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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

  

 این رمان فروشی می باشد 

 

 یآرزو و من در به در معنا یتو در پ ،م یا رهیهر دو غرق در افکارمان به افق خ  میدار یبی شباهت عج
 آن!

 روز یفحشم   زهرا

 

زده و فاصله ها دوچندان شده  یبه اختالفات طبقات  یمحکم یتنه  یاسف بار اقتصاد طی: شراخالصه
  ژهیو شنهادیپ   یابیکار تیسا کیکنند  یدست و پنجه نرم م یکار  یکه مردم با بحران ب  نی ب نیو در ا

 کند اما... یرا در سراسر کشور پخش م یا

 

 روز یف: زهرا حشم  سندهینو

http://www.romankade.com/
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 رمان: تنفر دّوار  نام

 

 ی طنز، عاشقانه، اجتماع   ،یی_جنایی: معماژانر

 

  قیآلوده اش دم عم  یتر به زادگاهش بازگردد و از هوا عی ها را به روزها دوخته بود تا هر چه سر شب
 . ردیبگ

اندک کنارش   یکه با فاصله ا یزد و دختر  نیبر زم  یکف آن بوسه ا ن،یمحض نشستن در ماش به
 توجه به او، راننده را مخاطب قرار داد.  یدر مهار خنده اش کرد، ب  ینشسته بود سع

 کنم. یآقا حرکت کن، دو نفر حساب م -

  کینزد یحرف استارت زد اما دختر، نرم نرمک به مهد   یحواله اش کرد و ب ینگاه  مین نهیاز آ راننده
 گوشش پچ زد. ری شد و ز

 خورمت.   ینم  ،ینترس حاج -

 کند.  شتریکرد فاصله اش را با او ب یبود و سع معذب

 ! یکاره ن نیکه داشمون ا نینه مث ا -

 . دیرس ادشی به فر یگوش  امکیپ  یاز تنگ شدن ُخلقش بود که صدا یر یجلوگ  یبرا  یز یدستاو دنبال

 چشم دوخت.  یاز طرف مرتض  یصفحه را باز کرد و به متن ارسال قفل

 اداره.« ا یفردا صبح ب »سالم،

 .دندیرقص یگوش  یصفحه  یتند تند رو  انگشتانش

 .« امیبگو ن  یکن رونی ما رو از شهرمون ب یخوا  یاگه باز م  »سالم،
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 اش برخاست.  یگوش  یکه دوباره آوا دینکش قهیدق به

 .«می زن  یجا، بعد راجع بهش حرف م نیا ا یب »تو

هم گذاشت و   یگرفت و پلک رو یگوش  ینگاه دختر عذابش داد که چشمانش را از صفحه  ینیسنگ
 لب صلوات فرستاد.   ری مهار خشمش ز یبرا

 محمد و آل... یعل  یاهلل هم صل -

 دهیو چون برق گرفته ها د ختیکالمش از هم گس ی نشست رشته  شیزانو یدختر که رو دست
او رخنه کند گفت: خانم لطفًا حدتون رو   یها یکه تنها پژواکش در حلزون   یچشم باز کرد و طور 

 ! دیبدون

 کرد.  شهیپ  یاو گستاخ یرا داشتند ول  شی به خروار موها وستنیپ  لینهال م یابروها

عکس ناموس مردم   التونیُمهره و تو موبا یجا تونیشونی پ یشناسم؛ رو  یفک نکن من شماها رو نم -
 واسه من جانماز آب نکش. یپس الک 

 باز کرد.  یاش را قبل از خفگ  قهی یتأسف تکان داد و دکمه  یبه نشانه  یسر 

 کرد؟ نی شد؟ صدام هورمونات و باال و پا یچ -

از سر آمدن صبرش، خود را نجات   شیداد پ حی کنارش کرد و ترج حی دختر وق یحواله  یره اغ چشم
 دهد.

 شم.  یم ادهیمن پ  یآقا هر جا لطف کن  -

شلوارش فرو برد تا    بیدست درون ج ینگه داشت و مهد ابانیخ یرا گوشه   نیماش  عانهیمط  راننده
 بلندش کرد.  یشانیپولش، عرق شرم را مهمان پ فی را بپردازد اما نبود ک  هی شدن کرا ادهیقبل از پ 

  دیشماره کارت بد هینداره  یاگه زحمت ست،یپولم همراهم ن فیجناب من شرمنده ام متأسفانه ک -
 . زمی رو براتون بر هیکرا

 کرد.  یدست شیاز آن که راننده زبان در دهان بچرخاند نهال پ قبل
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دو نفر حساب   یایبعد پرو پرو کالس م یخودتم ندار   ی هی. تو کرایز عالپ یخال  بیراس گفتن ج  -
 کنم؟  یم

 پول سمت راننده گرفت.  یمبلغ  سپس

 .میکش یبفرما، جور آقارم ما م  -

دختر مانع   یشد و خواست در را ببندد که پا ادهیپ نی نشست و از ماش رهیدستگ یرو یمهد دست
 شد.

 . یالاقل چشات و وا کن فلجمون نکن میعمو تشکرت و نخواس یهو -

سپس در   فتد،یکاست تا دختر جلو ب  ش یو از سرعت قدم ها دیهم سا یکرد و دندان رو  سکوت
 کم رفت و آمد او را صدا زد.  یفرصت و داخل کوچه ا ن یمناسب تر

 کارتون دارم. د،یلحظه صبر کن  هی دیخانم ببخش  -

 از پشت سر شد. فشیک دنی مجبور به کش یو مهد  دیبخش  شیبه گام ها یشتر ینهال جان ب اما

 بدنش النه ساخت اما او آدم جا زدن نبود.  یجا  یدر جا ترس

 چته تو؟ تازه از باغ و... -

 . دیواژگانش را بلع  یفرو داد و مابق یکه مقابل چشمانش باز شد آب دهانش را به سخت  یمهد مشت

 پولم؟  فیک -

 را بنا کند.  حاشا  واریکرد د یسع

 . یمال ن یداره همچ  یو عوض کن، جنساش قاط  تیو ساق ایگم ب  یم نیبب  -

 هوا در جانش رسوخ کرد.  یقائم به خود گرفت سرما ی هی مخاطبش که زوا لبان

 .میمعامله کن هی ا یب  یول  یکار و کرد نیچرا ا  ستیبرام مهم ن -

 که صورتش را قاب گرفته بودند را کنار زد.  ییموها یعصب
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 . یزن  یحرف م  یفهمم اع چ یمن نم  ،ین  تی حال ی جد یجد  یتو انگار  -

کند او را    جادیآن که بدنش با بدن دختر تماس ا یزد و ب واریهر دو دستش را کنار سر او به د یمهد
 . دیبه بند کش

 ؟یخوا  یکنم، م یجوب خال  نیهم یرو تو فتیکه من از در زور وارد شم و کل ک  یخوا  ینم -

اش را به صورت مرد مقابلش گره زد که باز او زبان در دهان   بندهی و در سکوت چشمان فر دیترس نهال
 چرخاند.

 تو اما مدارکم رو بده. یپول نقد داره برا یهر چ -

 نوبت او بود که پوزخند بزند.  ایگو

و نخوردم که حاصل تالشم و واسه شندرقاز دو   یچهار پا  وونیح  چیاوالً که من برنداشم، دومًا مغز ه -
 خوام برم. یکه صدام و بندازم پس سرم بکش کنار م  نیکنم، حاال هم قبل ا متیتقد یدست

 درآورد.  شیرا به حصار دندان ها شیمتفکرانه لب باال یمهد

 به کارتت.  زم ی ر یهم م یمبلغ هیباشه شماره کارت بده  -

و  دهی خود را با اندام ورز فی نح کلی ه یوقت  د،یفرار را سنج یراه ها  یتأمل کرد و تمام یا لحظه
 کوله اش درآورد.  بیرا از ج  فینمود اقرار کرد که در دام افتاده و به ناچار ک سهیتنومند او مقا

 دلم واست سوخت.  جا زدما،  ای دمیفک نکن ترس  -

مقابلش   شی و هر چه پول نقد داشت به دختر غرق در آرا دیکش  رونی انگشتانش ب نیپول را از ب  فیک
 داد. 

 کنم. زی رو برات وار  یمبلغ  هیو   رمیکارتت رو هم بده ازش عکس بگ  -

 

 کوچک کوله اش چپاند.  بی تراول ها را در ج نهال

 و ما رو به سالمت.  ریشما رو به خ  ،یالزم ن  -
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او جان گرفته  یچاله ها اهیکه در س یماند و خاطرات   یو رفت، مهد دیرا زد، راهش را کش حرفش
 بودند.

 

 یفرمان حرکت داد و سالنه سالنه کوچه  شیشب محو شد به پاها یاهیدختر که در س ریتصو
شت، نگاهش سمت پنجره  گذا  اطیرا آرام در قفل چرخاند و قدم درون ح دیرا گذراند، کل  لشانیطو
که امشب هم چون شب  دیشیشد و او با خود اند  دهی ساختمان که از نور منع شده بودند، کش یها
 مانده است. بی نص یمادر ب داریاز د گرید یها

شد و   یغول دلتنگ میلحظه تسل ک یگرفت اما در  شیدوم را پ یطبقه  یساختمان شد و پله ها وارد
 آمد.  نیکه باال رفته بود را پا  یچند پله ا

  د،یرا به آغوش کش شیها هیر یقو  یرا درون قفل در رقصاند و عطر مادر چون مخدر   دیکل دستانش
به   هیبه مادر، تک  رهی شد و او خ رشی مس یگرفت راهنما ی که از اتاق آرام جانش سرچشمه م ینور اندک 

 چهارچوب در زد. 

 مامان منم دعا کن.  -

به صورت   یشدند و او دست  یفی آسمان بلند شده بودند دچار لرز خف یسو شی این یازن که بر دستان
  یاز سر سجاده برخاست، چادر را رو یرفت و به آهستگ یطوالن یسپس سجده ا د،یکش  سشیخ
 بازوان او گم شد.  ان ی پسرش پر گشود و م یرها کرد و سو نیزم

 ! ستین  ایرو هیفقط  گهیشکرت که د ایخدا -

 صورت مادرش را بوسه زد.  یسر خم کرد و نقطه به نقطه  یمهد

 من! ی نکن تموم هست هینکن فدات شم، گر هیگر -

صورت ُدردانه اش را    یجا  ینشسته اش جا لیبه س یها یخود را از آغوش او رها کرد و با عسل  مادر
 . دیکاو

لد بودم و گفتم چاره نکرد  ذکر ب یشستن؛ هر چ یداشتم، انگار تو دلم رخت م یحال   هیامروز از صبح  -
 . رمی بخونم بلکه آروم بگ تیسالمت یپاشدم دو رکعت نماز برا
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 . دیمادر لغز یموها انیم یمهد دست

رو   دیسف  یتارها نیا یوقت دمینکن، باور کن من جون م  تیقدر خودت رو اذ نیا یقبول باشه ول -
 ! نمیب  یموهات م نیب

 را مقابل چشمان او خلق کرد.   ینچیفراتر از اثر داو یر یبغض و لبخند مادر تصو  قیتلف

 ؟ یست یگرسنه ن -

 مادر بزاقش را فرو داد. رینظ  یدستپخت ب ادی به

 خوردم. یز یچ هیشام بخورم، دم غروب   دینبا -

نازک کرد و سمت آشپزخانه   یپشت چشم هیتنب یساله اش به نشانه  نیطبق عادت چند چاوجوان
 رفت. 

 که مادر باال سرت نباشه. هی اطوارها مال وقت نیا -

 دستانش را باال گرفت.  میتسل  یبه نشانه  یمهد

 فقط اون اسلحه رو غالف کن.  ممیمن تسل -

کرد و فوت    کیرا به لبانش نزد یبود دو انگشت اشاره و وسط  زیم دنیهمان طور که مشغول چ مادر
 را حواله شان ساخت.   یکم جان

 . ایشه تو هم لباس هات رو عوض کن و دست و صورتت رو بشور و ب  یبدو تا غذا گرم مغالفه،  -

 اش قرار داد.   قهیراست کوباند و انگشتانش را کنار شق یچپش را به پا یپا یمهد

 شه فرمانده. یاطاعت م -

 گرفت. یشتر یلبان مادر وسعت ب یرو هالل

 آزاد. -
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مقابل مادرش   قهیو بعد از چند دق دیدو یبهداشت  سی دوم که صادر شد با عجله سمت سرو فرمان
 نشست و مشغول غذا خوردن شد. 

 طعم فوق العاده، دستت درد نکنه. نیآخ که دلم لک زده بود واسه ا -

 را پر از دوغ کرد و سمتش گرفت.   وانیل چاوجوان

 .یحال و روز افتاد نیبه ا که یخورد  یم  یاون جا چ ستینوش جونت، معلوم ن  -

 . ردیچه تالش کرد نتوانست جلو خنده اش را بگ هر

 . دیکفش کالً خواب نینشستم تو ماش  یامروز وقت نیتو وزنمه، هم یمادر من؟ من دو تا ی گ یم یچ -

 .چاندیابرو درهم پ  یا یتصنع

حتمًا   یگم الغر شد یمن مادر م ی بگو تا قشنگ بادت بخوابه؛ وقت   یُپفک  کلیه  نیقدر از ا نیحاال ا -
 سازمت.   یبحثم هم نباشه خودم از نو م  گه،ید یشد

 بلکه قهقهه اش را در دم خفه کند.   دیدوغ نوش یا جرعه

داد و   امیپ یاومدم مرتض  یبمونم چون تو راه که م  یلیفکر نکنم خ یول دیشما بگ  یچشم اصالً هر چ -
 بح برم اداره، کارم داره.گفت فردا ص 

 عاشقانه شد.  یها یگوشنوازتر از ملود  شیاعتراض مادر برا  یصدا

 آوردن. ریکوتاه گ واریها هم د نیا ست؟یبابا، چه خبره؟ مگه تو اون اداره آدم زنده جز تو ن یا   -

 و چنگالش را درون بشقاب گذاشت.  قاشق

رشادت    نیخواد به خاطر ا یم  دیاصالً شا ستیمعلوم ن یز ی هنوز که چ ؟یزن  یحرص م یچرا الک  -
 بهم پاداش بده. میآخر

 شد.  لیاش برخاست و مشغول جمع کردن وسا یصندل  یرو از

 دونم. یم دیمن که بع -
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 گذاشت.  نکی ظرف ها را درون س یهم مابق یمهد

 خواد.  یرو برامون م  نیبهتر شهی توکلت به خدا باشه، من شک ندارم که هم -

 نگاهش را به سقف گره زد. چاوجوان

 سپارم! یرو به خودت م میتنها دارا ایخدا -

 غلبه کرد. یبر مهد یها را که شستند خستگ ظرف

 ؟یندار  یعمرم با من امر  -

 پسرش را برانداز کرد و در دل هزاران مرتبه قربان صدقه اش رفت.  یقد و باال گرید کباری

 دغدغه.   یشبت ب  زدلم،ی نه عز -

 *** 

 

و زهرآلود به هر جا   دارانهیخر یامن و فرار از نگاه ها  یمکان  افتنی یبرا صانهی شمانش حرچ مردمک
 . دندیسرک کش

  یعسل مهمان لبانش شد و او چاشن ین یریبه ش یدرون پارک لبخند  یبهداشت سی سرو دنید با
 افزود.  شی سرعت را به گام ها

  سیاز دو سرو یکی که مشغول وضو گرفتن بود سمت  یانسال ی زن م زگریآنال  دگانیاز د ییرها یبرا
زن گوشش را   یپاشنه ها یمنتظر ماند تا صدا  یو اندک دیرا کش  فونیرفت و منزجر س  یبهداشت

و با عجله خود را از آن مکان متعفن رها   دیدر سالن کوچک کش یسرک  اطینوازش دهد سپس با احت
 ، رفت و آن را کشان کشان تا پشت در برد. سالن بود یکه گوشه   یساخت و سمت سطل آشغال بزرگ

صورتش    یدستمال مرطوب را از کوله اش برداشت و آن را تند تند رو یرا شست؛ بسته  دستانش
بلوندش را از دو طرف جمع کرد و   یگرفت و موها نی سرش را پا  یبعد شالش را َکند و کم دیکش

جلوتر   یاش گذاشت و  مقنعه اش را کمسرش بست؛ شال قرمزش را تا زد و درون کوله  یمحکم باال
  ابانیاز موقر بودن ظاهرش مطمئن شد سطل آشغال را کنار زد و با آرامش به طرف خ یوقت د،یکش
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ترمز کرد نشست و رو به راننده گفت: دربست   شیپا یکه جلو ینیماش  نیقدم برداشت، درون اول 
 . میبر

روح دوباره   ن،یکم جان دستگاه پخش ماش  ی»باشه« تکان داد و به آوا یبه نشانه  یجوان سر  پسر
 .دیدم

 زد.  انهی و به دل تنگش تاز دیلغز یم  نیماش  یتال یج یساعت د ینهال مدام رو نگاه

 . دندیها به مقصد رس قهیو دق هیثان  یپس از هم آغوش سرانجام

 . میکن یجا رفع زحمت م نیدس  شما درد نکنه، ما هم -

 چند متر آن طرف تر متوقف شد. نی وان پدال ترمز را لمس کرد و ماش پسر ج یپا

 . دیبفرما -

ذوق زده از جمع   دنش یبا د نیشد، ام شانیاهویپر ه یرا حساب کرد و لخ لخ کنان وارد محله   هیکرا
 او پر گشود. یدوستانش جدا شد و سو

 ؟ یدیخاله نهال برام آبنات خر -

 او زانو زد و دستان کوچک و آلوده اش را در دست گرفت.  یپا کنار

 اما چند تا شرط داره. دمیکه خر یَپ چ -

 زده گونه اش را بوسه باران کرد.  جانیه نیام

 ؟ یچ شی باق ش،یاول  نیخو ا -

نهال را کنار زد و شروع به شرح اتفاقات   یمقنعه  یکوچکش را از حصار امنشان راند و گوشه  دستان
 کرد.

 نگرانت بود تازه چند دفعه هم در رو باز کرد و از ما خبرت رو گرفت و... یل یخ  اسی -
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مقابل چشمان  اسی ی دهیرنگ پر یحرف پسرک تمام نشده بود که در خانه باز شد و چهره  هنوز
را به دستان تنها دوستش    یو آبناتکاپشنش فرو برد  ب ینهال نقش بست، هول زده دست درون ج

 سپرد. 

 خواد. یوقت دلشون م هی اینشون ند گهید یبه بچه ها -

راحت، قراره با    التیشد گفت: نه خاله خ ی ستاره باران شد و همان طور که از او دور م نیام چشمان
 .مشیهم بخور

گاه کودکان محله شان به مدرسه  چیه دیشا دیشیلبان نهال نشست و او با خود اند یماه رو یمنحن
ممکن   طیشرا ن یمرام و معرفت را در سخت تر یواحدها یگر یاز هر انسان د شی شک پ  ینروند اما ب

 کنند.  یپاس م

 

لق ساختمان انداخت و نهال قامت صاف کرد و قدم  یشدن در لرزه به جان آجرها دهیکوب  بانگ
که به آن وصل بود، باز   یا یمفتول میتوسط س را سمت ساختمان کشاند، در زنگ زده شان را  شیها

 من آمده ام! ،یوا یبلند خواند: من آمده ام وا ییبشکن زد و با صدا اطیکرد و به محض ورود به ح

 بار بلندتر اعالم حضور کرد.  نیفرمان حرکت داد و ا شینشد به پاها اسی از  یخبر  یوقت

 خانم من آمده ام...  یاسی -

دو سانت از کنار صورتش گذشت و به در   یبا فاصله  ییه بود که لنگه دمپاجمله اش کامل نشد هنوز
 خورد. 

 داش. زادیبود، دس مر یناموسًا عجب استقبال گرم -

 داد.  یخال یتمام جا یرکی شد که با ز ک یدوم سمتش شل ریت  دهینکش هیصدم ثان  به

 ! ؟یاسی -

 پله ها و مقابل چشمانش نقش بست.  یرو اس یغضبناک  ی چهره

 گه؟یم یچ  زیچنگ -
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 باال انداخت.  شانه

 . ینشخوار کرده، توام بهتره اع خودش بپرس یچ کهی دونم اون مرت یمن چ  م  -

 .دی خز  شیها یدر حلزون  اسی قیدم عم پژواک

 ؟یوقت شب کجا بود نیتا ا -

 شد.  شیها  ین پله گذاشت و مشغول باز کردن بند کتو یرا رو  شیاز پاها یکی

 لقمه نون.  یدنبال  -

 . چاندی گوش نهال نشست و سخت آن را پ یرو  اسی دست

 نه؟  گه،یاز نوع حاللش د -

 از درد راه خروج را گم کرد. نفسش

 َن َپ حروم!  -

 شان شد.   ینقل یوارد خانه   اسی  یهمراه با

 . تمیمن اذ یجور  نی ا یول  ین یواس توئه بردار، مالل  یکن  یاگه حس م یگم آبج یم -

 رفت.  ونیزی کالفه گوشش را رها کرد و سمت تلو اسی

 شه. یُدم مارمولک سبز م نی کنم باز ع یزبون تو رو کوتاه م نیدونم چرا هر چه قدر ا یمن نم -

 و مقنعه اش را گرفت.  ستادیکوچک کنار در ا ی نهی آ مقابل

 آبم روش.  وانی ل یحقت و خوردن و  یباش   یزبون و دست و پا چلفت یزمونه اگه ب نیچون تو ا -

 از آن ها متوقف شد. ی کی  یرو لی م یشش شبکه را گشت و ب  هر

 . ستیمردم ن بیصد بار گفتم حقت تو ج -

 . دیگوش سرخش کش یبزاق دهان زد و رو یانگشت شست و اشاره اش را کم  دو
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تو کوچه برم سر چهار راه واستم؛  یتوله ها نیا نیع  نهیَپ کجاس؟ البد توقع تو ا یاگه اون جا ن  -
 گردنشون چش نخوره، آره؟  یاسفند دود کنم که کلفت مونیو ا  نید یواسه چارتا ب 

 را فشرد.  ونیزی خاموش تلو یدکمه  شیبا شست پا دید دهیفا یکه بحث با او را ب  اسی

پسر دور   هی  هیدنبالتن و کاف هیبه سا هیسا زیچنگ یبدون آدم ها  یکن ول یدوست دار  یاصالً هر کار  -
 آمپر بچسبونه و... یو برت بپلکه تا اون روان 

 کالمش رفت. انیمتعجب م  نهال

 ماس؟ یباورش شده بابا ی جد یُاهو! نکنه جد -

 جا به جا کرد.   یسرش را کم ریبالشت ز اسی

 کاش حس بابا بودن بهش دست داده بود، طرف فاز عاشق ها رو برداشته. -

 خشک شد. شیمانتو یدکمه ها ینهال رو دست

 به هم بافته؟ یچ  چرت   زیبگو چنگ گهیبار د ی! ؟یچ -

 و نگاهش را به چشمان درشت نهال گره زد.  د یشکم خواب یرو اسی

 موش داره، موش هم گوش داره.  واری، دبابا  واشی -

 چنگ زد. نیزم  یخم شد و مقنعه اش را از رو نهال

 ! ارمی جا در م یمن دمار موش و گوش و  -

 مقابل در خانه ساخت.   یسد اسی از آن که قدم از قدم بردارد  شیپ

ذارم   یمن خودم سنگ هام رو باهاش واکندم و گفتم تا من زنده ام نم ،یبزن   ی الزم نکرده تو حرکت -
 .فتهی اتفاق ب نیا

 . دیهم سا یان رودند نهال

 اسمت به عنوان پدر تو س  جلدش ثبت شده؟  یآخه مغز فندوق یبهش نگفت  -
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 تکه از در برداشت و او را در آغوش گرفت.  اسی

 .فهی با پول رد هیگفت تو کارت نباشه من آشنا دارم، اون قض یگفتم ول -

 زد.  یشک خون از اعماق آن فواره م یداد ب یرا به کف دستش فشار م  شیناخن ها شتریب یکم  اگر

 !هیپول  یو ب یندار  یُتف به هر چ رتش،یُتف به اون غ -

حرص زدن به چشمانش مجوز بارش دهد  یو جا ردیحرف کمرش را ماساژ داد بلکه آرام گ  یب  اسی
از   یبرد و قطره اشک  یم یکه در حرف نهال نشسته بود پ  یاما با هر نوازش خود به عمق درد

او را شست تا آن که صبر نهال سرآمد و برادرش را از خود جدا کرد و   یو شانه  ختیگر دگانشید
 تأسف تکان داد.  یاز رو یسر 

 ؟ یکن ی م هیگر یکش یمرد گنده خجالت نم  -

صدا کن، هر وقتم کارت   یو گفت: تو هم هر وقت گشنه ات شد ما رو آبج  دیاش را باال کش ینیب  اسی
 ببند، خب؟ شمونیلنگ شد داداشم داداشم به ر

 کرد.  نی بار ابرو باال و پا نیخباثت چند یو به نشانه  دیخند  ینخود نهال

خواد خاله و عمه  یب ت گفته بودم چن وقته دلم م اس ی یراست  ده،یبه من چ  که خدا کاملت آفر -
 تو که...  یش یگم چرا دس به کار نم  یشم؟ م

 سنگر گرفت. زشانیبرداشت و او پشت گلدان عز زی سمتش خ اسی

 .رون ی ب ای ب یجرأت دار  -

 دوخت.  اسیکج کرد و نگاه در چشمان خندان  یرا کم  سرش

 داشم؟  ای یمی آبج نمیباس اول بب یجرأتش و که دارم ول  -

شکست و قهقهه    اسی انداز شد مقاومت  نی خانه طن ی شکم نهال که در فضا یهشدار دهنده  یآوا
 سر داد.

 .یتلف نشد یتا از گشنگ رونیب  ایباشم، ب  تیآبج  دیکه با نیمثل ا -



 تنفر دّوار 

16 
 

 . دیشکمش کش یانگشتانش زد و آن را رو  یرو یسنگرش را ترک کرد و بوسه ا آرام

 .یدیمامان قربونت بره که به موقعه به دادم رس -

 کی هی هال رفت و در عرض چند ثان  یگوشه  خچالی تأسف تکان داد و سمت  یاز رو یسر  اسی
 کرد.   ایآرامشش مه یناب برا یمروین

 *** 

 

  یرا پس زدند و او با جار   گریکدی آغوش  شیانداز شد پلک ها نین خانه ط یموذن که در فضا یصدا
بعد   قهیرفت و چند دق یبهداشت  سی تخت برخاست، سمت سرو یساختن نام خداوند بر زبانش از رو
 خواستار شد. یهست یگانگی دوست و دشمنش را از درگاه  یر یسر سجاده نشست و عاقبت به خ 

  دیسف راهنی پ ،یرا جمع کرد، سمت کمد رفت و شلوار مشک   را کنار ُمهر گذاشت و سجاده اش  حی تسب 
 یدست نهی شد؛ مقابل آ شی لباس ها ضیتخت انداخت و مشغول تعو یاش را رو  یو کت طوس 

 پله ها با صورت خندان مادرش روبه رو شد. یزد رو رونی و از خانه که ب  دیکش شیموها انیم

 من.  زی سالم عز -

  رییکه ماهرانه تغ  ییرا با صدا الوگشید نیتر  نیچاوجوان برق زدند و او طبق عادت روت یها یعسل
 کرد.  انیبود، ب افتهی

 . رهیگ یصدام رعشه م دهیبهم دست م یر ی احساس پ زیسالم ننه، هزار بار بهت گفتم به من نگو عز  -

 چشم راستش گذاشت.  یدست رو یمهد

 ملکه بگه همونه. ی چ به بعد هر نیچشم مادر من، اصالً از ا -

 کرد و انگشت اشاره اش را سمت پسرش نشانه رفت.   کیچشمانش را بار چاوجوان

و    یساک سفر ببند دهینرس یهات نقشه باشه و بخوا یمهربون  نیبه حالت ا یاالن بگم وا  نیاز هم -
 .یجا تنها بذار   نیباز من رو ا
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 برداشت.  انیرفت و فاصله را از م   نیدو پله پا یمهد

 شغلمه و...  ینبودن ها اقتضا نیخب ا  یتو باشم ول شیمن که از خدامه ُمدام پ -

 ساخت. یاز او بر زبانش جار   شی فرزندش را پ یجمله  یادامه  ریدلگ مادر

 .یمردمت  یبرا  تیامن یو تو عاشق برقرار  -

 . دیچی مادر پ  یدور شانه  دستانش

 راحت برم سر کار.  الیاون دل خونت بشم، بخند! بذار با خ  یمن فدا یاله -

 صادر کند و او از آن سر باز زند.  یبود پسرش حکم  محال

 امونم رو ببره حاال هم برو مادر، خدا به همراهت.  یکه باز دلتنگ نهیمن فقط ترسم از ا -

 مادر را گل باران کرد. ی قهیشق  لبانش

 رم؟ یبگ  میقبل رفتن برات حل -

 بدرقه کرد.  اطی کرده اش را تا خروج از ح زیتکان داد و عز  نیبه طرف ی نف  یبه نشانه   سرش

  نی بال زدن بر فراز سرزم یبه ذهنش اجازه  یا قهیچند دق یبرا ایکه نشست فارغ از دن  یتاکس درون
 ممنوعه را داد. یها

 د؟ یش یم ادهی آقا پ -

 سر در اداره کشاند.  یکاوشگرش را به سوراننده نگاه   پژواک

 . دیبله، بفرما  -

از   شیگذشت و پ ابانیمحکم از خ ییدر حال عبور کرد و با قدم ها یها نیرا معطوف ماش حواسش
 احترام کرد.  یدر ادا یآن که پا درون محوطه بگذارد سرباز جلو

 قربان.   دیخوش اومد یل یخ -
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اداره  شیپر تشو  یرا از فضا دگانشیه تکان سر اکتفا کرد، داش فرو رفت که تنها ب یجد یپوسته  در
 .ستادیا یسرباز مسعود زی کرد و مقابل م تیرا سمت پله ها هدا شی گرفت و گام ها

 دارن؟ فیقرار دارم، تشر یر یبا جناب سرهنگ ام -

 کرد.  امیبه احترامش ق سرباز

 . دیبله قربان، بفرما -

 به در آن زد و منتظر صدور اذن وردش ماند. یکج کرد و تقه ا یرا سمت اتاق مرتض راهش

 . دیبفرما -

  نیتر یم یصم  دنیصورتش را با د  یوارد اتاق شد و نقاب نشسته رو د،یکش ن یدر را پا  ی رهیدستگ
 گرفت.  یکنار زد و در آغوش او جا  قشیرف

 !میپهلوون، دلتنگت بود یخوش اومد -

 ار دستان او رها ساخت. را از حص خود

 !شتریما ب -

 نشست.  زش ی چرم مقابل م یها  یاز صندل  یکی  یرو یدست مرتض  یاشاره  با

 خوب بود؟   تیکن! مأمور فیخب تعر -

 کتش را باز کرد.  یدکمه  تک

 ؟ یبدون  یخوا  یرو م ی چ گهید یجز به جزش بود  انیتو که در جر -

 سنگر سبز رنگش قرار گرفت.  پشت

 نه؟  ای یشد یکاور یخوام بدونم ر یم -

 گره زد.  ینافذش را به چشمان مرتض نگاه

 برو سر اصل مطلب.   ؟یبگ یخوا یم  یفکر کن شدم، چ -
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و  یسرگرد سجاد ری از آن که زبان در دهان بچرخاند چند ضربه به در خورد و متقاعبش تصو شیپ
 نقش بست.  یب مهدمقابل نگاه متعج گریچند تن د

 جلسه است؟! یچرا نگفت  -

 برداشت.   زیم یرا از درون کشو  توریکنترل مان  یمرتض

 گفتم.  یداشتم کم کم بهت م  -

 رو به افراد تازه وارد کرد. بعد

 . دین یبش  دیبفرما -

 و متکلم وحده شد. ستادیعمل پوشاندند و او پشت همه ا  یبه دستور مافوقشان جامعه  افراد

 

 . دیعکس ها نگاه کن نیخوب به ا -

  یزبان مهد یرا آزار دهند و کلمات را رو یا ندهیآن قدر مشمئز کننده بودند که چشمان هر بب   ریتصاو
 روانه کنند. 

 !یهم بد یح یتوض  هیکاش  -

 مکث کرد.  ریاز تصاو یک ی یرو

 شه. یمنحصر به فرد مشاهده م ینکته  هیهمه شون  یکه تو  رهی اخ یها یخودکش ری ها تصاو نیا -

 مقابلش گرفت.  شینما ینگاه موشکافانه اش را از صفحه  یسجاد سرگرد

 خشونت؟! -

 عکس ها را آغاز کرد.   شی دوباره نما یمرتض

 ره؟یدوست داره با زجر و درد بم  یجاست که ک ن یسوال ا یدرسته ول -

 زبان در دهان چرخاند.  یاز همه ستوان امام شیپ
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راه رو   نیباشه باز هم کم دردتر  دهیبر یاگه از همه چ یکس چون بشر ذاتًا جون دوسته و حت چیه -
 کنه.  یانتخاب م

 کرد.  ییاش فرمانروا یشانیبر پ  قی عم  یکه خط  دیسخت درهم تن یمهد افکار

اجبار   یهم چاشن دیوده شانوع فرار ب هیگذاشت انگار  یشه اسمشون رو خودکش  یاوصاف نم  نیبا ا -
 رو کنن.  یکار  نی وادارشون کرده که چن

 شانه اش نشست.  یاز پشت رو یمرتض  دست

 کامالً حق با توئه. -

 مربوطه اضافه کرد. لی را باز و قبل از پخش فا یگر ید یپوشه ا بعد

دو رقم زده و جز   نیال یرو تو یا رهی تصادف زنج هی که  هیهمون مرد یضبط شده  یصدا نیا -
 رو به کام مرگ کشونده.  گهیخودش چند نفر د

 نفس ها را ربود. یصدا یپر بغض مرد حت ناقوس

 ،یهمه ندار  نیتو و مادرتم واسه ا یرو یچه قدر دلم تنگته! چه قدر شرمنده   یدون یبابا نم یتارا -
  دمیجامعه ام مف یراکردم من هم با ارزشم، من هم ب  یراستش بعد از مدت ها تازه داشتم حس م

مرگ کردم بعد هم رفتم و استعفام   یکه از ته دلم آرزو دمید ییزهایچ  یاون قصر لعنت یامروز تو یول
لبخند زد و   هیشه اما نشد فقط  یکردم عصب  یفکر م  گارها،یاون باد سیرئ یپا یرو انداختم جلو

 مائن! اریدر اختبه بعد خانواده ات   نیاز ا  میکه بست یگفت باشه برو فقط طبق عهد

 شد.  یکاسته م شیشده بود که هر لحظه از قوت صدا  قهیدست به  شیمرد با غول درون گلو ایگو

  ییام هست، بابا گهیراه د هینشد، نتونستم تحمل کنم به دست و پاشون افتادم و اون ها هم گفتن  -
رو سرتون آوار نشن!  زیهمه چ  یمشت ب هینبود! رفتم که  یاگه من رفتم از نامرد  یخوام بدون یم

 دوستون دارم!

به   لیکدام م چیاتاق غالب گشته بود که ه یدهان تک تکشان گس شده بود و ُبهت بر فضا طعم
توانست به واژگانش نقش   یبه همان منوال گذشت تا مهد یا قهی، چند دقسخن گفتن نداشتند 

 دهد.
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 هاست؟  یک  ،زهایهمه چ یمنظورش از اون ب  ؟یکدوم قصر؟ چه عهد  -

 پر صالبت بود.  شهیمثل هم یمرتض یها قدم

 زد.  ییحدس ها هیشه   یها م یشروع خودکش  خی تار یدونم اما از رو یمن هم درست نم  -

 .ندیاش بنش یصندل  یمنتظرشان به دهان او گره خورد تا رو دگانید

  کینزد باً ی راه افتاده و تقر یاب یکار تی سا هیأسف بار مملکت   تیوضع نیاالن حدودًا سه ماه که تو ا -
 .میهست ییها یخودکش نیبه دو ماهه که ما شاهد چن

 جا به جا شد.   شیدر جا یکم  یسجاد سرگرد

 و وضع مملکت گل و بلبل باعث...  تهیاون سا ریها تقص نیا یهمه   یبگ یخوا  یم یعنی -

 مداخله کرد. یامام ستوان

 م؟ یمطمئن ش دیبا یچه جور  یول  نیحرف شما مت  میگ یاصالً م -

درست بودند با   شیدرصد هم حدس ها ک یآمدند و بازگشتند چراکه اگر  شی تا بند آخر گلو لغات
 داد. یاز دست م شهیهم یافرادش را برا نیاز بهتر یک ی اشتباه  نیکوچک تر

 به اصل ماجرا برد و به حرف آمد.  یپ  یشد سرگرد سجاد یکه طوالن  سکوتش

 حاضرم.  تی مأمور نیا یمن برا -

 انداخت.  نیشد و سر پا  نیسنگ یمرتض  نفس

  یمن واقعًا نم ادیسر تو ب ییبار بال نینکرده ا یینه عباس هنوز داغ برادرت تازه است و اگه خدا -
 با خانواده ات روبه رو بشم! ییبا چه رو دیدونم باز با

را نداشت که   قشیرف  نیتر یمیبض زدند و او توان نگاه کردن در شب چشمان صم ن  شی ها قههیشق
 اش کرد و او زبان باز کرد.  یار ی داهللی

 است پس بهتره من برم.  گهیهم چند روز د دیمج  یدونم عروس  یکه م ییتا جا -
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 را مخاطب قرار داد.  یآن که سر بلند کند مهد یب

مستعار،   لیاسم و فام هی م،یکن هی تا مدارک الزم رو برات ته میو چهار ساعت وقت دار ستیکم تر از ب -
کوچولو   رییتغ  هی جادیو در آخر ا هی خانواده و مدرک عار هی ،یو از دستش داد یکه قبالً داشت  یشغل هی

 خواهش دارم.  هیفقط ازت  ی ر یما فاصله بگ یکم از مهد هیتو ظاهرت تا 

 لبانش نشاند. یرا رو ید که قبل از گفتن حرفش لبخنداو را از بر بو یمهد

 اندازم.  یچشم مراقبم و تو رو با مادرم در نم  -

 کرد. امیو چون آن ها ق دی خند  یمرتض چشمان

 اداره. یایب  ستیو چهار ساعت مال خودت باش الزم ن  ستیب  نیتو ا یراست -

برو خونه استراحت کن من  یاگه خسته ا  ؟یکن یابرو باال انداخت و خندان گفت: تعارف م یمهد
 جات هستم.

 حرفش کامالً مشهود بود و آنان را به خنده واداشت.  ی هیکنا

 .یدونست یقدر محبت و نم ،ی بود  نیهم یاز بچگ -

 . مانع شد گرانیبنشاند اما حضور آن د  شیباز شد تا او را سرجا یمهد دهان

 بسم اهلل.  یکه هست اگه چاره دار   ینیهم -

مملو از   شانیبد در دم جان دادند و قلب ها یتمام حس ها دیچ یکه در اتاق پ  شانیخنده ها بانگ
 ناب شد.  یاحساس

 

به  لی همچنان در باشگاه با بچه ها سرگرم بود و م  یرا سر کرده بود و مهد اهشی چادر س آسمان
شلوارکش خلع    بیدرون ج یرا نداشت که لرزش گوش الشیخ  یرنده پ  ییاز دستگاه ها و رها ییجدا

 سالحش ساخت. 

 خود زبان در دهان چرخاند.  د،یرا وصل کرد و قبل از آن که مادرش به حرف آ  تماس
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 ف؟ یمن، احوال شر یسالم تموم هست  -

 شانه و سرش محصور کرد.  نیتلفن را ب چاوجوان

 ؟ یاز اون باشگاه دل بکن  یقصد ندار  ،یسالم جناب مرب  -

 گرفت و وارد رختکن شد.  شی پله ها را در پ ری راهرو گذشت و مس  از

 .میری و م رمیگ  یدوش م هیخونه   امیکنم و م یلباس هام رو عوض م گهیخرده د هیچرا فدات شم،  -

 فرستاد.  رونی مادر رو بود که بازدمش را پر افسوس ب یبرا دستش

 . میبرس ری زشته د  ا،یفقط زود ب -

 .دیکش رونیرا ب  شی کمد را باز کرد و ساک لباس ها در

 .گهید میگرد یو برم  میخور  یساعت شاممون رو م مین میریشه، م  ینم  ری نترس د -

 خاطرات گذاشت.  زی م یشد و دوباره آن را رو یلبخند ماهان که در قاب عکس جال گرفت، راض  طرح

 ذره شده! هیبردار، بذار برگرده خونه؛ دلم براش  تی و دست از لجباز ایمامان ب  یمهد -

 خواست که شود چرا که تاب مرور آن همه خاطره را نداشت.  یشد، حداقل او نم  ینم

 زد.  رونیو از باشگاه ب دیپوش  لباس 

 ؟یندار  یشه مادر من، کار   ینم -

 مبل نشست.  یخسته رو چاوجوان

 مراقب خودت باش.  -

که خود به  ییها شهیبه مقصد با اند دنیشد و تا رس ی سوار تاکس را زمزمه کرد و یجان  یب »چشم«
 نبرد.  شیاز پ یاما راه دیاز پوچ بودنشان مطلع بود، جنگ یخوب

ساختمان کشاند و پله ها را باال رفت و وارد واحد خودش   یخسته اش را سو یانداخت و پاها دیکل
دوش کوتاه گرفت، از حمام   کیبرداشت و   اتاق رها کرد و حوله را از درون کشو یرا گوشه  فیشد، ک
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 یزد که آوا رونی و از اتاق ب دی تخت آماده بودند، همان ها را پوش یرو شی که خارج شد لباس ها
 مادر توجه اش را جلب کرد.

 باشه.  تی عاف -

 محصور کننده تر از قبل شده بودند، زد.  داری چشمان مادر که از شوق د ییبایبه ز یلبخند

 م؟ یبر  ،یسالمت باش -

 مبل برخاست و تلفن را به دستان پسرش سپرد.  یاز رو چاوجوان

 . میری بچه ها بگ یبرا  لهیخرده وس هیکه وسط راه هم  ادی شده، زنگ بزن آژانس ب رید -

اش را بر عهده گرفته   یعذاب اله یداشت و مادرش نقش ملکه   شی حکم جهنم را برا یمرتض  ی خانه
 کرد.  یم فای هر چه تمام تر آن را ا ییبای بود و به ز

فقط به دستورات عمل کرد و   یآدم آهن کیمقدس مقابلش سر تکان داد و چون  یحرمت فرشته  به
باز شد   یمرتض یخانه  ی دهیسر پوش اطیدر ح یدوخت اما وقت گریکدیلبانش را به  نیتا توقف ماش 

شلوارش را به سخره   یکوچک خط اتو یدستان انیو خانواده اش به استقبالشان آمدند و در آن م
 رفت.   لیاش تحل یاخم مهمان صورتش شد و انرژ  فت،گر

پسرکش دراز کرد خاطره   دنیدر آغوش کش یخم شد، دستانش را که برا یو کم دیکش یق یعم  نفس
 . دیچی پ شی ها یناب در حلزون یحس   یثمره  یها جان گرفتند و پژواک صدا

 بابا؟  -

 کرد.  زانیشانه اش م  یو سرش را رو دیپسرک کش ییخرما یموها یرو یدست

 بله؟  -

 لجبازانه سرش را از حصار انگشتان قدرتمند پدر رها ساخت. نیاسیمحمد

 ؟ یدیخل  یتونتول نیَبالم ماش -

 شد و با دست آزادش در را آرام بست و در دل به خلوت دو نفره شان پوزخند زد. اطی ح وارد
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سراغ حساب و   مینه تا بعد بر ای یبود یبپرسم پسر خوب یاز خاله آرزو و عمو مرتض  دینه، اول با -
 کتاب هامون.

 حلقه زد. دگانشیخم شد و اشک درون د نیلبان پسرک به پا یمنحن

لفت منم مواش و ت شد  نانشیبا ن یاون لوز  -  . دمیبا تردم آخه آزم د 

تا آسمان هفتم عروج کرد و   نیاسیمحمد ی هیکه سخت تر شد بانگ گر یمهد یابروها ی گره
 چاوجوان شتاب زده از ساختمان خارج شد. 

 بچه ام و؟  یکارش کرد یچ  دهینرس -

 شد.   شیارا به دستان مادربزرگش سپرد و خود مشغول باز کردن بند کفش ه  نیاسیمحمد

 هم داره. زهیحاال توقع جا رش،یباشه اما زده ز  یخوب یقول داده بود بچه  -

 در آرام کردن نوه اش کرد. یسع چاوجوان

 قهیدق هیبچه است و تا  نیا ریتقص ز یهمه چ یکن  یتو فکر م  ست،یحرف ها ن   نینه پسرم، مشکل ا -
 .یار یو اشکش رو درم یدیزور بازو نشونش م  دیش یتنها م 

 به در خانه زد. یآهسته ا یبه ساختمان شد و ضربه  یکوچک منته یراهرو وارد

 ! ااهللی -

چشمانش    یبود جلو دهیو همسرش که دخترکشان را سفت در آغوش کش یمرتض  ری تصو بالفاصله
 نقش بست. 

 . دیخوش اومد یلی تو، خ دیسالم بفرما  -

 

مافوقش   یکرد حواسش را معطوف حرف ها  ینشست و سع ییرایدرون پذ یمبل سه نفره  ی گوشه
بچه ها از آن به  یخنده  یکه صدا یدر بسته ا یکردند و مدام رو ی کند اما مردمک چشمانش نافرمان

 . دیلغز د،یرس  یگوش م
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 پاشو برو.  -

 را قاب گرفتند.  یلبخند مرتض ریچشمانش از در اتاق جدا شدند و تصو  ی لهیت

 کجا؟  ؟یچ -

 چشم و ابرو در پشت سرش را نشان داد.  یبا اشاره   یمرتض

  ی رفع دلتنگ  یکه دوست دار  یواسه خنده هاش، پاشو برو هر جور  رهیدونم دلت ضعف م یمن که م -
 کن.

 کرد. کینزد گریکدی به  یرا کم  شی ابروها

 شد؟  یادامه اش چ ،یگفت  یم  یخب؟ داشت -

 انش را به او دوخت. مبل تک نفره اش تکه زد و چشم یبه پشت  یمرتض

 ادامه بدم؟ یخوا ی که م یدیکلمه از حرف هام رو فهم هیاصالً  -

 را باز کرد. شی ابروها انی م زیر ی گره

محل   یبدن ساز تو مرکز شهر بودم که فاصله   یمرب  هیشرافته و  وانیاسم مستعارم ش  یآره، گفت  -
 ام باعث اخراجم شده و... یدر پ یپ  یرهای بوده و تأخ  ادی سکونتم تا باشگاه ز

 کالم از دستش خارج شد. یتأسف کرد، رشته   یکه شروع به تکان دادن سرش به نشانه  یمرتض

 .فتهیوقت مهرش به دلت ن  هیکه  یکه با اون بچه روبه رو نش  یزن  یتموم زورت رو م  یعنی -

 پا انداخت.  یپا رو یمهد

 ؟ یرو بگ شیباق  یخوا  ینم -

 دنده اش شد و دوباره موضوع را از سر گرفت.  کی  قیرف  میتسل یمرتض

فردا از همون جا   ،یرو اون جا باش  یچند وقت یمجبور ش  دیشا میشهر برات گرفت نیخونه تو پا  هی -
 ...شنی اقدام کن تا لوک تشونیثبت نام تو سا یبرا
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برخاست اما   شی هول کرده از جا یکه چهار ستون خانه را لرزاند مهد نیاسیمحمد ی هیگر یصدا
اتاق پر گشود و  یاز آن که قدم از قدم بردارد مادرش شتابان از آشپزخانه خارج شد و سو شیپ

با   نیاسیُدردانه اش داشت وارد هال شد، محمد یدر آرام کردن نوه  یکه سع یبعد در حال یلحظات 
 بخشش شد.  تی کرد و خواهان آغوش امن لی او ماپدر، خودش را سمت  دنید

 دباش تون.  ییبابا -

 دور شد.  تی پسرکش را از دستان مادر گرفت و با چند گام بلند از جمع  یمهد

 نکن!  هیگر ش،یه -

 پدر چسباند.  یملتهبش را به شانه  یگونه  پسرک

لفت ول  -  . یَخلب   یتونتول نیکه بالم ماش  دمی مواش و نتش دهیمن د یبازم آزم د 

:  دیشیگلگون شده اش انداخت و با خود اند یبه گونه  یپسرکش را از خود جدا کرد و نگاه  یمهد
پسرک با آن همه گوشت به شدت وسوسه کننده  یبوده چرا که لپ ها  شی ای شک حق با ن ی»ب

 بودند.«

 ! ینکن هیگر گهیخرم که د  یم یبه شرط  -

 داد. یاو رضا نم یکرد دلش به خرج محبت برا یخودش نبود هر چه م دست

هق هقش را خفه کند که به  یدهانش گذاشت تا صدا یاش دست رو یبا تمام بچگ  نیاسیمحمد
 گوش پدر نرسد. 

 . دیعشقش کش  یکمر ثمره  یدست نوازشگرش را رو یمهد

 گرده برات بخره.  یفردا که از سر کار برم  یعمو مرتض  دمیپول م -

 دستانش را به دور گردن پدر حلقه کرد. نیاسیمحمد

 آخه...  ؟ یَخل  یم نانشیا  دونه علوسکم بال ن -

 کرد. انیب  یشتر یجمله اش را با سرعت ب یپدر که پرسشگر شد ادامه  نگاه



 تنفر دّوار 

28 
 

ه منم  خله که دلم َنخوسه حاال اگ  یخله بال منم م یم  یا  چ نانشیهل وقت بال ن یآخه عمو ملتض  -
گه م یداشه باشم و اون نه، دلش م  یتونتول نیماش  تونه. یخوسه و گ 

 فرزندش لبخند زد.  ی نهیبه دل چون آ یمهد

 که دلش نسوزه.  رهیهم عروسک بگ شیاین یدم برا یباشه پول م  -

 

 یهمچنان قصد ترک سنگر امنش را نداشت و تنها وقت نیاس یسفره نشسته بودند و محمد دور
  یفراخ پدر جدا کرد و باز به مقر نظام  ی نهیمادربزرگ سمت دهانش به پرواز درآمد سر از س  یمایهواپ

 اش بازگشت. 

 پسش زد. یدست مادرش گذاشت و به آرام یبار دست رو  نیا یمهد

 دهن افتاد.خوره، غذاتون از   یکنارتون شامش رو م نهی ش یخودش م  -

 نداشت.  یقصد  نیاو چن  یمنتظر ماند تا پسرک به خواسته اش عمل کند ول یاندک

 کند. رابی را س ش ینامعلوم کودکانه ها یمدت یممکن بود تا برا یبهانه  نیهم آن دعوا بهتر  دیشا

بر   یرا در دم خفه کرد و دست قشینوه اش قصد ترک آغوش پدر را ندارد آه عم دید یوقت چاوجوان
 . دیکمر ُدردانه اش کش 

 باشگاه بوده، خسته است. ییبغل خودم قربونت برم. بابا  ایب -

خودش و مادر    نیگرفت و او را ب شی آن قدر دست دست کرد تا صبر پدر سر آمد و از پهلوها پسرک
 نشاند.  نیزم یآرام رو

 . ادیتونه از پس کارهاش برب  یمامان قاشق و بده دستش، بزرگ شده خودش م -

هم   یبا پلک رو   یگذاشت و مهد نی اسیحرف قاشق کوچک را درون بشقاب محمد یب  چاوجوان
 مشغول شدند.  یگذاشتن آرام از مادر تشکر کرد و دوباره همگ 
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به آرزو زد و گفت: فکر    یچشمک گرانیدور لبش را با دستمال پاک کرد و به دور از چشم د چاوجوان
جون   میکه مر ییخرده از اون غذا هی شبیقدر معرکه باشه، آخه د نیدستپختتون هم یکنم خانوادگ 

 گرم کردم گفت فوق الع... یمهد  یآورده بود رو برا

 آب به سمتش گرفت.  یوان یل یمرتض و به سرفه افتاد دیپر یمهد یبه گلو غذا

 داداش.  ایب -

 . دیرا گرفت و آب را الجرعه نوش وانیل

  یکنم ول  یز یناپره  ادیز  دیو نبا دهید بیآس  میتنفس یقبل مجار  تیخرده تو مأمور  هیشرمنده، من  -
 شه.  ینم یخب گاه

 باز کرد. شتریاهداف مادر ب یراه را برا نیکرده بود و ا  فیلفافه از دستپخت آرزو تعر در

 .دیخودتون ببخش  یرگ کم و کسرش رو به بز گهینوش جونتون، د -

 عقب تر نشست.  یانداخت و کم نی پا سر

 بود.  یعال   د،ینفرما -

 حرفش را از سر گرفت. یادامه  دیرا مناسب د  تی که موقع چاوجوان

و   کی جون زحمت ک میفقط کاش مر میری گ یمفصل م هی دور هم هی گهیچند روز د هیحاال إن شاءاهلل  -
 دسرش رو بکشه!

 لبان آرزو هر لحظه پر رنگ تر شد. یرو  یمنحن

 إن شاءاهلل.  -

 و ظرف ها را پاک کرد.  ختیبرداشت و با کمک آن آشغال ها را درون سفره ر گرید یدستمال  چاوجوان

 کار کنه؟  ییجا رهی چرا نم زه،یر یدختر هنر م نیهزار ماشاءاهلل از هر انگشت ا -

 سرش به او ختم خواهد شد. کی هیضق نیو حتم داشت ا  دینرس یبه مشام مهد یخوب  یبوها
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 ظرف ها را از چاوجوان گرفت.  آرزو

 کنم. ی شوهرم خرج م یمن هنرم رو فقط برا گهیم  یگم ول یواال منم م -

 لبان چاوجوان را دربر گرفت.  بایز یهالل

رو   قراره خونه میاش که مر ندهیدختر! خوش به حال همسر آ  نیهزار اهلل و اکبر، چه قدر با کماالته ا -
 براش بهشت بسازه! 

 کرد. یم یشد کار  یم  ریقبل آز آن که د دیبا

 را مخاطب قرار داد.  یکرد و مرتض یتصنع یا سرفه

 د؟ یکن  یهک نم  ای لتریرو ف  تشونیچرا سا -

 کرد.  زیدست دخترکش را تم  یمرتض

مشخص بشه جدا از اون مگه چه قدر  نی زم یرو یهمه جنازه  نیا فیتکل دیشه چون با  ینم -
 .یچ ی ه باً یتقر ده؟یخواب ت یاطالعات تو اون سا

 سر تکان داد. یمهد

بره   شیخوب پ دوارمیکنم، ام یجاش فکر نکرده بودم، فردا اول وقت کارم رو شروع م نیدرسته، به ا -
 و شرمنده تون نشم.

 .ختندیگر  و صورتک خنده هر دو هم زمان از دست مادر دل نگران دستمال

 ؟ ی! چه کار ؟یچ -

 زد و به کمکشان بلند شد.  نیآرنجش را به زم نیاسیمحمد

 آله آلرزو من سه دالم. -

 درهم گره خورد.  یمهد یابروها

 ؟ یچ یعنی -
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 پسرک تخس زانو زد. یمقابل پا یمرتض

 خاله دستش بنده. میبا هم بر ایحاال هم ب ؟یبگ  یعمو جون مگه قرار نبود در گوش -

 برخورد نکند.   یمرتض راهنیرا باال گرفت تا به پ شیدست ها  نیاسیمحمد

 و من َحفه ژشت نزدم که آبلوت فوار تونه. میندال بهیآخه االن غل یچال ول -

 خوشمزه اش گرفت.  یجانانه از گونه  یبوسه ا  یمرتض

 زشته.  ،یبلند بگ  دیکنه عمو جون در کل نبا ینم  یفرق -

باشه سر تکان داد، قد راست کرد اما قبل از آن که از خانه خارج شود  یکه به نشانه  نیاسیمحمد
 را داد. یجواب سوال مهد

 داره دست و صورتش شسته شه. ازیداره ن ییکه دستشو نیجدا از ا یعنی -

 با چشم و ابرو به چاوجوان اشاره کرد.  بعد

 ؟یدوباره عازم یچرا نگفت  -

  یها یشد نگاه از عسل یبرد تا مجبور نم  یم  یبهداشت س ی گذاشت طفلش را خود به سرو ی م کاش
 باز کند!  شیها  یمادر بدزدد و گره از دلواپس یآب گرفته 

 

را مخاطب   یزده بود و مدام مرتض با او حرف ن گریکلمه هم د  کی یماجرا مادرش حت دنیاز فهم  بعد
زدن به کدام   خونی قصد شب لشیبار  نیداشت بفهمد ا یسع  یدر پ یپ یقرار داده بود و با پرسش ها

و    دید را شنیتا آن چه که نبا دیرفتن مصمم است، آن قدر پرس یبرا نیچن نیرا دارد که ا  ییایباند ماف 
 بند دلش هزار پاره شد.

از آنان ندارند و ممکن   یبش را داده بود و ذکر کرده بود:» اطالعات چندانمثل هر بار رک جوا یمرتض
 دانه پسرش به حراج برود.« کیاست جان 

 و دل سنگ را هم آب کرد. ختیگفت و او اشک ر یمرتض
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رفته رو به مادر    لیتحل  ییبرخاسته و با صدا شی خفقان آور را نداشت از جا یکه تحمل آن فضا یمهد
 گفت:» دم در منتظرم.«

حرف   ی را برداشت و دنبالشان راه افتاد، هنوز چند خط چیهم سوئ  یکه بلند شد، مرتض چاوجوان
 زد. یم یبه مهد   دیداشت که با

 به شکستنش نداشتند. لیکدام م چیبه مقصد در سکوت مطلق فرو رفت و ه  دنیتا رس  نیماش

 نامزون مادر را بدرقه کرد.  یسر تکان داده و نگاه پهلوانش، قدم ها تشکر یتنها به نشانه  چاوجوان

 شانه اش گذاشت و او را دعوت به ماندن کرد.  یشود، دست رو ادهیپ  یاز آن که مهد قبل

 صبر کن، کارت دارم.  -

  غمایبه  دشیو اندک ام دیدو هم رزم را د یدر نگاه گره خورده  یشد و از ال اطی وارد ح چاوجوان
 رفت. 

کنه؛   یفرق م شهیبار با هم  نیکه ا یدون یم ،یر یرو بگ   میتصم نیکن بهتر یسع شهیمثل هم -
اگه الزم شد  یپس حت رهی گ یاتفاق کل کشور رو دربرم  نیا میری تره و اگه جلوش رو نگ عیابعادش وس 

 ومه؟ مفه  ،یکن  یون یلیهشتاد و چند م یخانواده  هی یرو قربان  لیقل یعده  هی که  یمجوز رو دار  نیا

 انیکه از م یمحکم  یکرد اما »بله«  یم ین یاو بود، عقب نش یجا یگر یاگر هر کس د دیشک شا یب
شده تا جانش را در گرو جان هموطنانش بگذارد و پاسدار    دهیلبانش خارج شد، ثابت کرد او آفر

 باشد.  هنشیم

 به دست او سپرد.  یمیقد یساده  ی گوش کیخم شد و از درون داشبرد مدارک را همراه   یمرتض

 تونه با دو تا شماره ارتباط برقرار کنه!  یخاصه که فقط م یها یباشه، از همون گوش  شتیپ -

 انداخت و به تکان سر اکتفا کرد.  یگوش  یبه سادگ  ینگاه

 !فتهی دوم ن ی وقت گذرت به شماره   چیه دوارمیففط ام -

و   زدیرا برانگ یبشر   یهر بن یتوانست حس کنجکاو  ی کرد که م  یصحبت م   یجور  شهیهم  یمرتض
 قاعده مستثنا نبود.  نیاز ا یالبته که مهد
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 ه؟یمگه رمزش چ  -

 هم داشت؟ یگر ید یآن واژگان نبود اما مگر چاره  انی به ب لیما

 انصراف.  -

آهسته به  ییشد و با قدم ها اده یپ ن یکرد، از ماش یاش خداحافظ  نهیرید اری رمق لبخند زد و از  یب
 تازه اش برسد.  یبه دغدغه  یسمت خانه و تختش رفت تا صبح با تمام انرژ 

کوتاه گرفت، گوشه   یشد و بعد از خواندن نماز دوش داری کرده بود، ب میکه تنظ  یساعت  یبا صدا صبح
  یبه در خانه خورد، حوله اش را رو یشد که تقه ا شیتخت نشست و مشغول خشک کردن موها ی

 در خانه رفت و آن را باز کرد.  یرها کرد و سو  شیشانه ها

 باشه مادر! تتی! عاف؟یحموم شهادت رفته بود -

 کرد.   ینیکار مادرش را دعوت به همنش  نیدر کنار رفت و با ا یجلو از

  رم؛ینم گهیدو ساعت د ،یک یمن که فعالً تا  د؟یشد داریب ی زود نیصبح به ا یچ  یبرا  د،یسالمت باش -
 . دیرو تخت بخواب دیبر

 اش را از خود جدا کرد.  نهیبه س دهیقرآن چسب چاوجوان

  نی خوره اومدم به پاک تر یبار قول مردونه ات به دردم نم نیشم، ا  داریکه بخوام ب دمیاصالً نخواب -
 .یکالم خدا قسم بخور 

 مبل نشاند. یمادر را گرفت و کنار خود رو دست

 قسم بخورم مادر من؟  یبه چ یخوا یم -

 . دیو اشک درون چشمانش دو دندیو لبان چاوجوان لرز چانه

 !نهیهم بب  یپدر  ی! نذار اون طفل معصوم داغ بیر یگ یقسم بخور که خودت رو از من و اون بچه نم  -

 . دیمادر انداخت و او را سخت به آغوش کش یدور شانه  دست
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  یتموم سع دمیبه شرافتم قسم، به خاطر شماها هم که شده قول م  یخورم ول  یو قرآن نم  هیقسم آ -
 ام رو کنم که زنده برگردم.

دلچسب را تدارک   یبرخاست تا صبحانه ا ش یاش آرام شد از جا نهیمادر که در س ی هیهق گر هق
 .ندی بب

 *** 

 

که سر تا سر خانه را فراگرفته بود به  ییتوجه به بو ی کرد ب   یرا درون بالشت فرو برد و سع  سرش
شده بود و خواب از چشمانش رخت بسته بود که لگد  کی خوابش بپردازد اما شامه اش تحر یادامه 

 کرد.  اسیکمر  یرا حواله   ینه چندان محکم

 مونه. یراسو م  نهویع  یپاشو َجم کن خودت و، لعنت -

 محبوس شد. اسی یانگشتان شست و اشاره  انیم  شیچند لحظه گوشت پشت بازو یبرا

 رو؛ نوبت منه بخوابم. نیا ری بگ  ایکجه، ب تی جون به جونت کنن دو هزار -

 گذاشت.  اسی شگونین یجا  یرا رو  گرشید دست

 ؟ یدیکه نخواب یکرد یکا م یچ طون ی راسش و بگو ش -

  یرا م شیها ت یطعم اذ دیبار هم که شده خود با کیانداخت،  یرا دست م  اسیاو  دیکه نبا شهیهم
 اش را قلقلک دهد.  یکرد حس کنجکاو  یسع اسی نیبنابرا دیچش

 خوام برم حموم.   یرو، م نیا ریلطف کن بلند شو و بگ -

 ناباور به او چشم دوخت.  اسیمگس کش در دستان    دنینشست و با د شی کشان سر جا ازهیخم 

 ؟ یکا کرد یتو چ -

آن  یجان رو  یکه چند پشه و مگس ب یبه تکه کاغذ یبه هم گره خوردند و او اشاره ا  اسی یابروها
 بودند، کرد. 
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 .ی رو از سرت کم کردم تا راحت بخواب نایشر ا -

 سرش قرار گرفتند.  ینهال رو دستان

 !ینوه دار ش  یتونست یم یتو حت  ؟ی! چ  طو دلت اومد دخترات و ُبکشاسی یوا -

 خالصه کرد. یرا به بازدم کالفه ا  شیتمام فحش ها لشیبرخالف م اسی

 .نمی رو بب  نیا ریکم تر چرت بگو، بگ  یسر صبح  -

 تکان داد.  نیمخالفت به طرف یتند تند سرش را به نشانه  نهال

 َن، َن. -

 . دیهم سا یدندان رو اسی

  ینشده انقدر چرت بهم بافت  داریزم اون وقت تو بخواستم تو رو دست بندا  یرو بگو که م چارهی من ب -
 تو اعصابم.  یکه گند زد

 لبانش شود. یتمام تالشش را به کار برد و تا مانع از نشستن خنده رو نهال

بچه مهندسا داش با راننده   نی دونه اع ا یبودم  یسوار تاکس یاون روز  ،یبه جون داش چرت ن  -
کار و   نیزنن باال همه شون مادن و ا یکه خون ما رو م  ییپشه ها نیگف تموم ا یزد و م  یحرف م

 دن. ی واس خاطر بچه هاشون انجام م

 قولنج انگشتان دستش را شکاند.  متفکر

 .نهیمش پروتئ یگوشت آدما نداره و همه اش سر  ین یری و ش  یبه تلخ ی گف که ربط نمیآها ا -

 کرد.  دنیکه منحل شد، کنارش نشست و شروع به بو کش  اسی یتدافع حالت

 . یمنبع بو اع تو ن نمیب یکنم م یاالن که دقت م -

 شد.   رهیرخ نهال خ  میبه ن یو شاک نهیدست به س اسی

 طور.  نیعجب! که ا -
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 مانع شد.  اسی که  فتدی دوباره به جان انگشتانش ب خواست

 . برهی رو و یر ی م یش  ریکه پ گهینکن، دو صباح د -

 اش زد.  یمنت تنها حام یبه محبت ب ییلبخند دندان نما نهال

 اد؟ یاع کجا م  یبو  لعنت  نیمنم که به خودم شک ندارم پس ا ،یسیتو که ن  یآبج  -

 طور نشسته مشغول جمع کردن پتوها شد. همان

 کنه. یاش م  هیاومده داره تخل نیپر شده، ماش  زخانیباز چاه توالت چنگ -

 افزود.  یانداخت و به تنفرش نسبت به او م یاسمش رعشه به جان نهال م یحت

 کنه و مارم با بوش نفله.  یهر رو چاه خال یاگه با اون زنش کم تر توله پس بندازه مجبور ن -

 خانه گذاشت.  یبرخاست و تشک ها را گوشه   شیاز جا اسی

 ؟یا  یشاک یطور  نیکه ا میدیبه من و تو چه؟ مگه خرجشون رو ما م  -

 شد.  شیلباس ها ض یسراغ کوله اش رفت و مشغول تعو نهال

 کنن دستمال به دس سر چهار راهن.  یچش وا م ی اونا اع وقت ده،ینم زامی چنگ یَن ول -

 را باز کرد.  خچالیشانه باال انداخت و در  اسی

 بخور بعد شال و کاله کن.   یچ هی نیبش  ایب -

 پول برداشت.  یآن مقدار   بیمقابل کوله اش زانو زند و از درون ج  نهال

 دوره باس خودم و به نماز جمعه برسونم. رمیَن، مس -

 کردن صبحانه سمت او برگشت.  ای رخنه کرده بود که فارغ از مه شی در سلول ها تعجب

 نماز جمعه؟!  -

 و مقنعه اش را سر کرد.  ستادی ا نهیآ یروبه رو نهال
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 گردن کلف هس که باس مخش کنم. یحاج یآره،  -

 رگ گردن او قفل شد. یزد، نگاهش هول زده رو اد ی که نامش را فر اسی

 گنده شده. یالک  ایهس  ش ی حال یز یچ  نمیخوام با سواالم رو مخش راه برم بب  یَن، راسش م -

اش زد و پول   یشان یبر پ یرفت و بوسه ا باشد به طرفش  اسیاز سمت  یآن که منتظر واکنش بدون
 اش گذاشت.  یهود  بیها را درون ج

امروزم خوب   یدعا کن کاسب ا،یبذا رو اون قبل  نارمینگام نکن؛ جون داش راس گفتم، ا یسیس نیا -
 باشه که زودتر پول عملت جور شه. 

 زد. رونی را مورد هجوم قرار داد عقب گرد کرد و از خانه ب  شیکه گلو بغض

 

که دست  ین یهر ماش یشده بود و برا رشید یدلقک منتظر ساخته که حساب  کیهوا از او  یماسر
 ظیدر مه غل رشی فشرد و تصو یپدال گاز م  یرا رو شی پا ر یمس دنیکرد، راننده پس از شن  یبلند م
 شد.   یپوچ م

 . ندیراننده را بب یخم شد تا چهره   یکاپشنش فرو برد و کم بیدستانش را درون ج یعصب 

 ؟ یمصل -

 یزد و کلمه  ایرا به حرکت درآورد که نهال دل به در نی سر باال انداخت و خواست دوباره ماش رمردیپ
 کرد.  انی را ب یدیکل

 ؟ یدربس چ -

 باز کرد.  شی به بدنش کش داد و در پشت را برا رمردیپ

 باال باباجان.   ایب -

صبر کرد تا از    یاندک د،یلغز نیماش  یتال یجی د ساعت ی بدون فوت وقت نشست و نگاهش رو نهال
  یرا رو  یحیمل  شی را از درون کوله اش برداشت و آرا شیلوازم آرا فیمحله شان دور شدند سپس ک
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  ینان مقنعه زد و از ته کوله اش چادر لب  ری که صورتش را قاب گرفته بودند را ز ییچهره اش نشاند؛ موها 
 . دیکش  رونیاش را ب 

 و زبان در دهان چرخاند. اوردیچشمان راننده افزوده شد و سرانجام طاقتش ن  یلحظه به فراخ هر

 دنبالته بابا جان؟ یافتاده دخترم؟ کس یاتفاق  -

 مرد را حفظ کند.   دیسف یکرد حرمت مو یکوچکش گرفت و سع ی نهینگاه از آ  نهال

 چ  طو؟  -

 شد. کاست تا کنترلش راحت تر با نی از سرعت ماش رمردیپ

 باشه. یتونه عاد  یها نم نی ظاهر و ا رییتغ نیا -

 شدند.  کی او شل  یبرد و کلماتش سو غمایتمام تالشش را به  رمردیپ  یکنجکاو

  نیماش نیدومًا االن ا ،یباشه که به فنامون ند تی رانندگ  یاوالً که ُشما بهتره حواست پ یر ی پ نیبب  -
نمه گاز بده تا ما زوتر شر و کم    یتونم انجام بدم، سومًا  یکه دلم بخواد م یمنه و هر کار  اریدر اخت

 .میکن

که توقف کرد  نیشد، ماش یدر سکوت ط ریمس  یتأسف تکان داد و مابق یبه نشانه   یسر  رمردیپ
 داد.  ییخودنما یاجازه  بشی نهال نقاب چادر را انداخت و تنها به چشمان دلفر

که به انتظار شروع خطبه نشسته بودند، گذشت و خود را به   ییخانم ها انیآهسته از م ییگام ها با
 کرد و همان جا نشست.  جادیافراد ا انی م یاول رساند و شکاف یها فیرد

وارد مجلس شد و مردم که   شیگاردها یو حاج آقا همراه باد دیرس  انیکه انتظارها به پا دینکش یطول
 صدا صلوات فرستادند طرح پوزخند لبان نهال را دربر گرفت.  کی

مردم بود که  یمتیق  یایاول گذشته بود و  نهال همچنان سرگرم کش رفتن اش یاز زمان خطبه  یاندک
 خود ساخت.  یهراسانش را متوجه  دگانینشست و د شی زانو یرو یدست

 نداشتم. یست نجات بشم برات، قصد بد گفتم د یتو فکر   یلیخ  دمیا  وا مادر ترسوندمت؟ شرمنده د -
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 رنگ زد.  ی گر یدرآورد اما واژگانش را جور د ینقاب چادر شکلک مسخره ا ریز

 . نیراحت باش  ین یَن، طور  -

 لبانش ساخت.  نیرا مز   ینیری لبخند ش زن

 دخترم، هزار اهلل و اکبر! یدار  یی بایز یچه چشم ها -

 به مذاقش خوش آمد.  انسالیخانم م فیتعر

 . میُشما کیکوچ -

 لبش را به دندان گرفت تا مانع از بروز قهقهه اش شود.  یگوشه  زن

 ! نمیصورت ماهت رو بب یو بذار  یتو دختر، کاش نقابت رو بردار  یچه قدر با نمک  -

طلب داشتند به کمک نهال شتافت و خانم   گانگانیب یشعار مردم که هم نوا با هم مرگ را برا پژواک
مشت گره شده اش را   گرانیکاره رها کرد و نهال چون د مهیو بحث را ن  وستی پ  تی به جمع انسالیم

 مرگ را خواستار شد.  «یکس ی »فقر و ب یقلب تنها برا میباال گرفت و از صم 

 . ستادیقابلش احاج آقا گام برداشت و م یدوم، سو یخطبه  انینماز و پا یاز اقامه  پس

 .میسوال داشت یما  یحاج -

 کرد.  زانیسرش م  یآقا عمامه اش را رو حاج

 من در خدمتم. دیبفرما -

 حاج آقا کوباند.  ینگاهش را در چشمان فرار  خی م نهال

 . نیا یچن همسر   ی هیموافق قض دمیصحبتاتون َفم ونیمن م -

 انگشتانش چرخاند.  انیرا م  حیآقا تسب  حاج

 کار دارم.  یزودتر بنده کل یفقط خواهشًا کم حهی کامالً صح -

 سر تکان داد. د یتأ یبه نشانه  نهال
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 ن؟ یدوس دارم بدونم چرا موافق -

 گره خورد. نی مردم به زم نیام نگاه

  یاز طرفشود  یاز فحشا م یر یکار باعث جلوگ نیاست و ا ونیچون تعداد خانم ها دو برابر تعداد آقا -
بزرگ اسالم ندارد   نیبا د  یمنافات چی ه هیقض نیهمسرانش برقرار کند ا نیبتواند عدالت را ب  یاگر مرد

 هم به آن اشاره شده است. میو چه بسا که در قرآن کر

 صورتش کنار زد.  ینقاب را از رو نهال

  یو با زن یکه با من دار  یرفتار  یتون  یرو زنت شم ُشما م  یبه نظرت اگه من  ، یبه من نگا کن حاج -
 ؟ یداشه باش ده،یم  یقرمه سبز  یو فق بو  دهیزا کمی که چارتا ش

 یجلو گذاشت که دست باال رفته  یقدم  گاردهایاز باد ی ک ی افتی انیمسلسل وار نهال که پا ی جمله
 متوقفش کرد.  یحاج 

عدالت را   یاجرا ییذکر کرده باشم که از خطا مبرا و توانا ضمیندارم در عرا ادیدخترم بنده به  نیبب  -
 نائل شده ام نه نعوُذ باهلل مقام خداوند را تصاحب کرده ام. یغمبر یدارا هستم چون نه به مقام پ

 پوزخند را نداشتند.   یینهال قصد رها لبان

  نیَپ چرا شما ا َفمم یتونن عدالت و اجرا کنن و من نم  یم ومبرشیحساب فق خدا و پ نیَپ با ا -
 ن؟ یداش  دیتأک  هیقض نیقد رو ا

 انگشتانش تاب داد. نیرا ب حی تسب  گریدور د کی آقا  حاج

 

عرضه  تی که خداوند متعال به تمام بشر یتفکر  یتواند از قوه  یراحت م  اری بس  یبالغ یهر انسان  -
اگرچه از نظر من برداشت شما از حرف   ستیدر کار ن  یاجبار  چیامر ه نیو در ا دیداشته استفاد نما

نساء   یسوره  یکنم که حداقل معن یم شنهادیانسان پ ک یاست و من به عنوان  یا قهیبنده سل یها
 بود بنده در خدمتم، با اجازه تون.  یو در آن صورت باز اگر سوال  دیکن  یبار روان خوان کیرا 
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خود عقده    شی بغلش زد و پ ریگوله کرد و ز چادرش را گرفت و آن را یآقا که دور شد نهال حرص حاج
 کرد.  ییگشا

حوالت دادم به قرآن، کار دارم کارم دارم    ارم،یبافته بودم و َبَل نبودم سر و تهش و هم ب یچ یبگو  -
 ه؟یا غهیچ  ص گهید

 

در راه رفتن   ری تأث یهم ب شی ها بیج  ینیبه خانه نداشت اما سنگ دنیرس یبرا یعجله ا اگرچه
 وارش نبود.  یحلزون

آن را به داخل ُهل داد و نگاهش را در مغازه گرداند و   یمغازه گذاشت و اندک یا  شهیدر ش یرو دست
 شد.  دهیسمت او کش یکرد نگاه اس  یفروشنده خال زی م یرا که رو  ش یها بیج یمحتوا

 افتاده؟ یطرف نیکه گذرت ا یدرو کرد یباز چ  -

 گذاشت.  یرنگ چوب   دیسف یصندل  یاش را رو کوله

 مرحله بعد.  میبر فهی نگا بشون بندا اگه رد ی یراس  کار تو بود االن جلوته، َجلد  یهر چ -

چرخانش بلند   یصندل   یرها کرد و از رو  یگوش ی دهیاز هم پاش یرا کنار دل و روده   یگوشت چیپ یاس
 شد.

ته تالشت بود، راستش رو بگو امروز سراغ کدوم کندو   یزپرت  یدو تا گوش  ،یکی یترکوند یم شهیهم -
 ؟یکرد نیری کاممون رو ش یجور  نیکه ا یرفته بود

 کرد زبان در دهان چرخاند. یم  یلبانش موج سوار  یکه رو  یلبخند برخالف

 ؟ یُمفتش -

 آمد و سمت در مغازه رفت.  رونیب  زی از پشت م یاس

 ! یشکار کن یشاه ماه ییتنها یه بتونک ی دونم انقدر بزرگ شده باش  یم دیبع  ینه ول -

 خود کرد. یبه سر تا پا یبا دست اشاره ا نهال
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اع من به تو   یول  میاریب چیکه واست آب هو میسیاع بد روزگار مقصر باال رفتن شماره چشات ما ن -
 دسات و غالف کن. ، یکه کور ش نیقبل ا حتینص

 کرد. زانیاست.« را به آن آو لی»تعط  یدر مغازه را بست و تابلو یاس

 . رمی کنم و م  یمغازه رو جمع م گهید یتا هفته  -

 پا انداخت. ینشست و پا رو فشیکنار ک  نهال

 ؟ یکجا به سالمت -

 جدا کرد. یکه از اول چشمانش را گرفته بود را از باق  یا یگوش یاس

که امروز به    نینکرده بودم تا ا رشی خودم رو درگ  یکردم ول دایپ  یابیکار تیسا هیهست  یچند وقت -
 زنه.  یلنگ م تشونینمه سا هیفقط  دمینه که د ای فهیکارشون رد نمیبهشون بزنم بب یپاتک  هیسرم زد 

 گوش داد. شیشد و با دقت به حرف ها رهی خ یاس یصورت استخوان  به

 خب؟  -

به آن   گرشیدست د یدو انگشت شست و اشاره اش محصور کرد و با انگشت سبابه  نیرا ب یگوش
 ضربه زد و باعث چرخشش شد. 

طرفن دعوت به  یبا بد کس دنیخودم رو بهشون ثابت کردم و اون ها هم که د گهید یچ یه -
 کردن.  میهمکار

 گشود. نیکردند و او زبان به تحس  ییدرون چشمان نهال خودنما ییها چلچراغ

 !یس  یپ ی گن اس یکه بت م ین  یَپ الک  کال،یبار -

 باالتر فرستاد. یاش را کم  ینیب  ینشسته رو نکی با نوک انگشت ع یاس

که  یدارم در عوضش هر چ  اج یبهش احت یلی کارئه خ نیدارم راستش واسه ا یو خودم برم  نیا -
 .دمیبهت م یبخوا

 سر باال انداخت.  نهال
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  کهیت نیشدم رو ا سیو مشخص کن که سرو شیباق فیتکل   یبسلف یز یچ ی واس خودت، الزم ن -
 چوب.

 .ختیرا درونش ر  زیم  یرو لیوسا یبرداشت و باق  یا  یمشک  کیپالست یاس

 رو ببر.  وترمیکامپ  هیاون گوش یکنم اما جا یها رو هم تا فردا برات آب م نیا -

 ابرو باال انداخت. نهال

 . میعامل فساد واس  خودت باشه بهتره ما تو خونه دختر و پسر جوون دارنه داش اون  -

 قهقهه زد.  یاس

 . دمید یم نی نترس اون ها رو آنال -

 ساخت.  وتریکامپ شینما یمتصل به صفحه   لیرا معطوف وسا نگاهش

 ها؟ ،یدینکنه من و هرکول د یچی اصن اون ه -

 تکان داد.  نینه سرش را به طرف ینشانه  به

 غمت نباشه. ارم،یخودم تا خود خونه واست م -

 شد.  میتسل

 حله فقط َجلد باش.  -

 شده بود که نهال مخاطب قرارش داد. شی حرف مشغول کارها  یب یاس

 گه؟ یکه من و به خاک بده، د یتوش ندار  یچیتخت باشه که ه المی خ یاس -

 . شد یگوش یبعد از چند لحظه موفق به درآوردن باطر  یاس

 .شونیدی نیکنم حتمًا بب  یم شنهادی« دارم که پD» ید  یمحشر تو پوشه  لمیآره، فقط چند صدتا ف  -

 کرد بحث را عوض کند.  یآب دهانش را با صدا قورت داد و سع نهال
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 ؟یَپ چرا بند بند واش کرد یواس خودت ورش دار  یخوا  یم یمگه نگفت -

 گذاشت.  بشیرا درون ج   یگوش یباطر  یاس

شد   یبود که م یکار  نیبهتر نی شه تا اون موقعه ا یاب یرد  رقابلیخرده روش کار کنم که غ هی دیبا -
 کرد.

 متعجب ابرو باال انداخت.  نهال

 چ  خفن!  -

 

خانه بود تا لبان  یدر گوشه  وتریکه پشت به آن ها در حال نصب کامپ  یمدام از دستان اس نگاهش
 تمام شود. ی کار اس اسیکرد تا قبل از انفجار  و در دل آرزو  دیلغز اسی یشده   دهیبه داخل مک

 نهال؛ تموم شد.  ایب  ن،یهم از ا نیخب ا -

 . ستادیجلو گذاشت و مقابلش ا  یقدم نهال

َلرم ا س - گ یچا وانیل یواستا   ،یدمت و   دره.  تی ب ت بدم خس 

 کمرش را به چپ و راست تاباند.  یاس

 .ختهی کار سرم ر یام و کل  یکه راه  یان ینه، تو خورده حساب کن، در جر -

 شد.  ین یزوم کردند و او مجبور به عقب نش اسیطرح پوزخند لبان  ینهال رو چشمان

 طلبت.  یکی َپ  -

به   زیگذشت و نهال ن اسیانداخت و از کنار  نی را زمزمه کرد و سپس سر پا یآرام ی»باشه« یاس
 دنبالش روانه شد. 

 که، هس؟  یکاره خالف ن  نیگم ا یم یاس -

 .دیرا کش  شیکفش ها یبا انگشت اشاره پاشنه  یاس
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 چطور؟  ست،یکه قراره من برم ن یدونم، حداقل بخش ینه نم -

 کاپشنش فرو کرد.  بی در خانه را بست و دستانش را درون ج نهال

 ... یندا بده ماام ب ی فهی اوضاع رد ید ید ،یگم اگه رفت یم -

 . دیجمله اش را بلع یکه درهم فرو رفت نهال ناخودآگاه ادامه  یاس یها اخم

 . ستیمثل تو مناسب ن ییاون جا واسه آدم ها -

کامالً در آن مشهود بود گفت: آره خب شما اع ما   یکه دلخور  ییدست به کمر زد و با ُتن صدا نهال
 !یب َترون 

 خانه شد.   ینقل  اطی رفت و وارد ح نی از پله ها پا یاس

 . ینکرد خی من منظورم اون نبود، برو تو تا  -

 را درآورد.  شیرا کلفت کرد و ادا  شیشد صدا یکه وارد خانه م یدر حال  نهال

 من منظورم اون نبود، برو تو... -

خود زمزمه کرد:   شی و پ دیکش یکه مقابل چشمانش نقش بست پوف کالفه ا اسی یشاک  ریتصو
 ! ایتر نبود که واس ما بساز یتخم مرغ نیرو اع ا یعن ی میاوس کر

 رفت.  وتریتکان داد و سمت کامپ  یسر  شیتأسف برا یبه نشانه  اسی

 اط؟ ی شوتش کنم تو ح  ایجاست  نیچرا ا نیکه ا یدیدرست و درمون م  حیتوض  هینهال  -

 مقنعه اش را از سر کند.  نهال

 الزمش نداش داد به ما.  گهید یگفتم که! اس -

 .دیکش  زی را از پر مشیس اسی

 م؟یریخود! مگه ما صدقه گ  یب -

 . دیکش رونی سرش را از داخل کوله اش ب نهال
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 . سمیو دک کن که اصالً رو فرم ن  تی داش گر یامشب اون رو یناموسًا  یآبج  -

اما موضعش   د یکشنهالش پر  تی سرخ از عصبان یو گونه ها دهیدرهم تن یآن اخم ها یبرا اسی دل
 را ترک نکرد. 

 انداخت.  وتریکامپ  سیک  یشاخه را رو دو

 ؟ یدیچرا جواب من رو نم  ؟یچ یعنی -

 گذاشت.  نیزم یکوله اش برداشت و رو ب ی پول ها را از ج نهال

و  نیراس  کارش تور کرده بودم که خودش برداش و ا  یچ ی ؛یصدقه ن نیراحت ا  التیخ  یعنی -
 جاش داد. 

 . دیباال پر  اسی یاز ابروها یکی

 تونه راسته کارش باشه؟  یم وتری کامپ هیاز  شتریب یچ -

 شانه باال انداخت.  نهال

  شَت یب نیا رمیکه دارم م  ییدمده شده و اون جا وتریکامپ نیخفنا بود، گف ا یگوش  نیدونه اع ا ی -
 چرت و پرتا.  نیو اع ا ادی به کار م

 . دیشده بود همان جا نشست و بالشتش را به آغوش کش جینهال گ یکه از گفته ها اسی

 ره؟ ی مگه کجا داره م -

 چنگ زد.  نیزم  یباال انداخت و پول ها را از رو یشانه ا نهال

کارش   نیا دنیو هک کرده و اونا هم که د یاب یکار تی سا یقسمت اع  یدونم من؟ گف  یچ  م -
 کنه که بره.  یم سیداره کاراش و راس و ر نمیب ش دادن و ا یهمکار  شنهادیخفنه پ  یلیخ

 گذاشت.  اسی بالشت  ینشست و پول ها را رو شی را زمزمه کرد و نهال روبه رو ی»آهان«  اسی

 شکا کرده!  یچ کا کرده، شاه ماه  تی آبج نیبب  -
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 لبخند به لب سر تکان داد. اسی

 !یپا شاعر شد هیکرده که واسه خودت  یهات اتصال  میکه قشنگ س نیمثل ا -

 زد.  ییلبخند دندان نما نهال

امرو داشته  نیع ی رو تخم مرغ  سیاگه من ب دمینشستم دو دوتا چارتا کردم د ،ی نه واس اون ن -
و الزم   رهیخونه اخمات تو هم نم  اد ی م یکی یوقت گهیشه و تو د یزودتر جور م ی ل یباشم پول عملت خ

 بپرونه.  یز یوقت چ یکه نکنه   ینگران باش ین

 .دیبالشت را رها کرد و نهال را به آغوش کش اسی

 خدا.  یبه رضا میخودت رو عذاب نده چون من راض  یام دختر، الک  یراض  تمیمن از وضع -

به آسمان ها برسد زمزمه کرد: نباش چون من  شیآوا  دیترس یم ایکه گو یکنار گوشش طور  نهال
خودم   شیپ ییوقتا یو انگشتا سمتت گرفته نشه!  رونی ب میبار با هم بر یخواد فقط  یدلم م سم،ین
اع روبه رو شدن با چار نفر   نمیب یم  یوقت  یول  یب تره، هم داش دارم هم آبج یس یس نیا دیگم شا یم

 هیبق  نیع ا ی یکه دوس دار  ییزایدنبال چ  یبر  هیبق  نیع  یتون  ینم  یوقت  ،یترس یَپس تر اع خودت م
  اسیداد بکشم که چرا  ییخواد سر اون باال یشه و دلم م یحالم بد م یر یسرت و باال بگ یتون  ینم

 من؟

 یاز آنچه که اقتضا شتریچراکه نهالش ب دیحالش نچرخ   انیب یفلج شد و برا اسیدر دهان  زبان
 . دیفهم یسنش بود، م

 

 مسموم به غم اتاق را کنار زد.  ینهال خنده بر لب نشاند و فضا شهیهم مثل هم  باز

َمشت  لمیف یکنم که  فیو رد ی طفل  نیجا آبغوره گرفتن پاشو ُتشکا رو َپن کن منم ا ،یآبج  یخ یب -
 . مینی بب

و مقابل   گریکدی او عمل کرد، تشک ها که کنار  یبرخاست و به خواسته  شی حرف از جا یب  اسی
  یبالشت گذاشت و با اشاره  یقرار گرفتند نهال عقب عقب آمد و سر رو  وتریکامپ   شینما یصفحه 

 را نشان داد.  شگریچشم و ابرو نما
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 .مینمه بخند یترسناکا باشه  لمیف نیکاش اع ا -

 سمتش سر چرخاند. اسی

 که بهش بخندن.   نیترسن نه ا یترسناک م لمیدخترجان از ف -

 . دیباال کش شی پتو را تا شانه ها نهال

 !مونهی زندگ یاون واس سوسول موسوالس، ما بچه پروا ترس واقع -

 باش که خدا عاشق بچه پروهاست! انی چشمک زد و گفت: پس در جر اسی

 از احساس بود.  یخال  ینگاه می ن نشیزتریواکنش نهال در برابر حرف عز  تنها

را به   تشی شده بود و نهال با خنده حساس   شید شدن از جابار مجبور به بلن نیچند  اسی لمیطول ف در
 گرفته بود.  یباز 

 نکردن.  نمونیپاشو تا چوب تو آست یاوه اوه! داش سانسورچ -

 کرد.  شیپهلو یحواله   یُسقلمه ا اسی

 پاشو خودت بزن جلو. -

 ابرو باال انداخت. نهال

، اوالً که من مشکل - ُشما و ازتون کش برم،   فیوام شغل شرندارم، دومًا شکر بخورم بخ ید  نشد د 
 . یر یکابل و بگ یبه اصطالح  ایپتو   ریز  یبر   یتون یسختته م یلیسومًا اگه خ

سرش   یغرغر کنان پتو را رو  اسیمقابلش چشم دوخت و  یفراخ به صحنه  ی خود با چشمان  سپس
 .دیکش

 رو...  دیچشم سف یتو یکنه که رو لی رو ذل یخدا اون اس -

 شد. دهیکش ش ی حرفش کامل نشده بود که پتو از رو هنوز

 . دیته کش شونیعشقوالنه باز ران،ی برگرد ا -



 تنفر دّوار 

49 
 

  رهی رخ او خ  میساخت اما نهال به ن لمیف  یباق دنیاعتنا به او چشمانش را معطوف د یو ب یعصب اسی
 زبان در دهان چرخاند. قهیشد و پس از چند دق

 رخت خوبه ها! مین  نیگم ا یم یآبج  -

 نشست.  اسی گریحواله اش کرد و نهال برخاست و سمت د یچشم غره ا اسی

 هس.  یمشکل ی یرختم خوبه ول  مین  نیا یلعنت -

 شد و به حرف آمد.  میتسل اسی باالخره

 ؟ یچه مشکل -

 هم گذاش! شی رخ و پ میدوتا ن نیدر مهار خنده اش داشت گفت: نباس ا  یکه سع یدر حال  نهال

 خانه شد.  اطیح یبرداشت پا به فرار گذاشت و هول زده روانه   زیگرفتنش خ یکه برا اسی

 کردم؟  بیمگه من اون دوتا و ترک  ؟یچسبون یحاال چرا آمپر م -

 باال گرفت.   دواریانگشت اشاره اش را تهد اسی

 . نیپا ارمیو ب بتیپات و بذار خونه تا خودم ترک یاگه جرأت دار  -

 رفت.  ییزد سمت دستشو یقهقهه م اسی یکه از حرص زدن ها یر حال د نهال

 تا هم خودم عذاب بکشم هم تو. ییتو دسشو  نمیش  یبس م رمیم یجون داش اگه رام ند  -

کوله اش    یرها کرد و وارد خانه شد و کاپشن نهال را از رو یچند لحظه ا یچهارچوب در را برا اسی
 چنگ زد و سپس بازگشت.

رو در کنار    یاوقات خوب ،یهات رو کنار گاز ذوب کن  خی  یکه صبح مجبور نش ری رو بگ نیپس ا -
 شبت خوش بو!  زم،یعز  یکن  یسوسک ها سپر 

 مد و کمرش را دربرگرفت. کاپشن را مچاله کرد و خواست پرتش کند که نهال با دو سمتش آ بعد

 ! یخط فقرت بره داش ری قربون اون انعطاف ز یآخ که آبج  -
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 او را از خود جدا کرد.  اسی دستان

 برو داخل تا نظرم عوض نشده.  ایلوس نشو، ب -

  ییکه قصد فرمانروا یا یانداخت تا منحن نیدرآورد و سر پا  شینهال لبانش را به حصار دندان ها 
 او پنهان کند.  دیز ددر صورتش داشت را ا 

 *** 

 

مردم در برابرش   ینت آن منطقه بود و صف طوالن ی طرفه تنها کاف کی یدر کوچه ا یمغازه ا تک
 اش بزند و با سر برگرداندن او، سوالش را بپرسد.  ییفرد جلو یشانه  یباعث شد، رو

 ساعت چنده؟  -

کرد،   یفرو م بشی که دستش را درون ج یانداخت و در حال  یمهد یچهارشانه  کلی به ه ینگاه مرد
 ؟ یتازه وارد دمت،ی ورا ند نی: قبالً اد یپرس

که به  یآمد پس تنها سرش را تکان داد و منتظر به مرد  یخوشش نم چیسوال و جواب شدن ه از
 بود، نگاه کرد.  رهیبند درون دستانش خ   یب  یساعت مچ

 ربع مونده به ده.  هی -

بردند در  یبه کار م یک ی که الفاظ رک  یدو مرد در حال ینگذشته بود که صدا شتر یب قهیچند دق هنوز
از مردم   یبرخ  د،یکش یابان یخ یبعد بحثشان باال گرفت و کار به دعوا یصف بلند شد و کم یابتدا
هجوم   زهسو استفاده کردند و داخل مغا تیاز موقع گرید  یبه سمتشان رفتند و برخ ییتنش زدا یبرا

 را شروع کند.  اتشیتر عمل  عیدوم باشد تا هر چه سر یداد جز دسته  حیترج  یمهد  نیب  نیبردند، در ا

 .ستادیصاحب مغازه ا  زی م مقابل

 خوام.  یم ستمیس هی -

 انداخت.  وترهایکامپ ت یبه وضع  ینگاه مرد
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 . هیچهار خال -

مربوط به  ییمورد نظر را وارد کرد. سواالت ابتدا تینشست و آدرس سا زیاتاق شد و پشت م وارد
کرد کمتر از شصت   کیارسال کل یدکمه  یبود و پس از آن که رو نی و کامالً روت  یاطالعات شخص

دوم هم سواالتش راجع به شغل   یشد، مرحله  دیو صحتشان تأ یتا داده ها بررس  دیطول کش هیثان
را طبق   کشانیبه  کی یبود که مهد دهیفرد پرس یو استعدادها قیو عال  یمال تیوضع  ن،یشیپ

دوم هم انجام شد اما قبل از خروج از   یمرحله  دیتأ  هیپاسخ داد و پس از چند ثان یز یبرنامه ر
  یدر آدرس محل  یوت به همکار دع  امکیپ  افتیپس از در یکه:» اگر فرد نیبر ا یمبن  یاخطار  تیسا

هرگز قادر به ثبت نام در   گریشغل مورد نظر را از دست داده و د ابد؛ی شود، حضور ن یکه ارسال م
 آن محروم خواهد ماند.« یاینبوده و تا ابد از مزا تیسا

صاحب مغازه رفت    زی« موافقتش را اعالم کرد و سمت م Enter» نتریا یو با استفاده از دکمه  ستادیا
اش فرو و   یهود  بیقرار داد، دستانش را درون ج زیم یمبلغ مورد نظر را رو نشی شلوار ج بی و از ج

خانه   ریمس  ادهیرخنه کند سپس پ   شیکرد تا کمتر سوز هوا در استخوان ها کیرا بهم نزد   شیشانه ها
وقت داشت و از آن گذشته در  امکی تا ارسال پ یگرفت چراکه هنوز چند ساعت ش ی را در پ دشیجد ی
 آمد.  یم  ریسخت گ  یل یخ  نیمحله ماش نیا

 دیپسرک گل فروش را مقابل خودش د ینظر گرفت و وقت  ری را ز زیبا دقت همه چ  ریطول مس در
 دوخت.  نیرا به زم  شیتوجه به او از کنارش عبور کند که حرف پسرک پاها یخواست ب 

 کنه؟  یشه کم تر سرما رو حس متو قلبش با  یعشق هیآدم اگه   یدونست  یم -

نفر هست که با حرفا و   هیسردش بشه  یو پسرک ادامه داد: چون دلش گرمه وقت  دیدرهم کش ابرو
 کاراش بهش گرما بده. 

و با   دیخر ی را م یکیجبر زمانه هم که شده  یاز رو یگل درون دستانش فال داشت تا حت یجا  کاش
 کرد!  یقرارش را آرام م  یبا چند خط حرف حافظ، دل ب شی اعتقاد یتمام ب 

 داد. رونی از پسرک گرفت و نفسش را پر حسرت ب نگاه

  ادیم یبفهمه دوسش دار  یبه جاش براش گل بخر؛ خانما عاشق گلن، باور کن وقت   ایآه نکش! ب -
 . شتیپ
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هم   یا یادگار یعرفت م ی ! بادیوقت نم چیه گهید اد،یکرد: نم هیلب گال ریخود ز شی زد و پ  یپوزخند
 دقم!  ی نهیبرابر اصل منه و شده آ یکه از خودش جا گذاشته کپ

 

 کرد. یاش را ط ینقل یبلند طول و عرض خانه   ییچشم دوخت و با گام ها امیمتن پ به

موضوع   نیمالقات خارج از شهر واقع شده بود و هزاران ناگفته در خود پنهان کرده بود و هم مکان
 را کالفه ساخته بود. یمهد

باشگاه اش را    لیرا اعالم کرد سپس وسا  اتی اوپن برداشت و شروع عمل یساده اش را از رو یگوش
 زد.  رونی درون ساکش چپاند و از خانه ب

 ترمز زد.  شی جلو پا  ینی اشانتظار سرانجام م  یاز کم  پس

 باال.   ایب -

 اش را سمت راننده گرفت.  یرا کنارش رها کرد و گوش  فشینشست و ک نی ماش درون

 جا.  نیخوام برم ا یم -

 به آدرس انداخت.   ینگاه راننده

 پرته.  یلیجا که خ  نیا -

 بند زد.  نهیپر نفوذش را به آ چشمان

 . میفقط بر تسی اش هر چه قدر بشه مهم ن هیدونم، کرا یم -

هم گذاشت و   یداد و پلک رو  هیتک یصندل  یسرش را به پشت یحرف به راه افتاد و مهد  یب راننده
  شیها یزمان ممکن در حلزون  ن یتر یراننده در بحران  یکرد تمرکز کند، موفق هم بود اما صدا یسع

 . دیافکارش را از هم در ینشست و رشته 

 شدن! دهیکه اکثر جوونامون به خالف کش فهی چه قدر ح -

 انداخت.  شیپلک ها  نیب یا فاصله
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جوون؛ به  یف یخواستم بگم ح  ،یخوره ورزشکار باش  ی اما بهت م  هیکارت اون جا چ ارمیسر درنم -
من خودم جوون از  یبه تو چه ول یکه مهد خالفه البته ممکنه بگ  ییخانواده ات فکر کن و نرو جا

 شکنه!  یخانواده م  هیچه قدر سخته، کمر دونم   یدست دادم م

  نیچن یرا راه زشانی خبر از همه جا عز ی ب یکه روز  ییذهنش حول و حوش خانواده ها  تی ماه تمام
 کرد.  یگشت و عزمش را راسخ تر م   یکرده بودند، م  ییجا

 کوتاه از دهانش در جواب راننده خارج شد.  یجمله ا  تنها

 خدا رحمتشون کنه. -

و   ک یبار ی را به درختان کاج و جاده   دگانشید شهیگرفت و از پشت ش دهیراننده را ناد  قیعم »آه«
در شب   یا  ییروشنا  چیجاده بدون حضور ه نیشک ا ی :» ب د یشیخود اند شی دو طرفه دوخت و پ 

اند،   دهیبر  یاز زندگ ایرا گم کرده اند  رشانیکه مس یبه دام انداختن افراد یبرا  یخوب یتواند تله  یم
 باشد.« 

شد اما مقاومت کرد چراکه که خوب  ژنیاکس یذره ا دن یو محتاج بلع نیاز تفکراتش سنگ نفسش
گام به   کیاندازد او را  یرا به زحمت م   شیها هیکه ر یدانست هر نفس  یشناخت و م یخودش را م
 کند. ی تر م  کیاهدافش نزد

 جوون. میدیرس -

  یبا درختان مرتفع باغ به رقابت م  شیبلندا ایکه گو دی رس ینگاه راننده را دنبال کرد و به قصر  ریمس
 پرداخت. 

را سمت    شیدوشش انداخت و قدم ها یشد و ساکش را رو ادهیپ  نیرا حساب کرد، از ماش هیکرا
 باغ کشاند. یورود

 

پا   یبارکد در باز شد و مهد دیگرفت؛ پس از تأ  نیمقابل دورب ام،یرا طبق متن پ  یشگو ی صفحه
 باغ نشان دادند. کی آن را فراتر از  ارشی گذاشت که درختان بس یدرون محوطه ا
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  یورود ریکه مس ییچمن ها یمستحکمش رو یگام ها  یاطرافش گرفت، حت  ی از کنکاش فضا دست
 به شکستن سکوت مخوف باغ نبودند. به قصر را فرش کرده بودند، قادر

حرف    یو ب ستاد یقصر سد راهش شده بود، ا یدر اصل یکه جلو   ینگهبان یو روبه رو دیکش یق یعم دم
 اش را سمت او گرفت.  یگوش

 دوم دست راست، اتاق هفتم. یطبقه  -

  نهیهزار تکه شده اش را در قاب آ ری تصو یتشکر سر تکان داد و نگهبان کنار رفت و مهد ینشانه  به
که دو طبقه را   یا یمرمر  یپله ها  یو پا رو دیبودند، د وارهاید ییبخش باال یدهنده  نتیکه ز ییها

 کردند، گذاشت.  یاز هم جدا م

 آرام به در زد.  یحبس شده اش را رها کرد و ضربه ا  نفس

- come in . 

 داخل«  ای»ب

بودند، در نگاهش   ستادهیکه پشت مرد جوان ا یگاردیدو باد ری نشست و تصو  رهیدستگ یرو دستش
 نقش بست. 

  یخال  نیزم یرا رو اشیسمت او آمد و ساکش را گرفت و تمام محتو یگاردیمرد جوان باد یاشاره  با
 او را فراخواند. یانیبار مرد با دو انگشت اشاره و م  نیشد، ا لشیوسا  یکرد و مشغول بازرس 

- introduce yourself . 

 کن.« یرو معرف  »خودت

  کیرا بهم نزد شی ابروها یدرون اتاق گرفت و کم دیدست سف کی لیرا از وسا زگرشیآنال  یها لهیت
 کرد و تنها سکوت، جواب مرد خوش پوش شد.

 تاق رفت.بزرگ ا یبرخاست و سمت پنجره   زشی پشت م از

- What was your previous job ? 
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 بود؟« یات چ  یقبل  »شغل

ن بس شهیپ یاز آن خاموش  شی ندانست ب  زیجا ن و م  جمله    اریکند پس درون نقشش فرو رفت و با م 
 کرد.  انی کوتاه را ب یا

- om I cann't om om understand . 

 فهمم.« ی»نم

 . دیپا به سمت او چرخ یپاشنه  یرو مرد

 . یشد الل ی کم کم داشت باورم م گهید -

 را داشتند.  شیبه موها  وستنیپ لیاز تعجب م یمهد یابروها

 د؟ی حرف نزد  یتونم بپرسم چرا از اول فارس یم -

 زد.  هیو به آن تک  ستادیاش ا یجوان لبخند به لب پشت صندل مرد

 .دیبود که رد شد یکار  یاز مصاحبه   یشه گفت بخش یم -

اش  یبعد  یمرد مانع از قدم ها یبه عقب برداشت که صدا یو قدم دیپر حسرت کش یآه یمهد
 شد.

خواستم  یداده باشم جدا از اون من شما رو به طور کل رد نکردم فقط م  یمرخص یفکر نکنم اجازه  -
و  دیراتتون نشون داداظها یکه به محافظ بودن تو  ی طبق عالقه ا دیاگه به زبان تسلط دار نمی بب

 کنم. نتو یمعرف ژهیاز افراد گارد و یکیفوق العاده تون به عنوان  کیز ی صدالبته با توجه به ف

 شد. رهیرا مصمم باال گرفت و در چشمان او خ   سرش

 کنم که سر بلندتون کنم. یتموم تالشم رو م د،یفرصت رو بهم بد نیکنم ا یخواهش م -

 .دیصورتش کش ینشسته رو  شهیبه ته ر یدست مرد

 .میری بگ میتا بعد تصم نیفعالً بش -
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 نشست.  یصندل یو درست در برابر او رو  زیم گرید طرف

  یهم مرب  شیچند وقت پ  نیتا هم یکار کرد یدوره دفاع شخص هیدونم قبال  یکه من م  ییتا جا -
 .یکار شد یتو هم شده و ب ری گ بانیاسف بار جامعه گر تی اما خب وضع یبود  یبدنساز 

 را درهم گره زد. انگشتانش

 بله درسته. -

 . دیکش رونیرا از آن ب یرا باز کرد و پوشه ا زشیم یکشو مرد

 هیقانون هم داره که نقضشون برابر با نابود یسر  هیخب  یداره ول  تی مز ینظر ما کل ری کار کردن ز -
 طرفه.

 هل داد.  یرا سمت مهد پوشه

 پرچم ماست! ر یانون قسم خوردن زق  نیمثالً اول -

 

 پرچم اسلحه به دست گرفت و مدام درون سرش رژه رفت.  ی کلمه

جز پرچم   یپرچم  ر یکرد اما قسم خوردن ز یقبول م یاو بود به سادگ  یجا یگر یاگر هر کس د دیشا
 مشغول کرده بود. یمقدس کشورش حکم سنگسارش را داشت و ذهنش را حساب 

در چشمانش را داشت،   دنیکه قصد زبانه کش ییرد تا توانست شعله هاتوانش را به کار ب تمام
 خاموش کند. 

 رو بدونم.  نیقوان  یمشتاقم باق -

 شد.  دهیلب مرد به سمت باال کش ی گوشه

  دینبا ،یکن  یم ینه کار  یدیجواب م یتا ازت خواسته نشده نه به سوال ،یندار  دنیحق سوال پرس -
 یها ستمی و س نیجا از دورب  نیا  ،یرو ندار   یارتباطت با کس یبسوزه، حق برقرار  یاحد یدلت برا

هم پا کج   یتونن از صد فرسنگ یم یاما چندتا آدم مثل من هستن که حت  ستین  یخبر  تالیجید
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پس حواست رو   میبه چشم سوم ندار یاز ی ن واریاون طرف د دنید یبدن، ما برا صیرو تشخ  اشتنگذ
  عیمط  دیجدا از  کور، کر، الل بودن با یکن  شرفتی جا پ  نیا یخوا یاگه مجمع کن، خالصه بگم 
 مفهومه؟ ،یدستورات مافوقت باش 

  یبود تا با تمام وجودش پا بر هم م یمرد خوش پوش، مرتض  نیا یخواست جا یقدر دلش م چه
 زد.  یو مفهوم بودن را جاروم دیکوب

 بله، متوجه شدم.  -

 اش نشست.  یصندل  یرو مرد

به   یش ی م  یمعرف دنشونیسنج یکه برا یبدن  ییهوش و توانا یابیمونه بحث ارز یخوبه فقط م  -
  یمدت هم ارتقا م هیبعد   یکن یرو شروع م  تتیفعالً همون جا فعال یقسمت مربوطه و اگه قبول ش

 نفر مثل من.  هیمحافظ  یش  یو م یر یگ

 اشاره کرد.  زیم یرو  یچشم و ابرو به پوشه  یبا اشاره  سپس

 رو خودت بخون.  شیمن مهم هاش رو گفتم، باق -

در  یا قه یدرون آن شد، چند دق یبرگه ها یبرداشت و غرق مطالعه  زیم یحرف پوشه را از رو  یب
 سکوت گذشت که باالخره طاقت مرد جوان طاق شد. 

 !یدینپرس یکه سوال بهیعج  -

 بلند کرد و نگاه در جنگل چشمان مرد دوخت.  سر

 . دیرو از طرف من نداشته باش نیپا گذاشتن قوان ری توقع ز -

 شد.  نیلبان مرد به لبخند مز کیدر کار نبود خط بار یبار پوزخند نیا

 . یهست بپرس  یاگه سوال یدار  االن اجازه یخوبه ول  -

 گذاشت.  زیم یها را رو برگه

 ...ژهیاون گارد و ی هیقض -
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 جمله اش را رها کرد.  یادامه  یدست باال برد و مهد مرد

  مشیگل دی هر کس خودش با م،ی دیآموزش نم  یجا به کس  نیبه تالش خودت داره ما ا یاون بستگ -
غصه  دینبا گهید یعن یتو روغن،  رهی نونت م  یخودت رو ثابت کن  یاگه بتون یبکشه ول رونیرو از آب ب

  شاز خودمون برا شتریذاره اگه ب  یم هیما ما یکه از جونش برا یچون کس یرو بخور  یز یچ چیه ی
 .میست یکم تر ن میارزش قائل نباش

ود  به گره زدن انگشتانش درهم و فر لیدانست تا چه حد ما یخدا از حال دلش خبر داشت و م  تنها
 چشم او بود.  ریز نش ی آوردن مشت سنگ

 افرادتون بشم. نیکنم تا جز بهتر یتموم تالشم رو م  -

 اش انداخت.  یبه ساعت مچ  یبرخاست و نگاه شی اش را به عقب هول داد و از جا یصندل  مرد

با   ارنیکدوم نتونستن دووم ب چی ه یول دهیآدم ها رو به خودش د  یلیکه قراره بفرستمت خ  ییجا -
 خواد.    یو سر نترس م ری دل ش یکمه ول یل یکه کارش خ نیا

از جنس پوست   ییپالتو گاردهایاز باد  یکی اتاق چرخاند که بالفاصله  یگوشه   یسمت چوب لباس  سر
 دوش مرد جوان قرار داد. یرو نهیببر را برداشت و آن را با طمان 

  هیگم   یم م،یپرچم دار ریکردن ز ادیمراسم قسم  یپشت  اطیح یتو محوطه  گهیساعت د میتا ن -
 ؟ یروته، اوک شی پ یکه روز سخت  ایبخور بعد با تموم قوا ب  ارنیبرات ب  یز یچ

 داد.  امیحکم ق شیاحترام به او به پاها یبرا

 چشم. -

 

شد، گذاشته و  یبه اتاق مرد جوان وصل م  یکه توسط در   ییرایخدمتکار پا درون اتاق پذ همراه
 خود لقمه گرفت.  یمقابلش برا اریتمام ع  یاز سفره  ل یم ینشست و ب  یناهار خور   یز یپشت م

 بود. چی شک در خون غوطه ور و طعم زهر در برابرشان ه یکه ب  ییها لقمه

 به در اتاق خورد و او دور لبانش را با دستمال پاک کرد.  یا تقه



 تنفر دّوار 

59 
 

تا شروع مراسم، زمان   قهیکنم که فقط ده دق یادآور ی، مستر آلفرد خواستن بهتون جناب شرافت -
 مونده.  یباق

آمد، به  نیشکل را پا  یمرمر  یزد و تند تند پله ها رونی برخاست و از اتاق ب  شیحرف از جا یب
چشم دوخت و از تنها   یو سر بلند کرد، به آسمان آب   دیکش یق یمحض خروج از کاخ نفس عم

 قصر کشاند.  یپشت  اطیرا به طرف ح   شیخواست سپس قدم ها یار ی معبودش

اتصال نگاهشان  یقرار گرفته بودند و نقطه  گریکدیمنظم پشت  ییبه صورت خبردار در صف ها افراد
بود  ستادهی ا هیپوش بود که قصد داشت با فرمان آلفرد که چند متر جلوتر از بق دیسف یدستان سرباز 

 را برافراشته کند. یزوزه کش اهیگرگ س ریبه تصو  نیپرچم سرخ رنگ مز

در صف   یخال  یزد و با دست به تنها جا یاو لبخند دنی به پشت سرش انداخت و با د ینگاه  آلفرد
 اول اشاره کرد. 

 زد.   دیمرد جوان ُمهر تأ یفرمان حرکت داد و بر خواسته  شیانداخت و به پاها نی پا سر

قصد  ایکه گو ی نشست و او به اجبار کلمات شی ها یآلفرد در حلزون یوای رسا و ش یبعد صدا یلحظات 
 ساخت. یزبان جار  یگرفتن جانش را داشتند بر رو

 نام سانفه! »به

است، سوگند   زانمانیعز راثیبرتر و مظهر استقالل و م یبه نام ها  نیپرچم مقدس که مز نیبه ا من
 کنم که تا جان در بدن دارم.«  یم ادی

برافراشته شدن را با   ریرا دنبال کرد که مس  یپرچم ر ی اش گره خورد و نگاهش تصو نهیدر س نفس
 پر رنگ تر کرد. ادشیپرچم سه رنگ کشورش را هر لحظه در  ریرفت و قسم او ز  شیقدرت پ 

 .« میپرچم پر جبروت، دفاع نما نیبه امر شاهم باشم و از ا »گوش

 که با آهنگ قلبش در تناقض بودند را ادا کرد. یداد و کلمات  رونیرا آرام آرام ب قشیعم دم

 جان کوشا باشم.«  یحفظ آن، تا پا   یبرا »و
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آخر مانع از   یجمله  انیندارد و او جان داد تا هنگام ب  یبه چشم سوم  ازین دنید یگفته بود برا آلفرد
 لبانش شد.  ینشستن طرح پوزخند رو

 برافراشته باد پرچم سانفه.«  »

 افراد پشت سرش بازگشت.  یجوان به سو مرد

 آزاد باش! روهای ن ی هیکل -

 که به سمتش آمد. یافراد متفرق شدند و او ماند و آلفرد هیعرض چند ثان  در

 رو بهت نشون بدم. یکه قراره مشغول بش ییجا  میبر یلی! اگه مایبه جمع ما خوش اومد -

 را صاف کرد.  شیصدا یتک سرفه ا با

 با شما باعث افتخاره.  یهمراه -

  شتریب دیاست و با رکیز  اریبس :» مرد کنارش دیشیخود اندا شی اشاره کرد و پ ر ی با دست به مس  آلفرد
 حواسش به او باشد.« 

 

 گاردهایاز باد یکی آلفرد  یبرسند که با اشاره  فیساختمان در آن رد نیقدم مانده بود تا به آخر چند
 افتاد و در را باز کرد. شیپ

 هیو نبود کاف یهم الزم داشت یز یشه اگه به چ یم دای جا پ  نیا یبخوا یجا محل کارته، هر چ نیا -
 زمان ممکن برات آماده اش کنم. ن یتا تو کم تر  یبهم بگ

 ماند.  یشد و در راهرو منتظر مهد ییالی سه پله را باال رفت و وارد ساختمان و سپس

راستش   یخواست بدونم چرا ول یدلم م یل یداشت خ یران ی دوست ا یبود و کل  رانیمادر من عاشق ا -
ما هم  کانی ن نی جا سرزم نیو ا ه یکیاجدادمون  دمیکه خودم فهم  یتا وقت دمی وقت ازش نپرس چیه

همسن و سال خودمون دور هم  یبا بچه ها رانیا می اومد یاون موقع ها که م ادمهیبوده خالصه 
 . میکرد یمتفاوت م یها یعالمه باز  هیو  میشد  یم معج
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 شدم.  شی ک یمن عاشق  یاون همه باز  نیو ادامه داد: ب دیکش یق یعم  نفس

  گناهیب  یو او خدا خدا کرد حداقل طرف حسابش آدم ها دینرس  یبه مشام مهد یخوش  یبوها
 نباشند. 

 بزرگ درون سالن رفت و روشنش کرد.   شگرینما سمت

 بود.  ری شاه، دزد، وز یاسم اون باز  -

و   دیساختمان و محل اقامت او بود، کش یسالن که ظاهرًا تاالر اصل  لیوسا  یدست از وارس یمهد
 او قفل شد.  لبخند ینگاهش رو

  یم صی نگاه دزد و تشخ  هیافتاد به من، منم که مصداق بارز اسمم دانا و با   یم ری وز یاکثرًا برگه  -
 سپردم دست جالد.  یدادم و م

 گذاشت. یمهد یشانه  یبرداشت و دست رو انیرا از م  نشانیچند گام بلند فاصله ب با

 و تو جالد با شرافتم.  رمیادامه داره، من وز یهنوز هم اون باز  -

 اش را داشت. نهیقصد شکافتن س یمهد قلب

 کردن دزد با من، دستور از شاه و مجازاتشون با تو.  دایپ -

 او گره زد. یچاله ها اهیسبز چشمانش را به س جنگل

 . یکن افتی خدمات رو در نیتا بهتر یو کارت رو درست انجام بد یمتعهد باش  هیکاف -

 اشاره کرد. شانیروبه رو  توریو به مان ستادیا یمهد کنار

  یتون یم  یحت  ،یر ینظر بگ  ریداخل و خارج ساختمونت رو ز یفضا یتون یم شگر یبا کمک اون نما -
 چینره ه ادتینکته رو  نیا ،یو لذت ببر  یها رو تماشا کن  یمن و شاه جون کندن قربان  نیع یگاه
  یمشاهده بشه خودت هم مجازات م یساختمون رو نداره و اگه مورد نیت حق ورود به اجز خود  یک
 پس حواست رو جمع کن.  یش
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است، با   نی ذره ب ری ساختمان ز  یعنیحرف ها  نیکامالً متوجه شد که ا یلفافه گفته بود اما مهد در
کار گذاشته بودند تا به قول آلفرد اعمال جالد    نیآن دورب یجا  یشد اما مطمئنًا جا ینم دهیکه د نیا

 . رندی نظر بگ  ریرا ز

  یانداخت و قدم نی آن ها سر پا انی ب یبرا یدر سرش رژه رفتند و او طبق قانون نانوشته ا سواالت
 مرد جوان ماند. یبه جلو برداشت و منتظر اجازه 

 بپرس.  -

 متعدد متصل به سالن چرخاند.  یدرها  یرا رو  دگانشید

 و اگه قبول نکنم؟  -

و دارت را پرتاب کرد،   ستادیبرداشت، با چند قدم فاصله مقابل او ا یدارت  زیم  یبرگشت و از رو  آلفرد
 پشت سرش نشست.  یرد شد و در وسط صفحه  یدارت از کنار گوش مهد 

 اومده که بمونه! یعن یترسه،  ی از خون و مرگ نم یعنی دهی نم یکه جا خال یکس -

 

که تا به حال در   ینقطه ا نیتر  اهیبا وجود س  ینفوذ و ماندن بود حت تیبا او بود آمدنش به ن حق
که  یبار آغشته کردن دستانش به خون افراد نیداشت، آمده بود که سرنگون کند و ا شی ها اتیعمل
 هموطنانش هم بودند، جلودارش نبود.  دیشا

 بند زد. شی ها یسرکشش را به کتان یاه یجلو رفت و گو گرید یقدم

 . وانیبگو ش -

 لبانش نشاند.  یرا رو یا یتصنع  یلبخند

 تونم کارم و شروع کنم؟   یم یک -

 . دیدرخش نیآلفرد از برق تحس چشمان
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  یبر  یتون ی تا اون موقعه م ارن،یرو برات م   یکه قراره تو جالدش باش یدزد نیاول گهیساعت د هیتا  -
 . یرو آماده کن   لتیتو اتاق پنج و وسا

برداشت و قبل از پرتابش   گرید یپنج ثابت ماند، آلفرد دارت یدر اتاق شماره  یباال آمد و رو  یمهد سر
 . یداشته باش تیتو کارت خالق   دیخواد با  یاگه دلت ارتقا م  یگفت: راست

 دارت را پرتاب کرد.  یشتر یسر تکان داد و او با دقت ب یمهد

  یهست برا یهر اتاق یکه تو یل یبتونه با وسا دیکنه و جالد با ینتخاب ماتاق و ا  هیهر بار شاه  -
کنه تا اون با تک تک سلول هاش درک کنه که عواقب پشت   یسالح طراح   هیزجرکش کردن دزد، 

 تونه خطرناک باشه. یکردن به ما تا چه حد م

 همه قساوت قلب بود:»جنون!« نیا لیکلمه دل کی ذهنش تنها  در

 . ستادیبه او ا پشت

 . زئهیم  یکشو یتو دهایکل -

آن را در آغوش گرفته بود را  یمت یگران ق یکه ساعت مچ  یسمت راهرو قدم برداشت و دست سپس
 باال گرفت. 

 . یبهتره دست به کار ش ،یندار  یادیوقت ز -

مربوطه را برداشت، در   دیرفت و کل   زی نشست به طرف م شی ها یبسته شدن در که در حلزون یصدا
 درون اتاق شد. لیوسا یبرق را زد و مشغول بررس   دیاتاق را باز کرد، کل

  یچند متر طناب و شلنگ د،یبه همراه دو گالُن اس یبلند  هیپا یلوازم درون اتاق تخت تک نفره  نیب از
نگ به  رفت و به کمک سقف و چسب مشغول چسباندن شل هیبزرگ را انتخاب کرد بعد سراغ چارپا

 کرده بود، شد. جادیکوچک ا یدر ابعاد تخت که در چند نقطه از آن سوراخ یصورت ضربدر 

 کی یبفهماند که پا  شیداشت به تک تک باورها یبود و سع  ریتمام مدت با وجدانش سخت درگ  در
آنان   تیدر جهت حفظ جان، مال و امن یکار تنها قدم نی است و ا انیها انسان در م ونیل یکشور و م

 واهد بود.خ
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 یمرد  یآرام به در خورد، در را باز کرد و نگاه ناباورش رو یمحض تمام شدن کارش چند ضربه  به
 رفتند، نشست.   یرعشه م شی سالخورده که رنگ به چهره نداشت و زانوها

 مرد را به درون اتاق هول داد. آلفرد،

 دلچسب باشم. یتراژد نیخواد به صورت زنده شاهد ا یدلم م -

 گذاشت.  شیها  یکتان  یزانو زد و سر رو یمهد یمقابل پا مرد

 ! من زن و بچه دارم!دیتو رو خدا رحم کن -

 اش را داشت.  نهیمات وجدانش شده بود و قلبش قصد شکافتن س ی حرکت  چیه یب یمهد

 . دیآلفرد نگاهش را باال کش یصدا

 کارت رو شروع کن.  ؟یهست یمنتظر چ  -

 افتاد. هیمرد را گرفت و او به گر یشد و بازو خم

 که اگه بفهمه! یمن زنم بارداره وا  زهات،ی تو رو جان عز -

 . دیرفت و قلبش پا پس کش  شینابرابر برپا بود، عقلش پ یعقل و قلبش جدال انیم

دهان   یبزرگ رو یرا با طناب به تخت بست سپس چسب   شیرا به طرف تخت برد و دست و پاها مرد
 اعتراض آلفرد بلند شد.  یمرد زد که صدا

 . نهیامثال ا یناله و التماس ها یصدا یق یموس نیباتریدهنش و باز کن، ز -

 . ستادیحرف اطاعت کرد و خود پشت آلفرد و مقابل تخت ا یب

هر  دنی چک  ینعره اش آسمان را شکافت، فاصله  د،ی مرد چک یشانیپ یکه رو دیاس یقطره  نیاول
حساس از بدنش مورد هجوم قرار گرفت اما ناله ها و التماس   یبود و هر بار نقطه ا هیثانقطره چند 

 وقفه ادامه داشت.  یاو ب یها

معده   اتیبا هزار جان کندن مانع از خروج محتو یبود و مهد رهی خ  شیروبه رو  ری با لذت به تصو  آلفرد
 اش شده بود. 
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قطع   انسالیمرد م یناله ها و التماس ها یداچند قرن گذشت که ص ای ساعت، دو ساعت  کی دینفهم
چسبانده بود، مقابل   گریکدیآلفرد که دو انگشت شست و اشاره اش را به   ری شد و بالفاصله تصو

 چشمانش نقش بست.

- perfect ! 

 !« ی»عال

 لبانش نکرد.  یخرد رو  ییکش آمدن و نشستن انحنا یتالش برا یا ذره

 که انگار از اول هم نبوده!  یاون چهارتا پاره استخون رو بده، جور  بیخودت ترت  -

 کرد. ن ی»چشم« باال و پا یرا به نشانه   سرش

به خطر   تت یتا امن  یجا بمون نی که هم نهیمن ا حی خونه اما ترج  یبر   یتون یکارت که تموم شه م  -
 . فتهین

بگذارد   انیرا با باد در م شیها هدی خواست که بشود چراکه الزم داشت شن  یحداقل او نم ای شد  ینم
 را پس بزند و جسمش را از گناه غسل دهد. شیها دهیو د

 افکارش پاره شد.  یشانه اش نشست رشته    یآلفرد که رو دست

 . یهر آن ممکنه حذف ش  رونیاون ب یاگه بر  یخودم هوات و دارم ول   یجا باش نیبذار رک بگم اگه ا -

ترس در دلش رخنه   یذره ا یکرد اما حت یبود که فکر م  یز ی از چ ش یکشور نوپا ب نیا یابعاد باز  پس
 نکرد. 

 لبان مرد جوان را دربر گرفت.  کیخط بار  یکوچک  یمنحن

 .نمی نگاه مطمئن رو بب نیفردا هم ا دوارمیام  یبرو ول  یاوک -

  شیالتماس ها یکه همچنان صدا یماند و جنازه ا یدر را باز کرد و از اتاق خارج شد، مهد سپس
 بود. دنیاو قابل شن  یبرا
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مرد را   یجان و پاره پاره  یرفت و  جسم ب دیاس یدست کرد و ماسک زد، سراغ بشکه  دستکش
 جمع کرد و درون بشکه رها ساخت و در آن را محکم بست.  یهمراه با روتخت 

زد و   رونید از اتاق بگذاشت و شلنگ را از سقف جدا کرد بع هیاولش بازگرداند و چارپا یرا به جا  تخت
 را درون قفل چرخاند. دیکل

  ایرفت و گو ی م یکی باغ کشاند، هوا رو به تار  یرا سمت در خروج شیو قدم ها دیکش یق یعم  نفس
آسمان به مخوف   یرگیداد که همراه با ت  یرا نشان م  گرشید یبود رو دهیکه صبح د ییبایز یفضا

خود تکرار    شیشد و او با پوزخند پ  یمرد راننده در ذهنش تداع  یبودن رو آورده بود، حرف ها
 »مهد خالف!«کرد: 

دربست گرفت و آدرس را   د،یها رس نیرفت تا باألخره به محل تردد ماش ادهی را پ یا یطوالن  ریمس
 زند.پر رنگ افکارش ب یاهو یبر ه   یگفت و چشم بست تا ُمهر سکوت

 راننده چشم باز کرد.  یصدا با

 !میدیآقا رس  -

  قیآه عم کی اش خط انداخت، با  یشانیبر پ  یز یاش افتاد اخم ر یزندگ دیکه به محل جد نگاهش
درهم فرو   شیاز پ  شی ب شیو ابروها دیرا پرس هیمبلغ کرا د، یرا بلع  شیتمام حرف ها و حسرت ها

 به حال رفت و آمدم کنم.« یفرصت فکر  نیتو اول  دی:» بادیشی رفتند و او با خود اند

 

گوجه  کی کرد و بعد پالست یرا بررس  اتشیمحتو یرفت، کم  خچالیسراغ  میخانه که شد مستق وارد
رد  که صرف شستن و خ یها را به همراه چهار تخم مرغ برداشت، گاز را روشن کرد تا همگام با زمان

 مطبوع شود. یخانه کم  یکند دما یکردن گوجه ها م

روشن قرار داد و هم زمان با آماده کردن شام، تمام اطالعات را در قالب چند   یشعله   یرا رو تابهیماه
 و گروهش فرستاد.  یمرتض یکلمه برا
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درون   ریصداها و تصاو یبزرگ گرفت اما با هجوم ناگهان  یاوپن گذاشت و لقمه ا یشام را رو لیوسا
از   یز یاوپن کوباند بلکه درد راه گر  یکور شد، مشت گره کرده اش را محکم رو شیذهنش، اشتها

 بگذارد.   شیپا شی دست آن همه افکار پ

  یو ب د یدراز کش ونیزی زد، مقابل تلو رونیداد از آشپزخانه ب  یکه دستش را از درد تکان م یحال  در
 کردن کانال ها شد. نیحواس مشغول باال و پا

لب   ریآنان را بارها ز نیمهم تر ی سوال درون سرش رژه رفتند و آرامش را از او گرفتند و مهد هزاران
 اما هر بار با بن بست مواجه شد. ه؟«یتکرار کرد:»شاه ک

کرد و   یدوش آب گرم ذهنش را آرام م کی دیرا خاموش کرد و پا به اتاق گذاشت، شا ونیزیتلو
 را برداشت و وارد حمام شد.  لشیفکر وسا نی ساخت با ا یم  ایمه ش یرا برافرصت خواب  

 یکند اما با سرفه  یکرد اشتباه م الیابتدا خ  د،یشن یی بود که صدا شیلباس ها دنیپوش مشغول
 وارید یکرد و از گوشه  یسر و صدا عرض حمام را ط  یاش حبس شد و ب  نهینفس درون س  یشخص
درون کمدش   لیو رو کردن لباس ها و وسا ری در حال ز یاش انداخت، مرد ی درون اتاق نقل  ینگاه
 بود.

برداشت و پشت مرد قرار گرفت، آرنجش را دور گردن   انیاز م نیپابرچ  نیرا پابرچ انشانیم ی فاصله
 ؟یهست  یکمر مرد را به عقب خم کرد و کنار گوشش پچ زد: ک شیاز زانوها ی کی او حلقه و با کمک 

 ؟ یخوا یم  یجا چ نیا

دستان او  ی حلقه   یول  ابدینجات  یقدرتمند مهد یبازوها یبا هر دو دست تالش کرد از منگنه  مرد
 به دور گردنش تنگ تر شد و به خرخر کردن، افتاد.

کمد و تن خودش   انیهولش داد و او را م واریدو کتفش زد و به طرف د انیم یبا آرنج ضربه ا یمهد
 بره حرف بزن!  رونیدر ب  نیجنازه ات از ا یگفت: اگه دوست ندار   زیآم  دیکرد و تهد ریاس

 صبر دست باال برد.  یبه سرفه افتاد و به نشانه  شی ها هیبا هجوم هوا به سمت ر مرد

 به... درد بخور؟   لیتونم باشم... جز پول و وسا یم یدنبال... چ امرزیآخه پدر ب -

 چسباند.  واریبه دور گردنش گره خورد و او را به د یمهد یها پنجه
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 ؟ یگ یاز کجا بدونم راست م  -

تنها   یمهد  دگانیچشم او گرفت، د یآن را جلو  اتیشلوارش فرو رفت و محتو ب یمرد درون ج  دستان
 هم قفل شد.  یهمسر سابقش بود را قاب گرفت و فکش رو ی هیکه هد یپالک ماه رقصان  ریتصو

 را از درون دستان مرد ربود.  ری و زنج دی کش  یقیعصابش نفس عم ا یکنترل رو یبرا

 !نهی کارت با کرام الکاتب یجا باش نیشمرم اگه بعدش ا یبندم و تا سه م یچشم هام و م -

  یشماره ال  نیپس از آخر هیمرد را رها ساخت و چشم بست و شروع به شمردن کرد، چند ثان سپس
 را گشود و ماه نصفه را به لبانش چسباند.   شیپلک ها

داشت   تیآن خرده دزد رضا دنی ارزشمند همسرش را ببازد اما از سرک کش ی هیممکن بود هد اگرچه
را با پا کنار زد و    نیزم  یرو لیکشان لباس ها و وسا ازهی خم  رد،یچراکه باعث شده بود ذهنش آرام گ

 ز:»فردا بعد ادیشیمانش گرم شوند با خود اندتخت رها کرد، قبل از آن که چش یخودش را رو
 خونه کنم.« تی به حال امن یفکر  هی دیبرگشتن از باغ با

 *** 

 

نهالش   یامروز را برا دیسوختند اما با یم یخواب  یبود و چشمانش از زور ب   داریرا ب شبید تمام
 نداشته باشد.  یممکن بود رفتنش هرگز بازگشت یاس یساخت چراکه طبق گفته  یخاطره م 

از خانه خارج شد، ابتدا مدارک را سر کوچه به دست   نی پابرچ نیو پابرچ دیرا پوش شی لباس ها آرام
و آش عدس مورد عالقه  ینان بربر  دیبعد از خر کج کرد   ییسپرد و سپس راهش را سمت نانوا یاس
 خواهرش به خانه بازگشت. ی

سفره انداخت و لبخند به لب نشاند، کنار   اتیبه محتو یسرسر  یآماده کرد و نگاه صبحانه را لیوسا
  گهیگوشش پچ زد: بلند شو د  کیو نزد دیبلوندش کش یموها یرو  ینهال نشست و دست نوازش

 خوابالو. 

چشمانش را سفت کرد   چیبرد و پس از آن که پ دگانشید یدستان مشت شده اش را سو نهال
 . دیرا بوس اسی یکشان گونه  ازهیخم
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 . کیسام عل  -

 برخاست و دستش را به طرف خواهرش دراز کرد.  اسی

 . دهیو آش عدس خر یماه َنُشستت، پاشو که داداشت کوالک کرده رفته برات بربر  یسالم به رو -

 دستانش را به او سپرد.  نهال

 . میشناسمونم َهس  فهیما چاکر داش وظ  -

رختخواب ها  اسیرفت و  یبهداشت سی کوله اش برداشت و به سرو یبا عجله کاپشنش را از رو نهال
 یاز بالشت خواهرش گرفت و در دل خدا را صدا زد و آرزو کرد که گفته ها یق یرا جمع کرد و دم عم

  کناررا در  شی روز مهلت به شب رساندن روزها کیاساس باشد و او تا ابد و  ی ب  یگمانه زن  کی یاس
 اش داشته باشد.  ییتنها دارا

  میخوا یم  ،ییزد و رو به نهال گفت: امروز نرو جا ایآش رها کرد و دل به در یرا درون کاسه   قاشقش
 . میخوش بگذرون رونیب  میبر  ییدوتا

 : کجا؟ د ینهال باال رفت و پرس یاز ابروها یکی به خود  خود

 ت. خواس  یفقط در کنار او بودن را م اسیمهم بود کجا؟  مگر

 باال انداخت.  شانه

 .یدونم هر جا که تو بخوا ینم -

 . ختیآش ر ی خودش کم یدوباره برا نهال

 شده؟  یز یچرت پرونده؟ چ یهس، کس  تیچ ی گهیحسم م -

 انداخت.  نینان سر پا یبرداشتن تکه ا یبهانه  به

 . رونیب می خواد مثل قبالًها با هم بر ینه، فقط دلم م -

بوسه زد و قلوه  نی به زم شیموها  یبایکه آبشار ز  ندیرا بب زجانشیسر کج کرد تا نگاه هراسان عز نهال
 اضافه کرد. اسی یدرون گلو یبه صخره  یسنگ
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 تو هم. ره یوگرنه کالمون م یباش طنتی ش ی هیبگم که باس پا یول  فهیر د -

زدن   نیقادر به زم اهیس ینهفته در آن دو گو  طنتیخود اقرار کرد:»برق ش شی سر تکان داد و پ اسی
 بود.«  دهیرس ی است چه برسد به او که در بند خواهرش به مسلمان  یهر نامسلمان

 شانه را برداشت و با دست به مقابلش اشاره کرد.  اسیصبحانه را که با کمک هم جمع کردند  ی سفره

 موهات رو شونه کنم. نیبش -

 گرفت.  اسیرنگش را از دور مچ دستش جدا کرد و به طرف  یرت پشت به او نشست و کش صو  نهال

بر و بچس باال    ی  از جلوش و ول بده تا َشب میَ موام و باال ببند بعد بباف، قد دوتا شاخک سوسک  یآبج  -
 شهر شم.

 . دیآرام به دوشش کوب یبا پشت شانه ضربه ا اسی

 ؟ یدیچشم داداشت و دور د ؟یچ گهید -

 .سر سمت او چرخاند نهال

 . یو داد طنتی ش ی اوک شیپ قهیچن د نیهم  ؟یندار  مریآلزا  یل یخدا وک یداش -

 را شانه زد.  ش ی موها یحرص  اسی

 بهت نگاه کنن.   داریکه به چشم خر رونیب یا ی ب یجور  نیا ادیمن غلط کردم، خوشم نم -

 پوست سر دردناکش گذاشت.  یرو دست

روت و غالف کن اگه هنو دوس   نیَپ ا  رونی برم ب  میمن خوش دارم با آبج اد؟ی گف داش ب یاصن ک  -
 .رونیب  میبا هم بر یدار 

خنده   دنیآمد وگرنه ممکن بود حسرت د یدنده اش کنار م  کیبا خواهر  دینداشت با یا چاره
 را با خود به گور ببرد. شیها

 نشاند.  رشی چون حر یموها یرو یا بوسه
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 باره ها! هی نیفقط هم  یاومد ول اگه دردت  دیباشه، ببخش  -

  یدر پستوها  یآنان شود اما فکر  یتا مانع از نشستن طرح لبخند رو  دیرا داخل دهانش کش لبانش
  شَت ینفر اع خودشم ب  ی یبدون یداره وقت یفی ذهنش مقاومتش را شکست و او نجوا کرد:»چ  ک

 دوست داره.« 

 

را پر کرد   اسی یپنجه ها انیم یفاصله  فشیاو، نهال پر از شور و شوق بود و با انگشتان ظر برخالف
 و چون بچه ها دستانشان را در هوا تاب داد.

 بال؟ نتیپ  ای نگیجامپ یانتخاب کن، بان  یآبج  -

 داشتند. دنیپر رونی از تعجب قصد ب اسیچشمان  یها لهیت

 ها شدن بود. یروروک برق  نی سوار ا طنتتی قبالً ته ش ؟یدکر  شرفتیهمه پ نیتا به حال ا یاز ک -

قصد  اسی طرف و آن طرف چرخاند تا از جواب دادن طفره برود اما  نیرا چون پنکه به ا  سرش
 شدن نداشت.  الی خیب

 ؟ ینگفت -

 جلو داد.   یکم یناراحت یرا به نشانه  نشیریز لب

 . میجن ظاهر شه و نذار  به عشق و حالمون برس نهویترسم بگم و داشم ع یم -

 . زدیدستانشان مانع از آن شد که نهال از مهلکه بگر وندیداد و پ ستادیفرمان ا شیبه پاها اسی

 گم. ی م  ایخب، راه ب  لیخ -

 تکان داد.   نیبه طرف  ینف یسرش را به نشانه  اسی

 کوجاس. وگوالیپاتوق بچه ژ دمیَفم  یاع وقت -

 نجست آنان نداده باشد. یکرد خواهرش به خاطر پول تن به خواسته ها  یم دل دعا، دعا در
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 رخش چشم دوخت.   میبه ن یشاک

 خب؟ ادامه اش؟! -

 نهال گره خورد و سوز هوا مانع از دم و بازدم منظمش شد.  ی نهیدر س نفس

 و...  انیدو نفر آشنا درب ،یک ی دیاون جا شا میخو االن بر -

 لبانش نشست.  یبزند که دست آزاد نهال رو  یباز کرد و خواست حرف دهان

 گرفتم. ینمه سوار  یناموسًا ترمز نبر، فَق واسشون پالون جور کردم و  -

نشست چراکه دوست نداشت روزشان را خراب کند امروز هر چه  اسی یابروها انیم  زیر یگره ا تنها
 ساخت.   یبا دل خواهرش م دیکه بود با

  نیرا معطل آمدن ماش یو عذاب آور  یطوالن ی قهیطبق معمول چند دق  دندیچه که رسسر کو به
 رفته را دنده عقب گرفت.   ریشدند تا باألخره دل خانم راننده به رحم آمد و مس

 . نینبست  خی باال تا از سرما  نی ایب -

 لبانشان نشست.  یرد و بدل شد و طرح لبخند رو  نشانی ب ینگاه

  کی َنز ،ی آبج ین یبب تی اع زندگ ریکرد و رو به راننده گفت: خ یلودگ  نیماش به محض نشستن در  نهال
 . میبود به خاک بر

 نثارش کرد. یخواهرش چشم غره ا یالفاظ زشته به کار گرفته شده در صحبت ها یبرا اسی

 ادب! یزشته، ب  -

 کرد. م یصورت نهال تنظ یرا رو نهیزد آ  یکه قهقهه م یراننده در حال خانم

 بودم. دهینخند یجور   نیوقت ا یل یخ  ،یدمت گرم، اول صبح ُخلقم رو باز کرد -

 چشمانش برداشت.  ی را از رو  یفرض نکیع ی ش یبه حالت نما نهال

 خانوم داشه باش.  یآبج  -
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 دوخت.  نهینگاهش را به آ بعد

 ُخشکه؟   ایشه؛ کارت  یقابل ُشما رو نداش، پنجاه تومن م  -

 . دیخانم راننده به گوشش رس  یزد که صدا یو پا م  او دست یگفته ها  رتی در ح اسی

 برسونمتون. نیتونم تا هر جا که بخوا یم یول  ستی کدوم همراهم ن چیهنوز دشت نکردم و ه -

 زد.  یچرخاند و چشمک  اسیرا به طرف   سرش

 کدوم؟  -

 باال انداخت.  شانه

 .نمی خنده هات و بب  شتریجا که بتونم ب  هی مینداره، بر  یفرق -

دوست دارم  ا،ی َن دوتا، قد تموم دن ،یک یچسباند و کنار گوشش نجوا کرد:»َن  اسیرا به   خودش
 هوارتا.« 

 اش گرفت.  یخواهر ناتن  یاز عطر وجود یقیهم گذاشت و دم عم یپلک رو  هیچند ثان یبرا

 . شتریفکر نکنم الزم باشه بگم من ب -

 کش آمد. رشتیلبان نهال هر لحظه ب یرو هالل

 جاده.  میبر -

 یتازه ا یانرژ  یسیبعد آهنگ ب  یبرد و کم  نیآرام گفت و دست سمت پخش ماش  ی»باشه« ا راننده
 کرد. ق یتزر  نیماش یبه فضا

 

به نهال زد و   یکرد و در آخر چشمک یخوددار  هیخانم راننده از گرفتن کرا اسی یوجود اصرارها با
 شه!  ینم ریوقت پ  چ یکه تو رو داره، ه یگفت: خوش به حال اون

 مستانه سر داد.  یرنگ نباخت و در عوض قهقهه ا  گرید ینهال برخالف دخترها یها گونه
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 .ی ن یشد مشکل   رمیپ اد،یب  رمونیگ  یخوشگل مامان یُشما دعا کن  -

 هشدار دهنده اسمش را صدا زد.  اسی

 نهال؟!  -

 خانم راننده کاشت.  یگونه  یرو یخودش را جلو کشاند و بوسه ا  یکم  یو صندل د نیب از

 . ادیدعا موعا کنسله، َزت ز ی هیشه َپ فعالً قض  یم داشیاع قرار معلوم داشمون داره پ -

 پل نگه داشت.   یرا گوشه   نیراننده لبخند به لب ماش خانم

 خداحافظ.  د،یمراقب باش -

 . دیچرخ اسیبه سمت  نهال

 .گهید نی پا زی بر ؟یهس یمنتظر چ  -

 خواهرش نگه داشت.  یدر را برا یشد و همچون جنتلمن ادهیلب از راننده تشکر کرد و پ  ری ز اسی

 آن گذاشت.  یحلقه کرد و سر رو اسی یرا دور بازو  انگشتانش

 جا، االن تو همه جام بله برونه. نیا امی که دوس دارم ب یرو بشه با اون  یکردم  ی فک نم -

مسموم کردن   یچون خواهرش را در کنار خود داشته باشد و به افکارش اجازه  ی شد قند عسل یم گرم
 ذهنش را بدهد؟

 م؟ یهماهنگ کن یالزم نبود از قبل با کس ست؟یشلوغ ن یادی گم ز یبچه. نهال م زی بسه، زبون نر -

 ابرو باال انداخت.  طنتی بار با ش نیچند

 جاس.  نیمهران سه سوت ا یَن تا وقت -

 نهال را باال آورد.  ی انگشت اشاره  اس،ی  یشدن ابروها کینزد

 مهرانه. هم خودش هم نومزدش اهل دلن. یاونا، اون آخر  -
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کرد به   یدوخته شده بود در کنار خواهرش قدم برداشت و سع نیکه به زم یدر سکوت و با نگاه اسی
  یندهد اما نهال برعکس او سرش را با افتخار باال گرفت و هر از چند گاه یتیاهم گرانید یپچ پچ ها

 داد. یم هیکرده اش نشانه رفته بودند، هد زیکه انگشت حقارت سمت عز  یبه کسان یلبخند

شانه  یآرام رو یاز پشت چند ضربه  یچند قدم مانده بود تا به مکان مورد نظر برسند که شخص هنوز
 او سر بچرخاند. نهال زد و باعث شد   ی

 کردم!  داتیپ  نیگشتم رو زم ی تو آسمونا دنبالت م  -

 پچ زد.  اسیلب شانسش را لعنت کرد و در گوش  ری ز نهال

 گم. یو واست م  یو همه چ امیم گهید قهیجون داش برو منم چن د -

لبانش عمق   یرو  یکشاند و رفت و نهال به لبخند تصنع نیزم یاش را رو  یناراض  یگام ها اسی
 . دیبخش یشتر یب

 .م یش یُشما که گنگتون باال و جاتون تو آسموناس نم  یَپ ا شتب اع خودت بوده چو ما قاط -

 که پشتش به آن ها بود، اشاره کرد. اسیزد و با چشم و ابرو به  یشخندین پسر

بهش و   یدیچسب  یجور  نیچرب باشه که ا یل یخ دیبا اروی نینون ا یگ یکه تو م یپس اون جور  -
 حاج خا...  ایحاج آقا   میصداش کن یناقص الخلقه رو چ  نیا  یراست ،یشد  شیقاط

  ی نهیبه مغز ارسال شد و نهال با کف هر دو دست تخت س هیدر عرض چند صدم ثان یهشدار عصب 
 پسر خواباند. 

 رهی راس م ی، تو چشامه  یگفت یکه م ینه همون سگپات و اع رو ُدم من وردار وگر گولیبچه ژ نیبب  -
  ی و بگ یزانو بزن  اسی یو جلو پا یایباس ب  یو بچش  ی طعم ناقص یتو اخالقم! االنم اگه دوس ندار 

 شکر خوردم!

 و با نگاهش وجب به وجب اندام نهال را از نظر گذراند.  دیلبش کش یزبان رو پسر

 باز کردن دکم... یزنم اونم برا یتو زانو م  یمن فقط جلو -
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 یکاره رها کرد و دوال شد و هر دو دستش را رو مهینشست جمله اش را ن شی پاها نی که ب یدرد با
ها نتوانست نهال را قانع   نیکدام از ا چیاز دهانش خارج شد اما ه یمحل درد گذاشت و »آخ« بلند

 گذاشته بود. شیخط قرمزها  یکند چراکه او با وقاحت تمام پا رو

 بار آمدن او بود.  دهینترس و آب د ابانی در خ ی زندگ   تی تنها مز دیشا

زد و باعث شد   شی را به پشت زانوها  یبعد یبلند خودش را به پشت سر او رساند و ضربه   یبا گام 
 نقش ببندد.  نیبر زم  کلشیه

 نداشت.  ینیاطرافشان حلقه زدند و نهال قصد عقب نش مردم

 پسر گره زد. یگردنش را با هر دو دست گرفت و نگاهش را به چشمان به خون نشسته  پس

 سا...  یغلط کردم، بگو تا نزدم اع هس  ی َنشُنفَتم بگ -

که در مرز   یزد و با بغضو او دست و پا  دیتنومند نهال را در آغوش کش یدستان  اهو،یآن ه انیم
که به تو  د یو، به هف جد و آبادش خند یمافنگ ی کهی انفجار بود گفت: ولم کن، بذا آدمش کنم مرت

 ... عنیبه بعد بفهمه نشخوار  نیکرد، ولم کن بذا حسابش و برسم تا اع ا نیتوه

 دور کرد. تی خواهرش را سفت در آغوش نگه داشت و او را از جمع اسی

 هان؟ نه، یکه اشکت رو بب  یبذار  یواخ ی! نم شیه -

 باز نهال را بست. مهیدهان ن سی پل  نیماش  ریآژ یصدا

 

مقابل خواهرش   اسیمحل حادثه رفتند،  یبه سو سیشد و افراد پل  جادیمردم ا تی جمع  نیب  یشکاف 
 .ستادیا

 تو فقط برو.  رم،ی گ  یبرو، فرار کن، من به عهده م ومدنی تا ن -

 بگذرد.  شیتا حداقل بتواند با نگاهش از سد مستحکم روبه رو  دیگردن کش نهال

، زدم پاشم وام -  .ستمید  نشد د 
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 او دوخت.  طانیش یها لهینهال گذاشت و چشمان ملتمسش را به ت یشانه   یدست رو اسی

  ییموردش لو بره تا بال هی هینهال، کم دستت کج نرفته، بفهم. کاف ستین یاالن وقت کله خراب باز  -
 .مهیاالن هم اوضاع وخ  نیاگرچه هم یکه به کار کرده و نکرده ات اعتراف کن ارنیب  سرت

 شانه اش بود، گذاشت.   یکه رو اسی دست  یرا رو دستش

کنن و واس  شر و   یبات رفتار م  ای ُجذام نیکه ع  یتر اع مال تو ن ط یخ زیا تمیام باشه وضع  یهر چ -
قلوپ آب ُخنکه   هینگران نباش، تهش   یَپ الک رون،یور چارتا بچه دماغمو اع دانشگا شوتت کردن ب

 . گهید

 باال برد و در هوا تکان داد. دیتهد یکرد و انگشت اشاره اش را به نشانه  کیچشم بار اسی

 ؟ یدیاوضاع از چه قراره، فهم  نمیتا برم بب یخور   یاز جات ُجم نم -

 داشتند، پوزخند زد و ابرو باال انداخت.  انیکه قصد طغ یچشمان برخالف

 ؟ یبا بچه طرف یفک کرد م،ین یغالف کن ب -

 در کنترلش داشت، بود. یکه سع ینشان از خشم وافر   اسیمنقبض  فک

 گو...  قهیدق هینهال  -

بلند به  ییا گام هااز آن که فرصت کامل کردن جمله اش را داشته باشد، نهال به او تنه زد و ب  قبل
 رفت.  تی سمت جمع

 نهال انگشت اشاره اش را به طرف او نشانه گرفت.  دنیبا د پسر

 اونا جناب سروان خودشه. -

 نهال را قاب گرفت.   ریکاوشگر جناب سروان تصو چشمان

 د؟یشد  ریآقا درگ  نیشما با ا -

 پسر کرد.  ی صانهینگاه حر یحواله  یچشم غره ا نهال
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 آره.  -

 . دیرا نداشت کامل به سمت او چرخ یا  حانهی جواب صر نیسروان که توقع چن جناب

 بوده؟  یچ تونیریعلت درگ  -

 کرد استرسش را کنترل کند.  یانداخت و سع  شیاز پاها ی کی یرا رو  وزنش

 اع کوپونش خرج کرد، جوابشم گرف.  شتریب -

 .ستادیبرداشت و کنار جناب سروان ا انیرا از م نشانیب یفاصله  پسر

 . هیهم باق مشی دارم، زده ناکارم کرده دو قورت و ن ت یشکا شونیمن از ا -

 شده بود از چشمان پسر دور نماند.  جاد ی لب نهال ا یکه گوشه  یقائمه ا ی هیزاو

 سکوت باال برد.  یسروان دستش را به نشانه  جناب

 کن. میرو تنظ   تتیشکا یخب شما تو کالنتر  یل یخ -

  ایمشخص شه و اگه حرف  فتونی تا تکل دیایرو به نهال کرد و ادامه داد: شما هم همراه ما م بعد
 . دیکن  یهمون جا مطرح م دیدار یدفاع

 بود، زد و شانه باال انداخت.  ستادهیکه در صف اول مردم ا اسیبه نگاه دلخور  یچشمک  نهال

که دس راس و چپش و   چونمی پ  یو ماش  لهیتیف یجور  یاگه باز تکرار شه  یول  ین  یال یخ  م،یبر -
 نده.  صیتشخ

 شد و با دست به نهال اشاره کرد.  جادیجناب سروان ا یدو ابرو نی ب قیعم یا دره

 . دیکن  یرو همراه شونیا یم یخانم فه -

 

 چه کنم، چه کنم؟ یخواهرش را برده بودند و او مانده بود و کاسه  مأمورها
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را گرفت   زخانیچنگ یداد و دوباره شماره  هیکنار پل تک  یو به نرده ها  دیبه صورتش کش یدست کالفه
 . دیچی پ یکلفتش در گوش  یخواست تماس را قطع کند، صدا یم یبوق وقت  نی و باألخره پس از چند

 ؟ یزن  یور ور زنگ م یچته ه نمی بنال بب -

 گرفت.  یرا به باز   شیجلو پا یاش در نوشابه  ینوک کتان  با

 جا لنگم که زن...  هیبار دومش باشه؟ البد  نیتون زنگ زدم که امورد به یب  یک -

 حوصله حرفش را قطع کرد.   یب زخانیچنگ

که چاک دهنم و وا  نینکن، قبل ا یمن باز  یو با اعصاب نداشته   نینچ یو کبر   یَاَهه، انقدر صغر  -
 رو بارت کنم، ُنطق کن.  قتهیال یکنم و هر چ

 آن طرف پل گم شد.  یاهو ی که در ه یکرد، طور  یآن در قرمز رنگ خال یحرصش را رو  تمام

 .دی تونه نجاتش بده شما  یکه م یها نهال و بردن و تنها کس سیپل -

 هم قفل کرد.  یرا رو اس ی یدندان ها ش،یزمخت خنده ها  یصدا

 بزنه.  غیپسر و اون پسر و ت نیخواست کم تر ا یم  سیبه من مربوط ن -

 ا به اعصابش مسلط باشد.ت  دیکش یق یعم  نفس

  یدلم نم چی چون ه یر یبگ  تیاز طرف رضا دیفقط با ستین ونیدر م زهایچ نینترس بحث سند و ا -
 .رهی بگ ادی شتری ب  زیچندتا خالف کار صبح کنه و چهارتا چ شی خواد نهال شب و پ

 .ردی صورتش را قاب بگ  یز یرد ت  یحت  ایتن و بدن نهال بلرزد  یآمد کم  ینم  بدش

 . نهیش  یخوره پا لرزشم م یخربزه م یهر ک س،یگفتم که به من مربوط ن -

 داشت.  دن یکش ادیبه فر یبی عج لیقدم بود و م  کیاش تا جنون تنها  فاصله

نهال ثبت شده و متأسفانه من به    یکنم که اسم شما به عنوان پدر تو شناسنامه  یادآور یالزمه  دیشا -
باهاش ندارم تا به عنوان بزرگ ترش    یصنم چیکه به اون طفل معصوم دارم، ه  یقو یب حس قل هیجز 
 .رونیسپر کنم و خواهرم و از اون تو بکشم ب  نهیس
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  یبرداشت و مبلغ  یصندل  یشد و سپس کاپشنش را از رو رهی خ یدر سکوت به نقطه ا یا هیثان چند
 گذاشت.  یاستکان چا ریپول ز

 ه؟ یبه چ  یچ نمیبب  ایخب، آدرس و بفرس خودتم پاشو ب  یل یخ -

 .دی به تماس خاتمه بخش ی نشست و بدون خداحافظ اسیلبان  یهر چند کم جان رو یلبخند

تر به مقصد برسد و با عطر حضورش به  عینشست تا سر یرا فرستاد و خود ترک موتور  آدرس
 بدهد.  یخواهرش دلگرم

سمت او رفت و ماجرا را   یماند و به محض ورودش به کالنتر  زخانی ساعت منتظر چنگ میاز ن شتریب
 نکند.  دیاز جانبش، نهال را تهد یشرح داد که خطر  شی برا یطور 

 ؟ یگ یکه م ییقویر نیکو ا -

 همراه شود که مانع شد.  زخانیبا دستش پسر را نشان داد و خواست با چنگ اسی

 کنم.  یم فشیخودم رد ،یفت یُدم دنبالم راه ب   نیع  رمیهر جا م  سیجا، الزم ن  نیواستا هم -

 را به طرف پسر کشاند.  شیداد و قدم ها  شی ها لیب یبه س  یتاب

 

 و دست به طرفش دراز کرد.  ستادیساختمان ا یرونیب  یدر محوطه  مقابلش

 سالم. -

 برد.  شیدستش را پ دیپر ترد پسر

 سالم، شما؟  -

 کرد. شی پسر، رها  از فشردن دست پس

 که زده ناکارت کرده.  میهمون دلبر یگفت بابا شهیم -

 پسر درهم گره خورد.  یابروها
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 خب؟  -

 اش را گرفت.  یشانیپ یبا ُلنگ دور گردنش عرق رو زخانیچنگ

 جا بمونه. نیبده خوش ندارم ا تی خب به جمالت، پاشو برو رضا -

 مرد مقابلش نشست.  یچهره   یپسر رو زگریآنال نگاه

 .ستمیبده ن  تی و رضا  ادی من خوشم م یول -

 به کفش براق پسر زد.  یرا خم کرد و ضربه ا  شیاز زانوها یکی

  یبده من وقت سر و کله زدن با تو تی پاشو برو رضا  اد،ی خوشت م یباشم از چ دهیندارم پرس ادی -
 جغله رو ندارم. 

 کفشش گرفت و قامت صاف کرد. یفی از کث نگاه

 و رام شه.  زهیاون تو بمونه تا کروک و پرش بر دیُنچ، با -

 کرد.  قیپسر گذاشت و تمام قدرتش را به انگشتانش تزر یشانه  یرو دست

 نینبود که عاشقت شده بود و از ا نیکرد واسه ا ینهال اگه دور و برت موس موس م گول،یژ نیبب  -
 بزنه.  غتینشون داده تا ت دت یمرو خودش و  دهی هات و د بیج  ینیسنگ چارهیها، ب  یور  یدر 

 پسر از درد درهم مچاله شد.  صورت

 خوام رام شه؛ راه حلشم بلدم.  یفقط م ست،یبرام مهم ن -

 و کنار گوشش زمزمه کرد.  دیکش  شیرا پ  پسر

 ! ومدهیبده تا اون روم باال ن  تیبرو رضا  ایب -

 .دی کش  رونیقدرتمندش ب   یپنجه ها ری از ز یشانه اش را به سخت پسر

 ؟ یچه کار کن یخوا یندم م تی مثالً اگه رضا -

 فکش را شکست و شانه باال انداخت.  قولنج
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کنه که قبله ات و   یباهات م یحتمًا بابا جونت کار  یبهت بدم ول زی ر ی گوشمال  هیتهش  ،یچ یمن ه -
 نباشه بحث آبرو و...  یهر چ یگم کن

 . رفت  زخانی و هول زده وسط حرف چنگ دی از صورت پسر پر رنگ

 د؟ یشناس  یشما پدر من و از کجا م -

آماده  شی نجات خود از پ  یبرا  یز یخرج کرده بود و راه گر یرک یدرست بود، نهال باز هم ز حدسش
 ساخته بود. 

 اش را باال انداخت.  یوندیپ  یابروها

 و جهنم کنم؟ تیبا چهارتا دونه عکس زندگ  ای یدیم تی نداره، رضا  یاونش به تو دخل -

نهال   هی از اتاق ها رفت، پس از چند ثان یکی گذشت و سمت  اسی از کنار  یبدون گفتن کلمه ا  پسر
 گم شد.  رانیح  اسیلبخند به لب در آغوش 

 شکرت!  ایخدا -

 . دیرا بوس  اسی  یاهویپر ه قلب

 دمت گرمه! یلی ناموسًا خ  رون،یکشتم ب یکه شب شه م نیحتم داشتم داشم قبل ا -

 که توسط شال محاصره شده بودند، زد. شیاموه  یبر رو یبوسه ا اسی

 .یتشکر کن  زخانیاز چنگ  دینکردم با یمن کار  -

 اش انداخت.  ینی به ب  ینیآمد و چ رون ی پناهگاه امنش ب از

 باشم. نشی د   ری نباس ز ، یبرمگردون تو همون هلفدون -

 برداشت.  انی فاصله شان را از م زخانیدهان باز کند، چنگ اسیاز آن که  قبل

 کنم.  تی ولنگ و واز نیبه حال ا یفکر  هی دیبا س،ی ن ینید   -

 برگشت و او را مخاطب قرار داد.  اسیسمت  سپس
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 . دیخونه و استراحت کن دیراست بر هیجا  نیخونتون، بهتره شما هم از ا  میایشب م -

  اسی ی و صدا زخانیچنگ یچشم غره مسخره درآورد که  یرا با شکلک  شیتوجه به او ادا یب  نهال
 کرد. خشیتوب

 نهال؟!  -

 زد. رونی ب یشانه باال انداخت و از کالنتر  الیخ  یب

 

قصد  شیساده به تن کرد اما اخم ها  یکی شال پنهان و تون  ریرا ز  شیموها اسیدل  یرضا یبرا  تنها
 نداشتند.  ین یعقب نش

 دن؟یم  یشهرم مهمون نیمگه بر و بچس پا ن،یبش ا یبابا، ب یخیَاهه! ب -

 خشک کرد.  راهنشیپ  یرا با انتها دستانش

 دم کردم.  یچا هیشستم و   وهیچه کار کردم مگه؟ چهارتا دونه م -

 گرفت.  وتریکامپ شگرینما یچشم از صفحه  یا لحظه

 . یکه آقا سرمون گذاشته کل محل و آب و جارو کن  یآره خب کمه، باس واس  منت -

بلند شد،   اطیشدن در ح دهیکوب یبدهد و خواهرش را متقاعد کند صدا   یاز آن که بخواهد جواب قبل
 را باال برد.  شیدر خانه را باز کرد و صدا

 داخل.  دیبفرما -

 به سمت نهال برگشت. بعد

 جا.  نی ا ایکن، پاشو ب هات باشه واسه بعد؛ خاموشش ییهنرنما یادامه  -

 .ستادیا  اسیخارج شد و کنار  یلب غر زد و از باز  ریز

 مگ... هیقشون کش -
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 ماند. شانیفرو رفت، زبان به دهان گرفت و به انتظار مهمان ها شیکه در پهلو اسی ی سقلمه

خانه  شد»سالم« داد و وارد  یم  دهیکه به زحمت شن ییافتاده و آوا یخانم با سر  یاز همه سور  اول
 سپرد. اسیو کله قند را به دست  ستادیمضحک مقابلشان ا یبا لبخند زخانی شد سپس چنگ

 صبر داشته باش.  ی ش  یخانم تر هم م نی ! از ایچه خانم شد -

آغوش   شی زانو زد و برا زشیعز  نیام یتوجه به او، مقابل پا یحواله اش کرد و ب  یچشم غره ا نهال
 گشود.

 سالم خاله نهال.  -

 .دیتنها دوستش را در هوا قاپ یجانانه  یگونه اش زد و بوسه  یبا انگشت اشاره چند ضربه رو نهال

طور  -  فسقل؟ یچ طو م 

 دست برد و شال نهال را کنار زد.  نیام

 آره؟  ،یکن یبا ما زندگ یایب یخوا یم گهیخاله، بابا م -

 طرح پوزخند به خود گرفتند.  لبانش

 . یرو اشتب گرفت هینم قضَن جو -

 ستاره باران شد. نیام چشمان

 کنه؟  ینم هیمامان گر گهید  یعنیآخ جون، پس  -

خواهر   شیبرخاست، پسرک بدو بدو پ شی را رها کرد و از جا نی »نه« سر باال انداخت و ام ینشانه  به
 را درون گوش آن ها گفت.  یز یرفت و چ   شیو بردارها

 شد.  ییرایمشغول پذ اسیکه امکان داشت به دور از جمع نشست و  ییو تا جا نهیدست به س نهال

 ! دیخوش اومد یل یخ -
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بود  یبرداشت و نهال که ظاهرًا منتظر جرقه ا انیخانم از م یسور  قیآه عم یخانه را تنها صدا  سکوت
حرفت و بزن و  َپ   یخونه رو بپا  واریجا که در و د نیا یومدیگفت: ن  زخانیسر بلند کرد و رو به چنگ

 شر و کم کن. 

 اش را گرفت.  یشان یپ یُلنگ عرق رو یو او با گوشه   دیهمسرش از بغض لرز ی چانه

 به نامت.   میسند بزن میآره خب اومد -

 تر شد.  قینهال عم یشان یپ یرو یاما دره   دندیاز تعجب باال پر اسی یابروها

 ؟یچ  یسند چ  ؟یکه کفن داشه باش یتو گور دار  -

 اش داد. یصر یق لیب ی به س یتاب  زخانیچنگ

 تند نرو بچه، منظور سند خودم بود.  -

 نشست و مانع شد.  شیپا یبلند شود که دست نهال رو  شیشد تا از جا زی خ  مین اسی

ت رده، پاشو بپ -  . یبه باز  چیدرخواس 

 خان، پچ پچ بچه ها که در حال اوج گرفتن بود، در دم خفه شد.   زیداد چنگ با

 ؟ یکن یم  رونیخودم ب  یمن و از خونه  یتبه چه جرأ -

 . ستادیبرخاست و مقابل او ا  شیجا از

ش حرمته! حرمت اشک ا - جا،   نی ا شیآورد یبا چ  ضرب و زور  یکه معلوم ن چارهی زن ب نیُدُرس 
 یها لهیعمرش و پشت م  یباق ین  یحرمت رگ گردن داشم که اگه ب ش رخصت بدم واسش مالل

 اهشی تو س یاسم نکره  میپدر یحرمت اون اسم تو س  جلدم که واس خاطر  ب دیزندان باشه، شا
 ! یر یبچه هات که واس  شمردنشون باس انگشت قرض بگ ی دهیحرمت نگاه ترس  هب دیکرده، شا

شود بعد اندک   شیگونه ها یرا محکم درون کف دستانش فرو کرد تا مانع بارش باران رو انگشتانش
 را در دست گرفت.  یسور  یبرداشت و چانه  انی گام از م کی را با  نشانی ب یفاصله 
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حق برابر داشه   ایدن نیتو ا میتون  یما زنا نم  رنیتا امثال تو جا بلغور کردن حرفاشون آبغوره بگ -
 . میباش

 برخورد کرد.  اسیبه عقب گذاشت که به  ی بلند شد قدم   شیاز جا یکه عصب  زخانیچنگ

 پس به سالمت. ستیگفتن ن  یبرا یو حرف  دی دیها رو شن یدن یشن -

 لبانش نشست.  یرو  اسی یکم رنگ از حرف ها یلبخند

 

نبض داشت و   شیها قهیهمچنان شق یرفته بودند ول شانیساعت بود که مهمان ها میاز ن شتریب
 . دیعوض کردن حالش را ند یخواهرش برا یها طنتیبود که ش  ری فکرش درگ

تالشش را با   نیزد و آخر ایدل به در اسش یحال   رییدر تغ یگرفته شدن و ناتوان دهیخسته از ناد نهال
 کرد. یعلن ینی برداشتن س

 قرار داد و هم زمان شروع به ضرب زدن و خواندن کرد.  شیپاها یرا رو  ینیس

 ؟ یر  ینم ،یقربونم بر  -

 ؟ یندار  ،یچشم دوخت و ادامه داد: دوسم دار  زجانشیبه عز منتظر

 را باالتر برد.  شیتأسف تکان داد و نهال صدا یسرش را به نشانه  اسی

...  ،یز ی چ  سه نقطه و عز  ،یز یر یچ  قد اطفار م  ا،یحاال آ ب -  چ 

 را سپر جانش کرد.  ینیبرداشت و او س زی با خنده به سمتش خ اسی

 ؟یچ  یعنیاون سه نقطه  -

 . یو با کلمات مناسب پر کن یباس جا خال  یعن یو گفت:  دیکش  یسپرش سرک یوشه از گ نهال

  نیریش  یبار خنده ها  نیآخر یبتواند برا  دیتا شا د یکش رونی انگشتانش ب نیرا از ب ین یس اسی
 . ندیخواهرش را بب



 تنفر دّوار 

87 
 

 هم هست، نه؟  جدهیبدجنس! البد مثبت ه -

 ابرو باال انداخت.  ثانهی درآورد و خب شی درون دهانش را به نما یبلورها

شناسم االن   یکف دس م نهویکه من، ُشما رو ع   ییگرده و اع جا یبه تفکرات خودت برم گهیاونش د -
 . یَکن  یرو م هی تنگش و قال قض یچسبون یم یگل و بلبل  ی

و  دنید  یرا برا ییو فرداهاخواهرش شد و در دل دعا کرد:»کاش همچنان فردا  یبای صورت ز غرق
 بودن با او فرصت داشته باشد!«

 .د ینشست و او را سخت در آغوش کش کنارش

 نهال؟!  -

 اش گذاشت.  نهی س یجا به جا شد و سر رو اسیدر بغل  یکم

 جون دلم بد اخالق من؟ -

 بود که دست برد و آن را برداشت. اسی یها هیدر ر شی سرش مزاحم نشستن عطر موها یرو شال

  یات م ندهیکه نگرانتم و دوست ندارم خار به پات بره، از آ نهیمن اگه رو ترش کردم فقط واسه ا -
 ترسم نهال!

 او را داشت؟  یقدر محکم بغلش کرده بود؟ مگر قصد حالل شدن برا  نیا اسی چرا

 بعد. میبرس ندهینمه شلش کن بذا به آ یداش اول  -

 پر شر و شور او چشم دوخت. یها لهیدر ت میدستانش را باز کرد و مستق  یحلقه  اسی

 . یروز من نبودم، مراقب خودت باش   هینهال قول بده اگه  -

 بحث تلخ نبود.  نیا یبه ادامه    لیفکرش هم رعشه به جان نهال انداخت و او اصالً ما یحت

 . شتمی ر خی باشه، من تا تهش ب ری خ یدیخواب د -

 خواهرش گذاشت.  یپا یرا دربرگرفت و او سر رو  سایلبان  یتلخند
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 قطع شد. یدیدفعه د هی گهینفسه د یخودم تا زنده ام نوکرتم ول -

 داد. ر ییتغ رزنیپ ک یرا همانند  شیصدا

 قوز باال قوز؟  یکمر درد دارم حاال تو هم شد  چارهی پاشو ننه، من  ب -

 برخاست.  شی که دُردانه اش کمر درد دارد بالفاصله از جا نیا الیبه خ  اسی

 ؟یالزم ندار  یز یکمرت و ماساژ بدم؟ چ ؟یدرد دار  -

دادن آن ها داشت،   یبه آشت لی خواهرش گفته و م یکه بارها داستان ها از او برا  یخداوند همانند
 مهربان بود. 

 لبخندش کرد. یرا چاشن   یچشمک

 ت عوض شه.کردم که فاز سگات یا ،ینه داش -

و درد و دل  میموند یم داریبهونه تا صبح کنار هم ب نینبود که به ا یلب گفت:»کاش سرکار  ری ز اسی
 !«میکرد یم

 برخاست و تشک ها را کنار هم پهن کرد. شی از جا بعد

 بخواب بچه پرو.   ایپاشو ب -

 . دیشکم خواب  یدست و پا به سمتش رفت و چون بچه ها رو چهار

 سرت ب تر شد؟  -

 .دیباال کش  شیشانه ها  یداد سر به هوا نبود، پتو را تا رو یخواهرش آن قدر هم که نشان م پس

 دوست دارم.  یل یخ  یلیآره، خ  -

 منم. یاس ول  فهیکشان گفت: وظ  ازهیخم

 *** 
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شد. اتاق را مرتب کرد بعد به آشپزخانه رفت و    داریکرده بود، ب میکه تنظ  یقبل از زنگ زدن ساعت صبح
دم   یو ظرف ها را شست و چا ختی ر رونی ب  یرا با شرمندگ شبشیگاز گذاشت و شام د یرا رو یکتر 
 کرد.

عشق نشست و   یلبخند مهمان لبانش شد، وضو گرفت و سر سجاده  دیچ یاذان که در خانه پ یصدا
با خداوند شده بود که زمان از    ازین قدر غرق راز و ن را از معبودش خواستار شد؛ آ  تیآرامش و موفق 

 متولد شده بود. یگر ید یمهد ایکه سر از ُمهر برداشت گو یدستش در رفته بود اما وقت

 خورد و از خانه خارج شد. یمختصر  یسجاده اش را جمع کرد سپس صبحانه  یآرام به

شد. ساختمان قصر    قیبه رفتار مردم کشورش دق ریگرفت و در طول مس نیو ماش ستادیا ابانیخ  کنار
اش را مقابل   یگوش  شگرینما یشد و صفحه   ادهیپ نیرا حساب کرد و از ماش  هیکه رخ نشان داد، کرا

 بعد در باز شد و او سالنه سالنه به طرف محل کارش رفت. هیدر باغ گرفت، چند ثان نی دورب

توجه اش را جلب کرد، سرش   تی جمع یاهویتا به مقصد برسد که ه ساختمان مانده بود کی  تنها
که اندام دختران کم سن و سال را با   یفاخر  یلباس ها یاو رو  زگریو نگاه آنال  دی سمت منبع صدا چرخ 

 صادر کرد.  ستیگذاشته بود، نشست و ذهنش فرمان ا شی به نما یدست و دلباز 

شکمش   یبرهنگ  یدست رو یدختر  ن یند اما در آن بشاد بود  گرید یتفاوت و بعض  یاز آنان ب  یبرخ 
 روان بود.   لیگذاشته بود و از چشمانش س

 زد.  ادیاو شد و فر یکه دور تا دور گروه دختران را احاطه کرده بودند، متوجه  ی نیاز محافظ  یکی نگاه

 گلوله حرومت نکردم! هیراهت و بکش برو تا   -

 آلفرد مانع شد.  یادامه دهد که صدا رشیانداخت و خواست به مس  نیسر پا  یمهد

 !یکن  کی و تو مغز خودت شل ری بهتره اون ت -

که پشت گروه   یبه مرد جوان  گرانیتر از د رانی شدند و او ح دهیکش یمتعجب سمت مهد یها نگاه
 را مخاطب قرار داد.  یمحافظ خاط گریبود، چشم دوخت و آلفرد بار د ستادهیا

 هس...  یظر چ منت -
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زانو زد و اسلحه اش را با   یاز آن که جمله اش تمام شود، محافظ از گروه جدا شد و مقابل مهد قبل
 او کرد.  میگران قدر تقد یا هیلرزان چون هد یدستان

که به   یبه خاطر اهانت  یتون یم ،یگفت: سه تا انتخاب دار  یو رو به مهد ستادی پشت محافظ ا  آلفرد
 به من.  شیبسپار ای شیبخش  ش،یاالن بُکش  نیهم حضور من و تو کرده

تر   عیسر یبرا یرا فرصت هیقض نیزد و عقلش خودخواهانه ا ادی گناه را فر ی بخشش مرد ب قلبش
 به اهدافش دانست.  دنیرس

دستان مرتعش او برداشت و خشابش را جدا کرد و آن را به دست مرد جوان روبه   یرا از رو تفنگ
 سپرد.  شیرو

 هیاز بق شتریکنه ب  یم کمیامر تحر  نیحساب شده است و هم  ماتتیاعتراف کنم که تصم دیبا -
 محکت بزنم. 

  نیاگذاشتن و حرف زدن نداشت بنابر شیقدم پ  یبرا ییجا یاندک بود که مهد یشان به قدر  فاصله
 و با چند گام خود را به ساختمان منفورش رساند.   دیبخش یبه لبانش هالل کوچک 

 

و نفسش را   دیچ یپ  شیها یدر حلزون  یدر پ  یسه گلوله پ کیشل یدر را نبسته بود که صدا هنوز
از  یکتاب گوشه ا نیساکش که به همراه چند یگذشت و چشمانش رو کیکرد، از راهرو بار نیسنگ
 را اشغال کرده بودند، نشست.  زیم

از کتاب ها را برداشت با   یکی انداخت سپس  لشیبه وسا   یاجمال یقرار گرفت و نگاه زی م پشت
 و مشغول مطالعه شد.  دیعنوانش ابرو درهم کش دنید

با وجود سوزش   یشده بود که حت سندهینو یخردمندانه   فاتینوشته ها و توص  ریقدر درگ آن
از   لیم یبار زنگ ساختمان به صدا درآمد و او ب  نیز کتاب را نداشت، چنددل کندن ا لی چشمانش م

 کتاب گذاشت و با دست آزادش در را باز کرد.  یبرخاست، انگشتش را ال  شیجا

  ستادیوارد ساختمان شوند اما مرد جوان همان جا ا انی تا آلفرد و همان دختر گر دیحرف کنار کش یب
 آزاد ساخت.    شیو مچ دختر را از اسارت پنجه ها
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 . یمنه، خوشحالم که قبل از همه انتخابش کرد یها یکه دستته جز عالقه مند ی کتاب -

کمر دختر گذاشت و به   یسکوت به مرد خوش پوش مقابلش چشم دوخت و او با لبخند دست رو در
 کرد.  تشیداخل ساختمان هدا

باهاش   یهر طور که دوست دار  یالبته آزاد  کهیکوچ ی هی هد هی نیا ،یکه زجر کشش کن اوردمشین -
 . یبرخورد کن 

 را به دستان او سپرد.  تزایپ  یگذاشت و پاکت ها شی پ یقدم گاردیبا اشاره اش، باد سپس

 همراه برات آوردم. هی نی هم یبرا  یتو نباش دی گفتم شا یغذا خوردنم ول  ییمن عاشق تنها -

مستحکم از ساختمان   ییو با گام ها دیپا چرخ یپاشنه  یتشکر سر تکان داد و آلفرد رو ینشانه  به
 دور شد. 

 گذشت.  د،یلرز یاما به شدت مبود  دهیاشکش خشک  یکه چشمه  یرا بست و از کنار دختر  در

دوباره   یداد سرگرم مطالعه  یکه شامه اش را نوازش م یی توجه به بو یاش نشست و ب  یصندل یرو
 گذاشت.  یتا دختر پا به سالن اصل  دیطول کش یا ه یکتاب شد، چند ثان ی

 شد. یگرفت حتمًا جسمش آوار م  یبود و اگر آرام نم یرعادی غ لرَزش

 سر بلند کرد و او را مخاطب قرار داد. یمهد

 . ینیجا بش  هیبهتره  -

سستش را   یو پر نفوذ او گره خورد و قدم ها یدر نگاه جد یلحظه ا یهراسان دختر برا چشمان
 سالن کشاند.   یسمت تخت گوشه 

اش بلند شد،  یصندل  یدختر تمرکزش را ربود که کتاب را بست و از رو یبرخورد دندان ها یصدا
 را برداشت و به طرف او رفت.  تزایپ یاز پاکت ها  یکی اش را از تن درآورد و  یهود

در خود جمع   ینی کردند و او چون جن یموج سوار  یتنومند مهد یبازوها یسرگردانش رو یها لهیت
 شد.
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 را به سمتش گرفت.  یو بدون نگاه به او، هود  ستادیسر دختر ا یباال

 باهام نداشته باش، من...من حامله ام!  یکار  یکه دوست دار   ینه، تو رو جون کس  -

دل  یدون یحکمتت و شکر م  ایگله کرد:»خدا شیخدا شی لب پ ر یو او ز دندیدرهم تن شی ابروها
 شه؟!« ادآورهیدردم و  دیبا شهیسر راهم سبز م یاز بچه ها ندارم باز هر ک یخوش

 . یبپوش گرم ش -

 تخت گذاشت.  یرا به همراه لباس رو تزایپ یخم شد و بسته  د،یاز او ند یمل عکس الع یوقت

 نداشتم. تی بود کار نیهم جز ا تتیاگه وضع  ینترس، من حت -

را چنگ زد و با عجله آن را  یبه زن غالب شد و هود ت یبود که احساس امن   حی آن قدر صر کالمش
 . دیپوش

خواست ببرونم کنه، مجبور   یشد و م یعصب  ستمین زهی دوش هیمن مثل بق  دیسناتور فهم  یوقت  یول -
 شدم بگم حامله ام... 

 نشان داد تا او راحت تر حرف بزند.  شیخود را مشغول غذا یمهد

 سرفه زد تا راه نفسش باز شد.  چند

 مرگ کنم. یهزار دفعه آرزو یبکشم و روز  یتا مجبور نشم در به در  -

 نداشت.   ینیبه عقب نش  یلیهق هق افتاد اما م به

فروشنش و   یو م رنشی گ یاومدن بچه ام...اگه دختر باشه ازم م ایدونم به محض به...دن یمن م -
 تاوان پس بدم و هم خوا... دیاگه...پسر باشه...با

  شیکالم او در گوش ها یمانع از رخنه  شیها قهیضرب شق ایدانست زن زبان به دهان گرفت  ینم
 شد.
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داشتند، فکر کرد و آتش   شیحکم ناموس را برا کشانیبه   کیبه زنان و دختران وطنش که  یا لحظه
کننده اش   رانیآب برد تا به کمک آن حس و یو او دست سمت بطر  دیانتقام در وجودش شعله کش

 را خاموش کند. 

 

 دهان باز کرد.  هیکه زن پر گال نیحکم فرما بود تا ا نشانیشد سکوت ب یم یا قهیدق چند

 ! شیکشت  یم دیبا -

 . دیکش  یقیسمتش روانه شد و او آه عم  یمهد یاستفهام  نگاه

 ! نهیبب تی وضع نیمن و تو ا ارهی دونم، دووم نم یم -

 داد.  هی اش تک  یصندل  یزد و به پشت نهیبه س دست

 ؟ یک -

 تکان داد.   نیچشم بست و سرش را به طرف زن

 تو ساق پاش.  یک یتو بازوش و اون  یکی  ،یبعد یزد و دوتا ییو هوا  ریت  نیاول -

محافظ را رقم زده   یزندگ انیحرکت اشتباه پا کیرسانده بود که   نیقیگلوله ها او را به  کیشل یصدا
 زن خالفش را اثبات کرد.  یو گفته ها

 نقشش فرو رفت و زبانش تلخ شد.  در

که آلفرد حضور داره دهن باز   ییکه جا نیکرد نه ا یم ک یبدون اخطار، به من شل   دیحقش بود. با -
 کنه و صداش رو باال ببره.

 از درد سمت هم حمله ور شدند.  شیشکم تختش نشست و ابروها  یزن رو دست

 کارها رو نداره... نیآرش من دل ا -

  شهیکه بهش گفتم داره پدر م یو ادامه داد: مخصوصًا امروز  دیکش یق یکاستن از دردش، دم عم یبرا
 بار دومش باشه؟  نیخوش نشون داده که ا یها رو چارهی به ما بدبخت، ب یک  یزندگ یول
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 را زدود.   شی گونه ها یاشک روان رو یهود نیآست با

  نجایاومدن بچه مون از ا ایقبل از به دن دمیصبر کن قول م گهیخرده د هیبغلم کرد و در گوشم گفت  -
 ...میبر

 ستادهی : هنوز تو بغلش بودم که...خبر دادن سناتور اومده...من حس کردم...مردم اد یزد و نال هق
 ُمرد...

 و به سمتش رفت. ختی آب ر یوان یل یاش رعشه گرفت و مهد چانه

 . ریبگ -

 را به دست مرد مقابلش داد.  وانیو دوباره ل  دیآب نوش  یا جرعه

 بست.  بگه و یز یچ  هیشده بود، هزار بار دهن باز کرد  وونهید -

 با فاصله کنارش نشست.  یمهد

  یفقط... دلش نم ادیسر خودش...م یچ ستیو مهم ن دهیم میآخر گفت...گفت فرار یتو لحظه  -
 ... لمس شم. بهیغر هیکه توسط  نینفر بهم چپ نگاه کنه... چه برسه به ا هی یخواد حت

 جدا کرد و به دستش سپرد.  تزایاز پ یا  یحرف برش مثلث یب

  ه،یباز نی تر فیمرد... کث هی رتی با غ  یدونم...باز  ی! من مرهی...که هر لحظه نم شیکشت یکاش م  -
 و... ارهی کاش تا شب دووم ن

 را همراه آن قورت دهد.  نشیزد تا بغض سنگ زیوسوسه انگ یتزایبه پ  یکوچک  گاز

  تیگرده بهم احساس...امن یتنم...نم ینگاهت که رو یول یی...از اونایکیدونم تو هم  یدونم، م یم -
 ...به عواقب حرفام فکر...نکنم!یکه حت یقدر  نی...ادهیم

تمام   یلبانش را داشت و او با خودخواه دنیقصد به آغوش کش ینیری لبخند ش  ،یاز آن همه تلخ  پس
 آن ها را صامت نگه داشت. 
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کرد را به زبان آورده بود و چون پر سبک شده بود و چند   یم  ینیبد، هر چه سر دلش سنگ ای خوب
کتاب شده بود اما  یادامه  یبه اصطالح سرگرم مطالعه  یشد که او غرق خواب و مهد  یم یساعت

 بود و تمرکز نداشت.  نیآشفته سنگ یذهنش از افکار 

و در ساختمان را باز   دیصورتش کش  یشسته رون شیبه ته ر یساختمان به صدا درآمد و او دست زنگ
 کرد.

 . دیاون محافظ امشب تو مراسم حضور داشته باش یجا دیآقا گفتن بهتون بگم شما با -

 در قرار گرفت و مانع شد. ن ی مرد ب ی»باشه« سر تکان داد و خواست آن را ببندد که پا یمعن به

 . میبر دیبا  ادی ب دیبه دختره بگ  -

 براق او دوخت.   یبه کفش ها خشم آلودش را نگاه

 پات و پس بکش تا قلمش نکردم!  -

 به عقب برداشت.  یبود که مرد ناخودآگاه قدم  تی مملو از جد لحنش

 خوام قصد جسارت نداشتم.   یعذر م -

 لبانش را دربرگرفت.  ظی غل یپوزخند

 منتظر باش. -

 زد: خانم؟  شیو آرام صدا ستادی مرد بست و باال سر زن ا یدر را به رو سپس

کمر راست کرد و   یو چشم گشود، مهد دیدست کش یای رو یای از دن عیسبک بود که سر خوابش
 نگاه منتظر او داد.  یبرا یمختصر  حیتوض

 اومدن دنبالت.  -

به آن زد و  ییرا از تنش خارج کرد، تا یبرخاست و هود  شیاز جا لیم  یو ب دی زن از ترس لرز ی چانه
 .دندیرا به آغوش کش گریکد ی  شیگرفت که ابروها یف مهدآن را به طر 

 سرده. رونیبپوش ب  -
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 .اوردیسمتت هجوم ن  فیکث ی نگاه  گریبا وجودش د دیشا  دیبگو نخواست

 زد.  یلبخند کم جان  زن

 امثال من قدغنه. یجا پوشش برا نیممنون، ا نه -

 اش اضافه شد. یشانیبه خطوط پ یگر ید قیعم  خط

 ؟ یچ یعنی -

پر نفوذ او سر   یها لهیگونه از نگاه به ت نیدامنش کرد و ا یها نیرا مشغول مرتب کردن چ  خودش
 باز زد.

ر  نیا یهر ک یعنی -  مدله حق...  ایجا َدنس 

لرزانش   یو به پاها دیکش شی به موها یو او هول کرده دست دیکالمش را بر یزنگ رشته  بانگ
را مهمانش    یکه چند ساعت یساختمان سمت مرد کیبار یوفرمان حرکت داد اما قبل از ورود به راهر 

 بود، برگشت. 

 یم شهی چون مامانم هم  یبتراشم، نه توقع ندارم درکم کن لی خواد واسه کارهامون دل ینه دلم م -
راجع بهم عوض   تتیفهمه فقط دوست ندارم ذهن یگرسنه رو نم هیحال   ریآدم س هیوقت   چیگفت ه

 شه!

 یهمه چ یشود سپس ادامه داد: برا شیگونه ها ی باران رو  دنیتا مانع از چک دیکش یق یعم دم
 ممنونم.

 کنم.  یخواهش م مهمانش به دنبال او روانه شد و نجوا کرد:  یبدرقه  یبرا

دست دور   دنشیتا او از ساختمان خارج شد، مرد به محض د ستادیا یاز زن در را گشود و کنار  قبل
گفت: آقا گفتن رأس ساعت هشت    یرا کنار گوشش پچ زد بعد رو به مهد یز یاو انداخت و چ یشانه 

 . دیتو کاخ باش

 بود، گرفت.  دهیانداخته بود و لب به دندان کش نی کالفه اش را از زن که سر پا چشمان

 حتمًا.  -
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 *** 

 

 را  لشیوسا ه یبعد از خواندن نماز صبح، با طمأن نیهم یکردن با نهالش را نداشت برا  یخداحافط  دل
  ش،یاو در جا دنیخواهرش چشم دوخت و به محض غلت یبای به صورت ز یا هیجمع کرد و چند ثان 

 دهانش گذاشت و به سرعت از خانه خارج شد. یدست رو

آن که نگران  یشده بود و به جا قهیدست به  یرا تار کرده بود و او نرفته با دلتنگ دشید اشک
 لحظات خواهرش را داشت.  یخودش باشد دلشوره 

در همان حال   د،یبخش یشتر یسرعت ب  شیانداز شد به گام ها نیاش که در کوچه طن یگوش  بانگ
 تماس را وصل کرد.

 سالم. -

 کرد.  انی ب یساده را هم به سخت یکلمه  نی بود، هم شیکه در گلو  یحجم بغض انیم از

آدرس و بارکد مربوطه   یصبر کن  دیفقط با  گهید دهیرم؛ زنگ زدم بگم مدارکت تأوقت ندا  ادیسالم، ز -
 رو واست بفرستن. 

 کم کند. شیتا از لرزش صدا دیکش یق یعم  نفس

 فرستن؟  یم یک -

 شد.  ادهیرا خاموش کرد و پ  نیماش یاس

 از دو، سه ساعت طول بکشه. شتریفکر نکنم ب یدونم ول ینم -

 بود.  یبار نگاه پر حرف آدم ها، خودش عمر  ریسه ساعت تنها و ز  دو،

 ؟ یندار  یباشه، کار  -

 زد.  ایداد و دل به در هیتک نی در ماش به

 ؟ یمطمئن اسی -
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 لیکه م  یبه خاطر نجات نهال از گرداب   دیبود اما با نانیکه نداشت همان حس اطم  یز ی تنها چ دیشا
 زد.  یکار م  نیاو را داشت، دست به ا ی به فروکش

 مرد روزنامه به دست نشست.  یپارک کنار مجسمه  مکتین یرو

 آره، مطمئنم. -

 تنها گذاشت.   شیپر از ابهام روبه رو یایرا با دن  اسی»باشه« به تماس خاتمه داد و  کی با

به   یکرد کم یمجسمه قرار داد و سع یشانه  یدر خودش جمع شد، سرش را رو یسوز هوا کم از
 چشمان خسته اش استراحت دهد.

صحنه حاضر    یکند تا رو  یبرتر دعوت م دانیم یاو را به عنوان ش یاست و مجر  تی غرق جمع »سالن
و از تالش    ستدیا یم بونیافتاده پشت تر یکنند و او با سر  یم قشیتشو ستادهیشود، حضار ا

داند که  یم  یخواهر  ونیو همه را پس از خداوند مد دیگو  یم تشا یبه بار نشستن آزما یبرا شیها
 به او قوت قلب داده و... شمانشبا چ

 یآورد که روز   یرا به زبان م یکند و نام بزرگان  یمداخله م یشود، مجر  ی م  نیکه سنگ بغضش
به صف شده اند و هر کدام   دهیآفر   خیکه تار یفرد دنی د یاو بوده اما حاال آنان برا یآرزو دنشانید

از پرچم  اتررا فر رانیگرانبها با خود آورده اند تا قدردان او باشند که پرچم ا یا هیدر باب تشکر هد
 به اهتزاز درآورده است.  گرید یکشورها

برسد تا به   انیمراسم به پا نیتر ا عیکند که هر چه سر یاست اما دل دل م ی نیری لحظات ش اگرچه
 نی تواند از ا  یم یاست که به راحت ادیو پاداشش آن قدر ز دهیکه حماسه آفر دیخواهرش بگو

و   ردیدوست دارد دستان خواهرش را در دست بگ ابد،ی  یمردم خالص زیآم  ریو نگاه تحق  یدوگانگ
خواهد او را به امالک ببرد   یکند، دلش م نیرا باال و پا گران ید بیج  ینیسنگ ست یالزم ن  گرید دیبگو

سر و   یهر ب  گریخواهد برادرانه خرجش کند تا د یدر مرکز شهر به نامش بزند، دلش م یتا خانه ا
 شدن به ُدردانه اش را نداشته باشد.  کیجرأت نزد ییپا

  نیتا به خواهرش ا دهیرا دو  ریرسد و او از ذوق، تمام مس یم انی به پا فاتشی تشر یبا همه  مراسم
 د.کن  یخبر مسرت بخش را بدهد و او را غرق شاد

 کوبد و...« یدر م یدست چند ضربه رو  با
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داد، آدرس را  یو تاب چیچشم باز کرد و به کمر خشک شده اش پ لیم  یاش ب ی گوش  امکیپ  یصدا با
 بدهد.  ری رنگ تعب شی ایخواند و به راه افتاد تا به رو

 *** 

 

 زمزمه کرد: آب. یدار یدر حالت خواب و ب شهیبود و او مثل هم  دهیامانش را بر یتشنگ

 غر زد.  شیرا باال برد و بدون باز کردن چشم ها  شینشد صدا یخبر  یبعد وقت  هیثان چند

 که خراب خوابم.  یاسیَاهه، آب بده  -

برخاست و سر   شی از جا یها رفته بود با بد خلق یمتیبه خاطر او به جنگ نامال  اسیخبر از آن که  یب
 . دیآب را سر کش یرفت و بطر   خچالیوقت 

را با   شی پلک ها ند،یب یو احساس کرد خواب م دیرا د اسی یخال   یبازش جا مهیچشمان ن یال از
خود گفت:»حتمًا    شیشانه باال انداخت و پ  الی خیخواب را کنار زد و ب یدست ماساژ داد و پرده 

 .«رهی خواسه نون تازه بگ

  یدند و او براحمله ور ش گریکد یسمت  شی ساعت افتاد، ابروها ینگاهش به عقربه ها یوقت اما
کز کرد و   یدرآورد بعد بالشت به بغل گوشه ا  ینظم یگذراندن وقتش، تشک ها را تا زد و خانه را از ب

 نگاهش را به در خانه گره زد. 

موضوع نهال را  نیرفته بود و پس از گذشتن دو ساعت هنوز برنگشته بود و ا  رونی او ب یب  اسشی
ها،   امیپ لیاعتنا به س یکوله اش درآورد و روشنش کرد و ب بیاش را از ج  ینگران ساخته بود که گوش

  ازباشد، تماس شما   ی:»مشترک مورد نظر در دسترس نمغامیبا پ یرا گرفت و وقت اسی یشماره 
تپاچه هر چه دستش آمد و دس دیگردد.« مواجه شد به جنون رس  یابالغ م شانیکوتاه به ا امی پ قیطر
 زد. رون ی و از خانه ب دیپوش

به آن ها رفته باشد، سر زد بعد   دی خر  یممکن است برا اس یزد   یکه حدس م یی سراغ مغازه ها ابتدا
  ینیها نشست و به معتاد مکتی از ن یکی  یرو وسیبه پارک معروف و پر خطر محله شان رفت و مأ
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 د،گسترانده بودند و تنها چند گام با او فاصله داشتنو نوش  شی پشت پارک بساط ع یکه در خرابه 
 چشم دوخت. 

  زخانیکه پاتوق چنگ یبلند شد و سمت قهوه خانه ا شی در سرش جرقه زد و او شتاب زده از جا یفکر 
 بود، راه افتاد.

نفسش را حبس کرد تا استرس نشسته در جانش را   یچند لحظه ا یو برا  ستادیدر مغازه ا مقابل
او سر چرخاند، از کنار چند تخت گذشت و    دنید یخفه کند سپس پا درون قهوه خانه گذاشت و برا

 . اوردیو خم به ابرو ن  دیدرشت شن

خاموش کردن پچ پچ ها کنار    یرو ترش کرد و مشت گره کرده اش را برا د یکه او را د زخانیچنگ
 . دیکوب یچا ینیس

 تا ندادم دهناتون و بدوزن! نیری بگ  یاللمون -

 .دیکش  شیها لیب یبه س یدست یسکوت بر جمع حاکم شد و او عصب باً یتقر

 . سیتو ن  یجا، جا نی راهت و بکش برو، ا -

 نهال نشست.  یشان یپ  یرو قیعم  یخط 

 . یسیمن کجاس تو ن یکنه جا  نییکه باس تع  یاون -

  اسی: دیگذاشت و خودش را به طرف او خم کرد و کنار گوشش زمزمه وار پرس ی پشت یرا لبه  دستش
 کجاس؟ 

 را دراز کرد.  شیپوزخند به لب، پاها زخانیچنگ

 دونم اون خالتور کجاس.  یمن چه م ؟یجن زده شد -

حلقه شد   یچا  کیاراده دور استکان کمر بار یو انگشتان نهال ب   دیارزش بخش  یلقب ب زجانشیعز به
را    یهر عکس العمل یزد و اجازه  رون ی پاشاند و با دو از آن جا ب زخانیصورت چنگ   یرا رو شیو محتوا

 از او سلب کرد. 
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  شیهدف جاده ها را در پ یرا گرفت و باز هم با همان جمله روبه رو شد و ب اس ی یشماره   گرید بار
  یچراکه به قول دینرس یا جهیبه نت  یکند ول دایتواند پ یکرد به خاطر آورد او را کجا م  یگرفت و سع

 جا مانده و از آن جا رانده.«  نیبود:»از ا  یآدم تی حکا اس،ی

 

نشست و نگاهش را به   یمغازه ا یاز پله  ینامعلومش نداشت که گوشه ا ریمس یادامه  یبرا یینا
 و داشه باش، نذا ب ش بد بگذره.«   اسی یاقلکن هوا یول  یس یو ن یما نبود میآسمان گره زد:»اوس کر

  شیکه از درد پا  یکه به گز گز افتاده بود را دراز کرد، کم یی بغضش را فرو داد و پا یقی نفس عم همراه
 محقرشان دوباره به راه افتاد. یوار یدر چهار د اسی دنید دیکم شد به ام

 اشت. د شی به خانه در پ  دنیتا رس یا یسرد شده بود و راه طوالن اریبس هوا

قدم  ابانیسمت خ  دیگرداند و ناام یتلفن یتاکس افتنی دیسردر مغازه ها به ام یرا رو شیها لهیت
 برداشت. 

 داد. نی اش را پا یدود ی شهیترمز زد و ش شی کنار پا  ینیگذشته بود که ماش یا قهیدق چند

 .یزد خ یباال،   ایب -

را داشتند و او سرسختانه آن ها را به  شیبه خرمن موها  وستنیپ لینهال از تعجب م یابروها
 گره کرد.  گریکدی

 کنما!  یزنم شل و پلت م  یحال و حوصله ندارم م ،یبه باز  چیبپ  -

 لبانش نشست.  یآمد و صورتک لبخند رو فیجوان از نوع صحبت دختر سر ک  مرد

 .یمن و بزن  یتون  یم یبعد که گرم شد  نیرو زم فتادهی ن تی سوار شو تا از سرما اون دماغ موش -

عقب   یصورت منتظر مرد ُسر خورد و قدم  یدانست رو ینامش را نم  یکه حت ین یاز ماش چشمانش
 رفت. 

 برو رد کارت.  م،یس یما اع اوناش ن یَن حاج  -
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 تواند باشد. یم یخوب  یدختر سرگرم نیبا سناتور حس کرد ا جهی نت یاز ساعت ها بحث ب بعد

 : از کدوماش؟دیپرس طنتی پر از ش یاش کرد و با لحنحواله   یچشمک

 دور شد.  نی اشاره زد و چند قدم از ماش یبا دست »برو بابا«ا نهال

 نشان دهد دستانش را باال برد.  یجوان دنده عقب گرفت و قبل از آن که دختر واکنش تند مرد

 .یدیبود ل  یهمه اش شوخ  یول  ممیمن تسل -

 چاره ساز شد.  د،یو بخشکه در آخر جمله اش به ا یلقب

 . سمین  ایمن ب ی ول  ین  یباشه مشکل -

 به رنگ شب دختر بند زد.  یها یبه گو یچشمانش را پرسش جنگل

 چرا؟  -

 و ظاهر او اشاره کرد.   نیدست به ماش با

 . میش  یناجوره اع اون گذشه مزاحم نم یدم و دسگات واس محل ما وصله  نیا -

 باز کرد. شی در را برا نیشد و از داخل ماش  خم

- take it easy . 

 .« ری نگ »سخت

 بست. یم  خیکل وجودش از سرما،  ستادیا یآن جا م  گرید ی قهیدق  کیداشت اگر تا  حتم

 . دیجسم سردش را در آغوش کش ی مطبوع یشاگرد که نشست گرما یصندل  یرا کنار گذاشت، رو تعلل

 افت ناراحت شه که ما...  یاف م یج  ایگم نکنه زنت  یم -

 آلفرد کنترلش را از دست داد و قهقهه زد. باالخره

 آدرس و بده تا دوست دخترم نکشتتمون. ،یخوب یل یخ -
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لذت را از   تی خواست نها یبود دلش م  گرید یاگر زمان دی افکارش شد، شا ریآدرس را گفت و درگ نهال
و غرق لذت   ندیرا بب  گرانیحسرت بار د دگانینبود که د  یت یاو در موقع یول ردی بگ  نیماش نیا یسوار 
 شود.

 چیمتوقف شده بود که ه  ییدر جا نیکه ماش دیفکر زهرآلودش کش  کی دست از هزار و  یزمان
 به محله شان نداشت.   یشباهت

جمله در سرش رژه  کی را مجروح کرد و زبانش فلج شد و تنها  شیتک تک سلول ها   ترس
 ؟« یاعتماد کرد اروی نیبه ا یشوت به چ  جرأت  ی:»دختره رفت 

 

 یذره ا  یبه دست و پا افتادند و برا شیها اختهی نشست،  شی ها یآلفرد که در حلزون یصدا
 به رنگ سرخ درآمد. شیسرش حمله ور شدند و گونه ها یبه سو ژنیاکس

 . امی و ب رمیو از دوستم بگ میمنتظر بمون، من برم امانت قهیچند دق -

 چیاز حجم دلهره اش را نابود ساخت اما او همچنان قدرت نشان دادن ه یمرد جوان کم  کالم
 گذاشت.  شی بازو یرا نداشت که آلفرد دست رو  یواکنش

- are you ok ? 

 ؟« ی »خوب

 را به هم گره زد و مانع از بروز هراس در کلماتش شد.    شیو ابروها  دیرا پس کش دستش

، ما باس قبل ا -  .می که خونواده نگرون شن رفع زحمت کن نید  نشد د 

 .دیمرد جوان باال کش ینداشته اش پوزخند زد و چشمانش را تا نگاه وحش یدل به خانواده  در

 را برداشت.  شیخم کرد و پالتو یدو صندل  ن یتنه اش را از ب مین

 . یکه برگردم بر  نی قبل از ا یتون یم یجاها رو بلد نیاگه ا یبرسونمت ول لمیمن ما -

 به آن کرد. یداد و اشاره ا نیسمت نهال را تا انتها پا  ی شهیش بعد
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 ندارم. یبد تی ن  یروزنه که باور کن هیهم  نیا - 

 هتل محبوبش کشاند. یپر غرورش، نگاه نهال را هم به سو یشد و همراه قدم ها ادهیپ  نیماش از

  دگانشی ماند تا از مقابل د رهیدانست خ  ینامش را نم یکه حت یمرد خوش پوش ریقدر به تصو آن
  شیاعتماد و فرار مانده بود و برا یگرفت، بر سر دو راه یم دیکه با یمیمحو شد و او ماند و تصم

 اعتنا نبود.  ینسبت به او ب  گرانیمرد مثل د ن یبود که چرا ا  بیعج

که   ینیماش دنینقصش شد که با د یصورت ب   یمشغول وارس نی بغل ماش نهیدرون آ ل یدنبال دل به
ها   نیب ی رابطه  جادیبود انگشت سبابه اش را متفکر به دهان برد و خواهان ا  ییجلو  نیمشابه ماش

 شد.

حرکت کرد و    اروی نیاگه ا سمیخود زمزمه کرد:»وام شی آن را پ د،یکه رس یا جهی بعد به تنها نت یاندک
نونم تو روغنه و    یسیس نیگنده اس و باس برم تو نخش ا یلیخ  یعنیشدن  فیالش ر دَام دنب نایا
 ...« اسی

 شد. ل یتبد یقی حرفش به آه عم یافتاد و باق  زجانشینبود عز ادی  دوباره

  یصندل ی رو  لشیزد و پس از گذاشتن وسا رونی بزرگ از هتل ب یبعد آلفرد همراه چمدان قهیدق چند
 عقب، کنار او نشست. 

 .یشرمنده که معطل شد -

 زد. یدستپاچه ا لبخند

 . میکن بر شی آت ،ین  یمالل -

 چشمم گذاشت. یدست رو آلفرد

 . یبخند یجور  نیبه مقصد هم دنیتا رس یقول بد دیفقط با بایز  یحتمًا بانو -

  ری کردند، ز  یکه آنان را ساپورت م   ینی شد و با چشمانش نامحسوس دو ماش قی لبانش عم  یرو  لبخند
 نظر گرفت. 

 ؟ یباس بدونم چ  کاره حسن  یول  فهیر د -
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 زد.  شیکوچک به ابروها یگره ا مردجوان

 ه؟ یحسن ک ؟یچ -

را به   شی انداخت و موها شیشانه ها یبرد که باد شال را رو رونی ب نی باز ماش ی شهیرا از ش  سرش
 گرفت و او قهقهه زد. یباز 

را آن گونه   شی لحظه ها ستنیز یاجازه  ،یکاست تا به دخترک پر از شور زندگ   یکم  نیسرعت ماش  از
 که حقش بود، بدهد.

 . میافت یم ریداخل و حجابت و درست کن وگرنه گ ای بسه، ب -

 نیگفت: مگه تو ا لبانش بود یخواسته اش عمل کرد و همان طور که آثار خنده همچنان رو به
 پا و داشه باشه؟  زیغزال ت نی هس که جنم کل انداختن با ا یمملکت لگن

 جوان با خنده سر تکان داد. مرد

 دوست پسرته؟  ه؟یحسن ک   ینگفت -

 خباثت ابرو باال انداخت.   یبار به نشانه  نیچند

 ه؟یچ  یاسم و رسمت چ یعنی، َن بابا  -

 شد.   یچشمان مرد جوان نورافشان جنگل

 و تو؟  نسمیزیاسمم آلفرد و تو کار ب  -

 خم شد.  شی در جا یاش گذاشت و کم  نهی س یرو دست

 .یالخصوص بدبخت  یهمه عل  زدلیُشما نهال و عز کیکوچ -

 را متوقف کرد.  نیکه آدرس داده بود، ماش یدر محل درست

 ؟ یشیمنم م زی عز -

 آن بست. یو کمر به نابود غالب شد  یدیچشمانش به سف یاهیس
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و  دی چراغ خاموش خانه لغز یشد، نگاهش رو اطیو وارد ح  دیمتصل به در را کش یمفتول میس
 را نباخت.  دشینفسش آه شد اما ام

خواد سورپ...«    یباز م ای دهیَخسه بوده خواب  دیمثبت را در ذهنش پروراند:»شا یا شهیهر قدم اند با
 هم فشرد تا مانع از بارش چشمانش شود. یدندان رو اسی یخال یبه محض مواجه شدن با جا یول

کم رنگ در ذهنش جان گرفت و   یخاطره ا  ادیآن گذاشت و  یغم بغل کرد و سر رو یدر زانو کنار
 مقاومتش شکست. 

بود  دهیکشاطرافش دست  یایبود و از دن یمغازه ا نیتر یپشت و یپر از ماه  وم یآکوار  یتماشا »غرق
هق هقش   انی سر داد و م هیگر یکرد، در عالم بچگ  نشی محکم به او زد و پخش زم ینفر تنه ا کیکه 

را بوسه باران کند تا   شیرا نوازش و زخم ها شینبود که موها یمادرش را خواست و دست پر مهر 
فت و  ر یغالب شده بود و او هق هق کنان راه م  فشی به روح لط  ییخوب شوند، ترس از تنها
 ...خوام!« را سر داده بود.یشعار:»من ...ما...مانم و م

پناه   د یساختمان مرتفع پاساژ از دست باران شد ریشده بود و او پر از وحشت ز  کیکم هوا تار کم
 بلند مقابلش زانو زد.  یکه قامت ختیگرفت و آرام آرام اشک ر

 شده کوچولو؟  یچ -

 برگرداند.  یبرد و از او رو نهیبه س دست

 مامان و بابات کجان؟  ؟ یجا نشست نیچرا ا -

 زبانش نشست.   یو تمام غمش رو دیاش لرز چانه

 من...ُگم...شدم. -

  یبا وجود آن همه اشک، برق چشمانش محصور کننده بودند و آدم را از عقل خلع سالح م یحت
 کردند. 

 ؟یازشون دار  یآدرس  ایشماره  -
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 تکان داد.  نیسر به طرفهراسان  دخترک

 !میکن  یم داشونینکن، با هم پ هینداره، گر رادیا -

لبانش را دربرگرفت و به   یکوچک ی بود که ناخودآگاه منحن ن یریبه آغوش گرم خانواده اش ش  بازگشتن
 گل انداخته اش داد. ینوازش گونه ها یبرا  یشتر یجرأت ب  اسی

 هی حاال اجازه دارم شما رو به   م،یکن دایبابات و پ  جا تا مامان و نیا میا یقدر ب نیا دمیقول م -
 گرم مهمون کنم؟ یدن ینوش

کنم   یام و م یتموم سع  یعنی ستمی ن یکوچولو من آدم بد نیکه او ادامه داد: بب دیلب برچ  دخترک
 هیکه متوجه ات بشه  یممکنه نفر بعد یجا بمون  نیاگه تو ا ینرسونم ول بیآس گرانیوقت به د چیه

 کنه.  تتیآدم بد باشه و اذ

 انگشت اشاره اش را به طرف آسمان گرفت.  بعد

دوست داره و منم از طرف اون اومدم تا مواظبت باشم،   یلیمهربون هست که خ  یخدا هیاون باال  -
 ؟ یخونه و گرم ش  میبغلم تا بر یایم

 گرفت. او  یرا به آسمان بند زد و انگشت کوچکش را جلو نگاهش

 قول...بده. -

 یبرا یقانون یر ی گیپ زخانیدانست با وجود چنگ یبود اگرچه م یکه داده بود، راض یدلش از قول ته
  یکرد و آغوشش را برا یممکن است اما ذهنش را خال ری گنجشکک لرزان غ نیا یکردن خانواده  دایپ

 او گشود.«

از اشکش   سی صورت خ یرا حواله  یجان   یلبخند ب زیچنگ  یدر راه خانه   اسی یها یچرب زبان ادی
  یو دوس دارم، م یکه هر ک ه یشد:»مشکلت با من چ رهی شان خ ینقل یکرد و او به سقف خانه 

 ش؟« یریگ

بس که    یچاخان م اسی ه؟یچ  یدون یچشمانش را پاک کرد و ادامه داد:»م ر یکاپشنش ز نیآست با
  شمیپ اسیاالن   یآت داشبنده   یباق نهویمنم ع یمه هوان یچرت و پرتا، تو اگه  نیو اع ا یدوسم دار 
 بود َن...«
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 یاز سو ی خبر  افتنی دیاش را پوساند و او هول کرده تماس را به ام هیگال سمانیاش ر یگوش  بانگ
 وصل کرد. اسی

 

  شیتأسف تکان داد و پ یبه نشانه  یبالشت انداخت و سر   یحوصله رو یرا ب  یزد و گوش   پوزخند
 !« نیکاشت یخود زمزمه کرد:»کاش جا سرمون، کف دسمون مو م

ظرف آش عدس   یرفت، نگاهش که رو خچالیکرد که به ناچار سمت  یم یاحساس گرسنگ  بیعج
 را بست و بغضش را همراه بزاق دهانش فرو داد.   خچالیو در   دینشست لب گز

 یرا فشرد و بالشتش را برداشت و مقابل صفحه  وتریمپکا  یدکمه  ال،ی از دست فکر و خ ییرها یبرا
 را پخش کرد.   یلمیآن گذاشت و ف شگرینما

  اسیحواس سر چرخاند تا واکنش   یعاشقانه، لبخند زد و ب یصحنه ا دنیشده بود که با د لمیف غرق
 تنگ شد.  شی از پ شتریکرد و ُخلق نهال ب یاش دهن کج  یخال  یکه جا ندیرا بب 

او را از خاطر   اسیهم مطمئن شود  ندیانداخت تا هم ساعت را بب  یگوش شگرینما  یبه صفحه  ینگاه
 دور از تصورات او بود. یز یچ  قتیحق  اینبرده است اما گو

شدند و او   نی سنگ شی، کم کم پلک هابند زد  توریرا به مان  شیها لهیو دوباره ت  دیکش یکالفه ا پوف
 پا گذاشت.  قیعم  یبه خواب

بار همان   نیا د؛یو به پهلو چرخ   دیگونه اش احساس کرد، ابرو درهم کش یکه رو یس قلقلکاحسا با
در امان ماندن از   یرا به ُسخره گرفت و او در عالم خواب دست بلند کرد و برا  گرشید یحس، گونه 

 سلولآشنا رعشه به جانش انداخت و  ییآن صدا یکه در پ دیبه صورتش کوب  یشر آن حشره، ضربه ا
 ساخت.  داریرا ب  شیها

 .شهیپوست نازت خراب م ،ینزن لعنت  -

 کرد. امیچشم گشود و ق دهیترس

 ؟یخوا یم یجا چ  نیا -
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 داد.   شی ها لیب یبه س  یتاب

 پخ پخت نکنه.  یمعلومه خب، اومدم مواظبت باشم کس -

 بالشت زد.  یچند ضربه رو بعد

 بخواب، نترس.   ایب -

 . دیهم سا یدندان رو نهال

 سرت.  ختمیو کل محل و نر دمینکش  غیتا ج  یبه باز   چیپاشو بپ -

منه و  یجا خونه   نیخوشگله؟ ا یترسون  یم  یقهقهه سر داد و پر تمسخر گفت: من و از چ زخانیچنگ
 خور منن. رهی محل ج هی

 به شماره افتادند.  شی نفس ها تی عصبان از

 . رمیخب، تو بمون من م  لیخ -

از پشت   شیاش را هم بردارد که موها یچنگ زد و خواست کوله پشت نیزم  یاش را از رو یگوش
 شد. دهیکش

 عجل...  نیکجا با ا -

 صورت او کوباند.   یچشمان نهال را گرفت که دست مشت شده اش را رو یجلو خون

 دس نجست و به من نزن! -

 او ُتف کرد. ین دهانش را کنار پادرو خون

 کاراتم! نیعاشق هم  -

کالمش  یرا چاشن  هیبد دهانش نهال را آُزرد که دست مقابل دهانش گرفت و ُعق زد و گال یبو
 ساخت. 

 من... ،یمن ینداشته  ی بابا یالمروت تو جا -
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 .دیکوباند و حرف در دهان نهال ماس واریکه کمرش را به د دیاو را نشن یصدا  زخانیظاهرًا چنگ اما

 ! شیه -

بار با   نیتکان داد و چند نیمقابله با او سرش را به طرف ینگاهش را به سقف دوخت و برا یا لحظه
 به او زد. یمحکم  یلیشد و س یعصب  زخانیو کمک خواست که چنگ  دیکش غیتمام وجود ج 

 !ارهی پت یخفه شو دختره  -

 کرد.  یجلوه م   فیضع دیشود، نبا  رشی عز اسی یگذاشت شرمنده  یم دینبا

 یاو کوباند که باعث فاصله ا ی قهی از دستانش، آرنجش را در شق یکیتقال کرد و با آزاد شدن  دوباره
 اش را درآورد.  یب ی ضامن دار ج یشد، هول زده از کوله اش، چاقو  انشانی اندک م

 کنم! یکه شکمت و سفره م ایجلو ن  -

را از ضامن خارج   شیسمت او برداشت و نهال چاقو  یگرفت و قدم دهیرا ناد دشیتهد زخانیچنگ
 کرد.

 زنم!  یم اسمیبه جون  -

پشت سر او زد و سر خم کرد تا لبانش را   واریاز دستانش را به د یک یابرو باال انداخت و  زخانیچنگ
 چاقو را در شکم او فرو کرد. دهی شکار کند که نهال ترس

 

گرفت و هق هقش را در دم خفه کرد. به سرعت   زخانی چنگ یشده  ینگاهش را از دست خون  ناباور
 یو قدم ها دیاز درد لب گز  زخانی کاپشن و کوله اش را چنگ زد و به سمت در خانه رفت، چنگ

 را به دنبال او کشاند.  زانشیامن

 ؟ یو در... بر  ی... مگه شهر هرته بزن نمیبب ستایکجا؟! وا -

 نشان دادن خود به کار برد.  یقو یدر خشک شد و تمام تالشش را برا ی  رهیدستگ یرو دستش

 . یباال سر من  یکه نصف  شب یَن َپ، هرت ن  -
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 کش آمد. شی از پ شتریسخت شد و کلماتش ب   شی برا دنیکش  نفس

 ... و...یخواد... قاتل ش   ینگو که... دلت... م -

 به طرف او برگشت.  دهیترس نهال

، من فق اع خودم دفاع کردم.  -  د  َن د 

  میحال یو ادامه داد: انقد دیکش ق یعم  یرا نداد که نفس  شیها هیدرخواست ر ی خانه جوابگو ژنیاکس
 یو به زندگ یزنده بمون  مار سانیبه ب  ندیتا رس یتون   یم رونی ب یهس که اگه اون چاقو و نکش 

 و... یادامه بد تیکوفت

تصوراتش در انگشتانش نشست و او را به عقب   یورا یشد و قدرت  زخانیدستان چنگ ری اس شی بازو
 سر او آمد.  ییچه بال ندی هول داد و نماند تا بب

 ی هی به درخت قطور حاش ری کرد تا نفس کم آورد و ناگز هیو گر دیهوا دو ش ی قدر در گرگ و م آن
 را در شکم جمع کرد. شیزد و زانوها  هیکوچه تک

و او قاتل   اوردی طاقت ن زخانیچنگ دیترس یبود، م دهیفا یجمع کردن افکارش ب  یبرا تالشش
به کدام سقف، پناه ببرد تا بدون    دیبا گریدانست د ینم  یبود و از طرف  اسیمحسوب شود. دل نگران 

 ح برساند. هتک حرمتش شب را به صب 

 یرا گرفت و باز با همان جمله  اسی یشماره  کمیبار هزار و  یدرآورد و برا بش یاش را از ج  یگوش
 معروف روبه رو شد. 

 ی ندهیشد و به آ رهی نامعلوم خ یگذاشت و به نقطه ا شی زانوها  یو چانه اش را رو دیکش  یقیعم آه
 مجهولش فکر کرد.

افکارش را پوساند و او از   یپشت سرش خارج شد، رشته  یخانه  نگیکه از پارک ین یماش یصدا
 هدف شروع به قدم زدن، کرد.  یبرخاست و ب   شیجا

و   دیهوا در خود مچاله شد و کاله کاپشنش را جلوتر کش یها از هم سقبت گرفتند، او از سرما عقربه
و پدر نداشته اش شد   مادر بیها گذشت و هزاران فحش نص نیماش  نیتوجه به چراغ راهنما از ب  یب

 که اشک از چشمانش راه گرفت. دیخند  یو او از سردرد به حد
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بودند،   یورزش یکه در حال ورزش با دستگاه ها ییبزرگ شد و با پرس و جو از خانم ها یپارک  وارد
 کرد. دای را پ  یبهداشت   سیسرو

آب را باز    ری کان داد و شو حال زارش ت دهیرنگ پر یتأسف برا یبه نشانه  یو سر  ستادیا نهیآ مقابل
کاسته شود و ذهنش به   یچشمانش کم یبلکه از قرمز   دیکرد و مشت، مشت آب به صورتش پاش

 بگذارد.  شیپا شیپ  یو راه حل فتدی تکاپو ب

 *** 

 

 آرام به در اتاق آلفرد زد.  یبود که تنها ضربه ا نیپر ازدحام سالن پا یرفت و آمدها ری درگ فکرش

- come in . 

 داخل.«  ای»ب

گرش را به او  ن یتحس یها لهیانداخت و ت  شیبه ساعت گرانبها یاتاق که شد آلفرد نگاه وارد
 دوخت. 

 . میهم وقت ندار ادیبدم ز حی رو توض زهای چ یسر  هی دی. بانی بش  ای! بمیچه آن تا -

 او نلغزد.  یرا مهار کند تا به رو زگرشیکرد نگاه آنال   ینشست و سع انسالیمرد م کنار

زد که   یداد و بشکن هیاش تک یصندل  ی بود که با فراغ بال به پشت دهینقشه اش فرا رس یاجرا زمان
گذاشت، او اسلحه را به طرف   زیم یرا رو  یآمد و کلت شی پشت سرش پ  یگاردهایاز باد یکی بالفاصله 
 تفاوت جالدش نگرفت.   یب یچاله ها اهیو چشم از س دیخود کش

اون مرد و پر   یجا یدار  فهیاسلحه رو بدم دستت و بگم از حاال تو وظ  نیا یدونم االن منتظر  یم -
 . ستیخبرها ن نیاز ا یول  یکن

که کنار او نشسته بود، کرد   یانسال ی به مرد م یُسر داد سپس اشاره ا یبه طرف مهد زی م یرا رو اسلحه
 ست؟ ین  یسوال  ،یشون یشخص  گاردیسناتوره و تو امشب باد شونیو گفت: ا
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بود، انداخت و سرش را به   دهیاز او شن اریبه سناتور که وصف بس  ینگاه می را برداشت و ن اسلحه
 تکان داد.  نیطرف

 برخاست و دستانش را ستون بدنش کرد. شی از جا آلفرد

فرصت    هیبسنجمت پس خوبه اگه امشب رو  هیاز بق  شتریب یکن  یم کمی فکر کنم گفته بودم تحر -
 . یسربلند کن زمیدوست عز شیو من و پ ی عملکرد و داشته باش نیو بهتر ینی بب

زد و منتظر دستور بند   زیم یها  هیو او نگاهش را به پا دیلبانش را در آغوش کش یتصنع  یلبخند
 مرد جوان ماند.  یبعد

 .شهیجشن شروع م گهید  قهیتا چند دق ن،یپا میخب بهتره بر یل یخ -

 .ستادیداد و پشت سر او ا امی حکم ق  شیقبل از سناتور به پاها یمهد

پشت سرشان قرار گرفتند و   گرید گارد یشدند، او و دو باد  شگامیرا که ترک کردند آلفرد و سناتور پ اتاق
که به  گرانیکه در صدر مجلس کنار هم قرار داشتند، رفتند و نسبت به د یا یبه سمت دو صندل 
 کردند.  ییاعتنا یبرخاسته بودند، ب  شانیاحترام آنان از جا

بود  ستادهیا یکه گوشه ا یستیولونیو ینشستنشان را صادر کرد و برا یدست اجازه  یبا اشاره   آلفرد
  انیعر مهی ن یسالن را دربر گرفت و دختر  یآرامش بخش کل فضا ییبعد نوا هی ر تکان داد، چند ثانس

عرصه   رد،ک  یزهر چکه م شیگذاشت که از نگاه مهمان ها ی شد و پا درون سالن یتوسط بلندگو معرف 
 ضرب گرفت.  شیها قهیتنگ شد و شق یبر مهد

درون دستش را باال   یبرخاست و تابلو  شیاز جاعرب را به تن داشت  وخیکه لباس ش یاز مردان یکی
 گرفت. 

- one billion . 

 .« اردیلیم هی»

 تأسف شد. یجان داد تا مانع از تکان سرش به نشانه  یدختر به لبخند نشست و مهد لبان

 را باال برد.  شی و تابلو ستادینشسته بود، ا یعرب  خیکه درست مقابل ش  یگر ید مرد
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 . ستیو دو اردیلیم هی -

 گریبار د خیدو مرد چرخاند که ش  نی و ب  ختیو نگاهش را به عشوه آم دیلب به دندان کش  دختر
 گذاشت.   شیرا به نما شی تابلو

- Two billion and three hundred . 

 .« صدیو س اردیلیم »دو

  یبه احترامش کم  خیرود سر تکان داد و ش  یدختر باالتر از آن نم  نیدانست رقم ا یکه خوب م آلفرد
را در گوش آلفرد پچ زد   یز ی که سناتور پوزخند زنان چ دیکش  اهشیبلند و س شی به ر یشد و دستخم 

 و او را به خنده واداشت. 

 

و سرش به دوران افتاد و   دیجوش  شیبه فروش رفتند و خون درون رگ ها  یکی  ،یک یوطنش  دختران
 صورت کل مهمان ها گرداند.  یاو نگاه موشکافانه اش را رو

تا   دیکن ییرایگفت: لطفًا از خودتون پذ تی برخاست و رو به جمع شی شد، آلفرد از جا یکه خال  ستیپ
 راند دوم شروع شه.

به سمت بار   رگید یشدند و بعض   گریکدی ماندند و مشغول صحبت با  شانیاز مهمان ها سر جا یبرخ 
 سالن قرار داشتند، رفتند.  یکه در انتها یذیلذ یها یبزرگ مملو از خوراک  زیو م

 برگشت.  گاردهایاش بلند شد و به طرف باد یصندل یهم از رو سناتور

- I need some drink. 

 خوام.«  یم  یدن ینوش یکم »من

از   یک یو با دست به  ستادیمرد جوان شد که پشت به مهمان ها ا یباعث جلب توجه  شیآوا
فرار از نگاه    یبرا یفرصت مهد نی سناتور را انجام دهد در هم یاشاره کرد تا خواسته  شی گاردهایباد
  ردرا باز کند اما موفق نبود که مخاطب م ش یابروها یانداخت و تالش کرد گره   نیاو سر پا یزمرد

 خوش پوش قرار گرفت.



 تنفر دّوار 

115 
 

 ؟یخسته شد  وانیش نمیبب  -

داشته باشد که   دنیسوال پرس یبرود تا اجازه  شیپ ی تکان داد و خواست قدم نیرا به طرف   سرش
 پر شور مانعش شد. یآهنگ

 باال برد.  یجامش را کم   سناتور

- Cheers to my favorite dancers ! 

 مورد عالقه ام!« یرقصنده ها یسالمت »به

گرفت   یرا به باز   شیو سرخوشانه شانه ها دیدرون دستانش را نوش  سالیگ یاز محتوا  یاندک  سپس
 و به آن ها تاب داد.

 ینشستند و منتظر و مشتاق به پرده  شانیها یصندل  یکم کم همه رو د،یکه به اتمام رس یقیموس
که لباس   یبعد گروه دختران در حال  هیکه محل ورود دختران بود چشم دوختند، چند ثان یقرمز رنگ

ضرب آهنگ سر   نیحاضر شدند و با اول ستیپ یبود رو کسانی  شانیو صورتک ها دهیپوش شانیها
را با موج به    شانیرا افشان کردند سپس دستان پنهان شده در شکم ها شانیانداختند و موها  نیپا
 شتند. گذا شینما

  یبر تنگ یلیرقاصان را به دنبال داشت دل  یا تهیکمربند شل یپولک ها یکه صدا  یضرب آهنگ هر
 . دیکش قیدم عم  نیچشم بست و چند ی لحظات  یکه برا یشد تا حد یم ینفس مهد

 کرد و دست زد.  ام یجامش را به دست آلفرد سپرد و خود به افتخار رقاصان ق  سناتور

- Well done! great, that was awesome! 

 بود!« یعال   ،ی! عال»احسنت

کش آمد اما برخالف او چهره   شی از پ  شتریکردند و لبخند سناتور ب  میاحترام تعظ یبه نشانه  دختران
 گذاشت.  یم شی شان را به نما ینبود و اوج سردرگم  یراض  دارانیخر ی
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را صاف کرد و رو به   شیصدا یاو را دعوت به نشستن کرد بعد با سرفه ا دیدست سناتور را کش آلفرد
ذکاوت به خرج   قهیده دق یحاال نوبت شماست که تنها برا میگفت: ما خودمون رو ثابت کرد تی جمع
 . دیو پولتون رو زنده کن دیبد

را وقف نگاه و   شی ها لهیرا داشتند و او ت شیبه موها وستنیپ  لیماز شدت تعجب  یمهد یابروها
 او گذاشته بودند.  رتی غ یساخت که دست رو یحرکات مردد مردان

 یبه رو دندیکش  یم دکیکه تنها نام مرد را  یکه آلفرد اعالم کرده بود، مردان یاز اتمام زمان قبل
 .ستادندیا یرفتند و هر کدام کنار دختر   ستیپ

گفت: برو ماسک هاشون رو بردار در ضمن حق خالص کردن هر  یسر برگرداند و رو به مهد آلفرد
 .یندارن و دار  ی ن یکودن ها که اشتباه انتخاب کردن و قصد عقب نش نیکدوم از ا

 کمک کرد.   یاند و از او تقاضاخو  یراه افتاد و در دل هزاران بار خدا را به بزرگ ست یحرف سمت پ یب

 

  یشکل گرفت تا زمان  دارانیصورت خر  یرو یدختران برداشت، اخم و لبخند ی که از چهره  ینقاب  هر
به آتش   خی ش ی حانهی صورتک دختر را کنار زد و نگاه وق  یو به آرام ستادیا یعرب  خی ش یقدم کیکه 

 را باال برد.   شینشست و صدا

- It's cheating! I swear I will send a massage to your president ! 

 فرستم!«  یم ستونیبه رئ   یامیخورم پ ی! قسم م»تقلبه

 شلوارش فرو برد.  بیکتش را کنار زد و دست درون ج یبرخاست و گوشه  شی از جا آلفرد

- I want to know How dare you raise your voice where I am !? 

 !« ؟یبر  یکه من هستم صدات رو باال م ییجا یخواد بدونم به چه جرأت  یمدلم  »

 خم شد.   یاش گذاشت و کم نهیس یزد و به تمسخر دست رو یپوزخند صدا دار  خیش

- I'm so sorry but you know what? I don't know who are you! 
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 !«یهست یدونم ک ینم  ه؟یچ یدون  یمتأسفم اما م »واقعاً 

گاه  هیآن گذاشت و تک  یرا رو شی از پاها یک یکشاند و  ستی مستحکمش را سمت پ یگام ها آلفرد
 خود قرار داد. 

- I'm president, now what ? 

 ؟«یمنم، حاال چ سی »رئ

فرو   بشی ابرو باال انداخت و خواست دست درون ج ینظاره گر در ُبهت فرو رفتند و مرد عرب  تی جمع
زد سپس   شی پشت زانوها یتر از او عمل کرد و ضربه ا  عیسر یمرد جوان، مهد یبرد که به اشاره 

 کمرش نشست و دستانش را از پشت به حصار انگشتان قدرتمندش درآورد.  یرو

- ouch, damn! 

 !«یلعنت »آخ،

 زد.  ادیبدون گرفتن نگاهش از چشمان هراسان او فر  آلفرد

- everyone out ! 

 !« رونیب »همه

  شیپ  شی نما یشد و سناتور خونسردانه به تماشا ی سالن از افراد متفرقه خال  هیعرض چند ثان  در
 نشست.  شیرو

 بلند شود.   خیکمر ش   یاشاره کرد تا از رو یبا دست به مهد   آلفرد

 جا.  نیا ارشیب -

اما  را برسد  رتیغ  یخواست همان جا حساب آن مردک ب یدانست تا چه حد دلش م یخدا م  تنها
 کرد و به دستور مافوقش جامعه عمل پوشاند و او را مجبور به زانو زدن در مقابلش ساخت.  شهیصبر پ

رو با   یخاط  نیا هیرا مخاطب قرار داد: نظرت چ  یرا در دست گرفت و مهد  خیبلند ش   شیر  آلفرد
 ؟ یآشنا کن نتینو یها وهیش
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  شیاز پ  شتریرا ب   خیش اهیس یها  شیاز عمق جانش نشأت گرفت و مرد خوش پوش ر لبخندش
 او معنا کرد.  یها  لهیو درد را در ت دیکش

- we have a great surprise for you! 

 !«میبرات دار یعال   زیسورپرا هی»

 . ابدیتکان داد تا از دست او نجات  نی سرش را به طرف  خیش

- go to hell ! 

 به درک!«   »برو

 سالن رفت.  یکرد و به طرف خروج شی جوان رها مرد

 بار کدوم اتاق مد نظرشه.  نیپله ها منتظر باش تا بهت بگم ا نیبسپارش به بچه ها و خودت پا -

 آلفرد سپرد و خود پشت سر او از سالن خارج شد. گاردی را به دو باد گروگانش

 

 باشد.   یبه آن بزرگ یدو، گاراژ  یکرد اتاق شماره  یبه ذهنش هم خطور نم یحت

مورد عالقه اش نشست، لبخند زد و   نیماش یگذاشت و نگاهش رو اهویاز ه یخال ییدرون فضا پا
 گشت. ازشیمورد ن  لیبه دنبال وسا یا قهیچند دق

در   یباال ریبه قطر شلنگ در نوار درز گ  یرفت و سوراخ نی انگشتانش چرخاند و سمت ماش  انیرا م  کاتر
مانده را   یباق یطرف آن را درون اگزوز گذاشت و فضا کی کرد سپس شلنگ را برداشت و  جادیعقب ا

ها  شهیتک ش ککرده بود، رد کرد، باال بودن ت جادیکه ا  یپوشاند بعد سر شلنگ را از درز  یبا دستمال 
 از کارش به سالن بازگشت. یرا از نظر گذراند و راض 

  ،یخواب  یچشمانش از ب  بینشسته بود و با وجود سوزش عج زشی شد که پشت م  یم یساعت چند
 ضرب گرفته بود. زیم  یبا انگشت اشاره اش رو یَکند و عصب یساعت نم یلجبازانه دل از عقربه ها 
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ساختمان را باز کرد   یبرخاست و در ورود ش یاز جا دیچی پ شی ها یزنگ ساختمان که در حلزون بانگ
 . دیو کنار کش

 را به طرف او هول داد.  خ یش  آلفرد

 بود! ینشست عال  ی جهینت -

اهانتش   ن یرا گرفت و ابرو باال انداخت و مرد جوان ادامه داد: پادشاه شون گفت ا خی ش یبازو یمهد
کشور که پاش و بذاره تو  نی اونا خودشون به محض ا میش  الشیخیو اگه ما هم ب هینابخشودن 

 .دنیرو م   بشی ترت

را مجبور به قدم برداشتن به سمت قتلگاهش   خیبه دنبال او روانه شد و ش یجلو افتاد و مهد  سپس
 کرد.

را به   شیها یبود، نشست و گو  دهیتدارک د شی از قبل برا یکه مهد یا یصندل  یگاراژ شد و رو وارد
 حرکات جالدش بند زد. 

نشاند و   یصندل  یرو  یدستبند زد و در سمت راننده را باز کرد، او را به سخت خی پشت به دستان ش  از
را بست و به   نیو در ماش دیروشن شد، خود عقب کش ن یچرخاند و ماش گاهشیرا درون جا چیسوئ
 . ستادیآلفرد ا یپوزخند زد، پشت صندل خی پر از اشک ش  دگانید

روبه   یمنظره  دنیاز د یتقال افتاد و مهدبه   خیپر از دود شد، ش نیدرون ماش یبعد فضا یاندک
 یروز ی پ یبه خون نشسته اش را محکوم به تماشا کرد و در دل برا یها  لهیلذت برد و ت  شیرو

 کوچکش جشن گرفت. 

رو بسپار    شی خوش پوش سر به طرف او گرداند و گفت: کارت خوب بود، برو استراحت کن و باق مرد
 دست من.

 گذاشت و منتظر اذن مافوقش ماند.  شیپ  یانداخت و قدم نیسر پا  یمهد

 بگو.  -

 مقابلش چشم دوخت.  ینگاه به آن جنگل سبز طفره رفت و به در کرکره ا از
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 خودم جنازه اش رو نابود کنم. دیاجازه بد -

 .دیلبانش بخش  یبه منحن یشتر یپا انداخت و جان ب یرو پا

 بره.  میبفرست دیپادشاه شون با یجنازه اش و طبق خواسته  ست،یکار ن  نیالزم به ا -

 کرد.  امیسر تکان داد و او ق یمهد

عملکرد فوق العاده ات حتمًا تو   نی البته ا یدار  یقیتشو  یصبحه و تو تا ظهر مرخص گهیساعت د هی -
 .شه یپرونده ات لحاظ م

 پا به طرف جالدش برگشت.  یپنجه   یراهرو گذشت و رو از

 از بچه ها برسوندت؟  ی ک یبگم  ای  یمون یم -

گرفت، آن پالک دوست   یرفع آن حتمًا دوش م یبرا  دیبه جسمش غالب شده بود و او با یخستگ
کرد تا بعد   یخلوت م   شیگذاشت و با خدا یحالل در دهانش م یکرد، لقمه ا یرا لمس م یداشتن

 بفرستد.   یمرتض یبتواند گزارشات را برا

 .ستادیآلفرد باز کرد و کنار ا یرا برا در

 . دیکن یلطف م  -

  ری ذهن آلفرد درگ  گریاز هر نوع احساس بود که بار د یمحترمانه بودن خال  نیکوتاهش در ع  ی جمله
 جالد مرموزش شد. 

 *** 

 

لوازم   فی با سرنوشت نداشت. صورتش را خشک کرد و ک   دنیجز جنگ یرضا نبود اما چاره ا دلش
اش شد سپس   دهیرنگ پر یو مشغول طرح زدن به چهره   دیکش رونی اش ب  را از درون کوله شیآرا

 آن کرد.  نیگزیکاله کاپشنش را به عقب هل داد و مقنعه را جا
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از دور چراغ زد و   ین یرفت، ماش ابانیخارج شد و سمت خ   یبهداشت سی محض اتمام کارش از سرو به
 سر تکان داد. دیتأ یاو به نشانه 

 خواسم برم دانشگا. یخم شد و رو به نگاه کنجکاو راننده گفت: م   یکرد و کم هیتک نی در ماش به

 دختر جذاب مقابلش باز کرد.  یآن را برا نیو از داخل ماش دیخودش را به طرف در کش پسر

 رسونمت.  یم  ن،یبش -

 گوش سپرد. نیشاگرد نشست و به آهنگ پخش شده از دستگاه پخش ماش  یصندل  یحرف رو یب

 را کم کرد. نیضبط ماش  یو صدا   دست برد پسر

 ؟یترم چند -

 گفت: بزن کنار.  یگذار به او انداخت و عصب ینگاه

 . دیپسر از تعجب باال پر یابروها

 ؟ یا یقدر عصب  نیگفتم؟ چرا ا  یمگه چ -

 کرد آرامش از دست رفته اش را بازگرداند. یداد و سع  رونی را کالفه ب  نفسش

 شرمنده اع دنده چپ پاشدم.  -

 زد. دیچشم او را د یگذاشت و از گوشه  نیفرمان ماش یش را رودست کف

 قرمزه.  تیحساب وضع نیپس با ا -

 لبانش نشد.  یپسر هم باعث نقش بستن طرح لبخند رو یحرف دو پهلو یحت

 . لومترمیصفر ک  -

دختر را نداشت که دستش را ستون سرش کرد و دل به چراغ قرمز   یشهال یها لهیدل کندن از ت توان
 بست. 

 برتت دانشگاه. ینم  یجا کس  نی چون از ا یباش نایا کی ترم   دیحدس زدم با -
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 .دیداده بود اما پا پس نکش  گاف

 ؟ یاون وقت تو چرا باس ببر  -

به باال  یم لبان نهال هم ک یرا در آغوش گرفت و منحن   نیماش یپسر فضا  یخوش صدا ی خنده
 شد. دهیکش

 ؟ یبزن  خیبد کردم نذاشتم  ه؟یچ -

 .رهی گ یخدا موش نم یمحض رضا یگربه ا چیه یابرو به چراغ سبز شده اشاره کرد و گفت: ُنچ ول با

 .دیکش نشیلب پا  یرا عوض کرد و زبان رو دنده

 رتت؟ ی خواست بگ یحاال ک  -

  یب یدیدر سف  طانشیش یها یرا عوض کرده بود که به گو شیحال و هوا  یکل با پسر کم کل
 داد. یتاب  لشانیبد

 .میکش نکرد شی واال ماام خودمون و در طبق اخالص پ -

  باستیبهتر از صورت ز بای ز رتیگن که س  یگرفت و در دل اقرار کرد:»راست م  ش یبای از مسافر ز چشم
 دختر معجزه است که هر دوش و با هم داره.« نیو ا

 ؟یز یچ هیهم دانشگاهتون، فقط  نیخانم ا  دیمابفر -

متفاوت رفت و   یکه از دو ورود دی رس  یانگشتان او را دنبال کرد و به دختران و پسران ری نهال مس نگاه
 کردند.  یآمد، م

 در نشست.  ی  رهیدستگ یبرق زد و دستش رو چشمانش

 گوشم باهاته، بگو. -

 مقابلش برگشت. یبایز سی زد و کامل به سمت تند هیتک نی در ماش به

 حالت بهتره، نه؟  -
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قدر زود   نیا یک چیازت کنم، به ه یخواهش هیهم گذاشت و پسر ادامه داد: پس بذار  یرو پلک
  ی ست ول ونهید اروی  نیا یبگ دیداشته باشن، شا یکه ذات درست ستنیاعتماد نکن همه مثل خودت ن 

که   دمینم شنهادیازت خوشم اومده اما بهت پ یلیکه خ  نیبا ا  یفتی اهلش بنا ر یخواد گ  یاصالً دلم نم
 . یرو حرفام فکر کن یحداقل بتون 

 درآورد.  یرا کنار سرش قرار داد و شکلک با مزه ا دستانش

 گه؟ید م،یام ما وونه یچشوم اوستا، د -

 شد و او به بدرقه اش نشست.  ادهیپ  نیسر باال انداخت و نهال از ماش پسر

 

و   دیدستش لرز یکرد:»انجام شد.« ول  پی را تا یشگیداشبرد برداشت و متن هم یاش را از رو یگوش
 گذاشت.  نیفرمان ماش یدرمانده سر رو

بود که تمام    دهیچرخ یشود اما چرخ گردون به گونه ا یخودش کس  یها درس خوانده بود تا برا سال
گذاشت تا   یبه حراج م گرانیجلب اعتماد د یو برا نی پشت فرمان ماش  دیاستعداد و دانشش را با

 چون او تباه نگردد. زانشی روزگار عز

برداشت و به  شی پاها یرا از رو یگوش  د،یبه صورتش کش یداد و دست  رونی را کالفه ب  نفسش
 مورد نظر را ارسال کرد. امیشد و پ رهی که محل عبور دختر بود، خ یر یمس

 *** 

 انیدانجشو  میعظ لی سرسبز دانشگاه و خ طیخواهران که گذشت نگاهش را به مح حراست از
از خجالت   ر یکه همراه او از در حراست خارج شده بود، راه افتاد و در طول مس  یدوخت، دنبال دختر 

 دو نفر درآمد. ،یکی  بیج

پله ها را   ری از دانشکده ها شد، مس یکی را دنبال کرد و چون او وارد ساختمان  شی چشم راهنما با
 رهی داد، خ یکالس ها را نشان م   لیکه زمان تشک یاعالنات یو به تابلو ستادی گرفت و کنار او ا شیپ

 شد.
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:  د یکوچک را مهمان لبانش ساخت و پرس یکرد که نظر دختر به او جلب شد، لبخند یتصنع یا سرفه
 ؟ یچندترم 

 ؟ یبهمنم، شما چ یلبخندش را پاسخ داد و آرام گفت: ورود دختر

 زد و دستش را به طرف او دراز کرد.  چشمک

 م؟یدار یمنم، االن چ -

 دستش را در دست او گذاشت.  دختر

 ه؟یاسمت چ یراست ن،یپا می بر دیکرده با ریی کالسش تغ یول  میدار یچه خوب! االن درس عموم -

و با لحن مخصوص به خود، جواب دختر را   شهیخودش را گرفت تا مثل هم  یهزار زحمت جلو به
 ندهد.

 نهال.  -

 به او انداخت. یشانه اش جا به کرد و نگاه یرا رو  فشی ک دختر

 منم آتوسام.  -

  یزبان به دهان گرفت و تنها جان  نیرا داشت چه بود بنابرا  انشیکه قصد ب یبود تلفظ جمله ا مانده
 . دیلبانش بخش یاره به منحن دوب

 در کالس را باز کرد و با سر به او اشاره کرد. دختر

 .زمیبرو تو عز -

 برق نشست.  زی پر کی کالس رفت و نزد یحرف به سمت انتها  یب

 و بزنم شارژ.  میباس گوش  یشرمنده ول -

 گذاشت و کنار او نشست.  یصندل یدسته  یرا رو  فشی ک آتوسا

 ؟یجا، شارژر دار  نی خوبه هم -
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 کوله اش را باز کرد و سر درون آن فرو برد. پیز

 کنم.  داشیباس پ یداشتن و دارم ول -

 یمرد یشانه اش نشست و بالفاصله صدا یرو یبود که دست  ریدرون کوله اش درگ لی با وسا همچنان
 او را از جا پراند. 

 خانم؟   دیکن  یاون جا چه خبره؟ چه کار م -

 کردند، داد و دستش را باال برد.  یکه استاد خطابش م یو نگاهش را به مرد ستادیا

 بودم.  میلقمه نون برا گوش یدنبال  -

 بلند شد و استاد با خنده سر تکان داد. شیها یچند نفر از همکالس یخنده  بانگ

 . دینیبش  دیخب، بفرما  یل یخ -

به سمت نهال خم شد،  یاو کمآتوسا نازک کرد و  یبرا   یاش نشست و پشت چشم یصندل یرو
 دهانش گرفت و گفت: به خدا... یدستش را جلو

 یها لهیآن ت یو نهال دلش برا دیزد که حرف در دهان او ماس زشیم یبا خودکار چند ضربه رو استاد
 . ین یمالل ،یخی سوخت و آرام زمزمه کرد: ب شیآال یب

 

 دادند.  یبه خود نم  یکالس حوصله سر بر را نداشتند که تکان نیبه حرکت و اتمام ا  لیعقربه ها م ایگو

 مونده؟  گهیکالفه نگاهش را از استاد گرفت و آرام کنار گوش آتوسا پچ زد: چقد د نهال

 کنار ساعتش را فشرد و صفحه اش را به سمت او گرفت.  یدکمه  آتوسا

 ساعت.  مین  باً ی تقر -

 کشاند و لبخند زنان با چشم و ابرو به ساعت اشاره کرد.  سمت او شتریرا ب  خودش

 که؟ یف -
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 از تعجب درشت شد.  چشمانش

 نه بابا، اصل ف...  -

 کالم از دست آتوسا خارج شد. یمخاطبشان قرار داد و رشته  یشاک استاد

 خانم ها برگه تون کو؟ -

و شروع به نوشتن   ستادیه ااز آن که نهال زبان در دهان بچرخاند، پشت به آنان و مقابل تخت شیپ
 آن کرد. یچند سوال رو

 .دیوقت دار قهیفقط ده دق -

مقابل نهال گذاشت و   یاز آن ها را به همراه خودکار  ی ک یبه سرعت دو برگه از دفترش َکند و  آتوسا
 خود تند تند مشغول نوشتن شد. 

 یمستعار را باال یشانه باال انداخت و خودکار را ببن انگشتانش تاب داد، در آخر نام  الیخ  یب  نهال
 اوراق برخاسته بود، سپرد. یجمع آور  یاش که برا یبرگه اش نوشت و به دست همکالس 

کرد. با هر اسم و  ابیو حضور و غ  یکاغذها را از دست دختر گرفت و شروع به خواندن اسام استاد
 گوش آتوسا پچ زد و او را به خنده واداشت. نهال در  لیفام

 ام؟ یآتوسا پ  -

 را باال برد. شی صدا نهال

 َن، اس ام اس.  -

را   یسر تکان داد و نام بعد شیدانجشو یدست بلند کرده  یو استاد برا دیچی خنده در کالس پ  بانگ
 خواند.

 نهال آزاد؟ -

 .یزمان با بلند کردن دستش گفت: َن دولت  هم

 در مهار خنده اش کرد.   ینشاند و سع  شیابروها نیرا ب یز یر ی گره
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 ده؟ یخانم آزاد چرا برگه تون سف -

 انداخت و خود را شرمنده نشان داد. نی پا سر

 . میوا ال بلد بود دیاوستا جوهر خودکارمون ته کش -

 شد.  لیبدشکست و لبخند محوش به خنده ت  مقاومتش

 بشه.  ایر دینخواست انم؛یبله، در جر -

 دوستش کرد.   یپهلو یرا حواله  یو سقلمه ا دیلب گز نهال

  رییتغ ید یبه ال ا یاع نوع المپ منگاهمیکن. ناموسًا نش یز ی چ ،یاعتراض هیتموم نشد؟ بابا  -
 نشستم.   کیپالست کهیت نیا یداد بس که رو  تیماه

 ! یباحال  یلیقهقهه سر داد و گفت: خ  آتوسا

 و دستش را بلند کرد. دیکش یپوف کالفه ا نهال

 م؟ یکه خسه نباش هیاوستا نظرتون چ گمیم -

 گذاشت.  فشی ها را مرتب کرد و درون ک برگه

 . دیخسته نباش -

 نهال به سمت سلف دانشگاه رفتند. یاتفاق هم از کالس خارج شدند و طبق خواسته  به

 *** 

 

قبل از به صدا   شی از تنش رخت بست که پلک ها یچند ساعته اش چاره ساز شد و خستگ یمرخص
خواب رانده شد،   یایرا پس زدند و او از دن گریکدیکرده بود، آغوش  میکه تنظ یدرآمدن زنگ ساعت 

بالشت فرو برد و پالک محبوبش را مقابل چشمانش گرفت و بوسه  ری و دستش را ز دیبدنش را کش
 د.به آن ز یا



 تنفر دّوار 

128 
 

ساعت را قاب گرفت، هنوز   یبه دست و صورتش زد که نگاهش عقربه ها یبرخاست و آب   شیجا از
 اش دهد.  یشخص یبه کارها ی توانست سر و سامان  یساعت وقت داشت و م کی

که  ییها  یو خوراک  لی رفت، وسا رونی اش را برداشت و از خانه ب یرا عوض کرد و گوش   شیها لباس 
که   دیکارش به اتمام رس یقفل درها شد زمان ضیو به خانه برگشت، مشغول تعو دیالزم داشت را خر

 وقت رفتن به آن باغ منحوس بود.

  یاهیتوسط ارتش س دیخورش  یآمد و سرش را رو به آسمان گرفت و شاهد محاصره   رونیخانه ب  از
 دادند، شد.  یم  یروز سرد برف کیکه نشان از 

به استقبال چراغ   دهیژول یچشم دوخت که با سر و وضع یداد و به کودکان   رونی را کالفه ب  نفسش
دوش مادر و   یاز رو یکنند و بار  نیرا سنگ شانیها  بیقرمز رفتند تا به التماس هم که شده ج

 برد.  رون ی و سر ب دیکش نیرا تا آخر پا   نیماش ی شه یپدرشان بردارند، ش

 جا.  نیا ای ب  ییعمو -

 فرو برد.  بشی متعجب نگاهش کرد و او دست درون ج نهیاز آ راننده

 عمو برات اسفند دود کنم؟! -

 پول درآورد و به دست دخترک سپرد. یمقدار  

 . یبهم بد یقول هی دیبا  یپول ها مال تو و دوستته ول نینه عمو، ا -

 دخترک را کنار زد. یچهره  یخستگ د،یام نور

 باشه قبوله.  یهر چ -

 اش سوخت و قدرت لبخند زدن را از او سلب کرد. نهی س انیدر م ییجا

رو از   یمهربون دیبذار د،یبد هیو بهش گل هد دیجا رد شد براش اسپند دود کن نیاز ا یامروز هر ک -
 . رنیبگ  ادیشما 

  یلبان دخترک به خنده باز شد و دوان دوان به طرف دوستش رفت و او را به دست فراموش ی غنچه
 سپرد. 
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  نشیب  زیبودند، وارد باغ شد. چشمان ت دهیکه پشت هم صف کش ینیبعد هم زمان با سه ماش یاندک
  یلصند  یکه رو یرا باز کرد و به فرد گریرا دور زد و در سمت د  نشی که با عجله ماش یآلفرد ریتصو

فرمان   شی امرد به پاه قیدق زی آنال یشود را قاب گرفت و او برا ادهیشاگرد نشسته بود، کمک کرد تا پ
 داد. ستیا

بود، توجه اش را جلب کرد،   نیخشمگ یبه سر گرگ  نیکه رأس آن مز ییطال یعصا   یز یاز هر چ شیپ
رد که به طرف او سر  در جنگل سبز چشمان آلف  شیها  لهیت یلحظه ا یو برا  دیرا باال کش  دگانشید

 چرخانده بود، گره خورد.

 تکان داد.  »سالم«یرا به نشانه   سرش

 جلو!  ایب ؟ی ستادیچرا اون جا وا-

درون ذهنش جان   یبه واژه  رمردی و اُبهت پ ستادی فرمان حرکت داد و مقابل آنان ا شیپاها به
 . دیبخش یشتر یب

و چروک کنار   یعقاب  ینیب  شتریب ینشست و باعث جلوه   رمردیلبان پ  یرو یا ی منحن  ،یمهد دنید با
 جوون کار دارم.  نیچشمانش شد و او آلفرد را مخاطب خود قرار داد: تو برو به کارت برس! من با ا

  رمردی پشت پ گاردیبه آن داد که بالفاصله چند باد  یانگشت اشاره اش را باال برد و در هوا تاب آلفرد
اما حواسم از دور به   ستمین یو گفت: من چند روز  یسمت مهد صف بستند سپس خودش رو کرد 

 شونهیحکم، حکم ا  یعنیمجموعه است  نیقدرت مطلق ا شونیکه ا یخواد بدون  یامور هست، دلم م
 همه سر تا پا گوش باشن از جمله تو.  دیاگه دستور به قتل من صادر کردن با یتح

 را زمزمه کرد.  یآرام یانداخت و آلفرد »خوبه«  نیسر پا  یمهد

 

 رهیدا مین  یبه کمک عصا برداشت و چشمان مهد یسالمش را ستون بدنش قرار داد سپس قدم یپا
 اش زد را دنبال کرد. دهید بیآس یکه پا یا

 . گهید  ای چرا خشکت زده؟ ب -
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پله ها را   ریارد عمارت شدند و مس حرف دنبال او راه افتاد، از باغ گذشتند و و  یانداخت و ب  نی پا سر
 گرفتند.  شیدر پ

در   یدستش را رو رمردی و پ ستادندیدوم قرار داشت، ا یسالن طبقه  یکه انتها یاتاق نیآخر مقابل
 کنار رفت.  یدور انگشتانش سبز شد و در کشوئ یگذاشت و محوطه  یفلز 

اشغال  دی سف  یبزرگ جغد گوشه اش توسط قفس کیرا به هم زد چراکه   یاتاق تصورات مهد یفضا
 پوشانده بود. نیزم یاز کره  یمیرا ماکت عظ  گر یشده بود و بخش د

 باال رفته اش، سمت بار کنار پنجره رفت.  یو ابروها  یمهد یتوجه به کنجکاو  یب رمردیپ

 ؟ یاهلش هست -

»نه« سر باال   یشده بود، گرفت و به نشانه  دهیکش یکه دورش خط قرمز  رانیا  یرا از نقشه  نگاهش
 انداخت. 

 رفت.   زشی جامش را برداشت و لنگ لنگان به طرف م رمردیپ

 . یکن  یرویپ  نیاز قوان  ستیجا الزم ن نیراحت باش! ا -

را مزه کرد و    شیاز محتوا یباال برد، اندک یدرون دستش را کم  السیقرار گرفت و گ زشی م پشت
 !نی گفت: بش

 نشست و انگشتانش را درهم گره زد. زش یمقابل م یدلتنها صن یرو

که  نیالبته مثل ا ستیاما متأسفانه زبانت اصالً خوب ن  ی رک یز یل یکارت حرف نداره و خ گهیآلفرد م -
 ؟ یداشته باش یشرفتیپ یحاال تونست ،یداد ییقوال هی

 مقابلش ساخت.  رمردیپر نفوذش را معطوف حرکات پ  یها لهیت

خونه اوقات فراغتم رو با اون ها   رمیم  یدانلود کردم که وقت شنیکی دوتا اپل ، یکی گفت آره،  شهیم -
 گذرونم.  یم

 داد. هیاش تک  یصندل  یو به پشت  دیبه سر تاسش کش یدست رمردیپ
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 ؟ی خونه باهاشون کار کن  دیجا وقتت انقدر پره که حتمًا با نیا یعنی -

فقط مشکل از اون َاپ   میتر پاسخ داد: نه من از کارم راض رکانهیز یو مهد دی پرس  رکانهیرا ز سوالش
 دارن.  ازی ن نترنتیهاست چون به ا

 تکان داد.  دیتأ یسرش را به نشانه  رمردیپ

حاال   دنیو عطاش و به لقاش بخش  اوردنیها قبل از تو رفتن تو اون ساختمون اما طاقت ن یل یخ -
 ؟ یخوا یم  یچ ؟یهست یسوال دارم. دنبال چ هیازت 

لو رفتن   ی انگشتانش را محکم تر ساخت و در ذهن چگونگ یاش جا ماند و او گره  نهیدر س نفس
 کرد.  نیرا باال و پا  تشیمأمور

 منظورتون نشدم. یمتوجه  -

 برداشت.  ستالشیکر یگار ی س ری همراه ز زی م یرو ی را از کنار پرچم ها گارشیشد و پاکت س خم

 مد نظرته؟   یمنظورم پاداشه، چ -

 درون سرش به آتش بس ختم شد.  ضی باال رفت و جنگ افکار ضد و نق  دیسف پرچم

کام   رمردیبدون آن که به پ یا شهیکه درون ظرف ش یگار یزد و دود بلند شده از س  یکم جان  لبخند
 شد. ره ی سوخت خ یدهد، م

 ندارم.  یز ی به چ  ازیاما ن  دیریبگ دهیجسارت من رو ناد -

 گرفت.  یق یبرگش دم عم گاریو از دود س  دیشسبابه اش را دور ظرف ک انگشت

انقضاء داره پس   یکش یکه نفس م  یمن از حاال تا وقت شنهاد یپ نیفقط بدون ا یلیباشه هر جور ما -
 نظرت عوض شد. دیروش فکر کن شا

 *** 

 

 را بهانه کرد و از او جدا شد.  یحوصلگ یخجالت شکمشان که درآمدند نهال ب  از
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 یرا گرفت و باز با همان جمله  اس ی یبار شماره  نیچندم یرآورد و براکاپشنش د بیرا از ج یگوش
کرد:» زنگ    پی تا دیاز دانشکده ها نشست و ناام یک یمقابل در  یمکت ین یمعروف روبه رو شد، گوشه 

 یدانه  نیاش از نشستن اول ی نیرا فرستاد و سرش را باال گرفت و نوک ب  امی!« بدون تعلل پاسیبزن 
لب زمزمه کرد:» مصبت و شکر   ری تأسف تکان داد و ز یاز رو یشد؛ در همان حال سر  سیبرف خ 
 .«ین  یمالل یول  یآورد ر ی پناه گ ی! ب میاوس کر

 دانشکده رفت. یبه طرف در ورود ری برف شدت گرفت و او در خود مچاله شد و ناگز بارش

گرفت،    شی پله ها را پ ریو او کنجکاو شده مس دیحواسش را خر  نیدر سالن پا دهیچ یپ یاهویه
  تیبه اطرافش انداخت و همراه جمع یصف به سمت در هجوم بردند؛ نگاه  تی دانشجوها بدون رعا

 وسط نشست.  فیرد یها یاز صندل یکی یتئاتر شد و رو یوارد سالن آمف

سالن را   یمی مال یق یقرمز رنگ کنار رفتند و موس یکم حوصله اش در حال سر رفتن بود که پرده ها کم
 صحنه حاضر شدند.   یرو یبه سکوت وادشت سپس افراد

نشد،  گرانیباز یمعن یب یها الوگی حرکات و د یاش را به کار برد اما هر چه کرد متوجه  یسع تمام
 نی: اسم اد یکه کنارش نشسته بود، پرس یداد و سوال درون ذهنش را از دختر   رونی نفسش را کالفه ب

 ه؟ یچ یچ شهینما

 جواب داد: جمعه.  رد،یبدون آن که نگاه از صحنه بگ دختر

 چشمانش را زدود. یگوشه  یحضار درون تاالر قهقهه سر داد و با انگشت نم نشسته  گرید چون

 !لهیتعط  خی َپ واس  همونه اع ب -

 دهانش گذاشت.  ینازک کرد و او دست جلو شیبرا  یپشت چشم دختر

 قیرا تشو نانی نقش آفر ستادهیو تماشاگران ا افتی انیپا  شیپس از ساعت ها انتظار نما سرانجام
به   تیبعد از سالن خارج شدند اما نهال قصد ترک سالن را نداشت که برخالف جمع  یکردند و اندک

 سنگر گرفت.  یپناه ی پرده ها از ب  انیم ییصحنه رفت و جا  یسو

  ی شیجا سر پنام شه واس  باق  نیامشب رو ا ید و او در دل آرزو کرد:»کاش اقلکن نامنظم ز قلبش
 کنم.«  یم یفکر 



 تنفر دّوار 

133 
 

به هم خوردند    شیتاالر را خاموش کردند که سرما در جانش نشست و دندان ها یشیگرما ی لهیوس
عذاب آور چشمانش گرم خواب شدند که   یقیگذاشت پس از دقا شی زانو یمهارشان سر رو یو او برا
 .دی کش  رونشیخواب ب یا ی و باز شدن قفل در از دن  دیچرخش کل یصدا

 یبرخاست، گوشه  شی فرو داد و هراسان از جا یپا، بزاق دهانش را به سخت  یشدن صدا کی نزد با
 یکه قدم ها یانسال یزن م ریتصو شی ها لهیو ت دیبه تاالر کش  یانگشتانش گرفت و سرک نیپرده را ب 

بود، را قاب    نی زم یآن رو دنیداد و او مجبور به کش یزباله را نم سهیبلند کردن ک یخسته اش اجازه 
 گرفتند.

 

درآورد، کوله اش را به دوش گرفت و   شیرا از پا شیها یپرده را رها کرد و شتاب زده کتان  ی گوشه
 رفت.  نیصحنه پا   از نیپابرچ نی دهانش گذاشت و پابرچ یبغل زد و دست رو  ریرا ز شی کفش ها

 . دیها خز یصندل  ری نداشت، ز  رونیبه ب  یز یخالف جهت نگاه مستخدم حرکت کرد چون راه گر در

شد   زیم یرو   لیو مرتب کردن وسا زی خسته اش را به طرف صحنه کشاند و مشغول تم یگام ها زن
آن   دنیکرد و باعث افتادن و غلط  ری گ یستالیکر یها یاز جا شمع  یک یبه  شیمانتو  نیکه ناگهان آست

 شد.  نی زم یرو

  نیرا دنبال کرد، از پله ها پا یهراسان جا شمع  یمستخدم نشست و با چشمان یشانیپ یرو  عرق
براق نشست و از اعماق   ی لهیبرداشتن آن کمر دردناکش را خم کرد که نگاهش در دو ت یآمد و برا
 . دیکش غیوجود ج 

بابا، چ    شی آمد و زن را مخاطب قرار داد: ه رونی ها ب یصندل   ریرام از زو آ  دیمحکم بر سرش کوب نهال
 که! یدیخبرته؟ جن ند

که آرام تر    یرا کنترل کند، کم  شی نفس ها تمیاش گذاشت تا ر نهیس یقفسه  یدست رو مستخدم
 ی تهیکم  لیگفت: برو رد کارت تا تحو دواریشد انگشت اشاره اش را مقابل صورت دختر گرفت و تهد

 ندادمت!  ی انضباط

 تر شدن، زن شد.  ی کرد و سر باال انداخت که باعث عصب  ی»ُنچ«
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 ه؟ یاالن مادرت تو چه حال یدون یم چینه؟ ه  یچ یعنی -

 لبانش شود. یوزخند روچه تالش کرد نتوانست مانع نشستن پ هر

 ننه، بابام ُمردن که آالخون واالخونم.  -

 .دیرا درهم کش شیها اخم

انگ  کینشده و هزار و  ریبرو خونه تون تا د ای ب ؟یزن  یکه م  هیچه حرف نیدختر! ا ریزبونت و گاز بگ  -
 .دهیبه خودت و خانواده ات نچسب 

شد که زن پر تأسف ادامه   شیها  ی کتان دنیها نشست و مشغول پوش یاز صندل یک ی یرو الیخ  یب
 ! یکه در بمون ی تا وقت  یدون یقدر نم ه؟یچ  یدون یداد: م

درمونده ترم   نی:»مگه اع ادینهال رسوخ کرد و او از خود پرس یها یپر از اندوهش در حلزون یصدا
 !«م؟یدار

 برخاست و کوله اش را برداشت.   شیجا از

 توام برو سر وقت کارت.  رمیدارم م ن یبب ،یروضه بخون  شَت یب نیااع  یالزم ن  -

دانشکده نور نداشتند که مجبور به درآوردن   یمحوطه  یها  ییکدام از روشنا چی زد ه رونیتاالر که ب  از
پا در محوطه   یاش بخشد، وقت یاه ی غرق در س ریبه مس  یکاپشنش شد تا اندک نور  بیاز ج  یگوش
  درنامطمئنش را به سمت  یو گام ها دید یدیرا غوطه ور در سف نیدانشکده گذاشت زم  یرونیب ی

حفاظ باال رفت و خودش را از بند   یها لهیدانشگاه کشاند که با قفل بودن آن، به ناچار از م یخروج
 شب سرپناهش نشد، رها ساخت.   کی یکه حت ییجا

اطرافش   طیتوجه به مح  یرا داد و ب شیشدت سرما هر لحظه امکان ترک برداشتن استخوان ها از
 و به جنگ نابرابر افکارش رفت.  دی را برگز  ینامعلوم ریانداخت و مس نی سر پا

هم قفل  یرا رو  شیدندان ها ین یاز دانشگاه دور نشده بود که بانگ بوق ماش شتریچند قدم ب  هنوز
راننده   ایسرعت افزود اما گو یچاشن  شینثار اجداد راننده ساخت و به قدم ها یحش لب ف  ری کرد و او ز

 شدن، نداشت.  الیخ  یقصد ب
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کاپوت آن   یپشت سرش برگشت و خواست مشتش را رو نیبه طرف ماش یسرآمد و عصب  صبرش
 راننده مانعش شد.  یآشنا  ریفرو آورد که تصو

 

 آورد و رو به نهال گفت: سوار شو.  رونیب  نیماش ی  شهیسرش را از ش پسر

 به اطرافش انداخت.  ینگاه

 ! ؟یکرد یم بمی تعق -

 زد.  شیبه ابروها  یکوچک ی گره

 نه، مگه االفم؟  -

 دانشگاه اشاره کرد.   یانگشت به در اصل  با

 ؟ یکه صب من و رسوند ین  ییهمون جا نیا اناً یاح  نمیب -

 و در سمت شاگرد را باز کرد.مقابلش گرفت و خم شد  سیاز نگاه پرسشگر تند چشم

اگه بهم مسافر خورد،   دیو من رسوندمت نبا یخون  یجا درس م  نیچون تو ا یعن ی ؟یخب که چ -
 فته؟ی طرفا ب نیگذرم ا

 شاگرد نشست.   یصندل یباال انداخت و رو  شانه

 بابا، سگرمه هات و وا کن! یخ یب -

گرفت و در سکوت   یکنارش بخار   سیتند یگل انداخته  یگونه ها یرا باال داد و برا  نیماش ی شهیش
 شد که صبر نهال سر آمد.   یمشغول رانندگ

؟ خودت گفت  -  زود اعتماد نکنم.  یبه هر ننه قمر  یاصن به من چ 

 چشم به او کرد.  یاز گوشه  ینگاه  میرا باال انداخت و ن   شیاز ابروها یکی

 منظورت از ننه قمر منم؟!  -
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 .دیکش یا ازهیشد و خم  جا به جا  یکم شی جا در

نمه سر حال   هیصب بذا بلکه  یایدونه اع اون آهنگ مشت هی ا یتا نرفتم اون دن گمیَن جون داش، م -
 . امیب

 دختر کنارش را به حالت استراحت درآورد.  یکمک دست آزادش صندل به

 کنم. ی م دارتیب میدیالزمه. آدرس و بگو بعد بخواب! رس تی الزم نکرده، چشم هات چوب کبر -

حواس آدرس خانه شان را داد و به  یساخت که ب  مشیو تسل دیامانش را بر  یدر پ یپ یها ازهیخم
 خواب پا گذاشت.  یایدن

  نیرا تخم یپشت  نیماش یفاصله  نهینشد که از آ روزیپ  دیچه تالش کرد و با خود و افکارش جنگ  هر
 ساخت.  ی از حس ترس و درماندگ یرا عار زد و لحنش 

 شو.  داریخوابالو ب -

 سرش گذاشت.  ری ز زیرا ن   گرشیو دست د دیرا درهم کش  شی ابروها

 شو کارت دارم.  داریب ،یمملکت که اسمتم نگفت یدانشجو -

 و آرام زمزمه کرد: نهال.  دیصورتش کش یاش را رو مقنعه

 فرستاد.  رونیفرو برد و نفسش را کالفه ب شی موها انیم پنجه

 نهال؟!  -

 نشست.  شی لب زمزمه کرد و سر جا ری را ز یز یچ

 هووم؟ چته؟ -

 را برداشت و به طرفش گرفت.  یآب معدن یداشبرد بطر  یرو از

 مهم بهت بگم.  زیچ هیخوام   یم یایخرده آب به سر و صورتت بزن که سر حال ب هی -

 داد. هیتک نی سپس به در ماش دیاز آب نوش  یو کم   دیکش رونی انگشتانش ب نیرا از ب  یبطر 
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 !گهیخو بگو د -

 افزود.  نیبه سرعت ماش یکرد و کم  میرا تنظ نهیآ

 پشت سرمون؟ ین یب یرو م اههیس  نیاون ماش -

 پشت سرشان انداخت.  نیبه ماش  یسرسر  ینگاه نهیآ از

 ؟ یآره، خو که چ -

 مغازه به تقال واداشت. کی افتنی یرا برا شیها یگو

و درست   تمیکنه که من مأمور  یم بمونی داره تعق نهیاون ماش  ست،ین  حینهال فرصت توض نیبب  -
 !یف یح  ،یفرق دار  هیتو با بق  یانجام بدم ول 

  نیتونه ماش  یم هیاگه اراده کنه تو دو ثان نیزد و ادامه داد: اون ماش شی به موها گرید یچنگ
  ادهیفرصت تو پ نیدارم، تو ا دیکه خر  دمیزنم بغل و نشون م یپس االن من م رهی من و بگ یفکستن

 ؟ید یکه دستشون بهت نرسه، فهم یدوئ یو با تموم توانت م یشیم

 مسخره قلمدادش کرد و قهقهه سر داد. یا ینشد چراکه شوخ باورش

 دمت هات، ناموسًا تهش بود!  -

 او غلبه کرد. یخنده  یفرمان فرود آمد و بانگش بر صدا یپسر رو دست

 اد؟ ی سر من م ییبعدش چه بال   یدون یم  چیه ؟یهان؟ کدوم شوخ ؟یکدوم شوخ -

 نکرد.  ینیرا محاصره کرد اما او باز عقب نش شینشست و صدا شی در گلو بغض

پس فرار کن و نذار  ییگرفتم! االن مهم فقط تو ا ی دن نیچون من کامم و از ا ستیمهم ن یول -
 دستشون بهت برسه!

 تا مانع از بارش چشمانش شود.  دیترس کوله اش را سخت در آغوش گرفت و لب گز از
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 شدن سمت او برگشت.  ادهینگه داشت و قبل از پ یرا مقابل سوپر مارکت  نیماش

 خب؟   ،یدوئ یو با تموم وجودت م یشی م ادهی که وارد مغازه شدم پ نیبه محض ا -

 »باشه« سر تکان داد. یو به نشانه  دیرا همراه بزاق دهان بلع بغضش

 پولش را از درون داشبرد برداشت.   فیشد و ک خم

 مراقب خودت باش!  -

کرد هنوز چند   دنیشد و شروع به دو ادهیپ  نیو کوله اش را به دوش گرفت و از ماش دیکش یق یعم دم
  یباعث پرت شدن حواسش شد که با زانو رو نیسنگ یی دور نشده بود که پژواک گام ها شتریقدم ب

 برف ها فرود آمد. 

برخواست و لنگ زنان به راهش ادامه داد اما    شیاز جا  یخود حرصش گرفت و به سخت  یناتوان  از
قدرتمندش   یپنچه ها ری را اس شی خود را به او رساند و بازو ،یکل یپوش ه  اهیکه مرد س   دینپا یر ید

 ساخت. 

دهانش بود را گاز   یکه رو ینبرد. دست ییکرد تا خودش را از دستان مرد نجات دهد اما راه به جا تقال
 را پس سرش انداخت.   شیگرفت و صدا

 کمک!  -

تا حساب صورت   یر یو کنار گوش نهال پچ زد: بهتره خفه خون بگ دیهم سا یدندان رو مرد
 ! دمیخوشگلت و نرس

قفل کرد اما زورش به مرد   نیرا به زم شی و بدون اشک هق زد و پاها دیترس و سرما به خود لرز از
 شد. دهیو به دنبال او کش  دینچرب

  ختنیکه به او فرصت گر یجوان  یعقب کنار راننده  یصندل   یرا باز کرد و نهال را رو نیدر ماش  مرد
 اشاره کرد. ریشاگرد نشست و با دست به مس یصندل یخود رو داده بود، نشاند و

 .فتی راه ب -
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  یبازو ی دستانش گرفت و نهال دست رو انی تأسف تکان داد و سرش را م یبه نشانه   یسر  پسر
 تا هق هقش به اشک آلوده نشود. دیدردناکش گذاشت و لب به دندان کش

 رنگش فراتر از درختان بود.   دیسفبزرگ شد که ارتفاع قصر  یوارد باغ نی بعد ماش یاندک

 از گروگان ها را با خود همراه ساختند.  یکی شدند و هر کدام  ادهی پ  نیدو مرد از ماش هر

کرده بود،  ری اس شیپنجه ها ان ینهال را م  یکه بازو یو مرد ستادندیقصر ا ی نگهبان در اصل  مقابل
 : شاه اتاقشون هستن؟د یپرس

 کنم؟ داشونیتونم پ ی: کجا مد یپوش باز پرس اهی»نه« ابرو باال انداخت و مرد س یبه نشانه   نگهبان

 به ساعتش انداخت.  یدستش را باال آورد و نگاه  نگهبان

 جالد باشن، با هم قرار شام داشتن.  شیو پ  یاحتماالً تو ساختمون آخر  -

  نیشد که دست سنگو باعث سرفه اش   دیپر شیجالد بزاق دهانش به گلو ی کلمه  دنیاز شن نهال
 که راننده اعتراض کرد.  ییکمرش نشست تا جا یرو  یدر پ یمرد چندبار پ

ضربه   ریکه اگه از سرفه نُمرد حتمًا ز یزن  یم یجور  نیکه ا یشد ری بسه، ولش کن! نکنه از جونت س -
 دست تو جون بده. نیسنگ یها

 را به هم گره زد. ش ی وندیپ یابروها مرد

 !یغلطا نکن  نیاز ا گهیکنم که د یکار  هیتو خفه! االن  -

 بار زنگ ساختمان را فشردند.  نیو چند ستادندیساختمان ا نیآخر مقابل

 *** 

 

حرام   ینظر داشتند فرو دادن لقمه ها ریحرکاتش را ز  نیکه کوچک تر یدرخشان یها لهیبرابر ت  در
 فت. بود که دستش به طرف پارچ دوغ ر ای کار دن نیسخت تر

 ! زیمن هم بر یبرا -
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 سفره برداشت. یرا از رو گرید وانی شد و ل خم

 . هیکاف -

به ارمغان    شیگلو یرا برا یخال یفضا یدوغ اندک  دنیرا به دستش سپرد و خواست با نوش  وانیل
 ممتد زنگ ساختمان مانعش شد. یآورد که صدا

را دراز کرده بود، اجازه گرفت   شیداده بود و پاها هیتخت تک یمقابلش که به بدنه  رمردی چشم از پ با
 بلند از راهرو گذشت و در را باز کرد.  ییو با گام ها

 دارن؟ فیتشر نجایا نیجناب سرد -

  یکی زن و مرد را گرفته بودند، چرخاند و ابرو باال انداخت که  کیکه  یگاردیدو باد نی را ب شیها یگو
 از آنان به حرف آمد. 

 داخل.  میایب  دیاگه ممکنه بذار م،یساختمون بش نیوارد ا دینبا میدون یوگرنه م میکار واجب دار -

ساختمان شد و با دو گام بلند از آنان جلو افتاد  یو پشت سرشان وارد سالن اصل  دیحرف کنار کش یب
 .ستادیزده بود، ا هیتک   شیکه دوباره به عصا یرمردی و کنار پ

ذاشتم مزاحم غذا خوردنتون   یگفتن کار واجب باهاتون دارن به خاطر همون راهشون دادم وگرنه نم -
 شن و... 

 زبان به دهان گرفت.  یرا باال برد و مهد دستش

 خب؟  -

 گذاشت.  شیپ یافتاده قدم یمرد را رها کرد و با سر  یبازو گاردیباد

ها کار   سی ذهن ک  یداره رو تیب آلفرد مأمور که از سمت جنا هیراننده همون روانشناس نیقربان ا -
 کنه اما امشب قصد گول زدن ما رو کرد تا به دختره فرصت فرار بده.

  شیاز او بازو تی حما یکرد، دانست که برا رییکه امروز سرنوشتش را دچار تغ  یراننده ا  ونیرا مد خود
 مرد رها کرد و سر باال گرفت.  یپنجه ها یرا از محاصره 
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لطف کردن و زدن کنار تا   شونیرو به مرگ بودم که ا یدانشگا بودم و اع شدت گشنگ من اع صب -
اسلحه چارتا شد و َصب   دنیدر داشبرد و وا کردن چشام با د یوقت  یمن بلمبونم ول رنیبگ یچ هی

 که...  یبه باز   چمیدور شن بعد بپ  نیکردم اع ماش

 در شب چشمانش گم شد.  یلحظه ا یآشنا باال آمد و برا یآن صدا دنیاز شن یمهد سر

 حرفش رفت.  انیکرد و م  شیناباور صدا راننده

 نهال؟!  -

و دوباره   دندیرا به آغوش کش گری کدی  شی که ابروها دینرس  هیرا به طرف مرد ُسر داد و به ثان نگاهش
 انداخت. نی سر پا

ر آنان کرد و راننده را مخاطب خود قرار داد:  و شروع به قدم زدن در براب  دیکوب نیرا بر زم  شیعصا
 ؟ یکن  بیدختره رو تعق نیدستور داده بود ا یچ یآلفرد برا

 هم گذاشت.  یاعمالش پلک رو ی تمرکز رو یمرد چون مته در سرش عمل کرد و او برا یعصا یصدا

 ... یدخترا برا یالبد مثل باق   یدونم قربان ول ینم -

 به جلو برداشت.   یو قدم دیهم سا یدندان رو یمهد

 . وانیبگو ش -

 رقم بخورد.  دیحداقل چشمان دختر نگذاشت آن چه که با ای نشد

 د؟یبهم پاداش بد دیخواست  یامروز م ادتونهی -

دختر و به عنوان  نیادامه داد: من ا یقی پس از نفس عم یکرد و مهد دیتکان سر حرفش را تأ با
 خوام.   یپاداش م

 رساند. انیداد تا جمله اش را به پا جان

 گره زد.  شی چشمش را آزرد که نگاهش را به کفش ها  رمردی پ یها لهیت  برق

 . میدیچشمه ما از شما د هیچه عجب!  -
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 را نقش لبانش ساخت.  یزحمت لبخند ژکوند  به

 به من؟  نشی باشم ببخش دواریتونم ام یم -

 بود، عقب رفت.   ستادهیکه کنار دختر ا ی گاردیاشاره اش باد با

 ؟ یالزم ندار  یا گهید زی توئه، چ اریدر اخت یکه ازش خسته بش  یاز حاال تا هر وقت -

 . دیکش رونیب نشانیکلمات را از ب  یهم قفل شد و او به سخت یرو تی از عصبان فکش

 خواد خودم حساب اون مرد و برسم. یدلم م دیچرا، اگه اجازه بد -

 بود.  تشیبردن مأور  شیتنها هدفش پ قتینبود چراکه در حق شیب  یدروغ

 .می دار ازیبهش ن  ایباشه، فقط نفرستش اون دن -

 

دنبالش   ز ی ن گاردهایو با چند گام کوچک از جمع فاصله گرفت و باد دیکوب نی را به زم شی عصا نوک
 یرا مخاطب قرار داد: امشب م یو مهد  ستادیا شی آمد که سر جا دشای ینکته ا  ایروانه شدند اما گو

 ؟ یر ی م ای یمون

 گذاشته بود، گرفت.  شیدختر را سخاوتمندانه به نما  یکه عقب رفته بود و موها یاز مقنعه ا نگاه

 . رمیم -

 و بده بهش! چیگفت: سوئ  نشیاز دو محافظ یک یچرخاند و رو به  سر

از  نیسپرد و خود را به همکارش رساند و پشت سر سرد  یرا به دستان مهد چیحرف سوئ   یب مرد
 زدند.  رونیساختمان ب 

 محض بسته شدن در، سمت دختر برگشت.  به

 .میایم  گهیخرده د هیبرو دم در منتظر باش! ما هم  -

 تکان نخورد.  شیزد و از جا نهیاما دست به س دیلقبش بود، ترس انگرینگاه نافذ مرد که ب  از
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، من بدون اون جا -  . رمی نم  یید  َن د 

 یگر یشد و او احساس کرد نرگس بود که در برابر او از مرد د یچشمان دختر در ذهنش تداع ریتصو
 دفاع کرد. 

 بخشد.  امی تا تورم رگ گردنش را الت دیکش یق یعم دم

 .میلطفًا برو، بذار مردونه سنگ هامون رو وا بکن  -

را به سمت    شیقدم ها ،یباطن  ل ی هم گذاشت و نهال برخالف م یپلک رو دی تأ یبه نشانه  راننده
 راهرو کشاند.

 . ستادیبرداشت و مقابل پسر ا یبلند گام

 شنوم!   یخب؟ م -

 برود.   نیاز ب  شیکرد تا خش صدا یتصنع یا سرفه

 دادن وجود نداره. حی توض یبرا یز یچ -

 کرد. کی اش را گرفت و به هم نزد قهیطرف  دو

 ی وهیش ک یتونم به هزار و  یم  یعنیخوان   یمطمئن نباش چون اون ها فقط زنده ات و م ادمیز -
 تونه بدتر از بارها ُمردن باشه! یکه م رمی موجود ازت اعتراف بگ

 بکشد.  رونی ب  نشانیکاپشنش را از ب ی قهیکرد  یگذاشت و سع یانگشتان قدرتمند مهد یرو دست

 ؟ی بدون  یخوا  یم یچ -

 باال انداخت و چند قدم به جلو برداشت و مرد را با خود همراه ساخت.  ابرو

 نتونه؟ ی ب یچ -

 شد.  یمهد یباعث باال رفتن صدا  سکوتش

 ؟ ینجاتش بد یخواست  یچرا  م نتونه؟یب یپرسم چ یبار آخره که م -
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از بند    ییرها یسرفه زد و برا  نیمرد مقابلش گذاشت و چند ی نهیس یقفسه  یرا رو دستانش
 انگشتان او، زبان در دهان چرخاند.

 . ستیجا ن   نیفرق داره و جاش ا هیفقط حسم کردم با بق  ،یچ یه -

 خورد.  زی م زیت یکه کمرش به لبه   دیاش کوب نه یاش را رها کرد و با کف دست تخت س قهی

 ؟یچرا دنبالش بود -

 جا ماند.  نهیو نفسش در س دند یچیاز درد درهم پ شی ابروها 

دردسر...سوار   یکنم که ب یدونم! من فقط...اعتمادشون و جلب...م ی...نمیچ یدونم، من...ه ینم -
 ...شن و...نمیماش

ز خشم و  که ا  ییکالمش را پوساندند و او با صدا یگره خوردند و رشته  شیدور گلو یمهد انگشتان
 ؟ ین یو خانواده ات و بب  یزنده بمون  یبم شده بود، کنار گوشش پچ زد: دوست دار  رتیدرد غ

 نیافتادن طعمه تو تورت بدون ا ری به بعد، قبل گ نیکرد و او ادامه داد: پس از ا  دیتأ یبه سخت مرد
 ؟ید یفهم ،یکامل ازشون به من بد یوگرافیب هی دیبو ببره با یکه احد

 باال گرفت.   دیتهد یو انگشت سبابه اش را به نشانه  دی به خس خس کردن افتاد و او عقب کش مرد

و به  زهاتی ! اون وقت مرگ تک تک عزیبه حالت اگه باد به گوشم برسونه که دهن باز کرد یوا -
 ! ینیب یچشم م

مزمه  خود ز  شیمرد فرو افتاد و او نگاه گرفت و سمت سفره رفت و پ   دگانیاز د یاشک قطره
 کنه!«  ریبه خ  تی مأمور نیخدا خودش آخر و عاقبت من و با ا  دوارمیکرد:»ام

 

 مرد رفت.  یو به سو ختیآب ر یوانیل

 ! ریبگ -
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را کنار دستش قرار داد و  وانیبا انگشتانش ممانعت کرد و او خم شد ل وانیل  یاز هم آغوش مرد
 مشغول جمع کردن سفره شد. 

جا   نی از ا ستین یبزنم کس  رونیساختمون ب  نیون اگه من از اخونه ات چ  یوقته، بهتره بر  رید -
 ! ارهی ب رونتیب

 قامت صاف کرد و قدم برداشت.  یو به سخت دینوش  یستال یظرف کر یاز محتوا یاندک

 مرد راه افتاد. پشت

 دستت و از رو کمرت بردار!  -

عمل پوشاند و هم زمان با هم از ساختمان خارج   یبه خواسته اش جامعه  یکردن کلمه ا  انی ب بدون
 .ستادیشدند که دختر جلو آمد و مقابل راننده ا

 ؟ یف یرد -

 !دیا یآنان را مخاطب قرار داد: راه ب  یهم گذاشت و مهد یپلک رو مرد

 یقدم ها زانیرا م  شیدرآورد و گام ها شیمسخره برا یقدم شد که نهال شکلک شیخود پ  سپس
 اشت.نامتعادل پسر برد

 !یهس یمشت یباس بدون   یول یمرام خرجم کرد  یدونم واس چ ینم -

 تر از حد معمول جلوه داد. نیرا پا  شیبه درد آلوده شد که ُتن صدا لبخندش

 اعصابش نداره. یرو  یچون اصالً کنترل یکن باهاش بحث نکن  یمراقب باش! سع یل ینهال خ -

 اندام درشت مرد چرخاند و زبان به غلو چرخاند. یرا رو نگاهش

 !ین یکه عدد نیا ای باقال یگنده ترش و فرستادم قاط  نیاع ا -

 آن دو ماند. دنیو منتظر رس  چاندی سمت شاگرد را باز کرد و ابرو درهم پ در

 ! نیبش -
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 سمت مرد برگشت.  ینشست و مهد ی صندل  ینازک کرد و رو  شیبرا  یچشم پشت

 مت! رسون ی م نیبش -

  یصندل  یرا دور زد و رو نیتوجه به او ماش یب یانداخت و مهد نی لب »تشکر« کرد و سر پا ریز
 که صبر نهال سر آمد.  یشد تا زمان  یدر سکوت ط ریاز مس یم یراننده نشست، ن

 . میر  یم میبذا که کجا دار انیمنم در جر یچسبون  یاگه آمپر نم -

 نشود. یتداع  شی از جاده نگرفت تا خاطرات برا چشم

 من.  یخونه  -

 داد. هیتک  نی زد و به در ماش نهیبه س دست

 ؟ی اون وقت واس چ -

 پدال گاز فشرد. یرا رو شیپا

 ؟ یپرس   یو م یدون یکه م یچرا سوال -

  مخوف شب گذشته در مقابل چشمانش جان گرفت و ری شدند تصاو کیشهر که نزد نیپا یمحله  به
 او به جان پوست لبش افتاد.

ت خالص   نیمن به تو و هم جنسات اصن اعتماد ندارم َپ تا قبل ا - که در و وا کنم و خودم و اع َدس 
 کنم بزن کنار! 

پدال  شیکه پا  یتا زمان دیهم سا یقفل کرد و دندان رو نی را محکم به دور فرمان ماش انگشتانش
 خانه متوقف شد. مقابل در ن یترمز را به سخره گرفت و ماش

  ؟یو سر از ناکجا آباد درآورد یاون پسره شد ن یکه سوار ماش یبه من و هم جنس هام اعتماد ندار  -
 شناستت و برات بپا گذاشته؟  یو آلفرد م یبه ما اعتماد ندار 

 کنج لبانش نشست.  یپوزخند

 من و نخندون! -
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 باز کرد.  ز ی شد و در سمت او را ن  ادهیپ  نیاز ماش سپس

 است. گهید یجا جات امن تر از جاها نی! مطمئن باش انی پا ای نترس، ب -

 

در خشکش زده بود، وارد خانه شد و به   یتفاوت نسبت به او که جلو یرا درون قفل گرداند و ب دیکل
 . دیچیپ  شی ها یاعتراض دختر در حلزون  یسمت اتاق خواب رفت که صدا

 ؟یر یم یدار  نی پا یجا سرت و انداختکُ  یهوو -

 . دیپا به طرفش چرخ  یپاشنه  یرو

 تو.  ای در و ببند و ب -

 را کنار در، رها کرد. نشیسنگ یاطرافش را از نظر گذراند و پا درون خانه گذاشت و کوله  یفضا

 خو حاال جوابم و بده.  لیخ -

 انگشت شست، پشت سرش را نشان داد. با

  ادیبردار در ضمن من اصالً خوشم نم یخواست  یپره؛ برو هر چ خچالیگرسنه ات بوده،  یگفت ادمهی -
و کم تر   ریزبون به دهن بگ  ،ییجا  نیرو که ا  یشب هی نی بد از خونه ام بره پس ا یمهمونم با خاطره 
 فکت و بجنبون.

 را داشتند.  شیبه خرمن موها  وستنیپ لیاز تعجب م  شی ابروها

 شب؟! ی -

 هم موفق نبود. ادیکه قصد نشستن در کنج لبانش را داشت، مهار کند اما ز یکرد پوزخند یسع

  یهزار ُتن یوزنه   هیخانواده ات بدم و بگم  لی تا فردا ببرم تحو یجا بمون نیا یآره، امشب و مجبور  -
 و... رونی ب  یاز خونه بر  ینتون گهیبه پات ببندن که د

 کالم مرد رفت.  انیذهنش را آلود ساخت و او کنترل از دست داد و م یض یضد و نق افکار
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  نیبکشم؛ االنم قبل ا رونی و اع آب ب ممیخودم بلدم گل  ،ی مهربون تر اع مادر ش  ی هیواسم دا یالزم ن  -
 کنم. یکه نوک انگشتت ب م بخوره شر و کم م

 شد.  یمهد یابروها دنیساخته بود باعث درهم تن یزبانش جار  یرو ادیکه با فر  یکلمات

  یآوردمت خونه ام و م یسو داشتم نم تیکه من اگه ن نیدوم ا ن،ی پا اریکه صدات و ب نیاول ا -
 مشت آشغال دست ما...  هی نیذاشتم ب

  یمتاه یحفظ آرامشش بارها صفت ب   یمدام باز و بسته شد و او برا تی اش از عصبان ینی ب یها پره
 خدا را زمزمه کرد. 

 االاله! االاله! الاهللالاهلل  -

 . ستادیبرداشت و مقابل او ا انیرا از م نشانیب  یقدم فاصله  چند

، نم -  ! یزنن خودت و اع اونا جدا بدون  یکردن و جالد صدات م شکشیمن و ب ت پ ی شه وقت  ید  َن د 

 در هوا تکان داد. یخداحافظ  یبه عقب برداشت و دستش را به نشانه   یگام

 !ادیزت ز میما رفت -

 سر جات!  ستای: وادیکوباند و غر  شی پا یگره کرده اش را رو مشت

و   لمیتو بمون، من وسا ستم؟یقفل شد، ادامه داد: مگه مشکلت من ن نیدختر که از ترس به زم یپاها
 !یبد به سوالم جواب  دیقبلش با یخوابم ول   یم نیتو ماش  رمی دارم و م یبرم

 گام بلند جبران کرد.  کی که او عقب رفت را با  ی گذاشت و هر قدم تی رضا  یرا پا  سکوتش

 ؟ یچرا فرار کرد -

 دادن!« درون سرش شود. می، فرار:»فرار نکردم یزد تا مانع جوالن جمله  یمحکم  یرا گره  شی ابروها

 داشه باشه! ی فک نکنم به تو دخل  -

و بدن خود  وار ید نیپشت سرش چسباند و دختر را ب ارویو کف دستش را به د  ستادیا مقابلش
 محصور کرد.
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 ست؟ یصحنه برات آشنا ن نیا -

 اکران رفت و نفسش به شماره افتاد.  یصحنه   یدر برابر چشمانش رو شبید خاطرات

 برو عقب!  -

 تکان نخورد.  شیجا از

چرا؟ چون تا به   یدون یم ادمهیمن خوب  یحرفه اته ول یبر  بیچون ج ادی نم ادتیآره خب، تو  -
 بود.   فتادهیبرام ن یاتفاق  نیحال چن

که   یممکن است چشمان ریغ دیبه رنگ شب دختر دوخت و نخواست بگو یها لهیرا در ت  شیها یگو
 همانند چشمان نرگسش باشد را از خاطر ببرد.

اما   زهاستی چ یلیخ  یایکه گو تی تنگ و لحن کوچه بازار یگرفته تا اون کوچه  یاز اتفاقات تاکس -
 . یکه خودت برام بگ نهیمن ا حیترج 

 شد.  شی چشمانش جان گرفتند و نگاهش گستاخ تر از پ  شیدر پ خاطرات

به پام   یو بگ یبد لمیَتو یخوا یم  یبه ک  ؟یحاال چ ؛یدر کاره َن خونواده ا یَپ بذا بگم، َن خونه ا -
 وزنه ببنده؟ 

 

کرد، سمت در رفت و در   ینیعقب نش رینشد و ناگز یکلمه ا انیکه قادر به ب ختیبه هم ر  شیباورها
 زده بود، برگشت.  هیپشت سرش تک واریبه د  نهیکه دست به س  یآخر به طرف دختر  یلحظه 

 .نمی تو ماش یداشت یاگه کار  یگردم ول  یراحت باش، من تا صبح برنم -

کرد   نیبار طول و عرض کوچه را باال و پا نیچندزد،  رونینماند و از خانه ب  شی از سو یجواب منتظر
 اش نظم بخشد. دهیچ یبلکه به افکار درهم پ

 فرمان گذاشت.   ینشست و سر دردناکش را رو نی ماش درون
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فکرش،   ی که حت  یذهنش به بن بست ختم شد و او ماند و تنها چاره ا یشنهادیپ یراه ها  یتمام
کرد چراکه درست وسط   قیرا به جانش تزر شیتشو  شیاز پ شیحال قلبش را آشفته ساخت و ب 

  بیشد. عقلش نه  یاش م یزندگ انیبود که هر قدم اشتباه منجر به انفجار و پا ستادهیا ینیم دانیم
  یانچشم  ریهم گذاشت و تصو ی !« کالفه پلک رویکن ت ی وارد زندگ  طیشرا نی رو تو ا یکس  دیازد:»نب
 نقش بست.  شیها لهیداد، در برابر ت  یم هینرگسش را هد یباینگاه ز ایکه گو

دلم   هیخودت   اینگاهش را به آسمان دوخت و آرام لب زد:»خدا نیماش یدود ی شهیپشت ش  از
 کن!«

موذن روح   یچشمانش رنگ باخت و صدا  شی شب پ یاهی کرد تا س نیقدر افکارش را سبک، سنگ آن
 .دیبخش نی خسته اش را تسک

  نیزنگ گذاشت، چند  یکش و قوس داد و دست رو یشد و به عضالت گرفته اش کم ادهیپ  نیماش از
 شد.  دیبار کارش را تکرار کرد و در آخر مجبور به استفاده از کل

  شیوهاابر  نیب یکوچک  یگره  دیاز او ند یاثر  یزد و وقت دیدرون خانه گذاشت و اطرافش را د پا
 . افتیتختش  ینشست، به سمت اتاق رفت و در کمال تعجب دختر را رو

را برداشت و از اتاق خارج   لشیکه به تکان سر اکتفا کرد، وسا  افتین  فشی درخور توص یکلمه ا چیه
 شد.

که گرفته بود را به تن   ی میتصم  یفرستاد و پ مشیو ت  یمرتض  یرا که خواند اطالعات را برا نمازش
 گذاشت.  انیو مافوقش را در جر دیمال

که  یداد جور  تی در لفافه رضا دیاو را د یپافشار  یفراتر از تصوراتش بود اما وقت  یمرتض  واکنش
 باشد.  تشیمأمور دی با تی هم اولو تیوضع نیتر یدر بحران یحت

را   شیشد سپس خواست صداصبحانه    زیاز به ثمر نشستن تالشش، مشغول آماده کردن م خرسند
است  یا هودهیبه او فهماند که کار ب   شیپ قیدقا یباال ببرد و او را مخاطب خود قرار دهد اما تجربه 

 .ستادیانداخت و مقابل در اتاق ا نیسر پا نیبنابرا

 شد.  الشی خ یاتفاقات شب گذشته، ب یادآور یچسباندن پسوند خانم کنار اسمش مردد بود که با  یبرا
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 نهال؟  -

 نشان نداد و او با پشت دست چند ضربه به در اتاق زد. یواکنش چیه

 نهال؟  -

 . دیپتو خز ریهم فشرد و ز  یرو پلک

 ! گهید میو بذارمرگمون  یبذا کپه   یاتیمال  یسه نقطه  کهی ساعته، مرت میحناق ن یا   -

 باالتر رفت.   شی درهم تاب خوردند و ُتن صدا شی ابروها

 . میموضوع مهم با هم حرف بزن هیراجع به  دیصبحونه، قبل رفتنم با ای بلند شو ب -

  هی! بقیآدم ن نهویمون ع  یچیخود غر زد:»ه  شینشست و پ  شیو در جا دیرا کش  شیحرص موها از
 کنه!«  داریکنن، ما رو َام کله صب باس صدا غار غار جالد ب یچش وا م اری گل و بلبل و  یبا صدا

 خودش را کنترل کرد و سمت سفره رفت.   یمشت شدند و او به سخت انگشتانش

 

 سر آمد و لب باز کرد.  یصبر مهد  د،یسفره چک یآب که از صورتش رو یقطره  نیاول

 اوپنه. یرو یدستمال کاغذ -

 شکرپاش را برداشت. شانه باال انداخت و  الی خیب

 شُنوفم.  یم -

 مربا را باز کرد و مقابل او گذاشت.  در

 . یجا بمون  نیا یتون  یکردم، به نظرم م یو داشتم فکر م شبیمن کل د -

 چرخاند.  شیرا درون استکان چا قاشق

 شه اون وقت؟ یکه چ -
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 .دینان درون دستش مال  یرو ر یپن یمقدار 

 .یار یکه باز سر از ناکجا آباد درن -

 .دیرا هورت کش  شیاز نشستن پوزخند در کنج لبانش چا یر یجلوگ  یبرا

 . یواس خاطر من، خودت و آالخون واالخون کن یالزم ن  -

 درون دهانش را بهانه کرد تا به کلماتش نظم بخشد.  ی لقمه

 خب؟  ،یبه سواالتم درست جواب بد دیاون هم راه حل دارم فقط قبلش با یبرا -

 زبان در دهان چرخاند. یهم گذاشت و مهد یپلک رو دیتأ ینشانه  به

 ؟ یشناس یآلفرد و از کجا م  -

 .دیاز تعجب باال پر شی ابرو

 داش... ی فک نکنم به تو دخل  -

 حرفش رفت. انیکوباند و م  ینعلبک  یاستکانش را رو  یعصب

 ! یجوابم و بد  یقرار شد درست و حساب -

 تا به اعصابش مسلط شود. دیکش یق یعم  نفس

 ؟ یپرسم. با آلفرد کجا آشنا شد یخب، دوباره م  یل یخ -

بازخواسم کنه چ   ی سیس نیحق نداش ا اسمی یخود فکر کرد:»حت شی را خاراند و پ  شیابرو ی گوشه
 برسه به تو.« 

شمردن معکوس مرد، حواسش را معطوف خود ساخت و او   یبود که صدا ری با افکارش درگ هنوز
 نافذ، ناخودآگاه زبان باز کرد. یو نگاه  دهیدرهم تن ییابروها ریتحت تأث

 بار رسوندتم خونه. هی -

 ندارد.  یبحثشان دختر ادعا کرده بود که سر پناه انیم شبیجالب شد چراکه د شی برا موضوع
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 شد، سکوت دختر بود.  دشیکه عا یز یماجرا کرد اما تنها چ به شرح  قیانگشت سبابه اش او را تشو با

 ادامه بده!  -

 برخاست.  شیاش را درون سفره رها کرد و از جا لقمه

 ؟ یبشنو یخوا یم ی تو چ  دیباس د یسر و تهش همون بود ول -

 . دیپشت گردنش کش یدست کالفه

 !نیحرفم تموم نشده، بش -

 شد تا به حرف آمد.  رهی خ شی دو زانو نشست و آن قدر به مرد روبه رو یرو

 بهت گفت؟  یچ ری تو مس -

 .دیزمان سفر کرد و خود را کنار آن مرد خوش پوش و جوان د در

 همه اع اسم و رسمش گف. نهویگف؟ ع  یباس م یچ -

 مخاطبش او را وادار به ادامه دادن کرد. سکوت

 شم که...  زدلشیخواد عز یو آخرم گف اع من خوشش اومده و م  دیاع اسم و رسم منم پرس -

 . دیرا ناگهان بلند کرد و حرف در دهان دختر ماس  سرش

 ؟ یگفت یتو چ -

 کرد. یبه کشفش م  کی نهال کامالً نآشنا بود و او را تحر یمرد جذاب مقابلش برا یرفتارها

 . امیبدبخت  نیب  دمیشماره اش و گرفتم و لول ،یچ یه -

 نشان از مرگ افکار مسمومش داد. قشیعم دم

 نه خانواده پس... یکه نه خونه دار  یوسط بحث پروند شبید یرسوندت خونه ول  یگفت -

 زد و انگشت اشاره اش را باال گرفت.   یعصب یپوزخند



 تنفر دّوار 

154 
 

رو   زایچ یسر  هی دیباشم رو راسم، شا یتنگ اسمم! من هر چ یبچسون ییَانگ دروغگو یحق ندار  -
 ؟یفهم شد  یش  س،یرامم ندروغ تو م  ینگم ول

 لبانش شد. یمانع از نشستن لبخند رو یسخت به

 خوبه!   یلیخوبه، خ -

 

 سفره مانع از جمع شدن افکارش شد. یضرب انگشتان دختر رو یصدا

 نکن!  -

 حرکات انگشتانش ساخت و نگاه سرکشش را در چشمان او دوخت.   یرا چاشن سرعت 

 .یساعته ما رو عالف کرد هیکه  یتو چنته دار   یچ نمی! دهن وا کن بیلمبوند  یبسه هر چ -

درخواستش   انیو از ب  دیشیواژگان دختر اند یبه عمق تنفرش نسبت به طرز صحبت و ادا یا لحظه
 منصرف شد. 

 . یچ یه -

 واکنش ممکن را نشان داد. نیرسوخ کرد و او بدتر شیسلول هادر تک تک   تیعصبان 

 یسپس پر قدرت به سمت مهد دیسفره را گرفت و ابتدا آن را به طرف خود کش یمثلث ی گوشه
خانه را درهم شکست و او فاتحانه لبخند    یبرخورد و شکستن ظرف ها سکوت نسب یپرتاب کرد. صدا

 برخاست.  شیزد و از جا

 !یش ینمه عالف م هیکه  نهیمع کن بعد برو سرکار، تهش ارو ج نایاول ا -

اش شود اما در  یشان یپ یو نشستن خطوط رو شیابروها وندیچه تالش کرد نتوانست مانع از پ هر
 موفق بود. شیکنترل صدا

 خودته.  یپا یکه کرد یا یزحمت خرابکار  -



 تنفر دّوار 

155 
 

تخت   یمورد نظرش را از درون کمد درآورد و رو  یاتاق رفت، لباس ها یبلند شد و به سو  شیجا از
 انداخت. 

 رفتارت منصرفم کرد. یخواستم بهت درخواست ازدواج بدم ول  یم -

 بود که آنگونه قهقهه سر داد و در چهارچوب در اتاق ظاهر شد.  دهیجک سال را شن  نیخنده دارتر ایگو

  یشوتم م یکه گفتم االن با ُاردنگ ومدی اع رفتارت خوشم ن یگیم یجور  هی! زیبود! دمت ج یعال  ،یوا -
 !یدل نه صد دل عاشقم شد هینگو   یول رونیب  یکن

 او روانه کرد.  یپر تأسفش را سو نگاه

کدوم از  چیتو ه  یبدون دی به نظرم با  یکنم ول نی توه  یکس تی به شخص ادی اصوالً خوشم نم -
 .یزن دلخواه من و ندار  یمشخصه ها

 چشمان متعجب دختر را شکار نکند.  یبایز  ری تصو شیها یهم گذاشت تا گو یرو پلک

 . شهیم رمیخوام لباس هام و عوض کنم، داره د  یم رونی لطفًا برو ب -

گرگا باشم   یگله  ونیبره م هیاگه   یو از او رو گرفت و با خود زمزمه کرد:»حت دیهم سا یرو دندان
 .« دمینم مث تو یبا سگ نگهبان یتن به خفت هم آغوش 

اش را مچاله کرد و به خودش که تند رفته بود، لعنت فرستاد و پشت سر او از اتاق خارج   یهود کالفه
 شد.

 . قهیدق هیصبر کن  -

 کرد. شیدر دل غرورش را ستا یتوجه به او کاپشنش را چنگ زد و مهد  یب

 ؟یبا توام، کجا شال و کاله کرد -

 ساخت.  شی اشک ها زشیمقابل ر یحفظ غرورش سد یتمام حنجره اش را فراگرفت و او برا بغض

  رتیفرصتا گ نیوقت اع ا چیه  گهید دیتا فرصت هس بگو، شا االیسر دلت مونده؟  یز یچ ه؟یچ -
 . ادین



 تنفر دّوار 

156 
 

زبانش را نداشتند، کنار هم قرار   یبه نشستن رو  لیکه م  یکلمات   یو به سخت دیبه صورتش کش  یدست
 داد. 

 دونم تند رفتم، تو بگذر!  یشرمنده م  -

 راهه. نیبهتر نیا  طیشرا نیفکر کن، تو ا شنهادمیانداخت و ادامه داد: رو پ نی پا سر

 

 اش را به دوش گرفت.  یپشت کوله

 باس روش فک کنم. -

 . دیکش رونیرا ب  دیشلوارش فرو برد و کل  بیدرون ج  دست

 . میزن  یحرف م  متی. شب راجع به تصمری و بگ نیباشه، ا -

 یاول م د یرفتن نداشتند اما با ل یم  شیزد. پاها  رونیکرد و از خانه ب  یانگشتانش مخف نیرا ب  دیکل
 کرد.  یآن مرد جذاب فکر م  شنهادی آمده بعد به پ زخانیسر چنگ ییچه بال دیفهم

و نگاهش را    دیسر کش یرو پر از خاطراتش را نداشت، کاله کاپشنش را یوارد شدن به کوچه  جرأت
 . دیاش رس ی زندگ یمرد منفور سال ها یکه به خانه  ییُسر داد تا جا نی زم یرو

را اشغال کرده   شیوارهایدر خانه و د یکه باال ییو پارچه ها رهی ت یو آمد افراد با لباس ها  رفت
 او داد. یبودند، خبر از بد شانس 

برخورد  یچند گام به عقب رفت که به مانع دهیکردند و او ترس  دیصدا قاتل بودنش را تأ  کی افکارش
 دهانش گذاشت.  یو دست رو دی کش یخفه ا نیکرد، ه

 دختر جان؟  یکن  یکجا رو نگاه م -

 سرعت افزود. یچاشن  شیداد و به قدم ها نیرا به طرف   سرش

طرف او گرفته بودند و رازش را در گوش هم  همه انگشت اتهام را به یینگاه مردم ترس داشت گو از
 کردند.  یپچ پچ م
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را درون قفل چرخاند و به در   دیلرزان کل  یتنها پناه گاهش رفت، با دستان یسر جبر زمانه به سو  از
 زد.  هیخانه تک یبسته 

را گرفت،   اسی یکوله اش درآورد و شماره  بیاش را از ج یفرستاد و گوش   رونی را کالفه ب  نفسش
  یداد و سرش را رو هیسرد خانه تک واریبرد که به د نی مقاومتش را از ب یتکرار  یآن جمله  دنیشن

 نامعلومش فکر کرد.  ی ندهیگذاشت و به آ شیزانوها

گردن  یساعت فشار آوردن به ذهنش تنها گرفتن عضالت گردنش شد، دستش را رو  نیچند حاصل
 یفضا یمقابلش سوق داد ول یوار یساعت د یدردناکش گذاشت و نگاهش را به طرف عقربه ها

 ساعت را به او نداد. دنیفهم یخانه اجازه   کیتار

ر چشمانش را آزرد که نو د،ی کش  وارید یبرق رو دیکل  افتنی یبرخاست و دستش را برا  شیجا از
 چشم بست. یناخودآگاه چند لحظه ا 

 کوچک خانه مانده بود، گرفت و به سمت آشپزخانه رفت.  یی رایوسط پذ فیکه بالتکل یاز سفره ا نگاه

 .دیاز درد لب گز ،یخال یقفسه ها دنیباز کرد و با د یُمسکن  افتنی یها را برا  نتیکاب کیبه  کی در

  تی را مورد عنا یلب مهد ری آتش گذاشت و ز یشعله ها یرا رو یگاز را روشن کرد و کتر  ری اجبار ز به
! دوتا دونه یکفن داشه باش  یزنم شو! تو بدتر اع من گور ندار   ایب  ادیقرار داد:»واس  من اورت م

 بره.« ادشیآدم بندازه باال درد  شهینم دایخراب شده، پ نیمشت قرص تو ا هیاساس و 

بار با   نیرا از حرص به هم فشرد، ا  شیشال را از سرش برداشت و دندان ها  ،یکتر سوت  یصدا با
 بلند به امکانات کم خانه خرده گرفت.  ییصدا

خونه بذا که طرف اع   یاون گوشه  یبخار  هی یر یزن بگ  یرو خواس هیاگه  یمن که عمرًا زنت شم ول -
 نبنده!  لیسرما قند

شال تا شده اش گذاشت و ادامه داد:  یرا رو یکتر   تاد،سیگاز را خاموش کرد و پشت اوپن ا ریز
 و سرما ب ت...  یدار  یعالمه چرب  هیخرس  نهویخودت ع 
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به  میپا درون خانه گذاشت و نگاهش مستق یجمله اش کامل نشده بود که در باز شد و مهد هنوز
زد و سر   شی به ابروها یسخت یشد، دهان دختر از تعجب باز ماند و او گره  دهیسمت آشپزخانه کش

 انداخت.  نیپا

 .هیچ  فیتکل نمیبب امیکارت تموم شد سفره رو جمع کن بعد صدام کن ب -

 

محبوبش را   ریبالشت زنج  ریتخت نشست و از ز  یاتاق شد و در را پشت سرش بست، رو  وارد
تاللو حضور نرگسش را در آن   ییلب به سخن باز کرد که گو  یبرداشت و مقابل چشمانش گرفت، طور 

 . دید بایماه ز

 ! رتمیمن هنوز اس یبه خوابم ول یایبار نشد ب  هی یحت ،یکه رفت یمعرفت رفت یب -

 انگشتانش شد.  انیفرستاد و باعث رقص گردن بند م  رونی را ب  نشیسنگ  نفس

 . رمی اومدم ازت اجازه بگ یول هیدونم جوابش چ یهنوز نم  -

به پالک محبوبش در سکوت چشم دوخت بعد آرام تر از قبل زمزمه کرد: دلم براش   یا هیثان چند
ذاره ساده از کنارش بگذرم و اجازه بدم خودش و نابود کنه    یشباهت چشماش به تو نم یول  دهینُسر
 و...

به در اتاق خورد و بالفاصله در   یمانده بود تا از دل تنگش باز کند که تقه ا یار یبس  یعقده ها هنوز
 شلوارش فرو برد. بی و دست درون ج ستادیباز شد، شتاب زده ا

 داخل. ا ی بعد ب  ینگرفت یصبر کن اگه جواب هیحداقل چند ثان  یزن یدر که م -

 از تخت را اشغال کرد. یفرو افتاده وارد اتاق شد و گوشه ا یسر  با

 سر اصل مطلب. میتو که اع منم حجابت کامل تره َپ بذا بر ،یخ یب -

 داد و موافقتش را به زبان آورد. هیکمد پشت سرش تک  به

 شنوم.  یباشه، م  -
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آن را از  یت که دست باال برد و گوشه کرد شال دور گردنش قصد خفه کردنش را داش  احساس
 گردنش فاصله داد.

 .شمیمن زنت نم  -

 کلماتش پنهان کرد.  نیُرک دختر را ب   اریاز لحن بس  تعجبش

 تونم بپرسم چرا؟ یفقط م یلیباشه هر جور ما -

 زانو زد. شیشد، کنار پا یدختر که طوالن  سکوت

 بدونم؟ دیهست که من با یز ی چ ؟یچرا ساکت -

 را زمزمه کرد.  یجان یاز چشمان کاوشگر مرد مقابلش گرفت و به هزار زحمت »نه« ب  نگاه

 رساند.  نیقی را به  یدور از انتظارش، شک مهد واکنش

 کنم.  یهست بگو، من حلش م  یمن و نهال! هر مشکل نیبب  -

 . دیزدن به چشماننش را داشت که بهانه تراش  شتریقصد ن اشک

 م؟یسیهم ن  ی کهی تو ت که من و نی باس باشه جز ا یچ -

 برخاست و کنار او نشست.   شینشد که از جا قانع

 خوام.  یو م  تیاصل  لیاون دل ه؟یچ  نیباشه قبول، جز ا -

 و فاش شدن رازش، مقاومتش را درهم شکست. یسر پناه یعضالت گردن و ترس از ب  درد

 من باس برم زندان.  -

 : چرا؟دیکه پرس  دندیاز تعجب باال پر شی ابروها

 انگشتانش فشرد.  انیشال را از دور گردنش باز کرد و م  یعصب
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  زیکه اون چنگ نیاع ا ایزد   بشیغ  هوی یداش داشتم ول هی شی که تا دو رو پ نیاع کجاش بگم؟ اع ا -
شدم و چاقوم تو   ری اومده بود باال سرم که باهاش درگ یام بود و تو عالم َمس یُمف خور چشش پ 
 شکمش جا موند؟ 

 نبض گرفت و دستانش مشت شد. شیها  قهیشق هیدم ثان ص به

 ه؟یک  زیچنگ -

 را پاک کرد.  شی اشک ها نشیآست با

 خبر که اسمش به عنوان پدر تو س  جلدمه و...   یاع خدا ب هیتر،  نی محل پا هی یگنده  -

 . دیحرفش پر انیشد که م یتنگ تر م  ش یلحظه عرصه برا هر

 بسه، آدرسش و بده.  -

 را رساند.  تشینزد اما لحن قاطعش اوج عصبان ادیفر

 رخ مرد کنارش نگاه کرد. میاشک به ن یپس پرده  از

 . ادی فک نکنم آدرسش به کارت ب -

را  یشده اش کلمه ا دیکل یدندان ها نی در اتاق راه رفت و از ب یتخت بلند شد و چند قدم یرو از
 . دیکش رونیب

 آدرس؟  -

 قبرستون. نهیزد و گفت: س  ی تلخ  ندپوزخ

 

 تخت چنگ زد.  یرا از رو چیبلند برداشت و خود را به تخت رساند و سوئ یگام

 .میبپوش بر -

 حرکت و ادراکش سلب شده بود. ییکرد که توانا ل یتبد یدار او را به مجسمه ا یاز چوبه  ترس
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 باال رفت.  شی و ُتن صدا  دندیدرهم تن شیاز پ ش یب  شی ابروها د،یاز دختر ند یواکنش  یوقت

 . میبپوش بر گمیم ستم؟ی مگه با تو ن -

 دهانش را به هزار مکافات فرو خورد.  بزاق

 کجا؟  -

 کرد آرامشش را حفظ کند. یو سع دیپشت گردنش کش یدست

 . یکن یخودت و معرف یرسونمت کالنتر  یاگه ُمرده باشه از همون راه م زیچنگ یدر خونه  میر یم -

 اش تنها گذاشت.  یزد و نهال را در سردرگم رونید و با چند گام بلند از خانه برا صادر کر حکمش

و او درمانده کنار کوله اش نشست، آن قدر دست دست   د یپس کش گرید یرفت و پا  شیپ  شیپا کی
 کرد تا طاقت مرد طاق شد و اعتراضش را در چند زنگ پشت سر هم نشان داد.

 را باال گرفت.  گذاشت و سرش شیگوش ها یرا رو دستانش

دار شو بذا دو   یحبس و چوبه  الی خی. اقلکن ب دمیبودن ند میَن؟ ما که اع تو رح ،یآورد ری مظلوم گ -
 آبرو برام بمونه.  یهزار ده شا

 زد.  رونیسر رها کرد و از خانه ب یفرستاد و شالش را رو   رونی را کالفه ب  نفسش

نهال  دنیداده بود و نگاهش را به در خانه دوخته بود، با د هیتک نیبه بدنه ماش نهیدست به س یمهد
  یصندل یحرف رو یب  زیاو باز کرد و خود ن یگرفت و در سمت شاگرد را برا نیاش را از ماش هیتک

 راننده نشست. 

 برداشت.  ان یلب باز کرد و آن را از م یکه مهد یفرو رفته بود تا زمان  نیسنگ یدر سکوت  نیماش یفضا

 ه؟ کدوم کوچ -

 به اطرافشان انداخت.   یو نگاه د یناخنش کش یگوشه  یاز کندن پوست بلند شده  دست

 داخل.  یچی و باس بپ یبعد -
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 را سر کوچه نگه داشت و به طرف او برگشت.  نیماش

 تا من برگردم.   نی تو ماش ینی ش یم -

 اش فرو رفت.  یدر صندل شتریو ب دیلبان خشکش کش یرو زبان

 و...  نتمینفر بب  هیاگه  -

 شدن جواب او را داد. ادهیدر نشست اما قبل از پ ی  رهیدستگ یرو دستش

 دیبه داخل د رونیاز ب هیها دود شهیماجرا خبر داشته باشه دومًا ش  نیاز ا یاوالً که فکر نکنم کس  -
 نداره پس نترس. 

از  یاله اکه ه یخانه ا یرا به سو  شیشد و قدم ها ادهیپ  نیاز ماش  یسر تکان داد و مهد نامطمئن
 غم دور تا دورش را احاطه کرد بود، کشاند. 

  نانیاطم ینوشته شده بودند، گرفت و برا یو همدرد  تیاز بنرها که همه در خصوص تسل  چشم
 آرام به در باز خانه زد. یضربه ا شتریب

 دم در؟  د یاریب  فیلحظه تشر هی شهیصاحب خونه م -

داشت، مقابلش   شیدر مهار اشک ها یکه سع یدر حال  دهیچادر پوش  یانسال یبعد خانم م قهیدق چند
 .ستادیا

 امرتون؟  -

 انداخت. نی پا سر

 کنم؟  داشیتونم پ  یکجا م دیبگ شهیکار داشتم، م  زیشرمنده بد موقع مزاحم شدم با چنگ -

د  بول هوس، بچه ام و فرستا ی  کهی ! مردتنهینب  شیاز زندگ ریخ  یو گفت: اله  دیکش  قیعم یآه زن
 .شهیقبرستون. اون وقت خودش فردا ُسر و ُمر و گنده مرخص م  نهیس

از   یاگه کمک  یگفت: متوجه منظورتون نشدم ول رکانهیاز تعجب درشت شدند و او ز شیها لهیت
 در خدمتم. اد،یدستم برب
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 انداز شد.  نیهق زن در کوچه طن هق

نکرده و حقش و گذاشته کف  یرفته باال سر دختره، اونم نامرد لی مست و پات کهی مردت یعنی -
 دستش.

  ادیب  ست،ی امروز ن زیگفتم برو به خاله نهال بگو چنگ نیمکث کرد سپس ادامه داد: به ام یا هیثان چند
هول شده و از   دهیباباش و غرق خون د یکه وقت نیمثل ا یما که تنها نباشه... پسرکم رفت ول شیپ

 پله و... زیت یه و سرش خورده به لبه پله ها افتاد

 توان کامل کردنش را نداشت.  ایاش را نصفه رها کرد گو جمله

 متأثر از حال خراب مادر مقابلش که به سوگ فرزندش نشسته بود، زبان در دهان چرخاند.  یمهد

 خداوند بهتون صبر بده. خدانگهدار.  دوارمی. امگمیم تی متأسفم! تسل یل یخ -

 کر کرد و در را بست. لب تش ریز زن

 

تأسف تکان   یبه نشانه  یدر چسبانده بودند را قاب گرفت، سر  یکه رو یمی ترح ی هیاعالم چشمانش
 ! یطاهر  نیلب زمزمه کرد: ام ریداد و ز

  ی: چدیکشاند، در سمت راننده را که باز کرد نهال شتاب زده پرس نیماش یرا سو شی قدم ها سپس
 شد؟

 را روشن کرد. نی فرمان قرار گرفت و ماش پشت

 زنده است.  -

 اش را ترکاند.  یحباب سرخوش یمهد یبعد  یاما جمله  دیکش یخفه ا غی ج  جانیه از

 بچه اش ُمرده.   یول -

 ؟ یپرواز کرد و دهانش از تعجب باز ماند و تنها لب زد: چ  شیچند ساعت پ  یبه سو ذهنش

 باال برد.  یرا روشن کرد و درجه اش را کم   نیماش یبخار 
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باباش و تو اون   یوقت یخونه شون ول یکه اومده دنبالت که بر  نیمادرش، مثل ا یطبق گفته  -
 پله و... زیت یخوره لبه   یافته و سرش م یکنه و از پله ها م  یهول م نهیب  یحالت م

 : کدومشون؟دیو پرس   دیکالمش را بر یرشته   ناباور

 ساخت.  شیدختر متقاعد به تحمل گرما یرنگ باخته  یگرمش شده بود اما گونه ها یحساب 

 . نیام -

 از آب دور مانده به تقال افتاد. یا  یاش گره خورد و او چون ماه نهیدر س نفس

 ...عی...یمن...مگه...وا-

بعد در  هیبلندش را سمت مغازه کشاند، چند ثان  یشد و گام ها  ادهیبا عجله پرا کنار زد و    نیماش
 فرو برد و مقابل دهان او گرفت.  وهیرا درون پاکت آبم   یسمت شاگرد را باز کرد و ن

 .یافت یذره بخور، فشارت افتاده االن پس م هی -

 ن کرد. گفت انیو شروع به هذ دیو سرش را پس کش دیپاکت نوش  یاز محتوا یا جرعه

 . من قاتلم، من...ی کالنتر  میبر نیبش  ای! من خاله اش بودم! اون َتنا دوسم بود! بیوا -

 ُمهر سکوت بر لبانش زد. ،یمهد یکالفه  ُنچ

 حادثه بوده. هینهال. اون فقط  نیمن و بب -

داشبرد گذاشت و آرام اشک   یرا فشرد که سر رو  شیشد و سخت گلو  نیسنگ یوجدان بغض عذاب
 .ختیر

 چاقو نکشم. یالک  گهیمن باباش و زدم، باس آب خنک بخورم تا آدم شم و د یول -

 گذاشت.  یدو صندل یخال  یفضا نیرا ب وهیرا بست و کنار او نشست و پاکت آبم نی ماش در

 ت. هم زنده اس زیچنگ  یاز طرف ،یچون تو فقط از خودت دفاع کرد  ستیدر کار ن یزندان -

 را پاک کرد و به طرف او برگشت.  شیها اشک
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 ؟ یچ  نیَپ ام -

 گذاشت. شهیش  یو دستش را لبه  ستادیچراغ قرمز ا پشت

  گهیافتاد امروز نه، فردا نه، دو روز د  یپر بوده و اگه اون اتفاق هم نم  شی زندگ  ی مونهیپ نیام -
خودت رو    یپس انقدر الک ستیباالتر از حکمت خدا ن یحکمت  چیبود چون ه یرفتن  ن یباألخره ام

 نکن.  تیاذ

سکوت کرد تا او دوباره مهمان ساحل   یتکان داد و مهد  نیکالم او به طرف ینف  یرا به نشانه   سرش
 امن آرامش شود. 

کاست و دختر را   نی از سرعت ماش یکم د،یها از پس هم گذشتند و او به افکارش نظم بخش قهیدق
 صدا زد. 

 ال؟ نه -

 او دوخت.  یرخ جد میزد و نگاهش را به ن هیتک  نیحرف به در ماش یب

پا و   نیا ی مرددش ساخته بود که بعد از کم  یحرفش کم انیب  یکه دچارش شده بودند برا یتیموقع
 سپرد. ایآن پا کردن، آخر دل به در

 ه؟ی چاره چ یول  ستین یخوب  طیدونم شرا یگرده، م یفردا آلفرد برم - 

 ه؟ یچ متیخوام بدونم حاال تصم یمکث کرد و دوباره ادامه داد: م یا هیثان چند

 

و اع آب   ممی لیبه فکر فرو رفت سپس گفت: َن، خودم بلدم گ یشوکه کننده بود و نهال لحظات  سوالش
 بکشم. رونیب

 لبانش شود.  یطرح پوزخند رو یر ی تالش کرد نتوانست مانع از شکل گ هرچه

 از اون بدتر آلفرد.  ای ی افت یم زی چنگ ری از گب ا یتهش   یآره خب ول -

 را به هم گره زد. شیشده ابروها انیب  قتیحق
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 ؟ یومبر یراهت اع اونا جداس و پسر پ یبگ یخوا یاالن م  یعنی -

 کنترل خود انگشتانش را به دور فرمان گره کرد. یگرفت و او برا یدختر اعصابش را به باز  کلمات

 . یکن  ییادعا نی چن ینگاه بد بهت کرده باشم که االن بتون ادی نم  ادمی یول ستمین  امبرینه پسر پ  -

 فکر زبان در دهان چرخاند.  یب  نیکردن، نبود بنابرا ین یبا او بود اما نهال آدم عقب نش حق

 شک...  ری به فکر ز تی وضع نی و تو ا یس یآره خو ن -

 او برگشت. دختر طاقتش را طاق کرد که بالفاصله ترمز زد و به سمت  ییپروا یب

 درست صحبت کن!  -

  یحرف بزن ینجور یا یحق ندار  گهیانگشت سبابه اش را مقابل صورت او گرفت و ادامه داد: د سپس
 دونم با تو! یوگرنه من م

 بود اما دوباره عقده از سر دل باز کرد.  دهیچسب نیترس به در ماش از

خوام شر و   ی م یالَام اگه رخصت بدحا شه،یزنت نم  یننه قمر  چیاخالقت ه نیبا ا   یمن که سهلم ول -
 کم کنم.

 تکان داد و با دست به در اشاره کرد.  دیتأ  یرا به نشانه   سرش

شهر را قاب گرفت و زبان تندش را   اهی س یدر نشست و نگاهش تابلو ی رهی دستگ یرو انگشتانش
 مواخذه کرد.

 چرا َن. یدیپرس  یاقلکن م -

 آن ها را مرتب کرد.  یو کم دیکش شی موها انیم پنجه

 پرسم، چرا؟ ینداره دوباره م رادیا یول  دمیبار پرس هی -

 را خاراند.  شی ابرو یگوشه  متفکر
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دونم تو کار   یکه من م  ییدو سال جوون تر بعدشم تا جا  ،یک ی دیحاال شا  یاوالً که تو هم سن داشم -
  تیآوردم عمرًا رضا ز ین سر چنگکه م ییگذشته با بال نایاع ا  دهیَپ پوالت بو خون م یکشت و کشتار 

 و ما رو به سالمت.   ریَپ تو رو به خ  سیبده ن

مانع   یبه سخت  یبود و مهد دن«یکش ش یمصداق بارز مثال» با دست پس زدن و با پا پ شی حرفا
 لبانش شد.  ینشستن لبخند رو

 حاال بذار من جوابت و بدم. یحرف هات و زد -

 دوخت.  نیماش  رونیب ی به فضا شهیفرستاد و نگاهش را از پشت ش  رونی را کالفه ب  نفسش

در   یواضح  حیتونم توض  یمون ندارم، راجع به کارم هم بگم که نم یدر رابطه با اختالف سن  یراه حل  -
  هیقلب براش ما میچون از صم ستی وارد ن یشبهه ا چیه  ارمیکه درم  یموردش بدم فقط بدون تو پول

بگم که  زی از چنگ تی راجع به رضا  یذارم و هر آن ممکنه به خاطرش جونم و از دست بدم ول یم
من ازت بپرسم با من ازدواج   هیساده گرفته. کاف یل یاسالم ازدواج و خ نینداره چون د یوجودش لزوم 

خواد اون و بسپار به   یو م  زیچنگ تی اما اگه تو دلت محضر و رضا یو تو جواب مثبت بد  یکن یم
 گه؟ید ده،یم  تیرضا ادیخودش م   یمن، با پا

انگشتر  یخم شد و از درون داشبرد جعبه  یتکان داد و مهد نیبه طرف یچ«ی»ه یرا به نشانه   سرش
 را برداشت. 

که توش   ییبه گذشته ات و آدم ها  یبگم من کار  دیبا ادیبه وجود ب  نمونیب یکه رابطه ا نیقبل از ا -
 ؟یای خوام، به نظرت از پسش برم یبه بعد ازت تأهل با تعهد م  نیاز ا یدارم ول بودن ن

 قفل شد. یدرون دستان مهد یمخمل یجعبه  یبای طرح ز یرو  چشمانش

 باس بتونم.  -

 . دیکش رونی ب  شیرا زمزمه کرد و انگشتر را از جا  یآرام ی »خوبه«

 ؟ یکن  یبا من ازدواج م -

 . دیچشمش فرار کرد و او لب گز یاز گوشه  یاشک قطره
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 بله! -

برد و دست چپ نهال را گرفت و باال آورد، انگشتر   شیو دست پ دیکش ینرگسش نفس منقطع  ادی به
 را درون انگشت حلقه اش جا داد.

 ! می و کنار هم تجربه کن یلحظات خوب  دوارمیام -

 

آن   یسور و سات یازدواج ب  نیپرداز نبود اما چن الی همسن و سالش خ یبود که مثل دخترها درست
 . دیگنج  یدر تصوراتش هم نم  یهم از سر جبر زمانه حت 

  یزبانش جار   یدوخت و افکارش را رو نشیتک نگ یرا باال آورد و نگاهش را به حلقه  دستش
 ساخت. 

 دونم.  یاسم راجع ب ت نم هیجز   یچی ه یخنده داره، زنت شدم ول -

نرفت و او در دل اعتراف کرد:»حق با توئه   شی پ نیروشن کردن دستگاه پخش ماش  یبرا دستش
 تموم گذشته ام و بهت بگم.«  یروز  هی د یشا یهمون اسم هم مستعاره ول یچون حت

 او را از نظر گذراند. یلحظه ا یگذاشت و برا شهیش یرا لبه  آرنجش

 گهیمدته به کار د هیبودم اما  یبدنساز   یهم شرافته قبالً مرب میل یفام وان،یش  یدون یاسمم و که م -
 مشغول شدم، تک فرزندم و...  یا

بچه بودم   یو ادامه داد: وقت دیکش  یق یوجود مادرش را انکار کند که نفس عم امدی دلش راه ن ایگو
 پدرم فوت کرده و مادرم خارج از کشوره و تو؟ 

پاساژ گم  هیتو    یسالگ شی که تو پنج، ش نیبرا گفتن ندارم جز ا یادیز  زیو گفت: چ  دیکش  یقیعم آه
افتاد   زیچنگ گهید یبچه ها ی همه  نیو برام فرستاد و اع اون طرف ع اسیشدم و دس سرنوش 

 دنبال کارام و واسم به اسم خودش س  جلد گرفت. 

 نشست.  شی ابروها نیب ی کوچک  یسرنوشت همسرش گره  دنیشن از
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نداد تا دنبال خانواده   لتیتحو ی به کالنتر  اسیچرا  ینداشت  طیاز شرا یو درک درست یتو بچه بود -
 ات بگردن؟ 

عذاب آور   یاز آن صدا ییرها یبارها در سرش پخش شد و او برا  شی زندگ یمسبب تمام گره ها  نام
 تکان داد.  نیسرش را به طرف 

ماه تموم برد   هیقولش واستاد و من و  یمردونه پا یاومد ول یاع دسش برنم یکار  ز،ی با وجود چنگ -
 .ادی ب ادشونیبخوره و خونواده ام من و   یبه توق ی تق دیر همون پاساژ تا شادم د

 است.  شیو نرم کردن استخوان ها زیچنگ  داریدانست تا چه حد مشتاق د یخدا م  تنها

شدند، جلو افتاد و در را باز کرد و    ادهیرا مقابل در خانه پارک کرد و هم زمان با هم پ نیسرد ی هیهد
 تا اول او وارد خانه شود. ستادیکنار ا

 کرد. یتداع شی بود را برا دهیناخواسته شن شیکه چند ساعت پ  ییاوپن حرف ها یرو یکتر 

خونه  یبرا میر یامشب و با لباس گرم بخواب تا گردنت بدتر نشه، فردا که از سر کار برگشتم م -
 .میری گ یم لهیوس

  یشده بود که درد عضالتش را به فراموش یدر پ  یپ یدچار شوک ها شی قدر در دو، سه ساعت پ آن
 سپرده بود. 

 نازک کرد و کاپشنش را از تن درآورد.  یمهد یبرا  یچشم پشت

 نمه خونه گرم شه.  هیگاز و روشن کن  ر ی ُخب َپ فعالً ز  لیخ -

 را به طرف اتاق کشاند.  شیها قدم

 نه، خطرناکه.  -

از   ییرها یرا برداشت و برا شیتخت گذاشت، لباس ها  یبالشت، رو ری را ز ری تاق را بست و زنج ا در
 جسمش وارد حمام شد.  یخستگ

 گرفت سپس سجاده اش را پهن کرد و به عبادت پروردگارش مشغول شد. یکوتاه دوش
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  یباز شد و نهال از ال هیآرام به در اتاق خورد و بعد از چند ثان یبا معبودش بود که تقه ا ازی راز و ن غرق
به فرار از حدقه شان را   لیمقابلش م یمنظره  دنیاز د شیها لهیت د،یدر به درون اتاق سرک کش

 و عقب عقب رفت.  دیحرف درون دهانش ماس  رتیداشتند و او از ح 

 

بود، به  ستادهیکوچک خانه ا ییرا یسط پذو ری اش را جمع کرد و از اتاق خارج شد، نهال متح سجاده
 سمتش رفت و دستش را مقابل چشمانش تکان داد.

 ؟ یکارم داشت  ؟ییکجا -

 تکان داد.  ن یبه طرف  یاز دست افکارش، سر  ییرها یبرا

 رو نفله کرد.  کهیروده بزرگه، کوچ ه؟یبرنامت واس  شام چ نمیخواسم بب  -

 شده بود، گرفت.  اهیس شیها شهیبلوند او که ر یاز موها چشم

شب ها   شتر یمن ب اره؟ی بهت فشار ب یکه گرسنگ یهست چرا منتظر موند زیکه همه چ خچالیتو  -
 خورم.  یشام نم 

 باال انداخت.  شانه

 کنم.  یکارا نکردم و نم  نیدونستم؟ بعدشم من تا به حال اع ا یاع ُکجا باس م -

 را به طرف آشپزخانه کشاند.  شیها قدم

 ال ازت بپرسم؟ سو هیتونم  یم -

 .ستادیآشپزخانه ا  یدنبال او روانه شد و کنار ورود به

 بپرس.  -

 آب درآورد.  ینان و بطر  ی سهیرا به همراه ک هیساالد اولو یرا باز کرد و بسته  خچالی در

 ه؟ یفردا و فرداهات چ یبرا متیتصم -
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شد و گفت: منظورت   میتسل را به فکر فرو رفت اما در آخر یرا خاراند و چند لحظه ا  شیابرو ی گوشه
 و نگرفتم.

 .دی کش رونیب  یاز درون جاقاشق یاوپن گذاشت و قاشق یرا رو لیوسا

 ؟یگذروندن وقتت دار  یبرا  یفکر  نهیو تا شب سرکارم، منظورم ا  رمیم  شهیمن صبح که م -

 . دیسنگ اوپن کش ینامفهوم را رو ی انگشت اشاره طرح  با

 مث قبل...  ادیبه احتمال ز یباس روش فک کنم ول -

 جمله اش منصرف شد.  یدرهم او افتاد از گفتن ادامه  یکه به اخم ها  نگاهش

 . یکه دوست دار  یهر کالس یبر  یتون یجاش م ،یادامه بد فتی به اون شغل شر نمی ب ینم  یلزوم  -

 لبانش نشاند.  یرا رو یز ی تمسخر آم  لبخند

 چرا اون وقت؟  -

 قرار داد. شی را رو لیرا پهن کرد و وسا  سفره

 پر کردن اوقات فراغتت با کالس؟  ایمردم   بی تو ج  یدست کن دی که نبا نیچرا؟ ا یچ -

 زد.  هیاوپن گذاشت و به آن تک یو هر دو آرنجش را رو برگشت

 جفتش.  -

 درآورد و کنار ظرف ساالد قرار داد. سهیرا از درون ک   ینان

 . یعال  شنهادیپ هی شیحق الناسه و دوم  شیچون اول -

 دو زانو نشست.  یسفره و مقابل او رو گرید طرف

 نیباطل، اع ا الیخ  یباس بگم زک یاونا اما واس دوم  بی چون حق منه تو ج  یو خوب اومد یاول -
 .ی ش  یکنف م رمیچون نم ریبرا من نگ  مایتصم

 او گذاشت.  یو جلو ختیآب ر یوانیل
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  یفرستادمت کالس نگارش زبان فارس یحتمًا م   رمیبرات نگرفتم که اگه قرار بود بگ  یم یمن تصم -
 .ادیخوشم نم  یکن  یکه تو صحبت هات استفاده م یاتیچون اصالً از ادب

اش گذاشت و ادامه داد: من حقت و تموم و کمال  ی نیب ی سکوت رو یسبابه اش را به نشانه  انگشت
 دلت خواست کن، قبول؟ یاگه کم بود اون وقت هر کار  دمیم

 . دیدرون دهانش را به کمک آب بلع ی لقمه

 یفک م شمیرو دوم ،یباس بخوا سین یهم چاره ا یخوا  یبخواه نم  یخوا  یکه هس م  ینیهم -
 .دمیکنم جوابش و ب ت م

 اال به او نگاه کرد. برخاست و از ب  شیجا از

تو هال  ایب  یاتاق رخت خواب هست اگه اون جا راحت نبود یوار یبخوابم، تو کمد د رمیمن م -
 . ری بخواب، شب بخ

 که درد عضالت گردنش مانع شد.  ردیسرش را باال بگ خواست

 . کیو پ  کیشبت ش  -

 

نهال که چون   برخاست. وارد هال که شد نگاهش به طرف شی به بدنش داد و از جا  یو قوس کش
 شد.  دهیاز سرما در خود جمع شده بود، کش ین یجن

را   ونیزیاو انداخت سپس تلو یخودش را برداشت رو یتخت پتو  یقدم آمده را برگشت و از رو چند
 خاموش کرد و به آشپزخانه رفت. 

شعله   یاوپن برداشت، پر از آبش کرد و رو یرا از رو یسپس کتر  دیاش رس  یشخص  یبه کارها ابتدا
 صبحانه ساخت.  لی گاز گذاشت و تا جوش آمدن آن خود را سرگرم آماده کردن وسا ی

به  یقرار داد و »بسم اهلل« گفت و گاز  گرید لیاوپن و کنار وسا یخوش رنگش را رو یبعد چا یاندک
 لقمه اش زد. 
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مورد   لیرا عوض کرد و وسا شیازگشت و لباس ها به اتاق ب  د،ینکش شیاشتها  گریاز چند لقمه د پس
 را برداشت و کنار رخت خواب نهال زانو زد. ازشین

 نهال؟  -

 باالتر برد.  یرا کم  شینشان نداد و او صدا یواکنش

 نهال؟  -

 شانه اش گذاشت.  یبه اجبار دست رو  یزد و مهد شی در جا یغلت

آنتن نداره که زنگ  میزود برگرد. من اون جا گوش رونی ب  یسرکار، اگه رفت رمینهال خانم من دارم م  -
 ست؟ ین یبزنم. در کل مراقب باش، امر 

بلند شد و با چشم دور تا دور خانه را چک کرد،    شیابرو باال انداخت، از جا یدار یعالم خواب و ب در
د پاشو بخور، من رفتم؛ از امن بودن آن راحت شد گفت: صبحونه رو اوپن حاضره بع الشی خ یوقت

 خداحافظ. 

 به مقصد نشد. دنیگذر زمان و رس یبرخورد با آلفرد فکر کرد که متوجه  یبه لحظه  ری طول مس تمام

  نیمخصوص، کنار چند ماش نگیرا به دست راننده سپرد تا آن را در پارک چیشد و سوئ ادهیپ  نیماش از
 پارک کند.  گرید

  یرا درون قفل چرخاند و از راهرو دیساختمان باغ کشاند، کل  نیمنفورتر یرا سو  شیقدم ها زی ن خود
 کرد، روبه رو شد.  ینشسته بود و او را نظاره م زشیگذشت و با آلفرد که پشت م کیبار

 انداخت.  ن یو سر پا ستادیا شی حالت خبردار سرجا به

 !دیخوش اومد -

 رنگ نشست.  یر ی ش  واریگردان داد و پشت به او و مقابل د یبه صندل  یچرخ

 رفت تو نبودم؟   شیممنون، اوضاع خوب پ -

 به جلو برداشت.  یقدم
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 شد.  ینبودتون واقعًا احساس م -

 مرد پشت سرش را ستود. یرکیبار هزارم ز یبرا

 ؟ یدیجا د نیمن و ا  یتعجب نکرد -

 ماند تا او ادامه دهد. شیسرجا نیهم یبرا  یداشت و نه جواب یسوال نه

 جالده. هیاز  شتریب  اقتتی و ل  یشیم فیجا ح نیا یدار  گهیم نیسرد -

 داد و جنگل چشمانش را به نگاه نافذ او بند زد. یچرخ یبه صندل  گرید بار

 برات دارم.  یعال   شنهادیپ هی -

 را باال انداخت و منتظر به دهان او نگاه کرد.   شیاز ابروها یکی

 سوم من شو. گاردیباد -

 گره زد.  شیبرداشت و نگاهش را به کفش ها  یگر ید گام

 بپرس.  -

 ساخت. یزبانش جار  یبلند کرد و افکارش را رو سر

 چرا سوم؟  -

 اد. دستانش قرار د یهم گذاشت سپس خم شد و چانه اش را رو یدو دستش را مشت کرد و رو هر

به نفع   یجور   نیهوش و ذکاوتت و تو شکنجه کردن دزدها از دست بدم، ا نیخواد ا  یچون دلم نم -
 هم حقوقت دو برابر شده.  یگرفت عیتوئه چون هم ترف

:» دزدتر از شماها هم مگه هست؟ از کشور  دیشیبا خود اند یگذاشت و مهد تی رضا  یرا پا  سکوتش
 و ناموس گرفته تا...« 

 .ختیمرد جوان از هم گس یافکارش با صدا ی رشته
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نفر بلغزه و  ازت   هی یکه پا یجا تا وقت نیا یاینداره ب  یلزوم  گهی. دمیبر  فتیراه ب ،یا یحاال که راض  -
 . یدرد و بنواز  یخواسته شه تراژد

 سپرد.  شیزد و خود را به دست خدا رونیدنبال او از ساختمان ب به

 

 پا به طرف او برگشت. یپاشنه  یاز آن که وارد کاخ شوند، آلفرد رو شیپ

 ه؟یامروز چه روز یدون  یم -

 »نه« سرش را باال انداخت.  ینشانه  به

 مقدسه. یامروز پنج شنبه  -

 ز کردن نشد.حاضر به دهان با  یشده بود ول  کیتحر شی کنجکاو

 کرد. یا یتصنع  یاخم د،ی که سکوتش را د آلفرد

 نه؟ ،یا گانهیتو کالً با حرف زدن ب نمیبب  -

 اش شد.  یرفتن اخم پوشال نیمرد گره زد و باعث از ب  یرا به نگاه زمرد  چشمانش

 . رمیآتو ازت بگ  هیکنه که  یم قمیتشو یات بد جور  ی رکیز نیا -

انداخت و مرد جوان پشت به او   نیفاخر را طلب کردند و او سر پا  یبا پوزخند  یهم آغوش لبانش
 کرد و به راهش ادامه داد. 

 وسطه.  ایتو دن  زیچ  نیمقدس تر یچون پا هیامروز روز خاص -

تک تک پله   یکه همه مسلح بودند و رو یدپوش یافراد سف یسر او وارد کاخ شد و نگاهش رو پشت
 . بودند، نشست ستادهیها ا

 منظورم پوله.  ار،یبه ذهنت فشار ن  -

 !«میچشم به سقف دوخت و در دل گفت:»چه قدر ما آدم ها پست هیچند ثان یبرا
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 به پله باال رفت و سر افراد به احترامش خم شد. پله

 گفت؟  یم  یبابام چ  یدون  یم -

ره، پول که باشه که پر باشه دورت هم پ  بتی گفت ج یآن که منتظر جواب او بماند، ادامه داد: م بدون
 .ییخدا یحت  یهمه کار کن یتون یم

 خداوند را به نام جاللش خواند. رلبیاش گره خورد و او ز نهیدر س نفس

 در اتاقش بودند که مانع از ورود او به داخل آن شد.  مقابل

 . ارمیبرات اسلحه ب  رمیجا بمون، م  نیلحظه هم هی -

 سپرد. یرا قاب گرفت و او تفنگ را به دست مهد رشیبعد چهارچوب در، تصو هیثان چند

 شانس و بهت بدم.  نیخوام ا یمحافظ داشته باشه و من م  هیفقط  دیبا  یمراسم هر ک  نیتو ا -

چهار   یو آلفرد انگشت اشاره اش را به طرف در اتاق شماره  دیلبانش را از دو طرف کش یسخت به
 گرفت. 

 هیالبته در عوضش  یوقت از اون در خارج نش  چیه گهیچون ممکنه د یاین ی تون  یم یاگه مخالف  -
 .یدیو همراه کارت از دست م  جیمه یتراژد

 . دیکش شی گلو یشستش را از راست به چپ رو انگشت

 !ا یفرستم اون دن یخودم م دمیها م یکه به بعض یو چهار ساعت ستی بعد هم قبل از اون ب -

چرخاندن زبان در   یانداخت و منتظر دستور او برا نیگذاشت و سرش را پا شی پ  یمعمول قدم طبق
 دهانش ماند. 

 جه؟ ی خب، نت -

 کرد. یاش مخف  یهود ریرا پشت کمر و ز  اسلحه

 کنم. یتون م  یهمراه -
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 دست زد.  شیبرا یانگشت دو

 .شهیمراسم شروع م گهیخرده د هی م،یپس بر -

 در ُبهت فرو رفت.  قشیشف قیرف دنیدستش به در اتاق برخورد نکرده بود که در باز شد و او از د نوزه

- long time no see! 

 !« ییدایکم پ ؟یی»کجا

 به آغوش او انداخت. یک ی خود را از دل تار مرد

- Hey man! How are you ? 

 پسر! حالت چطوره؟« »سالم

 او تاباند.  یرا به دور شانه ها دستانش

- when I see the maestro, I'm great as... 

 ام مثل...« ی عال  نمیب یصدا رو م   یآقا ی»وقت

 . ختیدرهم آم نیجغد سرد یبود که زنگ ساختمان با صدا  دهیجمله اش به اتمام نرس هنوز

 

در   ز،ی شت مکه پ نیاحترام به سرد یشدند و هر کدام پس از ادا کیتار مهیا دموند وارد اتاق ن همراه
 رفتند. گاهشانیصدر مجلس نشسته بود، به طرف جا

نشست و ا دموند مقابل سناتور قرار   یصندل نیاول یرو  ن،یجغد سرد یبایقفس ز  یروبه رو  آلفرد
 .ستادندیقدم پشت سرشان ا کی  یبا فاصله  گاردهایگرفت و هر کدام از باد 

باال برد و به در باز اتاق اشاره کرد، در  دست  نیساکن شدند، سرد گاهشانیسران کشور در جا یوقت
اذن نشستن  ستادهیافراد ا ی هیگونه بق  نیمحض فرو رفت و ا یکی بالفاصله بسته شد و اتاق در تار

 .افتندی



 تنفر دّوار 

178 
 

 پروراند.  یجغد برق زد و هزاران سوال را در سر مهد  نی زبیظلمات مطلق اتاق تنها چشمان ت  انیم در

ثابت کردن ُحسن   یبرا  یرا باز کرد و گفت: ک «یدر قفس »ال نیسرد د،یجمع خواب یاهویکه ه یوقت
 شه؟یقدم م شی پ تشین

 ینگاهش را رو نینشسته بود، جام نقره فامش را باال گرفت و سرد  زیکه در اوسط م ییاز افراد یکی
 افراد چرخاند.  یباق

 جلو.  ای ب یکه آورد یپاشو با تحفه ا -

  نیبرخاست و به طرف سرد شی سپس از جا دیکش رونی ب ز یم ری را از ز  یخم شد و ساک کوچک مرد
 رفت. 

گذاشت و   شیمخصوصش رد و بدل شود، پا پ  گاردی شاه مجلس و باد نیب  یآن که کلمه ا بدون
 و مقابل در باز قفس جغد گذاشت.  دیکش رونی انگشتان مرد ب نیساک را از ب 

 شر مرد باشند. ای ری چشم به پرنده دوختند تا شاهد سرنوشت خ یواکنش ال دنید یبرا همه

قفسش پنهان   یو در گوشه  دی کش رونی را ب  یر یساک فرو برد و زنج  ینوکش را درون محتوا جغد
 کرد.

 اش را باال گرفت و به سمت مرد بازگشت.   ییطال السیگ نیسرد

 ؟یدار   یحی توض ایخواسته  -

 انداخت.  ن یزانو زد و سر پا مرد

تا باز بتونم بهتون خدمت   تهیکله گنده زدم و تنها خواسته ام امن هی یمحموله رو از خونه  نیمن ا -
 کنم.

 آن را بست.  پی خم شد و ساک را برداشت و ز نیسرد

 .یبر  ای  یکن  ییرایو از خودت پذ ین یبش  یتون یدرخواستت قبوله، م  -

 زد.  رونی شعف در چشمان مرد رخنه کرد و او لبخند به لب از اتاق ب  برق
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  میبلند شدند و ضمن تقد شانیاز جا یک ی یک یافراد  ،یاصل یورود محموله  یاز صدور مجوز برا شیپ
  یباور نکردن  یشان که شامل جواهرات گرانبها و مبالغ هنگفت ارز به شاه سانفه بود، داستان ها هیهد
 افزودند.   یدند و هر لحظه به ُبهت مهدکر فیرا تعر یا

 از هفت خان رستم گذشت و وارد اتاق شد.  یاصل یو باالخره محموله  دندیاز پس هم دو قیدقا

تونه تو اون جعبه    یم ی:»چ دیکرد و او از خود پرس یافراد تازه وارد را همراه گران،یچون د یمهد نگاه
 تابوت مانند باشه؟«  ی

 داد. امیفرمان ق زیبرخاست و هم زمان به آلفرد ن   شیبه کمک عصا از جا نیسرد

اش کرد   یجعبه رفت، مرد جوان همراه یو لنگ لنگان به سو  دیکش رونی محبوبش را از قفس ب جغد
 مرموز را بردارد. یکمک داد تا در جعبه  نیسرد گاردیاو به باد یبا اشاره  یو مهد

 جا ماند.  نهیدرونش شد و نفس ها در س یمحتوا ی رهی همه خ تابوت که کنار رفت چشمان  سرپوش

 

سنجش آن ها، جغدش را پر   یبرا  نیکردند و سرد ییاتاق خودنما  یاهیرنگ در س دیسف یها بسته
 قفسش پرواز کرد. یداد که هو هو کنان به سو

 .خت یبه هم ر زیهمه چ  هیها روشن شدند و در عرض چند ثان المپ

پر از تنش اتاق گذاشتند و  یپله ها پا درون فضا یرو یگارها یافتادند و باد اهویدرون اتاق به ه افراد
و   نیسرد یبرا  یفرصت نیساختند و هم یدفاع واریآماده، دور تا دور افراد خطاکار د یبا اسلحه ها
 از مهلکه شد.  ختنیگر یجغدش برا

 خود گذاشتند. ی قهیشق یلرزان سالح رو یبا دستان  گری د یپناه گرفتند و بعض زیم  ریاز ترس ز یبرخ 

 آلفرد به خود آمد. یرسا یمانده بود که با صدا  ری جو متح  یناگهان رییاز تغ  یمهد نیب نیا در

 نه؟  ایفرض کردن  ابویما رو   نایو ا هیحق با ال   نیچک کن بب نیبش -

سر تکان    دیو به تأ ختیزبانش ر  یرو  یتابوت زانو زد و چند بسته را باز کرد و از هر کدام کم کنار
 داد. 
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  یشان یفرار کرد و درست در وسط پ یمهد یاز اسلحه  ر یت  نیگوش به فرمان آلفرد بودند که اول همه
 که مسئول محموله بود، نشست.  یمرد

  رونینفس آسوده اش را محتاطانه ب  یاتاق لرزه انداخت و مهد یوارهایآلفرد به د ادیفر یصدا
کشور   نیاو کارها داشت با ا  رد،ی را بپذ شی رفتن تالش ها نیاز ب  سکیتوانست ر یفرستاد چراکه نم

 .شدکرده بود و او قسم خورده بود که تا نابودش نکند پا پس نک   امیق رانشی ا یرانی نوپا که به و

خم شد و   یکه مهد  ردی به طرف او حمله ور شد تا اسلحه اش را بگ نیسرد گاردی آلفرد، باد یاشاره  به
 گذاشت سپس هر دو دستش را باال برد.  نیزم  یآن را رو

شانه اش   ی شد و دست رو کیشناخت قدم به قدم به او نزد یرا خوب م  نیکه آلفرد خشمگ ا دموند
 گذاشت. 

- calm down! 

 باش!«  »آروم

تمام افراد باند را   دهینکش قهیاشاره کرد و آن ها به دق یت یامن نیاو را پس زد و با سر به محافظ دست
 به زانو درآوردند. 

 به سمت در اتاق رفت و آن را باز کرد.  ا دموند

- everyone get out! 

 !« رونی برن ب »همه

از افراد  یو جمع که خال  ختندی که از کمان رها شده باشند از اتاق گر یر یدستور او حضار چون ت با
  گارشینشسته بود و در کمال آرامش از س  زی سناتور که همچنان پشت م یمتفرقه شد، آلفرد به سو

 گرفت، رفت. یکام م

- I need your gun . 

 دارم.« ازی اسلحه ات ن »به

 کتش درآورد و به طرف او گرفت.  ریرا از ز رشی به لب هفت ت  لبخند
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- Here you are! 

 !« دی»بفرما

به افراد کنار   بعد با دست دیکش  رونی درون دستش داد و شش گلوله اش را ب ری به هفت ت  یچرخ
 اشاره کرد.  یمهد

- Get out of a way! 

 کنار!« دیش »گم

 نشانه رفت.  یرا به سمت مهد  رشیت  هفت

 ؟ یکرد یغلط نی همچ یک یبا اجازه  -

 شد.  شیتر از پ یسوخت گره زد و لب باز نکرد و مرد جوان عصب  یکه در آتش م یرا به جنگل نگاهش

 !زیهمه چ یب  نیکنار ا فتهی جنازه ات ب  دیکنم شا یم ک یشل یپرسم اگه جواب ند یبار آخره که م -

 را باال برد.   شیو ُتن صدا دیکش یق یعم  نفس

 ؟ یبه دستور ک  ش؟یچرا کشت -

 لب »َاشهد«ش را خواند. ری انداخت و ز نی پا سر

 .دیصبر آلفرد را سر آورد که ماشه را کش  سکوتش

 

که قسم خورده   یدختر  ادیبه  زش،ی فرزند عز ادیرش داده بود، به که به ماد یقول  ادیبست به  چشم
 رقم زد.  شیبرا یگر ید یباز  ریگاه شود اما تقد هیتک  شی بود برا

 فاصله انداخت.  شیپلک ها نیآرام ب یغرق سکوت اتاق رخت بستند و مهد ی مرگبار از فضا لحظات

اش را در   قه یمستحکمش را به طرف او کشاند،  یپرتاپ کرد و گام ها یاسلحه را به گوشه ا یعصب
 : چرا؟ دیشده اش پرس  دیکل یدندان ها نیدست گرفت و از ب
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 مرد اشاره کرد.  یچشم و ابرو به جنازه  با

 جاسوس بود.  -

  گنالیانگار داشت س دیجنب  یادامه داد: فکش م یدرهم شد و مهد شی از پ شی مرد جوان ب یها اخم
 فرستاد.  یم

 او را رها کردند.  ی قهیو  دندیپا پس کش  انگشتانش

 ؟ یحرفت رو ثابت کن  یتون  یم -

به دست باد سپرده  شانینفس ها یصدا  یهم چون آلفرد در ُبهت فرو رفته بودند که حت هیبق ایگو
 شده بود.

 سر تکان داد. مصمم

 پزشک. هیبا کمک   یول -

 . ردیآرام گ یبلکه کم دیکش قی بار نفس عم نیچشم بست و چند هیثان چند

تا مشخص شدن موضوع حق خروج از شهر    یکنن ول  یبررس  دمیو بسپار به من، م  نیخب ا یل یخ -
 . یرو ندار 

 شده بودند، رفت.  ریباند که توسط محافظان دستگ گریافراد د  یبه سو سپس

 ؟یها دار  نیا یبرا یا دهیا نمیبب  -

درون ذهنش حکم   یآن ها و تابوت مقابلش گرداند و به نقشه  ی دهیصورت رنگ پر نیرا ب  نگاهش
 اجرا داد.

 خوام.  یالزمش رو م لیمواد با وسا  ن یخرده از اصل هم هیآره، فقط  -

 شد.  زشیآم  نیکلمات تحس انیدل جالدش را ستود اما شک افتاده به جانش مانع از ب در

 منتظر باش تا نظر شاه رو بپرسم.  ی کنه ول یفرق م یبار همه چ نیدرسته که ا -
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 فرستاد. رونی انداخت و هر نفسش را همراه درود بر محمد و آل محمد ب نیحرف سر پا یب

 از اتاق خارج شدند. زی ن شیسر آلفرد دو همتا پشت

جان گرفتند و ذهنش را  شی از پ شتریکه با هر نگاه ملتمس گروگان ها ب یضیماند و افکار ضد و نق او
 آشفته ساختند.

به  یکالفه دست یانتظار را رقم زدند و مهد یطوالن قیو دقا  دندیخود چرخ  یها در محدوده   عقربه
 و به طرف در اتاق رفت که با مرد خوش پوش روبه رو شد.  دیگردنش کش

 ؟ یرفت  یم ییجا -

 تکان داد.   نی»نه« سرش را به طرف ینشانه  به

به عقب  یاو گذاشت و کم  ی نه یس  یفرستاد بعد دست رو راهی پر از ظنش را از او گرفت و به ب نگاه
 هلش داد و در را پشت سرش بست. 

 و انتخاب کرد که کارت راحت تر باشه. کی  یشاه اتاق شماره  -

 محافظان را مخاطب قرار داد.  سپس

 نخورن. زیاز تو دستتون لکه مثل صابون  دیفقط حواستون رو جمع کن دیایپشت سر ما ب  -

 افراد پشت سرش راه افتادند. یو باق یرهبر شد و مهد  خودش

 

 هم قدمش شود. یکاست تا مهد شی از سرعت گام ها یکم

 کشه اوردوز کنن؟  یچقدر طول م -

 ذهنش فرستاد و دهان باز کرد.  یمزاحمش را به گوشه  افکار

 شما داره.  یبه خواسته  یبستگ -

 را درون قفل چرخاند. دیپله را باال رفت و کل  سه
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 پس لفتش نده، زود جمعش کن که اصالً حوصله ندارم.  -

 .« یفرستاد و در دل گفت:»خبر از خودت دار   رونی را کالفه ب  نفسش

 اشاره کرد وارد ساختمان شود.  یو به مهد ستادیا نی راهرو به انتظار محافظ درون

رسه. کارت که تموم   یم ،یکه سفارش داده بود ییزهایچ گهیخرده د هیرو حاضر کن  لیتو برو وسا -
 شد صدام بزن. 

را چنگ زد و پا درون آن   کی یمربوط به اتاق شماره  دی کل ز،ی حرف از کنارش گذشت و از کشو م یب
 گذاشت. 

  یکوچک که شباهت چندان یا چه ی مورد نظرش در اتاق چرخاند که در لیوسا  افتنی یرا برا نگاهش
 نجره نداشت، توجه اش را جلب کرد. به پ

سپس به    دیو پشت به هم چ یا  رهیرا به حالت دا یحرکاتش ساخت و شش صندل  یرا چاشن سرعت 
 یشد چسب نوار  دشیکه عا ی ز یو رو کرد. تنها چ ریاتاق را ز  لیچون طناب، وسا یا لهیدنبال وس

 بود.   یپهن

 را باال برد. شیو صداو در اتاق را باز کرد  دیناچار همان چسب را برگز به

 .دیاریب  فیتشر -

 رنگ را به او سپرد.  اهیس لونیافراد مقابل چشمانش نقش بست و نا یاز باق شیآلفرد پ  ریتصو

 .شمیپ  ای. کارت تموم شد ب نمی بب یو یکه از ت نهیا حمی بار ترج نیا -

همراه افراد آن باند وارد اتاق   ن ی تا محافظ دیهم گذاشت بعد کنار کش  یپلک رو دیتأ ینشانه  به
 شوند. 

 ها اشاره کرد.  یرا پشت سرشان بست و به صندل  در

 ها.  یرو صندل   ننیبش  دیبا -
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درون   کی پالست اتیاتاق رفت، محتو یبلند گوشه  هی پا زیحکم داد و خود به طرف م  میمستق ریغ
 . دندیباال پر شی ابروها  ییایم یضد ش یماسک ها دنیکرد و از د یآن خال  یدستش را رو

خطاکاران را با    یدست و پاها ی ک ی یک ی رها کرد، چسب را برداشت و  زیم یرا همان طور رو  لیوسا
  کهیت هیفندک،  هیماسک،  هی دیو رو به محافظان گفت: تک تک بر  دیآن محکم بست بعد عقب کش

 . دیخرده مواد بردار هیزرورق و 

 اتاق رفت.  یسر تکان داد و به سمت در خروج  دیتأ یکه اطاعت شد به نشانه  دستورش

مجبورشون  دنیبکشن تا اوردوز کنن پس هر وقت پا پس کش  یدر پ یحداقل دو ساعت پ  دیبا -
 . دیکن

  ار یپس از کلنجار بس  یمقابلش گرفت و مهد شگرینما یاو نگاه از صفحه  یپا  یصدا دنیبا شن  آلفرد
 به جلو برداشت.  یانداخت و قدم  ن یبا خود، سرش را پا 

 بپرس.  -

ّر درونش    دیبدون بلند کردن سر، سوالش را پرس شهیمشوش بود که برخالف هم  حالش تا مبادا س 
 فاش شود. 

 رم؟ یازشون اعتراف بگ  دیچرا نخواست -

 لبانش نشست.  یپر رنگ رو یپوزخند

 دونن.  ینم  یچ یها ه نیا گه،یدست هاش نم ریبه ز  یچی ه رکیآدم ز هیچون  -

اگه حدست   یول  ادیبردارد که مرد جوان ادامه داد: پس زنده شون به کارمون نم  گرید یقدم خواست
پوئن مثبت   هیواقعًا جاسوس بوده باشه، جنازه شون  ایاون دن  یکه فرستاد ییارو یدرست باشه و اون 

  شینما  نیا یجا من رو تو تماشا نیا ای ب ستادنیاون جا وا ی. حاال هم جاشهیما محسوب م  یبرا
 کن.  یمضخرف همراه

 . ستادیاش ا یچند گام بلند خود را به او رساند و پشت صندل با
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  یکرد و سر ب  یکه محکوم به مرگ بودند خال یاز افراد ی ک یبود که بدن  دهیساعت نرس کیبه  هنوز
 را برآورد.  ادشی افتاد و فر ش یفرد کنار یشانه  یجانش رو

خارج از   ی فضا یرو  مشیمستق  ریآلوده شده بود که تأث  رکیهست یبه غم و خنده ها یر اتاق طو  جو
 قابل انکار بود. ریآن هم، غ

گناه هراس داشته  یب دیعده انسان شا کیجان کندن  دنیکه از د نیماندن نداشت، نه ا طاقت
 آلفرد گذاشت.  یشانه  یها بود که دست رو نیفراتر از ا هیبار قض  نیباشد، ا

 مستر آلفرد؟  -

 طرفش سر چرخاند.  به

 دستت.  -

 بند زد. نیرا برداشت و نگاهش را به زم  دستش

 خوام از حضورتون مرخص شم. یم دیاگه اجازه بد یشرمنده ول -

 شینما  یبلند بود که سرش دوباره به طرف صفحه  یبه قدر  ونیزیبلند شده از تلو ادیفر یصدا
 بازگشت. 

 ؟ یچ یبرا -

 . رندیافکارش آرام گ  یلحظه ا یهم فشرد تا حداقل برا یرا محکم رو  شیها لکپ

 دارم.  دیسردرد شد -

 خم و بعد با شتاب آزاد کرد.  یدستش را به طرف او باال گرفت، انگشتانش را کم  کف

 کتاب ها گذاشت.  یاتاق را رو دیو کل  ستادیا زی برداشت و کنار م یکامالً رسا بود که قدم مفهموم

 . یایب  ستی دا رو هم استراحت کن، الزم نفر -

شده بود،   انی لطف ب کیمرد خوش پوش که در قالب   یدستور  یجمله  دنینامساعدش با شن  حال
 خراب شد.  شیاز پ شیب



 تنفر دّوار 

187 
 

در باغ معطل شد تا   یا هیزد و چند ثان  رونیبلند از ساختمان ب  ییلب »تشکر« کرد و با گام ها ریز
 داد. لشیرا تحو نی راننده ماش

  یرا ب یا ی طوالن  ریکرد و از باغ خارج شد، مس  یاز راننده قدر دان یفرمان نشست و با تک بوق پشت
و مشت   دیکش یرا کنار   نیماش از آن باغ و عمارت منحوسش دور شد؛ یبه قدر کاف یمهابا راند و وقت

 افتاده بود. ری اش گ یزندگ یها  یدو راه نیاز بدتر یک ی چراکه در فرمان کرد  یاش را حواله  یعصب

  انیکه به دست آورده بود در م یها انسان و اطالعات ارزشمند ونیل یم تیجان و امن  یپا  یطرف از
 کیاو جان باخته بود  یگلوله  کی که با شل  یدرست بود و آن مرد شیها دهیاگر د گرید یبود، از سو

 انجام داده بود. یانتحار  اتیعمل کیاو  یعنیمواد مخدر بود  یهمکار در بخش جمع آور 

و به ذهنش نظم دهد  زدیهوا درآم  یداغش با خنکا یداد تا نفس ها ن یپا یرا کم   نیماش ی شهیش
 . ردیرا بگ  میتصم نی تا درست تر

اشد. خنده دار بود،  تحت نظر ب دیترس  یخواست رو در رو با مافوقش صحبت کند اما م  یم دلش
نبود   رممکنیذهن مشوش و اعصاب خراب غ نیهراس داشت چون با ا زیبا چنگ  ییاز روبه رو یحت

 کرد.  ینهال را تمام م  یکاره  مهیاگر کار ن

 را به راه انداخت.  ن یو دوباره ماش  دیبه گردنش کش یدست کالفه

 انداخت و وارد خانه شد.  دیرا مقابل ساختمان پارک کرد و کل  نیسرد  کریغول پ ی هیهد

 *** 

 

  یجا م  نهیهم در س شینفس ها یحالش بد بود که گاه یرا نداشت، به قدر  شی بلند شدن از جا ینا
  نیشده بود را از ب  جادیکه آن جا ا  یم یعظ یگذاشت بلکه با ماساژ، صخره  شی گلو یماند، دست رو

 ببرد.

  تیرا مورد عنا یعقربه ها، مهد دنیکرد و با د یوار یبه ساعت د  یپتو درآورد و نگاه ری را از ز  سرش
 قرار داد.

 و...  رهیبگ  لیدست گلش و َتو  ادیکه ب هیکدوم گور یکمد معلوم ن  کهی مرت -
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 .دیپتو خز  ریز  شیاز پ شیپشت سر هم زد و حرفش را نصفه رها کرد و ب  یعطسه  چند

لرز   یبر یس  یدر سرما گرید یشد و لحظه ا یچون کوره داغ م یشده بود چراکه بدنش لحظه ا کالفه
 کرد.  یم

  یبا پشت دست بدنه  د،یآشپزخانه کش یرا سو  زانشینام  یبرخاست و قدم ها  شیاز جا یسخت به
ب  آن را روشن کرد و عق ریتعلل ز یبه جانش انداخت و او ب یگر یلرز د شیرا لمس کرد، سرما یکتر 
 .دیکش

از آشپزخانه خارج   شیلرزه افتاده به تک تک سلول ها نیتسک یبه دست و صورتش زد و برا یآب
و کالهش را   دیکه امکان داشت باال کش  ییرا تا جا پشی شد، کاپشنش را از کنار کوله اش برداشت و ز

 سر کرد. 

فرو   ینان درون دهانش چپاند و به سخت یدوباره او را به آشپزخانه کشاند، لقمه ا یسوت کتر  یصدا
 . ختی خودش ر یبرا یا یوان یپررنگ ل  یداد و چا

 . ختیفرو ر شیدرون گلو یاز صخره  یحس کرد بخش د،یکه از آن نوش یجرعه ا نیاول

 گذاشت. ییوظرفش نکی را درون س یخال  وانیلبانش نشست و ل یرو ی کم جان تی رضا  لبخند

غالب شد و او   شی بدن درد به حس کنجکاو یشده بود ول بشی خانه نص شیتفت یبرا  یخوب تیموقع
 به رخت خوابش برگشت.  گریبار د یبرا

  یکردن شبکه ها شد اما لحظات  نی را برداشت و مشغول باال و پا ونیزیدراز کرد و کنترل تلو دست
 بردند.  یخبر   یب یای هم افتادند و او را به دن یرو شیپلک ها یحال   یبعد از ب

 *** 

  لیوسا  نیکه همچنان خواب بود به طرف اتاق رفت و از ب یخانه و نهال کی تار یتوجه به فضا یب
 داده بود، را برداشت.  یکه مرتض  یا یگوش

د و پر مفهوم، به مافوقش گزارش کار دا یتخت نشست و در قالب چند کلمه  یاتاق را بست و لبه  در
 ماند. ش ی منتظر جواب از سو
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 شدن، نداشتند.  یآمدند و قصد سپر  یبا او سر جنگ داشتند که کش م زی ها ن هیثان ایگو

 ششیاز تشو یچشم دوخت و تنها کم  امیو او به متن پ دیدرون دستانش لرز یبعد گوش  یقیدقا
 کاسته شد.

  یتا زمان یپنهان کرد، هنوز چند ساعت  شی لوازم و لباس ها  نیرا ب  یبرخاست و دوباره گوش  شیجا از
 زد.  رونی گفته بود وقت داشت که از اتاق ب یکه مرتض

 کرد.  شیو آرام صدا ستادیو مقابل نهال ا  ونیزیروشن تلو یبه صفحه  پشت

 نهال؟  -

 یدتنومند مه کلی متحرک پشت ه  ریتا تصاو دیانداخت و سر کش شیپلک ها ن یب یحال فاصله ا یب
 . ندیرا بب 

 . مهیپات رو س  -

  شیزانو یدختر مجبور به نشستن رو  یصدا  رییکه متوجه اش نشده بود تغ یجمله ا یاز معن  شتریب
 ساخت. 

 ؟یسرما خورد ه؟ی جور نیچرا صدات ا -

 فاخر لبانش را شکار کرد.  یپوزخند

تو باشم بلکه اُبهتم و   نهویخوره؟ خواسم ع  یجا هم سرما م نیمگه آدم ا ه؟یچ یَن بابا سرما چ  -
 . ینی بب

  نیب ظی غل یآن اخم  یاش گذاشت و از داغ یشانیپ ی شد و دست رو کیبه دختر نزد شتریب  یکم
 نشست. شی ابروها

 دکتر.  میبر  دیبا ؛یپاشو، تب دار  -

 . دیسرش کش  یاو درآورد و پتو را رو یمسخره برا یشکلک
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 خواند. کی شر  یکنترل اعصاب، معبودش را ب یبرا

 .ادیخوشم نم  ینهال خانم پاشو، من از لوس باز  -

 . دیپتو را گرفت و کش یگوشه  دیاز او ند  یواکنش یرا سکوت کرد، وقت یلحظه ا چند

 .شهینکن، حالت بدتر م  یپاشو لجباز  -

 فرستاد. رونینفسش را کالفه ب  یتکان نخورد که مهد  شینازک کرد و از جا  شیبرا  یچشم پشت

تا خرخره پره پس نذار همه  تمیروز کامالً مضخرف و پشت سر گذاشتم و ظرف   هیمن و، من  نیبب  -
 کنم.  یو سر تو خال یچ

 او رفت.   یبلند شد و به طرف کوله پشت  شیاز جا سپس

 ... یشداگه ن چ،یکه ه یپاشو، بلند شد گمیکه دارم م هیبار آخر -

را به  شیانرژ یسلول ها ارسال شد و او تمام ته مانده  یهشدار ذهنش به همه   هیعرض چند ثان  در
 . دیکار گرفت و لباس او را از پشت کش

 .شمیاونور االن حاضر م  چیخو، بپ  لیخ -

 یکاره ماندن جمله اش شده بود، ابرو باال انداخت و دست رو مهیاو که باعث ن یواکنش ناگهان  از
 در گذاشت. ی رهیستگد

 .یوقت دار  قهیفقط پنج دق -

  یزد و کنارش رو رونی اش را برداشت، پشت سر او از خانه ب یحال شالش را سر کرد و گوش  یب
 راننده نشست.   یصندل

عذاب آور به   یساخته بود اما سرانجام پس از ساعت شیباال شهر هر دو را کالفه تر از پ  نیسنگ  کیتراف
 . دندیمقصد رس

 اول باال رفتند. یطبقه  یهم وارد ساختمان پزشکان شدند و از پله ها همراه

 تا اول نهال وارد سالن شود.  ستادی به در مطب زد و آن را باز کرد و کنار ا یا تقه
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 . رمیمن برم نوبت بگ ن،یبش -

 آنان هم باشد. ینشست تا حواسش به گفت و گو یمنش ز یرنگ کنار م یبآ یها  یاز صندل یک ی یرو

 .ستادیا یمنش زی م مقابل

 خواستم.  ینوبت م هی  د،یسالم خسته نباش  -

 درون لپ تاپش انداخت.   ستیبه ل  ینگاه دختر

 خودتون؟  یسالم، برا -

 گاه بدنش کرد. هیتک ز، یم یرا رو دستانش

 خانمم.  ینه برا -

 انداخت.  نیسر پا یدختر باال آمد و مهد زگریآنال نگاه

 .ستمی بزنم تو س  د،یپس اسمشون رو بگ  دیدفترچه که ندار -

 گذاشت. یو کنار تلفن منش ز یم یرا رو کارتش

 . ینهال طاهر  -

 زنم.  ینوبتتون شد صداتون م  د،ینیاسم را وارد کرد و گفت: بش  یمنش

  یداد و چشم بست تا کم هیپشت سرش تک واریکارت را گفت و کنار نهال نشست، سرش را به د رمز
برد و کنار گوش او    شیمانع بود که سر پ یدرون ذهنش نظم دهد اما تکان مدام صندل یبه برنامه ها

 پچ زد.

 نشستن.  یصندل  نی ا یهم رو گهینکن، زشته! جز ما چند نفر د -

مجبور به تکان   گریرنگ درخشان سالن سفت کرد تا د د یسف  یها کیامسر یرا رو  شی پاها  لیم یب
 دادنشان، نباشد. 
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  انیب دند،یکش یکه انتظارش را م  یجمله ا یبار در اتاق دکتر باز و بسته شد تا باألخره منش نیچند
 کرد.

 .دی بفرما یخانم طاهر  -

 شد.   زیخ  مین  یگام با هم پا درون اتاق گذاشتند و دکتر به احترامشان کم هم

 . دی! بفرمادیسالم، خوش اومد -

  یکرد و خود رو تیدکتر هدا  زیکنار م یصندل یبا احترام جواب دکتر را داد و نهال را به سو یمهد
 نهال گوش سپرد.  یدکتر و جواب ها یتخت نشست و به پرسش ها   نیپا  یصندل

نهال شد بعد   ی نهیاش برخاست و مشغول معا یصندل یسوال از رو نیچند دنیپس از پرس ردکت
را مخاطب قرار    یکه شخص خاص ن ینوشتن داروها بدون ا نیاش نشست و ح  یصندل یدوباره رو

 دادن کرد. ح ی دهد، شروع به توض

ساده است که با چندتا آمپول و قرص برطرف   یسرماخوردگ هیوجود نداره فقط  یمشکل خاص  -
 به موقع از داروهاست.   یالزمه اش استراحت و استفاده  یول شهیم

 ستادهیبلند شده بود و پشت نهال ا  شیکه از جا یبرگه کوباند و آن را به طرف مهد یرا پا ُمهرش
 بود، گرفت. 

 . دیزودتر خوب ش  دوارمیام -

 لب از دکتر »تشکر« کرد. ری را گرفت و ززد و او برگه  یلبخند کم رنگ نهال

 

 کرد.  یلب نثار منش ری هجده بلد بود ز یآمد و هر چه فحش مثبت و منف نیلنگان از پله ها پا  لنگ

هرز   یداشت تا زبان کس  یبود اما او از قصد پشت سر نهال قدم برم یگام مهد کیدو قدم او  هر
 بود.   همسرش رو به انفجار تی نچرخد اگرچه خودش از وضع

 . ندیبنش  یصندل یکمکش کرد تا رو دند،یکه رس  نیماش کنار



 تنفر دّوار 

193 
 

پنگوئن   نهویکه آدم ع  یزن یم  یجور   هی یکله پوک بگه باسنه، دارت که ن ی که ی زن نیبه ا  ین  یکی -
 شه.

 راننده جا گرفت.  یصندل یو خود رو دیرا بست و لبانش را درون دهانش کش نی ماش در

 دراز بکش.  یست یاگه راحت ن -

 جا به جا شد.  شی در جا یبه او رفت و کم  یغره ا چشم

 لگن و.  نیراه بندا ا -

 را راه انداخت.  نینشاند و ماش  ش یابروها نیرا ب یتصنع  یاخم

 . رمی ذارمت خونه خودم م یحاال که سختته م  ی ول زی چنگ یدم در خونه  میخواستم بر یم -

 اال انداخت. »نه« ابرو ب یزد و به نشانه  نهیبه س دست

 زده.  بمیوقت دور ورش نداره فک کنه اع ترس اون غ هیباس خودمم باشم که  -

 گذاشت و نگاهش را به چراغ قرمز دوخت.  شه یش یرا لبه  دستش

 تا صحبتم باهاش تموم شه.  ین یش یم ن یباشه، پس تو ماش -

خواهد به هم ببافد   یکه دلش م یچار ی از نبود او سواستفاده کند و هر ل زیبود، اجازه دهد چنگ محال
 کرد تا به مقصد برسند.  اریسکوت اخت یول

 یشود که از گوشه  ادهی پارک کرد و خواست پ زیچنگ یاندک در برابر خانه  یرا با فاصله ا  نیماش
 .دیهم کش یرا به سو شیو ابروها دینهال را د یمنیچشم باز شدن کمربند ا

 بود؟   یقرارمون چ -

 به مردمک چشمانش داد.  یبه دهان برد و تاب انگشت

 . ین  ادمی یچ یه -

 داد.   نیاش را به در ماش هی را زد و تک  یمرکز  قفل
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 . یکن ی جا نگاه م نیزنم و تو فقط از ا یباهاش حرف م   رمیکنم من م یادآور ی پس بذار بهت  -

شد، هنوز قدم سوم را برنداشته    ادهینگاه پرنفوذش را از او گرفت و پ  یسر تکان داد و مهد یشینما
 مجبور به چرخاندن سرش کرد.  ن،یبسته شدن در ماش یبود که صدا

 طرفه فسخ شد.  هیقرارمون  -

 آن را فشرد.  یدر پ  یزنگ ساختمان گذاشت و دو بار پ یو دست رو دیهم سا یرو دندان

 . دیبه گوششان رس  یخام نوجوان یبعد صدا هیثان چند

 ه؟ یک -

 را باال برد. شیخواست دهان باز کند که او با انگشت سبابه خودش را نشان داد و صدا نهال

 دم در کارش دارم.  ادیبه بابات بگو ب  قهیدق هیعمو  -

 کرد. شیصاف کردن صدا یبرا یسرفه ا پسر

 کارش داره؟ یبگم ک -

 جمالتش انتخاب کرد. می عظ لیخ  انیاز م کلمه را نی به سکوت گذشت تا بهتر یا هیثان چند

 دوستش.  -

 

  رلبیز  یحرف مهد یساختمان انداخت و در ادامه   وارید انینما یآجرها  یبدنش را رو ینیسنگ
 .« لشیاصالح کرد:»در اصل عزرائ

مقابل چشمانش   ز یچنگ رینسبت به حرف او نشان دهد، در باز شد و تصو ی از آن که واکنش شیپ
 نقش بست. 

 .شی فرما -

 . وانمیبرد و گفت: سالم، ش  شیپ دست
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ُسر نخورد سپس   شیشانه ها یتا از رو  دیکش ش یپ شتریدو انگشت شست و اشاره کاپشنش را ب با
 دست درون دست او گذاست.

 ش؟ یخوشوقتم، باق -

  شیروبه رو یاز مرد چهارشانه  زیجلو گذاشت و نگاه چنگ   یخانه گرفت، قدم  واریاش را از د هیتک
 شد.  دهیسمت او کش

 ؟یخوا یم یجا چ  نیا -

 سکوت باال برد.  یدست آزاده شده اش را به نشانه  یدهان باز کند که مهد خواست

 میبگ میبلکه اومد میجا که اتفاقات گذشته رو نبش قبر کن نیا میومدیما ن  زیآقا چنگ دینی با منه، بب -
 . دینهاله دعوت  یکه اسمش تو شناسنامه  یو شما هم به عنوان کس  میفردا قرار محضر دار

حاال  یلبانش نشست و نهال را مخاطب قرار داد: خوبه واال، اول اون دو جسم یرو یا هیکر پوزخند
 هم... 

 او کوباند.  ی  نهیاش گره خورد که با هر دو دست تخت س  نهیر س شد نفس د اسشیکه به   ینیتوه از

 کارم و تموم کنما!  یدوس دار  یلیکه خ  نیمث ا -

 . نیتو ماش ن یدر برابرش شد و رو به نهال گفت: برو بش یسد یجلو گذاشت که مهد یقدم  یعصب

 به سمتش حواله شد.  یمهد نیابرو باال انداخت که نگاه خشمگ »نه« ینشانه  به

 مردونه حرف بزن...  دیبرو، با گمیم -

 فیکلماتش را پشت سر هم رد یو حرص  دیگردن کش نی ماش دنید یاو برا یاز پس شانه ها  زیچنگ
 رفت.  یکالم مهد انی کرد و به م

ار خوش خط و خال برا مال و منالته که م نیبکش کنار، خودت و بدبخت نکن ا یشنو یاز من م -
 کنه واال که...  یداره واست موس موس م
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که چاقو خورده بود، نشست و کنار گوش او پچ زد: چطوره  ییشکمش و درست جا یرو یمهد دست
 دستم و فشار ندادم و مجبور به اشهد خوندنت نکردم؟  شتری ب  نیتا از ا  یساکت ش

و نهال همان طور که قدم به قدم عقب    دیرف در دهانش ماسشد و ح  دیدرد رنگش چون کچ، سف از
 آورد.  رونیکرد و زبانش را کج ب  کی اش گذاشت و شل قهیشق  یرفت دستش را به حالت ُکلت رو

 نشاند. یلبان مهد یرا رو یلبخند کوچک  سکوتش

 ؟ ی کن یخوبه، حاال دعوتمون رو قبول م  -

 مچ دست او گذاشت بلکه راه نفسش باز شود.  یرو دست

 ماسه؟ یبه من...م ی...کنم؟ چی کار  نی...چن دیچرا با -

اش را با لنگ دور گردنش پاک کرد و   یشان یپ یزخم او برداشت و عرق نشسته رو  یرا از رو دستش
 . ختیلحنش را با تمسخر درآم

و اونور و   نوریا دنیمست ول چرخ ایزندون و  یها لهی. رفتن پشت م یبخوا یداره تو چ  یبستگ -
 کثافت باال آوردن و؟ 

 او دوخت.  ی دهی پر نفوذش را به چشمان ترس یها لهیبه عقب برداشت و ت  یقدم

 آره؟  ،یبهتر  زی چ هیهم دنبال  دیشا -

 در بند کرد تا بتواند تعادلش را حفظ کند.  ی  رهیرا به دستگ دستش

 ساعت چند؟  ام،یم -

 سر تکان داد.  روزانهیپ

 . میده و ن -

 انگشت سبابه اش را در برابر صورت او باال گرفت.  یو مهد دیکش یق یعم دم

 ! ین یب ینره که بد م  ادتیفقط قرارمون  -
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 کن.  پی خوشت یتون ی پس تا م  یعروس یمثالً بابا یبه عقب برداشت و افزود: راست یگام

 هم فشرد و در دل هزاران درشت بار او کرد.  یرا از حرص و درد رو شیها دندان

 

بن بست را دنده عقب گرفت، صبر کرد کامل از   یشاگرد گذاشت و کوچه  یرا پشت صندل  دستش
 محو شوند سپس زبان در دهان چرخاند.   زیچنگ دید یمحدوده 

 ؟یدفعه بهش حمله کرد هیچرا  -

 ها داد. ابانیبه خ ه شیخواست که نگاهش را از پشت ش  یفاش شدن رازش را نم دلش

 کرد؟  نیتوه یکردم وقت یکا م  یباس چ -

 تر شود.  ی طوالت ری کاست تا مس  نیاز سرعت ماش  یکم

 کرد؟ من متوجه نشدم. ینیچه توه -

 مجسم کرد.  شانی میقد یمحله  یروها ادهی افراد حاضر در پ انیرا در م  اسشی ریتصو

 داش دارم؟  هیگفته بودم  ادتهی -

 را داد.  ابانیرد شدن از خ یاجازه  رمردی ترمز زد و به پ یرو

 آره.  -

 محو شود.  زجانشی عز ری تا تصو دیبه چشمانش کش یدست

 بود.  ممیآبج  -

 سمت هم هجوم بردند.  شی منظورش نشد که ابروها ی متوجه

 ؟ یچ یعنی -

 او چشم دوخت.  یرخ جد م یداد و به ن هیتک نیجا به جا شد و به در ماش  شیدر جا یسخت به



 تنفر دّوار 

198 
 

که مسخره   ییهمونا بیاع نگاه مردم خجالت نکشه اع ج گهیکه د نیبود و من برا ا ناجنس یب  یعنی -
که   یز یو به چ رهی مملکت سرش و باال بگ نیا ینابغه ها یرفتم تا مث باق  یکردن پول کش م یاش م

 اع... یتم ردزده بود و من هنو نتونس  بشیرو که اع خواب بلند شدم غ هی یحقشه برسه ول 

 .دیکش یق یرفع آن، نفس عم  یحرفش شد و او برا یمانع از ادامه  شیالنه ساخته در گلو بغض

 اع لطفه. ی َپ گفتنش خال  یدون  یم یتا حد شمیباق -

 وارد کوچه شد.  نیو ماش  چاندیرا پ  فرمان

 کنم، بهم اعتماد کن.  یم  داشیپ -

 لبانش نشست.  یرو قیعم  یبرق زدند و لبخند یاز شاد  شیها مردمک

 هاته آقا بداخالقه. ار یبس  یدمت بس  -

 اشاره کرد.  نیچشم و ابرو به در ماش با

 در و قفل کن. امیب  ریممکنه د ییبرم جا دی. من بازی زبونم نر ن،ی برو پا -

 »چشم« به طرف شانه اش خم کرد. یرا به نشانه   سرش

 ؟ یخونه چ  یسرد یول  ادیزت ز -

 انداخت.  نیماش  تالیجیبه ساعت د یکل فراموشش کرده بود، نگاه به

 سرکار.  رمیدنبالش چون نم  میری داروهات و استفاده کن، لباس گرم هم بپوش فردا بعد محضر م  -

 باال انداخت.  یا شانه

 .یکرد  زیکه با چنگ  یُشما واس خاطر کار  یجهنم و ضرر، امشبم فرجه  -

  شی را از جا  نیماش  دیدرون قفل را نشن دیکل  دنیچرخ یکامل وارد خانه نشد و صدا  که نهال یزمان  تا
 تکان نداد. 
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باشگاه  یکرد، پا درون سالن اصل  ضیرا در رختکن تعو شی شد و لباس ها  یباشگاه بدنساز  وارد
 آشنا دور تا دور سالن چرخاند.  یچهره ا افتنی یگذاشت و چشمانش را برا

کش نشست و سرگرم   میرفت، پشت دستگاه س یورزش  لیبدنش را گرم کرد بعد سراغ وسا یکم
 شد.  شیآزمودن عضالت سر شانه ها

 

زد نظرش را جلب کرد، از پشت دستگاه بلند شد و به    یدمبل م یکه به سخت یبعد شخص یقیدقا
 طرف او رفت. 

 ؟یخوا   یداداش کمک م -

 نگاه کرد. یمقابلش به صورت مهد ی نهیگذاشت و از آ نیزم  یخم شد و دمبل ها را رو مرد

 شده.  فیکه عضله هام ضع نیچند وقته کار نکردم مثل ا هیآره،  -

 نظر داشته باشد.  ریساخت تا به کمک آن اطرافش را ز  شی هم چشمانش را معطوف قاب روبه رو او

 تو بزن، من هوات و دارم.  ستمی مینداره، من پشتت وا رادیا -

کمک کردن به همکارش شروع   نیو در ح  ستادیطبق گفته اش پشت او ا یها را برداشت و مهد وزنه
 شده بود، کرد.  ششیکه باعث تشو ییبه شرح ماجرا

کش   شیپ  نایابود و آورده بود به  دهیدزد یچ هیجا  هیاز  یمقدسشون بود، هر ک یامروز پنج شنبه  -
 تابوت پر از مواد مخدر بود.  هی هیهد نی کنه و مهم تر

 سکوت کرد تا به جمالتش نظم دهد. یا هیثان

  ایباشه  قهی هم نداره عت یفرق دهیم  صیتشخ  یجغد داره که جنس اصل و از تقلب  هیشاه اون جا  -
 قفسش.  یتو  دیشروع به خوندن کرد و رفت چپ میمحموله رو که برداشت  نیدر ا ن،ی هروئ

 گفت: خب؟  شیبدون تکان دادن لب ها مرد

 را همراه دستان او باال برد.  دستانش
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اصل که   ای کهی جنس ف نمیآلفرد گفت بب  د،یچی بهم پ زیبرق ها رو روشن شد و همه چ هیبه صدم ثان -
 جنبه.  ی فک رهبر گروه داره م  یو از طرف  کنیف دمید

  شیکردن ابروها کیدر حالت تند در مقابل چشمانش نقش بستند و او با نزد یلمیچون ف  ریتصاو
 گرفتنشان، کرد.  دهیدر ناد یسع

کردم اگه اشتباه کرده باشم  ریگ  یدو راه هی نیحاال ب  ش ی شونیبشونم وسط پ ری ت هیمجبور شدم  -
و حس   دمیکه د یز یچ آخر عمرم باشه و اگه یها قهیها، دق قهیدق نیو ممکن ا نهی کارم با کارم الکاتب

  یاز طرف  یوللو بره   تمیدادم مأمور یاجازه م دیدرست و رفتم چون نبا ریکردم درست بوده باشه مس
 . دهیوجدانم و آزار م نی همکار تو ستاد مبارزه با مواد مخدر آلوده شده و ا هیدستم به خون 

 کرد. کیبه گوش همکارش نزد شتریرا ب  سرش

 هیباشن،  دهیکش یبرام نقشه ا ستین دیبع  یدادن تا استراحت کنم ول  یفردا رو بهم مرخص -
 ازت دارم.  یخواهش

 کرد.  انی گذاشت و خواسته اش را ب تشیرضا  یمرد را پا سکوت

 اتاق خوابم، نامه ام و برداره.  یقرآن تو یبرنگشتم به مادرم بگو از ال گهیوقت د هیاگه  -

  یم دیتحت کنترل ما بوده و هست، بع ری گفت: همه چ رلبی فرستاد و ز رونی نفسش را کالفه ب  مرد
نگو مرد، باز   یجور  نی. امید یو خبر م   میکن یم یر ی گیباز پ  یباشه ول ح یدونم حدس دومت صح

 !ستینامه ن تی به رو کردن وص یاز ی پس ن ی نیب  یخانواده ات و م 

 .هیگناه بزرگ یدیکه نرفته، ناام ادتی دهان باز کند که مرد افزود:  خواست

 .دیو کنار گوش او پچ زد: خسته نباش  دیرا د یشدن شخص کینزد نهیبه دهان گرفت و از درون آ زبان

گذاشت و به سمت حواله اش رفت و سر و صورت غرق در   شانیسر تکان داد و وزنه ها را در جا مرد
 .یرا مخاطب قرار داد: دمت گرم داداش، حال داد یکرد سپس مهد  عرقش را با آن خشک

در نظر اندک   یسالن رفت تا حت گرید یلبانش نشاند و به سمت دستگاه ها  یرا رو یکم جان  لبخند
 جلوه کنند.  یافراد درون سالن اتفاقات عاد
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خسته اش   یها یرا عوض کرد و قدم ها  شیبرخاست، لباس ها لهیو از پشت وس دیکش یق یعم دم
 باشگاه کشاند. یدر خروج  یرا سو

 

دهد.   صیرا تشخ  رشیگرفت تا به کمک نور آن مس نی را به طرف زم یگوش شگرینما ی صفحه
 قدم برداشت که سکوت خانه را بر هم نزند. نیپابرچ  نیپابرچ 

چشمانش را  یو کم  ستادیت، ااس  یورود به اتاق را داشت که احساس کرد رخت خواب نهال خال  قصد
 برق رفت و آن را لمس کرد.   دیسمت کل افتیاو را ن  یکرد و وقت  زیر

تخت او   یدختر که رو  رینشست اما تصو شیابروها نیکوچک ب  یالمپ چشمانش را آزرد که اخم  نور
 برد. نیآن را از ب  یبه خواب رفته بود به آرام

 کنه.  ری خدا آخر و عاقبتم و با تو به خ -

اش را درآورد و کنارش   یشب غرق ساخت. هود یاه یکه راحت شد، دوباره خانه را در س الشیخ
بود که پا به    دهینرس هیو چشم بست، به صدم ثان  دیگذاشت و در رخت خواب متعلق به دختر خواب 

 خواب گذاشت.  یایدن

نهال در سکوت خانه   یبرخاست و قهقهه   شیشد و او شتاب زده از جا دهیسرش کش ری از ز بالشت
 انداز شد.  نیطن

 .دیرا که درک کرد، بدخلق ابرو درهم کش تشیموقع

 اشاره کرد و دوباره خنده سر داد.  یآشفته و چشمان غرق خون مهد یانگشت اشاره به موها با

 یاستفاده م نمینو یها وهیبه بعد کالً اع ش نیاع ا دی چسب یل یشدنت خ داری ب  یس یس نیناموسًا ا -
 کنم.

 فرستاد.  رونی را کالفه ب  نفسش

 ؟ یکن  یم داریب  ینجور یهمه رو ا -

 ابرو باال انداخت.  طنتیش  پر
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 . یش یاع دو ساعت کم تر َام رسمًا غلوم بنده م یُنچ، ُشما فعالً اسمًا آقامون -

 تأسف تکان داد. یبه نشانه  یسر 

 چند سالته؟ -

 را خاراند.  شیابرو یمقابلش گره زد و گوشه  یرا به مرد عصب  نگاهش

 پنج سالمه چ  طو؟  -

 مرتبشان کند. یبرد تا کم  ش یموها انیم دست

 درست جواب بده.  -

 را به سمت او پرتاب کرد.   بالشت

 .شی سال پ زدهیالبته س -

 .دی هوا قاپ یرا رو  بالشت

 ! ستمیقدر خوش اخالق ن نیا شهیپس بزرگ شو، من هم -

 کوله اش رفت. یباال انداخت و سو  شانه

 .میدیچون ما تا ب  حال اع شما اخالق ند یمهم ن -

 که وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست.  دید  دهیفا یبا او را ب  بحث

 گرفت.  یو حوله اش را برداشت و دوش کوتاه  لیوسا

 نهال روبه رو شد.  شیغرق در آرا یزد که با چهره  رونی و از اتاق ب  دیرا پوش  شیها لباس 

 کم رنگش کن!  -

 »نه« سر باال انداخت.  ینشانه  به

 و باس همه بفهمن.  نی عروس منم و ا  یول یدر کار ن  یدرسته جشن و لباس و خونواده ا -
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 شد. ک یبه او نزد نهیطمان با

و من   رونیب میر یم میاالن هم دار نه،یشما رو بب  یها ییبای جز من ز  یکس ستیعروس خانم قرار ن -
 عروس.  هیبه عنوان  یخانمم جلب توجه کنه حت  شی آرا ادی خوشم نم

هم خودش را مستحق  دیو دم نزد شا دیاو را د یرا زد و چند گام عقب رفت، دهان کج  حرفش
گرفت و دختر   دهیاو را ناد تی هم با نرگسش لج کرده بود که وص دیشا ای دی د شی رو شی پ یسخت

نگاه او بود اما   ییبای ز یکه چشمانش قادر به تداع یدختر  د،یاش برگز یزندگ یادامه  یرا برا یگر ید
 او فاصله داشت.  ،یفرسنگ ها با خانم  شی و رفتارها ایند

 

را   شیموها د،یبالشت کنار دستش دراز کش یرا پاک کرد و کاپشنش را از تن درآورد و رو ششیآرا
سر   یکه ممکن بود از مهد یتوجه به هر واکنش یشت و برا بردا ونیزیآن رها کرد و کنترل تلو یرو

 آن چشم دوخت.  شگری نما یبزند به صفحه 

 از آشپزخانه کشاند.   رونی را به ب شیقدم ها ونیزی بلند تلو یصدا

 ؟ یستیچرا حاضر ن  -

 فرستاد. رونینفسش را کالفه ب  ینداد که مهد یرا عوض کرد و جواب شبکه

بعد هم  شگاهی آزما میبر دیاول با م،ی کار دار یپاشو حاضر شو کل  اد،ی خوشم نم یقبالً گفتم از لوس باز  -
 .رهی و غ  دیمحضر و خر

 .دی سرش گذاشت و پشت به او خواب ریز دست

 نهال خانم با شمام! -

 نشست.  شیکرد و سر جا یکالفه ا ُنچ

 شم.  یکس لیمنم خوش ندارم باب م -

 برد.  نیفاصله شان را از ب چند گام بلند  با
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 .یبش گمیکه من م یو اون  یکن  رییمن ازت نخواستم تغ  -

 را باال گرفت و نگاهش را به چشمان او بند زد.   سرش

چرت و پرتا نمال به صورتت،   نیاع ا یگیکم رنگ کن، پس فردا م یگیآره خو، تازه اولشه، االن م -
 و...  رونی اع خونه نرو ب ،یدیپوش هیچ نیا

 سکوت باال گرفت.  یزانو زد و دستش را به نشانه  کنارش

حاال که دست سرنوشت، اسم ما دوتا   گمیبدم فقط م رت یی خوام تغ  یمن نم ، یکن  یاشتباه م یدار  -
 .میهم احترام بذار دیبه عقا دی رو کنار هم گذاشته با

گم  یلبان او گذاشت و خود ادامه داد: من نم یدهان باز کند که انگشت اشاره اش را رو خواست
خودم بهترش   یدیپوش هیچ نیگم ا یمن؛ نم  یو بذار برا  ظشیغل  ح،یمل  یکن ول شینکن، آرا شیآرا

 . اششدن هوا خونه ب کیقبل از تار یبرو ول   رون،ی ب یاز خونه بر  یگم حق ندار   ینم  رم،ی گ یو برات م

 و انگشت او در هوا معلق ماند.  دیرا عقب کش  رشس

 البد باس قبل برگشتن تو َام خونه باشم.  -

 را نداشت که نظر از آن ها گرفت.  بشیتاب نگاه کردن به چشمان دلفر 

که توش زن هست با خونه   یخونه ا  نیب  یفرق هی دیچراغ خونه ام روشن باشه، باالخره با ادیبدم نم  -
 .گهیکه از وجودش محرومه، باشه د یا

 شد و پوزخند زد. نهیبه س دست

، کوزت و لولو برده.  -  د  نشد د 

 گذاشت و برخاست.  شیزانو  یرو دست

  هینفر سکوت خونه رو بشکنه،  هی یروشن باشه، سر و صدا یچراغ هیکه  نیهم  ،ینگفتم قراره کار کن -
 . هیخورد و باهاش حرف زد کاف یچا وانیل هیدغدغه  یارش ب نفر باشه که بشه کن 
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را به   گریکس د چیکرد و ه یاو باز م یشد در قلبش را به رو یبا او آشنا م  گرید یط یاگر در شرا دیشا
 داد. یآن راه نم

 برخاست و سمت کوله اش رفت.   شیحرف از جا  یسالح شد که ب خلع

 . ومدهیتا گندش درن ن یاع باال منبرت بپر پا  گهید یبه نفع تو ول چی ه  کیخو، فعالً   لیخ -

 خانه روانه شد.  یرا مهار کرد و به طرف در خروج تش یرضا  لبخند

 رنگ رژت قشنگ بود!  -

 . ندیاو را بب  رتیاش را گفت و نماند تا ح  جمله

 

سفره افتاده    یرو ی نهیمحضر نشسته بودند و عکسشان در آ کیو ش دیسف یها یصندل  یهم رو کنار
 را رقم زده بود.  ییبایز ر یبود و تصو

چشم نهال  یشروع به خواندن متن عقد نامه کرد و قطرات اشک حسرت شدند و از گوشه   یروحان
 راه گرفتند. 

 نبود مادر و پدرش را احساس نکرده بود. یپر رنگ نی وقت به ا چیه دیشا

اش النه ساخته  نهی درون س یچراکه غم بزرگ  دیبله گفتن نچرخ یتالشش را کرد اما زبانش برا تمام
 بود.

از   دیاش حضور نداشت و او درمانده بود که با یلحظات زندگ نیاز مهم تر یک یهم در  اسشی یحت
 رد؟ ی اجازه بگ تشیاعالم رضا یبرا یچه کس

 را به دست او سپرد.  یکاپشن چرمش کرد و جعبه ا بی دست درون ج یمهد

گذاشته بودند، چشم دوخت و   یلفظ ری که نامش را ز یسرمه ا یمزاح کرد و او به جعبه  یروحان
 کنار زد.  یق یبغضش را همراه نفس عم

 بله. -
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 اکتفا کرد. یشخندیخود او به ن  یآمده بودند، دست زدند ول زیکه همراه چنگ یشاهد دو

را کنار خود تصور کرد و   ش زانیچشم بست و عز یشد، لحظه ا دهیهم پرس یاز مهد یمشابه ا سوال
 را اعالم کرد.  تشیرسا رضا ییو با صدا دینرگس را د ی دهینگاه رنج 

حرف انگشت کوچکشان را درون ظرف عسل چرخاندند    یخود غرق بودند که ب  یایهر کدام در دن  ایگو
 گذاشتند. یگر یو در دهان د

 برداشت و کنار گوش او پچ زد.  انیرا از م  نشانیبود که سکوت ب  یمهد نیا سرانجام

  ،یات در کنارم گرفت ندهیآ یکه برا ی م یوقت از تصم چیکه ه امیبتونم از پس توقعاتت بر ب   دوارمیام -
 ! ینش مونیپش

 . دیکش نیطاقت غم را نداشت که لبانش را به سمت پا  دلش

 .مونمیراسش االنم پش -

 ابرو زد. طنتیپر ش  بار پشت هم، نیکه درشت شدند؛ چند  ی چشمان مهد مردمک

 نوش کن.  یضربت  ،یضربت یزد ،ییبنده خدا هیبه قول  -

 قرار گرفتند.  ی باشد، مخاطب روحان یاز آن که قادر به نشان دادن واکنش شیپ

 .میشما یجا که ما منتظر امضا نیا دیبفرما   اده،یحرف زدن ز یدر گوش یجونا وقت برا -

را   نیامضاها که تمام شد، شناسنامه ها و سند ازدواجشان را به دست همسرش سپرد و در ماش  کار
 او باز کرد. یبرا

 . امیاالن م قه،یدق هی نیبش -

و ناشناخته   بیخود تکرار کرد، حس عج   شیرا در شناسنامه اش فرو برد و نام همسر را بارها پ  سرش
اطرافش غافل   یای از نظر گذراند و از دن زی کلمات سند را نو او مشتاق واو به واو    دیپوستش دو ریز یا

 شد.
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 یو مهد ستادیا شی را صدا زد، برنگشت اما در جا زی سرعت را افزود و چنگ  یچاشن شیقدم ها به
 مقابلش قرار گرفت. 

  یل یخ زهای چ یمن رو بعض  یبدون دیبه نظرم با ینه ول  ایاومدنت الزمه تشکر کنم  یدونم برا ینم -
جمع کن که حواسم   یهام پس حواست و حساب ت یاز حساس  یکیحساسم االن هم نهال شده 

 جمعته! یحساب 

لنگ دور گردنش را احساس کرد  ی خال   یاش را پاک کند که جا یشان یپ یبرد تا عرق نشسته رو دست
 نشست.  شیابروها نیب  یظیو اخم غل

 وزن.تا ندادم لبات و بهم بد چیحاال بپ  یشعرات و گفت  یاوک -

 درآورد و به طرف او گرفت.  بشیاز ج یدستمال کاغذ یبرگ

  دیش ینابود م هیثان هیخورات تو   رهی اخطار بود چون من اگه اراده کنم تو و ج ه ی شترینشو، ب  یعصب  -
 !یشد پیخوشت یدر ضمن حساب 

د مر یحواله   یهم قفل شدند و او تنه ا یرو زیچنگ یاش آن قدر واضح بود که دندان ها هیکنا
 خواست به او نسبت داد.  یکرد و در دل هر چه م شی روبه رو یچهارشانه 

 

 شد.  رهی مقابلش خ یبایز  ریداد و به تصو هیتک نیهمسرش نشست و به در ماش  کنار

 اون تو؟  یگرد یم  یدنبال چ -

 را از عقدنامه گرفت و به او داد. نگاهش

 با خودم چند چندم.  نمی دلم خواس بب  یچ یه -

 داشبرد گذاشت.  یرا از او گرفت و رو  سند

 ؟ یدار  التیسوال، تحص هی یول رهی به نفع تقد کی ک،یفعالً که  -

 باال انداخت.   ابرو
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  ش،یسرش تو کتاب و آزما یو چار   سیب  یزمان هیداده، خودش که  ادینمه ب م  هیداشم  یُنچ ول -
 بود.   شیمازما

 را به حرکت درآورد.   نیرا زمزمه کرد و ماش یکم جان  »آهان«

 از حد آزار دهنده بود که نهال به طرف او برگشت.  شی ب نشانیب  سکوت

 وان؟ یش -

 ناملموس و عذاب آور است.  شینام برا نیدانست چه قدر ا یخدا م  تنها

 جواب داد: بله؟  رد،یبگ  ریآن که چشم از مس بدون

 اش انداخت.  ین یبه ب ینیچ

 ! یبرابر اصل آرگون  یکاش بفهمم چرا کپ -

ظهور آن در چهره   یاو به کار برده بود، خنده اش گرفت اما اجازه  فیتوص یکه نهال برا یا هیتشب از
 اش را نداد. 

 حاال چرا آرگون؟  -

 رخ جذاب مردش چشم دوخت. مین به

 ! یزن  یم یاون خنث  نهویچون ع -

 نگه داشت.  ییپاساژ یرا روبه رو نیبه لب ماش   لبخند

اگه واکنش    یول  دهینشون نم یاصوالً واکنش بیگاز نج  نیرفته بهت بگه، ا ادشیفکر کنم داداشت  -
 کنه پس امتحانش نکن.  یو نابود م یبده همه چ

 باال انداخت.  یا شانه

 .میش  یم یو ابد میخور یم  وندیپ  خیکه با تار نهی اقلن تهش ا یمهم ن -

 تأسف تکان داد. یبه نشانه  یسر 
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 شو.  ادهیپ -

 اشاره کرد. ابانیخ یآن سو یتجار  میساختمان عظ به

 م؟ یکن د یجا خر  نیقراره اع ا -

 داشبرد برداشت.  یپولش را از رو فیک

 اد؟ یآره، چطور؟ خوشت نم -

 »نه« باال انداخت.  یرا به معنا  سرش

اول  یعده مثل ساال هیدونم هنوز  یم  یلباسشون پاره پوره اس، َن تا وقت امیهم محله ا  یَن تا وقت -
 !سیباال سرشون ن یمن و داشم گور خواب و کارتن خوابن چون سقف یزندگ

 نداشت.  ینیبه عقب نش لی سر باز کرده بود و او م نشیچرک زخم

 فرو خورد. یرا به سخت شی و بغض درون گلو دیکش  یقیعم آه

وقت بارون و برف و دوس نداشتم و ندارم چون از اون مقوله هاس که به گفته  چیمن ه یدون  یم -
 !هیبرا من و امثال من عذاب اله یکنن رحمته ول  یم دیجور جاها خر نیکه اع ا ییآدما ی

 را درهم تاباند تا حواس چشمانش را از بارش پرت کند.  انگشتانش

دو رو   ،یک ی  یکه سال  سنیما ن ن یمن چون ع فه یمحله فرق محرم، رمضون و صفر و نم نیا یآدما -
تنمم اع   یلباسا یمتنفرم که حت  نایخوب بخورن اونم تازه اگه بذارن ب مون برسه! من انقد اع ا یغذا
بزنم چ    پو رو هوا قا  شونیتونم تو س  سوت همه چ یکش رفتم تا بفهمن من اگه اراده کنم م نایهم

 ! لشونیبرسه به وسا

 اش را پاک کرد.  ین یداشبرد برداشت و آب ب یرو یاز درون جعبه  یدستمال

 .ین ادمیاع گذشته ام  یز ی مبهم چ ریُمش تصو هیمن جز  یدون  یم -

اش برا  شهیدونه ر یکه نم می نهال نیفک کنم اول  یزد و ادامه داد: خنده داره ول یصدا دار   پوزخند
 ... ایکه اع اون شکل گرفته، پاک بوده  ی دونه نطفه ا یام که نم یکجاس، من طاهر 
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قابل   ریغ ش یدختر پنهان شده بود، برا طنتی و پر از ش با ی که در پس چشمان ز  یحجم از درد نیا باور
 .دیتر برود، آرام او را به آغوش کش شیاجازه نداد که از آن پ یباور بود ول 

 .میر  یهمون جا م یاصالً هر جا تو بگ م،یکن ینم  دیجا خر نی! باشه از اشیه -

 او گذاشت.  یشانه   یرو سر

با اع   یحاضر بودم باز گور خواب شم ول  یمحال بود زنت شم حت یاگه مال اون محل نبود یدون  یم -
 سقف؟ هی ریما ب ترون نرم ز

 کمر او حرکت داد. یرا نوازش وار رو دستش

 باشه، آروم باش دختر! -

 هم فشرد. یرا محکم رو  شیها پلک

  یکردن عقده هام بوده چون بعض ی و دسم کج رفته فَق واس خاطر خال دمیو اون پر نیمن اگه با ا -
 شه! یسرشون نم  یاع عاطفه و نوع دوس یز یمردم چ نیاع ا

  شی ابروها ن یب یفاصله  یظیهم قفل شدند و اخم غل یرو  شینهال، دندان ها یبخش اول جمله  با
 زبانش نشاند.  یکلمات را رو یرا پر کرد و او به سخت

 ذارم برگردن، بهم اعتماد کن! یتموم شدن و من نم  گهیباشه نهال، آروم باش! اون روزها د -

 .دیپا پس کش شیجوشان اشک ها یرا دربر گرفت و چشمه  شیکم آرامش تک تک سلول ها کم

 

دوچندان شده بود، چشم  تشانیو شفاف  ییبایکه با قطرات اشک ز یرا از خود جدا کرد و به چشمان او
 دوخت. 

 ؟یبهتر  -

 را دربر گرفت.  یلبان مهد  یهم گذاشت و لبخند کوچک  یپلک رو دیتأ ینشانه  به

 د؟ یخر م یبر دیکجا با یبگ شهی خدا رو شکر! حاال م -
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 به مردمک چشمانش داد. یزد و تاب  یا سرفه

  بمونیج  ین یجا که احترامشون برا سنگ  هی د،یکه بشه نگاه کرد و نخر میرجا ب  هی یدونم، ول ینم -
 نباشه. 

 کرد سپس استارت زد و به راه افتاد.  کیچشمانش را بار  یدنبال مکان مورد نظر کم به

 چشم. -

  نیاز مهم تر ی ک ی نیدرک متقابل طرف  یزناشوئ یجمله که »در زندگ نیا دیای ب ادشیتالش کرد تا  یکم
حجم انبوه مطالب منتشر شده   انیخود م  ایبود  دهیشن ی موفق است.« را از کس  یزندگ کی یها هیپا

خود   شیپ و باال انداخت  یشانه ا  اورد،یاز آن فشار ن شتریخوانده بود، به ذهنش ب  یمجاز  یدر فضا
 .« یکن  یو چ  م شی باق  مینی جنتلمن، باس ب یگفت:»اع صب تا به حال که خوب اومد

 را کم کرد.  نیماش یبخار  یجه برد و در دست

 خودت؟   شیپ  یگیم یچ -

 او ساخت.  یرا حواله  یجانانه ا یغره  چشم

 گفتم.  یبلند م یخواسم بشنو  یاگه م -

 .دیرد کرد تا به مقصد مورد نظر رس یگر یپس از د ی کی تابلوها را  نگاهش

 گل گاو زبونم اضافه کنم. دمونیبنداز به خر ادمی -

 را باال انداخت.  شی ابرو یتا کیزد و  نهیکار دست به س طلب

 ؟ یاون وقت برا چ  -

 پارک کرد. یرا گوشه ا نیزد و ماش  راهنما

 اعصابت. ن یتسک یبرا -

 شد.  مانی داشبرد برداشت و خواست به طرف او پرت کند که پش یرا از رو یدستمال کاغذ  ی جعبه
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چون دس   ییشما سم،یکنه من ن یپر م  هیثان  هیکه صفر تا صد و تو  یًا موافقم چون اونهووم اتفاق -
 !یخفنا رو اع ُپش َبس   نیماش نیا

کوچک او زد و لحنش را با طنز   ینی آرام به ب یبه طرف او خم شد و با نوک انگشت ضربه ا یکم
 . ختیدرآم

 خفن؟  نی ماش ایمن و مشخص کن، آرگون  فیتکل  -

لبانش متوقف شد و بزاق دهانش را با صدا   یصورت مردش گرداند و رو یجا  یرا در جا نگاهش
 شد.  کیبه او نزد شتریب  یقورت داد و کم 

 و نهال قهقهه زد.  دیسرکوب شده اش به تکاپو افتادند و او پا پس کش یازهاین

 شد، آرگون!  بیتصو -

که نو عروسش زده بود، خوشش    یا یگفت از رودست یاش م  یشان یپ  یرنگ شدن خطوط محو رو پر
 است.  امدهین

 شو، ناهار شد.  ادهیپ -

مغازه  ن ی تریبود، همراه او شد و از پشت و دایپ نشی که هنوز اثرات خنده در صورت دلنش یحال  در
را اشغال کرده بودند، به لباس ها نگاه کرد و انگشت اشاره اش را    ضیعر یابانیکه دو طرف خ  ییها

 بودند، گرفت.  ستادهی مغازه اش ا نیتریکه مقابل و ییسمت پالتو

 نظرته؟ -

  دیوجب بود، رس کی که جلو باز و قدش با ارفاق  یکرم رنگ یبه پالتو یاو را دنبال کرد و وقت انگشت
 مورد نظرش، دست نهال را گرفت و وارد مغازه شد.  یلتوپا دنیداد و با د  ریی نگاهش را تغ ریمس

 را به دنبال ها روانه کرد.  شیاز فروشنده ها یک یدار »خوش آمد« گفت و  مغازه

 . ارمیو ب زشیبراتون سا دیبگ د یپسند کرد یاگه کار  -

  دایپکه نظرش را جلب کرده بود را  ییتا پالتو دیدرون مغازه زد و نهال را به دنبال خود کش یچرخ
 کرد.
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 . دیخانمم رو محبت کن  زیکار سا نیلطفًا از ا -

 اشاره کرد.  گرید یلبخند زد و با دست به رگال ها فروشنده

 . دیا قهیکارمون بوده، واقعًا خوش سل نی پر فروش تر نیا -

 زد، سپرد.  ی را از وسط قاچ م بیس  شیکه اخم ها  یرا از دست فروشنده گرفت و به دست نهال پالتو

 تو تنت چطوره.  نمیبپوش بب -

 پوشمش.  یخزه، من نم  یلیخ  نیباال انداخت و آرام گفت: ا  ابرو

 کرد. تشیپشت او گذاشت و به سمت اتاق پرو هدا دست

 .میخر  ینم ومدیباشه، بپوش خوشت ن -

انداخت و نهال از  نی و سر پا ستادیچند قدم دورتر ا یرا باز کرد، مهد یدر اتاق پرو خال  یناراض
بود را هم از فروشنده تقاضا   دهیکه خود پسند ییسواستفاده کرد و قبل از ورود به اتاق، پالتو تیموقع
 کرد.

برد و   نیصبر کرد بعد چند گام فاصله را از ب یقیفرستاد، دقا رونی و نفسش را کالفه ب دیرا شن  صداها
 آرام به در اتاق زد. یتقه ا

گذاشته  شی که سخاوتمندانه اندام همسرش را در معرض نما یاز لباس یمهد یباز شد و ابروها در
 بود، درهم رفت. 

 به دور خود زد.   یچرخ

 قشنگه، َن؟ -

 رنگ اشاره کرد. یسرمه ا یگرفت و با چشم به پالتو  یرا به باز   شیباال لب

 اونم بپوش تا نظرم و بگم. -

 نیبلند ساده تا ا یپالتو نیشد ا  یدر اتاق را دوباره بست و لباسش را عوض کرد، باورش نم یناراض
 که هست، نشان دهد.  یز یو قدش را بلندتر از چ دیایحد به مذاقش خوش ب 
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به   یآن که مردش پ  یبرداشت و برا نهیکرد؛ دست از کنکاش عکس درون آ شیکه صدا یمهد
 اد و در را گشود.جلو د یافکارش نبرد، لبانش را کم

 . ادیبهت م یکیاز اون  شتریب  یلیخوبه، خ -

 پالتو را باز کرد.  کمربند

 کنن!  یمقاومت، مقاومت نم یروهای خود ن یکن  یمقاومت م دنیکه تو در برار َفم  یس یس نیا یعنی -

 را برداشت.   دیسف یدرون اتاق، پالتو یچوب رخت یدراز کرد و از رو  دست

 مبارکت باشه، بپوش برم حساب کنم.  -

 . دیکوب  نیرا به زم  شیهم فشرد و پا  یرا از حرص رو شیها دندان

 

سلول   کیبه   کیبود و  یدو نفره راض دیخر نیگرفته شده بود اما از ا دهیاش ناد قهیسل اگرچه
 شد.   یدم لبخند از لبانش جدا نم کیبودند که  یندی حس فوق العاده خوشا  ریدرگ شیها

 به بدنش داد.  یسرش گرفت و کش و قوس یرا درهم قالب کرد و باال تانشدس

 !مای! خسه شدشی آخ -

 انداخت.  ی نگاه میچشم به همسرش ن  یکرد و از گوشه  میجلو را تنظ ی نهیآ

 ست؟ یگرسنه ات ن  -

 نشاند. یلبان مهد یسوال بود که بالفاصله اظهار فضل کرد و لبخند را رو نیمعده اش منتظر هم ایگو

 واضح بود.   غامیپ -

 کرد.  یانداخت و به شکم تختش نگاه  نیپا چشم

 خودم دردت و بگم؟ یر یزبون به دهن بگ قهید هی یُمرد یم -

 انداز نشود.  نیطن نیماش یخنده اش در فضا  یتا صدا دیرا درون دهان کش لبانش
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 ! یبخند خو تا منفجر نشد  ؟یمشکل دار  دنیتو چرا انقد با خند نمیب -

او باز   طانی ش یساخت و مردمک ها شیرا دلچسب تر از پ  نیگرم ماش   یخنده اش فضا بانگ
از حد خنده  شی ب  تیشوهرش هجوم بردند و او در دل اقرار به جذاب  ری کردند و سمت تصو ینافرمان

 مردش کرد. یها

 وان؟ یش -

 سر سمت او چرخاند.  یلحظه ا یبرا

 بر بدن. میبزن  ر ی بگ  فای کث چیساندو نی رستوران، مستوران دوتا اع ا الیخ یب گمیم -

 فتاده یفروختند، ن یکه فالفل م ییها  ابانیکنار خ اریس یسمت چرخ ها  رشیوقت تا به حال مس چیه
 شد.  یبار که هزار بار نم  کی  یبود ول

 کن. یدونه خوبش و معرف هیباشه، پس  -

 و آدرس را گفت.  دیدستانش را بر هم کوب جانیه از

مورد نظرش را   ینهال گار  یوقت  قهیداد پس از چند دق  ریی را تغ  رشانیزد و از دور برگردان مس راهنما
 ذوق زده با دست به آن اشاره کرد. دید

 خودشه، چرخ حاج باباس!  -

 فاصله، مقابل چرخ حاج بابا نگه داشت.  یرا با کم  نیماش

 تر.   واشیباشه خب،  -

را باال  شیبه او صدا   دنیحاج بابا کشاند و قبل از رس یگار  یرا سو شیشد و قدم ها ادهیاز او پ شیپ
 خودمون! یخسه  یبر حاج کی برد و او را مخاطب قرار داد: سام عل

 جدول بلند شد. یلبه  یچرخش را گرفت و به کمک آن از رو  یآشنا گوشه   ییصدا دنیشن  با

 قدرتمندش محاصره کرد. یپنجه ها انیرا م  فشیبلند، خود را به او رساند و انگشتان ظر ییگام ها با

 زشته؛ درست برخورد کن! م،ی ابونینهال خانم تو خ -
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 . ستادیا درمری پ یباال انداخت و همراه او در برابر چشمان کم سو یشانه ا الی خیب

 ؟ یخوش  ینیب  یبابا ما رو نم  -

 برداشت.  یبابا لبخند زد و نان باگت حاج

 شدم!   یکم کم داشتم نگرانت م گهید ،یکرد ریسالم بابا به قربونت بره، چه قدر د -

 برد و نان را از دست او گرفت.   شیپ دست

 بوده!   ریدرگ  یدخترت حساب ،یداستانا داره حاج -

 را پر کرد و به طرف مرد همراه او گرفت. یگر ینان د رمردیپ

 بوده بابا.   ریإن شاءاهلل که خ  -

 را برداشت و به دست مردش سپرد.  ش یمخصوص حاج بابا سس

 سوپرمن شد و خوشش کرد.  پهی آقا خوشت نیا یول  ینبود حاج  -

را   چشی ساندو یرا به مرد همراه او بند زد، مهد شینا ی بابا سرش را باال گرفت و چشمان کم ب حاج
 برد.  شی گذاشت و دست پ یگار  یگوشه 

 شرافت و...  وانیسالم، بنده ش  -

 و خود جمله اش را کامل کرد.  دی کالمش پر انیم نهال

 شدم.  رشی گوش دادم و اس حتتاتیدر اصل غلوم بنده اس، امرو به نص -

 .دیبخش  یشتر یلبانش جان ب یگذاشت و به لبخند رو شی دست در دست مرد روبه رو رمردیپ

 ! دیش  ریهم پ یبه پا دوارمیمبارک جوون، ام -

من  رهیاالنشم پ نیا ؟یکار  ی پر گفت: بابا کجا یدرون دستانش زد و با دهان چیبه ساندو یگاز 
 شم.  لیرو بگو که قراره ب  پاش فس   چارهیب
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زد و تشکر   یلبخند کوچک  رمردیقشنگ پ یتأسف تکان داد و در جواب لبخند و آرزو یبه نشانه  یسر 
 رد.ک

 

 پچ زد. یپا بلند شد و کنار گوش مهد یپنجه  یخوش طمعشان رو چیاز تمام شدن ساندو پس

 ؟ یدیبا حاج بابا َتنا باشم، رخصت م قهیباس چند د -

  شیگذاشت سپس دستش را دوباره پ یگار  یو رو رمردی را مقابل پ دیکه با یز یاز آن چ شیب  یمبلغ
 برد. 

خدا به کسب و کارتون رونق   دوارمیخوشحال شدم، فالفل ها هم حرف نداشت؛ ام  دنتونیاز د یل یخ -
 د؟ یندار یببخشه. با من امر  یشتر یب

صورتش بود،    یجز جدا نشدن ایکه گو یبه دستان قدرتمند مرد داد و با لبخند یبابا فشار اندک حاج
 جوون! نه بابا برو، در پناه حق!  ی ش  ریگفت: عاقبت بخ 

 رد رو به همسرش شد. »تشکر« ک رلبیز

 . میریبگ  لیرو تحو لیوسا میکه بتون  ای منتظرم، لطفًا زود ب نیمن تو ماش  -

 چشمش گذاشت.  یرو دست

 . یدر کار ن یقول یکنم ول  یام و م  یسع -

در شب   یلحظات  یو او برا دیباال کش  انگرشیرا تا چشمان عص یو کالم متناقضش، نگاه مهد حرکت
و سبابه اش حالت   یان یبه دو انگشت م  دیمردش را در هپروت د یچشمان همسرش محو شد، وقت

 . گهیراه رفتن داد و لب زد: برو د

رفت، پشت فرمان نشست و از   نی تکان داد و به طرف ماش نی به طرف یاز افکارش سر  ییرها یبرا
 نظر گرفت.   ریهمان فاصله حرکات نهال را ز

و دست   ستادیکرد، ا یاش را احساس م  ینیکه سنگ یداد و پشت به نگاه رییرا تغ  شی گام جا کی با
 فرو برد.  نشیشلوار ج  بیدرون ج
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 . اوردمیکه برات کنار گذاشته بودم و م یشد واال کل مبلغ  یی هوی اومدنم  یحاج -

 انداخت.  نیسر پا ن یبابا شرمگ حاج

 دت نکن. خو  یشرمنده  شتری ب  نیباباجان، من و از ا یندار  یا فهی تو وظ  -

 را گرفت و پول را کف دستش گذاشت و آن را آرام بست.  رمردیلرزان پ دست

  یخوب م  د،ید یوقت رنگ دانشگا و نم چیمن ه اسی یاس، اگه ُشما نبود فهی برام وظ  ی چرا حاج -
  یکیکدوم اع بنده هاش اع اون  چیه  یگیکه ُشما م  اسی یاع خدا یدعا کنم ول سمیبلد ن  یدون
هر م یبرتر   خوام دخترت زودتر خوب شه!  ینداره مگه به م 

 . دیدخترش کش  فیپوست لط یرو تگریآزادش را حما دست

 میمن توقع داشتم بعد از اون ابراز دلتنگ یهمه است ول یتو هم هست، خدا یخدا  اس،ی یخدا -
 معرفت...   یاز بهش سالم من و برسون و بگو شاگرد ب نداره بابا ب یب یاما ع نمتونیبا هم بب یسر  نیا

کالمش  یفرود آمد و رشته  رمردیدست پ یاشک درست رو یقطره  نیدرشتش خرد شد و اول بغض
 را درهم شکست. 

 افتاده؟ یاتفاق  ؟یبابا جان خوب  -

 گرفت.  یشالش را به باز  یو گوشه  دیکش یق یعم دم

 خبر ول کرده و رفته! یو ب  شی که آبج نهیدونم ا یکه م یز یدونم حاج بابا! َتنا چ ینم -

هم سخت تر بود که صورتک لبخند از   زی مردم گر ،یبه کودک یفارس  یاز آموختن الفبا یحت  باورش
 خوش قلب افتاد. رمردی لبان پ

 برات گذاشته باباجان.  یز یچ  ،ینامه ا هیخبر؟ حتمًا  یکجا رفته اونم ب  شه؟یمگه م ؟یچ یعنی -

خبر از اعتراض   ن یبوق ماش ی»نه« باال انداخت و خواست دهان باز کند که صدا یرا به نشانه   سرش
 داد. یمهد

 . دیتر دختر کش یبه گونه ها یدست رمردیپ
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که دل به دل   هیاون مرد چ ریدخترم، تقص یو غصه به دلت راه بد یز ی اشک بر  یشگون نداره روز اول  -
 تو داده؟

 . دیلب خشک شده اش، کش یرو زبان

نمه هم کم تر به ما   هیمنم باشه  اسیسفارش مارم کن. بگو حواسش ب   متیبه اوس کر  یحاج -
 رسه!  یما که ب ش نم یصدا  ره،ینم یو هوامون و داشه باشه راه دور   رهیَسخ بگ

 او شد. یمرهم زخم ها شیهم گذاشت و صدا یرو پلک

رو سر راهت گذاشته؛ از اون دسته از پهلون مردهاست که فقط  هیجوون برازنده ا نیره که چندا -
 .زهیو به پات بر   اشیکه دن یی ایباهاش راه ب هیکاف

 دور شد.  رمردی لبانش نشست و قدم به قدم از پ یرو  یکم رنگ لبخند

 .اد یگردم، زت ز یزود برم  یمنتظرم باش حاج  -

و جواب دختر را داد: خدا  ستی آسمان بلند کرد و با چشمان کم فروغش به آن نگر یرا سو  سرش
 پشت و پناهت باشه بابا جان.

 

شدن علت آن به کار نبرد چراکه اگر الزم به   ایجو یرا برا  یکلمه ا یو حت دی را د سشیخ یها مژه
 . کرد یرا نم  شیصحبت دو نفره با حاج بابا  یدانستن بود همسرش از او تقاضا

به افکارش نظم دهد  یشد تا او کم  یداشتند، سپر  اجیکه هر دو به آن احت ینی در سکوت دلنش ریمس
 ذهنش پنهان کند.  یرا بقچه و درون انبار  شیو نهال هم غصه ها

 ؟ یجا پارک کرد نیا ی: واس چ دی بزند، نهال پرس  یرا سر کوچه پارک کرد و قبل از آن که حرف   نیماش

 داشبرد برداشت.  یسند عقد را از رو شد و شناسنامه ها و خم

  نیماش یکیداخل که اون  ارمیو ب  نیماش ارن،ی هامون رو ب لهیرفت؟ قراره وس  ادت ی یزود نیبه هم -
 تو کوچه. ادیتونه ب ینم
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 را خاراند.  شیابرو ی گوشه

 . ایگیآهان، راس م  -

  یصندل یرا از رو  دیخر یها سهی شد و ک  ادهی از او پ شی را به دست همسرش سپرد و خود پ مدارک
 عقب جمع کرد و در دست گرفت. 

 همراهته؟ دتیکل-

 با او قدم برداشت.  همگام

 ُنچ. -

 .ستادندیدر خانه ا مقابل

 و بردار.  دیشلوارم و کل   بیدست کن تو ج -

برد، از حرکت نا   بش ی کمربند مردش به سمت ج یابرو زد و انگشتانش را نوازش وار از رو طنتیش  پر
 نچرخد.  یو او زبانش را گاز گرفت تا به تلخ  دندیسخت درهم تن  یمهد یبروهاا  شیبه جا

 .ستادیرا باز کرد و لبخند به لب کنار ا در

 بفرما.  -

 تا بر خود مسلط شود.  دیکش یق یعم  نفس

 برو تو.  -

پشت سرش پا درون خانه گذاشت و   یاو وارد خانه شد، مهد یو عصب  یتوجه به لحن دستور  یب
که   یرفت و چند مشت آب به صورتش زد، کم ییظرفشو نکیاوپن رها کرد، سمت س یرا رو لیوسا

 آرام تر شد او را به نام خواند.

 نهال؟  -

 . دیکش شی موها انیم یرا باز کرد و دست  شیموها کش
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 بگو.  -

 لعنت فرستاد.  طانی بر ش رلبیرا روشن کرد و ز یکتر  ریز

 کارت دارم.  ایب -

 در، درگاه آشپزخانه نقش بست.  رش یکه تصو دینکش هیچند ثان به

 . مایمنتظر -

 برد.   نیو فاصله شان را از ب ستادیچند گام بلند در برابر او ا با

 بدم.  حیو الزمه که برات توض  یبدون دیرو با زهای چ یسر  هیبه نظرم  -

 اوپن گذاشت.  یآشپزخانه داد و دست آزادش را دراز کرد و رو  واریاش را به د هیتک

ثه؟ -  م 

 دور در هوا چرخاند.  کی اشاره اش را باال گرفت و  انگشت

 از اون. رونی نه ب هیواریچهار د نیمختص ا زهایچ یسر  هیکه  نیمثالً ا -

 بگذارد.  بشی و نج یرت یسر به سر مرد غ یآمد کم یرا کامالً متوجه شد اما بدش نم منظورش

 منظورته.  ایهنو نگرفتم چ یهووم خوبه ول -

 داد. یموضوع را م نیدست گرفتن ا یو به او اجازه  د یکش یپا پس م  دینبا

 همسرش گرفت.  یاز موها یق یخم کرد و دم عم  سر

 . نیمثل ا -

 .دیلب گز تشیمهار لبخند رضا یافتاد و او برا شی به جان تک تک سلول ها ریدلپذ یا رعشه

 

 رفت.   فونیزودتر از او به طرف آ یو مهد دیکش  رونی زنگ خانه هر دو را از خلسه ب یصدا
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 بله؟  -

 او نشست.  یها یرد شد و در حلزون یضمخت مرد از گوش یصدا

 . میو آورد لتونیوسا -

 را باز کرد و سمت نهال برگشت.  در

 ها رو آوردن.  لهیبپوش، وس یچ هیبرو  -

سر   یرا باز و رو شیو شتاب زده تا  دیکش رونی اوپن، چادر گلدارش را ب یرو   یها سهیک انیم از
 کرد.  زانشیم

 کرد. شانیبه داخل خانه همرا  لیهم سراغ کارگرها رفت و در آوردن وسا  یمهد

توسط انگشتان   گریطرف آن را گرفتند و سمت د کیتخت دونفره شان بود که دو مرد  لهیوس  نیآخر
  ییرایکه به پذ یعقب عقب رفتند تا زمان  یمهد یها ییهر بار با راهنما  قدرتمند او محاصره شد، مثل

 . دندیکوچک خانه رس

  یلحظه ا یغرق عرقش را با پشت دست پاک کرد، برا یشانیفرستاد و پ رون ی را محکم ب  نفسش
بود و چادر به سر داشت را قاب   ستادهیهمسرش را که در چهار چوب در اتاق ا یبا ی ز ری چشمانش تصو

 اش نابود شد. یاز خستگ  یمی گرفت و حجم عظ

 ست؟ ی ن یآقا امر  -

 نگاهش را سمت آن ها روانه کرد.   یناراض

 . دینه، خسته نباش -

 در بدرقه شان کرد، به محض بستن در مخاطب نهال قرار گرفت.  یتشکر کردند و او تا جلو کارگرها

 م؟ یرو جا به جا کن  نایاالن باس ا یعنی! یوا -

 داد.  هی را پشتش گذاشت و به در خانه تک  دستانش

 کنم.  یم  شیکار هیخودم  ینه، تو خسته ا -
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 دستانش مچاله کرد و به سمت او انداخت.  نیرا از سر برداشت و ب   چادرش

 گفته مرد باس انقد مهربون باشه؟  یچندش! ک یاَ  -

 را در هوا گرفت.  چادر

خودم و نگرفته بودم،  یاگه جلو  شی ساعت پ هی نیچون هم یستیمهربون آشنا ن  یفکر کنم با معن -
 اون کار اشتباهت گردنت و بشکنم. یممکن بود برا

 را تا انتها درآورد. زبانش

 .دمیچقدم که من گرخ -

 . دیکرد و کلماتش را بلع کیرا به هم نزد شی ابروها

 رها کرد. ونیزی مبل مقابل تلو یرو که تمام شد، نهال خودش را کارشان

 دراومد ننه! رمیآخ! پ -

 به آن کرد.  ینشست و دستش را در دست گرفت و نگاه کنارش

 ! یخسته نباش ،ینزده بود دیو سف   اهیمعلومه تا به حال دست به س -

 .دیکش یا ازهی او گذاشت و خم یپا یرا رو  سرش

قبلش ب م   یبارش بود چون حساب   نی و آخر نیرو اول بگم که دور ورت نداره ام نمی ا ؟یفک کرد یَپ چ -
 .یحال داده بود

آن ها را به سقف گره  ش،یمهار مردمک ها ینهال عضالتش منقبض شدند و او برا یحرکت ناگهان از
 زد.

 خانم منم مثل شما خسته شدما. -

 به لب چشم بست.   لبخند

 درآد؟  تیکا کنم که خسگ  یدالور، حاال باس چ یخو خسه نباش -



 تنفر دّوار 

224 
 

 بود.  یو شور زندگ  طنتیدختر پر از ش نیا وجود

 نه؟ ای یبود  طونیهم انقدر ش  اتیبدونم بچگ خوادیچه قدر دلم م یدون ینم -

 سرش رها کرد. یبود را باال آورد و دست او را رو یمهد یپنجه ها ریکه اس یدست

 پاره.  ریگفتن فا یم مقد بدون که ب   نیهم یول  رهید یل یخ  یاومد ریگرچه د -

 او ُسراند. یتار موها انی انگشتانش را م ریناگز

 پاره؟!  ریفا -

 .دی کش یگر ید ی ازهیخم

 شماس.  یپاره   شیهووم، همون آت  -

 کرد. یبه لمسشان م بی بود و آدم را ترغ فینرم و لط اری بس شیموها

 ؟یبه ما بد یچا هی یخوا ی نم  یعن یآهان، حاال  -

 »نه« ابرو زد. ینشانه  به

 . دمیَام م یپاشم چا ینکن، بذا بخوابم وقت تی ناموسًا اذ -

 هم گذاشت.  یداد و پلک رو هیمبل تک  ینبود که او هم سرش را به پشت یچاره ا ایگو

 

  ییروشنا افتن ی یوجود نداشت که درسش را بخواند و او برا یدرون گور نشسته بود و نور  اسشی»
 یقدم ها دینشده بود. ناام بشی نص یبه درد بخور  زی تمام رهگذران را تکانده بود اما چ بیج یا

درون آن  اسیکه  یاز آسمان به گور  یکشاند که ناگهان نور  کشانیتار یخسته اش را سمت خانه 
سرعت را افزود   یچاشن  شیشد و نهال خوشحال به گام ها ییاطراف غرق روشنا ی. فضادیتاب  ود،ب
به طرف   ری از آنان انگشت تحق  یشد که برخ  یآمدن مردمان دیهم زمان با پد دنشیرس وقت  یول
 یادهایو فر  ختندیبرادرش ر یدرون دستانشان خاک رو  یها لی با ب گرید یگرفتند و بعض  اسشی

 . دندیکمک او را نشن 
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شده بود را   ختهی ر شی که رو ییرساند و با دست خاک ها  اسشیمردم خودش را به  نیاز ب  یسخت به
: چرا دیپرس هیمواجه شد و رو به آسمان پر گال زجانشیجان عز  یبا جسم ب تی پس زد اما در نها

 !؟یسین اسمی یزنده به گورش کنن؟! مگه تو خدا یگذاش

 بار پر از خشم داد زد: چرا؟«  نینشد، ا دشیعا یجواب  یوقت

  یبازو یگرفت و دست رو دهیادعضالت گردنش را ن یو خشک دیهمسرش از خواب پر ادیفر یصدا با
 او گذاشت. 

 . ینی ب یکابوس م  یشو دار  دارینهال؟ نهال ب  -

 گونه اش را فتح کرد.  ،یفاصله انداخت و قطره اشک سمج  شیپلک ها نیب

 ُکشتنش؟!  -

اندک گونه اش را زدود و در جواب، سوال نامفهمومش گفت: نترس، همه اش   ی سینوک انگشت خ  با
 خواب بود.  هیفقط 

 او پنهان کند. دیاش را از د یصورتش گذاشت تا شکنندگ  یرا رو دستانش

 و زنده به گور کردن و من نتون سم نجاتش بدم!  اسمیاونا  یول -

 صورتش کنار زد.  یرا از رو دستانش

  نمیکن بب  فیتعر  یبعد اگه دوست داشت یخرده آروم ش  هیبلکه  ارمیآب ب وانیل هیپاشو بذار برم  -
 آزارت داده.  یجور  نیا یچ

 شد.  رهی مقابلش خ وارید یرو  اهیس  زیر ینشست و به نقطه  شی جا سر

آبچکان برداشت و از   یاز رو یوان یدشوار بود، ل شی خواب رفته بودند و گام برداشتن برا  شیپاها
آب را به  وانیهمسرش زانو زد و ل  یرفته را برگشت؛ کنار پا  ریپر از آبش کرد و مس  خچالیدرون  یبطر 

 دستانش سپرد.

 . یجرعه بخور بذار آروم ش هی -
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رنگ   یکوچک شکالت زیم ی را رو وانی عمل پوشاند سپس خم شد و ل یخواسته اش جامعه   به
 گذاشت. 

 ؟یبهتر  -

 معبودش را شکر گفت.  رلبیز یتکان داد و مهد دیتأ  یرا به نشانه   سرش

 ؟ یختیبهم ر یجور  نیکه ا یدید  یچ یبگ  یخوا یم -

 به همان نقطه چشم دوخت.   وبارهد

  یتلخ و باز زندگ یکه من اون روزا یدونم حال داشم خوب ن  یخواد مرورش کنم فَق م یَن، دلم نم -
 کردم. 

 خودش چرخاند.  یاش را با دو انگشت شست و اشاره گرفت و سرش را به سو چانه

 کت کنم. بتونم کم دیشا ،یگیم یچ نم ینهال کلماتت و نخور، واضح حرف بزن بب  -

خانمان بودنمون و   یب ی هیو گفت: همون قض دیکش یقی به سکوت گذشت تا نفس عم یا هیثان چند
 یهم شرمنده  ادی سرم ن ییتو قبرسون تا هم مراقب من باشه که بال اسیدرس خوندن نصفه شب 

 حاج بابا نشه.  یزحمتا

 ساخت. یزبانش جار  یرو  یکی  یکیدرون ذهنش را  سواالت

 ه؟یچ هیقض  نیربط حاج بابا به ا -

 .دیچشمانش کش ریز یدست

نباس تا قبل   اسیو  دهیبار یم  لیاع آسمون س یوقت  یرو اتفاق هیمعلم مهربونه که  هیحاج بابا  -
  ضیاون بارون مر ریکه داشم ز نیو برا ا شهیگشته خونه، باهاش آشنا م یفروختن کل دستماالش برم

 .رهی گ یم  تشیچتر حما ریخره و در حد توانش اون و ز  یدستماالش و م ینشه همه 

 زد که مرد خدا باشد.  یحدس م   رمردیآن پ  ینوران یچهره  از

 تو و داداشت نبود؟ یبرا زی چنگ یخونه  یروبه رو یمگه اون خونه  -
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 رمق ابرو باال انداخت.  یب

  لیق یاول کل دیمن و د که زیکرد، چنگ یم  یزندگ زیچنگ  شیکرد خودش پ  دایمن و پ اسی یَن، وقت -
شد   یچ  هویدونم  ینم  یبراش ول  شمیخواد و من باعث دردسر م  یو قال کرد که نون خور اضافه نم

زد   اسی یخدا دمیمن، شا یب ی دس غ یآوازه  دیاومد، شا نیپا طونی که بعد چن وقت اع خر ش
 میدخل روزمون و بد شتریاما باس نصف ب میخودمون خونه داشه باش میتون ی سرش که گف م سپَ 

 ب تر اع سگ لرز زدن تو قبرستون بود! یعن ینبود  یب ش، چاره ا

 برداشت و به طرف او گرفت.  زی م یرا از رو یدستمال کاغذ  ی جعبه

 بود، آره؟  ت ی امروزت از سر عصبان یو حرف ها یحساب ُگم شد نیپس با ا -

 تکان داد.  ن یکردن به طرف ینه  یعن و سرش را به م دیکش رونیدستمال ب  یبرگ

  نهویع ایدونم گم شدم   ینم ،ین  ادمی یز ی نامفهموم چ ریُمش تصو هیکه من جز  نهیَن، مشکل ا -
 داشم ول شدم به امون خدا!

 برخاست.  شیمبل گرفت و از جا یانداز شد، دستش را به دسته  نیاذان که در خانه طن یصدا

 !رهی إن شاءاهلل که خ ؛یو بسپار به اون باال سر  یچ یبهش فکر نکن، همه  گهید -

 

که چشمانش بسته    یگرفت و زمان یرا به باز  شیتخت نشست و موها یکنار همسرش رو  یکم
را عوض کرد و   شی برخاست؛ لباس ها شیاز جا یشدند و او دوباره مهمان ساحل آرامش شد، به آرام

نداشته باشه، با اون   یبرگشت چیرفتنم ه  نیا دیگفت: شا رلبی خت و زنگاه آخر را به همسرش اندا
 . امی ب رونی امتحان سخت سربلند ب نیدل پاکت برام دعا کن بذار باز از ا

سرنوشت مجهولش، جاده   دنیفهم  یزد، پشت فرمان نشست و برا رونیاز خانه ب نیپابرچ  نیپابرچ 
 دوخت. گریکدیها را به 

 خود را حفظ کرده بود. یظاهر عاد زیپر تناقض فرو رفته بود و همه چ یدر آرامش شهیچون هم باغ

 را به دست راننده سپرد و خود به طرف کاخ و اتاق آلفرد راه افتاد.  نیماش
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  یخواست سپس ضربه  یو در دل از معبودش همراه دیکش یق یو نفس عم ستادیدر اتاق ا پشت
 رد ماند. به در زد و منتظر اذن ورود آلف یآرام

 داخل.  ایب -

سالم   یپا درون اتاق گذاشت و برا  د،یکش نیپا  نهیانگشتانش گرفت و با طمأن نی در را ب ی رهیدستگ
 به تکان سر اکتفا کرد.

 داد. یانگشتانش باز  نی به خودکار ب مردجوان

 ؟ یخوب استراحت کن  یتونست -

کرد،  یظاهر ساز  شهیهمانند هم  یبود که آرامش او را هدف گرفت ول  یاز هر نوع حس یخال  سوالش
 جلو رفت.  یانداخت و قدم نی سر پا

 بگو.  -

 

 لینک زیر مراجعه کنید صفحه به    520برای تهیه نسخه کامل این رمان با  

https://zarinp.al/244324 

 

 

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  

www.romankade.com 
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