یها قدم

  نیا شده پر دهان به برسد چه دیلرز ابانیخ عور تن

 ...ها زن

 . زد باال سگش یرو و کرد کج را راهش تایرز سمت

 و نداشت را ها نیا با کردن دو به کی  ی حوصله

 .انداخت  گلو در را اش یصدا

 

 شیپ...منه شیپ جاش من زن یول...دمینخر_

  یب پس نداره دخالت حق یبشر یبن چیه  شوهرش

 .رونیب دیبکش  ما رابطه تو از پا دعوا
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 .انداخت وسط را خودش مهرداد

 

 وگرنه؟ _

 

  الدیم و شد  آتش یرو اسپند. رفت در جا از کش نیع

 . شود شهاب  خشن و عیسر واکنش مانع نتوانست هم

 ... افتاد راه  شیها اشک ترایم و کرد داد  و غی ج سمانه

 ... بود شده  خشک اش یجا  سر مجسمه نیع تایرز و

 با و گرفت مشتش در را مهرداد راهنیپ قهی شهاب

 یپشت وارید به تعادل یب و برد عقب به حرکت کی

 .کوباند اش

 سرش و ختیر مهرداد سر یرو وارید ی ها زهی سنگر

 .شد بلند آخش و گرفت درد

 

 بود؟ جا  نیهم تا هات کردن قدقد_

  و من یزندگ  تو نشسته قاشق یشد که ی ا کارهی چ تو

 باز من واسه رو دهنت نمینب گهید زاده حروم...تایرز
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 بعد یسر که...یانداز یم راه وگرنه وگرنه و یکن یم

 شده خورد یها دندون کنن جمع درمونگاه یبر باس

 ! رو دهنت تو

 

  ریگ یجو به اش یپا. دیکش و گرفت را  شهاب الدیم

 که را راهنش یپ و آمد نییپا خوران سکندر و کرد

  و راست را بود خورده هم به لشیشما و  شکل بدجور

 .کرد ستیر

 زده وق ییها چشم با و گرفت را دهانش یجلو سمانه

 فیک از یدستمال و رفت جلو ترایم و شد مهرداد رهیخ

 .درآورد اش یطرف کی کوچک یا قهوه

 

 .افتدیب راه  سرش پشت تا گرفت را تایرز دست شهاب

 . کرد نگاهش بد و برگشت که دیدو سمانه

 اش قهیشق  یرو را دستش و رفت جیگ  سرش تایرز

 ...نخورد تلو تلو که گرفت

 ...کرد باز را شش و ستیدو در الدیم

 ...زد زنگ سیپل به مهرداد
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 یب نکهیا از  قبل شهاب که  خورد هم به حالش تایرز

 ریز را دستش رود، نیی پا فشارش ای  و شود هوش

 یکی آن و  انداخت تایرز تراش  خوش و کی بار یپاها

 ...گذاشت سرش ریز هم را دستش

 سرد و محکم دختر گوش کنار و کرد بلندش

 شک که گذاشته قولش رو  پا یک یخیش  شهاب:گفت

 ؟یکرد

 

 

 قول؟

 اعتراف شیپ ماه چند که  بود یعشق همان  منظورش

 ایدن رم،یبم...تایرز مونم یم عاشقت ایدن آخر تا"کرد

 باز...بشه یبگ  که یچ هر  و ادیب امتیق زه،یبر هم به

 ". تایرز مونم یم عاشقت هم

 

  جرات یکس...زدیبر هم لشکر کی بود سهل  که سیپل

 ...نداشت را زنش گرفتن پس

 

  تایرز#
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 ۵۷_پارت #

 

 

 

 

 س یپل با مهرداد. رفت گاز تخته شهاب شش و ستیدو

  داد را شان یکنون  منزل آدرس و شد صحبت مشغول

 .کرد قطع را تماس و

  رفت؛ فرو هم در شیها اخم و بود گرفته درد سرش

  خودش یرو  به یبحران طیشرا نیا در کرد یسع اما

 ...اوردین

  هم سمانه و  نشست نشانی ماش جلو یصندل یرو ترایم

 .  عقب یصندل یرو

 گرفت را گازش و چرخاند را چییسو عجله با مهرداد

 !برسد معرکه به زود که
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  خوردنش خنک  آب یهوا دلش و بود یشاک  شهاب از

 را حالش بد چون...بخندد ششیر به بد که کرد را

 ... کرد  عشیضا ترایم  شیپ و گرفت

 

 . تایرز از متنفر هم عاشقه هم مرد نیا اَدونوم_

 

  زده حنا دست و کرد یباز اش یپولک پولک لی جلو با

 .گذاشت سرش یرو را اش دهیکش و کیبار

 مهرداد که  دوخت ابانی خ به را نگاهش وار چارهیب

 یعشق چه:گفت یعصبان و کرد عوض دنده

 شه؟ یم ینجور ی ا ترا؟عشقیم

 

 را خودش  خواهرش، شوهر  از یبانی پشت به سمانه

 . انداخت  خواهرش یصندل دور دست و دیکش  جلوتر

  جوش و  حرص که بس از بود کنده را  لبش پوست

 و اوردی ب دوام شهاب برابر  در نتوانست چرا خورد

 درآورد؟  یباز یغربت

 

 .بخدا گه یم راست_
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 اون از وگرنه...هیرتی غ یلیخ...هیقاط...هیچ عشق

 !باره یم تنفر وحشتناکش ریگ پاچه یها چشم

 

 .کرد درز شیها دندان نیب از یکشدار نچ ترایم

 

.  دیدیند چکدومتونیه رو ُدمید ما که ی زیچ  سمانه_

 که هست ی ز یچ کی اما...عاشقه بَُدم...عاشقه شهاب

 تازه که  یزیچ کی...خته یر هم به رو هاش معادله

 ...هیچ که میندار  خبر و دهیفهم

 

 

 . بگه زور تایرز به نداره حق حال  هر به_

  به تنها یوقت نبود، نیا حقش...منه قیرف منه، خواهر

  ینم...شد خراب باوراش و کرد اعتماد آدم همون

 ! بپرسه نکهیا بدون بره یقاض سمت طرفه  کی تونه
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 با زمان هم که کرد تمرکز اش یرانندگ یرو مهرداد

 در دستش از شهاب  شدن کنف و برسد ها سیپل

 .نرود

 را اش یگوشت  نییپا لب  و زد یصندل به  هیتک سمانه

 اش یمشک  کمان پرپشت  یابروها  و گرفت دستش با

 که نبود یاطلس  شد خوب یول:گفت و فرستاد باال را

 هیبستر مارستانیب بهتر همون...نهیبب رو  روزها نیا

  یخبر یب  گفتن میقد از واال خبره، یب  جا همه از و

 ! یخبر خوش

 

 .شد بلند ترایم نهاد از آه

 

 

 یم سکته جونش  از دور  وگرنه دادا یگ  یم راست_

 .زد
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 یزمان از بعدتر ساعت مین و کردند ریگ کی تراف پشت

 ادهیپ نیماش از و دندیرس بودند، کرده حساب که

 .شدند

 .بود روشن سوم طبقه چراغ

 !دندیرس هم  ها آن یعنی

 چیه که ییها آدم و سیپل از  بترسد شهاب نکهیا بدون

 هیما دل و جان از اما...نداشتند  تایرز با  یخون نسبت

 ...نرود  فرو دختر نیا  ی پاشنه به خار که گذاشتند

 سراغش به مزمن ییتنها حس وقت کی که

 دیشا...شتری ب هم گل برگ از بود حساس یلیخ...دیاین

 چشم به اش یتودار لجاجتش اش یسخت  ظاهر در

 کی...دیکش قد و شد بزرگ پدر یب یوقت از اما بود؛

  درونش در خال کی...کرد حمل خودش با را خال

 . افتی پرورش

 

 

 (دونم یم)اَدونوم*

 (یروسر )لیجلو*
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  تایرز#

 

 

 

 ۵۸_پارت #

 

 

 

 

 ی طبقه از گذاشت، زنگ یرو را انگشتش سمانه

 .سوم طبقه تا اول

  که کرد نگاهش شماتت با و زد کنار را دستش ترایم

 که افتدی ن راه جنگ برسد، سیپل که ی وقت تا حداقل

 .بود مشخص لحظه نیهم از اش برنده

 وار پچ پچ و گذاشت لبش یرو را اش اشاره انگشت

 ؟ یداد دست  از رو سمانه؟عقلت یشد وانهید:گفت
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 مهرداد جون به شهاب که نبود شیپ ساعت کی نیهم

  زینر آتش تو زمیزد؟ه کتکش ریس دل کی و افتاد

 .کنه حلش قانون بذار...ُدخت

 

  

  غم وجودش تمام با. بود شده فشرده سمانه  قلب اما

 .بود کرده حس را  تایرز دل در

 با یکی یک ی که را رنگش یآب یها چشم یها نیم 

 هم نیهم  یبرا!شد منفجر زد، گند شهاب که بار هر

  فکرش  که یهنگام چون رد؛یبگ آرام بود نتوانسته

 پر رشیز خورد، چرخ شی ها یکودک قیرف  حال یحوال

 .قرارانه یب شیرفتارها و شد خیم

 دل و تر کوچک  خواهر  چانه ریز را انگشتش  ترایم

 به و اوردیب باال را سرش که گذاشت  اش یگنجشک

 .بزند زل شیها چشم

 . شکست بغضش زودتر سمانه گرفت، باال که سر

 

 اگه بمونه خونه نیا یتو  گهید شب ک ی نذار دادا_

 . نجایا از کشن یم رونیب  رو تایرز جنازه فردا یبذار
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 .بود شده معرکه اری ب آتش مهرداد

 نیا. ترایم گه یم راست:گفت و رفت جلوتر  یتند به

 رو هیقض قال شده طور هر دیبا نداره یروان  تعادل آدم

 و زده کتک  رو تایرز که میبد شهادت می مجبور. میبکن

  فشار!رفته نیهم بخاطر هم مارستانی ب یحت...یحت

 !یعصب

 

 

 یچ میدون ی نم یوقت میبزن مهرداد؟افترا یگ یم یچ_

 اومده؟ شیپ تا دو نیا نیب

 

 

 به تا که  را اش یکالغ پر پشت پر  یموها  سمانه

 کرد پرت اش شانه یرو از  را بود بافته کمرش یگود

 .رفت در کوره از کالفه و پشتش به

 

 ینم تایرز که نیا از تر واضح. میدون یم خوبم_

 برد؟ زور به و بره خواست
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  دنید با و شد باز در. بود شده متشنج نشانیب جو

 همه از زودتر  ترایم و برگشتند سه هر  خان زیپرو

  تر جوش  زود و تر کوچک خواهر که کرد وساطت

 آباد و جد به را بود شده  پر دهانش در چه هر خود،

 .نفرستد حواله شهاب

 یا  پارچه شلوار و یا سورمه شرت یت با خان زیپرو

 هم دیشا ای بود عروسش  قوم منتظر ،یرسم کفش و

 ... نباشد مسموم شی هوا که ییجا به رفتن آماده

 صاف را شیصدا کوتاه یا  سرفه با و گذاشت جلو قدم

 ...بازتر و باز را شی ابروها کور گره و کرد تر

 

 شب؟ وقت ن یا باشه ریخ ک، یعل سالم_

 

 

  سمانه اما شد؛ باز هم از ترایم شده دوخته یها لب

 .کرد یدست شیپ زودتر
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  خواهرش و  انداخت اش شانه  یرو را فشیک ی دسته

 لهیت اندازه اش ینیب یها  پره. زد کنار یحدود تا را

 .دی لرز یناراحت از دیب نیع بدنش و کرد باد

 

 . ستین  ریخ  ز،یپرو آقا ستین ری خ_

 

 تا یرز#

 

 

 ۵۹_پارت #

 

 

 

 

 افتاده؟  یجون؟اتفاق بچه یچ یعنی_

 

 و دیچرخ  طرفش به زیپرو نگاه که دیخند تلخ مهرداد 

 و گذشته کار از کار که دیفهم. شد سرخ گوش بنا تا
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 کم حال نیا با اما ؛یکش رو و ریز یبرا بودند آمده

 را پسرش یهوا که انداخت غبغش به باد و اوردین

 ... چقدر  هر... بود کرده ینامرد که هم هرچقدر  ردیبگ

 

 بار نیا که نبود یمرد ناجوان اهل شهاب  هم یطرف از

 چون...گرفت را پشتش  هم نیهم یبرا باشد دومش

 یآزار که بود رسانده گوشش به باد نه  و بود دهید نه

 ...برساند یدختر به

  باخته دختر نیا به بد را دلش که تایرز به برسد چه

 !کرد عوضش و بود

 

 و شد متوجه اول یروزها همان را حالش  زیپرو فقط

  راه شنگه  الم نیا جهت یب و خودیب دی نبا پس...بس

 ... بودند اطالع یب یهمگ که شده  یزیچ...افتدیب

  شیالنگوها که گرفت باال را دستش سمانه یجا  ترایم

 .نشست ز ی پرو چشم به و خورد تکان

 دندان همان نیب از زور به و بود هم قفل شیها دندان

 .کرد زمزمه درشت، و دیسف شده دیکل یها
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  یاتفاق افتاده، یاتفاق دیگ یم  راحت چه_

 هم به یعروس مراسم که دیدون ینم یعنی...افتادهین

 ُدم؟  ما پشت و یدید گوش ما سر ی رو ای خورده

 

 

 .بدون رو حدت. جون دختر ُدم نه دمید گوش نه_

 

 

 ما حد یکن  یم یادآوری که ستین یدونست  ما حد_

 فرو رو شی مردونگ  پوری ش تو که شهابه به مربوطه

 .خام رو  مادرش و تا یرز و نیکرد

 به حواسمون دادن ادی ما به خان زیپرو میبلد احترام

 یپا که یموقع تا اما باشه؛ تر کوچک تر بزرگ

 !نباشه  ونیم در مون خانواده

 

 

  حهیجر که ی غرور و خشم  از زیپرو حرارت پر نفس

 در یرو از را دستش  و دیکش زبانه  بود، شده دار
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 نیآست مهرداد، که ترایم صورت در شد  خم و برداشت

 .دیکش کنار را مردش پا کی زن

 

 کز یا گوشه سمانه. بودند ختهیر هم به نفر چهار هر

  و داد با و  گرفت باال را دستش دو هر  زیپرو و کرد

  یآبرو که زد چنگ طرفش آن و طرف نیا به قال

 !بود_ پسرش_الدیم همانند که بخرد را یکس

 

  جمع باس رو تون کوزه کاسه که خدا شکر پس_

 یاعضا از چون د؛یکن  پهن گهید جا ک ی دیببر دیکن

 .ستین نجای ا لتونیفام و فک  و خانواده

 

  یها فحش از داغون و گرفته ییصدا با  مهرداد

 ست؟ ین:دیپرس  ظیغ با شهاب

 

 . انداخت باال ابرو زیپرو
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 . ستین نچ،_

 

 

 پر و زد یطانیش لبخند سمانه سیپل  ریآژ یصدا با

  با و مات که برگشت خان  زیپرو صورت تو حرص

  دیکش عقب  مهرداد. بود کرده نیماش نگاه تخم، و اخم

 نفهم زبان جماعت نیا سر  از پوست قانون  خود که

 ...گرید یهرکس ای...خودشان نه بکند

 

 برد ریز آن  را شیموها و کرد یباز لشیجلو با ترایم

 ادهیپ یمامور. بود ختهی ر رونیب شیتکاپوها  از که

 .کرد یدگیرس اعالم مرکز به میس یب با و شد

 

  تایرز نجات بخاطر یخوشحال و عجله  با سمانه

 نیهم سوم  طبقه ست، خونه نیا تو سرکار:گفت

 . ساختمون

 

 در حزن و یشرمندگ و ز یپرو هیسف اندر عاقل نگاه

 هم بار نیا مقاومتش. شد  همراه آه کی  با صورتش
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  دوباره جنجال و جار کی  از یر یشگیپ باعث  نتوانست

 .شود

 

 .نییپا ادیب دیبگ شده تی شکا یخی ش  شهاب از_

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۶۰_پارت #

 

 

 

 

 .دیدو در دم تا سر  به چادر رعنا

 شد وارید گچ اش یرو و  رنگ سیپل نیماش دنید با 

. نشود نیزم یرو پهن که گرفت وارید به را دستش و
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  یباطر که بود نیهم از اش ینگران هم  خان زیپرو

 . اوردین دوام و بترکد غمباد از قلبش

 

 هم مارستانیب به تا رعنا کار ش،یپ یها  یسر چون

 خودش  به حواسش که کرد خواهش دکتر و دیکش

 را ناخلفش فرزند جوش و حرص کمتر و باشد

 ! بخورد

  و آورد شهاب یرو به نه را رعنا بد حال  چکس،یه

 به که نخورد تکان آب از آب...کرد بازخواستش نه

  بود الزم زی پرو حجت اتمام...بخورد بر مبادا  غرورش

 . باشد آخرش و اول بار که

 

 د؟یدار کاریچ  پسرم با_

 

 به رعنا یها چشم که زد ینیزهرآگ خنده  تک سمانه

 .شد دهیکش طرفش

 

 قشنگ سوال نیا داره، کاریچ  تایرز با شما پسر_

 ! هیتر
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 شیزندگ داره گرفته رو زنش دست داره؟بچه کاری چ_

 زشته د،یکن بس. هیچ ها یباز ادا نیا کنه یم رو

 یشرع  و ی؟قانونیچ  که دیکن یم خبر سیپل. بخدا

 .یکش  قشون دیاومد که دتشیندزد شده زنش

 

 

  سرکار  خود ندارم رو شما با کل کل  حوصله من_

 .دونه یم بهتر

 

 مادرانه ینگران دل رعنا، یها  چشم یها زدن دو دو

 لقب چوقتیه که رفت زیخ نهیس یکس سمت اش،

 هم نخواست و دیند خودش برازنده را شهاب یپدر

 .بشنود  دهانش از را کلمه نیا

 و کرد تیکفا بود، باال شهیهم قربش و ارج که نیهم

 .  نخواست شتری ب یزیچ

 نیخشمگ  و شرمنده و دیکش یا کالفه و قیعم نفس

 .زد زل اطیح  یها یکاش به
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 را قرمزش ی مشک گلدار و دیسف چادر گوشه همسرش

 را هیقض قال  یمهربان با  خواست تا و گرفت دندان به

 دیرس سر شهاب بود، قرار چه  از ماجرا بفهمد و بکند

 .میمر و الدیم هم سرش  پشت و

 

 . حال یب و دهیپر رنگ یتایرز کنارش و

 

 چخبره؟ _

 

 

 ...تماشا به دیایب ملت که افتاد راه ییاهو یه

 بخاطر بود پر دلش. کرد براندازش انزجار با مهرداد

 . رفت سوال ریز  که یمردانگ

  نتوانست و  بود کرده پاره کجا تا را آسمان شیادعا

 نشان مقاومت هم قهی دق کی شهاب  برابر در یحت

 .دهد

  سمانه و  ستادیا شانه به  شانه شوهرش کنار ترایم

  انگشت  یعصب و لرزان ییصدا با کنان ولز و جلز

 زور به خودشه:گفت و  گرفت سمتش را اش اشاره
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  شیعروس...شده خراب ن یا تو آورد گرفت رو دستش

 صبح امروز و زد کتکش نبود، بس ختیر هم به رو

 میدار اش نگه نذاشت...مارستان یب گوشه فرستادش

 دینذار خدا رو تو...برد و کرد نشیماش سوار اومد که

 .رهیم یم  که بخدا...رهیم یم بمونه نیا دست ریز

 

 

 . بود زده یخوب به را حدسش  شهاب

 .دیکش  خودش شیپ و گرفت سفت را  تایرز دست

  نگه آرام  را خودش زور به و دییسا هم یرو دندان

 .نکوبد وارید به یمشت که داشت

 !دروغ چقدر

  تایرز الشانیخ به که بودند کرده ادیز را داغش ازیپ

  که بودند نشناخته  هنوز  یول رند،یبگ او  از امشب را

 .بود که یخی ش شهاب

 

 نیا زنش، یرو بشه بلند که یک هر دست  بشکنه_

 .دینکن پال و پخش نجای ا رو اتیچرند
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  مامور یها  چشم به تایرز التماس پر و درمانده نگاه

 .شد قفل سیپل

 بد را شهاب حال جا کی ،یدیناام از زانیم نیا

  شیها انگشت و دیچیپ سنگش  قلب در دردش...کرد

 ... کرد  تر محکم دخترک  فیظر دست دور را

 

 دیتهد شوهرتون جانب د؟ازیدار یتیشکا شما خانم_

  یترس چیه بدون دیتون یم دیخورد اگه د؟کتکیش یم

 ...یقانون یپزشک میبر  و جلو دیایب

 

  کرد یمظلوم دخترک رنگ رهیت بخت از یبغض ترایم

 ! زد زیچ همه ری ز یناباور نیع در که

 

  رو شوهرم من...دروغه...دروغه ها حرف  نیا نه_

 من یرو دست چرا میکرد ازدواج تازه...دارم دوست

 نیا تونه ینم میکرد ازدواج عشق با  ما...کنه؟ بلند

 یکی  کنه یم باور یک...باشه راست ها حرف

  بکنه زنش یبرا رو خونه و کنه عزا  رو شیعروس

 قفس؟
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 . خوردند زی ل صورتش یرو  یکیتار در شیها اشک

 لرزان و گرفته و بود شکسته بفض از شیصدا

  نشده باورش  هنوز خودش که کرد ییها اعتراف

 آورده درد به را قلبش که زد را ییها  حرف...بود

 ... بود یواقع که کرد فیتعر را یا قصه...بود

  و ختندیر اش  گونه مرمر صورت یرو  شیها اشک

 ...نشست خون به  شیها چشم

  با شیها  چشم و دینال سوزش  از وجودش سرتاسر

 ... کرد ه یگر خون شب، چند نیا تلخ یها تجربه

 

  تازه ید؟کیکرد  باور چرا شه؟آخه یم باورتون شما_

 کار نیا یخ یش شهاب که کنه یم تیاذ رو عروسش

 قسم سرش رو همه که یکس...بازار یلوط ...کنه رو

 نه...ارهی یم  جا به رو عدالت نکهیا یبرا  خورن یم

  یجا...نزده کتکم...م یشد گهیهمد عاشقش ما آقا

 قهرم نشده هم دعوامون...ستین بدنم یرو یکبود

 ...خونه نیا تو موندم خودم یپا با من...مینکرد
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 تا یرز#

 

 

 ۶۱_پارت #

 

 

 

 . بود مشهود  همه صورت در که بود یزی چ تنها تعجب

  کی نتوانستند یحت و کردند نگاه را تا یرز زده بهت

 !بدهند ادامه گرید کلمه

 

 مهرداد و دیجوش  اشک ترا یم و سمانه یها  چشم از

 رعنا. کرد  راست و چپ تاسف  ی نشانه به را سرش

 و انداخته باال ییابروها با و شد سپر  اش نهیس

  خشک که شان یتا سه هر به بدجنسانه یپوزخند

  خوبه:گفت ظیغل یا لهجه با و شد رهیخ بودند، شده

 .  خوبه
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 یکاف اندازه به نشه داتونیپ ها طرف نیا گهید

 بگه؟ بهتون خانم نیگل  باز ای دیخورد

 ازدواج تازه عشق مرغ  تا دو نیا...دیکن باور سرکار

 یم یتوق به یتق که هیکار چه نیا دونم ینم کردن

 یم شیآت تو زمی ه خبر یب خدا از یسر  کی خوره

 ...زنیر

 

  ستادهیا البکم صم که سمانه  یپاها  تا سر غره چشم با

  یشتریب  تاب و آب با دوباره و کرد برانداز  را بود

 .انداخت کار به را اش ی متر دو زبان

 

 

 باور ابلهان کنن دعوا  شوهر و زن گفتن میقد از_

 !کنن

 

 

  و شهاب به رو و زد یزورک  لبخند دهید ایدن سروان

 د؟یندار یتیشکا حال، هر به:دیپرس و کرد تایرز
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 بود شده لوت ریکو. کرد باز هم از را شی ها  لب تایرز

 هوا به و شد  بخار خجالت اثر بر بدنش آب که بس از

 .رفت

 .کرد یز یآبرور چه

  زیپرو و  رعنا شیپ را  شیزهایعز که شد بد چقدر

 . کرد خراب

 ... یبزرگ ینامرد چه

 

 . ستین یتیشکا  نه،_

 

 

.  بود باهوش مهرداد و سمانه از  شتریب ترایم

  بود نکرده غلبه منطقش بر چوقتی ه احساساتش

  تایرز یها  پرت و چرت از را خشمش نیهم یبرا

 . گرفت باال را دستش و  گذاشت یکنار

 بود ادیز کوبنده یها جمله زدن در بشیعج خساست

  تا ردیبگ را  خودش  یجلو  هم دفعه نیا که کرد یسع و

 . نشود قلمداد شکن حرمت سمانه هیشب
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  یکیتار و  رفت تر جلو رفته  فرو هم در ییابروها با

 قطره که سشی خ  یها چشم و تایرز به زد زل. دیدر را

 . زد  برق شیها

 !شک یب بود، کاسه مین  ریز یا کاسه

 

 .سروان جناب گه یم داره دروغ_

 بذارم دست حاضرم. کنه ی م سکوت جونش ترس از 

 خدا...یک و یچ با اما کرده دشیتهد که قرآن رو

 ...عالمه

 

 .کن باور نکرده دمیتهد. ترایم نه_

 

 

. یشد بزرگ مادرت دامن یتو  تو. دختر یخودت  خر_

 گفته یچ. یبشنو هم یتون  ینم ،یدینشن زور حرف

 خونه؟  نیا تو یبمون که یزن یم ی در هر به که
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. دیبر. ار ین فشار نیا از شتریب گفتم رو  ها یگفتن_

 .دیبر فقط

 

 

. کرد نگاهش و برگشت ترایم. نزد یحرف چیه سمانه

 را راه نیا بود نیا حشیترج که برده بو  یزیچ دیشا

 .برگردد صاف

  به شیها چشم که شهاب به دیناام و انداخت نییپا سر

  سخت یلیخ دندانش و بود خورده گره نامعلوم ییجا

 ترایم با نخواست . کرد نگاه بود، شده  دیکل هم یرو

 .شود  رو به رو

  به را یباز و  بخواند را دستش نکهیا از...ترس از نه

 ...زدیبر هم

 

 و گرفت را ترایم ی افتاده دست یتلخ لحن  با مهرداد

 .کرد زمزمه

 

 .میندار یکار  نجایا  که میبر ایب_
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  نجوریهم  شیها اشک تایرز...شد تمنا  ترایم نگاه اما

 که فرستاد خان  زیپرو هم را س یپل و ختیر

  تر محکم  و انداخت چادرش زبر به باد رعنا...برود

 ...رفت اطیح  داخل و گرفت اش چانه ریز

 یرو اورد،یب در شیپاها از تا شیها ییدمپا یصدا

 را دستش ی ناراحت و خشم از و رفت رژه  میمر مغز

  فرو گوشتش و پوست در  را شیها ناخن و کرد مشت

 ...برد

 

 نیغمگ و کشنده یلبخند با و دیکش یقیعم نفس ترایم

 .آورد باالتر و گرفت سفت را تایرز دست دو هر

 

 خودت به...نه که ما به بود شانست نیآخر  نیا دادا_

 ... یکرد بد

 

 م،یبر:گفت ترایم و سمانه به و کرد رها  را دستش

 .غهیت ریز مو  ُخلَک  نجایا
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  سوار و رفتند اندوه و یخستگ با یول نه؛ عجله با

 .شدند نیماش

 ... بود مانده هوا یرو هنوز تایرز دست

 

 

 گلو :ُخلَک

 

 تا یرز#

 

 

 ۶۲_پارت #

 

 

 

 

 .شد دراز  تایرز طرف به شهاب دست
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  تا ریبگ راهنشیپ نی آست از. رفت  باالتر نگاهش

 .اش آشفته یموها و  درهم صورت

 واج و هاج قهیدق چند و بود نشسته سرد نیزم یرو

 .زد زل ترا یم و سمانه  یخال  یجا به

  به و شد بلند حرکتش کی با و گرفت را شهاب دست

 .کرد اصابت اش شانه

 فرا را تای رز مشام اش قهوه  و چوب تلخ  عطر یبو

 .بست هم ی رو  را شیها  پلک و گرفت

  منحصر عطر نیا. بود شده اش عالقه مورد  یبو نیا

 .فرد به

 قفسه یرو  ناخوداگاه سرش و زد هیتک اش شانه به

 .نشست اش نهیس ی

 شدت به و بلند یجور قلبش  گرومپ گرومپ یصدا

 ناگهان و...انفجارش ...شکافتنش حس آن کی که بود

 .رفت راه تر ناآرام و گذشت ذهنش از...ستادنشیا

 

 نشده رفع  همچنان که یا  جهی سرگ بخاطر را تعادلش

 گرفت جگاهشیگ یرو را دستش و داد دست از بود

 .کرد بغل را کمرش پشت، از شهاب که
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. یبر یتون ینم هم رو پله  تا دو ستین  خوب حالت_

 .باال ببرمت بذار

 

 . تونم یم_

 

 خودش به را تایرز و کرد فوت را داغش نفس

 .شود آسان برداشتنش قدم که چسباند

 

  رو خودت یتون ینم. کشم یم یچ دارم یدون ینم_

 . شهاب یبذار من یجا  لحظه کی فقط  لحظه کی

 

 من یول تا؛یرز لحظه کی ،یگ یم یدار لحظه کی_

 فقط کاش...دمیکش رو دردناک  ی لحظه نیا ها سال

  نیا ها سال  من نه...شب سه شب دو ای بود  لحظه کی

 !نکرده سردش خاک یحت و مونده ام نهیس تو درد

 

 .کرد اش چاره  یب شیتایرز  یصدا در غم
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  ینم من...کردم  یم خوب رو هات زخم داشتم که من_

 ادتی کردم یم یسع داشتم اما ؛یدیکش یچ دونستم

 گارد و  یباش آروم یچجور ...یبخند یچجور  بدم

 چرا...اومدم کنار  یچ همه با من...شهاب من...یر ینگ

 کرد؟ خوب  رو حالت که یکس من؟چرا

 

 تو تون از یریبم تو نیا و بود یساختگ  چون_

  ی روده. ده ینم جواب ی باز اهیس. ستین  ها یریبم

 ! تایرز رشی ز یزد بار هر که بخشش خواد یم راست

 

 افتاده انیغل به غم و خشم و ها جانیه  و کرد سکوت

 .گذاشت پاگرد در پا و گرفت دیند را اش

 در رعنا که درآورد را  اش یانگشت ال  یها ییدمپا

  شتریب که یلبخند با و کرد باز را اش  خانه باز مهین

 دیایب:گفت بود، شده آغشته استرس به یخوشحال از

. دیایب دیبشور رو صورتتون و دست قشنگ دیبر. شام

  که همونجور پسرم ری ش  برات پختم  یسبز قورمه

 رو افتاده روغن وجب کی و ترش یدار دوست

 .خورشت
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 . افتهیب دهن از نشه سرد که دیباش زود

 

 را ها پله. گرفت  سرد یها نرده به دست رانیح  تایرز

 .دیرس دوم پاگرد به تا و رفت باال  یکی ،یکی

 به را ها احترام  و ردیبگ را خودش یجلو   نتوانست

  مانده ته نتوانست...دارد نگه شده که هم زور

 را افتاد شیپ شب چند نیهم که یاتفاق  و را حرصش

 ...نشکند دلش که اوردین  رعنا یرو به

 .بگذرد یسادگ به نشد

  کی را تایرز دور و زد باال را راهنشیپ نیآست  شهاب

 ییبال خورد،  هم به حالش و افتاد اگر که گرفت یجور

 !د یاین سرش به

 

 ...نداشت خبر و بود خودش بتیمص اما

 

  دوست شهاب که همونجور دیپخت یسبز  قورمه شام_

 !داره
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  دهن از...نشه سرد که...شام میایب دیکن  یم دعوت که

 آب از آب  انگار دیکن یم برخورد یعاد چه...فتهین

 ... نخورده تکون

 مادر شما نه شدم شما عروس من  نه خانم، رعنا

 . شوهرم

 که نه ست،ین یتیشکا گفتم ...کردم رد  رو سیپل اگه

 شما ریاس شدم، ریاس نجایا من...مجبورم چون نباشه

 یم بخاطرش  رو جونم  یروز کی که یکس و

 ...یروز کی...دادم

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۶۳_پارت #
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 نگاه را سرش پشت. رفت باال دوان دوان  ها پله از

 . کرد الیخ و  غور ها گذشته در و نکرد

 به و چسباند وارید به هول کی با را  باز مهین در

 !برود؟ کجا اما شتافت؛ اتاق طرف

  جا هر شد متوجه  تازه د،ی رس  خوابشان  تخت به یوقت

 با بود محال...تیکبر یقوط  نیا در جا هر...برود که

 .نشود رو  در رو شهاب

 

 همراه به یسود که یمانیپش و کرد که  یکار از تازه

 را دستش.  رفت نهییآ یجلو  و گرفت لرزش  نداشت،

 چشم به تا شد خم و گذاشت شیآرا زیم طرف دو

 .شود رهی خ شیها

  دل در و ردی بگ مشتش در را جگرش را  شهامتش دیبا

 دیبا شود زده پس جانبش از چقدر هر. برود ماجرا

 !بماند یباق قولش یکی نیا یپا

  را تشیشکا و کرد سر به دست را سیپل هم نیهم سر

 . دیخراش را شیگلو که یماه غهیت. خورد  بغض با
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  شد سکوت  اش جهینت ک گرفت را اعتراضش یصدا

 .بلند سیه کی و

 

 وارد و کرد پاک دستش پشت با را  شیها اشک

  روشنش خرامان  یموها و  گرفت باال سر. شد ییرایپذ

 .رفت راه و بست یاسب دم دستش، دور کش با را

 

  چتر اش، هیسا و شد  باز ریج  ریج با در یوقت تا

 .کرد پهن سرش  یرو  ینیسنگ

 

 . نبند رو در_

 

  زیت مشامش شهاب و بود پکر و دهیرنج تایرز یصدا

 .آشنا  ترس نیا بابت بود شده

 

 .نترس بندم ینم_
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  ی تشنه  یها چشم با صاف برگشت،  که طرفش به

 درونش در  یحس هم هنوز...شد مواجه  شهاب خواب

  لحظه آن و شد  کنه که یمی قد زده خی حس کی...بود

 ... کرد پرت را حواسش

  فرش یها گل به و انداخت نییپا هیثان  چند را سرش

 . کرد نگاه رهیخ یالک

 بود قادر را مرد نیا حال  تشیمظلوم که نبود متوجه

 کرد کینزد اش شانه به کج را سرش که زدیبر هم به

  یرو گذاشت دست قرمز، یا گربه ییها  چشم با و

 ! ؟یخیش شهاب ضعف نقطه

 

 دوستم...نرم شتیپ از که یگرفت رو  دهنم یجلو_

 نکرده گناه کدوم به یول ؛ یبد زجرم یخوا  یم یندار

 ...دونم ینم رو

  اگه یبگ رو قتیحق که یداد مردونه قول ،یداد قول

 داشتن دوستم که ییها آدم به...بگم دروغ قانون به

 ...بگم دروغ

 

 . رفت تر کی نزد و دیکش باال را اش ینیب

@shahregoftegoo



 

 

 ! بمونه جا واو کی نکهیا بدون بگو حاال_

 

 فحش تا صد از بدتر شهاب کی ستریه  ی خنده تک

 .بود

  یعصب و کرد مرتب را راهنشیپ زده باال یها نیآست

 .دیکش دست شی ابروها به تر

 

 

  و خراب ییصدا با دهیجو دهیجو و کرد پر را دهنش

  تشیجذاب  تایرز  نظر از ها وقت جور نیا که رگه دو

 ؟ یبشنو  یخوا یم یچ:گفت بود، حساب و حد یب

 

 

  یروز کی که یبش یکس دشمن  شد باعث که یزی چ_

 !بود عشقت
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 رفتن فرو:غور*

 

 تا یرز#

 

 

 ۶۴_پارت #

 

 

 

 

 . افتاد دوران به سرش در ها خاطره

 ... آمنه یها ضجه بود تلخ چقدر

  دیچیپ و  شد تکرار سرش در بلند بلند شیها هیمو

 ! شیها هیوگر

  ک ی  اشک یرو کرد حساسش که شیها هیگر از امان 

 ... زن
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  کبارهی به کردن فرار  ها سال از پس امشب گذشته

 ...کرد اش پاره و  کهیت و آورد هجوم سمتش

 . ردی بگ آرام نگذاشت مصب سگ

  پس زنگ را آمنه غیج و دیکش یبلند  سوت گوشش

 ... کرد  نحس یها سال آن ی نهیزم

 عقب، و  گذاشت شیها  گوش یرو را دستش دو هر

 را اش یشان یپ و خورد  وارید به محکم و رفت عقب

  قطع مادرش یادهایفر تا دیکوب در به بار سه دو

 .شود

 

  به تا گرفت را شهاب دهی ترس  و مبهوت و مات تایرز

 .برگردد اش یعیطب  حالت

 

 و دیترک بغضش و زد موج شیها چشم در کردن غلط

. کرد  قیتعر و دیلرز شهاب شیها  اشک لیس با

  با دید را آمنه شیتایرز صورت در و  رفت نفسش

 .یعرب چادر
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  تا ختیر  نییپا صورتش از شر شر  عرق و دیلرز

 و شد مشت که شیها دست کف و بدنش تا اش چانه

 .کرد منقبض و سفت را خودش

 به اش رهی ت پوست یرو  برجسته و کبود گردنش رگ

  کم که بس از دیپر نجوری هم پلکش و افتاد  ییخودنما

 .یعصب  و یپ در یپ یها  حمله  برابر در آورد

 

  کنم یم درستش. ا ینکن هی گر. نکن هیگر. باش آروم_

 .نکن هیگر من

 

 .کرد نوازش را ش یموها تایرز

 

 یم. ینیبش یخوا یم. ی ستین آروم تو آرومم، من_

 ؟یبگ کم کم یخوا

 

 بچه نیا...بار کی ونی ش بار کی مرگ...نه...نه_

 .مونه یم کند چاقو  نیع ها یباز

 

@shahregoftegoo



 

 عقب را شی موها دهیترس.  نبود خوب چی ه. نبود خوب

 افتاد، انیجر به اش یشانیپ از که  یخون با و زد

 .زد هق شتریب

 !افتدیب یزار به نیا از  شتریب نگذاشت شهاب اما

 با و گرفت تایرز دهان  یجلو  لحظه ک ی را دستش

 بودند، ایدن آن و ایدن نیا  نیب یسخت به  که ییها چشم

 . کرد نگاهش

  خواست که بود  او بخاطر فقط و کرد نگاهش عاشقانه

  اش تجربه به وحشتناک  حال نیا گرید  ی مرتبه کی

  فرو مار النه سوراخ در دست و نپرسد مدام تا دیایدرب

 .ببرد

 

 .آرومم من. نکن  هیگر ش،یه_

 

 بذار...دکتر میبر...نه ای؟ ینگ یخوا یم . نیبش ایب_

 ...کنم خبر رو ی کی نییپا برم
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 نییپا مهی ن تا را رهیدستگ و رفت در سمت  به تایرز

  محکم و گذاشت در یباال را دستش شهاب که دیکش

 .بست

  چشم یجلو   آمنه ریتصو و بود افتاده نییپا سرش

 ...بست نقش شیها

 

 داستان کی...کنم فی تعر قصه کی  خوام یم_

 گوش به و  دهیچرخ و شده دست به دست که معروف

 یبلند قد زن  بند رو خوشگل دختر...دهیرس ها یلیخ

 ! خواستنش یم همه و بود شده شهره که

  رو یکی با بازار تو روز  کی که تا جور کی یک هر 

 ...تو و من نیع یلمیف برخورد کی...شه یم رو به

 

 نگاه تایرز شده جیگ یها چشم به و زد  یا خنده تک

 .کرد

 

 ...هیواقع اما مزخرفه؛ اول نگاه تو عشق_

@shahregoftegoo



  محل تو شه یم پر و افتهی م چو مجنون و یلیل نیع

  کی وارث!  شد یمرد دلداده بندر عروس باالخره که

 ...بزرگ خاندان

  دختره چون رهیگ ینم سر  ازدواجشون...شه ینم یول

 یب ل،ی دل یب...ره یم و کنه یم ازدواج خبر یب

 مجنون...ره یم و داره یبرم رو دلش ،یخداحافظ

  داشیپ و گرده یم دنبالش در به در و شه یم وونهید

 که ییعمو دختر با اش خانواده  اجبار به کنه ینم که

 .نهیش  یم عقد سفره  سر خواستتش، یم شهیهم

 میتقد گه،ید  وارث کی گه،ید پسر کی نشده سال سر

 بذاره و برداره سرش از دست فقط که کنه یم پدرش

 ... بره شییدایش یپ

 

 . شد دهی کش باال شیابروها و رفت بند نفسش تایرز

 .دیکش نفس تر سخت و زد  پلک سخت

 

  که انقدر معروفه،  یلیخ عباس بندر مجنون و یلیل_

 یتون یم  یبخوا یک هر از رو اش قصه و یبر اگه

 . یبشنو
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 .کرد  زمزمه و خورد تکان یماه ن یع شیها لب

 

 ...نه_

 

 

 . زد را خالص  ریت شهاب و

 !سرش در آمنه یها  هیگر و خودش خالص ریت

 

 

 پدر یعنی یخ یش یعل معشوقه تو، مادر زمانه  یا یثر_

 .منه

 

 ***** 

 

  تایرز#

 

@shahregoftegoo



 

 ۶۵_پارت #

 

 ۹۸/۰۸/۲۴ گذشته

 

 

 رو طرف، نی ا به خانه طرف آن یهشت  از خانم نادره

  گر. زد باد سرما در را خودش و کرد تند پا  اطیح به

. کرد خراب را  حالش ترایم رفتن استرس و بود گرفته

  قرمزش یها  لب رنگ هم  بود، شده گلگون شیها لپ

 .زد او یبرا اجبار به سمانه که بود یلب رژ اثر بر که

  ی پنجره از و نشستم ،یاطلس  یپا شی پ فرش، یرو

  اطیح به بود ارتفاعش نیزم تا سقف از که یبلند

 .کردم نگاه

 خانم نادره کیتار و صفا با اطیح از را میها چشم

  که کردم  دنبال را یاطلس شدن رهیخ ر یمس و گرفتم

 ! یخیش شهاب به دمیرس

 

 .ی بش خوشحال  دنشید با کردم، ینم فکر_
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  روشنش یها  چشم در نور و دیچرخ سمتم به سرش

 .  دیدرخش قبل از شتریب

 

 یچ من؟تو  جان یچ مادر؟تو یچ تو خوشحالم، آره_

 ؟یدار دوستش ،یچ  من؟تو روح

 

 

 سر از یخستگ سر از  و آهسته زدم، هم بر پلک

  و قد به. بودم کلنجار در ها آن با دائم که ییها دروغ

  و هاشم آقا به کردن کمک حال در که یمرد  یباال

 .کردم براندازش گرید بار کی و زدم زل بود، مهرداد

 ! بیعج یوسواس با و دارانهیخر  نباریا 

 

 او به و نشست میها لب ی رو یمحو و کمرنگ لبخند

 آقا با و بود زده باال آرنج تا را راهنشیپ نیآست که

 یعروس یها یصندل کردن  جا به جا  حال در هاشم

 . شدم رهیخ بود،
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 اش یشانیپ  یرو که یزی ر اخم و صورتش یاجزا به

 . انداخت نیچ

 

 .دارم دوستش:گفتم ی فیبالتکل سر از  و اریاخت یب

 

 

 داره؟ ؟دوستیچ اون_

 

 

  مثبت پاسخم هم او یجا اما نداشتم؛ خبر که دلش از

 .برسد انیپا به شیها دنیکش رو و ریز تا شد

 

 .یلی خ آره،_

 

  بمون نجای هم. تایرز کن ازدواج. نکن  معطلش پس_

  نذار بده لی تشک خانواده باهاش . دانشگاه برو دکترا و

  ینیبب و یا یب خودت به روز  کی که بشه رید یانقدر

 !یداد دستش از
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  به و کردم جمع  شکمم در را میزانوها  و دمیخند کالفه

 .زدم  هیتک پنجره یجلو  یپشت

 

  شتریب رو هم دیبا نظرم به...نظرم به و زوده هنوز_

  کی هم عشق...ستین که  یباز بچه...مامان میبشناس

 .شه یم  تموم یروز

 

  بایز اطی ح. چسباندم پنجره یچوب در گوشه به سر

 دنیبار به شروع زیر زیر و نم نم برف . بود شده

 . بود کرده

 سر تا دیکش  جلوتر را اش  یروسر که مادرم یصدا با

  باالتر را  سرم و برگشتم نباشد، دایپ اش یمو یب

  یها چشم و بود لچریو  ی دسته یرو دستش. گرفتم

 و دمید نگاهش در را درد نیا شهیهم که حسرتش پر

 چرا؟  دمینپرس

 و خشک  یها لب و  زد سنجاق یخ ی ش شهاب به

 .کرد باز هم از زحمت به را دشیسف
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 چرخاند انگشتش در را  انگشترش دستش یکی آن با

 .زد رونیب اش یگلو  چاه ته از اش زمزمه و

 

 گوشت ی زهیآو رو نیا دخترم، شه ینم تموم عشق_

 تازه. بشنو من از تو و دم یشن مادربزرگت از من. کن

 رو، صورتش ینینب ها سال اگر که انقدر مونه یم

 .هست ذهنت  یتو ییجا کی رو، صداش ینشنو

 . هست قلبت یتو

 .هست ی بر  که جا هر

 یم تو...ینیب یم تو اما شنون؛ ینم ننیب ینم هیبق

 ...یشنو

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۶۶_پارت #
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 دامادت دشمناتون، چشم بترکه اکبر و هللا  هزار_

 . طالست

 دستشون زمونه دوره نیا  یپسرها. مرد نیا جواهره

 . کمک و گید به برسه چه  رسه ینم شلوارشون  به

 

  باال سر دو  هر خانم نادره مهربان و نازک یصدا با

 زن نیا  بهتر میبتوان که  میدیچرخ یاندک و میگرفت

 و ترایم شی دخترها برعکس م؛ینیبب را دیسف و سرخ

 .بود روشن چشم و دیسف سمانه

 که سمانه آمدن با و گرداند سرم دور را مرغ تخم

 شرت ی ت و شلوار و  کرد ضیتعو را   شیها لباس

 .زد ابرو و چشم  و زد یلبخند د،یپوش  یراحت

 

 . مادر بگردونم، هم تو سر دور ایب_

 

@shahregoftegoo



 

  یروسر ری ز را اش یفرفر یموها و دیخند  زیر زیر

 .درآمد صدا به شلق شلق  شیالنگوها  که برد اش

 

 .  روزها  نیا شده ادیز که بد و حسود چشم بترکه_

 

 

 اش پوسته. رفت اطیح داخل و دیترک مرغ  تخم تق و

 و انداخت ی مشک یا زباله سهیک داخل را عشیما و را

  کی و  آورد باغچه ی ها  گل یپا از را دان اسفند

 . رفت آشپزخانه به راست

  جا همه دود و کرد ولز و جلز اسفند دهی نکش قهیدق به

  خودش سر دور چرخاند،  سمانه سر دور. برداشت را

 ! من هم آخر در و مادرم و

 

 ایثر نه مگه . دختر ،یباش  خودت یبعد عروس_

 خاتون؟ 
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 سن هم ها، تر طرف آن پارچه  کی ترها، بزرگ یبرا

 .یاطلس من یبرا و بود ا یثر  ها سال و

 انیم که میها یکودک تمام دار عطر و  بو خوش گل 

 .پدرم هم مادرم هم شد اندوه و غم خروار کی

  هم چوبش  که ییها مادرانه یبو هم یزندگ یبو شد

  به تار یرو دیکش سرم ی رو را دستش. بود درد یب

 یها  رنگ از ییها رگه  که رنگم ییخرما یموها  تار

  سمانه قول به بود، شیها دسته در شده تر روشن

 ".ت یالیها"

 

 

 نادره نمشی بب عروس لباس تو خدامه از نه، که چرا_

 .اوالدشه یخوشبخت یمادر هر  یآرزو. خانم

 

 

 اش  شانه یرو را اش شده بافت  یموها  سمانه

  دو نیا بحث  وسط دیپر پا جفت یشوخ با و انداخت

 .زن
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 !خاله یکرد شل_

  تایرز بال و یال که یبود کرده کفش کی تو پا ادمهی 

 رو شمشاد شاخ ای شد  نازل یوح شد؟ یچ.برگرده

 کلک؟ یدیپسند

 

 

  اش یبازو از  یشگونین خانم نادره سمانه ی قهقهه با

 بلند. باشد شیها  یشوخ  و ها حرف مراقب که گرفت

 بود صلح خواستار که مادرم لبخند به توجه یب و شدم

 به پا و کردم باز را در  نشود، نیچرک  شان انهیم تا

 . گذاشتم شده فرش وانیا

 ستادنیا نیا  بارشش با نطوریهم برف و بود سرد هوا

 تنگ روزها نیا یبرا دلم چقدر. کرد تر  ارزش با را

 کم و یمنزو و دیچ را می پرها و بال فراق بود، شده

 که ییها آدم از شده پر اطرافم  انقدر حاال. کرد حرفم

 مزه زبانم  ریز خانواده طعم که بود خالص  محبتشان

 !کرد
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  ما با ستین پدر که فیح...بود رفته ادمی از اش مزه

 ... شود پر قلبم در گودال   نیا تا باشد

 

 امشب در چندم بار یبرا میها چشم در دوباره اشک

 نیا یکس که گرفتم را خودم یجلو  زور به و دیجوش

  و ها یدلسوز از بودم متنفر. ندینب را پژمرده یتایرز

 .یاجبار   یها  خواستن

 

  سر یرو یبلند کت آرام انداختن با م یگلو در بغض

 .برگشتم سرعت به و شد سنگ  به لی تبد میها شانه

 . نخوردم جا دنشید با

  دلم یا لحظه شد، جادیا که یمحدود و کم فاصله فقط 

 !کرد دعوت آزاد سقوط به را

 دور از را دستش اط،یح  یکیتار و چراغ   نور ریز

 .گذاشت  لبش گوشه یگار یس و برداشت میبازوها

 

  کار تو یبر  و تخت رو یافتیب یش جون یب یینچا _

 . یخور سوپ
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 نازک، راهنیپ کی با که بگو خودت به  رو ها نیا_

 ! یاطیح تو  ساعته چند

 

 و دمیشن من تنها را ظشی غل و محکم  و آرام زمزمه

 .خودش

 

 .گرم دمت بود، ما به حواست خوب_

 

 تا یرز#

 

 

 ۶۷_پارت #

 

 

 

 و کرد جمع  را ها سهیر_ آقا هاشم_خانم نادره شوهر

 .رفت ن یب از هیثان چند عرض در کوچه یچراغان
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 پچ پچ هم گوش ریز و شدند اطیح داخل برزیفر با

  بعد یاندک  و دیپر باال شیابروها  شهاب که کردند

 .رفت فرو هم  در شیها اخم رفته رفته،

 آتش بود، وانیا زیم یرو که یتیکبر با  را  گارشیس

  یخاموش باعث باد که گرفت دورش را دستش و زد

 .نگردد اش شده روشن تازه شعله

 

 

 کنه؟ یم نگاهت بد شهیهم_

 

 

  طرفش به سر  یجیگ با و  گرفتم دندان به را نمیریز لب

 ؟ یک:گفتم و چرخاندم

 

 

  که زاده حروم االغ نیا هرزه چشم نیا که یمردت نیا_

  رهیخ ات پاچه پرو به بس از کرد بد رو  حالم امشب

 .بود
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 ... شد گرد  میها چشم

 قرار. مینکرد توافق نطوریا که ما. بود شده یشاک چه

. ردینگ پس حساب و باشد خودش کار تو سرش شد

 بود؟  نگرفته یجد را موضوع نیا هنوز

 ! سر باال آقا شده حاال که

 

  کنم یم یادآوری ضمن در دمینفهم رو هاش نگاه من-

 . ست تهیفرمال ما رابطه که

 

 طرف به و گرفت سخت را دستم مچ که برگشتم

 ...دیکش خودش

 ! پخش  صورتم یرو و شد شانیپر هوا  در میموها

 

 حالم بود، شده قفل میها چشم یرو لرزان که نگاهش

 من یها حس یوقت بود یباز چه. کرد دگرگون را

 ممکن؟ ریغ تیواقع کی بود شده
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  شیها اخم و کرد تر سفت  را شیها انگشت فشار

 ...خورد گره هم در شتریب

  یها  چشم فقط. نشد خنک  جگرش. نبرد لذت دردم از

 فشار که دوخت سرخم  یها لب به را  اهشیس سرد  

 ... بود شده مرده خون دندانم  ریز زیر

 

  جفت از رو پنبه نیا دیشا که گم یم گهید بار کی_

 .خانم تایرز  یاریب  در هات گوش

  دست. کنم ی نم یباز رو رت یغ یب یها  آدم نقش من 

  سرم کبک نیع نخواه. سرم به زنه یم  ست،ین خودم

 یها  چشم یجلو  زونیآو پسره اون تا برف تو کنم رو

 !بده آمار بهت...یخیش شهاب یها چشم یجلو...من

 

 ... بود شده  سرد...بود شده بد چه

 گرفتم، دهیناد که یرتیغ از و بود قرمز شیها چشم

 ...دیلرز

  رها کبارهی به را دستم رحمانه یب و شد  خراب حالش

 . زد چنگ شیموها  به و کرد
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 و دیکش ادیفر سرم یوقت بود هنوز خوب  حس نیا چرا

 کرد؟ یخال  فمیضع مچ یرو  را زورش

 

 را اش یمو. شد شیدایپ برزیفر دیخواب تا حرصش

 به مانده قدم چند در و دیرس سر که زدند آتش انگار

 ! کرد براندازم ناجور جور   همان باز ما

 

 و ترس با که سمتش به برود تا زد کنارم شهاب

  و خورد  زنگ تلفنش. گرفتم را اش ی بازو  التماس

 .افتادند ش ی پاها و دست به میها چشم

 لیموبا و زد زنگ تر سمچ بود که یکس هر خط پشت

 پرت حواسش دیبا. درآوردم عجوالنه کتش بیج از را

 محض سکوت...رفت بند ناگهان نفسم...دیبا...شود

 ... کردم بلند  سر رانهیدلگ" ایدر" اسم دنید با و کردم

 

 و بردم صورتش  رو به رو را  لیموبا صفحه

 ...زدم حرف نیسنگ  ناخواسته
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 بغضم و بود ناراحت لبخندم نبود، خودم دست

 ...حسودانه

 

  

  تو فقط خوبه. ستین انتی خ  خوبه. تستیفرمال خوبه_

 چیه بهت نسبت که خوبه . یبش یرتیغ یتون یم

 !ستی ن دلم تو یحس

 

 

 تا و بستم را مشتش و گذاشتم دستش کف را لیموبا

 .کرد خکوبمیم اش کوبنده و بم یصدا بروم، خواستم

 

 . ستین شتریب  سالش چهار. خالمه  دختر_

  

 

  تایرز#

 

 

@shahregoftegoo



 ۶۸_پارت #

 

 

 

 

 و کرد دایپ کش نمیغمگ لبخند . باشم تودار کردم یسع

  گرم   برزیفر. برگشتم طرفش به یساختگ ییها اخم با

 ها آن از ع یسر  را نگاهم و بود هاشم  آقا با صحبت

 !شدم  یجد و گرفتم

 

 ؟ید یم حیتوض چرا_

 

 زبان به  توانستم که  بود یا جمله نیتر یدست دم

 گارشیس ی مانده ته و کرد نگاهم زهوشانهیت. اورمیب

 وان،یا کوچک گرد یچوب زی م یگاری جاس یرو را

 . کرد خاموش

 

 !یکرد قهر چون_
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 .زدم رشیز

 

 

 .نکردم قهر من نه_

 

  آب چشمات که نه نگو یکرد یم قهر یداشت چرا_

 !هام دست رو ختیر رو یپاک

 

  نهیس به دست و کردم اخم شتریب مخالفت ی نشانه به

 نیسنگ وزن تا میها شانه یرو کردم کج سر. ستادمیا

 .شود کمتر سرم

 را خوراکم و خواب که بود ییدلشورها از پر جا آن

 . صفر ر یز برد را تمرکزم و کاست

 

  کیبار ییها  چشم با و شد ول دهانش، انی م از بخار

 دنبال. کرد تماشا رهی خ رهیخ را میپاها تا سر شده
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  محو لبخند و کرد شیدایپ  زود یلیخ که  بود یا بهانه

 . زد صورتم  یرو به یا روزمندانه یپ و

 

 قدم کی و کرد جدا نیزم از را شیها کفش  ی پاشنه

 .سمتم به برداشت جربزه  و دل با

 

 . ستین تو نیا که ایدر_

 

 .  زد اشاره لشیموبا ی صفحه به

  مردمک عمق به که آوردم باال را ام افتاده نییپا سر

 مردانه و تند لحن همان با باکانه یب  و زد زل میها

 .کرد زمزمه

 

 !توعه ی ها  چشم تو_
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 ،صورتم. نشست  وار شبنم بدنم یرو یسرد عرق

 قطره و شد عرق سیخ کمرم یگود تا فقراتم ستون

 .دیچک   آهسته یا

  میرفتارها از را قلبم تمیر که نداختمین ریز به سر

  دیشا ای دارو دالل شده که بود روانشناس دیشا بفهمد

 مثال که گرفتم کم دست حد از شیب را قدرتش هم

 چه را مرد و زن دنیفهم به چه را مرد و بود مرد"

  ناصر بازار و کوچه مرد و  یفرانسو یها  شاعرانه به

  یها دارم دوستت و ها یدلتنگ نیا به چه  را خسرو

 !"کلمات پس در میمستق ریغ شده گنجانده

 یها دادن نخ نیا به چه را یخی ش شهاب

 ... من درک به  چه...یواشکی

 نخ کی یپ و گرفت دستش در را گارشیس پاکت

  یچشم ری ز تر قیدق را  اش چهره حالت. رفت گرید

 .باشد درخواست کی بندش پشت دیشا تا کردم نگاه

 

 سرش پشت و برداشتم میها شانه یرو  از را کتش

 چشم کنار و شد چپش طرف به لیما سرش. رفتم

 نیچ دش،ی شد تخم و اخم بخاطر اش، یشانیپ ش،یها

 ؟یپوش ینم:گفتم و خورد
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  خودش را اش قهی و کرد کت نیآست داخل را دستش

  یقیعم کام و دیکش دست گردنش به کالفه و برگرداند

 .گرفت گارشیس از

 

 تیاذ تو خوام یم نه بهتره بشه تموم زودتر یچ  هر_

 . من نه یبش

  هر زنت به  گهید مرد کی کردن نگاه شما قاموس تو

 یم بخدا...دونم یم... ستین درست یصور چند

  اجبار به که ی ر یبگ قرار یط یشرا تو خوام ینم...دونم

 !باشم ناموست

 

 ***** 

 

  تایرز#

 

 

 ۶۹_پارت #
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   حال زمان

 

 

 

 نفسش راه و  گرفت جان شهاب چشم شی پ ها خاطره

 . بست را

  یرو را دستش یکی آن و دیکوب وارید به را دستش

 . کرد نییپا و باال ش ی گلو بکیس

 زده رونی ب  شیها چشم  و شده کبود صورتش  رنگ

 .سرخ و بود

 رونیب را دهیپوس  یها گذشته تا آمد باال  جانش چرا

 زد؟یبر

  بر کی به کی که ییبالها بود نکرده هضم هنوز

 را اش یکودک یایدن و ختیر و شد خاک سرش

 کرد؟  یمال و یخون

 بعد روز طلوع  یوقت بود شب هم شیها  صبح هنوز

  را مهربانش دست که نبود یا آمنه اش  یسالگ پانزده

 و بکشد اش دهیند مهر پسرک سر یرو

 ".ببخش  شهابم،  ببخش"دیبگو
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 آن حال نیا با و بود نمانده کالبدش در یروح تایرز

 چیه که دیش یاند یمرد زار روز و حال به فقط لحظه

 ! نبود خوب

 اما لرزان؛ یا چانه و دیترد با و گرفت را دستش

 یا شهیر بر  شود چتر تا  کرد نگاهش محکم، همچنان

 .بود سختش یروزها بان   هیسا که

 

 وونهید که  بوده یاتفاق هم به تو و من دنیرس  نگو_

 ! تایرز شم یم

 

 

  جز ها نی ا ی همه چون بود دهیند را  اش یوانگید

  نه که عادت...عادت و شده  ذاتش نفکیال

 گذشته همان از که یگند اخالق نه هم مرض ...مرض

  را یخوشبخت یواقع طعم  خواست تا و برد  ارث به ها

 ! یزک که دی خند شهاب به یزندگ بچشد،

  یداماد... بدود سبز یایرو نیا دنبال دی با  حاالها  حاال

  شب کی شد که یعروس و کرد خودش  زهرمار که
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 رفت و بود  آسمانش ماه که ییتایرز  یرو به رهیت

 ...ابرها پشت

 

 یستین و ی هست دست و زد چنگ شیموها به شهاب

 در ییها سگرمه  با و خورد تلو تلو. کرد رد را اش

 .دیغر  طور مست و برد  باال را اشاره انگشت هم

 

 ... دادم ادیز گاف می زندگ تو من_

 ...آوردم ادیز بد

 ...اما خوردم فراوون و فت گوه

 

 بسته یدهان با و محکم. خورد تکان شتری ب انگشتش

 شده جمع غصه   همه نیا  و اشک از پر ییها چشم و

 !کرد کباب  را تایرز دل  نگاهش در

  خواست و  رفت کشینزد التماس و شده کج یسر با

 دلش به آتش اش یول و اما و نگذاشت که  بزند یحرف

 !بسوزند هم با تا انداخت

 ... باشد کشیشر تا
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 شتریب که یکرد آدم...تایرز رو من یکرد آدم تو اما_

  ها فرشته کردم قبول که  یروز به تف  و بکشم زجر

 ریگ شتیپ که ییگلو و خودم به تف...دارن وجود

 !کرد

 

 ...یکن یم فکر تو  که اونجور ی چیه  شهاب_

 

 

 .شد تر آرام اش گرفته یصدا

 

 ست؟ ی ن هیچ_

 

 .ستین که کن باور ستین_

 

 یها دکمه و گرفت گر تنش. زد یعصب  یا خنده تک

 نتی کاب از ییودکا  یبطر. کرد باز را راهنشیپ
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 خواب اتاق طرف به راست کی و برداشت آشپزخانه

 . رفت

 دیکش سر را  شهیش و نشست تخت یرو  یکیتار در

 که نکشد  یشتریب ادیفر  و ردیبگ آرام قلبش  بلکه که

 که بود مجبور  دیایب تای رز سر به ییبال دوباره اگر

 نیا پوش اهیس عمر کی وجدان، عذاب بر عالوه

 .باشد نامتعارف عشق

 .گرفت را بانشیگر که ییکهو ی حال نیا

 

 تا یرز#

 

 

 ۷۰_پارت #

 

 

 

 

 . نشست نفره تک مبل یرو  تایرز
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  از و شد بلند و نکرد شیدایپ. گشت لش یموبا دنبال

  ششیآرا لوازم از بود شده پخش در یجلو  که فشیک

 برداشت را لش یموبا پول، فیک و یچیجاسوو  تا ریبگ

 .کرد پرت را خودش مبل ی رو دوباره و

 که گذاشت را یکی و رفت  شیها آهنگ ستیل داخل

 .بشکند را یوارید چهار نیا نیسهمگ  سکوت

  انگار تازه و شد اکو بارها سرش در شهاب یصدا

 . رفت کنار شی ها  چشم یجلو از ها پرده

 

  شتریب که یکرد آدم...تایرز رو من یکرد آدم تو اما" 

  ها فرشته کردم قبول که  یروز به تف  و بکشم زجر

 ریگ شتیپ که ییگلو و خودم به تف...دارن وجود

 !"کرد

 

 و دردناک را شیها پلک و آمدند فرود شیها اشک

 .بست هم یرو لرزان

 اشک و فشرد  هم یرو  را سرخش یگوشت  یها لب

 . کرد نفوذ وجود نیا با دهانش در شور
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 زیم یرو  را لیموبا و شد بلند و دیکش  ته تحملش

 . انداخت

  نور و رفت  خسته و سست ییها قدم با  اتاق طرف به

  دیتاب اتاق، یها مهین تا در کامل کردن  باز با ییرایپذ

 ... شهابش دهیکش  دراز جسم بر

 

 یبشنو دیبا. بزنم  حرف خوام یم. میبزن حرف دیبا_

 حرف از کدوم چیه. دونستم ینم من که یبدون دیبا

  و یببُر ینجور یهم یتون ینم. دونستم ینم رو هات

 .بده فرصت بهم .بده گوش. خودت  یبرا یبدوز

 

  یشانیپ یرو  آرنجش. نشد  باز هم شی ها چشم یحت

 . نیسنگ و نامنظم شیها نفس و بود اش

 گذاشت شهاب صورت یرو را دستش و  شد خم تایرز

 !بود سوختن حال در تب در که

 زد گوشش پشت را زانشیآو  بلند یموها و دیگز لب

 .نشست تخت کنار و

 

 . شهاب یدار تب_
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 اش یمردانگ که یمرد دست مچ یرو تندش اشک

 پابندش  ینجوریا و بود برده را تایرز حواس و هوش

  و شدند بزرگ متفاوت یایدن دو در که یکس به کرد

  باز مهین تا  شیها پلک باالخره  و دیچک دند،یکش قد

 .شد

 

  و نشده رد که ییها اتفاق یداغ نیا. ندارم  تب نه،_

 یقو مارستان،یب افتمیب که مییجا به نزده تو برعکس

 که یزی چ از تر جون سگ...هام حرف نیا از تر

 ... یکن  رو فکرش

 

 خشن که مهربانش  یصدا یبرا دیکش  پر دخترک دل

  چند نیهم را  چرا و چه بابت و...بود محافظش...بود

 !کرد  سکوت و دیفهم شیپ قهیدق

 

  از را تایرز شهاب  چوب عطر یبو و بودند هم کینزد

 تایرز تن عطر یبو که همانطور کرد خود یب خود

  یکیتار در که شیها  چشم رنگ و بدنش  گل یبو
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  حالت  همان با شهاب که کرد یکار بود، معلوم

 غافل  لعبتش از هم لحظه کی و شود مستش داغون،

 .نگردد

 را صورتش  و نشست شهاب دست یرو  تایرز دست

  یها نفس در بکشد نفس که برد سمتش  به اریاخت یب

 ...او

 

 حال نیا به  آهنگ فیضع یصدا و شدند قفل هم در

 ... زد دامن یا  لحظه خوب

 

 من گناه   هم یا" 

 سقوطه  به محکوم شهیهم پرواز تو یب

 سکوته  جنس   از همش دارم نهیس  تو که ییحرفا

 من گناه   هم یا من، گناه   هم یا

 شهیر از رو عشقم انگار، زدن تبر

 شهیم قفس شکل تو، از بعد خونه نیا

 " شهی م قفس شکل  
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 حرف. برود که شد بلند و  کرد جمع را خودش تایرز

  کی نخواست که اش شکسته دل بود، دلش یها

 بماند؟  شهاب شیپ گرید قهیدق

  کردند عهد چون بود وصل  جانش به که جانش ای

 بدهند؟ هم به  را روحشان

 ... شدند  دهیدم هم  در...نبود که عشق فقط نیا

 

 و یمست همان با و  گرفت را تایرز دست شهاب

 التماس   نیا دیشا و کرد  خواهش تب، و یشانیپر

 آدم کی شده یداریب در وگرنه بود ناخوداگاهش

 ! فطرت پست سنگدل

 

 . تایرز نرو بمون،_

 

 من  بدون   تو بدون   ایدن نیا یدونیم" 

 من جون    به قسم نده زندونه یدونیم

 " تکراره و، عادته رو از دروغه  حرفات
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 تا یرز#

 

 

 ۷۱_پارت #

 

 

 

 . شد دهیکش تخت تشک یرو  یشها مردانه دست

 .نشست و کرد اجابت  را اش خواسته  تایرز 

 .نبود یراض نیهم به

 ش،یها کردن ینه و امر تش، یمالک اش، یخودخواه 

 ! بخواهد افسانه یآب چشم دختر نیا که نبود یزیچ

 

. بمونم یخواست  که ره یم ادتی صبح فردا. یمست_

 ؟یدون یم

 

 .بود خمار  شیها چشم
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 زیم یرو  از را نستونشی و گاریس پاکت  و شد خم

 کش آن از نخ کی و زد  چنگ حوصله  یب تخت، کنار

 .رفت

 گرفت رشیز را فندک و گذاشت لبش گوشه را گاریس

 . ردیبگ آتش توتونش تا

 . بود محض اشتباه. بکشد گاریس یمست در دینبا 

 

 . دیکش باال را خودش و زد یعصب  یا خنده تک

  با را اش آمده جوش به خون و زد هیتک تخت تاج به

 . کرد خفه جا در ظشیغل پک

  رز...اش پژمرده رز...سرخش رز یبرا را آغوشش

 .کرد باز...اش شده پرپر

 !نبود آوردن نه وقت که حاال اوردیب" نه: دینبا

 

 .میگارت یس  که ایب ا،یب_

  خراب بذار میدیرس ته به. میش تموم. میش دود بکش 

 .میش
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  که همان اش یفرانسو دختر شده پر یها چشم

 شد شیها اشک و کرد انیطغ بود، ذاتش در اصالت

 ...انیلط سد

  یداغ زانیم  که چسباند شهاب یشانیپ یرو  را دستش

 که  سوزش و تب نیا به اوف و  بسنجد را اش

 !بود کرده گرفتارش

  یز یچ کی یول نبود؛ جهت یب شیها  ییگو شانیپر

 بود یحس هم آن و ردیبگ  یجد بود بهتر وسط  نیا را

 دیبا شده  که هم بخاطرش و شده نفرتش یقاط که

 ... بجنگد

 

 .کرد یباز  شهاب یموها با و دیکش جلوتر را خودش

 

 و یمست  گن یم...گن ی؟میدار دوستم  هنوز_

 ...یراست

 

 خشم را اش یجا و رفت  نیب از شهاب محو خنده

 .گرفت
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 . دور ختمشی ر_

 . دور ختمشیر رو هات خاطره رو عشقت

 خوامت؟ یم باز یکرد  فکر هیچ

 یم رو مادرم و من یزندگ تو دیر مادرش که یدختر

 خوامش؟ 

 ؟یکن معجزه یتون ی م یکرد فکر

 ؟یبرگردون رو ها گذشته یتون یم 

 یبد پس دیبا رو دمیکش که  ییروزها...یتون ینم نه 

 رو نیا ریغ...دنیخواب من شیپ با موندن من شیپ با

 . ین یبب یتون یم خوابت  تو فقط

 

  آورد رونیب شهاب یموها نیب از را دستش

 پس او از را تاوانش دیبا که بود دهیکش  یزجر چه

 رد؟ یبگ

 . بود  برده پناه خودش به شهیهم

 پناه یخی ش شهاب به کرد خطر احساس که وقت هر

  شده...خطر شده خودش  حاال یول بود؛ برده

 .بست بن شده...ترس
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  که نیا از ن؟بدتریا از شتری؟بیکن کارمی چ  یخوا یم_

 ؟یگرفت رو ام ؟خونهیکرد اهیس  رو اهامیرو

 

 . هست هم نیا از بدتر_

 .ستین ی زیچ که نیا 

  شب و یاریب ایدن رو من بچه  یوقت یبش حامله یوقت 

  یوقت خونه امیب که بشه خشک در به چشمت صبح و

  زن واجور جور  یعطرها آشغال یبو اومدم که هم

 تو نه...تو یدیند رو بد حال...بدم رو رنگ هفت یها

 ... یبش مادرش که یا بچه نه و

 

 ...رفت بند نفسش تایرز

 .ندی بب انتیخ که بود مانده نیهم

 هشتاد و صد شهاب که بود دهیند هم شی ها  خواب در

 !شود  عوض درجه

  دیبا. بود نهیک از پر ش یها گفته جنس حاال یول

 . ردیبگ یجد را  شیدهایتهد
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  یموها یرو  شهاب دست و رفت  تر عقب تایرز

 بعدش مهربان  و آرام  اولش. نشست اش یشمیابر

 !یعاد ری غ و تر خشن

 

 هر... یریبگ انتقام ینجوریا یخوا  یم پس_

 رو اومده مادرت و خودت سر که ییبال هر...ییبال

 ...و من از...من از یخوا یم

 

 ...اوردیب زبان به نتوانست را اش یباق

 به و کرد سیخ را صورتش نجوریهم  شیها اشک

 آورده درد به را شیموها یها شهیر که یمتینامال

 ...دیکش ادیفر و زد ضجه بود،

 

 انتقامته نی؟ایکن هیتنب رو خودت بچه یخوا یم_

 شهاب؟ 

 

 

 ...نبود انتقامش نیا نه
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 یمست که کرد افشا خودش شیپ فقط را دروغش

 ! ستین یراست هم شهیهم

 کی  فکر تا  دهد لشیتحو شد  مجبور که بود  یخزعبالت

 اول تازه نی ا نزند، سرش  به دغدغه یب و آرام یزندگ

 . بود ماجرا

 . ردیبگ آرام د یبا آمنه روح

  وسط نیا یکی دیبا و دهیخواب گور در  ناآرام ها سال

 که یکی شود، زمانه ایثر و یخیش یعل  عشق یقربان

 ...بود تر مظلوم همه از

 

 تا یرز#

 

 

 ۷۲_پارت #
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 با و شد بلند  تخت یرو از  تایرز. کرد رها را شیموها

 و پتو بود، شده خرد که یاعصاب و لرزان  یا چانه

 . رفت ییرایپذ  طرف به و برداشت یبالشت

  را شیپاها و دیکش دراز ون، یز یتلو یجلو مبل، یرو

 .کرد جمع خودش  در وار نیجن

 کوتاه کبکبه و دبدبه آن با شهاب نبود قرار اگر پس

  خبر یب  جا همه از روحش او که دهد حق و دیایب

  سنگ در خیم زدن مثل سرش در حرف اگر...بود

 .شود ریگیپ و  افتدیب جلو خودش دیبا...بود

 !بود بس یزار و هیگر و آوردن کم و ینینش عقب

 

 . بخوابد کرد یسع و بست  هم یرو را  شیها  پلک

 برود، باالتر شهاب تب بود ممکن نکهیا  از را فکرش

 .کرد پرت  گرید ییجا به

 ادی به را ش یافتراها را ش یها  اهانت را شیها حرف

 . ردیبگ محکم را احساساتش یگلو خشمش، که آورد

  بعد که ی کس یبرا بود شده مهربان اندازه از شیب

  خوش  روز کی اش، شناسنامه در  عقد مهر زدن

 ! نگذاشت
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 و شد بلند  آشپزخانه پنجره از آفتاب نور دنیتاب با

 و دیکش یکوتاه ازهیخم. کرد باز هم از را  شیها چشم

 . زد  کنار را پتو

 گل به حسرت و آه با ه یثان چند و نشست مبل یرو

 .زد زل رهیخ رهیخ  یقال یها

  امروز تا برخاست و دی کوب مبل یپشت به را دستش

 ش  یپ باختن  به یاعتقاد بخورد، رقم یگرید طور

 . چوقتیه نداشت سرنوشت

 

  یجا دنید با که رفت  خواب اتاق سمت راست کی

  و دیدو در طرف به بدو بدو تخت یرو  اش یخال

 !لعنت یول کرد؛ نییپا و باال را رهیدستگ

  شهیهم  معمول طبق سحر  وقت و بود شده قفل در

  ینجایا فکر چرا برود، بازار به تا زده  رونیب زودتر

  ،یجد شبشی د یها حرف  از بعد که بود نکرده را اش

 بدهد؟  پس تاوان دیبا یجد

 رنگ گرفته، دای پ رنگ تازه انگار زیچ همه

 ادشیفر با را خانه و بود نکرده را فکرش...قتیحق
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 ضربه جانش یب مشت با در به و گذاشت سرش یرو

 ... زد

 

 م،یمر...خدا رو تو...دیکن باز رو در نیست؟این یکس_

 رو تو الدی م خان زیپرو...دیکن باز رو  در خانم رعنا

 باز رو در نیدار دوست یک هر جون رو تو خدا

 ... دیکن

 

  شدن کر به را خودشان ای  بودند شده کر بود دهیفا یب

 ! بودند زده

 از که یکش با را رنگش  ییخرما روشن بلند یموها

 یاسب ُدم و برداشت بود،  شده نیزم پخش فشیک

 .بست

  تا ختیر هم به را شی آرا زیم کشو و  رفت اتاق به

 .شود دایپ ها پرت و خرت نیب از  یزیچ  بلکه

 سمت به و کرد تنش و درآورد کمد از یشال و پالتو

 .کرد تند پا بالکن
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 امی یم خودم نیکن ینم باز رو در ها  شما که حاال_

 !نییپا

 

 یلیخ کرد نگاه  را ارتفاع  و دیچسب یآهن سرد نرده به

 و دست و پا یشکستگ با  بود برابر دنیپر اما نبود؛

 .کمر

 که گشت را  ها نتیکاب و  آشپزخانه به برگشت  دوباره

 با و کرد دایپ  ها چنگال قاشق ریز را  زاپاس دیکل

 .رفت در ی سو به عجله

 

 سرش به فکرش یحت که  نبود یزیچ نیا...شد باز در

 و خورد قسم شهاب سر  یرو که ییروزها آن...بزند

  چشم کی به  یهمگ کرد،  کور را شیها  چشم مانشیا

 ...رفت نیب از زدن هم بر

 هم از خودش ینابود با که نبود نیا موقع  حاال یول

  کم د  یام هنوز...بخرد جان به را رابطه نیا یدگیپاش

 دستش و بزند حرف مادرش با که بود دلش در ییسو

 ...شهاب شیپ اوردشیب و ردیبگ را
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 ... نی ا جز نبود یا چاره...شوند رو  در رو دیبا

 

. خورد میمر به که رفت نییپا یکی تا  دو را ها پله

 اما...برود دانشگاه به تا بود دهیپوش را   شیها لباس

 با را اطرافش و دیپر  باال شی ابروها تایرز دنید با

 ...کرد نگاه دلهره  و خوف

 

  سرت  به ؟زدهیشد وونه ی؟دیر یم  یدار کجا_

 یم داتیپ شبید مثل یستی ن نهیبب و ادیب  تا؟شهابیرز

  دفعه نیا بود بد حالت چون نداشت تی کار نینب کنه

 !ارهی یم در رو پدرت

 

 

 ده ای بگذره سرم از آب وجب  کی کنه ی م یفرق چه_

 . وجب

 

 تا یرز#
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 ۷۳_پارت #

 

 

 

 

 نیا دیبا شبید کنه، قانع رو تو تونه  ینم یچکی ه_

 !یننداخت که یانداخت  یم کار  به رو زبونت

 

  تایرز. بود شیافزا به رو رفته رفته میمر یصدا

 فرم خوش و دهیکش ینی ب یرو را اش اشاره انگشت

 بفهمن ی خوا یم س،ی ه:گفت و گذاشت اش یقلم

 یم دیبا رو  یزیچ تونستم؟نه، ینم یکرد  همه؟فکر

 .داشت رو ارزشش که دمیفهم

 

 یکتان کفش و رفت  طبقه نیآخر پاگرد حرص، با

 .کرد پا به و  درآورد آهسته را دشیسف
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 دهیچیپ که  ییماجرا نی ا از داده رد و  ریتاخ  با میمر

 و رفت نی پاورچ نیپاورچ تایرز سر پشت بود، شده

  ر  یآژ یصدا نیب در کیت کردن باز که شکر را خدا

 !شد گم آمبوالنس

 

 کنار یگچ وارید به و بستند هم یرو را  شانیها چشم 

 فوت شدت به را بازدمشان و زدند هی تک شان خانه

 .کردند

 

 م،یر یم ی مکیقا. میافتاد یروز و حال  چه تو نیبب_

  کرده عادت دیبا تو کنم یم  فکر البته می ای یم یمکیقا

 .یباش

 

 

 ابرو و چشم دختر نیا از تای رز اول یروزها همان از

 رنگش حاال البته که بود آمده خوشش یگندم یمشک

  آفتاب  نیا یپ رفتن یسر صدقه به شده تر رهیت

 .یگرفتگ آفتاب  آن و یگرفتگ
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 یسع سرکشانه چ،یه که بود نکرده عادت یگل میمر

 الدیم و شهاب یجلو و ردی بگ پس را حقش بود کرده

 .ستدیبا

  نشکست را ها حرمت چوقتی ه هم خان  زیپرو پدرش 

 !دیایدرب  خودش یرو تو  دخترش که

 

 

  با تایرز به رو و کرد درست را شیدانشگاه مقنعه

 .دیغر ترس

 

 ینم که شقه کله تو بخاطر اضطرابم وونهید نه_

 ومدنین تا میبر ایب...ایب...یشد طرف یک با یدون

 .خودم به بسپرش کنم یم درست رو شیمابق...ننیبب

 

 

 .  دیکش خودش دنبال و گرفت را تایرز دست فیظر مچ

. رفتند ابانیخ سر به  بدو بدو و دندی چسب وارید به

 و زد رونیب دهانشان از مقطع و زور به نفسشان

 .کردند سرفه
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  شده که هم غم با و انداختند هم به یکوتاه نگاه

 .دندیخند

 

 .میمر خوشبگذره فرار کردم ینم فکر چوقتی ه_

 

 یوقت بار نیاول یول کردم؛ ینم فکر هم  من راستش_

  جمع رو ساکم و شدم آماده یمکیقا بود سالم پونزده

 .دوستم تولد رفتم و کردم

 و کرج سمت باغ یتو  بود یخوب و خفن یپارت

 ...هیمهمون و باغ خونه پر اونجا...خوشنام

 

  آب  یبطر و رفتند یا دکه طرف به زنان قدم دو هر

 .دندیخر یمعدن

 یا خنده با و دیکش سر را اش مهین تا وقفه یب میمر 

 بود، التماس و جز و یزار و اشک روز آن دیشا که

  پسر کی  که بزنگاه سر  درست گهی د یچیه:گفت

 سوار رو من خواست یم آقازاده پولدار  و جذاب

  پشت از رو اش قهی شهاب ببره و کنه  بنزش نیماش
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  یم داد باحالش رگه دو یصدا همون با و رهیگ یم

 .《لندهور؟ یبر یم کجا رو من خواهر 》 زنه

 

 

 از بود ت ی حما ایدن کی  پشتش شب آن واقعه شرح

 کی مزاج به  شی ها یرو ادهیز دیشا که یمرد جانب

 بود متفاوت جنسش نیا یول د؛یاین خوش مستقل زن

  دسته نیا شاهد بارها که ی وقت نزند لبخند چرا تایرز و

  به زده هیتک غش و  غل یب و بوده شدن کوه از

  گنجشک دلش که نامهربانش یلوط مرد   به...شهابش

 ... کرد تا ها آن با بد روزگار اما بود؛

  یبطر دور  را شیها انگشت  و انداخت نییپا سر

 .  کرد اش مچاله و  فشرد شتریب

 

  فراموشش هیشدن نشد؟مگه عاشقش شه  یم مگه_

 کرد؟
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 رفت و دی گرد مسلط خودش به اما خورد؛ جا میمر

 شوکه را  همه تایرز که  شبید و مطلب اصل سراغ

 !کرد

 

  خار رو سمانه  و ترایم که داشت رو ارزشش  یچ_

 دوست و تش یحما  ؟نگوی بر  باهاشون  ینخوا و یکن

  یبخوا شه ینم باورم که هامون خاطره و داشتنش

 .یبفروش رو تیآزاد

 

 تا یرز#

 

 

 ۷۴_پارت #
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  میمر یپافشار برابر در گرفت میتصم که  موقع همان

  ی لحظه همان درست بگذارد، کنار  را استقامتش

 زنگ شهاب  ی  تغار ته و ی ناتن خواهر ل  ی موبا  حساس،

 یصلوات لب ریز اش زاده حالل خود به و خورد

 . بست و دیچیپ  سفت را یبطر در و فرستاد

 

 جانم؟ _

 

 بود مدار استیس میمر. کرد نگاهش دقت با تایرز

 شیب یسادگ پس از نتوانست چوقتیه که  او برعکس

 تین شده که هم ذره کی  و دیایبرب مرزش و حد از

 .بفهمد را ها  حرف پشت

  رعنا یها یپران  تکه متوجه که دیکش طول یلیخ تازه

 هم را آن البته که شود تندش و دار شین زبان و

 !بود سمانه و  ترایم ونیمد

 

 کنم فکر آره...زود خونه؟چه یگرد  یبرم یدار_

  کی هست  حواسمون نباش نگران باشه شده، داریب

 ... خونه  از نره در وقت
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 یاصل  ابانیخ  یانتها  به و خورد را  لبخندش میمر

 .شد رهیخ

 عجله با و د یکش یکنار و  گرفت را تایرز  پالتو نیآست

  که یبود؟دختر کرده عجله چه یبرا کرد یخداحافظ

  و یکوچک اوج در اش یسالگ  پانزده شرارت   اوج در

 به رفت و گذاشت رونیب خانه از پا  شیها ترس

 .یمهمان

 

 

 .تا یرز  خونه  یبرگرد دیبا_

 

  مامانم دیبا.  تونم ینم. رونیب اومدم یبدبخت  ؟بایچ_

 .بزنم حرف  باهاش  دیبا. نمیبب رو

 

 یم فردا خورم یم قسم دم، یم قول. هست وقت_

 االن یول ؛یگرد یبرم و یر یم دردسر بدون. برمت

 ! خونه ادی یم داره شهاب
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  ریزنج و شدند یطوفان  تایرز یا روزهی ف یها چشم

  که ییزهایچ  از...یدلشورگ و یخواب یب از کردند پاره

 باورش و دیشن  خودش یها گوش  با شبید

  ها اتفاق نیا که بود نکرده هضم هم  هنوز...نکرد

 .باشد افتاده  شهاب و  خودش یبرا

  جرقه کی با و کردند برخورد هم به ها  سال از پس

 !هم؟ یایدن و نید  شدند کوچک،

 

 دیکش شالش ریز از شده شان یپر بلند یموها  به دست

 که میمر یها دست به چشم و ستادیا دکه سقف ریز و

 دیبا چرا:گفت و دوخت بود گرفته را  شیها دست

 بود موجه لمیدل شبیبمونم؟د داره  یلیدل ام؟چهیب

 ذارم ینم روشنه روز  نیع زیچ همه امروز...میمر

 دست دیبا...کنه تیاذ رو هیبق رو خودم رو خودش

 تو  مورد   یب یها  قضاوت از...نکردن گوش از برداره

 شهاب کنم رو  در رو گذشته با دیبا...متعصبش یخال

 !دیبا رو

 

 ...و یر  یم فردا. دم یم حق بهت تایرز  باشه_
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 نصف شهاب شده رید هم حاال نیهم. م یمر نه فردا_

 بزرگ یکس یب تو عمرش نصف...باخته رو عمرش

 و بال ر یز...دینکرد محبت  بهش شما گم ینم شده

 که اشه خانواده من حرف نه،...دینگرفت رو پرش

 ه،یعصب هم نیهم یبرا مونده دلش به داغش

 .خودشه تو شکاکه،

 

 میمر ی ها چشم در شده قلنبه و واضح ،ینگران

  و فیظر و  دیسف دست هم لحظه کی یحت  بود نشسته

 .نکرد رها را تایرز زده خی

 میوخ اوضاع بود ممکن  ردینگ اگر را شامدیپ  یجلو

 خونسردانه شهاب اگر شبید شود ها حرف نیا از تر

 وگرنه بود شی تایرز ناخوش حال بخاطر کرد برخورد

 .شک یب بود، درآمده روزگارش از دمار

 

  یسر و التماس با و دیکش باال صدا پر  را اش ینیب

 .دینال و زد زل  تایرز صورت به شده کج
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  گرتی ج سر دندون رو امشب کی ایب کوتاه من جون_

 یم فردا آقابزرگم خاک به مادربزرگم روح به بذاز

  سر رو امروز. نرو امروز یول مادرت؛ شیپ برمت

 ایب. گم یم  دارم که دونم یم یز یچ کی  ننداز لجش

 محل به محل بوش گند نیا نذار. برم قربونت ایب. میبر

 .بچرخه

 

 تا یرز#

 

 

 ۷۵_پارت #

 

 

 

  که زد اشاره دستش با و کرد باز را اطیح در میمر

 . برود باال را ها  پله تایرز

  پشت و انداخت یکفش جا  یرو و آورد در را کفشش 

 هر رعنا که  اول طبقه به و  رفت لرز و ترس  با سرش
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 قفل یا هی ثان چند و دیرس د،یایب رونیب بود ممکن آن

 .کرد

 

 مخربش جاناتیه که گرفت ینفس آخر پاگرد در

 . بخوابد

 رونیب فشیک درون یها پرت و خرت نیب از را دیکل

 .کرد باز را در گرفته رعشه ییها دست با و دیکش

 جدا یالل و کر و وار پچ پچ کلمه کی بدون هم با

 .شدند

 شال کالفه و کرد پرت ییرایپذ در گوشه کی را فشیک

 در شهاب آمدن وقت چه نیا. درآورد  را شیپالتو و

 بود؟  روشن روز

 را بود زده رونیب کش  از شاخه چند که  را شیموها

 پنجره پشت قرارانه یب. بست نو از و کرد باز

 به می مر تا دیکش کنار را پرده و رفت  آشپزخانه

 تر صاف  شهاب ورود  با که برود جا آن از یسالمت

 اش یخداداد  رنگ یصورت لب شده بلند پوست و شد

 .کند را
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 بشنود که کرد باز و  گرفت را پنجره ی رهیدستگ

 .نبود ندشیخوشا اگرچه

 

 دانشگاه؟  یر یم ظهر کله_

 

 خونه؟ یگرد یبرم  ظهر کله_

 

 را میمر جسارت دلش در و کرد دایپ کش تای رز لبخند

 یب بدون یول بود؛ جسور نقدر یهم شهیهم کرد نیتحس

 !زدن آب به گدار

 

 .برگشتم که دمیکش بو خانم، میمر زهیت من  مشام آره_

 

 ؟ ی؟سوختگیچ  یبو_

 

  دندان نی ب از یکشدار  نچ و دیپر باال  شهاب یابرو

 .دی پر رونیب اش شده دیکل یها
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  شهاب و نره در هست حواسم  و جانم! انتیخ  یبو_

 ! زرنگ ستمین که  خر و جون

 

 در طرف به و گرفت محکم را فشیک ی دسته میمر

 کرد یجواب  حاضر اش یمتر دو زبان با و رفت اطیح

 ،یای یم یر یم. یخودت  واسه یهست یک هر:گفت و

 ! بیمص حاج خونه  یبر یم رو تایرز شب

  یباال بگن هیکاف خب بهت؟نه گه یم  یزیچ یکس 

 . ریکب و ریصغ به یبپر که ابرو چشمت

 

 میمر که ب یمص حاج منزل بروند شب بود قرار پس

  افتاد تایرز یپاها  و دست به دهیپر رنگ و نگران دل

 شده خراب نیهم به برگردد که کرد ی گر یانجیم و

 !یلعنت

  هیتک شهیش  به پنجره پشت شتریب یکنجکاو با تایرز

 حس و دلش. رفت هم در  ناخوداگاه شی ها اخم و زد

  دلش به بد که بود آن از تر زیت یلیخ اش زنانه ششم

 یم رو تا یرز" میمر جمله کی نیهم بابت ندهد راه

 ".بیمص حاج خونه یبر
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  و محکم یها قدم با اما شد؛ پرت ناخوداگاه حواسش

 بود، دایپ  رخش مین فقط که شهاب غضبناک چهره

 پا انتقام که  کرد دعا میمر یبرا و افتاد تکاپو  به دلش

 ! ردیبگ را شیها دنیکش پس

 

 . نکن شهاب، اونجا بره شه  یم تیاذ_

 

  یرو را دستش شده دگرگون یحال شود؟چرا؟با تیاذ

 .شد گوش پا تا سر و گذاشت پنجره ی شهیش

 دور و گرفت را بنفشش  گردن شال طرف کی میمر

 که یا تله در را دامش یکام تلخ با و انداخت گردنش

 .انداخت بود  کرده آماده

 

 !یعذاب تای رز یبرا خودت تو هرچند_

 

 نه اما رفت؛ باال اش یصدا شهاب که کرد باز را در

 . دعوا قصد به
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 ؟ یجنگ  خروس زهیت مشامم  یدید_

 

  در باال آن زنش، سر    در شهاب یصدا یقو تُن

  شتریب و شد دهیچیپ وار اکو پرده، پشت ساختمان،

 .خورد هم   به ها یباز گربه و موش  نیا از حالش

  آن...شدیندین بد که خواست  و دیکش یقیعم نفس

 رونیب را بود سرش در خوره ن یع که یزیچ

 حسادت حس نیا به بزند دامن دینبا...اندازد

 نبود، او بجنگد  شده مجبور که یکس آن  کورکورانه

 .والسالم و یخی ش شهاب

 را اش بسته یها  پلک تایرز و شد دهیکوب هم به در

 . کرد باز هم از

 شماره با ردی بگ باال را سرش شهاب یک نکهیا نیتخم

 که یگاریس با را سرش...بعد و زد سه دو، ک،ی

 ...آورد باال  زمان هم گذاشت لبش گوشه

 

 تا یرز#
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 ۷۶_پارت #

 

 

 

 

  تایرز دنبال اریاخت یب ش یها چشم کرد باز که را در

 از را مادرش یبو و رنگ که زن کی دنبال. گشت

 . کرد زنده ابتدا همان

 زدن گاز مشغول و نشسته ونی زیتلو یجلو  مبل یرو

 وسوسه دچار  را او که  بود یآبدار و  سرخ بیس به

 اش یعسل ن  یر یش یها لب از دنیبوس ی برا دیشد یا

 .کرد

 دیکوب هم به را در و بست  هم بر محکم را  شیها  پلک

 کرده قهر  یا روزهیف یها  چشم به اش توجه جلب تا

 !دیا یب تایرز

 

 خورده؟ موش رو زبونت_
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 کرد شهاب قامت و قد به نگاه چپ  چپ تایرز

 !یمشک  گردن شال و کت و یا  سورمه بافت 

 گردنش دور و بافت شهاب یبرا تایرز که  یشال همان

 دلبسته دندیفهم دو هر که  یلعنت روز همان  انداخت،

 .عادت و  یوابستگ فقط نه شدند هم

 

 م؟یدار یچ  ناهار رمیبگ دوش رم یم_

 

 اش یحرص  شتریب دخترک لب یرو دار    طنتی ش لبخند

 به یتر هوس  پر و تر  جانانه و تر محکم گاز. کرد

 .انداخت لپش ی گوشه و زد بیس

 

  یدار دوست یچ هر یکن باز رو خچالی در یتون یم_

 . یا گوجه ،یر یپن ،ینون. یبخور  یبردار

 

 . باش راحت پلو گشنه بگو_
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 به رفته هم در ییها اخم  با و انداخت باال یا شانه

  بود زده لک دلش چقدر زد زل یفرانسو اخبارگو

  ها شب در شیها ابانیخ  و زهیشانزل و  شی پار یبرا

 .بود رینظ یب که

 سمت میمستق و درآورد نیح همان در را  کتش شهاب

 و انداخت دست. رفت  مشترکشان خواب اتاق

 بلند ییصدا با و کند اش کوفته بدن از  را راهنشیپ

 دشمن دختر اش، یعقد  زن یها گوش به که یجور

  یم عصر رمیبگ دوش رم  یم:گفت برسد، اش یخون

 . بیمص حاج  ی خونه میر

 

 . بست مهین تا را در و رفت حمام داخل

. زد شیموها به یچنگ و  گرفت باال سر داغ آب ریز

 سال از بعد دیبا چرا بود شده توانش ی فرا  زیچ همه

  رونیب تایرز  به عشق با  رفته خواب به نفرت نیا ها

 ذهنش ی نقطه به نقطه وجودش تمام در و بزند

 ندازد؟یب کار از را عقلش و  بدواند شهیر

  نیبهتر در بود ُمرده یحدود  تا قلبش که همانطور 

 !اش یزندگ شب
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  شلوارش. رفت اتاق داخل و کرد تن به را اش حوله

 شرت یت و  انداخت جا را  کمربندش سگک. دیپوش را

  نهییآ  یجلو  و کرد رد سرش از را اش ساده دیسف

 .رفت

 

 و بست درآورد، کشو از که یدستمال با را دستش دور

 .دیکش  دست سشیخ  یموها یرو

 را درونش سوختن که افتاده شیها چشم در آبه خون

  تیسرا  باطنش ای کرد چندان دو را  اش نهیک آتش

 !ظاهرش؟ در کرده

 

. گذاشت گردنش پس را دستش و زد  یتلخ پوزخند

 به کوتاه، مدت نیا فشار و استرس بابت یبیعج درد

 استخوانش به را کارد که زده اش یعصب ستمیس

 . دیرسان

 ...یدرد چه هم آن

 

 

 ؟یکرد کارایچ یشد بلند که صبح از_
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  و ینارنج یشلوارک با  بود نشسته مبل یرو  هنوز

 .دیسف  و نازک یتاپ

 

 !تایرز_

 

  کی آن دختر نیا حرکات بود  رفته مخش تو. زد ادیفر

 چیپ...رنگش یی خرما  یموها خرمن...نشستنش یور

 بلند گردن  و پوست یدیسف و بدنش یالکردار  تاب و

 یب همه از که شیها چشم آن از آخ...شیها چشم و

 ... بودند تر وجدان

 

 با و آورد رونیب اش چانه ریز از را دستش  باالخره

 زمزمه انعطاف یب و محکم سرد، ینگاه و کج یسر

 .کرد

 

 نده،یآ بدون  د،یام بدون عشق، بدون ی خونه با_

 نظرت؟ به کرد شه  یم کاریچ
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 .یکن عادت دیبا_

 

 زهر   ی مزه تلخش لبخند   و دیپر باال تا یرز یابروها 

 . گرفت را مار

 

 ! یخیش  شهاب مونه ی نم تو با یحرف گهید پس_

 

  تایرز#

 

 

 ۷۷_پارت #

 

 

 

 

 ! ختیر  سرش یرو  خی آب پارچ تا یرز  که انگار
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 را شی ها لب و شد ره یخ  ونیزیتلو به تفاوت یب

 .دییسا  هم به محکم

  هنگام  نکهیا از شهاب و بود یبیعج مدل مدلش

 تا بکشد هم یرو را  لبش ینطوریا ت،یعصبان

 .بس و بود کشی تحر سبب شود؛ ی خال حرصش

 

 بازشان خشم  با و انداخت هم یرو را  شیها  پلک

 طرف به و شد عجوالنه و تند شیها قدم. کرد

 .رفت  آشپزخانه

 را سرش و دیکش خودش طرف به محکم را خچالی در

  و بود دهیخر شیپ وقت یلیخ که ییها یخوراک نیب

  خچالی در و ستادیا صاف  یعصب و برد زده کپک حاال

 !دیکوب هم به را

 

 مچش به را  سرش و گذاشت وارید یرو  را دستش

 .دییپا  را تایرز واکنش چشم ریز  از و زد هیتک

 دستش در که یکنترل با و نخورد جنب  اش یجا از

 . سپرد گوش یقرت  یها یاجنب آن اخبار به بود
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 زبان که کرد فکر نیا به یوقت ناگهان شد باروت انبار

 !نه را او زبان و بود بلد را شان ی گانهی ب پشت هفت

 

 امشب؟ یپوش  یم یچ_

 

 

 .  نباشد دایپ تشیعصبان و نزند ادیفر کرد یسع

 چشم و بود شده انگشتش دو قد اش  ینیب یها پره

  تایرز  محبت از گوشه کی ی تشنه که زد داد شیها

 !بود

 

 ؟یکر  ،یفاتح خانم هستم  شما با_

 

 

 یم یچ:گفت کالفه و دیچرخ شهاب طرف به سرش

 به یدار زی ر کی یاومد که یموقع از جونم   از یخوا

 ه؟ یچ  مشکلت. یپر یم من
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 ؟ید ینم رو جوابم  چرا_

 

 .گفتم شیپ قهیدق چند نیهم رو لشیدل_

 

 

 کرد باز را دهانش  و بست را شیها چشم. شد وانهید

  ریز فحش با  را یزن جیه  احترام چوقتی ه حال نیا با

 بیآس و بود ادشیفر تنها اش یادب یب  و نگذاشت پا

 .خودش به رساندن

 

  یم من م،ی ندار ها داستان نیا و گفت و یگفت و گفتم_

  یم الل تو شو الل گم یم من  ،ید یم جواب تو پرسم

 !یش

 

 

 دختر نیا دست از. بود  شده یعاص. بود کرده یقاط

  انگار یول! دیدزد جا کی  را روحش و قلب و عقل که

 ! بدزدد هم را نفرتش که رفت ادشی
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  از یاندک تا یرز که زد ضربه دستش کف با زیم یرو

  دیلرز ترس از وجودش تنش، ش،یها شانه و دیپر جا

 .شد وارید گچ رنگش و

 

 در گوشت  از رو پنبه نیگم؟ا  یم...یچ... یشنو یم_

 یمحل یب که...تایرز ینکن نگاهم که...اریب

 زن...یاجبار ریغ یاجبار ...یزور ریغ یزور...یکن

 !یهست من

 

 

. زد رونیب  یهولوپ اش نهیس از و شد  راست نفسش

 درشت یالسیگ یها  چشم آن با تا یرز که نیهم

 صورتش به نگاه  رنگش، یا روزهیف معصوم

 قفسه یرو  از نیسنگ ی وزنه نیا که بود یکاف...کرد

 ...برسد مغزش به خون و شود ادهی پ اش نهیس ی

 

  یبرا یبپوش  یخوا یم یچ پرسم، یم گهید بار کی_

 امشب؟
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  تایرز#

 

 

 ۷۸_پارت #

 

 

 

 

  خواب اتاق  طرف به و شد بلند مبل  یرو  از تایرز

 ایب:گفت بلند بلند، هم  نیح همان در و رفت شان

 بذارم یچ  هر رو دست  دونم یم. کن  انتخاب خودت

 یب بگو خودت و ایب پس یریگ یم  یرادیا کی

 ! زحمت

 

 یجلو ارانهیع تمام کرد یسع دلسوزانه و زنانه

  به شهاب با کارش تا ستد یبا درونش لجوج دخترک

 .نکشد کل کل
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 یوقت تا گرفت میتصم د یفهم را زیچ همه  که شبید

 نه نه، ای بوده یا گذشته نیهمچ نکرده دییتا ایثر

 .دراز زبانش نه و باشد خم گردنش

  با طرفه کی شده یحت ها پل شدن خراب از قبل دیبا

 راه تا اوردیب بند را شهاب یزیخونر زخم، چسب

 .بفهمد را عالجش

 

  شوهرش که یکس بود مادرش دست به فقط درمانش

 از باعث  را او و زد بودن" کن خراب خانه"  انگ

 .دانست اش یزندگ یدگیپاش هم

  یزیچ ن یا و شده تشنجش دچار مرگ حد سر تا  

 .دیایب بر پسش از ییتنها به که نبود

 به..بود شده خراب شی اهایرو...بود  شکسته دلش

 .بود شهابش یول... بود زده لطمه احساساتش

 

 !تایرز مقصر نیتر ریتقص یب

 

 . کن باز  رو کمدت_
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 یکنار و کرد باز را تخت طرف آن وار  ی د کنج کمد در

 اوردیب در ی کی ،یکی را ها  یرخت چوب  شهاب تا رفت

 . بسنجد شیها  اسیمق با و

 

  کم پارچه نییپا و باال از متر دو یکی همشون   چرا_

 دارن؟

 

 فرو هم در ییها اخم با  و خورد را لبخندش  تایرز

  مچاله یحدود تا شهاب دست  در که یراهن یپ به رفته

 .گرفت  را نشیآست سر و کرد نگاه بود، شده

 

 ست؟ ین خوب نیا یچ_

 

 فیرد یها دندان پشت را زبانش که شد یمرد رهیخ

 نیا یچ:گفت شده لبو یصورت با و داد فشار  اش جلو

  چاک تا باز قهی...مهین و نصفه نشیهست؟آست خوب

 میر یم میدار...رسه ینم باسنم ریز به یبلند...نهیس

  نیاول تو رو  هات لباس نی ا تایرز بیمص حاج خونه
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 یم ای کوچه سر یآشغال سطل ندازم یم ای فرصت

 .نمونه یباق ینشون و رد  که سوزنمش

 

  شهاب دست از از را لباس آمده بند یزبان و اطیاحت با

 . گرفت خون خفه هم باز و دیکش رونیب

 بود آقا قهی سل مورد یکی  کدام ندیبب تا زد هیتک کمد به

  یکی هرز چشم مبادا  و بپوشاند را زش ی چ همه تا

 ! شود ناقص و افتدیب کار  از زنش یرو

  و شلوارها و ها لباس ی  همه نکهیا از بعد باالخره

 نیآست دیسف  بلند بافت کی  از ختیر رونیب را ها دامن

  یشلوار  جوراب و آمد خوشش زانو، نییپا تا دار

 به امشب تا درآورد همراهش به هم یکلفت یمشک

 .بگذرد یخوش  و یخوب

 

 گذاشت تخت یرو هم یبلند  و لَخت دیسف  و یآب شال

 یرو از حرف یب را نشی ماش چییسو شد که لیتکم و

 .برود که برداشت شیآرا زیم
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 ناهارش رعنا  نییپا سر کی رم یم خوبه،  ها نیهم_

 .حاضره

 

 یعنی نیا که  دیچرخ تایرز سمت به دیترد با رفتن قبل

 ! بزند یحرف

 

 . حموم  رم یم هم من برو باشه_

 

 یب و اعتنا یب...برود که خواست دخترک

 !شد شهاب مردانه دست ری اس شیبازو  اما...احساس

 با وار پچ پچ و برد شی ها گوش کی نزد را سرش

  صبح شد فاش که مست هم هنوز و رگه  دو ییصدا

  یروز:گفت  برگشت، و برو یب خورده ی سگ عرق هم

 زن کی یتو  مرد کی یایدن کردم ینم فکر دمتید که

 فکر یهست یک دمیفهم که هم یروز بشه، خالصه

 ! شه آوار سرم یرو ایدن همون کردم ینم

 

  تایرز#

 

@shahregoftegoo



 

 ۷۹_پارت #

 

 

 

 

.                کرد توقف یکی ش و مجلل ساختمان یجلو

 . نبود شهاب بار نیاول نیا

 آن تا سر نیا از را سفره و کردند دعوتش دفعات به 

 بار نیا اما درآمدند؛ خجالتش از یحساب و دندیچ سر

  حاج  از شناختش که آمده ییتایرز  با داشت فرق

 .بس و بود اعتبارش و بازار حد در ب،یمص

  پشت تایرز و شد ادهیپ اش  یمشک شش ستیدو از

 درخت به رهیخ شده، قفل هم در ییها دست با بندش

 انتظار:گفت و شد اطشیح دهیکش فلک به سر یها

  انتظار از دور راستش...داشتم رو یا  خونه نیهمچ

 ...ستین
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 اخم با و  گرفت مشت در  را نشیماش  چییسو شهاب

 سمت  بودند، شده باز  هم از یحدود تا که ییها

 بود یزندگ شور از پر  نگاهش که  رفت یدخترک

 درست...کرد گمش وسط نیا که ی چاشن درست

 دست غرورش از و شد  بلد را یدلدادگ که یهنگام

 ! وقت سر درست...شست

 

 یم زدنت  حرف مراقب ی ای یم آسه ،ی ر یم آسه_

  نگاه اگه حاال یگ ینم یعروس  شب از یزیچ و یش

 .نشه رید که میبر شده تموم کردنت

 

  کردن ینه و امر جز رفتن قبل یبخوا هست یزی چ_

 ؟ یبگ هات

 

 

 عقب به را اش برداشته جلو به رو قدم شهاب

  بود زرنگ  جسور و سرکش دختر نیا چقدر . برگشت

 ! ردیبگ را قصه صد تا صفر  هوا یرو که
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  زد دو دو شهاب یفرار یها  چشم در تای رز  یها چشم

  ماست شیها گذشته یرو  بخواهد و بترسد که نیا نه

 ...  نه بکشد، یمال

 کرد مراعات تایرز دل حد از شیب نشکستن یبرا فقط

 .دی کش ششیر ته  و دهانش یرو را دستش و

 

 .میبر. ست ین یزی چ_

 

 

 چرم فیک ی دسته و  نشست رز لب  کنج یپوزخند

 حرکت شهاب دوشادوش و گرفت را رنگش یا قهوه

  شوهرش یپا هم و شد  باز یزیر کیت با در. کرد

 کرد خرج مهین و نصفه را  شیها یمردانگ که یمرد

 یکوچک باغچه و سرسبز  اطیح از گذاشت شیتنها و

  یها پله و  کردند گذر بود، یسبز و حانیر از پر که

 .رفتند  باال را یسنگ تعداد   کم

 اش ی دیس رنگ سبز کاله و عبا با  بیمص حاج

 شوازیپ به و کرد پا  به عجله با را  شیها ییدمپا

 . رفت تا ی رز و شهاب
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  خسته؛ و دهیخم و دیکش اش یعبا یرو  را دستش

 دوست جوانمرد جوان ن یا دوباره دنید از شاد یول

 .کرد ییگو آمد خوش ،یداشتن

 

 .پسرم هللا فتبارک به به_

 

 یادا به را  بیمص حاج دست پشت و  شد خم شهاب

 .دیبوس  احترام

 

 یکرد ینم اصرار. میشد مزاحم ؟یحاج  یخوب_

 . خانم حاج و شما واسه شد ینم یزحمت

 

 !خداست بیحب مهمون!نی؟رحمتیزحمت چه_

 

 به را چادرش خانم حاج و  شد باز باعجله و کامل در 

 به را اش یتپل دست ییرو خوش با و گرفت دندان

 . کرد باز ییرایپذ داخل
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 نیا دیستادیوا در دم چرا  خدا رو تو داخل دییبفرما_

 و عروس. مونه یم آدم کنه  یم ییکارها کی بیمص

 دست شهاب، آقا دییبفرما مونن ینم پا سر که دوماد

 . دیس  خونه تو ایب هللا  بسم با و ری بگ رو خانمت

 

  شد کبود و کرد  عوض رنگ شهاب یشانیپ و ها گونه

 عاجز ردش در که یتعارف اجابت و حرص و خشم از

 .بود

 و گرفت دستش در را تا ی رز فیظر و  زده خی دست

 از یحدود  تا شیموها.  انداخت  او به یکوتاه نگاه

  با یبیعج یهارمون و زده رونیب رنگش یآب شال

 ! بود ساخته شیها چشم

 .شد آتش یرو آب   که برو دل تو یلعنت  رنگ کی

  خورد ُسر  ناخوداگاه نگاهش و نکرد ول را دستش

 ریگ دندانش ریز که اش یصورت  رژ یب  یها لب یرو

 .بود

 ببندند، ششیر به را عاشق لقب که نکشت را زمان

 هیآ مقدمه نیاول به نی مز ضمختش یصدا و رفت

 .شد قرآن
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 . میالرح الرحمن هللا بسم_

 

 تا یرز#

 

 

 ۸۰_پارت #

 

 

 

 

  لوستر درخشش. بود مربع  قالبش و  بزرگ سالنش

 وادارش  و گرفت را تای رز  یها چشم  اش یستالیکر

 .ردی بگ باال سر که کرد

 کنده یسلطنت یها مبل یرو بیمص حاج ییراهنما  با

  اش یپا یرو  پا و نشست آباد، افتی گران شده یکار

 . انداخت
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 درست بود شکوه پر و  کیش و نقص یب زیچ همه

 ! گرفت شکل ذهنش در اول  روز که یتصور  همانند

 پشت آشپزخانه از وهی م بزرگ ظرف با خانم حاج

  زیم یرو و آمد رونیب بود، یمخف دشید که سالن

 .زد لرزان یلبخند و گذاشت

 

  جان تایرز دییبفرما. خودتونه خونه. دینکن تعارف_

 . ناقابله

 

 کرد یسع و شد خارج دهانش از یسخت  به تایرز نفس

 .بگذارد شینما به  خوب را حالش استتار، با

 و کرد جا به جا را حشیتسب  یها دانه بیمص حاج

  اصل سراغ راست کی و دیکش محاسنش به یدست

 . رفت مطلب

 بش و خوش و یدورهم امشب، یمهمان از هدفش

  که بود شده شکرآب یا رابطه  یانیم در پا بلکه نبود

 .نگداشت یباق تایرز  یبرا  ییآبرو

 

 مراد؟ ضد ای مراده وفق بر خبر؟اوضاع  چه_
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 آن کی و برد راهنشیپ ی قهی سمت را  دستش شهاب

 حرف خانم  حاج شیپ بود معذب. کرد ی خفگ احساس

 گذشت آن از  سال ستیب از شتریب که بزند یا نهیک از

 !نکرد فراموش را آمنه یها اشک هم لحظه کی و

  از یا سکه و کرد ردش ،یخیش یعل که ییگدا کاسه

 اش یزندگ به گرم   دلش که نداختین محبت و مهر

 .شود

  نشانه را  یقال شیها چشم و شد سرخ شهاب رنگ

  شده خورده دست که ییها  خاطره فکرش، و گرفت

 !بود

 

  بانتیگر تو سر و یکن یم سکوت که مراده ضد پس_

 .پسر یبر یم فرو

 

 

 کام تا الم و  بود نشسته تا یرز کنار که شهاب  سکوت

  کنترل را خودش یسخت به و شد شکسته نزند، یحرف

 .کرد
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 میبزن حرف میزندگ درباره نجایا میومد ین امشب_

 . یحاج

 

 و نون حرمت که دیس ببند  رو دهنت یگ یم یعنی_

 آره؟ نشکنم، رو میخورد که ینمک

 

  شهاب اگر یعنی که معنا پر و بود بلند  آخرش" آره"

 .الهایواو برساند دییتا به

 

 که البته!باشه ییپاگشا که ینداشت انتظار هیچ_

  و کم یب هم یمهمون محترم، و آشناست عروسمون

 !کند وا رو ها  سنگ دیبا قبلش اما کاست؛

  یدون یم خوب  رو لشیدل چون نبودم ت یعروس شب

 ینم بلند زنت  یبرا رو صدات  چوقتیه بودم اگه که

  رو دستش ملت یجلو یشد ینم پا عقد بعد. یکرد

 و یکرد ینم ونیگر رو هاش چشم. ی ببر  و یبکش

 که بد چه. ی دیخر ینم ناموست واسه رو  مردم حرف

 !ومدمین که مونمیپش!شد دهیکش نجایا به کار و نبودم

@shahregoftegoo



 

 لبخند و برد اش چانه ریز را چادرش خانم حاج

 و شفاف نگاه و شد قرمز  شیها گونه که زد یمصلحت

  هم ذکر و بود کرده داغ که یبیمص حاج سمت زاللش

 متیمال با و  رفت رد،یبگ آراَمش  و خونسرد  نتوانست

 بعد ها جوون نیا برسن راه از بذار یحاج:گفت

 ! ییچا نه یا وهیم نه نشده تر گلوشون. کن شروع

 چقدر کردن ترش نیا به نه و ییگو آمد خوش به نه

 آروم که یداد قول و کردم صحبت باهات شبید از

 . یبزن حرف  آروم و یباش

 

 یول ار؛یب یی جا تا چند برو خانم باشه. هللا اال اله ال_

  نجایا به کار شد یچ که بپرسم دختر نیا از دیبا قبلش

  چه دخترم، بگو!گه ینم  یچیه پسر نی ا وگرنه دیرس

 ؟ یستیرودربا و ترس یب افتاده یاتفاق

 

 تا یرز#

 

 

@shahregoftegoo



 ۸۱_پارت #

 

 

 

 

 درست بود شهاب که گرداند یجهت را سرش تایرز

 .کوتاه یا فاصله با و کنارش

 و خط و یلجباز و لج سر  از نه اوردیب کم نکهیا بدون

 و کرد نگاهش د،یکش نجایا به آمدن از قبل که ینشان

  خودش از بهتره:گفت بیمص حاج به شمرده شمرده

 ه؟یک ای ثر که دیبپرس

 

 نیتحس را جسارتش و شد  تر ظیغل شهاب یها اخم

  یرو و برداشت زیم یرو  از ینکسیکل دستمال. کرد

 . شود خشک عرقش تا دیکش اش یشانیپ

 و بیمص حاج منتظر نگاه به توجه یب  و قرارانه یب

 گوشه به گوشه که ییها  مجسمه خانم، حاج نرفتن

 لیاص یها فرش تابلو. گذراند  نظر از را بودند سالن

 .کادی ان و و یمذهب ینگارها  و نقش و یزیتبر

@shahregoftegoo



 

 باال  کوتاه یمکث بعد را  راستش سمت یابرو لنگه

 !کرد امتناع یناباور  اوج در و فرستاد

 

 .تایرز ستین  بحثش یجا نجا یا هست که یک هر  ایثر_

 

 و دیچرخ  اش یسو به شتریب ریدلگ و سرتق  دخترک

  و دوخت منقبضش رخ مین  به را زاللش ی آب  یها چشم

 دایپ و دنیشن دنبال. یگرد یم انتقام دنبال:دیپرس

 !یستین قتیحق کردن

. یندار رو مادرم با شدن رو در رو جرات یحت 

 !رمیتقص یب که یریگ  یم من از رو یکار  یجزا

 

 .نجایهم کن تمومش_

 

 شتر یب کالم کی  حرفش .سخت و بود نرمش یب لحنش

 ! دیرس کیبار یجا به کار و نبود
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 و دهیفر یجلو  شیها چشم اوردیب تاب نتوانست  تایرز

  شهاب  دست یرو را دستش و شد پر  بیمص حاج

 از یکار دیشا زد،یبر رونیب را شیها عقده که گذاشت

 .دیایبرب یکس دست

 دانا رمردیپ نیا دیشا و بود گردنش به یپسر  حق

 بند از و دیبگشا  را یپدرکشتگ نیا کور گره بتواند

  وجود  در خدا چوقتیه که یحس...شود رها خشم

 ...نبود یخی ش شهاب

 

 یریگ یم پس من از رو مادرم  تاوان یدار  که بگو_

 مادرت و تو  یزندگ یکجا ایثر یدون ینم  که یحال در

 پدرت سر به یچ یدون ینم که یحال در...بود آمنه

 و مجهوله هنوز زهای چ یلیخ که یحال در...اومده

 !یستین جوابشون دنبال

 

  اشاره سرش با و شد بلند تند و ضرب به مبل یرو از

 دشیترد و فس فس یول شود؛ بلند هم تایرز که کرد

 زور به او و ردیبگ را  دستش خواست دید که را

 خودش به شد باعث ب یمص حاج بی نه که زدیبرخ

 !دیایب
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  نتوانست نکهیا از هم خودش و شد ُخرد اعصابش

  تایرز زبان  از را آمنه اسم و اوردیب  تحمل یا ذره

 .زد اش یشانیپ به را مشتش محکم و  دیرنج بشنود،

 از شر شر عرقش و کرد چفت هم یرو  را دهانش

 . کیسرام یرو  دیچک  و خورد زیل صورتش  یرو

 رد؟یبگ  پس تقاص معصومش رز  از دیبا چرا

  مخالفت منطقش و بود گناه یب که کرد اقرار قلبش

 .کار گناه که کرد

 

 و یپ  در یپ و مدام  و خورد درون از را خودش

 .آمنه  یرو تشیحساس به فرستاد  لعنت مستمر،

 

 دو میدار!پسر جات سر نیبش گم یم!سرجات نیبش_

 ! نرو در کوره از و کن گوش م،یزن ی م حرف کلوم

 

 

  یمن یبرا ست شکنجه یحاج  ستین حساب حرفتون_

  دمیرس نجایا به یچجور و دمیکش یچ یدون ینم که

 .مرگ مرگه،

@shahregoftegoo



 

 ! ریبگ آروم  پس بشه  حل تا یکن گوش یمجبور_

 

 و شد بلند شده دیسف یصورت  و ترس با خانم حاج

 .دینیبش شما زم،یبر یی چا برم:گفت

 

 چشم آن با و گرفت هدف را تایرز نگاهش و نشست

 بار صد  نه که بار کی  اش دهیکش درد مظلوم یها

 .کرد یعذرخواه

 ! بود شده درونش برخالف زبانش فقط

 

  بینج و ناز پر یصدا با را نرفته راه خانوم حاج

 .کرد نگاه ب یمص حاج به  تعجب از و برگشت دخترش

  را یچا ینیس که یمشک ابرو  و چشم و یچادر  دختر

 .کرد شیتماشا لبخند بدون و گرفت شهاب جلو اول

 

 تا یرز#

 

@shahregoftegoo



 

 ۸۲_پارت #

 

 

 

 

 حاج. گذاشتند زیم یرو و برداشتند را  یچا استکان

  و رفت خانم حاج . افتاد سرفه به و شد شانیپر بیمص

  دخترش.  شود صاف دیس یگلو که آورد آب یوانیل

  مادرش کنار مرتب و دیکش چادرش ریز شال به یدست

  را تایرز که نبود درست وسط نیا ی زیچ. نشست 

 ! کرد مشکوک

 

 . پسرم می بر  یخورد رو تیی چا اگه_

 که یدون یم بنداز راه خودت  رو کباب بساط رونیب

 . کارها نیا از ندارم یا سررشته

 

@shahregoftegoo



  یرو و دیکش سر را اش ی چا  از جرعه  نیآخر شهاب

 . گذاشت زیم

 گیر یب و  یعاد ،یدستپاچگ بدون و برخاست  درجا

 و انیگو یعل ای هم بیمص حاج و رفت اط یح طرف به

 .افتاد راه دنبالش استوار

 

 . شد سرد تونییچا_

 

  نگاه جنس که یدختر نازک یصدا سمت  به تایرز سر

 و ها حالت...شیها کردن برانداز...شیها کردن

  یلبخند  و دیچرخ بود، یگرید جور...شیرفتارها

 .کرد مهمانش دوستانه

 

 .نخورم بهتره کنه یم درد ام معده ،یمرس_

 

  اش یچا بایناشک  بود، آتش یرو اسپند که خانم دهیفر

 را چادرش و دینوش قند حبه کی با و  سره کی را

 . انداخت اش سرشانه یرو
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 خیم رشیز  که انگار یول ند؛یبنش توانست یسخت به

  به دخترش دیشا تا شد طرف آن و طرف نیا و بود

  آشپزخانه به و شود  بلند و اوردیب  مبارکش یرو

 .برود

 

  بود ییتایرز خیم چون نزد سر او از که یواکنش چیه

 یفضول به  ختم کنکاشش که انداخت ر یز به سر که

 سَّر گذشته در بایز دختر نیا با شهاب  چه حاال نشود

ر و  ! نداشت چه و داشت  یّس 

 

  تجربه که یا  دوطرفه حس و اش رابطه و خودش به

 ییتا دو  که ییها شب  به...کرد؟ نانیاطم بود کرده

  کار در یدروغ چیه که ییها نگاه به...رفتند؟ شیتجر

 ...کرد اعتماد ها نیا ی همه به دیشا...نبود؟

 

 .ادی یم هات  چشم رنگ به شالت رنگ_

 

  یبلند و قی عم نفس خانم حاج و شد شکسته سکوت

 . دیکش
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 . زد شیصدا  و دخترش سمت به برگشت گونه هشدار

 

 کنم فکر کن کم رو برنج  ریز برو جان فاطمه !فاطمه_

 !وقت  کی نشه گید ته بودم، کرده ادشیز

 

 به بحث نیا برود، و شود بلند دختر آن نکهیا از قبل

  شهیهم یبرا بار کی خواست و آمد جالب تایرز  نظر

 !بکند را هیقض قال

 و شانیها   مشکل وجود با...بود شوهرش شهاب

  شوهرش هم باز افتاد شان یپا  یجلو که ییها  سنگ

 او از تر شی پ بوده چه هر که بفهمد را  نیا دیبا...بود

  یالک را دلش پس شود تکرار  ستین هم قرار و بوده

 !نزند صابون

 

 

 .کرد انتخاب امشب یبرا رو شال نیا شهاب_

 

 .شد شل فاطمه ن یدروغ لبخند
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 رو دلش یچجور  بدونم کنجکاوم  قه،یسل خوش  چه_

 ! یخیش یآقا ی هرکس با ادی ینم ؟راهیبرد

 

 .ببرم رو  دلش نکردم هم یسع. نبردم رو دلش_

 

  را خودش  فاطمه یبازو به خانوم حاج  آرام ضربه با

 درست را چادرش. شد بلند  اش یجا از  و کرد جمع

 دهیکش و  کی بار یها چشم با و انداخت سرش یرو

 بر پلک بود، زده یمشک به که اش سوخته یا قهوه

 .نشود سیخ صورتش که نزد هم

 یول رفت؛ مادرش بند پشت و برداشت  را یچا ینیس

 صادقانه و زدن طعنه  بدون و کرد ی مکث راه مهین

 !شد عاشقت نیهم یبرا یمتفاوت:گفت

 

 تا یرز#
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 ۸۳_پارت #

 

 

 

 

  در دیکش  کنار آهسته را پرده و رفت پنجره پشت

  تا دور یحباب یها  چراغ یسو  کم نور و اطیح  یکیتار

 بیمص حاج  شیپ و گشت شهاب دنبال باغچه، دور

 .کرد شیدایپ

 و کباب جوجه  یها خیس با بود راه به منقل و ذغال

 ضعف به یحساب را دلش که دلمه فلفل و گوجه

 ! انداخت

  کرده قفل اش  معده بود، نخورده مدت چند  نیا یچیه

 بود بس یول بود؛ گرفته  یلجباز  و لج  سر شیگلو و

 !خودش به رساندن آزار و تیاذ

  کوچکش  یپاها و دیکش  نییپا را اطیح در رهیدستگ 

 طرف به و کرد فرو اش شده جفت یها کفش در را

 .رفت ق ی آالچ کنار شده   درست آتش
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  دختر به یغامیپ که بود نیا یپ ای بود نرفته رو از

 !برساند؟ بیمص حاج

 

  گرم جونت  شیآت کینزد ا ی ب نجا،یا ایب دخترم، به به_

 .بشه

 

 و کرد یمخف شالش ریز را بلندش و شانیپر یموها

  یجلو را دستش و  ستادیا شهاب  شانه به شانه

 . گرفت ها  ذغال حرارت

 دستش تا دیبخش یحرکت اش دهیکش یها  انگشت به 

  نگاه ینیسنگ  ناخوداگاه که نشود بسته و  باز سخت

  رهیخ گرفت، را مچش و کرد حس را اش یکنار مرد

 نابودش که یقشنگ شب و بود شده تای رز  حلقه برق

 .کرد

 

  ای کرده آماده رو شام خانم  حاج نمیبب تو رم یم من_

 باشه ها کباب به حواستون جا نیهم  دیبمون نه،

 !نسوزه
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 خیس. اوردین نه شهاب که کرد جابیا نطوری ا تحکمش

  یسرخ  به را ها ذغال بادبزن با و  چرخاند را ها

 یمشک دست کی  یموها نیب را دستش و انداخت

 .کرد زمزمه سرد و د یکش پرپشتش

 

 .خانم  حاج شیپ  ینموند چرا_

 

  پلک و رفت عقب کم کم، دخترک دی سف یها دست

 را مقاومتش ی آستانه دیبا  زد هم بر سخت را شیها

 در کوره از که...شود  شتریب فتشیظر...ببرد باالتر

 زخم شدن  جزغاله باعث ها ذغال همان مثل و نرود

 .گردد شهاب

  آمنه نام با یحت که بود تازه یحد به کهنه ناسور نیا 

 !شد شیپر روان و کرد باز سر هم

 

 ینم:گفت و دیکش بافتش قهی و بلند گردن بر یدست

  نیا یزیچ  کی انگار...داد یم آزارم یز یچ کی دونم،

  رو ها یانرژ...کرد بد رو حالم...نبود نرمال وسط
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  ییهوا کی رونیب نیا اومدم نیهم یبرا رمیگ یم زود

 ! بخورم

 

  ییها اخم با و شد کند شهاب دست در  بادبزن حرکت

  از یا خنده تک دار خش و گرفته ییصدا و هم در

 .زد ترس سر

  شود؟که ترک بفهمد؟که تایرز که بود نی ا از هراسش

 چند چند، انشیعص و دلش و خودش شود؟با طرد

 بود؟

 

 من از رو یانرژ نیا هنوز که خوبه پس_

 !هام حرف نی ا از تر تحمل قابل ...ینگرفت

 

 یتون ینم یحت ه؟چرایک  ایثر ینگفت چرا یول آره؛_

 یگ ینم ؟مگهیبذار ونیم در یکس با رو موضوع نیا

 ه؟ یچ کردنت فرار پس بوده تو با حق

 

  شیها چشم در شهاب نیغمگ  یها گفتن زادیمر دست

 درست تا برداشت  یبزرگ قدم و کرد حلول  کبارهی به
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 فراتر مشی گل از پا حد از شیب که باشد  ییتایرز مقابل

 .بود گذاشته

 هضم را موضوع نیا هنوز یوقت بزند حرف چه از 

 !بود شوک دچار  و نکرده

 شب آن چطور  دیزد؟ندی بر هم به حالش  دیبا بار هر

  منفجر مغزش که خواب و  الکل به برد پناه و کرد تب

 نشود؟

  ها یبد به... بود دهیند خوب خوشگلش  یها چشم نه،

 را عمرش دیبا مهربان نگاه   نیا...بود نکرده عادت

 یزندگ که بفهمد دیشا تا بگذارد شی ها گذشته یپا

 !بود یعمل ست، ی ن یتئور

 صورت با را صورتش فاصله یقیعم نفس دنیکش با

 شده مهار ادی فر یناخالص و کرد کم تا،یرز  کرده تعجب

 .گرفت را اش

 بادش دست  در سوانیگ انیم از را اش گذاشته جا دل 

  مرد که خوندن گوشم در  مدام یبچگ از:گفت و کند

 سته،یمیوا مرد جنگه، یم مرد کنه، ینم فرار

  یمشکل هر دل تو...گرفتم  ادی و شدم بزرگ ینجور یا

 یبرم پُر دست ای و رمیم یم ای و رم یم باشه هم

  دنبال سال همه نیا و کردم دست دست، اگه...گردم

@shahregoftegoo



  داده مادرم به که  بود یقول بخاطر نگشتم ایثر

  پاهاش ریز خاک به م یمردونگ به شرفم به...بودم

 ی فرار!کنم داشیپ و نگردم که خوردم قسم

 !رمیبگ ادی رو شدن یفرار!بشم

 

 خودش که کنم اهیس رو  روزگارش یصورت در...فقط

  رو دخترش یول ومد؛ین خودش...میزندگ تو بذاره پا

 .جهنم نی ا یتو فرستاد

 

 تا یرز#

 

 

 ۸۴_پارت #
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 و برگشتند دو هر بیمص حاج و خانم حاج یصدا با

 .گذاشتند کنار  را مجادله

 

 ست؟ آماده ها   کباب پسر_

 

 و گذاشت آتش یرو  را دیجد یها  خیس شهاب

 رو سفره نینی بچ ها  خانم. تمومه یسر نیا:گفت

 . یحاج

 

 سید تا کرد کمکش و رفت خانم دهیفر ی سو  به تایرز

  از فاطمه. بگذارد قیآالچ  داخل زیم  یرو را برنج

 ته از آه و کرد شهاب به نگاه حسرت با  ها پله یباال

 .آورد نیی پا را ها ظرف و دیکش یدل

 و دیدزد را شی اهایرو که  بود یدختر به چشمش کی

 دلش که ییاخمو و بلند قد مرد شیپ  گرشید چشم

 !بود صاف

  فلفل و دان  نمک و دیچرخ  فاطمه طرف  به تایرز سر

 .گذاشت زیم یرو را
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 هیبق تا  رفت آشپزخانه به توجه یب  هم خانم حاج 

 به نگاه که شد خوب. اورد یب نوشابه  با را ها وانیل

 ! بخورد یا  تازه حرص تا نکرد دخترش

  را تایرز  نیا و شده شهاب خیم که بود  تابلو یلیخ

  اش یزندگ آن از تر شی پ و بود شوهرش. کرد تیاذ

 نکرد؛ بروز گهید یدخترها شکل تشیحساس بود،

 .زد غل غل و دیجوش حسادتش درون از یول

 

 !داره دختر بیمص حاج  دونستم ینم_

 

  جمع را خودش و برگشت تا یرز سمت ضرب به سرش

 . کرد جور و

 

 بود؟ نگفته بهت یزی چ_

 

 ؟یک_
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 زد راه آن به را خودش بود زده را حدسش  نکهیا با

 ! بسنجد را  وقاحتش تا

 

 . شهاب آقا_

 

 .زنه ینم  حرف گهید  یدخترها  درباره من با نه_

 

 در و نشست یصندل پشت و دیکش یقیعم نفس فاطمه

 دایهو صورتش حالت تا کرد میقا را خودش  یکیتار

 .نباشد

 

 ؟ یدختر  چیه درباره_

 

 

 حسد یشور که یا خنده. گرفت اش خنده تایرز

 . بود زده هم به را حالش
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  یحد چه تا یک با اش گذشته  تو ستی ن مهم و نه_

  یتیاهم من یبرا زهایچ نیا چون بوده رفته شیپ

  که بودم یکس نیاول دونم یم که خصوص به نداره

 .داشت دوستم یجد ،یجد

 

 هم نیهم یبرا  سوخت فاطمه  یبرا یحدود تا دلش

 از یخال نبود، گزنده و یتهاجم  عنوان چیه  به لحنش

 .یا طعنه و کهیت و یدشمن  هرگونه

 آن کی  اش یرو و  رنگ که خانم حاج آمدن با

 روشن را  جا همه و زد را  قیآالچ برق دیکل برگشت،

 .کرد

  پشت و گذاشت زیم یرو را  ها وانیل ین یس و نوشابه

 وارد ها کباب سید با شهاب  و بیمص حاج سرش،

 . زدند یگرم لبخند و شدند محفل

 

  خودته  خونه  نجایا کنار دیبذار رو تعارف  گهید_

 .دخترم
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 نشست خانم دهیفر کنار و بود ایدر دلش بیمص حاج

 یبرا خودش تا گرفت دستش از  را بشقابش و

 .بکشد همسرش

 . کرد یباز ،ی باز  شیها کباب با سکوت  در هم فاطمه

 یم یچ:گفت گوشش کنار  تایرز به رهی خ شهاب و

 ؟ یخور

 

 از باشد شده خسته که انگار بود شده تر مهربان

 خرج به مقاومت چموش دختر نیا برابر  در نکهیا

 .بکوبد او سر را سنگش دل و دهد

  از پر هنوز  گرشید مهین... تنفرش از بود شده خسته

 و نوبرانه...بود ناب  خالصانه یها داشتن دوست

 ...اول دست

 

 گذاشت کنار را یباز  بچه  و گرفت باال را سرش تایرز

 بودند، گرفته فاصله غم از ذره کی که  ییها لب با و

 .کرد زمزمه

 

 . یشگیهم  همون از_
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  که یرستوران و درکه یها کباب...رساند را منظورش

  بارها او، بدون تنها، شهاب  و رفتند  هم با اول بار

 بدهد سفارش یچ دیپرس تایرز از یوقت و بود رفته

 ...خودت ی ها  یشگیهم همان از گفت

 

 تا یرز#

 

 

 ۸۵_پارت #

 

 

 

 

  ییرایپذ داخل. بردند و کردند جمع را ها فیکث بشقاب

 نکردن گوش حرف از دلخور  بیمص حاج  و نشستند

 حاج. شد وار پچ پچ یها  دو به کی مشغول  شهاب

 ینوران که  یا چهره با و  برخاست تایرز کنار از خانم
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 و گرفت را دستش تایرز به رو بود مهربان و

  بر شهاب پس  از یحاج فقط  بخونم نماز برم من:گفت

 .بهش بسپار ادی یم

 

 کرد بسته و  باز را شیها  پلک و کرد جمع را چادرش

  یخبر دعوا و جنگ از  باشد تخت الشیخ یعنی که

 !نبود

  جبهه اولش نندازد، شهاب یدادهایب و داد به نگاه

  که دهید ایدن رمردیپ نیا با آمده راه کم کم و گرفته

 .بود گذاشته گرو شیر ایثر ش یپ بخاطرش

 

 تا شد بلند مبل یرو از دهینکش قهیدق به  کالفه تایرز

 خانم دهیفر و شد رد اتاق کنار از برود آشپزخانه به

 . کرد پهن فرش  یرو را جانمازش که دید را

 شد تر تند شیها قدم و گذاشت کنار را کوتاهش  مکث

 از بود شده خشک اش یگلو. بنوشد یخنک آب که

 !اضطراب  شدت
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 و گفت با  آشپزخانه در آستانه کینزد درست یول

  نخواست. ستادیا بود، هیشب کردن بتیغ به که ییگو

  و خورد گوشش به" اسمش" یمنته ستدیبا گوش فال

 ! داد حی ترج را ماندن

 

 دماغ از ینچسبا نیا فاطمه؟از  رو دختره شیدید_

 هیپخ چه خونده درس خارج کرده فکر. ست افتاده لیف

 زده بهم رو مراسم شهاب شیعروس شب  خوبه  حاال

 دمیپرس میمر از. برده دهیکش رو دستش زور به و

 نشون عکسشم. کرد فی تعر دانشگاه تو من به اون

 .شام ز یم سر ومدمین شد خوب داد

 دمیشن من که ینجور یا ست باکره که بندم یم شرطم

 . بزنه دست بهش نذاشته خانم  یهوچ

 

 لرزه به حرص از و شد  یجار شیها  اشک تایرز

 .افتاد

 

 ی لقمه یبش  شهاب زن که فاطمه بود تو حق  واال_

 !یفرنگ  دختر نی ا گرفت رو تو
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 . برگشت آشپزخانه در همان از معذب

  یرفتگ اهیس  به رو ییها چشم با و بود نییپا سرش

 !بود تشنه خونش به که یمرد  به خورد

 

 گفته؟ بهت یزیچ  یشده؟کس یز یچ نمت،یبب_

 

 دو هر. نفرت و خشم با کرد نگاهش استرس با

  یرو شوهرش ظاهر به البته  شوهرش شست انگشت

 . نشست سشی خ  یها چشم  ریز صورتش

  کی و آشپزخانه سکوت  با اما بکشد؛ ادیفر  خواست

 کردن بحث د یق شان، یها حرف دنیشن احتمال درصد

 می بر زودتر امشب خواد یم دلم:گفت و زد را

 . خونمون

 

  یها لب به رهیخ و کرد براندازش هم در ییها اخم با

  انیگر شیها چشم  چرا. شد تایرز آلود شهوت و سرخ

 یگری د زیچ درخواستش ها چشم نیا بود؟چرا
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 حالش و درآورده را تایرز اشک یاالغ کدام  بود؟اصال

 بود؟ کرده  خراب را

 

 گربه  و سگ واسه  دلت هیچ واسه ات عجله_

 م؟ی نعشگ و ها راهیب بد ای شده  تنگ بودنمون

 

 . بود طبع شوخ یاندک لحنش. نبود یجد

 

 یم الی خ که یا رابطه اول شب یبرا  چکدومی ه_

  تنگ نرفت شیپ خوب و ره یم شی پ خوب کردم

 ثی حد و حرف گذاشتن سر پشت یبرا...شده

 آدم با نشدن چشم تو چشم و موندن تنها  یبرا...ها

 مقصر و  ها  کهیت و ها نگاه ریز نموندن یبرا...ها

 .ها دونستن

 

 تا کرد تحمل زور به و شد سرخ بناگوش تا شهاب

 .برود  شیپ آرامش با  و باشد آرام

 

 بهت؟ زده یحرف ی ک. نگو پرت و  چرت بسه_
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 ییها آن از نه یول بود؛ آرام یحدود تا  تایرز یصدا

 و شد پر صبرش  ی کاسه باشد یخونسرد پشتش که

  یطوفان یها چشم و خورده گره هم در ییابروها با

 . کرد نگاهش

 

 . بپرس بیمص حاج یدخترها از برو_

 بودن  خبر با همه انگار. خواهرش از. خانم فاطمه از 

 !دونستم ینم من فقط و

 

 بدتر ریتحق و یدلسوز از کرد شهاب  به را پشتش

 . نبود نیسنگ تایرز یبرا  یچیه

 هر و شد تکرار  کرات به هفته چند نیا  در که یاتفاق

  شتریب را اش شعله و  ختندیر آتشش در زمیه بار

 .کردند

  یجلو شهاب که یوقت تا نه یول شد؛ تند شیها قدم

 ! شود یا جثه میعظ سد اش
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  اش شده چفت دهان و زد  چنگ را اش آشفته  یموها 

 سمت را اش اشاره انگشت و کرد باز هم از را

 .دیغر مدارا با یول ؛یعصب و گرفت آشپزخانه

 و ُخرد اعصاب که بود نیا فرقش یسر نیا

 یبرا زهرا خواهرش  و بود فاطمه از رشیخاکش

 دو یصدا و شد التماس هیشب نگاهش رنگ نیهم

 .زد رون یب شیگلو چاه ته از اش گرفته و رگه

 

  هر بگو من به ایب گم، یم هم باز گفتم بار صد تایرز_

. کنم حلش خودم تا یشنو یم که یحرف

 بده آزارت و کنه تتیاذ  یکس دم ینم ؟اجازه یدیفهم

 !زدن یزر چه که یکن یم  فیتعر کاست و کم یب پس

 

  ستین کارم تو ییحاشا درسته، یکرد حس   که یزیچ

 بوده یهرچ...ستمین ییترسو آدم یدون یم خوب و

 شیپ که ندادم یکس به یقول و هاست گذشته واسه

 چون ریبگ باال رو سرت هم تو...باشم شرمنده خودم

  محال گهید یکس هر تو ریغ...گرفتمت خواستمت،

 !بود
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 را کتش. افتاد راه در طرف به و گرفت را  تایرز دست

 .شد بلند بیمص  حاج و دیپوش

  و عجله با شهاب و دیدو  پشتشان نماز مه ین خانم حاج

  نجایا:نگفت شتریب حاجاقا به کالم کی  یخواه عذر

  دخترهات. گرم دمت. یبد مون یآشت که یکرد دعوتم

 نیا از شتریب که میزن یم حرف فردا شدن ریخ سبب

 .ادیز  عزت. ستین درست موندن

 

 تا یرز#

 

 

 ۸۶_پارت #

 

 

 

 

 راست ک ی تایرز. زد را  برق دیکل و کرد باز را در

 و دیکش دراز تخت یرو  و رفت خواب اتاق سمت
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  دعا دعا دلش در. بست محکم  و سفت را  شیها چشم

  همانطور نخوابد کنارش و  نشود یآفتاب شهاب که کرد

  برخاست در شدن بسته یصدا با زود صبح و شد هم

 .رفت  حمام طرف به خسته و آلود خواب و

  چرم  یپالتو عجله با و خورد و کرد آماده یا صبحانه

 سرش  یرو را بافتش شال و دیپوش را قرمزش

  که ختیر یطرف کی را شی موها بلند یچتر  و انداخت

 .دیایب اش دهیکش صورت به شتریب

  با و انداخت ادشی بار چند شهاب که بود یزیچ نیا 

  یب دل نی ا " ای" تایرز ی شد خوشگل"   یها عبارت

  نیا حال  "  نبر ور اون ور  نیا موهات با رو صاحاب

 !کرد رو و  ریز را دختر

 

  از. زد نی ری ش یلیخ یروزها آن به یتلخ  خنده تک

  دیبا خوب  حال همه نیا که  بود زده حدس هم اولش

 ! بلنگد کارش یجا  کی

 

 و کرد پا به خانه همان از را قرمزش بلند یها  چکمه

 هشت تازه ساعت. رفت نییپا را ها  پله اطیاحت با
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 شان همه یوقت بهتر نیا از چه و بود نشده هم صبح

 !شود یفرار و  ببندد را فلنگ بودند خواب

 دراز اش یسو به یاری دست یکس  نبود یا چاره

  چند واقع در...ابندی نجات مخمصه ن یا از تا نکرد

 چیپ گوش و خان زیپرو از یخبر نه  که بود یروز

  داداش نه و  رعنا یها تی حما نه و بود شیها کردن

 ... الدیم بودن  

 به حاضر حال در هم  آن که مانده ی باق میمر تنها

 !نشود شیدایپ بود نفعش

 

 را انیقباد ابانیخ جردن، آدرس و شد  یتاکس سوار

 .زد هیتک یصندل یپشت به و فرستاد راننده یبرا

  ابانیخ به و کرد فرو شیها  گوش در را  اش یهندزفر

  کیتراف نی ا...زد زل تهران ازدحام پر  و شلوغ یها

  یروزها   آن چقدر...نبود نیریش اش ی برا گرید هم

 که چند هر گذشت سرعت به شهاب مهربان   و خوب

  یب اثبات یبرا  بکشد زحمت تا کرد دوارشیام شبید

 .مادرش  یگناه
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 ینوع به کدام هر که یا خانواده و ساختن انهیآش به

 از شهاب و پدرش از تایرز...بودند محروم آن از

 ...مادرش

 

 تومن هزار پنج و ستیب تون هیکرا. م یدیرس خانم_

 .شه یم

 

 پولش فیک از را پول  و کرد باز را فشیک پیز

 ران یتاکس  جوان جانب به را سرش و درآورد

 .چرخاند

 

 میبرگردم؟ن تا دیبمون منتظر شه یم فقط د،ییبفرما_

 !کنم یم حساب هم رو برگشت و ریتاخ هیکرا!ساعت

 

 با و دیکش  سرخش یها  چشم پشت را دستش راننده

 یم هم ما ساعت، مین همون. باشه:گفت یا سرفه

 . ستین  یطور میخواب
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 رنگ زرد سمند از عجله با و کرد ی لب ری ز تشکر

 .زد را دوم طبقه زنگ و شد ادهیپ

  تایرز و  شد باز یزیر کیت با در که بود سوم بار 

 و دیدو باال را ها پله آسانسور گرفتن نظر در بدون

  را شیها  چکمه دیرس که پاگرد به زنان نفس نفس،

 . درآورد یتند

 

  شانه یرو از را فشیک ی دسته خواست تا ناگهان

  یها چشم  به چشمش بگذارد نیزم و ردیبگ اش

 ! خورد  گره ترایم یها  اخم و ریدلگ

 

 تا؟ی رز یاومد نجایا یچ  یبرا_

 

 

  باز را دهانش یماه نیع و شد اشک پر  شیها چشم

 ...یچیه نه...یحرف نه...ییصدا نه یول کرد؛ بسته و

 

 مو درک به جهنم؟مو یتو یبمون شد باعث یچ_

 ُجون؟ یچ  خودت. موهات همه یفدا
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  ییها اشک و سرخ ییها  لب با و گرفت  باال را سرش

. آسونه ی لیخ قضاوت:گفت نشد خشک  یا لحظه که

  شما ترایم نه بود، یزیچ  کم نیکرد که یکار گم ینم

. من یجا بذار رو خودت یول د؛یهست من ییدارا تنها

 ات خانواده...یدار رو مهراد...یدار رو  تیزندگ تو

 از ینتون که ستین یبزرگ  یها دغدغه...یدار رو

  نخواستم جهنم؟چرا یتو موندم چرا...یا یب بر پسشون

 یم پس رو یک گناه تاوان دمیفهم یم  دیبا ام؟چونیب

  بخوام رو  میزندگ که بودم مطمئن خودم به انقدر!دم

 ! منه حق نیا. بدم نجات

 

 

 با یز: ُجون

 

 تا یرز#

 

 

 ۸۷_پارت #
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  سکوتش با  و بدهد حق تای رز به توانست سخت چقدر 

 !ببرد  باال را تشیرضا پرچم

 و دیکش دست بافتش، پشت پر رنگ اهی س یموها به

  باال را کمانش  یابرو  یتا کی و کرد تر باز را در

 .فرستاد

 

 !تایرز نداره حال  یاطلس که بگم یول ایب_

 

 حرف باهاش خودم بهتره:گفت و زد  یکوتاه خنده

 گوشش  به رو  خبرها گه ید یکس نکهیا از قبل بزنم

 . برسونه

 

.  شد سالن وارد و شد رد ترایم کنار از باد و برق نیع

  مبل یرو از تایرز دنید با  فنر مثل پرستارش؛ زهرا
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 چیه که ییها کیتبر و  خوش ییرو  با و برخاست

  یحساب و گرفت آغوشش در نداشت، ییجا دلش ی  جا

 .چالند  را تایرز

 

 بود شده تنگ برات دلم. خانم عروس یاومد خوش_

  خوبه!کرد داتیپ شه ینم ی زندگ خونه سر یرفت گهید

  سرت دور شه یم پروانه هم هنوز شهاب ؟آقایهمچ

 بگرده؟

 

 

  نگاهش تشر با و دیکش آهسته را زهرا دست ترایم

 نگاه که بود ستادهیا زار یحال  با همانجا تایرز. کرد

 به را او مادرش زده دلشوره و مشکوک و رانیح

 .ردی نگ آبغوره تا آورد خودش

  و انداخت  نیزم یرو را فشیک و نشست تخت ی لبه

 پشت از یجور . رفت  یاطلس آغوش در حرف یب

 شانه طرف دو را دستش و گرفت سفت را مادرش

 تنش به لرزه که گذاشت اش یاستخوان و  زیر یها

 از را مغمومش و دهیترس دخترک یا لحظه و انداخت

 .کرد دور خودش
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 از که کبودش گرفته رعشه و چروک دست  دو هر با

 صورت بود، شده ُمرده خون یشمار یب  یها سوزن

 . کرد نگاهش زنان دو دو و گرفت  را تایرز

 

 چه ن یه؟ایحال چه نیا!یعسل ماه گفتن من به_

 تازه کی  یبرا هیختی ر و سر چه  نیه؟ایشونیپر

 !عروس؟

 

 شد رهیخ اش پژمرده خوشگل دختر تک به ناباورانه

 به بود ممکن به که ییها گمان از دیلرز شیصدا و

 !باشد وسته یپ قتیحق

 

 شهاب؟ _

 

 

  تند انقدر چرا و برود شیپ آرام کردم  یسع تایرز و

 رونیب را شی ها درد_مادرش_ایثر امن  بغل رفت؟چرا

  که بود یتیحکا کرد؟چه فوران ناگهان و ختیر
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 دهیبر شیها غصه و شد یخال هق هق از و دینترس

 زد؟ رونیب اش یصورت  یها لب انیم از دهیبر

 

 شمیپ تو...خورد  هم به یعروس ...شد نابود یچ همه_

  یب...نیع...نداشتمتون...نبود چکسیه...ینبود

  تا...تا کرد خوردم...شتریب ییتنها...ها میتی نیع...کسا

 ... اومد سرم که ییبالها

 

 ن؟ینکرد خورده؟ازدواج هم  به یعروس_

 

 زور به و گذاشت  دهانش  یرو را رگش  پر یها دست

 نییپا  اش یآب شیها  چشم از اشک قطره چند

 ( aqua blue.)ختیر

 شیها چشم در آب که بودند داده صی تشخ  دکترها

 !شیپ سال ده از بود نمانده

 

  یدعا بدون...یزیر آبرو با یول...می کرد ازدواج_

 ...یخوشبخت
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 مایا با و چسباند  یاطلس دهان به را آب وانیل ترایم

 در را شورش تا کرد نگاه تا یرز به اشاره

 ...بود بند ییمو  تار به ایثر یزندگ...اوردین

 

 و گذاشت کوچکش  زیم کنار  را آب یخال مهین وانیل 

  شده گشاده ییها چشم با و فشرد هم به را شیها لب

  یکار پنهان نیا که خواست ده،یپر رنگ یصورت و

 !مدت نیا دهیکش چه دخترش بفهمد و  شود شکافته

 

  تایرز#

 

 

 ۸۸_پارت #
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 دیکن خلوت دیبر...دخترم خوبم من نه ...ترایم نه_

 نمیبب دیبذار...رونیب زهیبر  دیبذار...بگه  تامیرز دیبذار

 ! خبره چه

 

 .شد تر ادیفر پر یول تر؛ توان کم آخرش یها  جمله

 

  یاطلس مامان یبگ یومدین چرا شده، یچ  نمیبب بگو_

  چشم دخترم؟چرا شده؟چرا اهیس روزگارم نیبب و ایب

 !وقت؟ همه نیا قشنگم؟بعد

 

 خم که گرفت را مادرش یها دست و  شد خم تایرز

. بود زار ی نجوریهم حالش افتد،یب زحمت به و نشود

 تمام یکاف اندازه  به و شده مرخص مارستانیب از تازه

 .بود گرفته درد را بدنش

 

 دمیرس یم بهت  یچجور ...کردم یم فیتعر  یچجور_

  بود شده فلج مغزم انگار ...بودم ریگ خودم یوقت

  حس رو دادنش جون و بود افتاده کار از قلبم...مامان

  دم،ید یم  هام چشم با رو مرگ داشتم...کردم یم
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  عرض در من شهاب  ...شهاب که گفتم یم یچجور

 میدیناام لیدل شد. کابوسم شد. لمیعزرائ شد شب کی

 .یزندگ از

 

 را خودش و کرد پاک دستش پشت با را  شیها اشک

 هیر با  شیها هیر و دیکش جلوتر تخت تشک   یرو

 بگو من به:گفت و افتاد خر خر به مادرش خراب یها

  سو کی  تو از شهاب نفرت  که بگو من به...مامان

 که بگو من به...یندار اش گذشته به یربط  و تفاهمه

 ! یستین تو نهیک نیا لیدل

 

 

. زد هق و گذاشت ایثر الغر  یپاها ی رو را سرش

  بهیغر یقلمرو نجایا چون ختیر رونیب ضعفش تمام

 سرخ یل یس با را صورتش و ستدیبا محکم  که نبود

 ... ردینگ قرار حمله معرض در تا دارد نگه

 ...بود آرامشش امن ی نقطه نجایا

 ...بود ایثر باز و مهربان آغوش نجایا
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 به توانست راحت را مادرش یفداکار یبو  نجایا

 ختیر اشک جان و دل  از نطوریا که ردی بگ مشامش

 افتاد خوردن تکان به غم، حجم نیا از  شیها شانه و

 ... کرد یخال را خودش و

 

 گوش اعتراف بعد خوب   حس نیا نی ب درست یول

 و دیشن را مادرش وار زمزمه و خسته یصدا شیها

 !رفت بند شیها اشک

 

  یم کردم یم فکر...داره دوست کردم  یم فکر من_

 ... نداره ما از ینفرت و یهست یک که دونه

 

 دهانش یجلو  را دستش ترایم. کرد  بلند را سرش

 . بست هم یرو  را شیها پلک  و گذاشت

 

 ... یعل  و من نیب کنم ینم درک رو  خشمش نیا_

 

 نیمامان؟ب یگ یم یش؟چیشناس ی؟میعل  و تو نیب_

 بوده؟ یچ شما
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 که دیفهم تازه و کرد غروب ایثر فروغ کم یها چشم

 یاطلس از  تایرز که یحد  تا رفته شی پ یبد یجا از

  که کرد نگاهش ناباور و منگ و جیگ و  گرفت فاصله

  انکارش یجا  کاش یا که  یزیچ بشنود، را اش ادامه

 !بود

 

  من نیب...خورد  جرقه یخی ش شهاب تو ن یب که یحس_

 . تایرز بود، هم یخیش یعل و

 

 یم یچ ؟مامانینداشت ؟دوستشیچ ؟عطایچ پدرم_

 معشوقه... پس بوده راست زده که ییها حرف...یگ

  جوون  و کرده دق آمنه هم نیهم یبرا  یبود اش

 ...یبرا...نیهم یبرا...شده مرگ

 

  ایثر آرامش کرد یسع ترایم. شد بلند اش یجا از

  آن کی تایرز یول...نشود میوخ حالش و  باشد برقرار

 تعادل یب و  شد دهیکش یاه یس پرده شیها  چشم  یجلو

 ...رفت عقب عقب
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 .کرد زمزمه  زجر پر و خسته ایثر

 

 یچ دونم ینم...کرده  فیتعر یچ  دونم ینم_

  ینم...دخترم یبش من مثل خواستم ینم...یدیشن

 بهت نیبش ایب...زکمیعز یبش دل به حسرت خواستم

  مناسب فرصت کی دنبال  واو به واو و  مو به مو بگم

  چوقتیه رو عطا من یبفهم  خواستم ینم گشتم یم

 ...خواستم ینم

 

 !کرد خاموش را ایثر تای رز تلخ جواب

 

  رو من ندهیآ تو گذشته  ...دنیشن یبرا رهید گهید_

 ...کرد خراب

 

 تا یرز#
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 ۸۹_پارت #

 

 

 

 

  شهاب یها هیگال و زد چنگ نیزم یرو از را فشیک

  و صد کبارهی به که یحال  و قرمزش یها چشم و

 مبادا که کرد وحشت تایرز  و کرد رییتغ درجه هشتاد

  ورق ذهنش در شود، یز یچ  یا سکته ،یتشنج دچار

 به راه شی ها ضجه که  یاطلس به توجه یب و خورد

  چکمه در  را شیپاها و  کرد باز را در...نبرد ییجا

  را آسانسور ی دکمه و  برد فرو رنگش خوش یها

 ... زد

 

  مارگونهیب و ناالن چقدر و شد بلند مادرش یصدا

 ... کرد را ششیدارا  تنها...دخترش تک التماس

 

 میبزن حرف هم با بمون...دخترم نرو...تایرز بمون_

  یهست یعصبان االن...یدون ینم رو زهایچ  یلیخ تو
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 قضاوتم درست یتون ینم  یریبگ میتصم یتون ینم

 یقربان هم من...بودم گناه یب هم من خدا به یول ؛یکن

 ترایم...تایرز نرو...شدم مردم و ها خاندان و ها سنت

 دهیشن از تر یطوالن داستان نیا ادیب بگو...بمونه بگو

 ! هاشه

 

  ی لهجه و آرام یصدا با و کرد باز را در ترایم

 جگرش  سر دندان که  زد حرف ایثر  با اش یجنوب

 .بگذارد

  بخواهد که نبود یا افتاده پا ش  یپ اتفاق مسئله نیا

 که نبود یزیچ کم...دهد قرار مواخذه مورد را تایرز

  صبور سنگ شهیهم مثل و نرود باشد داشته انتظار

 ...شود

 

  آتشش  در زمیه یمنته درآمد تایرز پشت دفعه نیا

 .زدیبر هم به  شتریب اوضاع که ختینر

 

 دادا؟   یر یم کجا_
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 .کرد شروع  را اش یرگبار  یها پرسش

 

 یخوا  ینم تایرز اما برات؛ سخته دونُم یم_

ت!بوکو گاین جا   ی؟ایبشنُو  ؟یمون ینم. نگرانه موم 

 

 .کرد باز را  آسانسور در کردن نگاه یب

 

  خوب حالم...بمونم خوام ینم...بشنوم خوام ینم_

. بمونه هم زهرا. بمون ششیپ باشه؟تو ست،ین

 .باشه بهش حواستون

 

 سر از و نباشه؟مادرته بهش حواست چرا تو_

 بعدها نذار...دادا نکن یول...یر یم  یدار یلجباز 

 !ها یبش مونیپش

 

 

 . دوخت ترایم دار سورمه یها چشم به چشم تایرز
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  من؟از کردن تیاذ از نشد مونیپش یکس  چرا پس_

  آدم من من؟مگه  دنید  صدمه من؟از شدن ناراحت

 که نجاستیا شکنم؟اشتباهتون ینم من نبودم؟مگه

 دیبا صبورم چون...میقو  چون...آهنم نیکن یم فکر

 . کنم تحمل رو ادی یم سرم که ییبال هر

 به میانرژ...ترایم شده  تموم تمیظرف  متاسفانه یول

 کنار و باشم تنها که بده  رو اجازه نیا... دهیرس صفر

 . بخوره غصه نذار شش،یپ برو...امیب

 

 رونیب نی سنگ را نفسش و شد بسته آسانسور در

 .فرستاد

 د،یکوب هم  به محکم که را در و شد یتاکس سوار  

  و کرد صاف را اش یصندل آلود خواب راننده تازه

 خانم؟ برم  کجا:دیپرس

 

 .یفاطم دونیم. شدم سوار که ییجا همون_
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 ریمس آخر  تا و چسباند نیماش شهیش  به را سرش

  ها ابانیخ به...کردن هی گر بدون...کردن بغض بدون

 گفته راست شهاب نکهیا از گرفت دلش و شد رهیخ

 !بود

 گرفت اش شده شیر شی ر دل و یخواه حق از دلش

  زل شیها  چشم  به طلبکار و ردیبگ  باال سر چطور و

 تنم عروس لباس...را  آمالم یجرات چه  به که بزند

 یکرد مال لگد  را غرورم و آبرو...را می بایز شب...را

 شهاب؟ 

 مهر یوقت ردیبگ را مادرش طرف دیبا  ییرو چه با

 نیا لشی دل و زد اش خورده زخم مرد نهیک به دییتا

 !نشود؟ خودش هیشب فقط که بود

 ...یمحض یخودخواه  چه

 

 تا یرز#

 

 

 ۹۰_پارت #
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  رنگش ییخرما  بلند یموها و رفت حمام گرم آب ریز

  نور ریز و بود نشیب ییطال  رنگ هم ییها رگه که

 را بود دهیخر را شهاب ب  ی نج نگاه درخشش دیخورش

 .کرد یکش آب و زد شامپو

  ش یها اشک که ستیگر توانست تا و زد فیل را بدنش

 از دور و بود تر یمخف هم دردش ینجوریا نباشد دایپ

 . گرانید  دلسوز چشم  

 

  زور به و بست ساعت کی حدود از پس را آب ریش

  یا هاله را  دورش تا دور که را متورمش یها  پلک

 .کرد بسته و باز را بود کرده احاطه سرخ

 مانده جا تخت یرو اش یلباس حوله که افتاد ادشی 

 پشت که یرنگ  دیسف کوتاه و کوچک حوله ناچار به و

 .رفت  رونیب و دیچیپ تنش دور را بود حمام در
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  به رو شهاب با گرفت باال را سرش نکهی ا محض به

 راهنیپ یها دکمه کردن باز مشغول که شد رو

 .بود دشیسف

 و افتاد اش دهیورز بدن یها عضله به چشمش

  خواست تا و چسباند حوله  یرو یضربدر را دستش

 و گرفت  باال را سرش برود،  ها لباس کمد سمت به

 . کرد نگاهش

  و ها یبلند  و یپست تا ریبگ کشیبار یپا ساق از

 آن عطر ی بو که سشیخ   بلند یموها و  دیسف پوست

 .کرد خودشیب خود از ی لعنت یشامپو

  

 . اونور کن رو ؟روتیکن یم نگاه یچ به_

  

 درآورد را راهنش یپ و کرد تلخ یپوزخند با را پشتش

  نکهیا برسه چه یکن نگاهم یتون ینم ی گ یم:گفت و

 که کنم یادآور ی آره؟بهت ،یبزن بهم دست  روز کی

 .کن هات گوش جفت زه یآو رو نیا. تایرز یمن زن
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 سرش. زد چشمک  تایرز به  یبدجور شهاب یها کول

  شیها لباس که کرد باز را کمد در و انداخت نییپا را

 دل که یوقت هم آن بود افتاده تله در. اوردیدرب را

 ! بودند؟ نامحرم شانیها

  چشمش کی که یحال در دیکش رونیب را رشیز لباس

 حال هر به بزند دشید و برنگردد که  بود شهاب به

 !نبود که خطر یب تیکبر

  

 تمومه؟ _

  

 .نکن  نگاه نه_

  

  

 درست هم آن  برگشت طرفش به و شد یعصب شهاب

 انیعر شی پاها و دهیپوش را شرتش یت فقط که یوقت

 قلبش...شد قرمز و کرد حبس نهیس در را نفسش. بود

 پلک...فرستاد لعنت طانیش به دلش در و زد تند تند

 .دیغر و بست زنش یرو به درد پر و سخت را شیها
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 ینم یدرمون درست و سالم مرد چیه که یدون یم_

 بره تشنه و نزنه  دست شی عقد زن به کنه تحمل تونه

  نگه رو خودم  یجلو یدون یم. برگرده و چشمه لب

  یباز ریش دم با پس تایرز نباشم وونیح که دارم یم

 ! دختر نکن

  

 از و نشست شیتایرز لب  یرو یدار  طنتی ش لبخند

 . ستادیا شیجلو قصد

  وجودش  در لیم نیا دی با...بخواهد دیبا...ندیبب دیبا

  یمو تار به دستش که شود زنش دیبا...شود داریب

 فیحر داشتن دوست نیا فقط...نرسد_مادرش -ایثر

 نیا باشد یا معجزه دیشا و بود اش یدشمن و نفرت

 !عذاب و دنیرس

  

 به رو من. یزد دست من به یلعنت شب  اون چطور_

 رو عروس لباس بند. یخوابوند  تخت  نیا یرو زور

 ! تجاوز بود؟آهان، یچ اسمش .یکند یرحم یب با
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 بدهد؛ قلقلک را وجدانش  عذاب فقط که بود نیا تشین

  اش شرمنده و یحرص...کرد اش یعصب بدتر یول

 دهیترس یتایرز ریتصو و بود قرمز شی ها چشم...کرد

  یجلو کیتار  شب آن در  خودش یوحش...و انیگر و

 !رفت رژه شیها چشم

 هیمو...بود گوشش در هم هنوز التماسش یصدا

 به دستش نکهیا یبرا تالشش و شیها  قسم و شیها

 ...نخورد تنش

  

  کی ته تا که نهیا به فقط  تجاوز یکرد ه؟فکریچ_

 ؟نه،یری بگ  رو دختر ک ی یباکرگ و ی بر رو رابطه

 رو من زور  به...یزد دست بهم زور به که نیهم

 یعنی...یگرفت رو پاهام و دست زور به...یدیبوس

 ! من م یحر  به اجازه  یب شدن وارد

  

 را اش یدل و دق هم تایرز و کردند نگاه را گریهمد

 نفرت، یجا یا لحظه توانست هم و کرد یخال

 ...ندیبب شیها چشم در  را یمانیپش
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 دست ناگهان که کرد تر دور  را خودش  و دیکش عقب

 ...رفت شلوارش کمربند سگک سمت به شهاب

 د؛یتن هم در را شیها اخم  زده وحشت و کرد بازش

 زیم یرو  و درآورد دهینکش  هیثان به یوقت یول

 ... کرد  رها را اش شده حبس نفس...انداخت

  

 

  و کرد توقف مکث با برود  حمام به نکه یا از قبل  

 روان و روح  بر شد یز یت اش برداشته خش یصدا

 . تایرز

  

 چه دارم دونستم یم خوب یول بودم؛ شده وونهید_

  چشم زهره و بترسونمت خواستم یم. کنم یم یغلط

 سر شاهرگتم، یرو غیت نیع من یبدون  که رمیبگ

 !دمیبُر نرفته ،یبرگردون

   

  

 

 تا یرز#
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 ۹۱_پارت #

 ۱۳۹۸/۰۹/۱۰  گذشته

 

 

 

 

  رودخانه کینزد که یبزرگ تخت یرو  سمانه کنار

  به آب خروش. زدم هیتک اش یپشت به و نشستم بود،

 با و رفتم فرو غرقابش در یا لحظه که بود یقدر

 خوانده  لشیموبا در که یجوک از سمانه بلند خنده

 بنا تا را ششین که برگشتم طرفش به دهیترس بود،

 و دمیکش یکشدار و  بلند نفس. دمی د باز گوشش

 .گذاشتم کنارم و کردم تا و درآوردم را کاپشنم

  انشیقل یچا  سیسرو و  هندوانه رستوران شخدمتیپ

 یعالم در که سمانه به رو و گذاشت  تخت یرو را

 د؟ ی خوا ینم یا گه ید زیچ:دیپرس بود، گرید
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  زحمت یب میخواست یم یقور تو ی چا  فقط نه،_

 .دیکن عوضش

 

  لوچه و لب با و بود دستش در یکیبار کمر استکان

 گذاشت اش ینیس در دوباره معوج و کج و زانیآو یا

  خوردنش یچا کفاف که ردی بگ یقور را اش یجا که

 .بدهد را

 دورش را دستم و کردم جمع شکمم در را میزانوها 

  یبشکن سمانه که شدم رهی خ آب به هم باز و گذاشتم

  و ریس   کجا:گفت یجد یلحن  با و زد می ها  چشم شیپ

 تا؟ یرز یکن  یم احتیس

 

 .جا چیه_

 

. هست تیچ  کی معلومه. یافتضاح ییگو دروغ یتو_

 شهابه؟ موضوع نم،یبب

 

 را بیفر بنا از یرابطه  نیا ازیپ تا  ریس بود قرار

  بود سخت اقرارش. دهم ح یتوض سمانه  و ترایم یبرا
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  لق دهانشان دیشا که بودم نیا نگران دل  یطرف از و

 دایپ کش یماجرا نیا کوزه و کاسه  ریز ای و باشد

 .بزنند کرده

 یشدستیپ داخل هندوانه یا تکه و  کردم سکوت

  را قاچش چنگال،  با و دمیکش خودم یجلو  و گذاشتم

 .گذاشتم گسم دهان   در

 و دیکش  را انیقل رهیخ  و مشکوک ینگاه  با سمانه

 !کرد زدن حدس به شروع زدن تعارف نیح

 

  یکرده؟م کار یچ !هیخیش شهاب  آقاتون موضوع  پس_

 بلند سرش ریز ست،ین داشیپ  هیوقت چند گم

 بذاره؟ شیپ پا  نداره کرده؟قصد انتیشده؟خ

 

  اهل نکهیا به علم با و زدم  سمانه نهیس به رد دست

  پا و بکشم که داشت اصرار نبودم، زهایچ نیا و دود

  از تر دور یبداخالق با ی ول بروم؛ شی پ اش یپا به

 درشت  یها چشم به شده شانیپر و  نشستم سمانه

 .زدم زل اش یا دکمه یمشک
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 مدت  چند نیا...بود بلد را میها نگاه زبان کاش

 در یکس با را ام نهیس در شده قلنبه راز  نیا نتوانستم

  منطق ی ب یکارها از بود گرفته دلم...بگذارم انیم

  یپ یها سوال از...رو شی پ  یها بست بن از...خودم

 اش یکالفگ که یخیش شهاب نبود از...مادرم یپ در

 خدا یرضا محض و آورده درد به را میها  استخوان

 !بود؟ دهیبر را امانم اش یدلتنگ که شده مرگم چه

 

  شه خوب حالت  درکه میاومد. یفضول از ُمردم اوف_

 ! تایرز

 نه یتق نه یکرد وا رو هات اخم نه  یزد حرف نه

 تو از و اومد در صدا نجای ا یها سنگ و کوه از یتوق

 ! نه یکی

 شد حل!ی؟نشدیشد آروم یرفت راه و یرفت راه فقط 

  خالص رو  خودت و بگو خب!دلت؟نشده تو کور گره

 .گهید کن

 

  جمله کی در را ماجرا ی همه که کردم عزم تا

  نکهیا یبرا  هیالک  رابطه  کی ما رابطه" که بگنجانم
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 یرو اش شماره و خورد  زنگ لمیموبا"  بمونم رانیا

 !بست نقش شگرینما صفحه

 اش کله و سر چه یبرا و گذشته روز پانزده از شتریب

  یجور...باشم یگرید جور    احساسش خام که شده دایپ

 و سرد و خشن آدم نیا شی ارهایمع که یی تای رز جز به

 تایرز آن چون اوردین تاب دلم یول...نبود  تعصب پر

 .اریع تمام یرانیا دختر   کی شده دارشید بعد

 

 .شهاب آقا سالم_

 

 شده تا چهار  ییها چشم با و نشست زانو چهار سمانه

 نییپا سر معذب. کرد نگاهم  شده زیت  ییها گوش و

 احوالم ضیمر و زده خی قلب  به اش یصدا که انداختم

 !کرد کر را گوشم قلبم ی ها تپش یصدا و شد شخم

 

 . سالم کیعل_
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  یبرا را تر خلوت ییجا که دیشن را رودخانه یاهو یه

  رفت راست  کی ناخوداگاه و کرد انتخاب کردن صحبت

 !بودم که  ییجا سراغ

 

  یجا معلومه. شما به گذره ینم بد شکر  رو خدا_

 .جا همه از خبر یب  و یهست ییهوا  و آب خوش

 

 ؟ یخبر  چه_

 

 نفس چون کرد پرت را خودش یصندل ی رو  که انگار

  هیثان چند می ضخ سد رشیج  ریج یصدا و  دیکش یراحت

 .شکست را نمانیب  سکوت یا

  مادرت نکهیا:گفت یجد  و خمار و رگه دو ییصدا با

 یم دومادش وجنات از داره و بهیمص  حاج شیپ

 .پرسه

 

 تا یرز#
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 ۹۲_پارت #

 

 

 

 

  رم یم. خونه رم یم:گفتم یسخت به و آمده بند زبانم

 . رم یم. کنم یم درستش

 

 سمانه. کردم قطع را تماس و دینرس یخداحافظ به

  پرداخت یبرا و گذاشت کنار را دنشیکش انیقل

.  رفت باال بدو بدو یسنگ یها پله از حساب  صورت

 پشت و انداختم ام شانه یرو را فمیک بلند ی دسته

 نشستن با و شدم نیماش سوار. افتادم راه سرش

 و کردم تا  صد تا را سرعت گفتنش" می بر" و سمانه

 .رفتم نییپا را  یریسراز

 به را سرعتم و انداختم جا قفلش در را یمنیا کمربند

 بود درآمده  دروغ نیا گند  باالخره...کردم شتریب مرور

 ...بجنبانم دست کردنش جمع یبرا دیبا و
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 . تایرز ب رون تر  آروم کمی_

 

  که زدم را  پاک برف و  بود شده نینش ته میها نفس

 ! نشود خارج درسمید از ی باران ی جاده

  به عجله با سمانه که گذاشتم بوق ی رو را دستم 

  ستیر و راست فهیوظ تا زد زنگ خانم نادره مادرش

 .بگذارد اش عهده به را  اوضاع کردن

 

 . فقط برو خانم،  ایثر خونه  برو مامان_

 یم  سوال چقدر بابا یا...شده یچ دونم ینم

  هست یچ هر یول ندارم؛ خبر گم یم...شیچ...یپرس

 بهش حواسم باشه...باشه ...کرده نگران رو تایرز

 ...هست

 

  چشمش گوشه کی با و بود  شده یگری د طور لحنش

  نییپا سر مشوش، و جیگ و کرد نگاه را  نمییپا  تا باال

 .گذاشت جگاهشی گ یرو را دستش و انداخت
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. دمیچسب یدست دو را فرمان و شدم  رهیخ جاده به

 یساعت بمب نیع که کردم یخال ینجوریا را حرصم

 !نترکم دنیرس ستوه به شدت   از

 

 یدید اگه...خداحافظ برو باشه...مامان خداحافظ_

 بده خبر...بزن زنگ  ست ختهیر هم به یچ همه

 !جون نادره یدیرس

 

 گرفت نفس تند تند و انداخت فشیک داخل را لشیموبا

  و درشت یها  چشم با  و برگشت یکجک سمتم به و

 .زد زل رخم مین به کمانش  خورده گره یابروها 

  یحالت و شده غنچه  یها لب با که  کردم نگاهش

 نیا!یزن ینم حرف شده یچ  کی گم یم: گفت بدگمان،

  ؟ازیلرز یم یدار االن که یزد یگند  چه هفته چند

 ! تایرز قرآن به کنم یم دق دستت

 

 وقتش...سمانه نکن پرت رو حواسم...گم یم بهت_

 . ستین

 

@shahregoftegoo



  هم را ضبط تخم و اخم با  و زد جانم به غر زیر کی

 . دیچسب اش یصندل به و کرد روشن

 دلم  یکجا دیبا را نیا ریواگ و ریهاگ نیا در

  بودم، ستادهیا پشتش که یمرد شیپ می آبرو!بگذارم؟

 ساده یعذرخواه کی با آمد بار به که ییرسوا و رفت

 و مرام که هم هرچقدر نبود جبران قابل وجه چیه به

 !کرد ثابت  ها نهیزم نیا در را معرفتش

 

  نگیپارک در یجلو را ن یماش و دمیچی پ کوچه داخل

 .شدم ادهیپ عجله با و گذاشتم

 که نگذاشت میتنها و دیدو دنبالم سمانه  سر پشت از 

 ! ردیبگ را بود گذشته فکرش از که یراه هزار  یجلو

  ها سال چقدر و بود بخور درد به نجای ا خوب دوست

 ... بودم مانده محروم  وجودشان از

 

 فمیک از را دیکل و رفتم باال زنان نفس نفس، را ها پله

  یرو بنفشم بافت شال. کردم باز را در و درآوردم

  سالن وسط  میها  چکمه با و بود خورده زی ل میها شانه

 طرفم به زمان هم خانم نادره و مادرم که رفتم ییرایپذ
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 نگاه نیا. کردند نگاهم ر یمتح  و متعجب و دندیچرخ 

 . افتادند خنده به و  شد بدل و رد خودشان نیب

 خشکش چوب  یپاها و زد کنار را اش یپتو  یاطلس

 پر و شاد یول لرزان؛ و کرد  زانیآو تخت یرو از را

 !مبارکه:گفت یانرژ

 

  پخش و افتاد ام شانه ی رو از کوچکم فیک بلند بند

 و درست لیتحل  کی  به نتوانست ذهنم. شد نیزم

 میگلو از جانکاه و دهیبر دهیبر نفسم و برسد یمنطق

 ...دیچیپ سرم در خانم نادره یصدا که زد رونیب

 

 ...هم پشت و بار چند

 

 که یشب  یدیم؟دیبخور یک رو تیعروس ینیریش_

 و نبود راه یب پر مییشگویپ بخت، خونه رفت ترایم

 دراومد؟  آب از درست

  بازار سر اون  تا بازار سر نیا از مبارکه گه یم ایثر

 !بیمص حاج اللخصوص کردن دشییتا
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ل وقتشه ل...جون دختر برات گهید میبکش ک   یمجلس ک 

 ... مون فهیطا و قوم شان هم و

 

  جسم پشت از سمانه افتادنم قبل و شد سست میپاها

 .دندیکش غیج شان یتا سه هر و گرفت را جانم یب

 

 تا یرز#

 

 

 ۹۳_پارت #

 

 

 

 

 بلند و گذاشتم زیم یرو را قند آب وانیل  گونه سرسام

 چند سرم دور ایدن که یا  جهیسرگ با و تعادل یب شدم،

 . دیچرخ  دور
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 دیبا و بودم خودم  آخرش و اول مقصر که بود مبرهن

 شروع  جا همان از ز یچ همه که ییجا به برگردم

 ریمس شدنش دایپ با که یکس همان!آدم همان از!شد

 !کرد رییتغ ناگهان سرنوشتم

 

 مادر؟ جلو ادیب قراره ینگفت آخه؟مگه شد یچ_

 

 یب نگاهش. برداشتم سرد نیزم یرو از را فمیک

. کرد میتماشا نیبدب و شکاک سمانه و بود شده فروغ

 شوکه و افتاد فشارم یخوشحال  از که نشد باورش

 بود ممکن ریغ سمانه  شود، باورش یکس هر شدم

 !ردیبپذ را  تی حکا نیا

 

  شیپ یر یم یدار ینگفت چرا...بود زود  هنوز نه_

 آخه؟  من مشورت بدون چرا...بیمص حاج

 

  چشم در چرا  که نکرم درک را یاطلس وافر یخوشحال

 ...بود بی عج برق و تاللو نیا شیها
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 گرفتم؟ یم اجازه تو از دیبا  قیتحق یبرا_

 

 نیمت لبخندش و آرام  همچنان لحنش و نبود یجد

  و کرد تعارف همه به و آورد یچا نادره خاله...بود

  در ییابروها با و دیجو را ناخنش هم سمانه...نشست

 لبو را رخسارش و رنگ که رفته باال ییدما و هم

.  گه یم راست یاطلس:گفت پروا یب و بلند بود، کرده

  نیا!میکرد ق یتحق هم ما کرده قیتحق دومادش از رفته

 ! نداره شدن بد حال همه

 

 میکن صحبت بهتر روز کی اش درباره شه یم_

 مامان؟

 

 که یاطلس با میها حرف یرو و بود سمانه به نگاهم

 سر داغ  داغ را اش یچا  و خورد تکان سرش فقط

 . دیکش

 شیها  پلک و گذاشت اش نهیس قفسه یرو  را دستش

 . بست هم یرو درد از را
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 کرد وصل را ژنشیاکس دستگاه و شد بلند خانم نادره 

 .آورد را  شیداروها و

 تا شود تر زیخ مین کردم کمکش  و نشستم تختش کنار

 طعمش. دهد قورت آب  وانیل کی با را شیها  قرص

 که انداخته دهانش در ناله  با بار هر و  بود بد یلیخ

 ! بجنگد یزندگ یبرا

 

  نیا...بودم من فقط هم اش یکوش سخت همه نیا لیدل

 من سرطانش یماریب با کردن نرم پنجه و دست

  مادرها  یپا ریز بهشت هم سبب نیهم به...بودم

 !بود؟

 ...شک یب

 

 !خورد شه ینم رو یکوفت ی داروها نیا_

 

 ...باش یقو...عوض در یش یم خوب_

 

@shahregoftegoo



  یانرژ پر یلبخند با و گرفت را دستش خانم نادره

 زمزمه شده  دیسف و سرخ و رفت باال شیها گونه

 .کرد

 

 عروس رو دخترت...ایثر ها یبمون دیبا حاالها حاال_

 تیزندگ از مونده هو...ینیبب رو هات نوه...یکن

 یسال و سن که سال  پنجاه ماشاهلل یجوون خواهر

 !ایدن اون به رفتن یبرا ستین

 

 نه؟ که چرا بکشم اگه_

 

 . نکن ناله و آه یکش یم ،یکش یم_

 

 فمیک. برخاست همراهم به  شان یها نگاه شدنم بلند با

 شده خوب یکاف اندازه به انداختم ام  شانه یرو را

 .بگذارم رونیب خانه نیا از پا که بودم

 نیا در با  که ستین یزیچ!بود یعاد م یها  جهیسرگ 

 نیا شدتش که  چند هر باشم نگرفته خو  آن با ها سال

 !بود شده شتریب و  شتریب  روزها
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 درصد کی  یحت خوام ینم  نمیبب رو شهاب رم یم_

 نه. یخواستگار  ادیب فردا نیهم مجبوره کنه فکر

  یا عجله ازدواج دنبال نه موندم یکس  دست یرو

 . دیرس نجایا به کار که بودم

 

 تا یرز#

 

 

 ۹۴_پارت #

 

 

 

 

  یروز که شدم رد ها آدم همان و مردم همان نیب از

  چوب و کردند درست ثیحد و حرف ما سر پشت

 !زدند مان یآبرو  به حراج
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 کردم حرکت دانیم سمت و گرفتم را بازار ی راسته

 به سندش بیمص حاج  یها حجره از یکی یانگار 

 !بود انداخته راه  یدیجد یکاسب و شده نامش

 

. انداختم شانه یرو را بنفشم بافت شال  طرف کی

 و درکه بعد نگذارم باز را میموها که نبود حواسم

  و حال ،ییرایپذ وسط کردن غش و جردن به برگشتن

 نداشتم نهیی آ در را خودم به انداختن نگاه ی حوصله

 ! میها لباس ضیتعو به برسد چه

 

 و زیم پشت را او و کردم یمکث دمیرس که حجره دم

 مشغول و دهیلم که اش یگردو چوب میعظ یصندل

 قلبم و کردم مشاهده بود، تلفن پشت یکس  با صحبت

 .زد دهانم در

 زد خی میها دست...نکرد رفتن و دنیکش یارای میپاها

 ... اش دوباره دنید یبرا گرفت قلبم و

 نه یفضا به و گذاشتم در ی رهیدستگ  یرو را دستم

 سرش یباال که شدم رهی خ دکانش داخل بزرگ چندان

 و بود قرآن یها هیآ از بافت  دست فرش یتابلو کی

@shahregoftegoo



  اش یکنار وارید و یراحت یصندل چند  زشی م یجلو

 ...یآجر  یینما هم

 عجله با  افتاد صورتم به که اش یعصب یها چشم

 ... آمد رونیب زشیم پشت از و کرد کوتاه را حرفش

 داخل به اشاره دستش با  و رفت کنار و کرد باز را در

 زشی م یرو پاکت داخل  از یگاری س. زد حجره

  ینگاه زدن فندک قبل گذاشت، لبش کنار و برداشت

  و شد کردن دخالت الیخ یب و کرد وضعم و سر به

 خانم؟  تایرز شده یزیچ:گفت

 

 . یعذرخواه  یبرا اومدم_

 

 

 ظیغل کام. کرد روشن را گارشیس و زد  یا خنده تک

 سبب؟:دیپرس و گرفت یقیعم و
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  را غرورم نکهیا یبرا نه شدم یقو و  گرفتم باال سر

  نظرش به زانیآو  نکهیا یبرا...نه رم،یبگ مشتم در

 !نرسم

  یخوب به و درست را شیها  تیحما  جواب

 نبودم که نباشم اطرافش و  دور یدخترها هیشب...بدهم

 میروزها   نیا روز و حال که هرچند و یواد نیا در

 ...بود بی غر و بیعج

 

 ...رهیبگ  یجد یعنی...بشه یجد کردم ینم فکر_

 

  میها چشم  نیب را اش شده آرام پرکشش و جذاب نگاه

 و برگرداند ی رو غامضانه و افتاد نوسان به میموها و

 . نشست مقابلم یصندل یرو

 

 . خانم تایرز  رنیبگ یجد همه شده باعث داستان نیا_

 

 یا شهیش ی گاری س جا در و دیکش محکم را  گارشیس

 را شی ها چشم و تکاند را خاکسترش ز،یم یرو

 .کرد تر کیبار
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 و یبمون" خانم" همون حد در که دادم قول بهت_

  تو یا ولوله کی راستش یول نشه؛ هم  نیا از شتریب

 یم و زنم ینم مفت حرف. دمتیند که یوقت از دلمه

  یخوشحال پس  یبگ و یبر  و یبش بلند االن اگه دونم

  نهیبب تا بازار  تو افتاده مادرم که بزرگ یخی ش یآقا

 ...! رمیگ ینم دل به  ،یچند چند

 و مغرب قد اختالفمون که  کجا من و کجا تو یبگ اگه

 دل به که وهلل به رسن، ینم  هم به چوقتی ه و مشرقه

 ...! رمیگ ینم

 شب خواستم یم چون...یاومد شد  خوب واقع در

 که  بگم روت تو رو  ها حرف نی ا و امیب خودم

 یم یجد من واسه داره یالک ،یالک...یبدون

 .قسم نیا ریز نزنم که کن شی کار کی...شه

 

 پر را گارشیس. شد بلند یصندل یرو از یعصب

 را دندانش و کرد خاموش یگار یس  جا در حرص

  هم یرو را اش کرده ورم یها پلک. دییسا هم یرو

 را اعتراف نیا چطور دمینفهم و شدم بلند که بست

 ! ختمیر  امن رهیدا نیا  یرو بلند بلند
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 ...ینفر دو  خلوت نیا و  خودش شیپ

 

  ستین  طرفه کی حس نیا که یبدون خوام یم_

 .  شهاب

 

  یسو به عیسر که دیشن اشتباه شیها گوش کرد حس

 . شد دیترد و شک منبع شیها چشم و  زد یچرخ ام

 

. خودمه از یبخش چون دور بندازمش تونم ینم_

  یجزئ یوقت کنم جدا رو وجودم از کهیت کی  یچجور

 منه؟ از

 

  یبرا و برداشت سمتم به تندتر را اش ی لعنت یها قدم

  دلم و کرد حذف  را بانهیغر شخص سوم  آن بار نیاول

 ! ختی ر یُهر

 

 تا؟یرز ستین  یشوخ بگو_

 

@shahregoftegoo



 تا یرز#

 

 

 ۹۵_پارت #

 

 

 

 

 نیا با و نبود هیشب مزاح به میها حرف  یکجا چیه

  یپ که کردم مهار را ذوقم و زدم یدل ته از لبخند حال

 جور منطقم با...نبود خودم دست   که یحال به

 که ختمیر برنامه  اش یپا روزها که یز یچ آن...نبود

 را باشد نیآنچن و ن ینچنیا دیبا میزندگ  مرد فالن

 ... یول...نبرد

 

 نیا از باهات  بخوام مینشد یمیصم اونقدر  هنوز_

 ! کنم ها یشوخ
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 و واضح لبخندش انقدر. زد لبخند  راحت الیخ با

 تا ابدی توقف زمان خواستم لحظه کی که بود ابیکم

  ثبت به عکس قاب در را اخمش  یب یبای ز ریتصو نیا

  هیثان چند همان که شد نگونهیا حمی ترج اما...برسانم

 دردش پر صورت  به چشم...ندهم دست از را نیریش

 کاش و دوختم ،یریق و نافذ ییها چشم با رنجش پر

 !ببرم اش آشفته یکالغ  پر یموها نیب را دستم

 

 آزاد گونه بم را اش شده شَّر یاندک و دار خش یصدا

  ستایوا یول م؛یش یم یمیصم یگ یم پس:گفت و کرد

 ینجور یا رو  داشتنت دوست!میبر هم با  که تر واشی

 برات؟ ُرمیب م ما ؟کهیکن یم ابراز

 

 خودش به  را میها چشم برق اش یجنوب   ی لهجه

 . دیپر باال میابروها  و دیخر

 

 !اومهه دوستت مه_
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 .دیکش تر عقب و گرفت  باال را سرش

 

 .شتریب مو_

 

  نیهم یبرا می گرفت گر ما یدو  هر آن کی کردم حس 

 و رفت زشیم پشت و شد مان نی ب  فاصله حافظ

 .کرد باز را اش یکشو

 یمنته مشهود یلیخ نه بود خندان اش چهره هنوز

 !بود متیغن هم  کمش همان

 

 به پوزخندش و آورد رونیب کشو از  را یا جعبه

 دلش دیشا که دینکش قد نجا یا به فکرش که ییروزها 

  شکار را نگاهم  و گرفت شدت باشد، افتهی راه دلم به

 .کرد

 

 ؛یواقع. ستین خواب یراست ،یراست یانگار نه_

 گلوم تو ینپر که کنم باورت یچجور  دونم ینم یول

 ! دختر
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  ی شاخه نییپا را دستم و برداشتم طرفش به قدم کی

 معادله و خورد زی ل همانجا  نگاهش که  دمیکش میموها

 به و کردم استفاده فرصت از شد اختالل دچار شیها

  نگفته: گفتم بود، کرده میموها ریگ که  شیها چشم

 آره؟  یجنوب ،یبود

 

 که وقته یل یخ زد نارو بهم وطنم یول ؛یی جورا  کی_

 نیا ط یبل  ریز بار هر چون نرفتم ی حساب درست

 (.عباس بندر)شهرم

 

 

  حکم. افتاد راه به و گرفت مشت دستش در را جعبه

 و مقصدش از نمانم جا و افتمیب راه پشتش که کرد

 ! شود تر باز نشد که یبحث

 ! ردیبگ  ما از را خوب حال نیا اش ادامه  نخواست

 سر از الد یم که زد یسوت و کرد باز را حجره در

  کرد؛ مان نگاه تعجب با و دیرس سر دوان دوان کوچه

 از شهاب بپرسد، را زبانش نوک سوال نکه یا قبل یول
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 یجد و درآورد یهزارتومان صد تراول  دو کتش بیج

 .شد تر

 

 که یچرخون یم و یریگ یم تر ینیر یش یر یم_

 .روشن  ها دوست چشم و بشه کور ها  دشمن چشم

 

. افتادم راه پشتش و انداختم محکم شانه یرو را فمیک

 راننده کنار در   و درآورد کتش بیج از را  چشییسو

 شهیهم که  ییآشنا یصدا  نیح همان در و کرد باز را

 به که شد تر بلند بود، کنارش بدش و خوب  وجود با

 !برسد شهاب گوش

 

 داداش؟ یر یم_

 

 .زد را شیها چشم آفتاب  نور و ستادیا تر صاف

 

 .ببند  جمع  رو هات فعل. میر یم  نه، یر یم_
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  یخداحافظ یمعنا به را دستش و بست را در شهاب

 کنارم و زد دور را نیماش و برد باال  الدیم یبرا

  ییجا بود قرار ییتا دو که بود بار نیاول نیا. نشست

 . میبرو

 

  تایرز#

 

 

 ۹۶_پارت #

 حال  زمان

 

 

 برخالف بود؛ حرف پر همچنان تای رز  یها چشم

  فکر به  ظهر از که شهاب یعیطب و مرگبار  سکوت

  نید   و را اش یزندگ تلخ قت یحق نتوانست و رفت فرو

 !دهد قورت را گردنش به

 ... بشود که نبود هم ممکن و نشد هضم
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  مثل باز و دیکش قرمزش یها  چشم پشت را دستش

  مشروبات خوردن سر    شیها یرو ادهی ز با شهیهم

 .یعصب و بود منگ  و جیگ ،یالکل

 را دستش و زد یا ضربه  رعنا خانه در  به حال نیا با

  مهمانشان  استثنا امشب  کی تا گذاشت  زنگشان یرو

 !باشد

 

 . میگلد اوغلوم، میگلد_

 

 

 و قرمز  یرو و رنگ دن ید با و کرد باز  را در رعنا

  اش، کرده زیعز پسر یخراب   حال و مست یها چشم

 از دیگز لب و زد دشیسف و سرخ یها لپ به چنگ

 !ینشدن تمام بتیمص نیا

  یها چشم  به نکرد جرات یول گرفت؛  باال سر تایرز

 و پناه یب  پسر یسالگ پانزده از که خوانده مادر نیا

 انیعر چوقتی ه را شیها گذشته زخم که یپرخاشگر 

  خجالت و شود  رهیخ گرفت، پرش و بال ریز و نکرد

 .نکشد
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  شیپ شیآبرو و بود شده متحمل که یعذاب وجود با

  ربط یب  و دلش داغ   وجود با...رفت  آشنا و دوست

 نیا ی همه با...شد گرفته او از تاوانش که گناه نیتر

 هم که یکس  یبرا گذاشت یکنار را حق  یا ذره ها

 .درمانش هم و بود دردش

 را موضوع نیا کاش و پادزهرش  هم و  بود زهر هم

 ... نفهمد رید یلیخ

 

 نیا پسرم)؟ید وضع نَه  ؟بوید حال نَه بو اوغلوم_

 (ه؟یوضع چه نیه؟ایحال  چه

 

 

 زد یتلخ پوزخند و دیکوب در کنار وارید به را دستش

 .تا یرز سمت کرد دایپ سوق کم کم نگاهش و

 گاه و بود تر رهیت گاه که اش  یا روزهیف  یها چشم به

 آن در بود داده یجا  را ایدن بیعج و تر روشن

 ...شد محوش و زد زل اش، یمشک دور  یها مردمک
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 تار و رهیت کابوس کی  ها اتفاق نیا  خواست دلش

 !باشد بوده

 مرگ اندوه و غم با ینسبت  شیتایرز  خواست دلش

  زهای چ یلیخ دلش...باشد نداشته  آمنه، مادرش

 را دستش و فرستاد باالتر  را شیابرو و خواست

 ... دیکش دردناکش  صورت یرو  محکم

 

 و حجره سر کی رم یم. آنا رعنا ست ین یزی چ_

 خوب. نجایا بمونه زنم. شام سر تا گردم یبرم

 ما نیب یفرق که نذار کسر و کم یزیچ و کن ییرایپذ

 ! ستین

 

  نگاهش و  فرستاد رونیب پوف و اوف با را نفسش

 و یآب راهنیپ. خورد چرخ تایرز صورت و سر یرو

 مرتب اش یمشک دامن یرو  را اش ینخ دیسف دار گل

  پا نشده دهیپسند عروس نیا که رفت یکنار  و کرد تر

 آمد بر دستش از یکار هر و بگذارد اش خانه به

 .دهد انجام دلبازانه و دست شهاب یامانت یبرا
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 اوغلوم، شهاب خدا  رو تو. تو ایب.  نیگل تو ایب_

. نکن یرانندگ تیوضع نیا با. باش  خودت مراقب

 دور و خطرناکه  نرو تنها. دنبالت ادیب الدیم بزن زنگ

 !ادی یم سرت ییبال جونت از

 

 سمت به افتاد راه و بود تر کمرنگ بار ن یا پوزخندش

 و بلند یصدا  با و کرد پا  به را شیها کفش و اطیح

  از که نده راه دلت به بد شه  ینم یچیه:گفت یکشدار

 ما به یچ دینفهم یکس و میگذروند رو بدتر نیا

 !گذشت

 

 و زد تا آرنجش تا را راهنشیپ نیآست و ستادیا صاف

 . شد ره یخ  تایرز به

 

 .برگردم بگو زد بهت یحرف یکس_

 

 .گرفت افهیق و کرد ترش  رو رعنا
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  رو ها وصله نیبزنه؟ا حرف بهش خواد یم یک_

 به برو. ارین در یباز لیذل زن االن  از و نچسبون

 .ماست چشم تخم یرو جاش که  برس کارت

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۹۷_پارت #

 

 

 

 

 هم  به محکم شد، ادهیپ نکهیا از بعد را نیماش در

. رفت اش  حجره در طرف به خوران تلو تلو و دیکوب

  امروز هم اش آذوقه و بود نمانده ینفس و نا و جان

 . رفت هدر به
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 در و دیکش  رونیب شلوارش بیج از را دشیکل دسته 

 را دیکل بتواند که گشت ینور دنبال کوچه،  یکیتار

 .بچرخاند و اندازدیب قفل در درست

  و زد در به  یلگد یعصب و نشد کرد، که یکار هر

  یصدا کردن بلند با را ابانیخ طرف آن ی عابرها پاچه

 .گرفت اش

 

 و جد نزدم تا برو ایخر؟ب ُکر یکن یم نگاه یچ به_

 ! چشمت یجلو  ادیب آبادت

 

 د،یرس شهاب گوش به شیب و کم که ی فحش با عابر

 خم و افتاد نیزم یرو دشیکل دسته. رفت و شد رد

 به را راهش یزهرمار  نیا و بردارد را آن که شد

  و چک یب و بود شالق حکمش که نکشاند پاسگاه

 .اجرا  قابل چانه

 دستش که شی ها زهی سنگر  و آسفالت یرو از را دیکل

  لشیموبا کرد اراده تا که نیهم و برداشت د،یخراش را

 سرش پشت درست ییصدا...اوردیدرب بشیج از را

 !زد اش کوزه و کاسه ریز
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 ؟ ییتو یخیش شهاب  نم،یبب_

 

 هم در ییها  سگرمه با زودتر یول بود؛ کند حرکاتش

 دیبا  خورده گوشت به اسمم اگه:گفت  و برگشت

 . ستمین و هستم یک یبشناس

 

  یریق هم شی ها چشم ناواضح، صورتش و بود کیتار

 .جیگ سرش  و رفت یریو

  که نخورد نیزم و بماند پا سر تا کرد تحمل  زور به 

 حال به طعنه یپوزخند با و شد قدم شیپ مرد

 !زد اسفناکش

 

 گهی د جوره کی دادن  نشون ما به که یکس_

 و مست  و خراب یول هنوز؛  یدار رو ابهتت...بود

 . جوب لب یافتاد کنم فوت...یا پاره
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.  شد اضافه گرید مرد دو قهقهه بانگ بندش پشت

  خبردار شستش و ندیبب خوب توانست آمدند که جلوتر

 !بود راه در یا تازه شدن زیگالو و دعوا کی که شد

  باال سر...تر  ظیغل شیها اخم و شد تر باز شیها چشم

  جکسیه که انداخت کوچه سر به ینگاه مین و گرفت

 ...نبود

 را دستش و فرستاد یلعنت اش یهزار دو شانس به

 .هللا بسم پس:گفت و کرد مشت

 

 تا بود کلشیه و قد او برابر دو که یکلفت  گردن مرد

  یجا کی با  بشکاند را سرش که برد جلو را اش کله

 یتا دو آن ادشیفر  و خورد حجره در شه  یش به یخال

 .انداخت شهاب جان به را گرید

 لگد دو یک ی آن بزند خواست یکی به تا را مشتش

 ... کرد جانش نوش

 آن شود، یفن ضربه که ردی بگ را یکی  یپا  خواست

 دل کی و دیایب در خجالتش  از چطور بود بلد یکی

 ... بزند ضربه ریزنج با صورتش  و سر به ریس
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 و کرد مقاومت  شهاب یول زدند، بود جا تا دو هر

 ...نباشد شی روزها نیا شاهد که بود ستادهیا همچنان

 

 به بدجور سرش و بود یلیگور که اول مرد دست

 بسه:گفت و رفت باال  نرفت، رو از و  خورد شهیش

 مونده حاالها حاال...نکنه َرم که نیری بگ رو دستش

 ارهیب طاقت  تا بشه میتفهم دیبا...دادن جون واسه

 !موندن زنده واسه

 

 نرود در که گرفتند  را شهاب دست نامرد دو آن

 سر موقع بد که فیح  خودش یبرا بود یچموش

 یتا دو نسخه سهله، که یکی  حساب وگرنه  دندیرس

 !بود دستشان کف هم یبعد

 

  یختیر یم  یوقت کی ترسو المذهب   آخه وجدان، یب_

 که یوقت کی...االن نه باشه  خوب حالم که وقتم سر

 ... حاال نه شه  سیسرو تنه کی دهنتون

 

 تا یرز#
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 ۹۸_پارت #

 

 

 

 

 خوب؟  حال_

 

  جانانه و  محکم مشت که دندیخند ششیر به دوباره

 که خون دهانش از و دیکوب  شهاب فک ریز را یبعد

  چشم یجلو  و گرفت سفت را اش چانه زد، رونیب

 .دیغر اش یبرزخ یها

 

. زوره ی دوره دوره، نیا. ُمرد ی مرد جوون_

 .جات  سر بتمرگ ینتونست کن  تقلب یتونست
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 و رمق یب ش یپاها...بود تار دشید...بود میوخ حالش

  مشیتسل و  اوردین کم حال نیا با بود رفته اش یانرژ

 .نشد

 

نو حرف_  ؟یهست یک ش 

 

 امشب کنم یم کتهید من نداره تو به یدخل . یک هر_

 . اجرا کن فردا تو و

 

 !برو بکش  رو راهت ستمین یخوب سی نو مشق_

 

 کنار را قشیرف تا دو آن و گرفت را اش قهی یعصب

 . چسباند وارید نهیس به را  شهاب و زد

 

. ستین ت یحال حرف بود گفته. ییپررو بچه یلیخ_

 دیشا تا دم یم درس بهت  گهی د جور کی  نیهم واسه

 !ی نکن ریش گری ج خوردن هوس گهید بار
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 برقش. کرد باز را ضامنش و درآورد را اش یزیت

  در کردن دفاع از قبل و گرفت را شهاب یها چشم

 .رفت فرو شکمش

  ها یلیخ حرف و افتاد نی زم یرو شد ول که اش قهی

 تا دیا یب در زانو به دیبا  ییجا کی که افتاد ادشی

  عادالنه چه یی جا کی...بشکند غرورش نیا و بترسد

  کف و بخورد جانش به صدمه دیبا ناعادالنه چه و

 ...شود پخش یمال  و یخون ها ابانیخ نیهم

 بلندش و گرفتند اش یبازو از گری د مرد دو آن

 را شیها گوش یول بود؛ یهوش یب به رو...کردند

 ...ردیبگ را الت گنده نیا رد تا کرد آنتن

 

 تو پات. کن رونیب تیزندگ از رو تایرز دختره نیا_

 ؟یدیفهم. کنم یم قلمشون گهید بار بمونه رابطه نیا

 

 

  دست. شد  زنده که کردند وصل بدنش  به برق انگار

  و دیکش رونیب نوچه دو آن چنگال انی م از را شیها

 . شد ور حمله
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 قامتش، و قد چه و وزنش  چه که ی مرد خرخره 

 دهیجو دهیجو گوشش خیب و گرفت را بود او از شتریب

 زبون  با...رو من زن اسم:گفت نفرت و خشم با

 !نبر...فتیکث

 

 چشم شیپ را ایدن جانبش، از  چاقو شتر یب فشار با

 !کرد اهیس شیها

 

 .نشو یآفتاب گهید اطرافشم  و دور بده طالقش_

 

 .کرد زمزمه  گونه بم و یسخت به و زد  یپوزخند

 

 ... لقمه حروم...ینیبب خواب  تو مگه_

 

  مرتب پهنش یها  شانه یرو  را کتش و دیخند تر بلند

 عقبش و رفت کنارش شیها  نوچه از یکی. کرد

  و نشست  نیزم یرو و  خورد وارید به شهاب. دیکش

 که یخون و گذاشت زخمش یجا یرو  را دستش

 را خودش آنقدر هنوز ی ول رفت؛ بدنش از نجوریهم
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 رشی دستگ یسرنخ کی که بود کرده حفظ سفت

 ... دیشن و...بشنود یزیچ...شود

 

  فیح)َسنییَ اولم یک یَسن ُوراخ جوریب یبد یید   فیح  _ 

 (.رهینم که میبزن یجور گفته

 

 

  چشم  یجلو  تایرز ریتصو و شد بسته مهی ن شیها  پلک

 ...خاصش ی ها کردن نگاه ریتصو...رفت رژه شیها

 رفتن و شد برعکس ایدن و افتاد نیزم یرو  صورت با

  شره دهانش از خون و دید را نفر سه آن  یا عجله با

  را تایرز یصدا و افتاد هم یرو شی ها پلک...کرد

 .شیها  خنده د،یشن

 

 تا یرز#

 

 

 ۹۹_پارت #

@shahregoftegoo



 

 

 

 

 و شد بلند قرار یب. بود کرده خی تایرز ی پاها و دست

 میمر و نخورد را شامش هم رعنا. رفت پنجره پشت

 دهان دلش، از که بود  تایرز اطراف و دور مدام هم

 محله یب دفعه نیا یول اورد؛یدرب را زهرا به اش یلق

 سرش از دست  تا زد کنار را پرده حوصله کم و کرد

 .بردارد

 

  رفته الدمی م. ستین بارش نیاول نیا نشو نگران_

 با یکن یم هیچ کارا نیا گهید رسن یم. دنبالش

 خودت؟ 

 

 .کرد تر  را خشکش یصورت  یها لب

  و نشست ونیز یتلو یجلو مبل   یرو که میمر به رو 

 بود دهیترس و دهیپر اش یرو و رنگ هم خودش

 کی کنم یم حس. آشوبم. ستین خودم دست:گفت
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 و زدم زنگ الدیم به همه نیا چون افتاده یبد اتفاق

 !نداد جواب

 .باشم  آروم تونم ینم...تماس رد...تماس رد یه

 

 

  خاموش را  اتاقشان المپ خواند که را  نمازش زیپرو

  تایرز به را  نگاهش کی صلوات فرستادن با و کرد

 پشت که یناراحت  یرعنا به را  نگاهش کی و زد گره

 .بود نشسته ی غذاخور زیم

 

  شهاب مگه. دیکن جور و  جمع رو خودتون  بابا یا_

 !دیزد  غمبرک که دی شناس ینم رو

 

 از را اش ینیب یها پره و گرفت باال را  سرش رعنا

 . کرد گشاد جوش و حرص

 

 رید که گهی د ی؟بارهایزن یم هیحرف چه نیا!زی پرو_

 یکالنتر ای بنداز کار به رو  مغزت کمیبود؟ کجا اومد

 . مارستانیب ای میکرد داشیپ
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 یجور  قلبش و دیچرخ ییرایپذ یسو آن  به تایرز سر

 .گذاشت اش نهیس چپ سمت را دستش که ختیر

  اعتراض را مادرش نام رسا یصدا  با با هم میمر 

 یب دختر نیا تی حساس گر مراعات که زد صدا زیآم

 . باشد تاب

 و گذاشت  کتابخانه داخل  اش یجا سر را قرآن زیپرو

 که گرفت دست در را حشی تسب تخم و اخم با هم رعنا

 .شود پسرش سپر ذکرش،

 

  پنجره به رو و دیکش نفس قیعم  و بلند تا،یرز

 به شروع خان  زیپرو لیموبا که برگرداند را  نگاهش

 .کرد زدن زنگ

 سرد یصدا کوتاه، یمکث  بعد و شکست  هم در سکوت

 ... شد بلند...بود شوهرش پدر یجا که یکس لرزان و

 

 باشه؟  ری خ_
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 . باز هم از شیابروها یدگیتن و شد وارید گچ رنگش

 ونیش به شروع رعنا و زد دو دو  شیها چشم

 پدرش کنار و د یجه اش یجا از میمر...کرد

 کرده النه ترس با و گرفت رعشه شیها دست...رفت

 ست؟ زنده:دیپرس اش حنجره در یا

 

 که نبود خودش دست و شد تر تند تا یرز یها قدم

 تلفن پشت شخص  با تا گرفت خان زیپرو از را لیموبا

 ...بزند حرف

 بغض و  ناالن یصدا دنیشن با و بود  تنگ وقت

 از و دیچرخ سرش دور  نجوریهم ایدن الدیم شکسته

  را خبرش نکهیا بدون ست،ین شهاب اگر خواست خدا

 ...ردیبم جا در بشنود

 

 شده نازل آسمان از یبال  نیا که نبود دار خبر تازه

 ! بمانند دور و شوند جدا هم از دیبا که بود  نیا بخاطر

 

 دهیبر دهیبر و کرد شیها هیر وارد را ژنیاکس زور به

 .زد لب
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 خودم  تا بگو...بگو کنم یم  خواهش...ست زنده  بگو_

 . مارستانی ب برسونم رو

 

 تا یرز#

 

 

 ۱۰۰_پارت #

 

 

 

 

 اش یگلو از اضطراب با و یسخت به الدیم یصدا

 .زد رونیب

 از که بود آن از پس یاگر  و اما و شرط کی  انگار 

 !کرد اجتناب  گفتنش

 

 . داداش زن ست زنده_
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 .بود صالیاست سر  از و اریاخت ی ب تایرز ادیفر

 

 مارستان؟کجاست؟ یب کدوم_

 

 .دیایب زودتر کنم یم امکی پ رو آدرس_

 

 طرف به و گذاشت دستش کف را زیپرو  آقا لیموبا

  زشیچ چی ه و بود ختهیر هم به که میمر  خواب اتاق

 .رفت نبود، خودش  یجا سر

 یبو خوش  یرها یموها  و دیچرخ  خودش دور 

  به را_بود  شهاب ینیب به دهیچسب شهیهم که_اش

 .نباشد رشیگ پا و دست که زد پس عقب

 ،یخاموش در و شد اتاقش وارد استرس با میمر

  کی تخت یرو یکاپشن و شال و کرد باز را کمدش

 . شد یدستور لحنش و انداخت اش نفره

 

 .پوشم یم گهی د زیچ کی هم من بپوش رو ها نیا_

@shahregoftegoo



 

 و کرد تنش را میمر یقنار  رنگ زرد کاپشن تایرز

 گردنش  دور و انداخت شیموها  یرو یمشک شال

  در یعصب و  حوصله یب و  نداشت قرار  و آرام. دیچیپ

 درون را کوچکش  یپاها پله، راه داخل و کرد باز را

  یباال تا را پشیز و شد  خم و برد فرو شیها  چکمه

 .بست شیها ران

 از و دیترک بغضش رفت، که اطیح یکی تار در ناگهان

  دهانش یجلو را دستش. افتاد هق هق به  لرز و ترس

 اوج اش یگنجشک  قلب شکستن یصدا که کرد پیک

 . ردینگ

 

 باران بارش نم نم ری ز و زد هیتک اط یح وارید به

 دلش باغچه، سبز اهیگ و گل به رهیخ  ،یبهشتیارد

 و تنفر به آغشته که یا ممنوعه یدلتنگ  نیا از ختیر

 !بود شده عشق

  دروغ و خورد هم به حالش آن از که یرحم دل نیا

 ... نکرد انکارشان مادرش و رفت لو که ییها
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 و گرفت پس تایرز از شهاب را تاوانش که یا گذشته

 دیبا...خدا یصدا یب چوب  از یخوشحال  یجا  حاال

 ... بماند زنده که ببرد باال دعا به دست

 

 خورده گره ناعادلش مرد یزندگ به اش یزندگ یک از

 نبود؟ فهم قابل  احساسش که

 

. پسر نیا داره جون تا هفت. شه ی نم شیطور_

 . دخترم باشه ییباال اون به توکلت

 

 نییپا را سرش و ستادیا کنارش که بود خان زیپرو

 . انداخت

 

 ...دوارمیام_

 

 و مکث یکم با دیشن که را عروسش محزون زمزمه

 .برداشت قدم جلوتر افتاده ییها شانه

@shahregoftegoo



  با تایرز که رفت نشیماش سراغ و کرد باز را در

  ییجلو یصندل کنارش، و شد روانه  دنبالش عجله

  گوش به بعدها که کرد پاک را شیها اشک و نشست

 . نرسد شهاب

 

 !کرد فکر اش ندهیآ به که بود دواریام حد نیا تا

 

  عقب ی ها یصندل در بعد قهیدق پنج میمر و رعنا

 تا صد سرعت با هم  زیپرو آقا و نشستند  نیماش

 . کرد حرکت

 دند،یرس هی آت مارستانیب  در یجلو که بعد ساعت مین

 به دو با و شد ادهیپ  نیماش از مالحظه یب تایرز

 . رفت رشیپذ

 

 شهاب که یاتاق یها کی نزد تا همراهش  به پرستار

 ...کرد اش ییراهنما بود، شده  یبستر آن در

  حواسش و د یدو راهرو یانتها  به تایرز راه، مهین اما

  یکی نفسش و افتاد سرش از شالش که نبود نیا به

 ...رفت و آمد انیم در
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  یرو ها گو و گفت و ها  حرف و ها اتفاق همه چون

 .او نه هیبق ی برا فقط البته... بود تند دور

 

 و گذاشت در رهیدستگ یرو را دستش زان یخ و افتان

 که رفت  جلوتر بود، نمانده شیپاها در که یتوان با

  رنگ سبز ساده سوفن چادر و کندوره راهن یپ با یزن

 .دید را یبندر

 و مردانه دست  یرو را دستش  و رفت  یتخت کنار به 

  لهجه با و گذاشت بود، شهابش  دست ه یشب که یخون

ه:گفت ظیغل یا ت ن؟چ    ریبگ متُ ی تصم چوک؟َسبا  تَوا چ 

 .بُذار آزادش ای ُکن یزندگ ای

 !شهاب نکن رو  یعل کار داره گناه ُدخت یا

 

ت ن  چته؟  تو:چ 

 

 پسر؟  یخوا یم یچ:چوک تَوا چه

 

 فردا:َسبا
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 تا یرز#

 

 

 ۱۰۱_پارت #

 

 

 

 

  یرو  را اش یحنا به بسته نقش ی ها دست زن

 ی لبه ،ی ا  مهربانانه لحن  با و دیکش  شهاب یموها

  خرما هم شه ینم:گفت و گذاشت اش یپا  شیپ را غیت

 یب ُدخت از بگذر  و ایب ور یا ای. خدا هم و یبخوا  رو

 . شو اش یشو و بمون و برو ور او ای گناه

 

 برسد انیم به یگرید ثیحد و حرف یپا نکهیا از قبل

 مرگ که یکوچک  سرد اتاق داخل پا تایرز. شد باز در
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  پر شیها چشم و گذاشت کرد، یتداع ذهنش در را

 ! نبود مشخص شهابش چهره که یتخت سمت دیکش

 . رفت جلو  سوال ایدن کی و دلهره با

 افسوس با و نشست صورتش یرو زن نیغمگ نگاه

  یرو انگار. کرد برانداز را شیپاها  تا سر یخاص

 آه که خواند را نحسش شده نوشته  ریتقد اش، یشانیپ

 !دیکش

 

  شهاب صورت . رفت کنار و کرد صاف را کمرش

.  بود ُمرده خون و کبود ش ی ها چشم یپا. بود دهیترک

 . بود شده یچیپ باند شکمش  و پوره پاره دهانص

 ریز کدفعهی که رفت تختش  کنار یدیناام با تایرز

  صدا یب و  شکسته شیها  اشک و شد  یخال  شیپاها

 !دیخراش را دشیسف  صورت یرو

 

 ... شهاب_

 

  ییروین یول دهد؛ نشی تسک تا رفت تا یرز کنار زن

 .اوردین کم  که بود کرده محکمش  یقو
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  تیزیچ اگه...؟اگهی؟سالمیکرده؟خوب تی نجوریا یک_

 ... شد یم

 

 که گرفت دستش دو هر با  را شهاب دست ناخوداگاه

 دیبا چون نزد یحرف حال نیا با کرد نگاهش  زیت او

 یب خدا از کدام سر ریز ماجرا  نیا بفهمد همه از اول

 ! بنشاند را او مادرش یعزا  به تا بود خبر

 نه یول بود؛ حال بد و گرفته. بود یزخم. بود یعصب

 را زاللش  رود. بشکند را اش نهییآ که یحد تا

 مبادا و بود اتشیح ی چشمه  ها چشم نیا. بخشکاند

 رشیتصو به  هیرق_که پرتگاه لبه طرف  آن به بخواهد

 !شود پرت_کشاند

 

 ؟یزن ینم حرف_

 

  جواهر نیا  از برد حظ و بود  قمر قرص  مثل صورتش

. بود افتهی پرورش دشمنش مشت در که دهینتراش

 خورده جر لبش کنار. کرد  باز یسخت  به را دهانش
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 از اش یداغ که یکبود و زخم نیا از  سوخت و بود

 .بود رفته نیب

 

  ییصدا با یول د؛یکش هم در را شیابروها  و چشم

 .تای رز نباش نگران خوبم:گفت بم و دهیخراش

 

 ای بود خوب یراستک یعنی که کرد نگاهش دیترد با

 !رد؟ی بگ آرام  دلش نکهیا یبرا  فقط یالک

 کرد یسع  زور به و بود دلواپس چقدر که نکرد تابلو

 نیا به حواسش  همچنان زن. ردینگ اش هیگر که

 هم سمت به ینگاه می ن که بود بخت اهیس عروس

 !انداختند

 و گرفت جلو را اش بسته حنا نگار و نقش پر دست 

 . زد یآرامش  پر لبخند ،یجنوب ظیغل  یا لهجه با

 

الم_   رو هم درست نشد وقت. شهابُم خاله هی ُرق مو س 

  که خالصه. ُدمینرس هم( یعروس)شیه   به. میبشناس

 .می شد رو به رو  هم با ییجا بد
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 یوقت آمد کش شتریب گشادش دهان و درشت یها لب

 .شد تایرز یآب  یها مردمک به رهیخ

 

 . اسمت مثل تو؛ یقشنگ چه_

 

 هم از شی ها اخم هنوز. دیچرخ شهاب  طرف به هیرق

 انداختند جانش به را یخاص ینگران دل بود نشده باز

 او از را زنش که بگذارد که نشده دهییزا مادر و

 ! رندیبگ

 

 شیها زدن غر و هیرق به توجه یب. نشست زیخ مین

  برجسته یها رگ با و گرفت سفت را دستش مچ

  خاله زیت ی ها گوش کی نزد تا را سرش اش، یگلو

 .برد اش

 دنشیکش پس پا یعنی که نشاند یکرس به را حرفش

 !بود ینشدن

  یطوالن یقهر بعد و ترساندند را او جهت یب یعنی که

 وقت سر تا تهران آمده  و دهیکوب عباس بندر از

 !برسد
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 هر. نکن گه ید یفکرها .  خاله مونم یم  ور یا مو_

  ده یم نشون رو خودش زود ای رید آورده غامیپ یک

 . نهیالکاتب   کرام با حسابش که اونوقت

 

  تایرز#

 

 

 ۱۰۲_پارت #

 

 

 

 

  جا همه ناله با رعنا یصدا و شد باز شدت به اتاق در

 . برداشت را

 

 (بشه فدات مادر یاله.)اُلسون فدا َسنه آنا یاله_ 
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 با و دیکوب اش نهیس به محکم را اش شده مشت دست

 را در  خان زیپرو. آمد جلو دهیبر دهیبر یها نفس

  شهاب سر باال ،یناراحت با و بست سرش پشت

 دور به بال:گفت و گذاشت را ها یپاکت وه یآبم یسهیک

 .  یبخواب تخت نیا رو ادی ی نم بهت پسر

 

  پسرش سر پشت  را دستش اطرافش به توجه  یب رعنا

  یشانیپ و گذاشت بود، زیعز  جانش پاره اندازه هم که

 .دیبوس را اش

 

 یم ما کام  به بار کی  گهید استیدن. رعنا خوبم_

 .هیبق کام به بار کی و  چرخه

 

 حرف یفارس نتوانست و دیکش هم در  را شیها اخم

  خودش دست یناراحت و خوردن حرص موقع. بزند

 .نبود
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  یاَلَر ؟یُوروپد چاقو َسنَه ناَمرد یهانس_ 

 زده؟دستش چاقو با رو تو ینامرد کدوم.)نینسیس

 ( بشکنه

 

 

 .بست را  اش یروسر شده باز گره

  ز،یپرو شوهرش احترام   و یرسم کیعل و سالم با 

. زد خشکش هیرق دنید با و عقب به گرداند را سرش

 دیپر واضح صورتش یرو  و رنگ و آمد  بند زبانش

 .کرد توجه جلب و

 را زن آن درسته اش شده گرد یها چشم  با نکهیا قبل

  رونیب همه که شد اتاق وارد اخطار با پرستار بخورد،

 .بماند اتاق  داخل یکی  فقط و بروند

  در که یکس.  باشد تر کینزد  ماریب به همه از که یکی

  افتاده دور و  نامحرم دلشان اما بود؛ زنش شناسنامه

 .هم از
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  که نفر نی آخر و بروند  رونیب اتاق از شدند مجبور

 با را اش زاده  خواهر دیترد  و مکث یکم با بود هیرق

 .کرد نگاه  تنگ یدل

 شیپ جلو به رو قدمش و برگشت نکهی ا محض به

 بهیغر بود  مطمئن چون شد  بلند شهاب یصدا رفت،

 !ستین شان ییتا سه جمع در یا

 زبان به یداغون و یحال یب  همان با را اش یدل و دق

 ! بود تر سخت همه از یکی نیا هضم طاقت چون آورد

 

 ینم شه،  میطور قراره که آوردن ی نم خبر اگه_

 خاله؟  یکرد یم پشت  نه؟باز یاومد

 

 بغضش زور به و بود در به دهیچسب هی رق الغر دست

 .کرد خفه را

 

 . آره_

 

 .رفت باد نیع و دیکش جلوتر را چادرش
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 داشت اجیاحت  آن به شهاب که بود یزی چ همان نیا 

 که ییتایرز و مانده خودش فقط ایدن دار از بفهمد که

 ییاهایرو ی قله از افتادنش سبب بست آن به دل تا

 اندازه هم دیشا. بود کوتاه یلیخ عمرشان که شد

 .بود زدن هم بر چشم کی به دنشی ترک که یحباب

  به یسخت به و کرد جدا  بالشت یرو از را سرش

 !شود مانعش تا برداشت ز یخ تایرز که زد  هیتک وارید

 

 مونه یم جاش یول شه؛ یم خوب زخم نیا. جلو این_

  ها سال که یزخم مثل!خوردم یک از نکنم فراموش تا

 !زد مادرم و من به مادرت شیپ

 

 شهاب؟  وقتشه؟االن االن_

 

 و  دیکش باال را اش یخون راهنیپ و زد یتلخ  خنده تک

 .زد اشاره اش یجا به

 

  یبو هم هنوز که ییها گذشته گل دسته چون وقتشه_

 ! ده یم گند
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 با نشست یصندل یرو و رفت  شهاب تخت کنار تایرز

  به یربط:گفت رنگ کی و  صاف و شده  پر ییها چشم

  یگ یم. نکن یقاط هم با رو یچ همه نداره من مادر

 . یگ یم  مونه؟راست ی م جاش زخم

 

  یمهتاب نور  ریز اش حلقه  که گرفت باال را  چپش دست

 .زد چشمک و دیدرخش

 

 کنم ینم فراموش. کن نگاه خوب. منه زخم یجا نیا_

 ینم. بدم ادامه و نمش ی بب مجبورم هرروز چون

 یول شه؛  ینم کم یزیچ  دردم از ره ینم  ادمی بخشم،

 !ی نکرد تو که یکار کنم یزندگ باهاش دیبا

 

  تایرز#

 

 

 ۱۰۳_پارت #
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  تایرز گوش به درمانده و  خسته اش، یالت بم یصدا

 . خورد

 

 دل  درد   به عادتم...بخونم هیمرث خوام ینم_

 یوقت. اومد یم ادیز ما به شهیهم یخوش یول...ندارم

  رو یکی  نیا دیق گفتم خدا به میزندگ تو یگذاشت پا

 !بزن

 !من  از رشینگ

 نیا و تمومه گهید یچ همه کردم یم فکر که یشب تا

  که هییروزا  عوض...لنگه ینم شییجا خوب   حال همه

 تحمل که بود زبونش ورد ب یمص حاج و نساخت ما به

 !پسر کن

 ذیلذ که هیآسون  کی یسخت  هر بعد...یمی کر اوستا بنده

 ... واست  شه یم
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 چشم امواج در شد قفل نگاهش  و دیچرخ  شهاب سر

  یجا سر مانشیا یصورت هر در که یدختر یها

 وانیل پر یمه ین به دگاهشید مثل درست بود خودش

 .هاللوش او یبرا و بود عسل تا یرز یبرا که

 

 با اش یشان یپ یرو ین یچ و زد ینیزهرآگ  پوزخند

 . نشست پشتش پر یابروها  دنیکش

 

  مین بچه کی  بزنگاه سر...تا یرز کردم التماس خودیب_

  رو فلنگ و زیم رو ذاره یم ارهی یم پاکت کی یوجب

 کنم یم باز رو پاکت دنبالش برم نکهیا  قبل...بنده یم

 !شه یم منفجر خطش کی با فقط مغزم و

 

 شده بند جا چ یه به و مشت دستش بود زده خی و سرد

 که بسته ییها  پلک با هم ی رو چفت شیها دندان بود

 !گردد  حذف ذهنش از شب آن ریتصو دیشا

 کی شان کدام هر و تازه شان یدو هر  یبرا یول 

 .بود  خورده چنگ  قلبش جور

@shahregoftegoo



  و حرص با و رفت  شیموها انیم  شهاب دست

  را پاکت داخل  نیع بود، شده ادغام هم در که یمانیپش

 .کرد ان یب خشم با و دهیجو شیها  دندان نیب از

 

 شوند،یپ یب . )اطلس زمانه ایثر دختر یفاتح  تای رز_"

 (".ی خیش شهاب ی باخت رو دلت

 

 

 مادر:گفت و زد رونیب شی گلو چاه ته از تایرز یصدا

 ...ل  یدل تونه ینم...تونه ینم...تونه ینم من

 

 

 آن از پرده که یقتیحق کردن حاشا  با نتوانست

  یلیخ هنوز یول ستد؛ی با ناحق پشت بود، برداشته

  شهیت جا به  نا قضاوت با بخواهد که دهینفهم  را زهایچ

 نیا از  تر یکفر شهاب و بزند نفرت نیا شهیر به

 !بشود

  باشد راست مو به مو شی ها حرف ی  همه اگر یحت

 .ردیبگ  تایرز از را انتقامش که نبود یهی توج  اگر یحت
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 همه از و نیخبرتر  یب... بود قصه آدم نیتر گناه یب

  خودش فقط خودخواهانه دینبا او پس...نیتر رانده جا

  فشارش  تحت نیا از شتریب دینبا...ردی بگ  نظر در را

 ...بگذارد

 هم  همان قیبود؟ال چه ساده یعذرخواه  کی

  خراب را عمرش شب نیتر  ست؟قشنگین

 قاتل و کرد له را غرورش...رفت ش یآبرو...کرد

 با را یدلدادگ بار نیاول یبرا که شد پاکش  احساس

 ... کرد تجربه  مرد نیا

 

 از رفتن در فقط...بود یریگ بهانه فقط ها نیا نه

 ... بود  اش یخطا 

 که کرد پاک را صورتش ی رو شده ختهی ر یها  اشک

 از و گذاشت شهاب ضعف نقطه یرو دست عمد ریغ

 .برخاست اش یجا

 

 در اش یابرو و چشم درد، از و نگذاشت زخمش یول

 دستش. رفت  یکبود به  رو صورتش و شد دهیتن هم
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  پا به را تخت نییپا یها ییدمپا و گذاشت باند یرو را

 .کرد

 

 شده پا سر شود، مانعش و بزند دور را  تخت تایرز تا

 بدون یها  چشم به و گرفت را دستش دو هر و بود

 .زد زل زنش شیآرا

 . لبش رژ  یب رنگ خوش  یها لب به

 که گردنش یدگیکش و اش یخداداد آراسته یموها به

 . کرد چندان دو را گردنبندش یجال

 سر گل ی برا قوه ال و حول  ال المذهبش دل در دیبا

 که اوردین خودش یرو به  هم چقدر هر بخواند  سبدش

  فرق مادرش و تایرز نی ب تا بود جنگ  سر خودش با

 !بگذارد

 

 شب که یچ هر. یکن هیگر  یبخوا نُمردم هنوز_

  یم صاف رو میبده دم یم پس و گرفتم  ازت یعروس

 !ستی ن َمل ک مادرت  که کن قبول هم تو اما...کنم
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  پا که اریب  ادتی رو امروز...پته تته و کردن  دفاع قبل

 ونیگر چشم  با و یزد سر بهش یرفت یدزدک یشد

 ؟یبرنگشت.  یبرگشت درازتر پا از دست

 

 تا یرز#

 

 

 ۱۰۴_پارت #

 

 

 

 

  چون برم  یگذاشت قصد آره؟از ،یکن یم  بمیتعق پس_

 آره؟ بشنوم، یچ قراره یدونست یم

 

  را شهاب ی ها  چشم تایرز روشن و شانیپر یموها

  هم هنوز گرمش و نیریش عطر. دیکش خودش دنبال

 .مدهوش خوشش ی بو از و بود پر  مشامش در
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. یکن پرداختش یتون ینم رو یبده ن یا متاسفانه_

  هیما معرفتت از یتون ینم. یبخر  پول با یتون ینم

  رو نهیزم یرو ختهیر  آب   نیع که یاتفاق و یبذار

 .یکن پاک

 

  یمرد یبازو یرو را دستش. رفت جلوتر و  جلوتر

 نیب یا لحظه چند و گذاشت بود، ستادهیا زور به که

 .باشد شتریب رشیتاث تا انداخت وقفه شیها کلمه

 هم از یآرام به را اش رفته  فرو هم در یها سگرمه

 با و گرفت ینابود باد به را شهاب نهیک کرد، باز

  کاری چ باهام ره ینم ادمی چوقت یه:گفت شده تلخ یلحن

 !دم یم قول بهت شکنه یم بار نیا ریز  کمرت!یکرد

 

  کی با گوشش ریز تا رفت باال شیپاها  ی پنجه یرو

  چهار و شود  یشتریر چند یا زلزله ساده،  ی جمله

 .بلرزاند را بدنش ستون

 

 !یمون  یم من ونیمد شهیهم_
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 خود. نبود  شهاب پناه   گرید. دیکش عقب را سرش

  سنگر پشت و برود گری د ییجا دیبا او و شده جنگ

 !نرسد روحش  به یگزند که شود می قا اش ییتنها

 

.  نشست  اش فرشته صورت یرو شهاب سخت نگاه

 شده رحم یب شتریب که بود شده مرگش فرشته  بار نیا

 ...حرکاتش و رفتار در داده جوالن نفرتش شتریب و

 

  خوش مینس.  زد خشکش ناگهان  و گرفت فاصله تایرز

 به رهیخ ،ی ناباور با و شد نیسنگ شیها  نفس حهیرا

 .کرد زمزمه شهاب کرده یز یخونر شکم

 

 . شهاب...شه...شهاب...کرده یزیخونر  زخمت_

 

  تخت یرو که کرد کمکش  و گرفت را اش شانه

 .کرد پرستار پرستار،  و زد ادیفر زده هول. ند یبنش
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 ... شده باز زخمش...کرده  یزی خونر دیایب خدا  رو تو_

 

 و شدند اتاق وارد یانسالیم دکتر همراه  به پرستار دو

 . خواباندند  تخت یرو  کامل را او

 یول فرستاند؛ رونیب اتاق  از فهیوظ  بنابر را تایرز

  شوهرش مقاومت و دلهره با آخر یها  لحظه تا خب

  چشم یرو درد از و آرنج تا را دستش که کرد نگاه را

 .بود  گذاشته شیها

 

 بستند، اش یرو به که را در و نکرد تیکفا تالشش 

  هیتک وارید به ترس با و شد جمع نهیس در نفسش

  یم خوب.  برم قربونت شه  یم خوب:گفت میمر. زد

 عفونت اش هیشده؟بخ باز شده؟زخمش یچ. شه

 شده؟ یکرده؟چ

 

  یصدا که شد ساکت. بود کرده باز خودش را زخمش

 .آورد بند را رعنا یها هی گر هیرق پرصالبت یها قدم

 کرد نگاه چپ  چپ میمر به ی جور  و ستادی ا تایرز شیپ

 . بگذارد شانیتنها و برود که
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 خواهرش  عروس   شانه دور تا دور را دستش هیرق

 رهیخ ده،یکش  سورمه درشت یها چشم با و انداخت

. باشه فی ضع ایثر دُخت ستین خوب:گفت و شد اش

  دهیکش مارستانیب به راهت گهید که یبمون  یقو دیبا

 .نشه

 

  کرد، نگاهش تایرز. دیکش اش یمو و سر یرو دست

 !یاخالق بد و اخم بدون

 .هیرق  محکم لبخند   و نگاه از بود متعجب فقط 

 

ت هیشب_ . یبُرد ارث به رو شیها چشم. یهست موم 

 یادیز حدود تا و رو اش قواره و قد رو شیها لب

  کجا از تو نسب و اصل نره ادتی یول  رو اخالقش

 .آمده

 

 حرف یفارس که کرد تالش و بود ظی غل اش لهجه

 آبغوره زنک  خاله چیه گوش به شیها پچ پچ و بزند

 . نرسد یر یبگ
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 را دو آن ش یها چشم با درسته که رعنا  خصوص به

 . کرد پُر را زیپرو و  نشست گوشه کی و دیبلع

 هیرق دهان و لب به چشم فقط. نبود مهم تایرز یبرا

  و شد داغ اطالعاتش از  صورتش پوست و دوخت

 . سوخت

 

  رنگ. رفته ونیکتا ات عمه به صورتت یدگیکش اما_

 ات یدیخورش رنگ ییخرما  یموها و  روشن پوست

  یتو رو نیا هاته رگ تو  ها آن خون. پدرت به هم

 !بمون یقو و!باش داشته ذهنت

 

 هیرق از و  گرفت سرعت  خونش انیجر هیثان صدم در

  را تشیمیصم احساس   که  متر یلیم چند تنها. شد دور

  یزیچ نه بزند  یتر دیجد  یها حرف و بردارد انیم از

 .بود واقف آن به خودش که

 

 کجا به نسبم و اصل دونم یم. هستم یک دونم یم_

 که ستین  یزیچ نیا میهست ماکو اهل ما. گرده یبرم

 .باشه داشته یادآوری به اجیاحت
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 و شد پاره شان کالم رشته آمد رونیب که اتاق از دکتر

 .د یدو پرستارها  طرف به هیرق

 

  تایرز#

 

 

 ۱۰۵_پارت #

 

 

 

 

  رنگ با رعنا هم و هیرق هم بود رفته ل یتحل توانشان

 .لرزان ییها دست و دهیپر ییرو و

 

  چهار و ست یب نفر کی. دیباش مراقبش شتریب دیبا_

 .نشه بلند تخت یرو از گهید که بمونه کنارش  ساعت
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 داوطلب بودند، اش ینامادر قدر همان که مادر دو هر

  با هیرق و  تند یلحن و یگر  یهوچ با رعنا اما شدند

 . خواهرش پسر   مثل درست خی یطبع و  یخونسرد

 

 خودش. دیکن استراحت  شماها بهتره ی منته خوبه_

 .بمونه کنارش خانمش ده ید صالح

 

  که بود کرده الیخ. برگشت تایرز طرف  به همه نگاه

 .شود قدغن جا آن رفتنش پس نیا از دیشا

  یلبخند با هیرق و میمر و شد انتظارش برخالف یول

 شد خشنود هم خان زیپرو. کردند اعالم  را تشانیرضا

 .نطور یهم هم الدیم دیکش یا آسوده نفس و

 که بود رعنا ه،یقض نیا از کرد ترش رو که یکس تنها

  انشاهلل:گفت و گذشت کنارش از یمحو  لبخند با دکتر

 .دیبمون ست ی ن الزم گهید نجایا. رهیخ

 

  تک تک  صورت و سر  از یخستگ. نکردند یمخالفت

 برداشت قدم اتاق در طرف  به تایرز و بود دایپ شان

 .زد شیصدا هیرق آخر  ی لحظه که
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  بمونن جا یا  تر ور یا ساعت میم؟نیبزن حرف هم با_

 . تپه ینم آسمون

 

 اتاق در رهیدستگ یخرسند با و طلبانه فرصت رعنا

.  گه یم راست بار نیاول یبرا:گفت و دیکش نییپا را

 نه ضمن، در. مونم یم  نجایا یبرگرد تا نیگل برو

 !نیزم نه و تپه یم آسمون

 که ساعت می ن گهید میبود  سرش باال ما سال  همه نیا 

 !نداره رو ها حرف نیا

 

 وارد انیگو صدقه قربان و زد را اش طعنه و تکه

 از هم با و  انداخت ینگاه مین تایرز به ه یرق. شد اتاق

 روح ی ب و سرد اطیح  داخل و رفتند نییپا ها پله

 .شدند مارستانیب

  

 و ننشستند یول رفتند؛ ی خال یها  مکتین به کینزد

 .کردند تماشا را طرف آن و طرف نیا کالفه
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  ینفس دنیکش با تایرز خود که دیکش طول  هیثان چند

 یم یچ خب:دیپرس و آمد حرف به صدا پر و قیعم

  نکنه هم ن؟شمایدار یزی سورپرا  چه دفعه نین؟ایخوا

 وارد ماجرا از خبر با  و عمد از من نیکن یم فکر

 . کنم یم گوش نیشدم؟بگ شهاب یزندگ

 

 ! یعجول پَه_

 تو سر ری ز. نداُرم یکار. کُشم ینم رو و ریز مو نه

 آدم حرفم. بذاُرم چرخ یال  چوب بخوام که ستین هم

 .زدن رو شهاب قصد از امشب که هییها

 

 ؟یاومد نیهم یبرا...ی؟برایدونست یم...شما_

 

  شهاب یها حرف  اش ختهیر هم به و شانیپر ذهن از

 خبر نیا قصد از گوشش به و بودند قهر که گذشت

 .ها نیا و دهیرس

 را خودش و  شد گرد غصه و ترس با تای رز  یها چشم

 .زد بغل
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 ! بود کرده نفوذ استخوانش  مغز تا سرما 

 

  که فهمونُدن من به ییزهای چ کی یول  دونستُم ینم_

 از ُدمیرس که تا و تهران آمُدم پرواز  نیاول با

 چه...بوُدم یحال چه. زدن زنگ مو  به مارستانیب

 .دونه یم خدا فقط...شُدم یحال

 

  تایرز ی ها  چشم یجلو صحنه آن مداوم تکرار با

 سفت را شی ها پلک. رفت جیگ سرش و شد بد حالش

 نیزم به بود کینزد تعادل یب و  بست هم یرو

 . بخورد

 سر که ییبال  گفتن دیق و  گرفت شیبازو ریز از هیرق

 . کرد یگری د درخواست اش  یجا و زد  را آمد شهاب

 

 ستین بهتر ُگم ی؟میفتی؟نیخاش. باش مراقب_

 م؟ ینیبش

 

  کنم یم حس کردم ضعف من...مینیبش...چرا...چرا_

 ...ندارم جون

@shahregoftegoo



 

 و نشست یچوب   رنگ سبز  مکتین یرو  هیرق کمک با

  یچادر با که یزن به آمده  شیپ یماجراها از سردرگم

 تا کرد نگاه اورد،ین ابرو به خم و بود کرده خی نازک

 .بزند را دلش شده قلنبه حرف

 دست. گذاشت  کنار را تعارف هیرق هم  نیهم یبرا

  گرفت حرارتش پر و گرم  یها دست در  را تای رز یها

 نیا در فقط بوده گذشته تو یچ که یبفهم دیبا:گفت و

 . یبد نجات رو  جفتتون یتون یم صورت

 از دور و یپنهان فقط...ی بزن حرف باهاش یمجبور 

 ... ات  یشو چشم

 

 ؟یک با_

 

 لب یدل دو یب و کنده پوست و رک و نکرد من من

 .زد

 

 ! یخیش یعل_
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 ی خوب:یخاش

 

 تا یرز#

 

 

 ۱۰۶_پارت #

 

 

 

 

 هنوز. کرد باز هم از را  خمارش یها  چشم زور به

 !برود دیبا یول بود؛ خواب از نشده ریس و جیگ

 که ردیبگ دهی ناد را خودش و بگذارد دلش یرو پا دیبا

 و فتهیش  یروز که یشوهر  پدر با کالم چند بتواند

 ... بزند حرف بود، مادرش  یدایش
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 دور  شهیهم مثل نکهیا جز نداشت یا چاره

 گرانید ترحم یجا تا  چدیبپ یا لهی پ تشیمعصوم

 ...دهد کابوس نیا به یانیپا

 

 که دیچرخ   یشهاب سمت سرش و زد بغل  را خودش

  خواب در اش یداریب برخالف و بسته شیها  پلک

 .بود آرام

 و کرد سرش را شالش و شد بلند یصندل  یرو از

  هنوز اما  رفت؛ اتاق در  طرف به نیپاورچ ن،یپاورچ 

 دو و بم  یصدا که بود نخورده رهیدستگ به دستش

 .کرد  خکوبشیم شهاب شده رگه

 

 کجا؟ _

 

 نیب یحرف چیه بعد به زخمش  یزیخونر و شبید از

 و باز مهی ن ییها چشم با  حاال و نشد بدل و رد شان

 کرد برانداز را تایرز خوب بود، سرش ریز که یدست

  فرو سرسخت و تنفر پر و خشن آدم همان جلد در و

 .رفت
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 با و باشد  دهید را آمنه شیها خواب در که انگار

 جگرش  ها صحنه آن دوباره بودن ی واقع احساس

 !شود خون

 

 و گردن:گفت سرد و شد  دشوار شیتای رز یها نفس

  رم یم. بخوابم خوب نتونستم شبید گرفته درد کمرم

  ظهر تا کنم استراحت یساعت  کی و کنم حموم خونه

 .گردم یبرم

 

 ؟یبرگرد باز و یبر معلوم کجا از_

 

 ریگ آن در که یاوضاع تایرز. زد یتنش پر خنده تک

 قفل  را نگاهش و گرفت  سخره به را بود افتاده

 .کرد شهاب شب   رنگ  هم و سوخته  یها مردمک

 

  لحظه هر که ییجا برگردم دیبا چرا. یگ  یم راست_

  دو که برگردم یکس شیپ دی با شم؟چرا یم  شکنجه اش

 از رو قبلمون خوب حال  بعد قهیدق دو و خوبه قهیدق

 چرا؟ نظرت  اره؟بهی  یم در دماغم
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 پر و گس شیها کلمه که یمرد دهان شدن پر قبل

 چشم و فرستاده  باال ییابروها با خودش بود انزجار

 از که نه!زنتم  چون خب  آره:گفت شده  درشت ییها

  ؛یمالکم تو  و ات شناسمه یتو اومده من اسم یوقت

 !برگردم دیبا  برم که جا هر

  

  چشم  یجلو  شیرحم یب و دیکش نییپا را در رهیدستگ

  سوخت دلش آخر لحظه یول شد؛ اهیس ی ا پرده شیها

 چکسی ه. بست هم  یرو سفت را  شیها  پلک و

 آن اگر یحت ستین ینامرد و یتوجه یب  نیا سزاوار

  رییتغ دستخوش را اش ساده یایدن که باشد یکس آدم

 !کرد یتباه و

 

  نباش نگران:گفت لحن همان با و گرفت لرز شیصدا

 ... گردم یبرم

 

 و رسا شهاب رفتن قبل اما کرد؛ باز  کامل را در

 .زد شیصدا کوبنده
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 !تایرز_

 

 و شده سخت چهره  حالت  در را دردش و  شد زیخ مین 

 .گرداند حبس اش شده قرمز

  ییتایرز  دنبال به نگاهش و بود تخت یرو  جسمش

  مزاحمش شبید یها آدم بود ممکن که کرد پرواز

 سرش را ییبال همان ای و بدزدند را او ای و شوند

 !آوردند خودش سر شبید که اورندیب

 دست و دیکش هم در را اش یمشک پشت پر یابروها 

  اش شده چفت دهان. گذاشت زخمش یرو  را راستش

  شد اش رهیخ نافذ ییها چشم با و کرد باز هم از را

 .نکرد  نگاهش و  برنگشت تایرز  که چند هر

 

 بچه. گرفت شه ینم رو یرفتن  یجلو که بودم دهیشن_

 چرا که کردم درک رفت که مادرم...دمیفهم ینم...بودم

 !داشت نگه رو یرفتن شه ینم

  خودم سال و  سن هم یپسرها یوقت شدم  که تر بزرگ

 عاشقانه نامه و بودن مخالف  جنس با طنتیش دنبال
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 بودم بازار تو ای من...رفتن یم قرار سر و نوشتن یم

  از تر قالتاق و تر گنده مشت کی شیپ  و خونه تو ای

  دفعه نیا هام قیرف دمید باز رفتم که دانشگاه...خودم

 تا شونیزندگ الیع بشه که بودن یکی  دنبال تر یجد

 !بودم تنها من یول...نکشن ییتنها عمر کی

  جمع  تو نه...کردم یم نگاه نه...دادم یم رو نه

 ... رفتم یم هاشون

 

 یتند نفس و انداخت تلخش  یها ناگفته نیب یمکث

  که بودم گرفته  محکم مشتم تو رو دلم: گفت و گرفت

 راه یرفتن چرا؟چون یدون یم نشه وابسته یکس به

 ! بلده خوب  رو رفتن

 اش بچه که ستین دلسوزتر و زتریعز  مادر از چون

 گه،ید یایدن کی  رفت آمنه!بره و کنه ول رو

 پدرم به عشقش بخاطر!خودش بخاطر یول!درست

 !یعل

  سرم باال تونست یم...نموند و بمونه تونست یم

  باز تو رو مشتم شد یچ که نیا...نخواست و باشه

 یرفتن تو یول...بماند یگرفت رو دلم و یکرد

 .بمون...نباش
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  بالشت ی رو را سرش و شد تر آهسته اش زمزمه

 .زد زل سقف به و گذاشت

 

 ستین زور و یباز  قلدر و دستور بار نیا_

 .خواهشه...تایرز

 

 تا یرز#

 

 

 ۱۰۷_پارت #

 

 

 

 

  یجلو توانست  سخت و کرد اش حواله  ینگاه مین

 . ردیبگ را  شیها اشک
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 ...دارم ییتنها به ازین فقط... گردمی برم_

 

  کفش کف برخورد یصدا . گذشت بد و برق نیع

. کرد پر را  جا همه مارستانیب یها  کیسرام  با شیها

  طرف به تر شتاب پر و شد تر بلند شیها قدم کم کم

 .رفت یخروج در

  خورد، صورتش به که رونیب سوزناک  و سرد یهوا

 و کرد  خشک را شی ها اشک جوشان ی چشمه

 و  گرفت باال یتاکس  نیاول یبرا  را دستش

 !تهران دانشگاه. دربست:گفت

 

. کرد یخودخور  و کند  را لبش پوست ریمس  آخر تا

  که یجوان  و بود شهاب شیپ ذکرش و فکر تمام

 .مادرش و یعل عشق یپا  سوخت

 یا هیعار  کاپشن   بیج از  را لشیموبا  گرفته یحال با

 درآورد نبود، زشیسا هم و دهد پس میمر به دیبا که

  مرتبه کی بود فرستاده شبید هیرق که یامکیپ به و

 .کرد نگاه گرید ی
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 تموم کالسش صبح هشت ساعت. کن جمع حواستُ _"

 ".نُکن گمش. یکن آماده رو خودت دیبا. شه یم

 

 فکر در و چسباند لبش به کرد خاموش  را لشیموبا

 تیجمع همه نیا ن یب از دیبا چطور. رفت فرو

  اش شده طرد شوهر پدر یکی کدام که دهد صی تشخ

 بود؟

 نچ و دیکش هم در را رنگش یا قهوه کمان یابروها 

  یعیطب رنگ خوش یگوشت یها لب نی ب از یکشدار

 .کرد درز اش

 

 در هیرق شبید که یتراول شدند رد  که کیتراف از

 . شد ادهیپ و کرد حساب راننده با را گذاشت دستش

  مامور که رفت ها خانم یورود در سمت دوان دوان

 بود، گرفته را صورتش یگرد که یچادر با حراست

 نهیس تخت یرو را دستش و شد سبز راهش سر

 . گذاشت تایرز

 

 !تیی دانشجو خانم؟کارت  کجا_
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 از دهیپر  ییرو و رنگ با و کرد راست را نفسش

 ستمین نجایا یدانشجو: گفت اضطراب و یدلشورگ

 ...فقط

 

 به اعتنا یب زن که بود نزده کامل را  حرفش هنوز

 با و دید را گرید یدخترها ییدانشجو کارت تایرز

 .کرد زمزمه نییپا یسر

 

 ای دیبا میبد راه رو شما م یندار اجازه خانم شه ینم_

 .دانشگاه نی ا یدانشجو ای  دیباش مهمان

 

.  بود شده درمانده زن نیا با کردن دو به کهی از

 که یباد دست در و شانی پر یموها یرو  را دستش

 که یا همهمه به و دیکش  بود، شده باران  با همراه

 .دوخت چشم بود  در به کینزد

 

  کدام هر و بودند زده حلقه یکس دور انیدانشجو

 ستادیا شی پاها ی پنجه یرو. بودند یپرسش  مشغول
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  آدم یاهویه انیم که یکس طرف آن و طرف نیا و

 . زد دید را بود  شده گم یشمار  یب یها

  یجوان عکس هیشب یلیخ که یکس رخ مین دنید با 

  به توجه یب و ها زده جنون نیع بود یخیش یعل

 را خودش و  دیدو دانشگاه داخل حراست، مامور ادیفر

 پراکنده حال در اندک اندک که سپرد یموج  دست به

 ! بودند شدن

 

  جانش به را  آزار و تیاذ و فشار نیا که بود مجبور

 !شود مالقاتش به موفق یول بخرد؛

  عقب به شتر یب شود کشینزد که زد زور  چقدر هر 

 را دشیسف نود ال نیماش در که یوقت تا شد دهیکش

  یرو  را اش یمشک چرم یدست فیک و کرد باز

 .گذاشت کنارش یصندل

 از هم هیبق و ندیبنش بود  قرار که لحظه همان درست

  انیپا یها امتحان به راجع گرفتن جواب و دنیپرس

  تکه و دیرس سرش پشت  نفس نفس شدند، دیناام ترم

 ؟یخیش...یعل...ی آقا:گفت تکه
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 که اش چانه به رو تا پرپشت یها ل یسب به یدست

 که جذبه پر و کلفت ییصدا با و دیکش بود، نییپا

 از پر یا خنده تک بود مشهود آن در ین یدلنش تیجذاب

 .زد انداختن دست

 

  ینزن صدا اسم با رو خودت  استاد هنوز ینگرفت ادی_

 هنوز؟ یاول ترم ای

 

  چشم ردیبگ  باال سر اگر که آنقدر...بود کش ی نزد یلیخ

 ...بود یحتم شدنش چشم در

 

 در او و شدند دورتر جوان  یپسرها و ها دختر

 با حوصله یب. ندیبنش که کرد باز کامل را نشیماش

 کرد مرتب را دستش در  یها ورقه غضب پر ینگاه

 چند نیا ی شگی هم یها  حرف همان از پر دهانش و

 !شد ساله
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  یسوال هر  کالس سر. جون دختر االن ست ین وقتش_

 . بپرس یدار

 

  با تایرز ردیبگ قرار فرمان پشت و ندیبنش  خواست تا

  من: گفت آمده رونیب نهیس از و  تپش پر یقلب

 !عروستونم. ستمین شما  یدانشجو

 

  تایرز#

 

 

 ۱۰۸_پارت #

 

 

 

 

 جسمش و بود نیماش سقف یرو دستش. شد خشک

 . یصندل به دهیچسب یحدود تا
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  بود تایرز به  همچنان پشتش و کرد گرد عقب آهسته

 . ییکهوی نه شود ریغافلگ آرام آرام که

 

 جادیا ییصدا و دیچرخ  آسفالت یرو کفشش ی پاشنه

 زن که دهد یدختر به را بازگشتش  اخطار که کرد

 !بود پسرش  یرسم

  گذشته کرده ترکش شهاب که ییها سال از سال چند

  سال چند برنگشته و برگرده که دیکش انتظار سال چند

 در حال نیا با و کرد تصور را لحظه نی ا با ییارو یرو

 شد؟ کوب  سنگ تیواقع

 با و آهسته و رفته در دستش از ها  سال شمارش

 و کرد حرکت باال به نییپا  از نگاهش. برگشت  جانیه

 از قلبش. نشست تایرز  یآشنا یها چشم در صاف

 که یروزگار چرخش  ای جانی ه خاطر به افتاد کار

 ندش؟ی ناخوشا یگاه  ای بود ندشیخوشا  یگاه

 

 و دهیپر  یرو و رنگ یوقت و شد اش رهیخ  تایرز

  جنباند دست دید را اش یناباور  و شده گرد  یها چشم

 .کرد تر سهل را کارش و
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 ! زمانه ایثر دختر  و شهاب  پسرتون زن_

 

 

  که زده داد ها چشم نیا. رفت بند یعل فرتوت نفس

  را خودش  و گرفته دهیند را نیا چطور بود ایثر دختر

 کرد؟ یمعرف

 

 ! شناختمت. یهست  یک یبگ ست ین یاز ین_

 

 اش فهیوظ طبق که یچادر زن همان حراست  مامور

  دانشگاه   نیا وارد خود سر ینجور ی هم یکس دینبا

  طرف به پُر توپ  و تخم و اخم با شود بزرگ و مطرح

  یقنار زرد کاپشن نیآست گوشه و کرد تند پا تایرز

 .دیکش را اش

 

  ناچار وگرنه  نکن درست شر. رونیب برو بفرما خانم_

  رو سرتون ینجوریهم  دیتون ینم. ببرمتون شم یم

 .دییبفرما...لطفا دییبفرما...که تو دیایب  نییپا دیبنداز
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  لحظه کی یعنی که رفت باال زن یبرا یعل دست

 .بگذارد جگرش سر دندان

 

 یمزاحمت و هستن من با شونیا ی رضو خانم_

 ...االن نیهم میر یم...ستین

 

 کردن جادیا  مزاحمت کردم  فکر. دونستم ینم دیببخش_

 . هیچجور  نیقوان دیانیجر در خودتون

 

  کل،یه درشت زن و شد  نییپا و باال د ییتا به سرش

. رفت  و برداشت تایرز  کاپشن یرو از را دستش

  یدانشجوها یها نگاه که بود شوک در یآنقدر  هنوز

 !نرسد  گوشش به ها یبعض یها پچ پچ و اطراف

  نکهیا به برسد چه نبود مهم هم درصد کی یحت

 !دهد نشان خور در یواکنش

 راننده کنار یصندل در کردن باز کرد، که  یکار تنها 

 .چرا و چون یب تایرز نشستن و بود
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 فرمان پشت هم خودش و بست نرم را نیماش در

 . زد رونیب دانشگاه از سرعت با و نشست

 کافه سمت و آورد جا  را حالش یباران یهوا

 بخواهد ای و زدیبر یا برنامه آنکه یب راند یرستوران

 ...بزند یحرف

 

 در که یا بهیغر مرد به و شد تر نیسنگ تایرز نگاه

 نیا شهاب یراست به و بود الی خ و فکر غرق کنارش

 .کرد نگاه رهی خ رهیخ برده، ارث به پدرش از را جذبه

 

 م؟یر یم م یدار کجا نیبگ یخوا  ینم_

 فقط امیب اونور و نوریا شما  با تونم ینم. ندارم وقت

 ! شتریب  یزیچ نه دارم سوال تا چند

 

 از باالخره شیصدا و بود شده کمتر تایرز استرس

 نه و بود  الل نه بفهماند او به که شد خارج شیگلو

 .فرمان به گوش  گرید یدخترها  هیشب
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 شود باز دستش به ته و سر یب قصه نی ا گره که آمده

  نیا از که یمعن نیا به نه یول دهد؛ نجات را همه و

 ... باشد یدوست و صلح قصدش ای دیایب  خوشش مرد

 ...بود پر هم خودش دل نه،

 ...مور مور ششیپ نشستن   از بدنش و

 

 که دوخت چشم اش یرو به  رو به و گرفت یقیعم دم

 .دیشن و گرفت را جوابش

 

 وقت اونقدر یعنی یاومد یوقت. رستوران میر یم_

  نیا شروع خوام ینم. یبشنو و ین یبش که هست

  یم بدت من از مشخصه که...چند هر باشه بد ییآشنا

 ...یندار یخوش  دل و ادی

 

 تا یرز#

 

 

 ۱۰۹_پارت #
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 و ببرد ییجا به راه که نبود ممکن ها ی خودزن نیا با

  حرص از را  لبش گوشه. شود صاف تای رز نیچرک دل

  یجلو که بود  نیا راه نی بهتر. کرد سکوت و دیجو

 را اش ی ناراحت و خشم افسار و ردی بگ را زبانش

 . بچسبد یدست دو و محکم

 یب بر حمل و دیایب شیپ یاتفاق دار،ید نیاول در دینبا

 سو که آمده نجایا...شود اش یتیشخص یب و یادب

  را شهاب ذهن کیتار  یها نقطه و گردد  رفع ها تفاهم

 ... ببندد چلچراغ خودش دست با

 

 پارک رستوران کافه در ی جلو را نیماش یخیش یعل

 که یشوهر پدر همراه به و شد ادهیپ تایرز. کرد

  شوهرش یبرافروختگ سبب صد در  صد دارشانید

 .رفت یسنت رستوران داخل بود،
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  یرنگ یها  شهیش کینزد که ییزهایم  از یکی پشت

 دند یکش عقب را شان یصندل  بود، ابانیخ  به رو یرنگ

 .نشستند و

 

 عروس ی ستین موافق. بهتره صحبت  یبرا نجایا_

 خانم؟ 

 

  یمنو  بود یمیقد و ی محل ظاهرش  که یشخدمتیپ

 .گذاشت  شان کوچک ز یم یرو و آورد یا صبحانه

 

  هم یخیش  یعل که دید  و کرد لب ریز  یتشکر تایرز

  لیسب به و شد نییپا و باال احترام ی نشانه به سرش

 .دیکش یدست  نشییپا به رو پشت پر یها

  ییموها... شهاب هیشب...بود جذاب و  جذبه پر چقدر

 و یمشک دست کی یشلوار  و کت با دیسف و اهیس

 .نفوذ با و کلفت ییصدا و یا سورمه یاسک قهی

  ناحق به چرا که سوخت  مادرش یبرا دلش یا  لحظه

 !رفت در کوره از یزود و زد حرف
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 دهیکش یها  دست انگشت و انداخت نیی پا را سرش

  یها شهیش از دهیتاب نور. کرد هم در زیم  یرو را اش

 یعل با گرفت باال که سر و زد را شیها   چشم یرنگ

  صورت در را ایثر ریتصو که شد مواجه یخیش

 .کرد جستجو دخترش

 

 . یهشیشب_

 

 اومدم؟ نجایا یچ  یبرا یبپرس یخوا  ینم_

 

 .کرد باز را منو و زد یتلخ  خنده تک

 

 . نباش آتو دنبال دهیرس گوشم به خبرها_

 

 یزندگ و خورده هم به یعروس که دیدار خبر پس_

  چاقو با رو شهاب دیدار خبر...شه یم نابود داره ما

 !برگشته و رفته مرگ دم تا و زدن
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 . منقبض فکش و شد هم  چفت دهانش

  و شد دهید اهشیس یها  چشم در ناکجا تا یغم رد

 . بست هم یرو درد پر را  شیها  پلک

 مانند دهیرس راه از تازه دختر نیا که بود چه عالجش

  یبرا را قضاوت و زدینر  زخمش یرو نمک  مادرش،

 بگذارد؟ دفاع بعد

 

 د؟ یکرد انتخاب رو  سفارشتون_

 

  ینگاه جوان شخدمتیپ  به و نشست تر  صاف تایرز

  یا لحظه چند  هم_یخی ش یعل_شوهرش پدر. کرد

 من واسه:گفت گونه بم و شد  رهیخ عروسش به گنگ

 . خرما  و یچا

 

  و زد حرف  هم او یجا نشد، باز که تای رز لب از لب

  تا خواست را کرد سفارش خودش که ییها همان نیع

 .شود نیریش دهانش طعم الاقل
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  جلوتر یاندک را خودش و گذاشت  زیم یرو  را دستش

 رونی ب الکش از را ناخوانده  مهمان نیا تا دیکش

 .بکشد

 

 . یدون یم که بزن  حرف ییزهای چ درباره_

  بار یول هللا بسم یبفهم رو ها ندونسته یاومد اگه 

 .نی؟سنگی دیفهم. دختر  نهیسنگ من بار که نکن من

 

 تا یرز#

 

 

 ۱۱۰_پارت #
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 را کتش ن ییپا یخیش یعل آوردند، که  را یچا ینیس

 .برگرداند یرو ظیغ با و کرد رقش و  شق و گرفت

 

  گود رونیب از یکی نکهیا و نبود یز یچ کم فراق 

 !بود یادیز یاندک بتازد  قضاوت یبرا

 

 انگار...دمیفهم تازه رو یچ همه. رفتم تند دیببخش_

 و جیگ  که کرده دارمیب خواب از زور به یکی که

  یم یتوق به یتق ستی ن خودم دست... شدم یعصب

 از فراتر یچ همه. کنم  هیگر خواد یم دلم خوره

  متوجه کنم؛ درک رو خودم حال تونم ینم توانمه

 ینم وجدان کردم؟عذاب ریگ یطی شرا چه تو که دیهست

 م؟یبد پس رو ها گذشته تاوان ما دیبا که دیریگ

 

  نیا  یعنی  که بود ریدلگ همچنان و گر خیتوب  لحنش

 !بدهد را جوابش دیبا که بود یسوال تا صد آن از یکی
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 شما به رو خبرها  یک دین؟بگیبگ یزیچ  نیخوا ینم_

 ین؟نمیست ین شهاب حال نگران رسونه؟چرا یم

 ارن؟ یب سرش ییبال نیترس

 

  یم پاره ریزنج چرا... واشی...عروس واشی_

 عشق یر یم تند هم یلیخ...یر یم تند ؟آرهیکن

 . ستایوا یول...یسرعت

 

 فکرش که  یز یچ از شتری ب یلیخ دیشا...تو اندازه هم

 ...پسرمم نگران  یکن رو

 نرفتم یکن یم  ندارم؟فکر دل یکن یم فکر

  آسونه دور راه از گرفتن خبر یکن یم  دنبالش؟فکر

 دونم ینم تو نیع منم و ست بسته پاهام و دست یوقت

 !شده؟ پنهان پرده پشت یک

 

 دهان کشمکش و حرص پر خوردن تکان محو تایرز 

 بکشد نفس توانست زور  به که بود شده یخیش یعل

  بود شده ختهیر  کیبار کمر استکان در  که را ییچا و

 !بردارد اش ینعلبک یرو از را
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 خرما و قند یب یا جرعه و بود شده خشک  دهانش

 یم یچ:گفت و زد هیتک یصندل به یعل که دینوش

 ؟ یبشنو یخوا

 

 دستش. گذاشت زیم یرو و آورد نییپا را استکانش

 نیا از ریغ  به یچ هر یپ  نگاهش و بود دورش هنوز

 ! شده یعاص دختر

 

 .مادرم و  شما داستان_

 

  حالت یموها به یدست و  زد یچا از تر تلخ یا خنده

 .دیکش دشیسف و اهیس پشت  پر و دار

 

 .  هیطوالن ما داستان_

 

 یم  میدیرس که کجا هر تا امروز نداره یبیع_

 نیا یتو شما که نمیبب رو ییزهایچ من دیشا...شنوم

 ... دی دیند سال همه
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 . آمد خوشش  تایرز ذکاوت و هوش از

 نیا فیتعر یول بود؛ ایثر  یعنی مادرش هیشب درست

  یزیچ...مشقت و عذاب همراه به عشق   نیا...تیحکا 

 !کرد ش ی بازگو یراحت به که نبود

  و انداخت دهانش داخل و  برداشت ییخرما حال نیا با

 یروزها  به رفتن یآمادگ که دینوش اش یچا همراه

 .باشد داشته را جنوب پرطراوت و یآفتاب

 پهن آنجا دیخورش نور که  یزیم یرو از را  نگاهش

  با و یجد تا،یرز چشم در چشم و آورد باال بود، شده

 ؟یحاضر:دیپرس  بتیه

  

 یب و راسخ و زد اش چانه ر یز را دستش

 . شهیهم  از شتریب:گفت یستیرودربا

 

  درخت کی به گرده یبرم قصه نیا. کن گوش پس_

 سرشُ  و زده چنگ رو  خاک شیها شهیر که تنومند

  از بارونش از نورش از تا گرفته باال  آسمون به رو
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 وهیم تابستون...بده شکوفه بهار که کنه هیتغذ هواش

 .بشه متولد نو  از و رهیبم زمستون...بده

 

 .کرد یکوتاه مکث شی ها حرف نیب

 

 ییها چشم  نیهمچ یتو  شیپ ها سال درخت نیا_

 ! شد زنده

 

 گوش پا  تا سر و رفت نیب از تایرز کمرنگ لبخند

 ...دور ییها گذشته در سفر یبرا...شد

 

  تایرز#

 

 

 

 ۱۱۱_پارت #

 یشمس ۱۳۶۶ سال

 عباس بندر_ کشور جنوب
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 . میدیرس آقا_

 

 تو مرد: گفتم و زدم ورق را هانیک روزنامه صفحه

  یرو شهیهم زحمتم مدت  چند نیا. صفا  شهیهم یبود

 .بود تو دوش

 

 . ُرمیبم برات مو ُرمیبم کن امر شما. هیالف  چه نیا آقا_

 

 ینم دردم به تو ُمرده پسر، دارم الزم  رو ات زنده_

 ! خوره

 

 کردم باز را الکیکاد در بحث کردن دایپ کش از قبل

 اوستا. آورد جا را حالم مادر اسپند یبو دور از که

 بنا تا که یلبخند با  بدو بدو هاجر زنش و میکر
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 یتو را اسپند  دود و آمدند بود، شده  باز گوششان

 .کردند فوت صورتم

 لوله را روزنامه و زدم خرافاتشان از یا خنده تک

 .افتادم راه به و گرفتم مشتم در وار

 

 ؟ یچطور  تو  هیاوستا؟چخبر؟دا یخوب_

 

 یمشت. بود ی مرکز ساختمان به دنیرس  تا یلیطو راه

 را خدا  آسمان به رو و  دیکش صورتش یرو یدست

 زنش یجا هم و خودش یجا هم و شد شاکر

 دیبا. میخاش  ما باش سالمت شما. آقا  میخوب:گفت

  یوقت کرده یپاش و ختی ر چه بزرگ  خانُم که دینیبب

 چه دیدون یم که هم خان  بزرگ. دیگردیبرم دیشن

 نیع ها شی ها  چشم وگرنه کنه ینم رو داره یاخالق

 .دیخند یم و دیدرخش یم ستاره

 

 قفل کمرم ی رو پشتم، را میها دست و دادم تکان سر

 خانواده تراز هم دیبا. برداشتم قدم  محکم و کردم

 دهان از بار کی فقط که بود یحرف نیا باشم  ها یخیش
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 گوشم ی زه یآو العمر مادام تا و آمد رونیب خان پدرم

 .شد

 راه پشتم اش یمحل چادر  با زهیم زهیر  هاجر   هیدا

 ورد. نشد جدا  یا لحظه شیها لب از خنده و افتاد

 !مسلم حق نفسش و بود ذکر زبانش

 

ن تنگ تو به دلُم قشنگم، چوک آقا، یعل_   چند. بود 

ن ت سال  . گذشت سخت مونهمه به نبود 

 

. کرد پاک را شیها اشک شی خاکستر  چادر گوشه با

 نخل، درخت  ریز که ی تخت و میدیرس چاه کینزد

 .بود خان  یها ینینش شب گاهی جا

 

 خون. بود شده تنگ هم من  دل. هیدا یگ  یم راست_

 دود پر شهر  نه انهیجر در من یپ و رگ یتو قوم نیا

 .تهرون شلوغ و
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 و دیخند بلند دشیسف درشت یها دندان  با میکر اوستا

 اصل   ییجا چی ه . کجا جا او کجا جا یا خدا بو ها:گفت

 .شه ینم آدم خود

 

 که یعمارت به میدیرس و میکرد عبور ی خاک ریمس از

 .بود گلدان کی ستونش هر یپا

 

  و لبخند با  و کرد نگاهم منتظرانه مادر ها پله یباال

 .درآورد حرکت به را کشیبار یها لب  افراشته یسر

 

 (پسرم یاومد خوش خونه به.)یابن  کی ب هله_ 

 

 آورد جلو را دستش. رفتم  باال محکم و سفت  را ها پله

 . دمیبوس و

 قهقهه به لی تبد که یا خنده با و کرد باز را آغوشش

 دیبوس یمادر مهر از پر را ام یشانیپ بود شده یشاد

 .کرد زمزمه و
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 بال  ای کیعل شاق چان ما تیالب من دیبع_ 

 (وفا؟  یب خونه از  دور نگذشت سخت)وفة؟

 

 .  بود یگرفتگ  غربت و  یدلتنگ از ییها رگه میصدا

 

 . مادر گذره ی م سخت برم جا   هر تو یب_

 

  تایرز#

 

 

 ۱۱۲_پارت #

 

 

 

 

  غیج  با دخترها و شد بلند صدا و سر عمارت داخل از

 شش پنج یها  خواهر. دندیدو رونیب پابرهنه اهویه و

  خان بزرگ چشم   از دور که خودم از تر کوچک سال
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 و زده  حنا ییها دست با و بردند باال صدا آزادانه

 . شدند زان یآو کولم و  سر از رها، و بلند یسوانیگ

 

 . گذاشتند میها شانه یرو سر و زدند کنار را مادر

 و کرد تر لوس را خودش  شتریب ینیریخودش   با حنانه

. تهران َمرَ  گهید کاکا:گفت  هیهان اخم به توجه یب

 . اَبوت کور و سوت جایا

 

 یا دکمه  یها چشم با چاپلوسانه  و اوردین کم هیهان

  ینم خوش اوجا که ما بدون:دیپرس و کرد  نگاهم اش

 کاکا؟ نه مگه گذره

 

  بانمیگر از را دستشان که  کرد وساطت میکر اوستا

 را ها آن دنیکش نشان و  خط با هم مادر. بردارند

 لبخند نشوند دردسرساز نکهیا یبرا و کرد دورتر

 .زدم شان یرو  به یکمرنگ

 

 شهیر و اجداد و خانواده. شه ینم آدم خونه جا چیه_

 .بمونُم که اومُدم د ینباش نگران. جاست یا من
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  یمهربان با مادر و کرد  خاموش را اسپند هاجر هیدا

 به اش یهمراه با که گذاشت میبازو یرو  را دستش

 .  میبرو منزل

 

  و یچا یبو. شدم عمارت وارد و درآوردم را کفشم

 به گذرا ی نگاه. بود برداشته را جا همه یماه هیقل

 و یچوب  مبل و تابلوها و میگل به انداختم جا همه

 روزنامه. بود یپشت اطیح  به رو شیانتها که ییراهرو

.  کردم قالب پشتم را میها دست و انداختم زیم یرو را

  یا لهجه  با یسخت به مادر که رفتم راهرو طرف به

. اول بخور نهار ای؟بیعل یرو یم کجا:گفت یعرب

  برو  هاجر...یا تشنه...یا گشنه

 . یابن یبرا اریب  خرما  و یچا

 

  بود خوزستان  زادگاهش بخاطر اش لهجه

 بزرگش بادبزن با مادر و زد را کولر دکمه سه هیهان 

 .کرد خنک را عرقش  سیخ صورت
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 تا سر  خالص یلبخند با و بود نشسته مبل یرو

 . کرد برانداز را میپاها

 ییها چشم با و دمیکش دست نییپا تا را میها لیسب

 اُم؟  شده یچ :گفتم کنجکاو و شده زیر

 

  که بد)سیئا؟ هذا ألیس. شدم یابن قامت و قد محو_

 (ست؟ین

 

 (.ستین نه)كذلك لیس ال_ 

 

 

 یصندل به هیتک مادر یرو  به رو و شدم سالن وارد

 هیدا سر پشت کدام هر حنانه  و هیهان. نشستم و زدم

 .گذاشتند  میجلو را زیم و آمدند دست به  ینیس  هاجر

 یکی...بود آورده ریخاکش  شربت خنک وانیل یکی

 .یماه هی قل  پر لبالب بشقاب یکی و...خرما  و یچا
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 گونه یبرجستگ. دیخند  شده سرخ ییها لپ با مادر

 .زد اشاره  یمس یها ینیس به و شد تر انی نما شیها

 

 راه از...یش ریس  بخور بجنب...بجنب اهللی_

 .یعل  اهللی...یدیرس

 

 در میها اخم. دمیکش سر و برداشتم را شربت وانیل

  کارها یلیخ. بازار برم دیبا بعدش:گفتم ی جد و بود هم

 نبودم که یمدت چند نیا. بدم انجامش دیبا که مونده

 امور به تونه  ینم خان پدر. هم به ختهی ر یچ همه

 .برسه افتاده پا ش  یپ

 

  شیها پلک کردن بسته و باز و مادر قیعم نفس

  جا از یماه هیقل خوردن بعد. بود حرفم  یدرست نشانه

 .رفتم در طرف به و برخاستم

 

 تا یرز#
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 ۱۱۳_پارت #

 

 

 

 

 روزمره ی کارها  مشغول عمارت رونی ب میکر اوستا

  را میها کفش و دمیبوس را اُم یرو برگشتم. بود اش

 .کردم پا به

 

 . جا یا ایب  میکر مشت_

 

 تخم به میمستق آفتاب. انداختم عقب به  یجد نگاه مین

 مادر که شدم منتظر حال  نیا با و دی تاب میها چشم

 !شود بسته در و برود داخل

 

  را کلنگش و لیب فرمان به گوش و عجله  با اوستا

  شده سالخورده یها نفس  با و انداخت نیزم یرو

 شد؟ چه. آقا  جانم:دیپرس
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 ؟یدی خر  رو مالک عامو  نیماش_

 

 .زد دستش پشت  به محکم

 

  یوا یا .) اتکه یادآوری مه یب شد  خاش دا یا_

 (یکرد یادآوری من به شد خوب

 

  نگران که زدم یآرام  ضربه دوستانه اش شانه به

 میده اجازه که نه بود ما کار در یپوش چشم. نباشد

 !دهد آب را بند

  مزد که بوده یآنقدر میکر اوستا به شناختمان فقط 

 .نباشد رنگین و دروغ اعتمادمان

 

 . شو رشیگی پ  تر عیسر فقط نداره یبیع_

 

  در. افتادم راه  عادت طبق و بردم کمرم پشت را دستم

 آن از که یکیکالس الکیکاد پشت و کردم باز را یاصل
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 بازار طرف به و نشستم بودند، آورده مرز طرف

 .افتادم راه بندر یسنت

  کور یا نقطه به و بردم رونیب را دستم. بود گرم هوا

 و دمیرس بازار به ربع کی از کمتر. زدم زل جاده از

 را نیماش بود، تر خلوت که  ییها کوچه پس کوچه در

 . شدم ادهیپ و کردم پارک

 

 و ییایپو بود ادمی که ییجا تا عباس بندر یسنت بازار

 از شتری ب  هم هرروز و داشت را خودش یسرزندگ

 .روزید

 به دنیرس تا شد شروع کیعل سالم با شیابتدا از

 نیهم با پدربزرگم پدر   پدر   که یفروش قهیعت مغازه

 !انداخت راه یکاسب و کار

 

 را دهانش و  نشست صورتم یرو ونسی یعقاب نگاه 

 حسن بودنش ناجور که یالفاذ  چسباندن  یبرا کرد باز

 .بود رفاقت و تین

 

 .خدا بو شد خشک لوم تعجب از آمده یک  نیبب به به_

@shahregoftegoo



 

 یبلند یها قدم طرفم به و شد بلند زیم پشت از

 و گرفت سفت را ام شده دراز دست خنده با برداشت

 .فشرد

 

  یم پاهات یجلو   یزیچ یگوسفند یگاو یگفت یم_

 .کاکا میکشت

 

 زینر مزه:گفتم و گشتم  میها چشم با را  مغازه داخل

 پر ظهر سر  ها تر خلوته؟قبل انقدر چرا  نجایا. ونسی

 تازه؟ بیرق کی ای خورده ملخ رو تخمش. بود آدم

 

 چشم و زانی آو لوچه و لب با و برگشت زشیم پشت

 .دینال شده قرمز  زیر یها

 

  ها طرف  یا یشکیه که هَ  یماه چند. نادونُم واال_

 .یعل ادی ینم
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 از را بود سال صد چند قدمتش که یدیسف و یآب سفال

 و نییپا مشغول که زمان هم و برداشتم قفسه داخل

 .دمیغر لب ریز بودم، کردنش باال

 

  که شدم  بهیونس؟غری دهینرس گوشم  به چرا پس_

 تهرون؟ ادی ب گهید ییجا  از دیبا خبرها

 

 .افتاد جانش به یلرز  و کرد من من

 

  امرزتشیب خدا... کاکام  جون ب گَ  مومم، جون  ب گَ _

 یبدون خواستی نم خو خان بزرگ. آمد و رفت اون

 .یعل

 

 میها قدم. برگرداندم اش  یجا سر را یسفال کوزه

 دستم دو هر کف زیم یرو. شد تر کوبنده و تر محکم

  از و دیچسب یصندل به ونسی که شدم خم و گذاشتم را

 .رفت تر عقب سرش ترس

 

  تایرز#
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 ۱۱۴_پارت #

 

 

 

 

 باال جانبم، از کردن رحم ی  نشانه به را دستش دو هر

  ین خبُرم:گفت و افتاد کار به بلبل نیع زبانش  و آورد

 !چه یب   نادونُم. یعل

  اصال. برسونُم خبر که کهیا قدغن خان بزرگ یول 

 !کاکا تهی حال ب هت   خودت . بپرس خودش  از برو

 

 .گرفتم مشتم در و زدم  چنگ را نازکش راهنیپ قهی

 

 احد چیه ی رو دست وقته یلیخ که یدون یم خوب_

 نیا شب تا صبح و کردم توبه...کنم ینم  بلند یالناس
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 پس...بشم یپُخ کی بلکه تا بود کتاب و درس تو کله

 .ونسی مونه ینم پنهون من از اخبار بعد به نیا از

 

 ... خان  بزرگ اما_

 

 انداخت لرزه به را مغازه یها شهیش زدم که یادیفر

 .کرد االکلنگ را  ونسی فک و

 

 !بد یزد گند که یبزن حرف  خوام ینم_

  چشمش از  دور تو یول واجبه احترامش خان بزرگ

  هاش یورشکستگ یجلو که گوشم و چشم یش یم

 ! رمیبگ رو

 

 قهیشق در یقو نبض و دیرس صفر به ششیگنجا ذهنم

 نیا که  بستم هم یرو  سفت را میها  پلک. زد میها

 که نکرد یتوقف تنها نه یول  شود؛ مهار  کشنده سردرد

 !شد  هم شتریب شدتش لحظه هر
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 یکشدار و بلند نفس و کردم رها را ونسی راهنیپ قهی

 . کردم نگاهش  یجد ی لیخ و دمیکش

 

 !کن گوشت زهی آو پس_

  به دادم بهت خودم رو اخطار  نیا یبود قمیرف چون

 خوب که ییکفتارها همون دست سپردمت یم که وهلل

 !هزارن دو  قرون کی تشنه یشناس یم

 

 میموها نیب و گردنم پشتم کبارهی به را دستم دو هر

 و افتدیب زدن حرف به ونسی نکهیا از قبل و بردم فرو

 .شد باز مغازه در شود، خارج شوک از

 ایاش و رفتم انتها تا حوصله یب و دمی چرخ پشت به

 با را بود افتاده بزدل یترسو نیا دست که ییبها گران

  ،ینواز گوش و فیظر یصدا که کردم نگاه دقت

 .کرد جلب خودش به ار یاخت یب را می ها چشم توجه

 

 ؟ یخر یم چند ه؟یمتی ق خلخال یا_
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  یچوب جعبه به زمان هم و کردم براندازش جهت یب 

 گرد و برداشتم اش یجا از را بود شده ی کار نهییآ که

 .کردم فوت را غبارش و

 پَه:دیپرس و شد  بلند نشیآهنگ بیعج یصدا

 ؟ یداریخر

 

 .بود  نامفهوم و فیضع ونسی یها  زمزمه

 و کردم عوض را جعبه ی جا و شد هم در میها اخم 

  مان یاجداد و آبا مغازه  دیبا. گذاشتم دید معرض در

  صاحاب یب شده خراب نیا. دهم سامانشان و سر را

 ! بود شده

 یدختر. رفتم  تر کینزد و بردم کمرم پشت را دستم

 را آزادش دست بود، سرم در موزونش یآوا که

 آخر لحظه یول بردارد را خلخال که  برد زیم سمت

 خم شد مجبور و شد واژگون نیزم یرو  بشیس سبد

 .شود

  یآخر...کرد  جمع نیزم یرو  از یکی یک ی  را ها بیس

 با دو هر که نشستم پا  کی یرو و بود میپاها  نییپا

 ...  میکرد نگاه  هم به هم
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 چشم. رفت ورتمهی قلبم و گرفت سرعت میها نفس

 نقاب که بود میها چشم قفل افسونگرش یآب یها

  بایز یلبخند با و زد باال را دوزش دست رنگ سرخ

 را احساسم و منطق ،یاستخوان  بیس  همان همانند

 !زد شخم

 

 بیس آن شده حس یب دستم و گرفت طرفم به را بیس

 را سبدش و شد بلند نیزم یرو از. کرد  قبول را سرخ

 . زد بغلش ریز

  خلخالش یبرا  یمشتر دنبال که گرفت قول ونسی

 .بگردد

 .رفت و کرد باز را مغازه در

  به چشم و دمیکش بو را ب یس که یحال در و شدم بلند

 بود؟  یک:دم یپرس دوختم، اش رفته راه

 

ن تازه. ایثر_ ن رودون یتو. جایا هوند    یوقت از. بود 

 !کاکا گرفتنش واسه صف ن خونشون در جانیا
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 خب؟ _

 

ت  رو خو_ نیگ یدل ای. یکس به ناد   گهید درد ای ر 

  دردش ای رهیگ دلش ای یکس  به ده ینم رو  خب.)شهیا

 ( هیا گهید زیچ

 

 نهونده ؟یعل یبود عاشق هیچ:گفت و دیخند بلند

 ؟یرفت

 

 برداشته خش که ییصدا با و زدم ینیزهرآگ خنده تک

  به صاف افتاده، برق آن در شک یب که ییها چشم و

 به سبابه انگشت با و زدم زل کنجکاوش صورت

 .خوردم قسم شرفم

 

 ونسی باش نداشته شک منم، خان بزرگ پسر اگه_

 داشیپ رو قلق نیا من و...داره یقلق کی  یزن هر که

 !کنم یم
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 لیسب به و زدم بیس به  یمحکم گاز خنده همان با

 .دمیکش دست یآرام به نمییپا به رو پشت پر یها

 

 رودان شهرستان: رودون

 

  تایرز#

 

 

 ۱۱۵_پارت #

 ماه بهشتیارد حال#

 

 

 

 دل یراحت به تونم یم کردم یم فکر...ش یپ ها سال_

  که یقرمز بیس همون نیع...ارمیب دست به رو ایثر

 !نبود شیب یهوس و زدم گازش

 یم الیخ...مغرور و خام  و بودم جاهل...شیپ ها سال

 جا در هستم یا زاده خان کدوم پسر بفهمه اگه کردم
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 به یول... ارمی یم در سرها  تو یسر  و ده یم بله

 خودش دنبال رو من انقدر. نبود ها یراحت نیهم

 به یا عالقه دمید اومدم خودم به یوقت که...کشوند

 ... ندارم رنگ  و آب خوش وهیم نیا

 

  حالت پر صورت  به نگاه شده تر ییها  چشم  با تایرز

 لحن همان با که کرد یخیش یعل وار  افسوس و

  خودش عاشق چون:گفت بش،ینش و فراز  پر کوبنده  

.  خاکش یتو  یها شهیر  و اصالت عاشق. بودم شده

 . شهامتش و یپاک . نجابتش و  نسب و اصل

 

 

  و یرنگ ی ها شهیش به  نگاهش و زد  یتلخ پوزخند

 . بود شده دوخته رستوران یمشبک

 

  یمردها و من نیب یفرق  چیه عروس یدون یم_

  یها حرف هم  با چون کرد انتخابم ایثر ی ول نبود گهید

 حرف ینتون اگه. میبزن که میداشت ی ادیز مشترک

@shahregoftegoo



  رابطه فاتحه دینفهم رو تو  و یزد رو حرفت اگه یبزن

 ! بخون رو خورده جرقه نتونیب که یا

 

. زد رونیب و دیکش پر اش نهیس از تایرز خسته نفس

 یب شهاب که یا جذبه  پر شوهر پدر نیا به خوب

 مادرش یبرا دلش و کرد نگاه ده،یکش او به تینها

 .شد کباب

 چه با...رفت تند چقدر...باشد دهیکش یسخت  دیبا چقدر

 اش فاصله اول  همان از و  آمد مرد نیا ش یپ یا جبهه

 ... نشود یخودمان تا  کرد حفظ را

 ییجا دلش در و بنگرد عطا پدرش چشم  به که نه حاال

  کم دست   یول ...نبود خبرها نیا از نه باشد، کرده باز

 لبخند و شد رفع ش یها  یناراحت  و ها  یدلخور

 اش یصورت  رنگ خوش  یها لب مهمان را یکمرنگ

 ... کرد

 

  لشیموبا ساعت، یریگ ی پ قبل و انداخت نییپا سر

  یقرار یب  قلبش شهاب شماره دنید با و خورد زنگ

 !کرد
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  یها چشم کرده گم یی پاها و دست  با لحظه همان

 یخیش یعل  آرامش پُر یها  چشم به را  اش یانوسیاق

 ش، یمعنا پر یها  نگاه و صورتش حالت  با که زد گره

 .برود شیپ خونسردانه تا فهماند

  چسباند گوشش به را لی موبا و کرد برقرار را تماس

  با را شیها  پلک شد باعث شهاب دار مواج یصدا که

 !ببندد هم یرو درد

 

 ؟ییکجا. تایرز ینرفت خونه گن یم. زدم  زنگ_

 

 . کرد من من افتاده دام در که یکس مثل

 

 . خونه برم نتونستم...اومدم کافه...کافه_

 

  از تر ترسناک و بدتر شهاب یها خنده. دیخند یعصب

 .بود شیدادها
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 ؟ ییکجا_

 

 ؛یجد خورده گره نهیس در ییها دست  با یخیش یعل

  سال از پس  که ینیسنگ و  متانت با و انعطاف پر یول

 کنان زمزمه بود، کرده منقلبش خوب   یلیخ ها

.  بخورم صبحانه ییجا اومدم. کردم ضعف بگو:گفت

 .عروس یگ ینم دروغ

 

 زبان یرو  استرس با  و وار یطوط ها  حرف همان

 .شد یجار تایرز

 

 به حالم اومدم که مارستانیب از...شهاب  کردم ضعف_

 .خونه  نرفتم بخورم صبحونه اومدم...خورد هم

 

  و تشنج با یقاط اما بود؛  یکش عربده از یعار لحنش

 .دیتهد
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 یگرد یم بر میمستق. خونه امی یم  دارم. باشه_

 بخدا...ینباش  خونه یتو...بندازم دیکل...امیب. تایرز

 !شه یم یچ یدون یم خودت...ینباش

 

 تا یرز#

 

 

 ۱۱۶_پارت #

 

 

 

 

 گونه. انداخت اش شانه یرو و برداشت را فشیک

 دهیجو را  روحش اضطرابش و گرفته رنگ شیها

 .بود

 اشک و نترکد بغضش که دینوش یچا یقلپ زور به 

 !ببندد لیقند همانجا شی ها چشم در بسته حلقه یها
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 شهاب یها  جواب   و شکست را غرورش که کرد غلط

 دلش و شد  نرم که کرد اشتباه...نداد پس یهو  با را

 .ینشدن عوض آدم نیا  یبرا مارستانیب در سوخت

 شده خانه شور  رخت دلش یطرف از و گرفت  حرصش

 خودش ب یج از را صبحانه زیم یخیش یعل که بود

 آرام ،ینشدن درک طرز به را شیها قدم  و کرد حساب

 .برداشت خونسرد و

 

 که نمیب یم  یول عروس؛ برسونمت بگم خوام یم_

 شناسم یم خوب رو پسرم. یبرگرد تنها بهتره

 مرد یبو. زیت زهیت مشامش و خودمه از جنسش

 که نکن الیخ. فهمه یم یفرسخ صد از  رو جماعت

  یعصب و لیدل یب بار نیا . داره یم بر سرت  از دست

 یم پا به  امتیق بفهمه اگه دوم بار زد،  زنگ بهت

 .کنه

 دشمن مرگ حد سر تا دونم یم که خصوص به 

 !پدرشه

 

  سمج اشک قطره. ردیبگ را خودش یجلو   نتوانست

 . انداخت رد و خوردد زی ل صورتش یرو  اش یلعنت
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 .شه ینم  حل هیگر با. نکن هیگر_

  دفعه نیا که  دم یم قول بهت. کنم یم درستش  خودم

 .کنم جبران

 

  تالطمش پر ی آب یها مردمک با و گرفت  باال را سرش

 مادرش یزندگ  یروزگار یروز که یکس  صورت به

 و نوازش دست. شد رهیخ کرد، تحول دستخوش را

  که یحزن  با و نشست تای رز یموها یرو یعل پدرانه

 فقط:گفت شمرده شمرده  بود، شده باد غم شیگلو در

 دست به و ناخواسته که دادم قول زن کی  به بار کی

 ریتقد چه... کنم یم جبرانش دفعه نیا! شکست ریتقد

 !دخترم هستم پشتت بدون. نخواد چه...بخواد

 

 

 لُغز یب یباز یب. بود  رو  یرو تایرز شیپ دستش

  و یکار پنهان و دروغ یب دیوع و وعده و خواندن

  محروم داشتنش از شهی هم که بود یز یچ همان نیا

 !بود
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  دختر قلب در قیعم یچاه اش یخال یجا  که ییعطا 

 . شد کوچکش

 

  نکهیا از قبل و زد شیها حسرت  و اشک نیب یلبخند

. رفت رستوران از رونیب عجله با شود یاحساسات

 چقدر هر. شود پدرش به یانتیخ نیچن مرتکب دینبا

 دیشه معصومانه که هم چقدر  هر. نبود ششیپ که هم

 . بود شده

 

  یرو را شی ها پلک و گرفت آسمان به رو را سرش

 نیا و یی رها حس نی ا که خواست دلش. بست هم

  یطرف از یول رد؛یبگ لگد و مشت باد  به را نانیاطم

 .نبود کار نیا به یراض دلش

 

 یتاکس. یزود نیا به شه ینم صاف دلت. فهمم یم_

 برسونم؟ ای رمیبگ

 

 سرش از گذشته عادت.  دیکش دست ش ی ها لیسب به

 .بود افتادهین
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 شماره فقط. باشم تنها دارم ازین. گردم  یبرم خودم_

 .رمیگ یم  خانم هیرق از رو تماستون

 

 تا رفت ابانیخ سمت آن به و کرد یلب ر یز یخداحافظ

  قبل و آورد  باال یتاکس یبرا را دستش. ردی بگ دربست

  جنگ بدون  که کرد را شی تقال نیآخر شدن، سوار از

 اتفاق نیا انگار یول برود؛ شهاب استقبال به اهویه و

 اش یمنطق  ریغ راست و چپ یدستورها از پس

 .نبود ممکن

 دنیپرس از پس راننده و چسباند شهیش  به را سرش

 که دیجو را لبش شده بلند پوست. کرد حرکت مقصد

 یرو اش زاده حالل خود اسم و خورد زنگ  لشیموبا

 .بست نقش شگرینما صفحه

 

  تایرز#

 

 

 ۱۱۷_پارت #
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 زده شکوفه یها  درخت. شد باز یا خفه کیت با در

 را حالش هیثان چند که بود یا منظره نیاول اطیح

 .شد دردش یدوا و کرد خوب

 .گذاشت یکفش جا یرو  و درآورد را  شیها کفش

  نگاه و کند شده باز آسمان و  باغچه از دل

 .گرداند آخر ی طبقه به نییپا از را کنکاشگرش

 

  رفت باال یک ی  یکی را ها پله. گرفت نرده به را دستش

  یُهر دلش و دید باز مهین را در د،یرس که پاگرد به و

 . ختیر

 گاز و برد فشیرد یها دندان ریز را  نشییپا لب 

 . گرفت

 

 .کرد که بازش و گذاشت در یرو  را دستش
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 که ییها چشم با پوش اهی س پا تا سر ی  هیرق دنید با 

 با و افتاد نیزم یرو  فشیک بود، شده خون کاسه

 .شد سردش یخانه وارد عجله

 شهاب آمدن رونیب با اش رفته فرو هم در یها اخم

 بود یدرندگ کرده بغ چشم آن یجا و شد باز اتاق، از

 . دیترس ابهتش از یا ذره و

 

 دنشیکش رنج و سوزش باعث اش تازه زخم هنوز

 . دیفهم اش دهیتن  هم در یها سگرمه  از بود

 .صورتش یشاک حالت از

 نیا یپا  اول روز همان که نافذش نگاه بودن خشن

 .کرد ریگ را دختر

 و دیکوب وارید به که یچیپ باند شده مشت  دست از

 .کرد یخال و  پر را ذهنش

 

  تحت اندازه از شیب ای رفت ادشی شیها دروغ

 !بود؟ گرفته قرار رشیتاث
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 کافه نی ا...باشه ریخ...تایرز دمیرس  تو از زودتر_

 ؟یبرس دیکش طول انقدر که کجاست رستوران

 

 از را اش شده پال و پخش فیک الشه و  شد خم تایرز

 درونش را ششیآرا لوازم. کرد جمع نیزم یرو

 یپول فیک  نه نبود یچیه  تا چند همان  جز که ختیر

 . یچیه نه

 دستش فقط که بود آورده هیرق زود صبح هم را آن 

 ! نباشد یخال

 

 از قبل. بست سرش پشت را در و رفت  ییرایپذ داخل

 دهیچسب تایرز به یقدر به  شهاب بزند، یحرف نکهیا

 !نخورد جنب جا از اش نهیس قفسه در نفسش که بود

 

 االن؟ تا یبود ؟کجاینگفت_

 

 .افتاد جلو  و کرد یانیم در پا هیرق
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 .  کن ولش. چوک کن ولش_

 

  به جا مگر یول د؛یکش عقبش یه و گرفت را شیبازو

 بود؟ راحت شده خیم نیزم به که یسنگ  کردن جا

 

 باال؟نگفتم یاومد چرا. نکن دخالت. برو خاله_

 باشم؟نگفتم تنها خوام یم زنم با نییپا  دیبر همتون

 یفرق چیه یبزن کیج و باال  یایب د؟نگفتمینکن دخالت

 اوضاع؟ یتو کنه ینم

 

  در که ییها کردن منم منم ش،یدهایتهد تش،یعصبان

  سر ر،یتحق  به جمع در و بود آغشته التماس به خلوت

 . کرد نیم از  پر را تایرز

  تخت به دستش دو هر کف با و شد منفجر شیصدا

  یبخوا که یهست یک:گفت  و دیکوب محکم شهاب نهیس

  یک یکن  یم فکر ی؟جدیکن فیتکل نیی تع همه واسه

  تنها یخوا  ی؟میکن یم ینه و امر همه به که یهست

  از باالتر مگه یبترسون یچ از رو من که میباش

 ؟یبد نشونم یبخوا که هست هم یرنگ یاهیس
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 ینم خوابم تو که کردم تجربه رو یی زهایچ تو با

 و اهیس  و یبزن یلیس دهیرس نیا نوبت حاال...دمید

 ؟یخ ی ش جناب هیچ   یبعد مرحله... ؟یکن کبودم

 از دمیبُر...تو از دمیبُر چون...کنم آماده رو خودم بگو

  که یچ هر از دمیبُر...مسخره یالک داشتن دوست نیا

 و بذارم هوی که انقدر...کنه یم وصل تو به رو من

 ! من یب و یبمون  تو و برم

 ! تایرز یب  و یبمون تو

 ! اتی خودخواه و یبمون تو

 

  تایرز#

 

 

 ۱۱۸_پارت #
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  کرده غضب صورت با ی تریم یلیم چند در صورتش

 ... بود شده سبک یول شد؛  خشک شهاب

 ...یا ناگفته چیه گرید 

 رو که بود نمانده اش چنته در یا برنده برگ چیه

 .باشد نکرده

 

 شد؟ تموم_

 

 در رهیدستگ طرف به تای رز کنار از را  دستش شهاب

 . کرد بازش حرکت  کی با و برد

 فرو هم در را شیها اخم و بود ستادهی ا همانجا هیرق

 .زد کمرش به را دستش دو هر و کرد

 

 .نییپا طبقه برو خاله_

 

 .نه:گفت کالم کی و بود اد یز مقاومتش
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 به. بزنم حرف باهاش خوام یم .برو. ست ین وقتش_

 . بزنم حرف خوام یم فقط زهیعز یلیخ که مادرم جون

 

  راحت هیرق  الیخ هم و تا یرز الیخ هم خورد که قسم

 یب دختر  نیا آخرش یول کرد؛ دست دست  یکم. شد

 . رفت و سپرد خدا به را پناه

  به شد، که بسته  محکم و نشست  در یرو شهاب دست

 !زد  زل سرکشش  چموش زن زالل  یها چشم

 یب و بود  شده رانده آن از که ییایدن در کرد ریس  

 ... رد یبگ پسش دی با اش یرانگی و از قبل شک

 

 ؟یبر  یخوا یم_

 

  یا مخمصه  از کرد یسع و دیدزد را شی ها چشم تایرز

 سمت او دست  کی یول ابدی نجات ساخته، شهاب که

 .چپ  سمت گرشید دست و بود سرش راست  

 و یستادگیا جز نبود یا چاره و شده محاصره

 ... جرات
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 .آره ،یکن تمیاذ نیا از شتریب_ 

 

 و دیکش صورتش یرو  را دستش یعصب شهاب

 .برد تایرز گوش  بغل   را سرش

 

 ؟یکن ی م ترکم پس_

 

 .آره:گفت عمد از و صراحت با

 

 گوشش به دهیچسب درست و زد یتلخ لبخند مچهین

 .کرد زمزمه

 

 .یبر یتون  ینم یول_

 

 وارید به خورده هیتک شی ها دست. گرفت یا فاصله

 برعکس و تای رز یها چشم قفل شی ها چشم. بود

 رد قرمز خط از یگاه و انهیناش  یها یدلبر  و طنتیش

 .کرد براندازش واردانه زنش، شده
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  باز کشیتار و اهیس یزندگ به دختر نی ا یپا یوقت از

  زیچ همه و عالقه مورد مرد تا افتهی تبحر شده

  که یجبروت  و جالل و تیجذاب  از ییجدا. باشد تمامش

 .بود  وجودش در یذات و یارث

 

 زد ایدر به دل باالخره که شد تنگ جفتشان یها نفس

 غرق ُرزش  یها چشم انوسیاق در که  همانطور و

 نشده تموم قصه نیا هنوز ما نیب چون:گفت بود،

 . تایرز

 

 رونیب را درونش خشم شتریب دید که را اش خنده

 . ختیر

 

 !یکن رو پشتت  نکهیا یجا  کن کمکم_

 

 .من نه شهاب یکرد من  به رو پشتت تو  بار نیاول_

 

 را میمر کاپشن. زد کنارش و کرد برخورد شیبازو به

. ساعت چند نیا بود شده خفه گرما از که درآورد
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 یصدا که  خواست حمام دلش و شد خواب اتاق وارد

 .شد بلند تر انعطاف یب و تر  یجد شهاب

 

 . یبود کجا  ینگفت هنوز_

 

 و انداخت تخت  یرو. درآورد تنش از را   شیها لباس

 کافه:گفت  و شد ظاهر دی سف تاپ کی با شهاب یجلو

 . نکن یخوا یم کن باور یخوا یم بودم

 

 و در نیب ما را دستش شود، حمام وارد نکهیا از قبل

 .گذاشت وارید

 

  تایرز#

 

 

 ۱۱۹_پارت #
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 بود نشده دیناام. خواست را مرگ شهاب نیسنگ دل

  کجا یراست  به تای رز نکهیا ندانستن و حسادت از یول

 قلبش ضربان و خواست را مرگ بوده، که با و بوده

 . دیکش ریآژ

 مشت را بود وارید با مماس که دستش یها انگشت

 .گرفت حمام دیسف یها  کیسرام از نگاه و کرد

  بود درآمده لجش  لحظه آن  چقدر تایرز و آورد باال سر

 ! رفتارش و  حرکت نیا از

 و تشیاهم از زد غنج دلش هم یا ذره که البته 

 .بود کرده جادیا  که یا دغدغه

 

 و افتاد انیجر به زمان که گرفتند قرار هم یرو به رو

 .شکست هم در شان نیب سکوت

 

  یم دستم کف نیع ی دون یم...زارمیب دروغ از_

  کن دعا. باشم کرده اشتباه که کن دعا و شناسمت

  ای رید...ادییم در ابر پشت از ماه زود ای رید چون

 ...تای رز ینگ خودت اگه...اگه و فهمم یم زود
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 و شد تر درشت خشم از  تایرز  یطوفان  یها مردمک

 و کرد کامل  خودش را ها اگه  نیا. افتاد لرزه به بدنش

 .بچشد را شهاب دهان مزه که دیرس بعدش به

  مانده یباق شان انیم یاشتراک نقطه هم هنوز دیبا

 .باشد

 ندارش و دار به پا پشت یراحت نیهم به بود محال

 .بزند

 ...کارش و کس همه به

 ...عمرش شهیش و یزندگ همه به

 

 رو ؟منیشکون ی؟میزن  یشه؟م یم یچ  یبفهم اگه_

 ؟یترسون یم

 

 و زد  چنگ  شیموها به بود شده گنگ و یعصب

 .برداشت وارید یرو از را دستش

  و گاریس پاکت شلوارش ب یج از و کرد باز را کمد در

 .درآورد را فندکش
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  خشم...خشم یول بود؛ مشهود رفتارش در یدستپاچگ

  و غم...کرد کبودش و دیدو پوستش ر ی ز که یبارز

 اش گرفته و بم یصدا پشت که یدرد

 و ستادی ا در درگاه انیم که یوقت باالخره...نشست

 گهید بفهمم اگه:گفت  شد، شیتایرز  رهیخ میمستق

  یها حرف نیا از...یندار من یها چشم  یتو ییجا

  که دونم یم رو نیا یول ارم؛ی ینم در سر سلنبه قلنبه

  که زینر هم  به رو خودت  یجا مهمه، ی لی خ آدم یجا

 با فقط که رفتن...نداره تازه داغ تحمل الکرادار دل نیا

 !آدمه از گذشتن یتو ستین ُمردن

 ...هام چشم از نشو پرت و نگذر...من از نگذر

 

 

 و محکم تکانش. گرفت باال را اش اشاره انگشت

 .بود آشکار التماسش

 

  بگو یبود کجا  بگو...پرسم یم دارم چندم  بار نیبب_

 نیا بود آخر بار یبرا...نفهمم خودم که یبود یک با

 .سوالم
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 .  شد بسته و باز یماه نیع خشکش یصورت لب

  را دهانش و کرد شورش ذهنش به هی رق  یها حرف

 .بست

  کی و برداشت پرده آن از  صراحت به یعل که یدشمن

 را دهانش بود، پسرش یبو و آغوش حسرت در عمر

 .بست

  باال حال در که یصداقت ی ها خرده شهی ش از شیگلو

 ... یول شد پاره بود، آمدن زبانش نوک تا و دنیکش

 . دیایب رونیب که نبود یصوت

 . نبود یا کلمه

 ... یاعتراف...ی ثیحد...یحرف

 و شد کشدار و بلند افتاده، تقال به و شده  گم نفسش

 .ردی بگ را شهاب یها دست  تا رفت  جلوتر

 و شهاب یخواه  خون از بود، دهیشن قبل از که چه هر

 .گذاشت کنار را ییجدا و پدرش از یزاریب

 و اوردین" نه " بخواهد تا یرز اگر دیشا  معلوم کجا از

 !بشنود اشی پا به  پا را تو در تو گذشته نیا
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 .بود تایرز یها لب  به نگاهش

 . درخشانش یموها به

 ذهنش که قشنگش  پوست رنگ و ترقوه استخوان به

 . شنوم یم. بگو:گفت و کرد جور  و جمع را

 

  با و هم سر پشت. درآمد صدا به موقع بد خانه زنگ

 و گرفت تایرز از را زدن حرف اجازه که اخطار

 .بشود که نشد قسمت

 

  تایرز#

 

 

 ۱۲۰_پارت #
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 نییپا شدت به و گرفت دستش در را یآهن رهیدستگ

  چه هر برداشت، نه و نگذاشت الدیم دنید با و دیکش

  گهید بار کی آقات جون به:گفت را بود دهانش در

  جا از رو در پاشنه و باال  ادیب پاشه شماها  از یکی

  گم یم یوقت شه تونیحال که کنم یم پا  به شر...بکنه

  نشسته قاشق...ن  یع یعنی ...زنم یم حرف زنم با دارم

 جا. دینزن زنگ ...دینزن در راست و چپ... وسط دینپر

 بندازم؟ جا گهید ی جور  ای افتاد

 

 از شیپ یول کرد؛ اش یعصب  بدتر الدیم کشدار سیه

 و نگران چهره و زد را برق  دیکل ش،یصدا بردن باال

 . شد دایپ ییروشنا در قشیرف مهیسراس

 منش و یخو  چون گرفت باال را دستش دو هر الدیم

 . بود بلد دستش کف ن یع را شهاب

  عقب به و کرد راست را شیها نفس شد، که مشیتسل

 و رفت بدو بدو نییپا ی  طبقه تا نگاهش و برگشت

 . برگشت

 . کرد صاف را  راهنشیپ قهی

 . دیچرخ باال به رو گردنش
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 .کرد اش دستپاچه شهاب یکالفگ و

 

  پا خشکش و سرد یزندگ در پا تایرز که یروز از

 خودش  یایدن که یشب آن از بعد و شد عوض گذاشت،

  شد بدتر...کرد نابود را گناه یب و معصوم دختر آن و

 ...نشد بهتر که

 

  تنه کی رو ما مهن دهن ینخوا  و یبد  اجازه اگه_

  داره یعال  جناب ادتیع  یبرا بگم دیبا یکن سیسرو

 و بیمص حاج  هم اولش. خونه ادی یم  لشکر لشکر،

  اول همون  وگرنه مهمونه شب تا بازار کل. خانم حاج

 از و یبزن حرف  تایرز با یخوا یم که میشد فهم ریش

 !یندار ها بزن دست و غلطا نیا

 

  که ریاخ وقت چند نیا یزهرمار  به زد  یتلخ پوزخند

 .پارچه پارچه را قلبش و کرد مچاله را مغزش

 گرم دمت چه کرد، یتشکر  و خواست خدا از چه

  آب از چه آخرش و فرستاد یسر باال آن یبرا یمشت

 !درآمد
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 ما به دیر بگم  ای یای یم  بگم نییپا ؟برمیندار کار_

 د؟ یخند هم تهش و

 

 کام تا  الل وقت چند نیا در بود گرفته دل به الدیم

 جواب چشم جز دیشن که هم چه هر و بست را دهانش

 و افتدین  جنگ سر شهاب با تا نکرد بلغور یگرید

 .نشکند ها حرمت

 از برادر نیا برابر در  کوتاه زبانش و بود پر دلش

 و بود خبر یب ش،یها گذشته از که  تر زیعز جان

 .اسرار به نامحرم

 

  لنگ و خسته  هم در و  نزد اش یرو  به حال نیا با

 . رفت  ها پله سمت به لنگان

 . زد شیصدا و کرد باز کامل را در شهاب لحظه همان

 

 !الدیم_

 

@shahregoftegoo



 قشیرف تند نگاه و شد  خاموش پاگرد  المپ. برگشت

 .کرد تا بد چطور که دیند را

 

 . هم با میبزن حرف شب_

 

.  داداش یلیما  طور هر:گفت و زد یتلخند خودش نیع

  بار کی نیا. مینزد حرف که شما حرف  رو اول از ما

 . روش هم

 

 گرفته رگش  که ییپاها و افتاده  ییها شانه با را ها پله

  را در ختهیر  هم به یفکر  با شهاب و رفت نییپا بود،

 .افتاد راه اتاق  طرف به و دیکوب هم به

 .کرد اش وانهید بدتر آب شر شر یصدا

  نوچه که امروز اللخصوص بود مخش ی رو دختر نیا

 در سر کارش از و برود تایرز دنبال  نتوانست اش

 . اوردیب
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 به که یمشک یطوس خانه چهار راهنیپ کمد داخل از

 از شیپ ها مدت اش قهی سل برخالف و  تایرز  انتخاب

 .کرد تنش و درآورد را بود دهیخر پاساژ

 .دیپوش یا  رهیت نیج شلوار و زد تا را  شیها  شیآست

  دم و زد یا شانه را دارش حالت و پشت پر یموها

. نییپا ا یب شد تموم کارت:گفت یدستور حمام، در

 . مالقات یبرا اومده مهمون

 

  تایرز#

 

 

 ۱۲۱_پارت #

 

 

 

 

 .رفت نییپا یکی تا دو را  ها پله و بست را خانه در
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 ها آدم ازدحام و صدا و سر د،یرس که اول طبقه به

 سالن در پا حوصله یب. رفت رژه مغزش یرو

  یسلطنت  مبلمان دورش تا دور که یشکل  لیمستط

  حال از یا همهمه  اش اهللای و گذاشت بود،  شده دهیچ

 .انداخت راه یپرس  احوال و

 دش،یسف  محاسن به  دنیکش دست با  بیمص حاج

 شد دوال نکهی ا محض به  شهاب و آورد  لب بر یلبخند

 زور به و گرفت را اش شانه ببوسد؛ را دستش تا

 .کرد بلندش

 

  تو تین و حسن. دور بد چشم. پسر هی کار چه نیا_

 .ما همه به شده ثابت

 

 خودش که یا نفره سه  مبل تشک یرو  خان زیپرو

 اش یسو به شهاب سر که زد یا ضربه بود، نشسته

 . نشست کنارش و شد لیمتما

 دهیرنج و سکوت  در و دی پرس را حالش هم خانم حاج

 دیکش جلوتر را چادرش قبل،  یسر از مکدر  و خاطر

 . انداخت ریز به سر و
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  که بودند هم  خسرو ناصر یها معرفت با از تا دو

 .کرد ییرای پذ ها آن از رعنا و دندینوش را شان یچا

 شیها تخم و اخم تا انداخت الدیم به یی ابرو و چشم

  آبرو علم جمع  یجلو و  بگذارد بهتر  یوقت یبرا را

 .بچرخاند  یدار

 

  بودن؟از یک ناجنس یشرفا یب نیا یدی نفهم  شهاب_

 تا میخوا یم کای کوچ نشونه کی محل؟فقط  کدوم

 میبفهم که ادیب ادتی کن ی سع. میاریب در رو دخلشون

 . هییترسو موش کدوم کار

 

 مبل به هیتک و کرد گره هم در را شیها  دست زیپرو

 قبل، شب  حادثه فشار از و کبود پوستش رنگ. زد

 .بود زده رونی ب  شیها چشم

  و خاراند یخونسرد  حفظ  با را ششیر نیا وجود با 

  هیقض نیا:گفت  و انداخت  باال سلمان یبرا ییابرو یتا

 . ستی ن ها یراحت نیا به داره بو
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 دست بود، پشت کم که  قرمزش یموها به سلمان

 که کرد راست و چپ را سرش. دیخند یعصب و دیکش

 آن سمت فکرش  و افتاد  نیزم یرو شهاب یخی نگاه

  شکمش در دسته تا را  چاقو که رفت یا زاده حرام

 رد،ینگ طالق  تایرز از اگر که کرد دشیتهد و برد فرو

 !بود ایدن آن به میمستق طشیبل یبعد دفعه

 فشار از را دستش و زد  هم بر سخت را  شیها  پلک

 .کرد مشت یعصب

  که بود نی ا نگران و دییسا هم یرو را شیها دندان

  از یکی امروز هم دیشا ا ی اورندیب زنش سر به ییبال

 از حرف که ترساندند را ش یتایرز و دهی د را ها همان

 !بکشد شیپ را رفتن

 

 اش ینیب یها پره از داغ، و یطوالن و قیعم نفسش

  وخامت متوجه که ییکسا تنها اثنا نیا در. زد رونیب

 .زیپرو و بود بیمص حاج  شدند، اوضاع

 

 سلمان که چرخاند  را وهیم  بزرگ و یبلور ظرف میمر

 یم:گفت زیپرو و شهاب به رو خاص یجانیه با

 پس؟ نشیشناس
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  یاکبر  هللا با کیتاج سلمان،  قیرف و  بیمص حاج

 .بستند را دهانش

 و ذکر با را شیکربال اصل درشت دانه حیتسب یحاج

  یها چشم شده کج یسر با و کرد جا  به جا صلوات

 و مو د  یسف جگر وراج   پسرک به را عقابش  همانند

 .زد سنجاق و قفل قرمز، شیر

 

 پسر؟ میبود نجایا ما دونست یم اگه_

 یب کدوم کار میبفهم که می کن یکی رو عقالمون میاومد

 . هیوجدان

 

 را بود برداشته که یاریخ و رفت در کوره از سلمان

 .زد گاز

 

 یم  ندونستنه؟مگه از داشتنش بو نیا پس_

 کیعل و سالم نکهیا بدون  بزنه چاقو کارهی شه؟طرف

 برسونه؟ رو خودش یدست باال
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  تایرز#

 

 

 ۱۲۲_پارت #

 

 

 

 

 .بود نکرده فکر  چکسیه اش ینجا یا به

 .گرفتند هدف  را شهاب  همه ها نگاه

 و خانم حاج  و یحاج و  الدیم تا ریبگ خان  زیپرو از

 و بتیمص نیا از بود سوخته جگرش که ییرعنا

 .یعلن یدشمن

  دکمه و برد اش قهی به دست و کرد راست را نفسش

 .کند  زور به را راهنشی پ ییباال
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 مذاقش به سلمان شدن آش  نخود   و جهت یب دخالت

 بوکس سهیک عنوان به خواست  دلش  و امدین خوش

 !ببرد بهره کهیمردت نیا از

 

 . نپلکم  بازار تو یادیز  که زد زر فقط یحاج نه_

 

 . دیجه جا از و شد باز الدیم زبان

 نامردانه یها زدن ضربه نیا و  بود برادرش

 . ختیر هم به را اعصابش

 از یعنی:دیپرس و زد باال  را اهشیس راهنیپ نیآست

 بازاره؟  اهل

 

 .  بود سخت شهاب یبرا گفتن دروغ چقدر

 به:گفت و زد زل مجبورانه الدیم یها چشم تخم به

 .گمونم

 

 ُدم یها ی خود از یکی کار دونستم یم . کثافتا یا_

 . درآوردست
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 و انداخت اش  یناتن پسر به ینگاه مشکوکانه زیپرو

  و دیچسب مشتش در سفت را حشیتسب ب،یمص حاج

 .دیکش مبل لبه یرو جلوتر را خودش

 

 یحرف دیبا. سلمان نیا گه یم راست شهاب،  نمیبب_

  و باشن دهی کش ینشون و  خط...یشخص اسم...یثیحد

 بزنن داره جا  تا و سرت رو  زنیبر ممکنه ریغ که یال

 . هست  یزیچ اگه بگو. کنن  پارت و لت و

 

 دیتاک با و برد بزرگش گوش پشت را دستش

 باهاشون شه ینم ییتنها که من از بشنو:گفت

  ای پوله حرفه حرف ای گذشته بودن مرد  دوره. یبجنگ

 داشته رو تا دو هر طرف  اگه حالت به یوا و. قدرت

 .بره رو ماجرا نیا ته تا  بخواد و باشه

 

 بحث ماجرا، دوختن و دنیبر و چسباندن برچسب قبل

 .کرد عوض خودش وهیش به را

 

@shahregoftegoo



  که...زد زر طرف...که گفتم ستین یخبر  نیهمچ_

  خسرو ناصر تو که یزی چ...نچرخم بازار تو یادیز

 .عه رو در  بزن و الشخور آدم ادهیز

 . بسوزونتم اومده و سوخته که کردم کارش یچ نیبب

 

  شلوارش  ی پاچه یرو را دستش دو  هر کف زیپرو

 .برود نهار سفارش یپ و شود بلند که دیکش

 تینصح دی ق بیمص حاج و شد باز یفی خف کیت با در

  یبرا ادب رسم به تا برگرداند سر عقب به و زد را

 . زدیبرخ جا از یبعد مهمان

 .باشد بهیغر و  تر کوچک که هم چقدر هر

 

  خودش سمت را همه نگاه که شد مجلس وارد تایرز 

 . انداخت گل  شیها  لپ خجالت از و دیخر

 و کرم یدامن با بود اش ی پا یمشک یشلوار  جوراب

 . تنگ

 با یا قهوه یتاپ و رنگش هم یدوخت خوش کت و

 . بود زده اش گره یور کی  که یروسر
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  ییرو با و دیکش ساتنش  رنگ دو یروسر به یدست

 .کرد زمزمه گشاده

 

 . دیاومد خوش. دینی بش دییبفرما_

 

  را شهاب یرگیخ که کرد کج آشپزخانه به را راهش

 .  دید  خودش یرو

 هم زنش یاطوارها و  ادا از بود آمده خوشش هم

 سلمان  یرکیز ریز یها  نگاه از گرفت حسادتش

 . مارموز

  تا را ها اله یپ. رفت میمر شیپ و شد آشپزخانه  وارد

. ردیبگ گرم  فکشان تا بود کرده پر تخمه از خرخره

 یصدا با و کرد باز را آب ریش جو ینی سنگ از خسته

 . برگشت  و برداشت ها  ظرف شستن از دست میمر

 

 تا یرز#
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 ۱۲۳_پارت #

 

 

 

. کرد  جلب را اش توجه میمر کرده رنگ یموها

 دار جان یحساب المپ، نور ریز و بود یا نسکافه

 .زد گوشش پشت را شیها یچتر و دیدرخش

 

 ؟ یقهر هنوز_

 

 یسع یول  باشد؛ مزاج  ی دم دم که نبود نیا عادتش

  یباز  زنک  خاله یقاط نی ا از شتریب به که بود کرده

 غم و درشت یها چشم به هم نیهم ی برا نشود ها

 نگاه بود، خواهش هوا  روزها یلیخ که یدختر زده

  تکرار خوام ینم فقط. نه گهید:گفت صادقانه و کرد

  یکس هر رو  مییزناشو یزندگ ندارم دوست. میمر بشه

 . نگو هم دل درد یبرا شده یحت بدونه
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 یها  الهیپ و کرد ماچ آبدار و محکم را تایرز یگونه

 .گذاشت ینیس یرو  را تخمه

 به نیمز را کنون یآشت نیا یچشمک  و لبخندش با 

 از بحث دادن ادامه بدون  و کرد نی ریش یا مزه

 .شد خارج دست به ین یس آشپزخانه

 دستش و شد  آزاد محو، یا خنده با تایرز آسوده نفس

  هیسا یول ند؛یبنش یصندل یرو که گرفت زیم به را

 کله سر ناغافل بود شی ها یداریب کابوس که یسر

 !شد دایپ اش

 

 ؟یکن یم  کاری چ نجایا_

 

 ینرمش نه  و کرد نگاهش نه بود یچکش تایرز سوال

 را بخشش آرام یآب ی ها چشم. گنجاند کالمش در

 ارج و بداند را قدرش دیشا تا کرد محرومش و دیدزد

 . اوردیب جا به  را قربش و

 شد خودش ی برا بزرگ یوان یل در ختنیر   یچا سرگرم

  نیب مکث  یا لحظه مظلومش، جذاب و بم یصدا که

 . انداخت کارش
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  نکن غیدر رو ییچا استکان کی شده  خشک گلوم_

 . تایرز

 

 .اش بانهیغر یدلتنگ  به نه و شیدادها به نه

 !لج یرو از یخوش سر از نه دیخند

 

 دقش یخوا یم که یدختر دست از ییچا شرمنده_

 .نداره خوردن یبد

 

 از که نبودم وونهید. شدم  ضیمر ستم،ی ن که ضی مر_

 . خواد یم  لیدل بودن بد یبرا آدم. شدم  وونهید اول،

 

 بودم؟ من لشیدل_

 

  و شده اهیس شیایدن. دیکش ریت ناخوداگاه شهاب قلب

 !بود محال موضوع نیا کردن یحال
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 به را اش یمادر یب و یکس  یب یها شب یتلخ یکجا

  امروز حال   نیا که شود باورش تا درآورد  ریتصو

 نبود؟ خودش  ریتقص

 ندیبب د یبا چرا نباشد یکاف دیشا هم  رشیتصو نه،

  و سنگ و بود کوه برابرش در که یمرد یها ضجه

 . خاک

 

 نیا همه مثل بخاطرش که نبود مهم یا ذره غرورش

ل را دهانش ها سال  .ردیبگ گ 

  تایرز نخواست رتشیغ ی رو از که تکبر یرو از نه

 همان و ردی بگ قرار لحظه کی یبرا خودش  یجا به

 . دیچش شهاب که بچشد را ییها حس

 سراغش به و کرده فرق نوعش که نبود بس ها یتلخ

 درآورد؟  شیزانو به تا آمده

 یب و دردها و ها هیگر و  ها یسخت و ها یتلخ نیا نه

  در ییابروها با و گذاشت خودش یبرا را یخانوادگ

 لشیدل:گفت زور به شده،  چفت یدهان و  رفته فرو هم

 ینم پسر یپا  رو پدر گناه گن یم یدیشن. بود مادرت

 دختر؟  یپا رو مادر گناه و سنینو
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 . پدرم با زنم ینم مو من چون دروغه

 کردم خاک  رو تمیعصبان  و فروختم یدست دو رو دلم

 ! تایرز یبود  مادرت دختر تو  که یحال در

 

 . شهاب بشه دهیبخش ینجور یا دیبا گناه نیا دیشا_

 

  تایرز#

 

 

 ۱۲۴_پارت #

 

 

 

  توجه. خورد  ُسر تایرز صورت یرو شهاب سرد نگاه

 فرستاده، باال ییابروها با و نکرد  حرفش به یا

 .برد صورتش سمت را دستش

. دیچسب  اجاق لبه به دخترک  کمر و  شد تر کینزد

  واکنش خکوبیم و کرد فراموش را شی ها زدن پلک
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  افتاده مژه اط، یاحت و وسواس با که شد مقابلش مرد

 .برداشت را اش گونه یرو از یا

 

 !تایرز_

 

 همه نیا یول  بود؛ یناراحت و خشم از یعار شیصدا

 و بود گذار ریتاث کردن، صحبت محکم و تیجذاب

 .د یکش جانیه به را اش دهیترس قلب ضربان

 

 ؟یکرد آرزو_

 

 . بود اجاق ی ها کناره دستش دو هر کف

 چشم برود تر عقب شهاب بخواهد نکهیا یجا  چرا

  به را نگاهش همانطور باز نکهیا یبرا شد  تمنا شیها

 بدوزد؟ شیها یآب

  یاحساس سر از و ناخواسته و افتاد کار به شیها لب

  از قصه نیا که...آره:گفت بود، زنده درونش در که

 ... بشه شروع اول

@shahregoftegoo



 

 مشام در مرگ و دیتهد  یبو خون، یبو  زخم، یبو

 هم کنارش که بود نیا  اش یخوب اما دیچی پ شهاب

 .کرد  حس را تای رز ناب و خاص  عطر یبو

 .زد زنگ  گوشش در  که شیصدا

 .افتدیب در مرگ و یزندگ نیب شد باعث  که خواستنش

  یموها از دستش و گرفت مشتش در را تایرز مژه

 .گردنش پشت تا شد رد دخترک یشمیابر

 که ید یام انیجر از شد گرم و نشست جا همان

  از شیآرزو تینها شد و بود کرده عوض را دگاهشید

 .یلعنت  یایدن نیا

 

  یهمونجور  میبرگرد. تایرز شن ینم عوض ها قصه_

 جونم کرد یم اگه که کنه ینم یرییتغ. شه یم شروع

 حداقل م؛یدی رس که حاال می نرس  نجایا به تا دادم یم رو

 .زهیبر هم به  آخرش نذار
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. بود سانت چند شانیها  لب دنیچسب هم به فاصله

 لب به دنیرس تا که شده حفظ از را بردن دل نیقوان

 ت؟یموقع نیا از گشت منصرف و رفت شیپ چشمه،

 و گذاشت تا یرز سر دور را دستش دو هر  آن یجا به

 یدروغ و شده رد یتالطم از پس و ساده آرامش، با

 و دیبوس را اش یشانیپ...کرد باورش یحدود تا که

  یانوسیاق  یها چشم رهیخ...ممکن اندازه نیتر کم از

 . شد رگرش یتسخ و

 

 نیهم یبرا یکرد جادوم. دختر یکرد  افسونم_

  جدا ایثر. بذارم فرق مادرت و تو نیب که گرفتم میتصم

 .جدا تو و

 ریغ ای یاتفاق و بود خبر   یب روحت که کردم قبول

  بار صدهزار بخاطرش که پُستم به یخورد  ،یاتفاق

 .شاکرم رو  میکر اوستا

 ام  یق ته تا دربست و اومدم کنار یول بود؛ سخت یلیخ

 .تا یرز نکن ول رو دستم فقط.  کنارتم امتیق

 .نزن خنجر

 .ندونم و ی نگ رو بدونم  الزمه یچ هر  و نگو دروغ
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 که یبخش ینم دونم  یم. کردم ادیز اشتباه آره

 و مرد یجلو  ناخواسته رو  آبروت و شد بد شروعش

 . بردم بزرگ و ریپ  و بچه و زن

  هرجا...گردم  یبرم...بمونه ینجور یا ذارم ینم یول

 از تا کنم یم آبادش...سازم یم کردم خراب که رو

 پاک رو ماه نیفرورد ستم یب همه ذهن از...تو ذهن

 .کنم

 

 . شهاب بود یراحت نی هم به کاش_

 

  خواهر لبخند. شدند جدا هم از میمر سرفه یصدا با

  یرو را ینیس و کرد دایپ کش  شتریب فضولش دردانه

 .گذاشت زیم

 

 را لپش که آورد باال را  میمر سر شهاب خنده تک

 !دیکش سفت

 نیا از شی ب دینبا بود نقدریهم  محبتش و مهر وسع

  شیتایرز و  میمر لبخند یبان  و باعث هم همان بخواهد

  تخت از که  انگار نه انگار استوار، ییها قدم با و شد
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 کنار و شد ییرایپذ وارد باشد، شده بلند مارستانیب

 .رفت بیمص حاج

 

  تایرز#

 

 

 ۱۲۵_پارت #

 

 

 

 

 از و شدند شکستن تخمه مشغول ریجهانش و سلمان

 حرف تورم در بورس  رینگ ریبگ و ی کاسب و بازار

 .آوردند  دهانش  در را زیپرو آقا مغز و زدند

  و انداخت شهاب به ییمعنا  پر نگاه می ن بیمص حاج

  و کجا شیپ قهیدق چند گرفته و خشک یاخمو  مرد آن

 تا گرفت کار به را تالشش که خونسرد مرد نیا

 کجا؟ بماند میقا لبخندش
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 از زودتر کاش  خدا شکر  خونه یم خروس  کبکت_

 .دیرس یم راه

 

 دور را حشی تسب و گذاشت زیم یرو را تخمه بشقاب

 .چرخاند  انگشتش

 

 ؟ یحاج یگ یم رو یک_

 

 کی الد  یم و  زیپرو زوم بیمص حاج نیزب یت  یها چشم

 یها پچ پچ نیب دهیخواب گوشش و بود  نشسته گوشه

 دهانش از تر گنده لقمه  که یریجهانش با سلمان

 !کرد چو و پرس شهاب محرم  از و برداشت

 محاسن به یدست شده تلخ یلبخند با حال نیا با

.  یدون یم  بهتر خودت که همون:گفت و  دیکش زبرش

 .ستین برازندت که  رشیز نزن

 

 .یکرد رو فکرش که یز یچ ستی ن یول باشه_
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  ای باشه تی خوشحال  سبب زن کی ادی یم ه؟عارتیچ_

 پسر؟ ریش ده ینم  رو انشیب اجازه غرورت

 

 و بود قیدق و نازک ییمو تار اندازه به اش سهیمقا

 با و گرفتن  قرار منگنه نیب نیا از شد خرد اعصابش

 .نرسد یک یبار  یجا به کار که کرد دشییتا حال نیا

 

 . خودشه.  هدف به یزد. چکدومی ه_

 .ببرم زبون به رو اسمش خوام ینم فقط 

 

  اسم کی بابت. کرد جورش و جمع یحاج  هللا اال اله ال

 یرو تاج نیع را زنش دی با. نبود درست کارها نیا که

 دینبا هم  ندهد انجامش  اگر که هرچند  بگذارد سرش

 !گرفت ُخرده

 گرفت را دستش و گذاشت احترام آمنه به پدرش یک 

 ینفر سه یشود؟ک خوب حالش کنارش شب کی که

  بس از نکرد پا به ییرسوا جمع  یجلو و  رفتند رونیب
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 و عالم چشم در شد خار اش یسرد و یمحل یب که

 آدم؟

  شیپ یها یسر  با متفاوت مرتبه نیا شهاب لیدل یول

  ییالگو نداشتن و نهیک و تعصب یرو از نه بود،

 .درست

 

  و کردم یک ی تازه رو منطقم و دل چون ترسم یم_

 ... گم یم که وگرنه بره زمان  هضمش

 

 .شد خفه شیگلو در امدهین باال نفسش

 درست و آمدند رومیب  آشپزخانه از  میمر و تایرز 

 لبخند اتاق،  وارید کنج یراحت مبل ی رو مقابلشان

  دخترک   بود گرید ییجا   به حواسش. نشستند زنان

 !دلبر لوند

 بند خشمش و عشقش. افتاد  کار از یا  لحظه زبانش

  را آسا معجزه جمله آن و زد آتش را وجودش بند به

 بود، شیتایرز به شده ر یزنج و قفل که ییها چشم با

 . یحاج دارم دوستش. راحته  گفتنش که وگرنه:گفت
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 شده شکار و ماهرش ادیص قالب در بود افتاده ریگ

 . المذهب بود

 دستش دو هر کف و نکرد فکر چطورش و چرا به 

 . دیکش صورتش نییپا تا باال از کالفه را

  صورتش یرو  انداخت خط نشیسنگ یها  انگشت رد

 و بود واقف آن به کارکشته و دانا رمردیپ نیا فقط که

 ! نزد دم

  حرفش یرو  یحرف نه کرد  که ییبازجو به دیخند نه

  پشتوانه را  شیذکرها و کرد گوش سکوت در. آورد

 !بگذرد  شیجفا  ریخ از خدا تا فرستاد شهاب

 .ختیر هم به که یعروس کفاره

 . شکست که یدل 

 دختر نیا گرفتن   با را دیپاش نمکش آن یرو  که یزخم

 .بس و بود شاخش یرو یتباه که نخواهد شهاب از

 

  تایرز#
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 ۱۲۶_پارت #

 

 

 

 

 صورتش که یا هیرق آمدن و باز مهین در شدن باز با

  را شهاب افکار رشته بود، قرمز شیها  چشم و گرفته

 . کرد پاره

 با و نافذ و شد دهیکش هم در اش یمشک  یابروها 

 پشت. کرد بدرقه آشپزخانه تا را اش خاله  یکنجکاو

  وسط لحظه آن که بود زشت و دیدو تایرز سرش

 شود بلند سلمان  و خان ز یپرو افتاده گل یها  صحبت

 .برود و

  به رهیخ  شده منقلب یاحوال  و حال و  تخم و اخم با

 را  نگاهش رد زود یلیخ ی حاج و شد آشپزخانه درگاه

 .زد

 

 پسر؟ شده یچ_
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  انگشت دو و بست دنیرس ستوه به از را  شیها  پلک

 . نزند نبض که گذاشت پشتشان را اش اشاره  و شست

 راه به نو از و برد سر به وضع همان در هیثان چند

  دو آن از یک ی  بلکه تا بست لیدخ تایرز و هیرق رفته

 ! دیایب رونیب

  قهی ییباال  دکمه. شد گرمش و بود عبث دشیام یول

 دست با و شد جا به جا  مبل یرو. کرد باز را اش

 منقبض، یفک  و هم در یا  لوچه لب و اش شده مشت

 .زد سرش به آهسته یا ضربه

 

 نگران. خالمم نگران. خبرم یب. یحاج دونم ینم_

  یم تا اومدم بار ینجوریا هیچ چاره. باشم  دیبا همه

 معلوم رو فتیتکل بسه...شهاب بسه گهید خب گم

 از که یدیفهم...رهیتقص یب تایرز که  یدیفهم...کن

.  پس کن درستش...نبوده  خبر با یا ذره ها اتفاق نیا

 . کن درستش و باش مرد

 شه ینم  خاموش نفرتم ده ینم اجازه مغزم یول

 .ها آدم نیا کردن نصفم دو. یحاج

 

@shahregoftegoo



 . فهمم یم رو تو همه از شتریب. فهمم یم_

 

  به شده فشرده یقلب با  و انداخت باال ییابرو یتا

 پس در  صداقت چقدر که کرد نگاه  بیمص حاجاقا

 .بود نهفته کالمش

  یرو از و محکم  و پدرانه را لرزانش و  چروک دست

 زمزمه و  گذاشت شهاب دست یرو ق، یعم یباور

. نبودن تو  یجا. دنینشن رو تو گذشته هیبق:گفت کنان

 خدا مادرت...آمنه یوقت یدیکش یچ  که دونن ینم

 ... امرزیب

 

 . شد خون  کاسه دو  هر  یها چشم

 

  نیا از بعد. کشت رو خودش  تو یجلو که دونن ینم_

 و یدیکش  قد خودت یتو و تنها و یقو که سال همه

 ات نهیس ی تو رو یبزرگ غم یداشت یول ؛یشد مرد

  یم یدختر نه،یبب یکس یذاشت ینم و ی کرد یم حمل

.  شه یم روحت  آرامش. شه یم زخمت مرهم که ادی

 دیام تو به. شه یم ایرو هات خواب یتو کابوس یجا
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 چون زهیر هم به رو تو یایدن قضا از  یول ده؛ یم

 !هینشدن انکار نیا و  استیثر دختر

 

  تیواقع انیجر در رمردیپ نیا فقط. دیکش  سوت مغزش

 به و زد شتر ین چشمش  گوشه از یاشک قطره. بود

 .نزند زار یها  یها که گرفت را خودش یجلو زور

  نیآخر...روزها آن ی کیتار و یپوش اهیس و عزا

 سرشان باال یعل که ییها شب و  آمنه ریتصو

 مدرسه از یوقت...نبود کرد لرز و تب یوقت...نبود

 زدند کتکش  محل یها بچه یوقت...نبود گرفت  یقیتشو

 .اش نهیس از نبسته رخت...نبود کردند  اش مسخره و

  از عجله با را گارشیس پاکت و زد یچنگ  شیموها به

 و گذاشت دهانش گوشه ینخ  و درآورد شلوارش  بیج

 .کرد روشنش فندک با

 رعنا که برداشت را جا همه دود و گرفت یظیغل کام

  ها مهمان  حرمت تا رفتند غره چشم بدجور زیپرو و

 . نشکند را
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  محکم را راستش  دست مچ که شد بلند  یحاج کنار از

 .بشنود و برگردد احترامش به تا گرفت

 

 و دیکش اش رفته عقب  یدیس کاله به یدست یحاج

  ییآبرو یب ق یال که باشه ادت ی. هست که یک هر:گفت

. یکرد گناه. پسر یکرد ت یجنا. نبود یشکستگ  دل و

 ! نکن فراموش.  یدرآورد رو معصوم اشک

 

  تایرز#

 

 

 ۱۲۷_پارت #

 

 

  

 

  صورت یرو  نوازش دست تابستان شده گرم یهوا

  از شتریب شهاب برافروخته آتش  حرارت  .  دیکش داغش
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 به رو را سرش. بود سوزان تهران ماه مرداد آفتاب

 یصدا. بست هم بر را شی ها چشم و گرفت باال آسمان

 یمگس همانند  گوشش در بییمص حاج وار ناقوس

 .شد هم در شی ها اخم و کرد  وز وز مزاحم

 

 یشانیپ از یقیعم خط و خورد نیچ شیها  چشم گوشه

 عذاب باالخره. افتاد  شیابرو دو فاصل حد تا اش

 بود؟  شده دار یب وجدانش

 بدهد؟ پس دیبا زود ای رید که یتقاص بابت

 

 را انتقامش را شیها غصه جانب، به حق روزید تا

  شده آدم نیا به لشیتبد لیدل که یاسترس پر یروزها 

 وفق قفسش به را تایرز  تا کرد یفشار اهرم را بود

 . بود زار کارش امروز از یول دهد؛

 

  رانهیو را  دختر نیا یایدن یوقت بخواهد عفو چطور

 کرد؟

  خودش را ها راه یوقت بردارد سمتش به یقدم چطور

 ت؟ یانسان به زد گند قضاوتش با و بست
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  که یحال در افتدیب شیتای رز یپا و دست به چطور

 ایثر و پدرش  بخشش  به و بود سنگ خودش قلب

 نکرد؟ فکر چگاهیه

 

 

  تا کرد استفاده فرصت از و انداخت نیی پا را سرش

  آب حکم ها هیر نیا یبرا دودش. بزند  آتش یگار یس

 سمت به دنیشتاب و خالص  سم نه بود آتش یرو

 !زودرس  یمرگ

 

 و گرفت انگشتش دو نیی را کیکالس  نستونیو

 درست جدول لبه و تکاند باغچه کنار را خاکسترش

 نشست د،ی کش تنه کی را زحمتش زیپرو که یا کرده

 .گذاشت اش کرده جمع یزانو  یرو را آرنجش و

 بود، گرفته را گاریس که دستش پشت به را سرش 

  نشیج شلوار یپشت بی ج از را لشیموبا  و چسباند

 .درآورد
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 دهیکش اطیح  یها یکاش یرو  که ییها یدمپا یصدا با

 با و خورد یکور گره ش یها اخم. کرد بلند سر شد،

 یچ یبرا:دیپرس اش آشفته ذهن برخالف ینرمش

 ؟یاومد

 

 

 خسته. زد گاری س به یگرید قیعم پک و  گرفت قلبش

 باب یجوان در که یا سکته  و دنیکش درد از نشده

 بود؟

 در خوردن غلت و یسالمت گرفتن دهیناد نیهم بخاطر

 ؟یزندگ  شکن کمر یاندازها دست و مشکالت

 

 عضله یگرفتگ یسو به واشی واشی را  چپش دست

  انداخت یکوتاه نگاه تایرز به و برد اش چهیماه  یها

 . ردی بگ یجواب که

 !جواب  کی فقط

 

  الاقل یزد آشپزخونه تو که یحرف بعد کردم یم فکر_

 .یمونیپش سرسوزن، قد ذره، کی
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 . نشست شی ها لب یرو تلخ یلبخند

 

 چون خوام؛ یم معذرت کردم، برداشت بد نه، یول_ 

 . دل درد یبرا  منم یخاک یایدن نیا یتو  نفر نیآخر

 

 اش شده رها یموها. بود هیکنا از پر و  گزنده لحنش

  تایرز رفتن  با شهاب نگاه و برد اش یروسر  ریز را

 و یقو ییها قدم وبا برخاست. شد کنده گارشیس از

 و گرفت را  راهش سر کوچکش،  یها قدم برابر دو

 را گارشیس ته. زد یورود در درگاه   به را دستش

  نیا از خورده فرو یلبخند با و انداخت کفشش ریز

  یجلو بود، داغ سرب که یزبان و یسرکش و ییبایز

 گوش دلت حرف به:گفت پروا یب تای رز  یها چشم

 گه؟ یم یچ دلت. کن
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 بخواد اگه یحت  نشده ساخته تو یبرا مرد نیا گه یم_

 نداره رو لشیپتانس چون کنه  خوشبختت  تونه ینم هم

 .بشه یزندان  زمان از  یا برهه تو ده یم حیترج و

 

 سر. سوزاند را تایرز  دل شهاب یها  چشم یسرخ

  نگاه از رفت طفره و زد که یشین از انداخت نییپا

 .یدزدک یها

 

 .  کن آزادم  تو پس_

  

 

  تایرز#

 

 

 ۱۲۸_پارت #
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  جناب بخواد دلش که هستش یکس حق  یآزاد_

 ینم ؟چرایکش یم گاریس انقدر چرا  بگو. یخیش

 سال نیا یتو  ینشد پدرت بشم؟کنجکاو  کتینزد یذار

 ها؟

 

 

 لقب از ت،یعصبان از  و دیپر باال ضرب به سرش

 نفس تمیر راندنش، زبان به و بود ممنوعه که یپدر

  پر یچجور . درآمد یکنواختی از و خورد  هم به شیها

 با که ی زمان درست کرد  را نکاریا نترس  و قدرت

 !برد؟ ادی از را دردش و بود شده آرام  حضورش

 

 گذاشت ضعفش نقطه یرو دست رحمانه یب یچجور

 !شود؟ پر توپش تا
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  یها چشم به صاف  گرفت محکم را  تایرز دست

 فیحر بود دیبع که یخونسرد با و زد  زل طلبکارش

 زمزمه شمرده شمرده بشود،  کرده فوران خشم نیا

  چوقتیه چون نشدم یخیش یعل کنجکاو. نشدم:کرد

 . نزدم صداش بابا

 !گن ینم پدر کنه یم ول رو اش خانواده که یکس به 

 نی؟ایچ رو من ی؟صدای شنو یم رو خودت یصدا 

 نیا یپا  یبخوا که ار یب در گوشت  تو از رو هیپن

 .یکن  باز مونیزندگ  به رو  جونور

 بمونم، عمر  کی باهات خوام یم که  آمنه جون به

  چون امیب کنار باهاش تا رو کثافت نیا نزن هم گهید

 . تایرز رو  تو باختم بد

 

 

  گریهمد یها  چشم در میمستق زدن هم  بر پلک بدون

  از دهی بُر ای دهیپر شهاب سر از عقل. کردند نگاه

 ! محورش؟ و حول  کی تار یا یدن و خودش

 

@shahregoftegoo



  شده دهیتاب دلش به که یروشن با توامان و خسته

  از یخال و گذاشت  کنار یا  لحظه را غرورش امشب،

 خودش و گرفت  را تایرز صوت ،یقبل تجربه  هرگونه

 صفر هی شب. دیبوس قی عم شیها لب از و شد خم

 نیاول وجود با نبود داغان درب و جی گ یلومترهایک

  به شهوت  از یرد نکهیا بدون دیبوس  یا حرفه بار،

 دوست یرو از و یواقع  یا بوسه. بگذارد یجا

 !داشتن

 

  با اطیح در   کرد، باز که  را اش شده خمار  یها چشم

 شدنش، جدا کامل از شیپ و شد باز یآرام کیت

 دلچسب، ب یعج یا معرکه انیم و بزنگاه سر درست

 .شد وارد ی چادر یدختر

 با که یشهاب دنید از دیچسب نیزم کف شیپاها 

  تایرز یاستخوان یها شانه دور را دستش یخونسرد

 .کرد حلقه

  نیسنگ  یجرم  ارتکاب نیح دنشیرس و خورد جا

 .درآورد را اشکش
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  یمشک چادر و داشت نگه سرخ را صورتش یلیس با

  بد:گفت  آلود بغض و کرد  جمع صورتش در را اش

  بد خدا. دمی خر وهیم و کمپوت راه سر. اومدم موقع

 شما؟ یشد یچ نده

 

  شهاب جانب از یناگهان شدن دهیبوس صحنه یتداع

  گنجشک نیع  قلبش. کرد لبو  را تایرز رخسار و رنگ

  قطع و شد دهیکوب اش نهیس یها جداره به تابانه یب

  یها هیحاش لیفام و آشنا و دوست نیب فردا نیقی به

 دستش و اوردین کم یول رفت؛ نفسش بود، پر یدیجد

  نبود یازین:گفت  قاطعانه و کرد دراز اش یسو به را

.  هست جا همه بد چشم. زحمت تو دیبنداز رو خودتون

 شما  آشپزخونه ببرم من دیبد رو وه یم و کمپوت

 . دینمون پا سر  داخل دییبفرما

 

 از تا نبود یچیه که فاطمه دهیکش یها  چشم درون

 راه تا کرد مجبورش و زد زل اورد،یب در سر ذاتش

  را شیها ییدمپا و شد پاگرد وارد سرش پشت. افتدیب

 یب پشت، از دستش که کرد جفت یا گوشه یعصب

 .شد دهیکش طاقت
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 .من به بسپرش_

 

 به فقط. شد خاموش یآن به اش یناراحت  و خشم

  از شده دیشد تهوع تا داشت اجیاحت جمله کی نیهم

 !بزند کنار را جوشش و حرص

 .شتریب نه بود یکاف نیهم فقط

 

 تا یرز#

 

 

 ۱۲۹_پارت #

 

 

 

 

  بود؛ شده خفقان ییرایپذ  یهوا و تنگ شیها نفس

  کرد اعتماد شهاب " من   به  بسپر" به دلش ته از یول
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  پا و نشست وار،ید کنج یراحت  مبل یرو میمر کنار و

 .انداخت پا یرو

 نفس ،یسرزنش ،یجنگ بود، پا به درونش در یتالطم

  آشنا یقدر  شیصدا که یدخترک کاه جان یها دنیکش

 !بود

  یا فاطمه و گرفت فرا را ش یپاها  تا سر یسرد عرق

  که یاه یس چادر با زانو  چهار مادرش کنار که

  چشم ریز از و گرفت باال ی سر بود، گرفته را اطرافش

 . کرد نگاهش کن خرد اعصاب یآرامش با

 به یاخطار که شد بلند شیدعا بانگ بیمص حاج

 . باشد داده  لجبازش دختر

  نیا که مظلومش  و نی سنگ و سر ظاهر برخالف 

 .نبود ریپذ باور زننده، یرفتارها

 

 اد؟یب  پاشه پررو پررو دوباره یکرد  یم فکر_

 

 کنار واضح، یلیخ یول بود؛ دهانش یجلو میمر دست

 .  کرد ییبدگو  ساده و صاف  تا،یرز گوش
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  زل فاطمه  به یجور اش ییآهو درشت یها  چشم با

 یزی ر گاز را نشییپا لب خجالت از  تایرز که زد

 .گرفت

 

 . میمر زشته_

 

  کی که بهیمص  حاج دختر کار. ستین من کار زشت_

 مادرش و پدر هیشب  درصد، مین شده یحت درصد،

 ! ستین

 

 به سر و نبود بلد را میمر  کار یمال ماست رسم و راه

  دهیدو کشان کشان ایثر سمت فکرش  و انداخت ریز

 !شد

 روز آن چقدر و زد را شورش دلش که یمادر سمت

  شیها کلمه که روز آن نکرد، گوش  حرفش به که

 اوردند،ین جا  به را یمادر  و دختر حرمت شدند، دهیدر

 .کرد بد را حالش

  تاب سال همه نیا چطور را اسفناک بد حال   نیا شهاب

 بود؟  کرده محروم پدرش از را خودش و آورده
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 تا کرد سنگ را دلش که دهیکش چه کرده، یبد چقدر

 یخیش یعل و ستدیبا قد  تمام شیها یدلتنگ  برابر در

 بفرستد؟ رونیب اش یزندگ رهیدا از شهی هم یبرا را

 

 دست یحاج نشده، قهیدق  ده  که بودند شده ساکت همه

 . برخاستند مبل  یرو از همه و شد عصا به

 

 مرد جوون نیا فقط خواستم. میکن زحمت رفع بهتره_

  هم الشیخ ن یع. فهیک سر دمید و چطوره که نمیبب رو

  انشاهلل. بلرزه بادها نیا با که نبوده یدیب  الحق. ستین

 بار نیا چون برگرده بخواد  و باشه نمونده یطوفان

 .هست حواسمون همه

 

 و خانم حاج به حشمت پر و تلخ یی ابرو و چشم

 دیکش شیپ را ها تعارف خان زیپرو. انداخت دخترش

 گهید ساعت سه ؟دویر یم کجا. دیس بمون:گفت و

 مهمان هم ما و خداست ب یحب که مهمونم شامه وقت

 .نواز
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 !خانم. میبرگرد  بهتره و  خونه میدار کار ز،ی پرو نه_

 

 را فشیک و کرد درست سرش  یرو را چادرش دهیفر

 به رو و نخورد تکان ش یجا  از فاطمه که برداشت

 دیچرخ  شان خورده رنگ تازه وارید به نگاهش  م،یمر

  نجایا تون اجازه با شب تا:گفت نفس به اعتماد با و

  میمر که مونده دانشگاه یبرا  کار تا چند. آقا مونم یم

 مزاحم اگه نه؟البته مگه.  میبد انجامش هم  با خواست

 . اوضاع نی ا یتو ستمین

 

  بود خونش در یگر یباز. زد ینیمت و نی شرمگ لبخند

 و زد هم بر پلک بار چند مانده، باز یدهان  با میمر و

 و دهیپر ییرو و رنگ با بیمص حاج دش،ییتا قبل

 .زد  دخترش پر به گرفته یقلب

 

 آشفته یچ همه ینیب ینم مگه  جان فاطمه خواد ینم_

 برس مشقت و درس به  خونه. ست خته یر هم به و

  نیا نشن تیاذ خانم رعنا  و خان زی پرو که دختر

 . وسط
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 تا یرز#

 

 

 ۱۳۰_پارت #

 

 

 

 

 . وسط د یپر نشسته قاشق نیع رعنا

 

 داره جا ما سر رو فاطمه. یحاج هی حرف چه نیا_

 که بخدا. خونه تا رسونتش یم الدی م شب بمونه

 از که هیچ ها یطفل نیا ریتقص  آخه زهیعز میمر اندازه

 شهابم که  خدا شکر بمونن، دانشگاهشون و درس

 ما. شه ینم یتیاذ و کنه  استراحت تونه یم باال طبقه

 هم یتعارف. شه یم باز دلمون خواسته، خدا از هم

 !دیباش نداشته ما به یاعتماد نکهیا مگه. ست ین
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  چاره یمنته. شد یآتش و  تند شیها نفس بیمص حاج

 کم دختر نیا فیحر  خاص و عام یجلو  بود، چه

  و باال را سرش  یگرفتار با و نشد اش یزخم حرف

 .کرد نییپا

  جمع از و آورد باال یخداحافظ ی نشانه به را دستش

 اش یهمراه در دم تا شهاب و خان زیپرو  و شد جدا

 .کردند

  آغوشش در را رعنا تنش، پر و ساکت هم خانم حاج

 . کرد یسرسر یخداحافظ هی رق با و گرفت

  یطرف از و بسته خی که تا یرز  به ینگاه رفته وا میمر

 بود، عذابش و آزار موجب دختر، نیا  حضور تحمل

 . انداخت

 

 ... نگف که خودم جون به_

 

 . کرد یچ ی ق را حرفش

 

 . یبد حیتوض ست ین یازین می مر دونم یم_
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  باال طبقه  به و برداشت  یبلند یها قدم بلبشو آن در

 تا را خودش  و چرخاند قفل در را دیکل. برد پناه

 به شیها  اشک که داشت نگه یبهداشت سیسرو

 . نچکد ادیفر همراه

 نیا از ای ببرد را ی کس یآبرو که نبود نیا اهل

. اوردیدرب  نشیآست از یجواب  و باشد فتنه  یدخترها 

 ! بود شده کوب سنگ یول

 !بود گرفته لرزش

 !بود صبور اندازه از شیب فقط نه، ترسو و فیضع

  یپ ممکنه محال   باشد، تا یرز یجا  یدختر هر وگرنه

 بخواهد شده که یمتیق هر به و برود شوهرش گذشته

 .شود برمال ها تیواقع

  اش رابطه میترم دنبال باشد، تایرز یجا  یدختر  هر

 !نبود که

 و فرار دنبال...ییجدا دنبال...بود طالق دنبال

 ...ضرر  از یر یجلوگ
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  از البه با اشکش و شد زیلبر امشب صبر نیا اما

 خنک آب مشت  مشت و درآمد  اش، دهی خراش حنجره

 .زد صورتش به

 ،یبهداشت سیسرو یجلو و درآورد را اش یروسر

 .کرد پرت

 در ریج ر یج و شدن باز یصدا که بود خراب حالش

 . دیکش نهییآ به را  نگاهش

 .بود  آلود خون شی ها یآب و هم در اش چهره

 ریز و شانیپر هم بلندش خوشگل و یشم یابر یموها

 .بود کبود چشمش

 

 درنگ یب  و گرفت قرار  س،یسرو نهییآ  پشت شهاب

 .برگرداند خودش سمت به و گرفت را  شیها شانه

 

 ؟یکن یم هیگر یدار من بخاطر_

 

 . اطرافت ی ها آدم. فاطمه. تو:گفت تلخ یپوزخند با
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 .گذره یم. موقته_

 

  بخاطر. کن  یکار. شهاب  ستین موقت من حال یول_

 .کن یکار شده هم من

 

 و آورد رونشیب جا آن از و گرفت را تای رز سرد دست

 صورتش. بست سرش پشت را در و کشاندش اتاق تا

 .گرفت قاب دستش دو با را

 باال لیپات و مست که یلعنت شب آن اول یروزها آن 

  بدنش یرو  ییپتو و درآورد را کفشش و  دیرس سرش

 !نباشد یقبل شهاب که خورد قسم د،یکش

 !شکست قسمش

 شد متوجه که  یوقت خصوص به کرد عوضش ازدواج

 ! کرد اش یقربان گناه یب

 به و بود شده اش وانهید برابر صد که خصوص به

 و زد زل خودش، یبرا بود ییایدن که  شیها چشم

 بشه؟  خوب حالت که کنم کار  یچ:دیپرس

  یرو رو یپاک آب یول بدم؛  انجامش تا کن تر لب تو

 نیا از بدتر  یچیه...شه ینم درست که زینر دستم
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  یچ هر...یبزن دو سگ یچ هر یبدون  که ستین

 نه یزی بر یکی یپا ی بخوا یچ هر...یکن التماس

 .پر ،یکند قلبش یتو که یا چاله نه شه یم درست

 اگه یحت...بگو فقط...کنم کار یچ بگو نیهم یبرا

 .نشه اولش نیع یچیه

 

  تایرز#

 

 

 ۱۳۱_پارت #

 

 

 

 

 یا جرقه و زد یکنار را درخشانش بلند یموها

 .ردی بگ فاصله هم از  شیها لب که کرد وادارش

 

 ؟یچ  هر_
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. دیرس فکرش به که یز یچ از گرفت  حرارت بدنش

 را آن و بود شدن پر قابل حالت کی در  فقط چاله نیا

  چانه و جانش به افتاد سردش، عرق بعد   که یتب با

 هر:کرد  زمزمه نامفهوم و یسخت به لرزاند،  را اش

 بگم؟  یچ

 

 و شد یبریس. شد خی کوه.شد سخت شهاب نگاه

 . تای رز یناخوانا  فکر از دیلرز

 سرش ینرم به و زد کمرش به را دستش دو هر

  خط ته به امشب بدهد، او  به یجرات که خورد یتکان

  و ختیر هم به ذهنش فاطمه ییارویرو  با و دهیرس

 !کرد گل حسادتش

  با شهاب و نبود زن کی ی برا نیا از تر سخت یچیه

 ... کرد لمس کینزد از کامل را حس نی ا آمنه، وجود

 ... شد  بزرگ قیعم  یدلشکستگ نیا با واقع در

 

  خودت زبون از تا بگو یول  ؛یخوا یم ی چ دونم یم_

 .بشنوم

@shahregoftegoo



 

 شهاب دهیورز یبازو  یرو را دستش و نکرد من من

 .گذاشت

 

 .بزن حرف مادرم با_

 

 و بست هم  بر را پلکش. نشد پمپاژ قلبش  به خون

 ! سوخت

 نیا از کرد تب بدنش تمام تایرز نیع و گرفت گر

 با بود برابر هضمش که  وحشتناک جا  به نا خواسته  

 . شدن  زنده و ُمردن

 را شیها  چشم  هیناح دور تا دور یالتهاب و یداغ

 سرش در  و گرفت آتش  شیها مردمک. کرد احاطه

 یعصر همان یوانگید تا دیکوب و دیکوب طبل با یکی

 کف و زد یا گلوله سرش  به تفنگ با مادرش که

 .شود تکرار دوباره د،یپاش نیزم

  یرو ادهیز دیفهم و گرفت تر محکم را ش یبازو تایرز

 که یحرف گرفتن پس یبرا بود شده رید یول کرده؛

 ... زد
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 ؟ یگ یم یچ  یفهم یم_

 

 را دهانش. شد  روانه صورتش یرو تایرز  یها  اشک

 اش، چانه زلزله  پس در شیها واژه. کرد بسته و باز

 !نشد دیتول ییصدا هرگز و ختیر فرو

 

 داستان بشه، برعکس ما  یجا اگه مادمازل، نمیبب_

 مرگ سبب من پدر مثال بشه، یا گه ید جور کی

  ؟حاضریبزن حرف باهاش یبود حاضر  باشه، مادرت

 و یکن نگاه  شیها چشم تو یبود ش؟حاضرینیبب یبود

 قاتل؟  کهیمردت یز یچ همه  یب یلیخ ینگ

 

 و نگاهش از امان اما نبود؛ داد با  شیها پرسش

  را شیها چشم کاسه و بود شده پاره که  ییها رگیمو

  ریز از را شیبازو. کرد داغان و درب. کرد خون

 . زد چنگ  شیموها به و دیکش دستش

 

 آره؟...مادرته قاتل من مادر تو نظر از پس_
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  تایرز که یحرف ینیسنگ و بغض از ش ی گلو بکیس

 که یوقت از:گفت گرفته و رید و کرد باد بود، زده

  و هیکی فقط قاتل. مادرمه مرگ سبب نه، قاتل یاومد

 !یخیش یعل. بس

 

 دونم یم  ؟سختتهیزن ی نم حرف ایثر با چرا پس_

 شیزندگ تو نداره رو یکس ایدن نیا یتو  یک!سختته

 !نباشه؟ سخت باهاش زدن حرف که

  نیا نصف که کن فکر  نیا به...کن فکر نیا به یول

  خاطره نصف...وجدان عذاب و رنج نی ا نصف...درد

  داره که ینی بب  خوب بهتره. قتهیحق ندونستن از...هات

  بوده نیا حکمتش دیشا و ادی یم سرمون بالها همون

 .هیبق دن  ینشن از یبش مونیپش یا ذره تا

 

  از تا،یرز یها  چشم از که  یدرشت یها اشک  قطره به

 با اخم، با. شد رهیخ خت، یر نییپا تا،یرز یها یآب

 .یتلخ  با و غصه
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 بال؟ کدوم_

 

  ینیدلنش ییالال که شیصدا با و کرد  نگاهش تایرز

  یایثر و  امروزه فاطمه که یروزید آمنه:گفت بود،

 .امروزه یتایرز که یروزید

 

 تا یرز#

 

 

 ۱۳۲_پارت #

 

 

 

 ؟یکن  اثبات رو یچ   یخوا یم_

 

  ای ترسش نه ای بود اش یت ی اهم یب حکم اش" ی چیه"

 کدام چیه که یبحث ی خاتمه یبرا اش یحوصلگ یب

 .نبودند اش برنده
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 کرم کوتاه   کت   ییطال یها دکمه و کنارش از شد رد

 بر تالشش. کرد باز یگر ید از پس ی کی  را رنگش

 یول نزند، غر نباشد، یعصب رد،یبگ آرام که بود نیا

  از یمیعظ حجم را تنش سلول به سلول. بود دروغ

 .بود گرفته فرا آغوشش یدلتنگ و یسرگردان

  رو پنجره پشت  شهاب اما شد تر مهربان شیها چشم 

  که یالدی م برج به رو تهران، شلوغ   ی ها ابانیخ به

  بود، شده دفن ها نیماش ظیغل دود  ریز دورتر آن

 . رفت فرو فکر در و کرد روشن یگار یس

 

 ...خورد درد نیا به حداقل

 

 ...اش درباره شتریب شه یم_

 

 که یا چاله  ینجور یکنم؟ا نظر دیتجد اش درباره_

 ایثر کردن تبرئه دنبال فقط ای شه یم  پر قلبته یتو

 ؟یگرد یم
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. کرد خاموش زیم یرو ی گاری س جا در را  گارشیس

 حال نیا با و بود  گرفته را تلخش یبو دهانش

 کرد یمخف بشیج در را  شیها دست و  شد کشینزد

 را سرش  د،ینگر هوا یب  را شیموها  وقت، کی که

  زیچ همه همانجا از و اوردین در را اش یا قهوه تاپ

 .شود شروع

 آرام و بکشد شفافش پوست  یرو را  شیها انگشت

 . بکوبد وارید به را دستش دو هر و برود شیپ آرام

  و تشک یرو  شود پرت و  بچسبد تخت تاج به کمرش

  شیها لب از و بزند مهیخ  کوچکش بدن یرو خودش

 ...ببوسد قیعم

 ...را شی ها  پلک پشت

 ... را اش یشانیپ 

 ...را شیها شانه سر یرو و

 

 در زن کی کردن طلب   خوب یها حس ی همه

  حال و حس نیا حال نیا با و بود گرفته قرار نگاهش

 .نزد خودش یرو به را
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 شیپاها  یرو را آرنجش شد، تر خم نشست، تخت لبه

 اگه:دیپرس و زد اش چانه ریز را دستش و گذاشت

 ؟یش یم  خوشحال بزنم حرف  باهاش

 

  لب یرو ی لبخند و ختی ر فرو تایرز دردمند  سکوت

 هم را همان اما بود؛ کوتاه عمرش. بست نقش شیها

 یچ نمیبب. ه یبزرگ قول:گفت و گرفت متیغن به شهاب

 امشب یبمون  یتون ینم اگه گرفته دلت اگه. شه یم

 هوا. یست ین ریاس. سمانه شیپ ببرمت بپوش لباس

 . جا همه آزاده  یخور

 

 اون پس یبر  دینبا جا چیه یگفت یم ییروزها  کی_

 .بودم ریاس گمونم به روزها

 

 را کمد در و شد بلند تخت یرو از یتلخند  با شهاب

 یرو و کرد رد سرش یباال  از را راهنشیپ. کرد باز

  یرخت چوب از یطوس راهنیپ و انداخت نیزم کف

 .کرد تنش  و درآورد

 !شود آب شتریب تایرز دل  که دهد طولش کمی کاش 
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  به که مانده هنوز چون  انداخت نییپا  را سرش یول

  نکهیا از قبل برسد رابطه کی جیمه یها قسمت

  فصل و حل مشکالتشان د یبا برود زبانش ریز طعمش

 . گردد

  نهییآ ی جلو  و دیپوش را اش یگلبه ینخ یمانتو

 .دیچ یپ گوشش در  شهاب گرم یصدا که ستادیا

 

 یم تیاذ  یبر جا هر چون  ینر جا چی ه  بود الزم_

 . یش

  یک دونم ی نم انداختنم حال نیا به که یی ها آدم چون

 قلم یول...تایرز میدار ادی ز دشمن!...ستنین و هستن

 .بشه دراز زنم سمت که رو  یدست کنم یم

 

 دوباره؟  گردن یبرم:گفت ترس با تایرز

 

  یبرا تا شد لشیموبا  یرگبار زنگ پرت حواسش

  از یامکیپ و  شد قطع دهد، انجام یاقدام تماس اتصال

 .کرد بازش و دیرس دستش به الدیم طرف
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  یدیجد یداروها. شهاب شده ریش تو ری ش اوضاع》

. مارستانی ب فرستاده رو  بچه تا چند یکرد پخش که

 دراز سر قصه نیا که فتهی ن خطر به جونشون کن دعا

 《!داره

 

 تا یرز#

 

 

 ۱۳۳_پارت #

 

 

 

 

 دستش .دیکوب  هم به نشستنش بعد را شش ستیدو در

 یمنیا کمربند و شد خم تایرز که برد چیی سو سمت را

 .بست را اش

 !بود او به حواسش یکی که خوب چه
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 ،یبد همه ن یا وجود با و  داشت را تایرز که خوب چه

 بهبود مارشیت با که یزخم  و بود جانش فکر هنوز

 ... کرد دایپ

  کوچه آخر تا سرعت به و زد موتیر با را اطیح در

  کرد جا به جا  را دنده د،یرس که انداز دست به و رفت

 .یبود شده خوشگل چه امشب:گفت و

 

  روشن را جا همه که بود تا یرز تنها کده رانیو نیا در

  آلود غم...بود کی تار نظرش به زیچ همه وگرنه کرده

 پسر؟ نیا با آمنه کرده چه...بود

 سرد و خشن و یقو گرانید نظر از که مرد نیا با

  و کوچک و پناه یب یکودک خودش نظر  از و بوده

 .آواره

 

 و هم در یی ها اخم با و زد گره فرمان دور را دستش

  با تایرز که شد رهیخ جاده به بود، جا صد که یفکر

 .کرد زمزمه کمرنگ یلبخند  و تعجب

 

 قشنگم؟ پس تو چشم به_
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 من چشم به و یخوشگل همه چشم  به متاسفانه_

 .شتریب یلیخ

 

 اش کله و سر  ناگهان اش یزندگ لحظات نیبدتر در

 بزند امشب  را ها حرف نیا اگر نبود بیعج. شد دایپ

 هر که دی این سراغش به ترس اش، یصحبت  هم از و

 ...گرید گذشته کار از کار و دهیفهم را  بود ّسر چه

 و کرد سرش را یصورت و دیسف افتاده شال تایرز

  ریز یخوب حس  که چند هر. کشاند گرید  ییجا را بحث

 ... کرد نفوذ و نشست پوستش

  به و شد قند کارخانه دلش ش،یها  یباز یرتیغ نیا از

 و سر  از تا گرفت را  اش مستانه غی ج یجلو زور

 ... نشود زانیآو گردنش

 

 شد، که جور و  جمع و زد بی نه خودش به

 و ادیب مهمون ز؟کهیپرو آقا شه ینم ناراحت :دیپرس

 .شام تا مونده شه ی م زشت ؟باالخرهینباش تو
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 که ونک کیتراف به و کرد روشن را نیماش ضبط

 نافذ و میمستق و برگشت  تایرز یسو به کامل خورد،

 . دوخت چشم رنگش  یا روزهیف یها  مردمک به

 

 یکن فکر دانشگاهت و درس به دیبا. ستین مهم_

  ینش  ،ینمون  جا که باشه امسال یدکتر به حواست

 .من امثال و من مثل

 

  امثال و او مثل یچ یعنی بود کم وسط ن یا یزی چ کی

 او؟

 جفت دو به  و کرد کج اش شانه یرو را سرش تایرز

 و بود زبانش نوک سوالش. شد رهیخ اهشیس چشم

 ... دنی نپرس ای دنیپرس یبرا نکرد تلف را وقت

 

 بود؟ شده یچ مگه رو  دانشگاه یکرد ول چرا_

 

 . ییدانشجو یها  اعتراض سر شدم  اخراج ارشد_
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  یب بود تضاد در شیها چشم با چقدر شهاب تلخ لبخند

 بد هم ساخته که یزندگ ن یهم دانشگاه  و درس الیخ

 نیا در رفته  جلو و داشته پشتش را یکس الاقل...نبود

  ،یدوندگ سال همه نیا بعد که شده بیعج یول...ریمس

  یمشتر دست فاسد و یتقلب داروها دیبا  امروز حتم به

 ...!برسد

 آن با ست ین ربط یب و بود کاسه مین  ریز یا کاسه

 ...انداختند مخاطره به را جانش که یقلچماق یمردها

  را تایرز گرم نگاه که  دیچیپ فرمان دور را دستش

 چهره در شد سبز که چراغ. کرد حس صورتش  یرو

  امتحان   از گرفت غمش و چرخاند چشم معصومش

 .خدا

 

 متنفر مادرش از که کرد تجربه یدختر با را عشق

  مصحلت   و صالح چه هر  یها شهیر که یتنفر...بود

 ... بود سوزانده را

 

 یم که یکس یبش...من ینش بخون درس تو_

 ... یخوا
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 .  بود راحت گفتنش چقدر. برد باالتر را  آهنگ یصدا

 تیهدا را فرمان یدست  کی و گرفت را  تایرز دست

 !بود داشتن دوست ایدن کی پشتش که کرد

 

 بود عاشقم انگار اونم نکردم  باور اولش" 

 بود خودم دله یحرفا گفت بهم دلش از یچ هر 

 

  نگاهم تو دید رو خودش گرفتم رو دستاش یوقت

 " خواهم  یادیز عشق  تو من کردینم  باور اولش

 

  تایرز#

 

 

 ۱۳۴_پارت #
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 که ترایم و سمانه دنج و  یمیقد محله  و کوچه وارد

 و حال آن از گذشته وقت چند. شکفت لبخندش شد،

  یباز شلوغ و تر درد کم  یها قهقهه و  یمجرد یهوا

 دعوا؟ و قهر و کدورت به شده ل یتبد که ییها

  را در و انداخت اش شانه یرو را فشی ک یر یزنج بند

 بود دهینرس ابانیخ آسفالت به شیپاها هنوز . کرد باز

 .زد شیصدا لیدانه عطر ینیریش به و برگشت که

 

 بس از دینشن را شهاب ینوا  یب قلب تپش که بود کر

 آمد؟ ادی ز  شیها چشم  به روزه کی ییجدا نیا که

 

 شهاب؟ _

 

  و زد گره تایرز نگاه  َحرم به را مشیتی  یها چشم

  یکم و کرد باز را اش یمنیا کمربند. شد تر خم یکم

 و انداخت اش یصندل پشت را دستش. شد تر کینزد
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  که ییروزها همان ،ییآشنا اول یروزها همان نیع

 .جانم:گفت بود، نشانیبهتر

 

 خودم نه یگاه که افتاده برامون یبیعج یها  اتفاق_

  یم الیخ  که یآدم از یل یخ. شناسم یم  رو تو نه رو

 ...گرفتم فاصله شم یم کردم

  که یکس به چوقت یه ما دیشا  که بگم رو نیا خوام یم

  خواستنست مهم. مینرس م،یش یم میکرد یم فکر

 ...رو جهان نیا که بخواه. شهاب

 

 اشک و کرد نگاه را خودش و  شهاب اطراف

 حلقه شیها مردمک دور که  یاندوه اشک ،یخوشحال

 .کرد محدود با یز یلبخند به را بود بسته

 

 کنار...رو قضاوت نیا...رو یساخت که ییایدن نیا_

 معلوم؟ کجا از شد، دیشا  .یبد رشییتغ و یبذار

 

 ادهیپ بند  مین لبخند همان با و کرد باز را نیماش در

 !بود زده یحساب حرف چه. شد
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  یبار خفت ی زندگ نیا نکرده رییتغ که نخواسته دیشا 

 ... بود افتاده دام به آن در که

 

 و گذاشت فرمان یرو ،یصندل پشت از را دستش

 هم مهرداد  و ترایم زمان هم که کرد تماشا را رفتنش

 .دندیرس

  یفحش لب ریز و زد را شی ها چشم دشی پرا  چراغ نور

 .کرد آبادش و جد  حواله

  از هنوز نداشت نیریش خود مردک نیا  از یخوش دل

 معرکه و بود شده آش نخود چطور که نرفته  خاطرش

 . وسط آن گرفت یا

 

 سپس و  لیموبا نور که گرفت ضرب  فرمان یرو

  یرو به رو از  را حواسش ،یکنار یصندل کف زنگش

 .کرد پرت اش

 

 . سمج یناشناس شماره و بود تایرز  لیموبا

 بله؟:گفت و  کرد عمل اخالقش برخالف و  اوردین طاقت
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 یحرف. دیچ یپ یا مردانه  و نیسنگ یها نفس یصدا

 ردیبگ کم دست دینبا یول بود؛ شده البکم  صم نزند

 در آب از غلط حدسش  که را شهاب  ییشنوا قدرت

  حروم ناشناس   آن بود مذکر جنسش دیفهم و امدین

 .زاده

 

 ارو؟ی تو یهست ی؟کیزن ینم حرف الو؟چرا_

 

 ...خط طرف   آن مردانه  یها نفس یصدا هم باز و

 دهانش و شد منقبض فکش و ختیر هم به اعصابش

 .هجده مثبت یناسزاها  به کرد باز را

 

 تا یرز#

 

 

 ۱۳۵_پارت #
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  دندان نی ب از" یلعنت" ی پ در یپ یها  بوق دنیشن با

 تایرز لیموبا صفحه و دی پر رونیب اش شده دیکل یها

  یکنار شهیش به تقه چند خوردن با که کرد خاموش را

  یرو را انگشتش و کرد  عوض را سرش جهت اش،

 .گذاشت یصندل پشت شده هیتعب دکمه

 

 .شهاب مونده جا لمی موبا_

 

 و ستادهیا  کوچه یکیتار در که یعابر به را  نگاهش

 از را دستش و زد وندیپ  بود، گاریس دنیکش مشغول

  طرفش به را  سامسونگش  لیموبا و برد رونیب شهیش

 .گرفت

 

 شده؟ یزی چ_

 

 .بود شده سرد و  خشک لحنش
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 قه؟یدق دو تو بشه یزی چ دیبا_

 

 دو نیا یتو شده یچ که گردم یم نیهم  دنبال منم_

 .  قهیدق

 

 نکرد دایپ مجال  اما بشکند؛ دل که کرد  باز را دهانش

  ساخته یا تازه فصل وجودش در که یبهار  چون

  یا ذره را سرش و زد  یکنار را زمستانش بود،

 از را مدتش کوتاه حافظه تایرز دنید با تا  گرفت باالتر

 .بدهد دست

 

 یها چشم دور یچروک و نیچ و زد  یزورک لبخند

  مهربانانه و گرفت را  کنکاشگرش و کرده جمع

  خب، سخته تیدور. االن از برات شد تنگ دلم:گفت

 !بفهم

 

 ...شک یبود؟ب قلبش زیانگ خلسه اعماق ته از
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 یوقت ردیبپذ د یبا چرا. رفتینپذ و کرد شک تایرز یول

 بود؟  شناخته مدت نیا در را شهاب خوب یلیخ

 

 آن دهد بروز را اش یدلتنگ یسادگ نیا  به که محاله 

 کی و هزار  پشتش که ییها تخم و اخم  از پس هم

 .کرد پنهانش و بود فکر

 

 زشته. کن یآشت مهرداد و ترایم با نییپا ایب پس_

  چشم تو  چشم باالخره بمونه  شما نیب  قهر و کدورت

 م؟یش ینم. میش یم

 

 که بود سرگردانش یعصب نگاه در یدیشد یلیم یب

  نتوانت یول خورد؛ چرخ  تای رز یدلربا  صورت یرو

  که ینیسنگ  یبده وجود با اوردیب نه چطور. اوردیب نه

 یسع را خودش  فقط و گذشته دنشیفهم از ها مدت

 دهد؟ بیفر داشت

 

 و دار حالت  یموها به و کرد باز را نیماش در

 کمر کبارهی به و دیکش یدست رنگش، رهیت شانیپر
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  هر بچسبد جانش و جسم به که گرفت را تایرز کیبار

 ... بود افتاده فاصله نشانیب که چقدر

 

 ...بودند هم زخم   که هرچقدر

 

 ... بودند  هم چاره

 

 .تایرز کهیکوچ و ساده هات  خواسته_

 

 و یناراض هم، در ییها جهره  با مهرداد و ترایم

  و تایرز به منتظرانه شی پ یسر به نسبت آمده کوتاه

 به موقع بد دیشا بود ها آن با حق. شدند رهی خ شهاب

 خوردند ،یثی ح هر از شده تلخ آورده   کم مرد نیا پست

 !نبود که زتریعز تایرز از

  نخواسته و  خواسته ی همه...روحش...تنش پاره به 

 دوست   نظرش از که یکسان برسد چه نکرد رحم...اش

 .ریالغ و بودند دشمنش
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 نقاب زدن با و برداشت تا یرز کمر پشت از را دستش

 اقسام و انواع کردن  فوران از مانع شیخونسرد

 میمستق نخواست و بود ریدرگ ذهنش. شد احساساتش

  هم باز مزاحم ناشناس شماره نیا که بپرسد زنش از

 و خورده یاضاف غلط  و گرفته خبط ا ی گرفته تماس

 فقط؟ رفته هرز دستش  بار کی نیهم

 

  ییها چشم  و یالک بخند  مین لبخند و سرخ یصورت با

  را یعصب ی فشارها کی به کی زده، رونیب حدقه از

 ... یآشت  یبرا شد  قدم شیپ و دی خر جانش به

 هم به مهرداد و ترایم به  مانده قدم چند و دنیرس قبل

 را تای رز پلک پشت  اشک، یزیت که کردند نگاه

 !سوزاند

 دوست خنده همان با...خودش خاص  لبخند با یول

 یب صورت به که یقاب با...نما دندان و یداشتن

  نشون یبرا:گفت شمرده  شمرده بود، دهیبخش نقصش

 یبزرگ یکارها  ستین الزم  یکی داشتن دوست دادن

 .یکن

 

 تا یرز#
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 ۱۳۶_پارت #

 

 

 

 

 کج یلبخند با مهرداد. ردی بگ پس جواب نشد فرصت

 نبود، یدیپل تین و کردن کل کل آن در  که یحالت و

 . درآورد اش یمشک شرت ییسو بیج از را دستش

  شود قدم شی پ مبارک امر نیا در شهاب  که بود منتظر

 !زد یا ضربه بد یول باشد، داشته یتالف قصد که نه

 و شد پول کی ی سکه زنش خواهر  و زن یجلو

 .رفت سوال ریز اش یمردانگ

 با شب آن از را دلش و  بود مهم یلیخ مهرداد یبرا 

 .نکرد صاف یخی ش شهاب
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  دو با مهرداد و شد دراز اش یسو به شهاب دست

  برپا یدوئل شانیها چشم. فشرد محکم را دستش یدل

  بدل و رد شان نیب ییها  ناگفته ان،یم آن در و کرد

 ... شد

لو که یحال در و زد یپهن و پت لبخند ترایم  را لشیج 

 خوب ن خوب ن،:گفت نباشد، دایپ شیموها تا دیکش جلو

 بُخواد؟ خدا نیندار که ن؟دعواید یم طول   چرا

 

  یرو از چشم تایرز که گرفتند کوتاه یا فاصله هم از

 .برنداشت منقبضش فک و رخ مین

  یرو را دستش که بود شی ها چشم ین ین در یتیجد 

 .نگردد ّشر  دنبال تا گذاشت شیبازو

 

 درست دردسر  ریخ از که بود یا اندازه به رشیتاث

 اعصاب یب و انداخت نییپا سر و  گذشت کردن،

 .کرد یبررس را لشیموبا

  اجازه یب که یالدیم  یها  زنگ و  شیها امکیپ

 ... حال  به تا بود نخورده هم آب  یحت برادرش
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  نگاهش نشست اش زده خی  دست یرو که  تایرز دست

 چند اش، یبو خوش گل   یبرا و نکرد غشیدر را

 .  شد  آرام یا هیثان

 

 شد؟ آرام چطور  نبود، آرامش  از که جنسش

 

 خاموش؟  و باشد بردبار گرفت، ادی چطور

 

 ؟ یبر دیبا_

 

  سرتاسرش که زد یتعارف و کرد بلند را شیصدا ترایم

 . بود خار

 

 . ین خاش در دم. باال دییبفرما آ_

 

 .شهاب بود انداخته راه ییدعوا چه  شیپ یسر

 خان زیپرو  اطیح َدم تا سمانه و ترایم نکهی ا محض به

 شان تک  تک یرو خی آب  سطل تایرز  آوردند، سیپل
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 کوبنده" نه" چیه که دشانیجد منزل به  دعوت. ختیر

 ... بود آتش گلوله اش

 

 د،یایب. مینواز مهمون. شهاب آقا میستین  شما مثل ما_

 پاک همه ذهن از دیکرد رونیب رو ما که یشب دیشا

 .بشه

 

 توقف تای رز زده خجالت صورت یرو یالحظه  چند

 ییها گند جور دیبا پس بود آمده جلو یآشت  یبرا کرد

 .بکشد را زده که

 به کالفه و شانیپر و شد  داغ کشدارش و قیعم نفس

 ترایم کمه یبگ یچ هر: گفت و دیکش دست  شیموها

 یول کنم؛ یم جبران. هستم دیبگ یچ هر  قی ال. خانم

  یوضع نیا  با و سرم رو  ختهیر کار یکل که امشب نه

 . بازار برم دیبا دینیب یم که

 

 بازار نبود قرار. شد قرار یب. شد تاب یب تایرز دل

  شهاب اما دهد؛ اجازه نبود ممکن حالش نیا با برود
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 پارک شش ستیدو طرف به و کرد یبلند  یخداحافظ

 .رفت اش شده

 .بست محکم  را در تایرز و کرد باز را در

 هیشب چقدر  جسارت نیا از  بود شده گرد شیها چشم 

 . اطوارش و ادا شده آمنه

  و جور کی  و شکل کی  ها زن ی همه یها ینگران

 با دختر نیا یپا ریز  را بهشت که بود رنگ کی

 کرد؟ حس یی ماکو اصالت

 

 . ستین  یطور گردم یبرم_

 

 گرم مینس د،یپر باال حالتش خوش و کمان یابروها 

 از یا دسته و دیچیپ  شیموها نیب یتابستان شده

 .دیکش لبش یرو تا را بلندش یها  یچتر

  خودش ری گی پ را شهاب چشم که ییموها دستش با

 قرار هم شی پ یسر:گفت و زد گوش پشت بود، کرده

 نیا...یسر نیا. شتیپ اومدم من یول ؛یبرگرد بود

 ...امین اگه...یاین اگه...ی بر اگه یسر
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 برجسته لب   و ینیب نوک یرو  شهاب اشاره انگشت

 .نشست تایرز

 

 همون بودم، مرده اول بار  رمیبم خواستم یم اگه_

 و سر  با یوقت روزها یباق. مرد مادرم که روز

 یم خی  رعنا و خونه گشتم یم بر  یخون صورت

 و هیبخ  به کار و ادی ب بند تا جراحتم یرو ذاشت

 .شد  یشوخ کی فقط مردن نکشه، مارستانیب

 

 تا یرز#

 

 

 ۱۳۷_پارت #
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  یبهار یها  گل یبو را  آقا هاشم و خانم نادره اطیح

  بهشتیارد یتابستان  گرم یهوا  برعکس بود؛ برداشته

 .ماه

 با و کرد باز طاق چهار سمانه  را دشانیجد یچوب در

  چهره جز به جز در وضوح به که یدلتنگ  و شوک

 .دیدو نییپا  را ها پله بود، نشسته اش

 !دیکش آغوشش در محکم  و گرفت را تای رز یها شانه

 

 معرفت؟به یب ییکجا. بود شده ذره کی  برات دلم_

 ؟یکن یم فراموش یزود نیهم

 

 .ختیر تایرز  یصورت یمانتو  یرو مشکش دم اشک

 

 .دلم زیعز نکن هیگر_

 

 دست و شد ترایم تند زبان ناخوانده   مهمان   یخوشحال

 و شست حوضچه،  کنار آب، ریش ری ز را شیها

  تند تند قراره بعد به نی ا سمانه؟از یشد بچه:گفت

 . لیتعط یدور گهید  میکن ارتشیز
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 و شد یشاد از آکنده سمانه اهیس و درشت یها چشم

  را تایرز ی ها گونه طرف دو هر از قی عم یلبخند با

 سمانه  یها  محبت فرط از مهرداد یصدا. دیبوس

 زنش خواهر سر به سر یطبع شوخ با و درآمد

 .گذاشت

  را روحش که ییتایرز جز به بودند  خوشحال همه

 با را غصه  و غم نیا دیبا کجا تا و برد غما ی به شهاب

 بکشد؟ طرف آن و طرف نیا خودش

 

 چشم و کرد تی سرا شیها  لب به سمانه نینمک  لبخند

 .زد سرور از  یبرق شیها

. کرد خفه قلبش در شهیهم مثل را اش یآزردگ

  مهربان و ساده و سر دختر همان. دیبر را شیصدا

 .شد قبل

 

 دستش در  که یا مالقه با در درگاه انی م خانم نادره 

 .کرد خودش معطوف را سه  هر نگاه و زد ادیفر بود،
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 د؟یخوا یم یلفظ ری ز نم،یبب_

 

  شیها قدم و گرفت سمانه را تایرز  یمانتو گوشه

. بدود باال را ها پله که کرد  مجبورش. شد زده شتاب

  نادره و کند پا از را اش یراحت قرمز یها ییدمپا

 . بگذارد کنار را خجالتش  ایثر دختر تا افتاد  جلو خانم

 

 ما؟ با یشد بیغر چه. دخترم  تو ایب_

  که یوقت  چه یداشت  آمد و رفت نجایا یزمان کی

  با حوض دور و یاومد یم ایثر با و ی بود کوچولو

 ماه چند نیهم چه...یکرد یم یباز سمانه  و ترایم

 .عمر  نیا گذره یم زود چقدر  بابا یا...شیپ

 

 گل لپ مادر سر به سر و شد تنگ سمانه یها چشم

 نادره ی شد رزنیپ چه:گفت و گذاشت اش انداخته

 تو خون و ها  کردن دیخر  و ها یباز یقرت به نه!جون

 .  ها حتینص نیا به نه و هاشم بابا یها کردن شهیش
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  بوده بوم وسط مادرت بده. کن  یخوب و ایب_

 درسته. تو  یبش شوهر مادر خوبه واه شه؟واهیهم

 یم درآر چشم یرعنا  نیا نیع رو چارهیب عروس

 .مامان جون  به یخور

 

 به زدنش ه یتک و نشستن با ترایم اعتراض یصدا

 .شد درشت ش یها چشم و برخاست  یپشت

 

 ! موم_

 

 .کرد تایرز به رو

 

 . اریع تمام یدار  شوهر گم؟مادر یم بد_

 هوو تا صد  از یول ست؛ین  شهاب یواقع  مادر نکهیا با

  پر یتو رو شوهرت شی واقع پسر از شتر یب و بدتره

 ورد که بس از ره یم در جونش...کرده بزرگ قو

 . شهاب...شهاب...شهاب...زبونشه
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  تایرز#

 

 

 

 ۱۳۸_پارت #

 

 

 

 

 غره چشم و  سمانه خنده ک یشل باعث ترایم تیعصبان

 .شد خانم نادره

 چون زد یکمرنگ لبخند شان کوچک یها  یدلخوش به

 یبد و ها یخوب  وجود با را  رعنا ش،یپ  وقت یلیخ از

  یجا حادش یها یدلواپس از صف نی آخر در شیها

 ! بود داده

 

.  رهیگ یم  رو خودش بشنوه مهرداد اگه موم نگو_

ُشم رو یکی نی ا ناز که واال  نداُرم حوصله  .بک 
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 پر   آرنج تا که اش یتپل  دست پشت  به خانم نادره

 .رفت پنجره پشت و دیبرچ  لب و  زد بود، النگو

 

 تونم ینم رو دهنم نی ا یجلو. یسپرد شد خوب_

 داماد؟  نیا  خونه تو ومدی ن چرا. رمیبگ

 

  رو ما یها بتیغ نهی؟بشیچ که زن تا  سه نیب ادیب_

  گوش یگ یم  ییزهایچ بشکونه؟چه تخمه و بده گوش

 !کشه یم سوت آدم

 

 دست که  یحال در و نشست تایرز کنار فرش یرو

 کدام چیه ن یب محبت و مهر از که گرفت را منجمدش

 در یشوخ  به را شیها اخم نگذارد، کم تا سه نیا از

 .زد حرف امان یب و دیکش هم

 

 یترس مگه گم یم هم  رعنا یرو ؟تویبتیغ چه_

 طناب رو کنم پهنش بشورمش برم که یدارم؟نذاشت

 مامان...بهیع...زشته...سیه...سیه یه ...اطشونیح

@shahregoftegoo



  کاریچ  دخترم با نیبب...یازیپ سر ا ی  یازیپ ته تو

 هیگر که انقدر رفته گود خوشگل یها چشم ریز!کردن

 آدمم دشمن سر به خدا شده  استخوون پوست...کرده

 ی پنجه نیا کرد دای پ یسرنوشت چه نیبب...ارهین

 . آفتاب

  یکس تاوان دیبا چرا ،یخانم ،یبینج نیا به دختر

 آخه؟ بده رو گهید

 

 جدا فرش یها  گل یرو  از مکث با تای رز  یها چشم

 یرو که ییها  اشک یشور  با خشکش دهان و شد

 .شد باز کرد، سیخ را ش یها لب و ختیر صورتش

 

 .مادرمه ،یگ یم یدار که یکس خاله_

 

ل را نادره دهان در ین یسنگ سکوت   با یگرفت؛ول گ 

 به را فضا  ش،یها تجربه و سال و  سن به توجه

 گل قیعم  یلبخند با شی ها لپ و کرد عوض  سرعت

 .افتاد
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  شهاب تا ی کن یکار دیه؟بایچ تو ریتقص حال  هر به_

 مگه...کردم غلط بگه و پاهات  به افتهیب  و ادیب یخیش

  که میداد رو گلمون دسته دختر...هی راحت نیهم به

  مادر گم یم...مامان جون به کشمش یکنه؟م  پرپرش

 ! نه یگ یم دهیپل شوهرت

 ها حرف نی ا از زودتر رو آبتون شکر  ونهیم وگرنه

 زن مادر که گفتن راست ها یمیقد کرد یم خوب

 .الیگودز شوهر مادر و الستیناز

 

 را بندش  پشت هم سمانه و ترایم و دی خند هیگر نیب

 .زدند قهقهه بلند بلند و گرفتند

 آن ریتصو چون بود دهیفا یب ها تالش ی بعض خب اما

 . شد زنده  تایرز شده تار دگان  ید برابر در دوباره شب

 نهیس قفسه در که یدرد از تخت یرو که یشب ریتصو

 بدنش و کرد جمع شکمش در را شیپاها د،یچیپ اش

 .گرفت رعشه

  طرد یبو ...خشم یبو عروسش لباس نیهمچن و

  بکارتش که  یتجاوز یبو...یزدگ پس یبو...یشدگ

 .کرد  پاره و تکه را روحش یول  نگرفت؛ را
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 نییپا هیرو  یب ش،یها چشم پنجره از شیها اشک

  هم را سنگ دل چیه که فرش شیها گلوله  و ختیر

 . درد از کرد سوراخ

 ...زندانش از بود شده آزاد یطوالن یمدت از بعد

 ...اسارتگاهش از 

 بلند روزید از  تر یقو هرروز بود مجبور که ییجا از 

 .ندهد شهاب دست یی آتو که شود

 

  چطور دینفهم و شد هق هق به لیتبد شیها هیگر

 .کرد همه زهرمار را خنده

 از گرفت پناه و رفت خانم  نادره امن آغوش در چطور

 .شیزندگ دردمند قتیحق

 

 تا یرز#

 

 

 ۱۳۹_پارت #

 

@shahregoftegoo



 

  

 یبغض با خانم نادره سرزنش از دور به و آرام یصدا

  بحث نیا کاش:گفت و شد بلند گوشش کنار ،یخفگ از

  طاقت دلم کنم کاریچ یول. دمیکش  ینم شیپ رو

 ...دیترک ایثر دل نیع منم دل. اوردین

 

 و دور یها آدم نیتر کی نزد یحت هیبق  یدلسوز از

 .بود زاری ب هم اطرافش

 و کرد پاک را شیها اشک ی همه دستش پشت با 

 .نشست زانو چهار

  سمانه نکهیا با بود مادرش یجا  خانم  نادره نکهیا با

  وجود با کرد یهمدرد ابراز و دیکش دست شیموها به

 دست نیب را سرش ازدواج، نیا یبرا ترایم مخالفت

 ی رهیخ اشک، از سیخ  ییها چشم با و  گرفت شیها

 . شد نیزم  یرو فرش

 

 یدیند زی نر خودت تو یول کن؛ هیگر نداره یبیع_

 اومد؟ سرت یی بال چه مگه
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 نفرت و ترس از ییها رگه رنگش یآب یها چشم در

 صورت به کردن نگاه و سرش آوردن باال با که بود

 اش چانه و شد انینما سمانه، دلواپس و شانیپر

 .دیلرز

 

 بود یعی طب. سمانه بود یعاد اومد سرم که ییبال_

 نیهمچ گذشتن سر پشت بعد یزن کدوم. نادره خاله

 نموندم؟ من که مونه یم  سالم یشکست

 

  سرپا یمجبور قشنگم، بگم یچ. عروسک بگم یچ_

 وادار خودت ریغ به رو تو تونه یم یک یال و یبمون

 کنه؟  حالت شدن   خوب به

 و ترایم که تو فقط نه یندار  خودت ری غ رو یچکیه

 ! هم سمانه

 

 و شد خارج شیها هیر از  خر خر با و دشوار نفسش

  از صالیاست. کرد فرو شی موها یال به ال را دستش

 ر  یتصو کرد  یسع و دیبار  هیگر با صورتش و سر
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 شیها چشم  یجلو یلعنت شب آن در شهاب  صورت

 !نرود رژه

 

. بود ممکن  کار نیتر یاریاخت ریغ و نی تر ینشدن اما

 تخت یرو  پرتابش یادآوری با و بست را  شیها  پلک

 یها دندان زد، جانش کم  جسم یرو که  یا مهیخ و

 .شد قفل هم یرو فشیرد

  شهاب دست ریز از را ش یها دست مچ که کند جان

  یناآشنا یها چشم به  تا کرد تقال...بکشد رونیب

 ...نشود ره یخ  کشیتار

 و بزند زل صورتش  به که گرفت را فکش عمد از اما

 .بکاود را نفرتش

 

 تا؟ یرز یخوب_

 

 ! کرد دادیب  امواجش در استرس که بود ترایم یصدا

 

 . پاشو . اریب آب  پاشو سمانه_
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 چند نیا در  که سوخت یاشک  از تایرز چشم  ی گوشه

 .بود کرده یتوجه یب آن به روز

 

 با یکن یم ینجور یا  چرا کن باز رو هات چشم_

  در نزدم تا کن باز...رو تو نمیبب کن باز. دادا خودت

 .تایرز کن باز...گوشت

 

 و دهد گوش حرفش به تا شد منتظر  که یکس نیع

 دو یرو برسد، مغزش به شده یحالج  حرفش ام  یپ

 .  دیایب خودش  به تایرز تا نشست شیزانو

 

  یها پلک  و کرد باز هم از یسخت  به را دهانش

 . نطوریهم  هم را سشیخ

 

 و گرفت سمانه از لرزان ییها دست با  را آب وانیل

 بخوابم؟ کمی شه یم:گفت خانم نادره به رو

  

@shahregoftegoo



 

 تا یرز#

 

 

 ۱۴۰_پارت #

 

 

 

 

 و باز  مهین پنجره به دهیچسب سمانه، تخت   یرو

 دراز بود، گالب  و گل عطر و ییبایز از پر که یاطیح

 . دیخز پتو ریز و دیکش

  کبارهی به  که بود ییفشارها از جانش و  جسم لرزش

  طوفان شروع مثل. یساعت بمب مثل. دیترک و شد آزاد

 با که ییها شب مثل. ایدر صبح   اول   ی قشنگ از پس

 نیا به فکرش و زد قدم را فرحزاد و  دربند شهاب

 . کرد دگرگون را شیایدن و د ینکش قد جاها
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 و فرستاد رونیب اتاق از را  سمانه و ترایم خانم نادره

  نشست تخت ی لبه تا،یرز سر یباال کوتاه، لحظه چند

 نه؟ ،یستی ن خوب:دیپرس ینگران با و

 

  و کرد دای پ ارتعاش لحنش فکش، و چانه  لرزش با

 .بعدش زیانگ غم  یمعنا پر پوزخند نطوریهم

 

  دمیرس...نجا یا...نجایا یوقت...ستمین...خوب . ستمین_

 ...شده ...ن ...نشده خوب...حالم...که دمیفهم

 

  کف و آمد رونیب خانم نادره یگلو از یظیغل آه

 نیچند. دیکش نییپا تا باال از دامنش یرو  را دستش

 کی کرد را  نکاریا جوش  و حرص و اضطراب با بار

 سر به نگذاشتند که بود  خشمش ی  هیتخل ییجورا

 ! اوردیدرب را اش یتالف  یخیش خاندان

 دختر نیا خورده تاب و چیپ درد   از را  شیها  پلک

 را  شیموها و شد خم...بست پناه  یب مظلوم

  نهیس ی قفسه یرو تا را  یگلبه گلبافت  یپتو...دیبوس
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  یرو از  را تحرکش یب  و خشک بدن  و برد باال اش

 . کرد بلند تخت

 

 دهینکش  هیثان به اتاق و نشست برق دیکل یرو دستش

 .  رفت فرو یخاموش در

  شبنم تایرز یشانیپ یرو سرد عرق شد بسته که در

  رنگش ییخرما   حالت خوش یابروها   و نشست وار

 .کرد جمع  هم در را

 در گلش دسته دنید شاهد  تا نبود شهاب که خوب چه

 ای رید گوشش به نکهیا با  باشد سامان  به نا حال   نیا

  نیا به برگردد شده هم جت  با و برسد بود قرار زود

 ! بود فرستاده را زنش االنهی خ خوش  که یامن یجا

 

 و شد  مچاله رشیز  شتریب و دیکش باالتر را پتو

 بود، کرده فرار آن از مدت نیا که ییها کابوس

 .کرد شیدا یپ و بازگشت

 

 .رفت اتاقشان نهییآ  یجلو  و دیکوب محکم قلبش

 .زد یچرخ و گرفت را عروسش لباس تور
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 امشب چرا بود، تند همچنان قلبش ضربان یول 

 شد؟ ینجور یا

  شیها ستاره...نبود نور پر و شاد شی ها  چشم چرا

 ...لبخندش و...کردند غروب کجا

 .ی خیش شهاب به  خورد که برگشت عقب به

 نگاه با و بود شده جذاب یداماد قاب در چقدر

  را کرواتش که برگشت و  کرد قرص را دلش گرمش،

 ... ببندد

  به ینگاه یهرازگاه یچشم  ریز و بود باز اش قهی

  و برد تایرز کمر پشت را  دستش و انداخت اش یسو

 .کرد باز یگرید از پس یکی  را شیبندها

 

 ... نشده شروع یعروس که هنوز_

 

 زد زل بود، شده بهیغر که ییها چشم با راست و رک

 .کرد زمزمه و  شیها یآب به

 

 .اریب  در رو لباست. تایرز شده تموم یعروس_
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 ! یبد یباز چه

  عقب به که کرد یسع امدین خوشش یباز نیا از 

 .شیپ راه نه و داشت پس راه نه یول برود؛

 .بود بسته ها  راه ی همه

 آورد؛ کم نفس و شد تی کبر یقوط تای رز یبرا اتاق

 ما نه...نه:دیپرس دهیترس و بد حال همان با اما

 ما...مینکرد  یعروس ما مینکرد یعروس ...هنوز

 هم دست تو انگشتر ما...ما...میدینرقص

 نخوندن رو بابام خونه از بدرقه یدعا...میننداخت

 مگه...که م ینکرد یعروس...دمینبوس رو مامانم دست

 نه؟

 

 به و ختیر هم به شهاب یها چشم.  ختیر هم به

 .دیکش ادیفر و زد یچنگ   شیموها

 تا شی ها مردمک در بود کرده حبس را بغضش

  خروار  خروار شینوا یب یتایرز سر را حرصش

 .زدیبر
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  حاال...ازدواج یب ازدواج...یعروس یب  یعروس نه،_

 ...اریدرب  رو لباسات

 

.  ختیر صورتش  یرو  شیها اشک و شد دیب تنش

  دهیتن هم در یها انگشت که برد پشتش را دستش

  گرفت آغوشش در تر سفت که شوند جدا  هم از شهاب

 .دی غر شمرده شمرده و محکم گوشش  کنار و

 

  خوشگلت یآب یها چشم و تو از...متنفرم  تو از_

  در سرت رو اومد مادرم سر که ییبال همون...متنفرم

 یم یچ ید یم گوش. تایرز ارمییم

 به دست خودم شم یم مجبور وگرنه...بده ...گم؟گوش

 ...باش یخوب دختر...بشم کار

 

 و خورد تکان خواب در اش دهیپر  رنگ یها لب

  ختندیر بالشت یرو یواقع که ییها اشک با یعصب

 برو...باش یخوب دختر...شهاب برو...برو:گفت

 ...باش یخوب  دختر...نزن دست...کنار
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 تا یرز#

 

 

 ۱۴۱_پارت #

 

 

 

 

 کنم یم ترکت...برم خوام یم...برم خوام یم کن ولم_

 بدنم؟تو به یزن یم دست  که یش یم من یک تو...من

 !بده ؟جوابیش  یم من یک

 

 یگلو مردانه ناجوان. گذاشت شیگلو دور را دستش

  توانست  تا را زورش و فشرد را بلندش و کیبار

 را کردن غلط  و برود یاهیس  شیها چشم که کرد یخال

 !دهد ادشی
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 که زد  ادیفر هم بار چند. زد ادیفر پروا  یب و بلند

 .شود ذهنش ی ملکه

 

 مادر دهیفهم تازه که یشوهر...شوهرت...شوهرتم_

 یلیخ...کنم یم جهنم رو خونه نیا...مادرمه قاتل تو

 . ی لیخ. تایرز یکن هیگر قراره

 

 تن شیها نفس داغ هرم چسباند  گردنش به را سرش

 ...کرد مور مور را دخترک

 .  بخت اهیس شد یبخت دیسف از عروسش

  چنگش و گذاشت  شهاب دست  یرو تمنا با را دستش

 شیگلو یرو از را دستش یکی آن فشار که زد

 .بردارد

 ... کرد ه یگر زار زار و بود شده سرخ شیها چشم

  نازک احساس و غرور و ش یآبرو و امشبش حال به

 ... اش  شده دار حهی جر  ینارنج

 ی گونه مرمر صورت یرو  گلوله گلوله شیها اشک

 تا را قرمز یزخم رد اش، یداغ از و ختند یر سردش

 ... کردند جادی ا شیها  گوش یکینزد
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 رو دستت: گفت دهیبر ییها نفس با و کرد یا سرفه

 ؟یخوا یم یچ...من از یخوا یم یچ...بردار

 

 بود؟  چه اش دهیفا  یول زد غیج

 که رفت عروسش لباس سمت و برداشت را دستش

 . زدیبگر تا شد بلند درجا

 ...کرد پرتش تخت یرو و  گرفت را تایرز قدرت با اما

 

 در رو هات لباس. امشب نیهم. خوام یم رو تو_

 . اریب

 

 ...ارمی ...ینم...در...ارمی ینم در_

 

 نشد؟ کباب حالش به دلش چرا

 ... گناه   تند تب آن کو

 را دستش. گرفت  پناه الشیخ به و رفت تخت  ی گوشه

 لباس دامن و گذاشت شیبازوها  ی رو یضربدر

 ...کرد جمع را عروسش
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 . رونیب یبر  دختر یتون ینم در نیا از_

 

 ... کند را کرواتش و  رفت طرفش به کرد مکث

: گفت و کرد باز اعصاب یب را راهنشیپ یها دکمه

 رو زد مادرم به مادرت که یی ها زخم آثار

 بعد و تنت یرو  اول ها  زخم نیا هیکی یکی...ادمهی

  یم تر سخت که نکن مقاومت پس...نهی ش یم روحت

 !سرت باال ادیب دکتر صبح فردا  که یجور شه

 

  و چپ بالشت یرو را سرش. شد تر بلند انشیهذ

 و رفت نییپا کمرش ی  رهیت از عرق. کرد راست

 و خفه شیصدا و دیکش کنار را پتو. زد پا و دست

 و شیتشو با بلند بلند. شد آزاد شیگلو  از ناهنجار

 برو...نه شهاب... نه...نه...نه:گفت شکنجه

 ! نه...عقب

 

 سمت به دستش و کرد باز  عجله با ترایم را اتاق در

  یها البه با شد روشن که جا همه. رفت  برق دیکل
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 مادر نام  زبانش ورد و  زد یچنگ اش  گونه به تایرز

 . شد مهربانش

 سرخ یها  لپ یرو را دستش و نشست تخت کنار

 که یا درجه  چهل تب از دیگز لب و  گذاشت تایرز

 ! بود کرده

 

  رو هات  چشم مو جون. شو داریب. ُدخت یشد یچ_

 چه... یتب چه...شده یبتیمص چه  داد یا. کن وا

 ...یآتش چه ...یسوختن

 

 وانهید و شدند اتاق وارد وال و هول با نادره  و سمانه

  و آورد آب ی  کاسه یکی دند،یچرخ  خودشان دور وار

 . دستمال یکی

  را شیپاها و بستند یکش  با سرش یباال را شیموها

 لپ و یشان یپ یرو را س یخ دستمال. کردند هیپاشو

 شدن شکسته یصدا که گذاشتند گلگونش و داغ یها

 .کرد ی خال را شیدخترها دل نادره  مادرانه بغض
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.  کرد یم مبارزه خودش با داشت وقت همه نیا_

 سرش بال نیا چرا و شده یچ بفهمه که بود نیا دنبال

 .اومده

 سرش که ییبالها و روزش و حال به یحت نتونست 

 !کنه فکر آوردن

  هیگر حالش به داره خونه نیا وارید و در  نیهم یبرا

 ... کنه یم

  بچه و شهاب با بود قرار که یا خونه  به برسه چه 

 .بسازه یزندگ هاش

 

 تا یرز#

 

 

 ۱۴۲_پارت #
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  بود افتاده دلش به یشور. رفت رژه اورژانس یجلو

  شیها تماس ستیل یسو به مرتبه نیچند دستش که

  از حجم نیا بود بیعج. ردی بگ تماس تای رز با تا رفت

 .هم به  ختهیآم یدلتنگ و ینگران

 یپشت بیج  در را لشیموبا و گرفت را  خودش  یجلو

  پله استوار و یقو ییها قدم با و کرد  فرو شلوارش

 . رفت باال یک ی تا دو را ها

  و شلوار و بود مانده جانش فقط که برادرش دنید با

 بزند، آتش اش یسالمت به هم را آن تا  شیها لباس

 .دیدو شتاب با طرفش به و شد راحت ی ا ذره الشیخ

 

 تا ناخوداگاه را نگاهش و بود لشیموبا  در سرش

 و خونسرد گرانید نظر به که یشهاب یعصب صورت

 !دیکش  باال بود، آرام

 

 باشد؛ یعاد اش یظاهر تیوضع دیشا هیبق نظر به

 ناصر در ها صبح را کالغ که یقیرف نظر  به نه یول

  و فروخت یقنار یجا  عصرش و زد رنگ خسرو

 ...یلوط مرد   نیا بیج در گذاشت  شب را پولش
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  یدار هست معلوم زدم زنگ بهت بار تو؟صد ییکجا_

 من پدر بچه   پسر ی؟بابایکن  یم یغلط چه

  حروم تخم ختهیر یب اوضاع داداش...استغفرهللا...رو

 .ما به کرده قالب یقالب  یداروها

 

 را دستش دو هر و کرد فوت  محکم را  نفسش شهاب

 .برد اش گرفته گردن پشت

 

 . دونم یم کرده پهن تله_

 

  ها بچه به یخور ینم  یگوه چیه چرا   پس خب_

  یدون یم. بازار تو نکنن پخش دارو فردا از سپردم

 م؟یرفت سگ یگا به

 

.  بکش آب رو دهنت. الدیم نده فحش. واشی  یهو_

 !شه یم رد بچه و زن میمارستانیب
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 زیل درمانده و خسته و زد هیتک یسنگ  ستون به

  حفظ را شهاب و خودش ن یب حرمت. نشست و خورد

 یب که گرفت سفت شیها دست نیب را سرش و کرد

 نیا و خودش آباد و جد به گرید چاریل تا  چهار  اریاخت

 ...نکشد دردسر  پر کار

 .گرفت باد غم و نشست

  که بود یا ساله چهارده بچه پسر جان نگران 

 آن مصرف با شده تر  یبحران هیبق از تشیوضع

 .یتقلب  یداروها

 و چال  و چشم مانع  سخت یلیخ و گرفت بغضش

 مبادا اش یمردانگ  و نترکد اش حنجره که شد شیگلو

 !برود سوال ریز

 دیایب سراغش به بود آمده شیپ تر کم  که یالتماس با

 تو نیبب. بزن  سر بهش برو:گفت شود، خم سرش و

 . داداش  دادم رد. هیوضع چه

 

 یکرد فکر . اطیح برو یری بگ یخوا یم آبغوره_

  کی دهینگز ککم ستم؟بهین  ندارم؟ناراحت وجدان عذاب

 ها؟ کثافت کردن ناقص یدشمن رو از زدن رو بچه
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  گرفته نبض و کرده ورم  پلک پشت را  دستش شهاب

 ...اوردین  خودش یرو به  و اشک از سوخت  که اش

 یکس سببش و ضیمر  بچه پسر آن غم  از شکست

 ...خودش جز نبود

 شده محکم و مهربان تلخ، و بم ییصدا با و دیکش

 .کرد زمزمه

 

 .میدار الزم رو هم که کن  جور و جمع رو خودت_

 

 کرد پرچم رو  خشتکم پدرش که برو نشیبب  برو پس_

 .شهاب بخوام معذرت یحت  نتونستم و

 

 . کرد حرکت آسانسور در طرف  به و ستادینا

  که محاله و بود برخورده وجدانش و  غرورش به

 اورد،یدرن اش یبان و  باعث سر را کار نیا یتالف

 . محال
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 تا یرز#

 

 

 ۱۴۳_پارت #

 

 

 

. گذاشت لی طو ییراهرو به پا شد باز که آسانسور در

 شدنش جدا  و کیسرام با شیها کفش برخورد  یصدا

  هر از یخال را ذهنش شدنش، جدا و دنشیچسب  باز و

 .کرد مسموم یفکر گونه

 

 کوچک یپسر که شد یا  شهیش سراسرش یاتاق داخل

 و دهانش در  یشلنگ با بود دهیآرام  تخت یرو الغر و

  نباشد، گری د قهیدق دو و باشد  حاال دیشا که ییها نفس

 مشت راستش دست   دردش از و کرد مچاله را قلبش

 .دیلرز خودش به و شد

 که یدست همان با و برداشت قدم تختش یسو به

 دلش، متالطم   حال   مشابه بود،  گرفته بیعج  یا رعشه
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 زد شترین سرخش یها چشم ی گوشه از  که یا قطره

 .دیکش هم  در سگرمه و کرد پاک را

  کی با بود یکاف. دینگر نیا از شتریب که کرد اخم

  در جا کی  را وقت چند و سال چند نی ا یتالف جرقه

 ...اوردیب

 

  و بود کرده  شیتای رز حق در که یا رهی کب گناه یجزا

 هم ییخدا فتدیبا ادشی که دیبار بال زمان و نیزم از

 ... بود سرش یباال

 و گرفت دهانش یجلو را دستش و دیکش یقیعم نفس

 .شد رهیخ پسرک به متفکر

 صبر؟ جز بود چه  چاره و رفت راه  هزار دلش

 

 پسر را  شیصدا که کرد زمزمه یدیناام  با لب ریز

  یریت اگر یحت بشنود دهیخواب  تخت یرو  که یماریب

 ... بود  یکیتار در

 

  کنار پدرت، کنار. یش یم بزرگ. یمون یم زنده تو_

 با و مدرسه نیبهتر ی تو یخون یم درس. مادرت
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 نیزم یر  یم. یکن یم  یباز کیکوچ  گل هات قیرف

 یمون یم  زنده. ییدو یم داره جا تا و  فوتبال چمن

  یقشنگ یجا ایدن که درسته. پسر یهست یقو. سامیعل

 کی و هزار  یها قصه از تر سخت یزندگ ست،ین

 . بجنگ و کن گوش حرفم به یول. شبه

 که ییها  هیثان خصوص به هیمتیق ها لحظه یبعض

 یم فکر که  ییروزها. همراهته پدرت و  کنارته مادرت

 دور که یشب سر شام. ست کننده کسل و هیعاد یکن

 د،یر یم حیتفر که ییها هفته آخر د، یخور یم هم

.  مدرسه فی ک یتو مادرت ی لقمه شدنت، بلند خوابت،

 و سی پرسپول یدرب ا ی بابات با سلایر و لمیف دنید

 . استقالل

 

 را اش آشفته یموها.  زد یزیانگ غم و تلخ خنده

  که یا دهیپر  رنگ و الغر پسر سر باال و دیکش دست

 .دیکش دست سرش به و رفت بود، رفته کما به

 

  تنگ پدرت  اخم و مادرت یدعوا یبرا دلت  کن باور_

  هاست  یلیخ  حسرت روزمره  هیزندگ نیا. شه یم

 . یبمون زنده دی با نیهم یبرا
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 و آورد هجوم  مغزش به  آور سرسام  ییها خاطره

  و شد دهیکش هم در شیابروها. دیکش ریت  شیها قهیشق

 .آورد وجود به شیها  چشم کنار را ی چروک و نیچ

  یپوزخند با و داد پس نم  چشم ی گوشه از اشکش

  تر آرام و کرد بسته و  باز را شیها پلک صدا یب

 ؟تویدیجنگ موندن زنده یبرا  چرا تو یبگ  دیشا:گفت

 نمونده یکس ؟آرهینداشت دادن  دست از ی برا یچیه که

 یکی باالخره اما. کنم دا یپ زهیانگ بخاطرش که بود

 ...میزندگ یتو اومد و زد در یکی...اومد

 

 که کرد یرییتغ شیصدا قلب ضربان شگر  ینما دستگاه

 .آمد خوب  نظرش به

 اطالع یب  ها آن به نسبت که یعالئم سمت سرش 

 و دهیشن دیشا را شیصدا که کرد حس و  دیچرخ بود،

 ! باشد شیشفا منتظر که کرده اعالم نطوریا را جوابش

 سامیعل به تر قیعم یلبخند با و دیپر باال  شیابروها 

 پسر نیآفر. یبرگرد یخوا یم پس:گفت و کرد نگاه

  مدت بعد چون کن  دعا...کن  دعا پاکه یل ی خ دلت. خوب

 لیدل شد و اومد و زهیعز یلیخ که  رو یکس ها
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 دستش از خوام  ینم مادرم جون به...رنجوندم م،یزندگ

 ...ندارم رو رفتنش طاقت بدم،

 

 صورت به و گذاشت تختش ی لبه را دستش تا

 که یپرستار  با پدرش شد، رهیخ پسرک معصوم

  یناراحت با و آمد داخل بود، شده عوض تازه فتشیش

 . دیکش ادیفر سرش به

 

  تایرز#

 

 

 

 ۱۴۴_پارت #

 

 

 

 

 نجا؟هان؟یا یاومد  ییرو چه با_
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 پسرم سر ییبال اگه اگه،  که نیبب خوب  رو شاهکارت

 !خور  حروم زنم  یم شیآت رو دودمانت ادیب

 

 .  کرد رون یب را سامیعل  پدر پرستار

  نشانه در یسو به را اش اشاره انگشت شهاب به رو

  نجایا. رونیب برو آقا:گفت یبدخلق با و گرفت

 .لطفا دیی بفرما. ستین که سرا کاروان مارستانهیب

 

  خوب را کارش  حرفه نیا در که یسال انی م پرستار

 خارج در ن یا از زیآم مسالمت که شد منتظر  بود، بلد

 .شود

 

  یموها اءیض . گذاشت سالن به پا رفته وا ییها قدم با

  شهاب با یوقت  و زد چنگ را اش شده دیسف یاسکاج

 به ناگهان و کرد مکث  یا لحظه شد،  چشم در چشم

 .آورد  هجوم طرفش

 را او قدرتش ی همه با و گرفت را راهنشیپ ی قهی

 سرش  بر را خشمش و زد وارید ی  نهیس تخت به

 .کرد یخال
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  یکوفت تخت نیا یرو نکبت تو بخاطر داره من پسر_

 من پسر!کنه یم نرم پنجه و دست یزندگ و مرگ با

 ینم رو درد نیا قلبش و  ستین شتریب سالش  چهارده

 ! کشه

 اگه نگفتم ای  حساسه؟گفتم  طشیشرا که نگفتم ای گفتم

 با کنه  بدتر رو حالش ید یم یدار که ییداروها

 یم رو جونت و کنم یم  خفت خودم یها  دست نیهم

 !نه؟ ای رم؟گفتمیگ

 

  به سوخت دلش و کرد  یگر یانجیم نوا  یب پرستار

 .افتاده پا از ی خسته پدر نیا حال

 با و ردی بگ یماه آلود گل آب از که نبود نیا دنبال

 . کرد زدن حرف به شروع  خوش، یزبان

 

 دعوا دیخواست چقدر هر نجا یا از رونیب  محترم یآقا_

 .دیا یب کوتاه پسرتون بخاطر. نه االن یول. دیکن
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 یحت کرد نگاهش نیغمگ و زده خجالت شهاب اما

  یها دست که  نگرفت کار به را تالشش هم درصد کی

 .بردارد اش قهی یرو از را مرد نیا

 بود؟ شکسته پدر نیا از شتریب زورش

 از یول. دهد قد آن به فکرش که آنچه از  شتریب یلیخ

  و شده دیکل ییها دندان با و نکرد استفاده قدرتش

 .کرد اریاخت سکوت ناراحت، و هم در یصورت

 

  و کوچه یبرا فقط هات یباز  قلدر هیچ_

  قدقد ...بزن حرف!شکمت تو رفته ابونه؟زبونتیخ

 تخت  یرو...من پسر چرا...چرا  بگو...کن

 مارستانه؟یب

 

  و حرص از کرد باد گردنش رگ و  دیکش عربده

 هم پشت. شد خون اءیض  روشن یها چشم. تیعصبان

 . آورد باال را مشتش و  زد نفس نفس

 کارکنان از  یکی به رو و  دیدو راهرو آخر  به پرستار

  غویج غیج ییصدا و استرس و ترس با یخدمات

 تر عیسر. دی کن خبر رو ینگهبان  دیبر ینجات  یآقا:گفت
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 زود. سرشون رو نذاشتن رو مارستانیب تا لطفا

 .دیباش

 

  باال لرزش با را اش شده مشت دست و زد  یپوزخند

 . آورد تر

  کنار یدلرحم یا ذره بدون دید که را شهاب تلخ خنده 

 .نیزم یرو شد پرت ناخوداگاه و خواباند فکش

 

 امیب خودم تا برو فعال...نشه داتیپ ورا نیا گهید_

 ...وقتت سر

 

  دهانش کنار گرید یمشت و شد خم. رفت سرش یباال

 .ترکاند را لبش ی گوشه که زد

 را دستش و شد بلند وار جنازه و یسخت  به شهاب

 . گذاشت شیها هی بخ یجا  یرو

  دایپ دعوا در که یتبحر   و شیبازو و زور رغم یعل

 .نزد بچ  پسر همان پدر ایض به دست بود، کرده

 شستش  انگشت با و تکاند را شلوارش یرو خاک

 .زدود را لبش  کنج خون
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 زمزمه شمرده شمرده و شد دیجد و  بیغر لحنش

 .کرد

 

 دیبا و منم مسببش. بزن یخوا یم چقدر هر. بزن_

  خودت و بزن نه؟پس بکشم، رو میتیمسئول یب جور

 .اءیض رهیبم دیبا من مثل یعوض آدم. کن سبک رو

 

 تا یرز#

 

 

 ۱۴۵_پارت #

 

 

 

 

 .کرد حمله طرفش به و  شد تر یجر

 و سر به مشت و لگد و یلیس که بود راست و چپ

 .کرد خون غرق را دهانش و دماغ و زد صورتش
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 و دیدو راهرو ته به  پرشتاب ییها  قدم با نگهبان

  مارستانیب سرد وارید به  و گرفت را اءی ض یها دست

 !دیکوب را او

  یآقا:دیپرس و کرد نگاه صورت به دلهره با پرستار

 د؟یشنو یم رو من ید؟صدایخوب محترم

 

  اش کرده باد  یها چشم زور  به و دیکش سوت سرش

 .کرد باز هم از را

 . خون و دید خون شد، رهیخ  که کجا هر به

 با و گذاشت زخمش یرو  را دستش  خوران  تلوتلو

 جیگ سرش.  شد آسانسور نیکاب سوار م،یوخ یوضع

 در و کرد باز را شیها  پلک سماجت با یول. رفت

  که دید را شیپ سال ده  دهیبُر و داغون شهاب   نه  ییآ

 .پوچ و چیه سر دنیجنگ  از بود شده زله

 

 نامتعادل ییها قدم با زانیخ  و افت دیرس که همکف به

 یصدا و سر  پر و متعجب نگاه و شد خارج  نیکاب از

 .دی کش خودش دنبال را گرانید

@shahregoftegoo



 کرد شیگلو ته شده جمع خون   از دار خلط  یا سرفه

 . نیزم کف از شد بلند و دی چرخ  ضرب به الدیم سر که

 

 نه؟ زد ؟کتکتی خوب داداش_

 

 .دهد هیتک  راحت که گرفت را شهاب  بغل ریز

 

  کم تازه...بره صدقه قربون که ینداشت  انتظار_

 و کما تو بره طرف که زدم  یم یجور  بودم من...زد

 !ستین که شلغم  بچشه حرف...برنگرده

 

 از و  گرفت دهانش یجلو  را دستش. کرد سرفه

 صورتش و  سر به ییهوا تا رفتند رونی ب مارستانیب

  پاچه و شود هار دوباره که برنگردد اءیض و بخورد

 . ردیبگ

 یب که آورد شانس...بود تنش ی پاره...بود اش بچه

 از دمار که دییندو سرش پشت و شد الشیخ

 .اوردیدرب  روزگارش
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 یخیش یعل که بود  ینیسنگ تیمسئول شدن پدر

 ! دیایبرب پسش از نتوانست

 نشانیب یحرمت تا باشد پسرش سر ی ه یسا  نتوانست

 گذشته الاقل  بخشش، ی برا  روزها نیا و بماند یباق

 .اندازدیب آمنه ادگاری اد  ی به که باشد خوب یا

 

 رو پوزت و دک. داداش رو صورتت بشور ایب_

 .نییپا آورده

 

 آب. کرد گود را دستش کف و نشست یجو  کنار

 با و ختیر باال از صورتش و زخمش ی رو را یبطر

 .قیعم نفس. بکش قیعم نفس:گفت تیجد

 

 ی مزه و دیکش اش چانه نییپا تا باال از را دستش

 مزه کنار به دردش. کرد  حس دهانش در را خون

 از خورد هم به حالش و رفت  زبانش ری ز گناه یآلوده

 . بچه و بود معصوم اش یقربان که یدشمن

 و کرد نگاه آب یجو به و  رفت فرو هم  در شیها اخم

 .دیکن داشیپ تر ع ی سر یچ هر خوام یم:گفت
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  درخت به کینزد و  جدول لب کنارش هم الدیم

 بود، انداخته شان یرو کی تار یا هیسا  که یقطور

 .دیکش جلوتر را اش تنه باال و نشست

 

 داشیپ ع ی سر یرد؟چطور کدوم سرنخ؟با کدوم با_

 یم شه یم  آب و زنه یم رو گندش بار  هر یوقت میکن

 !نی رزمیز تو ره

 

  مچاله شهاب یقو یها انگشت  نیب یمعدن آب  یبطر

 و گذاشت شیزانو سر را دستش یسخت  به و شد

 .برخاست

 نه؟ ای یکن یم داشیپ:دیپرس  زیت و تند

 

 زود یول...کنم یم داشیپ. زنم ینم حرف حرفت رو_

 ...داداش ستین ما دست رشید و

 

 تا یرز#
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 ۱۴۶_پارت #

 

 

 

 

 به حواسم. کنم یم جور  و جمع رو خودم باشه_

 حاج دختر دنبال برو تو.  هست هم پسرش و اءیض

 ...فقط خونه ببرش و بیمص

 

 کبودش ُمرده   خون و کرده باد لب یرو  را دستش

  یشانیپ یرو  سوزش، و درد از یزیر اخم و گذاشت

 .انداخت نیچ اش

 

 .طرفم از  برسون غامی پ کی  بهش_
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. شد گوش  پا تا سر و برخاست جدول یرو از الدیم

  منتظر چون انداخت قشیرف شانه یرو  را دستش

  باال از را نچسب  دختر آن تا بود جانبش از یا اشاره

 !نباشد معرکه اریب آتش یبعد  دفعه که بشورد نییپا تا

  که ردینگ قرار تایرز و شهاب شده رانی و رابطه وسط

 ...شود طالق به لیتبد ها خصومت

 

 ه؟یچ غامتیپ. شنوم یم بگو_

 

  یروزها  همان. بود خراب کله و جسور کم سن از

 یا حادثه دل در را ساله پانزده یپسر که یکیتار

 یخودکش  ی صحنه خاطرش از چوقتیه که دیبلع

 !نگردد پاک مادرش

  و ایثر برگشت با خصوص به افتدین اتفاق نیا هرگز و

 .  شد فاش شب  کی  عرض در که یراز

  سراسر  خشم و ردیبگ نتوانست را  خودش  یجلو

 .بزند نشان  دو ریت کی با  تا کرد تصاحب را وجودش

  با و گرفت هدف  را_تایرز _ چشمش نور که یحال در

 !کرد کسانش ی خاک
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 ...آدم همه آن  چشم  یجلو

  نیتر کوچک دنبال که ییها یتماشاچ نگاه یجلو

 ...شود جور  ماهشان چند  بتیغ بساط تا بودند سوژه

 ... کرد له  را غرورش  همه برابر در

 ؟یچ که

 . دهد عذاب را  ایثر فقط که

  زالل و یانوسی اق یها چشم به فقط و فقط دودش یول 

 !بود معجزه کی گذشتش پس نیا از که  رفت ییتایرز

 

 

 بهش:گفت و زد یعروس شب از گذر با محو یتلخند

 یتو پا...نشه یآفتاب ما اطراف و دور  گهید بگو

 یبرا چه  عزا و مرگ یبرا چه نذاره ما یخونه 

 یم تا و باروته  انبار شهاب بگو...سرور و یشاد

  نیآخر و نیاول نیا که بمونه زنش از دور تونه

 . هشدارشه
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 لحن؟ نیهم بگم؟با ینجور یهم_

 

 

  در که یپاکت از یگار یس و کرد نییپا و  باال را سرش

 .گذاشت لبش کنار و درآورد بود، شلوارش پشت بیج

 شدن یجار یسیخ و بود کرده باز سر  شکمش زخم

 الدیم تا اوردین خودش یرو به اما. کرد  حس را خون

 .بفرستد سپرده که یکار یپ را

 

 جا و یگ یم رو واوش به واو. لحن نیهم  با آره_

  دیبا. الدیم گم یم بهت دارم بار چند نیبب ،یانداز ینم

  یهوا افتاد ما سمت کالهشم که بشه هیتوج خوب

  حرمت به هم فقط و فقط! نزنه سرش به برگشتن

 . باهاش نشدم رو در رو که هیحاج 

 سفره سر که خانمه حاج مادرش و پدرش حرمت به

 خدا یوال خوردم نمکشون و نون از و رفتم شون

 ...شاهده
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 خنده بندش، پشت هم شهاب و زد خنده ریز به الدیم

 .دیکش  باال را لبش ی گوشه نادر و نیسنگ یا

  عیسر و گرفت  نستونشیو گاریس کینزد را فندکش

 .فرستاد رونیب قیعم و  دیکش دهانش در را دودش

 

 .  برو. بگم یز یچ مردم ناموس به نذار_

 

 شرمندتم. قرآن به بودن فکرت به هم  هیبق کاش_

 ...بافتم هم  به ادیز پرت و  چرت و بهت دمیپر یعصر

 

 نشد وقت که بود زده پر یدختر  یحوال ناآرامش  الیخ

 . بخواهد عذر ی حساب درست

 

 بود راست  حرفات یمو به مو نباش شرمنده_

 ...یچوندیپ موقع به رو گوشم که شدم ونتیمد

 

  تایرز#
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 ۱۴۷_پارت #

 

 

 

  

 چند  .کرد رفتن راه به  شروع مارستانیب در یجلو

 هوس بد دلش و بود گذشته الدیم رفتن از یا قهیدق

  ریاخ وقت چند نیا را قدرش که کرده را ییتایرز

 .ندانست

 پا پشت غرورش  به و رفت لشیموبا سمت دستش

  انگشت و کرد روشن را  شگرشینما ی صفحه. زد

. رفت اش یبو  خوش گل اسم یرو سرعت به شیها

 گوشش در بوق یصدا و گرفت تماش دیترد یب

 . دیچیپ

 تماس دوباره و زد چنگ اش روده و  دل به ینگران

 اکتفا بار سه و بار دو و بار کی به و گرفت

  سر آخر که زد زنگ مالحظه یب ینجوریهم...نکرد

 ...دیشن را ترایم دردناک و گرفته یصدا
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 .شهاب آقا سالم-

 

  به کینزد و شد انیع اش زده هول لحن در یآشقتگ

 ریز  ترایم ناگهان کرد حس مارستان،یب در سر

 . کرد یخال   را شیپاها

 

 رو تلفنش خودش کجاست؟چرا  تای شده؟رز یچ_

 بهتون خوبه شب ک ی فقط شب، ک ی برنداشته؟

 من؟ زن کجاست. سپردمش

 

 میدار جا یا مو یول. ش یسپرد ما به شب کی تو_

 یچ. کاکا میکن یم درمان  رو یزد بهش تو که یبیآس

  خوب حالش...مرد بده ؟حالشیکار ؟طلبیگ یم

 ..دادام یا کرده لرز و تب ستین

 

 بود شهاب به چشمش ک ی  مارستانیب  یجلو  نگهبان

  و انداخت راه صدا و سر شیپ ساعت مین نیهم که
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 را ضربه نیآخر  تا و نزد دم لگد و  مشت باد ریز

 .کرد  جان نوش

 رهیخ که  یحال در و انداخت در لنگه دور را دستش

 هر مقابل تا ستادهیا باش آماده که بود ینگهبان

  هم یرو  سخت را شیها   پلک رد،یبگ قرار یحرکت

 ن  ییپا یب یسراش به رو  را رشیمس عجله با و بست

 .کرد  کج ابانیخ

 دهیرم ییها نفس با و شد بلندتر شیها قدم

 . بگو رو  نینه؟ا ای کرده غش:دیپرس

 

 نشان و  خط به حواسش  آمد ریتاخ با  ترایم یصدا

 .بود خانم نادره مادرش یها دنیکش

 

 آب سیخ بدنش و کرده لرز و تب فقط...نه نه_

 !بوس...کا...روشه اسمش گهید دهید  کابوس...شده

 

 .یکن  یهج ستین الزم دمیفهم رو  منظورت_
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 را تماس و  دیچسب هم به استرس  از خشکش  یها لب

 ستیدو به و بود شده شتریب اش یزیخونر. کرد قطع

 از دیرس که  یاصل ابانیخ کنار اش کرده  پارک شش و

 مبادا ی روزها یبرا  که را یبانداژ عقب صندوق

 یصندل_نیماش داخل و درآورد را بود دهیخر

 . نشست_جلو 

  بدون درد، از توانست باالخره و زد باال را راهنشیپ

 رونی ب اش حنجره از  خفه یا ناله یکس حضور

  ریز ییبابا گور به اما بود شده شتریب دردش. بفرستد

 تا کرد اش ی چیراباندپ زخمش دور و شد یجار  لبش

 ! بزند مارستانی ب به سر کی شب  آخر یبرا

 

 یراه دو و طی شرا طبق ای بود بدنش در جان صدتا

  تیاولو و انتخاب  به شده وادار اش یرو  شیپ یها

 ؟یبند

 ممکن فقط خدا و شده قهی  به دست ییها مشکل چه با

 .گرید چکسیه نه برسد دادش به بود

 یعل چشمش به که یمنجالب در کرده  ریگ ناخواسته

 .بود آخرش و اول مقصر یخیش
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  خودخواه چون باشد پسرش ریدرگ فکرش نکهیا بدون

 . بود

 .بود ای ثر اش یفکر  چهارچوب و غم و هم چون

 . بود شده یارث شدن دچار نیا و شده دچار چون

  

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۱۴۸_پارت #

 

 

 

 شش و  ستیدو درشان دم و رفت گاز تخته آنجا تا

 .  کرد پارک  عجله با  را اش یمشک
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 هم به را  در و شد ادهیپ کرده گم ییپاها  و دست با

  هم آمنه یها ضجه از قلبش یها تپش یصدا. دیکوب

 !بود شده شتریب

 چند در به و  گذاشت زنگ یرو را اش اشاره  انگشت 

 .زد  جانانه و  محکم ضربه

 

ر دستش  به مشت با و امدین کوتاه یول. بود شده س 

  عربده که کرد هم بر چفت را دهانش و افتاد در جان

 .افتدیب راه یطوفان  و نکشد

 و برد فرو  اش آشفته یموها نیب ما را  شیها انگشت

 .کرد پاک را نمناکش یشانیپ دستش، پشت با

 نیغمگ  نگاه ریز یا لحظه  خشمش شد، باز که در

 . دیدزد را ش یها چشم و شد ذوب ترایم

 تا بود وقتش  حاال و وسط نیا بود آورده یاریبدب

 .ردیبگ گردن را  شیبدهکارها

 

 پَه؟  یاومد_
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 یسر با و زد هیتک در زنگ کنار وارید به را دستش

  بود، داده دست از که یادیز خون و  جیگ و منگ

  چه. خانم ترایم اومدم:گفت  متانت با شمرده شمرده

  و میلیفام. نخورده هم به رابطه نیا درست چه غلط

 .  ما یچشما تخم  یرو  جات

 

 ؟یکرد رید یکن  ینم فکر_

 

.  زد چنبره اش نهیس ی قفسه یرو ینیسنگ غم

 در آستانه به و برداشت وارید یرو از را دستش

 ...شد تر کی نزد و کینزد

 از تر بزرگ که ییها ییدمپا با تا کرد مجبورش و

 .برود تر عقب بودند، شیپاها

 

 بعد به ییجا کی از و گرفت را در ی لنگه ترایم یول

 ! یخیش  شهاب تیواقع ی نهییآ شد
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 و سرشه یباال ما موم. سوزه یم داره تب تو_

. یکرد ری د. نکنه تشنج دوباره که کرده اش هیپاشو

 .ست ی ن تو یجا  جا یا. خونتون برو برگرد

 

  تایرز حرف. رفت در کوره از و بست را  شیها چشم

 . گرید یکس نه بود

. ردیبگ را  خودش یجلو لحظه آن تا  که کرد یسع 

 دهانش از یا اوهی...نشود یکس به وسط نیا ینیتوه

 ها زن با...نرود باالتر یحد از شیصدا...نگردد خارج

 در تصور نیا شهیهم که  یجور. بود یگرید جور

 . روانش و  روح به انداخت خدشه پدرش و بود ذهنش

  چشم  یجلو بارها و گرفت دهیناد را مادرش یزنانگ

 ... کرد دعوا و بحث آمنه  با پسرش

 

  شده  طور هر را تایرز که بود مصمم شهاب اما

 ...ندیبب

 

 ینم. رهی بگ میتصم خودش بذار نشده ای شده رید_

  نمشیبب دور از که نیهم  بزنم حرف  باهاش خوام
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  حالش که وقت  هر تا رم یم کشم یم رو راهم. هیکاف

 منم؟ بدش حال لیدل. بشه  خوب

  که یوضع  دنید. باشه دنشید مجازاتم بذار پس

 . ساختم

 

 .  بود کرده داغ مغزش

 تا دیدو باال ها پله از شی ها چشم و شد مشت دستش

 . تایرز پناهگاه  شده که یسقف

 

 !کردم کاری چ باهاش نمی بب خوام یم_

 

 در زور به که یادی فر و خفه یپوزخند با ترایم

  و رفت یکنار ریمس یجلو از بود کرده  حبس شیگلو

 .کرد ادا عیسر و تلخ و تند را  شیها کلمه

 

 حقش در یدشمن چیه ، یکرد باهاش  تو که یکار_

 . نکرد
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  وجود سر تا سر یعصب تار و رهیت  یبغض با غم 

 .بشکند دلش تا بود گرفته فرا امشب را شهاب

  پله از اریاخت یب شیپاها و  شد اطیح وارد دوان دوان

 که یصورت  با و درآورد را شیها کفش. رفت  باال ها

 کاسه از ش یها چشم...بود  قرمز و ملتهب پوستش

 خی و گرفته لرز شیها دست...بود سرخ و زده رونیب

  اش توجه خانم نادره نه و شد اتاق در کینزد...بود

 . حال یب سمانه نه و  کرد جلب را

 

  تایرز#

 

 

 ۱۴۹_پارت #
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  بود، دهیآرام تخت یرو. شد سمانه خواب اتاق وارد

 .تمنا و عجز  سر از ییها  ناله همراه

. دیکش دست سشیخ یموها  به و رفت تخت یباال

  دخالت  اعتراض با خانم نادره که بود لحظه همان

 !کرد

 

  بده؟بخاطر حالش ینیب ینم. عقب برو. عقب برو_

 قبول رو  واحد و احد یخدا اگه...شده که هم خدا

 !نزن دست بهش...یدار

 

 دیسف صورت یرو شی ها چشم. بود یبد شب چه

. خورد فرو  زور به را  دهانش بزاق. شد قفل تایرز

 به را نهیک و بود کرده یناسپاس را وجودش  چقدر

 بست؟  تنگش

 

 حرف به و دیکش  اش خسته  یها  پلک پشت را دستش

 .  کرد گوش خانم نادره

  برگشت مشیتصم از شیزندگ طول در بار نیاول یبرا

 .کرد شی تماشا فقط و
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 دیشا:گفت کنان من من یدار ریواگ ترس  با سمانه

 ینم یخوب  یزهایچ...گه یم یچ که ی بشنو ینخوا

 ... گه

 

.  شد اتاق داخل یشتریب جرات دل با ترای م بندش پشت

 در که یدستمال و نشست تایرز یپا شی پ تخت یرو

  و زد چنگ را  بود یوارید  کمد به دهیچسب قرمز   تشت

 . چالند را آبش

 اش افتاده  گل یها لپ و گذاشت داغش یشانیپ یرو

 . کرد دار نم دستمال با هم را

  یها چشم و دیکش باال دستش پشت با  را اش ینیب

  باال فرش ی رو از را اهشیس دار سورمه و درشت

 . شهاب داغون و درب صورت به برسد تا دیکش

 

  مجازات...گم یم رو ات پژمرده گل ش؟دستهیدید_

 .نکنم فکر...؟یشد

 

 .درآمد چاه ته از اش گرفته و دار خش یصدا
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.  کشم یم عذاب یکن رو فکرش  که یزی چ از شتریب_

 که یجماعت...کردم غلط که  زنه یم داد  یکی دلم یتو

 هم به از  شد داغ نقره زنم و دیاومد  یعروس یتو

 به مردها ما یصدا یمنته...کردم غلط... مراسم زدن

  زود شماها واسه. شه ینم یا رسانه. رسه ینم ییجا

 ینم یکس بدم جر هم  گلو یهرچ وگرنه چهیپ یم

 ... شدم خم که شنوه

 

  دنیکش نفس یصدا تنها برداشت را جا همه سکوت

 که یاتفاق با دنشی جنگ یصدا. بود  تای رز یها

 .نشد رو به رو آن  با چوقتیه

 .نشد رشیدرگ. نکرد حلش

 .پس و زد پسش و زد پسش فقط

 

. نفر کی فقط. دیشن نفر  کی فقط رو من یصدا_

  شهیر به شهیت و کردم تشیاذ همه از شتر یب که یکس

 ام شهیر. تایرز بود شده شهیر چون زدم خودم ی

 .بود
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  گوشش کنار و شد خم. کرد رد خودش را قرمزش خط

 رو من یصدا...رو من بشنو...کردم غلط:کرد زمزمه

 .نیبب رو من شدن  خم...بشنو تو

 

  بار کی  یحت برگشت عقب به و دیکش یقیعم نفس

 و بلرزد دلش و دست مبادا که نکرد نگاهش هم گرید

 .بزند بوسه شیموها  تار به تار به

 شدت از که خانم نادره به رو و زد رون یب اتاق از

  زانشیآو لوچه و لب و بود گرفته اش هی گر احساسات

 نشود، پررو  شهاب تا  کرد جور و جمع زور به را

 که وقت هر ییفردا پس ییفردا. گردم یبرم:گفت

 پشت و برم  که ستین ی نجوریا. نهیبب رو من بتونه

  خطور ذهنتون  از وجه چیه به نکنم  نگاه رو سرم

 تا دیبد شو و شست رو مغزش دی بخوا که نکنه

 !بده طالق دادخواست

 کردم خراب که ییجا هر از کنم درستش دیبذار

 ...ببخشه رو من تا کنم یم شروعش
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 .شد زیر ناخواسته خانم نادره یها چشم

 

 ؟ید ینبخش چرا تو راحته راحته؟اگه دنیبخش _

 

 تا یرز#

 

 

 ۱۵۰_پارت #

 

 

 

 

 

 دنیدو یاهویه در...کرد ی خودکش آمنه  که یخیتار در

 اش خاله  یها ونیش در...کمک یبرا  ها هیهمسا

 فرش  یرو از مادرش ی جنازه بردن در...هیرق

 حرص شدت از اش ینیب ی ها پره و شد  چال ،ییرایپذ

 .گشاد
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  ایثر یکن یم فکر هم  نه؟هنوز یتون  یه؟نمیچ_

  یبخشش  دنبال چرا ؟پسیقربان مادرت و گناهکاره

  بد حالت! ینکرد صاف  هات گذشته با رو دلت یوقت

 کثافت؟  بسته َدلَمه نفرت نیا از شه ینم

 

  را کنترلش. رفت  باالتر معمول حد از یا  ذره شیصدا

 .زد آخر میس به  و داد دست از

 

.  شدم چارهیب یول. خانم  نادره شه یم بد حالم_

. کنم پاک رو مادرم جنون ریتصو تونم ینم. چارهیب

  کی سر بحث  مگه. کنم پاک رو عمر  کی تونم ینم

 ماهه؟ دو ماه

 ضربه؟ دو ضربه کی سر 

 ییها آدم و  میزندگ و من به داره ضربه  نیا هرروز 

 یوقت کنم بس  یچجور  .خوره یم دارم دوستشون که

 دنبالمه؟  و نشده تموم
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 تر مهربان و دیکش شهاب یبازو یرو  را دستش

 یدار. یکن آزاد رو خودت  که ببخش فقط ببخش،:گفت

 هیسا. ستی ن دنبالت چکسیه یکن یم هی تنب  رو خودت

 .ّشر شده ات

 

 . کرد نییپا و باال مرتبه چند  را سرش 

 گذشت حتشینص از یسرسر فقط نبود  دییتا ی نشانه

 .رفت در طرف به بلند ییها قدم با و

. دیکش را اش پاشنه و کرد پا به را  شیها کفش

  دو نیب و  درآورد شلوارش یپشت بیج  از یگار یس

 .گرفت اش یانیم و اشاره انگشت

 ذهنش که یا  لحظه چند مسکن و بود کرده دود هوس

  مدت کوتاه یفراموش  هوس...بخواباند ییالال با را

 ... بود کرده

 

 .  فردا تا دیباش  مراقبش_

 

. کرد یط که دینکش قهیدق دو به را نیماش تا اطیح راه

 .افتدیب راه تا چرخاند را چیی سو و نشست فرمان پشت
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 جا را دنده ی سخت به و یحدود تا بود شده باز زخمش

 رفت سه به  دو از...دو به کی از کم کم و کرد جا به

 .فشرد گاز پدال  یرو پا و

 دهیخر  کوچه سر دکه از که یفندک با  را  گارشیس

 ذهنش که برد باال را ضبط یصدا و کرد روشن بود،

 .ردی بگ آرام

 

 بود؟  تایرز ن  ینازن  یها خنده دار جلو مگر

 بود؟  شیها اشک ف  یحر مگر

 تابش یب که ییها کردن قهر و شیها  یباز تخس 

 ... بود کرده

 . صبح تا بماند جا آن که شد یراض چرا

  بغلش درست دختر آن یجا باشد زده گند هم چقدر هر

 !بود

 کرد افتیدر را یناامن حس آن از که ییها دست نیب 

 دشیام ها، هیثان همان نی ب و دیچیپ شی گلو دور یوقت

 ...زد بال بال

 

 ه یبارون چشمام که بس شدم خسته گهید من_
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 ه یمهمون رو غصه یفضا یک تا دلم پس

 

 غم همه نی ا تحمل برام، بسه گهید من

 کم و ادیز هر یبرا ثمر یب جنگ بسه

 

 نیا با بار نیاول یبرا کرد توقف قرمز چراغ پشت

 همان آخر  ... پر یدل با...ی مال و یخون ی سر با...حال

 .زد جاده به یعروس شب

 شده ادیز زورش گرفتن چشم زهر یبرا که شب همان

 . شکست سرش یرو را گلدان تایرز و بود

 ... قبل نیع نه یول بود؛ یزخم  هم امشب

 گذاشت؟ شیتنها دوباره  نماند؟چرا ششیپ چرا

 

  یباال را دستش و گذاشت فرمان ی رو را سرش

 و هم  در یموها یرو  قرمز چراغ نور. سرش

  زمزمه تر  خسته و تر آرام که بود شده  پهن برهمش

 شم جاده نیا خم و چیپ در به در خوام ینم: کرد

 شم آماده زمیه کی همه شیآت واسه
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 شم  پرافاده یخال و کم موجود هی ای

 شم ادهیپ خوامیم من ا،یدن سای وا ا،یدن سایوا

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۱۵۱_پارت #

 

 

 

 

 ییترایم به  تعجب با. شد بلند زیخ مین  تخت یرو از

 شیها چشم و کرد نگاه بود، دهیخواب نشسته که

 یرو خانم نادره که افتاد  فرش یرو به ناخوداگاه

 .بود رفته فرو قیعم خواب به یبالشت
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  و...مانده باز دهانش...یشانیپ یرو دستش ساعد

 ...جمع شیزانوها 

  آهسته و زد  کنار را پتو. استرس از خورد تاب دلش

 از ینفس. رفت ییرای پذ طرف به پا  ی پنجه یرو

 .دیکش وجودش اعماق

 با و برد داغش و متورم یها  پلک پشت را دستش

  یها انهیم تا که یآفتاب  تابش نور ری ز شیموها

 .کرد یباز بود، شده پهن ییرایپذ

 .بخش لذت یگرما نیا بود ازشین چقدر

 یپشت کنار. کرد رو و  ریز را سالن لش یموبا دنبال

  شانه و صورت یجلو ختی ر شیموها و شد خم. بود

 . شیها

 

 سراغ  راست کی و کرد باز را نشی مخاطب ستیل

  عذاب نبود روا که رفت یا شده ظالم  شخص همان

 ! زد بیآس  روحش و جسم به که ییها

 از تر معصوم دلش وگرنه زده زخم که خورده زخم

 ... بود زمانه  نیا یرو دو یها آدم
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 آن و پا  نیا از بعد و گرفت دندان به  را نشییپا لب

 شماره یرو  به یا ضربه و دیلغز انگشتش کردن،

 . خورد اش

 

 ؟ یشد داریب_

 

 وارید به و  گرفت برق را  بدنش یا لحظه. دیپر جا از

 و بیعج واکنش نی ا نبود خودش دست. دیچسب

 .بیغر

 

 شدم بلند  یگشنگ زور از  بترسونمت خواستم  ینم_

  ذوق خوبه حالت دمید رونیب اومدم. خچالی سر رفتم

 .کردم

 

  یلبخند کرد یسع و گذاشت قلبش یرو  را دستش

 کش رنگش خوش و فرم  خوش یها لب. بزند یزورک

  نیا که شد دا یپ شیها چشم در یدرخشش و کرد دایپ

 !ها یافتن ین دست جز شده روزها
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  بسته و باز  آهسته را شیها  پلک و دیکش یقیعم نفس

 دست و  برداشت قدم زده بُهت سمانه کینزد. کرد

 چوقتیه ارزشش که یمهربان با گرفت  را خشی  یها

 باشم؟راستش بد چرا. خوبم:گفت بود، افتادهین ُمد از

 نیشد تیاذ...دهیخواب طرف کی یک هر  دمید شدم بلند

  دارمیب...نی بخواب خودتون یجا سر نینرفت  یچ یبرا

 ینم...سمانه یدیخواب  یم تختت یرو یکرد یم

 نه؟ کردم  کالفتون. یفتی ب زحمت یتو  انقدر خواست

 

 . یگ یم یچ نمیبب نی بش نجایا ایب_

 

 آن از گوشه آن برد و گرفت  را تایرز  نیآست گوشه

 با بود  کامل و مربع یا تکه که  ییرایپذ یسو

 .اصل و یمیقد یها مبل از یدمانیچ

 را نور که  یرنگ یرنگ ی ها شهیش به  رو و نشستند

 .شدند رهیخ هم به بود، کرده یرنگ  یرنگ هم

  با سمانه یبرا  بود متفاوت شان یها نگاه جنس یول 

 سبد و یزدگ مات با تایرز یبرا و شیتشو  و ینگران

 .سوال سبد
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 ادته؟ی رو شبید_

 

  به را خشکش یها لب. نزد هم بر پلک. شد منجمد

  رنگش یآب  براق یگو دو با و کرد باز هم از زحمت

 گرفت، دنیبار حالتش  از یناآرام که یانوسیاق با

 اومده شهاب... یچ...مثال ی چ:کرد زمزمه دهیبر دهیبر

 بود؟

 

 که یخطرناک متنوع   یفکرها از دیرس  سکته مرز به

 .بست حلقه شیها چشم در را اشک

 یفیخف  تکان سرش ی دلسوز و یناراحت با سمانه

 یتو...خوابت تو یول ...اومده آره:گفت و خورد

  ؟دادیدید یم  کابوس شبی د ستین ادتی . ناخوداگاهت

 ؟ یگفت یم ون یهذ و یکرد ؟تبیزد یم

 

 و فرستاد باال  را شیابروها شده شوک  و یناباور  با

 . دیلرز بغض از اش چانه
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 دم؟ ید یم رو بودم؟کابوسش کرده ؟تب یچ یعنی_

 

 بعد یزن چیه  و هیعیطب یکرد اعتراف خودت آره_

 با...یبمون تو که مونه ینم سالم یشکست  نیهمچ

 کنار دیبا...نجنگ ناخوداگاهت با یدیجنگ خودآگاهت

 . تای رز یایب

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۱۵۲_پارت #
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. شد خم  شیها انگشت  و رفت شیموها نیب دستش

 یها دنییبو و ها بوسه رد که ییسوهایگ زد چنگ

 . بود مانده آن یرو  شهاب

 شده ترانه که ییصدا و  شیها زمزمه یشگیهم اثر

 . شیموها ساقه   تار به تار  چکیپ در بود

 ضرب ن یزم یرو شی پاها تابانه یب و گرفت دلش

 .دینال سامان به نا اوضاع نیا از فیتکل یب و گرفت

 

  یراه از تونم ینم ببخشمش، تونم ینم کردم، ریگ_

  آرزوهامه بحث سمانه دلمه بحث برگردم، اومدم که

 دست ازشون یراحت به خوام ینم که  هییای رو بحثه

 رو قتیحق اگه که کنم یم هی توج رو  خودم. بکشم

 ...کرده که یکار از شه یم مونیپش بفهمه،

 

  چه یتو شبید یدیند تو. نداره یسود یمونیپش_

. یزد رو خودت. یکرد هی گر چقدر یدیند . یبود یحال

 از چرا؟چون یدون یم. تایرز بود شده خراب  حالت

 از...یترس یم شهاب از...یترس یم درون

 و ییآبرو یب از...باهات اش رابطه از...رفتنش

 تا یموند نیهم یبرا یترس یم یل یخ...خشمش
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 یبذار اگه یکن یم فکر. یبد نشون بهش رو قتیحق

 درسته؟ فته،یم یوحشتناک یها  اتفاق یبر

 

 نیا ییتنها در که آنچه از  از شتریب یحت  بود درست

 .باشد  بدهکار خودش به را اقرار

 

 .سمانه کنم ینم رهاش_

 

 و روح به که یا ضربه متیق به مونم یم یگ یم_

 رو عمرم شب  نیبهتر که درک به یگ یزد؟م روانم

 رو زد؟در داد نداره یبیع یگ یشب؟م نیبدتر کرد

 ... خواست و کرد بست؟حمله من یرو

 

 گوش یرو  را دستش دو هر و کرد قطع  را حرفش

 عوض یمعن به تیواقع کردن حاشا. گذاشت شیها

 ...نبود آن شدن

 ... نبود انتخابش ر ییتغ یمعن به

 اش یمردانگ تمام که یمرد  به شده ونیمد و باخته

 ...ختی ر شیها ی زنانگ یپا را
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 و تب سبب   شده حاال که منصف مرد همان  به باخته

 ...شانشیپر یها خواب و لرز

 

 کنار دیبا...دونم؟ ینم یکن یم فکر چرا  بسه...بسه_

 که یکوفت هر با ترسم  با ذهنم با ناخوداگاهم با امیب

  یراحت کار چون دمشیبخش هنوز دمشی نبخش ...هست

 برم خوام ینم  یدار حق آره برم خوام ینم  فقط ستین

 دونم یم  چون شناسم یم رو خشمش  جنس چون

 !یچ یعن ی نفر کی پشت کردن یخال

 . من منم،  داره ایدن نیا یتو که یکس  تنها چون

 

  اطیح به رو  یها  پنجره پشت و شد بلند مبل یرو از

  سبز و قرمز را صورتش  یرنگ ینورها. رفت یپشت

 یچ:گفت و  زد اش چانه  ریز را دستش و کرد زرد و

 شب؟ ید یدیشن

 

 هر یکرد تجربه  که یچ هر  یانیجر در  بهتر خودت_

 . یختیر خودت یتو که یچ
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  یآب زالل و  مهربان نگاه و برگشت. بود زده خجالت

  که شد قفل  سمانه رهیت و  درشت یها چشم  به رنگش

 !بود نیحز و یعصب  یبدجور

 

 . نگو یاطلس به_

 

  افتاده گره یموها و نشست سمانه لب بر یپوزخند

 .کرد باز هم از زور  به را اش

 

 ش؟ ینیبب یخوا  ینم_

 

 زنگ د،ی ایب رونیب دهانش از یجواب  نکهیا از قبل

 ترایم که کردند نگاه را گریهمد. درآمد صدا به فونیآ

 دم یها ییدمپا و کرد سرش به چادر ها آن از جلوتر

 . اطیح به دیدو و زد پا را در

 

  تایرز#
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 ۱۵۳_پارت #

 

 

 

 

 قلبش. دیکش کنار را یتور پرده و ستادیا پنجره پشت

 دنیتپ به  شروع گوشش خیب یا کننده کر یصدا با

 با و کرد باز را در ترایم  که یوقت خصوص به. گرفت

 .شد رو  به رو شهاب

  و کرد دگرگون را حالش  سمانه یها حرف   ینیسنگ

 .شد بلند و  کوتاه و دشوار شیها نفس

 

 یول. هست تند کمیاالن؟ گه یم یچ ترایم نظرت به_

 . من اندازه به نه خب
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  کوچه تا و شد بلند پا ی پنجه  یرو و دی چسب تایرز به

 و کرد طرف آن و طرف نیا را سرش. دیکش سرک را

  هم مدام. برسد یا جهینت به  بتواند تا کشت را خودش

 ای نیا یعن ی ترایم دست حرکت فالن که کرد گزارش

 !آن یعنی شهاب هم  در صورت از حالت فالن

 

 رو ما داره  خنگم؟چرا خواهر نیا کرده تعجب  یچ از_

 .عقب میبر ایب. نکن کنه؟نگاهش یم نگاه

 

  ؟مگهیبذار  گرتیج سر دندون یتون یم سمانه_

  یباز باشک میقا پنجره پشت میرستانیدب بچه دختر

 نیهم. در دم برم دیبا کردم اشتباه هم اولش کنم؟از

 شبید  نیهم بود، شده خوب ما رابطه کمی شبید

 .بزنه حرف مادرم با که کردم شیراض

 

  لحظه در که گرفت فاصله پنجره از و  بست فرو لب

  و شانیپر صورت و شد راهش سد خانم نادره آخر

 .کرد تر پررنگ یشینما ی اخم با را اش دهیپر رنگ
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 که درآمد تایرز یجلو  حال نیا با و بود  گنجشک دلش

 یزندگ در را شیها کردن ناز یل یدل هر به بنا

 .نگذارد کنار ییزناشو

 سرد وارید  به و بست آهسته و گرفت را در رهیدستگ

  تایرز که بود آن از تر یجد. زد هی تک  اش یکنار

 ! اوردیب حرفش  یرو حرف

 

 . استقبالش به یبر ذارم ینم مامان جون کن، صبر_

 

 و نیریش کالم تکه خانم، نادره یها گفتن مامان جان

 سر  پنبه با که یسالح و بود اش یعسل و قند

 .دیبُر نطوریا هم را جوانش یدخترها 

 . یشکن حرمت  و یپافشار و دعوا بدون

 نیهم یبرا  دیایب کنار امروز  نسل با چطور  بود بلد 

 دور را دستش و کرد شیها قدغن یچاشن   یلبخند

 .دیچیپ  تایرز یبازو

 

 که هرچند ینخورد هم صبحونه. مین یبش میبر ایب_

 ری پن نون و نیری ش ییچا وقت و ظهره لنگ
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 روزم انگار نخورم ییچا واال نداره یبی ع یول!ستین

 کمی بذار و ندوز هم در به چشم. ایب!نکردم شروع رو

 . بدونه قدر

 

 ُدم بود، دستش مچ دور که یکش با را شی موها  سمانه

 . شد معرکه  اریب آتش و بست سرش یباال یاسب

 

  و صالح یخدا که برم خوشگلم مامان قربون یا_

 نیا از  کمی. جاهله و جوون یها  زوج مشورت

  نگه واسم رو  هوشانت زی ت و یرپوستیز  یها  استیس

 نادره بکشه نفس نذارم بخت خونه سر   رفتم که دار

 .جون

 

 از شد آب خشی و کرد دای پ کش باالخره  تایرز یها لب

 .صبح سر

 سمانه که رفتند  آشپزخانه داخل یغذاخور زیم پشت

 .کرد شیها درخواست کردن فیرد به شروع
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 یول شود؛  ریدرگ تایرز ذهن  که بود نی ا دنبال شتریب

 هم پشت و دیند را اش یکالفگ که الشیخ  به خوشا

 .ندیبچ خانم  نادره را صبحانه  سفره  تا ختیر مزه

 چشم با و دی خواب  تایرز یها  لب یرو یمصنوع  لبخند

 و کرد نگاهش بود، یگر ید یجا حواسش که ییها

 ... که گذاشت وراجش مغز دهان یرو  را دستش

 

 ز،یم سر از شدن بلند و آوردن کم از قبل لحظه همان

  یکتر سوت. درآورد سرش از را چادرش و آمد ترایم

  یطوالن و قیعم نفس چند. شد بلند دنشیجوش و

 به هم آن کرد، بسته و باز را شیها  لب و دیکش

 .سرعت

 

 نه؟ ای باهاش یبر  یخوا یم. دنبالت  اومده_

 

  تایرز#

 

 

 ۱۵۴_پارت #
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  را کفشش. کرد سرش را شالش  و دیپوش را شیمانتو

 تا که یا سمانه و خانم نادره طرف به برگشت و زد پا

 .بودند یعصبان  ترایم از مرگ حد سر

 

 . شه ینم میطور_

 

 را سمانه. دیبوس را خانم نادره ماه ی رو و شد خم

 چشم که ترایم از و گرفت آغوشش در  محکم و سفت

  نظر به مرموز  صورتش حالت و بود دلتنگ شیها

  را اطیح راه ینیی تز یلبخند با. کرد یخداحافظ د،یرس

 .کرد یط  لرزان و سست ییها قدم با

 در که ییها کابوس و شبید از بود ختهیر دلش

 !بود نمانده خاطرش
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 که یا ضربه از نه شی ها خواب از نه بود دهیهراس

 و اوردیب کم نکهیا از ها ه یکنا و ها شین  از نه خورده

 !برود

 

  خوش ی شالق یموها با همراه و زد  باد را شالش

  یفکرها   بند از که کرد  نوازش را صورتش رنگش،

 .شود دهیرهان یمنف

 

 پشت  را اطیح در و  گرفت محکم را فشیک دسته

 و لرزان ییزانوها   با و یسخت به. بست سرش

 . شهاب با شد رو به رو و دیچرخ  عقب به ،یعصب

  گرید یروز و بود بخشش امیالت یروز که یمرد با

 . زخم

 

 ؟ یبهتر-

 

 آره که شود یتلق بودن بهتر ینوع هم ماندن زنده اگر

 ! بود بهتر
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 . نجایا یاومد شب ید دمیشن_

 

 موندم  یم وگرنه سنگه ریز هام دست که فیح_

 . شتیپ

 

 در و گذاشت اش ینیب غهی ت یرو را اش یآفتاب نکیع

. کرد باز  تای رز یبرا را_ راننده کنار_ شش ستیدو

  حجم نیا از و ببرد دل و  باشد جنتلمن چطور بود بلد

 !بود آمده بند دو هر زبان متفاوت احساسات

 

 تنش از را کتش و  نشست نیماش فرمان پشت

 و گذاشت شده تا یپشت یها یصندل  یرو. درآورد

 آره؟ بمون گفتن بهت:دیپرس

 

 پف یخواب یب از شیها چشم که شد شهاب  ی رهیخ

 و دیچرخ  دلش حرف   به  اریاخت یب زبانش. بود کرده

 .آره:گفت قدرت پر و یقو
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 ضربه چند ناگهان و کرد یمکث حوصله با شهاب

 .زد ضربه نیماش فرمان به دستش با محکم

 

  امین خواستم  یم اگه. گفتن  که گفتن. لطفا باش آروم_

 . شهاب گشتم ینم بر

 

 و له را وجدانش که یآور شکنجه درد با  تایرز به رو

  شده، ر یدرگ استخوانش مغز تا و بود کرده لورده

 نگو. باشم آروم  یچجور:کرد زمزمه شمرده شمرده

 !یستی ن آروم تو یوقت  باشم آروم

 

  که کرد دایپ ادغام تایرز سکوت  در ادشیفر یصدا

.  رفت در رهیدستگ سمت دستش و برداشت را فشیک

 نهیس جداره به  ترس از محکم قلبش و بود شده خسته

 . زد ضربه اش

  در. شود ادهیپ نیماش از نکهیا یبرا ودی مصمم یول

 و دیکوب  هم به را در محکم شهاب که کرد باز را

 .آورد نیی پا ممکن حد تا را شیصدا
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 ...کردم غلط_

 

  که بدم فرصت که امیب کنار که کنم یم یسع دارم_

 یخال اون و نیا سر رو تت یعصبان پس نذارم تنهات

 !نشکون رو خودت دل! نکن

 

 فرمان ی رو را دستش. زد هیتک نیماش یصندل به

 رونیب شده تند و سخت را شیها نفس و گذاشت

  نکهیا یبرا گذاشته تله یخر کره کدام و یک. فرستاد

 دهد؟ پس تاوان

 همه نیا که  ینفرت و خشم  یبرا نکرده کار کدام یبرا 

 همه گندش یبو و دیکش منجالب به را درونش سال

 برداشت؟ را

 

 ...سوزاند را یخ یش یعل پدرش نکهیا ای

 

 گاز پدال ی رو پا. زد استارت و چرخاند را چییسو

 .کرد قفل را درها ی همه  و گذاشت
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  تایرز#

 

 

 

 ۱۵۵_پارت #

 

 

 

  خونه، یببر  ظهر وقت نیا رو من یخوا  یم اگه_

 ینجور یا بمونم  سمانه و  ترایم شیپ شب تا برگردون

 .کنم ینم یناراحت  احساس انقدر

 

 .رفت معمول حد  از باالتر یکم شهاب یصدا

 

 !تایرز_

 

 کرد نگاهش و بازگشت سمتش تایرز سر ضرب به

 .بود ها گذشته تفاهم   سو  شاهکار یکالفگ نیا چون
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 یبش آروم هم  تو که یشرط به نم،یش یم  آروم باشه_

 . شهاب

 

 بشه، باز زخمم که ارین فشار بهم فقط آرومم تو کنار_

  به مربوط که یزخم. دلم یرو نه؛ شکمم یرو زخم

 ... کرد  خودمیب خود از که ینحس شب و شده تو

 

  یادآوری از دیلرز فیخف یلیخ و شد رهیخ اتوبان به

 !بود آمده مادرش سر  که ییبالها

 .نباشد چه و باشد مقصر ایثر عمد به چه 

 وسط؟  نیا داشت یفرق چه

  شیها لیسب که  بود یا بچه پسر شده ختیبد که یکس

 ...شد بزرگ نزده، جوانه

 .بود پدرش یناعدالت شاهد شیها چشم

 حفره که ییها تیحما نداشتن و یسرد و یمهر یب 

 . حسرت اسم  به ساخت درونش در یا
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 روشن را ضبط  و دیچیپ نیماش فرمان دور را دستش

 اتاقک داخل یوطن یها خواننده از یکی  یصدا. کرد

 یها  بحث ینیسنگ. کرد عوض  را فضا.  دیچیپ نیماش

 .برداشت شان نیماب از را دهیفا یب

 

  یفکر غرق که  انداخت شی تایرز یسو  به ینگاه مین

 !بود شده قیعم

  یا افسانه یها چشم و  شد شیموها پرت  حواسش 

  شده تر روشن آفتاب، میمستق تابش  با که بشیعج

 . انگار

 

 .بود زده  لک برات دلم  شبید از_

 

 و بچرخاند را سرش تایرز شد باعث قشنگش اعتراف

 به چشم دل و جان با فیضع هرچند  یلبخند با

 .بدوزد  چشمش

 که یطور نزده ها حرف نیا از که بود  وقت یلیخ

 .بود چگونه  اول یروزها  آن شهاب رفته ادشی
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  هم ذره ک ی  شیارهایمع با یوقت بُرد را  دلش چطور

 !نکرد؟ یخوان

  حرف لحن  به را یمردانگ و کردند دشیی تا همه یوقت

 نادر زمانه دوره نیا در  که یرفتار با جذابش زدن

 ...دیلرز دلش ناخوداگاه و بستند بود،

 چیه در که  یتیشخص از دیلرز بدنش جوارح و اعضا

 . بود دهی ند اطرافش یمردها  از کی

 

 شهاب لحن. کرد سکوت  و انداخت ریز به سر

 .ها مدت از پس بود شده تر مهربان و تر یمیصم

 

 کردن نگاه انداختنات،  کهی ت ات،یزبون بلبل یبرا دلم_

 باشه، خودم  ماله خوام یم فقط که لبخندهات هات،

  ماجرا بده  آدم آخرش که ییها  بحث  یبرا یحت دلم

 .دختر شد تنگ بودم،

 

 .یخی ش  جناب یبدون قدر تا نباشم دیبا خوبه،_
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  بم ییصدا و نیغمگ یلبخند  با و کرد کج را سرش

 . ستین رسمش  نیا:گفت شده

 

 . پس بگو رو رسمش تو_

 

  ییروزها ی برا تایرز دوباره گرفتن آغوش در یبرا

  خوش  طعم یبرا بود  درست نظر به زیچ همه که

 ی همه ها،   ینگار نامه و مدارها و قرار و یزندگ

 ی تشنه یواقع یمعنا به. زد له  له وجودش

 .بود خواستنش

 

 

 . یدار جا او در که را یدل مپسند تنگ_

 ! شتریب نه کرده وا جا تو اندازه فقط الکردار دل نیا 

 

 

 

 ار یشهر  از شعر*
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 تا یرز#

 

 

 

 ۱۵۶_پارت #

 

 

 

 

  پارک رستوران کافه در یجلو  را اش شش و ستیدو

  یرو از را  اش یآفتاب نکیع. دیکش را یدست و کرد

 .  شد ادهیپ و برداشت صورتش

  خم و گذاشت نیماش سقف یرو را دستش مکث با

 .کرد نگاه را  تایرز و شد

  محض به یول. بردارد  قدم همراهش  که شد مجبور

 رستوران در سر دن  ید با بست را نی ماش در نکهیا

 ! شد خشک
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 هم به ش یها لب. زد خ ی بدنش یها رگ در خون

 . وارید گچ شد رنگش و دیچسب

  کرد فرض شده تمام شی ها یبد همه با را رابطه نیا

 .دهد حیتوض شهاب یبرا تا زد یچرخ مین و

 و گذاشت کنار را کردن پنهان. بود شده  خراب حالش

 .ندامت و اشک ی کاسه شد شیها چشم

  و شهیهم که بود شهاب  شرط نیآخر و نیاول دروغ

 فراق اش جهینت اگر یحت باشد صادق یط یشرا هر در

 قتیحق دنیفهم از تر راحت  ُمردن اگر یحت...باشد

 فقط و فقط که دیبگو و دهد حیتوض دیبا  چطور...باشد

 کرد؟ سکوت که بود خودش  بخاطر

 

 در دلت از.  نبرمت رونیب که نبودم حد ن یا در گهید_

 با روشم. نزنم عاشقانه  حرف  تا چهار باهات. ارمین

 !آدمم که قسم قرآن به اما داره فرق هیبق

 

.  بود دهیفهم. بگذارد کنار را کردن یباز  نقش کاش

 را ییها آدم یادا و دهد  ادامه نیا از شتر یب دیبا چرا

 دارند؟  یبزرگ دل که اوردیب در

@shahregoftegoo



 

  خواستم ینم:کرد زمزمه  لب ریز محکم و آهسته

 . بشه ینجور یا

 

 و زد دور را نیماش یول. بود تلخ شهاب خنده تک

 .گرفت قرار مقابلش

 

  که یروز  شدم آب. نگو  رو نیتا؟ایرز یگ یم یچ_

  زیپرو که  شب همون. اومد خودش  یجا  سر حالم

.  دمینفهم و داد نشون رو روزها نیا و گرفت رو دستم

 دهیپاش ذهنم. بود گرفته  شیآت گرمیج.  بود داغ سرم

  بجنگم خودم با نتونستم نخوام که نه نتونستم، . بود

 انداخته دست که یحس و خودم و تو از  نیهم یبرا

 . گذشتم گلوم دور بود

 

  یها قطره که یسوزش. سوخت. شد سرخ شیها چشم

 آسمان،  سمت را سرش اما کرد؛ معلوم را اشکش

  غرورش که گرفت باال مادرش، سمت خدا، سمت

 .نشود روانه صورتش  یرو
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  اگر ردیبگ ذلت ُرخ و رنگ التماسش که نبود نیا اهل

  هق خلوت در دیبا دهد دست از را تا یرز بود قرار

 .بزند

 و بود مرگ مستحق که  یروز تا شود گور و گم دیبا

 .بس

 

 . ستین راحت گذشتن. نُچ_

 

  ختهی ر هم به یذهن با و مبهوت.  بود شده جیگ

 نجا؟یا میاومد یچ   یبرا:دیپرس

 

 یتنگ دل. بودم تنگش دل ها مدت کردم  ترکش یوقت_

 دمیرس و دنبالش افتادم نیهم یبرا بود یدرد بد

  دستم بار کی  فقط بار کی یبرا کاش. پاتوقشه . نجایا

 موندم دل  به آرزو. نجایا میاومد یم و گرفت یم رو

 . رهیبگ رو دستم که

 !یشد خودم هیشب چقدر  پسر بگه که 
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 آره بازار؟بگم تو شده زبونزد مرامت که راسته

 همه به حواسمون ما جد در جد. ارثه. راسته. آقاجون

 .هست 

 

  حق یطرف از یول. ختیر ی ُهر دلش. رفت تایرز نفس

 از...رفته بد شیآبرو...شکسته  بد قلبش. بود دار

 سرش به که نمانده ییبال چه و کرده قهر مادرش

 د؟یایب

 .باشد دهیفهم خب دهیفهم

 که یکس مثل نه...شهاب مثل نه بود ریخ  تشین حداقل

 که یکس مثل نه...داشت اعتماد  شیها چشم  ی اندازه

 را دشید یجلو و شد اهیس یا پرده خشمش

 یدیسف عروس لباس مثل نه...شهاب مثل نه...گرفت

 ... کرد  شب یکیتار به  را بختش ابتدا همان از که

 حرف دنی شن یبرا شد آماده و گرفت باال  را گردنش

 یعل شیپ به  رفتن بابت دنشینبخش. شی دادها. شیها

 . یخیش
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  حواسم کاش. بود کاش. نبود یکی به حواسم یول_

 . بود جاش سر

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۱۵۷_پارت #

 

 

 

 

 کافه در  بود، برده ماتش که ییتایرز  دوشادوش

 گرم یطیمح  وارد بندش پشت و کرد باز را رستوران

 .شد یمیصم و

 تا دیکش عقب را یصندل و رفت یرزرو زیم پشت

 جز بود، دهیند یکس هر را رفتارها مدل نیا. ندیبنش

 !زن کی
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 قابل ریغ و  خشک و سرد و نچسب هیبق  یبرا نکهیا 

 خود ،یخاک ی کره نیا در نفر کی یبرا و بود نفوذ

 .اش لهیپ لهیش یب یواقع

 ریز را فشیظر  یها دست که تایرز مقابل ز،یم پشت

  نگاهش نتوانست  یا لحظه و نشست بود، زده چانه

 !ردی بگ شیها چشم  جنت از را

 

 . بده سفارش  یخوا یم یچ  هر_

 

 آن انداخت یآهستگ به و گرفت  زیم سر نیا از را منو

  در را نگاهش و زد یصندل به را اش هیتک . زیم یسو

  یرنگ ینورها با یباز و ییروشنا که گرداند اطرافش

 .بود رستوران نی ا قوت نقطه ،ی میقد اءیاش و

 دل به دل  کوتاه یمکث با و زد گره هم در را دستش

 .سپرد  تایرز ی بسته رو از ریشمش و جیگ نگاه  

 را منو تا  شد منتظر و کرد مرتب را  راهنشیپ قهی

 .دهد سفارش یز یچ و بردارد
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  شیها مردمک دور...بود رفته گود شی ها چشم ریز

 دهیپر اش یرو و رنگ و گرفته قرمز یا هاله را

 ...بود

. زد رونیب ش یها گوش از دود و کرد مشت را دستش

 ! یخیش شهاب جز نبود یکس اسفناکش،  حال نیا سبب

 چشم مرد...محل سر آن تا سر نیا از مرد...خدا مرد

 ...رتیباغ و پاک دل و

 

 ری ت و سوخت شیها انگشت سر فشار از دستش کف

  نیا یک و کرد؟چرا ی کار نیهمچ چرا؟چرا. دیکش

 زد؟ ها آن دو هر به یعروس  شب درست را ضربه

 

 .زبون گاو گل دمنوش_

 

  به. دیپر باال  شیابروها و آمد رونیب االتی خ و فکر از

 صورتش یرو  تایرز لجباز  و خاص  نگاه دنبالش

 یم آروم  رو اعصاب آخه:گفت درد با و نشست

 ... دارم اجیاحت بهش روزها نیا...کنه
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  بود شده آتش کوره. آمد زشان یم طرف  به شخدمتیپ

 ! دختر نیا یها طعنه  و ها تکه از

 

 د؟ ی دار لیم یچ_

 

  رقص شی ها  انگشت و گذاشت  زیم یرو  را دستش

 .استرس  و حرص از گرفت

. نیدارچ یچا تا دو:گفت کوبنده و محکم  یول ری تاخ با

 .فقط منم اعصابت دمنوش

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۱۵۸_پارت #
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 که ییروزها  گذشت زود  یلیخ یول. ی بود آره،_

 . یبود آرامشم

 

 

   .تایرز زدن حرف نطوریا از برخورد رتشیغ به

 

 ستم؟ین گهید_

 

 شد زیم ی  شهیش محو و  انداخت باال را  شیها شانه

 .بود بسته نقش آن یرو شهاب و خودش ریتصو که

 

 .دونم ینم_

 

 باشد یراه دیبا. شد قفل فکش و زد یصندل  به هیتک

 .بود ساخته که یا رانهیو کردن درست یبرا

  به را زیچ همه که بجنباند دست و بسازد یراه دیبا

 !برگرداند اولش شکل
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 به قلبش و کرد دایپ سوق  تایرز یسو  به نگاهش

 . جانیه شدت از افتاد تپش

  دنید بود دلچسب و گرم اول یروزها  مثل هم هنوز

 غرورش  و ستادیا کسبه یجلو جسورانه که یدختر

 .بخرد را شیآبرو تا کرد سپر را

 باشد؟ ینحس یروزها نی همچ شاهد که بود کجا یول

 

 که همان...آدم همان را  خودش یآبرو که بود کجا

  که یحال در ختیر را شی آبرو...نکرد اش  سرافکنده

  ها مظلوم  یادا و کردن ی باز لمیف یجا روز آن تایرز

 . ختیر بازار اهل سر به  خی آب تنه کی درآوردن، را

 

 زبان ورد عدالتش و منش که بیمص حاج همان

 شک...بزرگ و کوچک یحلوا  حلوا و بود خان زیپرو

 !شهاب یمردانگ  به کرد

 

 بار کوله نی ا پشتم برم جا  هر. ستین یبرگشت  یجا _

 نه؟ م،یشونیپ به خورده  برچسب. هست نیسنگ
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. کنار  یبکش رو  خودت نکن یسع  فقط نه،_

 . کن درستش  و ستای وا یگناهکار

 

 دستش دو هر با را تایرز دست. زد یتلخ  خنده تک

 .کرد نگاه  رهیخ رهیخ  سرخش چشم به و گرفت

 

 یکی کوچ قدم دیشا. کنم یم درستش واش ی واشی_

 تو جون به خودم جون به اما ادین چشم  به دیشا باشه

 تا کردم یشمار روز...یباش و نباشه ایدن خوام یم که

 ...برسه امروز

 

 دستش اشاره با که خورد گره هم به تا یرز یها اخم

 .شد خاموش کم کم سالن طرف آن  یها چراغ

 و آمد جلو فشفشه و شمع با دست به کیک الدیم و

  یتعجب با را  تایرز دهان قلبش،  ته از و مهربان لبخند

 .کرد باز بود یخوشحال  یرو از  دفعه نیا که

 

  منتظر د،یشد  که دیچرخ شهاب  طرف به عی سر یلیخ 

 !بود حساس  لحظه نیا
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 . نیزم یرو زن نیبهتر مبارک تولدت_

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۱۵۹_پارت #

 

 

 

 

 هم اش شکسته دل غم و  بود خوشحال قلب میصم از

 .نشد شیها لب  یرو لرزان لبخند جلودار

 خم و زد گوش پشت را روشنش یموها از یا دسته

 یصدا بلکه که بست هم یرو را شی ها پلک و شد

 !برسد  خدا گوش به شیدعاها
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  از یا لحظه ذهنش و بود  کرده کوک را فشیک امروز،

 فاصله  مکرر یادهایفر و بد یها خاطره و شبید

 .گرفت

 از را حق نیا شده هرجور دیبا و بود حقش یشاد

 . ردیبگ پس سرنوشت چنگ

 قیتشو و کرد فوت را اش یسالگ شش  و ستیب شمع

 هم به را رستوران  کافه سکوت الدیم دهیکش سوت و

 .زد

 

  یها چشم  برق ها، فشفشه یسو کم نور ،یکیتار در

 .نماند دور نظرش  از شهاب ابهت پر و یمشک

  به ها مدت از پس را لبخندش  که بود بیعج چقدر

 . نگذاشت دلش به را گرید ییآرزو داغ و دید چشم

 کرد برآورده  منیُ  خوش شب نیا در را قلبش  خواسته

 قاب را دسترس قابل ریغ لبخند نیا شک  یب دیبا و

 ... متفاوت و خوب حال نیا...ردیبگ
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 نیا سر  باال ات هیسا. خانم تایرز مبارک تولدت_

 برنگرده که گهید سال صد یبمون ،یکرد آدمش. پسر

 !ت یسگ عهد به

 

 

  سامان و سر  به باورش ی همه با و زد یکوتاه لبخند

 ..یمرس:گفت اوضاع، افتنی

  امروز که بود رفته ادمی...بگم یچ دونم ینم یمرس

 .تولدمه

 

 کور نطفه در را شهاب نطق الدیم قهقهه و جانیه

 .خورد گره هم در عادت  طبق شی ها اخم و کرد

 

 یم یقاط رو روزش و شب آدم که ذاره  ینم حواس_

 .روز و ماه و سال به برسه  چه کنه،

 

 بود یآبرودار یبرا شتری ب که یلبخند  با بندش پشت

 .زد برادرش به یچشمک و گرفت فاصله زیم از
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 .دارم کارت در دم ایب پا توک کی  پاشو_

 

  با تایرز به رو و برخاست اش یجا از کالفه شهاب

 .گردم یم بر:گفت نییپا ییصدا

 

  راحت دیبا دیام یبرا دنیجنگ  یبرا ماندن سرپا یبرا 

 .زمان دست سپرد دیبا. گرفت

 و شد الشیخ یب دیبا بکشد طول که  هم چقدر هر 

 .برداشت کردن فکر از دست

  رستوران کافه در طرف به دیدو شهاب همراه   نگاهش

 پشت و تند و زد کمرش به  یعصب را شی ها دست که

 ینه و  امر جنس از ییها کلمه الدیم  یبرا هم سر

 . کرد فیرد

  کبارهی به و انداخت سرش یرو را اش افتاده شال

 .مختلف ی ها  الیخ و فکر شدت از گرفت گر بدنش

  به نگاهش. شهاب دست حالت   و بود در به نگاهش

  نیا در نبود  او از کمتر که ینیغمگ الد یم و بود در

 .انیم
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 نگران که کرد  تکرار خودش یبرا  لب ریز

  را آورد شخدمتیپ که ییچا...بود شده گرمش...نباشد

 یرو به ی ول...سوخت ش یگلو و دیکش سر داغ داغ

 . رفت(لرزش)برهیو یرو  لشیموبا که اوردین خودش

 

 کرد برقرار را  تماس مکث یب. بود یخیش یعل شماره

 شده زیسرر  جانش به که ی ترس با دار و ریگ نیا در و

  زنگ بهتون. ستین وقتش:کرد زمزمه آهسته بود،

 . زنم یم

 

 اوردمی ن طاقت راستش. برداشت شهاب  شبید_

 .دخترم

 

 .آمد بند زبانش و شد شوکه

 

  جواب نه و  آره با شته؟یعروس؟پ یشد  ساکت چرا_

 . بده

 

 تا یرز#
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 ۱۶۰_پارت #

 

 

 

 

  

  را خرابش اعصاب. بست  سرش پشت را رستوران در

 پاکت. نخورد یا لطمه اش یبرادر به که کرد آرام

 نخ دنبال و درآورد شلوارش بیج از را  گارشیس

 .گشت اش مانده وا آخر

 ضربه دست پشت با دردش به بحبوحه هم نیا نیب 

 . ردیبگ خون خفه که زد جانانه یا

  کیج الدیم  تا شد منتظر و آورد باال آهسته را سرش

 .زدیبر رهیدا یرو را بود گرفته که ی آمار  پوک و
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 نفسش راه و خورد فرو  را دهانش بزاق سخت یول 

 که را چه آن پته تته بدون که  کرد هموار را

 .بگذارد انیم در شهاب با شده، رشیدستگ

 

  یب طاهر کار میکرد یم  فکر. اول میرفت حامد دنبال_

 .وجوده

 

  استخوانش به کارد. شد هم در تر ظی غل شیها اخم

 ! ترسو یها ی چ سهیدس بودند رسانده

 

 . نبود اما_

 

 خب؟ _

 

  را دلش کرد یمخف شلوارش بیج در را دستش الدیم

 .کرد باز را دهانش و زد ایدر به

 .دیترس شهاب از آخر  لحظه فقط
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  را تایرز داده بیترت تولد که بعدش العمل عکس از 

 . بزند هم بر

 اش سابقه  سو که خصوص به نبود یخوش   خاطره 

  پیز تا کرده اضافه شیها مراعات ستیل در هم

 !ببندد را دهانش

 

 صورتش یرو کالفه را دستش  و بست که را دهانش

 . درآمد شهاب  یصدا د،یکش

  دودش که  یگاریس با خواب یب و قرمز ییها چشم با

 بغض از اش حنجره  تا فرستاد رونیب شی ها هیر از را

 .دیغر و دیکوب الدیم آرنج ریز  محکم نترکد،

 

 ؟یبزن حرف تا بندازم سکه دیبا_

 

. گرفت را دستش و فرستاد باال را نامنظمش یابروها 

  بود شده  گاهش هیتک بود شده برادرش که یکس به

 تا انداخت راه یکاسب دستش به دست و  ساخت انهیآش

 دو بخاطر  میمر مبادا...بخورد تکان دلش در آب مبادا

 آبرو...شود دهیکش یناموس یب یها راه  به پول هزار
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 باد به  را روحش و  تن حرمت و شرف چیه که

 .شد الل و دوخت چشم...دهد

  تک سر یرو شد سقف که آدم همان از کرده وحشت

 .خانواده نی ا یاعضا تک

 

  اعتماد که ی ترس یم یچ از الدیم چته. بزن حرف د_

 برادرت؟ به یکن ینم

 

  از شهیهم  همه، از شتری ب که موال به. شهاب تو از_

 از. احترام یرو از ضعف یرو از نه. بردم حساب تو

 رعنا یجلو  میشرمندگ یرو از. داشتن دوست یرو

 .آنام

 

 لبخند و شد  شل کبارهی به دستش تند حرکت. رفت وا

 قابل ریغ انقدر یعنی گرم دمت" سر از یرمق یب

 یکرد ریگ. یدل دو چرا بگو  پس:گفت و زد" اعتمادم

 . من و  وجدانت نیب

 

 ! المذهب ییتو  وجدانم_
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 .دیکش ادیفر و شد جمع  اش خنده

 

  نمک پست آدم کدوم بگو مرد کی نیع.  نترس پس_

 یم یباز اعتبارم، زنم، آرامشم، با داره یحروم به

 !کنه

 

 یرو  به را شیها  چشم و دیکش یقیعم نفس

 .بست بعدش یشامدها یپ

 

 . پدرت_

  

  

 

  تایرز#

 

 

 ۱۶۱_پارت #
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  که کرده جرات چطور. برآشفت و دیلرز  خودش به

 به که یکس یبرا هم آن اوردیب را" پدر"  یواال لقب

 !نبود اش ستهی شا  وجه چیه

 تا بزند شی صدا پدر که نبود  اقتشیل اندازه و حد در

 .  ردیبگ یدیجد  یرو و رنگ اش یزندگ

 نگاه مین یحت  آمنه مادرش مرگ بعد بود ممکن ریغ

 ابرو و چشم و یرو سبزه مرد آن یسو  به یصور

 !اندازدی ب بود، خونش  هم که یاهیس

 

 و پدر حرمت تا رفت و کرد پشت و نگذاشت محلش

  شده قهی به دست که یال  و نپاشد هم نشانیب یپسر

 .اش یسال و سن کم همان با بود

 

 الد؟ یم زده رو مفت زر نیا یک_
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 یصدا و سر تا دیکش باال را اش ینیب و  گرفت زبانش

 .نرسد داداشش خان گوش به مغزش

 .کرد رو و ری ز را شهر شهاب ادیفر یول

 

  کدوم...یا عرضه یب  آدم کدوم...یخر  کره کدوم_

 یعل کار که گفته و برگشته و رفته ی ا ساده احمق

 .بده بوده؟جواب یخیش

 

. رستوران وار ید کنار کنار پرت را گارشیس مانده ته

 ی هیبق برخالف که الدیم به شد تر کی نزد و کینزد

 و نرفت عقب  عقب بود، شناس ششیپ که ییها آدم

 .ستادیا سرکش و خیس  خود  یجا سر

 

 ...تا کن قبول بوده بابات_

 

 باز را دهانش  و بست رحمانه یب را شیها چشم 

 .کرد
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 بار چند...الدیم رم... دا...ن...بابا...ندارم بابا_

 از ایپُستم؟ به یخورد  اولته ؟باریدون ینم...بگم؟

 ؟یانداخت راه بابا بابا غرض و قصد

 

 خودت به ییجا کی دیبا چون گم یم عمد از آره_

.  داره درد. داره مشکل باهات طرف. داداش یایب

 نشون رو. داره زهرمار و کوفت هزار و یدلتنگ

  تو بفهمونه بهت که کنه یم آدمت تیاذ با داره ینداد

 !یپدر همون پسر

 

 در به که گرفت الدیم سر ی باال و کرد مشت را دستش

  یها حرف نیا از شود تخته  بلکه تا بکوباند دهانش

 .یواقع پرت و چرت

 

  سمت پلک و کرد غلبه خشمش به نود قهیدق یول

 قتیحق شدت از بود شده کبود و سرخ. دیپر چپش

 . زد اش یرو  به که ییها
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  یپا با و آورد نییپا را دستش بود شده یزور  هر به

 از که ییها  دست و بغض با که یبرادر بغل راستش،

 در لنگه بکشد،  را مجازاتش تا بود خورده گره پشت

 .شد جادیا یبیمه یصدا و کند جا از اش ضربه با را

 و برد ش،یموها نیب گردنش، پس را دستش دو هر

 . برگشت و رفت کوچه سمت یعصب

 با را  حرصش که رفت وارید طرف به دوباره

 و گرفت را  شیجلو الدیم اما. زدیبر رونیب یخودآزار 

 .دیغر ظیغ با

 

  یم نگاهت داره تایرز...شهاب  کنه یم نگاهت داره_

 هم به رو  یهمچ تا برو برگرد...ایب  خودت به کنه

 .  یختینر

 

  چشم اعماق ته یول. کرد نگاهش زهرمار برج نیع

 یتیواقع رفتنیپذ و بود اش شده مچاله غرور شیها

 !بود تر  نیسنگ یلیس تا صد از اش ینیسنگ که
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 قبول بگم؟وجدانم خواستم ینم چرا ی دیفهم حاال_

 . امروز یبرا  حداقل. زمی بر هم به رو تو که کرد ینم

 

 . برو و دار ور  رو وجدانت_

 

  تایرز#

 

 

 

 ۱۶۲_پارت #

 

 

 

 

  طیمح وارد و کرد باز شدت به را رستوران کافه در

  آن ختهیر  هم به جو اندازه به نه یول  شد؛ نشیسنگ

 .رونیب
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. کرد مرتب را اش یبرآمدگ و برد اش بقه به دست

 از شی ها هیر تا گرفت قیعم نفس چند هم پشت

  یها خاطره از یظیغل دود . شود یخال و پر ژنیاکس

 !بود  انداخته خس خس  به را اش نهیس ناگوار

 برادرش یصدا از  زد نبض و گرفت درد سرش

 ... الدیم

 . بست هم یرو درد با را  شیها  پلک

 صورتش پوست  و یشانی پ یرو وار شبنم سرد عرق

 ها گذشته از و شد  تاول پر دلش. کرد خوش جا

 به را صبرش تا بودند  تاز کهی همچنان که سوخت

 !اورندیدرب زانو

 

  تر کج یکم سزش  و دیچرخ صورتش یرو  تایرز نگاه

 پا نیا یکل  از بعد که بود الدیم یپ شیها چشمش. شد

 .رفت و دیکش را راهش در، یجلو دی ترد و پا آن و

 و آشفته  را حالشان که آمده شیپ یاتفاق بود معلوم

 ؟یاتفاق چه اما کرده؛ یعصب

 

 شهاب؟ شده یچ_
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 . دیکش عقب صدا و سر پر را اش یصندل

 

 ؟یدیاومد؟پسند خوشت بشه؟بگو دیبا یچ_

 

 

  و غم افتاد تایرز به شی ها چشم تا. زد یجذاب لبخند

 !برد باد را اش غصه

 

  یعنی یزندگ رفته ادمونی جاها  نجوریا  میایب  شتریب_

 ُخرم و خوش   و خوب شیپ ماه چند تا  یچ هر. یچ

 که میایب دیبا. دراومد دماغمون از لهیتیف  لهیتیف م،یبود

 . بهمون بسازه

 

 چون اد؟ین خوشم شه یم مگه. اومد خوشم آره_

  بله یک به. کردم ازدواج یک با که بودم کرده فراموش

 .نشست دلم به  یک مهر. گفتم

 

@shahregoftegoo



  بدون. کرد ستون زیم ی رو را دستش دو هر آرنج

  بود، شده انباشته شیگلو در که ییها کلمه کردن منع

 پهن را دلش ی سفره و زد زل شیها چشم به میمستق

 .کرد

 

 .شهاب نبود ادشی یکس رو تولدم که وقته یلیخ_

 که نداشتم رو یکس. گرفت یم دلم  فرانسه یتو 

 یم. کنه خوشحالم که. باشه ادشی که. بگه کیتبر

 رو تولدم خیتار یانگار  یول داشتم یکالس هم یدون

 ! بودم کرده گم

 دامیپ تو نمیب یم...کنم یم رو فکرش که االن

 من یبرا که ییایدن از و یگرفت رو  دستم...یکرد

  بهشون رو  شباهت نیکمتر که ییها آدم نیب از...نبود

 دیبا که یی جا سر یگذاشت و یآورد رونمیب...داشتم

 .باشم

 

 . افتاد برق شیها  چشم غرور  ی هیما ته با

@shahregoftegoo



  خم جلو به رو و گرفت یصندل از را اش هیتک  شهاب

 باغبان که افتاد ییتایرز  سر یرو اش هیسا. شد

 !بود قلبش شده  خشک شهیر

 دست  اش یمشک دار حالت و پشت پر یموها به

  ناخوداگاه را اش خورده گره هم در یابروها  و دیکش

 .گشود هم از

 

 

  یها خاطره خوبم، یها خاطره بدم، حال  خوبم، حال_

 تو رو من نیا سرابم، اهام،یرو م،یدیناام دم،یام بدم،

 .  شهاب یکرد درست

 خوام ینم بوده تو یکارها جهینت تضاد از پر من نیا

  خودت از شناسمت یم کن باور. خط اول برم دوباره

 . بگو شده یچ. شناسمت یم شتر،یب

 

  وار یموج الدیم با رفتارش که شده پاره صد مغزش

 بود؟  تعادل یب و
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 تازه و کرد ورم  شیها قهیشق  رگ. زد یتلخ  خنده تک

 یوقت از بود بسته خی. شد  پمپاژ مغزش  به خون تازه

 بوده یخیش یعل سر ریز ها  کوزه کاسه تمام دیشن که

 .والسالم و

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۱۶۳_پارت #

 

 

 

  

  شده گهید یها هیقض پرت ذهنم که  یا دوره تو_

. یالک یداروها  انداختن، ما به یتقلب ی داروها بود،

 . گذشته مصرف خیتار
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 یول...دونم ینم رو خطره یتو آدم تا چند جون

 ...اءیض  پسر شیکی

 

 .زد تشی وضع به یمضحک خنده تک

 

 رفتم شبید فرار  یجا نیهم یبرا بود تشنه خونم به_

 . مارستانیب

 

 اثر  . برد لبش گوشه  کینزد اریاخت یب را دستش 

 و لب و کرد لمس را بچه پسر همان پدر شست ضرب

 .دی لرز اش چانه

 

  پس یرسوند بیآس خودت به خودت کردم یم فکر_

 !یخورد کتک

 

  یجا یرو  اش، اشاره انگشت با نگران و دهیشور

  فنجان  و انداخت نییپا را سرش. دی کش دست زخم

 و دیترد. دینوش یا جرعه و برداشت را اش یچا
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  با ربط   یب شهاب و الدیم  یدعوا که شد نیقی شکش

 ! نبود یاتیح موضوع نیا

  سراسر در اش نهیس جداره به قلبش بلند کوبش

.  گرفت باال  را سرش مکث با و انداخت نیطن  وجودش

 ببرد، کتش  بیج سمت را  دستش شهاب  نکهیا از قبل

 ه؟یک ی دیفهم:دیپرس

 

  یها چشم نیب اهشیس  یها چشم و  نشست راست

 .زد پا و دست روشنش و زالل

 

 . نه_

 

 زد؟ چاقو بهت  که ستین  یکس همون_

 

 . گمونم به_
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 وسط...خی بدنش...خی شی ها دست بود شده بد حالش

  یرو یا مردانه دست یگرما که شد زمستان تابستان

 .کرد آراَمش دستش،

 

 از مصمم یول مکث؛ با شهاب گذشت، که هیثان چند

  را تایرز سر  بلندش قامت و قد. برخاست یصندل یرو

  را کتش. نشود قطع نگاهش اتصال تا کرد خم عقب به

 یکوتاه گشتن از بعد. کرد بشیج در دست و برداشت

 گردن به  یزحمت تا شد دوال. آورد رونیب یا جعبه

  به خسته،  ییها نفس با  گوشش، دم ندهد، شیتایرز

 و کرد پشت بود، انداخته فاصله نشانیب که یچ هر

 یبرا:گفت و شد باز اش خفه یصدا و سرد لحن

 . هیکاف کی کوچ یها قدم داشتن دوست

 

  و بایز شیها  خنده چقدر. زد یحیمل ینما دندان لبخند

 ! بود یخواستن

 

 . هیکاف آره_
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 .نکن مش یقا. اریب رو دستت پس_

 

  برعکس  نبود؛ یعصب. برنداشت قدم از  قدم نگاهش

 و سفت را تایرز دهیکش  دست و دیخر  ناز صبورانه

 .  گرفت محکم

 و درآورد  ینینگ  تک انگشتر و کرد باز را جعبه در

  بود اش قهی سل طبق. انداخت راستش دست انگشت در

 . نما بدون و ساده یجواهرها  مدل نیا از

  دیخر را نشیبهتر و گذاشت تمام سنگ  وجود نیا با

  قشنگ دستش در باشد، هم حلب اگر یحت که هرچند

  را شیموها عطر و دیبوس  را سرش. بود جال پر و

 .دییبو قیعم

 

 و  دیچسب را شیگلو خیب کننده رانیو یبغض

  و آورد شیتایرز سر که ییبالها از خشمش...خشمش

  و زد و کرد اش یمحل یب...کرد رشیتحق

 ! شکست شی ها چشم ین ین  در...شکست

 جنگل در را صورتش بماند، یمخف نکهیا یبرا و

 .برد فرو شیموها
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 تا یرز#

 

 

 ۱۶۴_پارت #

 

 

 

 

 وقت یب و  وقت ها شب اکثر که یساختمان در یجلو

 تا گاز تخته و شد اش ی مشک شش و  ستیدو سوار

 پرده و دیای ب اتاقش پنجره پشت تایرز بلکه آمد، نجایا

 .افتاد دوران به سرش  و ستادیا  بزند؛ کنار را

 .عقب به تا برد شیموها نیب را دستش

 وارید به را  دستش زد، هم بر پلک اطیاحت با و آهسته

 . سپرد خدا به را عقلش و دیکوب
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  یلیخ هنوز دیشا برود در کوره از و اوردیب کم مبادا

 .شود رو  در رو ایثر با که بود زود

  در شدن  باز کی ت منتظر. کرد جمع را چالش و چشم

 شیزندگ به آمنه نینفر و  آه که هم چقدر هر  حاال بود

 ...گردد روانه

  دختر با یوقت از شده خون دلش که بود مطمئن

 که بود یخواب نیا یول کرده؛ ازدواج اش یهوو

 ! بود امتحان انتخابش، و دهید سرنوشت

 

 شهاب؟ یخوب_

 

 ...نبود خوب چیه ...نبود خوب

 

 . خوبم_

 

 م؟ یبرگرد_

 

@shahregoftegoo



 از یمین که  یریمس برگشتن یبرا بود رید. شد باز در

  نکهیا بدون و زد یمعن پر  یپوزخند. بود آمده را آن

 کوتاه موضعش از ذره، صد نه ذره کی و برگردد

 .کرد مشت  را شیها دست و شد ساختمان وارد د،یایب

 

 بند رفته رفته نفسش راه  و سوخت شی ها چشم حدقه

 راه کهیت ک ی همان و ستادیا که بود جیگ انقدر. گشت

 نیا از تا نکرد باز لب از لب تایرز اما. رفت رژه

 !گرداند منصرفش یقطع میتصم

  تعلل هیثان چند با شهاب  و شد آسانسور نیکاب وارد

 به  برگشت خود به  خود  نگاهش. رفت کنارش

 .قبل آدم   همان  ماتیتنظ

 . یخاموش  و نهیک و تنفر همان

 

 .لطفا بده گوش هاش حرف به_

 

 را نفوذش  قابل ریغ و دار خش یصدا تا یرز تلنگر با

 . کرد صاف یسخت به

 

@shahregoftegoo



 ! بده گوش من یحرفا به دیبا اون بعدش_

 

 در ما نُه که ییایمادرش؟ثر یعنیا؟یثر یعنی" اون"

 چنگ با را او پدر ی هیسا بدون و کرد  رشد شکمش

 یب را یخوشبخت طعم  تا رساند نجایا به دندان و

 بچشد؟  دغدغه

 و دلباز و دست و مهربان یاطلس همان" اون"

 بود؟ اش بخشنده

 

 ...یبمون صبور یداد قول...یداد قول_

 

  دیب نی ع تایرز یپا و دست. شد باز آسانسور در

  سلول به سلول در ترس . کرد دنی لرز به شروع

 یبرا بود کرده النه ،یعروس مراسم آن بعد وجودش

  قدم از قدم و دیلرز شی زانوها سر اریاخت یب نیهم

 . برنداشت

 

  با و زور به و شد شهاب یها دست ر یاس صورتش

 .کرد نگاهش استرس و یسرخوردگ
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 !دیبلع را دهانش آب زور  به و بود شده  خشک شهاب

  در...اش زده وحشت  و روشن یها  چشم در چون

 و خط که ییها چشم در...معصومش و پاک  یها چشم

 نیا فاتحه دیبا بزند  گند اگر که بود دهیکش نشان

 کوتاه را  شیها لب و شد رهیخ...بخواند را ازدواج

 .دیبوس

 

 یب یحس. حس  کی از زی چ همه. بود زی چ  همه بوسه

 .  نانیاطم لبالب و پروا

 

  رید. امیب کردم ینم قبول نبودم آماده درصد کی اگه_

  عمر آخر تا تونم ینم بزنم حرف باهاش دیبا زود ای

 بلد رو کردن فرار...یبود گفته راست...کنم فرار

 یآمادگ که  غمبریپ و ری پ به تایرز کن باور و...شدم

 . تو بخاطر هم فقط بشم، چشم تو چشم باهاش دارم

 

 تا یرز#
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 ۱۶۵_پارت #

 

 

 

 

  شیها انگشت  سر رد.  گرفت محکم را  تایرز دست

 دهیرم ییها نفس با و انداخت جا دشیسف پوست یرو

 . شد ییرایپذ داخل و درآورد پا از را  شیها کفش

 چشم  با بشنود را تای رز یها زمزمه نکهیا بدون

  قاتل مالقات به بار نیاول  یبرا  انگار گشت دنبالش

 ! بود شده دعوت مادرش

  پابرجا شیها مردمک...زور به اما...یقو شیها قدم

 .تالطم پر یانوسیاق دلش اما...لرز بدون و

 

 . شهاب میبر که یبگ بهم هیکاف ینتونست جا  هر_
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  زدن در آن و در نیا و شرط و دیتهد و ترفند هزار با

 یقدر به دلش وجود نی ا با آورد نجای ا به را شهاب

 ! بگذارد یانبریم راه نیهمچ که بود نازک

  حالت که جا هر نکرد، تحمل  جا هر خواست،  جا هر

 تعارف یب آمد، سراغش  به آور تشنج و  یعصب یها

 .  زدیبرخ

 کرده عرق دستش کف ابتدا  نیهم از یحت

 ...  کرد حس پوستش یرو را اش یسیخ...بود

 

  نگاه از دست که دیکش را راهنشیپ  نیآست گوشه

 .بردارد ایثر به کردن

 

  تند داره قلبت...کنم حس  تونم یم ستین  خوب حالت_

 میبر...دهیپر رنگت...کرده  عرق هات دست...زنه یم

 .ستی ن امروز وقتش دیم؟شایایب گه ی د روز کی

 

  پرتگاه از که گرفت را دستش. بود ستادهیا غیت ی لبه

 .ها حرف نیا یبرا شده رید یول. نشود  پرت نییپا به
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  بر یخال دست امیب اگه که ینشناخت رو  من هنوز_

 گردم؟ ینم

 

 

 پسر نیا چرا. شد بلند ایثر فیضع و گرفته یصدا

 ایدن نیا  در زن نیا انگار که کرد برخورد یجور

 نبود؟

 

 سر و دی کش رخش به را  خودش غرض و قصد از 

  لب یرو یکمرنگ  لبخند...دیچرخ  اش یسو  به شهاب

  رنگش یآب یا لهیت ییها چشم...بود نشسته ای ثر یها

 کرد درشت بود، نکرده شی ها یجوان با یفرق چیه که

  کم یموها  یرو را مرتعشش و چروک  یها دست و

 .دیکش اش یروسر  ریز  یخال و پشت

 

 . ارتیز به میمشتاق که نیبش ایب. داماد یاومد خوش_

 

 .شد دهیکش باال به  لبش گوشه
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 داماد؟ شدم حاال بودم پسرت شی پ ماه چند تا_

 

 ... بود شده شروع جنگ

 

 هیگر رو شیها خنده...کنه تیاذ رو دخترم که یکس_

 بذاره، پا ر ی ز تک به تک رو شیها قول همه...کنه

 ! ستین پسرم

 

 اندازه تیعصبان از اش ی نیب یها پره و بود پر دلش

 دهیپر ییرو و رنگ با بود شده کوچک توپ تا دو

 نهیس قفسه یرو را دستش و کرد سرفه به شروع

 .گذاشت اش

 آغوشش در و رفت تختش سمت به طاقت یب تایرز

 برداشت تخت  کنار زیم ی رو از را شی داروها. گرفت

 از را شیها ناخن آشپزخانه  کنج  که زهرا به و

 .اوردیب آب کرد اشاره بود، دهیجو  ته تا استرس

 

 آروم نجایا میاومد. یبخور بدم رو داروهات بذار_

 .مامان بشم مونیپش خوام ینم. میبزن حرف
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 یکی اگه:گفت و کرد راست و چپ را سرش تند تند

 کن حاللم مونمیپش...منم...باشه مونی پش وسط نیا

  نتونیب خواستم یم...موندم ساکت که ببخش...دخترم

 که یهمونجور !عاشقته کردم فکر چون  نخوره هم به

 !بود عاشقم یعل

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۱۶۶_پارت #

 

 

 

 

 آمد، رونیب ایثر دهان از  که ییها کلمه تک به تک

 . زخمش ی رو شد نمک

@shahregoftegoo



  یعاشق و عشق از افتاد ولز جلز به وجودش  ته ته

 ها نیهم  را مادرش. زد رج آمنه دل در را غم که

  با سال یها  سال که یافتخار  با جنون   نیهم. کشت

 !کرد بزرگش بهیغر پشت هفت ییها آدم نیب حسرت،

 

 چشم ین ین در و گرفت  ایثر سمت را اشاره انگشت

  و رفت تخت به کینزد قدم چند. زد موج خشم شیها

 .دیلرز و شد شهیش شیصدا

 

  نگه رو مادرم حرمت یدار ینم نگه رو من حرمت_

 !دار

 شییدایش  با...ساخت یعل یها  یوونگید با که یزن

 .کرد خوبش و اومد کنار...هاش یشون یپر هاش

 

. دیکش نفس زور به و بود شده تنفر و نهیک از پر

  چشم یجلو تایرز به قولش و بود گرفته درد مغزش

 .نزند یا  احمقانه کار به دست که رفت رژه شیها
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  شیها عقده  و بود شده عرق سیخ  شیموها یول

 اثر جسمش یرو بزند، رونیب ادیفر  با نکهیا یجا

 .گذاشت

 

 از و شد خی م صورتش به تیجد با ایثر شرمنده نگاه

 ّشر به ختم بحث نیا یانتها  که ختیگر اش هیتنب بند

 !نشود

 نیا در باشه:گفت و کرد نییپا و باال آهسته را سرش

 آمنه که شدم باعث ناخواسته. یگ یم درست مورد

 بودم مونی پش بابتش هم عمر ی همه و  بکشه عذاب

  پس دلداده و گناه یب دختر کی رو تاوانش چرا که

 ... اما. داد

 

 یم رو پدرم وار وونهید مادرم که یدار قبول پس_

 خواست؟ 

 

 ...پسرم داره تو حال به یفرق چه من کردن قبول_
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  یرو را شی ها چشم و کرد بلند را اش اشاره انگشت

 . تایرز یحت بست  یچ همه

  ساختمان  یها ستون که بود شده بلند  انقدر شیصدا

 . نشناخت را خودش هم خودش  لحظه کی و دیلرز

 

 !پسرم نگو من به_

 

 آمده اشتباه را راه یکجا. خورد ایثر جمله   را جانش

 ضجه دیشا...شیها تجربه دیشا...قضاوتش دیبود؟شا

 بود که  چه هر...پدرش کمبود و نبود و آمنه یها

 .آورد بار را یزخم از پر و تلخ آدم نیهمچ

. کرد باز هم  از را سشیخ  یها پلک و دی لرز اش چانه

  تو پسر:گفت یا شده تر آرام لحن با شمرده شمرده

 . خانم  حاج ستمین

 

 به و نشست  ایثر یها  لب یرو ییایر یب لبخند

 یمحل یب بود، شده خشک تایرز دست در که ییدارو

  جلو تخت لبه تا زحمت هزار با را خودش و کرد

 .دیکش
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 .دهیخم اما بود؛ دخترش  شانه به شانه

 یمیقد ییها  خاطره سراغ و کرد نییپا و  باال را سرش

 لبخند روزها آن بود ادی  از یحت رفت خورده خاک و

 .کرد زمزمه یمرض و  گرفته لحن با و آمد لبش به

 

 نخواست روزگار که هرچند!یباش یتونست یم یول_

 رو اسمش د،یام سمون  یر به زدن  چنگ یبرا و

 !قسمت میگذاشت

 

 کنار نیا با چطور.  خورد قلبش به که بود ریت

 وارید به را سرش اسیق نیا با  د؟چطوریایب

  بهتر موجب دهایشا و اگر و اما نیا  نکوبد؟چطور

 نگردد؟ حالش شدن

 رد؟یبگ پناه کجا به دیبا بود، یاصل درد   که خودش با

 

 تا یرز#

 

 

@shahregoftegoo



 

 ۱۶۷_پارت #

 

 

 

  

 یسع. خانم  ایثر یباش مادرم یتون ینم  چوقتی ه تو_

  نییپا یبر  باال. مادرم یجا  یبذار رو خودت  نکن هم

 !یخیش یعل معشوقه  ،یایب

 

  هیتسو که یاومد  نجایا. یزن  یم نیسنگ  یها حرف_

 نه؟. یبشنو که یومدی ن یکن حساب

 

 .انداخت  سرش در را شیصدا

 

 جون به خودم،  جون به یول...آره نبود تایرز اگه_

 نیا یتو گذاشتم پا جبران بخاطر فقط خودش،

 ...خونه
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 یرو را دستش. شد ن ییپا و باال ناگهان ایثر فشار

  را راهنشی پ و یروسر و گذاشت اش نهیس ی قفسه

 . کرد مچاله چنگش در باهم

 سرش به که بود گرفته را خودش ی جلو  زور به 

  ریز را ها حرمت بود شده رید گرید یول. نکشد ادیفر

 .رمردیش نیا کرده کوب لگد شیپاها

 تا دور که ییها چشم و  شده  داغ و نی سنگ یسر با

 وارد کمرش به یفیخف فشار بود، گشته  متورم دورش

 !ردی بگ باال را سرش و ندیبنش  صاف که کرد

 

 .یبد گوش و  ینیبش دیبا یاومد  که حاال_

 

  بابام و تو ته و سر یب بدم؟داستان گوش رو یچ_ 

 رو ها قصه نیا. گردونهیبرنم  قبر تو از رو مادرم که

  تکون آب از آب هم یبگ  چون دارشیخر شیپ ببر

 یادهیفا چه سهراب مرگ بعد دارو نوش خوره، ینم

 داره؟
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 .بود شده یقاط هم در شهاب و ایثر یصدا

  

 که نداشت خبر  روحمم چون خورهیم درد به داره،_

 ...خواد یم رو یعل آمنه

 

  انقدر. افتاد سرفه به و دیکش داد معمول  حد از تر بلند

 دهیترس و  دلواپس تایرز که کرد خشک  یها سرفه

 . اوردیب آب یوانیل تا شد بلند

  از تر رحم یب که بود شهاب نکرد، هول که یکس تنها

 داره ربط البد  داره ربط:گفت  سنگ یسرد به شهیهم

 ... نمیب یم تو  چشم از که

 

 ؟ یر یم کجا_

 

 .بمونم  نجایا نیا  از شتریب گهی د تونم ینم_

 

  هنوز و بود کشک اش یآمادگ. کرد تند پا  در طرف به

 .نفرته از یمنجالب وجودش اعماق ته ته هم
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  شهیهم  مثل خواست و دیکش نییپا را در رهیدستگ

 ...برود

 ...نگزد هم  ککش و برود

 .دی د را تایرز اش یرو به رو آخر لحظه اما

 اش یمشک به لی ما سوخته یا قهوه یها  مردمک به

 ...کرد نگاهش خی و سرد و  دوخت چشم

  که زد گره ناکجا  به را نگاهش و گرفت  باال را سرش 

 بود؟ ممکن مگه یول ندهد؛ تله به ُدم ممکن یجا تا

 

  کی فقط شت،یپ گردمی برنم یبر اگه چون  نرو_

  شیپرست یم که یک هر  جون به رو تو یدار شانس

 .ری نگ خودت از رو  شانس نیا

 

 و دیچیپ گوشش  در ایثر جبروت پر و گرفته یصدا

. شیها چشم در بود خار  زن نیا. زد هم  بر را حالش

 داشته هم را قبل سال پانزده برگرداندن  اگرقدرت یحت

 !باشد
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 .حداقل بده گوش ی اومد یوقت_

 

  میها چشم  یجلو از زدم پا و دست خون تو ها سال_

 ...ره ینم کنار

 

 تا یک یبرا رفته ادشی چرا .انداخت نیی پا را سرش

  محاله و شده ونشیمد که یکس یبرا بود  آمده نجایا

 .بدهد پس ها یراحت نیا به را اش یبده بتواند که

 

 بهتره پس. میدیم پس تاوان  میدار ها سال ما همه_

 میتصم یبرا باشه رید یلیخ فردا دی شا یبد گوش

 . یندار وقت  شهیهم گرفتن

 

 !بزند گرمش نیزم به تا کرده عزم ایثر

  کالم اسم به یسرطان بست، یا غده را  شییگلو راه

 .برگشت برو یب بود  خدا حرف حکم   که یا آمنه
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 تا یرز#

 

 

 

 ۱۶۸_پارت #

 

 

 

 

  به کینزد نفره، سه مبل  یرو و برگشت را رفته راه

 .نشست ا،ی ثر تخت

 و گذاشت نجا یا به پا که یموقع از بود کرده گناه حس

 .آورد فشار مغزش  به شتریب آمنه با شیها عهد

 گرفته را شی ها دست ایثر شیپ که تایرز به یواشکی 

 .دیایدرب  شیها هیر از نفسش تا شد رهیخ بود،
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  مبارکش یرو به یول بود؛ کرده یخرابکار  یبدجور

 اول نیهم و داده آب به یگل دسته  چه که اوردین

 ... شیقرارها و قول به زده گند ،یکار

 

 !اریب  ییچا  زهرا_

 

 گوشش به  آشپزخانه داخل از یدختر فیظر یصدا

 .خانم   ایثر چشم:گفت که دیرس

 

.  کرد شره به شروع  اش یرو و سر از صالیاست

 تکان تکان قرارانه یب  شیپاها و دیلرز شیها دست

 . خورد

 اش هیتک که ی محکم و آرام زن سمت سرش اراده یب

 .دیچرخ بود، زده تخت  تاج به را

 

 . شماست با گوشم  پا تا سر  که دییبفرما_
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  مبل یرو تر کج. کرد ادا احترام  با را ها  کلمه زور به

  یروز نیهمچ  یبرا باشد ایثر به مشرف که نشست

 و کوزه  کاسه ریز خدا اما بود؛ دهیچ  برنامه بارها

 !شود فائق خشمش به که زد شیها نقشه

 

 را دردش هم بود یا  معجزه بیعج داشتن دوست

 ...درمانش هم و فرستاده

 انتخاب به را یکی کدام که بود خودش دست

 ...ندیبرگز

 را شیایدن ای  ساخت را شیایدن که یکس شیپ از رفتن

 کرد؟ رانهیو

 

 و احد  محور   و حول که زد ییفکرها به یتلخند

  تایرز یسو و  سمت به نگاهش آرام آرام. بود واحدش

  و تن سردش، و یجد نگاه کشمکش از و شد دهیکش

 .دیلرز بدنش

 ییها دندان با و زد خونش به کارد شی ها یمحل یب

 یم شروع کجا از:گفت دهیجو دهیجو هم، به دهیچسب

 ...هللا د؟بسمیکن
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  و بوده اش ی سنگدل شاهد هم که شد یدختر  به رهیخ

 ...عطوفتش و مهر هم

  ییبایشک لحن  با یخیش یعل معشوقه تایرز یجا یول

 .کرد زمزمه

 

  باهات بتونم که کن تر رو گلوت بردار رو تییچا_

 .باش صبور داماد، کنم صحبت

 

 یفنجان بود، گرفته طرفش به زهرا که یی چا ینیس از

 . د یکش سر داغ داغ و برداشت

  در داغ نیا یول. بود شده تا چهار همه   یها چشم

 ! نبود یچیه داغ آن برابر

 پاکت شلوارش بیج  از و خاراند  را ششیر ته

  در ییابروها و چشم با ایثر  به رو و درآورد یگار یس

 . خواست اجازه کسب اشاره و  مایا پر و هم

 

  رو ها پنجره زهرا. آزاده نخ کی یبکش یتون یم_

 .دخترم کن باز زحمت یب
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 . خانم...ایثر بگو پدرم از فرصت نیا تو_

 

 خودش یرو به که دیچ بد خانم، کنار  را اسمش

 به آرامش با تا کرد نگاه یقال یها گل به و اوردین

 .بزند  سر ها گذشته

  ختنیر از مانع که گرفت را خودش یجلو  چقدر هر

 ...نتوانست بشود، شیها اشک

 ... بود شده منفجر

  ییها چشم و فرستاده باال کمرنگ  یابروها با و

 ادی به را شی ها یجوان کرد تالش ن،یغمگ و درخشان

 . اوردیب

 ...جنوب یزندگ  از سرشار یها تابستان و گرم آفتاب

 ...عباس بندر بازار

 خواه خاطر  که ییها روبندزن و ها فروش دست

 ... بودند یواقع ییها مجنون شانیها
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 همه که ی بزرگ شهر از بود اومده تهران از یعل_

  یجا خب و داشتن رو  دانشگاهش به رفتن  یآرزو

  یدخترها. یحساب درست یها آدم یجا . بود یبزرگ

 ...بود تو مادر آمنه شی کی که خواستنش یم یادیز

 

 .کرد مکث

 

 بار...گرفت قرار  راهم سر بار چند نکهیا از بعد یول_

 دل و رمی بگ رو خودم  یجلو نتونستم...سوم...دوم

 ای رید که دونستم یم و بود بسته بهم دل. بستم بهش

 !شه یم قطع وصال نیا زود

 .  ریگیماه من پدر و بود خان پدرش چون دونستم یم

 

  و خواب  یعل و من ازدواج که بود روشن روز مثل

 رو ها آدم حسرتش یتو که ییای رو...الهیخ

 ...سوزوند

 

 تا یرز#
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 ۱۶۹_پارت #

 ی شمس ۱۳۶۶ سال گذشته

 بندرعباس_جنوب 

 

 

 

 به و زدم را روبندم. میبود گذاشته قرار ایدر کنار 

  بود، شده سوخته آفتاب پوستشان رنگ  که ییها بچه

 .زدم  لبخند دل ته از و کردم نگاه

 و تهران مردم از یلیخ هوا یشرج و نم و ایدر یبو 

  یباال را دستم. بود کرده هالک را گه ید یشهرها 

 .نزند را  میها چشم آفتاب دیشد نور که گرفتم سرم

 و نازک راهنیپ از یراحت به گرم م  ینس

 .بود میپاها مچ تا قدش که کرد عبور( کندوره)سبکم

 میمستق و گذاشتم داغ یها شن یرو را انمی عر یپاها

 . دمیکش یقیعم نفس و رفتم  ایدر طرف به
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 . بود خوب یل یخ یعل با روزها نیا حالم 

 نبود اطرافم یها آدم هیشب هم ذره ک ی  یحت چون

 که ییها کتاب یایدن از آمده گهید یا ارهی س از انگار

 موم باغچه یها  نخل بر هیتک ماه، نور ریز شبانه،

 . خواندم گپو

 بدنم از را میها دست و  بستم هم یرو را میها  پلک

 و شد تکه تکه قلبم دمیشن که را شیصدا. کردم جدا

  وستهیپ قتی حق به یها الیخ انیم تا برگشتم شرمزده

 چشم چون بودم کرده گم را ها کلمه یول. بپرم اش

 افتاده شی دایش و شب  رنگ هم یها  چشم به میها

 !بود

 

 . ایثر یکرد  رید چه_

 

 ؟یعل یبود  کجا تو ُدمیرس  موقع به مو_

 

  رنگ مییها  گونه و کرد ییهوا را دلم لبخندش  دیخند

 .گرفت
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 . بودم نجایهم_

 

 ؟ یداد نشون رید رو خودت  چرا پس_

 

 من و بکشنم من را سکوتش که بود کرده سکوت

  از بودم دهیفهم آرامشش پر لبخند از بزنم حرف مدام

 تشیاذ یبرا بود کرده رو را دستش که  شیها چشم

  یحرف کام تا الم ش،ی تماشا از بردن لذت یبرا نه

 .نزدم

  افتاد راه خدا، حرام و حالل الیخ یب و گرفت را دستم

  یسر چند بود معلوم که ی رنگ یآب و سبز قیقا سمت

 .آخرشه یها نفس و خورده رنگ

  که یحال در برد باال صدا دور یا فاصله با همانجا از

 هیشب درست اش، کننده تیحما  و یقو دست نیب دستم

 . بود شده ذوب ابوالقاسم، بابا دست

 

 آمادست؟ قیقا_
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 د  یرش و  جوان پسر. بود یعل یها دوست  از یکی

 ینما اش، رهیت پوست و  یفرفر  یموها که یالغر

 . کرد شتریب را شیها دندان

  استرس با و شد بدل و رد من و یعل نیب  نگاهش

  هوا امروز داداش.)مره  نیطوفان ایدر امرو کاکا:گفت

 .( نرو هیطوفان

 

 (هامون جنوبم بچه.)هامون جونوبوم  چوک_

 

 اصرارش به توجه بدون یعل و دیپر  نییپا قیقا از

 که دیکش ساحل تا را  قیقا م،ینر ایدر نکهیا یبرا

 یبرا بود زده لک دلم که یحال در نشود شیخ  میپاها

 ...شنا

 

 بش ق یقا سوار هسترم  منتظرت بدو  ایثر بدو_

  منتظرت بدو ایثر بدو.)م ین یبگ هم با غروبو ببرومت

 ( مینیبب هم  با رو غروب  ببرمت شو قی قا سوار بودم
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 بم یصدا با انداخت ضعف به را دلم اش یجنوب لهجه

 .مهربان و نیدلنش بود، ویراد هیشب که یا دورگه و

  

 

 تا یرز#

 

 

 ۱۷۰_پارت #

 

 

 

 

 که بود برنداشته را  پارو هنوز. شدم قیقا سوار

  یفرفر یموها  که دیرش  و الغر جوان  همان هامون

 یها دندان و  پهن یلبخند  با بود، شده آشفته مشیحج

  دیکاکا؟ببخش زن ی؟خشی خوب:گفت دشیسف و بزرگ

 زن ی؟خوش یخوب.)می بگ مکردن عادت یطو یا

 .(ن یبگ میکرد عادت ینطور یا دیداداش؟ببخش
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 از پس یکی  چون نشست میها لب یرو  یپررنگ لبخند

 نیا به نه کرد  نگاهم برادرش زن چشم به ها مدت

 ! باشد تصاحبم  دنبال که چشم

 از یکی زن  که داشتند اعتقاد یعل جز به مردها شتریب

 پول بودند حاضر بابتش بود شانیها  ملک و مال

 یول بودند؛ داده شنهادیپ  هم ابوالقاسم پدرم به بدهند

 .بفروشد را دخترش که نشد یراض وجه چیه به

 

 .خدا به نیطوفان هوا. کاکا زن باش  یعل مراقب_

 

  ینظر نکهیا از شیپ و  نشستم یسخت  به قیقا داخل

  تشیجد که یلحن و هم در ییها اخم با یعل بدهم

 نبود یچاپلوس اهل که هامون به بود روشن  آشکارا

 .دیغر

 

 ستین  الزم باشه اطراف و ساحل  به حواست_

 .نکن یخال رو دلش یکن نگرانش
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 به امتیق بفهمه خان بزرگ اگه کاکا خودتم  فکر به_

 !کنه یم پا

 

 لق دهنت. ردستش یز و خدمتکار نه ابوعطارم پسر_

  حوصله.  هامون خودم  به بسپر رو ش یمابق نباشه

 .کنم کنتاک ونسی نیع هم  تو با ندارم

 

  مردمک دور یدیسف. زد رونیب حدقه از  شیها چشم

 .بود زرد یاندک اش یذغال یها

 

 ؟یچوندیپ رو گوشش راسته په_

 

 .میبرگرد تا باشه حواست. ستمین یطبع شوخ آدم_

 

 و بود باال زانو تا شلوارش  پاچه  نشست مقابلم

 . شن پر   و  سیخ  شیپاها

 اش مردانه و جذاب که بود تنش یا سورمه یشرت یت

 بندرعباس یمیقد یمردها به رتشیغ و معرفت کرده
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 به اش، یفکر  روشن و دنیپوش لباس سبک و رفته

 . ها یتهران

  عضله. زد ضربه ایدر مواج به و برداشت را پارو

 یترس شدت از شیابروها و بود شده منقبض  شیها

  شهیپ سکوت و دیتن هم در داشتند، پدرش از همه که

 .کرد

  خم جلو به بخورد را خونش خون، که اوردمین طاقت

 به رو پشت پر یها لی سب و صورت رهیخ و شدم

 .یعل نیبب رو مو:گفتم نشییپا

 

 از پر...بهار لطافت از پر ییها چشم با و کرد نگاهم

  پارو ات،ی ح نور از پر...تابستان بخش یزندگ یگرما

 .گرفت را دستم دو هر و گذاشت  کنار را

 

 ا؟یثر نمینب رو تو شه  یم مگه_

 

 . شدم قیدق ش یها چشم در
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 بُشم تون خانواده عروس کنه ینم قبول خان  بزرگ_

 .یعل

 

 تو فقط که منم مهم خواد یم یچ یک که ستین مهم_

 .ایثر خوام یم عمرم آخر تا رو

 

 تا یرز#

 

 

 ۱۷۱_پارت #

 

 

 

 

 همه نی ا نان،یاطم همه نیا بود باخته رنگ ترسم

 از را پارو. باشد بزرگ یدروغ بود ممکن ریغ ن،یقی

  خروشش از ایدر. نشستم کنارش و برداشتم کنارش

 .بود دهیرس حالتش نیتر ساکن به و افتاده
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 تازه یدون  یم. کرد باور رو حرفت که  بشه کاش_

 !بود تو پدر اسم همه زبون ورد یول بودم اومده نجایا

 

 را دستش دو  هر که رفت در کوره از عی سر یقدر به

 در و شد خم. گرفت قاب و گذاشت  صورتم یرو

  ها سال از که یحرص با  و میها چشم  یها مردمک

 بزرگ:گفت بود، شده نی نش ته وجودش در ذره ذره

. ایثر رهی بگ میتصم من یزندگ یبرا تونه  ینم خان

 ینم رو من یزندگ کنه  نابود تونسته رو هیبق یزندگ

 !ارهیب در چنگم از رو تو ذارم ینم. تونه

 

  خان، بزرگ مادرت،. یعل انییم در مخالفمون همه_

 . عموهات خصوص  به هاتون لیفام و ها خواهر

 

  ظاهر اش  چهره یاجزا در خشم با خته یآم یکالفگ

 یبرا  سخت و سفت و گرفت آغوشم در که بود شده

 سرش. کرد  تر تنگ را بود ساخته که یحصار  ن،یاول
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  و برد ختهی ر رونیب لیَجلو ریز از که م یموها نیب را

 .دیکش بو قیعم

 ،یعل  از من گرفتن و نذاشتن و نداشتن حسرت

  متقابلش.  بود کرده داغونش و چاره  یب هم فکرش

 عقب را سرم و انداختم شیها شانه دور را دستم

 یفرار راه   یپ اما بزنم؛  زل شیها چشم به تا دمیکش

  را نگاهم دنبالش به که  کرد کج را صورتش و بود

 .فرستادم

 

 اش ینیب یها پره!...قرمز و بود سی خ  شیها چشم

  یختگیر هم به و...هم چفت شیها دندان و بود گشاد

 هم با یعنی شدنش مصمم  و بود صورتش نفکی ال جز

 ...!مرگ یپا تا ماندن

 

 ...نکن هم  فکرش_

 

 قیقا  داخل یچوب غهیت طرف آن را اش یپا کی

  اشکش نم. دیکش دست شیها لیسب  به و انداخت
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 یرو  شیها  چشم کاسه از نکهیا بدون بود شده خشک

 !بچکد صورتش

 شمرده و شد بهیغر منطقش با و دیکش یقیعم نفس

 خوام ینم...ایثر کنم یم ...رو فکرش:گفت شمرده

 .بزنم جا...ترسو ی ها آدم...مثل

 

 ریغ به گهید راه دنبال گم یم یعل بزن جا گم ینم_

 .باش  شهرمون از رفتن و یمک یقا ازدواج

 

 .نداره ی ا گهید راه_

 

  ساحل  طرف به ما سر یباال از ییا یدر یها مرغ

 و بود یکی تار به رو ی قرمز از ایدر. کردند پرواز

.  خورد یکوچک تکان قیقا. نشستم یعل  به تر کینزد

 قبلش، آرامش  و بود شدن  شتریب حال در آب مواج

 !نبود مخرب یطوفان  آغاز   یبرا  شیب یهشدار

 

 .شه یم شب داره یعل  میبر بهتره_
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 .دمیکش اش  یقو یبازوها  یرو را دستم

 

 قراره که ییجا هر تا حاضرم که یبدون خوام یم_

 رو تو. بندرعباس از مینر یول ام؛یب پات به پا میبجنگ 

 .یپرست یم که یک هر به

 

 رهیخ بود، شناخته که یی ایدر رنگ و  میها چشم به

 یم رو تو فقط من:گفت  شده مسخ و کرد  نگاه رهیخ

 ا یثر پرستم

 

  تایرز#

 

 

 ۱۷۲_پارت #

 ۱۳۹۹/۰۳/۰۲_حال#
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  دندان. کرد دنیلرز به شروع وجودش بند بند خشم از

 یا پرده شی ها  چشم برابر در و خورد  هم به شیها

 . شد دهیکش ک یتار و اهیس

 قابل هم فاصله آن از یحت  داغش یها  نفس یصدا 

 یا وقفه ایثر و کرد مشت  را شیها دست. بود دنیشن

 .انداخت یمیقد یها  خاطره کردن فیتعر نیب

 کی که زد پا و دست  اش سوخته دل   و یبدبخت در

  گند اش ندهیآ به که نرود حدش  از فراتر شیصدا وقت

 !بزند

 نبازد را اش ندهیآ الاقل بود شده خراب که اش گذشته

 شده بزرگ خودساخته که یفیظر و محجوب یتایرز

 . بود

 یبرا و کرده پر پر را لبخندش که ییرو خنده  یتایرز

  قدم تا شده حاضر  با،یز برو دل تو خنده   آن برگرداندن

 ...بردارد یدیجد

 

 محدودش اطالعات   دروازه قفل و بشنود  که شده آماده

 ...بشکند را
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 یخیش خانواده عروس که کرد ینم قبول خان  بزرگ_

 بزرگ پدربزرگت شیپ تو اگر که همونجور. بشم  ها

  عقد سفره  یپا تایرز با داد ینم اجازه یشد یم

 ! یباش روزها نیا شاهد  نکهیا به برسه چه ،ینیبنش

 

 شهاب روح حاکم را سرما ا،ی ثر یها  حرف غربت 

  باز ضرب  و زور به هم از  را شیها دندان. بود کرده

  صد نه دل کی مادرم یدونست یم یول:دیپرس و کرد

 .عموش پسر به داده  دل دل،

 

 رمیبم بودم حاضر که دخترم جون به تایرز  جون به_

  خبر یب روحمم...دونستم ینم اد،ین سرش بالها نیا تا

 ... طرفه  کی عشق نیا از بود

 

 صورت ی رو که ییها اشک کردن پاک یبرا یتالش

 با فرش به  رهیخ و نکرد بود  ختهیر اش  مردانه و زبر

 .ایثر جان به شد شهی ت آرام، یلحن
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  که ندارم شک  بود، طرفه دو عشقشون ینبود اگه_

 .بود

 

 

  زمزمه یناباور با و دیکش هم در را شی ابروها ایثر

 .کرد

 

  محکوم دونستم ینم که یز یچ یبرا رو  من یدار_

 ؟یکن یم

 

 دستش پشت به و کرد ادا را یتلخ و جان کم" یوا"

 از مانع تایرز که زد انقدر. زد محکم ضربه چند

 زمان کی  که یسر بر دست و شد اش  یخودآزار 

  شور یحسود از را ها چشم اش یشمی ابر  ییسوهایگ

 غرق و زده خی شهاب به ظیغ با و دیکش بود، کرده

 . زد زل فکر

 نیا و زدیبرخ پُر تشر و توپ  با تا بود یواکنش منتظر

 !برساند انیپا به جا نیهم  را یباز

 ...حرکت کی...بود اضافه حرکت کی  منتظر فقط
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  و رهیبگ رو آمنه که بود گفته یعل به خان  بزرگ_

 .قبل از دونست یم هم   رو جوابش

  پدرت طی شرا تو یتونست یم درست تو ،یدون یم 

 حاج دختر امگوشه  جگر یجا  پدربزرگت که یباش

  یمرد عقد به رو تایرز و ره یبگ لقمه برات رو بیمص

 .نداره دوستش که ارهیب در

 

 از رفت  یاطلس طرف به بدو بدو تای رز  یها چشم

  و عاشق یپدر و مادر الش،یخ به سال همه  نیا نکهیا

 . بود دهیبال  خودش به داشته  معشوق

 ... حاال و

 سال آن یماجرا  یباق نخواهد و ردیبگ حرصش  که نه

 !نه...بشنود را ها

 کرد نگاه شهابش به یناراحت با و بود دشوار هضمش

    .زد زل  رهی خ رهیخ  ایثر به و برگشت یعصب که

 .  زن نیا بود زده ضعفش نقطه به صاف

 ضربه آن به راست و چپ که دهیفهم را ضعفش نقطه

 .کرد داریب را اش یزخم یخو و زد
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  اش شده مشت دست مراعات یا ذره بدون و مرز یب

  که نشده زاده کس چیه:گفت و دیکوب مبل دسته به را

 ارهیدرب خودم ریغ یکس عقد به رو تای رز  کنه جرات

 هم  ها یخیش خاندان کل سهله که پدربزرگم. خانم حاج

 .بخورن یگوه  نیهمچ تونن ی نم بشن جمع

 

 تا یرز#

 

 

 ۱۷۳_پارت #

 

 

 

 

 همان. برخاست اش یجا از و دیکش قیعم نفس چند

 به را دستش  کی و کرد متر را ییرا یپذ تکه کی

 .برد گردنش پشت را گرش ید دستش و زد کمرش
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  انتخاب درد اندازه به نه یول بود؛ گرفته یبیعج درد

 !بود عذابش  موجب خود نوع به کدام هر که یراه دو

  تا هزار پس از نکهیا به زد اش ینیخوشب  از یتلخند

 کمرش ش،یکمی و هزار ریز قیدق و برآمده مشکل

 !بود شده خرد و خم

 اش یشانیپ از عرق که  آورد  باال یسخت به را سرش

 . دیچک لباسش یرو

 . بودند کرده سکوت زن سه هر 

 . آشپزخانه در زهرا

 .تخت یرو ایثر

 .کرد  بزرگش مشقت با که یمادر کنار تایرز و

 

  خودت یتون ینم یشهاب؟حت سخته چقدر ینیب یم_

 من یکی یکن  تصور یتون ینم. یبذار پدرت  یجا رو

 .رهی بگ تو از رو

 

.  خورد زنگ گوشش در تایرز  محکم یصدا

 نکهیا بدون کرد انیب است یس نیا با را اعتراضش

 ستود را آرامشش. بزند غیج. بزند غر. بزند ادیفر
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  زاللش، یآب  رنگ خوش  یها مردمک  در که هرچند

 .بود مشهود یپررنگ یدلخور

 

  یا خلسه ش، یها پلک بستن با رنگش اه یس یها مژه

  با که کرد ا ی مه شهاب یبرا  ال،یخ و فکر یب و کوتاه

 . خورد هم به ایثر شدن بلند

  به فرزتر و زودتر زهرا و گرفت زیم به را دستش

 داغون سرطان. گرفت را بغلش ریز و دی دو اش یسو

 . بود کرده اش هیبن یب و

 

 رو یپررنج  یروزها خودش فقط  کنه یم فکر_

 ا،یدن نیا یتو  چکسیه کنه یم فکر...دخترم گذرونده

  یب آدم دونه ینم که فیح صد ...نداره یا غصه

 یب که خداست فقط چون نداره وجود مشکل

  یک. م یستین کامل. میشد دهیآفر گناه با ما...نقصه

  بالشت یرو  سر شب هر و شب هر آسوده و راحت

 ؟ یذاره؟ک یم
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 از دستش که شد دهیکش شهاب یسو به تایرز نگاه

  و یآتش یها  چشم از یطلبکار  رنگ و افتاد کمرش

 .گرفت فاصله توزش نهیک

 !انتقام نیا از بردارد دست و دیایب سرعقل کاش

  خدشه ایثر کوبنده اما مرتعش؛ یصدا  با شیها کاش

 .گرفت گوشزد حالت  شیها سوال و شد دار

 برود؟ فرو فکر به چه؟که که

 

 خودش به و بود هم در  شیها اخم باطل، الیخ یزه

 .  مسلط

 روز آن در   و شده خاموش که البد گذاشته ریتاث البته

 .برگردد ش یها چشم به یینایب تا کرده  تخته را نحس

 

 . دروغه نداره گه یم یک نداره؟هر غم یک_

 

 

  زیم ریز کمد داخل از و گرفت ینفس کنان هن هن

  شهاب به رو و درآورد خورده خاک یا  جعبه کنسول
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 خونه ینداده؟ک دست از زیعز ینداره؟ک درد یک:گفت

 ده؟ینکش قد پدر یب ینگرفته؟ک شیآت اش

 

 و آورد نییپا  را بود گرفته اوج رفته رفته که شیصدا

  امن یها دست از را دستش گرفت، قرار که کشینزد

 .کرد نگاه  قیعم شیها چشم  به و دیکش رونیب زهرا

 

 نرسونده ضرر یکس به تو اندازه چکدومی ه یول_

 جز نبوده یکس شی بان و باعث که یبدبخت بابت

 ! ابوعطار

 

 بست را اش مانده باز هم از خشک یها  لب ری تاخ با

 رونیب یمیقد یعکس و کرد باز را جعبه در عجله با و

 . آورد

  یقرار و قول و نشان به هی شب که یانگشتر همراه به

  را شیتایرز و  دیایب یکی نکهیا فکر یحت بود عاشقانه

  همان نکهی ا به برسد چه کرد اش وانهی د رد،یبگ پس

 ...دیکش سال  یها سال پدرش که بکشد را یفراق رنج
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  یها ینقاش نفرت با و نکرد درکش که سال  یها سال

 .سوزاند را ایثر

 !نفرت با

 یرو و  رفت باال دستش بار نیاول یبرا یعل و

 ...نشست شیها  انگشت رد پسرش، ن ینازن صورت

 

 .نکرد  فراموشش چوقتیه شهاب که یلیس

 

 تا یرز#

 

 

 ۱۷۴_پارت #

   یشمس ۱۳۶۶ سال گذشته

 بندرعباس_جنوب 
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 . نییپا بپر و ری بگ رو دستم_

 

 . آب در رفتم پا مچ تا و گرفتم را دستش

  ملس   یسرما از میخوشحال یعلن اعالم از قبل یول 

 طرف به و کرد بلندم  نیزم یرو از هوا یب ا،یدر

 .برداشت قدم هامون

 

 .نزن غی ج_

 

 .نییپا بذار رو من پس باشه:گفتم خنده با

 

 شیدایش جذبه  پر نگاه با و انداخت باال را شیابروها 

 .  کرد خود خام را من

 و جفت  یچ همه زودتر چه هر که بودم زده دل دل

  یک تا برسد سر به یدلتنگ نیا موعد و شود جور

 !ابوالقاسم بابا به ییدروغگو و یمکی قا یها قرار

 .بود ریدرگ همه از شتری ب خودش تازه
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 که سوزانده را مغزش یطرف از هم انشی اطراف یصدا 

 !اشتباه راه نیا از برگردد نشده وابسته تا

 .یعل یبرا بودم اشتباه یلیخ بودم، اشتباه

 

 حضور خجالت از و ختمیآو گردنش دور را دستم

 از پر یگو و گفت فقط.  شدم دیسف و  سرخ هامون

  نگاهش نه دم،یشن یعل با را اش یعصب و شیتشو

 . زدم یحرف نه و کردم

 

  مردم داداش.)استرس از بودوم زنده و  مردوم کاکا_

 .(استرس از شدم زنده و

 

 . آورد باالتر را سرم یعل یحی تفر خنده تک

 را میها چشم و شد پهن صورتم یرو دیخورش نور 

 .زد

  یها مردمک برق از هم  سوزن سر  کی یحت اما 

 !نکرد غافلم اقتدارش پر و اهیس

 !کرد مجذوبم مالقات قرار   نیاول در که یبرق
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 . هامون َمبَش نگران_

 

 کرد قشیتشو یجد و بم ییصدا با و شد رد کنارش از

 .بود اش جبهه در نفر کی نیهم حداقل چون

 

 .یداشت  رو هوام که گرم دمت_

 

  تیشکا و د ینرس زورش. بود شده یعل مقهور نوا یب

 ساکت که بود مجبور. برنخورد  ییجا  به هم شیها

 .نزند دم و بماند

 را راننده کنار در و گذاشت نمیزم یرو نیماش یجلو

  یدردسر و ندیبب را ما یکس دمیترس کرد، که باز

 .بسازد

 یب و نداشتم را مردم حرف   دنیکش شی پ جرات یول 

 .نشستم صدا و سر

  وسط نه  ییآ از فرستاد باال که را عقب صندوق در

 یول. اوردمی ن در سر یچیه  و انداختم پشت به ینگاه

 که افتاد  راهنشیپ به می ها چشم برگشت، که بعدش
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  جا همه در مادرش یزرنگ آوازه چون  کرده عوضش

 ! بود دهیچیپ

 

 به زد را استارت نکهی ا محض به و  نشست کنارم 

 میها چشم به رغبت و عشق با و شد زی خ مین طرفم

 .کرد نگاه

  بودند شده ییجادو  رنگ نیا فتهیش بندر یمردها همه

 داشتن دوست...یعل خواستن...یعل  یفتگیش یول

 !بود یا گه ید زیچ یعل

 

 . ایثر میکن ازدواج باهم نذاشت، هم خان بزرگ اگه_

 

 یدرماندگ با که دیکش شی پ را یقبل بحث همان دوباره

 ؟یدار رو  آخه؟کجا میبر کجا:گفتم

 

 تو. دارم رو تو که دونم یم رو نیا فقط دونم ینم_

 . ندارم یچیه بدم دست از رو
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 تا یرز#

 

 

 ۱۷۵_پارت #

 

 

 

 

 از بود برده ماتم. گذاشت نیماش فرمان دور را دستش

 ! من یعنی  ش؛ییدارا تنها به اذعانش

 یبزرگ یها  حسرت که  ری گیماه ابوالقاسم دختر تک

  کردن کوچ تا شهر در خواندن درس از بود دلش در

  نجس و فیکث شیها آدم نگاه جنس که یارید به

 .نباشد

 آسه بودم مجبور. بزنم بند رو بودم مجبور نجایا چون

 یول بودم دردسرساز خدا شه یهم. برگردم آسه و بروم

 شدن یخال به شروع یعل حرف نیا با دلم ته امروز

 .کرد
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 چون گرفتم کم دست ها مدت را خودم و بودم شییدارا

 صورتم ه،ی همسا  و لیفام یدخترها  هیبق نظر برخالف

 . بود شده ضعفم نقطه

 

 رتمیس  متوجه را بابا  جز چکس،یه  که ییها چشم

 .امروز به تا نکرد

 

 کنم؟ ات ادهی پ کجا_

 

 کی با و چسباند نیماش شهیش به را چپش دست آرنج

 طرف آن و طرف نی ا یا حرفه را فرمان دستش

 .کرد تیهدا

 نادر یلبخند د،ید که را ام زده خشک  و رهیخ نگاه

  شناخته خوب را یعل. بست نقش ش یها لب کنج

 و هوش که یکس کنار و زهرمار  برج هیبق کنار بودم،

 .مرد نیتر طبع شوخ پرانده؛ سرش از حواس

 

 .خوبه   اوجا هم دار نگه محله یپشت کوچه_
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 به یپ یخوب  به نتوانستم و بود یکیتار  به رو هوا

 هم در شک  یب شیها اخم یول ببرم؛ صورتش حالت

 که یدون یم خطرناکه  اونجا:گفت حانهیصر که بود

 . پلکه ی م اطرافت و پاتوقشونه  اوباش و اراذل

 

 .یعل که ستین ی ا گهید راه_

 

  به کینزد.  رفت فرو فکر به و کرد جا به جا را دنده

 لب ریز و دی چی پ ها کوچه پس  از یکی از شد که محله

 ! گفت مردم ث یحد و حرف  به ییگوربابا

 

 برگرد. برگرد نهیب یم یکی  رو ؟مایر یم  کجا یدار_

 . خدا رو تو

 

 یدیشد سردرد. دیکش صورتش یرو کالفه را دستش

  نیا ته میمستق و رک که یدوم قرار مثل بود، گرفته

 و دیایب نییپا طانی ش خر  از تا دادم نشانش را ارتباط

 .شیزندگ دنبال برود
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 شی ها چشم و گرفت درد سرش هم  موقع همان

 .شد  خون یکاسه

 در رهیدستگ یرو را دستم نشد، اش ی حال که حرفم

 به دنیرس قبل باالخره یول نبود دیتهد قصدم . گذاشتم

 دستم مچ استرس با و گذاشت ترمز یرو پا کوچه سر

 .گرفت را

 

 ؟یشد وونهید یکن  یم کاری چ_

 

 همه جایا یدون  ینم. یعل یشد وونهید تو_

 !اند؟ خان بزرگ خوار پاچه و جاسوس

 

 . ختی درآم التماس با میصدا لحن

 

 رو عشق نیا خوام ینم یفتیب در پدرت  با خوام ینم_

 .َمه چشم از رو شیآت نیا  و نهیبب شیآت
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  پا کی مرغش اما. نکرد یبحث و دیکش یقیعم نفس

 نرمش و  چرب زبان با تا شد ادهیپ نیماش از که بود

 !شهر میبرو  تا آورد دست به را ابوالقاسم بابا دل

 و ایرو شیها دانشگاه که یتختیپا.  تهران میبرو

 . بود خواب

 

 تا یرز#

 

 

 ۱۷۶_پارت #

 

 

 

 

  یرمردهای پ میشد کوچه وارد زنان قدم  هم به کینزد

 سال، پانزده تا ده نیب یها  بچه و ها زن محل، مسن

 .کردند  نگاه ما به بی غر و بیعج
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 نییپا از و  نییپا به باال از ...حسادت با... یکنجکاو با

 ...باال به

 

 یم خان بزرگ گوش به میاومد یم ینجوری هم دینبا_

 ؟یکرد رو فکرش رسه

 

 انداخته بلند یا هیسا که  کوچه داخل نخل درخت ریز

 بر در دستش دو هر با را صورتم و ستادیا بود،

 !بزند یحرف چه یک که نبود نیا  نگران. گرفت

 قرار که ییایدن از آمده یگر ید یایدن از یعل چون

  یزندگ نی ا به تا همانجا  میبرو و ردیبگ را دستم بود

 . میبزن دیجد  ییبو و رنگ د،یسف و اهیس

 

 گل میها  لپ شرم از و  گرفتم دندان به را نمییپا لب

 در و شد خم ممنوعه، انقالب نیا به توجه  یب. افتاد

  بسپرش رو ها نیا:گفت و کرد نگاه قی دق میها چشم

 و جشن و عروس  لباس فکر به فقط تو من به

 قبول؟. باش یکوبیپا
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 ...یعل اما_

 

 رو ات اجازه که نجایا اومدم نداره اگر  و اما. سیه_

 .رمیبگ پدرت از

 

 و تن و برخاست کوچه سر از ییآشنا ناموزون یصدا

 . لرزاند را بدنم

 

 ! ایثر_

 

 با یعل و کرد حمله بدنم  یها  سلول ی  همه به ترس

 سه دو سرش پشت که هیکر یصدا آن  طرف به ظیغ

 و کمر به دست و برگشت بود، گلفت گردن آدم تا

 شما؟: دیپرس نرمش یا ذره بدون

 

 .  آمد جلوتر و  جلو و گرفت  دهیناد را یعل

 سال دو بعد یچطور  بودم شده خالص دستش از تازه

 بود؟  کرده دای پ را ما آدرس
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 چموش؟  ُدختکه یبر در دستوم از یاَتون یاَکن فکر_

 

 

  ال ییها ییدمپا با بود تنش یعرب دشداشه لباس

  چنگ ی  قدم چند تا و انداخت غبغش به باد. یانگشت

 یرو ی عل دست که رفت  شیپ راهنمیپ به انداختن

 .کرد پرتش عقب به و نشست اش نهیس

 خودش از تر گنده یبرادرها  افتاد، که  نیزم یرو

 یول شتافتند؛ یعل یسو به و کردند جورش  و جمع

  از مانع میابراه  ادیفر شود پا به یّشر  نکهیا از قبل

 ! شد دستشان دار ضامن چاقو زدن

 

 یدزد ناموس)عامو؟ ها . اتکردن یدزد  ناموس_

 (عمو؟ هان. یکرد

 

 ،یمیقد بنز یباال نور با  که بودم شده میقا یعل پشت

  کیعل سالم و احترام پرت کوتاه یا  لحظه حواسم

 .شد انسالیم یمرد یبرا  ها هیهمسا
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 به که یمیابراه  برگشتن بود  خان بزرگ سر ریز پس

 نیا به میآورد پناه و  میافت ی نجات دستش  از زور

 ب؟ی غر شهرستان

 سر به یزبان یب زبان با و گرفتم را یعل سرد دست

  شمرده شمرده یبلند یصدا  با که کردم اشاره کوچه

 قانون هرجا بفهمت که وستا عقب  برو ایثر:گفت

  رو ناموس  دزد انگ ناتونت چکهیه. هستنیا خودش

  و یپاکتر گل برگ از که  تو خصوص به  بزنت ما به

  ستایوا عقب برو ایثر.)یستین مردکه نیا زن ادونوم

  ینم چکسیه. داره رو خودش قانون جا هر بفهمه که

  تو خصوص به بزنه ما به  رو ناموس دزد  انگ تونه

 کهیمردت نیا زن دونم یم  و یتر پاک گل برگ از که

 .(یستین

 

 بود قرار که یی بال از ختیر  دلم. بود شده  خلوت کوچه

 از که بود هشدارش  تازه نیا اوردیب سرم خان بزرگ

 ...کوچک تذکر کی  فقط...رمیبگ فاصله  پسرش

 

 تا یرز#
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 ۱۷۷_پارت #

 ۱۳۹۹/۰۳/۰۲_حال#

 

 

 

 

  یصندل یرو از الدیم. کرد باز شدت  به را دکان در

. کرد نگاه شهاب خسته صورت به و  دیپر دار چرخ

 آرام را دستش  و انداخت زیم یرو را دهایکل دسته

  نبض شیها قهیشق. برد شیموها ی ساقه  نیب آرام

 گلدان کنار یها یصندل  به یلگد شیپاها با و گرفت

 .کرد شان  چپه و زد ها

 

 داداش؟ شده یچ_

 

  آشپزخانه به بدو بدو و دیترس یاندک الدیم اولش

 سپس. آورد آب یوانیل و رفت  مغازه کوچک و یپشت
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 دو دو برادرش مچاله و کبود چهره یرو شیها چشم

 با را اش یدلواپس و اورد ی ن سکوت تاب دلش. زد

 . کرد رها ادیفر

 

  میگ ینم یچ یه یه...یکن  یم نابود یدار رو خودت_

 ایب...بزن حرف ایب یلعنت  د  ...میگذر یم یه...بهت

 دایپ دیبر رو درمونش ی ب درد و شده مرگم نیا بگو

 !واسم دیاریب دیکن

 

 دستش از را آب وانیل و کرد الدیم  نگاه چپ چپ

 قیعم بازدم و دم تا چند. دینوش الجرعه و گرفت

  تا گردد هضم ذهنش در ای ثر یها صحبت که گرفت

 .نزند شان  کله به شدن زنده هوس یمیقد  یها خاطره

 که اش یتا چهار  دوتا دو و کرد نییپا و  باال را سرش

 .کرد زمزمه دهیبُر و  فیضع ییصدا با شد یکی

 

 ... الدیم شه ی نم دایپ...شد یم دایپ کاش_

 

 ؟ یبود کجا_
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  نحس  حادثه روز آن از که ساله پانزده از شتریب

  یجلو دفعه هر یول کرده؛ هیگر یهوا دلش و گذشته

 ضربه  اش یفیضع از تا ستادهیا قد تمام خودش

 .نخورد  یمهلک

 با که دیچرخ   اش زده رانی ح برادر سمت به تند سرش

 باد یگلو به کی نزد ییجا اش شده درشت یها چشم

 !بود رفته نشانه اش کرده

 

 .زمانه ای ثر شیپ_

 

. زد دور را زیم و برد شی موها نیب را دستش دو هر

  لبه یرو و زد رونیب دهانش از یجان کم" اوه اوه،"

 اصابت آن به شهاب غضب ریت که یسالم یصندل

 و گرفت باال را سرش و نشست بود، نکرده

 زد؟  یحرف  چه یعنیشد؟ یچ:دیپرس
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 خواد یم رو  یعل خاطر آمنه دونستم ی نم چبدونم،_

 ذاشت ینم خان  بزرگ و م یبود گهیهمد عاشق ما....و

 !سوخته نسل یتراژد  یها داستان نیا از...و

 

 ؟یرفت تا یرز بخاطر_

 

  یژست با و دیکوب زیم یرو  را یخال وانیل حرص با

  خر مغز یچ پس:گفت بود، یعاشق ایدن ک ی پشتش که

  خراب رو ما خونه که بزنم حرف یزن  با برم خوردم

 کرد؟

 

  را تایرز که  هم چقدر هر. بود نرفته نیب از اش ینیبدب

 و شبهه و شک از پر  وجودش از  یمین بخواهد،

 . بود یدشمن

  حس را روانش و روح یرو  ایثر یها خاطره  راتیتاث

 دهد حق مبادا تا زده راه آن به را خودش یول کرده؛

 !سوزاند  را شیها ینقاش که یزن به

  گرید یها  زن تمام از نفرتش  یبان و باعث که یزن

 ! بود شده
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  گانهیب شدن داشته دوست و داشتن دوست با که یزن

 لجن به را وجودش گناه احساس وقت کی که کرد اش

 !نکشد

 از ینخ. درآورد زیم کشو از ینستونیو  گاریس پاکت

  نگاه با که گذاشت دهانش گوشه و برداشت  را آن

 .شد مواجه الدیم گر حتینص و میمستق

 

  قورت بگو. یکرد پر دهنت تو که یزی چ اون بگو_

 .  نده

 

 هیبق تا،ی رز بخاطر یاومد رو راه ینجایا تا که تو_

  کی از دست و ریبگ رو قتیحق یپ. برو هم رو اش

  نگه مغزت تو سال همه نیا که یور  و شعر مشت

 .  دار ور یداشت اش

 گه یم ایثر که ییزهایچ وسط نیا دیشا نمون، بزدل

 یکن یغلط چه یخوا یم  اونوقت باشه بوده راست

 شهاب؟ 

 

 تا یرز#
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 ۱۷۸_پارت #

 

 

 

 

 .بود پر اش شامه در هنوز آمنه یبو

 

 .دونم ینم_

 

 خودت یخودیب کن، فکر اش درباره شتری ب کمی پس_

 .وجدان عذاب هچل تو ننداز رو

 

 . شد بلند یصندل یو ر از و زد یتلخند

 در را اش مانده ته و گرفت گارشیس از یظیغل کام 

 .  کرد خاموش زیم یرو  یگار ی جاس
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 و گذاشت شکسته قندان یها خرده شه یش یرو پا

 .برگرداند اولش حالت به را یصندل

 دنیخز و بحث کردن عوض یبرا بود  یخوب فرصت

 دانسته یاصل گناهکار را خودش که یمشکل دل در

 .بود

 

 چطوره؟ اءیض پسر حال ال،یخ یب  رو ها نیا_

 

 . انداخت ادشی را ییکذا سهیدس آن

  بچه پسر سر به ییبال که بود نیا از  وحشتش تمام

  بود، داده پدرش به را اش یبهبود دینو که یمعصوم

 . حنا در بماند دستش و دیایب

 کرد آزاد ش یها هیر از سخت  و تند را بازدمش الدیم

 برادر ی بازوها  یرو را دستش دو هر. شد بلند و

  یجا بهتره شیعموم وضع:گفت و گذاشت اش، یناتن

 . داداش باش حسابت طرف ریگیپ یول  هست؛ دیام

 

 . کن فی تعر اول از_
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 فکر در و دیکش اش ین یب ریز را اش اشاره انگشت

 و پدر ته و سر یب یدشمن نیا کجا از که رفت فرو

 گر مواخذه نگاه با و کرد من من. بشکافد را یپسر

 !شد باز آشفته نیا انهیم از شروعش به ناچار شهاب

 

  از رو آمارت نفر کی یخورد چاقو که شب همون_

 .رهیگ یم دیس

 

 . خب_

 

 رو وآبادش جد تو و ته و دنبالش افتاده  سلمان_

 لگد و چک تا دو با و وقتش سر میرفت هم  ما درآورده

 .خوره یم آب  کجا از که میگرفت اعتراف

 

 .کرد آزاد زور به را اش شده حبس نفس 

 بودند، دوخته که یپاپوش از یموذ و بیعج یا خنده 

 .بست نقش لبش یرو
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 ها مدت از بعد و نبود یکس کم حسابش طرف پس 

  کورکورانه خشم با که کرده دایپ باهوش و قدر یبیرق

 !بزنند نی زم را او اش

 

  سر کی که نیهم. دهیفهم را مورد کی  نیهم الاقل

  کرده، کسب اطالعات آدم نیا از شده هم سوزن

 .بود  ییایدن خودش

 غار اری به و گرفت ی تالف و جانیه  رنگ بانگش 

 روزمندانهی پ یلبخند و هم در ییها اخم با متعجبش

 .داداش ستین یعل کار:گفت

. میکن فکر ینجور یا ما خواد یم که ییبابا کی کار 

 !میشد خر که باشه نیا  الشیخ به بذار نداره، بیع

 

 از شیها  ابرو و بود مانده  باز مهین تا الدیم دهان

 .هم در ی جی گ و رتیح

 به را دستش رفتن قبل و دیکش نییپا را در رهیدستگ 

  به حواسش  یچشم  چهار که برد باال یخداحافظ  یمعن

 . ردینگ چرتش و باشد دکان

ن یحت  ! لیتعط هم  یباز  لیموبا بعد م 
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 ... خواب باز چشم با فقط

 

 تا یرز#

 

 

 ۱۷۹_پارت #

 

 

 

 

  آقا طبقه سه ساختمان در یجلو را اش شش ستیدو

 . شد ادهیپ و کرد پارک زیپرو

  یا صدقه قربان و رعنا یصدا . زد را اول طبقه زنگ

 دیچ یپ کوچه داخل بود، میمر گاه گه حسادت عامل که

 .کرد باز اش یرو به کوتاه هیثان چند از پس را در و

 کفش و رفت شتابزده و بلند ییها گام با  را اطیح راه

 رعنا نکهیا از قبل. درآورد اول پاگرد در را شیها

  محبت و  مهر با هم ساعت کی و ردی بگ را خفتش
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 را ها پله ببرد، سر را اش حوصله اش یافراط یها

 .رفت باال  یکی تا دو

 

 وقت چند نیا که ششی ر به لیما یها  شیر ته به

 دیکش دست بتراشد، تراش، شیر با بود نکرده فرصت

 باال در به زدن ضربه یبرا اش اشاره انگشت و

 . رفت

 و زده لک دلش فقط. بود نگذاشته جا  را شیدهایکل

 ! بود دهی چ شی تایرز با  که کرده را ییاها یرو  یهوا

 

 . برگردد سرکار از خسته

 و همراه...سرش تاج...زنش واسطه به در و بزند در

  عطر یبو که یحال در بازگردد...اش یزندگ همسفر

 .بود گرفته فرا  را جا همه  یسبز قورمه

  یول بکوبد در به محکم یا تقه که رفت باال دستش

 . کرد باز تایرز را  در آخر  لحظه

  دل در که ییآرزو  مثل. معجزه مثل. بود خواب مثل

 یشمع نور با ناگهان عمرش مقطع نیتر کیتار

 !شد روشن
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 .یایب رید کردم یم فکر_

 

 در چوب  چهار به را دستش و کرد عود  طنتشیش

 . زد هیتک

 

 برم؟ یخوا یم_

 

  دندان و د یلرز خنده از ی علن طور به فش یظر یصدا

. گذاشت شینما به را درشتش دیسف دست کی  یها

 . کرد دایپ کش قشنگش و فرم خوش   یها لب

  مزه آخر ی سر که دیخر  خودش به را  شهاب نگاه و

 !ترش و نیریش بود، گرفته خودش  به آلبالو

 

 .تو ای ب نکن تیاذ_

 

. دیکش بو را  یخانگ یغذا عطر رفت؛ که  سالن داخل

 از را رشیمس. نعنا و کرده سرخ بادمجان و داغ ازیپ
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  اجاق سروقت و کرد عوض آَشپزخانه به خواب اتاق

. کرد خم را کمرش و برداشت  را تابهیماه در. رفت

 یبادمجان کشک مزه تا گرفت دست در را یچوب قاشق

 .  بچشد را بود تایرز دستپخت که

  فلک به سر اش چه چه و به به که یحد به بود ذیلذ

  از یسنگک نان ها بچه نیع و اوردی ن طاقت. دیکش

 یبرا بزرگ  یا لقمه و رفت کش زی م یرو سفره

 . دیچ یپ خودش

  خچالی از آب یقلپ حیتفر با و زد نان به  یمحکم گاز

 . خورد

  را شیها دست  و نشست اُپن یرو زنان لبخند تایرز 

 بود؛ نیغمگ شیها چشم که هرچند. کرد قالب هم در

 . بایز اولش  یروزها  مثل و  شاد   لبخندش درعوض اما

 

 . یبود گرسنه چقدر یاومد؟اله خوشت_

  

 

 تا یرز#
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 ۱۸۰_پارت #

 

 

 

  و طبع شوخ لحن. بود کرده شک شی ها گوش به

 آور، شوک سراسر اتفاق آن از پس  تایرز سرزنده

 .زد جوانه دلش در را یا تازه دیام

 به و گذاشت زیم یرو یخال  بشقاب در را لقمه یمابق

 .برداشت قدم طرفش

 دور و گرفت را روشنش و یشمیابر یموها  نییپا

 . دیچیپ  شیها انگشت

 بود؛  مسلط احساسش و زهی غر یرو ،یعاد  حالت در

 یکار شی ها یلوند با عمدانه ریغ که  امروز نه یول

  کرده نییتع خودش که برود یقرمز خط یرو تا کرد

 !بود

 

  خوب انقدر  پختت دست کردم ینم فکر راستش  آره،_

 .باشه
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  هنوز. جونت نوش:گفت و انداخت باال را شیابروها 

 ؟یشد ریس یزود نیا به که ینخورد  یزیچ

 

 .نکرد پاره تکه تعارف و انداخت باال را سرش

 

 .افتاد تو به  هام چشم فقط نشدم ریس_

 

  سشوار و بلند یموها. کرد نگاه شی باال و قد به

 شرتک...دشیسف گشاد و  بلند شرت یت ...اش دهیکش

  معرض در  را شیپاها یدیسف و یدگی کش که یمشک

 ...گذاشت ییخودنما

 بدنش و ختیر نییپا صورتش یرو از شر شر عرق

 از نشدن رد  یبرا که یخوددار از گرفت ُگر و کرد تب

 !بود اش یشرع  زن م  یحر

 

 حواسش کردن پرت یبرا و انداخت نیی پا را سرش

 .یشد  جوجه نیبب:گفت شده هم
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 . کرد گرد را  شیها چشم

 

  حواست گرفتن زن و کردن سوا موقع  یخواست یم_

 !یکرد یم جمع رو

 

  یرو از خواست. ناراحت نه یول بود؛ شده حساس

 طرفش دو را دستش دو هر  شهاب که بپرد نییپا اُپن

 .بست را راهش و گذاشت

 

 رو خوردنت غذا اندازه نگفتم، رو کلتیه و قد_

 ؟یست ین گه،ید یا  جوجه. گفتم

 

 را نفسش راه...بود شده تندتر و تند قلبش ضربان

  ییها چشم به  چشم...بست شهاب یسکس و تند عطر

 .یدراز زبان از اورد ین کم و دوخت شییایدر

 

@shahregoftegoo



 و نیا از که دورتم یپلنگا از بهتر ام جوجه من آره_

 !شنوم یم رو اشونیدلبر اون

 

 لب به بود شده  طنتیش و خنده غرق شهاب یها چشم

  شیآرزو  که یدختر به... زد زل تایرز  یصورت یها

 ... رد یبگ او از را   را" بله" جواب تا بود شده

 

 یها  ملنگ پلنگ نیا کرده جایب غلط گفته یک هر_

 ما به که شبه دو شب،  کی واسه اطرافمون و دور

 . چسبه ینم ها وصله نیا

 

 که بود کینزد. دیکش جلو  را خودش  و زد یلبخند

 .شوهرش آغوش در شود پرت

 را صورتش...خواست را وجودش یگرما دلش

  و تلخ یها چشم به یکجک...کرد صورتش به کینزد

  در...کرد نگاه بود، گنده یدل پشتش که زهرمارش

 ها لب نیا دوباره دنیبوس از شوهرش دل که یحال

 . رفت آب
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  که ماه چند...تایرز گذشته ازدواجمون از ماه چند_

  خراب...یبرگردوند و چشمه لب یبرد رو من تشنه

  آبروت دشمنم چشم به و کردم خراب دونم یم کردم،

 یکس با خوام  ینم یول... بردم ناکس و  کس جلو رو

 پا تا سر  و لبش و چشمش  و خودش وونهید که

 ! کنم یزندگ یبرادر خواهر کلشم،یه

 

  لب شهاب چون نکرد؛ دایپ اعتراض فرصت تایرز

 . نشست کمرش یرو دستش و گرفت کام به را شیها

 

 تا یرز#

 

 

 ۱۸۱_پارت #
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 دست چون  نکرد تمام را ترشش یها   لب با یباز

 .نداشتند کردن غالف الیخ وجه چی ه  به ش،یپاها

  کبارهی به  شیها داشتن دوست اقش،یاشت لش،یم

 به خودش  یبرا را تایرز که بودند شده منفجر

 .  درآورد تصاحب

 دنبال فقط نه افتد،یب جانش  به رحمانه یب نکهیا نه

 .بزند کنار را ها کردن زیپره نیا که بود نیا

  یموها و برد بلندش و کیبار گردن پشت را دستش

 کنار و گرفت دستش در را  رنگش خوش  و بو خوش

 . زد پچ اش شده سرخ گوش

 

  کرد دور من از رو تو که یشب بد خاطره خوام یم_

 . کنم جبران رو

 

  و حل یبرا تابش و آب. بود شده گوش پا  و سر تایرز

 یول بود؛ کننده وسوسه شکست،  که یدل  کردن فصل

 .زد زل رو به رو به البکم صم  وجود نیا با
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  نیا تکامل یبرا خواستنش و شده متالطم درونش

  خروشش و  جوش نیا منکر و افتاده انیغل به وصلت

 !نبود

 ...اما

 .نخورد جنب و نگرفت فاصله هم  از شیها لب

 

  خورده، لبش به که  یسکوت مهر ن یا سر شهاب

 . دیبوس را شی ها لب دوباره

  به...ش یها  پلک پشت به...لبش کنار به یزیر بوسه

  تای رز یها دست باالخره تا زد گوشش الله  و گردنش

 .بست محکم یا حلقه گردنش دور و  خورد یتکان

 

 

 و بزنم پس ناخواسته ممکنه یول م؛یکن امتحان_

 . میبد ادامه شتریب نخوام

 

  و سنگدل یها چشم که عاشقانه انقدر کرد نگاهش

 و کرد رسوخ تایرز وجود حرم در مهربانانه خشنش،

 !امتحان  نیا یبرا زد دل دل

@shahregoftegoo



 و بزند اش نهیس به رد  دست ش،یها  مهین اگر یحت

 ... گردد خراب  زیچ همه

 

 نیا شبه ک ی که یبرزخ شب آن و خودش به لعنت

 .کرد  نابود را دختر

 

  قدم مهم ،یکن  فکر ها نیا به ستی ن الزم_

 . برداشتنست

 

 شیگلو رفت، عقب به یا ذره که سرش و دیخند  طناز

 .دیبوس را

 تمام با  و دیچیپ کمرش و بازو دور را  شیها دست

 یط و زد سنجاق  آغوشش به را تایرز  شیها  حسرت

 .کرد بلندش اُپن یرو از حرکت کی

 مهین تا شی پاها با را در و  گرفت شیپ در را اتاق راه

  اط،یاحت با و آهسته  خوابشان تخت یرو و بست

  نیزم قد فرقش شیپ یسر با دفعه نیا  که خواباندش

 .باشد  آسمان و
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 کنار را دستش دو هر آرنج زد، که مهی خ بدنش یرو

 دهیترس و یمهتاب  صورت در شد خم و گذاشت سرش

 !الکردار بود یانوسی اق شیها چشم که یخندان و

 

 خوبه؟ حالت_

 

 مگه:گفت برخاسته  یطنتیش و شده تنگ ییها نفس با

 باشم؟ خوب یذار یم

 

 .یشوخ یب. کنار بکشم ستین خوب حالت اگه_

 

  قاطعانه باالخره شیها  لب و گرفت را دستش مچ

 .دندیلغز هم یرو

 

 کی افتاده که ییها  اتفاق همه با خواد یم دلم_

 یول نه ها آدم همه چون بدم مونیزندگ به یشانس

  یم...دارند رو دوباره فرصت  کی اقتیل ها یبعض

  قلبم...رو نجایا و نشده صاف باهات دلم  هنوز که دونم

  تو بسازش تو اما...یکرد خاکستر رو ام خونه...رو
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 قصه دیشا میکن دایپ هم با رو راه بذار و بمون یقو

 !باشه نبوده کامل آمنه

 

 تا یرز#

 

 

 ۱۸۲_پارت #

 

 

 

 

 . کرد باز زجر با و بست را  شیها چشم

 ! ردیبگ یدرست میتصم  که بود سخت

  یبرا ای  گفت عقد سر  را" بله" جواب انتقام یبرا

  جسور دختر نیا با حق دیشا...دیشا که ی روز نیهمچ

 !... باشد؟ بخشنده و
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  ها کلمه و  چسباند تایرز  یشانیپ به را داغش یشانیپ

 یها دندان نیب از دهیجو دهیجو  و ختهی گس هم از را

 .کرد رها اش،  دهیچسب هم به

 

 کی اگه و...باشه ناقص داستان نیا که ممکنه آره_

  یچجور دونم ینم باشه تو با حق درصد کی...درصد

 ...ارمیب  دووم گناه نی ا بار ریز دیبا

 

  و نشست شهاب صورت یرو  تایرز فیظر  یها دست

 .کرد نوازش را پوستش شستش انگشت با

 با یول پوستش؛ در بود خار حکم زبرش یها شیر

 قبول یجفت را عشق و درد نیا لیم کمال با حال نیا

 !کرد

 

  کرده فیتعر مهین و نصف رو قصه نیا که مطمئنم_

 تا کردم آماده رو خودم یبفهم که ی روز  یبرا و

 ...فقط باشم کنارت

 

 ؟ یچ فقط_
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 کار در یشوخ  چیه یکی نیا سر. کرد  نگاهش یجد

  زهرمارش که یعروس  از...گذشت یچ  همه از نبود

 ککش به و ختیر آب یجو در که ییآبرو از...کرد

 کرد لرزانش تن به شب همان که یا حمله از...دینگز

 به را خالص ریت که یتلخ داستان و ها ی محل یب از و

 !زد قلبش

  و شده یقربان چون...نبود ماجرا آن یکجا  چیه چون

 چون...بود کرده آمنه یمو تار کی یفدا را احساسش

 در خسرو، ناصر یلوط خسرو، ناصر نیاَم شهاب،

 .شد رو آن به رو نیا از شب کی عرض

 

 ینیب ینم خوابتم تو رو رنگم گهید ،ینکن باورم اگه_

 . شهاب

 

 نیب که  یزیر اخم و  اش دهیکش هم در یابروها 

 نیب از تای رز بوسه با بود کرده خوش  جا شیابروها 

 .کرد قطع را بحث و رفت
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  تای رز یها  انگشت نوازش با یول رفت؛ فرو فکر به

 را ذهنش گردنش، پشت و  کمر یرو شدنش دهیکش و

 فرو گردنش داغ یگود در را سرش و   ختیر هم به

 .کرد

  و شد دهی کش بدنش یها بینش و فراز یرو دستش

  صدا به در زنگ اوردیب در را تاپش نکهیا از قبل

 .درآمد

 ...هم پشت بار چند...بار دو و بار کی نه

 

  یصدا و شد بر روده خنده  از تایرز و گرفت اش خنده

 به را اش یحرص و شده ُخرد اعصاب اش قهقهه

 .کرد دعوت  آرامش

 .لعنت معرکه خرمگس بر:گفت که بود یقاط بدجور

 

 مرتب و دیکش دست پرپشتش و یمشک یموها به

 شدت به  را یآهن رهیدستگ و رفت در دم. کرد شان

 یا چهره و سرخ ییها  لپ با رعنا که دیکش نییپا

 اوغلوم؟ ییکجا:دیپرس و زد مادرانه  یلبخند د،یسف
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 گره با شی النگوها و انداخت شهاب به ینگاه معذب

 .خورد تکان  تکان اش یروسر زدن

 

 رعنا؟  یدار یکار_

 

 تشنه یا گشنه گفتم خودم با و پختم غذا اوغلوم نه_

  ده ینم یحساب درست دون و آب که هم دختر نیا یا

 .ی شد استخوون پوست بهت

 

  برس میمر و الدیم به برو یول نکنه درد شما دست_

 بود پخته بادمجون کشک  تایرز خداروشکر. آنا

 یم باهاش رو هات دست یها انگشت که یجور

 !  یخور

 .شام یبرا باشه

 

 تا یرز#
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 ۱۸۳_پارت #

 

 

 و کرد مرتب  اش سرشانه ی رو را اش یطوس  تاپ بند

 . شد بلند  تخت یرو از

  شیها چشم یول ستاد؛یا اتاقش یقد  نهییآ  یجلو

 حال در درسته  یحدود  تا که دیچرخ یی رعنا یحوال

 دست و بروند نییپا شده  هرطور تا بود شهاب دنیبلع

 !نزند اش نهیس به رد

  پلک پشت و  ظیغ با و افتاد تایرز به هم  نگاهش یحت

  باال را تپلش یها دست و برگرداند رو کردن، نازک

 .کرد را حجتش اتمام و برد

 

 گردنت یمادر حق که رفته ادتی. یکن یم َدک خوب_

 که هست ی فرق چه مگه میمر و الدیم و تو نیب. دارم

 کم براتون حاال تا برس؟مگه ها اون به یگ یم یه

 که دستم ما؟بشکنه از یکرد جدا رو خودت که گذاشتم

 .ادیینم چکدومتونیه چشم به نمکش
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  را ها پله و کرد پشت ناشناخته و دیجد یا غصه با

 رفت نییپا لنگان لنگ ییپاها با  که همانطور

 . این گهید یومدین سفره سر دیایب:گفت

 

 یحدود تا رعنا رفتن ستاده،یا که یی جا همان از

  حصر و حد یب یکالفگ بندش پشت و  بود مشخص

 یحرص با و دیکش  دست شیموها به که شهاب

 پروا یب خشم، از شده کنترل ییصدا و فروخفته

 .دیغر

 

 !نکن ینجوریا آنا م یخورد تازه_

 

 . بست محکم را در نکرد افتیدر که یجواب

 

 و گذاشت دردش ماالمال نهیس یرو  را دستش

 یعصب شهاب به چشمش کی. زد شانه را شیموها

  سکوت تاب یول نه؛ییآ به هم چشمش کی و بود

 .کرد مداخله ناچار به و اوردین
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 .نییپا میبر هم دفعه نیا نداره یبیع_

 

 تا سر لذت  با و زد هیتک در  چهارچوب به دیرس یوقت

 . کرد نگاه را شیپاها

 که معصومش صورت و بود  شیباال و قد  و پیت محو

 گلو در صدا باطنش برخالف چطور بود  بلد گاه گه

 حقش تا ببرد کار به یا سلنبه  قلنبه کلمات و اندازدیب

 . ردیبگ پس کرده یناحق که یکس از را

 و درشت یها  چشم و نیسنگ  نگاه با هم آن رید یلیخ

  هم بر پلک شهاب تا کرد یکار انوسش،یاق رنگ هم

 و حد دیبا:گفت آرام و رگه دو ییصدا با و زد

 نیا قال   فردا نه امروز...همه بدونن  رو حدودشون

 ... بشه کنده دیبا هیقض

 

 و دعوا بدون یول. ست ین یشک ن یا تو پشتتم_

 !حرمت شکوندن

 

 دستش و ستادیا پشتش و برداشت در از را اش هیتک

 .گذاشت کشی بار یبازوها یرو را
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  را وجودش پوستش،  با شهاب یها انگشت سر لمس

 .کرد  گوناگون یها حس  از زیلبر

 

 . خودشه دست یکس هر احترام_

 

 اسم نیا اندازه و وزن  هم دیبا آنا یکن یم صداش_

 ! مقابلت طرف  نه یکن رفتار

 

  و چشم.  انداخت نگاه  صورتش یاجزا به نهییآ در

 و مردانه لبخند و دهیکش دماغ و یمشک  یابروها 

 . بود محبتش یسر صدقه از که یجذاب

 رعنا از یخوش  دل:گفت و گذاشت زیم  یرو را شانه

 رو من چوقتیه نداره، دوستم نداشته، دوستم. ندارم

  وقت یلیخ ندونسته، اش خونواده  و خودش عروس

  یبرا  آخر و اول اما کرده؛ ناراحتم هاش هیکنا با ها

 .لطفا نکن فراموش رو نیا دهی کش زحمت تو

 

 یبرا زد  زل نهییآ از  شیها چشم تند یها یآب به

  یگرید حرف  نکهیا از قبل  و برگشت طرفش به نیهم

@shahregoftegoo



 گرفت دست با  را صورتش  گردد، یجار  شیها لب از

 یم شیآت شتریب ینجور یا:دیپرس  شیها  لب به رهیخ و

 !کردم  بد نمیب یم یوقت سوزم یم نکن،!رمیگ

 

 تا یرز#

 

 

 ۱۸۴_پارت #

 

 

 

 

 

  حاضر تا ن ییپا برو باشه؟. مینزن حرف  اش درباره_

 . آخه دارم کار کمی بشم
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  را شلوارش  بیج  گار،یس  پاکت دنبال و رفت تر عقب

 و رفت یپاتخت زیم کشو سراغ  و نکرد شیدایپ. گشت

 .کرد  مخالفت دار و ریگ همان در

 

 .میر یم هم با نشد  گهید نه_

 

 دوباره خوام ینم برو تو شهاب کشه یم طول_

 !ادیب شیپ یکدورت

 

 از یدیجد راهنیپ یدودل با  نکرد دایپ که را  گارشیس

 ؟یمطمئن:دیپرس و  درآورد ها لباس کمد داخل

 

  شهاب که کرد نییپا و باال  دییتا یمعنا به را سرش

 سورمه راهنیپ تا درآورد را اش یقبل راهنیپ همانجا

 یبرا را شیها عضله. بپوشد را دشیسف  دار خط یا

  شیها لپ. کرد نگاه باک  یب و پروا یب بار نیاول

 صاف یسوهایگ با را خودش سر و شد  رنگ به رنگ

  یرو پا  یطرف از نتوانست اما کرد؛  گرم اش شده

 !بگذارد دلش
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  دلش و کرد اش وسوسه که بود خوب انقدر یلعنت

 . رفت یر یو یریق

 

  نیآست از که را شیها دست  شهاب نکهی ا محض به

  با را شیها دکمه و طرفش برگشت کرد، رد راهنشیپ

 .بست ن ینمک یلبخند

 

 .نییپا مینر گه یم طونهیش_

 

  بود، شده بایز یها  شرارت از پر  شیها چشم

 .خاصشان نفره دو یها خلوت  مخصوص

 

 هم قرار ی کن عجله ستی ن الزم شب تا هست وقت_

 . برم در ستین

 

  که یاطوار و ناز با و بست را راهنشی پ دکمه نیآخر

 که نییپا برو: گفت بود، کرده استفاده  ها آن از کمتر

 . در دم نفرسته  رو گهید یکی دوباره
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 مشغول ششیآرا زیم یجلو  و کرد نثارش یچشمک

 از غافل و شد شیها دست به کننده نرم کرم زدن

 کرد ساکت  را قلبش گرومپ گرومپ زور به که شهاب

 به اتاق از اش شانه سر یرو به  یا بوسه با و

 . رفت سرعت

  به جا از دست د،یشن که را ییرایپذ در بستن یصدا

  را لشیموبا  و برداشت زیم  یرو از شیها  ادکلن ییجا

 . بزند زنگ یخیش یعل به که کرد دایپ

 دلش در را نیشیپ نفرت که یا شده زیعز  شوهر پدر

 . گردد باز تازه نسبت نیا یبرا جا  تا کرد پاک

 چند بعد و گرفت را اش شماره. رفت اتاق پنجره کنار

 خودش به را تایرز جبروتش پر و بم یصدا آزاد بوق

 !آورد

 

 . عروستونم  تایرز. سالم_

 

 دختر کردم ره یذخ رو ات شماره شناختم:گفت غرور با

 .جون
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  راست کی و  نداشت ینیچ  مقدمه و یحرف پر به عادت

 .رفت مطلب اصل سر

 

  د،یریبگ تماس  نکهیا از قبل بگم خواستم  راستش_

  یسر رمی نگ قرار یبد یطی شرا یتو که  دیبد امکیپ

 الشیخ یب و دینفهم که آوردم شانس هم شیپ

 ...ستین نیا میاصل عرض   گذشت گهید...شد

 دوباره رو شما که دیکن هماهنگ دیدار وقت اگه

 ...دارم سوال تا چند...نمیبب

 

 تو خواستم ینم خوام  یم عذر. عروس قبوله_

 .باش  اممیپ منتظر بدم، قرارت یبد تیموقع

 

 تا یرز#

 

 

 ۱۸۵_پارت #
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  آشپزخانه داخل را ف یکث یها سی د و ها بشقاب

 . بردند

 و الدیم کنار و نزد دیسف و اهیس به دست که رعنا

 . نشست ونیزیتلو  یپا شهاب

 .زد ورق را اقتصاد روزنامه هم  زیپرو آقا

 یها ظرف هیرق و میمر با که بود مانده تایرز تنها

 شان ی جا سر و کردند خشک و شستند را فیکث

 .گذاشتند

 یچا کردن َدم به نوبت کردند، مرتب  که را جا همه

 روح یب  و خشک جو کردن عوض  و دیرس شمال

 . جمع

  ینیس داخل  را ها استکان و بست کش با  را شیموها

  هوا ششی ن و خورد زنگ لشیموبا میمر که گذاشت

 اشاره و  مایا با و دوخت تایرز چشم  به چشم رفت،
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 اتاقش به دیبا و شده دوست یکس با که کرد اش یحال

 .برود

 

 بعدش نره ادتی فقط زنم  یم صدات ییچا   واسه برو_

 .یگل میمر یکن فیتعر

 

 گرم سرش که هیرق به توجه یب و کرد یآرام خنده

 حرف  راحت  تا رفت مهمان اتاق به و بود خودش کار

 وقت ک ی الدیم باش  مراقب تو باشه:گفت بزنند،

  نیا از چون اتاقم تو ادیب نندازه گاو مثل  رو سرش

 ه،یک ندارم،  دعوا و جنگ حوصله. کنه ی م ادیز کارها

  قصدش اگه یخواستگار  ادیب بگو ست،  کاره یچ

 !هیجد

 

  هول میمر به رهیخ و گذاشت نتیکاب داخل را ها قابله

 .دیتوپ شده

 

 . هست حواسم. خدا بنده کشت رو خودش  گهید برو_
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 طرف به شده تند ییها قدم با و دیبوس  را تای رز یرو

 . رفت اتاقش

 پدر و میمر  یبرا جا که رفته دوم طبقه الدیم یتازگ به

 .  باشد شهاب خاله و مادرش و

 پا سر و  شد یچا  منتظر کرد، زیتم که را آشپزخانه

  یُهر را دلش یا خفه  بحث و جر یصدا که ستادیا

 . درجا ختیر

 شهاب دنید با که دیکش سرک یکنار اتاق به عجله با

  یرو  و رنگ و شد کنده ترس از قلبش هیرق و

 !د یپر صورتش

 

  داخل برود که خواست نبود، یفضول قصدش

 اسمش یوقت دیچسب نیزم  به شیپاها یول  آشپزخانه؛

 .دیشن هی رق زبان از را

 

 شهاب؟  ها ،یشد خوب تای رز با_

 

  بار کی...بپاشه هم از میزندگ خوام ینم  خاله آره_

 ... ذارم ینم یسر نیا...خوردم نیزم پوچ و چیه سر
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 کوتاه  که کنن یم یباز  اعتبارت با دارن ُدمیشن_

 ؟یگذاشت دستت کف رو جونت و یومدین

 

 که خب کنن یم یباز اعتبارم با دارن آره. آره_

 خاله؟ هست من مرام کنار؟تو ؟بکشمیچ

 تو از و کنم یم داشیپ زود یلیخ  تخت، التیخ

 یالناس و احد چیه چون رون یب کشمش  یم سوراخش

 !کنه جدا من از رو تایرز تونه ینم

 

 .دیلرز وضوح به هیرق یصدا

 

ه وقتت سر انیب بعد یسر_  ؟یاَدون شه، یم چ 

 

 . زدند چاقو را شهاب یزیر  برنامه با پس

 .بود خودش اتفاق همه نیا لیدل پس

  یجلو و گذاشت اش نهیس قفسه یرو را دستش 

 .بخورد آب یوانیل تا رفت ییظرفشو  نکیس
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 . دیچرخ و دی چرخ سرش دور ایدن و شد خشک  شیگلو

 یها آدم جان و کردند خراب نیهم سر  هم اعتبارش

 انداختند؟ خطر به را گرید

  چسباند شی ها لب به لرزان ییها دست با  را آب وانیل

 .دینوش یا جرعه و

 . هنوز بود گوشش در هیرق نگران یصدا

  طور به تا بشنود بود الزم دیشا که یالتماس  یصدا

 ادشیفر که ببرد یپ شهاب مبارزه به یقیعم

 حالش آن با رفتن آنجا و نجایا...را خشمش...را

 بد یعاد  طیشرا در که  اخالقش حساب به نزند...را

 .نبود

 و شر پر و شوخ هم ی اندک و بود آرام آرامش، در

 ! شور

 

. رفت زیم  سر باال ه،یرق  موبابل از یامکیپ یصدا با

 .برندارد ای  بردارد که شد مردد دستش

 نام که دیرس گرید یامکیپ رد،یبگ میتصم نکهیا از قبل

 .کرد ییخودنما صفحه یباال بیمص حاج
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 باشه اش نوه مراقب  که گفتم هم ییدا حاج به》

  هیچ و هیک دونم ینم که شیها دشمن به ما زور گهید

 《.ییدا دختر رسه، ینم

 

 تا یرز#

 

 

 ۱۸۶_پارت #

 

 

 

 

 که  دیچسب زیم به  و دیکش عقب هیرق یصدا با

 . شود خارج نگاهش  ررسی ت از لشیموبا

 افتاده یاتفاق بود تابلو که زد یمشوش و  لرزان لبخند

 .رفته و کرده بتیغ  که یا قهیدق چند نیهم در
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 ...نبود مهم یول

 

  لبخند با متضاد و بست حلقه اشک از  شیها چشم

 دست پر و ناواضح را جا همه دید تار نش،یدروغ

 ... دید انداز

 قدرت با که منع  را شیها اشک  و کرد جمع را خودش

 همه نیا  از پرده که یوقت  تا نزند جا و ستدیبا سرپا

 .بکشد آسوده نفس کی و اندازدیب یباز دغل

 

 .امیب تا دیبر شما ارمیب خوام  یم ییچا_

 

 ...آنجا در ماندن یبرا بود مصر همچنان هیرق

 

 ُدخت؟  نکنم  کمکت یعنی_

 

 .دییبفرما...که ستین یکار د،ینیبش دیبر...نه...نه_
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  ییها دست با. کرد رونشیب آشپزخانه از یحدود تا

 بود،  شده صف سرش در که ییچراها و لرزان

 ییرایپذ وارد دست به ینیس و کرد پر  را ها استکان

 .شد

  ریز به را دستش دوباره و  کرد نگاهش  چپ چپ رعنا

  را الدیم که شد یفوتبال ی تماشا  مشغول و زد سرش

 هم شکستن تخمه که کرده خکوبیم آنچنان

 .شد  فراموشش

  را جا و  برخاست نفره دو مبل یرو از خان زیپرو

 مورد که کرد باز شهاب کنار تایرز  نشستن یبرا

 .گرفت  قرار اش یناتن پسر استقبال

 

  زحمت ییچا بعد که نی بش شمیپ ایب بذار رو ینیس_

 .میکن کم رو

 

 .نزد یحرف کام تا  الم و انداخت ن ییپا سر هیرق

 .کرد شهاب نگاه  فقط هم زیپرو

 .نبود باغ نیا در کل به که هم الدیم
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  طرفشان به  تند یآتش با هم آن که رعنا ماندش فقط

 را عروسش  یپا تا سر یا  خصمانه نگاه با و برگشت

 ! زد وجب

 

 گهی د نیبش قهیدق  دو...دیاومد د؟تازهیبر  کجا_

 ؟یدار عجله مونده گاز رو ات بچه...اوغلوم

 

  دو...رعنا میدوماد عروس و تازه سرمون ریخ_ 

  دم ادییم شه یم پا یکی  میکن خلوت میاییم تا قهیدق

 حرف ایب...میدار کارت ایب السالم کمیعل که در

. میشد بدبخت حجره میبر  ایب...میبخور شام  ایب...میبزن

  کی ج آمار...حجت اتمام واسه اومدم چخبره؟راستش

  یم...دیبد یکس به نه د،یری بگ نه رو ما یزندگ پوک و

 تموم؟. عسل ماه برم زنم با زمیبر برنامه خوام

 

 کرد منقلب را  رعنا حال شهاب، یجد و شده  بم یصدا

  و ردیبگ رنگ  تا چند پرست آفتاب نیع که یانقدر

 .دهد رییتغ واحد آن در را رنگش
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  یبرا را مخالفتش و زد شهاب  یرو به  یلبخند تایرز

 . گردد معلوم یدشمن نی ا فیتکل تا گذاشت خلوتشان

 دست در را اش دهیکش و کوچک دست شهاب یول

 دهن از نشه سرد ییچا:گفت و گرفت  اش یقو یها

 .جون نوش فته،یم

 

 دنشیترک که فهماند  ابرو اشاره   و خند شی ن با رعنا به

 . بگذارد بهتر  یوقت یبرا را

 .بدهد تایرز به که  برداشت یاستکان و شد خم

  و داغ داغ  که بود خودش نوبت هم  یبعد استکان

  یپناه و پشت  یب درد از شی گلو تا دیکش سر قند بدون

 !نرسد ه یالر ذات و عفونت به دلش در کرده رخنه

 نکهیا...بودند  حسود انقدر هم ها یخود یحت نکهیا

  نکهیا...ندیبچ را ها آن پر که بود مجبور  راست و چپ

 فکرش...برود دور ییجا  و ردیبگ را تایرز دست دیبا

 .کرد ریدرگ را

 

 آن در از سالم و یصح  اءیض پسر اول دیبا اما

 ...شود خارج یلعنت  مارستانیب
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 تا یرز#

 

 

 ۱۸۷_پارت #

 

 

 

 

 تا کرد باز را   خواب اتاق پنجره . بود آتش تنور تنش

 گناه نیر یش و تند تب نیا نه، ای کرده دم یهوا نیا

  طنتیش نیا قالب ریگ و دهد پَر سرش از  را داشتنش

 .افتدین ز یانگ  وسوسه

 یها دکمه که بود  آمده باال نییپا طبقه از تازه

  نییپا سر و کرد باز یگرید از پس یکی  را راهنشیپ

 . انداخت
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 کف خاص، یژست با همانجور و ستادیا  پنجره یجلو

  گاریس هم آزادش دست با و زد وارید به را دستش

 . کرد روشن ینستونیو

 رز گل ی بو یول بود؛ گرفته فرا را جا  همه دودش

 ناگهان بود، شیتایرز  تن مخصوص که یوحش

 !شد خودی ب خود از و کرد مستش

 

 آره؟  ،یکن یم وونه ید یدار_

 

 پر را شهاب گوش بشیدلفر خنده و فیلط یصدا

 .کرد

 

 .قصد از نه_

 

 گل شی ها لپ و بود معذب برگشت، سمتش یوقت

 .خجالت از افتاده
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 مورد رنگ یدونست یم  ،یقشنگ خواب لباس چه_

 قرمزه؟  ام عالقه

 

 

  در ییابروها و کج یسر با و شد درشت شیها چشم

  البته و خواب یب و قرمز و شرور یها  چشم به هم

 .کرد نگاه شهاب یوحش

 

 تور. فقط داره پارچه متر مین. یدیپوش قصد از پس_

 ...ک  یمات نیا با  قرمز و یتور

 

  سرخش و  لوند یها لب یرو را شستش انگشت

 فتصله همان از را تایرز قلب ضربان یصدا و دیکش

  وارید رنگ هم رنگش استرس و ترس از که دیشن

 . بود شده

 

 . غیج ک  ی مات نیا با_
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 . بست نقش  شیها لب یرو یلبخند

 بلندش حرکت کی با و زد حلقه کمرش دور را دستش

 شمرده شمرده تایرز که گرفت آغوشش در و کرد

 پسش از نتونم که...شهاب ترسم یم یول:گفت

  کنم یم حس  یخشن رابطه تو کنم یم  حس...امیبرب

 سرت و زدم گلدون با که مونیعروس  اول شب مثل

 ...یکن حمله بهم خوام یم...شکوندم رو

 

. کرد نگاه اش یانوسیاق یها  چشم به تی جد با شهاب

 ...ببخشد کاش

 بشکن کی  با مزخرف شب آن اش حافظه  از کاش

 ... گردد حذف

 

 ؟یترس یم من از_

 

 ...دیشا یول نه:گفت جا در

 

 یرو شیها چشم و  گذاشت تخت  یرو  را تایرز

 یرو ش،ی ها  چشم یرو  ش،یها لب یرو  صورتش،
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  دیسف بدن ینما  که یقرمز یتورتور  خواب لباس بند

 و خورد چرخ بود، کرده چندان دو را  نشیبلور و

 .کرد یمکث

 

  کن انتخاب تو رو امشب...کن فراموش رو گذشته_

  درد کمتر یکن یم فکر که یمدل هر بگذره یچجور  که

 یم لذت شتریب و یش یم تیاذ کمتر...یکش یم

 ...یبر

 

  شب آن تایرز دل از تا بکشد را اش زهیغر  بود حاضر

 یها خاطره اشی جا  و بکشد رونی ب جیتدر به را

 .دیام یجوانه بشود شی ها حسرت که  بگذارد یخوب

  خاموش  را گارشیس. درآورد تنش از  را راهنشیپ

  یرو آفتاب غروب که دیکش کنار را ها پرده. کرد

  هراس قلبش ،یکیتار از و افتدیب شی تا یرز صورت

 !نکشد تلوپ و تاالپ به آلود

 زد مهیخ انشیعر تن یرو و رفت تخت یرو آهسته

 .تمنا با و  گونه نوازش. دیکش دست  شیموها به و
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 یا کننده وانهید یآب مردمک تا دو که ش یها چشم به

 و صورت ییبایز همه نیا از خمار و زد زل بود،

 بلد...بگم یچجور دونم ینم:گفت رتشیس

 ینجور یا کنم یم فکر...کنم یم امتحان یول...ستمین

 .《دارم دوست》باشه دیبا

 

  تایرز#

 

 

 

 ۱۸۸_پارت #

 

 

 

 

 . شکست و دی لرز شیگلو در تایرز یصدا

  به شکنش، هنجار قلب ضربان تا کرد آرام  را خودش

 ! نرسد یخیش  شهاب گوش
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 تا شد باعث  نیهم و خورد  یزیر تکان شیها لب

 همان کرده، ریاس که اندازه همان را دلش که یمرد

 غنچه از و شود کی تحر بود، هم رنجانده  اندازه

 .ردیبگ ی دلچسب و سیخ  کام سرخش

 ... شد شروع ینجور یا

 با خروش با احساس، با کم کم، و  یزیغر اولش

 . تاب و  چیپ و جانیه

 

  خارج تایرز  یگلو از که ییآوازها آهنگ ار؛یاخت یب

 .کرد  رو و ریز را او هم و خودش هم حال شد

 به زنش بدن قوس و کش و موها یرو شیها دست

 رابطه از سرما و افتدیب شعله که  افتاد رقص

 !برود شانیی زناشو

 

 و فیظر  جسم از ساعت مین از پس را اش هیسا

 پر و نرم را اش یشانیپ و برداشت  تایرز شکننده

 . دیبوس حس

 بود؟ سخت شیبرا زهایچ نیا درک

@shahregoftegoo



 ...بله بود، شی پ سال کی حدود  یزیچ اگر

 . یحساب گذشته کار از کار و داده تله به ُدم حاال یول

 

   ؟یخوب_

 

 یا خلسه از چون خورد یفیخف تکان تایرز سر

 دو به کرد نگاه فقط نیهم یبرا بود کرده گذر نیریش

 . وتار رهیت چشم جفت

 

  خورده؟ موش رو زبونت_

 

 . نه:گفت و  انداخت باال ییابرو خنده با

 

   نم؟یبب کو، پس_

 

 . کرد زمزمه اغواگرانه و  شرورانه یا خنده  با تایرز
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  یچجور بلده وقتش  به جاشه سر نباش  نگران_

 !  بده نشون رو خودش

 

  یموها از که دوخت اش فتهیش یها چشم  به چشم 

 کی که اش شده مهربان یها چشم تا اش آشفته

  یرو از حرف یب و آمد کش نبود، ری گ پاچه امشب

 .  ردیبگ شیپ در را  حمام راه تا برخاست تخت

  نکهیا  به کوتاه یمکث با برداشت که را اش حوله

  انکارش یبرا و بود شده وجودش از  یا تکه تایرز

 ...کرد نگاه...ناممکن و شده رید یلیخ

 ... فرسا طاقت  و سخت

 

  شده کم اش یصوت یتارها و لحن در  که ییسرما با

  اش شده دیکل ییها دندان ن یب از متاثر و گونه بم بود،

 .نمیبب رو ایثر دوباره خوام یم:گفت

 

 ؟یمطمئن_

 

 .شد منقبض فکر

@shahregoftegoo



 

 .شهیهم  از شتریب_

 

  تایرز#

 

 

 

 ۱۸۹_پارت #

 

 

 

 . کرد باز  را آب ریش و شد  حمام وارد

  یقیعم نفس و برد داغ  آب یقو فشار  ریز را سرش

  یجهنم سخت  یروزها  یبرا باشد ین یتمر تا دیکش

 .اش

 

 شان یعروس  هیهد که یلباس حوله   بعد، قهیدق چند

 . شد شیموها کردن خشک مشغول و کرد تنش را بود

@shahregoftegoo



 لی موبا صفحه شدن روشن با که ستادی ا نهییآ  یجلو

 همان و شد قفل امیپ یرو  ناخوداگاه  نگاهش تایرز

 !خواند مرتبه صد را کوتاه جمله کی

 از لبخند طرح کم کم و  رفت فرو هم  در شیها اخم

  و تعجب و  بُهت را آن یجا  و شد پاک صورتش  یرو

 !گرفت پرسش ونیکام ون،یکام

 

 

  یم یقبل  رستوران کافه همون ۳ ساعت  فردا》

 《.نمتیب

 

 

 چیه ناشناسش شماره  که شده یمیصم آنقدر یک با

 نبود؟  هیتوج قابل جوره

 

 حرص با کمد داخل از  یخاکستر_دیسف شرت یت

 همان به رهی ت یشلوار همراه به دیپوش و زد چنگ

 . جنس
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  نیا که امشب  خصوص به بود شده  ریدرگ فکرش

  دستش. ختیر  هم بر را اعصابش  مهین و نصفه پازل

 تیرسم نیا یبرا که رفت الدیم به یامکیپ سمت

 ! نبود درست وجه چیه به تای رز با روابطش به یبخش

 نبود خودش دست یاعتماد یب نیا هم  یطرف از یول

 ییها نفس سرخ، ییها  چشم با بخواهد آنکه یب و

 دستش کف در که ییها  انگشت و کبود یصورت تند،

 یکی  ظهر  دم از فردا الدی م》:نوشت بود؛ شده مشت

 به حواسش یچشم چهار که بفرست رو ها بچه از

  《.باشه تایرز

 

  داخل و گذاشت یش یآرا  زیم یرو را لشیموبا

 . رفت ییرایپذ

 

 . باشه تیعاف_

 

 و گشاد یراهنیپ با مبل یرو  که ییتایرز یبرا  شهاب

 و کرد  زیر چشم بود، نشسته دهیپر  ییرو و رنگ

 حموم؟  یبر یتون یم:گفت
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 ... بگذره کمی_

 

 . خورد را حرفش یمابق و گرفت را دلش

 

 نکن؟ گوش حرف نه، ینخورد  یزیخوبه؟چ حالت_

  

 رساند آشپزخانه به را خودش بلند ییها  قدم با یعصب

 .برداشت یا وهیآبم  و کرد باز را  خچالی در و

  و جسم سر دو وید شده  ینگران نبود، خودش دست

 !  روحش

 ...نباشد بود، سرش  در آنچه کاش یا فقط

 

 تا یرز#
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 ۱۹۰_پارت #

 

 

 

 

  ابرو و  چشم با و گرفت تایرز سمت به را وهیآبم 

 .  بکشد سر را آخرش یقطره  تا که کرد اشاره

 

  شهاب؟ افتاده یاتفاق_

 

  خوش یها چشم و گذاشت زیم یرو را  یخال وانیل

 یجا که کرد  وادار را شهاب رنگش، یا روزهیف رنگ

  زبانش نوک تا که یحرف  ،یوخودخور دنیدزد چشم

 !بزند تعارف یب را بود آمده

 

 که یامکی وپ مطلب اصل سر برود نکهیا یجا یول

 چند فقط که یک یکالس نستونیو  گاریس پاکت بود، دهید
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  آشپزخانه یسنگ اُپن یرو از را بود مانده نخش

 . برداشت

 

 فته؟یب یاتفاق یمنتظر_

 

 از را دودش سرفه با و  زد آتش تیکبر با را گاریس

 .فرستاد رونی ب شیها هیر

 سمتش یا ذره را سرش دید که را  تایرز سکوت

  و بود شده  یعاص که معصومش چهره به و گرداند

  شیها چشم و هم به خورده گره شیابروها نیهمچن

 کوتاه اش جبهه از و انداخت نگاه...دستش از شکار

 ...آمد

 

 با که نبود بردار دست شیتایرز ی سر نیا یول

 ... ای گفتن، ای ،یدیشن ای  رو یخبر:دیپرس  یکنجکاو

 

 .  دیپر پا جفت  حرفش وسط
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 ! دمید_

 

  دود شد، خارج دهانش از که یا جمله تک نیا با

  را خاکسترش و کرد آزاد دهانش از خشم با را یظیغل

 .تکاند ی گاریجاس در

  چرا ناشناسش آن که بود آمده درد به نیا از قلبش

 و دروغ و  یکار یمخف با تایرز که شود باعث دیبا

  را بود ازدواجشان شرط نیتر مهم که صداقت رنگ،ین

 !ردیبگ دهیناد

 ...گرفت درد را وجودش سراسر

 ... یبد یلیخ درد

  خون کاسه  که ییها چشم با و گرفت بغضش هوا یب

 بعدش. یا  خسته حموم برو:گفت خ،ی همچنان  و بود

 .یباش داشته یانرژ صبح فردا که بخواب ریبگ هم

 

  تلخ یلحن و افشان ییموها  با و کرد خم  سر تایرز

 . دینال
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 کی که باشه جونم به حواست نکهیا از شتریب کاش_

 روح...بود روحم  به حواست...ادین سرم به ییبال وقت

 .ارزه ینم هم مفت جونش ره،یبم آدم

 

 . دیغر و  بست چشم شهاب که شد بلند مبل یرو از

 

 ؟ی بر یم سوال  ریز رو یچ هست، حواسم_

  

 رسا ییصدا با در بستن از قبل شد، اتاق وارد یوقت

 . خودت یال یدار  شک یچ همه  به نکهیا:گفت

 

 . بود گرفته کم دست را دختر نیا یبدجور

  که بالغ و  عاقل و دهید ایدن سال   و سن کم دختر نیا

 !بود بَر از را  بمش و ریز

 

 تا یرز#

 

 

@shahregoftegoo



 

 ۱۹۱_پارت #

 

 

 

 

 داخل یغذاخور  زیم یرو از را دهایکل دسته

 اتاق به زد یسر رفتن قبل و برداشت آشپزخانه

 نکرده روشنش  کامل آفتاب  هنوز که  یکیتار خواب

 .بود

  صورت به و دیکش تا یرز فینح بدن یرو را پتو

 . کرد نگاه باال از  اش یمهتاب

  بالشت یرو  که لنشیمخم رنگ ییخرما  یموها به

 .بود شده پخش

 آغوش در یبرا کرد آب را دلش که یلبخند به و

 . اش دوباره دنیکش
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.  کرد تند پا در طرف به و گرفت را احساساتش یجلو

 ستیدو سراغ وقت فوت یب و دیدو نییپا  به را ها پله

 .رفت ساختمان در یجلو اش شده  پارک شش و

 رو به رو زخانیپرو با کرد باز که را اش یمرکز قفل

  یموها به و کرد تعلل ی ا لحظه چند ناچار  به و شد

 در کرد یپدر یول نبود؛ پدر که یکس  شده دیسف

 . انداخت یزیانگ غم نگاه حقش،

 

 !زی پرو حاج ریبخ یعال صبح_

 

 و کرد جا به جا دستش در را داغ سنگک نان

  قواره و قد واسه درشته خوره، ینم ما به  یحاج:گفت

 . مون

 

 به یدست و زد شهاب یرو به خالصانه  یلبخند

 .  دیکش اش داده صفا صورت

 

 ای عسل ماه یر یم ال یع با یراست  یراست حاال_

  ؟یچوندیپ رو رعنا
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 بزنم حرف...که یدون  یم بزدالست کار  چوندنیپ_

 ... ستمیای م یوا پاش

 

  که زد ی ا دوستانه و  آرام ضربه شهاب یبازو به

  گرید  بار کی تا بود کوچک یتلنگر حکم شتریب

 آبرو به زد گند یعروس  شب چطور که اوردیب ادشی

 . تایرز ز  ی چ همه و عشق و غرور و

  و چپاند دهانش در و کند را سنگک نان  از یا تکه

  بزرگش یحدود تا که یپسر  زیت یها  گوش کینزد

 .  کرد زمزمه دیام یا ذره و یشرمسار با بود کرده

 

 .  مرد جوون یبمون پاش دفعه ن یا دوارمیام_

  از کردن دفاع بخاطر و شه خم کمرم ینذار  دفعه نیا

 گهید دفعه نیا...میشونیپ  رو نهیبش خجالت عرق...تو

  وجودت تو خشم نیا نذار و نکن تا بد شد، که یچ هر

  غول چاله اه یس کی مثل رو  ستین و هست که یچ هر

 رو رفتن که ییکسا بعدش یتون ینم که ببلعه کریپ

 ...  ی برگردون
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 !بود؟  چه  منظورش

  وراست رک:دیپرس شده  زیر ییها چشم با که دینفهم

 . ستمین یصبور آدم که یدون یم . زیپرو  بگو

 

 حرف باالخره تا کرد فوت محکم و کالفه را نفسش

 . زد

 

 یم سرت یچ ستین معلوم ...نداره راست  و رک_

  اعتبارت، مارستان،یب ،یکالنتر...شهاب ادیب خواد

 غاز کی من صد یها قصه با بخورم گول  که ام بچه

 ت؟ یساختگ

  وقت یلیخ... خب ها رو یرفت تو که یراه نیا ن،یبب

 چه. نکن ولش و دنبالش برو پس...رفتم من شیپ

  چه رو ست توطئه نیا پشت که یآدم  چه رو گذشته

 . رو زنت

 

 یکینزد نیهم  خورده، مشامم به بوش نباش  نگران_

 . هاست

@shahregoftegoo



 

  تایرز#

 

 

 ۱۹۲_پارت #

 

 

 

 

 فندک با را اش یستمی ب  گاریس و نشست مبل یرو

 . کرد روشن

 به را دستش پشت و گذاشت شیپاها یرو  را  آرنجش

 یموقت نیتسک سردردش به  که چسباند داغش یشانیپ

 .دهد

  را قرمزش یها چشم و گرفت گاریس از یظیغل کام

 و دیمال شستش  انگشت با بود افتاده سوزش به که

 چرا:گفت د یکش زبانه وجودش در که  یخشم همراه

 ... چرا...تایرز
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 بر دروغ سم   به آغشته یریت. گرفت گر صورتش

 یگاریس جا در را  گارشیس. بود نشسته قلبش

 صورت یرو دردمند را دستش و  کرد خاموش

 .دیکش کبودش

 .نداشت را غم از حجم نی ا یارای قلبش

 ...  مضر یپ  در یپ یگارهایس نیا و نی سنگ بار نیا 

 

  آهسته را  سرش خانه قفل در یدیکل شدن انداخته با

 در که  ینینگ تک حلقه به را نگاهش و آورد باال

 . دوخت زد، برق تایرز دهیکش و ک یبار انگشت

 

  ؟یاومد یک. سالم_

 

 . استرس و تنش از پُر بود، آلود هراس شیصدا

 را گارشیس پاکت و  زد صدا یب یپوزخند  شهاب

 .بردارد گرید ینخ  تا برداشت
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 مامن تا شده خانه دودکش. بود گرفته  مه را جا همه

 ! بود دهیچ ناآشنا دختر نیا  با که یخوشبخت و آرامش

 

   ؟یبود کجا_

 

 !چپاند شیها کلمه ی ال  به ال یتلخ  و منفور حس

  از خراب و داغون و گرفت باالتر را سرش نانهی خوشب

  چشم با تا بود فرستاده و گرفته لمیف الدیم که یزیچ

 زمان و ن یزم به بهتان  برچسب و ندیبب  خودش یها

 ... دیبگو صادقانه تا شد منتظر نزند،

 شوازیپ به و دهد فرصت شده هم دفعه  کی یبرا

 نیا یها شهیر و بردارد  تبر ناعادالنه که نرود یقاض

 . بزند ته از را اعتماد

  یها چشم به بی فر با تایرز یا روزهیف ی ها  چشم یول

 . شد قفل شبش،  رنگ هم رهیت

 

 .  ترایم شیپ_
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  پر خرخره تا  که یگار یس  جا داخل و دینکش  را گاریس

 مبل یرو  از ضرب به  و انداخت بود، خاکستر از

 . برخاست

 

 !  یگ یم دروغ یدار سگ مثل_

 

 ...طوفان  قبل آرامش هی شب درست بود آرام شیصدا

 غرق صورت به نگاه و برداشت قدم تا یرز طرف به

 .کرد تعجبش

 به را یکس و خوانده را دستش که بود دهیفهم 

 ... اورد یب در کارش از سر تا فرستاده بشیتعق

 . بود ساکت  حال نیا با اما

 کار گناه مرد...شهابش...یخیش شهاب ناگهان که

 ادیفر با را اش یروان فشار و شد منفجر...مانشیپش

 او به شتر یب هم شیها چشم از که ی دختر سر به

 .  دیکش ادیفر بود، کرده اعتماد

 

 یتون ینم...یگرفت یمون  الل چرا...بزن حرف د  _

  نه؟ ،یکن انکار
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 گوش یرو را دستش دو هر تایرز که زد داد یجور

 . گذاشت شیها

 

 عاشق آدم و شدم عاشقت یدیفهم چون یتون ینم_

 نیا به چه و عاشق آدم!ست  بسته پاهاش و دست هم

 نه؟!...ها غلط

 

 تا یرز#

 

 

 ۱۹۳_پارت #

 

 

 

 

 ش،یگلو  چاه ته از ها مدت  بعد باالخره تایرز یصدا

 . آمد رونیب

@shahregoftegoo



 

 شهاب؟ یشناخت  ینجوریا رو من تو_

  

 یپاک یتو تو کردم یم  فکر...برعکس اتفاقا نه_

 بر خاک من.  یا ساده. یگناه یب کردم ی م فکر. یتک

 نشون بهم یاومد تو کردم یم فکر...االغ من...سر

  رو خودش  یا یقشنگ هم  هنوز کثافت نیزم نیا یبد

 !  داره

 

  با و تایرز باخته  رنگ یها چشم در شد قیدق صاف

  نگو یول:گفت مکدر، یقلب و خراب یحال و یرحم یب

 ...  دادم یم پرورش  نمیآست تو مار داشتم

 

 . رفت عقب عقب و زد صدا  پر یپوزخند

 ییها چشم با و کرد جدا شیپهلو از را  شیها دست

 یدختر خوردن، رکب از ده یپاش یلحن و قرمز و خمار

 . کرد ُخرد شیها حرف  ریز را بود عشقش که

 

 ...الحق یمادر همون دختر...ییایثر لنگه_
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 گلوله گلوله شیها اشک همراه به تا یرز یناباور 

 . ختیر نییپا صورتش  یرو

  هم هاش ناله و غیج...اش  شکسته بغض

 سر سرد و خشک  شهاب وجود نیا با یول ...نطوریهم

  جانبش از  کبارهی به که یوقت تا بود ستادهیا اشی جا

 !  شد فشیظر بدن و تن  دنیلرز شاهد  و خورد یلیس

 

  خرابش. بسه. نزن یحرف  چیه. بسه.  نگو یچی ه_

 .  نکن خرابش. نکن. انقدر نکن

 

 گذاشت شیتا یرز یلیس یجا  یرو را اش مردانه دست

 . انداخت باال تعجب از ابرو و

 

   کردم؟  خرابش من_

 

  مجبور که  گهید وقت کی واسه بذار ی عصبان االن_

 شهر نیا در به در ینخوا...شهاب دنبالم یایب ینش

 .نگو...نپرس پس...یکن دامیپ که  یبگرد رو
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 از شده تلخ دهان یرو  را بلندش اشاره انگشت

 دیق یلعنت اما بماند؛ ساکت که گذاشت  شهاب گاریس

 ...  بود زده  را زیچ همه

 

 چون...نباش بعدش یخراب نگران...مونم ینم ساکت_

 .ستمین رفتنت  ای موندن نگران گهید

 

 .  شد  جادیا نشانیب محض  یسکوت

 

 گرفتند سبقت هم  از رتیح  و بُهت با تایرز  یها  اشک

 .کردند تکه تکه  را غرورش و

 و برداشت قدم سمتش شهاب یواکنش هر  قبل یمنته

 ! دیغر خشم با و بست چشم

 

  ؟یدون یستم؟مین نگران  یچ واسه یدون یم_

 

 ... بود شده الل
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 شیپ رو من! یفاتح خانم یفروخت  رو من  نکهیا یبرا_

  گفتم!یرفت و ینر گفتم!ی گرفت فرض خر یخیش یعل

  نیا گفتم!یگذاشت مدار و  قرار باهاش و  قرمزمه خط

 رو من...گرفت رو میزندگ گفتم...تایرز  شارالتانه آدم

  چه تو  اونوقت...گذاشت مادر یب...گذاشت پدر یب

  ؟ینرفت ای  یرفت...آدم همون شیپ ی؟رفتیکرد یغلط

 

 ... شهاب اما_

 

  لب یرو س،یه نشانه به را انگشتش شهاب  بار نیا

 .گذاشت تای رز  یها چشم  چشمه اشک    از سیخ  یها

 

  تایرز#

 

 

 

 ۱۹۴_پارت #
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 تو یصدا واسه  الشه نیا گهید که نزن صدا...سیه_

 ...  شهینم پا  قبرش تو از

 

 یب نکهیا بدون رفت بالکن سمت و تایرز به کرد پشت

  ختهیر فرو  که یدخترک به ینگاه و برگردد درنگ

 . اندازدیب بود،

 هر به که دیشن را مضطربش و آشفته نیطن یول

  پل به توجه یب تا انداخت چنگ یسمانیر و آسمان

 یمانیپش که نرود سرش، پشت زشیر  حال در یها

 .  بود دهیفا  یب دفعه نیا

 

 که یکس با...پدرت با...زدم حرف یخیش  یعل با آره_

  بزرگ مثل  ییها آدم امثال بخاطر افتاد جدا عشقش از

 خودخواهانه و طرفه کی عشق  بخاطر...خان

  بود الزم چون زدم حرف باهاش آره...آمنه
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  من...کنم گوش من تو  یجا به دیبا چون...بدونم

  برات رو آماده و حاضر لقمه من...بگردم  دنبالش

  زجر  یبخوا و نشه سختت وقت  کی که ارمیب

 ...یبکش

 

 ؟ی متیق چه به_

 

 فاصله بالکن در از و زد کنار را آشپزخانه  پرده

  نتوانست که داشت را تا یرز عطش هم هنوز. گرفت

  را گارشیس و برود ییبابا  گور با و شود الشیخ یب

 ...بکشد

 ...بود یعصبان هم هنوز

  به تایرز کاش  را ها نیا یول بددل؛ و نیبدب و یشاک

 !بگذارد  داشتنش دوست یپا

 به را انتظاراتش  که ی مرز و حد یب  عشق یپا به

 بسازد معصوم یا فرشته زنش از تا رسانده سقف

 ...  نبود شدن  الخطا زیجا مستحق که یکس
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 شد تموم گرون من؟چقدر اعتماد متیق به_

 ینم...؟یفهم یم تایرز شده تموم گرون...واست

 !یفهم

  نه صداقت اندازه  یچیه که کن وا رو گوشات و چشم

 یم چقدر  هر حاال...نبود مهم من، یبرا نه تو یبرا

 یول... نداره یبیع رو خودت کن هیتوج یخوا

 . زمانه ایثر دختر...یافتاد من یها چشم از...یافتاد

 

 ...زهر و شین از پر...بود گزنده لحنش

 پاکت تا انداخت  چنگ حرص  با و زد  یتلخ پوزخند

  آخر  لحظه که بردارد اُپن یرو از را  گارشیس

 .افتاد تایرز  شده سرد نگاه به نگاهش

 ...  افتاد دشیناام یها چشم به نگاهش

 

 . ی زد امروز که یحرف از یش  یم مونیپش_

 

 هم در اش یمشک یابروها. دیکوب تند  و درجا قلبش

  و ترس منبع شد اش رهی ت  یها مردمک و خورد گره

 ...ها ناگفته
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 پانزده شهاب برخالف...دلش برخالف و نزد دم اما

 که یا بچه پسر یها ضجه برخالف...درونش ساله

 زمزمه رگه دو و گرفته یی صدا با...بود تایرز دلبسته

 . کرد

 

 . تخت التیخ شه ینم یزندگ ،یزندگ نیا_

 

 .  رفت بالکن به تعلل بدون

 نییپا را تایرز بعد قهیدق چند و د یکش یگار یس

 تا برداشت قدم ابانیخ طرف به که دید ساختمان

 ...ردیبگ یتاکس

 

  و فرستاد رونیب شی ها هیر از را  گارشیس دود

 درد از که گذاشت اش نهیس چپ سمت را دستش

 ... بود کرده اش مچاله

 

 

  شده پر  ییها چشم با و زنان نفس نفس لب ریز

 ...یکرد بد:گفت
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 تا یرز#

 

 

 

 ۱۹۵_پارت #

 

 

 

 

 .بست چشم و دیکش دراز  مبل یرو

  زنگ یصدا و سردرد با که بود عصر  یها یکینزد 

 .دیپر خواب از در

  به خط در که یا غصه  و غم از کرده باد و یعصب

  و محکم را در یآهن رهیدستگ بود، دایپ  صورتش خط

 . دیکش نییپا شدت با
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  با دفعه نیا  که یگوه شهاب؟چه یخورد یگوه چه_

   داداش؟ شه ینم حل هم موس موس

 

  شد قفل الدی م یها دست انیم اش یعضالن یبازوها

 .دیکش را  جانش یب جسم ییرایپذ تا و

 یعاشق حرمت یچ هر که  بود آمده نی خشمگ  آنقدر

 اش رفته  دست از حافظه به لگد و مشت با را مانده

 .برگرداند

 و باک یب یلحن با...هم بر دهییسا ییها دندان با

 . دیغر...نترس

 

  ابر شده کرده هیگر یها ی ها و زده زنگ میمر به_

 بهت ادییم عارم. آشغال تو دست از وونهید شده بهار

 .نامرد برادر، بگم

 

 و یکفر ییها  چشم با فقط نخورد تکان ی ا ذره شهاب

  حرف یدون ینم که یزیچ  درباره:گفت خسته ییصدا

 !  شدم  پُر خرتالق تا که خدا به نزن
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 . شکر یاله  نکشته که شده؟آدم یچ_

 

 سر برود زودتر که زد دار  طعنه و تلخ یا خنده تک

 یها  اشک  از بود شده تمام تحملش چون ماجرا اصل

 . تای رز  سوز جان

 

 

 ... داداش فروخته آدم...نکشته آدم آره_

 

 .  بگو واضح_

 

 ردیبگ فاصله  که زد الدیم نهیس تخت به را دستش

 مثل رفته تایرز رفتن با هم هوشش و عقل ییگو

 . اش مردانه و گرم شده    داریب احساس  

 

 یعل شی پ یرفت چرا بگو. بپرس خودش  از برو_

 !ینر بود گفته یوقت یخیش
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 صداقت؛  جز  نخواست ازت  یچیه که  شهاب بپرس

 ؟یکرد پنهونش چرا پس

 ... بود دشینبا تنها...بود قرمزش خط

 

 . زد الدیم نهیس تخت به هم باز و دیکش ادیفر

 

 یکرد رو  نکاریا چرا...چرا...بود تو به باورش_

 باهاش؟ 

 

 . افتاد پته تته به زده شوک الدیم

 

 .  داداش یدونست یم...کردم فکر...فکر_

 

 .بود خبر یب روحمم ، یدیفهم کج_

 

 ... بود روحش

 به برگشته دوباره که بود روحش تا یرز شک یب

 ...اش کارخانه ماتیتنظ
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 .القلب یقس  و خشن و  خشک و سرد

 

  تایرز#

 

 

 

 ۱۹۶_پارت #

 

 

 

 

 خودت؟که با یکرد فکر یچ_

 رو یعل زنش ذاره یم...برادرت...قتیرف...شهاب

  آره؟ بزنه، حرف باهاش  و نهیبب

 

 . دیپر حرفش انیم به
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 آخه بودم دهیند که رو لمیف کردم، یقاط واال_

 به...برات فرستادم میمستق گرفتن، رو لم یف تا...یلوط

  باالخره بود داداشم زن...نکردم دانلودش الدیم مرگ

 . نمیبب تو اذن یب نتونستم

 

 نگاه خوب برو. ن یبب برو هست، اش اجازه که حاال_

 قهی  نیا رو نهینش دستت...ینش ریگ جو که کن

  از خونه دلم خودم که اشکش از نلرزه  دلت...المذهب

 .هام  کردن ییرو تند و وپرتا چرت و بدش حال

 

 ...اما:گفت دیتاک با و آورد باال را اش اشاره انگشت

 

 بود دهیخواب آتشش که یگلستان  گرمابه ق یرف طرف به

 را دستش و رفت کرد، نگاه شیها چشم به شرمنده و

 . گذاشت اش شانه یرو

 

  من...جلوش کرد خار رو من...گرفت دیند رو من_

 !فروخت...ششیپ  کرد ریتحق رو
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 یچ  هر آخر فروختن داداش، داره درد فروختن

 !  انتهیخ

 

 ؟ید یم  طالقش پس_

 

 دیتهد پشتش که افتاد ییها کردن جان نوش  کتک ادی

 ".طالق"بود یبزرگ

 از آمنه بعد که یاتیح از  شیتایرز از شود جدا چطور

 . بود رفته شیزندگ

 مرگ یبو  را کالبدش که یدوران به برگردد چطور

 .بود گرفته

 ...ییتنها و  یخستگ یبو

 ...ینی خشمگ و  یر یاس یبو

 شده داشتنش که ییها آدم نداشتن فقر یبو  ذلت، یبو

 ... آرزو بود

 کور، گره نیا چاره شده که یتلخ قتیحق گفتن از قبل

 .خورد زنگ  لشیموبا
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  آخر و گشت یکالفگ با را اطرافش را شلوارش  بیج

 افتاده درزش از که کرد شیدایپ مبل یپشت  پشت   سر

 . نییپا به بود

 

   شهاب؟ هیک_

 

 کرد برقرار را تماس یمعطل یب تایرز شماره دنید با

 از را  اش شده حبس نفس ش،یصدا دنیشن با و

 .  بگو:گفت و فرستاد رون یب دهانش

 

 کرد حس لحنش  در را غصه و یگرفتگ از ییها رگه

 یراه دو نیا از قلبش تپش و شد زیر ش یها چشم که

 . تند سخت،

 

 مشیآورد...شده تموم شیداروها _

 ...  ستین  خوب حالش...مارستانیب

 

 ؟یک_
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 .  کرد زمزمه دیترد با

 

 . ایثر_

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۱۹۷_پارت #

 

 

 

 

 .  شد نفوذ یب  و سرد کپارچهی ش،یصدا

 

  ؟یفاتح خانم هیچ من به دخلش_
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  خارج کوچکش یها لب از که ییها کلمه ارتعاش با

 . کرد مشت را اش یخال  دست شد،

 

 . مادرمه شهاب، نکن  یلجباز_

 

 ! دروغش از بود خون دلش یلجباز   از شتریب یول

 

  نبود؟ ؟آدمیچ من مادر پس_

 

  به شد یم ادعات که تو ادیب سرش ییبال یترس ینم_

 ینم یکس چی ه نهیس به رد دست و یکن ی م کمک همه

 د؟ یرس که من به دیتپ آسمون...شد یچ...یزن

  

 .  خاراند را ششیر ته و زد  یپوزخند

 

 یبرا...نه تو  یبرا من از یآب ،یایب نیی پا یبر باال_

 ...  شه ینم گرم ایثر
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 الو" به توجه یب و داد فاصله گوشش از را لیموبا

  کار از کار نذار" به تیاهم  یب و تایرز یها  گفتن" الو

 .کرد  قطع را تماس" رهیبم مادرم"  نذار" بگذره

 کرد، التماسش نینچنیا که ییتایرز به آمد دلش چطور

 !ردی بگ را ژنشیاکس و بدهد نه یقطع جواب

 ... مادر نام به یژنیاکس

 

   داداش؟ ید  ینم دارو یراست  یراست_

 

 را تایرز جگر فقط و فقط تا بود زده مفت زر

 ...بسوزاند

 ...آتش نی ا یرو بر باشد آب خودش فقط و فقط تا

 ها حرف نی ا از شتریب یل یخ معرفتش که دهد نشان تا

 . دشمنش به یحت نرساند؛ دارو یجد یجد که بود

 

 . مارستانیب بفرست رو  داروها برو_
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 بود، برده ماتش تناقض همه نیا از که الدیم سر بر

 . زد بینه

 

 ...ستین خوب حالش نشده،  رید تا بجنب_

 

 و ریز را ش یباورها که یزن نگران بود، ایثر نگران

 آمنه از اشتباه دیشا که دی رس جهینت نیا به و کرد رو

 !باشد بوده

  بزرگ گور  از ها یبدبخت نیا همه دیشا

 و آواره که بوده_ یخیش  ابوعطار پدربزرگش_خان

 ! کرد پناهشان سر یب و دایش

 

  دودش و دیکش آتش به را  نستونشیو گار ی س آخر نخ

 . هوا در کرد پخش را

 .برگرداند الدیم سمت را سرش شد باز که در

 

 .رسونم یم رو  داروها تخت، التیخ:گفت 
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 تا یرز#

 

 

 

 ۱۹۸_پارت #

 

 

 

 از نخ نیآخر و زد یآرام  ضربه گارشی س پاکت ته به

 .کرد دود و دیکش را پنجمش جعبه

  خون ادگاری که یدرد معده همراه ناشتا، صبح، سر

  به تخت یرو از بود اش گذشته یها  یخور دل

 .رفت خواب اتاق نهیی آ  یجلو و برخاست یسخت

 

 قهیشق و برداشت زیم یجلو از را یخال  یودکا شهیش

 دستش کف با را بود انفجار به رو درد از که را اش

 .زد اتاق باز  مهین در به  یلگد و دیمال
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 خورده گره ییابروها و بسته  ییها چشم با تعادل یب

 طرف به بود، کرده خمش سوزش، از  که یا معده و

 . رفت  آشپزخانه

 

 

 باز را بود یزخم  و یخون  که را اش شده مشت دست

  دهیبر دهیبر یها خاطره  به تعجب با و کرد بسته و

 ... دیشیاند شبید

 دیکوب وارید و در به را خودش و بود مست که یوقت

  یزجر تا شکست  را یخور شکالت و  بشقاب چند و

 !برساند یآزاد به را بود شده ریاس درونش در که

 ...زد مشت...دیکش ادیفر یوقت

  یها هیگر...پا  یصدا...در کردن باز یصدا

 ...زیپرو توسط خواباندنش...رعنا

 چه که دیفهم تازه و افتاد ادشی تکه تکه ها نیا همه

 ...شبید زده یگند

 

  را جا همه لش یموبا دنبال و گذاشت کنار را مقاومتش

  یپ زنگ با یول بپرسد؛ را ایثر روز و  حال تا گشت
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 هیرق به قرار یب و کرد کج را رشیمس در ی  پ در

 .  زد زل دهیپر رنگ  و هراسان

 

   ظهر؟ وقت نیا ری خ_

 

  اش یهزار دو ن،ییپا طبقه از میمر یصدا و سر با

 ! ستین  ریخ که افتاد

 

 ...نکن  لبم به جون_

 

 شد وارد نرم  نرم و نشست شیبازو یرو  هیرق دست

 به خوران  تلو تلو تا گرفت دستش از هم  را شهاب و

  به منجر اش، دهینپر سر از یمست نیا ا ی نخورد ییجا

 !نشود یگر ید بتیمص

 

 .ُزمیعز ستی ن ریخ. شهابُم  ستین ری خ_

 

 ...نبود  سخت حدسش
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  نگو:گفت قرمز و خمار  ییها چشم و  درنگ با یول

  خاله؟ ایثر

 

  خاک سر ی حت یقو رزنیش نیا یول بود؛ کرده بغض

 . نکرد  هیگر هم آمنه

 دیکش بود خواهرش یامانت  که شهاب سر به دست فقط

 .بپوش عزا  رخت:گفت و

 

  تایرز#

 

 

 

 ۱۹۹_پارت #

 

 

 

 

 .  شد  تر کینزد و کینزد هم به شیابروها 
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 ُمردن خاله؟مگه ُمرده که یچ یعنی رهی بم تونه ینم_

 ... راحته؟مگه

 

 گرفت دلش  بار نیاول یبرا و بود شده الل و جیگ

 . گونه بیغر غم نیا لیدل دانستن بدون

 

  ییجا به را اش یشانیپ و زد وارید به را دستش

 ... چسباند یوارید ساعت  کینزد

  ینا یول رفت؛ اعصابش یرو ها عقربه تاک کیت

 مصرف   با بود گرفته اش حنجره از را زدن ادیفر

 وانهید و یپ در یپ یگارها یس و یالکل  مشروبات

 . گذشته شب یها  یباز

 هم ُمرد چطور  نکهیا کاو و کند ینا. نداشت عزا ینا

 که داشت را  شیتایرز حال دنیپرس ینا  تنها. نداشت

 ...ماند خاموش  یا هیثان چند ه یرق ینجوا  با

 

  ایب.)چوکوم  نداره دهیفا جوریا شو حاضر بدو بدو_

 (.پسرم نداره دهیفا  ینجوریا ایب
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 در مادرانه. نشست شهاب  یبازوها یرو دستش

  یجا و ردیبگ افهیق امدین دلش و گرفت آغوشش

 .بسوزاند دل ،یدلدار

  محبت و کرد  نوازش را  اش یکالغ پر آشفته یموها

 !بود بس اما خت؛یر شیها یعنق بد یپا به

  با چه هر کرد، یلجباز  چه هر کرد، یخوددار  چه هر

 ... نبود بس...برداشت یناسازگار سر خودش

 

 . رفت نییپا را  ها پله عجله با و دیکش عقب

  به چشمش د،یرس پاگرد به  تا و بود باز اول طبقه در

 گلوله چند دستش در که یگل میمر و افتاد رعنا

 .بود یریگ آبغوره یبرا دستمال

 

  من جون یول  بده، در َدم داخل، ایب داداش، ایب_

 ؟یرفت و یفرستاد  ونیگر چشم با رو دختر  شد خوب

 ایب ،یقبل احساس یب شهاب همون یشد  باز شد خوب

 .ریبگ  لی تحو حاال

 !ُمرد خانم ایثر
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 که گذاشت اش گرفته گردن پشت را دستش دو هر

 مبادا تا گرفت  دخترش یپا ران از یشگون ین رعنا

 .زدیبر  آتش در زمیه

 ... شنوا گوش کو یول

 

 خواد ی م ییرو چه با که بگم بذار. آنا نگم چرا_

   تا؟یرز شیپ بره دوباره

 

 را سرخش ینیب نکس،یکل دستمال کنانبا نیف نیف

 !کرد افت هوا یب  شیصدا یباال تُن و گرفت

 

 .شد وار پچ پچ و دهیجو دهیجو شیها کلمه 

 

 ...  نهی بب تونه ینم گهید هرچند،_

 

  بود؟ چه نتوانستن از منظورش
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 مثل...تونم؟ ینم که یچ  یعنی یگ یم مزخرف  چرا_

 یتو...هم هنوز اسمش...انگار رفته ادتی نکهیا

 . منه شناسنامه

 

 ...زد نفس نفس

  چنگ را قلبش و دیکش سوت شیها گوش و گرفت گر

 ... زد

 فرو بانیگر در سر و بودند کرده سکوت همه چون

  یها گفته دییتا یبرا بدتر نیا از یچ بودند، برده

 م؟یمر

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۰۰_پارت #
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 یم یچ دیفهم یم  اصال نم،یبب...نیگ یم یچ_

 دست مگه...نمشیبب نتونم شه یم مگه...نیگ

  نکردم ایب و برو همه نیا مه،یزندگ زنمه، خودشه،

 ! شینیبب یتون ینم...دیبگ دیبرگرد که...که

 در کوره از کمی...افتاد نمونیب اختالف کمی درسته

 اما...رفت و بره که خواستم...گفتم یور یدر...رفتم

 !یراستک راست نه

 دونه ینه؟م ستم،ین نباشه نفسمه، دونه یم خودش

  رو یزنک خاله  یوزها  وز نیا دیکن تا؟جمعیرز گهید

 ...  گهید دهیرس لبم به جونم که

 

 ساکته که یجمع به و گرفت  باالتر یاندک را سرش

 به...مظلوم و نیغمگ هیرق به کرد نگاه بود، ساکت

 میمر به...نگران خان زیپرو به...شانیپر یرعنا

  طرفش به که  الدیم به و...زنان حقوق مدافع  همچنان

 .برسد زارش حال  ادیفر به نم نم که دیشتاب
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  راستش سمت کتف و بازو یرو را دستش تا اما

 پس را اش داوطلبانه کمک و رفت عقب عقب د،یکش

 . زد

 

 هر ادیب خواد یم یک هر  زهرا بهشت برم  خوام یم_

 . جهنم به خواد ینم هم یک

 

 

 .  کرد شی صدا کوبنده و  محکم زیپرو

 

 ! شهاب_

 

 صورت ره یخ انیگر ییها  چشم با و  زد یچرخ مین

 .بود شیها مشکل در یعل  دست حکم   که شد یمرد

 

 ... یریبگ رو جلوم یخوا  یم اگه_

 

 تونم؟ یم رم؟مگهیبگ  رو جلوت_
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 یگردد؛ول باز نفسش بسته راه که دیکش یقیعم نفس

 ریغ بد، خبر همه نیا و درد و حسرت و غصه با

  شیگلو از یخوش آب ها یزود نیا به بود ممکن

 !رود نییپا

 

  یم. رهی بگ رو جلوت تونه ینم یالناس احد چیه_

 مادرش. یکن ینم داشیپ بدون یول. برو یبر  یخوا

 گوش  به سمانه رو خبرش !رفت و  کرد خاک رو

  کی یحت میمر یکرد یم فکر یال و رسونده  دخترم

  ینم ریموند؟نخ یم نجایا و کرد یم صبر هم قهیدق

 مون خسته. برو  یبر یخوا یم  جا هر. موند

 .یکرد ذله رو  همه.یکرد

 تو که یاسم سنگ یدار که زنت  همه از شتریب

 ! یزن یم  نهیس به رو  ات شناسنامه

 

 مشت را  شیها دست. بود شدن خرد  حال در فکش

  درشت و  زیر یها حرف شوک شدت از و کرد

  شیها اشک کم کم و  دیپر صورتش  رنگ ز،یپرو
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  اش چانه تا و گرفت راه  خشنش و سرد پوست یرو

 .کرد سیخ را

 

 را دستش کف و زد هی تک وارید به خوران  تلو تلو

 یب زیپرو که زد سوزانش و داغ یشانیپ به محکم

 گردنش رگ و دیکش ادیفر  رعنا یغرغرها به توجه

 .  زد رونیب یناراحت از

 

 ! شهاب رفته تایرز !رفت_

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۰۱_پارت #
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 ییاتکا  نقطه دنبال و کرد باز را ییرایپذ باز مهین در

 را نفسش به اعتماد اما ببرد؛ پناه آن به که گشت

 . بود کرده دود زیپرو

 دنبال و رفت راهرو داخل خراب یحال و درد سر با

 .گشت کفشش

 .بود ک یتار جا همه

  شده کور و ک ی تار روز وقت نیا شیها  چشم هم دیشا

 به را اش شده مشت دست  ،یکدنگی  و خشم با که

 و نیخون و یزخم را  شیها انگشت و دیکوب وارید

 .کرد نیمال

 

 ... شماها دیگ یم دروغ...دروغه_

 

 دیترس چون رفت ششیپ  به محکم ییها  قدم با هیرق

  از پا نکهیا محض  به دیترس...بدهد خودش دست کار

 کونیف کن جا همه گذاشت، رونیب  ساختمان نیا

 ... بود دهیترس!...گردد
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 بود اشتباه راه یرفتم؟کجا اشتباه رو راه یکجا خاله_

 ورش شده سنگم ریز از تا دنبالش برم  که بگو تو

 .بدونم  تا کجا بگو فقط. خونه  ارمشیب دارم

 

 ینم.)چوکوم  یاکرد جبران یناتون. یبر یناتون_

 (.پسرم یکن جبران  یتون ینم . یبر یتون

 

 عرق از س یخ صورت و  سر یرو را دستش دو هر

 . بود کرده تب  آمنه یامانت. دیکش شهاب

 

 تونم ی نم ؟خاله،یگ یم رو نیهم اش  همه  چرا_

 به مادرش و خودش که  ییها یبد همه با کنم ولش

 گهید رو سرم پشت و برم تونم ینم کرده، ما خانواده

 . نکنم نگاه

 . بذارم جا گذشته تو...رو تایرز...تونم ینم

 

  یحام و  گرم یها دست که بود دهیپر مغزش وزیف

 .برداشت صورتش یرو  از را هیرق
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 مذاب که ییها چشم و  دهیچسب هم به ییها دندان با

 دایپ را شدن یجار اجازه که یدلتنگ و  اشک از بود

 زد پا به را دید دستش دم   که ییها کفش بود، نکرده

  یخیش شهاب واسه نتونستن...رم یم دارم:گفت و

 ... مرگ فقط یعنی

 

 !  چوکوم هست تو واسه فقط  نیا یول_

 

 . شد اش ادامه  منتظر و ستادی ا در درگاه دم

 بشنود؟ که بود حاضر یول

 

 جدا هم از رو  ایثر و یعل  آمنه، و خان بزرگ چون_

  خواستُم ینم. انداختن  هم از دور رو نفر دو و کردن

  یباش داشته مادرت از یبد خاطره خواستُم ینم بگم

 .بسه  گهید یول

 

 شده شل شیپاها...بود شده شل شیها دست

 !  شکست برابر در بود شده شل اش اراده...بود
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  دونم یم رسه؟چون ینم بهش دستت چرا یدون یم_

 .  جایا از رفته یک با

 

 . برگشت سمتش  لرز و ترس  با شهاب

 

 . پدرش با_

 

 تا یرز#

 

 

 ۲۰۲_پارت #

 

 

 

 .کن خاموشش_

 

 .بود لرزان و سست اش شکننده یصدا
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 .برات آوردم خبر_

 

 خبر؟ 

 هم ارزن قد یحت یخبر چی ه تایرز شدن دیناپد از بعد

 .دهد گوش بخواهد که نبود مهم اش ی برا

 

 و بود شده میتقس  تایرز بعد و قبل به یچ همه

 چشم مهربان   دلنواز   یتایرز...تایرز به...یوا

  ینارنج و نازک دل شکاندن به یوا...اش یانوسیاق

 ...اش

  را آخر روز  چند و خورد چرخ  سرش در اسمش مدام

 را رفتنش نی سنگ غم نکهی ا یبرا کرد مرور خودش با

 قلپ قلپ را ودکا شهیش رد،ینگ بغضش و دهد قورت

 !کرد تجسمش و دیکش سر

 لمس تشنه بود، آتش و عطش  از پر که یآخر بوسه

 .یاعتماد یب و ادیفر و داد و قهر اوج در هم کردن  
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 یرو را دستش...بود خوب شیها  لب طعم چقدر

 چشم رنگ چقدر که شد تازه دلش داغ و دیکش دهانش

 اش کننده وانهید و گر افسون یها یآب...شیها

 و خورده  تاب و چیپ بلند یموها...بود  بخش آرامش

 ! بود کرده کر را ایدن گوش یحسود از که ییها خنده

 

 ...گرفت را شیایدن که ییایدن به...تی طبع به لعنت

 

 ؟ یبشنو یخوا  ینم_

 

 نیزم سرد  یها کیسرام یرو را ودکا یخال شهیش

 . گذاشت

 وارید به را سرش که بود رهیخ نامعلوم یا نقطه به

 .نه:گفت برداشته خش ییصدا  با و چسباند

 

 کنارش یوقت و کرد حس  سرش یرو را الدیم هیسا

  تار صورت یسو به را گردنش نشست، و زد زانو

 چهره شده  زیر ییها چشم  با و چرخاند قشیرف شده

 .کرد کنکاش  را اش
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  و تاستیرز مانده ذهنش در که یا چهره  تنها چون

 ...تایرز و تاستیرز

 

 ؟یکرد داشیپ-

 

  بخواه جون  تو کردم داشی پ آره" بر یمبن ییصدا چیه

" ام ییم پات به پا  هم امتیق ته تا که داداش

 ودکا یخال شهیش زننده یپوزخند  با و نشد رشیدستگ

  لشیشما و  شکل و برداشت نیزم یرو  از نامتعادل را

 .کرد نگاه یعیطب ری غ یحالت با را

 

 .برو پاشو پس_

 

 را آسمان و  نزده داد چکسی ه سر بر  که وقت   یلیخ

 ماندنش ساکت نیهم یبرا واقع در نبافته، سمانیر به

 سر بر را اسمش که ییمارهایب نیتر ناعالج جز شده

 !بود انداخته ها زبان

  

 ؟ یبشنو یخوا  ینم داداش، زن از دهیرس  خبر یول_
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 خسته و جان یب تن و آورد باال ضرب به را سرش

 .دیکش جلو را اش

 

 ؟ یخبر  چه_

 

 ...بود  هم هنوز دیام

 

 . ست حامله_

 

  تایرز#

 

 

 

 ۲۰۳_پارت #
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  دادن هدر بدون و خورد گره هم به اش نهیس در نفس

 چند  هر که توانش تمام با رو  شیپ زمان از قهیدق کی

  یرو و برخاست و کرد وارید بند را دستش بود، کم

 .ستادی ا خود یپا دو

 اش ی شانیپ یرو سرد عرق و رفت جیگ سرش

 را اش یخوشحال نکهیا از  دینکش دست یول نشست؛

 !دهد بروز

 شده ریسراز  وجودش به یبی عج و خاص  ساط و سور

  الدیم به نگاه سرخ، و شده گرد ییها چشم  با که بود

 . افتاد هیگر به خنده از و کرد

 

  خوب حال  به خوب حال نیا از...یزار به یشاد از

 ...  بود همراه زدن نفس نفس و اشک با که یگرید

 و دیکش صورتش و سر به دست گرفته ییصدا با

 .الدیم یکن ینم یشوخ بگو:گفت
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 َسخره به را معجزه چون بود سخت  کردنش باور

 .  تایرز ترک از بعد گرفت؛

 

 دای پ رو ؟آدرسشیدیفهم یکجاست؟چجور_

 خوبه؟   ؟حالشیکرد

 

 را شستش انگشت. بود شده یترور شیها سوال

  لب ریز و گذاشت داغش و دار نبض پلک پشت

 . کرد زمزمه

 

  نه؟ ده،یچیپ  خبرش فقط_

 

 

  به بخوره سرد آب یری بگ دوش حموم ببرمت ایب_

  مثل مینیبش بعد و بپره احوالت و حال نی ا کمی. ات کله

 یم رو حرفم از کلوم دو وگرنه میبزن حرف ها میقد

 .  داداش یفهم ینم رو کلوم دو و یفهم
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 گرفتن بغل  غم یزانو یجا...داره دراز سر  ماجرا نیا

  هیرق شیپ نیبش برو...هیبق حرف به نکردن گوش و

 ! یخور یم یدار کجا از یبفهم که

 بنده  شکسته دل چوب...ها ستین  خدا چوب نیا

 بو که بشور رو خودت  حموم، ببرمت ایب...خداست

  رو نجایا. خورد هم به حالم. موال به ید یم الکل گوه

 .ماه چند تو یکرد  خونه یم

 

 .  کرد بلندش و گرفت  را بغلش ریز

  وجود با و  شد چپه طرف آن و طرف نی ا هم پشت اما

  ارشیهوش کوتاه لحظه چند یبرا و د یشن که یخبر

 تاب نیا  از شتریب نتوانست آورد، عقلش سر و کرد

 . اوردیب

 کشان ،یسخت به و الدیم  محکم یها دست در شد ولو

 . سرد آب ری ز و حمام سمت رفت کشان،

 

 ! الدیم_
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  سیخ کتانش شلوار و شرت یت تا صورتش و سر از

 .  بود شده

 

  دراومدم یمست از یوقت خوام یم. کن دم  قهوه برو_

 یچ و هیواقع یچ که دنی فهم یبرا نزنم بال بال گهید

 .ستین یواقع

 

 . یخیش جناب کن امر تو_

 

  تایرز#

 

 

 ۲۰۴_پارت #
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 یصبر یب با نیهم  یبرا بود درآمده حمام از

   الد؟ی م یدیفهم یچجور :دیپرس

 

 .کرد  خشک حوله با  را شیموها

  دور که دهیفهم تازه قهوه، دنینوش از بعد ساعت مین 

 !پرت  قافله از مانده و شده چخبر اطرافش و

  

 .  سمانه_

 

 .  کجاست تایرز  یجا دونن ینم که زدن  یم زر پس_

 

  با یقبل شهاب همان شده بود قبل از تر یجد بار نیا

 . زیر و  کوچک راتیی تغ یسر کی

 

 رسوند رو خبر  یجور  کی  فقط غمبریپ به  دونم ینم_

 .برسونم  میمستق ریغ بهت که
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 یم دیشا...بودن خبر یب دیشا معلوم کجا از اصال

  یم آمار بهت زده یم حدس...شن یم نگران  دونسته

 . دن

 

 

  الجرعه را اش قهوه فنجان نیدوم و زد  یتلخ پوزخند

 راه ییگو. کرد نگاه دقت با اش ته ته  به و دینوش

 دارد، هم شهیش بار که اش یستین و یهست به دنیرس

 .  بود شده دهیکش آنجا

 

 ... آخر میس به زده یگ یم یدار_

 

 و دست آمنه یول شرط؛ و دیق یب بود عاشقش

 . بست را شیپاها

  را روز و کرد روز و شب ها آن با که شیها دروغ

 . بست را قلبش چهیدر شب،

 چه هر یرو را چشمش د،ید که را یعل  با شیدعواها

 .بست بود زن
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  خواه حق چه   هر یرو به را شیها گوش دروازه در

 ...  بست...بود  دار حق و

 

  ییالال ش یصدا که شده مانیپش سگ مثل حاال و

 . الدیم گوش به بود ینیغمگ

 

 آره؟ بشم، بابا قراره یعنی_

 

  شیها چشم به اشک که بود  نشسته لحنش در یمهر

 شیر ته به یحرص و زد شتر ین ،یاجبار  یدور نیا از

 . دیکش دست ششیر  به لیما یها

 

 و کنم  یم داشیپ شهابم، من اگه کنم یم داشیپ_

 ینم گم یم کردن غلط و پاهاش و دست به فتمیم

  تو با حق گم یم...دونستم یم اشتباه گم یم...دونستم

  بهت احمق من یول یبود شده راهنمام تو تایرز بود

 ...  نکردم اعتماد

 

   گرده؟ یم بر داداش_
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  یرو به رو مبل یرو و کرد مشت را  شیها دست

 . نشست الدیم

 

 .بمونه بابا یب ام بچه خوام ینم_

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۰۵_پارت #

 

 

 

 

  شهاب صورت یاجزا  تک تک یرو را  نگاهش الدیم

 را دستش و شد بلند همدردانه و درآورد گردش به

 . زد قشیرف شانه ی رو بر محکم
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 . مونه  ینم بابا یب_

 

 صبر تونم ینم نیا از شتریب م،یفتیب راه پاشو پس_

 . کنم

 

 را رفته راه دوباره یول رفت؛ خواب  اتاق طرف به

 . کرد نگاه الدیم به تیجد با و برگشت

 

 .ب ده اطالعات دختره   همون  خونه می ر یم پاشو،_

  

 الدیم متعجب لبخند به و  زد شهیهم از تر تند قلبش

 .ها لباس کمد سر رفت راست کی و نداد یواکنش

 

  در تایرز یها  لباس عطر یبو کرد، باز که را کمد در

 ! شد پخش هوا

 بغضش و  بست خی حضورش نبود یسرما از سرش

 .بست لیقند گلو در
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  از شیگلو بکیس و داد قورت  را دهانش آب زور به

 !اوردین کم که خورد تکان  ،یدلتنگ ظ یغل حجم نیا

 نخورد؛ نیزم که گذاشت کمد در لبه را دستش دو هر

  زخم یرو تا بود آماده کشنده عطر ن یا یبو چون

 ! بپاشد نمک شیها

 

 . یلعنت_

 

  را کمد در  و برداشت یا  رهیت نیج شلوار و شرت یت

 .بست محکم

 تا افتادند هم  یرو درد با که شیها پلک مانند درست

 . ردیبگ نفس لحظه چند

 تا بود کرده رهیذخ ژنیاکس عنوان به را  ها لباس نیا 

 و تمام را ها آن د،یرس  استخوانش به کارد هروقت

 ! بکشد مشام به کمال

  و ناب یتایرز بدل   که بود ارزان همانقدر طال بدل   یول

 ... شیایمیک

 

 ؟یایینم. داداش شد سبز علف پاهام ریز_
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 هم را شلوارش  و دیپوش را اش یطوس  شرت یت

 یدست شیموها  به که رفت نهییآ  یجلو و کرد عوض

 . بکشد خدا  یرضا محض

 

 . شه ینم یطور تیی جا به کن صبر قهیدق دو_

 

 . شد زمزمه به لیتبد آخر در ادشیفر

 

 یفرسخ صد  از هست داغون ام افهیق یکاف اندازه به_

 ...  ستمین آدم همون که  زنه یم داد

 

 .کرد نگاه نهییآ درون شهاب به

 افتاده خون  که ییها چشم  و اهیس پرپشت یابروها  به

 .بود

 شده حالش و کرده یسگ عرق دنینوش از که یپف به

 ...فالکت خود   خود  

 

@shahregoftegoo



 تا یرز#

 

 

 

 ۲۰۶_پارت #

 

 

 

 

 .شد رو به رو خان زیپرو با کرد باز که  را اطیح در

 ماه؟  هفته؟چند روز؟چند چند از بعد

  تا را شیها چشم د،یتاب صورتش  به که دیخورش نور

 .زد را اش یدود نکیع و کرد  تنگ مهین

  و دیپر باال ناگهان زیپرو سر کرد، که یا  سرفه تک با

 نفس و  گرفت رنگش زرد یتاکس از را اش هیتک

 . کرد راست را اش شده سنگ

 

 . زیپرو یشد ریپ_
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  قدم طرفش  به لنگان لنگ که بود گرفته شیپاها

  خونش از د یشا که یپسر ر،یس دل کی  تا برداشت

 پسر آن یها دست در را دستش سرنوشت اما نبود؛

 .ردیبگ  آغوش در گذاشت، ساکت و  تخس بچه

  

 . داشتم کم دیسف یمو وگرنه  ،یکرد رمیپ_

 

 ... بگذارد دستش کف را  حسابش کاش

 

 ...  نزند جانش  به شین  ذره ذره انقدر

 

 آب دلش به نخواهد هیکنا و گوشه با رحمانه یب انقدر

 ...دهد خنک

 

 !  مطلب اصل سر برود راست کی کاش
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 از یلیخ  ینتونست باالخره. دلته تو  یچ هر  بگو_

 وونهید  و رونیح. یبزن شب همون رو  هات حرف

 ... خونه  کنج هم بعدش و شهر تو  شدم روونه

 دهنش از  یچ هر که ب یمص ؟حاجیچ   گهید بگو،

 .روم کرد یخال وهللا یا دراومد،

 . کنار گذاشت و شست رو ما و کرد باز رو فلکه ریش

 

 اعتماد و اعتقاد چه هر  از بود شده یته  شیها واژه

 ...اطرافش یها آدم به

  نه آخه:گفت زیپرو و الدیم به رو و زد  یتلخ پوزخند

 به داره ربط که میدیفهم و شد رو  دستش نکهیا

 از دست نی هم واسه بزرگ، یخیش و  یخیش خاندان

 برداشت محافظن که ییکسا یادا و کردن یباز نقش

 .باالم دیر اومد و

 نکن یکوتاه  زیپرو تو نوبت باشه، هم  ینوبت حاال

 .ادیب  حال گرتیج که رونیب زیبر

 شده سنگم ریز از و زنم  دنبال برم خوام  یم چون

 ...بمونم بخوام  ندارم وقت. کنم داشیپ
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  صحبت  زیر کی و دنینکش نفس زمان   جانش،یه

 .بود کرده شتریب را کردنش

 دور را اش یزدی دستمال زیپرو افتاد که وقفه یول

 .  کرد محکم و دیچ یپ دستش مچ

 

  تایرز دهیفهم و کارت دنبال افتاده یک یدون یم_

   ست؟ حامله

 

 .  داد ادامه زیپرو که کرد نگاه الدیم به

 

 یکس هر  از شتریب راه نیا یتو پس. الدیم و من_

 یم بابا یدار چون خان؛  شهاب یدار اجیاحت بهم

 !ستی ن یآسون کار شدن بابا!یش

 

  تایرز#
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 ۲۰۷_پارت #

 

 

 

 

  یخوا یم یول ده؛یرس اد یز ما به شما از گرم دمت_

 ...برم رو ر یمس نیا یتک

 

 هوا به را اش خورده خاک شش و ستیدو چییسو

 .  گرفت محکم دهینکش هیثان به و انداخت

 

 !  شهاب_

 

 جا در که بود دهینرس دوم گام به اولش گام هنوز

 واسه. خان زیپرو ُمرده آدم نیا:گفت یتند به. ستادیا

  قائل ها ُمرده واسه یستین قائل قرب و ارج ها زنده

 . باش
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 یم یکس هر از بهتر  راه اون به نزن رو خودت_

  گفتم هم ی زیچ اگه داشتم رو هوات شهیهم که یدون

 .بوده خودت  خاطر محض فقط و فقط

 

 

 .درد جنس از یا خنده بود، گرفته اش خنده

 

 بحث که بود خودم بخاطر خودم؟البد بخاطر بابا، نه_

 که بود خودم   بخاطر. ی دیکش شیپ رو یابیغ طالق

 تو یتقلب یحاج ...هللا اال الاله ...یآقا حاج اون تیهو

 درد دستت...یکرد یمخف رو دراومده آب از زرد

  یم دشمن باشم، داشته شما  مثل دوست تا دو...نکنه

   کار؟ی چ خوام

 

 و چند یب که انداخت الدیم به یغضبناک نگاه چنان

 و نشست فرمان پشت. شود نیماش سوار چون

 . دید پسرش با را کردنش بحث و زی پرو تیعصبان
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  یرو دستش گذاشتن با  و نزد یحرف کام تا الم اما

  کردن دو به کی یمابق و بجنبد الدیم که فهماند بوق،

 .بگذارد شب یبرا را ها

  را کوچه سرعت با شد ریگ  جا کنارش و شد باز که در

 .رفت  یاصل ابانیخ  داخل و دیچیپ

 

  نیا ؟بعدیستین مونی پش خودت شهاب مونهیپش_

 ...همه

 

 و گند همه نیا:گفت یخونسرد با و دیپر حرفش وسط

 .کثافت

 

 .  یکن یم تکرارش  و یدون یم خوبه_

 

 . کنم ینم تکرار_

 

  اش دهی پر جا از یابروها به ینگاه و کرد یمکث

 . انداخت
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 ! کنه رو ضمانتم خوام ینم_

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۰۸_پارت #

 

 

 

 رد از زشتش رفتار از خورد هم به خودش  از حالش

  پناهش و پشت جا هر و شه یهم که یکس کمک کردن

 .بود

  کی مخالفت، نیا ریز سخت، سر پوسته نیا ریز یول

 !بود یشرمندگ عالم
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 طالق دنیکش شیپ از یراستک راست دلش که نه

  نگرفته خان زیپرو  یها  حرف از دسته نیا و یابیغ

 تشین که بود  نیسنگ یقدر  به گناهش فقط نه باشد؛

 ...  باشد یگرید زیچ

 

 حالل مرد نی ا را شیها کردن رانیو جور    که نخواست

 .ردی بگ گردن شناس خدا و خور

  متلک و یشوخ با دیرس راه از که هر که یطور

  شهاب ضامن یخوا ی م باز باشه ری ه؟خیچ" دیبگو

 ز؟ یپرو یش

 رو خودت نکن، مرد، نشو خر داغه، سرش پسر نیا

 .نکن آبرو یب و بد

 میقد از بشه یسر نیا که شده درست نیا یک بابا یا

 .مرگه گرگ توبه گفتن

  ناخلفت پسر نیا که خان  زیپرو ها نداره نمک دستت

 ."  شکونه یم  نمکدون یه

 

  پاک عیسر دستش پشت با را شیها  چشم اشک نم

 .کرد
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 بود خفا در  شیها یبدبخت و رنج و غصه و غم همه

  زبان و زرنگ دختر آن یآشنا  کوچه دنید با الدیم که

 . دیکوب نیماش فرمان یرو دراز،

 

 .  نجاستیهم ستایوا  ستایوا_

 

  ؟یبگ تر آروم یتون ینم_

 

 .دیخند

 

 تا یک داستانا؟از نیا  از و شدن ترک زهر و تو_

   حاال؟

 

  محکم چپش  سمت به را فرمان که بود  آتش کوره

  در یجلو ز،یتم یلیخ. گذاشت ترمز یرو  پا و دیچیپ

 شده یتراژد خوبش یها خاطره که یم یقد ساختمان

 .مرگ:گفت و کرد پارک بود؛
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 شدم ری گ جو خورد چشمم هوی. کردم یشوخ بابا_

  ات بچه فردا پس کن کار دنهیخند نیا رو  کمی ییخدا

 .کنه یم عموش به رو تتیشکا ادی یم

 

  کوچکش خانواده که یواه یا ندهیآ یبرا  رفت دلش

 ! بود یخوشبخت در غرق  

 

 ... برسد دادش به خدا کاش

  به کرد، یک ی  را شانیاهای دن که یدختر دل بتواند کاش

 ...آورد دست

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۰۹_پارت #
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 .گذاشت زنگ یرو را انگشتش

 با و کرد باز را در سمانه هیثان چند ی فاصله به 

 .خورد جا یحدود تا شهاب دنید

 . انداخت نییپا سر. دیدزد چشم

 یرو قدمش یجا  ها تر میقد که یمهمان یبرا را در و

 به یفیضع دییبفرما با و گشود بود، چشمشان تخم

 . کرد دعوتش داخل

 

 . ی شد عوض_

 

 هیکنا و گوشه از یعار یلحن  با ییگو آمد خوش  یجا

 .کرد باز را بحث

  لجباز نگاه شدن دهیکش باعث الدیم سرفه تک یصدا

 .شد طرفش به سمانه
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 پا ریز و دنی کوب هم در یجا  تا کرد را کار نیا عمد به

  وا را سنگش...آزار و تی اذ یجا...گرید هم کردن له

 . نگردد هیحاش  دنبال و بکند

 

 ... مرد نیا

 ... آدم نیا

 .بود هیحاش سراپا

  

  هات حرف و نیبش تخت یرو جا نیهم یراحت اگه_

 . یخی ش جناب  شماست با گوشم. بزن رو

 

 توان نه و کرد حس وجودش در را نشستن توان نه

 .ستادن یا پا سر

 گله شدت از که سمانه درشت یها چشم به چشمش

  از زد یا خنده تک و خورد بود، فوران  حال در یمند

 .نبودند بند پا یرو دو هر نکهیا

 

 . راحتم_
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   خب؟_

 

 ... بود بسته رو از را رشیشمش

 

  رنجور دگانید برابر در و خاراند را  دهانش گوشه

 .زد ایدر به دل و بست هم بر  پلک سمانه

  یها مردمک اضطراب اش، یآفتاب نکیع که هرچند

 !  بود کرده پنهان را خاموشش و رهیت

 

  راسته؟ ست، حامله که دمیشن_

 

 ...  د یشن را سمانه  محکم یصدا

 

 .  راسته_

 

 . نمشی بب خوام یم_
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 اول. ستین  ها یراحت  نیا به:گفت دهینرس هیثان به

 ...  دوم طالق،

 

 چشم  یرو از را یآفتاب  نکیع که دینکش دوم به

 را وجودش سراسر که یلرزش با و برداشت  شیها

 و رفت سمانه یجلو بود، کرده زلزله دستخوش

 ! سکوت به  کرد مجابش

 

  تایرز#

 

 

 

 ۲۱۰_پارت #
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  دفعه نیا که دهیچرخ  مرادش وفق بر  سرنوشت یک

 باشد؟ دومش

  نییپا شیگلو از خوش یآب  که داده اجازه روزگار یک

 رود؟

  به غم خنده، هر بعد م،یکر اوستا یرضا محض یک

   ؟یبود؟ک امدهین سراغش

 

 .  بشنوم رو اش هیبق تونم ینم که نگو.  سمانه نگو_

 

 به وادار را  ملتمسش یها  چشم و دیکش یقیعم نفس

 ! کرد مقابله

 

 .یدرماندگ اظهار  و ستنیگر برابر در ستادنیا

 

  شده مانیپش و بود دهیرس  لب به جانش گرید نکهیا

 . کرد که  ییجا به نا یها  قضاوت از

 نکرد؟ گوش  تایرز حرف به چرا که شده مانیپش
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 و بست را بود ییرها به رو چهیدر  چه  هر چرا

  چهار در کرد حبس را جانش  از تر زی عز و خودش

 . ها گذشته  یوارید

 

  بچه کی ی پا  نباشه یچی ه. بزنم حرف  باهاش دیبا_

 طفل ن یا یبابا باشم، هم بد باباشم،. وسطه نیا

 ! منم معصوم

 

  شهاب؟ یکرد رید یکن  ینم فکر_

 

 

 یحرص و  نداشت را کلمات با رفتن کلنجار حوصله

 .کرد شی موها در پنجه

 

 .نپاش زخمم رو نمک_
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 و نییپا یسر با و برداشت کوتاه گام چند عقب به

 یحت اط،ی ح یها یکاش به شده دوخته ییها چشم

 .ینینش  عقب یبرا نرفت فرو فکر به یا  لحظه

  

 .برنداشت  دست

  

 . دیایب کوتاه نخواست و

 

 آورده دست به گذاشته چه هر یرو دست امروز به تا

 تا نیزم قد ارزشش  تایرز که درسته. برگشت برو یب

 دیبا یول داشت؛ فرق اش ی قبل یها خواسته با آسمان

 و بخواهد عذر دیبا!افتد یب راه دنبالش دیبا !بجنگد

 !ستد ی با اشتباهش یپا مردانه

 

 یم نو از و نمشیچ یم...کردم رید یلیخ...کردم رید_

 و کنم یم آباد رو کردم  خراب که یچ  هر...سازمش

 دوستش یفهم یم...سازمش  یم رو رونهیو نیا

   دارم؟
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  کرده باد  شیها چشم که یا سمانه سمت کبارهی به

 یدون یم:گفت بلندتر ییصدا با دوباره و  دیچرخ بود،

 سمانه؟ عاشقشم

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۱۱_پارت #

 

 

 

 

 تونه ینم چون شهاب خواد یم طالق تای رز یول_

 .کنه یزندگ باهات

 

 .دیکوب داغش یشانیپ به محکم را دستش کف

 ...بار چند  که بار کی نه
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 نامفهوم را ها واژه اش شده دیکل یها  دندان انیم از

 .کرد پرت رونیب به دهیجو دهیجو و

 

  ینجوریهم تونه ینم.  میش یم دار بچه  میدار ما_

 مفت زر  براش، خوندم یُکر کردم، اشتباه آره،. بره

 که مادرم روح به یول فرستم؛ ینم رو داروها که زدم

 .بفرسته گفتم الدیم به

 

 

 یشکن دندان جواب سمانه و بود شهاب با حق 

 . بدهد نتوانست

 از گسسته ییآوا که لغزاند هم یرو را شی ها لب فقط 

 ... کرد دیتول  اش حنجره

  سرسختانه که ییتایرز نی ب. آب و آتش نیب بود مانده

 ! قفس در یینایم شده که یشهاب و بود  یمنف جوابش

 

 ازت؟ خواد یم یچ  یدون یم_
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 .ییجدا:گفت دیترد با

 

  کی نیهم به فقط و بود دلش یرو حرف عالم کی

 اسی که الدیم نیبب  نگاهش و کرد بسنده منفور کلمه

  شده که سمانه و بود گرفته را وجودش سراسر

  ییها اخم با و کرد آمد و رفت دو، آن ن یب یا واسطه

 بود، انداخته چروک و نیچ اش یشانیپ به که

  خودت بگو یکرد لبم به جون خواد؟د   ی م یچ:دیپرس

 .کن خالص رو من و

 

 . بچه  حضانت_

 

 با و رفت راه و رفت راه. کرد سمانه  نثار یپوزخند

  یحال با و کالفه. دیمال را صورتش اش بسته خی دست

  باز را حوض آب ریش کبود، یصورت و  شده دگرگون

 .گرفت رشیز  را سرش و کرد
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  بود شده سی خ  راهنشیپ که یحال در زنان نفس نفس

 نبود، بند جا کی یقرار  یب از نهیس در قلبش و

 !گرفت نشانه سمانه سمت را اش اشاره انگشت

 

 .یگ یم دروغ_

 

 .گم ینم دروغ_

 

  ادیفر و دهینشن که کرد وانمود و بست را  شیها  پلک

 .دیکش

 

 رسه؟ یم  تو به یچ_

 

  خوب را  تایرز و خودش رابطه تا بود مقصر دنبال

 به بود واقف یکس هر از بهتر خودش یول : دهد جلوه

 .کرد ُخردش و له جوره همه که یدختر  احساس
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 پنبه را  بودند کرده رشته چه هر اش یفکر یب با

 و گرفت را  بودند خواسته ندهیآ یبرا که چه هر. کرد

 . گذشت دیشد  عالقه نیا از

 

 تا؟یرز  یبرا بود شده تنگ دلش

 حضورش؟ یبرا

 زالل؟  و بود پاک که دلش ته از یها  خنده یبرا

 بود؟ ان یجر در شیها  چشم در که  یانوسیاق مثل

  

 . باخت را خودش سمانه یصدا با

 

 اسم یحت خواد یم. بره و برداره رو بچه خواد یم_

 اسم به همه خواد یم. نباشه  اش شناسنامه یتو تو

 .یخیش سام نه بشناسنش یفاتح سام
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 تا یرز#

 

 

 

 ۲۱۲_پارت #

 

 

 

  

 .  دیکش رونیب یرحم یب با را قلبش. دیبر را نفسش

 !شکست را کمرش و کرد خم را شیزانوها  و

 

 را حواسش و شد اش یناج که بود الدیم یصدا فقط

 ... کرد پرت کوتاه ی ا لحظه یبرا

 

 پسره؟ _
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  مات شهاب یسو به و خورد یفیخف تکان سمانه سر

 خبر نیا ز، یناچ چند هر  را لبخندش که رفت یا زده

 . بود کرده  تیتقو خوش

  خوب حس نیا خواست دلش و نشست حوض لبه

.  ردیبگ را  شیها نداشته. ردیبگ را بدش حال  کوچک

 نیتر بزرگ که یخوشبخت سراب و را  شیها الیخ

 ...بود  تایرز سهمش

 

 از که ش یزندگ از تنها نه رو من خواد یم پس_

 آره؟ رون،یب بندازه پسرمم یزندگ

 

 ... شهاب_

 

 با و چسباند اش ینیب نوک به را اش اشاره انگشت

 دو نگو یچ یه...سیه:گفت برداشته خش و بم ییصدا

 ... قهیدق
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  آنجا زنش که ییجا یحوال...بود کرده گم را خودش

 آن یبرا  ییمعنا بخواهد بهتر ای...بود  شده ساکن

 ! بود کرده  فرار ند،یبرگز

 

  تایرز که  بودم زده صابون رو دلم که  بگو رو من_

  بگم...کردم غلط  بگم و برم تا داده نخ که اومده کوتاه

 ... نذار بگم...برگرد

 

 .فشرد را  شیگلو بغض

 

 تش یجنس دمیفهم که حاال...مون بچه نذار_

 !من لنگه یکی بشه شد که بزرگ پسرمون،...هیچ

 

 یراست به دلش. نبود تظاهر  یرو از اش یناراحت

 نه بود شکستن شکستن، دل تاوان که  البته. شکست

 و قهر و دعوا نیا که کاش یول گر؛ی د زیچ چیه

 . ردینگ یمعصوم یقربان  کدورت،
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  محبت به بود محتاج که خودش  مثل یک ی نشود سام،

 یا گوشه  یحت و نواش و ناز به بود محتاج . پدرش

 .عطوفت و  مهر و لبخند

 اش هیتنب یبرا  تایرز که سوخت نیا از  شتریب دلش

 هیبخ یتازگ به که یضعف نقطه یرو گذاشته دست

 !بود خورده

 . مجازات نیبدتر یرو گذاشته دست

 گرفته را میتصم نیا که شده  اعتماد یب انقدر هم دیشا

 .بود

 

 درسته کنه یم فکر. کنه یم کاریچ داره دونه ینم_

 .اشتباهه که خدا به. اشتباهه اما

 

 .درآمد پشتش الدیم ها ماه از بعد

 

 که دینباش نیا دنبال و دیکن کمک. خانم  سمانه آره_

  ست؛ین درست انتخاب نیا. نشه ناراحت دوستتون فقط

 گه یکو؟نم بابام گه ینم شه بزرگ سام که فردا پس
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  ها بچه هیبق مثل خواستمیم منم گه یکجاست؟نم

 حسرت؟  بدون شم، بزرگ

 

 باال الدیم کردن ساکت یمعنا به را دستش سمانه

 .آورد

 

 اد؟ی یم بر من دست از  یکار چه یول  دارم قبول_

 

 را اش شده سنگ بغض شدن آب دیق و نکرد مکث

 .زد

 

 .من با  اش هیبق. بده  رو آدرسش_

  

 

  تایرز#
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 ۲۱۳_پارت #

 

 

 

 

  

  با سمانه  که دینکش طول قهیدق ده از شتر یب صبرش

 .آمد نییپا یکی یک ی ها پله از کوچک  یکاغذ

  

 را آدرس که کرد تند پا  طرفش به تابانه یب شهاب

 به رو اش یسو از متفاوت یواکنش با  یول رد؛یبگ

 . شد رو

  را اش جمله  تحکم، و دیتاک با و دیکش عقب را دستش

 !کرد انیب کلمه به کلمه

 

 . داد بهت رو آدرسش یک یگ ینم_

 

 .کرد بسته و   باز نهیطمان یب و نیسنگ را  شیها  پلک
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 .یکن ینم تشیاذ_

 

 ت  یجد و کاغذ  یرو طاقت یب و سرگردان  شیها  چشم

 مدت همه نیا یعنی. دیچرخ سمانه تخم و اخم

 بود پرستشش مورد بود، عاشقش که یکس  ناخواسته

 آزرده؟ را

 قلبش  اعماق ته از و بلند ییصدا با بار نیا

 که ییها  تیاذ تا رم ی م دارم کنم ینم تشیاذ:گفت

 ؟یبد رو کاغذ شه یم حاال. کنم جبران و کردم

 

  حق سام.  ینکن اصرار  نخواست اگه ی بد قول دیبا_

 تونه یم  تایرز یول بدونه؛ خودش پدر رو تو داره

 ؟یدار قبول. ندونه خودش شوهر رو تو گهید

 

 ؟ یکن یم یکش گرو یدار_

 

 و کرد آرام  زور به را خودش. فشرد را  شیبازو الدیم

  اطیح دور یچرخ . برد فرو شیموها نیب ما را دستش
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  سم نی ا از را مارشیب فکر و ردیبگ  ینفس تا زد

 . دهد نجات خالص

  راند؟ زشیت و تند زبان بر یپرت و چرت  چه دختر نیا

 

 جوره؟ چ یه بزند رشیز دینبا که بود یقول چه نیا

 

  را مانع نیتر  بزرگ. بست را شیپاها و دست واقع در

  منحرفش یاصل ریمس از و گذاشت اش  یپا یجلو

 !کرد

  را تایرز شده که صورت هر به و برود  بود قرار

 . غرورش شدن  تمام متیق به  یحت برگرداند

 . قرار و قول فقط نه دادن، تعهد و زدن امضا متیق به

  

  کردن آزاد ریدرگ که یهنگام  درست سمانه یصدا

 خوام ینم:گفت و شد بلند بود، اش  شده قفل ذهن

 نیا شه ینم یبش پدر  قرار یدار حق. کنم اشتباه

 داره تازه تازه تایرز شهاب، اما کرد کتمان رو هیقض

 . خنده یم خوشحاله، تازه تازه اد،ی یم کنار  نبودنت با
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  از حرف که کرده یقو را خودش نبودش در پس

 . بچه حضانت و زده ییجدا

 

 . قبوله_

 

 بُهت و تعجب با و شد درشت الدیم یها چشم

 قبوله؟ یچ  یعنی:دیپرس

 

 

 .کرد زمزمه آلود غم و سرخ  ییها چشم با

 

 

 رابطه نیا که  مطمئنم خودش و خودم به انقدر یعنی_

 .نشه تموم  ینجور یا

 

 تا یرز#
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 ۲۱۴_پارت #

 

 

 

 

. نبود زیانگ نفرت یحسود هیشب سمانه  برخورد طرز

 مرگ با که  جانش از تر ز یعز قیرف یبرا دلش فقط

 . سوخت  و سوخت گرفت، آتش ایثر

 را  آدرس و برداشت شهاب طرف به یمحکم یها قدم

  اگه. زدم رو هام حرف:گفت و گذاشت دستش کف

  تایرز از جلوتر خودم ،یدرآورد  رو اشکش که بفهمم

 . فتمیم طالقش  یکارها  دنبال

 

  اهیس یها  چشم با نهیس به دست و کرد را دشیتهد

 فهماند میمستق ریغ و شد رهیخ الدیم به اش یا دکمه

 .بروند آنجا از زودتر چه هر که
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 و ُمرده ییرو و رنگ با و زد گوش پشت را شیموها

 .کرد شان  بدرقه در دم تا سرد ینگاه

  لحظه تا که ستادیا یکنار و دیکش را در پشت ر  یزنج

 .  شود آسوده الشیخ رفتنشان، از آخر

  زده خزان  اطیح آن از پا الدیم یوقت نود قهیدق یول

  چشم و دیچرخ عقب به سرش شهاب گذاشت، رونیب

 خودش دنبال  را سمانه  ینگران اش، کرده پف یها

 .دیکش

 

 جز بشم، رو به رو قراره یک با یبگ یخوا  ینم_

 تا؟ یرز

 

 

 ! دیپرس نانیاطم محض فقط و بود روشن روز مثل

 

  عطاست؟ منظورت_
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 عطا با دیبا که بود معلوم. بزند یحرف چه که ماندش

 مادر و یشرع  زن تایرز که هرچند گردد رو در رو

 ...بود اش بچه

 را ها گذشته یطرف از دلش که یبیعج  تناقض چه

  خواست را ندهیآ یطرف از و جبران  یبرا خواست

 ...  شان نفره سه کوچک خانواده  لیتشک  یبرا

. کرد خوش جا شیها لب ی رو یمحو و کمرنگ لبخند

 را دستش و شد باز هم از اش خورده گره یابروها 

 . زد  هیتک در به

 

 .کن کمکم_

 

 کمک؟ درخواست و یخی ش شهاب

 پته تته با  و دیچسب سرش کف به شی ابروها الدیم

 واقعا؟!داداش الیخ یب:دیپرس

 

  با سخت ینبرد یبرا یآمادگ یعنی تایرز شیپ به رفتن

 . یفاتح عطا
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 و همسرش کنار ماند دل به آرزو که  یدختر پدر

  یتایرز شدن بزرگ ماند دل به آرزو...باشد دخترش

 بُرد شتر،یب ار ی چه هر پس...ندیبب را گلش از تر پاک

 ! شتریب

 

  تایرز#

 

 

 

 ۲۱۵_پارت #

 

 

 

  

 . نشست  نشیماش فرمان پپشت

 .  بود یمنف سمانه جواب

 .زد جاده دل  به و کرد روشن را ضبط

 م؟یر یم  کجا:دیپرس او از الدیم که انگار  نه انگار

@shahregoftegoo



 

 ! آشوب دل و پرت حواس کرد، یرانندگ ینجوریهم

 

 اندازه به ییسرما چیه یول  بود؛ شده سرد دوباره هوا

 !اوردین درد به  را شیها استخوان تایرز  رفتن یسرما

 

 ات غصه. یگرفت رو آدرس . تر آروم کمی داداش_

 ه؟ یچ گهید

 

. اوردیب زبان به که نبود جور ها کلمه با اش غصه

  که یانقالب  ابانیخ به و کرد توقف راهنما چراغ پشت

  بود، کرده روشن را ادهیپ عابر آسمان برق   و رعد

 .کرد روشن را پاک برف و  انداخت نگاه

  غم نیا از چه و بود آمده زییپا و شده  تمام تابستان

  و...دهیند را تایرز  یرو هاست ماه که زتریانگ

 ؟ ...دهینشن را تایرز یصدا
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 یدرندشت نی ا به تهران در که بود تر بیغر نیا از چه

  حس خدا هرروز ،یمنزو  و تنها یا بهی غر را خودش

 !کرد؟

 

 .ماکو میر یم بعدش میبند یم چمدون خونه میر یم_

 

 ماکو؟  رفته_

 

 . آره_

 

  و کرد روشن  را یبخار. دیشن را الدیم  زیر خنده تک

 را کتش صورتش،  یرو یدلچسب یگرما نشستن با

 ذهن به که بود ییجا تنها :گفت یمکث با و درآورد

 . داداش داره رو جن عقل دختر نیا دی نرس چکسیه

 

 افتاد راه به  مطلق سکوت در شهاب و شد  سبز چراغ

 کردن فکر که هرچند. کرد نییپا و باال را  ها ابانیخ و

 شیپ در که ی جنگ و ییارویرو به را رغبتش عطا به

 ...اما کرد کم بود،
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 مهره استیس با و برود تایرز پدر یپا شیپ دیبا اما

 .ندیبچ را شیها

 و یشق کله با بود شیپ ماه چند شهاب اگر 

 !شک یب  بود، رفته تایرز  شیپ میمستق یخودخواه

  شده آدم ه یرق قول به و کرده فرق شهاب نیا یمنته

 . بود

  یجا و نکرد حسادت تایرز  یخوشحال به  که شده آدم

 حد نیا تا  کاش نکهیا به خورد غبطه خوردن  حرص

 !نبود بزرگ اشتباهاتش

 ...کاش

 

  و تمام فکرش یمظفر  شهاب بخند تو آهنگ یصدا با

 روانش و  روح مسکن  که یدختر یسو  رفت کمال

 ...بود

 ...ماکو نام به یشهر یحوال رفت دلش

 ...لبخندش و لبخندش  و لبخندش یحوال
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  تایرز#

 

 

 

 ۲۱۶_پارت #

 

 

 

 

 و دهیپر یرو  و رنگ آشفته، یموها داغون، صورت

  داد دور از اش یانیم و اشاره  انگشت دو نیب  گاریس

 ...مجنون یخ یش یعل پسر   جز به نبود یکس او که زد

 

 فراتر پا یاندک در انهیم از رعنا و رفت  باال را ها پله

 همه از  را خودش ها ماه که یپسر ی بو تا گذاشت
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 ق،یعم نفس چند با و بکشد مشام به بود کرده غیدر

 .  دهد نشان حرف کلمه کی بدون را  اش یدلتنگ

 

 . یاومد خوش_

 

 .  زد ی کمرنگ لبخند

 

 . ی باش سالمت_

 

 اش یمادر زبان با شد که ظاهر سرش پشت از الدیم

 .  کرد زدن حرف به شروع

 

 اَگه. یزدیُگشنَم ؟ی واروند نَه ناهار آنا رعنا_

  توَشخ والی آقشام َگَرگ که ریشیپ یش    یب یوخوندی

 یچ ناهار آنا رعنا. )نهیدنباالس نی م یخان عروس

 راه شب تا دیبا که بپز  یزی چ کی یندار ؟اگهیدار

 !( خانم عروس دنبال میفتیب
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 .گذاشت یکفش جا یرو و درآورد پا از را  شیها کفش

 که نخورد آب چیه می مر یسالمت چاق به چشمش

 .ردیبگ  شکل هم یانتظار 

 اش یرو به را در همچنان رعنا که ن یهم واقع در

 .بود یلیخ گشوده

 بدون و رفته خبر ی ب تایرز دیفهم نکهیا از پس

 را اش یدل و دق و کرد پا به امتیق ،یخداحافظ

 .ختیر رعنا سر  همه از شتریب

 

  بند د،ی شن وضوح به رعنا یصدا در که را تعجب

 !شد پاره هوا یب افکارش

 

 ( ن؟کجاست؟یکرد داشیپ مگه)؟یتاپتوز؟هارداد َمَگه_

 

 .  ماکو_

 

 .کرد مکث یا ه یثان چند رعنا
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د هیرق یک  سوزیمیتان نینیَدَدس. ید خطرناک یول_  ید 

  شهاب یگورد یدا! ریدَ  یزخم نیمار  از بدتر ه شنه

 و ری خمیچ َدن نیس خونه  از و ریو رم ن یساالم جواب

تد ر ی ا لَم باز هشکس یرو یَدر  یُگرخورود یول. یگ 

 اییاُلم که  یدییوار دلواپس ایتایرز یحت. دان عطا از

 نیشناس ینم که رو پدرش. خطرناکه یول. )زور به

  ریز!ستین خورده زخم مار از بدتر یچ یه گفت هیرق

 دید گهید. بود زبونش ورد آخر یدما دم نیا یه لب

 ادی ینم در  اش خونه از و  ده ینم سالم  جواب شهاب

 اش همه یول. رفت کنه ینم باز یکس ی رو رو در و

 .عطا از دیترس یم

 ...(زور به نکنه که بود دلواپس تایرز  واسه یحت

 

 ! دید را شهاب کردن راست قد یوقت خورد را حرفش

 . بود خودش  یجا سر اُبهتش هنوز

 

 . آنا رعنا بگو گهید بار کی_
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  وقت چند  نیا که بود شده متوجه شکسته پا و دست

 ...گذشته ها  چه ریاخ

 ! نکرد درک وسط نیا را هیرق ینگران لیدل فقط

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۱۷_پارت #

 

 

 

 .  افتاد پته تته به

 

 . اوغلوم یچی ه_
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 کردن عوض دنبال ییرو  خوش با و کرد باز را در

 .گشت آمده شیپ بحث

 

  که هاست  االن. در َدم دی نمون پا سر دی ایب. تو دیایب_

 . بخره سنگک نون و ماست رفته برسه زیپرو

 

 وارد ابرو  و چشم اشاره با الدیم که  رفت یکنار

 .رفت یبهداشت سیسرو سمت میمستق و شد ییرایپذ

 ... بود شده دل دو که یشهاب ماندش فقط

 هم در بار  نیاول یبرا که ییها اخم و دیترد با هم آن

  یرو را ایدن آخر یسر که گذاشت ییجا در پا نبودند،

 .کردند  رانهیو سرش

 ...شیها هیکنا و  شین با میمر

  تو نمکش که  دست نیا بشکند" که ادشیفر  با زیپرو

  گردن وجدان یب سنگدل نامرد آدم نی همچ کرده را

 ".یکلفت

 ...سکوتش با الدیم
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 از بود ندامت از پر که سشیخ  یها  چشم با رعنا

 خانواده و  خودش چشم به و شد خار که ییها محبت

 ... رفت اش

  در زمیه هیشب شتریب که ییها حرف زدن  با هم هیرق و

 !کرد انشانیب رید چون  بود آتش

 

 ... رید یلیخ

 

 ارمیب یی چا برم پسرم نیبش. جان شهاب  نیبش_

 .بره در تنت از یخستگ

  

 کامل اشراف که نشست سالن آخر نفره  سه مبل یرو

 .داشت آشپزخانه  یحت و ییرایپذ یجا  همه بر

 شیپ رفت تایرز که افتاد آخر یمهمان  ادی ناخوداگاه

 .نچرخاند را ی چا  ینیس تنها دست تا میمر

 کرد خودش مال را روحش و جسم که افتاد شبش ادی

 سر از روز  آن یفردا  که بود فطرت  پست چقدر و

  ییصدا با جانش از تر زیعز به و شد کر ت،یعصبان

 !گو دروغ:گفت بلند
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 . زد یتلخند

 را راستش و گفته دروغ چه یبرا که دینپرس  چرا

  مدت؟ نیا تمام در کرده پنهان

 

 .  ختمیر هم  نیدارچ و ه ل  واست که رو ییچا بردار_

 

 . گرفت یقال  یها گل از چشم  و آمد خودش به عیسر

 یچا  استکان فکر، بدون  و یناگهان عمل کی یط در

 دوستش چوقتی ه:دیپرس  و برداشت را

 .من  یتایرز. آنا گم یم رو ؟عروستیداشت

 

 تا یرز#

 

 

 

 

 ۲۱۸_پارت #
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 اشک یها  قطره از سیخ   یها چشم به یجد و قیدق

 .کرد  نگاه رعنا

 کنارش که یا نفره تک مبل یرو آسه آسه که دید

  سرخش دار گل و دار نیچ دامن با و  نشست بود،

 .کرد یباز

 

 یسوال از ا ی بود سرما از شیپاها و دست شدن جمع

 ! د؟یپرس ینیچ  مقدمه یب که

 

 عنوان به چه رو تای رز که بگم یالک  تونم ینم_

 . داشتم دوست عروسم، عنوان  به چه دخترم،

 

 .بود نیریش و ظی غل اش لهجه
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 مرور به را اش یفارس زبان شهاب  لطف به یول

 . کرد تیتقو زمان

 

 بودم گرفته نظر ریز رو فاطمه که بود ها ماه خب_

 بیمص حاج. بود لیاص  و ریز به سر و  بی نج. برات

 .شیها  چشم تخم یرو بود گذاشته رو تو که هم

 بهتر؟ نیا از  یچ رعنا یآ گفتم خودم با

  یاعتبار پر و خوب خونواده نیهمچ شادوماد پسرت

 !شه یم

 به راه از نه ره، یم ییجا نه هست، که هم دلت ور

 .  بشه عوض بخواد که کننش یم در

 

 مشهود لرزش به و زد مبل به را اش هیتک  شهاب

 دهیپر یرو  و رنگ اثر که اش یدستپاچگ و رعنا

  شانه یرو  تا را سرش و  دوخت چشم بود، صورتش

 .دهد قرارش نیذرب ریز که کرد خم اش
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  یبود شده منصرف تو کرد رییتغ هوی یچ   همه یول_

  فاطمه به شیپ شیپ که یصورت در یخواستگار  از

 . دادم  رو ازدواجتون دیوع و وعد

 ! کردم غلط هللا یآ

  ینم. کردم  غلط ممیمر و الدیم جون به  خودم جون به

 نیا انقدر دونستم ینم. شه یم ینجوریا دونستم

  آخه! فتهیم چشمم از مردم حرف با ی فرنگ عروس

 برنداره رو  پسرت باشه، حواست  خانم، رعنا گفتن یم

 .آب ور اون ببره

 یدید رو گوشت پشت که ییجا نبره. خارج نبره

 . یدید  هم رو شهاب

 

 کرد پاک  اش یروسر گوشه  با را شی ها  اشک رعنا

  تکرار بابت بود خون وسط نیا شهاب دل همچنان و

  روزگار برگه یرو عمد به سرنوشت که یخیتار

 !  بود کرده اهشیس و نوشته

 

  حالش به  دلم یختیر هم  به رو یعروس دمید یوقت_

  هم از که کردم یم دعا دعا همه از شتری ب اما سوخت؛
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  اومده بدم  تایرز از گهید  بهونه یب بهونه با. دیش جدا

  حاال که دونستم ینم. اوغلوم چرا دونستم ینم بود،

 . فقط کنه حاللم که خوام یم خدا  از و مونمیپش

 

 .دیکش سر داغ داغ را اش  یچا و زد تلخ یپوزخند

  

 ...آنا بود یراحت  نیهم به بخشش  کاش_

 

  تایرز#

 

 

 

 ۲۱۹_پارت #
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 اش یجا از رعنا در قفل   در دیکل انداختن یصدا با

 .رفت شوهرش شوازیپ به لنگان لنگ و شد بلند

  پا پر دست زیپرو که بود شهاب به چشمش  هنوز اما

 یسست به رو کشیعل و سالم و گذاشت ییرایپذ به

 .رفت

 

 گذاشت، قالش و گرفت را  حالش شهاب که صبح سر

 ! رفت خطا به رشیت بار نیا چرا که بود شده پکر

 

 راه به سر که دیایبرب پسش از نتوانست بار نیا چرا

 ! گردد

 

  یها سهیک و زد یچنگ اش یجوگندم  یموها به

 نیزم آهسته بود، دستش یکی آن در  که یخوراک

 .باش راحت نیبش:گفت و گذاشت

 

  ییصدا با و نشست. بود برخاسته شهاب  احترامش به

 خان؟  زیپرو  یخوب: دیپرس یگرفتگ بدون و رسا
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 آشپزخانه به و برداشت را ها سهیک و شد خم رعنا

 افتاد راه اش مادرخوانده  دنبال شهاب ی ها چشم. برد

 که یکس یسو  به دیچرخ ، یغداخور زیم به دهینرس و

 !بود تیشکا  از پر نگاهش یسوسو

 

  یم خروس ؟کبکت یخوب تو. خدا  شکر_

 ؟یگرفت رو خونه؟آدرسش 

 

 یرو به زد  یشخندین و داد یمختصر تکان سرش به

 !بستند نینفر و آه با را  نافش یبچگ از که یاقبال

 ته از یراست به که نه نکرد  دعا چوقتی ه نیهم سر

 ! نخواهد دلش

 ...نه

 

  بنده که یخالق  با زمان و نیزم با بود کرده قهر فقط

  رها ز،یعز یب و کس یب  بزرگ، یایدن نیا در را اش

 ... نان لقمه کی یبرا بزند دو سگ تا بود کرده
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 .گهید شده  یخال دلم یتو یول گرفتم؛_

 

  الدیم که  نشست  کنارش  و گرفت زانو به  دست زیپرو

 دل درد نیب یمکث و درآمد یبهداشت سیسرو از

  زیپرو شده شروع ناتمام   یها پرسش و شهاب

 . انداخت

 

 خان؟  زیپرو یدیرس  یک به به_

 

 مرور به هم الدیم شان، خانواده در شهاب آمدن بعد

 اسمش با پدر  کلمه یجا ها  وقت شتریب  که کرد عادت

 .بزند شیصدا" ز یپرو"

 

 روباه؟  ای دیری ش نمیبب بگو تو . پات شیپ_

 

 سمت میعازم شب و می گرفت رو آدرس. ریش ریش_

 .ماکو
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  یبرا و گرفت فاصله هم  از شهاب هم در یها اخم

 .ایب ما با:گفت هوا یب صبح یُخرد اعصاب  جبران

 

 .شد برقرار نفرشان سه هر نیب یسکوت

  دیکش نفس تند و تند که بود کرده تمام ژن یاکس زیپرو

 مثل زبانش یرو که یحرف  تا انداخت ریز به سر و

 .ندازدیب رونیب به و کرده تف بود، داغ یسنگ

  یلحن با نه، لرز و ترس با باالخره یول کرد؛ تعلل

 !اوردین  نه شهاب فقط که یصالبت با نه، یدستور

 

 . پدرته و  تو ریمس نیا .  ادیب یعل من یجا بهتره_

  

  

 

 تا یرز#
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 ۲۲۰_پارت #

 

 

 

 

  

 دارید یول بود؛ کرده فرق زیچ  همه ایثر مرگ از بعد

  حکم هم و کرده دایپ را  تابو حکم هم  یخیش یعل با

 .شرم عرق  

 .بود نشده صاف  دلش ها گذشته بابت هنوز

 کتک ،یانتقام ،یفحش ،یتنفر نداشت، دل به یا نهیک 

 ...یکار

 که یسوال  و بزرگ یحسرت جز نداشت دل به یچیه

 .بود گرفته یباز  به یبدجور را ذهنش

 

   یها چشم و زد گره هم در را دستش یها انگشت

 یخال یچا استکان   و دوخت زیم به را شبش رنگ هم

 !افتدین دهان از تا دیکش سر داغ  داغ که
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 ... ی خیش یعل با اش  رابطه مثل

  به مقدس رسم و اسم نی ا از ها فرسنگ که یپدر با

 ... بود مانده دور

  

 ییفکرها  غرق که یحال در و اوردین  باال ا ر سرش

  و خمار یلحن  با و کرد باز را دهانش بود، یخاکستر 

 .ادیب بگو:گفت کشدار

 

 و باز دهانش. بود درآمده کاسه از الدیم یها چشم

 خنده یعی فج طرز به هم رشیتصو و قطع شیصدا

 ... دار

  آشپزخانه سنگر پشت از آرام آرام رعنا لحظه همان

  یها دست کردن پاک مشغول که یحال در و درآمد

 نیبدب و کرد سکسکه بود، حوله  با سشیخ

 یبش ریدرگ باهاش یخوا ی؟نمیمطمئن پسرم:دیپرس

 ... که

 

 صبح خود تا و یبهادر بزن و یریدرگ از ما کار_

 . رعنا گذشته زدن ریس دل کی
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 پسرم و تایرز دنبال برم باهاش خوام یم که یانقدر

 . سام

  کی یتو بشم، نیماش  کی سوار باهاش خوام یم

 دستش از بخورم غذا سفره کی سر کنم، یزندگ خونه

 . کنم هیتک بهش و رمی بگ آب

 

 به را سام اسم  آشکارا یذوق  با و هم با  رعنا و زیپرو

 ... آوردند زبانشان

 

. خدا بگردم  یسام؟اله گذاشته رو پسره؟اسمش _

 بغل رو  پسرم پسر که نذار دلمون به رو حسرتش

  ها شب  و بگردونمش. یتات یتات ببرم و رمشیبگ

 . بشم قربونش سرش باال بخونم ییالال

 . ادیب برگرده کن شیراض شهاب من جان

  نمیبچ یسمونیس اومد که ایدن به ام نوه خوام یم

 به فتمیب خودم  الزمه یکن یم فکر اگه. رمیبگ جشن

 بگو اد،یب برگرده کنم التماسش و پاهاش  و دست

 ...امیب

 . بچه نیا  سرنوشت به  نزنه لگد فقط
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 و ما از رتشینگ. عبرت نهییآ یبش دیبا تو نیهم

 .باالم فهیح که نکنه محرومش. اش خونواده

 

 گذاشته رو یاسم همون و شده پسر آره. بگم یچ_

  انگشتر تازه ادمهی. میبود کرده انتخاب هم با که

  شیتجر راه  یتو و دستش تو بودم  انداخته نشون

 حرف ونمون،یآش هامون، بچه ندمون،یآ از میداشت

 دوست یچ  پسر تحفه اسم کرد اصرار که میزد یم

 دارم؟

 .سام گفتم هم من

 اگه سام میبذار  رو اسمش شد پسر اگه پس باشه گفت

 .ترالن شد دختر

 دلش بتونم که کن دعا...آنا ستین من دست شیمابق

 ...ارمی ب دست به رو

 

 چیه چکسیه. بودند برده فرو بانیگر در سر همه

 نگفتن شان،یها دل درد نگفتن با انگار نزد یحرف

  در یبهتر سرانجام شان،یها ینیب شی پ و ها حدس

 ...بود انتظارش
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  تایرز#

 

 

 

 ۲۲۱_پارت #

 

 

 

 

 . کرد آماده یمفصل شام رعنا شب،

 یجلو  را شهاب یها کفش و آمد که رونیب از میمر 

 . کرد کیعل و سالم رفته وا د،ید در

 ها ماه که بود شده  یبرادر تنگ تابانه  یب دلش

  به نا قضاوت یبرا  سوخت دلش و دیکش طول قهرش

 !کرد که ییجا
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  که گفت میمر  و ترایم و سمانه  جمله از همه به الدیم

 .مارستانیب در َدم فرستاده شب همان را داروها

  موجود قی عم جراحت وجود با شهاب که شب همان

  به حتم تا سپرد الدیم به و کرد رحم اش، نهیس در

 !برساند درمان کادر دست به را داروها نیقی

 

 به یا دهیفا  اش یمانیپش و بود مانیپش میمر آن بعد

 اش دهیرنج  و خورده شکست و خورده سر  برادر حال

 . نکرد

  خورد، ُسر کشیبار شانه سر یرو از که را فشیک

 و گذاشت آهسته  اتاقش،  در کنار یها ک ی سرام یرو

 . رفت شهاب یپا ش یپ خجالت با

 

 یچ دونم ینم...نه که  ؟خوبیخوب_

  یم الیخ... دمتید شدم  خوشحال ؟بخدایبهتر...بگم

 همش...نییپا یایب یندار قصد حاالها حاال کردم

 زورگو الدیم نیا بزنم سر بهت باال امیب داشتم دوست

 ... یایب خودت به که مدت کی یبمون  تنها تا نذاشت
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  جواب در و  برخاست مبل ی رو از و زد ی لبخند شهاب

 .گرفت آغوشش در و رفت اش، خواهرانه یهمدل

 دست و  نشست محکمش یها شانه ی رو میمر سر

 .کتفش یرو هم  کوچکش یها

 

 .نکن فکر بهش  گذشته گهید_

 

 .د یشن سرش پشت از را الدیم  شوخ وز وز

 

 راهت جلو ی ک رو خودش کنه یم لوس چقدر اوف_

  پاهات و دست به مگه. گهید یرفت یآخه؟م بست رو

 . بودم بسته ریزنج و غل

 

 .ببند بسه، حاال  خب_

 

 عمرش خنده نیتر یواقع خنده نیا و دیخند زیپرو

 . بود
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  دیاریب رو سفره دیبر دیایب. دیفتین هم جون به گهید_

 گشنه. جاده دل تو دیبر قراره امشب. میبزن  رو شام که

 ! شه ینم که تشنه و

 

 کجا؟ :دیپرس و کند دل شهاب آغوش از میمر

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۲۲_پارت #

 

 

 

 

 قراره گهید یکی و الدی م و شهاب نه، تو:گفت رعنا

 .برگردونن رو تایرز که ماکو برن
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 عادت سر  از و بست را اش مانده باز  مهین دهان

  گهید یکی :دیپرس دوباره و انداخت اطراف به ینگاه

 ...  فهمم ی؟نمیک یعنی

 

 . یخیش یعل:گفت  عیسر و ضرب به الدیم

 

 .ماندن واج و هاج شدت از بود آمده بند زبانش

 که ییپاها  همان با هم رعنا و نشست یمبل یرو

 پهن فرش یرو را سفره بود، یپوک به رو   استخوانش

 . دیچ را ها بشقاب و کرد

 

 هم میمر بودند شده شوک خبر نیا دنیشن از پس همه

 .نطوریهم بالطبع

. کرد باز را  شیمانتو یها دکمه و درآورد را شالش

  کنارش و  گذاشت سفره کانون در رعنا را برنج سید

 . اسفناج خورشت هم

 

 کمه؟ یلیخ احتمالش یدون یم_
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  زودتر حال نیا با یول بود؛ لشیموبا در سرش زیپرو

 .  کرد دایپ  بروز اش یکنجکاو هیبق از

 

   ؟یچ_

 

 ...  برگرده  تایرز  نکهیا_

 

 .دی توپ او به گرفته ییصدا با معترضانه الدیم

  

 . یکن فکر قسمتش نیا به تو ستی ن الزم_

 

 راست و گرفت قرار هم یرو شهاب یها دندان

  یا نقطه به و بود رفته فرو هم در شیها اخم. نشست

 .زد زل کور

  شیتایرز قرار یب ممکن حالت نیتر رسوا به دلش

 و لحظه نیهم...حاال نیهم که یجور بود شده

  فقط...کالم چند که برود  تنها و تک و زدی برخ...هیثان
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 روزهیف یها  مردمک به و بزند حرف...ساده کالم چند

 ... بدوزد چشم زاللش رنگ یا

  اشک. کرد مشت را قلبش. کرد مشت را دستش

 .کرد مشت بودند، کرده شره  که را شیها

 جهی نت یگشتگ گم که شود گم اش یدلتنگ بخاطر دینبا

 ...بس و بود  جنون اش

  از نخورد تلو تلو که برود دنبالش میسل یعقل با دیبا

 !یچارگ یب و درد

 

 بود، کشته را  اقشیاشت و دیام میمر که  یزمان درست

 .دیکش رونشیب منجالب از زیپرو یصدا

  

 ...  ادی یم گهید ساعت  مین تا_

 

. گرفت شهاب طرف به  را لشیموبا شگرینما صفحه

 .بود یخ یش یعل امیپ

 

 تا یرز#
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 ۲۲۳_پارت #

 

 

 

 

  

 شش و ستیدو عقب صندوق در را شان یها چمدان

 رد قرآن ریز از و باال طبقه برگشت و گذاشت اش

 .  شد

 هیگر که کرد تالش و دیبوس  را صورتش و سر رعنا

 . باشد خطر یب سفرشان  و ردینگ اش

 

 را شیها کفش بند و دیپوش را اش ی مشک یباران 

 .ببندد پاگرد همان در که رفت
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  بند بند یعل با دارید فکر یول بود؛ نگرفته وسواس

 که  انداخت جانش به یاسترس و کرد پاره را وجودش

 .بود سابقه  یب روز آن تا

 قهی با و برد فرو اش زده شانه یموها  در پنجه 

  هم در سگرمه نه تا کرد یباز  اش یباران ریز راهن  یپ

 !دهد بروز یخوشحال نه و بکشد

  رفتارها همان با شهیهم مثل درست ،یع یطب و یعاد

 را حالش...دهد  سالم...شی جلو برود اطوارها و ادا و

 لبخند و ردی بگ مانهیصم و گرم را دستش و بپرسد

 ...بزند

 

 ...نه لبخند نه،

  نشده ا یثر مرگ سال  سر هنوز یوقت بخندد چطور

 !بود؟

 

  و شد دهی کش رونیب هپروت عالم از الدیم یصدا با

 .کرد  باز و بست هم  یرو سخت را  شیها  پلک

 

 . راهم به رو. امی ب تا برو_
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 . بود شده  باز گوشش بنا تا الدیم شین

 

 .اومد_

 

 از یا  نشانه چیه چون کرد شتریب را داغش ازیپ

 !دیند اش چهره در قهر و بغض و خشم ای  یناراحت

 

 ستین بند پا رو داداش نتت یبب تا کشه یم پر دلش_

  برق شیها  چشم نخنده  تونه ینم ذوق از گنده مرد

 .خودت  یها چشم نهو یع زنه یم

 

 قفل هم در و کمرش پشت برد را شیها دست شهاب

 .کرد

 

 زنه؟ یم برق کجاش من  یها چشم نزن مفت حرف_
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  دهانش پی ز که الدیم همراه به و دیکش یقیعم نفس

  بیج از  را لشیموبا کردن بحث یجا  و دیکش را

  تازه و خنک  یهوا و رفت رونیب درآورد، شلوارش

 .ردیبگ دوباره یجان تا خورد سرش به

 مشغول که ابانیخ طرف  آن یخیش یعل دنید با یول

 ! ختیر ی ُهر دلش ناخوداگاه بود، زی پرو با صحبت

 شینما به شی ها چشم شیپ اش یکودک یها خاطره

 .کرد کر را  گوشش آمنه غ یج و درآمدند

  یب...آمدن موقع شیدعواها...پدرش یها امدنین

 عکس دنید و یقیموس به  دنیشن هنگام شی ها یمحل

 و زن چه هر از بود کرده متنفرش که ی جوان یدختر

 ... زن جنس

. دیچرخ  طرفش به یعل پدرش سر. شد شل شیپاها

 یرو باران نم با گذاشت و کرد رها را  شیها اشک

  که ییارهایش یرو...بلغزد ضمختش و مردانه  صورت

 و سرد پدر آغوش یدلتنگ...بود انداخته رد ییتنها

 ... بود کرده سنگدلش
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 تا یرز#

 

 

 

 ۲۲۴_پارت #

 

 

 

 

 .بود دهیچسب آسفالت کف به  شیها کفش

  مدام و کرده آماده که یطومار  از یا  کلمه نتوانست

 به...ییارویرو نیا...شب ن یا...بود فرصت نیا منتظر

 . آورد زبان

 .کرد تماشا را پدرش البکم صم

  دهیند را  اش یمهربان چوقت یه که یمهربان  صورت

 .بود
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 نیا چوقتیه که متضادش ان  یگر خندان    یها چشم

 . بود دهیند را خواستنش و شور

  چه هر یخیش یعل آمدن  جلو با و کرد آرام  را خودش

  که خوبه:گفت یحالج و فکر یب را دیرس ذهنش به که

 . ریخ به دنتیرس. یاومد

 

 !نظرش مورد جواب نه یول گرفت؛ را جوابش

 

 . سالم کیعل_

 

 شده قرارش یب و لغزان یها مردمک  چشم در چشم

 .بود

 

 .گم یم تی تسل_

 

  نیهم یبرا بدهد دست از را صحبت نی ا که نخواست

 .کرد زمزمه تر گرفته ییصدا با اش ادامه در
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 حال نیا با یول ...سرخاک ام یب نتونستم_

 .گرم دمت...یاومد

  

 و آمد فرود  صورتش یرو پدرش یها اشک که دید

 . ختی ر فرو پسرش  یها چشم شی پ هم خودش

 ...ها سال نیا همه بود  عشق یرو از تنفرش دیشا

 

 که یزن یم  حرف یجور. یشد مرد. ی شد بزرگ_

 ...یدار  نسب و اصل یبازار  کی یبد نشون

 . یکتاب و حساب اهل که یبفهمون یخوا یم

 ...انگار خونته یتو

 ؟ یابوعطار هیشب گن یم که نهیهم واسه

 به رفته ت، ی کتاتورید ت،ی طلب جاه غرورت، گن یم

 پدربزرگت؟  یها یجوون

 خورده ُسر و  گنده دل و دار جذبه یها چشم  نیا نه ای

 سر از یزن ینم جا و رفته من به  گن یم که ات

 قولت؟

 ؟یکدومش تو
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 ابوعطار؟  ای یرفت من به

  یر یبگ رو دستش و دنبالش یبر یخوا یم گن یم

 دارت جلو  یچیه و یر  یم گن یم...یگردون برش

  و نه...یش  طرف قراره یک با ستین ت ی حال...ستین

 ! یندار م،یندار و شه ینم و نوچ

 

 فقط شده موم و ُمهر و چفت یدهان با و شوکه

 ... کرد نگاهش

 

 تافته تو. پدربزرگت هی شب نه یمن هیشب  نه تو نه،_

 .ها یخ یش به ینرفت. یا بافته جدا

 به رو دلش و یکن یم داشیپ و یگرد یم و یر یم

  یگ ینم...شرع یگ ینم و یر یم...ی اری یم دست

  و یگ ینم...رفت یگ ینم...خواد ینم یگ ینم...قانون

 .  وداع واسه یر  ینم خاکش سر نیهم یبرا

 ... سوخته دل نه پسر ست دهید داغ دل واسه تیتسل

 

 تا یرز#
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 ۲۲۵_پارت #

 

 

 

 ...تعجب شدت از نزد هم بر پلک

  دادیب و داد یجا که بود شده خاموش شیگلو در صدا

  بار کی یبرا و کرد انتخاب را سکوت انداختن، راه

 حرف به سپرد گوش کردن، مخالفت یجا شده که هم

 ... بود دهیند را اش یپدر  که یپدر یها

 . بود دهیند نیا از شیپ کم دست

 به و دیکش باال به رو را  راستش سمتش یابرو  یتا

  دارید نیا شاخصه نیتر بزرگ و تنها که کرد فکر نیا

 .بود مشاجره بدون شروع   ،یناگهان

  یعل انیگر و دلتنگ  و منتظر یها  چشم به چشم

  جلو به رو  یقدم و شد هم  چفت شیها  لب که دوخت

 .برداشت
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 .گرفت آهسته را سرش و آورد باال را دستش دو هر

 ...مخدوشه ارتباط یبرقرار  نیا یبرا زد دل دل

 ...پدرانه آغوش نیا یبرا بود شده بچه

 دو تار و ره یت  رنگ هیثان از یکسر در زی چ همه یول

 .زد کنار  را ینیبدب و شک و یدل

  ریخ یدعا و دیبوس را اش یشانیپ که یوقت درست

 . کرد

 

 .  من ینش تو  که انشاهلل_

 . ابوعطار ینش

 همون یبش. پسر یکن دا یپ رو خودت. خودت یبش

 بودنش از اما و یباش ی خواست یم شهیهم که یکس

 . خجالت و یداشت عار

 ! یب َدر رو  لجباز و خودخواه و نیخشمگ آدم نیا دیبا

  یایب ایبدن که یبکش وجودت تو رو من نیا دیبا

 و خانواده نه...پسرت  نه...تایرز  نه...وگرنه

 .  کنن ی نم قبولت گهید...انتیاطراف
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  خواست بود، صورتش یرو یعل گرم  یها دست

 !گرفت اوج ناخواسته شیصدا که بزند یتلنگر 

 

 هللا، ؟بسمیش عوض ی خوا یم نم،یبب  بگو. بگو_

 . باهات هستم

 

 . بود افتاده شر شر به باران نم

 از ی  عصبان زیانگ نفرت  شهاب نیا نجایهم دیبا دیشا

  شیها یاهیس آسمان دوش ریز تا بگذارد جا را ایدن

 ...شود شسته

 . بود نیهم راه تنها دیشا

 

 . هللا بسم_

  

 .دندیکش راحت ینفس دو هر

  و بست هم یرو آسوده ی الیخ با را شی ها پلک یعل

 به ها مدت از پس را اش خسته شده حبس نفس

 .کرد آزاد کبارهی
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  شیها  شانه یرو از را نیسنگ یا  کوله یانگار 

  ادامه یزندگ به وجدان  عذاب یب یاندک تا برداشتند

 ...  دهد

 

  ینگاه و برگشت تهران، سابقه یب و  تند باران ریز

. رفتنه وقت گهید گمونم به:گفت و انداخت زیپرو به

 نم، یبب رو عطا قراره که خصوص به هیطوالن  راهمون

 یول نرم؛  سمتش چوقتی ه که خودم به  بودم داده قول

 ...خواد یم ینجور یا خدا که بهیعج

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۲۶_پارت #
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 . بست را اش یمنیا کمربند و نشست فرمان پشت

  یها دانه و فرستاد ذکر لب ریز که بود یعل کنارش

 . کرد جا به جا   را حشیتسب رنگ یاقوتی

 و هوش ن،یماش عقب یصندل  در شدن بسته یصدا با

 عجوالنه الدیم که آمد اش یجا  سر حواسش

 .بخدا شد رید. میبر آقا میبر:گفت

 !  وحشتناک ک یتراف به میخور یم گهید 

 

 ریت به ره یخ و گرفت مشتش در را حش یتسب یعل

 یهوا و باران نم ریز نورش تشعشعات  که برق چراغ

 دییتا سرش تکان با بود شده کمرنگ و  تار آلود، مه

 .کرد

 

 یم همه صبح  اذون بعد  شه یم رید داره گهید آره_

 یم خدا ه یطوالن رمونی مس که بجنب. ابونیخ زنیر

 . میرس یم یک دونه

 

 .  وقت سر_
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 و کرد زمزمه یناباور  کمال در را جمله نیا لب ریز

 ختندیر آب  سرشان پشت  رعنا و  زیپرو. افتاد راه به

 ،یحساب درست یا بدرقه احترام به  رفتنشان تا و

 .ستادندیا

 با و کرد عوض را دنده شهاب دندیرس که ابانیخ سر

 آتش به شیها چرخ ر یز را جاده یشتر یب سرعت

 . دیکش

  باالتر یا ذره را ضبط یصدا و درآورد  را اش یباران

 چرتش الدیم ابتدا همان از چون ردینگ خوابش  تا برد

 به شش  و ستیدو عقب یصندل همان در و گرفت

  شکمش در را درازش  یها لنگ و دی کش دراز زور

 . کرد جمع

 

 . فرمون پشت نمیبش من بغل بزن گرفته خوابت اگه_

 

 ! بود شده شیآرزو صدا نیا دنیشن
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 چه. شدم داریب خواب از تازه نگرفته خوابم نه_

 ؟ یخواب

 

 .پره دلت_

 

 .دیکش  ینیسنگ نفس

 را بود جاساز  داشبورد در که یزاپاس گاریس پاکت

 . برداشت و  انداخت دست

 

  نگو هست، هم هنوز. بود پر دلت یوقت کی  هم تو_

 ...بودم شاهدت  ها چشم نیهم با که ستین

 شده زاریب یعاشق و عشق  از که ها  چشم نیهم با

 ... گرفتم ادی یعاشق بود،

 

 تا یرز#
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 ۲۲۷_پارت #

 

 

 

  شیها چشم افتاده حالت.  کرد زیآنال را پدرش رخ مین

 !بود ها فقدان از عبور اثر  بر که یزیت  و تند برق و

 عوض شبه کی را اش یزندگ که ییا یثر یخال  یجا

 .رفت صدا و سر یب و کرد

 دور چقدر چه؟مگر ی چرا؟برا بفهمد نکهیا بدون

 لهیوس و کرد ازدواج اش روزه چند نبود در که بودند

 .ماکو برود تا گذاشت عطا نیماش پشت  را شیها

 ! بود  شوهرش ت یوال که یبیغر و سرد ارید

 

  یاپیپ یها  سرفه و یعل  جانب از یا  سرفه تک با

 به رهی خ و زد هم بر  عیسر را شیها پلک بعدش،

  یخوا یم ؟آبیشد؟خوب یچ :دیپرس جاده

 پاهات ریز مشنبا  از رو یمعدن  آب پاشو الدی؟میبخور 

 .  بده
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 و چاک یب دهان یجلو  نتوانست هانش  و هن با

 . ردی بگ را بستش

 

 سرفه داره یشنو یپاشو؟نم گم ینم مگه  خر ُکره_

 بردار نیماش کف از رو یمعدن آب بنداز کنه؟دست یم

 .باش زود. بده

 

 شد ساکت یکم  اش یپا یرو  بر یعل دست نشستن با

 .  کرد خرج یصبور و

 

 ستم،ین که َکر. یبرد رو تمونیثیح و  آبرو داداش_

  باال یدیر بدم یتکون خودم به تا یناسالمت بودم خواب

 . ما

 

 یعل سمت به و کرد باز را یبطر در کنان غر غر

 دیکش سر نفس کی و بود  شده کبود صورتش. گرفت

 و رود نیی پا بود، بسته را شیگلو راه که ییگردو تا

 ! هوا یب نترکد
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 سر درست که نه پدرش جز نبود یکس هم عاملش

 !برسد اثبات به بودنش بد زمان همان

  یلیخ بود،  آمده ایدن به تازه شهاب یوقت بعد ها سال 

 سر ریز شده تومور هیبدبخت نیا که شد  متوجه یاتفاق

 !بود یخ ی ش ابوعطار

 ...شهر و  لیا کی یَول...اش فهیطا بزرگ...پدرش

 

 رسانده  جنونش به که یسوال پاسخ که بود همانجا

 ... گرفت را بود

 ... گرفت آتش گرفتن آرام یجا   الشیخ اما

 

 شیرایگ و بَم یصدا با و  دیکش یقیعم و کشدار نفس

 . فتهیب سرش از بد عادت نیا تا کشه یم طول:گفت

 

 ...  شهاب  مغز در بود یا مته مثل الدیم خنده

 

 اصالح رو  خودت کمی کردن لهیپ یجا  ریبگ  لیتحو _

 .  کن
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 ...  من  رو تو َدهن_

 

 یها  یسر برخالف شد، مواجه که یعل  بُرنده نگاه با

 برخالف ز،یپرو شیپ اش یسرکش برخالف  ش،یپ

  ریز و بست  یا هیثان چند مکث  با را دهانش شه،یهم

 .کرد  زمزمه لب

  

 !شورمش یم گالب  و گل با_

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۲۸_پارت #
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 تا کرد پارک را نشیماش یحیتفر  مجتمع یجلو

 . بشورند را شان یرو و دست و بخورند یا صبحانه

  نخورد جنب  اش یجا از و آمد اش یتنبل الدیم یول

 . بخوابد که

  با ر،یاخ ماه چند نیا ی خستگ و بود  خسته یحساب

 جسم و دیکش رخ به را خودش تازه شهاب، بازگشت

 ! کرد لورده و له را شی نوا یب جان و

 

  به که باران زیر یها  شبنم و یصبحگاه خنک باد

 سر اما شد؛  بخار وقفه یب خورد، شهاب داغ صورت

 که ییموها ن یماب را دستش که آورد فشیک سر و حال

 بدم؟  سفارش یچ:گفت و بُرد بودش زده هم به باد

 

 . شد گم آسمان غرش و بوران در پدرش یصدا

 

 . شنوم ینم_
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 باز که را در  رفت رستوران سمت و گرفت را دستش

 .رفت فرو سکون در ز یچ همه کردد

 

  داد دیبا رسه ینم صدا به صدا بعد به نجایا از گهید_

 !زد

 

  قدم زیم طرف به هم با و کرد نییپا و  باال را سرش

 چقدر.  دادند سفارش ییچا و رو م ین و برداشتند

 و پدر مثل شده رفتارشان ها سال  از پس  که بیعج

 بودند، قیرف بودند، جور و جفت هم با  که ییپسرها

 ...بودند هم سخت یروزها پناهگاه و یحام

 

 دلش و کرد ستیر و  راست را اش آشفته یموها

 بودن ریسردس وجود با که  خواست را ییهوا  یخنکا

 لذت یگرما جنس از بود یدختر شهرش، قلب در

 .عباس بندر بخش

 زیم کنار یسرتاسر  پنجره از و زد یمحو لبخند

 برنگشتنش حس آن کی که کرد تماشا را رونیب

 . برد فرو یکی تار در را مانشیا و یشاد
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 ...نه باشد یی تنها جنسش  که یکیتار در

 ... بود آمده  کنار ییتنها با

 نه بود، یالخمر  دائم به رو  و امدین کنار تایرز نبود با

  مهر یها دست تا نمانده ششیپ یکس نکه یا ترس از

  لجوج پسرک نیا و بکشد سرش یرو  را نوازش

 ! آورد بار لوس را درونش

 

  یاریب شه یم هست اگه مو یل زحمت یب  آقا، ممنون_

 ؟ یچا تو میبچکون که

 

 صورت  با یتیسنخ که ینازک یصدا  با شخدمتیپ

 ؟یچ گهید. حتما بله:گفت نداشت درشتش یاستخووان

 

 . نیهم_

 

 یها چشم با ناخوداگاه و زد هیتک اش یصندل به

 .شد رو به رو یعل پرسشگر
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 .شه یم درست_

 

 نشه؟ اگه_

 

.  داره تاوان ،یسکوت یحت  و یحرف هر ،یکار  هر_

 و خدا به یبسپر دیبا. بد بدش شه، یم  خوب خوبش

  و تایرز نداشتن با رو تاوانش  که یبکن  رو تالشت

 .ستی ن  انتظارت در  یخوب ندهیآ وگرنه یند سام

 

 زد؟ رقم تو یبرا ابوعطار که ی ا ندهیآ مثل_

 

 ... نبود زدن زخم قصدش

 ...کرد باز را ها زخم یول

  

 

  

 

 تا یرز#
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 ۲۲۹_پارت #

 

 

 

  

 رونیب اش یباران بیج داخل  از را گارشیس پاکت

 را آن و گذاشت شیها لب گوشه یگار یس. آورد

 .زد آتش و گرفت یعمود

  انگار که  یجور یعل و کرد درست مه ظشیغل دود

  و شهاب به ینگاه بود، شده پرتاب ها گذشته به

  شده، یبد ی جا ایدن:گفت  و انداخت نستونشیو  گاریس

 .  ها یباز رو دو و بیفر و  رنگی ن یجا

  آبرو و  اریاعت شتر،یب  پول دنبال که ییها  آدم یجا

 . گردن یم شتریب شهرت و احترام  شتر،یب
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 رو هیبق ی زندگ که یراض خود از و طماع یها آدم 

 ! کنن یم اهیس هم رو هاشون  بچه یزندگ چ،یه که

  آدم از دسته نیا با کرد شه یم  کاریچ یگ یم

  به گرگ...انسان فیشر اسم  فیح...آدم اسم فیها؟ح

 رحم جوونورها نیا و کنه یم رحم خودش نوع هم

 م؟ یهست  یک ما...پسر؟ میهست یچ ما !...کنن ینم

 

 . انداخت نییپا سر شرمنده یعل

 

  یکار کثافت آلوده نه...کردن آلوده رو من یحت که_

 و حسادت...خشم...تنفر آلوده...خودشون  یها

 پسر نداشتن دوست و انزوا آلوده...حسرت

 !خودم  بچه به یتوجه یب و ییتنها آلوده!خودم

 

 و خورد بندش پشت را بغضش و دینوش را اش یچا

 ...نشیزهرآگ و تلخ  مزه از نزد َدم

 

 که بود هشت و شصت و صدیس و هزار سال بهار_

 و یبند بسته یهوا به...ابوعطار...خان بزرگ پدرم
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  چند...کرد دور بندر از رو من...تهران به  خرما پخش

  یها بوق و ایثر با تماس روز چند...ی خبر  یب روز

 که دمینفهم چرا دونم ینم ...جواب بدون یالک و آزاد

 ؟یحساب  لنگه یم  کار یجا  کی

 با...هفته کی از بعد و  بودم شده کار غرق و ریدرگ

 .جنوب به برگشتم...ایثر دلتنگ و تاب یب یدل

  

 

 عباس بندر 1368 سال-گذشته

 

 تا و زدم ورق را هانیک روزنامه  هرروزه عادت طبق

 به رو را سرش صفا که خواندم را خبرها ریمس انیپا

  بود، شده جانش  خوره که یدل دو با و برگرداند عقب

 ...ای خان بزرگ برم؟عمارت  کجا آقا:دیپرس

 

 گونه عسل طعم از که خشکم  یها لب یرو یلبخند

 ضرب به و  شد داریپد بود، مانده دور به  اری یها لب

 . ایثر شیپ ببر رو من صفا:گفتم و دمیپر کالمش انیم
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  گاز پدال یرو را اش یپا و کرد نییپا و  باال را سرش

 به و گذاشتم کنارم یصندل  یرو را روززنامه. گذاشت

  یها چشم نور یهمتا تابشش که بندر گرم آفتاب

 وار ورد را  اسمش لب ریز  و دوختم چشم بود، میایثر

 . کردم زمزمه

 

 ..."ایثر... ایثر...ایثر"

 

 . بودم شده ماهش قرص یرو دنید تشنه

 رسانده لبم به را جانم وقت چند نیا عطشش

  طاقت یب که یا پنبه  قلبم و آتش شده اقشیاشت و

 ! سوخت بار هزار یروز  بخاطرش

 

 نییپا تا باال از میها لیسب به و کردم مرتب را راهنمیپ

  خواب سرنوشت که نگو یول دم؛یکش  دست ام چانه

  کدام هر که یی ها خواب...بود دهید ما یبرا  یبد یها

 ... میبود افتاده جدا هم از
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 تا یرز#

 

 

 

 ۲۳۰_پارت #

 

 

 

 

 یآب و صاف آسمان از را نگاهم صفا دهی ترس یصدا با

 .زدم وندی پ کوچه به و گرفتم  یآفتاب و

  

  ه؟یچخبره؟عروس نجایا آقا_

 

  با نکهیا  تا نشدم صفا ی ها  پرت و چرت  متوجه اول

  از را ایثر بود قرار که ی ا خانه در به زدم زل دقت،

 .تهران  به ببرم و بردارم آنجا
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 ...بود بزرگ شیآرزوها

  اطراف   یشهرها  و شهر  نیا کوتاه سقف که یآنقدر

 !ردی بگ را شیها خواسته یجلو نشده، آباد

 شده نوار نو که یا رفته رو و رنگ در به زدم زل

 ...بود

 

  چشم داخل و شد کور  رفته رفته میابروها نیب گره

 یرو َمه یایثر...را من  یایثر یوقت افتاد خون میها

 دست در دست...را من روح و جان و عشق...را من

 .گذاشتند روشن ابرو و چشم و قامت بلند یمرد

  که بود غم  غبار شیبایز  و یمهتاب صورت یرو یول

 !دی کش رونیب شی ها دست از عی سر را دستش

 

 را در رهیدستگ  و بستم هم  یرو را لرزانم یها  پلک

 .  کرد وساطت خوف با صفا که دمیکش نییپا

 

 ... نرو شه یم دعوا آقا_
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 .بندر  اهل پدرش و بود یتهران مادرش صفا

 در یمیقد قیرف عنوان به که ییکسا به نسبت اما

 زدند، خنجر قلبم به یدشمن با پشت از و بودند رکابم

 ...  بود شتریب معرفتش

 

 رو نفر چند  بگو خان بزرگ به برو شد، دعوا اگه_

 . شمیپ از ببرن رو ایثر ذارم ینم. بفرسته

 

 به زده شتاب و بلند ییها گام  با مکث یب و شدم ادهیپ

 و نواختن وسط و رفتم_ا یثر پدر_ابوالقاسم طرف

 .دمیکش ادیفر را اسمش وسه،یهلل با آواز

 

 ! ابوالقاسم_

 

  یایثر  به و گرفتم باال یخاموش نشانه به را دستم

 د،یدرخش  شیها چشم در نجات از یبرق که نمیغمگ

 .شدم یکفر  شتریب و انداختم  ینگاه
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 و دمییسا هم یرو دندان  و برداشتم جلو به رو یقدم

  جوجه آن دست کار تمیعصبان تا کردم مشت را دستم

 .ندهد دهیرس دوران  به تازه یفکل

  

 ...روتم به رو من ی؟وقتیسپر یم یک به رو ایثر_

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۳۱_پارت #

 

 

 

 

 پچ پچ هم گوش در و شدند  پال و پخش محله یاهال

 .  کردند
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 متاسفش، و متاثر ظاهر  برخالف  ابوالقاسم یول

 یعل برو ب ش گم:گفت و  انداخت گلو در را شیصدا

 . شد ها ی فاتح عروس  ما ُدخت گهید

 

 .  زدم خنده ریز به بلند

 یگرما اوج در دیب مثل و بود خون کاسه میها چشم

 ...دمیلرز هوا

 دست با و گرفتم رعشه که گرفته کوالک را درونم

 یقدم چند و بردم  فرو میموها در پنجه قرارم، یب یها

 .  رفتم عقب خوران  تلو تلو

 

 ...  یگ یم دروغ یدار...یگ یم دروغ_

 

 تر دهیکش و تر بلند که بودند شده جمع ما دور ملت

 ! گه یم دروغ داره:گفتم

  

 و دیچسب را ام قهی و آورد ورشی طرفم به ابوالقاسم

 .دوخت مرگم میتسل  یها  چشم به چشم
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 ... سوز خانمان آتش نیا به

 

 که برو. یعل برو. نمون جا یا و برو. یاَکن رید_

 . نین تو ناموس ایثر

 

 نبود؟ جور  یچیه با ی چی ه چرا پس

 نبود؟ خوشحال من یا یثر چرا

 آمده شی پ وصلت و تیوضع نیا از  ابوالقاسم چرا

 نبود؟ یراض

 ی همه با  لحظه همان که بود کار نیا در یلنگ...نه

 اش نهیس تخت به نیسنگ یا ضربه...یدرماندگ و قوا

 . افتاد نیزم یرو و زدم

 

 و میفتیم راه حاال نیهم...ستین...قبول...ازدواج نیا_

  رو هم ه؟مایک هر به یک  هر مگه...محضر میر یم

 وا رو هاتون گوش...میدار دوست

  نیا...ام زمانه ایثر فتهیش و عاشق...یعل... من...دیکن

 .باطله...ازدواج
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 بور مرد آن که هیپا یب و  محض یسکوت. شد سکوت

 . زد همش بر  زاغ چشم و

 

  ایثر و نه؟من ای یکن قبول یبخوا که  یهست یک_

 گهید یکس  هر ای تو دم ینم اجازه...میکرد ازدواج

 که یا دوره شد تموم...دیبدوز چشم  زنم به دیبخوا

 !شیگرفت یم یداشت  عرضه...ش یخواست یم

. من یها دست تو گذاشتن رو دستش حاال  و ینداشت

   سننه؟ رو تو

 

  ییباال دکمه. تکاندم را شلوارم و کت خاک و گرد

 دردناکم یها پلک  تیاهم یب  که بود شده کنده راهنمیپ

 هشدار با و آرام را میها قدم و بستم  هم بر را

 . برداشتم

 

 !  یزن یم حرف یک با یدار یدون ینم_
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  یمشک ییها رگه که رنگش ییخرما براق یموها به

  صورت یرو  یتار که دیکش دست بود، اش یقاط هم

 . افتدین حرص از رنگش لبو

  و دیچیپ  ایثر کمر دور  دست عمد از و زد  یپوزخند

 .  خواند یُکر و کرد شیباال و قد به یسرتاسر ینگاه

 

 .یهست یک دونم یم اتفاقا_

  یم ،یفت یب در باهام ی بخوا که یاشتباه در سخت

 چرا؟ یدون

 تو اگه که یندار خبر. ی شناس ینم رو من تو چون

  هم من یعباس  بندر یتو  خان بزرگ ابوعطار   پسر  

 .ماکوم ی تو  رمحمدیش  بابا حاج پسر

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۳۲_پارت #
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 تهران-حال زمان

  

 یم نانیاطم با که یجور. بود عمرم لحظه  نیبدتر_

 . بال نیا ادین دشمنمم  سر بگم تونم

  و باشه یطیشرا  نیهمچ یتو...زادیآدم...شه یم مگه

 برگرده؟  شیعاد یزندگ به بعدش

  ینم ابوعطار خب یول...ستین یشدن نه

 جنس یکپ من جنس کرد یم  فکر...دونست

  دیشا...متکبر  و احساس یب و خودخواه...خودشه

 یول...برات زجره...ها حرف نیا دنیشن باشه سختت

 از بدتره چقدر نداشتن که یبفهم و یبدون تا گم یم

  یم...کرد دا یپ رو رفته که یکی شه یم چون...نبودنه

  و روز و افتاد پاش به شه یم...گشت دنبالش شه

 رو نداشتن شه ینم یول...کرد وقفش  رو شب

 ... داشتن بشه تا یبرگردون
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 در دوباره روز آن بد حس که بود بد یقدر  به حالش

 . دییرو وجودش

 

 .شکستم یم. زدم یم. بودم شده وونهید_

 !بگم  تونستم ینم  یچیه یول

 یصور یدعوا و فرستاد رو هاش آدم خان بزرگ 

  من...پسرم بگه که  عطا یها آدم با کرد درست

  و بودم خبر  یب...ندون مقصر رو من...پسرم...پشتتم

 !کردم تونستم یکار هر

 رفتم و یاومد ایدن به تو یوقت که شد ی نجور یا...آره

  پر رو بشونیج و بدم ینی ریش کارگرا به تا نیزم سر

 گهید ها نیزم نصف...غافل دل یا دمید...پول از کنم

  ریش بابا حاج نام به خورده سندش!ستین ما نام به

 !محمد

  کی و  ایثر بردن سر...من ؟سریچ  چرا؟سر آخه

  هیزیجه بود کرده رو ها نیزم...زن هم به حال توافق

 .چشمم به فتهی ن چشمش و بره فقط که اش
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  کرده خی اش یمروین. دی کش عقب صدا پر را یصندل

 که یخاص آرامش  و متانت با و برداشت را کتش. بود

 اتفاق شب دو و شب کی عرض در  وار معجزه

 و حرص  از که شهاب به و کرد تنش بود، فتادهین

 مهربان ینگاه برد،  فرو بانشیگر  در سر غصه

 .زد  محزون یلبخند و انداخت

 

  نیا نشده تموم که خودت؟هنوز یتو  یرفت چرا_

 .هست وقت که گم یم راه تو میبر  ایب. تیحکا 

 

  و کند یپ که یحال در حرف یب و گرفت  باال را سرش

 آمنه که بود ییها سال آن بم و ریز گشتن   و کاو

 هم که افتاد راه و برخاست کرد، سم از پر را مغزش

 به یا قهیدق چند هم و بخرد الدیم یبرا یکیک و ریش

 .دهد استراحت ذهنش

  یراحت به  که بود شده تمام خاک و گرد طوفان   و باد

 . زد رونی ب رستوران از

 سرگرم و نماندن گشنه یبرا پرت و  خرت تا چند

 پاکت دو هم کنارش و گرفت راه در خودشان کردن
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  دود و کام  هر با را ستم و ظلم نیا بتواند که گاریس

 .بفرستد  هوا به

 کمربند و نشست  یعل از بعد و کرد باز را نیماش در

 .بست را اش یمنیا

 

 پسرم؟ یبگ یزیچ  یخوا  ینم_

 

 الدیم به وسط نهییآ از و زد  سخت و تلخ یا خنده تک

 و  دوخت چشم بود، پادشاه هفت خواب در که

 یول ها؛ شه یم پر دهنمم یتو. حرفه پر ذهنم:گفت

  رو نکاریا چرا  باهات بگم که چرخه ینم  زبونم یرو

 کرد؟

 

 بود عاشق  خودش که مادرم حداقل...چرا مادرم

 ...چرا

 

 تا یرز#
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 ۲۳۳_پارت #

 

 

 

 

 رونیب داغ ییهوا  دهانش و دماغ از یول د؛یکش نفس

 . کرد اش کالفه شدت به حرارت نیا و زد

 

 با مبادا تا بود شده سفت و دهیچیپ فرمان دور دستش

 بزرگ، ییها الی خ و فکر اثر بر لغزش نیتر کوچک

 . بخورد لیر گارد به  محکم نیماش

 

 خودش از شه  یم متوحش و خودخواه ی گاه عاشق_

 ... شه یم  ترحم قیال و  فیضع و دیپل و ادی یم در
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  با بخواد دلت تا چرا نکردم، بد آمنه حق در گم ینم

 به رفتن تنها با...برگردوندن  رو با...یمهر یب

 !رنجوندمش ...اطراف  یها شهر و مسافرت

 ایثر به شد  یم مربوط که یز یچ هر با  خصوص به

 !کردم ناراحتش

 گردن یرو افتاده مرگش که گم یم نیهم سر

 ... وجدان عذاب شده  مرگش...من

 من خودش.  خواست خودش. بود باعثش خودش یول

 .کرد جدا ابوعطار قدرت و  هاش سهیدس با رو ایثر و

  

 شیپ گوشش اما شد؛ رهیخ جاده به مغموم و ساکت

 را ها گذشته ،یکالم هر با تا بود دهیخواب یعل یصدا

 .بس...آتش  دیبگو و ببلعد

 

 

 یبرا شد کباب دلش. سوخت دلش یطرف از چند هر

 !بود دهیکش پدرش که یبتیمص

 !ند؟یبنش یصحبت هم نی ا یپا  نخواست چوقتی ه چرا
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 را مادرش خوب تصور نکهیا ترس  یرو از دیشا

 ...دهند اش جلوه نام بد و بشکنند و رندیبگ

 نفس که بود شده ثابت آمنه یها لهی ح و مکر

 هم باز:دیپرس  و فرستاد رونیب صدا پر را محبوسش

 وقت از مادرم و من از بعدش از ایثر از ؟نهیگ یم

 ادی رو موندن تنها و یباش کنارم ینخواست که ییها

 ...  گرفتم

 

 و دیکش اش شده تر یها  چشم کنار را دستش پشت

 ندینب  یعل که برگرداند چپش سمت به را رخش

 ...بود گرفته بغل غم یزانو که یا بچه پسر یدلتنگ

 

 ست؟ ین سخت دنشیشن_

 

 .  انداخت باال سر  و پراند باال را شیابروها 

 

 ... بشنوم که الزمه...باشه هم سخت_
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 شمرده شمرده کلمه،  به کلمه مکث، با و پراکنده

 یم اصرار تایرز یوقت...دمیشن یم زودتر کاش:گفت

  تبرئه  رو خودشون تا بدم مهلت...هیبق به که کرد

  تایرز تا رم یم  دارم...مجرم  شدم خودم من حاال...کنن

  رو خطاکار  نیا یها حرف  بخواد بلکه...نمیبب رو

 !بشنوه

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۳۴_پارت #

 

  

 بندرعباس-1370 سال گذشته
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 سوزان مهی خ شده من درون یول بود؛ شده خنک هوا

 .عاشورا

 و آمنه نام و کردم یط بلند ییها گام با را  اطیح ریمس

  طوفان. دمیکش ادیفر بلند ییصدا با  را خان بزرگ

 و گرد از سوخت میها چشم و بود شده  باران و خاک

 عربده یشتر یب یقوا با و اوردمین کم  اما هوا؛ غبار

 .دمیکش

  چه هر لگد با که بود گرفته خون را میها  چشم  یجلو

  پرتاب طرف آن و طرف نیا به را دمید راهم سر

 !کردم

 

 زده نوح حضرت یجا را خودش پدرم که یکشت نیا

 و مسلمان نیب جنگ شده!امتیق گرداب شده بود

  یصفت سی ابل و یطلب جاه...دروغ...سقوط شده!کافر

 . محض

 

 فهیطا و  لیا بزرگ!پدر ییابوعطار؟کجا ییکجا_

 .  ها یخیش
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 تو که بگو و ایب در ات لونه تو از گهید ای؟بییکجا

 . وسط نیا یبود کاره چیه

 غمبریپ و خدا یول وصلت؛ نیا به ینبود یراض بگو 

 !شد یم سرت که

 

  پنجره پشت مادر. نزد یا اضافه حرف  چیه کس چیه

 و دیکش اش یگوشت یها  گونه به چنگ مدام و بود

 . بخوابد زودتر چه هر قائله نیا تا شد دعا به دست

 زدم یخیش ابوعطار از ترس هم نیا به تلخ یپوزخند

 .رفتم باال را یکی تا  دو ها پله و

 ینگفت:گفتم و دمیکوب وارید به را میها  مشت در دم 

 ینگفت. شه یم خورد  ینگفت. شکنه یم پسر نیا

 چیه ستین دلش مرهم و مونه یم دلش به داغش

 . کجا

  ومی شده امروز که بده پس جواب ا یب...رونیب ایب

 ...الموت ومی شده ...الحساب

 

 ... کیتار و رهی ت و خراب هم آسمان و بود  متشنج جو
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 کنار به دوباره و کردم بلند را نمیخون شده مشت دست

  خسته و بود مانده وارید ی رو خون رد. زدم ضربه در

 در شهر ک ی خان   بزرگ با تا کردم نیکم درمانده و

 !فتمیب

 بزند زل صاف و دیایب فقط...بود بود، چه هر عواقبش

 ...میها چشم تخم به

 

 را دستش و  آمد کمینزد بغل بچه آمنه یول شد؛ باز در

  سوزناک  یا هیگر با و  گذاشت ام یزخم دست یرو

 .دینال

 

 تمومش. نین گهید ایثر. رفت گهید ای ؟ثریعل چته_

 ؟بغلشی نیب یم رو پسرت. شهاب جان  رو تو کن

 ؟یاَکن ؟بوشیاَکن

 

 نگاه بود آمنه ریش دنبال که اش سبزه صورت به

  یآب یها چشم ریتصو محجوبم، یایثر ریتصو و کردم

  اهش،یس و بلند یسوهایگ و لبخند ری تصو رنگش،

 .کرد عزادار را  قلبم و ختیر هم به را ذهنم
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 هر که نبود انصاف میبود  ساخته را ایرو نیا هم با ما

 مشترک و نیریش خواسته  نیا به جدا جدا کدام

 ...میبرس

 

 ...تونم ینم_

 

 .آمد رونیب ضمیمر حنجره از خفه ییصدا

 

  به بده ببرش. کنم یپدر بچه نیا یبرا  تونم ینم_

 . کنه تشیترب همون  تا ابوعطار

  

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۳۵_پارت #
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 و گوشت  و پوست از که یا بچه و آمنه به را پشتم

 .رفتم باران شالق  ریز و کردم بود، خونم

 و ُخرد یاعصاب با دیکش پشت از که را کتم نیآست

 یب سمتش بود، چسبانده آمپر و کرده  داغ که یمغز

 .دمیکش داد سرش و  برگشتم هوا

 

 یم یچ  گهید جونم؟هان؟بگو از یخوا  یم یچ_

   ؟یخوا

 

  که بود شده  خون کاسه آمنه اهیس و درشت یها چشم

  را بچه سر  و زد چنگ را راهنمیپ هق هق  و یزار با

 . گذاشت اش نهیس یرو

 

 یم رو ات هیسا...رو  تو...یعل خوام یم رو تو_

. نین یادیز  زیچ...باشه چوکوم  سر باال که یعل خوام

 .  نین که مومم  جون ب گ. نین که بخدا
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  یرو اش دهیکش و بسته حنا دست نکهی ا محض به

  شهیهم ی برا  بار کی و زدم پسش نشست، میبازو

 !کردم را حجتم اتمام

 

 گفتم؟نگفتم یچ تی خواستگار اومدم یوقت . شه ینم_

 رو خودت تو اومدم،  زور به نده؟نگفتم بله جواب

  آمنه؟ نکن بدبخت

 

 شانه و داغون یصورت  و بغض با و دمیخند یعصب

 و کردم نگاه اش دهیترس  یها مردمک به افتاده ییها

  هیهان و حنانه اندازه که  تو...تو نگو:گفتم بلند بلند،

 همدست!یزد  خنجر پشت از من به...یبود زیعز

 خام دهاشیوع و وعده و قول با و ی شد ابوعطار

 رو کارم و کس همه...رو امیدن...رو عشقم!یشد

  پسرت سر ؟باالیخوا یم یچ  حاال!یگرفت

 ! کنم؟نه  یستم؟پدریوا
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 غش بندر  تند باران ریز آغوشش در که  یا بچه سر

  و ینمک صورت و دیچرخ  طرفم به حال  یب بود، کرده

 . کرد خفه نهیس در را ادمیفر معصومش،

 

 صورتم یرو را دستم دو هر و زدم نفس نفس،

 ُسرمه و بود شده سی خ اهشیس ی موها. دمیکش

 .دیکش اهیس یخط  اش گونه ی رو  تا شیها

 که بود نهفته  نگاهش ین ین در مانیا برق هنوز یول

 ... برداشتم اش یسو به قدم کی

 

 ...کوتاه قدم کی

 

 ... اش دهیکش  صورت به زدم زل صاف

 . کردم زمزمه آرام ی لحن و هم در  ییها اخم با و

 

 دو برو رو پسر نیا. فتهینم اتفاق یز یچ نیهمچ_

 رو تو که یکس همون. کن خان بزرگ میتقد یدست

 . باتالق نیا  یتو داد هول
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 .رفتم زده  شتاب ییها گام با در طرف به و برگشتم

 ...بود مغزم در وار مته بچه هیگر یصدا

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۳۶_پارت #

  

 ماکو  طرف  به-حال زمان

 

 

  

 یکس زبان از ها جمله نیا دنیشن بود کننده ناراحت

 !نباشد تنش به سر بود حاضر یروز که
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  تحملش و صبر دینبا بود، زده کنار را ها کدورت تازه

 !بزند محک را

 نیا یرو که دهد اجازه پدرش به نیا از  شتریب دینبا

  جرم جرمش به و بورزد  دیتاک آور عذاب یها خاطره

 .دیافزای ب یگرید یها

  جمع هم  یرو ها نتوانستن ها، نخواستن ها، دینبا

 . درآوردند یعیفج طرز  به را شی صدا و شدند

 

 ! بسه_

 

  هم یرو دندان و دیچیپ نیماش فرمان دور را دستش

 با و بلند را بسه عجز، و تمنا و خواهش با دییسا

 .کرد مطرح باره چند  تکرار

  تمرکزش که بست یا هی ثان چند را شی ها پلک یحت 

 .نپاشد هم از جاده در

 به میمستق و نچرخاند پدرش  طرف به را رخش مین

  که زد زل اش ییجلو دیسف و بلند یشاس نیماش

  اش ازهیخم با الدیم را لحظه چند آن نیسهمگ  سکوت

 .زد هم بر
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  که یحال  در و چپاند دهانش در و  کرد باز یکیک

  یلیخ:گفت بود، کرده فرو ماسماسکش در را سرش

 . دیکرد صدا و سر

 

 .دیپر برادرش به  حوصله یب

 

 تا دنتیکش خرناس  یصدا. یبود دهیخواب خرس مثل_

 .ها بود گرفته رو عقبمون و جلو ن یماش تا هفت

 

 یت که دیکش سر ته تا را شی رکاکائویش و دیخند الدیم

 نیا با یول نشود؛ مرگش  و یخفگ به منجر یخال تاپ

  جواب گذاشتن میعق ریخ از و کرد سرفه هم  پشت حال

 .نگذشت  شهاب

 

 داداش زن موندم. ی بدتر خودت که تو داداش_

  اصال!ماه  چند نیا یتو  دیخواب یم کنارت یچجور

 باهات؟  داشت خواب
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 ناخوداگاه اما بود؛ غرض و قصد یب  آخرش جمله

 . کرد پرواز روزها آن یسو  به فکرش

 .  بود افتاده لیپات و مست تخت یرو

 کرد درست آرام را شیمتکا و آمد سرش یباال تایرز

 !دیپر  خواب از کبارهی به که

  و فیظر یها  شانه یرو روشنش و درخشان یموها

 با دشیسف  شیآرا یب صورت و بود ختهی ر انشیعر

 برد شب نصفه را دلش ، یصورت کوچک یها لب آن

 چقدر:دیپرس شده دار خش ییصدا با خسته  و خمار و

 ؟یدلبر  انقدر یچجور. تو یخوشگل

 

  ینجواها از کرد پر را گوشش  ملوسش خنده یصدا

 ...عاشقانه

 ... اریشهر  یها غزل از

 ...نفرت  و عشق و اهویه و خشم از

  شیها  لب از اطیح در تازه بودند کرده یآشت تازه

 و ناواضح یدید  با که گرفت یقیعم و  نیریش بوسه

 و زد زل بخشش  آرامش  رنگ یآب یها  چشم به تار
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  نیبب یحت ومید هیشب من یول  ؛ییها فرشته هیشب:گفت

 !کردم دارتیب خواب از

 

 ...بود  سرش در هنوز داغش و اغواگرانه زمزمه

 

  سرت یباال امیب دارم دوست من شهاب نداره یبیع_

 یکن یم ناله خواب یتو ی دار ها وقت شتر یب تو چون

 . یش یم تیاذ و

 

 ... بود تایرز  با حق

  یبرا راحت  خواب کی ندیبب که کجاست حاال یول

 ...هاللوش و شده حرام   شوهرش

  

  

  

 

  تایرز#
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 ۲۳۷_پارت #

 

 

 

 

 برف ر یز شهر. کرد رد را ماکو یورود  باالخره

 . بود دهیخواب زیی پا نیسنگ

  درجه یرو را یبخار  و کرد روشن را کن پاک برف

  یهوا به که یعل خصوص به نزنند خی  تا گذاشت آخر

 !  بود کرده عادت بندر یآفتاب و گرم

 

 ییجا. می ش مستقر خونه مسافر یتو م یبر دیبا اول_

   الد؟یم آقا ی شناس یم رو

 

 به دست که یعل به مین و  ساعت کی از بعد باالخره

  ینگاه د،یکش اش چانه نییپا تا پرپشت یها  لیسب
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  شیها چشم  ن،یماش وسط  نهییآ از و انداخت یسرسر

 آره:گفت که داد ُسر الدیم یجد صورت یرو را

 مثل رو اطراف نیا هیآذر مادرم. میستین  بمیغر نیهمچ

 . جهانگرد هتل میبر. شناسم  یم دستم کف

 

 . میخور  یم مشکل به  کمتر ینجور یا. هیعال  خب_

 

. ادیینم بر دستم از نیا ریغ به یکار که  وگرنه آره،_

 . داداشه خان  خود دوش رو شترشیب

  

 بهداشت شبکه جنبش. زد دور را نیحس امام دانیم

 که ها مغازه و ادهیپ عابر در چرخاند چشم. بود ماکو

 ترمز پدال یرو پا و  ندیبب را تایرز یاتفاق دیشا

 !بگذارد

 به و نشست اش یشانیپ یرو استرس سرد عرق

  سرچش گوگل در که ماکو شهر یجهانگرد  هتل طرف

 .رفت بود، زده
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 را اش یکنار شده هیتعب دکمه و کرد کم را سرعتش

  هتل ینگهبان از که فشرد ها شهیش دادن نییپا یبرا

 . بپرسد سوال ییتا چند

 

  نفر؟ سه یبرا داره زیتم و تر  اتاق هتل آقا_

 

 شش و ستیدو سقف یرو را دستش انسالیم نگهبان

ن و خاراند را لبش کنار  خال و گذاشت ن م   .کرد م 

  الدیم بپرد رونیب دهانش از یا کلمه نکهیا از قبل

  سوال همان  یآذر شیگو با  و انداخت وسط را خودش

 .دیپرس گری د یجور را

 

 نَجورَسن؟ سان؟یاخچی گارداش_

  داداش)؟یوارد مرتب و یخال  اتاق بوردا

 ( داره؟ مرتب و  یخال  نجای؟ای؟چطور یخوب

 

 کاپشن پیز و کرد نیی پا و باال را سرش  نگهبان

 . بست  و برد باال شیگلو ریز تا را اش یپشم
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ت هَ  هَ _  (.ریبگ  داخل برو آره آره.)آل هییَ َچر یا گ 

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۳۸_پارت #

 

 

 

 

 و درآوردند نیماش عقب صندوق از را شان یها چمدان

 .افتادند راه هتل طرف به وستهی پ و آهسته

  بخار با را اش زده خی یها  دست سرما از الدیم یول

 . خورد هم  به محکم شیها دندان و کرد گرم دهانش
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 ؟سردتی لرز ینم یچجور. خهی وحشتناک هوا_

  ست؟ین

 

 که بود ها حرف نیا از شتری ب درونش آتش یها شعله

  نشان سوزناک یسرما نیا به یواکنش  بخواهد بدنش

 ! دهد

 

 یم عطش تو دارم که حاال حداقل. ستی ن یلرز  نه،_

 . سوزم

 

  یعل یول افتاد؛ راه به جلوتر و کرد  باز را هتل در

 گرفته درد بدنش و شده  الکل نئشه که پسرش یهوا

  وخامت به و داشت پرضرر، ماده آن  نخوردن از

 .بود آگاه وضعش

 را اش قهی  یها لبه و دی کش مشیضخ کت به یدست

 .نخورد هم به لشی شما و شکل که کرد مرتب

  ایثر چقدر و  نرسد نظر به آراسته نکهیا از بود متنفر

 !  بود دهیپسن را یعل تیخصوص نیا
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 ،یخواب یب شدت از شده خون کاسه که ییها چشم با

  هتل شخوانیپ طرف به الد یم با شهاب پسرش یجا

 .برداشت قدم

 

.  سالم.)نَفََره لوچ یبرا َرم ییست  یا اتاق رَدنه یب. سالم_

 (. نفر سه یبرا  خواستم  یم اتاق کی

 

 کرد حس الدیم یها کلمه  پس در یا شده یمخف دیترد

 . شد ایجو را  احوالش گوشش کنار که

 

  خودشه؟  یجا سر یچ الد؟همهی م آقا  یخوب_

 

 . زد یا  انهی ناش لبخند

 

 . کمی  نگرانم...فقط...آره آره_
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 از که یتیمی صم با و گذاشت زیم یرو را دیکل دار هتل

  اوَچه یطبقه.  َگلوز:گفت بود شغلش ب یمعا و ایمزا

 (. چهار واحد سوم طبقه . دییبفرما.)دورد یواحد

 

 . برداشت را دیکل

 

 (. ممنونم.)ساقول_

 

  شانه یرو را دستش تعارف یب و یعل به کرد رو

 . گذاشت پهنش یها

 

 فقط رو هاتون یمل کارت. کنم حساب  تا باال دیبر_

 .نباشه یا شبهه  و شک گهید که دیبد نشون

 

 .انداخت کالمش نیب یا وقفه و دیکش قیعم ینفس

 

  ،ینبود یعمر. باش شهاب مراقب وقت  چند نیا اما_

 !نذار تنهاش و باش حاال ،ینکرد یپدر ،یدیند
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 که شما...برگشت یبرا شه یم ری د یلیخ یگاه

 !کن جبران...یدار دوباره شانس...یبرگشت

 نیا بگه و  رهیبگ باال رو سرش که برسه یروز بذار

 .منه پدر

  رو خودش وجود  شکسته  گردن با نفس نیآخر  تا نذار

 .همه از کنه پنهون رو خودت

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۳۹_پارت #

 

 

 

 

 دستش و دیکش دراز الدیم  و نشست تخت یرو یعل

 .برد  سرش ریز را
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 یاگوشه و کرد رد سرش از را راهنشیپ شهاب یول

 دوش ریز رفت میمستق و انداخت شده  مچاله اتاق از

 . حمام گرم آب

 

  و خشم. دیچسب ماکو خبندانی  یهوا  در اش یداغ

 مین یبرا بود کرده کش فرو اندوهش و استرس

  و شست را  شیموها و برد پناه گرم آب به که ساعت

 .کرد دار خط و مرتب غیت با را ش یها شیر ته

  یپا سیخ  س،یخ و دیچیپ اش تنه نییپا دور را حوله

  و  نو یراهنی پ رنگش، ینفت یآب چمدان از که رفت کمد

 . اوردیدرب نیج  یشلوار

  راست و انداخت انتخابش نیب یمکث پدرش اعتراض

 . کرد خطاب کوبنده را نامش یعل دوباره که ستادیا

 

 ! شهاب_

 

  دار خط اهیس  راهنیپ با اش یا سورمه  راهنیپ انیم

  خوشش شتریب یکی کدام از  تایرز که کرد ریگ دشیسف

 بود؟ آمده
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 هیتغذ و اتیح و آب اش، هیآ و قسم ذکرش،  و فکر

  را سرکشش  یخو که یمظلوم یبایز زن شده روحش

 در افتندین هم جان به یجفت تا کرد مهار شهاب بخاطر

 .جدال و  جنگ مواقع

 بد یلفظ و نداختین فتنه. نزد غر. نکرد  زیت پنجه

 .ببرد سوال ر یز را تشیشخص که اوردین

  سر ظلم  با و دهد شکنجه را خودش  بخواهد که نه

 ... بردارد یسازگار

 ...نه

 بود صلح دنبال گناهش یب  و یقو و محجوب یتایرز

 ...اش یموج روان   درمان و

 ... سر باال آقا بود شتریب  که یشوهر تفکرات  درمان

  از خسته و  بست هم یرو  سفت یعصب را  شیها  پلک

 . بگو:دیپرس یآشفتگ همه نیا

 

 ؟ یبر کجا یخوا یم_
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  تو میبچپ که میومدین راه همه نیبرم؟ا کجا یچ یعنی_

 میاومد. میبنداز راه کر  و هر و میخوشبگذرون. هتل

 . من بچه دنبال. من زن دنبال

 

 . شد بلند  تخت یرو از جا در یعل

  

  یلیخ تو از  چون ستین راحت عطا با شدن در رو_

  سر گهید یبر  یبخوا اگه ینجور یا. پسر جلوتره

 رونیو رابطه تن   بدرد ات، عالقه و عشق یسودا

 ! خوره  ینم ات شده

 

 . گرفت بخشش روین یها دست در را شهاب  صورت

 

 ستکاره یچ. هیچ. هیک ین یبب دیبا. باش داشته صبر_

 .ریش دل تو یبر بعد

  یم دایپ ابوعطار  کله و  سر روزها نیهم  که مطمئنم

 نوه تنها یوقت...مونه ینم پرده پشت گهید...شه

 .خره یم جون به رو مرگ داره شیپسر
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 تا یرز#

 

 

 

 ۲۴۰_پارت #

 

 

 

 

 

  

 . ابوعطار نه خداست من پشتوانه_

 

 کرده جذابش  دشیسف یها  خط که را اهشیس راهنیپ

  و حال.  بست عیسر را  شیها دکمه و دیپوش بود،

  نو از بخواهد که دیند خودش در را زدن  چانه حوصله

 و آبدار و زیر فحش چند با را  شیها یبدبخت
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  گذرانده  سر از ها چه  که دهد شرح به  نامحترمانه

 !بود

 .بست را کمربندش و کرد پا را  نشی ج شلوار

 یول کرد؛ انتخاب را سکوت  پدرش  که بود جالب 

  سر دوباره که گرفت خارش یعل ماتومیاولت از تنش

 .کرد  باز را صحبت

 

 اد؟یب قراره ییرو چه   با بهیعج_

 

  در و دوخت صورتش به  را صالشیاست پر نگاه یعل

 و صادقانه  زد، چنگ تخت یرو از را  کتش که یحال

 با:گفت بود کرده دایپ ابوعطار از که یشناخت براساس

 راه تا فرستاد پهلوت رو  بیمص حاج که ییرو همون

  کم کم تا یریبگ ادی رو شدن یبازار  و بازار چاه و

 . اعتبار و احترام و یکاسب و یش  پول عاشق

 یم بهت مردم شب کی درعرض که ییآبرو  و اعتبار

 !رنیگ یم تو از هم شب کی عرض در و دن

 یبش گوشش به حلقه غالم  و مخلص بنده خواست یم

 . یشد که
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 .دامش یتو فتمیب نخواستم چوقتیه من یول_

 

  یجور. بلده  خوب رو ی باز. ستین تو خواست به_

 از نیهم  یبرا بکشونه هدفش سمت رو تو که دهیچ

 دنبال می بر و میبزن باال رو هامون نی آست دیبا حاال

 .عطا  شجرنامه

 

  جا لجنش در که  یتیجد با و دیپوش را کاپشنش شهاب

 . نمیبب رو  تایرز خوام یم قبلش:گفت بود کرده خوش

 

 با را الش یخ که شد شتر یب یعل ابرو یتا نیب گره

 . کرد آسوده بعدش جمله

 

 . دور از البته_
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 به و  برداشت چمدانش یرو از را الدیم کاپشن

  گام با آسانسور نیکاب یسو به و کرد  پرتاب طرفش

 .رفت زده شتاب ییها

 

 دوباره  استراحت ساعت مین از بعد  هم با سه هر 

 عمارت به دنیرس تا نبود یمسافت. شدند  نیماش سوار

  شهر یشمال قسمت در که محمد ریش بابا حاج بزرگ

 دایپ کش یقدر به زمان  شهاب یبرا یول بود؛ ماکو

  و ختی ر عرق شر شر صورتش و سر از که کرد

 .کرد پاره باال تپش از را اش نهیس قفسه قلبش

 وانت به دهی چسب  یطور را شیتابلو شش و ستیدو

 ! بخواند نتواند یکس را پالکش تا چسباند اش یعقب

  الدیم و یعل از جلوتر و کرد تیرعا را اطیاحت جانب

  یرو سمانه را آدرسش که شد یلیطو کوچه وارد

 .بود نوشته کوچک  یکاغذ

 

 همه نجایا. پسر نهینب نجایا رو تو یکس  باش مراقب_

 بهیغر تا  چند انداختن ریگ شناسن یم رو گریهمد

 !خوردنه آب نیع

@shahregoftegoo



  

 . پوشاند بود، بافته تایرز که یگردن شال  با را دهانش

 گور" گفت  دلش که بود دوخته  چشم در به طاقت یب

 شهاب بفهمند که محمد  ری ش بابا حاج و  عطا یبابا

 ...اش بچه و زن بردن یبرا آمده

 ... بود نقشه و یز یر  برنامه چه  هر  یبابا گور

 ..." جوانب ی همه به کردن فکر و منطق یبابا گور

 صبر به بزند پا پشت خواست تا و دیکش یقیعم نفس

 دیکش پشت از را دستش یعل موقع به اندکش تحمل و

 .کرد باز تایرز را عمارت در و

  

  

  

 

 تا یرز#
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 ۲۴۱_پارت #

 

 

 

 

  

 در یجوش و  جنب و کرد حبس  اش هیر در را نفسش

 . افتاد وجودش

  چشم کاسه از باالخره سرسختش و سمج یها اشک 

 کنش خرد اعصاب و سرد  پوست و ختیر  نییپا شیها

 .سوزاند اش یداغ با را

 ُرز گل به دقت با تا شد چشم سراپا و نزد هم بر پلک

 . بدوزد چشم اش شده پر پر

  شال پشت از که روشنش رنگ ییخرما  یموها به

 . بود افتاده رون یب سبزش

  کرده کدرش غم که رنگش یآب و درشت یها چشم به

 .بود معلوم هم شیکجا و یک از و

@shahregoftegoo



 دییسا هم یرو دندان و فشرد هم یرو را شیها لب

 را شیتایرز روح ناخواسته به که یخار  حرص از

 !بود کرده یزخم

 

  به خورد ناگهان چشمش که زد یچنگ  شیموها به

 . بود پنهان پوستش یپالتو ریز که اش برآمده شکم

  یها برف یرو گندم و شد خم و بست را  شیها دکمه

 زمستان ها  کبوتر تا ختی ر وارید کنار شده انباشته

 .نگذارنند را یسخت

 بود؟ باز همه یرو به قلبش حد ابن در

 گذاشت؟ اش فهیوظ  یپا را لطفش چرا پس

 ...زور یپا آشوب، بازار آن در را ماندنش و

 

 یدلتنگ از بود  کرده که یظلم  از دیرس لبش  به جانش

  یها چشم دنید یبرا....او یصدا دنی شن یبرا اش

 ...او لبخند...او

 نوازش حسرت از مالل و ییجدا نیا از بود کالفه

  آن لگد متعدد یها ضربه کردن حس و شکمش کردن

 . وروجک
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  یبرا فقط تا شد باعث گوشش کنار یعل یقو یصدا

 .دیایب بند اش ساله چند  یها اشک هیثان صدم چند

 

  یش یمن؟نم یش ینم تو گفتم بهت ادتهی_

 .یهست  یخیش شهاب تو نکهیا ی ابوعطار؟برا 

 َسر تا شه ینم مانعت شرع، و قانون  و ایح و شرم

 برگرده؟ که یکن یراض  رو تایرز آخر

 ترس...کنه غلبه تو به ترس نذار...نترس نیهم یبرا

 یم رو ات زهیانگ...کنه یم سست رو ات اراده

 !کشه یم رو دتیام و...رهیگ

 

 یول:گفت دهیبر ده،یبر که بود یحال به  یحال حالش

 رو من تایرز نکنه که...دمیترس سگ مثل...دمیترس

 که یکس از...دمیترس عشقم  از...برنگرده و نبخشه

  کف تو ما...دمیترس دارم دوسش  همه از شتریب

 .مینشد بلد رو ها ترس نیا با دنی جنگ ابون،یخ

 

 . پسرم دم یم ادی بهت. دارم رو  هوات_
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  همه یول کرد؛ قدرت از  مملو را ذهنش یعل زمزمه

 عطا یوقت  ختیر هم به  از هیثان از ی کسر در زیچ

 و دیبوس را سرش و گرفت آغوش در  را دخترش

 .رفت  اش صدقه قربان به شروع

 

 کی یحت  گهید خوام ینم بشم، تو ی فدا زم،یعز_

 . یزیبر  اشک قطره

 

 کی خصوص  به دیشن  را تایرز ینجوا  از یمین

 ...!قسمتش

 

 ...تونم ینم_

 

  محکم را اش شده مشت راست  دست و دیترک  مغزش

 .دیکوب اش  یشانیپ به

 ...نه تایرز اما بکشد؛ عذاب خودش بود حاضر 

 کوزه کاسه نیا ریز به زدن یبرا بود بهانه دنبال

 ...یساختگ
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 و بور مرد بلبشو آن نیب درست که بود بهانه دنبال

 انداخت، اش شانه یرو  را اسبش انهیتاز  که یدیرش

 .ستادیا تایرز یقدم مین در و آمد

 

  با دخترم سام یبرا ستین  خوب. بسه یزار  و هیگر_

 .مرز  تا برو لمانیا

  

  

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۴۲_پارت #
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  به الدیم کمک  با و نشست دهانش یرو یعل دست

 راه یجنجال و جار که بردنش ،یپشت کوچه عقب،

 !ندازدین

 ...بود  عطا نفع به صفر کی ینجوریهم اوضاع

 !خودش  دروازه در بود گل فقط شورشش، با

 !زنش پدر یبرا  بود ازیامت

 کردن تر نیچرک دل و ی فاتح خانواده  یبرا بود آتو

 ...  شیتایرز

 

  و من با داره یدی؟ندیدی ند!گم یم کن ولم !دیکن ولم_

 کنه؟  یم کاریچ من یزندگ

 با کرده  شروع رو جنگ یول صلح؛ واسه اومدم

 !لمانی ا...اون...اون

 که پرست پول د  یسف گر یج پسره هیک  ستین معلوم

 !خودش لنگه هیکی

 تو...یای ب در زیچ همه یب نیا یرو تو  ینتونست تو

  من یول...؟یبر یم کجا  یدار رو ایثر یبگ ینتونست

 ینم من...ستمین ابوعطار و تو مثل  خودت قول به

 .  رم...ذا...ینم...رهیبگ من از رو تایرز یکس ذارم
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 افت یا ذره  و رفت باال حسادت شدت از قلبش ضربان

 ! نکرد

 به را کفشش نوک. دیکوب وارید و در  به را خودش

 وانهید. ختیر سرش به و  برداشت خاک. دیکوب نیزم

 به کرد پرت و برداشت را بود دستش دم  یچ هر وار

 !بود دورتر  که ییسو هر

 یا ذره و دیکش آتش به  را شیها میس  حسادتش یول

 یم  دارم گم؟من  یم دروغ:گفت خجالت بدون

 من نمیبب تونم ینم...شم یم جزغاله دارم...رمیم

 ! هست گهید یکی یول ستم؛ ین ششیپ ستم، ین کنارش

  آقا دنش،یبوس کردنش، لمس من یبرا نم یبب تونم ینم

 !ممنوعه...کردنش صدا بگو تو جان

  گه ینم...شهاب گه ینم گهید...ادی یم  بدش...قدغنه

  خونه؟نگرانتم، برگرد ؟زود ییکجا گه ینم...زمیعز

 تشیاذ مادرم شیپ  یبر ؟نکنهیکن دعوا نکنه

 .گذشته ها  گذشته...یکن

 

 . زد ادیفر
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 تایرز  یبرا یول...گذشت من یبرا !نگذشته_

 ...نگذشته

 

 از را دستش تند یآتش با که گرفت را  شیبازو الدیم

 .دیکش رونیب  شیها چنگال

 خاک به که یکس مثل و  نشست آرام آرام نیزم یرو

 ها زهی سنگر با جانش به و نشست  نشسته، اهیس

 . زد بیآس

 زور به یعل و بود شده خاک و خون پر دستش

  نشست مقابلش زانو، کی  یرو و کرد  باز را مشتش

 . کن باز رو دستت:گفت یدستور و

 

 . کرد زمزمه خواهش با و  یسخت به و آمد  بند زبانش

 

 ... پسر نشو وونهید...لطفا_
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 حرف خب، یلیخ اما. نبودم وونهید. دی کرد وونمید_

  یم؟چجوریبچسب رو یک قهیم؟یبر کجا. قبول تو

 بود؟  کجا سال همه نیا میبفهم

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۴۳_پارت #

 

 

 

 

 . یهست یقو دونم یم پهلوون، کن گوش_

  نکهیا یبرا گفتم بهت که بود شبید نیهم !بمون یقو

  تک رو اطرافت  یها آدم  نکهیا یبرا...برگرده تایرز

 ! یش عوض دیبا...یند دست از تک به

@shahregoftegoo



 یتو یافتاد...یگرفت  ادی خوب رو  اولت درس

 .  نباش وونهید پس...راه

 

  بود؟ یچ اولم درس اونوقت،_

 

 همون اگه. ینداشت خدا  چوقتیه که ی ز یچ. صبر_

 سر یرفت یم  راست کی ی بود شیپ ماه  چند قلدر پسر

 .  الدیم کمک بدون. من کمک بدون تایرز وقت

 

 فکش. کرد بلند نیزم یرو  از زور به را  شهاب یعل

 ها کلمه که دیترک عطا شرمانه یب شنهادیپ و ظیغ از

 .  کرد انیب تر  مستاصل را

 

  رو ماجرا نیا بم و ریز شه یم یچجور دونم یم_

 نفعش به وسط نیا ی زی چ کی دونم یم. درآورد

 تا بود اگه  که گه یم حسم یول ستم؛ین مطمئن . ستین

 ! داد یم نشون رو خودش  بار صد حاال

 ... ایثر مرگ بعد نه
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  دوباره بار نکبت سال آن و روز آن نحس ی خاطره

 . بست نقش ذهنش نهیزم پس در

 

  که دم یم قول بهت...دم یم قول. میفتی ب راه بهتره_

 سر...میکش یم رونیب کثافت  کی و هزار آدم نیا از

 ! بزن حرف تایرز  با و ایب تو ش یکمی همون

 

 تا افتاد راه به و زد گشت یعل نگاه در  دقت با شهاب

 .برود آنجا از و ردیبگ را گازش ،یمان یپش از قبل

  یعل. بود البکم صم الدیم. نشست نیماش فرمان پشت

 .بود گرفته سردرد

 چرا...چرا که بود یخودخور حال در هم خودش و

  یکی زمان و نیزم با را لمانیا کهیمردت آن چرا...نزد

  نکرد؟

 ...بود درسش نی اول صبر یول

 

  نخواهد که یطور  برآمد امتحان  نیا پس از یخوب به

 ی همه به بزند گند اش، جهینت به علم با و برگردد

 ... ها جواب
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 م؟یبر دیبا  کجا_

  

 ...بود التهاب و درد شیصدا پشت

  یمرز  بازار برو:گفت یعل چرخاند که را چییسو

 .  سو یسار

 

 همان به و کرد روشن را نشانش برنامه حرف یب

 ...رفت سمت

  مرض یال و بفهمد را قتیحق زودتر چه هر دیبا

 ! بود شاخش یرو گرفتن

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۴۴_پارت #
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 که لمانیا  کهیمردت آن با  بود تایرز با ذکرش و فکر

 رفتند؟ ی زی چ چه یقفا به مرز کنار

 ؟یحرف ؟چهیکار چه

 روزهیف چشم  دختر آن به که بود نیا اش  یخوب یول

 در که یقدر به داشت اعتماد شیها چشم  از شتریب یا

 مسموش ذهن به یقضاوت چیه اجازه مورد کی نیا

 !ندهد

 ...یچیه

 و گذاشت شلوارش  بیج در را چییسو  شد، که ادهیپ

 . افتاد راه یعل  شانه به شانه

 

  م؟ یر یم کجا_

 

 .یفهم یم . بذار گرتیج  سر دندون_
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 که یمرد  با الدیم دادن دست و کیعل و سالم با

 تهران از تر مرغوب یاجناس و پوشاک  مغازه صاحب

 با  نگاهش بود، گرید یشهرها  از تر متیق کم و

 .شد بدل و رد دو آن نیب شک

 مین و خاراند را ششیر  ته. بود نجایهم مقصد پس

. کرد  نیتحس را هوشش. انداخت ی عل به ینگاه

 دانسته همه نکردن بازگو...استشیس

 ردیبگ ادی کمی کاش...اش  یتودار و یاستوار...شیها

 ! بزند لبخند ظاهر در و دیبگر  خون دل در چطور که

 

  داداش)نجورسن؟ وخین  سان؟نواریاخچی گارداش_

 (؟چخبر؟ی؟چطور یخوب

 

 سالمت.)سنَن وار میشیا دنهیب. اوالسان سالمت_

 ( دارم باهات کار  کی. یباش

 

  یرو نگاعش کرد روشن  که  را اش مغازه کور چراغ

 .  درآمد گردش به شهاب  صورت
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 نیا از دیکش هم در ابرو و شد نهیس به دست

 ... یر یغافلگ

 

 ( باشه ری؟خیکار چه.)ید ریَسن؟خ   یگور  شیا نه_

 

 بدونم خوام یم.)ید نمنه یشیا می لیب میر یستیا_

 ( یریگ  آمار  جور کی . هیچ کارش

 

 (؟یک)َمه؟یک:گفت و دیخند بلند

 

 به را آدم آن اسم چطور که نبود مطمئن هنوز الدیم

 ...اوردیب زبان

 بند را  زبانش که گرفت شکل مغزش در یبست بن

 . آورد

  نگاهش یگرم به و دیکش ش یها  لیسب یرو دست یعل

 .کرد زده مبهوت و مات مغازه   صاحب روانه را

 چه هر دنیفهم تشنه که نفر کی جز بودند ساکت همه

 ... بود ماجرا تر عیسر
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 ... زیدستآو کی...بهانه کی...آتو کی تشنه

 یصدا با شیصدا بزند یحرف خواست تا نیهم سر

 یتند به که شد یکی  ناشناس مرد آن کرده یقاط

 ! دیغر

 

نَن_ نَن. گارداش د   .(بگو. داداش بگو.)د 

 

  مطلب اصل  سر راست کی و گرفت  را الدیم یجا

 !رفت

 

 . یفاتح عطا_

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۴۵_پارت #
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 کاره چه عطا که دندیکش  حرف زبانش ر یز از زور به

 و ینیشر و  یخوار پاچه و التماس یکل با هم آن بود

 ... یزیم ریز

 

 یسر صدقه از که یآشوب بازار نیا  به زد یتلخند

 شد تکه تکه درد از غرورش. بود رفتارش و اخالق

 کتش بی ج در را دستش خته،یر هم  به یفکر با و

  یموها یرو که یدرشت یها برف به و کرد فرو

 دیکش یدست کفشش، نوک یرو نشستند، اش یمشک

  مملکت  خلبان!شه یم  مگه آخه:دیپرس تعجب با و

 و دروغ مشت کی هم مرگش خبر جنگ، رفته و بوده

 خونواده گوش  به برسه  یاشتباه خبر شه  یم!دونگ

 اش؟

 

 .کرد زمزمه ناباورانه  الدیم
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 ... ی حساب آدم چه...بابا نه. شغال نیا خلبانه_

 

 به رو که بود نشده خشک حرفش ری تاث  یجا هنوز

 کلفتت گردن یعشق بیرق نیا یدونست ینم:گفت یعل

" نه" یکس دهیخر  رو شهر نصف ست؟باباش کارهیچ

  حساب رو هم  بدبخت فرخ نیا ارهی ینم حرفش یرو

 وگرنه داده آمار داره مادرم با مادرش که یتیآشنا

 روز دو مهمون که یا بهیغر به شه ینم  دایپ یچکیه

 یفاتح محمد ریش بابا حاج  پسره راپورت روزه سه

 !بده رو

 

  یبرا چرخه  یم راحت دهنت تو موضوع نیا یلیخ_

  از یبرا یچیه...بودم باخته رو زمیچ  همه که یمن

 دنیفهم...بترسونتم نبود یچیه...نداشتم دادن دست

 .بود شتریب عذاب هیما  فقط هیچ و ه یک عطا نکهیا

 و بهم یکن  رو پشتت ،ینکن درک ،ینفهم  االن دیشا

 !شهیزندگ ستون مرد قلب یول ؛یبخند
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 قشیرف و پدر نیب گرفته شدت  تنش شهاب سرفه تک

 چند همان که یسکوت و کشاند یپرت  حواس به را

 کتش قهی. دیکش طول دهه کی یدرازا به اش قهیدق

 برده فرو بانشیگر در سر که یعل با و کرد مرتب را

 رد را بسته خی و دار بیش ی ها کوچه پس کوچه بود،

 . کرد

 

  ایثر با نتوانست پدرش چرا که بود شرمنده هم هنوز

  نیا در بود مقصر هم هنوز...برسد سامان و سر به

 انداخته راه آمنه مادرش که فیکث یباز نیا در...گناه

  تایرز نخواستن یبرا دهد پس تاوان دی با هنوز...بود

 .شیزندگ ستون گرفتن دهیناد یبرا

 اش محله یاهال  که یا کوچه کوتاه و یسنگ  یها پله

 نییپا تند تند را بودند ییپا و سر یب و   الت یها آدم

 تا بود آورده  همراهش را دارش ضامن  یچاقو. رفت

 !ترس  نه گردد عقل شرط  نان،یاطم

 

  میبگ تا که ستین خودمون  تهرون گهید  نجایا داداش_

  برو حرفمون  نجایا. جاش سر بتمرگه طرف ،بترمرگ 

 .نداره
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  ستاره کی  آسمون تا هفت یتو یک. هست  حواسم_

 باشه؟  شیدوم نیا که زده  چشمک ما به

 

 ... بود زده چشمک چون گفت، دروغ

 زده چشمک کهکشانش، و ماه و ستاره شیتایرز

 ...بود

 آرزو که ییایرو تنها ن،ی زم به اتصالش نقطه تنها 

 . یکوفت شده تلف عمر نیا در کرد اجابتش خدا و کرد

 را  اش شده حبس بازدم و کرد  باز را دهانش

 ای افتاد بدنش و تن به یلرز سرما از که...آزاد

 و درشت و گنده مرد دنید از...نه سرما از...نه

 حافظه از یا گوشه در را  چشمش زهر که یضمخت

 ... بود کرده  ثبت اش یقو

  صاحب همان_فرخ چرا که دیفهم تازه و دیلرز

  داغون و درب محله نی ا آدرس راست کی_مغازه

  اوول مواظب گارداش:گفت و نوشت را نینش ریفق

 باش مواظب داداش.)ابالفضل به ید خطرناک

 (ابوالفضل به خطرناکه
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 ...ستادیا شده خکوبیم

 

 . خودشه_

 

  

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۴۶_پارت #
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 خشمش د،ید که را تشنج عامل. بود شده آغاز جنگ

 که رفت کوچکش دکان در کینزد و برخاست گور از

 .نبود اوباش و اراذل از یخبر

  مشکل از گره تا نجایا ندیایب که نگفت راهیب فرخ

 یا برنده برگ  نیهمچ انتظار یول گردد؛ باز شانیها

 !نداشت را

  خورد هم به شیها دندان. دیلرز. کرد مشت را دستش

 .دیچک  خون شی ها چشم از و

 و انداختند رش یگ کوچه ته که افتاد شب آن ادی ذهنش

 .کردند جانش نوش که بود لگد و چک

 و سوزاند را اش ینی ب یها پره داغش یها نفس

 نییپا شیگلو از و شد جمع  نجوریهم  دهانش بزاق

 !نرفت  که نرفت

 

 خودش به تازه دیشن گوشش کنار که را  یعل ینجوا

 .زد هم  بر پلک و آمد

  وجودش  رتیح بس از بود شده خشک  شیها اشک

 و دور کی نزد یها  آدم یذات بد از گرفت فرا را

 ... اطرافش
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 پسر؟ ش یشناس یم_

 

  لیبیس بک گنده مردک آن که دیفهم الد یم لحظه در

 .  بود که کلفت

 

 ( کنه؟  یم کاری چ نجایا نیا)ر؟یریناقا بوردا بو_ 

 

 گرم سرش که یمقابل  طرف گوش به شیصدا

 تخمه و بود لشیموبا کننده سرگرم یدئوها یو

 . ماند باز مهین دهانش و دیپر باال شکستن،

  بگذارد فرار به پا نکهیا از  قبل یول رفت؛ عقب عقب

 .کرد خفتش و دیدو شهاب

 به زد وارید  به محکم را پشتش  و دیچسب را اش قهی

 و کرد خم را کمرش که ومنی بد شب همان ادی

 . پر پر  را غرورش
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 شیپ الدیم که بود نکرده فحش  از پر را دهانش هنوز

 ...  کرد یدست

 

 ( زنمت یم سگ مثل.)یَسن وورام نیمیک تیا_ 

 

 ( یندار جرئت.)یوخدی ُجرَعتون_ 

 

 َرمیال   پاره کهیت ای شارسانیدان ای باقال آقزوعو_ 

  ات پاره کهیت ای یزن یم حرف  ای ببند رو دهنت.)یَسن

 (  کنم یم

 

  پشت بیج از را دارش ضامن یچاقو که زد یشخندین

 اش، یزخم صورت یرو درست و درآورد شلوارش

 . دیکش زیت یخط که کرد باز

 

 باشه.)َرمییَ د یاخچی یاخچ ی: گفت عجله با دهیترس

 (گم یم باشه
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 تا یرز#

 

 

 

 ۲۴۷_پارت #

 

 

 

 

 دوباره برادرش که  دیکش یطوالن و قیعم ینفس

 .زد کهیمردت آن به یخونکیس

  انعکاسش  تا انداخت گلو  در صدا و بود خلوت کوچه

 !بلرزاند را بود ی ابانیب غول هرچه بدن و تن

 به نامردانه که ییچاقو انتقام تا بود خورده قسم

 ! ردیبگ را  زدند شهاب

 

ه ت زتَر_  یم بگو زودتر.)تاپاخ یاون روخیست  یا د 

 ( میکن  داشیپ میخوا
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  غلط افهیق خالف بر زار ی حال با و افتاد نفس نفس به

َمه آاله یَسن:گفت اندازش م َسنه َمن یک د   رو تو.)َشمید 

 (  گفتم تو به من که  بعش نگو خدا

 

 روز و حال  به شهاب سنگ   دل ،یا ذره یحت ،یا ذره

  از که زد شکمش  ریز به یلگد . نسوخت شینوا یب

  تا آورد باال را راستش دست  و دیچیپ خودش به درد

 .گردد التماسش و عجز شامل او مرحمت

  

 یَسن یستَدیا...یاوقل  نیمحمد ری ش بابا حاج_

 پسر...)و ره طالق نیز یق رییست  یا...وورا نانیی چاقو

  چاقو با رو تو که خواستش...محمد  ری ش بابا حاج

 ...(  یبد طالق رو دخترش که خواد یم...میبزن

 

 به گرید یلگد و کرد جدا اش قهی از را دستش

 .رفت  راه یعصب و پراند شیپهلو

  یچیه که یحد در نه اما بود؛ فیضع اش یآذر زبان

 !نفهمد شی ها  زر زر از
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  یشتریب شتاب با دوباره و  بست محکم را  شیها  پلک

 .زد فکش ریز به یمشت  و برگشت اش یسو به

 کرد؟  خنک را دلش

 را صورتش  و کرد صاف  را حسابش فقط...نکرد نه

 . بدوزد چشم  شیها چشم به  تا گرفت شی ها دست نیب

 

 .یبگ من زن به رو ها نیا همه  یایب دیبا_

 

 . زد ادیفر

 

 ؟ یدیفهم_

 

 شیپ یماجرا  نیا جوره چیه. خورد جر  اش حنجره

  ها سال  بعد عطا که نبود هضم قابل اش یبرا آمده

  از را ایثر که همانطور  بخواهد و برسد سر ناگهان

 ! ردیبگ  او از را تایرز  دخترش گرفت، یعل پدرش
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  نیهمچ به دست شده حاضر چطور. بود پست چقدر

  نیزتریعز  دادن عذاب از ببرد لذت و بزند یکثافت کار

 ش؟ یها

  استیس با  که یکس محض جنون سر  داد رد مغزش

 !برسد هدفش به تا دیچ یکی ،یکی  را ها پله

 ریز دهان و دماغ به خواست تا و برد  باال را مشتش

 .  کرد متوقفش یعل بُرنده یصدا بزند، عطا دست

 

 !گرفتم رو لمشیف. پسر نزنش گهید_

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۴۸_پارت #
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  لبخند. برگشت. دیخر یعل را اش دهیرس آخر به یایدن

 کاسه بود شده شیها چشم. زد یمحو و کمرنگ

 افت ژنیاکس تا دیکش نفس دهانش از زور به و اشک

 . یعیطب  حالت به بازگردد اش کرده

 به را  لیموبا مطلق  سکوت در یعل  و رفت جلو

 .کرد  شیرها و  گرفت طرفش

 صفحه  یرو نگاهش و انداخت نیی پا سر اولش

  نگاهش و آورد باال سر بعد و دیچرخ  خاموش لیموبا

 روزمندانهیپ لبخند و فیک سر الد  یم  صورت یرو

 ! پدرش

 

. رفت عقب  عقب به کم کم و کرد مکث  یا لحظه چند

 تا دیدو کوچه سر به دو با شد شتریب که سرعتش

 نشان را مستحکم  مدرک نیا و برود گاز تخته

 ! بدهد  شیتایرز

 کن پاک برف و نشست نشیماش فرمان  پشت عجله با

 درشت درشت، یها برف را دشید ی جلو تا زد را

 . ردینگ
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  یها سال که  یدختر پدر رابطه اشهد و برود  دیبا عطا

 .بخواند را بود نکرده تایرز حق در سال

 !بسته؟ رو  از را ریشمش

 او چطور که  بلده پس بود؛ یخیش شهاب شهاب، اگر

 ... ببندد رو از  را ریشمش هم

 

  یها عقربه...سه به دو از کرد جا به جا را دنده

  صد به هشتاد از...رفت  باال کبارهی به شمار لومتریک

 ... ستیب و  صد به صد از

 نبود؟ بلد که را آدرس

 چیه بدون و یحدس. کرد حرکت مرز  طرف به یول

 . ی ا نهیزم شیپ

 که یرمردیپ به رو و دیکش نییپا را زده خی شهیش

 بود گذاشته را  کرده جمع یها زمیه پشتش

 !عمو:گفت
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 چند بعد یول کرد؛ نگاهش تعجب با  رمردیپ اولش

 اش شش و ست یدو طرف به  و شد رد ابانی خ از هیثان

 .  آمد خسته و شده تا ییپاها با

 

  بابا حاج نام به یدشت ،ینیزم ،یامالک نجایا عمو_

 هست؟ محمد ریش

 

  چرخ سرش در کلفت گردن خر نره آن یها اعتراف

 ... کرد نگاه  رمردیپ به یشتر یب اصرار با و خورد

  لهجه با و کرد باز را  زشیر و مهربان یها چشم

 . زد حرف ی فارس یسخت به  یآذر ظیغل

 

 دو اما گم؟هستش؛ یم یچ که یفهم یم. یوارد  ها_

 . جلوتر  لومتریک

 

 رونیب شیگلو ته از یوحشتناک بخار  با را بازدمش

 دنیکش یبرا بود زده لک دلش که یحال در و فرستاد

  اونجا؟ هست ی چ:دیپرس حانهی صر گار،یس
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 . یسوار اسب  مزرعه_

 

  تایرز#

 

 

 

 ۲۴۹_پارت #

 

 

 

 

 نیماش وجود نیا با یول بود؛ باز مزرعه یورود در

  بودند، زده پارو را شی ها برف که مناسب ییجا را

 پوش دیسف یا مزرعه داخل یمکیقا و کرد پارک

 .رفت

 نشانش را ریمس قلبش که  افتاد راه بداند نکهیا بدون

 . کرد فکر تایرز به چون بدهد

 .کرد فکر سام به
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 .کرد فکر شان یتا سه هر ندهیآ به 

  

 با و تکاند را شیموها یرو شده جمع یها برف

 .کرد باز را  اصطبل باز مهین در اطیاحت

 .دیشن را فش یظر یصدا دیتاب که آفتاب یسو کم نور

 ! نجای ا تا آمده شهاب بود دهینفهم

 بود رنگ اهیس و لیاص یاسب یها الی یرو دستش

 .زد نیری ش یلبخند که

  یبرا رفت ضعف و غش دلش د،ید که  را لبخندش

 .بود وجودش در که یمحبت  و مالحت

 و تمام خواستن  منکر  نتوانست و رفت تر کینزد

 . گردد تایرز کمال

  سخت دلش با مجادله که چند هر کرد ی خوددار یول

 !  بود ریپذ امکان

 

 . بهینج  چقدر_
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  یول"هست؟. ستین که تو از تر بینج"د یبگو خواست

 فرو را بود واژه چه  هر جا در اش  یبعد جمله با

 . خورد

 

 و نهیبش  وونیح نیا یرو ادی یم دلش یک آخه_

  ره؟یبگ یسوار

 

 ...البد بود ختهیر هم به شی ها  هورمون

 و گشت  دورش خفا در و شد باز بناگوش تا ششین

 . رفت اش صدقه قربان

 

 .  نجایا نه عتهی طب  یتو یوحش اسب یجا _

 

  شک...نخورد تکان یا هیثان چند...دیکش  یقیعم ینفس

 و کرد لیمتما عقب به یکم را سرش...بود کرده

  لمان؟یا:گفت

 

 ...کاش...بود نزده ش یصدا کوچک اسم به کاش
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  یآب درشت یها  چشم و گذاشت قلبش یرو  را دستش

 .شد بزرگ حد نی آخر تا رنگش

 تا کرد  باز را دهانش  و برگشت اش یرو  و رنگ

 دلتنگ. بود  چهره نیا دلتنگ یطرف از اما  بزند؛ ادیفر

 . حضور نیا.نفس  نیا. صدا نیا

 

  یم صداش  کیکوچ اسم با!لمانیا. یکرد فراموشم_

  آره؟. یزن

 

 و تلخ و زیآم هیکنا. نبود پرخاشگرانه شهاب لحن

 ! درد و بود کارد جنس از لحنش. نبود هم زننده

 

 . شهاب_

 

 جانم؟:گفت نیشیپ یبارها  برخالف

 

  تایرز#
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 ۲۵۰_پارت #

 

 

 

 

   ؟یکن یم  کاری چ نجایا_

 

 با بود یپوست ریز عشقش، و نفرت بغضش، خشمش،

 . لرزان و  خفه یادیفر

 دیناام یگاه یحت بود نکرده ینیب شیپ را اتفاق نیا

 و قلق بد مرد نیا با دوباره محاله که بود شده هم

 !شود چشم در چشم یا نهیک و سرد

  بیعج یناگهان مالقات نی ا از بود ختهی ر یُهر دلش

 .کرد وادار وورجه ورجه به شکمش در را سام که
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 نفسش که یدرد  با سرتق و مصمم و گرفت را کمرش

 یچ یبرا .کردم فراموشت آره:دیپرس کرد، قطع را

   نجا؟یا یاومد

 

  یسرسخت نقاب باالخره که بود شیافزا به رو دردش

 . رفت هوا به آخش و گذاشت کنار را اش

 

 .  یآ_

 

. نشست بزرگش شکم یرو شهاب یآشنا و گرم دست

 یفلز یصندل یرو تا کرد بلندش و گرفت را شیبازو

  نهیس یرو  سرش آنجا  خود تا ندیبنش  اصطبل گوشه

 ضربان بخش لذت آهنگ از  پُر گوشش و  بود ستبرش

 . قلبش

 

  بزنم نشده؟زنگ که ت ی؟طوریخوب. نجایا نیبش_

 ینم وا  رو چشمات چرا. کن نگاهم تایدکتر؟رز

 هنوز. شم فدات زوده شده؟آخه شروع ؟دردتیکن

 .ماه  هفت یتو که  ینرفت یحت
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 یدلواپس نیا قرار یب چقدر...بود گرفته اش خنده

 ...! بود احساساتش از خبر یب و شده شیها

  شهاب  یعصب و کشدار نُچ امد،ین در  که شیصدا

 بود حساس هم هنوز یلعنت. گشت دنشیخند  موجب

 .  او شده آشوب حال بر یمبن یواکنش هر یرو

 

.  اورژانس زنم یم زنگ ینکن باز رو چشمات اگه_

 .  ندارم یشوخ  تایرز یدون  یم خودت

 

  یریتصو نیاول کرد باز هم از آرام آرام شیها  پلک

 .بود شهاب دهیکش رنج  صورت ریتصو د،ید که

  به سام جان  اضطراب، شدت از تا دیکش یقیعم نفس

  از که بود افتاده جز جز به هاش هیر یول افتد؛ین  خطر

 . برو نجای ا از برو:گفت اش یسوختگ

  

 ! ینبود رحم یب_
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 . بود خته یر را شیها اشک چون خت؛ ی نر اشک

 

 کس یب رو من تو.  یکرد ینجوریا رو من تو_

 مادر یب یخواست !بشم خودت مثل یخواست تو.یکرد

 ! بشم

 

 کم حال نیا با یول بود؛ گرفته درد شکمش ریز

 ...  داد ادامه  و اوردین

 

 .بشه تو مثل یکی سام ذارم ینم من اما_

 

  تایرز#

 

 

 

 ۲۵۱_پارت #
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 . بگذرد جسمش از که یبرق سان به دی لرز شهاب تن

 

 ؟یمطمئن_

 

ن یحت  ای و دیترد ب، یتکذ منتظر ن م   اما بود؛ تایرز م 

 !افتاد اتفاق برعکسش

 

 من...شهاب تونم ینم. نبودم مطمئن انقدر چوقتی ه_

  آروم قتیحق  بذار ستایوا  گفتم من...برگردم تونم ینم

  داد نکن، عجله گفتم... بده نشون رو خودش آروم

 ایثر ی؟گفتیکرد کاریچ  تو یول نکن؛ قضاوت نزن،

 ...میبچرخ  تا  بچرخ خانم،

 اگه روز کی تونم یم. بگو برگردم؟خودت یچجور

 یبسپارم؟م بهت رو سام و کنم اعتماد بهت نبودم

 تونم؟
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 .ی عذرخواه یجا  نه و مانده دفاع یجا نه

  را تایرز قلب در ریج  ریج یصدا که گرفت را دستش 

 ته به و دیکش را شهاب یبازو  عیسر. آورد حلقش در

  یجاها  به کار لمانیا دنیرس سر با  تا برد اصطبل

 ! نکشد یکیبار

 

 درسته بود، شتریب عشقش به نفرتش زور  که درسته

 عاشقش عاشقانه که یکس از گرفته دل به نهیک که

  هر یها هیگر و بد حال سبب شده که درسته بود،

 لمانیا با دهد اجازه که  حد نیا در نه  یول شبش؛

 ! بجنگد

  نگاهش التماس با و گذاشت دهانش یرو  را دستش

  آمدن درد که بود نبسته رخت  تنش از درد هنوز. کرد

 .  آورد وجود به را تازه یاسترس  لمانیا

 

 .کنم سرش به دست بذار . نگو یچیه  خدا  رو تو_

 

 . بود شده پر  شهاب توپ
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 بهیغر مرد کی از  دیبا. زنم دنبال چرا؟اومدم_

 یذار ینم که شه یم  تو هیبترسم؟ک

 ینم من کت تو یدون یم...زنم...دنبال...تا؟اومدمیرز

 . ارمیب در یباز بخوام که ره

 

. میزن ی م حرف هم با بره بفرستمش بذار. نکن_

 قبول؟

 

  و رفت اعصابش یرو بور مو کهیمردت آن زدن سوت

 لبش  یرو  تایرز لب بکشد، یا نعره خواست تا

  سکوت یبرا نیا از بهتر  یا رشوه و راه!نشست

  گوش یداغ و کرد فروکش جا در تشیعصبان که نبود

 !گرفت را شیها

 

 . بره بذار.  نگو یچی ه_

 

  لب  یا رهیش و یعسل مزه  هنوز یول رفت؛ عقب عقب

  آثار حداقل که بود شهاب  یها لب یرو  شیها
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 هم در ییها اخم با زده شوک و کرد دیناپد را خشمش

 . دوخت تایرز  چشم به چشم

  کرد، دایپ خیب کار دید اگر  وقت کی تا نانیاطم محض

  شیموها به ردیبگ را زاده آقا لمانیا آن حال و برود

  کرده باد رتیغ از یناش که یحرص  با و زد چنگ

 .کرد یخوان لب را  هشدارش وار پچ پچ بود،

 

 .بره بفرستش زودتر_

 

  انهیم تا و گرفت دهیناد تایرز را دستش تند حرکات

 . رفت اصطبل

  یب که دید محبوبش اسب نوازش مشغول را لمانیا 

  شده سرد م؟هوایبر ستی ن بهتر گهی د:گفت مقدمه

 . ستین خوب  هم تو یبرا

 

  ای انعطاف یا ذره بدون و زد اش یرو  به یتلخند

 .زد را حرفش ی دستور ترس
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 اون تا شه یم. امی یم گهید قهیدق ستیب ربع کی_

 ؟یباش رونیب موقع

  

  

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۵۲_پارت #

 

 

 

 

 چشم با و درآورد را اش یچرم  یها دستکش لمانیا

  برانداز را تایرز یپا تا سر  رنگش سبز روشن یها

 .کرد
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 او شیعمو  دختر صحبت طرز نیا و بود شده شکاک

 !  کرد کنف شدت به را

 

  تا؟یرز شده یزی چ_

 

 طرف به که رفت سر لمانیا با کل کل از  اش حوصله

 خوردن فرو یجا و برداشت را قفلش.  کرد تند پا در

 کنم یم فکر:گفت و کرد فوران متشنجش، اعصاب

 . عمو پسر زدم، واضح رو حرفم

 

  خورد ُسر  شیپاها به لمانیا صورت یرو  از نگاهش

 یصالبت پر و بلند یها قدم داده قورت عصا که

 .برداشت

 اش یشانی پ از یسرد عرق و کرد حبس را نفسش

 !بود پدرش همانند درست لجوج بچه نیا که کرد شره

 ...یخیش شهاب به دهیکش

 به درد از که زد تایرز شکم  به محکم  را شیها لگد

 .اوردین شیابرو به خم یول شد؛ جمع خودش
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  به محکم را در و رفت که  یوقت تا نکرد  باز لب از لب

 .بکشد ُرخ به را  اش یباز سیرئ  تا کوفت هم

  به شهاب موقع همان. نشست و افتاد نیزم یرو

 !  زد ادیفر یکش زوزه غم با و دی دو اش یسو

  جنس لمانیا آن و خودش سر به که تایرز سر به نه

 ... خراب

 

  یگ یم  ستین زونیم حالت گم یم. یستین خوب_

 ایب. نکن لج پسرمون، بخاطر خودت، نه؟بخاطر

  یقمر ننه هر و لمانیا یبابا  گور. مارستانیب ببرمت

 . نداره ما یربط که

 

 . کرد جور و جمع را خودش  تا دیکش طول

 

  ینم ییجا تو با ؟منیزن یم رو خودت حرف  چرا_

 .  بهشت بگو. جا چیه. امی

 

 همون تو  تایرز میبزن حرف که بود ن یا قرارمون_

. کن حکم  بعد بده گوش اول یگفت یم که یبود یزن
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 و من نیب وسط نیا گهید یا عالقه و عشق چیه نگو

  ینم من. میکن یزندگ هم بدون میتون ینم ما. ستمین تو

  تو. قفس شده ایدن. بکشم نفس سام و تو بدون تونم

  بگو، خوشحالم، تو بدون بگو و کن نگاه  هام چشم

  کنارت از وگرنه رمیم و کشم یم رو  راهم اونوقت

 . خورم ینم جنب

 

  ؟ی خوا یم جونم از یچ. نذار  فشارم تحت_

 

  چارهیب مدت چند نیا در که یحس از یطومار   یجا

 رو و یافسردگ و انزوا و ییتنها بود،  کرده اش

 کوتاه  جمله کی به فقط  الکل، دنینوش  به آوردن

 . کرد بسنده

 معصومش ینوران یها  یآب به و گرفت را صورتش

 .خوام یم رو تو:گفت و زد زل

 

 تا یرز#
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 ۲۵۳_پارت #

 

 

 

 

 یول کرد؛ نگاه شهاب به شده متزلزل  یا لحظه چند

  کوچک یها  لب و برخاست نیزم یرو  از باالخره

 .  لغزاند هم یرو را اش یصورت

 

 فرصت تو و  من شه یم ر ید زود ها خواسته یبعض_

 . مینتونست یول م؛یداشت ادیز

 

  چرا؟ بود کرده بغض

 

 امه یگر لیدل هم یشد. یآورد درد به رو من قلب تو_

.  بدم ادامه تونم یم نه بگذرم تونم یم نه. ام خنده هم

 یزندگ نیا به مادرم بعد  رو من تونست که یکس تنها
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  م،یداد قول هم به ما که یحال در بود سام کنه پابند

 هم شی پ ،یشاد تو چه  غم، تو چه م،یخورد قسم

  سخته حاال...ینبود چوقتیه...ینبود یول م؛یباش

. شهاب کردم باورت من چون سخته ببخشم،  بخوام

 ...ستادمیوا همه  یرو یجلو که دلم ته از کردم باورت

 

 . شکننده ظاهر به بود ساده ظاهر به شیها حرف

 

 مرهم ادیب درد به که یقلب و اومده درد به قلبم_

 . نداره

 

  یرو را اش هیسا که رفت در رهیدستگ سمت دستش

 به که دید را او و زد یچدخ مین. کرد حس سرش

 باز را ییدئویو و زد یا ضربه لیموبا خاموش صفحه

 . کرد

 

 . دقت با  نیبب رو نیا_

 

  هست؟ یچ_
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  را لیموبا و زد پس را ششیپ قهیدق چند جنجال و جار

 .گرفت دستش از دیترد یب

  پشت را  براقش رنگ یی خرما  یموها از یا شاخه

  یتماشا دیشا که ییدعوا به یکنجکاو با و زد گوش

 نگاه بود، دلخراش باردار یزن یبرا شیها صحنه

 . خورد کور یا گره هم به کم کم شی ابروها و کرد

 

 و دیپر  رنگش. آورد کم هوا و شد کند شیها نفس

 گوشش به که محمد ر ی ش بابا حاج پسر  عطا، اسم

  پرورش سرش در که ی فکر  ترس از دیلرز خورد،

 !کرد دایپ

 

 .نه:گفت لب ریز  و دیجنب جانش یب یها لب 

 

 و ی ابانیب غول آن به شهاب یلگدها  و مشت

  انداخت را فشارش پدرش، با یدست هم بابت  اعترافش

 !ایدن نیا گو دروغ یها آدم همه به لعنت و
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 نسل را  تاوانش که یا گذشته و یباز نیا به لعنت

 !کرد  پرداخت بعدتر

  پلک  بستن و باز با را اش شده جمع یها  اشک

  یرو را  لرزانش دست  ناباورانه و کرد رها ش،یها

 . گذاشت اش مانده باز  مهین دهان

 که شد شهاب داغ نگاه ریاس  نگاهش آورد باال که سر

 و دیرقص تایرز  زی ل یموها  نیب شیها انگشت هوا یب

 برو، شو، المیخ یب یگ یم. شب تا شتیپ باشه:گفت

  هم نجایهم. تایرز هستم  نجایهم من یول  نکن؛ تالش

 .یبرگرد تا مونم یم

 

  تایرز#

 

 

 

 ۲۵۴_پارت #
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  شیها چشم. شد لمانیا رنگ یمس  سانتافه سوار

 سرش و بست را اش یمنیا کمربند. بود غصه غرق

 مغزش یداغ  تا چسباند اش یکنار سرد شهیش به را

 . ردیبگ را

 یراه سر ی ها مغازه به بزند  هم بر پلک نکهیا بدون

 چشم بود، روشن توک و  تک شانیها  چراغ نور که

 گرید دروغ تا چند دیبا که کرد فکر نی ا به و دوخت

 !بکشد؟ رونیب اطرافش یها سنبه  سوراخ از را

 

  لمانیا توجه زد، رونیب اش حنجره از که یظیغل آه

 بدش یانرژ که را نگاهش ینیسنگ. کرد جلب را

  به را یکشدار نُچ و کرد حس بود، خوبش از شتریب

 رونی ب اش دهیچسب  هم به یها لب انیم از عمد

 . فرستاد

 

  م؟یرس یم یک_
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 و نصف آرامش که یغضب با را لمانیا ره یخ نگاه مچ

 نیا از و گرفت بود، ختهیر هم به را  درونش مهین

 .  شد  چندشش ها زدن دید یدزدک

 

 عمو؟ پسر شده یزی چ_

 

 زور به و دیچسب سفت یدست دو را نیماش فرمان

 . کرد باز را اش شده  خشک دهان

 

 حس راستش...بود بی عج کمی...امروزت رفتار_

 یم یخال من سر رو گه ید یکس حرص یدار کردم

 ! یکن

 

 و یعاد لحنش کرد یسع و خورد جا ی ا لحظه یبرا

 . باشد ی دستپاچگ یب

 

 . ام حوصله یب کمی  روزها نیا فقط نه_
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 سر بزرگ، یبت یمص شهاب که نظر نیا از  بود راست 

 .آورد عمرش یروزها  نیتر نیریش و  نیتر قشنگ

  را تشیثیح و آبرو عقد از بعد و کرد تکه تکه را دلش

  مجلس نقل  و مضحکه  تا ختیر ناکس و کس شیپ

 . باشد  ها زنک خاله

 

 .  رینگ دل به لطفا_

 

 یرو زد، که یا  زرنگانه لبخند بعد و لمانیا سکوت

 .  رفت مخش

 ساکت یبدبخت هزار با را اش پارچه پارچه دل ادیفر

 !بزند حرف عطا پدرش با موقع به تا کرد

 معلوم؟  کجا از دوختند یدشمن یبرا تازه یپاپوش دیشا

 

 فشرد آهسته را در یرو شده هیتعب دکمه و گرفت گر

  که ردیبگ بر در را وجودش حرارت یزیی پا سرد باد تا

 ... بزند خی...احساسش...فکرش که...بزند خی

 . خورد بغل نه ییآ به چشمش ناگهان یول
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 .بود پشتشان

 .بود دنبالشان

 وارید به  یلعنت د،ید که را دستش در روشن گاریس

 و فداکار و مهربان یتایرز  به چون فرستاد کوتاهش

 ... بود ونیمد انتها یب  گذشته مظلوم

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۵۵_پارت #

 

 

 

 

 و مهربان رمردیپ. کرد باز دریح مش را اطیح در

 . بود یداشتن دوست

 .  زد زل  بغل نهییآ به و دیبُر را امانش دلشوره
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  هیسا ریز  ،یکنار و گوشه و بود بشانیتعق در هنوز

 .کرد متوقف را اش شش و ستیدو برگ، یب یدرخت

  سانتافه از و  فرستاد رونیب  فوت با و محکم را نفسش

 دیکش بزرگش شکم یرو را دستش. آمد نییپا لمانیا

 . رفت باال  محمد، ریش بابا حاج عمارت  یها پله از و

 

 از حوصله یب را چرمش رنگ یا قهوه یها  چکمه

  منتظرش که ییعطا به اکراه با و درآورد اش یپا

 . زد لبخند بود،

 

 !  شدم یم نگران کم کم  داشتم دیاومد رید چقدر_

 

  از یلیخ با  که ییایثر و شهاب و خودش از شرم پر

  شیها لب رفت، خاک خروارها ریز ناگفته یها حرف

  چنگ تر محکم را فشیک دسته و کرد باز هم از را

 .زد
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  ما ینتونست که ییها سال نیا همه واسه تینگران_

 رترید ای زودتر ساعت مین برابر در یکن دایپ رو

  بابا؟ نه  مگه ست،ین  یچیه اومدنم

 

 بود، یخاص  حزن آن  در که ییصدا با و ضرب به

 . ستین  اسیق قابل که معلومه:گفت

 

 مادرم که یوقت درست... یکرد دامیپ موقع  به یول_

 درست...گذاشتم قبر یتو خودم  یها دست نیهم با رو

 چون دادم جون زنده  زنده، درون از که یوقت

 !یاومد شدم، که تنها ی تنها...نداشتم رو یچکسیه

 

  کبارهی به  شک و ترس از  یحاک جانیه  از را نفسش

 .کرد آزاد

 

  بابا؟ یکرد یم دامون یپ زودتر شد یم یچ_

 

 دو هر با و برداشت طرفش به یقدم کرده هول

 .گرفت بر در  را تایرز صورت دستش،
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 دخترکش یآب  یها چشم به را روشنش ی آب  یها چشم

 یفیخف لرز دلش ته و دوخت بود، دهیکش  ایثر به که

 بو گذشته یها کثافت و گند به مبادا  نکهیا از کرد

 !باشد بُرده

 

 ؟یبود فیک سر قهیدق دو تا زدن چشمت شده یچ_

 

  یکلفت گردن و یکش چاقو بحث که کرد  پر را دهانش

  بخواهد اگر که یشهاب یبرا را خالف آدم  تا چهار

 کارش در  ینتوانست و  نشدن و نه رد،یبم بخاطرش

 ...  اما بکشد؛ شیپ نبود،

 

 (چخبره؟ نجایا)؟ینََخبَرد  بوردا_

 

 تا یرز#
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 ۲۵۶_پارت #

 

 

 

 

 به شده باز هم از  ییها اخم با و خورد یا کهی

 پله زنان عصا که قلبش خوش و متواضع پدربزرگ

  یحاج باغ دینرفت:گفت و کرد نگاه آمد، نییپا را ها

  بابا؟

 

 را اش ینوران صورت درخشش که زد ی مهربان لبخند

 .کرد شتریب

  ماه، چند نیا در عطا  از شتریب خدا با رمردیپ نیا

 !بود اش شبانه یها هیگر به حواسش

 

  تکه تا بست چشم و زد خواب به عیسر  را خودش" 

  رنگ به  را پرش و بال نیا از شتریب  غرورش یها

 .اوردین در خون
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 لرزان و نی عطرآگ دست که  یهنگام وجود نیا با یول

 یب یها  اشک نشست، روشنش یموها  یرو بابا حاج

 ."دیلغز  صورتش گونه مرمر پوست یرو دفاعش

 

 نانیزیگ. یحاج  ه شنَه:گفت پدرش به رو خنده با عطا

 یها  صحبت. یحاج یچیه .)یوارد یلَر صحبت آتا و

 .(هیدختر و پدر

 

  تایرز به را اش یسو کم  و روشن یها  چشم  بابا حاج

  یروزها  مثل یحت. نبود مساعد حالش. زد  سنجاق

 ! نبود هم شد اضافه  جمع نیا به که یاول

 

 رو ام نوه. نداره  یبیع.)ا لََمه تیَ اَذ ینََوم. وخی یبیع_

 .( نکن تیاذ

 

 دشیسپ یمو کم سر یرو  از را سبزش یدیس کاله

  تایرز ف یظر یها شانه دور را دستش و برداشت

 .گذاشت
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 و جان کم لبخند از قلبش از  دخترک نگاه از کرد حس

  یگرما که بود سوز هم  پشت نجوری هم اش، یالک

 . کرد جارو  را حضورش

 

 که یحال در یول رفت؛ اطیح طرف به زنان عصا

 یگو:گفت عطا به رو بود، اش نوه نگران دل همچنان

تس  .نیا لَس استراحت نیگ 

 تو بچه. کنه استراحت بره بذار.)وار ندایگارن اوشاخ

 .( شکمشه

 

 را لمانیا بلند یصدا با و کرد چفت رفتنش بعد را در

 . زد صدا

 به که بود مانده  مردد نگفتن و گفتن نی ب تای رز هنوز 

 جگرش سر دندان شب تا گرفت م یتصم کبارهی

 !بگذارد

 را اش یدلتنگ یجلو نتوانست و بود نیچرک دل

 .بتوپد شهاب به نیا از  بدتر تا ردیبگ

 گوشش ر یز یلیس یحت ای بزند داد شتری ب نتوانست

 .بخواباند
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 !بود بسته را ش ی پاها و دست شیپسرعمو

 عطا  کنار از خواست تا و دییسا هم یرو دندان

 . گرفت را شی بازو بگذرد،

 

  هر پشت که بابا یتایرز  کردم ییخطا  و خبط  چه_

 افتراست؟  و شک  ات جمله

  و من که یکس. بار نیآخر یبرا یول گم؛ یم بار کی

 که هم یکس بود آمنه کرد وصل هم  به رو مادرت

 .بود آمنه کرد، جدامون

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۵۷_پارت #
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 یول:گفت و کرد بسته  و باز آهسته را  شیها  پلک

. یکرد جدا هم  از رو نفر ؟دویکار گناه که  یدار قبول

  راحت الیخ با و یند پس تاوان که ی نداشت انتظار

 ؟یکن  رو تیزندگ

  یکی یبرا  دیشا ده یم رو ها آدم همه ی جزا ایدن نیا

 عادالنه عدالتش درسته. شتریب یکی یبرا دیشا تر کم

 . بابا نکن شک مجازاتش یتو  اما ست؛ین

 

  کرده دایپ کش حد از شیب ماه، چند نی ا در بحث نیا

 پشت را عطا  و رفت باال یکی تا دو را  ها پله. بود

 تخت یرو و کرد باز را اتاقش در. گذاشت جا سرش

 و مرغوب بالشتش و تشک جنس که یسلطنت  نفره دو

  خیم یانگار رشیز دهیفا چه اما نشست؛ بود، راحت

 . سنگ و بود

  یرو را اش یپالتو و کرد باز را اش ی شالق یموها

 . کرد زانیآو تخت، کنار یرخت چوب
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 یآهنگ به و گذاشت گرامافون صفحه یرو ید یس

  چند یبرا تا سپرد  گوش یفرانسو  ینوستالژ و یمیقد

 چند در کرده عادت یفضا همان به شده که هم قهیدق

 .  بازگردد ششیپ سال

 .زد شانه را  درخشانش یسوها یگ و برداشت یا شانه

  لشیموبا و کرد تنش ،یصورت و دیسف بلند، یراهنیپ

  یلیموبا به چشمش ناخوداگاه که درآورد فشیک از را

 !دهد پسش  شهاب به نتوانست که افتاد

 انشی اطراف یها یباز دغل و دروغ از یقدر به

 .  کرد قفل ذهنش که بود شده متعجب

 

  یسامسونگ لیموبا دار، و ریگ همان در  لحظه همان

 در خورده ی زیر ترک و برداشته  خش اش صفحه که

 .دیلرز دستش

 اخم وضوح به و دید " چوکوم" نام به یا شماره

 امتناع دادنش پاسخ از یول د؛یکش هم در را شیها

 . چسباند گوشش به را ل ی موبا و نکرد

 

 .  الو_
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  را تایرز قلب ،یا کشنده حال نیع در و آشنا یصدا

 .  کند اش یجا از

 

 دووم ماه چند نی ا یتو یچطور. من موندم_

 . خونه  گوشه چهار یتو بودم دهیآوردم؟پوس

 دست. دیکش ینم پاهام. برم رونیب نداشتم رغبت اما

.  در به بود شده خشک هام چشم. کرد ینم کار هام

 پاکت و ی سگ عرق یبو از بود شده پر که دهنمم

 . گاریس پاکت

 تو. موندم زنده ینجور یا. آوردم طاقت  ینجوریا من

  وفا؟ یب یچ

 

 .  نبود زخم و  شین و طعنه  سوالش پشت

 ن،یری ش دنیکش حرف یجور کی  سوالش پشت

 !عاشقش با کرده قهر که بود یمعشوق از نیریش

  

 . پنجره پشت ایب_
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  که کرد اش یپا تا سر به  نگاه و دیکش کنار را پرده

 .بود زده هیتک نشیماش به

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۵۸_پارت #

 

 

 

 

 . دنبالت امییم شو آماده شب_

 

  تینها فرصت نیا از  شهاب و بود کرده سکوت

 !بُرد را استفاده
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  از را ازدواجش حلقه تا بود آتو نیهم منتظر تایرز اما

 عشق، اسم به که یکس یپا  یجلو و درآورد انگشتش

 . اندازدیب کاشت، دلش در را نفرت بذر

  دیبا چرا. مطمئن چقدر: گفت و زد نی غمگ  یلبخند

  ام؟ی ب باهات

 

 . یشناس یم رو  من چون_

 

  ؟یبر یم زور ؟بهیکن  یم کاری چ_

 

 شده نیسنگ  قبر   سنگ یرو شیها  محبت تا بود یجد

 . نگذارد یریتاث دارش، غصه دل مزار در ایثر

 

 رسم یم کنون یآشت ینیریش و گل دسته با نه_

 .بابات حاج خدمت

 

 .  ستین قشنگ  هم شیشوخ _
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  عوض رو کمیتاکت یسر نیا. ایب راه باهام پس_

 یم تو با شم، یم پا تو با  خورم، یم آب تو با. کردم

 . هستم یلجباز  و لج نیا ته  تا تو با نم،یش

  

  کرد شره که  بود یزییپا باران شیها اشک. دیخند تلخ

 محکمش ینجوا یول  نشست؛ اش گونه یرو و

 .اورد یب کم نخواست و دینلرز

  را شهاب ر یتصو خورد،  پنجره شهیش به که باران نم

 .کرد تار شی ها  چشم شیپ

 در یشکاف ، یناگهان یبرق و رعد با یخاکستر  یابرها

 شقش کله مرد سر بر را لیس که انداخت  آسمان

 . کرد یجار

 بود؟  هیتنب مستحق

 . گشت یا بهانه دنبال و اوردین طاقت اما صد؛  در صد

 

  چند شب شب؟تا یگ ینم  مگه. ایب شب. برو باشه_

 دعوا. ننتی ب یم یکس. یش  یم خسته مونده، یساعت

  رو استرس بتونم که ستمی ن یطیشرا تو منم. شه یم
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  بچه یبرا جانیه و شی تشو و اضطراب. کنم تحمل

 . ّسمه

 

  هنوز یلعنت. دیکش کرده بخار  شهیش یرو  را دستش

 پاکت کتش بیج از کلنجار یکل با تازه. بود همانجا

 و گذاشت دهانش گوشه را ینخ و درآورد یگار یس

  نگرانم. یبش نگرانم یبلد که بود رفته ادمی:گفت

 فردا واسه. سام و باشه خودت به حواست . نباش

 یم بَست یومدین. میبر هم با تا رمیگ یم دکتر وقت

  وساطت  اومد هم یک هر. خونه  نیا در یجلو  نمیش

 ات ادهیپ طونی ش خر از تا پهلوت فرستمش یم کرد

 . کنه

 

 . کرد درست یحصار گاریس دور آزادش دست با

 

  ده. دارم دوست تا ده گفتم یم مادرم به بودم  که بچه_

 . یلیخ تا ده. تایرز دارم دوست تا ده. بود یلیخ تا

 

  تایرز#
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 ۲۵۹_پارت #

 

 

 

 

  

 پنجره، همان  پشت را شهاب  تا دیکش  محکم را پرده

 . بگذارد جا باران، شالق ریز

 . کرد  قطع یخداحافظ یب را تماس

 . نبود بشو درست یچی ه که یحال در

 را دلش یراحت  به و زد که ییها حرف از چکدامیه

 .  شکست

 بد از چکدامیه اش یزا تنش یادهایفر  از چکدامیه

 در که یوقت یحت  ها آزار و تیاذ ها یرفتار

  منتظر و کرد هیگر و نشست بهار ابر مثل  مارستانیب
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 د،یشن را عاجزش و لرزان یصدا یوقت  شهاب بود

 !دهد نشی تسک کم دست

 

 نیا را یلعنت حلقه نیا. نبود  بشو درست یچیه نه،

  یجلو دیبا را  گونه ضیمر عشق نیا را  اشتباه وصال

 یب را قصه نیا یانیپا نقطه و اندازدیب اش یپا

 .بگذارد  رحمانه

 

  ریز از  زمیه یا دسته و کرد پاک را  شیها اشک

 از تا انداخت نهیشوم  داخل و آورد رونیب تختش

 . نشود مور مور بدنش سرما

. دیخز رشیز و زد کنار تخت یرو از را اش یپتو

 و گذاشت بود پر از تمامش که یبالشت ی رو را سرش

 . د ینال سردرد از

 . نبود تا دو یکی که دردش

 

  شیها شهیر که میبدخ سرطان از یتومور شده دردش

 !سام به زده یحت
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  کیشر با  یآغوش هم شب  کی از که  کوچکش پسر

  شده حاصل اش، یزندگ مرد نیتر نامرد با جرمش،

 .بود

 کرد بس آتش غمش و دیکش  شکمش یرو را دستش 

 !ندهد نفرت پسرش به آمنه برعکس تا

 

 .زدلمیعز شه یم درست یچ همه_

 یگاه که  مامانت به تو. مونه ینم ینجور یا یچیه 

.  نکن توجه کنه، یم یمنف یفکرها  و شه یم بداخالق

. باش داشته دوست  رو پدرت رو من. باش یخوب پسر

 نیبدتر تو میمرد یم هم یبرا  میبود گهی همد عاشق ما

 ینم. میگذشت ینم هم از هم روزها نی بدتر  تو شراط

 رو هم من و پدرت چرا که یبخور غصه خوام

  یتو عاشقانه رابطه کی  کردن تموم یگاه  مینخواست 

 .ست مهین و نصفه یها رفتن  از بهتر اوج،

 

 سرش  یباال را بلندش یموها. بخوابد کرد یسع

 لگد که بست هم یرو آهسته را شیها  پلک و ختیر

 . آورد بند را نفسش شکمش، به سام
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 از که شی بال وروجک اعتراض  از دیخند  و دیگز لب

 !بود برده ارث به را پدرش یها یژگیو حاال نیهم

  و کوچک یها رهیدا شکمش یرو و کرد نوازشش

 . دیکش بزرگ

.  افتاد درد از  کم کم و خواند ییالال  بسته ییها چشم با

 و برخاست اش یجا از زور  به غروب یها  یکینزد

 . حمام گرم آب ریز رفت

 به دیپوش ی میضخ بافت و کرد جیپ حوله  را شیموها

 .نیج یشلوار  همراه

 

 با که رفت نییپا ها پله از و انداخت گل شیها لپ

 تند را ها پله و آورد لب بر  یلبخند اش یعمو دنید

 . رفت نییپا تر

 فقط که ها یفاتح  یتغار ته اش، یعمو  نیتر کوچک 

 . تایرز از بود تر بزرگ سال هشت

 

  سرما جوجه  نیا وقت کی  یینچا. باشه ت یعاف به به_

 . بخوره
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 .دیخند

  

 .شه ینم شیچی ه نه_

  

  بادها نیا با هیقو رفته ارشیشهر عمو به  زاده حالل_

 !آخه لرزه ینم که

  

  

  

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۶۰_پارت #
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 . دیشا_

 

  یول. انداخت باال یا شانه و نگرفت کردن تعارف فاز

  یرو اریشهر  با و نکرد پاک لبش یرو  از را لبخندش

 .نشست ییرایپذ داخل یسلطنت یها مبل

 ونی زیتلو یر یگردگ مشغول معمول طبق  خانم  مرجانه

 .  بود ها یعسل و  کنسول زیم و

 .ستادی ا راست یسخت به و زد کمرش به دست

 تایرز صدقه قربان شوق، و ذوق با برگرداند که سر 

 !بود زیعز حد  نیا تا رفت

 !بود شی بابا حاج چشم  نور حد نیا تا

 

  نشاهلل،یا اولسون ریخ نی ر یآخ سنه، اولوم قوربان -_

.  شاالیا یبش ریبخ عاقبت برم  قربونت.)دوالنوم باشووا

 .(  بگردم سرت دور
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 و کرد بزرگ را او تنه کی  رزنانهیش که افتاد ایثر ادی

 . نرفت بابا حاج  هیسا ریز

 چرا؟  یول

 . مهین و نصفه چند هر  بود، کرده فی تعر  اریشهر

 

 امشرمنده.  نگو خدا رو تو. جان مرجانه نکنه خدا_

 .نکن

 

 چرا.)خیگوزلد ولونی نیسن  للریا ن؟یلََمسیا آهلل هین_

 .(  میبود منتظرت ها نکنه؟سال  خدا

 

 .بود بلد را نیریش زبان نیا شکسته پا و دست

  اری که خانم  مرجانه به طنتیش و خنده با هم  اریشهر

 وهیم ظرف از و کرد نگاه بود، مرحومش مادر غار

 . برداشت سرخ یب یس ز،یم یرو

 آه زد، وسوسه پر وهیم آن  به یمحکم گاز که نیهم

 . کرد ها میقد از یادی و برخاست خانم مرجانه نهاد از
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 ب نَوا ،ی دیگور   یسن ی دیاول   دا خانم  مونس کاش_

 یم رو تو  بود خانمم مونس کاش.)یاولد  لهی حسرت

 .(  ُمرد حسرت  تو چارهیب دید

 

 (قسمت.)سمتیق:گفت لب ریز بعد و

 

. رفت و دیکوب اش نهیس به و کرد  پر را مشتش

 ! سال ده گذشت از بعد یحت بود تازه داغش

 

 . عمو_

 

 . جانم:گفت  یجد  اریشهر

 

   نجا؟یا ومدی ن مادرم چرا_

 

 گهید و رهیگ یم رو تو بابا حاج کرد یم  فکر چون_

 رو( مونس)جون مادر ش،یمادر ترس.  ده ینم بهش

 .کشت
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  تایرز#

 

 

 

 ۲۶۱_پارت #

 

 

 

 

 صدا و سر  یب و خاموش  اما بود؛ دهید  ادیز یبد ایثر

 ! کرد داغ  نقره را_شوهرش مادر_مونس رفتنش، با

  نیآخر و نیاول از بود خبر  با موضوع نیا از تایرز

 و نیتر مهربان جانش،  یاطلس مادرش، یبد

 ! گرفت یزندگ درس شناختش با که یزن  نیفداکارتر

 . انداخت نییپا سر و نزد یحرف  کام تا الم

  ردیبگ تیحالل و جون مادر مزار سر برود بتواند کاش

 ... ایثر یبرا
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  انقدر  و افتدیب راه اش اراده در یجوش  و جنب کاش

 ...ندیننش  جا کی تفاوت، یب و سرد و راکد

 ...  کاش

 

  عمو؟ عشق کردم غرق رو هات یکشت_

 

 .  دونم ینم. دیشا. نه:گفت و گرفت ینفس

 

. فکر تو یرفت که کردم غرق رو هات یکشت پس_

 ما یجا باشن، ما یجا ستین قرار که ها آدم همه خب

 زن زمان اون رن،یبگ میتصم ما یجا  کنن، فکر

 !رفت و گرفت رو میتصم نیا داداش

 

 . مادر کی یبرا ستین سخت کردنش درک

 یم. شه صاحب رو تو بابا حاج  و نجایا ادیب  نخواست

  نیا یها پاش و ختیر بدون و رها و  آزاد خواست

 . کنه بزرگت خانواده
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  شرفتهیپ  کشور کی تو و یباش مستقل خواست یم

 .یکن ازدواج یحساب آدم کی با و  یبخون درس

  بیآس جون مادر یول. بود درست مشیتصم. ستین بد

 ! دید

  از رو همه شه ینم که باش داشته نظر در رو نیا اما

 یعواقب کی  یانتخاب هر . یدار نگه یراض خودت

 ! یبمال تنت به رو بهاش یپ دیبا داره

 .نمتیبب تا دادم یم جون که گم یم یمن رو نیا

 

 .اش رفته و شسته منطق نیا یبرا  زد غنج دلش

 و گرفت را اریشهر دست و کرد دراز را دستش

 . آخه باشن داشته رو تو د  ید تونن ینم همه  یول:گفت

 بخاطر نباشه خوب مادرم یجا ترسم یم...ترسم یم

 ...  من

 

 .یناسالمت پاهاشه  ریز بهشت. نترس_
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 فقط خوب، حال . برخاست مبل یرو از و زد یلبخند

 !بس و بود اش یآخر  عمو یسوغات

 چند. رفت و دیبوس را سرش و برداشت سرخ یبیس

  باال را ها  پله تایرز اما نرود؛ که زد شیصدا یبار

 اش، بچه پدر احساسش، گر غارت  منتظر تا رفت

 .  بزند متر را اتاق

 

  کتاب کمی  خوام یم:گفت دیرس که ها پله یباال به

 . بگو بهم شد حاضر شام. بخونم

 

 . کرد  پر را گوشش  اریشهر ادیفر

 

 .جون عمو ییتا دو فی ؟حیچ گهید_

 

  تایرز#
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 ۲۶۲_پارت #

 

 

 

 

. کرد خوب  اریشهر را حالش. خنده  از رفت سهیر

  اش کرده ورم یپاها به و نشست خواب تخت یرو

  هزار دلش رون،یب از ینی ماش یباال  نور با که زد زل

 !رفت راه

 شهاب دنید با زد کنار را پرده و ستادیا پنجره پشت

 سالم"  یمعنا به را دستش برف کوالک  ریز که

 .گرفت حرصش بود، آورده باال" کردن

 . برود  دیبا یول

 .بکند  را هیقض نیا قال بود مجبور

 . اندازدیب دور شهیهم یبرا را لق دندان نیا بود ناچار

 یمیضخ  یپالتو و کرد باز را شیها لباس کمد در

  بافت شال و کرد پا به را  بلندش یها  چکمه. دیپوش

 قهیشق سرما نیا سوز تا انداخت  سرش ی رو را یکلفت

 .اوردین درد به را شیها
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 از دور. رفت نییپا یک ی  تا دو حرص  با را ها پله

  انتخاب را اط یح ریمس یپشت در از عمارت یاهال چشم

 .دیدو کوچه به عجله  با و کرد

 

 پارو صبح ن یهم را اطیح. بود شیزانوها ریز تا برف

 ...  کوچه اما زدند؛

  ریز شهاب دست کی. ختیر یُهر ناگهان دلش

 گردن پشت هم گرشید دست کی و رفت شیپاها

 ...تایرز

 

  و خورد اش نهیس قفسه به گرومپ  گرومپ قلبش

  هم یرو محکم و سفت ینجوریهم را  شیها  پلک

 . بست

 خدا از آدم  تا چند یها یدشمن نه که سرنوشت یقربان

 !بودند شده خبر یب

 بزند اش نهیس به رد دست چطور اوصاف نیا با حاال

 دهد؟ طالقش  که بخواهد و

 چه؟ اوردیب خودش سر به ییبال اگر

 ... نه...نه...نه
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 تصور. کرد خراب  را حالش هم تصورش  یحت

 بدون ایدن نیا تصور. نداشتنش تصور. نبودنش

 .  شهاب

 

 . امیب تونستم یم خودم_

 

 نیسنگ رهیگ یم درد کمرت نییپا بذارتم:گفت دوباره

 ! ستمین که قبل مثل شدم

 

 تونم یم یبش هم نی؟سنگ یگرفت کم  دست رو ما_

 .پسرم هم تو هم ،یبغلم  خدامه از االن  کنم بلندت

 

 . گذاشت  نشییپا دیرس که نیماش به

 . نشست باالخره تایرز تا کرد باز را راننده کنار در

  کینزد را اش زده خی ی ها دست و دیی پا  را جا همه

 . کرد" ها" و برد دهانش
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  یبخار درجه و گرفت قرار نیماش فرمان پشت یَجلد

 . برد  باالتر را بود کرده روشنش قبل از که

 

  م؟یر یم  میدار کجا_

 

 ...  هر وان  یک لمان  یا مثل  نباشه مزاحم که  ییجا  کی_

 

  خورد را حرفش یفور یول  ؛یخر هر د یبگو خواست

 دل کی خوام  یم چون نباشه یکس دورمون:گفت و

 .کنم نگاهت ریس

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۶۳_پارت #
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 و درک قدرت. نشست اش یشانی پ یرو عرق 

 باعث که رفت نییپا ساده، فشار افت ک ی با لشیتحل

 ! ابوعطار  و آمنه یها فتنه جز نبود یکس اش یبان و

 Nasini یعرب  آهنگ پخش با و کرد روشن را ضبط

El Donya کرد شتریب ناخوداگاه را شیصدا. 

 در یزندگ سال پانزده همان. بود حفظ از را اش یمعن

 راهش ،یخوزستان یعرب زبان با ییآشنا و جنوب

 فاش را یخانوادگ راز  نیا چوقتی ه اما انداخت؛

 ! نکرد

 ...  فقط نبود تشیموقع نخواهد،  که نه

 

   گه؟ یم یچ  یدون یم_

 

 و دیکش هم در را شیها اخم. کرد باز را  صحبت سر

  بردارد؛ گاری س ینخ تا برد  کتش بیج سمت را دستش

 و بود حامله  شیتایرز چون دیکش عقب یفور یول

 . ردیبگ قرار َدم و دود معرض در دینبا
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  یها لب آن با ماهش مثل صورت طرف به را سرش

  و چرخاند ،یطوفان یانوس یاق یها چشم و یصورت

 ؟یدون ی م رو شیمعن:دیپرس دوباره

 

 . بدونم خوامم ینم. نه_

 

 کم شهاب یول شک؛ ی ب بود کرده گل اش یلجباز 

  دل   نیا سر  از دست و دیایب کوتاه نخواست. اوردین

 !بردارد  نیچرک

 بسوزاند را کاشته خودش که ینفرت نیا شهیر دیبا

 چیه به بودن یخنث نیا که ردی بگ جان  لبخندش دیبا

 !چوقتیه نبود، ذاتش  در وجه

 

  یباال نور چراغ و دیکش دار کش و  یطوالن ینفس

 .بدرد  را جاده ظلمات تا کرد روشن را نشیماش

  چشم هیسا  و گرفت را تایرز کرده خی  دست هوا یب

  را برگشت طرفش به عجله با که اش یوحش یها

 . کرد حس
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  یم. کنم فراموش رو جهان تموم و ایدن  تا کن یکار_

 ؟یتون

 

  یموهبت که  را تایرز مد و  جزر  پر یها  چشم باالخره

 یرو را  انگشتش سر و انداخت ریگ بود، بزرگ

 .دیکش  دستش پوست

 ته از را بود نامفهوم تایرز  یبرا که یمفهوم  اصوات

 !  کرد یمعن سختش،  و سنگ قلب اعماق

 

 بسوزون  عشقت شیآت  یتو رو من_

 بخونم  برات رو ها جمله نیتر  قشنگ بذار

 عشق مثل یعشق  نداره امکان بگردم رو ایدن همه اگه

 . کنم دایپ تو به

 

  یرو دستش کی. بود رفته شیابرو نیب یها اخم

 یزن شده داغ یها دست در گرشید دست و فرمان

 ! آرزو بود شده شی ها قهقهه که

 از زبانش از شعر نیا گفتن یحت. نبود یکاف یول

 ! غرور به بود معروف که یخیش شهاب از دهانش
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 منه عشق شاهد ایدن نیا_

 کنم  فراموش رو تو تونم ینم

 ابد تا  بتونم تا باشه  یطوالن عمرم که دارم آرزو

 باشم داشته دوست

 یم رو بودن تو کنار خواب که هاست سال من چون

 ...نمیب

 

  تایرز#

 

 

 

 ۲۶۴_پارت #
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 پارک بود، کوه وسط که  یرستوران یجلو  را نیماش

 . رفت تایرز کمک به و دی کوب هم به محکم را در. کرد

  کف که شدند یرستوران وارد  باهم و گرفت را دستش

 !بود یصورت و یآب و قرمز رز یها گل از پر اش

 . کالم  یب و میمال یک ی موز با شمع  پر زیم یرو

 جز ییصدا چیه. ند یبنش تای رز تا دیکش عقب را یصندل

 .تلخ یسکوت  جز یچی ه. نبود تاریگ

 

 برات  ستین خوب کنم فکر ؟البتهیخور  یم ییچا_

  یزایچ  دیبا دوران نی ا یتو. یریگ یم آهن کمبود

 یم که یچ هر ؟اصالیچ دمنوش. یبخور  یمقو

 ... همون یخوا

 

 نجا؟ یا یآورد رو من یچ  یبرا_

 

 ...سوالش نیا از نخورد جا

 و راهیب و بد و قهر هر ییدعوا هر یبرا بود آماده

  بود الزم ها نیا از بدتر نبود، یزیچ که نیا یریتحق

 ! اوردیب سرش
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  یچنگ که  یا لحظه چند دانه،یناام یا لحظه  چند یول

 به زد  زل نکرد، ییدوا  را دردش و نزد دلش به

 را اش یناراحت تا انداخت  باال ییابرو یتا  و صورتش

 . ندهد بروز

 

 .دنیبخش یبرا_

  

 . بود یشکنندگ از پر فشیضع و فیظر یصدا

 

   راحته؟ مگه دنیبخش _

 

  یزمان کی که را خودش ی ها حرف. گرفت اش خنده

 زدن پا و دست بفهمد تا زد بود، گفته جانب به حق

 . چه یعنی

 

 .  ببخشمت تونم ینم_

 

  ؟ی بمون عطا شی پ  یخوا یم_
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 .کرد اصالح یبد  لحن با را اش جمله تایرز

  

 ! بابام_

 

 .زد هیتک یچوب یصندل به و زد  یپوزخند

 نیا یاقیاشت چه با یشوق چه با بود دهید تدارک چقدر

. کرد روشن  را ها شمع و  ختیر نیزم ی رو را ها گل

 به اش یمان یپش یا ذره  بلکه تا گذاشت کنار ییکادو

 ... یول . دیایب چشم

 

  چاقو رو  من تا بود فرستاده آدم که ی همون!بابات_

 موفق ن،یکنه؟آفر جدامون داشت یسع که  بزنه؟همون

 دست و ستادیوا ایثر و یعل نیب که یهمونه؟کس. شد

  نداره؟ آمنه مادرم از و یکم

 

  ری تاث یلحن و نییپا ییصدا  با و زیم یرو شد زیخ مین

 گرفته رو  داروها داره احتمال که همون:گفت گذار

 برسه؟ درمان کادر دست به نذاره تا باشه
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  تایرز#

 

 

 ۲۶۵_پارت #

 

 

 

 

 یم یچ:گفت و دیپر وضوح به تایرز یرو  و رنگ

  نه ای یفرستاد ستین معلوم تو که ییداروها ؟بابامیگ

  نه؟یهم ره؟منظورتیبم مادرم  که دهیدزد رو

 

 و برداشت را فشیک و زد یا دانهیناام  و تلخ پوزخند

  نشست دستش یرو شهاب دست که زدی برخ خواست

 .  کرد متوقفش و
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 رو دودمانم و خودم دلت  تو کنم؟باز ثابت بهت اگه_

 واسه داره هیپست آدم چه که یکن یم کش فحش

  بنده؟ یم یخال من برگردوندن

 

  و خورد زیل دستش از فیک دسته. بود برده ماتش

 .افتاد نیزم یرو

 

 از بازمانده تنها یباز  نیا در تا کرد مقاومت یول 

 !نبازد را  اش خانواده

 پا که یروز همان از نی جورچ نیا در  ذهنش یمنته

  ضینق و ضد یرفتارها  آچمز گذاشت، عمارت آن در

 ...بود شده عطا

 ...پدرش آمدن کبارهی  به آچمز

 ...دنشیرس بزنگاه سر

 

 . من از رشینگ خدا  رو تو_

 

 . خورد تکان فیخف یلرز با شیها لب
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  یها مردمک دور و ینیب نوک اش، چانه که یلرز با

 . کرد ریدرگ را اش یآب

 

 رو یدون یم که یچ هر...ترسم  یم شهاب ترسم یم_

  رو باورهام تونم ینم...بدم گوش تونم ینم...نگو

 ! کنم  خراب دوباره

 

.  بود درمانده. بود مانده تنها چقدر که  نگفت. نگفت

 .بود مانده چارهیب

 چون دیکش یسخت  به را آخرش یها نفس ایثر یوقت 

 !بود  او به چشمش

 ...  دخترش تنها به

 

 درد  ش،یها قضات درد نبودنش، درد و نگفت

  ینابود تکرار به فقط و  گرفت فاکتور  را شیادهایفر

 . کرد اشاره شیباورها

 

 .  دینال  آلود التماس و وار زمزمه
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 ... برم بذار_

 

  را تایرز و  برخاست یصندل یرو از و  برود نگذاشت

 با و گرفت دستش دو هر  با را صورتش. کرد بلند

 .کرد نوازش را او فیلط  پوست شستش، انگشت

 

  خدا بگم  ستین یروز. گذاشتم تنهات کردم اشتباه_

  خواب کی  ستین یشب.  کنم جبرانش بذار کردم غلط

 یول. نکنم فکر تو به قبلش و باشم داشته خوش

 ... دنبالتم یبر  جا  هر...تایرز

  کردن رو ناموسشون که ی باش ییها آدم نیب ذارم ینم

 . خاک ریز

 

  تایرز#
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 ۲۶۶_پارت #

 

 

 

 

 دلت یچجور . نگو. خاک ریز  کردنش نگو_

 تونه ینم بود مادرم عاشق من یاد؟باباییم

 ... بُکش...بکُ 

 

 . کرد کامل  کبارهی به را ناتمامش  جمله

 

 ! بُکشتش_

 

 . دندیلغز صورتش یرو تایرز  یها  اشک

 

 یبرا یبرگردون یمتیق هر به رو من ی خوا  یم تو_

 ...  یزن یم رو  ها حرف نی ا یدار نیهم
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 یناراحت و یدلسوز  با شهاب یول بود؛ دار خنده

 بود؟ شده برعکس شانیجاها .  کرد نگاهش

 ...  دیشا

 

 خودم  بخاطر نه اما گردونم؛ برت خوام  یم آره_

 . ارنیب سرت ییبال خوام ینم نکهیا بخاطر

 کم سرت  از مو تار کی کهنه نهیک نیا  سر خوام ینم

 .شه

 

  یرو یسیخ را   شیها اشک یجا. دیبوس را صورتش

 . دیبوس را پوستش

 فاصله و شده دار  نم یها لب یرو را داغش یها لب

 غمبرک شیتایرز نخواست و گذاشت اش گرفته

 ! ردیبگ

 مزه و گرفت کام به را اش یصورت یها  لب آهسته

 .کرد  حس وجودش تمام با را اش

 

 ...  شی ها اشک یشور و ینیریش

@shahregoftegoo



 

 ... تونم ینم_

 

 یشانیپ به را  اش یشانیپ تا بود یکاف کلمه کی نیهم

  یها چشم  به چشم و  بچسباند اش قصه شهرزاد

 . بدوزد اش یآب روشن

 

 .یبمون خونه اون یتو  ذارم ینم_

 

 !ستین یآدم نیهمچ من یبابا _

 

 ...  نبود کردم یم رو فکرش که یآدم هم من یبابا _

 

  رو یخیش یعل:دیپرس و دیکش هم در  را شیها اخم

  ؟یدید

 

 .  زد نی سنگ یلبخند
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  پدر مشکل  نیا کور گره. نجایا آوردمش هم دمید هم_

 .منه

 

 

 ...بود هزار در کی  امکانش

 . محض یتیواقع بود شده حاال درصد ک ی همان یول

 

  تایرز#

 

 

 

 

 ۲۶۷_پارت #
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  خوش یموها  به هم سر پشت و دیکش آغوشش در

 .  زد بوسه اش یبو

  سر تایرز را دلسوزش و توز  نهیک و عادل و ظالم قلب

 !بود کرده راه به

 !بود کرده آب تای رز را غرور از خی کوه نیا

 

 را شیها چشم و ختیر هم به را مسلکش و نییآ

  یحصارها شده طور هر تا کرد باز قتیحق یرو

 .  بشکند را بود ساخته که یقفس

 که بود یآن از تر حس  قابل تایرز  ترس واقع در

 ...  آورد فشار فهمش و درک به یا  ذره بخواهد

 

  تونسته یم که یکس تنها چون کنم یم  ثابت بهت_

 حد نیا تا یدشمن چی ه. عطاست کنه رو کار نیا

  تا رهیبگ  رو گهید یکی  جون بخواد که نداره عرضه

 ! کنه میفن ضربه

 

 .مونم یم  همونجا موقع اون تا پس_

 

@shahregoftegoo



 یول بود؛ زده آتش بُن از  را وجودش شهیر اضطراب

  شبهه و شک به عطا یطرف از مبادا تا نکرد مخالفت

 . افتدیب

 

 پسر اطراف و دور ،یریگ یم تماس باهام  هرروز_

 ... یعمو

 

  گرید یکی رک فحش یجلو و خورد را حرفش  دوباره

  یباز کارگاه اد،یب کتینزد یذار ینم:گفت و گرفت را

 به. ایب آسه  برو آسه فت،ین راه عطا  دنبال ار،یدرن

  روزگار از دمار کنن تیاذ اگه که خدا به قسم قرآن

 ! ارمییم در تکشون تک

 

 و رفت عقب  عقب. نبود خودش دست اش ینگران

 سر را  اتشی محتو تا  برداشت زیم ی رو از یبطر

 .بکشد

 ...خون و داغ جگرش اما بود؛ سرد هوا

 

@shahregoftegoo



 وار میتسل  تایرز که دید یوقت نشست یصندل یرو

 . رندیبگ آرام مغزش واجور جور یفکرها تا نشسته

 عالمت با و دیکش یا گوشه را زیم یرو   یها شمع

 ستادهیا آتش کنار رون،یب که یمرد به ابرو و چشم

 .اوردیب را شام تا کرد اشاره بود،

 

  نییپا طونیش  خر از درصد کی یحت کردم ینم فکر_

 ... ینیبب رو  پدرت و یایب

 

 و بُرنده ینگاه با و گرفت  باال را سرش  تایرز باالخره

 .زد زل  سرخش یها  چشم به زیت

 

  یبخوا هات حرف اون گفتن  از بعد کردم ینم فکر_

 ! یبرگرد

 

  و یبگرد رو شهر همه که نکن یکار یگفت یول_

 .ینکن دامیپ جا چیه
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 تا یرز#

 

 

 

 ۲۶۸_پارت #

 

 

 

 

  

 .کرد خوش جا تایرز لب یرو  یزهرخند

 با یول کرد، نگاه را اش یمچ ساعت. بود شده رید 

  داده سفارش شهاب که  یکباب و خورشت پلو آوردن

 بعد ریس دل  کی اش یشکمو  پسر تا کرد صبر بود،

 .بخورد غذا زدن عوق و ار یو ها ماه از

 

  قبل را گوجه و کباب دیکش برنج و برداشت را ریکفگ

 داخل شهاب بردارد، و شود خم خودش نکهیا از
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 یب بود ات گرسنه. بخور:گفت و گذاشت بشقابش

 .دوباره ارهیب بگم بگو تعارف

  هر و خوره یم تو یجا داره گهید وروجک کی االن 

 ینم واست یچیه. داره یم ور خودش  هیانرژ یچ

 . ی ری بگ جون تا یبخور برابر دو دیبا مونه

 

 .شهاب زیر یها  حسادت از گرفت اش خنده

 

 !یدار دوست من از شتر یب رو سام نشده یچی ه_

 

 قصد از گذاشت دهانش در و کرد ماست پر را قاشقش

 ستون اش چانه ریز را دستش و زد را حرف نیا

 .کرد

 که آمد قلقلک به دلش دی شا بود شهاب واکنش منتظر

 !بگذارد  سرش به سر ها میقد ادی به

 

  شتریب یکی تو از چون  ستین یخبر نیهمچ نه_

 .ندارم
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 کرده جاساز کتش بیج در که یپاکت از  گاریس ینخ

  را دودش و  زد آتشش شمع شعله با و برداشت بود،

 . کرد حبس  هاش هیر در

 به و کرد فوت هیثان چند بعد را قشیعم  کام آهسته

 . زد زل تایرز  طانیش و شر  پر یها چچم

  یها رفتن در کوره از زود نیهم یبرا دلش چقدر 

 ! بود شده تنگ شهاب

 شده تنگ شی ها یباز جنبه یب نیهم یبرا دلش چقدر

 ...بود

 نیهم قرمزش یها خط  از یکی چون کرد اش یکفر

 ...خودش بود؛

 

 من از شتری ب رو سام اگه شم ینم ناراحت من یول_

 چرا؟ یدون یم. یباش داشته دوست

 

 رو  منظور نیا زرام زر یکجا. کن تمومش_

 ینم واست ی چی ه بچه اون بخور شتریب گم یرسوند؟م

 ؟یدار  دوست شتریب  رو اون یگ یم  تو بعد ذاره
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  گاریس به یمحکم پُک و  خورد چیپ هم به مار نیع

 . زد

 

 . تو از هم منه  از هم چون_

 

.  کرد حس را شهاب موضع  و صورت حالت رییتغ

 نمانَد بینص یب حداقل یول شود؛ قانع نبود نیا منتظر

 .زدینر هم بر  پوچ و چیه  سر را روانش و اعصاب و

  سر پشت را  یخوب  یروزها تلخ، و بد یروها  از جدا 

 !باشد همان دنیجنگ نیا ته کاش و گذاشتند

 ییماجرا نه باشد ی خوشبخت قصه نیا ته کاش

 ...تر بیعج و تر سردرگم

 را چمدانشان کاش و بودند  کرده شان کالفه رازها

 ... شهر نیا از بروند و بردارند

 

 لرز و ترس با ها مدت بعد را دستش منقلب  یحال با

  شده دگرگون یحال با...گرمش و مردانه دست. گرفت
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 پشت از که شهاب  ملتهب نگاه  به را دارش تب نگاه

 ... کرد زمزمه و دوخت بود، صی تشخ قابل هم دود

 

 رو خانوادمون میبتون دیشا یباش شده  عوض اگه_

 ...یباش نکرده رییتغ اگه یول م؛یکن نفره سه

  

 مضر باردار زن یبرا گار یس دود. گرفت اش سرفه

 .بود

  

 

  تایرز#

 

 

 

 ۲۶۹_پارت #
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  صاحب سر گرفت شدت  که تایرز یها سرفه   

  رزرو را اش کافه ساعت  چند یبرا فقط  که یرستوران

 .کرد باز  عجله با را ها  پنجره و دیکش  داد بود، کرده

 از پر ییصدا با و فرستاد خودش به نینفر و لعن

 کردم یغلط رون؟عجبیب ببرمت:د یپرس شیتشو

 ینگفت بهم چرا تو. نبود حواسم  دمیکش گاریس

 کنم؟ خاموشش

 

  زد، رونیب گردنش رگ و گرفت اوج ترسش

. رفت  راه یعصب و کرد سرزنش را او ناخواسته

 یمس یوان یل با یمعدن  آب یبطر رستوران صاحب

 تا دینوش و کرد  باز را یبطر در وقفه یب  تایرز. آورد

 .برسد  شیها هی ر به ژنیاکس

 نیا با یول اه؛یس و کبود بود شده اش یرو  و رنگ

 .ندهد قورت را آب استرس با کرد یسع وجود
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  با خدا شکر هم آن که بود سام اش ینگران  دل تنها

 پلک و دی کش یراحت نفس کرد، که یا  وورجه ورجه

 .بست هم ی رو  را شیها

 

 رونیب میبر . باال ادیب نفست بخور ادیز  ؟آبیبهتر _

 ؟ یبخور هوا

 

 .کرد راست و چپ مخالفت یمعن به را سرش

 

 ... شم  یم خوب االن...خواد ینم_

 

 به زش،یناچ و محو لبخند به کرد نگاهش  شهاب

 در آرام موج به همش، در ختهیآم غم و یخوشحال

 .اش ی آب  یها چشم

  باخت را دلش چطور که بود نکرده فراموش  هنوز

 یفراموش دست به هم آسان که نبود آسان چون

  کلنجار خودش  با سخت یقدر به برعکس بسپارد؛

 ادی را یعاشق رسم یشک  به دو و یدل دو از که رفت

 !گرفت
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 و ها کردن یآشت. بود شان یها کل کل ریدرگ ذهنش

 دور دور و  یپنهان یها بوسه و ها کددن عالقه ابراز

 اسم به آلود اخم تایرز لی موبا زنگ با که فرحزاد در

  یتو یستین دنیفهم:گفت و دوخت چشم" عطا  بابا"

 .فقط نکن تابلو. خونه

 

  را لشیموبا  مکث یب و نشست تایرز لب یرو یتلخند

 .  چسباند گوشش  به و برداشت

 یشاک و خکوب ی م یها مردمک هم لحظه کی یحت

 آن بود مطمئن چون برنداشت زنش یرو  از را اش

 !هاست حرف نی ا از تر باهوش صفت کفتار

 

 بابا؟  بله-

 

 .زد هیتک  زیم یرو به و کرد مشت را دستش

  یطور را شده تلنبار درونش در که یحرص فشار دیبا

 .نرسد یبی آس نیتر  کوچک تایرز به که زدیبر رونیب
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 ام خفه داشت خونه. رونیب اومدم نبود خوب حالم_

  دنبالم رو یکس خواد ینم نه. باشه. باشه. کرد یم

 .یبفرست

 

 ...نشنود را اش نکره یصدا تا رفت پنجره پشت

 به خرد یاعصاب با و دیلرز شلوارش بی ج در لیموبا

 . دیتوپ هتل رفت بعد به عصر از که یالدیم

 

 ؟یداد آب به یگل  دسته چه_

 

 .ای ب زودتر_

 

 کنن؟  یم راتیخ حلوا چرا؟اونجا-

 

 که نزن چونه حاال ایب...بگم یچجور...داداش نه-

 .مومن

 

 نه؟ ای یگ یم_

@shahregoftegoo



 

 شیصدا که فرستاد رونیب محکم را نفسش الدیم

 . شد یبرفک  یا  لحظه

 

 . نجایا اومده خان  بزرگ_

 

  تایرز#

 

 

 

 ۲۷۰_پارت #

 

 

 

 

 آمده ییرو  چه با دیپر باال تنفر و تعجب از شیابروها 

 نجا؟ یا بود
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 نصفه شام رفت و کرد قطع را تماس یخداحافظ  بدون

 .کرد حساب را شان خورده  مهین و

  از خشونت بدون و آرام یول گرفت؛ را  تایرز دست

 . کرد نشیماش سوار و برد رونشی ب آنجا

 

  شهاب؟ شده یچ_

 

 گذاشت بود، نشسته تایرز که یصندل پشت را دستش

 را نیماش فرمان دیرس که جاده به رفت عقب دنده و

 . کرد جا به جا را دنده حرص با و چرخاند

 

 . هتل رم یم بعدشم خونه رسونمت  یم_

 

  ابوعطار یکارها چطور. بود شده  ریدرگ فکرش

 کردن شماتت بدون و بگذارد جواب  یب را یخیش

 به برود ،ی مجازات چگونهیه بدون دنیکش ادیفر بدون

 استقبالش؟ 
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  آمده دشمن  النه به خودش یپا با...بود آمده که حاال

 !دهد پس را نسل دو به  شیها یبد جور  دیبا...بود

 

  ماکو؟آره؟ یاومد که  دهیفهم بابام_

 

  فطرتش پست و رتیغ یب" یبابا " از گرفت اش خنده

 ! بود کرده شهیش در را  همه خون که

 ... ابوعطار پدربزگش مثل...آمنه مادرش مثل درست

 

  داره؟ بفهمه؟جاسوس خواد  یم یچجور_

 

 . کرد روشن را  یبخار. زد را کن پاک برف

 که او به ذهنش  در خان بزرگ اندازه از  شیب جرات

 یرو آن تا کرد یکج  دهان بود، داده درس را ایدن

 ! اوردیب  باال را سگش

 ... معصوم و گناه یب  یسر کی با بود  کرده تا بد
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  شب و روزها حساب و  نچسبد را اش خرخره اگر

 بود مسموم یها الیخ و  فکر فقط خوراکش که ییها

 ... نبود ابوعطار خون هم رد، ینگ پس را

 

.  باباست حاج نام به نصفش. کنه یم اداره رو نجایا_

 .یر یم لو زود ای رینفهمه؟د یخوا یم

 

 نه ازش ترسم یم نه سوزن، سر ذره، کی  بگو_

 گندش نکهیا از قبل فقط. دنشینفهم ای دنیفهم مهمه

شمت یم  اونجا از درآد  . رونیب ک 

 

 و کرد پر را گوشش تایرز تلخ و یشاک ینجوا

 ! پرت خان بزرگ از  را تمرکزش

 

 نقشه هم یکی نیا اگه...باشه بابام کار اگه...اگه_

 رو مادرم خون ذارم ینم. برم یم رو آبروش ...باشه

 .بمونه هاش دست

 

  تایرز#
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 ۲۷۱_پارت #

 

 

 

 

  

 . رفت  هتل داخل بلند ییها گام با و شتابزده

 مشتش و زد هم پشت و اعصاب یب را آسانسور  دکمه

  هیتخل شده طور هر  خشمش تا دیکوب وارید به را

 گرفت را گازش و رساند را تایرز چطور  دینفهم. گردد

  حق تا اوردیدرب اش یبان و باعث روزگار از دمار تا

 کف را بود گور لب اش  یپا کی که یخان بزرگ

 .بگذارد دستش

 .زد  هم بر بیعج یسوزش با را  شیها  پلک
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 حال به و کشاند نیکاب داخل را خودش شد باز که در 

 مقاومت ی جا او برخالف که کرد فکر تایرز آشفته

 ! هیتوج نه بود تیواقع دنبال کردن

 

 به ادیز فشار از و کرد باز را راهنشی پ ییباال دکمه

 سمت را دستش د،یرس سوم طبقه به نکهی ا محض

 اش، گرفته و شده مچاله قلب یرو اش، نهیس چپ

 .زد محکم لگد چند در به و گذاشت

 ! نیالظالم قوم نیا نیب بود کرده ریگ

 

 نییپا را سرش و زد هیتک  در چهارچوب به را دستش

 شانه و دیکش  نییپا را در رهیدستگ الدی م که انداخت

 !نرود در  جا از تا گرفت محکم و سفت  را شیها

 

 حرف ی الب میبر ایب تایرز جان. قهیدق  دو ستایوا_

 به رو خودت ای شیکش یم ای ینجوریا. بعد میبزن

 . ید یم کشتن

 

 ...دینبا که آورد را یا ممنوعه اسم
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  جونش مردک نیهم سر.  نخور قسم رو تایرز  جون_

  خر مثل یعوض پرست پول نیهم سر. خطره تو

ل تو میموند  . گ 

 

 به را الدیم  نیسنگ دست. رفت یاهیس  به رو رنگش

 دهینشن را شی ها هیآ و قسم. زد پس بود که یمتیق هر

 و پشت از راهنش یپ شدن دهیکش به توجه یب و گرفت

 و آب به را خودش  یبرادر بخاطر که یبرادر  وساطت

 !ستادیا یعل یرو به  رو و رفت بود، زده آتش

 حق؛ و اندوه و غم اوج در  که نشیخشمگ پدر مقابل

 !بود نخورده صفت کفتار آن به انگشتش یحت

 

 یم واست ،یا گوساله ،یگوسفند ،یگاو یگفت یم_

 ...تو هرچند . میکشت

 

 چشم و برد باال را اش اشاره  انگشت. آورد کم نفس

 .کرد زیر
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 .یکرد فرض گوساله و گوسفند و گاو  رو ما تو_

  کی دنبال یاومد حاال. یکرد راتمونی خ. یدیبر سر

 .  استخوون و  پوست مشت

 

 ها نیا از شتریب دیبا. نبود  کن خنک دل اش طعنه

 !ب ینانج  رمردیپ  نیا به دیبگو

 .برداشت گونه انتقام و نیسنگ را شیها قدم

 اندازه به نه یول بود؛ کم اتاق نور. ستادی ا برابرش در

  شکل هم هنوز که طلبش جاه و براق یها چشم دنیند

 !بود شیپ ها سال

 

 و نیچ...دتریسپ شیموها و شده خم  کمرش فقط

 کم شیبازو  و زور قدرت و شده شتریب چروکش

 دستش دو هر که بود پابرجا همچنان اُبهتش یول...تر

 به چشم خجالت، یا  ذره بدون و برد پشتش را

 .دوخت  چشمش
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 رو هم استخوون بخوره رو  هم گوشت لیفام گن یم_

 نیا شکوندن یبرا یاومد تو یول  خوره؛ ینم

 ؟ یخیش  ابوعطار نه مگه. استخوونا

 

 رکیز و آرام لبخند به و کرد راست و  چپ را سرش

 .زد زل حرص  با پدربزرگش

  جمع دستش کف در را بلندش و دهیکش یها انگشت

 !نزند  کتکش تا  دییسا هم یرو دندان و کرد

 

 را ایدن که یرمردیپ زدن نه یول بود؛ آمده یتالف یبرا

 .عمرش طول تمام  در داده درس

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۷۲_پارت #
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 به وجودش، سراسر به افتاد، جانش به یلرزش

 .بود افتهی راه سرش در که ییبلبشو

  پا ریز را اش یمرد جوان و ردیبگ آرام کرد یسع

 اش یبد که یرمردیپ به تر مهم همه از و نگذارد

 !نبرد هجوم نبود، شمارش قابل

  و بچه یرو که آموخت خان زیپرو از را  اولش درس

  باال را زورش پر و نیسنگ دست ناتوان و ریپ و زن

 ! نبرد

 

 در خونم یبزن کارد  یگ ی؟نمیاومد یچ واسه_

   ل؟یعزرائ به یداد سالم کنم فوتت یگ یاد؟نمیینم

 

 لرزان یها  انگشت انی م که یحیتسب  یرو  نگاهش

 از و نشست بود، ییجا   به جا حال در  خان بزرگ

 . زد تلخ یپوزخند  ذکرش
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  رو نمازت نه باشه، نشسته حق یجا میکر  اوس اگه_

 ینم قبول رو هات کردن توبه نه رو  هات کمک نه

 بره، نییپا هلو نیع گلوت  از که ینخورد هللا حق. کنه

 .الناسه حق

 

 همراه که ابوعطار  جبروت و جالل پر یصدا باالخره

 ! درآمد اش حنجره از بود یجنوب   لهجه با

 

 (  شد؟ تموم. نرو تند)بود؟ تموم . َمرَ  تند_

 

 ...  بود نشده تمام

 

  پس جایا اوَمُدم یچ یبرا که یاَدون بهت   خودت_

 .  ننداز جفتک

 

 اتکله و سر یعمر بعد یچ واسه که دونم  ینم نه_

 دیجد یدوندون موش و تازه  یا فتنه جز به شده دایپ

 .رسه ینم ذهنم به یا  گهید زیچ
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 و ملک سر باال یکن یراض ینتونست که رو بابام

  رو منال و  مال همه نیا  و ستهیوا حشمتت و امالک

 .  کنه اداره

 واسه یاومد بدو بدو پس یدار نگه ینتونست  که منم

 ؟یک

 پسرم؟

 ات؟  جهینت

 لقمه به و  ستهیوا شتیپ بذارم ینیبب خواب  تو مگه

 .  یدیچیپ واسش تو که  بزنه دست یا

 

 . یکن سرزن ُشم تنها یبخوا که نکردم رو کار ی ا تنها_

 

 ندهد خان بزرگ  دست کار خشم شدت از تا بست چشم

 ... گردنش افتدی ب خونش و

 ... الدیم گرشید طرف و بود یعل  طرفش کی

  تخت کنار  زیم یرو که ی گلدان کبارهی به  و دیبُر یول

 کینزد که ی وارید طرف به  و برداشت اد یفر با را بود

  تنها تو آره...آره:گفت و کرد پرت  بود، ابوعطار

 دختر...بود جرمت کیشر مادرم...ینبود
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 به!...ینکرد رحم هم ات تنه پاره به یحت !...برادرت

 ریز و  شیآت تو شیانداخت!...بود تو از که یکس

  یطانی ش چه تو...یخوند دیوع و  وعده گوشش

  من که ازدواج یکرد رو طرفه کی عشق...؟یهست

 ت؟ی اجداد و آبا ثروت سر باال یبشون  رو تحفه

  یم نکن فکر یول...یکرد  نابود رو عشق کی تو...تو

 یسر نیا...یکن خراب هم  رو تایرز و من عشق یتون

 ! یخوند کور

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۷۳_پارت #
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 . نجاتت یبرا اومُدم ،ینابود ی برا ومُدمین_

 

 و نییپا یسر با کمر به دست. گرفت اش خنده

  نور انعکاس و رفت راه تخت دور د،یشد  یخودخور

 !زد را چشمش بود، شده  پارک برف ری ز که ینیماش

 با و دیکش اش یشانیپ شده  جمع عرق یرو  را دستش

 . دینال خسته ییصدا و بسته ییها  پلک

 

 . نشه داتیپ گهید و کن گم رو گورت. نجایا از برو_

 

 برف بارش  به نهیس به دست و رفت پنجره پشت

 دهیند عمرش به را ینعمت  نیچن روز آن  تا که ینیسنگ

  ابوعطار یبرا  خورده فرو یخشم با و کرد نگاه بود،

 ! دیکش نشان و خط

 

 ایدن نیا  یتو یدار که یآخر  یروزها ،ینر اگه_

 .کنم یم جهنم  برات رو یزن یم پا و دست

  کی با باشه یمساو یخ ی ش ابوعطار اسم  که یجور

 .زاده حروم و لجن و فیکث آدم
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 زبون با پس کنم؛ یم پول کی سکه رو اعتبارت

 ! برو خوش

 

 ناخواسته که یا جذبه با و دیچرخ  کفشش پاشنه یرو

  یها چشم  در زد زل بود، برده ارث به رمردیپ آن از

 . اش گشته مقهور

 

  باش مطمئن چون برگرد رو یاومد که  یراه نیهم_

 بزرگ ،یخاک کره نیا یرو  ستین من  از تر شق کله

 ! خان

 

 با را رهی دستگ. رفت در طرف به و زد را اش طعنه

 مبادا تا گرفت ضرب اش یپا با و دیکش نییپا حرص

 .دهد آب به یگل دسته

 و بود ثمر یب  خشم و اضطراب کردن کم  یبرا تالشش

 !  کرد یخال  را شیها عقده  اد،یفر با

 

.  نکن نگاه  رو سرت پشت و ؟برویهست یچ منتظر_

 یبرا یکن معطل اگه که یانقدر...یلیخ ...میجد یلیخ
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 بوق تو  کنم رو آبروت و رمی بگ طی بل عباس بندر

 . سگ

 

  شیها گام ابوعطار، و خورد  هم به ناگهان یچ همه

  کرد علم قد شهاب، و یعل شیپ و برداشت محکم را

 .انداخت گلو در را اش پخته  یصدا و

 

ن تخم از سر تو که یاَکن  الیخ  چه_  به رو ما  هون د 

ش ریز  آمده تخم از سر تو که یکن  یم الیخ یچ )؟یبک 

 ( ؟یبکش ن ییپا به رو ما

 

 به رو رفت نرمک  نرم اش خنده یول کرد؛ یبلند خنده

 . هیتنب و غضب

 

  یناتون یبدون تا یبدون قدر تا اَرسوم حسابت  خودوم_

 .گستاخ یبزن حرف جور ی ا ییبا با

  حسابت به خودم.)چولنگ بفهم. بود سرطان ا،یثر

  پدربزرگت با تونم ینم یبدون تا یبدون قدر تا رسمیم

 .گستاخ یبزن حرف ینجور یا
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 .(بچه بفهم. بود سطان ایثر

 

 ... رفت باال یا  دهیکش زدن یبرا یعل دست

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۷۴_پارت #

 

 

 

 

 

 را خودش زور  به و گرفت رعشه خشم از یعل دست

 ! نخواباند ابوعطار گوش ریز یلیس تا کرد کنترل

 ...سر باال تف و بود پدرش
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 ...واجب احترامش و بود پدرش

  را شهاب پسرش پشت و گشت زیلبر صبرش یول

 ! گرفت

 

 خوام ینم. فقط برو. خان بزرگ نشده شر تا برو_

 که بره ن یب از حرمت ذره  کی همون سال یس بعد

 . کرد جمعش نشه

 

 یا خفه یصدا با و دیچرخ باز مهی ن در طرف به

 . دیغر

 

  جز موندنت نجایا زنن ینم بار صد رو حرف  کی_

 . سالمت به. نداره یچیه اوضاع کردن بدتر

 

. امکه بد. بزن. باال ادبردن بپت به رو دستت .خوبن_

 دستت. خوبه.)بپت گوش در بزن. ایثر از نتا خوشوم

 خوشم. کردم بد. بزن. باال یبرد پدرت  یبرا رو

 .(پدرت گوش در بزن. ا یثر از ومدینم
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  هم بر چشم کی در که بود گذار ریتاث اش جذبه هنوز

 سر اش یا فاصله مین در و کرد شهاب به رو زدن،

  رو تایرز باباش، و عطا:گفت هشدارگونه  و گرفت باال

 ؟یات بر پسش از یتنها که اکردن فکر  چه اگرن ازت

 رو عطا جلو اتونوم فقط ادونوم مه که ییرازها

 اعتماد ادونوم.یاد دستش  از یبجنب رید وگرنه بگروم

 تو به چون جامیا یول نم؛ یخوب ادم مه سختن کردن

 یم تو از رو تایرز پدرش و عطا.)ادونوم خودوم از

 ؟یایم بر پسش از ییتنها که یکرد  فکر یچ رهیگ

  رو عطا جلو تونه یم فقط دونم یم من که ییرازها

 .یداد دستش از یبجنب رید  وگرنه رهیبگ

 ستم؛ین یخوب آدم من سخته کردن اعتماد دونم یم

 .( دونم یم خودم از رو تو چون  نجامیا یول

 

 راز؟ کدوم_

 

 !هان؟:دیپرس یشتر یب دیتاک با
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 چون جا یا هندوم اما  هستوم؛ و بودوم یبد آدم_

 .نوه موا رو صالحت

 اما هستم و بودم یبد آدم.)مره ریش  دهن تو تنها

 .  نوه خوام یم رو صالحت چون نجایا اومدم

 .(  نرو ریش  دهن تو تنها

 

 یچی ه رنگین جز او از که یرمردیپ نگاه ین ین در

 !دید را التماس بود، دهیند

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۷۵_پارت #
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  رمیپ رازها نیهم یدونست یراز؟م کدوم گهی د بگو_

  چه رو من...نهیک و انتقام به چه رو من کرد؟وگرنه

 حاضر که یکس...خودم زن...زن کی سر زدن داد به

 .بده بخاطرم رو  جونش بود

 واو کی انداختن جا بدون...شیپ و پس بدون...حاال 

  دشمنه؟ من با یچ سر یفاتح عطا بگو ...کیکوچ

 

 و مرد حساب به و  زد جوانه شیگلو در یبغض

  یرو یاشک مبادا تا نبست هم بر پلک ،یمردانگ

 . بخورد زیل سردش  پوست

 

 از یسر نی ا تا بود حمله آماده. دییسا هم یرو دندان

 !  ردیبگ  پس تقاص نامروت روزگار

 

 عطا.)اکرد پخش مرگش خبر آمنه. بود ریاس عطا_

 .(کرد پخش رو مرگش خبرش آمنه. بود ریاس

  

  آمنه؟:دیپرس یناباور  با یعل
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  یشتر نهیک  نیهم یبرا اکرد  کاریا آمنه. چوک  ها_

  نیهم یبرا کرد رو کار ن یا آمنه. پسر آره. )هستنیا

 .(داره یشتر نهیک

 

 ...دیپر رونیب دهانش  از یا" ممکنه ریغ"

 

 ! بود؟. نبود یکاف طیشرا  نیا تحمل یبرا هم یخودزن

 هاج که الدیم. زد هیتک وارید به و آورد کم که یعل 

  راست و  چپ تاسف با را سرش و بود مانده واج و

 .کرد

  نتوانست چوقت یه که ییچراها با و مانده شهاب فقط

 ! دیایبرب کردنشان حل پس از

 ...مغزش خوره بود شده چراها نیا

 ...طاقتش کم قلب انه یمور بود شده چراها نیا

 ! بخورد؟ ضربه نفر چند  از آخر

 ششین د یبا خال  و خط  خوش مار همان  هم بار هر

 یبرا بود کرده دار لکه را مادر نام که یکس بزند؛

 . اش
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 . رونی ب برو_

 

 ...  بود شده بم آوار شیصدا

 

 ...  رونیب...گفتم؟برو یچ  یدینشن_

 

  ابوعطار، اشاره انگشت. زد آتشش رمردیپ تلخند

  ترحم با و  رفت نشانه نامعلوم یا بسته و مبل سمت

 . کرد زمزمه

 

 ضرر تو یول ارم؛ باشه. بخون. مامات   ماله یا_

 یم باشه. بخون . مادرته ماله نیا!)بمونت ادتی یاکن

 .( بمونه ادتی. یکن یم ضرر تو یول رم؛

 

 گام با و  دیچیپ اش اشاره انگشت دور را حشیتسب 

  پا را ها پله و کرد ترک را اتاق استوار، و بلند ییها

 .رفت نییپا کوبان
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 شوک و کجا شهاب شوک یول بودند؛ شوک  در همه

 ...کجا ها آن

 

  تایرز#

 

 

 

 ۲۷۶_پارت #

 

 

 

 

 که یگردنبند و یمیقد عکس تا چند. کرد باز را بسته

 !بود کهنه یدفتر و شده  پاره رشیزنج

 یعکس به و برداشت چمدان داخل از ی گاریس پاکت

 اهیس دست  کی  شیموها و بود جوان آن  در یعل که

 خندان و بود خوشحال عروس لباس در که یاآمنه  و

 . دوخت چشم  حسرت با
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 دستش و گرفت شیها انگشت از تا دو نیب را عکس

 . زد هیتک وار،ید کنار پنجره، یباال به را

 .کرد روشن ی گاریس یبرف  منظره به رو 

 رونیب اش یگلو از یا سرفه چیه بدون را دودش 

 . زد زل دور یا نقطه به هدف یب و فرستاد

 

  که بود دهنده تکان شلوارش، بیج در  لیموبا برهیو

 ! کرد پرتابش یواقع یایدن به تلخ یا خلسه از

 

   بله؟_

 

:  گفت که آورد جا را حالش تایرز یصدا  آهنگ یگرم

 جانم؟ 

 

 .جانم به کرد عوض را اش بله

 و یهست هم  بود، روحش هم بود، جانش هم چون

 .  اتشیح
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  ؟یرفت یک سراغ حال اون با شهاب ؟نگرانتمییکجا_

 

  یگار یس جا داخل را بود دهیکش که یگاری س خاکستر

 اش رفته فرو هم در یابروها. تکاند یعسل  زیم یرو

 و رفت آمنه کهنه دفتر سراغ کرد، باز هم از را

 !کرد خوش  جا  لبش یرو  قیعم یلبخند

 

  کتک نکردم، بلند یکس رو دست نرفتم، یکس سراغ_

  التیخ. ومده ین یکس دماغ از هم یخون نشده، ی  کار

 .  راحت

 

  شده یشکل چه یدون ی نم کردم یم سکته  داشتم_

  هرچند. بود گرفته خون رو چشمات  یجلو. یبود

 قبل فقط. ینکرد  کاریچ ،ی کرد کاریچ دونم ینم هنوز

 !باش پسرت فکر به یم یتصم هر از

 

 .سام فکر به  هم تو فکر به  هم. هستم_
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 رو خودت مدرکم دنبال که یزمان تا کنم یم خواهش

  بابات یبخوا که تایرز ارین در یباز شق کله. نده لو

 یقربان ما که میدون یم خوب دومون هر یکن ادب رو

 ! هامون خانواده. میشد خانواده تا دو

 

  ایثر عکس دنید با کرد باز را دفتر نکهی ا محض به

 .خورد جا بود، دهی خواب آغوشش در تایرز که

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۷۷_پارت #

 

 

 

 

 .زنم یم  زنگ بهت شب  زمیعز:گفت کرده هول

@shahregoftegoo



 

  یرو را گارشیس. افتاد مبل  یرو. کرد  قطع را تماس

  یآب چشم و  ییطال مو دختر و ایثر به  و انداخت زیم

 عشق با بود دهیپوش یصورت و دار نی چ یراهنیپ که

 !کرد نگاه یوافر

 به شرم و تعجب نیا  و ذوق؟شهاب نیا و شهاب

 عذاب و ندامت به چه و یخی ش ؟شهابیعل معشوقه

 !وجدان

 

.  دیکش ده یپوس و گرفته خاک دفتر یرو  را دستش

  هوا یهوا  به ابوعطار رفتن از بعد یعل و الدیم

 .رستوران کافه و یالب رفتند یخور

 دوباره تا نبود. نبود پدرش الاقل که کرد شکر را خدا

  داغ، و نی خون یها چشم با و ردیبگ  را ایثر یعزا

 ! ببازد را اش هی روح مبادا تا بخندد نیدروغ

 . گذاشت کنار را گاریس پاکت

 .زد  ورق را دفتر

  که ییصدا با و کرد ستون مبل دسته یرو  را  آرنجش

 !بست نینفر  رگبار به را آمنه بود، چاه اعماق ته از
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 . مادر هم یبود پدرم هم کردم یم فکر_

  جواب که بخشمت ینم. امتیق امیق تا کنم ینم حاللت

 !شیآورد ایدن به تنفر با که یابچه  به یبد پس

  

  یا طعنه با و دهیکش اش شده دیکل یها  دندان انیم از

 .  زد صدا را اسمش تلخ،

 

 .  آمنه_

 

. برسد شی ها نوشته به  تا زد ورق هم پشت را دفتر

  بود زیلبر صبرش. دروغ  چه هر از بود  زیلبر صبرش

 خودش، ی ها خلوت نیب دیشا اما ؛یدشمن چه هر از

 !قتیحق و یراست به  کرده اعتراف

 دفتر نیا و کرد انشیب نانیاطم  با ابوعطار که یتیواقع

  استناد، عنوان به را خطش به خط  تا آورد را

 . بگذارد ش، یاهویه پر مغز  نهیزم پس از یاگوشه

 

@shahregoftegoo



 

   عباس بندر_۱۳۷۴ سال"

 

. دستام جفت  با ُرمیبگ رو اش خرخره خواد یم دلُم

 .هاش عشوه شر از شم راحت بکشمش

 .زاغ چشم دختره یا کرده خستم

 بعد کرده غلط یول. او هم یعل و داره دوست رو یعل

 ! کنه فکر یحت  بهش بخواد که سال همه یا

رمش نکنه اومده یچ  یبرا اصال  کرده الیگرفته؟خ ک 

 درآره؟ چنُگم از رو یعل تونه یم

. خوره یم  بهم ازش حالُم. نما مظلوم تهیعفر دختره

 . شوهرش با ماکو بره برگرده دیبا

 !دونه ینم قدر که  احمق رتهیغ ی ب یعطا اون

 خطره؟  یعل  ستین متوجه

  باباشو یرو  و رنگ...کهیکوچ  هنوز شهابُم ...شهابُم

 ؟ ...کنه یپدر  ایثر بچه یبرا بره یعل اونوقت دهیند

 ..."شه رد امجنازهُ  رو از مگه ذاُرم ینم نه،
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 تا یرز#

 

 

 

 ۲۷۸_پارت #

 

 

 

 

 .  رفتُم راه. پاُشُدم. ُدمیخواب تخت یرو

 .ام کالفه  که زد نق انقدر شهابم امدین که امدین

.  گشتم یعل دنبال  شب یکی تار یتو و رفتم پنجره کنار

 کنم؟  چه خو زده لک تنش  یبو یبرا دلُم

  خراب نی ا در پاشو چوقتیه کاش. نبود  ایثر کاش

  حال و یعاشق به چه  یُ عل وگرنه. بود نذاشته شده

 ؟ یخراب
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 ینم و داشتُم دوستش یبچگ همون از داره خنده

 یجد آدم یعل نه بترُسم، که نه. بزنُم  یحرف تونستم

 .بود

 که نیهم. بود مشقاش و  کتاب و حساب یتو سرش

 نیا از و شه ییهوا نکنه که دیلرز دلُم  دانشگاه رفت

 !کنه پسند پرافاده  یها یتهروون  دختر

  یواشکی عباس بندر برگشت که اول بار. نکرد پسند

 .عمو دختر یشد خوشگل چه گفت گوُشم در

 

لُم تو قند   . شد آب یهلُپ د 

 .خجالت از شُدم سرخ و انداختم  نییپا رو سرم

 .بود اومده  خوشش

 

 از کردن یخواستگار  یها پچ پچ کم کم ماه، چند بعد

 ور او ور یا از گوُشم به نکاح و  نشون و بابام

 .دیرس

 .دیقاپ رو یعل قلب و شد داشیپ ا یثر کهوی یول

  رفتن فرنگ ُمرده کشته که شد یدختر عاشق هم یعل

 ! بود زهرمار و  کوفت و کتاب و دانشگاه و
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 . خواست ینم رو من

 .نبوُدم خوشگلش گهید

 چرا؟ 

 در و نداُرم سواد شتریب کالس چهار  نکهیا واسه

 ستُم؟ ین شانش

 .استقبالش رفتم کرد روشن رو اطیح که  نشیماش نور

 .خونه یتو اومد کوفته  و خسته

 .  مبل یرو کرد پرت و درآورد رو کتش

  دعوا یانگار بود نیغمگ  و خسته و آشفته صورتش

 !ادیب نکهیا قبل کرده

 هی ای بزنم یحرف خواستُم خنده با و  رفتم کشینزد

 . پُرم تو زد تخم و اخم با که بگم یدینباش خسته

 

 . آمنه بخوابم خوام یم_

 

 .  زد ی م حرف یتهرون بود، آروم  که ییها وقت

 ! اشیاجداد و آبا زبون به بود یعصبان  که مییها وقت
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 بغلت ریکنه؟بگ یم هیگر انقدر بچه  نیا چرا_

  بگم؟چجور بهت دیبا من هم نیا. گهید بخوابونش

 یم یتاب یب داره امییم  موقع هر که  یهست یمادر

  کنه؟

 

 بزنم یبد حرف خواستُم ینم. رسوند لبم به رو جونُم

 . بوُدم زن هم من  اما چم؛یبپ پاش و پر به ای

 . رو هاش یمحل  یب گرفتم ی م دهیند چقدر

 . رو هاش ی دلتنگ گرفتم ی م دهیند چقدر

 

 ساکت نیا قبل تا ُدمیکش غ یج و کرُدم مشت رو دستام

 فحش  به رو همه و ُدمیکش غی ج بار نیا اما بوُدم؛

 .بستُم

 

 تا یرز#

 

 

 ۲۷۹_پارت #
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  هم از مارو  یزندگ ا؟زنکهی؟ثریعل یرفت  که شیپ_

 یاکرد نگاه پست یدار اته  ساله چهار بچه پاشوندیا

 ن؟ین بس

 ایثر که ین یا دنبال یبش  تیزندگ سر باال که نیا یجا

 .اگردت که با اخردن چه ارت کجا

 .شو یناسالمت شهیا شو

 یبکن قبول  ادناوا چهی ب حاملن هندن  جلو اشکمش

 اخووت؟ شوو دگه یکی کنار یبود عاشقش که یدخت

 هم از رو ما  یزندگ کهیا؟زنی؟ثریعل یبود یک شیپ)

 ینم هم نگاه رو پسرت یدار  ساله چهار  بچه پاشونده

 ست؟ین بس یکن

  کجا ایثر ینیا دنبال یباش تیزندگ سر باال  نکهیا یجا

 ! گرده یم  ایک با خوره یم یچ ره یم

 .شوهر ،یناسالمت داره شوهر
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  قبول یخوا ینم چرا ست حامله اومده جلو شکمش

  ها شب گهید  یکی کنار یبود عاشقش که یدختر یکن

 ( خوابه؟ یم

 

 .بود برق  و رعد مثل زد که یلیس

 از ای سوزش از نه گرفت شیآت و سوخت صورتم

 .هام گونه یرو دستش نشستن

  به بخوره جوره هر دستش بودم نیا عاشق  که بُخدا

 . میُ ها سیگ. صورتُم. بدنُم

 . یقال یرو دیچک هام اشک چرا دونُم ینم یول

 

 بد ایثر درباره دگه بار کی فقط... آمنه دگه بار کی_

  گهید بار کی فقط...آمنه گهید بار کی...) ادزه حرف

 ...( بزن حرف بد ایثر درباره

 

 . بوُدم افتاده زانو  با نیزم یرو

  زُدم یپوزخند. شُدم بلند و کرُدم جور و جمع  رو خوُدم

 تو همه نیا داُدم بها همه نیا بخاطرش  که یانتخاب از
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 یم رو یعل که ستاُدمی وا ُمم یجلو خورُدم، یسر

 ! خوام

  و ببره باال زنش یرو رو دستش که شد  نیا آخرش

 !بزنه  کتکم گهید ناموس یب هی زن بخاطر

 تو:گفتم و  داُدم تکون طرف اون و طرف نیا رو سرم

 ایب ابو؟ چه تهش. ادزه یلیس صورتوم ور نیا که

  رو صورتم ور نیا که تو.)بزن یلیس صورتمم اونور

 صورتمم اونور ایشه؟ب یم یچ تهش. یزد یلیس

 .(بزن یلیس

 

 که بود مخش  یتو شهاب هیگر. برد باال  رو صداش

 رو در و اتاق برد و گرفتُ  رو دستش و  زد داد سرش

 . بست روش

 پرت گلدون  و ُدمیکش غیج سرش فقط یعصب  و خسته

 .زُدم رو خوُدم و کرُدم

 

 بر نقش رو ُدمیام نیآخر و گرفت رو دستام مچ جفت

 . کرد آب
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  اش شده چفت یدندونا یال  از و زد زل هام  چشم یتو

 .  شکست رو دلُم و گفت خواست یچ هر

 

 به نشت پات ریز خان بزرگ که یموقع  تواسته_

 ! ادکرده فکر  جاهوشمیا

 فقط مرد کی  قلب. ناتونوم. امبشت دوست ناتونوم مه

  که یموقع ی خواست یم.)انیثر زن اون  و زنه کی به

 یم فکر نجاهاشیا به  نشست پات ری ز خان بزرگ

 !یکرد

 کی قلب. تونم ینم. شمبا داشته دوست تونم ینم من

 .(است یثر زن اون و زنه کی ی برا فقط مرد

 

  تایرز#

 

 

 

 ۲۸۰_پارت #
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 .زُدم زار و نیزم یرو نشستُم

 قمار یتو  رو زشیچ همه که بوُدم شده یکس مثل

 . باخته

 .باخته رو پسرش که خان بزرگ مثل

 . ماما و حنانه  و هیهان مثل

 . اتاق یتو رفتُم ونیش و  ناله و آه با و زُدم رو خوُدم

 .اهیس  و بود شده لبو هیگر از بچه

 و گرفتمش بغلُم یتو و کرُدم یعل نثار ینینفر و لعن

. چوکوم بخواب شیه ش،یه که خونُدم گوشش ریز

 . بخواب

 

  اشک غرق که صورتش و ُدمیکش سرش یرو دست

  غصه و غم هم اش نداشته پدر یجا. ُدمیبوس رو بود

 .ُدمیبوس رو اش
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  جا همه. رفتُم  آشپزخانه داخل و گذاشتُم تختش یرو

 یحت که یا  شکسته یها تکه و بود خورده شهیش پر

 ! شه ی نم اولش روز نیع هم شی بچسبون اگه

 

 ...ما شو هر کابوس یشد تو که آخ...ایثر آخ

 

  یتو رو بود شکسته  چه هر و برداشتُم رو جارو

  طبق. رونیب بود رفته یعل. ختُمیر  آشغال سطل

 !انداز فتنه کهیزن همون دنبال معمول

  یتو برنگرده گهید که یراه...باُشم یراه فکر به دیبا

  رو سرش  پشت و برنگرده که بره یجور...شهر نیا

 !کنه نگاه

 بگم و برگرده  که انتظار به چشم. رفتُم پنجره پشت

 . رفتُم در کوره از اگه کرُدم غلط

 .شد ینطور یا که کرُدم غلط

 . ما سر باال بمونه و ببخشه

 یتو رفتُم راه استرس با و  ُدمیجو رو هام ناخن گوشه

 !خونُدم ی الکرس هیآ و  زُدم قدم بزرگ، اتاق همون
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  سالُمم جواب کالفه و خسته. برگشت صبح یدما دم 

 . حموم یتو  رفت راست کی و داد رو

 خود، به خود  ،ینجور یهم  هام اشک و شُدم وسیما

 . صورتُم یرو ختیر نییپا

  در که زد دهانُم یتو قلبم و اومد خون  ناخنُم گوشه

 . کرد باز باالخره رو حموم

 

  ؟یبکش سهی ک رو پشتم یا یب یتون یم_

 

 . یپشت اط یح به دهیچسب ییرایپذ یتو رفتُم بدو بدو

 

   ناتونُم؟ چرا  ها_

 

 یرو هم یعل. نشستُم یصندل یرو و ُشُدم حموم وارد

 . بود نشسته یا گهید یآهن یصندل

 

  ؟یدینخواب_
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  خواب یک تو بدون نامرد، بگم خواستُم. گرفت بغُضم

 باشه؟ دوم بار نیا  که اومده من  یها چشم به

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۸۱_پارت #

 ماکو_ حال _زمان #

 

 

 

 

  سر چپ چپ،  ناخواسته و  بست را دفتر یعل آمدن با

 .کرد برانداز را شی پاها تا

 برمال از پس بود افتهی پرورش قلبش در که یا نهیک

  نکهیا اما سوزاند؛ و خشکاند آمنه، یها دروغ شدن
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  به یواه یدهایام گاه گه و کرده طرد را  او ها مدت تا

 !  زد دامن شیپ از شیب اش ینیبدب به داده مادرش

 

  ؟یخور ینم شام_

 

 .  شد  صرف:گفت و  نشاند لب به تلخ یپوزخند

 

 ! یا افهیق تو_

 

   نباشم؟_

 

  را آرنجش و نشست تخت لبه اش، یرو  به رو یعل

 اونوقت:دیپرس  متفکرانه  و چسباند شی زانوها سر به

  کار؟  طلب و زار حال نیا خوره ی م آب کجا از

 

 شده تلخ و  مشمئز یلحن با و گرفت سمتش را دفتر

 . دیغر
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 . بخونش_

 

   آره؟. آمنه_

 

 نگاه و افتاد چپه یصندل که دیجه اش ی جا  از یجور

 ! برخاست بندش پشت و  کرد علم قد وحشت، با یعل

 

. ستین روزم  دو یکی زخم . ستین یا تازه قصه_

  سنگ ینامرد یتو و کردن بد تو حق  در قبول باشه

 !گذاشتن تموم

 . یکن بدبخت رو من ینداشت  حق یول

 .  ی کن ها یکار  کثافت نیا یقاط رو من

 !یپسر  و یپدر ی بابا  گور یبگ ینداشت حق

 ! یکن دار حهی جر رو آمنه...ینداشت...حق

 

 .اش یناراحت در  کرد یپافشار
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 یب چون داد تکان محکم هوا در را اش اشاره انگشت

  چه و خوب چه ت،یآدم برابر در بودند کرده رحمش

 .بد

 

 ... بابا یکرد ینم آواره رو  من کاش_

 

 .بست حلقه دارش بغض  و سرخ یها چشم  در اشک

  رنگ و شد برجسته اش قهیشق  و یشانیپ رگ

 !زد یکبود به صورتش

 و چسباند آمپر که بود آمده مغزش به یادیز فشار

 صدا" بابا" را یعل خشم، اوج در بار نیاول یبرا

 ! کرد

 

 یپدر و بمون پشتم جبران؟پس یبرا یاومد یگفت_

 به کنه  یکار عطا نذار. باش داشته رو هوام. کن

  نذار...ریبگ رو جلوم...دادم رد جا هر. برقصم  سازش

 !کنم خراب رو زحمتام

 

 تا یرز#
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 ۲۸۲_پارت #

 

 

 

 

 آن ،یعل حضور. کرد ریاس شیها دست نیب را سرش

 چشم تا کرد  وادار را شهاب اش یکینزد در درست هم

  او حسرت پر و تر یها  چشم به را مرطوبش  یها

 .بزند گره

 یپدر امن آغوش به و زد یبرخ تا بود ی کاف هیثان چند

 .ببرد پناه بود، نکرده یپدر  ها سال که

  هق بلند و اش شانه سر به چسباند را  اش یشانیپ

 .زد

 زبان از ها  خاطره دنیشن  و ها گذشته دنیفهم دیشا

 بود یمثبت ازیامت ،یعل و ا یثر چه و آمنه چه کدام، هر
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 قتیحق یپ  نو از و زدیبر هم به اول از را ذهنش که

 . بگردد

 

. نذارم تنهات که دم یم قول پسر، دم یم قول_

  کی دونستم یم چه. نادون و بودم جوون. مونمیپش

 !من از یگذر ینم و خودت واسه یش ی م یمرد روز

  آمنه و تو از گذشتن یعنی درست؛ راه کردم یم فکر

  ادی رو چاه و راه اش توله یوقت تا سگ که یحال در

 یب من   اونوقت داره یبرنم ازش چشم ره،ینگ

  غرق...خورده  شکست من...خودخواه من  ...وجدان

 !ها  چرا یتو شدم

  پسرش کرد؟مگه باهام یکار  نیهمچ خان  بزرگ چرا

  چپش و راست دست نبودم؟مگه وارثش نبودم؟مگه

 نبودم؟

  دختر آمنه، چرا. سرم یفدا ها نیا. یچیه نیا

  شوهرش رنگ ین و دروغ با که کرد ریش  رو برادرش

  بشم؟
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  را شهاب  یموها و دیکش شیها لیسب به یدست یعل

 و کرد نوازش خالص، و قیعم یعشق با و پدرانه

 که ییها سوال همون  بود کم:گفت شمرده شمرده

  با آمنه نکهیا مغزم، سوهان و بود شده روحم خوره

 وونمید داره کرده پخش  رو عطا مرگ  خبر یهدف چه

 ! کنه یم

 

 باشه، طرفه دو اگه...بابا هیز یچ نیهمچ  کی عشق_

 . مهیرج طانیش باشه، طرفه کی اگه  و...مقدسه

 

  یها صحبت مثل بود شده یعل با دادنش قلوه و دل

 .الدیم و زیپرو  یپسر پدر

  زبانش ورد  و نگذاشت کم یچیه زیپرو  که هرچند

 ". شهاب" و بود" شهاب"

 از را گارشیس پاکت و گذاشت زیم  یرو را دفتر

 آتشش فندک، با و برداشت ینخ. کرد جمع تخت یرو

 ریتصو بود، نیتسک اش دهیفا که یمضر دود با تا زد

 ! بزند خط اش شده ماریب ذهن از را آمنه
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 و شد موفق. بست  هم یرو  پلک و رفت پنجره پشت

 اشی رو شیپ تایرز معصوم صورت آمنه، یجا به

 !بست نقش

 دندان و بکر یها خنده...رنگش یآب زالل  یها چشم

 کننده مست عطر خوش  یموها...دلش ته از ینما

 ...اش

 

 تند تند و برداشت  را لشیموبا دلتنگ، و رفت دلش

 . کرد یریگ شماره را اش شماره

 

  یم خاموش نظر  مورد مشترک دستگاه_

 یم  خاموش نظر مورد  مشترک دستگاه...باشد

 یم خاموش...نظر مورد مشترک...دستگاه...باشد

 ...باشد

 

  تایرز#
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 ۲۸۳_پارت #

 

 

 

 

 !بود خاموش تلفنش

 نیماش چییسو و انداخت دور سرعت به را  گارشیس

 در طرف به و برداشت بود، شلوارش ب یج در که را

 . رفت یخروج

  نتوانست اما  بود خورده یکور گره هم در شیابروها 

 .دهد بروز را یآشوب دل نیا

 یب از را لش یموبا. کرد  کاله و شال. د یپوش را کتش

 راه از رفتنش با همزمان الدیم  که درآورد ییصدا

  کجا؟:دیپرس یعل با صدا  کی و دیرس

 

 .  ده ینم  جواب رو لش یموبا تایرز  شیپ رم یم_
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  از شتریب ماندن،. شد برقرار نشانیب نی سنگ یسکوت

 ! نبود زیجا نیا

 طرف به یمعمول یها  قدم برابر دو ییها قدم با

  که یا شده هیتعب دکمه به مشتش با و رفت  آسانسور

 !زد مستمر  و محکم ضربه چند بود، نیکاب کنار

  و یعل آمدن با که نبود یحساب درست یل یخ اعصابش

 در لنگ که یالد یم به زدن  چشمک و نگذاشتنش تنها

  بست را در بود، دو آن جانب  از یدستور منتظر هوا

 .رفت و

 

 . میبر هم  با بهتره پسر، خطرناکه_

 

 هتل از نکهیا از بعد قه،یدق چند و شد باز آسانسور در

 و رفتند  نیماش طرف  به دوان دوان زدند، رونیب

 .  کردند روشن را یبخار 

 

  ابوعطار یبرا هیمیقد نیماش نیا ،یعل حاج نمیبب_

  ست؟ین
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  یب دل بند دستش که فیح. بود عقاب شیها چشم

  نیا سراغ بود ممکن ریغ یال و شده نگرانش و قرار

 !نرود خرفت ریپ

. کرد حرکت کی دنده با  و گذاشت گاز پدال یرو پا

 یبان و باعث گرفتن ری ز به یبرا بود مشتاق چقدر

 ! فالکت و زجر  سال همه نیا

  نیماش یسو کم چراغ نور به و دییسا هم یرو دندان

 یسرما آن در و دوخت  چشم خان، بزرگ یمیقد بنز

 .زد عرق اش یشان یپ و لب پشت وحشتناک،

 

  یباال رم یم باشه مونده عمرش به روز  کی اگه_

 . هاش چشم به زنم ی م زل سرش،

 

  چوب تکه کی زبانش و دیکش ریت درد از سرش

 که یوقت از بزند  هم بر پلک نتوانست یحت . شد خشک

 !  کرد مالقات رذل آدم نیا با

 

  ابوعطار از من تو از شتریب. یدار ازی ن بهش یول_

 حس من. کردم نشینفر  و لعن من. برگردوندم رو
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 قلب نیا  یتو رو داشتم بهش که یافتخار و غرور

 ! ُکشتم یسنگ

  حلوا. جنگه. ستین کتاب و حساب وقت حاال یمنته

 پسر؟ که یفهم ریش دعوا وسط کنن ینم راتیخ

 

  تایرز#

 

 

 

 ۲۸۴_پارت #

 

 

 

 

 سرعت با اما. نکرد کتمان را ابوعطار به اجشیاحت

 و کرد یط را بود لغزنده که یا جاده تا ستیب و صد

 . دیچسب محکم  را فرمان دستش دو با
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  و غرور از ییبودند؟ردپا نیچن نیا  ها یخی ش چرا

  یرو ،یخواه ریخ و یشی اند مصلحت و  دروغ تکبر،

 بود؟  پهن دارشان مردم و ارزش یب یزندگ فرش

 ... نبود اگر که

  بشینج و فی شر پدربزرگ آن   از ژهیو خصلت   نیا اگر

 ...نبود

 از نبودند مجبور را ها بتیمص نیا از ک ی چیه دیشا

 !  بگذرانند سر

 و  فقط ،ی اصل گناهکار و بود ریتقص یب ریتقد دیشا

 ! بود یخیش  ابوعطار فقط

  

   م؟یکن اعتماد بهش یچجور_

 

 را خودش زور به یکی ژنت  لجاجت خروار خروار با

 که یتاوان هر به را شده خراب یها پل  تا کرد قانع

 ! بسازد قبل، از بهتر یحت و اول از شده

 

  ابوعطار  تا هیکاف نیهم.  میکن اعتماد نداره  یلزوم_

 . میدار نگه خودمون شیپ رو
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  چله، از ادشیفر و ردیبگ نتوانست را خشمش   یجلو

 . رفت در ناغافل

 

 راه خودمون دنبال رو  یخراب نیا مسبب دیبا چرا_

 به بودنش که آدم نیا از میدید یری خ م؟چهیبنداز

   کنه؟ کمکمون ییتنها

 

  در بود مانده جا. کرد روشن را نشیماش ییجلو  چراغ

 ریغ برود، کلنجار مغزش با که هم چقدر هر و گذشته

  یبابا گور دیبگو شب ک ی عرض در که بود ممکن

 !نسب  و اصل و شهی ر چه هر

 

  خان بزرگ و عطا حواله لب ریز  جانانه،  فحش تا چند

  هتل با اش فاصله یلیخ  که یریمس یانتها  تا و کرد

 .دیخز الکش در و نزند یحرف نبود،

 

 به و کرد پارک  را نیماش یپشت کوچه همان  در ییجا

  رفت یبلند  یها وارید طرف به اطیاحت با یعل همراه
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  دهیکش چالش به را اش جربزه آن، از رفتن باال که

 !بود

 و انداخت تایرز اتاق پنجره به ینگاه کمر به دست

 که بود ها  حرف نیا از تر ناآرام. خاموشش المپ

 نیا به  شدن وارد دیق  یباز شق کله  بدون بخواهد

 . بزند را درندشت عمارت

 گرفت قالب یفور را دستش که خواند ی عل را فکرش

. بده آمار شیدیند اگه:گفت مطمئن و خفه ییصدا با و

 از رو ات جنازه خوامینم. ننداز راه  بزن بزن تنها

 ! ارنیب رونیب خونه  نیا یتو

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۸۵_پارت #
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  ،خورد  در به که یا ضربه با بود دهیخواب تخت یرو

 آلود خواب و کرد باز مهین تا را  شیها  پلک

 . بابا دمیخواب:گفت

 

 به و دهیترس را خواب چراغ در ری ج  ریج با یول

 که شهاب دنید با و برگرداند سر. دکر روشن  سرعت

 بود گذاشته اش ینیب نوک یرو را اش اشاره انگشت

 لب واج و هاج نپرد، رونیب دهانش از یکالم تا

 . او  یمباالت یب از گرفت دندان  به را رنشیز

 

 نتت؟ یب یم یکی یگ ینجا؟نم یا یاومد یچ  یبرا_

  

 آن و طرف نیا را وزنش  ینیسنگ و نشست تخت لبه

 .شود بلند اش یجا از بتواند تا کرد طرف

 دست ستاد،یا اش ی پا دو یرو نکهی ا محض به

 . نشست کمرش یگود یرو  شهاب مردانه

 . تیحما و  ینگران و تماس نیا یبرا بود زده لَه لَه
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 . انهیناش یها توجه نیا یبرا بود شده دلتنگ

 

 ؟یبود کرده رو ؟فکرشیچ دتتید  یم یکی اگه_

 

  یب قدر همون. ینداد رو لت یموبا جواب  تو چون نه_

 . مادمازل یهست تو که فکرم

 

 یب برابر در ردیبگ جبهه  نیا از شتری ب نتوانست

 . خطر همه نیا دنیخر جون به  و شیمالحظگ

 .بود پا کی مرغش نکه یا از دیخند

 قانهیعم  شهاب نافذ و  اهیس یها چشم به و دیخند

 ! افتاد انیجر به وجودش سراسر در خون و کرد نگاه

 

 تونم ینم...نگرانم...دمیترس. خب  کن درک_

.  تختت ی رو. شتیپ امیب ها شب شه ینم...بخوابم

  بخوابم؟  کنارت
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 و بود رفته یشاک و بدقلق و یعصب یتا یرز امشب،

 . بود آمده بخشنده و نازک دل یتایرز اش یجا به

 پهن شانه یرو را دستش یشوخ به نیهم یبرا 

 که یمعتاد مگه:دیپرس اغواگرانه و  گذاشت شهاب

  ؟یبخواب من بدون ینتون

 

  یم بد حالم. رهیگ یم  درد ؟بدنمیدونست ینم آره_

 و بکشم تونم ینم نفس. ره یم باال قلبم ضربان. شه

 .کنم یم یقرار یب ساله دو  یها بچه مثل

  شت؟ی پ ها شب امیب تونم یم حاال

 

 نیا یاهال یکس هر از بهتر یول...بود ممکن کاش

  یتغار ته ی عمو را عطا  را بابا حاج شناخته را خانه

 ...  را اش

 

  ینم گهید  شهاب کن روشن رو هیقض نیا زودتر_

 . ندارم رو  طاقتش. تونم
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  بازار آشفته نیا یتو چون. بده فرصت  روز سه دو_

 و. داستانه نیا کل دیکل که اومده یکی  مصب، سگ

 ! بزنه دورمون یراحت نیهم به ذارم ینم باش مطمئن

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۸۶_پارت #

 

 

 

 

 .بود چیپ در چی پ و مبهم شهاب یها  جمله

 !بود؟ که یعل جز آمده  یکی نکهی ا از منظورش

 

  ابوعطار؟_
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. بست را بازش مهین  دهان. خال وسط زد میمستق

 شکمش و پراند سام که یلگد  به و نشست تخت یرو

 ناخوداگاه. داد نشان واکنش یفیخف  غیج با آمد درد به

 و چالند اش شده منقبض یها انگشت نیب را پتو

 .  کن قفل رو اتاق در:گفت

 

  تایرز شیپ و کرد قفل را در یمعطل بدون شهاب

  همان عطا، پدرش که بود نکرده هضم  هنوز. نشست

 راهیب و بد  سرش پشت که یکس همان وجدان، یب آدم

 ک ی و کرد اشک را چشمش کی که یکس همان گفت،

 حد سر تا  را شهاب زدن دستور خون، را چشمش

 !ایثر قتل  به مشکوکه بدتر همه از و داده مرگ

 

 چرا...بها و  یقربان همه نیا مسبب...ابوعطار حاال و

 چرا؟ آمده

 بگذارد؟ دلش  یکجا را یکی نیا هضم
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.  شهاب کنم صبر تونم ینم روز سه دو از شتریب_

  شدن دایپ. ادییم در جور  نظر به یچ  همه راستش

 و یدشمن نیا. تو و من ییجدا. مامانم ُمردن. بابام

 !هم به رسوندن بیآس

 دکتر بار چند  حاال تا ی دون یم...ندارم رو تحملش

  و جانیه و استرس...کردم؟ رد شوک چقدر...رفتم؟

 دوره گفته دکتر...سّمه پسرمون  یبرا بد اتفاق

  یم خطا نیتر  کیکوچ و گذرونم یم دارم رو یحساس

 ... چون بشه ما از یکی مرگ باعث تونه

 

 جان نکهیا از بود یعصب. کرد قطع شهاب را حرفش

 . خطر در افتاده اش  بچه و زن

 

 و تو مراقب. ادیب شیپ یاحتمال نیهمچ ذارم ینم_

  شماها تا رمی بگ دهیناد رو خودم باشه شده. هستم سام

 . تایرز کنم یم رو کار نیا د،یبمون زنده
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  خواب تو که یهمونجور . بمون شمی پ امشب پس_

 ینم تو که  یهمونجور. ندارم خواب هم من ،یندار

 . تونم ینم هم من ،یبکش نفس یتون

 

  نکهیا از پس  شیها اشک اما بود گرفته اش هیگر

  محکم و سفت و دیکش خودش سمت را او شهاب

  یها مژه  و خورد زی ل صورتش یرو کرد، بغلش

 .کرد  تر را اهشیس

  

 چکسیه. مونم یم شتی پ  نجایهم. رم ینم جا چیه_

 ؟ید یفهم. تایرز ره یبگ هم از رو ما تونهینم

 

  تایرز#

 

 

 

 ۲۸۷_پارت #
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 گردش و بزرگ شکم یرو را دستش و دیخز پتو ریز

 انیپا به ی عل با شهاب صحبت  تا بود منتظر . گذاشت

  نکهیا سر بود،  شده مفصل اش مشاجره یول. برسد

 ! افتدیب عطا دام ریگ مبادا

 

  مثل هنوز. زد دهیچیپ ط یشرا نیا از ی نیغمگ لبخند

  یب دلش ،یی آشنا نینخست یها ماه مثل  اول، یروزها 

 ! تازه جانشی ه و بود قرار

 

 . بره فرستادمش_

 

  را آرنجش و دیکش دراز کنارش تخت، یرو  شهاب

 با و برد سرش ریز را دستش کف. گذاشت متکا یرو

 لمانیا:دیپرس بود، نرفته فرو هم در که ییابروها 

  ها؟ شب خوابه یم نجایا
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 زد زنگ گوشش در شهاب یرکیز ریز و   زیر حسادت

 .لرزاند نو از را دلش و

 دلبرانه لبخند باکانه یب. نگرفت را اش خنده  یجلو

  و کنواختی  چوقتیه اش رابطه نکهیا از و زد یا

 . خجالت از ُمرد و کرد شکر نبود، یمعمول

 

  چطور؟. یگاه_

 

 من" هیشب . بود شهاب انداختن دست  هیشب لبخندش

 !"زمیعز  جانت به افتاده یا  ولوله چه  انمیجر در که

 

 ادیینم باشم؟خوشم رتیغ یب که ی ندار انتظار_

 افهی ق و ختیر از رهیگ یم لجم...بپلکه اطرافت

  کهیمردت دمیکش بو یفرسخ صد از رو تشین...اش

 ! شیت ی ت یالابال

 

 ... ات افهیق فقط. نزدم یحرف که من باشه_
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 !امدیدرن  جور کلمات با و نبود گفتن قابل حسش

 برق اشعاطفه پر یآب یها  چشم و دیخند بلند بلند اما

 . زد

 

   چشه؟ مگه ام افهی ق خب_

 

 و کرد باز را عبوسش افهیق کمی. دیخند  تای رز یپا هم

 اش یشمیابر  یموها نیب  را چپش دست یها انگشت

 .زد شانه و برد

 یها  الیخ چون بود شده مسحورش و مست

 .ماه چند نیا در بودند دهیبُر را امانش گوناگون،

 

  بود؟چطور آورده دوام بود؟چطور  مانده زنده چطور

 بود؟ اوردهیدرن قبرستان از سر

  بود خمار ای  ها وقت شتریب الکل، و دم و دود لطف به

 کمد سر  آنقدر هم، یاریهوش یها وقت. خواب ای و

 بو را  شیها راهنیپ کنان هیگر تای رز  یها لباس

 . برود حال از تا چسبانده دهانش به و دهیکش
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 الدیم رو ت ی حاملگ خبر رترید ماه چند اگه یدون یم_

 تا؟یرز بود نمونده یباق من از یچ یه آورد،یم

 

  تایرز#

 

 

 

 ۲۸۸_پارت #

 

 

 

  یرو زی خ مین آلود خواب و نزده آفتاب صبح، سر

  غرق صورت به و دیچرخ  تایرز سمت. نشست تخت

 .کرد نگاه  یطوالن هیثان چند  تا اش محجوب و خواب

 دخترک فی لط و نرم یموها  یرو یدست  اریاخت یب

  عقب به را زمان که خواست وجود، همه  با و دیکش

 !برگرداند
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  جبار لقب خسرو ناصر یهمه  تایرز با ازدواج از قبل

 .بودند داده نسبت یخی ش شهاب  به را نگیس

  سوال ریز را  او در مروت   و رحم و احساس یچ هر

 .بودند برده

 اورند،یب در را هیقض شور بخواهند  که نه

  یدختر کباره ی به نکهیا از قبل تا بود نینچنیا...نه

 ...!  شود سبز راهش سر دراز  زبان و نترس

 

  هزارم،  بار یبرا و دیبوس  آهسته را تایرز یشانیپ

 .کرد  یخواه معذرت سرش یباال

  طور به لب ریز که دهیچسب را اش قهی گناه، حس

 باز مرورش که زد شخم را ییها خاطره خودکار،

 . بود ها زخم کردن

 

 سرت ییبال چه که یکن فراموش  یتون  یم یچجور_

 خوامم ینم...تایرز دمینبخش رو خودم هنوز آوردم؟من

  و عذاب شده کارم هرروز و شب هر  فقط...ببخشم

 عقد وونیح  کی مثل اومد دلم یچجور...یخودخور

  داد سرت...بزنم حرف بد باهات...بزنم  هم به رو
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 یها  الت از فقط که یکار  کنم چپه رو زیم...بکشم

 . زنهیم  سر یابونیخ

 

 گوشه و شد خم. دیکش باال تایرز یگلو  ریز تا را پتو

  گوشه از اشک یا قطره و. دیبوس را اش یصورت لب

  صورت یا  پنبه پوست یرو  تمام سماجت با چشمش

 ! نکرد دایپ را آن کردن پاک فرصت که ختی ر تایرز

 

  ل؟یوک  دنبال یبر یتون یم لمانیا_

 

  ُمرده و سرد یوارهاید نیهم پشت عطا نکره یصدا

 . بود

 

 .کن امر فقط شما. عمو آره_

  

 حاج باغ ارتشیب ظهر تا و شو ریگیپ  برو زودتر_

 . بابا

 

@shahregoftegoo



  دیکش یقیعم و بلند نفس. بست یعصب را  شیها  پلک

  که بود مطمئن. ردینگ خون را شیها  چشم یجلو  تا

  بود تایرز طالق گرفتن و  دادگاه برد ل،یوک با کارش

  جنازه یرو  از نکهیا مگر و خوانده کور هم آن که

 !شود رد اش

 

  لمانیا با عطا یها پچ پچ یصدا تا رفت  اتاق در پشت

 .نفرت و نهیک و بود خشم پا تا سر. بشنود  بهتر را

  را ایثر به یعل دنینرس انتقام تا بود قبل شهاب کاش

 را دهیکش که یکثافت یها  نقشه و یباز  حقه انتقام

 ! ردیبگ

  رییتغ قول تایرز به یعل به خودش به که فیح اما

 . بس و بود داده

 

  ؟یکن خبر رو لی وک یبخوا  ستین زود نظرت به عمو_

 

  دیبا. کرده نیکم اطراف نیهم کنم یم حس چون نه_

 .می بَکن  رو داستان نیا قال تر  عیسر  چه هر
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  تایرز#

 

 

 

 ۲۸۸_پارت #

 

 

 

 

 در رهیدستگ  مانده کم.برسد انفجار ینقطه  به مانده کم

  عطا دهان   در محکم یمشت  و بکشد ن ییپا را یلعنت

 .بخواباند

  با و گرفت شکل شیها لب  یرو یعصب و تلخ خنده

 دست خشم، از کرده عرق یصورت و قفل یفک

 نقشه تا یرز یصدا که برد در سمت  را مرتعشش

 ! کرد آب بر نقش  را شیها

 

   ؟یکنیم کار ی چ یدار_
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 قدر و قضا میتسل را خودش  و گذاشت هم بر پلک

 در که  دیکش تایرز را  راهنشیپ نیآست گوشه. کرد

 نیب درست. اندازدیب رشیگ اتاق، از یاگوشه

  کرده اشمحاصره  طرف همه از که ییها  چهارچوب

 . بودند

 

 ...  وگرنه دمیپر  خواب از یآورد  شانس_

 

 نیب از خفه  و خفته یحرص  با و دیپر حرفش انیم

 .  دی غر اش شده دیکل یهادندان

 

 نکرده؟چه که کنه کارمونیچ  خواستی؟میچ  وگرنه_

  رو هات اورده؟چشمین که ارهیب سرمون مونده ییبال

  یگفتیم که ینبود تو نیا...نیبب رو تی واقع...کن وا

 که تو یشد ترسو شده ی؟چ یشنوینم پس  بشنو؟چرا

 !ینبود  ینجور یا

  هزار یجلو و  ینکرد سپر نهیس دمتید  که یاول روز

 ؟ینستادیوا نامرد تا
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  یرو ختیر و گفت را هایگفتن. دیکش یراحت نفس

 . رهیدا

 

 تا دو. بودم جواب حاضر. بودم نترس من آره_

 . دادمیم رو جوابت تا چهار  ،یگفتیم

 شد؟تو یچ یدونیم اما...جسور...رک...پروا یب 

 که یکرد  مجبورم ناخواسته. میزندگ یتو یاومد

  استیس با  و کنم یفداکار. ببخشم. برم شیپ واشی

 ! کنم انتخاب رو هام جمله

 !ینبود ینجور یا تو چون شهاب ی کرد مجبورم

 نکهیا بخاطر ترسم یم. ترسمینم نکن فکر هم  حاال

 . مادرم

 .عاشقشم من و کنهیم  رشد داره وجودم یتو پسرم

 

  تیقاطع با باالخره تا زدند  زل هم یها چشم ین ین در

 .  کرد کامل را حجتش اتمام یمابق دل ته از و
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  چیه خوامینم گهید. تمیواقع دنبال تر مهم همه از و_

  کار   گناه وسط نیا که یکس هر خوامیم.  بمونه یراز

 ... کنم مجازات خودم وهیش به رو

  

. زد یمحو لبخند یحت  تایرز هدف از بود خوشحال

 به رو نیح همان در و دیپوش و برداشت را کتش

 عطا رفتن از تا بود ستادهیا پنجره پشت که ییتایرز

  زه؟ی خ سحر شهیهم:دیپرس یکنجکاو  با گردد مطمئن

 

  ؟یک_

 

  باال را کفرش یعل نام از بار هر که میقد ادی به و

 ! بابات:گفت ناخوداگاه بود، آورده

 

  تایرز#
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 ۲۸۹_پارت #

 

 

 

 

 غضب از که ییها دندان با  شهاب بالفاصله. رفت عطا

  با یسر نیا و کرد تایرز به رو بودند شده هم چفت

  قهیدق چند  هیکنا بخواهد که یطور تر، میمال یلحن

  میبر شو  آماده:گفت اوردیب در او دل از را ششیپ

 .میبخور  صبحونه

  

 شده ریدلگ و سرد نشانیب جو رون،یب  یهوا از بدتر

 یبو نوزاد، کی تولد یبو دهد، جشن یبو دیبا. بود

  یبو نه ماه، بهشتیارد یهوا یعاشق و عشق

 . سرما و خی جنس از یزمستان

 

 .امخسته . بخوابم خوامی م. برو تو_
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 .ردی نگ بغضش کرد یسع و نشست تخت یرو

 که زد یا ساده بافت یالک  و کرد یباز شیموها با 

 اش یشمی ابر یسوها یگ  تار به تار در شانه هوا یب

 ! نشست

 نامعلوم ی ا نقطه به و رفت نیب از کم کم اش یخفگ

 راه اش شکسته دل با شتری ب  کمی شهاب کاش. زد زل

  درد و بود  یزخم خودش  یوقت نزند زخم حداقل د،یایب

 . حسرت از مملو و دهیکش

 

  حد در بدم بهت  املت خوام یتا؟میرز صبحونه میبر_

 در عسل با  ریسرش. گای الل حد در پاچه کله. شاهانه

 باالخره. یبخور  باهاشون هم هات انگشت. بنز حد

  رو جونت همه خوامینم  یدار جون تا دو ،یمادر

 !  بخوره کوچولو والیه اون

 

 ". والیه" اسم دنیشن از گرفت اش خنده

 

   ؟یکن یم  یحسود هم  بچه نیا به_
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 . رفت فرو هم در  یشینما شهاب تخم و اخم

 .کرد مکث و دیبوس دل ته از را  تایرز یموها

 و قلب در که یچ هر یول دهد؛ کشش نخواست  یلیخ

 . وسط دیکش تعارف یب را بود مغزش

 

 . تره مهم زنم  چون آره_

 

 ست؟ین مهم سام_

 

 دو را جانش آماده، و  حاضر که یآنقدر. بود مهم

 .دشمنش به بدهد و بگذارد نقره ینیس در یدست

 بگذارد کنار را روزید آدم آن سام، بخاطر که یآنقدر

  یزندگ یهاچاله و چاه ریدرگ فکرش یا لحظه مبادا تا

 ! گردد اش

 ...بزند لق او آرامش مبادا

 .مبادا
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 با زود یلیخ اما کرد اش ملعبه واجور جور یفکرها 

 بدم،  بهش رو ایدن بخواد اگه:گفت تمام تیقاطع

 ! کنمیم رو کار نیا درنگ یب که باش مطمئن

 

. خورد زیل دستش از کبارهی  به تایرز  یموها دسته

  تکرار یب و یآب یها یگو  همان با و برگشت سمتش

 .  کرد نگاهش

 

 .میا گشنه دومون هر  میبخور صبحونه میبر پس_

 

  تایرز#

 

 

 

 ۲۹۰_پارت #
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 نفره دو زیم سمت. کرد باز را آرام رستوران   کافه در

  بود، کرده دنبال را تایرز  نگاه ریمس. رفت یدنج و

 دوم و یکوهستان و یبرف منظره به بعد  و زیم به اول

 .یکنار  نهیشوم آتش   یهاشعله

 

 نه حداقل نبود، دشوار آنقدر تایرز الیخ  و فکر حدس  

 را اخالقش بم و ریز ییدایش سر از که شهاب یبرا

 !بود گرفته ادی

. نشست زیم پشت و  دیکش عقب را یچوب یصندل

 جز به نبود اطراف آن صبح هفت ساعت چکس،یه

 . رستوران کافه سرآشپز و تایرز و خودش

  را آفتاب تنبل صبح طلوع ییتا دو که بهتر نیا از یچ

 کردند؟  تماشا  یبرف یها کوه پشت از

 را تایرز کوچک و سرد ی هادست که بهتر نیا از یچ

  کرد؟ گرم را او دهانش داغ بخار با و گرفت

 

 ... خوبم  ؟منیکنیم کاریچ  وونهید_
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  جلوتر را اشتنه  باال  و کرد کیبار را شیهاچشم 

 .دیکش

 و سر  یب و یعاد یزندگ کی یبرا زده لک دلش

 . صدا

 و بگذارد مدار و قرار اشیشرع زن با  یمکیقا که نه

 به لمانیا نکه یا از افتدیب  خروش و جوش به رتشیغ

 . بود کی نزد شتریب او

  دوخت چشم  رنگش رهیت و  نافذ یهاچشم با ناخوداگاه

 ! بکشد یاساس ینشان و خط که تایرز   یهایآب به

 

 رو ما ندارم هم ییابا...کنمینم فرار یکس از من_

 نیا از زودتر وگرنه کن تموم هم تو...نن یبب ینجور یا

 . عطا  سروقت رمیم روز سه دو

 

  با شهاب که دیترس و دی کش پر تایرز ذهن  از هاکلمه

 .بسازد تازه یدردسر  یباز شق کله

  سالح، خلع  با که بود کرده حمله یناگهان یقدر به اما

 ! نکرد دایپ را دفاع فرصت
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  ؟یچیه از یترسی نم پس_

 

 یاوقفه که  آورد را صبحانه لهیوس و  یچا  سرآشپز

 از یخاص  غرور حس با رفت که تا یول  کرد؛ جادیا

 نکرده رها را گریهمد یسخت همه نیا بعد نکهیا

. ترسمینم نه:گفت تحکم با و انداخت باال  سر بودند،

. شم میقا سوراخ تو موش مثل که ومدمین راه همه نیا

 نشد یول  هیسخت کار دونمیم. گردونم  برت تا نجامیا

 نه؟ مگه تا یرز نداره که

  اون...بذاره تنها رو بد آدم  ستین قرار که قصه یپر

 همه نیا نیب رو القلبش یقس قلب یحساب  یوقت هم

 ...! باخته  دعوا و جنگ و ببند و ریبگ

 

 ییجورا  کی کنمیم حس  حاال اما  دونم ینم_

 م،یبود جا هر  که لیاوا همون مثل یشد.  شناسمتیم

  یشی م آشنا یدار. دارم دوست یگفتیم کردینم یفرق

 ...انگار شناسمتیم  کم کم...برام
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 مردانه خنده همان با و دیخند. بود کرده خی اش یچا

 لشی موبا صفحه و دیرس یامک یپ که برداشت را فنجان

 . کرد روشن را

 

 اما. شکر رو خدا شده خوب ایض پسر داداش"

 که یتقلب دارو نیا یپ افتاد مدت نیا ایض  خود یبدبخت

 . اره یب در رو ماجرا یتو و ته

 کدوم کار بفهمه تونسته بلبلبشم و گل شانس از و

  حروم  عطا هم داستان نیا پشت نگو. هیوجدانیب

 !ستزاده

 . ماکو ادیب که کفش کی تو کرده رو پاهاش هم  حاال

 "سرمون؟ تو میز ی بر یخاک چه

 

  تایرز#

 

 

 

 ۲۹۱_پارت #
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  نکهیا محض  به و گرفت را الدیم شماره عجله با

 و کرد روشن را صدا پخش بلندگو د،یشن  را اش"الو"

 .  کن تکرار  رو یگفت امکیپ تو که یچ هر:گفت

 

 نیب یتقلب  یداروها چپوندن دهیفهم ایض گمیم_

  دمار نجایا ادیب خوادیم. عطاست  کار یاصل  یداروها

 ! ارهیدرب زتیعز زن پدر  روزگار از

 اشکله. دردسر تو فتهیم م؟بدتریکن  کاریچ یگیم

 .  دهی م یسبز قورمه بو یحساب

 

. انداخت بود زده خشکش که تایرز  به ینگاه مین

 مغزش یمنطق فرمان برخالف و کرد داغ شیهاگوش

 ! دیرقص  بود، تایرز اریاخت در که یقلب ساز به
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 همه دیبا...مونده. بده تله به ُدم حاالها  حاال دینبا نه_

 ایثر مرگ اللخصوص...شه روشن  روز مثل یچ

 . زمانه

 

 ...شهاب یول_

 

 .  دیپر الدیم  ناتمام حرف انیم یتند به

 

  از ها آب بذار. کن لنتشیسا. نداره اگر  و اما و یول_

 یلیخ که زادیم قلو دو گاومون  وگرنه.  فتهیب ابیآس

 !فهیح

 ...  چسبهی نم جهی نت نیا دردسر همه نیا بعد

 

 را تماس و ماند یخداحافظ بدون اش"داداش باشه"

 .بود دهیپر دخترک یرو و رنگ. کرد قطع

 .بود زانیآو  شیها لب و باران اشک شیهاچشم 

 اش، شده نابود اعتماد مبادا که نزد هم بر پلک

 . بکشد صورتش فیلط پوست یرو به ق یعم ییهاخط 

@shahregoftegoo



 نقطه به ناباورانه و دیگز لب تایرز وجود نیا با یول

 قابل ریغ یها آدم شهیهم چرا. زد زل دور یا

 مثبت تمام که ردیبگ قرار راهش سر  دیبا نانیاطم

 ! رد؟یبگ او از را اش یشیاند

  را شیگلو  و شکست اش حنجره در صدا. زد  یتلخند

 کار که مطمئنه:دیپرس کاه جان یبغض با یول کرد زخم

  منه؟ پدر

 

 . کنه صبر گفتم_

 

 . کرد تکرار را اش یقبل سوال بلندتر

 

 منه؟ پدر کار که مطمئنه_

 

. زد دور  را زیم و برخاست یصندل ی رو  از شهاب

 به و گرفت گرمش  یها دست جفت با را  تایرز صورت

 .کرد نگاه اش، شده ذوب یها مردمک 

 ! شتریب تا یرز یبرا و بود  تلخ دو هر  یها چشم ته
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 عطا یواقع یها دروغ قبوله. کرد درک را او خوب

  و ختهیر رونیب اش چنته از چه هر. بود  یسخت کار

 . بود یسخت کار کرده، باور لوحانه ساده

 پس تا زد  زل تایرز به وجود همه با و میمستق اما

 !  بخواند هم را  مغزش نهیزم

 

  آدم نیا. تایرز  برسونه  یبیآس بهت گهید ذارمی نم_

 .حرفاست نیا از شتریب دردش

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۹۲_پارت #
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  خشک گشته، خارج دهانش از که یکالم مهر هنوز

 .زد رونیب رستوران از تایرز که بود نشده

  ینما و  بالکن سمت حرص،  با و بلند ییها گام با

 . رفت شهر یبایز

 دور را اش گرفته رعشه و ُمرده یها دست دو هر

 .زد ادیفر قوا همه با و کرد حلقه یچوب نرده

  دایپ انعکاس انیپا یب سکوت آن در آلودش غم یصدا

 .کرد

 سرعت با  و کرد چکه اش،  یخی نیبلور یها  اشک

 !  درد از  دیخراش را نازکش  پوست

 

  دارم. کنم تحمل گهید تونمینم. شمیم خفه دارم_

 از. ایر همه نیا از. دروغ همه نیا از شهاب  رمیمیم

 !نقاب همه نیا

 کنم؟تو نگاهش ی باشم؟چجور ساکت  یچجور

 از و بود کرده غلبه  بهت نفرت که بگو تو...بگو

 ...  ستمین بلد من...یبراومد  پسش
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 اما. بود نرده یرو  تایرز توان کم یها انگشت

 و افتاد نیزم یرو کم کم. نتوانست شیزانوها 

  نرده بند شی ها دست که  یحال در. شکست مقاومتش

 ! بود یچوب

 

 ... تونمینم...ستمین بلد_

 

 . بود خسته  و رفته ل یتحل شیصدا

 

 ! ستمی ن  یقو گهید_

 

 را اش یاروزهی ف یها مردمک و گرفت  باال را سرش

 با زمان هم  نگاهش. دوخت شهاب درهم صورت به

 نییپا ن،یزم بر راستش یزانو چسباندن و نشستن

 را بود ساخته  احساسش دور که یسنگ قلعه و آمد

 ! کرد خراب

 

 نیا یط که ییها غصه.  بود درد از مملو اش نهیس

 . بود کرده ساکتش و ف یضع ،یا ُخرده  و سال کی
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  یب و کوچک یها مشت دنیکوب و خواست ادیفر دلش

 .م یضخ یوارید  به اش یانرژ

 و ینیچ ی ها ظرف کردن پرت و خواست هیگر دلش

 . یشکستن

 ظالم...پدرش عطا که دیبگو  خواست دلش...دلش

 .ست ین و نبوده

 ...  اما

 

 ده؟ یم  ینذر بابات حاج  ئتیه فردا یدونستیم_

 غوغا قراره. باش داشته صبر...معلومه...یدونستینم

 آبرو...بردن آبرو که یهمونجور . میکن پا به

.  میریبگ پس  حق...خوردن  حق که یهمونجور...میببر

 الت من   با که  ستین یقو تو اندازه یچکیه ضمن، در

 بعد رو عزا رخت داد دست از که رو مادرش...بجنگه

 زمان، و نی زم با شناخت که رو پدرش...درآره چهل

 ! باشه دوست

 

 لرزش. بود سردش. گرفت را تایرز یبرف  یها دست

 .بود دهیشن را  شیها دندان برخورد یصدا. بود گرفته
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 را شیها   انگشت سر  و کرد" ها" را دهانش بخار

 الاقل...نبود مدت همه نیا...بهتر؟ نیا از یچ...دیبوس

 .باشد بعد به نیا از

 

  تایرز#

 

 

 

 ۲۹۳_پارت #

 

 

 

 

  تایرز و کرد پارک یسنت  یرستوران یجلو  را نیماش

 یکی نبود   به یشک یکس تا برگرداند صبحانه  بعد را

 !نبرد اشساعته دو
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 کی کرد، برقرار الدیم با که یتند یگو و گفت بعد

 کاسه یعل با  تا شهر مرکز در یرستوران رفت راست

 . گردد ی کی اش کوزه

 

 داخل شتابزده، ییهاقدم با و بست محکم را نیماش در

  اطرافش و دور به یاجمال  ینگاه. رفت  رستوران

 . کرد پا آن و پا نیا کالفه و انداخت

 در که ییبابا حاج و عطا  با مواجه بود محض  یقتیحق

 به گوش و داشتند دیمر بزرگ، و کوچک از تشانیوال

 . زنگ

 میتسل. ببازد باخت، از  شیپ را یباز نیا دینبا یول

  جا عیسر انقدر دینبا. نبود  ها یراحت نیهم به شدن

 . بزند

 

  به افتاد راه یعل دست تکان  با که چرخاند را سرش

 . بزرگ  یقیآالچ طرف

 کشدار، یکیعل و سالم با و درآورد را  شیها کفش

 .  شد گرم یطیمح وارد
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  کنه؟ی م کاری چ  نجایا نیا_

 

  کوچک با که بود خفته فرو یخشم با اما آرام شیصدا

 ! دیترک باروت انبار مثل  ایض جانب از دفاع نیتر

 

 نوش...یزد کتک...یزد تهمت ...رفت کما تو پسرت_

 به دلت که یکردیم دیبا هان یا از شتریب. ولیا. جونت

 . ینکرد و اومد رحم

  یبدبخت هزار با که یا برنامه یبخوا شاهده خدا یول

 بسوزنم، رو  عطا شهیر و رگ تا کردم جور و جفت

 پدر...بود خورد اعصابش گمینم...یزیبر هم به

 . ایض کنمیم نابودت...بود سوخته گرش یج...بود

 

  شهاب طبع به یعل و شد نیی پا و باال اش نهیس قفسه

  ده ید خاندان نیا یبرا که زد را ییها  خواب جوش  

 .بود
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 تا میزد دو سگ یلیخ  ما. ایض آقا گهی م راست_

  از یروز و  شه نو از روز بخواد. نقطه نیا به میبرس

 .هم تو رهیم کالهمون نو،

 دمت نجا،یا یاومد. اول همون کردم زد گوش بهت

 . باش ما  جبهه تو گرم

 

  خون به یها  چشم و دیپر  باال ایض پرپشت یابروها 

 . گرفت یسخت  و غم یبو  و رنگ اش خسته نشسته

 

 یشناسیم رو من. بذارم  چرختون ال چوب خوامی نم_

  باشه ونیم در امبچه  حرف. میقاط. جوشم زود. شهاب

 !شناسمینم رو یالناس یاحد چیه

  نتیمال و ن یخون و زدمت بشکنه، دستم...زدم تهمت

 فقط اومدم که قسم واحد و احد یخدا به یول...کردم

 . کمک یبرا

 نمیبب...باشم شاهد خوامیم فقط...بزنم گند خوامینم

 آروم...شه  خنک دلم که دیارییم سرش به ییبال چه

 ! حداقل رمیبگ

 هست؟. ستین یادیز که ما واسه خوش  خواب
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 ... بالشت یرو  بذارم راحت رو سرم بذار ماه چند بعد

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۲۹۴_پارت #

 

 

 

 

 .ایض  نکن یکار صورت هر در_

. هیحساس  طیشرا تو. بارداره. خونه دلش تایرز

 !ادیب هاش چشم از  اشک قطره  کی خوامینم

 برنامه برخالف...یثیحد ،ی حرف ،یحرکت... کنمیم دیتاک

 . نکن ما
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 . آمد  رونیب چاه ته از و ریتاخ با ایض یصدا

 

 در. ستین  یچ  و هیچ طیشرا فهممیم. نباش  نگران_

 .بپره قفس از مرغ ذارمینم. سلطان  رکالبتم

 

 . گرم دمت_

 

 .  کرد جمع را راستش یپا و نشست یعل کنار

 

. یگشنگ از میم؟ُمردیبد سفارش هست اجازه  داداش_

 . خورد رو بزرگه  کهیکوچ روده

 

 درد طعم اگر دیشا. کرد نییپا و باال آهسته را سرش

 به شک بود، دهیند زخم ن ینچنیا اگر ای بود  دهینچش را

 !بود نبرده هم آسمان  و نیزم

 . نفرت و آتش از یا گلوله شده حاال اما
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  دلم نه. کنم رام رو ابوعطار دیبا یچجور دونمی نم_

  دهیند به دهیم رضا دلم نه...اعتماد  به دهیم رضا

  روزم و شب افتاده کار از عقلم...هاش دونسته گرفتن

 .بابا کردم  یقاط رو شرقم و غرب...رو ام قبله...رو

 خوامینم. ندارم فرصت شتریب فردا تا که همه از بدتر

  جنگ، دونیم نیا یتو که یدون یم. برم یخال دست

 ! هوادارم یب

 

 .  مخلفات  و بودند غذا انتخاب  سرگرم ایض و الدیم

  یها گوش یبرا فقط شهاب  حرص پر  یها پچ پچ

  برسد ذهنش به یا چاره راه  بلکه تا بود یعل یشنوا

 .دهد نجاتش باتالق، نیا از و

  

 نیا از چکدوم ی ه شناختم،ی م رو ابوعطار اگه من_

 پسر؟قاصرم، گمیم یچ ی متوجه. اومدی نم سرم بالها

 . دارم باهاش ینسبت چه نکهیا گفتن از ی حت امشرمنده
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  تاب و آب پر بدتر   یزندگ نیا و بد حال نیا به لعنت

 نشان را گرگش و پست و کی تار یها  هیال فقط که

 ! بود داده پسر و پدر نیا

 شدت از دییسا هم یرو دندان و انداخت نییپا سر

 . غم و خشم

  الدیم و  آوردند را ها  برنج و کباب  بعد قهیدق چند

 .کرد آماده را انیقل و یچا  بساط

 

  داداش؟ یکشی نم_

 

 گشت یکالفگ سر از را کتش  بیج و زد یمحو لبخند

 .گارهیس حمیترج  نه:گفت و

 

  تایرز#

 

 

 ۲۹۵_پارت #
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 یبگ هم ف یرد نیهمچ و  گارهی س حتی ترج که حاال_

 !گرامت  بابابزرگ به بزن زنگ ،یهست ینگ

. ستین بردار دست و نرفته هنوز داداش، که یدونیم

  نیا ،ینخوا  یبخوا. دشمن دل تو رفت شهی نم مییتنها

 . داره قبول اش نوه عنوان به رو تو یریپ

 ؟یچ یعنی

  هللا بگو گمیم بد اگه. شترهیب باهاش شانست یعنی

 .یلیوک

 

 

 ... ی م چرت آره_

 

 . دیپر شهاب کالم  انیم یعل
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 اعتماد بهش میتونیم چطور  بگو یمنته. یگینم بد_

 و شّره  خان، بزرگ ر یخ  کار هر پشت یوقت میکن

 . منفعت

 

 اما...اما. خان یعل نکردم فکر نجاشیا به گهید_

 ! ها حرفم داره

  دادن  دست از یبرا  یم؟چینکن اعتماد چرا گمیم

 که درسته. دیکن فکر قسمتش نیا به  م؟خوبیدار

 هر به اما بره آب رشیز که  خوابهینم یی جا  ابوعطار

  تنها هم شهاب  پسر و شه یپسر نوه تنها شهاب حال

 .ش یپسر جهینت

 

 کردن چاق ان یقل و شکستن تخم گرم که  یحال در ایض

  انیجر در و یلیخ شناسمی نم رو ابوعطار:گفت بود

  پدر که دمیفهم حد نیهم در. هیآدم چجور که ستمین

 . الدیم گهینم راهیب پر یول. شهابه  داش هیپدر

 !منفعتش هم نیا خب  که هیطلب منفعت آدم اگه

  بود؟ کجا هیقض نیا شر
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 . گرفت باال وار می تسل را دستش

 

 ! میحالج َمرده چند فردا  مینیبب میکن سکیر. قبوله _

 

 خنده اش، یبلبل سوت و الدیم یشاد و خنده یصدا

 .نشاند لبش بر یکدر  و کمرنگ

 شماره و کرد روشن فکر یب و مکث یب  را لشیموبا

  بود، نکرده یرییتغ ها  سال از پس که یابوعطار 

 .خورد آزاد بوق و گرفت

 شانییچهارتا هر. بود یریگ نفس و  حساس  لحظه

 و خونسرد یکی ،یعصب یکی. بودند کرده سکوت

 . تحمل کم یکی

 دست و لمس قلبش و شده یخنث حسش که یکس تنها

 ! شک یب بود خودش خ، ی شیپاها و

 

 .  الو_
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  و خشم از بود پر شیصدا. دیلرز َدم  در شیصدا

 . انتقام و یناراحت

 

 . شهابم_

 

. بود شده تایرز به خالصش  و ناب عشق مغلوب

 . قطور و  تنومند یدرخت شده شیها جوانه که یعشق

 

  تایرز#

 

 

 

 ۲۹۶_پارت #
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  شهاب غرور دنیکوب دنبال. نکرد مسخره. نزد قهقهه

 ! نبود

 

 یباش دیبا. میتونی نم ییتنها. میکرد ریگ_

 ...باش کمی نبودن یعمر بعد الاقل...شمونیپ

 

 رو شونیرسوا طشت و میبر قراره فردا کالم، َمخلص

. نییپا میکن پرت جبروتشون، و جالل بوم پشت از

 ؟یهست

  

 نیگلچ اگر و اما. نگذاشت شرط. نکرد ریی تغ لحنش

 .  شیها جمله  یبرا نکرد

 

 . هستُم. چوک  هستُم_

 

 قابل بزند، حرف یفارس بتواند نکهیا  یبرا تالشش

  دیشا و شده بزرگ تهران شهاب باالخره. بود نیتحس

 !بود شده پاک خاطرش  از ها  کلمه از یلیخ
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 !  مورد نیا در کرده اشتباه کل به ابوعطار که هرچند

 

 . منتظرتم. ایب فرستمیم  آدرس پس_

 

 کجا از نرفته ادشی. کرد قطع یخداحافظ یب را تلفن

 ! کجاست اش شه یر و نسب و اصل و آمده

  از...نشده حذف اش حافظه از...نرفته ادشی یچیه

 . یچیه نرفته، کنار شیها  چشم  یجلو

 

. ییخدا رفت شیپ خوب یلیداداش؟خ شد  حل یدید_

 لُغُز که تو گهیم و کنهیم بارت کهیت یکل االن گفتم

. بفرما ندارم، یاجیاحت تو به بلدم، بلدم  یخوندیم

 .  کن درستش رو  یزد که یگند نیا خودت

 

 حله؟. هی جونور چه خان بزرگ یدونینم تو الدیم_
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 یتشر. کرد نییپا و باال را سرش کرده گم پا و دست

  بود کرده هول. گرفت دستش از را انیقل و زد ایض به

 .کردن خطا پا از دست و ییگو ادهیز شدت  از

  

 یک با دونمیم یال و شه  عوض جو  کمی خواستم_

 به یدار فقط تو یوقت هست اطراف به حواسم. میطرف

 ! تایرز و  تایرز و یکنیم فکر تایرز

 

  روزها نیا...شهیم درست هم نیا...نباش نگران یول

 .دینگز هم ککمون و میدید رو بدترش...گذرهیم هم

 

 فرو هم در هم شیها اخم  یحت الدیم بود شده یجد

 . بود زده زل فرش دهیپر رنگ  یها گل به و بود رفته

 فضا خامه، پرتغال  نیعطرآگ دود و انیقل قُل قُل یصدا

 . بود آن طالب جمع که برد ییسو همان به را

 

 تا دیکش شی ها لیسب به یدست . نشست زانو چهار یعل

 را یچا  کیبار کمر استکان . افتدین  تاب و چیپ از

 به: گفت و رفت باال الجرعه داغ، داغ و برداشت
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 تو که کنمینم کتمان. دیدار ادیز لطف گهید هم گردن

  یبرا یشد  ما جوش زود و جاهل پسر پاسوز شتریب

  هیتک...کوهه برادر...پسر شهیهم باش برادر ن،یهم

 ...گاهه

 

  تایرز#

 

 

 

 ۲۹۷_پارت #

 

 

 

 

 یشک و فردا اتفاق آشوب دل. بود شده شهاب دلتنگ

 .روحش و جان خورده شده که
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. پدر مالقات از بود محروم ،ینوجوان و یکودک همه

  نبود ییجا چی ه بار، دو یکی هم آن رفتن  مزار سر جز

 . زدیبر اشک یستیرودربا یب بتواند که

 بهانه به که کرد کفش کی  در پا ایثر نیهم  یبرا دیشا

 .برود رانیا از لیتحص

 دلبسته ا،یدن نیا از اش ییدارا تنها نخواست  دیشا

 .  گردد عزا  و آه و اشک

 

 .بود رفته ایثر. نبود مادرش. زد یتلخند

 . بود بازگشته عطا و

  کرده یزندگ  حسرت در را سال یاند و ست یب نیا تمام

 هم ش،ی های باز هم نکه یا به بود خورده غبطه و

 !داشتند بابا ش،یهای دانشگاه هم ش،یهایکالس

  که چه؟حاال بماند ششیپ تا آمده که چه؟حاال  حاال

 که دیفهم یول بود  کننده قانع نظر به شیهالیدل

 چه؟ نبود، شیب یدروغ
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 کن تیدخترم؟رعا گفت یچ  بهت ؟دکتریی سرپا چرا_

 تو از ییمو تار به خوامینم. کنمیم  خواهش ازت

 .  برسه بیآس

 

 .  زد اشیی خرما یموها  یرو به یا بوسه

 ...  کاش بود، کرده گل محبتش ها نیا از  زودتر کاش

 

  رو ونیزیتلو. قشنگ مبل رو نیبش. نمون نجایا برو_

 ! وارید گچ یشد!ر یبگ هیروح کمی. کن روشن

 

. کرد نگاهش. گرفت باال سر. زد هم بر پلک ن،یسنگ

 .بود ایثر ی هاچشم  از تر روشن یلیخ  عطا یهاچشم 

 ! تر رهیت برابر صد قلبش، عوض  در یول

 

   ؟ینگرانم. تشنمه .بخورم آب اومدم_

 

 . دیپر باال وضح به  عطا یابروها 
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 نگرانت یخوایتا؟میرز اومده ش یپ یمشکل_

. نداره چرا. دخترم یبرا رهیم در جونم پدرم،!نباشم

 دا؟یجد  ختهیر بهم رو ذهنت یک. نداره سوال

 

 را بود گذاشته  یغذاخور زیم یرو که یآب وانیل

  آشپرخانه برق دیکل یرو را دستش و برداشت

 . گذاشت

 

  نداره، یناراحت  همه نیا. بود ساده سوال کی فقط_

 . بابا

 

 گوشه. بود شده نیچرک  دل" بابا" کلمه نیا از چقدر

 یب را وانیل  داخل خنک آب و رفت باال ناخوداگاه لبش

 با و  شد خنک اشسوخته  جگر. دیکش سر وقفه

 و برداشت عطا طرف به  یقدم شده،  زیر ییهاچشم 

 انقدر رو  تو یچ:دیپرس

  ؟ی ترسونه؟من؟مادرم؟آمنه؟ابوعطار؟علیم

 

 شهاب؟  ای:گفت کوتاه یمکث  با و زد یسوزناک  لبخند
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  تایرز#

 

 

 ۲۹۸_پارت #

 

 

 

 

  و خودم اعصاب بخوام که نمشیبی نم یحد در_

 نگران بخوام که ستین ی عدد. کنم خورد  رو خودت

 !بشم

 و دوباره شده دایپ اشکله و سر تا؟نکنهیرز هیچ

 !هان؟ کرده، تییهوا

  خط رو دورت ششی پ یبرگرد یبخوا  که بخدا

  و عذاب ی بخوا  و یبرگرد اگه یستین  دخترم!زنمیم

 ! ی کن تحمل رو آزارش  و تیاذ
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 عطا پدرانه یهادست ر یاس سرخش، و داغ صورت

 .  شد

 

. حماقت. بود محض  اشتباه شهاب  و تو رابطه_

. چاه تو انداخت کار نیا با رو تو یدست ،یدست مادرت

 . برسه کام  به شیجوون مونده ناکام ؟عشقیچ که

 نیا مانع و بودم زودتر کاش یا...بودم کاش یا

 افسوس...دمیرس رید که فیح اما...شدمیم ازدواج

 . خورمیم افسوس  شب هر. جان بابا خورمیم

 

 قبله به  رو شیهاخاطره   لحظه، همان در جا همان

  یدلدادگ پاک تقدس محضر که یاکعبه به رو. رفت

 بر پلک کی با اششده گلوله و درشت ی هااشک. بود

 نییپا صورتش یبرف پوست یرو ساده،  زدن هم

 ! ختیر

 بخاطر بلکه بود غلط عطا یهاحرف نکه یا یبرا نه

 دهیبوس. هاشدن لمس نیاول. روزها آن یادآوری

 . یادوره هر ن  یاول. هاکردن تجربه . هاشدن
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  ییهابتیمص همه وجود با. ستمین مونی پش من یول_

. ستمی ن مونیپش هم درصد کی یحت دم،یکش که

 بابا؟ چرا یدونیم

 . بود میزندگ قهرمان  شهاب  تو یجا  چون

 

 .گذاشت ییشو ظرف نکیس داخل را آب  یخال وانیل

  ینگاه مین  عطا دهیپر رنگ چهره به و  کرد گرد عقب

 . انداخت ترس با و گذرا

 یهاچشم  به رهی خ رهیخ  تخس نکرد، اخم  نزد، لبخند

 کرد، که یکار تنها ندوخت، چشم اشیعصب  و نیخون

 . اششده تند یهاقدم به  دنیبخش روین و بود رفتن

 

 اشی انرژ. رفت وا بابا حاج دنید با  هاپله  یکینزد

  یضعف و شد سست شیزانوها  سر. کرد افت

  خارج یع یطب  حالت از  را قلبش ضربان وحشتناک،

  کرد

 

 (دختر؟ هیحال  چه نیا)ز؟ی ق یواروند ید  حال نَ  بو_
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 حاج گفتن  ذکر مسخ که یحال در زد نی دروغ یلبخند

 . بود شده رنگش سبز و یمیقد حیتسب و بابا

 

 .( بابا حاج خوبه حالم.)بابا حاج ید ی اخچی میحال_

 

  نییپا یکی  یکی  را آخر پله  تا چند ،یعصبان بابا حاج

 .دیچ یپ اش اشاره  انگشت دور را حیتسب و آمد

  

َمه االنی  .زیق َسن یدَ  یاخچی_  .َمنه د 

 اوزوعَ  بوقَدر هییَ رَسن؟نیا ل   راحتیپسن؟استی یی یش  یب

نَنیک تو  دروغ. دختر یستین خوب.) ینَد َدردون سان؟د 

  تو ؟چرایکنی م ؟استراحتیخورد یزیچ . من به نگو

 .(هیچ دردت  بگو. یزیری م خودت

 

  تایرز#
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 ۲۹۹_پارت #

 

 

 

 

  در سخت، سوال نیا بار ریز از که بود ی فرصت منتظر

 دنیرس سر  با و انداخت نییپا سر محجوبانه. برود

 .رفت باال تند تند  را ها پله عطا

 پدرش که د یشن را بابا حاج یعصب و نی خشمگ یصدا

 با که دیشن را  عطا محزون یصدا. کرد  بازخواست را

 ! بست محکم  را در و  دیشتاب اطیح ی سو به ادیفر

 

 دهانش بودن البکم صم یجا  کاش. نشست تخت یرو

 ،ییتنها به که قتیحق نیا فاش یبرا بود کرده باز را

 ! بود دهیکش دکی به ها ماه نیا همه را یسردرگم درد

 و دید شیها اشک یکس نه د،یپرس یکس نه چرا پس

 د؟یشن را دنشیکش آه یکس نه
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 خودش به  درد از کدفعهی که دیکش دراز تخت یرو

 !بود پرانده محکم یلگد وروجک سام. دیچیپ

  با یول حال یب و گذاشت گردش شکم ر یز را دستش

 نیا از ی ناراض هم تو:گفت مهربانانه زی ر یلبخند

   مامان؟ دل زیعز آره ت،یوضع

 

  یا"بله" را اش یمعن  که خورد یکوچک تکان سام

 .کرد برداشت  سخت و سفت

 

 قول...شب فردا تا فقط...یکن صبر دی با گهید کمی_

 عنوان چیه به دمیم قول...بشه درست یچ همه دمیم

 یحت تونه،ی نم چکسی ه...کنن ناراحتت ندم اجازه

 ! بابام

 

 کور یاگره را  لبخندش کش ل،یموبا زا استرس زنگ

 .زد

 چفت را اتاق در و برخاست تخت یرو  از زور به

 سرعت به یپاتخت زی م یرو از را لش یموبا. کرد

  بله؟:گفت دهیبُر ییهانفس با و برداشت
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 . کرد تند را قلبش کند تمیر شهاب گرم یصدا

 

  خانمم؟  یخوب_

 

 بود؟ دهینشن اشتباه که  شیهاگوش

 بود؟  گفته خانمم

 !  صورت؟ نیا به  هم بود؟آن کرده عالقه ابراز

 

 نه؟. ی نکرد قطع که رو یگوش_

 

 . کرد  آزاد را محبوسش نفس و رفت پنجره پشت

 

 !  کردم تعجب. نه_

   چرا؟_
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  کوچک، فشار کی با و دیکش نییپا را پنجره رهیدستگ

 . کرد باز

 

  رو ییهاحرف تو از...بار نیاول یبرا...دارم چون_

  یروز کی ی خیش شهاب گفتیم یکی اگه که شنومیم

 !کردمینم باور بگه، بهت رو هانیا قراره

 

  تایرز#

 

 

 

 ۳۰۰_پارت #

 

 

 

 

 آرامش از یبهشت بابا،  حاج عمارت جهنم وسط

 !دور راه از یحت بود کرده درست
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.  بود زدوده را انتقام حس و غم و وحشت و هراس

  ریز رییتغ نی ا به بود؟حواسش چه؟متوجه  شهاب خود

 . چه؟بود؟نبود ملموس، اما یپوست

 

  محبت و مهر  چقدر هر. تا یرز  حقته هانیا از شتریب_

 واشی واش،ی حاال. وهلل به کمه پات، به  زمیبر صبر و

 که یفهمیم یامروز  سوسول یهاجوون نیا قول به

 . ما میدار آپشن تا چند

 فقط. ینیب یم رو هانیا از  شتریب. رینگ کممون دست

ن. کن تماشا و بذار گرتیج سر دندون   و غم بعد  م 

 . لیتعط استرس و دغدغه. لیتعط غصه

  

 .  کرد ضعف و  زد غنج دلش

 

 دنت؟یکش ناز بشه هان یا از شتریب  قراره یعنی_

 نه خوب  البته. یکرد فرق. دهیبع تو از آخه. بگم یچ

 .ریی تغ نیا نهیشیم دلم به. نه باشه، بد که
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 به که  داناسپند در زد یبر اسپند تا  بود ایثر کاش

 !سرشان  دور بچرخاند  ل،یبخ و حسود  چشم یکور

 . رفت ایدن از زود یلیخ  که فیح اما

 نه و دیچش را یجوان  یاهو یه و  شور طعم نه

 . اری امن و گرم آغوش و یخوشبخت

 

 . روز کی و ابد اندازه. طلبته هانیا از شتریب_

 

  ییبال...افتهیب یاتفاق نکنه گمیم...ترسمی م کمی فقط_

 .  شهاب زنهیم شور دلم...ادیب یکس سر

 

 رو یچ استرس. نزنه شور:گفت و آورد جوش شهاب

 و ینگران نیا خوبه  خودت یبرا تو؟نه یکشیم

 . بچه اون یبرا نه  ،یخودخور

 شون همه بشه کم سرت  از مو تار کی قسم یعل به

 !زنمی م شیآت یافهیطا  و لیا رو

 ! کنمینم  رحم رشونیکب و ریصغ به
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  شیپاها. نشست تخت یرو دوباره و بست  را پنجره

 هم آخ و اوردین خودش یرو به اما بود کرده باد

 . نگفت

  وقت کی که بود نیهم ترسش نیبزرگتر واقع در

 !افتندیب هم جون به  عطا و شهاب نکرده ییخدا

 !شوند زیگالو

 و بود درد جفتش که برساند قتل به را یگر ید یکی

 . دردسر

 

 برو هم االن. باش آروم  تو. ستین میطور. خوبم نه_

 .  شبه نصفه دوازده کینزد ساعت بخواب

 

 ! هایبخواب یری بگ_

 

 .دیخند تلخ

  

 . راحت التیخ  خوابمیم_
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  تایرز#

 

 

 

 ۳۰۱_پارت #

 

 

 

 

 و بابا حاج خنده و ار یشهر  جوش  و جنب یصدا

 نیا از شتری ب نگذاشت عطا، انیم در یک ی یدستورها 

 . بخوابد

 و گرم خوابتخت  از دل زور به و شد پهلو به پهلو

 . کند نرمش

 را صورتش ییگرما از شد هالک و زد  کنار را پتو

 .  بود کرده گلگون را شی هالپ  و سرخ
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  را پنجره و  برد شعله یرو  را تخت کنار  یبخار درجه

  گر صورت به ماکو سوزناک و سرد ی هوا. کرد باز

 . آورد زبان بر دل ته از ی شیآخ  خورد، که اشگرفته

 

 !بود موعود روز امروز

 !قتی حق یافشا و یی ارویرو روز

 !رازها و هارنگ ین و هادروغ شدن برمال روز

 آنچه برعکس نشست؛ ش یهالب  یرو یلرزان لبخند

  لبخند عمق بود، برپا اشخانه  شور رخت دل در که

 . رفت در طرف به و کرد شتری ب را ضشیمر

  حاج به و دیکش نییپا به  رو آهسته را یآهن رهیدستگ

 و بردن گ ید ناظر باال طبقه از که یار ی شهر و بابا

  از محل اهل بردن ریزنج و بردن پرچم  و بردن مالقه

 . ریبخ صبح:گفت نترس و رسا بودند، اطیح

 

  یلبخند و زد یچرخ اشی سو به زودتر  اریشهر

 اضافه اش،سخاوتمندانه   و متفاوت تیشخص  برازنده

 .  کرد کالمش
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 یدیخواب احوال؟خوب و حال. ریبخ صبح. به به_

  شب؟ید

 

  شیهااخم. کرد محمد  ری ش بابا حاج  روانه ینگاه

 !  بود کالفه و  هم در بیعج

 

  م؟یکنی م پخش ینذر  شب. خداروشکر آره_

 

 صالبت با و شد قدم شی پ بابا حاج اریشهر  از جلوتر

  گوناقوُمز آقشام یگ   و یالر لباس گت:گفت سماجت و

 .(  میدار مهمون شب بپوش رو هاتلباس برو.)وار

 

 . درآمد ار یشهر یصدا

 

 (؟یدار کارشیچ)وار؟ شونیا نه_

 

  در کرد گرد عقب و گفت یا "باشه"  نیسنگ و سر

 . اتاقش
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 !بپوشد لباس  دیبا پس

 . جنگ. نبرد. رزم لباس

 یمشک و دیسف  یراهنیپ و کرد باز را شی هالباس کمد

 .  بپوشد که دیبرگز همه  آن نیب از

 .خاندان دو  کشمکش و اثنا نیا در بود رنگ نیبهتر

 

 عطا اگر...اگر که کرد عهد و زد شانه را شیموها

 ! برود سیپل ش یپ...بود دهیدزد را داروها

  

 نکرده  ما با رو نکاریا که کنه خدا بابا،  کنه خدا_

 به رو خودت. یباش نگرفته من از رو  خودت. یباش

 .یباش نکرده آلوده گناه

 

  تایرز#

 

 

 

 ۳۰۲_پارت #
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  و قرمز یها رنگ  از یبی ترک با بزرگ قواره یروسر

 نیمخمل یمشک  هم اشنهیزم شتریب که  یمشک و سبز

 .رفت اتاق نهییآ  یجلو  و انداخت سرش یرو بود،

 ییهاگل با بود شیر شیر  یروسر هیحاش دور تا دور

 . برجسته و بزرگ  و سرخ

  شیهالب به و کرد یکجک را رنگش ییطال  یموها

 پوست رنگ هم یآفتاب ضد کرم و زد یلب برق

 .صورتش

 

. کرد باران  عطر را لباسش. دیرس خودش  به خوب

  از باالخره ساعت مین از بعد و زد پا به ی راحت یصندل

 . رفت رونیب اشدخمه

  نییپا مشغول که همانطور. دیکش سخت و گرفته ینفس

 که ماند ثابت پدرش یرو  چشمش بود، هاپله  از رفتن
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  شده مالحظه یب دنیکش ادیفر در امروز شدت، به

 . بود

 

 ییکربال!)الدون خراب یقابلمن. دا اواشی ییکبال_

 .( یکرد خراب  رو قابلمه یزد گهید واشی

 

 نگاه که رفت نییپا  یکی ،یکی را  آخر پله چندتا

  جلب خودش طرف به ناخوداگاه را عطا غضبناک

 !کرد

 

 .( هست حواسم نه،.)یوارد حواسوم وخ،ی_ 

 

 به یمصنوع یلبخند با و  دیکش جلوتر را اشی روسر

 شیپ در را قبل  منوال همان دیبا چون رفت عطا طرف

 . ردیبگ

 ختنی ر هم به با بود یمساو ،یشک نیترکوچک 

 !یعل و شهاب شده نییتع شیپ  از یهابرنامه 

 که یحال در.  دیبوس را عطا دست پشت و کرد خم سر

. یسوختگ تا بودند یراض  تب به مرگ از شیهاچشم 
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 حاج جون رو تو. بابا کردم تتیاذ یلی خ شبید:گفت

 .ببخش بابا

. بدنم یهورمونا رییتغ یپا بذار اصال. نبود خوب حالم

 دوست رو مامان و من چقدر تو که دونمیم وگرنه

 مگه. دارم دوست من چقدر که یدونیم هم تو. یدار

  نه؟

 

  به را عطا اعتماد و نکرد دور شیهالب  از را لبخند

 ذره کی  اشک، قطره ک ی  لبخند، کی. آورد دست

 ! برود فرو اشپدرانه آغوش در تا بود یکاف استیس

 

 . یچ همه شهی م درست_

 

 ! بود پدرش با حق یراست  به کاش

 

  هر  طیحَ   آپار اوسون، قزمدا میمن فکرون میبراهیا_

 باشه من  دختر به حواست میابراه.)ور  ریستیا نده

 خواست  هم یچ هر.  نهیبش جا هی اط ی ح تو ببرش

 .( ببر براش
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 و کرد بلند عطا نهیس یرو از را سرش تایرز

   بابا؟ یایی نم تو:دیپرس

 

 نیا یلیخ نمیبچ رو نفر چند ُدم دیبا. دارم کار کمی نه_

 !میدار ناموس نجایا ما پلکنیم اطراف

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۳۰۳_پارت #

 

 

 

 

.  بود آدم از  پر اطیح. افتاد راه میابراه ییکربال پشت

 .ترنییپا و باالتر کوچه چند از چه  و محل از چه
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 بزاق زور  به و گذاشت شیگلو یرو  را دستش

 یتالطم دلش به وجدان عذاب. خورد فرو  را دهانش

  یراحت به نتواند که دسته آن از بود انداخته سخت

 !برود در قسر

.  زد شیصدا  به غهیت بغض، و شد اشک  پر شیهاچشم 

 حاج پس. ردیبگ دهیناد را وجدان عذاب  نیا نتوانست

  ایب و برو همه نیچه؟ا اشساله  نیچند ی چه؟آبرو بابا

  چه؟ نیمستضعف به  کمک و یری خ به دست و

  چطور. بود شده ماکو شهر مردم زبان ورد اشی خوب

  بابا حاج به  را جوان و ریپ همه نیا احترام و اعتبار

   رد؟چطور؟چگونه؟ینگ  نظر در  محمد، ریش

 

  ننینیریش سوزا بوردا، اوتوروز روزیبو خانم تایرز_

 نین یبش نجای ا شما نییبفرما خانم تایرز.)میریگت شربت

 .(ارمیب شربت  و ینیریش تا

 

 و یصورت  یهالب به نیمز ،یواقع و ن یری ش یلبخند

 که یروانیش سقف ریز و یصندل یرو. کرد کوچکش

. یاخچی:گفت و نشست بود، میضخ یچادر  جنس از
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 یک ئتیه فقط باشه)اوالر؟ شوروع  هاچان ئتیه

 (  شه؟ یم شروع

 

 دو هیثان چند بعد و رفت  فرو فکر به می ابراه ییکربال

 زمزمه خورده سرما و فی ضع ییصدا با  چهار تا، دو

 . کرد

 

 مهیق و یدوگ َرخ،یشیپ یاوماج . گجه چوخ یاحتمال_

  اگر باشداناجاخ میمراس سورا خییَ ا ل آماده نیخورشت 

 رو اوماج. شب ادیز احتمال .)ستَسهی ا نیحس امام

 بعدش میکن آماده رو مهیق خورشت  و برنج میبپز

 .(بخواد  نیحس امام اگه شه یم شروع مراسم

 

 در نگاهش و شد اطیح وارد کارگر تا چند با لمانیا

 . خورد گره تایرز نگاه

 

. میابراه آقا باشه.)ساغول . میابراه آقا یاخچی_

 .(ممنون
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 که یلمانیا به هم بر شده چفت ییهالب با و مصمم

 و اهیس ییها  دستکش با بود دهیپوش یطوس کت

 . کرد نگاه رنگ، همان به  ییها نیپوت

  یجا دلش  یکجا را ی باز رو دو و نقاب همه نیا

 دهد؟

 

 با را لمانیا صبح دم یگو و گفت مه،ین و نصفه

 ! گرفت موقع به را شهاب  یجلو که بود دهیشن پدرش

 ! اوردیب در بشر نیا از یپدر چه نبود معلوم یال و

  مشت چند با را اشکرده باد رتیغ و خشم نبود معلوم

 ! برگرداند لگد، و

 

 ...بود حقش لمانیا که هرچند

 

  تایرز#
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 ۳۰۴_پارت #

 

 

 

 

 

  زیم یرو را  شربت و ین یریش ینیس می ابراه ییکربال

 که بود یموذ لمانیا به چشمش هنوز. رفت و گذاشت

 ! نشست اشی کنار یصندل  یرو اریشهر

 

 . یکرد شلوغش ی ادیز شبید_

 

  را ریخاکش شربت  وانیل و کرد فوت محکم را نفسش

  و ردیبگ خون خفه بود ناچار. برداشت زیم رو از

 .بگذارد  شب آخر یبرا را اششده تلنبار یهاحرف 

 دلش افتاد، اریشهر پکر صورت  به که نگاهش

 یبد حرف من عمو:گفت کشدار ینُچ با و سوخت

 ! نزدم
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 یعنی یرفت و یکرد بابا حاج  به رو پشتت که همون_

 . فحش

  جرات گرفتم، عمر خدا از سال یس قسم قرآن به

 ای بدم بروز رو میناراحت . ارمیب حرفش  رو نه نکردم

 !ببرم  باال گهید  یکی یبرا ششیپ رو صدام

  برم ینجوریهم و ندم رو جوابش نکهی ا به برسه چه

  دونمیم...ی ستین آشنا ما  فرهنگ با دونمیم. اتاقم  تو

 اسم دونمیم...یروشنفکر شده شماها نسل واسه

 یبرا یول...ه یآزاد ست،ین ی احترام یب یکرد که یکار

  با بار نیاول  یبرا عطا چون شد تموم نی سنگ بابا حاج

 ! رفت گذاشت و کرد دادی ب و داد یحاج

  

 گس و تلخ یلحن با و انداخت نییپا را سرش  اریشهر

  یسر تاج و زیعز عطا که یستین انی جر در:دیپرس

  ها؟یی ماکو قول به راستشه باباست؟دست حاج

 

 .کرد راست و چپ ینف یمعن به را سرس

  

@shahregoftegoo



 . نه_

 

  اصالن و عطا و من از شتر یب. اریب در  دلش از برو_

  تیاهم تو به که یانقدر یحت داره  دوست رو تو

 !  دهینم شهیپسر نوه که لمانیا به ده،یم

 

 . آمد سراغش به عالم غم

 

 . عمو بگم یچ_

 

  بکشش ن، یحس امام ینذر پخش بعد شب، . یچی ه_

  ناراحت من بابا حاج بگو . بزن حرف باهاش کنار

 !ادیدرب دلش از بذار بودم،

 

 . انداخت باال  ییابرو تک و دیکش آه دمق،

 که بود گذاشته شیگلو ریز را اشی پا وجدان عذاب 

 ی اگوشه و کرد سفت را خودش بار نیچندم یبرا سام

 . ترس از دیچسب
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  تیترب ردستیز هم و بود قو پر یرو  هم که یدختر

 و خانواده  دو جنگ از دهیترس حاال رزن،یش یمادر

 .متفاوت تیقوم دو

 

  تایرز#

 

 

 ۳۰۵_پارت #

 

 

 

 

 رفت بود، اوماج مواد داخلش که یبزرگ گید کینزد

  افهیق و یدور ماه چند بعد اصالن که نی هم. ستادیا و

 بود، گذاشته شانیاجداد و آبا مجلس به پا گرفتن

 !نگذارد شی تنها و باشد رکابش در که رفت اریشهر
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 اشیرو  از که هانگاه و افتاد ابیآس از که هاآب 

 و سالم هیبق با و زد  چرخ را اطیح شد، برداشته

 .کرد یپرس احوال

 

 دهانشان چادر با که ییهازن. بود تابلو شان یها پچ پچ

  چپ  چپ که ییمردها. بودند پوشانده مهین را

 .زدند  حرف پشتش یگوش در و کردند براندازش

 خواه که بود  ینیماش یباال  نور حکم شان یها پچ پچ

 !  یکیتار فرط از کرده روشن را جاده  تمام ناخواه

 

 نیُحس امام  آقا شاالیا. رید شیقات َسنَده َگه میزیق_

  و حیصح اُقلون شاالیا. سالماز والی بوش  یاَل یَسن

  شاالی ا. اوالر وگی بو اودَ  بو و َگلَر هیایدن سالم

 دخترم.)َسنییَ گورم غصه  و غم دَ  نیحق  زهرا یفاطمه 

  برت یخال دست نیحس امام  آقا شاالیا. بزن  هم تو ایب

 ادیم ایدن به سالمت و سالم پسرت شاالی ا. گردونه ینم

  فاطمه حق  به شاالیا. شهیم بزرگ خونه  نیا تو و

 .( گهید ینینب غصه و غم زهرا
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 رزنیپ دست از را یچوب  ریکفگ و زد یتلخ لبخند

 که یدوران بود، زنده ایثر یوقت. گرفت هیهمسا

 خنده شدت از بود رانیا که ییهاتابستان  بود، فرانسه

 ! بود ریسراز شیهاچشم  از اشک شهیهم

  یخوشحال و خنده سر از شیهاه یچه؟گر حاال یول

 ؟ ییتنها و غربت ای شده

 

 را اشدغدغه یب و ساکت  و خوب یزندگ یجور

 . مشکالت با گرفته الفت انگار که کرده فراموش

 ته به محکم را یچوب ریکفگ و دیکش باال  را اشینیب

  نیزیس وزیال   دعا. خانم حاج ساغول:گفت و زد گید

 شما. دیکن دعا. خانم حاج یمرس.)ید  پاک وزیاورَ 

 .( پاکه دلتون

 

. بود سبز لباسش و سربند. بود دیس رزنیپ

  مهتاب یدیسف به پوستش و روشن ی آب شیهاچشم 

  چهارشانه و  درشت کلشی ه و کوتاه قامتش و قد. بود

 ! بود
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 ید چوخ زورون  َسنون نیا لَس  رحمت  و مامان هللا_

 رو مادرت خدا.)نیانماس ی رید شی قات یقابالمان

 ته که بزن هم رو گید نیا دار جون . امرزهیب

 !( رهینگ

 

ت خارجه  من یدوزد. وزیاولم   نگران . چشم_  شمیم گ 

. چشم.)رمیید اوزاخ دان  رسومات و رسم. مییَ لیب اما

 ستمین دور!بلدم یول رفتم فرنگ  درسته ن ینباش نگران

 .(رسوم و آداب از

  

 .  کرد دعا شهاب یبرا و زد هم را مواد و گید تری قو

 !بس و باشد تفاهم سو فقط وسط نیا که بود دواریام

 

  تایرز#

 

 

 ۳۰۶_پارت #

 

@shahregoftegoo



 

 

 

 شده شتری ب هاه یهمسا هی بق حاجات و ذکر و صلوات

 نیب  عمارت، اطیح  پشت غروب،  یدما دم. بود

 زمستان مرگبار گرد که یبرگ و شاخ  یب یهادرخت 

 شماره و رفت بود، کرده  یسم را شهر  نیا خاک

 . گرفت را شهاب

 !نبود دسترس در

 .گرفت دوباره

 .نبود دسترس در هم باز

 

 اششده نیسنگ نهیس قفسه یرو را  چپش دست

 اشپاره پاره قلب اما. گرفت ینفس زور به و گذاشت

 !کرد ولز و  جلز  و سوخت

 دهیرس یباز اهیس نیا شدن رو زمان که بود؟حاال کجا

 نیا پشت چون دیبلع را وجودش یبود؟نگران رفته کجا

 دهیخواب نیغمگ یاه یمرث نبودن دسترس در ظاهر به

 !بود کرده حسش یخوب به که
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 یدرخت  به و بست هم  یرو را متورمش یهاپلک 

 با که نداشت را دیجد یتنش یآمادگ. زد هیتک تنومند

 :  نوشت و  زد امکیپ شهاب به عجله

 

 اشهمه. ینگران از رمیمیم شهاب؟دارم ییکجا》

  تیطور. باشه ومدهین سرت ییبال کنمیم خدا خدا

 فرق شممیش حس یسر نیا یول. باشه نشده

 تره؟به یقو حسشون باردار یهازن که  یدونیم!داره

 پس!باشن آورده سرت ییبال اگه امیینم کوتاه خدا

  《!بمونم بد حال نیا تو نذار. بده رو جوابم

 

 و خورده  زیل سرش از  یروسر. کرد  ارسال را امیپ

 چند همان در بوران و  باد را شیموها. بود افتاده

  شتریب را اضطرابش  یهاشعله  و ختهیر  هم  به لحظه

 . بود کرده

 درست راسخ، و قدرتمند ییهاقدم با و  گرفت باال سر

 و مراسم به برگشت ش،ی پ سال کی یتا یرز به هیشب

 .نشست یصندل یرو
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 به خاموش و ساکت و گرفت یتند ی هابازدم و دم

 یمردها. کرد نگاه اصالن و عطا و بابا  حاج و لمانیا

 حفظ  یبرا یکار چیه از که یفاتح  مردساالر

 !نداشتند یباک اعتبارشان،

 

 را روضه و  آمد مداح. کرد صبر و انداخت پا یرو پا

 دعا به دست جمع با و خواند ذکر. کرد شروع کم کم

 !دیایب سالم و یصح شهاب تا برد باال

 

   ؟یخواینم یز یچ جان  بابا_

 

 یپوزخند که بود شده مرگ ناقوس عطا یصدا

  که یچ  بخوام؟هر یچ . بابا نه:گفت  و زد انهیناش

 .  یداد بهم رو خواستم

 

 زمزمه گوشش  کنار و  گرفت عطا را دستش ساعد

 . کرد
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 دراز باال یبر  یخوایم دهیپر روت و رنگ یول_

  ؟یبکش

 

 . فوالد و بود آتش جنس  از شیهاپنجه 

 

 امبچه  خوامیم. محتاجم ینذر نیا به بابا  خوبم من_

 .ارمیب ایدن به دردسر بدون رو

 

 و ینیب شده گشاد یها پره و عطا نیخون   یها چشم

 برده بو نکهیا بود؟جز چه یبرا اشکرده باد صورت

 ! نجایا بودند آمده  یخیش خاندان

 

  تایرز#

 

 

 ۳۰۷_پارت #
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 وارد را یمیعظ غم نوحه، و ریزنج و  طبل یصدا 

 کی نفسش و بود راه به چشم. کرد اشی گنجشک قلب

 مجدد و رفت  بند بابا حاج یجد و رهی خ نگاه با آن

 . بازگشت

 یکوسن را گاهشهیتک  و منینش که یصندل یرو

 دختر به و نشست بود، کرده پر کوچک و یرنگ

 .انداخت کوتاه ینگاه اشی کنار جوان

 مادر بتیغ تند تند راحت الیخ با که نبود زبان یآذر

 !کرد اشدهیکش بتیمص مادر شی پ را شوهرش

 

 غر شهیم پا که صبح از قرآن به مامان. واه واه_

  در و نیی پا طبقه ادییم  راست کی. زن نیا زنهیم

 تو یکرد رو  پسرم خون  گهیم. کنه دارمیب که زنهیم

 نون لقمه کی دنبال سرکاره، شب تا صبح شه،یش

 !کنه  ریس رو تو شکم که زهیریم  عرق حالله،

. رهیبم کاش. گهیم یچ فهممیم ونیم در یکی تازه

 . زراش زر دست از شمی م راحت
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 چقدر شانیهادغدغه. تلخ یاخنده. بود گرفته  اشخنده

 ریدرگ  روزها نیا یکس  هر که البته. بود متفاوت

 تا کرده یبند مرز و شده خودش یزندگ  مشکالت

  بود جالب اما نگذارد اشی شخص میحر  یرو پا یکس

 ... مادرشوهر و عروس یدعوا

 

  کاریچ  یگی م. یمجبور. هیچ چاره  گهید دخترم_

.  خورهینم  تکون. اشهننه دل ور که هم  م؟شوهرتیکن

 به نشو زنش گفتم  که یزمان. اومده بار یمامان

 ! نرفت خرجت

  نداره دهیفا سرتم  تو یبزن  یدست دو حاال. هوف. هوف

 !نداره که

 

 روشن را لشیموبا صفحه  شان،یهاصحبت  از درمانده

 . بود نگرفته یجواب. رفت شیهاامک یپ سراغ و کرد

  یرو استرس شدت از که اشی پا یرو را  چپش دست

 !کرد مشت بود، رفته یعصب تند  یهاتکان  دور
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  شده مسموم هوا. دیکش نفس یسخت به و دیگز لب

 .بود کم وسط نیا شهاب عطر. بود

 !نبود 

 و تار که یاضطراب  و ترس یرو نتوانست جوره چیه

 ریغ رفتار و بگذارد پوشش کرده مچاله را پودش

 !ندهد نشان یعاد

  که رفت اطی ح در طرف به بلند ییهاقدم  با و برخاست

  دختر کجا:دیپرس  وقاحت با و شد راهش سد لمانیا

  عمو؟

 

 .  برم خوامیم کنار برو_

 

  یتایرز همان شد و کرد لج یول ببافد؛ یدروغ دیبا

 ! ش یپ سال کی شق  کله سابق

 

  عمو؟ پسر بدم؛ پس جواب دیبا تو به_
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 و ستادنی ا یرو به بود کرده یکج دهان شیباورها

 یحت ماه چند نیا یوقت  بماند کجا که کردن صبر

 نکرد؟  تیامن احساس عمارت  نیا در یاذره

  شهاب...شهاب بود ممکن ریغ. برود دیبا

 و شده افسون ادیز عشق از که یکس...یخیش

  خسرو ناصر یهایبازار  دهان   به دهان اشقصه

 !بزند بشیغ گشته،

 

  شتریب کرد، فکر فاجعه عمق به شتریب چقدر هر

  بغض شتریب. ختیر هم به اعصابش  شتریب. دیترس

 !زد پس حرص با را لمانیا و کرد

 

  تایرز#

 

 

 ۳۰۸_پارت #
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 انعطاف یب و محکم را دستش مچ وجدان، یب اما

 . دیکش عقب به و گرفت

 

 ! یبد گوش دیبا آره_

 

 شما خانواده تو یمردساالر دوره چرا؟چخبره؟هنوز_

  رفتار یچجور  زن کی  با یستین بلد که نشده تموم

  ؟هوم؟یکن

 

. کرد حس یراحت به  را انیاطراف چشم  ینیسنگ

 و یخوار پاچه برخالف که حرفشان پر یهانگاه 

 !بود شانیقالب یهااحترام  و  یبوس دست

 ریز از را فشیضع مچ و کرد کودتا سرسخت،  یول

 و برداشت جلو یقدم. دیکش رونیب لمانیا یقو دست

 و برد اششده قرمز صورت  کینزد را صورتش

. عمو پسر کنار برو بشه یبَر آبرو نکه یا قبل:گفت

 نه!هستم حرفم  سر و داره پا کی مرغم که یدونیم
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  نه امخانواده نیا یمنزو و شده ریتحق یهازن مثل

 !اطرافتم امر به گوش یهازن مثل

 نه...اطلس زمانه ای ثر دختر...مادرم دختر...تامیرز من

 یکس اشتباه از نه کنم،ی م خم سر نه ترسم،یم

 !  گذرمیم

 

 چندان دو را نفرتش آتش  لمانیا دار شین پوزخند

 . کرد

 

 که ییمردها مثل هم من!یکنیم یدار تو  رو اشتباه_

 بذار!رم ی ت لجباز خودت نیع هم من!ستمین یدید

 و نه شما خانواده کی  کنم، اصالح رو هاتغلط 

 دختر سه نجا،یا یزن چیه نشده ریتحق دو  ما، خانواده

 . عطا دختر و نه ایثر

 رو عقب برگرد. نیبش برو  خوب دختر کی مثل حاال

  داره بابات . خندنیم بهمون دارن ملت. کن نگاه

  اریشهر و شده یکفر بابا حاج. خورهیم حرص

 .  نگرانته
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 و برد باال درجه نی آخر  تا را شی ابروها لمانیا

 . کرد تکرار گونه هشدار و وارزمزمه 

 

. کننیم یعزادار دارن ظاهر به. نیبب. عقب برگرد_

  یرو همه چشم اما. کننیم هیگر. پزنیم ینذر دارن

 .نذار منتظرشون. تایرز توعه

 

  شجاعت  با طرفش به یگرید قدم و  کرد زیر چشم

 . برداشت

 

 ! رمیم که یدونیم_

 

 .زد زل  لمانیا روشن یهامردمک در پروا یب

  شهاب سر یی بال نکهیا از  دهیترس بلکه بود نکرده لج 

  هامدت تا ذهنش در که یر یتصو همان باشند، آورده

 !بود
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 بدو مالقات یبرا و کردند یزخم را شهاب نکهیا بعد

  ییرهایتصو را ذهنش رفت، مارستانیب به بدو

 !بود کرده یخط خط یتراژد

 

 نور، سرعت به لمانیا که رفت در یسو به مصمم

 !کرد اشیعمو به ی معنادار نگاه

  از و زد صدا را تایرز عطا تا...برود خواست تا یول

 یط سوته دو را اط یح سر آن تا اطیح سر نیا

 ! بست خیم به را دو هر یابانه یغر ادیفر...کرد

 

 .کنمیم قلمش بخوره، من زن   به ی ک هر دست_

 

  تایرز#

 

 

 ۳۰۹_پارت #
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  تایرز یها لب  یرو یلرزان و جان کم لبخند  باالخره،

 . شکفت

 !اری یب و تنها  نه هم آن بود، آمده پس

 رمردی پ و ناشناس یمرد و الدیم و یعل همراه

 !بود یخ ی ش ابوعطار حدس، نیاول در  که یپرابهت

 . برداشت عقب به یقدم لمانیا

  یمکث با و انداخت خشمناک ینگاه ،یچشم ریز

 آشفته شی موها که یشهاب یسو به را سرش کوتاه،

 لب ریز و چرخاند بود؛ یخون  و پاره دهانش گوشه و

 !  زد صدا را شیعمو دختر تمنا با

 

 . تایرز_

 

 .کرد دنبال  را حرکاتش درمانده و ره یخ ینگاه با
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 خورده لگد و مشت شیعمو  پسر شهاب یجا کاش 

  را بالش و دست و بود آمده ایدن به سام کاش...بود

 !هودهیب و فراوان ییهاکاش...بود نبسته

 

 ...نم...خا. ریبگ ادی. خانم تایرز و نه تایرز_

 

 نشان و  خط راحت یل یخ که بود شهاب گزنده لحن

 خودم،. جالب چه:گفت عیسر کوتاه، یمکث  با و دیکش

 یحت!کردم دعوت ریّ خ خانواده نیا ی تو رو خودم

 کینزد از انقدر رو پدرزنم که باره نیاول یبرا

 نیا بزرگ...محمد ریش بابا حاج!نمیبیم

  یهاهتل  و ماکو یهانیزم نصفه صاحب ...شهر

 ! آستارا تا تهران لوکس

 

 . کرد حلقه شهاب ی بازو دور را  دستش تایرز

 همه نیا آدم همه نیا. بود صفر ریز یانقطه  نجایا

  و احترام و  پول به وفادار  و چاپلوس همه نیا طرفدار

  حاج یسو  از کوچک هرچند یااشاره منتظر  حشمت،

 !بود محمد ریش بابا
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 و برد شهاب سرخ یهاگوش  کی نزد را سرش

 .  نجایا  از میبر ایب:گفت وارالتماس 

 

  از تایرز شه تموم ینجوریا که میومدین راه همه نیا_

  ؟ یترسیم یچ

 

 . کرد زمزمه

 

 !ادین سرمون ییبال_

  

 به یوقت باشد هم دیبا. بود  ختهیر هم به  شهاب فکر

  توجه جلب و  راتیخ و ینذر با را ظلم همه نیا یآسان

 ! بودند کرده پاک عموم،

  طرفش به لمانیا زد ادیفر شهاب تا و  اوردین طاقت

 نییپا را مشتش نکهیا  محض به یول. آورد هجوم

  را جنگ زد، صورتش  به شهاب که  یلیس با آورد

 !کرد آغاز عادالنه
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  را شهاب زور  به یعل و بود فراگرفته  را نیزم خون

 !کرد بلند لمان یا یرو از

 یصدا. گرید طرف از یعل و طرف کی  از تایرز

  را حشیتسب بابا حاج که بود رفته باال  همه اعتراض

 پر ییهاگام با و چرخاند اشاشاره انگشت دور

 باز را بودند  گرفته ها ترجوان  که یریمس صالبت،

 . کرد

 

 نیزم  یرو از زود لمان یا.)دو رَدنی   ت ز لمانیا_

 .(پاشو

  آبرو با هاستسال !نهی حس امام ئتیه  نجایچخبره؟ا

  اومده پاشده کاره کی پسرم داماد اونوقت شده برگذار

  خجالت!بذاره پا ریز رو ساله صد چند  یهاحرمت  تا

 ! مومن بکش

 

 تا یرز#

 

 

 ۳۱۰_پارت #
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 و یزندگ!دیبکش دیبا شماها نه، من رو خجالت_

  چنگش از رو  گهید یکی عشق و ناموس

 ن؟ یزم کهیت چند یبرا اونوقت!دیارییدرم

  بابا حاج...برات بود یکاف  مال تا چند

 بود؟شرفت، چقدر متتیق...بگو...رمحمد؟یش

 !  چندهزارمتر

 

 را شرمش از کرده عرق و سرگردان  نگاه بابا حاج

 و چرخاند بودند، رفته فرو  بُهت در که یتیجمع نیب

 .  زد دفاع اد  یفر گرفته و خشن ییصدا  با عی سر یلیخ

 

  ن؟یزم ه؟کدومیچ ؟منظورتیگی م یچ_

 

 . کرد سپر  نهیس یعل نباریا شهاب یجا
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 و ی داشت شیپ سال چند تا که یامالک  همون_

  التماس و منت تا بخرتش یالناس احد چی ه یذاشتینم

 !  من . یحاج ینیبب رو من

 

. کرد تایرز به رو و زد یاطلبکارانه  پوزخند بابا حاج

 جلد در و دیکش دشیسف محاسن به یدست

 . رفت فرو اشکتاتورانه ید

 

 ! نجایا ایب!تایرز_

 

 یشخند ین بابا حاج دستور  از اقیاشت و شور  با لمانیا

 با پدرش کمال و تمام یخودخواه از عطا و زد

 . کرد تیحما کوتاه، و محسوس یااشاره

  

 ! ایثر معشوقه نه پدرته، خانواده ش یپ تو یجا _
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 که کرد پر را  دهانش حرص از و برداشت یقدم یعل

 تعارف،یب و گرفت را یعل دست هوای ب تایرز

 .دیکوب بابا حاج صورت در یکی یکی را  شیهاناگفته

 

. درست پدرشوهرمه،. درست مادرمه، معشوقه_

 ! هیخوب آدم یول. درست هم نیا دشنمتونه،

 به چشم...ماله ینم رهیش رو یکس سر...گهینم دروغ

 ترمهم همه از و آدمه...دوزهینم مردم ناموس

 دوست رو اشنوه...رو عروسش...رو پسرش

 !داره دوست رو ما یتا سه هر!داره

  رو ؟شوهرمیدار دوست رو سام بابا؟تو یچ تو یول

 ؟یدار دوست

 درباره و یکردیم  نگاهم مدت همه نیا که تو

 دوست رو مادرم ،یگفتیم دروغ شدنت  دایپ ییکهوی

 ؟یدار

 !یندار

 رو بود فرستاده شهاب که ییداروها  وگرنه

 پدر از رو  من بهونه ن یا با یبخوا که یدیدزدینم

 ! یکن دور امبچه 
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 را سکوت دفعه نی ا بابا حاج خنده بلند یصدا

 ! نشکست

 

 صورت به یشگفت و تعجب  با را شانیهانگاه  همه

 کام،  تا الم عطا که یحال در بودند دوخته تایرز

 !  نگرفت جبهه!نکرد انکار!اوردین زبان به یاکلمه

 

 ...  من پسر...نداره ینقش چیه ایثر قتل تو من پسر_

 

 . کرد خاموشش عطا غرش

 

 ! یحاج_

 

  تایرز#

 

 

 

@shahregoftegoo



 ۳۱۱_پارت #

 

 

 

 

 

 به رو و  برخاست بابا حاج  لب ریز از" ی اکبر هللاُ "

 اوقََدر رولمادونیُ َسن؟ییَ د یش  یب َسنیستَمیا:گفت عطا

 آلوده قانا  نیاَل اوقلوم میمن ید دانوشمادون؟َمحال

 .هیَ ا ل

 یقیعاش نیانیثر یک ید بو یا لَد که  یگناه تنها

 . یاولد

 حرف انقدر ینشد ؟خستهیبگ یزی چ  یخواینم)

.  کنه آلوده خون به رو دستش من پسر ؟محالهینزد

 (.  شد ا یثر عاشق که  بود نیا کرد، که  یگناه تنها

 

 نبود نیا گناهم  تنها نه.)آتا یردیدَ  میگوناه تنها بو_ 

 (. بابا

@shahregoftegoo



 

 با و  کرد نگاه تایرز دهیرنج  یهاچشم  در عطا

  از خواستمینم فقط من:گفت دیناام و دهیبُر ییهانفس

 ...  دخترم بدم دستت

 

  عربده و زد عطا خشم به آتش هیبق دنیکش هو یصدا

 . دیکش

 

 !دمیندزد رو  داروها!نکردم یبد کار من_

 

 . دیکوب عطا پسرش، شانه به حرص  با یحاج

 

 مرگ که عطا؟بگو  پس یکرد یغلط ؟چهیگی م یچ_

 نیا قال  و بگو!نداره ما به یربط شوم کهیزن اون

 .  نجایا از کنن گم رو گورشون بذار!بکن  رو هیقض

 

 ! تنم پاره!یحاج برنیم  رو دخترم_
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 و گرفت یاتازه جان عطا شده بیتخر نفس به اعتماد

 ییهاچشم  و کبود یصورت و شده مشت ییهادست با

  رجز و رفت یعل و شهاب  روروبه  ص،ی حر و سرخ

 . خواند

 

  رو نکاریا دونستم،  الزم!دادم یگوشمال بهت  فقط من_

  رو دستور همون دوباره...باشه امروز اگه!کردم

 تا برسونن لبت به رو جونت  داره جا  تا که...دمیم

 !ی خیش هیادیز تو  سر از دختر نیا...یبدون

  هاتدروغ با یتونینم. یکن جداش من از یتونینم

 ؟یدیفهم. ی بد وشو شست رو مغزش

  که،یت تا نجا یا از برو حاال. ادیی نم جا  چیه من دختر

 گرو و دعوا یجا نیحس آقام روضه. نکردن اتکه یت

 ! ستین یکش

 

  شانراست  دست  عطا یخواه هوا به اصالن و لمانیا

 .رفتند نیحس امام  آقا قربان و  بردند باال را
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  ریش بابا حاج نوه و پسر بعد محل اهل و هاه یهمسا

  کم را شانیهازمزمه  و کردند دیتهد به شروع محمد،

 ! درآوردند بانگ به کم

 

دوز بوردان" م   االنی. گ   ب لوزَدن اباالفضل. زید 

. ید خاراب  زاتوز چوخ. سوزیَعَوض چوخ. وورسون

 " سوزیدَ  آدام

 

 کمرتون از ابولفضل.دینگ دروغ. دیبر نجایا از)

 آدم.خرابه ذاتتون یلی خ.دیهست یَعَوض یلیخ.بزنه

 .(دیستین

 

  تایرز#

 

 

 

 ۳۱۲_پارت #
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  ینظر  چه  تو تایرز بپرسند نکهیا یجا. بود دار خنده

 ؟ یدار یاخواسته ؟چهیدار

 !دوختند و دندیبر ش یزندگ یبرا 

  محکم را اشرفته جیگ  سر و زد صدا  یب یپوزخند

 ریتصو نتوانست  یول. بست هم یرو  پلک و گرفت

 هم دفعه کی  یبرا و زدیبر  دور را ایثر جان یب کریپ

 !دهد قرار  تیاولو را خودش شده که

 

  یهاغ یج میتسل فقط. دی نجنگ. ستادینا. نکرد مقابله

 !گشت ییکذا شب  آن یانتهایب

  دهیتک ایثر صورت. بود مانده تنها و تک که یشب آن

 که یشب همان درست. بود ضیمر و  دهیپر رنگ و

 قدرت، و منال و مال وجود با هادستگاه  از کی چیه

 !  برنگرداندند یزندگ به را ایثر

 و سوزاندند را قلبش نفرت، یهاشعله که یشب همان

 ! اشنهیس در دندیتراش سنگ محبت، و  مهر یجا

@shahregoftegoo



 

 . کرد باز را اششده س ی خ یهاپلک 

 . زد زل عطا به یعصبان و کالفه

  ییصدا با و کرد مجنونش یدور سال همه نیا نهیک

 در را مردم قضاوت و زد ادیفر ارتعاش، بدون و بلند

 . کرد خفه نطفه

 

 ! هیکاف_

 

 که بود  کرده دادیب درونش در یدشمن نیا یناراحت

 . زد  آخر را اول حرف

 

  فکر به نکهی ا از شتریب دونمیم چون کنمی نم باورت_

 !یبود انتقام فکر به یباش دخترت

 یوقت...یبود ریاس هاسال ...کرد جدا ما  از رو تو آمنه

 یکس تنها...یکن دایپ رو مادرم ینتونست یبرگشت هم

 هم با که بود ونیکتا عمه  مییکجا ما دونستیم که

  سنگ ریز دستش چون نگفت بهت!...دیبود قهر
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  عذاب که داشت دوست  چون نگفت...بود شوهرش

 !یگرفت اتخانواده  از رو انتقامت...بابا یول...یبکش

 که خودت از نه...ونیکتا عمه از نه...آمنه از نه

 پس من  رو تاوانش!...یبود مقصر  همه از شتریب

 !یکرد نابودمون...داد پس مادرم...دادم

  و ینکن رسوا رو بابا حاج هاتدروغ با  یخوای م حاال

 رو  یعل یخوایم...یبود یقربان  که یبگ

  ؟یمتیق چه به اما...یکن وونهید رو شهاب...یبسوزون

 

 . دیخواب هاهیهمسا  و لیفام و  آشنا زمزمه

 ! بودند حق منتظر. بودند چشم. بودند گوش همه

 .کرد خراب را تایرز سخن ر یتاث ایض یول

  شده رام بابا حاج بود، شده نرم عطا که یهنگام 

  یکسر در را زیچ همه بود، شده متفکر لمانیا بود،

 ! کرد لیتبد امتیق به هیثان از

 

 نی اسی خر گوش  تو یدار انگار. دهیفا چه_

 رو من اد؟پسریینم ادتی رو من کهیمردت !یخونیم

 اد؟یینم ادتی

@shahregoftegoo



 میبزن حرف  باهات میخوایم خوش زبون با یهرچ

 االغ؟ نه  ست،ین  تیحال

 بچه...من پسر هایکن کم رو و ایباز مسخره نیهم سر

 !بود رفته کما تو  ماه چند...من

  یوون؟داروهایح دیکشیم نفس دستگاه با یفهمیم

 که ملت  به یانداخت یخی ش شهاب اسم به یتقلب

 ؟یچ  که ؟خبیُهلفتون شیبنداز

 

  تایرز#

 

 

 ۳۱۳_پارت #

 

 

 

 

 ایض سمت به ناگهان و آمد جوش به  خونش عطا

 .آورد هجوم

@shahregoftegoo



 

 ! بفهم رو دهنت حرف_

 

  تو؟ ای من_

 

 .  دیکش عقب به را ایض یبازو پشت  از شهاب

 

  ایب!یبذار گرتیج سر دندون نبود قرار مگه بسه _

 !  نکن شر عقب،

 

  رو محل کی دهن که یشهاب اون سرت؟کو به زده_

 کج پا نداشت جرات یشکیبود؟ه کرده صاف

 آب یحت اتاجازه  بدون تونستینم  یشکیه!بذاره

 !  بخوره

 

 ! امرزتشیب خدا!مرد شهاب اون_

 

@shahregoftegoo



 خشم بر  که انداخت ا یض به ینگاه  دلخور شهاب

 سمت را شی هادست یول گردد رهیچ اشزننده  بیآس

  و بابا حاج و لمانیا ادیفر به توجه یب و برد عطا قهی

  و دوخت روشنش یآب  یهاچشم به چشم تایرز  غیج

  بود؟  تو کار:دیپرس

 

 یبرا یطرف  از و بود شده نیسنگ نهیس در هانفس

 ! بود ر ید هم مداخله

 

 . آره_

 

  مسالمت صحبت یجا تا بود یکاف کلمه کی نیهم

 !گردد آغاز جنگ ز،یآم

  از زور به  و نشست ایض  لب یرو مضحک یلبخند

 . کرد زمزمه اششده دیکل یهادندان نیب

 

  رو گورت. بار کی هم ون یش بار، کی  مرگ پس_

 !  بدبخت یکند
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  با رندیبگ را شیهادست الدیم و شهاب نکهیا قبل و

 !کرد پرتش نیزم به و زد عطا صورت  به کله

  کبارهی به  که یآب شلنگ  مثل دهانش و دماغ از خون

  درد از را ش یهاچشم و زد رونیب باشند، کرده بازش

 !بست  هم یرو

 .رفت  عطا سر باال ده یترس شهاب

 کرده ساقطش یزندگ از سال همه نیا که ینفرت به نه 

 !اشی رحم دل به نه و بود

 

 دعوا بابا حاج  ابهت پر ی صدا با نکهیا محض به اما

 با و گذاشت شیگلو یرو پا استرس کردند، شروع را

 ! نبود. گشت. نبود. گشت تایرز دنبال دلهره

 

 ! تایرز_

 

 درست یمشت  که برخاست عطا سر یباال  از شتابزده

  عقب یقدم چند تلوتلوخوران. خورد  فکش ریز به

  در مضاعف یقدرت اریاخت یب لمانیا دنید با که رفت

 .شد جمع شیهادست

@shahregoftegoo



 

  تایرز#

 

 

 

 ۳۱۴_پارت #

 

 

 

 

  قدم لمان یا طرف به خشم از شده اهیس و کبود

 . برداشت

. گذاشت  کنار را متیمال و گرفت محکم را اشقهی

 به و امدین کوتاه موضعش از قبل یهادفعه برعکس

 ! شد بُراق طرفش

 

  به...من زن به یبر در قسر یتونینم  یسر نیا_

 ؟ینزد ای  ی؟زدیزد رو  کثافتت نجس دست...تامیرز

@shahregoftegoo



 

 دهان به مشت با و کرد اشیحرص لمان یا شخندین

 .زد اششده  تیکامپوز فیرد یهادندان و باز مهین

 به تری قو یلگد و کرد خون پر را لمانی ا دهان و فک

 و معنادار پوزخند شده هرطور  تا دیکوب شکمش ریز

 ! شد هم موفق!ببرد نیب از  را چندشش

 

 دهنت !آخ...کهی مرت...یخورد...یگوه چه_

 ...  من رو  دهنت...رو

 

 گذاشت لمانیا خون غرق  دهان یرو را  دستش شهاب

 یکی آن با را گردنش که یحال در گوشش  کنار و

 ادین در صدات...شیه:گفت بود، گرفته آزادش دست

  در من با !یشد طرف یک با انگار یدینفهم...گهید

 . کارت  یپ برو!فتین

 

 خودش به درد از که آورد لمانیا گردن یرو  یفشار

 مردم یپا و دست انیم درست رحمانه، یب.دیچیپ
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  کمک،" اد  یفر یصدا با رفتن هنگام و کرد پرتش

 !افتاد تنش به  رعشه انسال،ی م یزن" کمک

 . کرد کج را راهش

  یهاگام  با بعد یکم و مطمئن  و بلند ی هاگام  با اول

 .هراسان و زدهشتاب  و بلند

 

 خدا لب ریز و دیدو بود، جوان که یزن یصدا سمت

 یکی  نکهیا از نوایب زن آن مقصود که کرد خدا

  عطا حساب باشد، اگر که!نباشد تایرز افتاده، هوشیب

 !بود  نیسنگ یمجازات خاندانش و

 

 ! بود ممکن  محاله بخشش باشد، اگر که

 

 خدا رو تو. بود  جاهانیهم  شوهرش. ستحامله  زنه_

 تو بچه و مادر جون. اورژانس بزنه زنگ یکی

  به الاقل!  دیبزن زنگ د،یباش داشته وجدان. خطره

 !د یبگ شوهرش
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  چند یبرا رمق یب و سست. کرد خی شی پاها و دست

 به دراز سرد نیزم یرو  که تایرز به دور از لحظه

 !کرد نگاه بود، افتاده دراز

 

  هم بار کی  یبرا خدا که بود منتظر هاسال  نیا همه

 کی  فقط...دهد نشان  را رحمتش در شده که

 و نفرت و غصه و غم با تا معجزه کی...شانس

 !دیبگو بدرود اشرفته دست  از یبچگ

  در...کرد گوش شهاب دلسوز و نرم قلب حرف به خدا

  و کی تار یایدن به ینور...کرد باز را لطفش و رحمت

 باتالق نیا از که فرستاد را تایرز و دیتاب فاسدش

 ! دهد نجاتش

 ... بودند بد هاآدم یول

 ...بودند هار

 ... بودند گو دروغ

  یهاعشق چون نداشتند را شانیخوش دنید چشم

 ! عمر کی یبرا نه بودند یساعت  یامروز

 

  تایرز#

@shahregoftegoo



 

 

 

 ۳۱۵_پارت #

 

 

 

 

 بغض. اوردین طاقت. بود شده آتش یرو  اسپند مثل

 اهیس نافذ یهاچشم  در را اشی سرطان و سرسخت

 شماره سه یط را همه اد،یفر با و  ختی ر رنگش

 !  کرد پراکنده

 

 از دمیم قول پاشو...برم قربونت  پاشو تا یرز...تایرز_

 ... میبر  نجایا

 

  آرام و نشست نیزم زده خ ی یهایکاش ی رو زانو؛ دو

 .کرد نوازش را رنگش ییخرما  یموها
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 و  بست هم ی رو را اشگرفته ضرب و متورم یهاپلک 

 .کرد پشت اشی لعنت غرور به باالخره

  ختیر خشنش صورت ی رو  هوا سوز  با شیهااشک 

 !  کرد فغان و برگشت سوخته، یجگر  با دل ته از و

 

  بال نیا یک !اورژانس دیبزن  برده؟زنگ  ماتتون چرا_

  آورده؟با درش حال  نیا به یآورده؟ک سرش رو

  ؟کدومتون؟یک!شماهام

 

  به را شیهاگمان و حدس  رهیدا یشماری ب یهاسوال 

  اریشهر که بود بلند یقدر به ادشی فر. ختیر هم

  از ییهاچشم با عطا و کرد بس آتش بابا  حاج. دیشن

  ریز و زد اطی ح یگچ وارید به هیتک آمده رونیب حدقه

 . دینال لب

 

.  بودند افتاده اطیح کنار  و گوشه مصدوم، نفر چند

.  بودند هاتر جوان یی جدا حال در  دهایسف شیر

  و خورشت یهاگ ید از  مراقبت مشغول هم هایبعض

 ! بودند نیحس امام ینذر برنج
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 و گرفتند خون خفه شده  هم قهیدق چند یبرا یول

 !  انداختند نییپا سر زده خجالت

 

 زود بگو. ی کوفت اورژانس به بزن زنگ برو الدیم_

 به خون نجایا نکهیا قبل  ببرمش خودم تونهینم. ادیب

 ! کنم پا

 

  شهاب  افتاده یهاشانه یرو یرزنی پ لرزان دست

 اوقلوم آقالما:گفت نشیری ش لهجه با تند تند و نشست

  نکن هیگر!)الر خانم رونیگت قند آب. ی اولوپد شوکَ 

 .( هاخانم  دیاریب قند آب. شده شوکه پسرم

 

 قند آب و دندیدو عمارت داخل هاخانم از تا سه دو

 و انگشتر طال، تکه چند عجله با یحت آوردند،

 !زدند هم قاشق با و انداختند وانیل درون گوشواره،

 

  را تایرز اریشهر. کرد خبر  را اورژانس یفور الدیم

 ! دیغر و رفت غره چشم  شهاب که گرفت آغوش در
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.  نامحرم چه  یباش محرم چه. نزن بهش رو دستت_

 رو زنم. یی هاآدم نیهم فه یطا و ریت از ندارم قبولت

 . نقطه. ره ...دا... نَ ...دخالت  حق چکسمیه...برمیم

 

 آپار اونان وعاخی اوزون نیشسی ا سو یگو_

  میبشور  رو صورتش بخوره آب بذار. )مارستانایب

 .( مارستانیب ببرش  اونوقت

 

 تا یرز#

 

 

 ۳۱۶_پارت #
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  و ختی ر تایرز دهان در زور به را  قند آب رزنیپ

  مجلس یهاخانم  از یکی که  یآب یبطر با  را صورتش

 خانواده دو نیب اختالف از و کرد سی خ بود، آورده

 َسن فقط قاالر سالم آنا  و نانیاوشاق:گفت درمانده

 سالم مادر و بچه.)اولسون آالها تََوُکلون. گورخما

 .( باشه خدا به توکلت!نترس تو فقط موننیم

 

 ببرمش؟ گهید تونمیم_

  

  کی با را تایرز و نشد رزنیپ جواب منتظر. بود یکفر

 به بدو بدو و  کرد خالص ار یشهر یهادست از حرکت

 . رفت اط یح در طرف

  زد، لب  ریز یغر و کرد تخم و اخم تا بابا حاج

 یب را تای رز شهاب تا کرد  علم قد مقابلش اریشهر

 !ببرد دردسر

 که بفهماند های خیش به  تا کرد ثابت را اشی برادر

 ! نبودند قماش کی از همه

 

 .  الدیم کن باز رو در_
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 زن تنها ه یخطر. ادییم داره اورژانس داداش یول_

 .یببر رو داداش

 

 .  زد داد تیعصبان با

 

 پر پر که ادیب تا اورژانس...کن باز رو در گمیم_

  موقع؟ اون زمی بر سرم تو یخاک چه...شده

 

 . کرد باز را نیماش در یعل  و الدیم از جلوتر   اریشهر

 

.  ستمین بهیغر عموشم. مارستانیب سرت  پشت امییم_

 ! ندارم و نداشتم میخصومت   باهات

 

 گذاشت نیماش عقب یصندل یرو وسواس با را تایرز

 . کرد  فوت محکم را نفسش و
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 و قوم از چکدومیه ینذار  که یشرط به یول ایب_

 ندارم پساب اعصاب من.  مارستان یب زنیبر شتیخو

 و دست تو اگه رمیگیم رو زاتیعز جون  جونمه، زنم

 ! باشن پا

 

 .بودند ستادهیا لمانیا  و عطا و بابا حاج   در یجلو

 . باش آماده

 

 . مارستان یب برو ری بگ رو گازش تو. من با_

 

 در هم یعل نشست فرمان  پشت و  رفت شتابزده

 .کنارش

 . گردد مارستانیب ی راه اریشهر با تا ماند الدیم

  اعالم و ی شکن حرمت آغاز  بود ماجرا آغاز نیا اما

  یهاشعله در ختنیر نی بنز  و کشمکش آغاز. جنگ

 . نفرت دهیکش فلک به سر
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  چوقتیه رو  نیحس امام  مراسم!دیبمون  نجایا یحاج_

 !نشه شر که دیاین آقا جان!دینکرد رها

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۳۱۷_پارت #

 

 

 

 

 را نیماش فجر  مارستانیب  در یجلو قهی دق ده از کمتر

 به که بود شده سست ترس از شیهازانو. کرد پارک

 کرد باز را عقب یصندل در مشهود، یلرزش با یسخت

  مظلوم و کوچک یابچه  مثل را تایرز یعل کمک به و

 .  دیکش آغوش در
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 دیبا. کنم خبر رو پرستار رمیم زودتر من پسر_

 . تخت رو مشیبذار

 

 سرعت با یعل که بود  اجازه حکم شهاب سر تکان

 سمت زنان، نفس و مهیسراس و دیدو باال را هاپله

 . رفت رشیپذ

 

 خوب...بارداره عروسم...میدار حال بد ماری ب خانم،_

 صورتش و سر رو سرد عرق  رفته هوش از ستین

 ! نشسته

 

  به و عجله با که بود قد کوتاه و زهیر ی خانم  پرستار

 زودتر  هرچه که زد صدا را ییآقا خودشان، زبان

 .ببرند برانکارد ماریب یبرا

 یعل  به رو شکسته پا و دست نیح همان در

  مارتون؟یب اسم آقا دیباش  آروم:گفت

 

 ... یفاتح تا یرز...تایرز_
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 ییآقا آن به و زد رونیب شیهاچشم  تعجب از پرستار

 بودند، مارستانیب از خروج حال در اشیکمک با که

 !بود های تهران" باش بجنب" هیشب که زد یحرف

  یلبخند با و  کرد حفظ را آرامشش  پرستار کماکان اما

 و رفت ی گرید سمت شده تند ییهاقدم و یساختگ

 .کرد خبر را دکتر

 رفتار واقع در. بود بابا حاج قدرت متوجه یعل

  زد چنگ را  شیموها. بود دانستنش نشانه اشی عیطب

 باز با که رفت رژه و د یکش شیهالیسب به یدست و

  مبادا که دی دو شهاب یسو به تایرز آوردن و در شدن

 !دهد انجام یااحمقانه  کار

 

 راهیب و بد به دهانش دشمن، سنگر در نبود دیبع چیه

 !گردد باز

 

 نش؟ یبریم  بخش کدوم_
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 نگران:گفت غرغر بدون و حوصله  با پرستار

  شیبررس و نهیمعا دیبا دکتر. میبریم  ICU  دینباش

 . کنه

 

  یهادست در دستش و بود تایرز شیپ فکرش شهاب

  یهاچرخ . زد را آسانسور دکمه پرستار. اشزده خی

 .  برد آسانسور  داخل تایرز و درآورد حرکت  به را تخت

 

 .ICU دیایب دیتونی نم شما آقا_

 

  تایرز#

 

 

 

 ۳۱۸_پارت #
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 شماره به ش یهانفس. رفت فرو درهم شهاب  یهااخم 

 .رفت  آب اشقلدرانه یمتر چند زبان و افتاد

 از دیبا. بود پناهیب. بود ناچار . بود سنگ ریز دستش

 !شود وارد درصلح

 ! گردد زشیت و تند لحن یچاشن تمنا و   خواهش دیبا

  سلطه کمرنگ، ینرمش از استفاده وجود با یحت یول

 . کرد زمزمه گرانه

 

  خانم باشم کنارش دیبا. امیب دیبذار. دارم دوستش_

 . پرستار

 

 با را اشاشاره  انگشت و کرد نگاه یچپ چپ  پرستار

 .گذاشت سوم طبقه دکمه یرو عجله

  که چه هر و شود در به خود از شهاب  نکهیا از قبل

 پشت از یعل بپاشاند، هم از را بود نیب نیا در

 ! کوباندتش وارید نه یس به و گرفت را شیبازو
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 همه شهینم . پسر هم تو رهیم کالهمون ینجوریا_

  تایرز به  یقول چه. یببر شیپ رو کارت زور با جا

  فقط یگفت خودت  هوا؟با باد  و بود کشک ؟قولتیداد

 به پا زن کی کردن کنک خوش دل و  حرفه حد در

 ماه؟

 ... باال ر یبگ رو سرت

 

 . دیکش ادیفر یعصب

 

 ! باال ریبگ رو سرت گفتم_

  

 .  گرفت باال سر خواب،یب  و سرخ ییهاچشم  با شهاب

 

 داره ازین دکتر به اتبچه. داره ازین دکتر  به زنت_

  مارستانیب نیا که ستین تهران نجایا. نکن شلوغ پس

 مارستانیب کی می بر و گورباباشون میبگ نشه

 یهاچشم  تو!برنیم حساب  بابا حاج از نجایا!گهید

 ! دمید خوب  رو ترس  پرستار نیهم
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 تو از قبل اد یب تایرز سر ییبال اگه چرا؟چون یدونیم

  خراب آجر به آجر سرشون، یرو رو  نجایا های فاتح

 !کننیم

.  بشه کنده ی خوب به هیقض نیا قال بذار. باش یمنطق

 و یچرب  و قند و فشار...اومد که  هوش به بذار

 !تهران میبر صدا و سر یب شد، زونیم...شی هرچ

 هم من یبرا هم تو  یبرا هم. جهنمه  نجایا یوال

 . رفقات و ابوعطار

  ما دیفهم عطا یدید که رو بارزش نمونه

 ینواز مهمون خوب گرم هم دمش...میینجایا

 ! هست لبت گوشه رو هنوز ششیرایپذ...کرد

 

 کاش یول . نبود اشتباه یعل یهاصحبت یجا چیه

 و پدر نی ا با که ییکارها تقاص خدا یصدای ب چوب

  درد از که رد یبگ اش،یبان و باعث از بودند کرده پسر

 سر نتوانند خودشان کثافت و گند از که شرم از که

 ! رندیبگ باال

 ! برسانند انیپا به تی رضا با را سلطنت نیا دوره
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  خبر تا نییپا نیا مونمیم. کنمی نم درست شر. باشه_

 ... اما ارنی ب برام رو جفتشون یسالمت

 

 .  داد تکان بغض  با را اشاشاره انگشت

 

 . بابا ادیب زودتر خبر نیا که کن دعا اما_

 

  تایرز#

 

 

 

 ۳۱۹_پارت #
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  سالن، اول رفته رو  و رنگ یآب یصندل یرو

  در به که بود برهیو یرو  شیپاها. نشست قرارانهیب

  تایرز حال   از یخبر دکتر  تا دوخت چشم  آسانسور

 . اوردیب

  شیتنها بود محال. چرا  مطمئن یول  نبود صبور

 ! نبود راه مهین  قیرف بگذارد،

 

 .  شهاب_

 

  هم یرو  را سشیخ یهاپلک . نگرفت باال را سرش

  وجود با تا،یرز به اعتمادش وجود با چون گذاشت

 شده مشت یهادست انیم قلبش خدا، به نانشیاطم

 !بود فشار تحت سرنوشت

 یرو ی نیسنگ حجم نتوانست  هم یعل یصدا یحت

 گرفته ییصدا با نیهم یبرا بردارد را اشنهیس قفسه

  بابا؟ شده یچ:گفت

 

 . گرفتم یمعدن آب_
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 . درآمد شیگلو چاه ته از صدا و دیخند تلخ

 

 دهنم تو  شهیم نییپا زهر یبد هم  ینیریش اگه_

 . المسب

  

 . شهینم درست یچیه یزن باخود پسر_

 

  بشه؟ خواستم من مگه_

 

 . برخاست کبارهی به و  گذاشت شیزانوها سر دست

 

 تایرز اگه...اگه نشه درست اهیس سال صد  خوامیم_

 ... برنگرده

 

. دوخت  آسانسور در به  را دوارشیام  نگاه دوباره

  ییخودنما. بود باخته رنگ شیهاچشم   شیپ یچ همه

 که یپدر حتینص و برف شده تند بارش و سرد یهوا

 .اشی بچگ جبران یبرا بود آمده
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 رفت فرو ی خاموش در یعل. کرد متر را راهرو کالفه

 .  زد ه یتک رشیپذ کنار وارید به و

  گذشته ICU بخش  به تایرز  بردن از یساعت کی حدود

 ! کرد پاره را  مارستانیب متشنج  چرت اریشهر که بود

 

  کجاست؟_

 

 یبابا  حاج و عطا از حرصش شهاب  جاهمان

 بود، دهیرس راه از تازه که یار یشهر سر را وجدانیب

 ! کرد یخال

 

 سرش رو بال نیا  فطرتت پست پدر . ICU تو_

 کنه باز رو چشماش زودتر که کن دعا  کن، دعا!آورد

  نابود رو تکتون تک ترکه و تخم قسم موال به یوال

 !کنمیم

  

 ! کنمی م کمکت خودم گرفته؟اصال رو جلوت یک. ا یب_
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 ثابتشون دیبا ...دیبا رو یزد که ییهابُلف یول...یول

 . ینکن ثابت یستین مرد. یکن

 

 و نشست شیصدا لحن   پشت انتقام مزه به یاخنده

 و باباجون یواقع چهره همه  به تا نباش نگران:گفت

 !ستمی ن بردار دست ندم، نشون رو داداشت خان

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۳۲۰_پارت #
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 را یفیخف خون. کرد لبش پوست دنی جو به شروع

 دستش  پشت با که یطور. کرد حس  زبانش ریز

 !کرد پاک را لبش گوشه محکم

 

  و زهیر پرستار همان و دی رس انیپا به انتظار  باالخره

 اخم در یتیجد. آمد رونیب  آسانسور نیکاب از قد کوتاه

 الدیم و اریشهر و یعل که بود بشیعج  نگاه و تخم و

 ! کرد وادار  سکوت به را

 

 . یخیش  یآقا_

 

 قلبش که بس از بود برداشته شکاف اشنهیس قفسه

 !بود گرفته سرعت ساعت تاک  و کیت با

 در پشت از  را شیهادست  و برداشت جلو به رو یقدم

 . بله:گفت  اضطراب با و کرد قالب هم

 

 . دیکن امضا برگه یسر  کی دیبا_
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 !آمد جوش  به خونش

 . دیکش یقیعم نفس

  چند یبرا و کرد هم چفت را اششده برهوت یهالب

 . بست هم یرو پلک  هیثان

.  اشی دارمردم نه و بود رفته زادیآدم به اخالقش نه

  و اوردین را پرستار زدن حرف  هینس تاب. کرد یقاط

 !  کرد یخال  ادیفر با را بود خورده فرو خشم  هرچه

 

  نه...دیدیم اطالع رو من  زن حال ؟نهیابرگه  چه_

 و درست خبر نه...بمونم ششیپ باال امیب دیذاریم

  من کشتن قصد خانم گفته، یچ دکتر که  دیدیم درمون

  ه؟یحال چه تو االن  من برگه؟زن د؟کدومیدار رو

 

  مسلط یلحن با و گرفت را  شهاب یبازو پشت از الدیم

 . واشی داداش:گفت مصمم و

 

 سبز علف پاهام  ری ز نجایا من ساعته ؟دویواشی چه_

 ! نه ای اومده هوش به تایرز بگن ومدنین شده
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 و یشاک  بود، غیج به هیشب که ییصدا  با پرستار

 . زد کمرش به دست بداخالق

 

 ...نییپا یار ین رو صدات اگه آقا_

 

 . کرد یچیق را پرستار کالم خشم با اریشهر

 

  رو ماریب حال  فتونهی؟وظی چ نییپا ارهین رو صداش_

 دیایب ساعت دو بعد که نه دیبد گزارش همراهش به

 .محترم خانم دیکن صحبت مهین و نصفه نییپا

 ای خوبه محمد ریش بابا حاج نوه...ما  ماریب...االن

 ! نینه؟هم

 

 ایدن  به رو بچه زودتر دیبا. ستین  خوب  یلیخ_

  متاسفانه اما نداره خطر یماهگ هفت یتو. میاریب

 .حاده شما  ماریب تیوضع

 

  تایرز#
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 ۳۲۱_پارت #

 

 

 

 

 رو یقدم. رفت یاهیس یالحظه  یبرا شهاب یهاچشم 

. دیشن مبهم و ناواضح را صداها و برداشت عقب به

  یبرق و رعد مثل را کشی تار و نیاندوهگ ذهن یسوت

  درد از که کرد روشن کوتاه، یلیخ یه یثان  چند یبرا

 .نشست سرد  نیزم یرو و خورد چیپ

 

 سفر با تا کرد تالش و فشرد شیهادست نیب را سرش

 ! بجنگد بود، ترس و اندوه از پر که یاگذشته به
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 به شروع بود، آمنه یخودکش ادگاری که یاگلوله  یول

 قعر در تا گرفت هدف را قلبش صاف  و کرد حرکت

 .بچشد را مرگ طعم ذرهذره روزها؛ آن تلخ خاطرات

  دنید از بود متنفر. بست هم یرو  محکم  را شیهاپلک 

.  پرستار و دکتر و مارستانیب از بود متنفر. خون

 . مردناجوان یزندگ نیا از بود متنفر

 

 عرق ی موها  یرو را یادهنده آرامش نوازش

 درست. برگشت دوباره صداها. کرد احساس اش،کرده

 !  آمد درد به سوزش  از صورتش چپ سمت که یموقع

 

 ...پسرت زنت،...داره ازین بهت...شو بلند_

 

  را شیهاچشم که بود اریشهر لحن و صوت در یقدرت

  زلزله مثل بود؛ شده ها آواره مثل. کرد باز مهین تا

 و ناتوان. زکیکهر یها خانمان یب مثل بم؛ یهازده

 رقم گره با که یریتقد به نسبت شده می تسل و مغموم

 !بود خورده
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 کرد باز اریشهر  یهاالتماس  با را ش یهاچشم  اما

 با سمج جوان یعمو نیا الدیم و  یعل از شتریب

  وسط  از جانانه یهایلیس و یپ در یپ یهاتکان 

 !  کرد دارشیب  هپروت

 

  اجیاحت  بهت. یایب خودت به یتونیم . باش زود_

  ایب خودت به...ما یهمه از شتریب...امزاده برادر داره

 . شهاب

 

 . کرد نگاه یعل به چشم  گوشه از

 

 .شوک از ادیدرب که صورتش یرو بپاش  آب ایب_

 

 کردند یخال صورتش یرو  را یبطر سرد آب ناغافل

 ! زد رونی ب یخشک سرفه با اششده حبس نفس که

 

 .  خودکار با اری ب رو هابرگه اون رهی همش_
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 نیزم به  چنگ و راند عقب به را سشیخ  یموها

  یجا و برخاست الدیم کمک با شده هرطور. انداخت

 و زد ییامضا برگه، خواندن محض به یزار

 .رفت هاپله  سمت دواندوان

 گرفت دهیناد را یعل دادیب و داد و پرستار خیتوب یحت

 . رفت باال یک ی تا دو را هاپله  عجله با و

  بخواهد که  نبود یخبر نیا. زد هم بر پلک  دفعه چند

 خدا از ازین و نذر و  حاجت و دیام ساعت دو بعد

 !بشنود

  سر به محمد  ریش و ابوعطار که ییهابیمص از یکفر

 با و دییسا هم یرو دندان بودند، آورده اشخانواده 

 یبرا شرف و  آبرو که بست عهد خودش

 .نگذارد شانچکدامیه

 

  تایرز#

 

 

 

 ۳۲۲_پارت #

@shahregoftegoo



 

 

 

 

 چطور شی هاگام دینفهم  یحت. بود ICU سالن یانتها

 و سست یرمقیب از که انگار نه انگار گرفتند  سرعت

 !بودند جانیه کم

  یسرتاسر نگاه و کرد باز دستش دو هر  با را اتاق در

 پرستار؛ اخطار پژواک با که انداخت هاتخت  به

 !کرد خرج یشتر یب شهامت

 مانده یکی  تخت یرو را  تای رز تینها در  و رفت جلو

 ! دید آخر به

 

  و رفته یقو دختر آن ماه چند نیا در بود شده شکننده

  آخر و اول اما سپرده  محتاط یمادر به را اشی جا

  دایپ نفوذ اتش یح بخش ن یترک یتار به که بود یهمان

 ! کرد

 

 . تایرز_

@shahregoftegoo



 

 . رفت نشانه او جانی ب یهایآب  سمت نگاهش

 

 برن زودتر دیبا شونی ا دیباش نجایا د ینبا شما آقا_

 ... اتاق  

 

  بود دهیچیپ چقدر. دی بوس را تایرز  زده خی دست

 ! ساخت  را ایدن حرف سه با که یامعجزه یهاه یال

 منهدم را  درونش در شده کاشته نفرت بذر" عشق"

 ! ساخت ت یانسان و کرد

 ...نگرش و نشیب ،یخودگذشت از

 !  ساخت را جهانش تای رز یراست به

 

 . قهیدق چند فقط_

 

 با همراه و کرد  نییپا و باال را سرش یدودل  با پرستار

 . قهیدق چند فقط. دیند طولش:گفت فراوان  یدیتاک
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 . تخت یرو شد خم و کرد پرستار از ی لب ری ز تشکر

 آن با و گذاشت تایرز سر یباال  آرام را  دستش کی

 .گرفت را اشینقل دست دو هر دست، یکی

  

 . یترسوند رو من_

 

  میخوب دومون هر ما:گفت یانرژیب و فیضع تایرز

 . نباش نگران

 

 ییخدا ...الل زبونم وقت کی اگه که یدونیم_

 سر ییبال...شم چالق شم، کر شم، کور...نکرده

  مسببش؟ یبرا شمیم بال خود  ... ادیب تونیکی

 

 نور و زیعز به که ی کس یبرا هم  هنوز اخالقش

 !بود ظالمانه و گند برساند، یضرر اشی چشم

 ...بشکند را یلعنت غرور  نیا نخواست

 ...ببازد دل نخواست

 !دارد فرق هیبق با دختر نیا که بود کرده حس
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  سر سخت، یبزن  بزن انیم  که یدارید نی اول به هیشب 

 !زد پسش یعنق بد با که شد دایپ یافرشته  کله و

 و کرد شانه را تایرز خوشرنگ یشم یابر یموها

 .اشیمهتاب دهیپررنگ  صورت به  شد تر کینزد

 . ردیبگ جان شانیهاخاطره  که کینزد انقدر

 

  تایرز#

 

 

 

 ۳۲۳_پارت #

 

 

 

 

  هم بارنیا. شد ریسراز جانش به ناشناخته یترس

 و معصوم صورت   که یابچه  هم و بود تایرز نگران
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  ذهن در یخوب به را کوچکش و فیلط یپاها  و دست

 !بود کرده تجسم

  به دبخشیام یلبخند با  مظلومانه و  ستادیا راست

 .  زد زل  تای رز رنگ  یآب یهاچشم 

 

 ته. نمیبیم  رو جفتتون سالم،  و یصح که دونمیم_

  وسط نیا یز ی چ کی یول...هازنه یم شور...گهیم دلم

 !یخیش گهیم !دهیم قلقک رو مانمیا داره

  قرص دلت . یزیبر هم به رو خانمت هیروح  نمینب

 از پس که گفته یچ میکر اوست مگه ی دینشن. باشه

  هست؟ یآسون ک ی  یسخت هر

 

 بودن کارساز نشانه تا،یرز قیعم یول حالی ب لبخند

 . بود حرفش

 ریز که کرد قطع را هاشاننگاه  اتصال پرستار  یصدا

 .  بازگشت عقب به نیسنگ یمکث با و خاراند  را پلکش

 

  اتاق مشونیببر  دیبا زودتر  هرچه. تمومه وقتتون آقا_

 . عمل
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 دنیبار به شروع باران. د یجه آسمان در یبرق و رعد

 ببارد؟ تند یباران برف همه نیا بعد نبود بیعج. کرد

 و رفت در طرف به تیرضا با باالخره که  بود یعالمت

 !نکرد  ریدلگ را اشی خداحافظ  نیا از شتریب

ن خوراکش،  و خواب و ذکر و فکر تمام  دیبا بعد م 

  در بودند گرگ که ییهاآدم یول باشد اش خانواده

 بگذارد؟ دلش یکجا  را شیم لباس

 شود؟ الشیخیب

 .بود  ممکنریغ

 

 سر فیخف تکان با و دیدو نییپا سرعت به را هاپله

 .افتدیب راه سرش پشت که کرد اشاره الدیم به

 را یاصل نگهبان دو تار  و رهیت آسمان  و باران رگبار

  سقف ی  روانیش ریز. کرد متفرق قهیدق چند همان در

 ریت نور به و رفت نقطه، نیترپرت   در مارستانیب

 ! دوخت  چشم ابانیخ ی هابرق چراغ 

 

  داداش؟ جونم_
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 . بود دهیترک شبید از آسمان اما زده رونیب آفتاب

 

 . عطا خونه  میبر دیبا سروصدای ب_

 

 آماده یدونی زنبور؟م لونه تو میبر...خوبه؟ حالت_

  ارن؟یبدر روزگارمون از دمار که منتظرمونن باش

 

 نه؟ ای یاییم_

  

 .  افتاد پته تته به

 

  اما...داداش  دمی م جونمم که یدونیم خودت...امه یپا_

 سرمون از پوست بفهمه...م؟یکن کاریچ  رو بابات

 .کنهیم

 

 گه؟ید. من با یعل_
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 !هستم . یبگ تو  یهرچ گهید_

 

  تایرز#

 

 

 

 ۳۲۴_پارت #

 

 

 

 

 شده نیخشمگ یول. بود تا صد  یباال ن یماش سرعت

  منال و مال  انباشتن و یلجباز  طمع، ستم، همه نیا از

 !یدوهزار  یهااحترام  و

 یاذره بدون ابوعطار که ییهاسال  نیبهتر از دیشا ای

 جدا یعل از را ایثر که عطا ای کرد نابود وجدان عذاب

 یبرا بود دوخته سهیک که ییبابا حاج ای و کرد
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 به خان بزرگ یسر صدقه از که یعروس یهانیزم

 .بود گرفته ه یزیجه عنوان

  دندان. گذاشت نیماش فرمان دور را دستش دو هر

 و فندک:گفت  الدیم به طاقت یب و کرد  دیکل هم یرو

 .  بده داشبورد تو  از رو گاریس

 

 . کنهیم نگاه پدرش به پسر که یانی جر در_

 

 گرفت؛ اشیمیقد قیرف طرف  به را گاریس پاکت الدیم

  را شهاب با شدن درچشمچشم  جربزه که یدرحال

 . نداشت جورهچ یه

 

 . کشمینم تهران، میبر بذار. نکن زهرمار_

 

  نیهمچ شهرمون  یهوا که نه...ه؟آهانیچ فرقش_

.  یدینکش هم  یدینکش...داره  ادیز دم و دود ینگی بگ

 . آنام جون به ازهین پاکه، هوا نجایا
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 کامش. کرد روشنش فندک با و برداشت پاکت از ینخ

 . بکش پس:گفت و کرد ترتلخ  گاریس با و بود تلخ

 

 حاال. کارها نیا ادیینم  ما به کردم یشوخ  بابا نه_

  م؟یر یم میدار کجا

 

  خوان؟سندیم سند...خان  بزرگ سراغ...معلومه_

  یرو  باالخره رو داشونیمر  یهاچشم. بهشون میدیم

. شونخونه تو برمیم  رو جهنم. کنمی م باز قتیحق

 و لگد و مشت بدون ، یز یخونر بدون دعوا، بدون

 . تلفات

 

 به دست  ستنیمیوا هم اونا  یکرد فکر بعد. عجب_

  شون؟کاسه تو یبنداز پشکل تو که نهیس

 

 .  ندارن ییآتو چیه_

 

 .  رفت مخش یرو الدیم پوزخند  یصدا
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 !یدار ضعف. ستین آتو  به یاز ین_

 کارتکاربه  تونستینم چکس یه که یزمان اون ُمرد

 .باشه داشته

 چرا؟ .  سرت زنیری م یکن خطا پا از دست االن

 خدا...یدار زن چون ؛یش رفهمیش که  بگم بهت بذار

 ! یکرد دایپ هم بابا تازه...یدار  بچه بخواد

 

  یرو پا و  چرخاند راست به ناگهان را نیماش فرمان

 کرد پرت رونیب  را گاریس مانده ته. گذاشت ترمز پدال

  ای یهست:دیپرس  دلخور  یلحن و درهم ییهااخم  با و

 ؟یستین

 من، زیعز من، قیرف من، برادر. بگو رو نیا

 .کنم  فرار هاآدم نیا از عمر آخر تا تونمینم

  میقا سوراخ کدوم م؟تویبر بابا؟کجا ستین  تونیحال چرا

 م؟یش

 

 تا یرز#
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 ۳۲۵_پارت #

 

 

 

 

  سکوت. کرد درست را مقطعش و دارتمیر یهانفس 

  یخوب  به نتوانست که بود یدییتا از یحاک الدیم

 ! بودند کرده برخاست و نیبش ییهاآدم چه با ردیبپذ

  طرف به باال یسرعت با و کرد روشن ی گری د گاریس

  راه را فی کث یباز نیا توانستند یچجور. رفت هتل

 در به راه  از شانیهانقشه  سر را نفر بندازند؟چند

  و طمع و  حرص از تا بود یکاف گناهیب تا کردند؟چند

 بکشند؟ دست شان یخودخواه

  استخوانش به کارد. بود خورده را مغزش سوال نیا

 سر را اشغصه و نهیک و نفرت ل،یدلیب  که بودند زده
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 و خوب چه  را تشیشخص تمام عاشقانه که یکس تنها

 !کرد یخال بود؛ رفتهیپذ بد، چه

 

 .  خورد گره نیماش فرمان دور  شیهاانگشت 

 . نشست شیها لب  یرو صورت، یپهنا به  تلخ یلبخند

 

  از یمشکل چیه بدون سام و تایرز که بود منتظر فقط

 و...بود فرصت نیکم در...ندیایب رونی ب مانیزا اتاق

 ...وقت...وقت

 

   نگ؟یپارک تو  یریم. داداش میدیرس_

 

 . کرد متوقف هتل یاصل در یجلو  را نیماش

 

 . نه_

 

  را تیموقع  الدیم که بود یکاف خ،ی و کوتاه یاجمله  با

 .ردی بگ یجد
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 قدر باران شالق ریز که آنقدر نه یول بود سرد هوا

  به را هاپله  و گرفت شتاب ش،یهاگام. نداند را وقت

 شلوارش بیج از را دیکل دسته. رفت باال سرعت

 .کرد باز را اتاق در و دیکش رونیب

 مبادا نکه یا از بود افتاده جانش به  یلرز و ترس

  استیس در  زیچهمهیب باشد،  بسته را  فنگ ابوعطار

 !بود معنا  تمام  به استاد

 که یکس با شد چشم در چشم  یناباورکمال در یول

 نه بود، احوال ثبت  و شناسنامه حد در نسبتشان

 .  شتریب

 

 . ُشدمی م نگران ت  داشتُم گهید_

 

 نیسنگ یهاپلک  یسخت به یحت بود؛ شده یخال س  یخ

  یدر هر به که بود یاجیاحت چه. کرد باز را اششده

  《. نمیچیم رو هامهره من》: دیبگو تا بزند

 

 ؟ینزد  یحرف چیه چرا. بگو. اومدم که یدید_

 .ششونیپ یبود گرفته یمون الل
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مون زبون به بذار_   یب شنُو تو هم. نزنُم حرف خود 

ف هم  . ق تیر 

 

. نشست ابوعطار یروبهرو نهیسبه دست مبل، یرو

  کی از تا کرد چفت اطی احت محض یبرا الدیم را در

 از کمتر یعنی شیپ یسر. نشوند دهیگز بار  دو سوراخ

 به بود داده را آمارشان یکی هم قبل ساعت دوازده

 . لمانیا و عطا

 

  رو تایرز تو داد اجازه محمدر یش چرا که یکنی م فکر_

 مارستان؟یب یببر

  ریخ تیها؟ن ده،یها؟ترس شده، ابروت و  چشم عاشق

 ها؟ داشته،

 . یاشتباه در

 

  تایرز#
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 ۳۲۶_پارت #

 

 

 

 

   ابوعطار؟ هیچ  شنهادتیپ_

 

 . بود مسلط اعصابش یرو زور به

 

 اونجا فقط. داره انبار ک ی شهر رونی ب رمحمدیش_

ف با دیبا. دارهیم نگه رو مدارکش  و میبر  قتیر 

  فاکتور. همونجاست یچهمه. میبردار رو ای ثر یهاسند

  بهت واسطه اسم به و دی خر عطا که یتقلب  یداروها

 دردمون به کنمیم فکر من که یهرچ . فروخت

 . چوک انباره گاوصندوق    یتو خورهیم
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 و شهیر و  فرهنگ نماد  ابوعطار یجنوب ظی غل لهجه

 . بود او نسب و اصل

 

 ...  فقط. ادیب فرستمی م باهات رو الدیم پس_

 

  و باال فراوان دیتاک با هوا در را اشاشاره انگشت

 . کرد نییپا

 

 چشمم. منه چشم الدیم چون نکن خطا پا از دست_

  نیآخر نیا. کن جمع رو حواست. خان  بزرگ روته

 . فرصتته

 

.  نشست رنگش کبود و خشک یهالب  یرو   یپوزخند

 در هانی ا از شتریب مکار رمردیپ نی ا بود مطمئن

 ! عطا و یعل از شتریب یلیخ بود، کرده یمخف اشچنته 

 

  لحظه چند یبرا  حرفیب و صامت و رفت فرو فکر به

  یرو یاقهوه یهالکه. کرد نگاه ابوعطار صورت به

 کمر قوز. بود شده شیپ  سال چند از شتریب صورتش
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 هم صورتش شدن تریاستخوان  و هاپلک  یافتادگ و

 .  نطوریهم

 

  یکار سرخود نزدم یحرف تا مارستانیب رمیم من_

 . دینکن

 

 فشار پر را بازدمش. کرد شلوارش  بیج در دست

 را الدیم تی رضا که دیچرخ عقب به و  فرستاد رونیب

 . ردیبگ میتصم نیا از

 

 ؟یندار که یمشکل_

 

 . عقاب مثل سرشم  باال. تخت التی خ داداش نه_

 

 هر تکان یبرا ابوعطار. گرفت  عمق لبخندش

 ریز زد یعلن. داشت یریتفس و حیتوض اش،مهره

 . اشکوزه و کاسه
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 دیباشد؟شا آمده کمک یبرا که معلوم کجا از اصال

 ذاتش و ده ینکش را طمعش بود؟دندان انتقام دنبال

 و فیکث و وجدانیب. بود مانده خراب همانطور

 . رحمیب

 

 یصندل  یرو که انداخت ابوعطار به یطوالن نگاه

 با را اشخسته  یهاپلک . نشست و رفت زنان عصا

  بار یبرا که بست اشاشاره  و شست انگشت دو

  اش،ی تابستان و گرم لبخند آن با تایرز  ریتصو هزارم

 ! زد چرخ مسمومش ذهن در زیزریر

 من یبرا تو چقدر:گفت دارخش  ییصدا  با لب ریز

 .میزندگ یهااتفاق  کل از شتریب. دختر  یخوب

 

 تا یرز#

 

 

 

 ۳۲۷_پارت #
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  و کیت  نیب نگاهش. کرد باز آهسته را شیهاپلک 

 نوسان به  لیموبا شده روشن صفحه و ساعت تاک

 .درآمد

 با بعد و کرد فرو شیموها در استرس از را اشپنجه 

 .برود مارستانیب به که دیدو در ی سو به عجله

 با بود شقکله  و نترس که الدیم به رو آخر لحظه اما

. تو با گهید نیا:گفت شده  خشک یدهان و شیتشو

 .  نذار خبرمیب

 

  از نور سرعت با و زد الد یم یبازو به یآرام ضربه

  که بودند شده یکی تا سه  شیهاگام. رفت رونیب هتل

 !زد را استارت و شد نیماش سوار دهی نکش قهیدق به

 جاده در مالحظهیب و کرد روشن را کن پاک برف

  تهران یهاجاده  خطر برابر چند خطرش که یالغزنده

 .کرد یرانندگ بود،
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 فرمان به محکم ،یعصب. یعل تماس از بود شده هول

 سمت  چشم گوشه از یاشک و زد دیشد یاضربه

 . ختیر  نییپا راستش

 که آمنه مادرش یهاکالف مثل بود هم در یچهمه 

  ییچندتا با ای و بود مهین و نصفه ای شی هاکاله و شال

 .گره

 یعل شماره  خسته و تابیب و دیکش دل  ته از یادیفر

  برقرار را تماس که بود بوق نیسوم بعد گرفت را

  کالم ی چاشن را یتند شهاب و بود رید یول. کرد

  بابا؟ یبود کجا:دیپرس و کرد رشیناپذ انعطاف

 

  پسر؟ ییکجا. استغفرهللا... گور کدوم تو. مارستانیب_

 

  خوبه؟ تایرز:گفت و گذاشت میعق را سوالش

 

  هرجا. نباش نگران نگفتن یچی ه هنوز. خوبه آره_

 . اوضاع نیا تو  نزنه بتیغ ایب  زودتر یهست

 

@shahregoftegoo



  در کرده باد نفس. کرد قطع و گفت ی آرام" باشه"

  یگار یس و  فرستاد رونیب  نیسنگ یفوت با را اشنه یس

 افتاده اشی کنار یصندل  یرو که ینستونیو پاکت از

 .کرد روشن زاپاس یفندک با و برداشت بود،

 اشگرفته گردن پشت یدست و برد باال را ضبط یصدا

 را فرمان یدست کی یآخ  نیترکوچک  بدون. دیکش

 .  زد ینی سنگ پک گارشیس به و کرد تیهدا

 سال یچند و ستیب نیا در که نبود یز یچ آن عشق

  درست برنامهیب و موقع یب. بکشد را انتظارش

 رو من تونهی نم یچیه》: گفت خودش  با که یهنگام

 تونهینم...بشکونه رو غرورم تونهینم...کنه متوقف

 ادی رو  یچیه یبد جز چون بده ادمی  رو محبت

 هم به را اشمعادله که آورد را یکی خدا《...نگرفتم

 .زد

 ییخدا حواله" یگرم دمت" درمانده و گرفت بغضش

 !نبود کارش در یفراموش که کرد

 و کارخطار  یهابنده یبرا گذاشته باز  را توبه در

 ...ناکامش و شکستهدل

@shahregoftegoo



  یصادق رضا یصدا با و گرفت گاریس  از یقیعم کام

  شیروزها نیا حال آهنگ نیا. افتاد هیگر به بدتر

 ...  بود

 

 اوضاع بشه بد قدر چه  هر_

 دونمیم شهی م خوب تو با

 اما یشم ی پ هنوز تو

 جونم شده تنگ  برات دلم

 کن دور رو من همه از کنارم  نیبش ایب

 کن بارون ستاره رو من کی تار یها شب

 کن  داغون خراب دل   نیا  حال  به یفکر

 ییتو عشق که

 ه؟ی شکل چه عشق بپرسن اگه

 اتوخنده  عکس دمیم نشون

 اتو خسته چشم نمینب

 ییتو عشق که

 یی تو عشق
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  تایرز#

 

 

 

 ۳۲۸_پارت #

 

 

 

 

 آن انیم آرامشش. بود یعل د،ید که را یکس نیاول

 و ستیب نیا در که یانگار. بود گانهی ب بلبشو همه

 . بود شده بلد را بحران تیریمد ،ییتنها  سال یاند

  چوقتیه. کرد تند یعل طرف به را شی هاقدم شهاب

 یعل با که  بود دهیند هم را روزها نی ا خواب یحت

 گرم ش،یزندگ آدم نیترک ینزد و نیتردشمن ،یخیش

 ! ردیبگ

 ... ردیبپذ را بودنش پدر نکهی ا به برسد چه
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  کو؟  پرستار پس_

 

 . دیپر باال ضرب به یعل سر

 

   ؟یبود کجا. عجب چه_

 

 ینگاه. بود نشسته یصندل یرو ترطرف  آن اریشهر

 و انداخت شانی دو هر خون غرق یهاچشم  به

 .  ابوعطار شیپ رفتم:گفت

 

  تیحال  حرف  چرا پسر. یکرد  غلط تو_

 روده کی اگه. نکن معامله آدم نیا با یی شه؟تنهاینم

  به کاله خودش پسر سر که داشت شکمش تو راست

  ذاشت؟یم. ذاشتینم یگشاد و َگل نیا
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  شهاب همان دوباره تا کرد حفظ را ظاهرش یسخت به

 اسفناک تیوضع نیا از تا بود کرده تالش. نشود میقد

 . باشد یخوب پدر حداقل بتواند که دیایدرب

 او به سام را  بود کرده یعل به که ییهات یشکا و گله

 ! دینگو

 

  و شد جمع اشی شانیپ یرو  عرق زیر یهاشبنم  یول

 جز دیند یراه پس. کرد ترتنگ  و تنگ  را شیهانفس

  احوال  و حال به بود  زده گند که یاضطراب  هیتخل

 . دلش

 

 من یول. یبد ناشتا اُرد یتونی م راحت ی گود رونیب_

 زنم دیبا چرا. کنمی م تحمل رو هافشار وسط نیا دارم

  کریوپدریب شده خراب مارستانی ب نیا یتو رو

 یبال  چه قراره باز نم یبب تا نمیبش دیبا ارم؟چرایب

  اگه...یبود تو  اگه. بگو کنن؟تو هوار سرمون یاتازه

 برعکس جاهامون اگه ...بودم من اگه...بود ایثر

 نکن؟ اعتماد ی گفتیم ساده انقدر باز...بود

 یعل یکردیم  رو کردم من که  یکار نیهم

 رو الدیم من که تفاوت نیا با یول...یخیش
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 نتونه که فرستادم باهاش رو گوشم و چشم...فرستادم

 . بزنه دورمون

  

  استرس با  و کرد قطع را حرفش. شد باز آسانسور در

 .زد زل  پرستار روحی ب صورت به

  

  اگه. پسره. اومد ایدن به تونبچه. باشه  مبارک_

 . شینیبب دیتونی م دیبخوا

 

  قهقهه...دیچ یپ گوشش در  یعل و اریشهر خنده یصدا

  شکر ایخدا...شانیهاک ی تبر و یشاد

 از شده خشک یدهان با ناخوداگاه  یول...شانیهاگفتن

 نم؟یبب رو زنم  اول تونمیم :دیپرس ذوق

 

  تایرز#
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 ۳۲۹_پارت #

 

 

 

 

  مراقبته تحت یول دیتونیم:گفت و کرد  یمکث پرستار

 .  همسرتون

 

  ؟تحتیچ: دیپرس باال ییصدا تن و تعجب با اریشهر

  مراقبته؟

 

 به ناواضح و همدر صداها. رفت یاهی س شیهاچشم 

 درک را پرستار حرف یمعن. دندیرس گوشش

 کتمان به دست اما کرد  درک...نه هم د یشا ای...نکرد

 .کرد یتراش بهانه مدام ذهنش در و زد

 و دهیچسب  یآمپر با و دیی سا هم یرو را شیهادندان

 !  زد ادیفر زدهوحشت   شده قفل یفک
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  د؟یکرد کاریچ رو من زن_

 

 نیا. دونهیم  چاله مگه. نیی پا دیاریب رو صداتون آقا_

 و فقط ی فاتح یآقا. زنمیم صدا رو ی نگهبان یسر

  سرشب  از رو شونیا  زشت رفتار شما بخاطر فقط

 .میکنیم  تحمل میدار

 

 زد تلخ یپوزخند شانراست و چپ یهامنت  از خسته

 درشت را ش یهاچشم که ی پرستار به شمردهشمرده و

 ای  بهوشه بگو بهم...کالم کی:گفت  بود کرده

 . نیهم...نه

 

 اگه اما . سوم طبقه دیبر دیتونیم. آقا  بهوشه_

 نیهم من د یبنداز راه دادی بوداد دیخوایم  ینجوریهم

  صاحاب مارستانیب . کنم صدا رو ینگهبان االن

 ! دیکن  خواست دلتون یهرکار که شهینم!داره

 

 و گذاشت پسرش نه یس یرو را دستش یعل

 . کرد یگری انجیم
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 یدردسر نیترکوچک  بدون. شماست با حق بله_

 که نهیا دارم ازتون که یخواهش  فقط. ادییم و رهیم

 .  دیباش  داشته رو عروسم  یهوا

 

  و جانب به  حق یاافهیق  و درهم ییهااخم  با پرستار

 و کرد نییپا و  باال مثبت عالمت به یسر تنها طلبکار،

 .رفت

 

 !آمد درنخواهد شهاب خون بزند کارد که بود مطمئن

 

 چون شد هم همان و نشست یصندل یرو  البکم صم

 به خرد  یاعصاب و بلند ییهاگام و عجله  با شهاب

 . کرد حرکت آسانسور طرف

 یپاگرد در هیثان چند بعد و فشرد را سوم طبقه دکمه

 .زد چرخ هدفیب ر، یدلگ و سرد

  ،ی بدبخت با و نداشت یدرمان و درست  اوضاع و حال

  ساخته  ایمه  تایرز یبرا که یخصوص  اتاق ریمس

 .  رفت داخل هوایب و کرد دایپ را بودند
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 . تایرز_

 

 .دیشن را مغمومش یصدا زور به خودش

 دهیخواب یضی مر بستر در وجودش از یمین کرد حس 

 ...عمرش...اتشیح از یمین...بود

 

  تایرز#

 

 

 

 ۳۳۰_پارت #

 

 

 

 

@shahregoftegoo



 و تند قلبش تپش. بود شده باران ستاره شیهاچشم 

 اما  برد برق دیکل سمت را دستش. بود شده زانینام

 و سست ییزانوها با و شد مانیپش راه مهین درست

 بود، دهیخواب جانی ب تایرز که یتخت طرف به لرزان

 . رفت

 

 .  شهاب_

 

  و خشک یمرد که قبل آدم آن برعکس اریاختیب

 خالص  یمحبت با دل ته از بود سرد و خشن

 . جانم:گفت

 

 سردرد...بکشم نفس تونم ینم...ستی ن خوب حالم_

 . دارم

 

 کنترل هاوقت  نجوریا ردینگ بغضش کرد یسع

 ! بترکد درون از که یجور بود، ترسخت  احساساتش
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. یشیم  خوب. زمیعز  بزن رو ژنتی اکس  ماسک_

 زن همه نیا. باالست فشارت کمی فقط. باش مطمئن

 نکهیا براومدن پسش از محکم و یقو ایدن نیا یتو

 .ستین ی زیچ  تو یبرا

 قصه کی ی تو شدنت یقربان با. یاومد کنار من با تو

 یکرد خاک رو  مادرت...کنار به هانیا همه. سروتهیب

 شهیم ادعاش که یکس...من که یدرحال

 بدتر؟ نیا از یچ...نبودم کنارت...عاشقته

 . خانم یگذاشت سر پشت رو هانیا از ترسخت 

 

 چون بود  تایرز بخشی تسل بار نیاول  یبرا دیشا

 . داشت گذشت که بود او داشت را شیهوا  او شهیهم

 یرو و زد شترین چپش  سمت چشم گوشه از اشک

 همان را دهانش مزه که دیکش یسیخ خط صورتش

 .کرد شور کوچک، قطره کی

 تایرز مهربان نگاه به را  اشیقو و سرسخت  نگاه

 ! اشیدلدار نیا  از بود تعجب سراپا. زد گره
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  فکر. شنومیم  تو زبون از  رو هاحرف نی ا خوشحالم_

  به نسبت رو یدیجد د  ید  نکهیا یبرا قدرتم کردمیم

 . زهیناچ بدم، نشون بهت ایدن نیا

 

 . آورد فی ک سر را حالش تای رز لبخند

  جمع که ییهاناگفته نیا بود بر از را شی رفتارها نیا

 .اشی انوسی اق یهایآب آرامش و نیریش لحن در شده

 

 هوا و بود کم نور. گرفت را فشیظر دست دو هر

 . دلچسب و  یابر و سرد

 

  یدیناام و  ینیبدب و یکیتار  نیا از تونستم تو با آره_

 !تایرز کردم غلبه بهش. امیدرب

 تونمینم اصال یدونیکردم؟میم کاری چ ینبود تو

 گند بو. شهیم بد حالم. کنم تصور تو بدون رو میزندگ

 . یدگیپوس بو. دلم رهیگیم

 

  و کوچک یهاناخن صدف و دهیکش ی هاسرانگشت 

 و دیبوس یطوالن  یشیآخ و  اقیاشت با را  فرمش خوش
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 ،یداد گهید  هیهد کی خودت وجود از که حاال:گفت

 مش؟ ینیبب باهم یخوایم

 

  تایرز#

 

 

 

 ۳۳۱_پارت #

 

 

 

 

  که یحال  در پرستار بعد ربع کی قه یدق ده حدود

 داخل بود، گرفته آغوشش در دیسف و  بور ینوزاد

 .آمد اتاق

 

  انداخت غیت را شیگلو. خورد فرو را دهانش آب سخت

 . سوزش به را شیهاچشم  و
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  د،ید را سام سرخ و گرد صورت تا و رفت جلو

 نیب اطی احت با و آهسته. کرد فراموش را عالمغم

  جنس از و زهی ر یموجود پرزورش و ی قو  یهادست

 اما. کرد محبت ابراز توانست تا و گرفت را هافرشته 

 زمزمه کی به هیشب  یزیچ بود ناواضح کلماتش

 ... پدرانه

 

 . پسرم یاومد خوش_

 

  خوب ی بو و بود نرم دیبوس یآرام به را سرش

 که شد دل ته از یشیآخ به منجر اشی پاک و یزیتم

. پسر ها؟منتظرته ینیبب  رو مامانت ی خوایم:گفت

 گوشه یلپ دو یدار یهست امگرسنه. نتتیبب خوادیم

 . یخوری م رو پتوت

  

 دور دهانش کنار از را پتو و زد کوتاه یاخنده  تک

 .کرد

  کمکش پرستار که یحالدر  تایرز به و رفت تخت سمت

 فقط وصفش که یاصحنه  نیا و ندیبنش تا بود کرده
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 دلشوره و ندیبب را بود فهم قابل مادر  کی یبرا

 . ردینگ

 

 بود منتظرشان چه نکهی ا ترس از دیلرز پشتش رهیت

 به را سام یظاهرساز  با و اوردین ابرو به خم یول

  حاج سمت  به فکرش و  سپرد تایرز مادرانه آغوش

  مناسب یفرصت دنبال که کرد پرواز ییعطا و بابا

 !  بودند یتالف یبرا

 

 .کنهیم سکسکه  داره. کن نگاهش شهاب_

 

  شانه دور را دستش و کرد جمع عیسر را حواسش

 . زد حلقه تایرز

 

  هتهیشب چه  نیبب. نترس تو. هیعیطب نباش  نگران_

 کی نکرده شده نصف وسط از که مونهیم یبیس مثل

 .بره باباش به هم نموره
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  نرم صورت  پوست یرو را اشاشاره انگشت و دیخند

 که دوخت تا یرز به را اشکننده دلگرم نگاه. دیکش سام

 لبخند همان با بود شده رهیخ سام به عشق با

 ! بود ایدن کی قد ارزشش که یر ینظیب

 

  حالت چه  نیبب رو موهاش. هتهیشب. نگو ینجوریا_

. نگاه رو اشچونه . نیبب رو اخمش. فره و دار

  هنوز کنه،یم  عوض چهره  هزارتا تازه شهاب  هتهیشب

 .  کوچولوعه

 

. باشه خودت یفتوکپ خدامه از که من کنمی م یشوخ_

 . نره من به شمی چیه

 .  بهتر شتر،یب تو  از هرچقدر

 

 آرامش کمال در یسر نیا و محترمانه پرستار

 دیبا خانمتون. یخی ش یآقا:گفت  و زد شیصدا

 .دیدونیم ما  از بهتر رو طش یشرا شما کنن استراحت

 

  تایرز#
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 ۳۳۲_پارت #

 

 

 

 

 نییپا و باال  پرستار حرف دییتا یمعنا به را سرش

  طرف به و گرفت تایرز آغوش از را سام  پرستار. کرد

 .متناوب  و  مطمئن ییهاقدم با رفت در

 به خندان ینگاه  در آستانه در و افتاد راه بندش پشت

 یکشش و کوتاه یمکث. کرد روانه تایرز  زالل یهایآب

  نانیاطم یوقت راه یهامهین از یول بود نشانیب بیعج

  برد، نوزادان بخش به را سام پرستار که کرد حاصل

 تا دو را ها پله و کرد کج اول طبقه سمت را راهش

 .رفت نییپا یکی
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  هامدت بعد که بود ی انوبرانه  احساس نیاول نیا

 . بود شده زیسرر جانش به یقی عم یخوشحال

 نه؟  ای بخندد داشت حق

 نه؟ ای بدهد سور داشت حق

 به و دیکش اشخته یرهم به و درهم یموها  به یدست

 کرده فرو بشیج در را شستش انگشت که یعل طرف

 گذاشته بی ج از رونیب را  شیهاانگشت  یمابق و بود

 .  دیدو مه یسراس بود،

 

 .یعل حاج خوامی م مشتلق:گفت و دیکش یبلند نفس

 

 تکان شی گلو بکیس. بود  شیهاکلمه پس در مانیا

 . شد رهیخ یعل  نادر لبخند به و خورد یسخت

 

   سالمه؟_

 

  وسط را خودش که بود شده آب دلش در  قند اریشهر

  شیهاچشم و بود افتاده گل شیهالپ. کرد جا  ماجرا
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 اشخانواده نیریش یجهی نت منتظر که بس از دیخند

 ! بود

 

. شکرت خدا یهم؟ا ما میشد عمو اومد؟حاج ایدن به_

 رو تو. شه بزرگ مادرش و پدر هیسا ریز. مبارکه

 . نموره کی مین یبب  ارشیب برو زتیعز جون

 

  پدربزرگانه یذوق با یعل کرد کوک را مخالفت  ساز تا

 میایب بگو گهید یسر یول. نه االن االنه  حاال:گفت

  یصالح اوالد. خودت یشد پدر. پسر مبارکه. مشینیبب

 . واست باشه

  نه؟ ای عروسم چطوره؟خوبه  مادرش حال

 

 . گرفت قدرت و انداخت شهیر شی گلو در بغض

 و یعل یشاد و برود فنا به اشه یروح نخواست اما

 .بپاشد هم   از اریشهر

 خش  ییصدا با و زد کمرش به را دستش دو هر

 از را غم نتوانست کرد یهرکار  که ناراحت و برداشته

 . کرد زمزمه بردارد، اشی صوت یتارها 
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. بزنه حرف  خوب تونهینم . باشه مراقبت تحت دیبا_

 شناسم،یم رو زنم  دونم،یم اما. نداره  حال کمی

 که رو خودش کنهی م خوب. تایرز شستی آت دو لجبازه

 . بسوزونه دل براش بخواد یکس و ارهیب کم مبادا

 .  مردم یناراحت و ترحم از ادییم بدش

 من مثل پسرش ذارهینم و شده مادر که هم االن

 ...بکشه ییتنها

 

  تایرز#

 

 

 

 ۳۳۳_پارت #
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 و یعل از یاندک شلوارش، بیج در لی موبا لرزش با

 نگاه الدیم شماره به و گرفت فاصله  اریشهر

 . کرد  یامضطربانه 

 

   بله؟_

 

  یپرسش یبرا  یمجدد فرصت شد باعث الدیم مکث

 . ابدیب تریاصل

 

  نه؟ ای نیار یب ریگ یزی چ نیتونست _

 

 دایپ شهیم مگه:گفت وقت فوت بدون بار نیا الدیم

 . برن در قسر میذارینم شهاب میکنیم م؟چالشون ینکن

 

 هاع یسر. برام بفرست یفور  ری بگ عکس. گرم دمت_

 . نکن دستدست الدیم
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 ساعت مین تا خودمم. کن چک رو واتساپت باشه_

 . اونجام گهید

 

 .فعال. ولیا_

 

 برد نیا از یشاد و تند لبخند . نبود رامونشی پ متوجه

 یرو را دستش یکس نکهیا حس با که زد نیریش

 . کرد ریغافلگ را یعل و  برگشت گذاشته، شیهاشانه 

 

 . تمومه کارشون_

 

 در را استرس. دیکش  شیهال یسب به یدست یعل

 در ینگران موج. کرد حس پدرش یپدری پ حرکات

  یهافکر  چه نکهیا و غمناکش و سرخ یهاچشم 

 ! گذشت کبارهی به مغزش از یخطرناک

 آن از  خودش اریاخت به که نبود ی راه نیا یول

  ریتقد نیا...نه...برگردد و دهد انصراف

 شیپ سال چند و نیچند از که یسرنوشت ...بود
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  از یجوهر با هیبق یبرا  عطا و رمحمدی ش و ابوعطار

 .  زدند قلم خودکار جنس

 . یانتخاب حق ؛یعبارت به و نبود کار در یبرگشت راه

 

 از و کرد آزاد  نیسنگ یفوت با را اششده حبس نفس

  در که آنچه  یسخت به  و دیکش خجالت یعل خجالت

 . آورد زبان به کاست و کمیب را بود دلش

 

 خودت...یدار وجدان عذاب...یشونیپر ...فهممیم_

 چون...بابا فهممیم ...یکنیم حس گناهکار رو

 سام یوقت...دارم رو تلخ یهاحس نی ا هم من...من

  رو ناتوانش و کیکوچ ی هادست...گرفتم بغلم تو رو

 کردم گذشته تو که ییکارها و خودم از حالم...گرفتم

 . خورد هم به

 چرا؟ یدونیم

 .  بده پس تاوان  من یجا  پسرم ممکنه لحظه  هر چون

 

 .بود شده پخته

 .  بود دهیرس بلوغ به
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 . بود شیهامی تصم از شرمسار و مانیپش

 .شیهاقضاوت 

 .شیهاتهمت 

 .کارش و کس  نیکارترگناهیب به دادن جزا

 

  تایرز#

 

 

 

 ۳۳۴_پارت #

 

 

 

 

 به رو. برگشت جسارتش کوچک اقرار کی نیهم با

 بود، هم  اریشهر  مخاطبش که یدرحال و کرد الدیم

  ؟یداد رو ایض بیترت:گفت
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 از مطمئن و کرد نییپا و  باال را سرش  نیقی با الدیم

  از فراتر آمدشان و رفت که یمشتر  گوش چاندنیپ

  و زد یبار  طنتی ش لبخند  بود، ساده بستان و بده کی

 .  دیکش ی کشدار سوت

  ده،ی ورز دیتاک آن یرو که یموضوع یعنی نیا

 حس نیب  نیا در اما بود شده فصل و  حل  شیشاپیپ

 اعتماد سرعت به که گرفت یعل یها چشم از را ترس

 .کرد خونش به تشنه یها مردمک یچاشن را

  رشیوز مهره یمنطق حرکت نگاه، نیا عمق از دیشا 

  شیها یباز  شق کله از آنقدر هم دیشا و بخواند را

  نخواند لجبازانه بخواهد، هم دلش اگر که شده خسته

 . بنشاند نفهم زبان دل همان طاقچه سر  را شک و

 

   ه؟یچ هیقض_

 

 تمام تی جد با و خورد گره هم در شهاب  یهااخم 

 . کرد رها کبارهی به را اشدهیبر یصدا
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 .  صبورباش رو بار کی نیهم فقط. بابا ینیبیم_

 

  اشتباه یبرا جا ما پسر؛. زنه یم صبر از دم یک نیبب_

 . میندار

 

 نه بزن خ ی نه. من به بسپرش  گمیم نیهم  یبرا_

 ! باش کنارم فقط. جوش  نه بزن شور

  کف بودم، دور ازت که یسال زدهی س دوازده قد 

 نگاه دیرسیم را از  یک هر. شدم بزرگ  ابونیخ

. سرم تو زد  یم آدمم، دارم، غرور نوجوونم، کردینم

  و بال ریز رو من زیپرو یوقت یحت شدم؛ بزرگ سخت

  تهران جنوب  یهاکوچه نی هم تو رفتمیم  گرفت، پرش

 فردا که ارمیب در نون لقمه  کی و رمی بگ ادی کار تا

 . خودم یآقا بشم

 

 نذاره سرم کاله  یکس ای نخورم کتک ای که  نبود یروز

 بهم ییپا خرده یساق و مواد فروش شنهادیپ یکس ای

 شدم بزرگ گرگ مشت  کی یال...پسرت...من. نده

  از بهتر  رو خور روز نرخ به نون  جماعت نیا. بابا
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  و دانشگاه یرفتیم تو که  یزمان. بابا شناسم یم تو

 و یدزد و فقر رنگ درصدشون نود که ییها بچه به

 عمرشون، تو بودن دهی ند یباز یالش  و یناموس یب

 .  بابا بودم دهی رس خط ته من ؛یبد درس

 

 .دید را یعل برق و زرق پر یول  محو لبخند

  

 نگم دروغ. یاومد بار  یقو انقدر  که هیستودن_

 خودم کردن محروم از سوخته گرمیج...ناراحتم...چرا

 .بود نیا قسمت اما. پسرم دنید یبرا

 

  تایرز#

 

 

 

 ۳۳۵_پارت #
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 . هللا بسم پس_

 

 و مات عقرب در قمر اوضاع آن در که یکس تنها

 . بود اریشهر مانده، مبهوت

  و برو  و احترام و عزت اش، خانواده. داشت حق

 باد ارث بودند، آورده دست به جد در جد که ییایب

  ابوعطار مثل رمحمدی ش بابا حاج از  که یاآورده

 یرو ن؛یمستضعف ازین رفع جهت  ساخت یحرم یخیش

 .بود شده بنا آب

  

 با شهاب یول افتاد  نییپا خجالت از  اریشهر سر

 با برهم شده چفت ییهادندان و تند ییهانفس

  گرفت سختو سفت را او  یبازو اش،یذات یمردجوان 

 .  ندزدد بود نکرده که  یگناه بابت  را نگاهش که

 

 رو تی برادر چون اری شهر  آقا ستین  شما ریتقص_

 .  من به  یکرد ثابت

@shahregoftegoo



 

  ؟یکن  کاریچ  یحاج با یخوا یم_

 

 که یخواب یافشا قصد گرید چقتیه  نه و حاال نه

 . نداشت را بود دهید بابا  حاج یبرا

 

 .قشهیال   که یهیتنب_

  

  عیسر یل ی خ و خورد غلت بود دهیکش که یانقشه در

  رونیب ناخوداگاهش از که یاسرفه  تک با را خودش

 تا برداشت عقب به یقدم و کرد جور  و جمع د،یپر

 . دهد نشان را اش شده جزم عزم رفتن یبرا

 

 فردا تا بهتره ار،یشهر. تو با بعد به نجایا از الدیم_

 گهید بود، دوستانه حتم ینص. یاین  ها طرف اون

 . یخوددان
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.  شدند خارج مارستانیب از یعل با باد  و برق مثل

 دلهره نیا فیحر. بود یخوب نشانه پدرش  سکوت

 . آشوب و استرس سراسر  بزرگ   سنگ    نیا. بود شده

 

 یچ همه. رفت بابا حاج  عمارت طرف  به سرعت با

 و یکم چیه بدون برود شیپ مو به مو بود قرار

 !یکاست

 شیپ را لشیموبا و کرد پارک جاده نیی پا را نیماش

  مرتبه دو. درآورد شلوارش بیج از  شدن ادهیپ  از

 به و کرد مرور  آخر تا اول از گرید بار  کی  را ماجرا

 یگند جبران یپ در و بود مانیپش یسر نیا که ایض

 . فرستاد باش آماده امیپ زد،  قبل یسر که

 

 ." تو با شروعش. بفرست رو مدارک گهید قهیدق ده"

 

 و ندهد رییتغ را نقشه یا ذره  که بود کرده حجت اتمام

 دستبه دست قهیدق چند ظرف  اسناد، و مدارک یتمام

 . گردد مخابره محل به محل  و بچرخد
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  یبرقرار ر ی خ از ایثر مرگ بعد که یعل  به یلبخند

  به تایرز و او تا بود گذشته  یخواه  حق و عدالت

 از و کرد روانه دند،ی نرس و برسند  ینسب آرامش

 .آمد نییپا نیماش

 که یاتازه برف در را کوتاهش یهابوت پاشنه یجا

 و کرد سفت بود، دهیبار  زیر کی  شب سر از

  باال قدرتمند  ییهاگام با را ییسرباال  پدرش دوشادوش

 .رفت

 

  تایرز#

 

 

 

 ۳۳۶_پارت #
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 ته بود، متنفر یعل از که ییروزها  آن ادی به هوا یب

  رو آمنه بود شده چوقتیه :دیپرس و خاراند را ششیر

   ؟یبخوا

 

 رو هوام شهیهم...راستش. بود عموم دختر. آره_

 یحت نه...پسر ها میکرد ازدواج که یوقت نه...داشت

 رو هوام اشی بچگ از مونرابطه  شدن یجد قبل

 نبود، بلد خوب رو راستش و چپ دست هنوز...داشت

 یعنی یعاشق و عشق یمعن دونستینم

 یعنی ماما و با ریغ یکی  خواستن دونستینم...یچ

 . کردم عادت بهش که شد ینجوریا آره...یچ

 

  برنامهیب ...دستیچیپ عشق مقوله...نچ...عشق اما

 !مونهیم معجزه مثل...ادییم ییکهوی...ادییم

 الیواو...یبرس بهش که یزمان تا فقط البته

 یک   یفهمینم...کنهیم منهدمت...نشه الیواو...ینرس

 . گهید آدم کی یشد

 اولش...پسر کرد رو کار نیهم من  با ایثر عشق

 هم از  یرحمیب با رو من...بعد یول  بود معجزه

 .کرد قطع...پاشوند...ختیگس
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 کرد نگاه دقت با یعل پدرش چهره چروک و نیچ به

  یموها به اش تجربه با و نیغمگ  یها چشم به

 . محزونش لبخند و رئوف دل و یجوگندم

 ! بود کهنه عشق نیا چقدر

 

  پسر؟ یهست یچ منتظر_

 

 و درآورد بشیج در شده  مچاله پاکت از  گاریس ینخ

 . دوخت یعل سر پشت  به را شرارتش پر نگاه

 

 . اومد_

 

 و بازگشت عقب به یدستپاچگ و اضطراب با پدرش

 .  رفت فرو هم در ناخوداگاه ش یها سگرمه

 

  ؟یکرد  رو خودت  کار باالخره_
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 . گرداند طرفش آن و طرف نی ا به را سرش

 با تر طرف  آن خانه چند یاساله هفده_ شانزده پسر

 در بود زده زل لشیموبا  یمجاز صفحه به تعجب

 .  بود مانده باز رتیح  از دهانش از  یمین که یحال

 

  گفتم. دون یم تو انداختم رو بمب نی اول. چجورم_

  قد تهران جنوب یهابچه  معرکه وسط من...که

  دادم ندا که کردم رو جا  همه فکر نترس،...دمیکش

 . ادیب و بکوبه راه همه نی ا خان بزرگ

 

 جاه رمردیپ به و زد یآرام  ضربه یعل  شانه یرو

 اشی پا کی که یمانیپش ظاهر به و خونسرد و طلب

 خوش:گفت دهیکش و رسا ییصدا با  بود گور لب

 میکشتیم  یگفتیم... یگوسفند...یگاو. بَپو یاومد

 . پاهات ریز

 

 .آمُدم که یدید. ننداز دگه کهیت_

 

  تایرز#
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 ۳۳۷_پارت #

 

 

 

 

 گذاشته که یقرار و قول  طبق. بود  آمده ابوعطار

 .ریناپذجبران  یضررها غرامت به بود آمده بودند،

 

  را گاریس  مانده ته و زد گارشیس به یمحکم پک

 رمحمد،ی ش  بابا حاج عمارت در یجلو ن،یزم یرو

  یبرجا را خاکستر  از یرد نشیپوت نوک با و انداخت

 خوش. بزن رو زنگ نی ا خودت پس:گفت و گذاشت

 . قبر  تو یبر دل  به آرزو ندارم

 

  چوک؟ هوندن  رحم به دلت ای یبود دلباز  و دست_

@shahregoftegoo



 

 پس تو که یدونیم خودت. کن فکر یل ی ما طور  هر_

 ندارم یشوخ یاحدالناس چیه با تقاص گرفتن

 . بَپو یباش تو آدمه اون اگه اللخصوص

 

 به قیعم ینفس با را اششکسته و خورده ترک لحن

  ابوعطار ی سرتاباال  و زد پس داغونش حنجره پشت

 رفتار نیا از بود جاخورده یعل. کرد نگاه  تنفر با را

  گرفتن سلطه ریز به نیا از شهاب خونسردانه سراسر

 .درد و غم و خشم

 

 یتماشاچ کی  مثل و اوردین زبان به یکالم چیه یول

  از شیزانوها که ابوعطار باالخره تا ستادیا یاگوشه

  بود، شده وحشتناک  یلرزش دچار و تا یتوانکم شدت

 ادیفر به را یدشمن نیا ان یپا ناقوس و  بزند را زنگ

 ! برساند
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. نبود صلح...مجادله نیا یانتها...که هرچند...هرچند

  یپدرکشتگ نیا یانتها...نبود صبح...شب نیا یانتها

 .  نبود یرستگار

 دل و گرفت  یشیپ شهاب و  شد باز یاخفه کیت با در

 تا اطیح راه وجوشپرجنب ییهاقدم با و زد ایدر به

 . کرد یط سوته  دو را عمارت یهاپله

 یعنی:گفت نجواگونه یخودخور  و تاسف با لب ریز

 ها یک  بخاطر رو یبدبخت  همه نیا

 پدرم یحت ای...عطا...رمحمدیش...ابوعطار...دمیکش

 تونهیم کدومشون رو بتیمص همه نیا جواب...یعل

   شه؟ خنک دلم  که بده پس

 

 مردانه یصدا  نیا دنیشن به قادر خودش فقط و فقط

 . بود فیضع

 

 ...  کنارتم من...پسر نترس_

 

 . دیخند تلخ
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  جور  کی یچ همه  یوقت دهیم یمعن  چه ترس_

  تونستیم  گهی د طور کی ...گهید شکل کی...گهید

 !فتهیب اتفاق

 

  نترس سر. یدار که ییزهایچ از یبترس دیبا هنوز_

 .پسر باش نداشته

 

  هم یرو چفت را دهانش و  گرفت عیسر را منظورش

 .کرد

 ... بود پدرش با حق

 

  تایرز#

 

 

 

 ۳۳۸_پارت #
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  مین که کرد پر را گوشش یعل بازدم و دم ینیسنگ

 وارد  را بحث و انداخت اشی سو به یز یر نگاه

 . نکرد یحواش

 

 بد از اما شناخت ی م مصلحت و صالح  عشق کاش_

 .  کرد کر و کور  رو گوشم و چشم  ماجرا

 

  ریز راهنیپ دکمه نیاول و دیکش اشین یب ریز یدست

  قصد به یعل که نه بود گرفته گر. کرد باز را کتش

 هدف  را شهاب قلب صاف بخواهد یمتقاعدساز

  التهاب و یسوختگ  از سوخت جگرش ی ول نه رد،یبگ

 .پدرش دل

 

  و شق را هاپله  و کرد باز آرام را اششده مشت دست

 باال بود، خورده یسخت گره درهم که ییابروها با رق

 .رفت
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  وقت کی  که بود ابوعطار به حواسش یچهارچشم

 به پشت از زدن خنجر هوس بزنگاه سر ناکرده ییخدا

 .نرسد  مسمومش و فیکث مغز

 ... بود زیچ همه به حواسش

 ... اریشهر و الد یم به...ایض  به...یعل به

 

  شده عبثش  یزندگ دیام که یکس تنها همه از شتریب و

 .  تایرز بود؛

 

 قورمه بو اتکله  معلومه که ینجور یا.  یاومد پس_

  ابوعطار؟ نه مگه دهی م یسبز

 

 . بود زیت و  مضحک یاخنده با ادشیفر

 

 دونستیم بود رفته اگه که نرفته خودت به اتنوه _

 . ادین یک اد،یب یک
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 یرو  بر یرنگ رهیت یعبا که رمحمدیش مقابل

 و دیکش باال را گردنش بود، پهن اشافتاده یهاشانه 

 . گذاشت شی نما به را سگش یرو آن

 

 و چشمه  لب برمی م تشنه رو تو امثال صدتا_

  نوه یراستک راست که کنم اعتراف دیبا. گردونمیبرم

 ه؟ یچ  باهاش یدونیم فرقم تنها ی ول ابوعطارم

  یکس با...ذارمینم نذاشته ُدمم رو پا که یکس ُدم رو پا

  یتو یال و... امخانواده  و من به کنه لهیپ که دارم کار

 اشنوه که نکن شک...رمردمیپ نی ا لنگه یبدذات

 . درآره روزگارت از دمار تونهیم که یکس تنها...منم

 

 . زد آتش را خالدانشیف تا رمحمدیش لبخند

 

 به رعشه. مرد جوون کردم سکته. ینجور ی ا نگو_

 و دار که تو...بچه الف کی تو...تو. ترس از افتاد تنم

 ؟ یخونیم لُغُز من واسه یدار...منه سنگ ریز ندارت

 من؟ خاک یتو

 من؟ تیوال  یتو
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  دام چه شهاب نفهمد که بوده داغ ی آنقدر خبرها

  دفن زندهزنده شهر نیهم در تا کرده پهن یبزرگ

 !شود

 

  تایرز#

 

 

 

 ۳۳۹_پارت #

 

 

 

 

 نیا یجا که در دم تو میایب بزن تعارف حداقل_

 ! ستین هاصحبت 
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 دو هر که یحال در. کرد باز رمحمدیش بابا حاج را راه

 تا بود زده هیتک اشدهیخم کمر پشت به را دستش

 بیرق رخ به را اشمانده یباق قدرت و صالبت  حساب

 در افتاد او دهیپوس طناب  با که یکس. بکشد اشیمیقد

 .  طمع چاه

 

 سالن وارد  اهللی اهللی با و درآورد پا از را  شیهان یپوت

  یرو ییتنها غبار که شد یرمحمدیش  عمارت بزرگ

 . بود افکنده هیسا  شیهاله یوس

 و جالل و های بُرگچ و وارید و در به یپوزخند

 یعطا یپ چشم با  و انداخت اشی انیاع جبروت

 .گشت  وجودیب

 

  و شد خارج حوصله و حال از که نبرد زمان یلیخ

 درست یول  مطلب، اصل سر  برود راست کی  خواست

 که یآتش کردن فوران یبرا ییطال لحظه همان

 یهاقدم نکره یصدا بود؛ کرده تکهتکه را درونش

 . زد هم به را سکوت عطا
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 با یعل به و کرد یط نییپا به رو سالنهسالنه  را هاپله

 نیا از بلکه  تا دوخت  چشم حدوحصری ب یانزجار

 .ببرد یااستفاده آلودگلآب 

 ! بود خوانده کور ی سر نیا یول

 

  بود شهاب ریی تغ نیشیپ یها ی سر با فرقش یسر نیا

 قلب در  یانقالب که ی پدر حس از خوشش  حال و

 .بود ساخته  برپا اششکسته درهم

 

  ؟یگردی م شر دنبال.  داماد رهی خ_

 

 که یاخنده با عطا رنگ یآب و شده زیر  یهاچشم  به

 دهد، حرصش شتریب تا  بود داده قورتش یسخت به

 فتمیب دیبا چرا شره یزندگ نیا کل:گفت و زد یتلخند

 مصب؟ سگ دنبالمه  یوقت دنبالش

  امیب...هلک و هلک...راه همه نیا برنداشته تاب مغزم

 نیا قال که اومدم. زنم و خودم واسه بخرم دردسر تا

  جز برم و ببندم  رو ساله  یس پرونده...بکنم  رو هیقض

 .باش مطمئن. ستین یچیه نیا
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 یتو دخترم که شهیم  مختومه یوقت هیقض نیا_

 . تو خونه  یتو نه باشه  من خونه

 

  وندیپ عطا طلبکار صورت به را پرغضبش یهاچشم 

  شده داغ سرب از جنسشان که ییهامردمک  با و زد

 را اشچهره   منفور یاجزا نهی طمان با دور کی بودند،

 .کرد نییپا و باال

 

 رونی ب نشیسنگ هی ر و نهیس از را نفسش کالفه

 .راستش سمت شانه یرو کرد کج  سر و فرستاد

 رونیب نجسش دهان از گر ید کلمه کی بود یکاف فقط

 فکر بود یکاف بگذارد، قرمزش خط ی رو پا و بپرد

 ... برسد اشکله به قداست و مرز نیا از تجاوز

 

  تایرز#
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 ۳۴۰_پارت #

 

 

 

 

  یاخو هم بابات حاج هم تو هم. کردم تموم رو کارت_

 .  اتزاده حروم  چاپلوس

 

 به کن خنک جگر و شور پر را هاواژه باز شین با

 پدربزرگ ک،یتبر:گفت  کوتاه یمکث با و آورد زبان

  نه که فی ح یول. مونهی م ریش مثل اتنوه. یشد

 خوابتم یتو...رو پسرم رنگ نه و...رو  دخترت رنگ

 . یفاتح  عطا ینیبینم

 

  متشنجش اعصاب یرو قیعم یخط رمحمدیش یصدا

 . دیکش
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  پاشا؟ یکن  یخوایم یغلط چه. نجاستیا هنوز اما_

 

 .بود نیریش یحت هم اشه یکنا

 .بود نیریش اشجوره همه برد،

 .بود نیری ش شتر،یب برابر چند بابا حاج ولز و جلز

  

  شهاب و رفت کف از اعصابش افسار که هرچند

  با ابوعطار یول درآورد تخم از سر باالخره گذشته

 که یوقت موقع به و انداخت  جلو را  خودش  خباثت

 هم یرو دندان و زد جست رمحمدیش طرف به شهاب

  جانانه، یل یس خواباندن یبرا کرد بلند دست و دییسا

 . دیکش نییپا و گرفت را دستش مچ درجا

 

 یچیه. بُدم رو جوابش خوُدم ما بذار. نبود نیا قرار_

 انداخته غبغبش به باد. مهیحال رو جونور نیا نباشه

  اریشهر پسرش که ستین  خبرش یول داره طرفدار که

  خبرش...شهره نیا از سام  و تایرز رفتن جواز حکم

 و زیت عقاب اندازه یچهارچشم الدیم که ستین

 ...  زرنگه
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 . کنه  افتخار غرورش به بذار

 

 به و دیپر  عطا یرو  و رنگ. رفت  بابا حاج نفس

  یتوجه نیترکوچک  هم اشکبودشده  پدر یهاسرفه

  ابوعطار یکالم یفن ضربه رهیخ  مبهوت  و مات. نکرد

 پس مبادا تا  دیچیپ هانرده دور را شیهاانگشت  و شد

 .افتدیب

 

  لرزش با همچنان  که نبود بردار دست رمحمد یش یول

 .  زد نعره و دیغر عطا به اششده دهیمال  خاک به پوزه

 

  یاولماد قرار مگر ارایشهر وور ر؟زنگیی نَد   بو عطا_

 نیا عطا.)مارستانایب وور لَخ؟زنگیب زی ب لَریشدیا سو

 نشد قرار مگه اریشهر به بزن گه؟زنگ یم داره یچ

 .(  مارستان یب بزن م؟زنگیبفهم ما خورن آب

 

  و برد باال را دشیتهد انگشت که بود افتاده خرخر به

 بَرَعکسون َسنون من. ابوعطار  سانیم یتان یمن:گفت
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  دا نیجواب  بَسنیگور شیا هر. ید  تَر مهم آبروم

 من. ابوعطار ینشناخت رو من.)ا لََرم یتالف. َسنیگور

  جوابش یکرد  یکار هر. تره مهم آبروم تو برعکس

 .( کنم یم یتالف. ینیب یم رو

 

  تایرز#

 

 

 

 ۳۴۱_پارت #

 

 

 

 

  هاسال که یمفصل یزرگر یهاجنگ  آن از یکی نیا

 .نبود بودند، انداخته راه شیپ

  باال یآرام به را راهنشیپ نیآست و درآورد را کتش

  که کرد حس و آمد کش صورتش  یرو عطا نگاه. زد
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  آنکه از شیپ دهیرس  بستبن به یظاهرساز  نیا

 ! ردیبگ را  ایدن تعفن نی ا یبو  بخواهد

 

  از بود شده تا شیزانوها. نشست عطا کنار و شد خم

 .درد

 

 ...  یکن  یکار نیهمچ یتونی نم_

 

 را بود عتاب پر کلمه یهرچ  و کرد مشت را دستش

 و ختی ر شیهاچشم رهیت و سرد  یهایگو در

 چرا؟ :دیپرس

 

 . گرفت یعل را حرفش بند پشت

 

 برگرده خودش یپا با  تایرز دوارهیام هنوز چون_

 . نجایا

 دست از رو کردن یپدر شانس که فی ح...فیح یول

 ...سرابه کی حد در واسش فقط آرزو نیا و داده
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 من چرا یکن یپدر پسرت واسه یتونست  تو اگه_

  یشه؟چیهم بوده ترن یرنگ تو ؟هان؟خونیخیش نتونم

  پاشونده؟ هم از رو امخانواده که بوده بهتر تو یتو

 

 یول. عطا یدیفهمیم بود سرت تو عقل ذره کی اگه_

 به یدوخت  چشم. تیخر به  یزد رو خودت. یدینفهم

  و یاریب دستش به یخواست. نبود تو یبرا که یعشق

 یدروغک!ش یداشت ینیتزئ!شیداشت یالک یول یآورد

 !شیداشت

  هم ایثر شن؛ی م هانداشته از بدتر هاداشته یبعض

 . بود نجوریهم

 

  کرد شکار را یعل آلوداخم و تند نگاه شهاب  ناغافل؛

 به یکودک از که یپدر ریتصو نیب بود فرقش چقدر

 .اکنون شکسته و سرخورده پدر نیا تا داشت ادی
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  از یسر کی و برگرداند عقب به را زمان بتواند کاش

 یجار...بود رودخانه زمان اما دهد رییتغ را هااتفاق

 ...بود سرزنده...بود

 اششلخته   رنگ اهیس مواج یموها در  را شیهاپنجه 

  انداخت ینگاه رمحمدیش یهازدن نفسنفس به و برد

 . زد شیصدا ادیفر با و

 

 ؟ یحاج  چته_

 

 .  بود شده پررنگ  اشمآبانه سیرئ لحن

 

 .  اورژانس  میبزن زنگ دیبا . پسر ستین خوب حالش_

 

 که رو پاشون و دست. اشآقازاده بزنه زنگ خب_

. میبزن حساب حرف کلوم چهار نجایا م یاومد. مینبست

  داستان نی ا آخر بذار. حفظم از رو های باز اهیس نیا

 امشوکه و گفت ابوعطار که یهمونجور بگم رو

 ... کرد
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  تایرز#

 

 

 

 ۳۴۲_پارت #

 

 

 

 

.  بود کرده تنگ رمحمدیش و عطا یبرا را عرصه

  زدن قدم به شروع و برد  فرو شلوارش  بیج در دست

  سرخ، لبو  رنگهم  یصورت و دیشد یتنفر با عطا کرد

 را پدرش یزبان  ری ز قرص و رفت آشپزخانه طرف به

 .  رونیب دیبر:گفت  و آورد آب یوان یل همراه به

 

 سرد یهاک یسرام به را  راستش یپا یزانو بعد و

 . رمحمدیش  کنار نشست و  چسباند نیزم
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 انگشت ادیفر با نکرد دایپ یداری خر  که حرفش

 چقدر. گرفت نشانه یخروج در سمت به را اشاشاره

 ! بود شده ارزشکم و ریحق و فیضع

 یهاگفتن میتسل به نه و  یهو  و یها همه آن به نه

 . درشت و زی ر نامحسوس

 

  رو روزگارت شه کم یحاج  سر از مو  تار کی اگه_

  نیا. باش منتظرم یول  نمون و برو. کنمیم اهیس

  تو خوب پس بندمیم رو از برات رو  ریشمش یسر

 . کن فرو  هاتگوش

 

 رخ به و گذاشتن اجرا به یبرا وجودش در یقدرت

  و باال نهی طمان با را سرش فقط. بود  نمانده دنیکش

 ششیر به لی ما یهاشی ر ته به یدست و کرد نییپا

 .دیکش

 با و فرستاد رونیب شیها ه یر از محکم را بازدمش

  ییزهایچ  کی یول رمیم:گفت یاریع  تمام یرحمیب

 . یندون ینامرد. بگم بهت دیبا رو
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 شه تموم گرون که یبگ  مثال یخوای م ی؟چیچ_

 واسم؟

  

 . کرد نظاره چشم گوشه  از را ابوعطار شخندین

 

 هامیند می قد از یخوایم. اتخونواده  گرفتن مثال_

 کنم؟ شروع

 

  خطر احساس بابات حاج  و جنگ یرفت که یوقت از ای

 از تو نبود در ابوعطار رو هانیزم...نکنه که کرد

 بود یکاف  کوچولو جرقه کی نیهم...ارهیدرب  چنگش

 چرا؟. نهیبش مادرم یپا ریز تا

 

 پا جفت. کرد پاره را افکارش رشته رمحمدیش عربده

  تنه کی را  شنگه الم همه نیا که ییماجرا وسط دیپر

 . بود کرده درست

  بیج در که یپاکت از گاریس ینخ و زد یاخنده  تک

 .گذاشت دهانش کنج و برداشت بود، درآورده که یکت
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 و یخمار  با را اشگرفته و برداشته خش یصدا

 که یعل و عطا به و کرد رها  یخاص ینسخ

 هشدارگونه بود، شده چهارتا تعجب از شانیهاچشم 

 . کرد زمزمه

 

 خطرناکن شاهده خدا. دیباش مراقب شتریب دیبا_

 . هاآدم  نجوریا

 

  تایرز#

 

 

 

 ۳۴۳_پارت #
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  شدن مطبوع یبرا و دیکش اشگرفته گردن  به یدست

 یهامبل  پشت پنجره یکم سالن، داخل نیسنگ یهوا

 یامعرکه به مجدد و کرد باز  را ییرایپذ داخل یسلطنت

 . بازگشت بود؛ گرفته مشتش در در که

 

 پدر آهات...گفتم؟یم یچ داشتم...میبگذر  حاال_

  که ختیر نقشه نشست...کرد خطر احساس یجنابعال

  باال رو  پوالش و بزنه دور رو عروسش یچجور

  رو ایثر و  رهیبگ رو اشنوه ها نیا از بدتر  و...بکشه

  نیتحس یجا ...رونیب خونه از کنه پرتش پایت کی با

 . یباز دغل و دروغ همه نیا داره

 

  یچنگ فرش  به که کرد دار  حهیجر را رمحمدیش غرور

 . زدیبرخ بتواند تا زد

  

  رکاهیز آب ابوعطار  سر ری ز ها نیا همه.  نزن تهمت_

 عروسم سر. ها کار ن یا به چه رو من وگرنه بود

 . بمالم؟مضحکه رهیش
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 گفت آمنه به و نبود نقشی ب ابوعطار دارم قبول_

 یول بال و ی گرفتار شهیم شهر نیا یتو  ایثر موندن

 عطا مرگ خبر که یگفت تو. یکرد تو رو یاصل کار

  تایرز یشد باعث  تو. یدوخت پاپوش تو. کن پخش رو

 چرا. کردیم  رو شیزندگ داشت ایثر یوال  بمونه میتی

 عضو تنها دخترت، تنها ون،یبره؟کتا بذاره هوایب

 به و داد رو راپورتت که بود خانواده نیا باوجدان

  نه؟یا ریغ. کنه فرار تا کرد کمک داداششزن

 

 به یگام. دیکش رونی ب شلوارش بی ج از را فندک

 درست را فندک و شد  خم و برداشت عطا طرف

  ییهاآدم تحمل:گفت و کرد روشن صورتش یروبه رو

 . هیسخت کار  ابوعطار مثل بابات، مثل

  کیکوچ...کردن تنگ ها  خوب آدم واسه رو ایدن یجا

  دلم نیهم یبرا زدن هم  به رو هایلیخ حال...کردن

 . سوزهی م برات

 

 ریز را فندک ینارنج و زرد شعله و ستادیا صاف

 که زد رونیب شیگلو از یظیغل دود. گرفت گارشیس

 .کرد تلخ را فضا هم و را دهانش مزه هم
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 کی کوچ اریشهر. یدونستی م رو خواهرت قدر کاش_

  ستین ادشی یزنک خاله  یهااتفاق نیا  از یچیه. بود

 یرو  یتو ستادی وا  خواهرت...خواهرت یول

 رو اتبچه  و  زن یهوا خواهرت...باباش

  خنجر بهت پشت از که بود خواهرت...داشت

 . یکردیم یخال   و خشک تشکر  کی حداقل کاش...نزد

 

 خان  و بابات شیر  به یحاجی حاج متاسفانه اما

 و گذشته به بزنن گند یداد اجازه و یبست داداشت

 ...  نیهم بلدن رو بودن لجن راه. اتندهیآ

 

 که یستالیکر یگار یجاس در را گارشی س خاکستر

  و تکاند بود، نفره تک یمبل کنار یعسل  زیم یرو

 .انداخت اششانه   یرو را کتش

 

  تایرز#
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 ۳۴۴_پارت #

 

 

 

 

. دیکش دست خشنش و  زبر صورت ی رو  هوا سوز

. ختی ر هم به یصبریب با را اشآشفته  یموها

 برف و  کرد کیبار و  تنگ سرما از را شیهاچشم 

  و دیسف خط  چند و نشست بود، دهیپوش که یکت یرو

 .کرد درست ناهماهنگ

 

 خاموش صفحه ابوعطار و یعل تصور برخالف

  به رهیخ  ق،یعم یدم با و کرد روشن را لشیموبا

  تعداد و  بود شده تند مرورش  و عبور که یاجاده

 شماره شتر؛یب و شتریب  و شتریب اشی تماشاچ افراد

 به هاه یهمسا نگاه ریز از معذب و گرفت را اورژانس

 .  کرد تند پا نیماش طرف
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 را اطرافش دور وجببهوجب  جاده اول  به دهینرس

 برد نیا مناسبت به  گری د یگاریس و زد گشت

 پک و  انداخت ریز به سر. کرد روشن دلچسب،

 سوراخ و ه یر از را یتند دود. زد گاری س به یمحکم

 کفش قرچقرچ یصدا با که فرستاد رونیب اشینیب

 و گرفت  باال سر فردش، به منحصر یهاقدم و یعل

 .یانگار  رفتنه وقت گهید:گفت

 

  ختهی ر اشک چندبار. بود گرفته و سرخ یعل یهاچشم 

  شیهادنیکش نفس با تا نبود ییایثر نکهیا از بعد

 بخشد؟ وسعت یعل یبرا  را رونیب  کوچک یایدن

  هاحرف نی ا از شتریب یل یخ بار، سه دوبار، بار،ک ی

 . بود

 

  آره؟. تهران میبرگرد قراره...استغفرهللا...نیا با البد_

 

  با ابوعطار که یجور. بود واضح آشکارا  منظورش

 با و کرد راست  و چپ را سرش تلخ یلبخند
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  نجوا آهسته بود، دهیخراش را شیگلو  که ییهاسرفه

 . کرد

 

 و پدر شما. گرُدمیبرم تنها من یعل نباش  نگران_

 ... گمونُم به باهم دیدار ادیز حرف یپسر

 

 ما با که ی کار یجزا یک بدونم خوامیم حرف؟آره_

 ! خاندان کی  خان؟بزرگه بزرگ یدیم پس رو یکرد

 تو سهم دارن، یسهم مسخره عذاب  نیا یتو همه

 پس؟ شهیم یچ

 

 

 کالم انیم یا وقفه بود، شده قهیعت که یم یقد بنز بوق

 .انداخت یعل بُرنده و تند

 . دادیب و داد یبرا بود رید

 به آتش یرو اسپند مثل و زد کمرش به دست

 و دست و  نییپا یسر با  ابوعطار اما  افتاد وولزجلز 

 و شد ن یماش سوار بودند، برهیو یرو  که ییپاها

 . انداخت  شهاب به یمعنادار نگاه آخر  لحظه
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  پسر؟ بره ینجور یهم یگذاشت. شهی نم باورم_

 

 ییصدا تنها داغونش؛ موتور یصدا و بنز  اگزوز دود

 موقت  طور به هیثان  چند یبرا را سکوت  که بود

 . شکست

 

  تایرز#

 

 

 

 ۳۴۵_پارت #

 

 

 

.  بود امدهین  جا هنوز خشم  شدت از ی عل یهانفس

 راه نیماش سمت و انداخت پدرش به  ینگاه شهاب
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  از شیبازو زد نکهیا محض به را یمرکز قفل. افتاد

 .شد  دهیکش عقب به  محکم پشت

 

 و بست  هم یرو آرام را اشخسته  متورم یهاپلک 

 سر از یمحکم فوت با و کرد باد نهیس در را نفسش

 .  دمیم حیتوض نیماش یتو میبر ایب:گفت یکالفگ

 

. پسر کردم اعتماد بهت. بره یگذاشت. سرت  به زده_

  ور کی ستادمیوا و دمیکش  رو دهنم پیز. کردم باورت

  خوب. گرم دمت. بسپرم کاردون دست به رو کار که

 اما. یرفت شیپ قیدق. ید یچ رو رمحمدیش و عطا ُدم

  ؟یچ  ابوعطار

 

 . دیکش ادیفر

 

  ؟ یچ هامونیبدبخت نیا همه ی بان و باعث_

 

 .یستی ن انتقام دنبال کردمی م فکر_
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 بود راهیوببد و فحش سان به که زد رمقی ب یپوزخند

  یعاشق به پدرش به یعل به دهد حق دیبا یول

  داده دست از یتازگ به را معشوقش  که دلشکسته

 .بود

 رد،یبگ دیند که هم هرچقدر را اشیجوان  یهاحسرت 

  اشک یجا و برود در کوره از که بود  درک قابل باز

 !بکشد داد وجود همه با عزا و

 

 جلو یقدم که بود موضوع نیا  متوجه...دیشا

 را دستش دو هر و کرد پاک را پوزخندش...رفت

 . گذاشت یعل افتاده ی هاشانه  یرو

 رنگ بود، قهر  و نفرت از پر هاسال که  نگاهش کمکم

 که یکیتار حس همان که  نگذاشت و گرفت  یهمدرد

 یعل اعصاب یرو بود، کرده رشیاس گذشته در

 لی تبد یگرید آدم به نگذاشت. برود یتاتیتات

 ...  خطر پر و وسیما یآدم...شود
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 چون بره دادم اجازه آره...کردم رو جا همه  فکر من_

 سرطان...ضهیمر...فردا ا ی رهیبم امروز ستین معلوم

 بخوام که باشم یک من پس کرده مجازاتش خدا...داره

 رم؟یبگ  پس حساب

 

  بکیس و  رفت فرو هم در یآن به یعل یهاسگرمه 

 . خورد یسخت  تکان شیگلو

 

  ره؟یمیم داره_

 

  یلحن و برداشته  خش ییصدا با و پراند باال ییابرو

 بود برده ارث به ناصرخسرو  یهاکوچه  از که

 . آره:گفت

 

  بهم؟ ینگفت زودتر چرا_

 

 برداشت یعل کرده یخال  یهاشانه  یرو از را دستش

 .کرد باز را نیماش در و
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 .یبدون خواستی نم چون_

 

  تایرز#

 

 

 

 ۳۴۶_پارت #

 

 

 

 

 فرمان پشت که کرد جزم را عزمش نکهی ا محض به

 . کرد سست را شیزانوها یعل بلند یصدا ند،یبش

 که بود یا مته مثل پدرش یهاکلمه پوزش و لرزش

 ! کرد سوراخ را رشیسختگ قلب
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  م؟یری م کجا_

 

. مارستانیب دهیرس االن تا تایرز صددرصد. زی تبر_

  یبرا دلم. نمیبب رو امبچه  و زن زودتر خوامیم

 ...بابا شده تنگ هردوتاشون

 

 

 تهران_بعد ماه کی

 

 

 دار پر یاکوچه  مقابلش که  یسرتاسر یاشه یش پشت

. کرد باز را پنجره. رفت بود، ساکت و دنج و درخت و

 .  دی کش نستونیو گار یس از ینخ

 ... یعاشق  یهوا پر سرش و بود دود پر شیهاه یر

 

  دکمه و کرد مرتب را رنگش یاسورمه  راهنیپ قهی

  نگاهش و بست بود، زده  تا آرنج تا که را  نشیسرآست

 .زد گره یخاکستر  و یابر آسمان به را
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 گرفتن آغوش  در منتظر...بود باران دنیبار منتظر

 قلب در فراوان ید یام با را محبت بذر که یزن

 منتظر...زد  جوانه  یناباور کمال در و کاشت اشمرده

 ... تایرز و بود باران

 

 و اشاره انگشت دو نیب را سوختهمه ین  گاریس

 پر کام نیآخر از دود نیآخر و گرفت اشی انیم

 به و گرفت بود، کرده خنک  را جگرش که یاوسوسه 

 .کرد فکر بود؛ بسته رخت  ذهنش از که یاغتشاش

  فرط از که ییهاشب و روزها گذشت عیسر چقدر

 شیهاچشم   به را خواب غم،  و غصه تنگ، دل   خشم،

 چقدر ش،ی پ سال زمستان و زییپا...بود کرده حرام

  تایرز و خودش یبرا که یعروس شب...گذشت عیسر

 !شد تمام...که کرد زهر

 !شد تمام...یاافسانه عشق نیا

 !شد  تمام...امدهین ما به خنده

 

 ...  بود قصه نیا آغاز شب آن جنگ که یدرحال
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 .  شهاب_

 

 عقب به و کرد خاموش پنجره لب را  گارشیس

 . برگشت

 

  رنگ هم درست که رنگ یآب یشال با بود آمده

 ... بود اشی انوسیاق یهاچشم   یهارمون

  یپاها که یآب یصندل و  دیسف یدامن شلوار  و مانتو

 ... بود گذاشته شینما به را  فرمش خوش

 زبانش و کرد برانداز لذت با را شیسرتاپاها ناخودگاه

 ... ییبایز همه نیا از آمد بند

 

  تایرز#

 

 

 ۳۴۷_پارت #
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 . یشد ترخوشگل   امروز_

 

 قلبش که یجان یه با و فرستاد رونیب آهسته را نفسش

 . کرد زمزمه بود، شده رو و ریز هیثان چند  عرض در

 

 . بود شده تنگ برات دلم_

 

  از رنگکم  ینور و مطلق یسکوت در زدهمات  تایرز

  بود، شده پنهان تار و رهیت یابرها  پشت که یآفتاب

  یلبخند با و کرد شهاب بانفوذ یهاچشم  به نگاه

 هم ش یپ هفته کی فقط:گفت نیریش و نمادندان

  کی نیا...بد شده تنگ برات دلم هم من...یول. مینبود

  کردمیم خداخدا  بودم یبستر مارستانیب  یتو که یماه

 پسرم تو، شیپ...تهران برگردم و شه تموم نیا زودتر

 .  دارم دوستشون که ییهاآدم  و سمانه  و ترایم سام،
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  بود کرده بابام که ییکارها با تا گذشت سخت یلیخ

 و بود تو پدربزرگ یاصل مقصر دونمیم...امیب کنار

 !کرد انتخاب رو راه نیا خودش اما...من پدربزرگ

 ... دهیم آزارم نیهم شتریب

 

  نییپا را سرش و شد اشک از پر معصومش یهاچشم 

 یاقطره درد  از تا گرفت گاز را نشیریز  لب و انداخت

 ! نخورد زیل صورتش  یرو

 درآغوشش محکم شهاب نکهیا محض به یمنته

 هیگر به  تلنگر کی با که  شد یابچه  ی انگار د،یکش

 .افتاد

 

 . بست هم یرو  را شیهاپلک 

 قهیدق چند بعد و کرد بو  اشتها با را شهاب تلخ عطر

 . دیرس بیعج یآرامش به

  هروقت، تا کرد زیفر بتوان رو هالحظه  یبعض کاش

 و ساده یاخاطره به خواست دلش که هرموقع  هرجا،

 ...  برگردد یادماندنی به
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 . دارمت هنوز  خوشحالم_

 

  و قرص یلبخند با بود سیخ همچنان شیهاچشم 

 .  محکم

 

 . تایرز شنومیم تو زبون از  رو حرف نی ا خوشحالم_

 

  قرار شهاب مردانه و بزرگ دست دو نیب صورتش

 . کاشت لبش یرو آرام و فیلط یابوسه  و گرفت

 

  ؟یدید رو خونه_

 

 .  بود یلیم چند از کمتر شانیهالب  نیب فاصله

 

 . دمید آره_

 

   ؟یدیپسند_
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  یهالب  رطوبت و گرما هم هنوز. گرفت  عمق لبخندش

 . بود حس قابل شیهالب یرو  شهاب

 

  رو شیانرژ. دمید عمرم به که یاخونه   نیترقشنگ _

 ! دهیم یزندگ یبو. دارم دوست

 

  تایرز#

 

 

 ۳۴۸_پارت #

 

 

 

 

 

 نجایا بعد به نیا از سام تو و من و خرمشی م پس_

 راه یدیجد یکاسب و کار خوامیم. میکنیم یزندگ
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  تو خوامیم. امیدرب دارو کار از خوامیم.  تایرز بندازم

. یبش دکتر خانم ،یبر دانشگاه ،یبخون درس راحت

 . ینگران چیه بدون

 

 سلسله در هامدت بعد شهاب  که یرییتغ از برد لذت

 همه نیا  باالخره بود کرده اعمال شی زندگ مراتب

  ییجا به د یبا تحمل، همه نیا صبر، همه نیا تالش،

  نه؟ ای برسد

 

 ذهن در را  آمنه مرگ ریتصو که بود توانسته باالخره

 . اورد یب در ایدن  رنگ نیتررنگ ی ب به شهاب

  خشم رنگ...بود انتقام رنگ ...بود قرمز خون رنگ

 و خشن و مستبد مرد نیا تفکر حاال  یول...بود

 !دیسف رنگ به شده تفاوتیب

 

 یشاد برق شیهاچشم و بخندد که بود حقش پس

  و سمانه و ترایم نظر به که خوب جهینت نیا از افتدیب

  ن  یتررممکنیغ جز ز،یپرو و رعنا و میمر  یحت و ایثر

 . بود هارممکن یغ
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 نیا یخوای م یچجور  شهاب مونهیم  ایرو نیع_

  مطمئنا و. قشنگه یلیخ. بزرگه یلی؟خیبخر  رو خونه

 .گرونه هم یلیخ

 

 . دیبوس عشق  با و گرفت را  فشیظر دست

 

 .  نکن فکر هان یا به تو_

 

 ذارمینم پا یارییم کجا  از رو پولش ندونم  تا یول_

 ... شهاب  خونه نیا تو

 

  تیجد با شهاب صورت به و زد را حرفش  قاطعانه

 . کرد نگاه

 

 ادته؟اومدمی. تهران اومدم زیتبر از شی پ هفته. ارث_

 .گرفت تماس باهام ابوعطار لیوک چون
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   آره؟ مرده:دی پرس تعحب با

 

  اموال همه که  نوشته نامهت یوص شیپ روز ده حدود_

 فکر یل یخ. برسه بهم  مرگش بعد یب ی ب و خودش

 زده نامم  به ابوعطار که یهرچ گرفتم  میتصم. کردم

  زکیکهر خانمانیب و  سرپرستیب ی هابچه  به رو

 . یب یب اموال جز. ببخشم

 

  که هرچند. گفت تیتسل و کرد نییپا و  باال را سرش

  ریاخ ماه کی نیا اما نداشتند باهم ی میصم رابطه

 و دعوا تا بود شده کینزد یعل و شهاب به ابوعطار

 .ببرد نیب از را نشانی ب یهانزاع

 

 و گرفت پسر و پدر از را یعمر که دهیفا چه یول

 فقط تا کرد محروم نفر چند  را خوب حال  خودخواهانه

 ایثر که دهیفا  چه...ندیبنش یکرس به خودش آخر حرف

  هم جان  به را خانواده  دو و کرد الشیام پاسوز را

 کنار به هانیا همه...گردد  اشبرده ی عل تا انداخت

  و تک سال همه نیا وجدان، عذاب با توانست  چطور

 آورد؟ دوام یب یب مرگ بعد تنها
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  تایرز#

 

 

 ۳۴۹_پارت #

 

 

 

 .انداخت صحبتشان در یاوقفه  شهاب  لیموبا  زنگ

  

   بله؟_

 

  پنجره پشت بلند ییهاقدم با که شهاب  به کنجکاوانه

 .  کرد گل اشیفضول اریاختی ب و دوخت چشم رفت،

 

 ینزن گند یتونیم. یکنیم  کاری چ نمیبب. باشه. باشه_

 . نه ای
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 . ختی ر یهر دلش

 

 به میش راحت هاتی باز یقرت نیا شر  از بدم زنت_

 . قرآن

 

 زنگ چه یبرا یول بود الدیم پس د؛یکش یراحت نفس

  بود سپرده او به یکار  چه نزنه گند را چه زده

  شهاب؟

 

 .کن قطع. فتمیم راه االن_

 

  پاشنه یرو برگرداند شلوارش  بیج  در را لیموبا

 . دیچرخ  اشمردانه کفش

 

 .  میبر_

 

   کجا؟_
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 .  زیپرو و  رعنا خونه. می دار رو کجا_

 

 به همه از شتریب. نذار تنهاش . شهاب  کجاست  بابا_

 . داره ازین تو

 

 .بود گفته بابا یعل به یتازگ

 موافقت ایثر و یعل ازدواج با ابوعطار اگر که ییبابا

 !بود" بابا" تای رز یبرا یراست به بود کرده

  

 شب نیبهتر امشب خوامیم که ایب تو. نباش  نگران_

 .من خانم...رز،من...تایرز باشه عمرت

 

. گرفت گر بدنش و انداخت گل خجالت از شیهالپ

 در فقط را شهاب از عالقه ابراز نوع نیا دنیشن

 دوران   شبانه   ی  صورت  یهافکر و بود دهید خواب

 . ینامزد
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 ردامادیم سمت که یساختمان از و گرفت را دستش

  سیخ را شالش  و دیبار نمنم باران. رفت رونیب بود،

 .کرد

 

 سمت به  سرعت با و شدند شش و  ستیدو سوار

 که بود عصر یهای کینزد. کردند حرکت یفاطم دانیم

  منزل یاهال به یناپلئون ی نیریش یاجعبه با و دندیرس

 ! گفتند سالم

 

 و رعنا  و میمر...الدیم و سمانه...مهرداد و ترایم

 به را اشیاله یت یهاچشم  که یسام و یعل  و...زیپرو

 ...  بود دوخته تایرز

 

 بمان من با"

 بمان من با  شتریب یاندک

 آرامشم  زانیگر یه یسا یا

 من  یبانو

 ی هست  یتشنگ آن تو
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 نشاند  یم فرو را عطش که

 تواند یم آغوش کدام

 ... باشد تو آغوش چون

 

 

 

 کوهن_لئونارد#

 " انیپا#

 

 دار پر یاکوچه  مقابلش که  یسرتاسر یاشه یش پشت

. کرد باز را پنجره. رفت بود، ساکت و دنج و درخت و

 .  دی کش نستونیو گار یس از ینخ

 ... یعاشق  یهوا پر سرش و بود دود پر شیهاه یر

 

  دکمه و کرد مرتب را رنگش یاسورمه  راهنیپ قهی

  نگاهش و بست بود، زده  تا آرنج تا که را  نشیسرآست

 .زد گره یخاکستر  و یابر آسمان به را
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 گرفتن آغوش  در منتظر...بود باران دنیبار منتظر

 قلب در فراوان ید یام با را محبت بذر که یزن

 منتظر...زد  جوانه  یناباور کمال در و کاشت اشمرده

 ... تایرز و بود باران

 

 و اشاره انگشت دو نیب را سوختهمه ین  گاریس

 پر کام نیآخر از دود نیآخر و گرفت اشی انیم

 به و گرفت بود، کرده خنک  را جگرش که یاوسوسه 

 .کرد فکر بود؛ بسته رخت  ذهنش از که یاغتشاش

  فرط از که ییهاشب و روزها گذشت عیسر چقدر

 شیهاچشم   به را خواب غم،  و غصه تنگ، دل   خشم،

 چقدر ش،ی پ سال زمستان و زییپا...بود کرده حرام

  تایرز و خودش یبرا که یعروس شب...گذشت عیسر

 !شد تمام...که کرد زهر

 !شد تمام...یاافسانه عشق نیا

 !شد  تمام...امدهین ما به خنده

 

 ...  بود قصه نیا آغاز شب آن جنگ که یدرحال
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 .  شهاب_

 

 عقب به و کرد خاموش پنجره لب را  گارشیس

 . برگشت

 

  رنگ هم درست که رنگ یآب یشال با بود آمده

 ... بود اشی انوسیاق یهاچشم   یهارمون

  یپاها که یآب یصندل و  دیسف یدامن شلوار  و مانتو

 ... بود گذاشته شینما به را  فرمش خوش

 زبانش و کرد برانداز لذت با را شیسرتاپاها ناخودگاه

 ... ییبایز همه نیا از آمد بند

 

   انیپا#

 تا یرز#

 ی پ_ی آ_ی و#
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