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ست که ندانسته  و مردی ا رمان روایت گر زندگی:  خالصه

خطا می کنند، خطاهایی جبران ناپذیر که شاید هیچ  ،ناخواسته

 !  ، مستحق بخششی نباشدوقت

تا  ،گیرد ا به بازی میکه زندگی پاک دختری ری افکارمسموم

آتش  و تالفی کندبا انتقام از او نکبت بار خود را گذشته موهوم و 

 بهشود برای نزدیکی این دو فرد  شروعی می ،این خشم و انتقام

شود  و زندگی پنهانی شکل  دخترک اسیر دستان مرد می ،یکدیگر

 .گیرد می

 سیاهتی نفر ،آزار و شکنجه های پی درپی مرد به تن و جان دختر

مرد که در گذشته طعم یتیمی را در دل کوچک افرا می نشاند،  را

برگشت پدر بزرگش که او هم زخم بزرگی بر خبر با  ،چشیده

و رد، گی همه ی تلخی ها را باز از افرا میانتقام روحش زده است، 

تا  ،کند فرار میوقتی متوجه حضور جمشید پارسا می شود، از او 

احساسات وارد شود و او را به آشتی ناخواسته مبادا پیرمرد از در 

 شود و همراه دختر گروگان گرفته می ،مجاب کند، میان راه

گردد، نفرتی که از دختر و پدر   زندگی بر میورق  آنجاست که

بخشیده تا شود و می خواهد  بیمارش دارد به یک باره کمرنگ می

زمانی پاره  ،یک تار موست و این تار ،مرز بین نفرت و عشقشود، 

مبارزه ندارد و شکست را می پذیرد، طاقت  ،شود که مرد دیگر می

 !را چطور می توان مرحم بود اما روح زخمی دختر 

ای وقتی تمام تالشش را برای این بخشیده شدن می کند و نتیجه 

نمی بیند، تمام گذشته و حالش را می گذارد و برای فراموشی 

فرای کوچک قد کشیده و بزرگ ا شود، راهی دیار غربت می ،ابدی

ولی او را در ذهنش  ،نمی بینددیگر شود، حامی اش را  می

دمی جدید برای خود می سازد، برگ ورق آدهد و از او  پرورش می

کند، اما  خورده از زندگی، اهورا را مجبور به بازگشت به وطن می

او را مجبور به  ،بیماری کهنه اش امانش را بریدهنجایی که آاز 

تنها امید زندگی اش  جاِن از کنند، پیوند عضوی که وند عضو میپی

به شود، افرا با پایان زندگی اش، زندگی دوباره  به او بخشیده می

 .تنها عامل حیات او را گرفته است ،می دهد، غافل از اینکه مرد

 

 



 "پارت اول"

 *** 

 روی  زخمبی جان دستی هایش،  دان دخترانگی و دروو در انف چهارده ساله بود

 لب گزید ،ترک های قلبشدرست مثل  ،دشدن بزرگتر می  کشید، ترکها دستش

 "اــــخدای"

احساس سوزشی ، ش قفل کردیدور زانورا  شنای چمباتمه زد و دستا گوشه

 ، چشمغده ی اشکیش را فعال کرد ،مثل موریانه ای سمج سرش درعمیق 

هن ا، گوشه ی پیربرای ثانیه ای بست، دل دردش بی امان شده بودرا  یشاه

 .با دست مچاله کرد امندرسش ر

چیزی برای  ،نمور ون اتاقک تاریک آ در ش بلند شد،ین کندنی بود از جاابا هر ج 

نست این مرض کوفتی چی ا، اصال نمی دداشتندن درد دخترانه اش ناپوش

 !هست

این درد بی  ،موقع هم درک نکرده بود نامه اما، ایی قبال شنیده بودهچیز کی

 !دبگیر اش رنن هم جنساان چرا باید گریبادرم

 .نش رو عق میزدانده جاته م ،از ترس  ،رسید فقط هر ماه این موقع که می

 از برداشت و را یک تکه ،نده بودادور خودش چرخید، چند تکه مالفه بیشتر نم

 .ک منفور این روزهایشمرد نچشمامثل درست  ،درید هم

 .تمرین کرده بود ،این را در ابرهای باالی سرش ،چقدر تا امروز

پاک  ارشوره زده و ای سمج ه اشک ،باز با پشت دست ،م شداکارش که تم

طعم سگ ، ن خشکش گذاشتاچیزی روی زب ،نده غذای دیشباکرد، از ته م

 "مزه کثافت میده، نمی تونم"مرده می داد، اخمی کرد 

 . از روی موکت کهنه ی اتاقک نشستو ب چرخید ردور دیگ کی

 ادراکش هم قد  اخدا ردوست داشت،  اا ره قبل از این زندگی بدی نداشت، آدم

اما درست دو  کرد، زندگی می ،کشید نفس می ،یدخند میدوست داشت، 

  .شد از همه چیز بریده بود سالی می

حتی ، دوست نداشت ار اه آدم ر، نفس تنگ شده بود، دیگبودخنده زهر شده 

 !هم دوست نداشت اخدا ر ردیگ

 .شهر روز ر هر روزش بود، کار هر روٍزکشید، کا و نعره بی هوا بلند شد

ها بزرگتر شد، از  ترک ،خیره شد، مشتی کوبیدگ زده زنبه پنجره نرده پوش 

 .روز گذشته هق زد 037و درست عین  روی دیوار سر خورد



 ،از ترساو و خاک گرفته انداختنش این الونک در  ،بسته نبا چشماکه  روزی

در خوری نصیبش شده بود، لقب  از آن خیس کرده بود و بعد ام لباسش راتم

 !روز آن ش، چه روز نحسی بودیتلخی هام ان روز شد سرآغاز تماهم

 "پارت دوم"

*** 

ش یاز طبقه پائین صدا ،نارین مادرش که کرد مینقاشی اتاق خوابش داشت  در

  .زد

 !بیا ببین کی اومدهمادر  ،افرا ،افرا -

 .درکمی و پرواز  وردآ میبال در  ،می شنید اهر وقت این جمله ر

 !وق بچه گانه کندحق داشت ذده بود، آمسه ماه  از بعد پدرش

مرد  سمت ،بی هیچ حرفی و مدآو ازپله های پائین  خنده ی نمکی کرد

 .دوید چهارشانه 

تنگ تر  را شنروی سینه ی پدر گذاشت، مسعود حصار دستا را سرش

 او دستش ر ، نفس عمیقی کشیددبیشتر حس کن را تا دخترکش ،کرد

 .سر داد اش روی موهای طالیی

 چطوری عروسک بابا؟ -

 کی رسیدی؟ ،خسته نباشی ،م باباخوب -

 .تحویل می دادم ور مباراول باید ؛ صبح -

 !بودشده تنگ برات دلم  ،خوش اومدی ،اوهوم -

 .قربون چشمای نازت بشه بابا، منم همینطور بابایی -

 ،شعسلی اچشم گرفت از این پری روی   همسعود دل ضعفخندید،  افرا

بود، افرایی که اگر  کسی که تنها نقطه اتصالش به این خانه ی کوچک

  !محال بود باز سمت نارین برگردد ،نبود

 .او قلب و روحش جای دیگری می تپید

همان گربه سیاهی که  !هم داشت رروی دیگ کاما حیف که زندگی ی

 .همیشه نحسیش خانه خراب کن بود

 ،مرد نفسی گرفت، کم طاقت شده بود از این رفت و آمد های پنهانی

 ار زباید امروز همه چی ،باید می گفتاما سیده بود، کارد به استخوانش ر

 .وقتش رسیده بود ردیگ، برای نارین توضیح می داد

 تیز هوش تر از این حرف دخترک ، اماگذاردب یشانتنها هش کردخوا از افرا

آرامش خانه ی شان را نشانه  امر منحوسی، ا بود، خوب فهمیده بوده

 .رفته است

ی پله هاهمان گوشه زیر  کاما ی ز اتاق بیرون زد،قدم تند کرد و ابه ظاهر 

، رازی سر به مهر پرده بردارد ازمثال تا  ،ن کرداپنه را خودش ،کذایی سرد



ش یبرا اایی رهچه چیز ،آیندهکرد که  فکرش را هم نمین موقع آهرچند 

 !استرقم زده 

 .دزدی شبانه شد و الفاظ را بلعیدگوش های کوچکش 

سری آدم  کی، ندنبالشآدم  سری  کیاینکه " پدرش خیلی چیزها گفت

سوگند  مرگموضوع به  هگفت  حس میکن !ازشون نداره شناختی که 

 "هگرد برمی

 کپای ی ،اما بی هوا ضربان قلبش باال رفت !ستنفهمید سوگند کی افرا

صدای هق هقش الله گوش دخترک ن بود، نارین اشک ریخت، اقتل در می

با بی رحمانه فریاد زد، اما مسعود  اویشش رو تش اضطرابرا ملتهب کرد، 

، گفت دکن حس می را گفت بوی خطرباز هم ادامه داد،  ،ترین لحن ممکن

 .این خانه را ترک کنند، گفت همه باید امن نیست رنه دیگااین خ

 نااز زب اند تا باقی ماجرا رانم ریگد زانوان نحیفش را لق لق کنان کشید و 

 .دبشنو پدر

نارین خبر   ،بعد  یک ساعت، اتاق خوابش را پیش گرفت مسیرمستاصل 

 .آخرین دیدار ،شد دیدار و آن داد رارفتن دوباره مسعود 

 "پارت سوم"

*** 

 ،گشت بر می ارزو ن با حالی زاروقتی داشت از مدرسه  ،درست سه روز بعد

 .سد کرد را ماشین نا آشنایی جلوی راهش

کرد اما  تقال خیلی.دیه آورده بودماشین سیاهی که بخت سیاهش را برایش ه

 !دن مردک های غول نما برسآمحال بود زورش به ، بی فایده بود

زیرو  ،قایم شده در اتاقشمانند گوی برفی  ،بارهک به ی زهمه چی ،همین شدو 

 .شد رو

*** 

قل دوقل راه انداخته  کبازی ی ،پوست متورم شده تنش ،درجایش جابه جا شد

 سقف دوخت و از درد باز هب اش را از حدقه بیرون زده نچشما آهی کشید و.بود

سوسک کوچکی از ماده  ،کند که بی هوا می خواست بیشتر کز، زجه زد هم

 .به اوج قهقرا کشاندزیر پایش رد شد و او را 

*** 

خورشید خانم   این روزها نور تابیده بود، ،جایی از اتاق کا یو ت صبح شده بود

شاید  امروز، و قوسی داد به تنش کش ود،قصه هایش هم خسیس شده ب

 !حالش بهتر از دیروز بود کمی



بود، از ، صبر کرده همین االناز دیشب تا  ،ند، باید می رفت دستشوییاسر چرخ

اوضاعش  ،ندادستشویی رس آن به اصطالح  به را و  خودش اتاق بیرون رفت

 .افتضاح بود

اما سریع  ،دآینه ببین در راو خودش  خواست سری بلند کند ،کارش که تمام شد

 !درخوری داشت چیز هچ ،بودکو  دختر زرد آن دیدن ،ن شدماپشی

 !همین...شباز برگشت به اتاق

 .شا سرویس غیر بهداشتی بود و همین تک اتاق داشتتنها چیزی که 

چند باری را در همان ن ی، ادهم دار ریای دیگه اتاق ،ه باغاننست این خامی د

فقط   سهم اوولی ، کشف کرده بود ،بازی کرده بود ان رنقش دلقک شیطاکه 

 .همین اندک ها بود

 ،و خوراک نبود خواب مهم ها اهمیتی داشت؟ چیز مگر این ،پوزخند صدا داری زد

و فقط دلش تنگ نارین و مسعود بود، مسعود  فقط !ن و دوستاشایا دیدن آسم

نارین که جزئی از نبود ولی  ،ش عادت داشتیبه نبودن ها ،دید کمتر می ار

 وجودش بود را چطور می توانست تاب بیاورد؟

 !اشکی هم نبود ردیگ اما انگار ،غده ی اشکیش باز فعال شد

امتحان کرد  ار ردکمه سر دست کت  خوش دوختش را باز کرد و دوباره یکی  دیگ

به آینه دوخت،  اسیاه درشتش ر نن داد، این یکی بهتر بود، چشماا،سری تک

 "اوم چه روزی بشه امروز"زد پوزخندی 

انگار داشت ، پائیزی نفرت انگیز ی شنبهچهارمحبوبش بود، ی شنبه چهارامروز 

 ردیگ ،که وقت برگشتن نی های کذاییان مهمایکی از هم! می رفت مهمانی

نه بود، اچند این تصور ناپخته خدمه خ ذاشت، هرگش نمی یو هواسی برا هوش

 !!!یا شاید الاقل برای یک نفر بود !ودم بهشاید، مهمانی درکاری نبود

آن مهمانی کم از  ،برای او ،رفتن به خرابه ی آن دختر کز کرده در خانه باغ چون

 .های شاهانه نداشت

***  

 "چهارم پارت "

*** 

 !لبخندی زد، انسان مرموزی بود، اما هیچ کس این را نمی دانست، مگر چند نفر

حامی می دانستند و برایش احترام خاصی  آداب و همه  او را فردی مبادی باقی

 .قائل بودند



و  اسپری مورد عالقه اش را عطرلبخند شیطانی زد و نفسش را فوت کرد، باز 

 "کوچولو ختربرات سورپرایز دارم د"کاسه چرخاند در چشمان سیاهش را 

کرواتش را در آینه مرتب کرد و دستی روی پوست شیو شده اش کشید، سی 

ر ه بود و خطوط  کج و موج گوشه ی چشمش و چند تار سفید کناسال را رد کرد

از آن دسته مردانی بود شقیقه اش، جذابیت مردانه اش را صد چندان کرده بود، 

 .بود پون مثبتیک و جذبه شان جو را به هم می ریخت و این برایش   که حضور

 .خدمه رسانداز اتاق بیرون رفت و با قدم هایی اشراف معابانه خود را به سالن 

 :گفت ،جلو آمد و با لبخندی بر لب ،مهگل از جا برخواست و به رسم ادب

 چیزی الزم دارید قربان؟ -

آخر شب برسند، مهگل جان  من دارم می رم، ممکن سهند و سمیرا  -

 .دوست دارم پذیرایی خوبی ازشون بکنی

 .بله حتما -

رد، اما همین که اربابش را بدرقه ک ،باز با لبخندمهگل اهورا تشکری کرد و 

با باقی مستخدمین   از سالن بیرون گذاشت، بساط پچ پچرا  اهورا پایش

 .شروع شد

 !خدا به دادمون برسه، باز این دو تا دارن میان -

 .از جا بلند شد و با اخم به صورت مهگل زل زد نییرش

 !چشماش باز غمگین بود، مگه نه؟ -

رف های تکراری سکوت را به ح ،م دخترغمومهگل خیره به چشمان م

از غم چشمان اهورا گفته بود، مهگل  رینترجیح داد، بار اولی که شی

خندیده بود و او را یک توهمی خطاب کرده بود، اما خودش هم تازگی ها 

غمی عمیق را به چشمان  شنبه های آخر ماه،چهارمطمئن شده بود، 

به ما اربابش روانه میکند، غم و اندوهی که منشاء ش را نمی دانست، ا

 .هست یک چیزی فهمیده بود کههر حال، حاال 

از این پرو بال نگیرد،  هر بار طفره می رفت، تا افکار دخترک بیشتر هر چند

عشق خام چشمانش به حد کافی خانه خراب کن بود و جگر می 

سوزاند، اگر قرار بود غم اهورا را هم به اندوه این عشق ممنوعه بند بزند 

 !نمی ماند دختر دیگر جانی برای

 !دستش امانت بود و مهگل ویرانی اش را نمی خواست رینشی

 !زود باشید بلند شین، می دونین که آقا روی این دو نفر حساس هستن -

 .صدای تو دماغی شیرین بلند شد، او همیشه به همه چیز معترض بود

 آقا روی کی حساس نیست؟ اینو بگو؟ -

اداشی که دیروز بهت داد زبون ساکت باش شیرین، الاقل به احترام اون پ -

 .به دهن بگیر



شیرین لبی کج کرد و دستمال مخصوص گرد گیری را برداشت، روزی از 

این خانه می رفت این را مطمئن بود، محال بود تا آخر عمر جیره بگیر ارباب 

 .و همیشه هوایش را داشت باشد، هرچقدر هم که اربابش انسان بود

 

 "پارت پنجم"

 *** 

 .سریع جلو آمدند پاوه را صدا زد،سیامک و 

 :سیامک سریع گفت

 بله قربان؟-

 آماده این؟-

 .این بار هر دو مرد همزمان سری تکان دادند

 .اوهوم خوبه -

چند  پشتی وارد شدند، هر از در امابه ظاهر از در عمارت بیرون رفتند، 

و  الزم به هیچ کدام از این موش و گربه بازی ها نبود، او ارباب بود

اما انگار این گانگستر بازی ها به  ،ارهایش به هیچ کس مربوط نمی شدک

 .هدفش را جلوتر می انداختهیجان درونی اش کمک میکرد و 

 .وارد عمارت سوت وکور پشتی شد ،نفسش را فوت کرد و دست در جیب

چند سالی بود در کنار اهورا شب و روز می گذراند و مشاور که سیامک 

 :خدمتی جلو آمد و گفتبا خوش  ،ارشدش بود

 امروز چه دستوری دارید؟قربان  -

 .می خوام باهاش حرف بزنم ،بیدارش کن و بیارش توی سالن -

 .بله چشم -

وارد اتاق تاریک و نمور  آهسته،بوددر وجودش انسانیت هنوز  سیامک که 

خشن نباشد، جلو رفت و روی   دختر شد و با صدایی که سعی میکرد زیاد

 .دختر خیمه زد

 .د شو، آقا می خواد ببیندتبلن -

ش مهمان لرزشی تن افرا در جایش تکانی خورد و  تک تک سلول های

شکنجه شده بود که بداند چاره ای جز  ،این مدت محسوس شد، انقدر در

قبول دستورات ندارد، کال شخصیت انعطاف پذیری داشت، طوری که انگار 

 .چیزی در وجودش به معنای سرپیچی نبود

 .یامچشم، االن م -

باعث  دختر، شاید همین مظلومیت بیش از حد چشمان مرد سر تکان داد،

 !بد نباشدمیشد آن طور که وظیفه اش بود، 



دیدار نفرت انگیز، لحظه برای آن  اهورا روی صندلی ننو نشسته بود و

 !شماری میکرد

همچون روحی به  ،در چوبی با صدای بدی باز شد و اندام نحیف دختر

 .رقص در آمد

 دلم می خواد ببینم چطوری این مدت رو سر کردی؟ا جلوتر، بی -

 بی هوا دستانش را باالافرا پاورچین پاورچین جلو رفت، مرد قهقهه ای زد، 

 .برد و روی گوش هایش گذاشت

چرا گوشاتو گرفتی احمق؟ دستتو بردار، باید بشنوی چرا دلم می خواد  -

 .هر لحظه نابود شدنت رو ببینم

شد، باز حماقت کرد و منتظر شد، منتظر اینکه بداند باز چشمانش گشاد 

 .به کدامین گناه، مستحق این روزگار نحس است

بیش از ثانیه قهقهه ای  شیطانی نصیبش شد و نیرویش  هم تنها اما باز

اگر می دانست تقاص کدام کارش را حداقل شاید  های قبل تحلیل رفت،

 !ر بیایدش کناشومپس می دهد، می توانست بهتر با بخت 

 .زد جلوی پای مرد زانو ،از همیشه بغضش را فرو خورد و سر خورده تر

 .بلند شد ی مردصدای نعره اما بی فاصله 

 

 

 "پارت ششم"

 ، چه بوی گندی میدی؟ی چشمم گمشواز جلو ؛ لشبلند شو تن  ،اه -

در کار به خود لرزید، این همه حقارت حق او نبود، مقصر نبود که  حمامی 

ر نبود که درد های دخترانه اش را  با دستان خالی قایم می نیست، مقص

 .بودکند، مقصر هیچ کدام از این نکبت ها او ن

 اوه؟ک -

 بله قربان؟ -

 ببینمش از هستی ساقطت می کنم، فهمیدی؟بار دیگه اینجوری  -

 .بله قربان -

، ببینید نمی تونم تحملش کنمدلم هم می زنه ازش، اینطوری ...خوبه -

 .د کشیدههمه جا رو به گن

مرد این را گفت و به رد خون خشکیده روی زمین خیره شد و چهره اش 

بیش از پیش درهم رفت، حالت مشمئز کننده ای به خود گرفت و از 

 .جایش بلند شد

*** 

شاید باید خودش را مدیون این درد ماهانه می دید، انگار اینبار از شکنجه  

 !خبری نبود

پستوی ذهنش خرین شکنجه ها را در با تمام وجود، آ ،خوب یادش بود

روی گرده  ، ند مردببه یاد داشت، همان آخرین باری که رد کمر ،عمیق



حتی لگد هایی که به اش مانده بود و تا هفته ها جایش زق می زد و 

 !که جگرش را سوزانده بود ، همان هاییپهلویش خرده بود

به عقب  ،نیبی جا به شکمش خورد و مثل ماده سِگاینبار تنها لگدی 

صدای هق هقش را  تنها  ،اما مثل همیشه ،پرت شد، درد در تنش پیچید

 .خودش شنید

گند زد به همه چی، حالم ازش بهم می خوره، جمعش  اه، کثافت لجن،  -

، ببرش پاوه، مثل آدم که شد خبرم کن، دیگم اینطوری وکن این عنتر

 نبینمش، شیر فهم شد؟

 هم بار ندی به روی دختر پاشید، اما اینهم سر تکان داد و پوزخ اوه بازک

سیامک تاب نیاورد، جلوتر رفت و نزدیک گوش ارباب چیزی گفت، اهورا 

 :اوه گفتک اخمی کرد و با لحن سردی رو به

ود، سهند یه بسته سفارش داده که امروز از کمرگ آزاد اصال یادم نب اوف -

 .سیامک خودش به کارای این میرسه، میشه، برو دنبالش

نشانی برای  خط و ،بینی اش را چین داد و با چشمان سیاهش دکمر

 !کشت، و آن روز زیاد دور نبود سیامک کشید، قطعا یک روزی او را می

دخترک نفس آسوده ای کشید و چشمانش را بست، حتم داشت دست 

ترس با ، نفسش را خواهد رفتتمام دودمانش به باد  ،اوه به او نرسیدهک

 .خودش را بیشتر به دیوار پشت سر چسباندمنقطع بیرون داد و 

 .چشمانش را با ترس باز کرد و به سیامک خیره شد ،چند دقیقه بعد

 رفت؟ -

 .آره، بلند شو -

 .پهلوم خیلی درد میکنه -

بی هوا اخمی بین ابروان مرد نشست، می توانست دردش را حس کند، این 

 .دردها با گوشت و پوستش اجین بود

گه آماده نشی، ارباب بازم کن، می دونی که ا حاال بلندشو خودتو  جمع -

 .می سپردت به اون مرتیکه ی آشغال

تنها کور سوی امید افرا در این سیاه چال، همین سر سوزن لطفی بود که 

سیامک نشانش می داد، وگرنه تا حاال صد کفن پوسانده بود، زیر لب 

نکند  خودچشمی گفت و سعی کرد برای اینکه مرد را بیشتر از این درگیر 

 .اجرا کندسریع اوامرش را 

بار  حمام می ری  بار، هفته ای دو کی ده روزبه جای  ،این به بعدببین از  -

سعی کن خودت رو خوب بشوری، وسایل مورد نیازتم می ذارم تو  باشه؟

 ؟می گمکمد حمام، خودتم بیشتر حواست به کارات باشه، فهمیدی چی 

هم به تکان سر اکتفا  میشد، باز افرا از زور شرم و خجالت داشت خفه

 .زبان بند آمده اش را در دهان چرخاند  کرد و 



 .ممنون -

کنی که هم  کاری نکردم، تو هم جای دخترم، فقط سعی نکن کاری  -

 .و به دردسر بندازیر خودت پشیمون بشی، هم من

افرا مضطرب چند بار سر تکان داد و دستانش را مشت کرد، محال بود 

 !مشکلی درست کند ،ی اشبرای تنها حام

*** 

 "پارت هفتم"

زیر دوش آب  که رفت حس کرد تمام دردهایش زیر آب شسته شده 

 ،مدت هااز است، رخوتی عجیب  در عروقش پیچید و باعث شد بعد 

 .لبخند روی لبهای کوچکش بنشیند

دمای آب را باالتر برد و بخارش را به ریه هایش فرستاد، انگار که می 

 !سلول هایش را از آن انجماد پوشالی خالص کند خواست تک تک

*** 

و بر نگاهی انداخت، دستی روی صورتش  کارش که تمام شد به دور

پایش را آرام از در حمام بیرون گذاشت، حوله را برداشت و دور کشید و 

ی که سیامک گفته بود انداخت، وسایل تنش پیچید، بعد نگاهی به کمد

 !چیده شده بوددر طبقات کمد  مورد نیازش،

با تا چند دست لباس زیر و چند عدد حوله،  ،از مایحتاج دخترانه اش گرفته 

ش را زیر پدی برداشت و سریع دست به کار شد، لباس ،خیال راحت

 پوشید و نرم قدم در اتاقش گذاشت، داشت حوله را آرام از تنش جدا می

از حدقه بیرون  اوه با آن چشمان سیاهککرد که در با صدای بدی باز شد و 

 .ظاهرشدهمچون شیطان رجیم،  ،چوب در زده اش در چهار

روی  ،و با چشمانی لرزانبی رمق  !اینجا دیگر ته دنیاست ،بی هوا حس کرد

 :زمین نشست و با صدایی که به شدت مرتعش بود گفت

 .برو بیرون -

 .آمد اوه پوزخند صدا داری زد  و جلوترک

در  ،جا روح اما همانرا لمس کرد، و سرشانه دختر  برددستش را جلو 

محال بود این شکنجه را تاب بیاورد، اینبار قطعا خودش را  ،تنش یخ بست

می کشت، چیزی درون قفسه سینه اش سنگینی می کرد و هر لحظه 

 !از ریه هایش بازدم می شد   نفسش کند تر

فکر کردی اگه اون سیامک احمق یک بار به دادت برسه، دیگه از دست  -

 امانی؟  در من

 .صدای قهقهه ش بلند شد و همزمان سیلی به صورت دختر زد

 آخه تو چی پیش خودت فکر کردی، هان؟...احمق کوچولو -

 !های کوچکش بار جاری شدن خون از لب و باز ضربه ای دیگر و این

 .ته مانده ی امیدش را قی کردچشمانش را بست و 



ای در گوشش  دست کثیفی باز روی تنش کشیده شد و صدای نعره

 .پیچید

  !دیونه ،مال منی تو -

اوه می ک، او به چه کار بود چیزی نمی فهمید، مشاعرش از کار افتاده

 !به چه دردش می خورداصال آمد، 

، صدای فریادی در خال منتظر خاموش شدن آن صدای نحس بود که باز

دستان کثیف شد،  چه بود باعث  اما هر ،منبعش را نمی دانستآمد، 

 .برود و نفس به ریه هایش برگرددکنار 

 !تو داری چه غلطی میکنی؟ -

 ...دخالت نکن، سیاه، خفه -

 مرتیکه نفهم، داری به امانتی آقا دست درازی میکنی؟ -

هه،؛ امانتی کدوم؟ اون بیشرف که خودش حرمتی واسه این دختر  -

 .نذاشته

شدید در دهانش با آن ضرب دست  ،اوه بیرون نیامدهکحرف از دهان 

، محال بود بگذارد کسی پشت سر اربابش حرفی بزند، او با تمام ماسید

 .برادرش بود، تمام کسش و امید زندگی اش ،و خوهایش خلق

 چه شکری خوردی عوضی؟ -

با شتاب به دیوار پشت  مرد بار ضربه ی محکم تری زد، طوری که  این

 .افتادسرش خورد و روی زمین مثل نعش گندیده ای 

محال بود بتواند در مقابل  ،ککوچ یدختر بود، آن آهو نگران ،سریع جلو آمد

کند، بارها گفته بود اگر کسی به او دست درازی کند،  مقاومتی  آن رذل

 .را خواهد کشت ش خود

 .برد و از زمین بلندش کرد دخترخونی  سردستی زیر 

 "پارت هشتم"

*** 

 ...؟ چشماتو باز کن!افرا؟ افرا جان -

سرش را جلوتر برد و به صدای نفس  نگرفت،بازهم صدا زد، ولی جوابی 

 !کشید های سنگین دختر گوش داد، خیالش راحت شد، هنوز نفس می

 ...چشماتو باز کن افرا، باید ببرمت پیش آقا -

قلب خودش زد با این حرف، چطور دختر  این را گفت، اما انگار تیری در

 !برای شکنجه می برد  باز ،بیچاره را با آن همه درد

راه همین بود، باید همه چیز را به اهورا میگفت، تا بلکه چند  بهترین

ساعتی وقت برای دختر بخرد، افرا را به داخل اتاقش برد، پتوی مندرس را 

اوه کاز اتاق بیرون رفت، بعد هم کشان کشان  ،عصبیروی تنش کشید و 

 .بیرون بردپشتی از عمارت  ،را که هنوز بی هوش بود

*** 

 سیامک؟ چه اتفاقی افتاده -



 خودتون چی فکر می کنید قربان؟ -

تن نیمه جان سمت  ،اهورا اخمی کرد  و با همان ژست ارباب مابانه اش

 .رفت مرد

 تو زدیش؟ -

  .بله -

 !چرا؟ -

 .چون می خواست به افرا دست درازی کنه -

 !ی؟ـــچ -

میان راه  امااوه حمله برد، کاهورا این را گفت و مثل ببر زخمی سمت 

 .سیامک دستش را کشید

جور  ،میبنی که از هوش رفته، فایده ای نداره، بذار وقتی به هوش اومد -

 .حالیش کنای دیگه 

اما  ،اهورا اخمی کرد و  کنار کشید، درست که سیامک زیر دستش بود

با اخم و تخم هم که  ،، وقتی چیزی میگفتبود سندحرفش برای او 

 ،دلش شد، او را در خفای کرد و مجاب می قبول می ،آخر سر ،شده

 !بزرگتر می دید یهمچون برادر

 حاال اون دخترو آماده کردی؟ -

صورتشو کبود کرده، لبشم پاره شده، نمی سر و حالش خوب نیست،  -

 !اصال زنده می موند یا نه ،رسیده بودم تردونم اگه چند دقیقه دیر

 ، نمی فهمی؟دخالت نکنبهت می گم  -

 .ه کافی شکنجه شدهدخالت نمی کنم قربان، اما می خوام بگم به انداز -

زد و بدون حرف دیگری از عمارت اصلی  ناروناهورا لگدی به تنه ی درخت 

باید طور  ،بیرون زد، امروز حسابی تمام برنامه هایش بهم ریخته بود

 .کرد دیگری جبرانش می

*** 

دستی روی فرمان کشید و چشمانش را به روبرو دوخت، دلش می 

روی حالش  ای، ایی که هیچ گذشتهخواست فرار کند، فرار کند به دنی

حس خفقان آوری تمام وجودش را احاطه کرده بود و  !ه باشدتاثیر نداشت

در حال انفجار  ،آن گذشته موهوم  دردناک قفسه ی سینه اش از حجم

 !شد تمام می این کابوس  ها ،بود، کاش برای همیشه، تا ابد

 !اش صدا میزد گشت به همان زمانی که خدا را با همه ی کودکی برمی

 ،به آرامش برسدتک سرفه ای کرد و بغضش را فرو خورد، محال بود، 

  ...محال

کاسه چرخاند و به مقصد نامعلومش فکر کرد، در چشمان سیاهش را 

 ،نداشت به خصوص که ممکن بود امروز اصال حال و حوصله ی دفتر را

 نانهد و همراه با عشوه های زیهم برای طرح شکایتش بیا وسوق باز

 .بخواهد به مقصد پلیدش برسد



 .لبانش را جمع کرد و اخمی عمیق روی صورتش نشست

 "!شاید بهتر باشه یک سری به سام بزنم"

 

 "منهپارت "

*** 

از سام بی خبر بود و نمی دانست در چه حال و می شد که چند وقتی 

از صبح روی روح و روانش  ،اش به خصوص که درد کهنه معده! روزی است

  . ی کشیدخط م

تا نوای شور انگیز بانو  ،برد ترولوم ظبط را باالراهی شد و دقیقه بعد، 

در ماشین برای لحظاتی از این بی سامانی نجاتش دهد، این صدا  ،هایده

 .تنها یادگار گذشته بود که هنوز دوستش داشت

روبروی مطب سام  ،پایش را روی پدال فشرد و تقریبا پنجاه دقیقه ی بعد

 .ایستاد

مسیر مطب  را که در ساختمان شیشه ای به نام  ،با قدم هایی  محکم

دوستان  یکی از  ،برای خود بروبیایی داشت پیش گرفت، سام آزاد ،شهر

قدیمی اش بود که اخالقش را می پسندید، به هیچ وجه در کاری مداخله 

 .نمی کرد، تازمانی که خودت بخواهی

*** 

 اهورا مطمئنی؟ -

 تو مطمئن نیستی؟ -

 .باید یه سری آزمایش بدی پسر! هن -

 نمی تونی یه نظر مشخص بدی؟ ،تو دکتری -

 !تو هم بی سواد نیستی اهورا، قطعا می فهمی چی میگم! معلوم که نه -

 !کنم باشه شلوغش نکن، حاال خودم یه کاری می -

سام سری تکان داد و روی برگه یک سری آزمایش نوشت، دردهایی که 

 !خوبی نبود اهورا از آن می گفت نشانه ی

و حتما دارویی که برات می نویسم رو باید یک آزمایشگاه معتبر بری،  -

 چی گفتم؟ یمصرف کنی، شنید

ی  معده عضالت اهورا تنها به تکان سر  اکتفا کرد و درد کهنه شده میان 

 .زد پس را  ناسورش

 باشه، حاال برنامه ای که شهرام چیده چی هست؟ -

حرف از ارتباط با ارواح و این چیزا می ! دیوانه شده، نمی دونم چی میگه -

 !زنه

 ...اوهوم، خوبه -

 !خوبه مرد شخوبه؟ چی -

 .کنم صحبتاینا رو ول کن، باید در یک مورد دیگه باهات  -

 می شنوم؟ ،بگو -



 .می خوام یه کاری برام بکنی -

*** 

کرد، باورش  مطرح میها خواسته که اهورا از این مدل بود این اولین بار 

 !او را طور دیگری شناخته بود غیر ممکن بود،

 !؟ این غیر ممکنچی می گی -

 .می دونم، اگه نبود که به تو نمی گفتم -

من شرافت کاریم رو زیر پا نمی ذارم، این یک حیوان صفتی، چطوری دلت  -

 میاد؟

پس یک نفرو برام پیدا کن، پول خوبی بهش میدم، یه دکتر که دل همه  -

 .اشهکاری رو داشته باشه، مثل تو بزدل نب

ساله نمی گن  41ختربه خارج کردن رحم یه د! شه اهورا باورم نمی -

نگرانی بعد  ؟داریازم بزدلی، میگن بی شرفی، تو چطور همچین خواسته ای 

 ...م هسته چی میشه، هزار راه دیگرابطه باهاش 

ر نیستم با ضمردک احمق، من بمیرم هم حا" اهورا دندانش را روی هم ساید

 "م خواب بشماون تیکه نجاست ه

 .موضوع چیز دیگه ای سام، برام یه دکتر پیدا کن، فقط همین -
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*** 

کرد، گناه این  سام اخمی کرد و بی حرف سری تکان داد، دکتر را پیدا می

 .بی ناموسی هم پای خودشان

 :اهورا با اخم ایستاد و دست در جیب به حرف آمد

 .من دیگه می رم -

 .رو برام بیار تایشباشه، فقط زود جواب آزم -

 .دکتر قالبی ،چشم -

زمایش آاز میان دستان سام قاپید، حتما برای را اهوار این را گفت و برگه 

 .می رفت، این درد نفس گیر داشت کارد به استخوانش می رساند

*** 

رفت، از  شیشه را کمی پائین داد، هوا داشت کم کم رو به خنکی می

و  ی  مرداد ماه، به خصوص از بیستبه خصوص از گرما ،گرما منزجر بود

 !!!م مرداد ماهنه و پنج عصر بیست از ،همهاز  و بیشترم مرداد ماه، نه

این سالها، این روزها، این ساعت پوفی کشید، خون در عروقش جوشید، 

ش کم نکرده بود، بیست و پنج درون هیچ کدام ذره ای از درد ،ها و ثانیه ها

 !دیروز دیروز بود، همان دیروٍز سال کم نبود، اما انگار همان

*** 

 ؟باشه ،اهورا از اتاقت بیرون نیا -

 .باشه مامان -



 .آفرین پسر گلم -

 ...کوتاه با آن پیراهن سرخابی! چه خوشگل شده بودمامان 

*** 

رعشه ای به تنش افتاد، شیشه را باال داد و پایش را بیشتر روی پدال گاز 

 .متنفر بودهم فشرد، از سرخابی 

داد، از  مچی نقره ای رنگش خیره شد، ده شب را نشان می به ساعت

 !فراموش کرده بود حیات مادی را نخورده بود، اصال انگارچیزی صبح هیچ 

 !وگرنه به فردا و پس فردا نمی رسید ،باید چیزی می خورداما 

، اگر زودتر را پیش گرفترستوران مورد نظرش همین مسیر  رایب

رزو   چند ساعت ،آرامشکمی آنجا را برای  مشاعرش به کار افتاده بود،

 !گرفت، اما حیف که دیر به سرافت افتاده بود کرد و نفسی می می

*** 

گران یگارسون با صورتی شیو شده و چهره ای بشاش که بیشتر به باز

 .جلویش خم شد ماند، هالیوودی می

 .بفرمائید قربان، خوش آمدید -

 .ممنون -

رمد را به سرآشپز و پشتبندش به اهورا س دنخبر آم ،گارسون سریع

حسابش از باقی مشتریان جدا بود، بیش از شصت درصد  مدیریت داد، او 

 .به نام اهورا سرمد بود ،سهام این رستوران زنجیره ای

پیشخدمت  مورد دلخواهش حاضر شد و یغذا ،به چشم برهم زدنی

ژه کنارش ایستاد، کاسه ای از سوپ شیر وِِی ،ش گوش به فرمانمخصوص

مشامش را قلقلک داد،  ،روبرویش قرار گرفت، عطر خوش خامه پر شد و

 .کردداد، دست برد قاشق را برداشت و مزه اش  خوبی می بوی

 .های دور بچگی رسید بی هوا چشمانش بسته شد و به همان سال

 برات سوپ درست کنم؟! سرما خوردی اهورا -

 .اوهوم مامان -

 .از چشمات آتیش می بارهخوب خودتو بپوشون،  پس باشه عزیزم، -

 !خامه ش زیاد باشه ها مامانی باشه، -

 .چشم نفسم -

 ؟!نفسش بود و این گونه نفسش را گرفته بود

ش باز داشت روی هم می ساید که صدای نکره پیشخدمت های دندان

 .پراندافکارش را 

 ماهی تون رو سرو کنم قربان؟ -

 !برام سوپ بریز، انگار تب کردمبازم  -

کاسه از  باز بی رمق و همیشه مرموز اهورا خیره شد ومرد به چهره ی 

 .دشسوپ پر 

*** 



شانه ای باال انداخت و دست به سینه شد، هیچ وقت این صاف ایستاد، 

 ؟!قشر مرفه با درد را درک نمی کرد، مرفه با درد چه معنی می داد

و مثل  روبروی اهورا ایستاد ،با لبخند مردانه اش ،دقیقه ی بعد اردالن

 .اش شروع شدشه مزه پرانی همی

 چند روز غذا نخوردی؟ تو اون عمارت بهت گشنگی می دن؟ -

 خوبی اردالن؟ -

 !هرچقدر بپرسی -

 .پس خوبی -

 !اردالن ابرویی باال داد و با استفهام خیره اش شد

 .یعنی خوبی دیگه ،همین که حوصله ی شوخی داری -

خیره  ورااه اردالن صندلی روبرویش را بیرون کشید و به چهره ی درهم

 .شد
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*** 

 .کنم بینمت احساس خطر می باز چی شده اهورا؟ هر وقت اینطور می -

 .همین ،چیزی نیست، فقط یکم سر در گمم -

الن چشمی تنگ کرد و نفسش را آرام بیرون داد، دلش به حال این ارد

 .دوست مغمومش می سوخت

کباب شده اش را خورده  دو تکه از ماهی ،اردالن رفته بود و اون تنهاحاال 

کرد، حتی به حال آن دود پوشالی  بود و داشت به دود سیگارش فکر می

 !هم غبطه می خورد

 حامدروی دستان دستی میان جیب کتش برد، تراولی بیرون کشید و 

ولی خوشش ! گذاشت، از انعام دادن خوشش می آمد، نمی دانست چرا

 .می آمد

 

*** 

مچاله   یک گوشه که د ساعتی می شدچن ،اوهکبعد از کثافت کاری 

،  حتی صدای نفس نگاه می کردپیش رویش شده بود و تنها به دیوار 

 !هایش هم نمی آمد

حس انگار زد،  ق میزسر شده بود و  ،بود ماندهزمین روی که  یدست

 ! کرد و حس نمی کرد می

اما چقدر دلش می  !در این دنیا هست یا نه ،اصال نمی فهمیدشاید 

 .واقعا نباشد ،بی هیچ تردیدیکه  خواست

دل از زمین سرد کند و  ،درد انگشتانش  امانش را بریده بود که باالخره

فردایش فکر کرد، به  به  ش برگشت، دراز کشید وچوبی ا روی تخت

 .فردایی که می توانست بدتر از این هم باشد



 مین عوضبست، بیدار ماندن چیزی را  بغضش را فرو خورد و چشمانش را

شد، که  کرد، چشمانش تازه داشت گرم می ش میا تر تنها عاصی ،کرد

 .صدای کشیده شدن الستیک ماشینی ذهنش را فعال کرد

بی هوا نفس در سینه اش حبس شد، محال بود امشب شکنجه دیگری 

 !را تاب بیاورد

حریم سینه اش را می داشت  شنفسش به شماره افتاده بود و قلب

 .رفت سیاهی می شده بود و چشمانش عضالتش منقبض .شکافت

مالفه ، محکم کرد  در جایش نشست و تکیه اش را به دیوار پشت سر تند

 .ماندو منتظر  را چنگ زد

شد، در  ثانیه ها کشدار می گذشت و دهانش هر لحظه خشک تر می

یا حتی بعد از آن چهار  ،سابقه نداشت کسی این وقت شب ،این دو سال

سراغش را بگیرد، صبح به اندازه کافی تحمل کرده  ،نفرت انگیز یشنبه 

 !بود

اش نگاهی انداخت، می لرزید، ناخودآگاه اشکش  استخوانیبه دستان 

  ها زودتر مرگش را می رساند و از این ترسهرچه چکید، کاش خدا 

 !کرد رهایش می

صدای قهقه ی  ،ش بند خوردتن لرزش لبهایش که به تمام لرزش های

 .اهورا بلند شد

 کنی؟ چطوری خوک کوچولو؟ داری چه غلطی می -

 !انکراالصوات بود انگار مرد صدایمی شنید و نمی شنید، 

آن د، اما باز در دهانش می ز ،بی شکهزار دور را رد کرده و ضربان قلبش 

 .صدای لعنتی بلند شد

 چرا صدات در نمیاد؟! مردی -

ز شد و قامت که در بی هوا با ه بودته مانده جانش را به دیوار چسباند

 .شدقاب   ،در چهار چوب درمثل خون آشامی  ،بلند ارباب

با قدم هایی سست جلو آمد، روبرویش ایستاد و دندانش را روی هم 

 .سایید

 خوک کثیف، پس هنوز زنده ای؟اه  -

انگار اما  ،سنجاق کرده بودندپشت سر به دیوار  ،زبانش را که با میخ تویله

 !کرد مغزش هم یاری نمی

 واب نمیدی احمق؟چرا ج -

خیره شد، شبیه   چشمانش را تنگ کرد و به عروسک بی رنگ و رو

 !ین شده بود، بی روح و شبح مانندوعروسک های هالو

اما  کشید، ی دختر یخ زده روی صورت ،با پشت دست تر رفت وجلو 

تن او را هم نشانه رفت، بی هوا دستش  ،ای مثل سائقه ،شلرزش اندام

 !بود تا این حد انرژی داشته باشدرا پس کشید، محال 

  



*** 

 "پارت دوازدهم"

*** 

 .از کوره در رفت

انگشتانش را تاب داد و گلوی دخترک را چسبید، جنون که می گفتند 

 .حیاطش را هم به فنا می دادداشت تنها عامل هرچند او همین بود، 

وب رو به کبودی می رفت، خ چشمان افرا از حدقه بیرون زده بود و صورتش

 .مطمئن شد، به عقب پرتش کرد و باز نعره کشید دخترکه از بی نفسی 

قول اما بهت ، اشممن بخوام زنده بتا روزی که  ،زجر می کشیهمینطور  -

تو رو  قبلش  ،خاتمه بدم بار زندگی نکبتاین روزی که بخوام به  ،می دم

  تا تو هم به آرزوت برسی، قصد مرگ  کنم،تر بکشم، پس دعا کن زودهم 

 .تو رو به آرامش نمی رسونه ،مطمئن باش چیزی جز مرگو 

 که این با سرگیجه ای عمیق، روی تخت افتاد و به خیال این ،افرا بی جان

 .بار جدا مرگ به سراغش آمده، چشمانش را بست

*** 

جام را برداشت  پایش را روی پایش انداخت و به دود سیگارش خیره شد،

جرعه سرکشید، اما حالش بهتر نشد، و به مایع سرخش نگاه کرد، ال

 !بود و بدتر  خبری نبود، تنها بدتر  از بهتر ،خیلی سال بود

ژستش را خراب کند، با صدای محکمی تقه ای به درخورد، بدون اینکه 

 :گفت

 .بیا تو -

شنیده  شیرین که به محض شنیدن صدای اهورا، انگار که نوای پیانویی

 .چشمی زیر لب گفت ،خیال خود ، چشمانش را بست و همانطور دراست

در را باز کرد و جلوی مرد محبوبش ایستاد، یک ثانیه خیره نگاهش کرد، در 

 !مدفون شده بود ،میان انبوهی از دود خاکستری سیگار

خوب می دانست، اما  ،خوشی ندارد حال مرد بغضش گرفت، می دانست

 !دساخته نبو ،حیف که کاری نه  از او و نه از هیچ کس دیگری

، مهمون هاتون هنوز نیومدن  ببخشید قربان، مهگل گفت بهتون بگم -

 باهاشون تماس بگیریم؟

 .اهورا با سر اشاره کرد که نزدیک بیاید، بی معطلی اطاعت امرکرد

 .شیرین بشین -

 !با استفهام خیره اش شد دختر

 !چی قربان؟ -

 .اینجا، زود باش بشینبیا  -

کنارش نشست، دست مرد  ،ردشیرین با ابرویی باال داده و چشمانی گ

 .روی دستان سردش نشست ،بی هوا بلند شد و نوازش وار

 !مهگل اینجاییدو چه خوب که تو  -



 :شیرین بی نفس لب زد

 !واقعا؟ -

 کردی؟ مگه غیر از این فکر می -

 ...ولی! نه -

 .من تنهام، تنهاییم رو شما ها باید پر کنید دیگه -

ید، لبهای اهورا خندید، شیرین تند سری تکان داد و پوست لبش را گز

 !شیرین خنده دیده بودش م پوزخند بود وه شاید

 .دستش را باال برد و کنار لب دختر کشید

 .بپردهوش از سر دختر و همین کافی بود تا 

ل توجه را تاب بیاورد، نفسش میان قفسه ذنمی توانست این بواقعا 

 .سینه اش گره خورده بود

 می دونی چیه شیرین؟ -

 !چی قربان؟ -

 .تو برای اینجا حیفی -

 "پارت سیزدهم"

شد ارباب، رنگ نگاهش را  باورش نمی چیزی در دل شیرین زیر و رو شد،

رها  ،بار خوانده باشد و بخواهد او را از این زندگی به خیال خودش نکبت

 !کند

دیگر هیچ  انگارحس کرد، طوری که خودش را یک آن نزدیک تر به اهورا 

 !برگ زردی نیست

 .ایی دارم دختر جونبرات فکر -

ممکن واقعا یعنی  ؟آب دهانش را نرم فرو داد، چه فکری برایش کرده بود

 !ند؟کآرزو هایش را محقق  تمام  بود

 :گفتبا ذوقی فرو خورده و آرام 

 چه فکری قربان؟ -

 .خیلی زود می فهمیعجول نباش،  -

اهورا این را گفت و سرش را نزدیک موهای پریشان شیرین کرد، بوی  

 .ی می داد، بوی خوب توهمخوب

ناملموسی  و با لحن سرش را عقب بردو باالخره  کشیدی نفس عمیق

 :گفت

مهمون ها هم می رسن نگران   حاال برو، با مهگل حرف می زنم،  -

 .نباشین

، ن تندسری تکان داد و از جایش بلند شد، برای امشب بسش بودشیری

 !غیر ممکن بود ،نفس کشیدنکنار او ماندن و 

*** 



دستش را روی گلویش کشید، هنوز طعم خون می داد، دیگر نای زجه 

کرد و به رد خون  دوباره باز می، زدن هم نداشت، چشمانش را می بست

 !شد، انگار قصد جان خودش را کرده بود روی دستش خیره می

انگار می خواست به خودش ! خودش را مجازات کند انگار می خواست

 !از رگ گردن است بقبوالند که مرگ نزدیک تر

 .انداخت روی زمینخودش را کشید و  کاتاقسرش را به دیوار 

نقشی  ،این همه شکنجه و آزاربار می شد این طور ادامه داد؟ زیر چطور 

 !ی اش تاب ُآورد؟نمهربا صدایبدون مادر و و در آینده داشت؟ 

 .و  داغ چکیدتند  ،بغضش ترکید و قطره های اشک

او هم انسانی هست؟ آهی از نهادش  ا بدبخت تر ازیفکر کرد به این که آ

 ...بلند شد، محال بود بدبخت تر از او هم باشد، محال

*** 

 .مهگل داشت پله ها را تمیز می کرد که صدای تیز سمیرا بلند شد

 !مهگل؟ مهگل -

 :جواب دادبلند و  نثارش کردزیر لب فحشی 

 بله خانم؟ -

 این حوله ی من کجاست پس؟ -

 .کمد حمام خانمگذاشتم داخل  -

دختر تاب نمی آورد و باز صدایش می زند، تی را گوشه ای می دانست 

 .رساند پشت در اتاق و خود را  گذاشت

 .در نیم باز بود، بی صدا وارد شد

 .سمیرا بی هیچ پوششی وسط اتاق ایستاده بود

،  چند تفاوتی هم نداشت سرش را زیر انداخت، پشت دختر به او بود، هر

 .همچین صحنه ای نفسش رفتاز دیدن 

 پیدا کردید خانم؟ -

 :بی خجالت برگشت، ابرویی باال داد و گفتدختر 

 بار تکرار کنم؟ باید می ذاشتی داخل کشو، چرا باید یک چیزی رو صد -

 .بله خانم، چشم -

لبی کج کرد و با ژست خاصی که اندام دخترانه اش را به  ،دخترک وقیح

 .سمت حمام رفت ،نمایش گذاشته بود

 !"باشهشرم  باورم نمیشه، چطور یه دختر می تونه تا این حد بی "

 :حرص تو دلی اش را که خورد، با لحن تلخی گفت

 .، چیزی الزم داشتید صدام کنیدباید برم، کار دارم خانممن  -

 .فقط صدای اوهومی شنید

 .کردسیمرا  فریته ای نثارعپایش را سریع از اتاق بیرون گذاشت و زیر لب 

*** 

 



 "پارت چهاردهم"

*** 

 چی شده مهگل؟ -

 .هیچی شیرین، به کارت برس -

 خب حرف بزن دیگه، این دختر باز چیزی گفته؟ -

 .مهگل اخمی کرد و سرکی به ظرف روی گاز کشید

 .خیلی کثیِف، خیلی -

 !یعنی چی؟ -

 .مهگل شروع کرد به تعریف ماجرا

داشت وارد آشپزخانه می شد که صدای پچ پچ مهگل و شیرین اهورا 

محال بود سمیرا چیزی باشد  ،ه بودچشمانش گرد شدشوشش کرد، م

 !، باورش غیر ممکن بودکه مهگل می گفت

دستی روی  ،تک سرفه ای زد و داخل شد، شیرین و مهگل از ترس

 .قلبشان گذاشتند و هینی کردند

 :نزدیک مهگل شد، چینی به پیشانی اش انداخت و توبیخ وار گفت

 !از تو انتظار نداشتم مهگل -

 :به حرف آمدبا رنگی پریده و حسی تلخ  دختر بیچاره

 .ببخشید قربان -

 !بروش بازی کنیآدلیل نمی شه بخوای با  ،با سمیرا مشکل داری -

 .گفتمولی من دروغ ن -

و دستانش را از جیب شلوارش  نگاهی انداخت با اخم به هر دویشان 

 .بیرون کشید

از این موضوع با  نمی خوام کس دیگه ایحاال هر چی، مهم نیست ولی  -

 خبر بشه، مفهوم بود؟

مهگل سری تکان داد و لبش را گزید، دوست نداشت اهورا را ناراحت کند، 

 .دلیلی نداشت روی حرفش حرفی بزندخودش را مدیون او می دانست و 

 .مطمئن باشید اهورا خان -

 .مطمئنم مهگل -

، کامال مرد حرفش که تمام شد با سری زیر افتاده، آشپزخانه را ترک کرد

 .معلوم بود ذهنش درگیر توصیفات خدمتکار  معتمد اش است

مهگل آرام آب دهانش را فرو برد و به شیرین که غرق در سیمای اهورا بود 

نگاهی انداخت، این دختر داشت از دست می رفت این را هم مطمئن 

 .بود

*** 

 "پارت پانزدهم"

*** 



سمیرا یک ، کرد ور میسالن برگشت، یعنی باید باا افکاری در هم به ب

 ؟!ستگراهمجنس 

 .افتضاح ،بی هوا کنار لبش نشست، افتضاح بود مضحکیخنده ی 

روی مبل خودش را  ،سهند که تازه از خواب هفت پادشاه بیدار شده بود

زل زده به یک نقطه نامعلوم از پشت پنجره راحتی ولو کرد و به اهورا که 

 .خیره شد ،بود

 چه خبر اهورا؟ -

 :تنها گفتن آن که از منظره ی بیرون دل بکند، اهورا بدو

 .هیچی -

، همیشه شروع کننده ی بحثی باشدمی دانست آن مرد محال است 

 .می کشیدبیرون می بایست با قالب از دهانش حرف 

 .برای همین باز خودش پیش قدم شد

 چرا انقدر توهمی مرد؟ -

 .نه، فقط یکم ذهنم درگیر یک موضوعی شده -

 چه موضوعی؟ -

پشیمان شد و بحث   اما میان راه ،لب باز کند و همه چیز را بگوید خواست

 .را به افراشته کشاند

 از افراشته هیچ خبری نشد؟ -

 کارش داری؟! فعال که نه، فکر کنم برای دادگاه آخر ماه ببینمش، چطور -

شخص خوشگذران و رکی کرد،  دفتر وکالت کار مییک سهند با اهورا در 

، ولی خودش در خانواده اش در گرگان بودندبود،  هم بود، اما قابل اعتماد

جول و پالسش را  ،و هر چند صباحی خانه ی مجردی، روزگار می گذراند

 .دکرد و در خانه ی اهورا لنگر می انداخت همراه سمیرا  جمع می

ن قبول شده بود، بساط همین بود، اهورا میرا دانشگاه تهرااز وقتی س

د فعال شرایط را می پذیرفت و ظاهر سازی ، اما بایعاصی می شداوایل 

 .محتاج بود شدید  کرد، به سهند برای پرونده ی آخر می

باهاش صحبت  ،در مورد پرونده بیمه باید،کار خاصی ندارم، اما به هر حال -

 .زمان دادگاهش نزدیک شده ،کنم

 .، راست میگی برات پیداش می کنماهوم -

*** 

که در  بی هوا  سوالی  ، اماستبرا نشست و چشمانش باالخره اهورا 

 :به زبان آورد ذهن داشت را 

 سهند؟ -

 بله؟ -

 سمیرا هیچ دوستی نداره؟ -

 !سهند تک خنده ای کرد، اهورا باالخره به ناز پرورده اش توجه کرده بود

 ؟همنظورت چی -



 سوالم واضح نبود؟ -

 !فقط می دونم با کسی نیست، البته اگه منظورت این باشه -

 !بهش نمیاد -

 .می کرد و به جلو  خم شدسهند اخ

 !ها به کی حرف میزنی؟ اون خواهرِم عحواست هست داری راج -

فکر  ،شبیه به اون  خب باشه، چیز بدی نگفتم، تو باشی در مورد دختری  -

 ؟دیگه ای میکنی

در افکارش معنا نداشت، تا  ،به نام غیرت واژه ایسهند غیرتی نبود، اصال 

من  ،داده بودنشان  جور دیگر اهر، جو رااین جا را هم تنها به خاطر حفظ ظ

 :منی کرد و دوباره گفت

ی نداره، بیشتر با همکالسی اون مدل دوستمی دونم که به هر حال  -

 .هاش می گرده

 .نزدیک و حدسش به یقین  با این حرف سهند، دلش زیر و رو شد

*** 

 

 

 "پارت شانزدهم"

*** 

کرد که دقیقا  به چیزی فکر می ،پایش را روی پایش انداخته بود و با ذهنی درهم

 !نمی دانست چیست

یا شاید وسواس دوباره به  ،بوداخمی بین ابروهایش نشست، فکرش درگیر 

ت قرارداد چند ساله اش را فسخ کند و انگار دلش می خواس !سراغش آمده بود

هر روز سراغ دخترک برود و عقده آخر ماه، نفرت انگیز به جای چهار شنبه های 

 .الی کنداش را خ

راهی  ،و فکی منقبضنفسش را پر صدا بیرون داد و با چشمانی گشاد شده 

تک و تنها رفت، حتی سیامک را  ،عمارت پشتی شد، اما اینبار برعکس همیشه

 .هم خبر نکرد

*** 

آب بازی می خواهد، از روزی داشت پوست لبش را می گزید که حس کرد دلش 

گرفت،  هر بار دلش می ،شده بودکه حمام رفتن به لطف سیامک راحت تر 

 .دردهایشپنهان کردن مامن خوبی برای  ،حمام نمور



لباسش را به آرامی از تن بیرون کشید و گوشه ای گذاشت، می ترسید مبادا 

 .دستش روی کبودی ها بخورد و جانش از درد به لبش برسد

زی خوشبختانه از حشرات موبی صدا در حمام را باز کرد و نگاهی انداخت، 

 !همیشگی خبری نبود

 .دوش را باز کرد و کناری ایستاد تا آب به دمای دلخواهش برسد

دستی میان موهایش که حاال حسابی بلند شده بود برد و چشمانش را بست، 

 !برعکس تمام افکارش بود، یش نرم و لطیفموها

*** 

 دختر دقیقا آینه دق شود، پاورچین، پاورچین، طوری که نفستا  ،آرام آمده بود

 .بگیرد

اکو شد و به دیوار پشت سر  در نزدیک اتاق شد، با شتاب در را باز کرد، صدای

 .خورد

 !در معرض دیدش نبود ،اما آنکه می خواست ببیند

 ؟!نبود سریع سر چرخاند، خون در عروقش ماسید، دختر

جرقه ای در ذهنش خورد  ثانیه ای بعد،اما پا تند کرد، دستشویی هم خالی بود، 

 .پر رنگ تر شد ،لبخند خبیثانه اش با شنیدن صدای آبو 

 .سمت حمام رفت؛ حدسش درست بودباز آرام شد و سالنه سالنه 

خاص و  وکرد، ا خودنمایی می ،اندام ظریف دختر حاال از پشت در  شیشه ای

 .تک خنده ای کردمتفاوت بود، 

 !"میشه  شاید داره به اون چیزی که می خوام نزدیک"

افرا داشت ، تکان داد  سریو  چشمانش را  تنگ کرد ،موهایش برد دستی میان

 .همانی می شد که دلش می خواست

آب نمی  یحمام را باز کرد، افرا پشتش به او بود و صدا آرام و بی صدا دِر

 .شود  متوجه حضور ملکه ی عذاب  گذاشت

 .ثابت و صامت ایستاده بود  زیر آب گرفته بود و صابون را در دستش

 "پارت شانزدهم"

 .دستش بی هوا جلو رفت و روی شکم دختر نشست



نفس از همان جا رفت و در یک جایی میان قفسه ی سینه اش گره خورد، ویرانه 

 .حک شد و چشمانش ناخواسته  رو هم افتادای در وجودش 

گوشه ی لبش  ،نباشد مرگی از فکر اینکه و را طلبیدمرگ یک آن با تمام وجود و 

بود سرابی بیش نبود، او زنده هم برای بازنده ای مثل او، مرگ  ندهرچکج شد، 

 .زجر بکشد و همه ی هست و نیستش به تاراج رود، بفهمد ،تا ببیند

*** 

وسوسه واقعا سرش را میان انبوه موهای افرا برد و بو کشید، عطر موهایش 

 .انگیز بود حتی برای اوی نفرت زده

اشت و با فشار به عقب متمایلش کرد و وی پیشانی دختر گذدست آزادش را ر

گذاشت، فشار را بیشتر کرد و صدای ترک خوردن  ی خودشروی شانه 

 .استخوان های او را به جان خرید

مدام در نوسان بود و تک تک سلول های  ،دستی که روی شکم دختر رفته بود

 .را به بازی گرفته بود اوتن 

، همین را می دلش را هم زدام به شکمش چنگی زد، صدای فریاد افرا در حم

 .حقیرانه اش راخواست صدای فریاد 

 کردی؟ می خواستی واسه کی خودتو آماده کنی؟ ی چیکار میداشت -

 هان؟

همان شد که نباید  دوباره انداخت و  دختراندام  لرزه به  شصدای فریادباز 

 .می شد

 .از نعره زدو ب پرت کرداو را از خود جدا کرد و تقریبا به دیوار روبرویی 

 !ماده خوک کثیف، نمی تونی خودت رونگه داری؟ اه -

 .خود مچاله شد چسباند و در  وار یخافرا ترس خورده، تنش را به دی

سمتش حمله برد و از روی زمین  جدایش   الفاصلهی ب مرد بازچند  هر

 .کرد

باید یاد بگیری وقتی باهات حرف می زنم جوابمو بدی، حق نداری سکوت  -

 فهمی؟ می. کنی

 

*** 

 "هفدهمپارت "

*** 

 می فهمی اش را نزدیک گوش دختر گفت و انگار تار های صوتی اش  هم 

 .صدایش سنگین و سنگی بود! نفرتش را بغل زده بود



گوشت تن او را نشانه  ،دستش پهلوی افرا را چنگ زد و ناخن هایش اینبار

 .رفت

 نشنیدم صداتو؟ -

 .چشم -

جواب بدی، اونم نه  ی حرف می زنم بایداوهوم خوبه، از این به بعد وقت -

 . جواب سرسری

 .زد موهایش را دور دست تاباند، داشت از ریشه بیرون می

انگار نفس حبس شده رفت، به کبودی می صورت دختر بیشتر رو هرچه  و

 !ی او آزاد می شد

می اندامش را دید زد،  ،با شتاب روی زمین پرتش کرد و با چشمانی سرخ

، اما از هم بدردد و تمام دخترانه اش را همین امروز خواست دست ببر

لحظه ی آخر پشیمان شد، این همه زجر نکشیده بود که بخواهد با یک 

  .همه چیز را نابود کند ،تصمیم عجوالنه

*** 

باز لرزه به اندامش انداخت، اشکی دیگر نبود  ،کوبیده شدن دررفتن مرد و صدای 

د هر ثانیه از قفسه ی سینه اش بیرون می فقط آهی بود که پر در ،که بریزد

به اتاقش برگشت  ،بی رمق و سستآمد، دوش را بست و لعنتی نثار خود کرد، 

 .قطره اشکی از گوشه ی چشمانش چکید وو لباسش را چنگ زد، 

نمی از سیل اشکی که قرار بود بریزد و  ،هرچند که همین تک قطره اشک

 .بود تر سنگینریخت، 

 .چشمانش را بست ،انداخت و مثل روحی سرگردان  خود را روی تخت

*** 

 قربان؟ نکجا بودی -

 .به تو ربطی نداره -

 !عمارت پشتی؟ نرفته بودی -

 .دخالت نکنتو کارای من بس کن سیامک، هزار بار گفتم  -

 می خوای بکشیش؟ -

 !نـــه -

 !بالیی سر خودش بیارهت ممکن اکار ولی با این -

 .غلط کرده -

 !ش دیدم اهورااستن مرگ رو تو چشمامن خو -

نعره  رد، گلویش را چنگ زد وبفکش منقبض شد و سمت سیامک حمله 

 .کشید



 تو رو هم با اون زنده به گور م ، می دونی که اگه همچین اتفاقی بیفته -

 ؟کنم

 ش؟ بشم نگهبان بیست و چهارساعت ؟چیکار کنممیگی  -

، فقط نباید همچین چیزی اتفاق غلطی می خوای بکن هر ،من نمی دونم -

 !بیفته

 .اهورا یکم راحتش بذار -

بیشتر دلم می خواد زجر  ،شه، نمی تونم، هرچی جلوتر میره نمی -

 .کشیدنش رو ببینم

 .حق نداری کسی رو مقصر بدونی ،پس اگه اتفاقی براش افتاد -

 .خفه شو -

 .شه با خفه شدن من چیزی حل نمی -

 .برو، برو سیامک -

چشمی گفت و عقب روی گلوی اهورا را که دید،  ،سیامک رگ باد کرده

 .را  تنها گذاشت دنیادین و گرد کرد، از اتاق بیرون رفت و مرد عاصی از 

 

 

 

 

 

  

*** 

 "هجدهمپارت "

*** 

با مرد  حق، می کرد فکرسیامک حرف های به مدام به خود می پیچید و 

 !آن چشم ها دیگر چیزی برای از دست دادن نداشت بود،

 .جرقه ای در ذهنش خورد ،انگار آن یک

 "؟واقعا اگه خودکشی کنه چی"

که مرگش را می خواست، اما نه حاال، نه به این زودی، او باید درست 

دش، یک ، مردن آن هم با دستان خوتاوان پس می دادکشید و  زجر می

 .شکست مسلم بود

کرد، دیگر تنها گذاشتن دختر در آن  بی هوا نفسش گرفت، باید فکری می

 !به صالح نبود ،عمارت

تفاقی می افتاد و پروژه اش نیمه تمام می ماند، تا آخر عمر خود را اگر ا

 .نمی بخشید و بابت این حماقت خودخوری می کرد

 کوتاه طی  های بلند و شروع کرد به قدم زدن، مسیر اتاقش را با قدم

 .رسیدکرد، اما راهی به ذهنش ن



 اخمی روی پیشانی اش افتاد و دردی در معده اش پیچید، باز عصبی

سراغش آمده بود، خودش را روی تخت  ،شده بود و باز این  درد لعنتی

 .کنارش گذاشت انداخت و سیگاری روشن کرد، جام را هم پر کرد و

 .یک پک سیگار، یک جرعه شراب 

 !اما این درد لعنتی هر لحظه بدتر میشد

 ".اون نباید بمیره، نباید"

ر را در جاسیگاری سیگادقایقی گذشته بود  که فکری به ذهنش رسید، 

 .روی لبان گوشتی اش نشست خاموش کرد و لبخندی

، جلوی چشمم که باشه همه ِهین رابهتراین ولی  ،یکمی زود هست" 

 "چیز راحت تره

 .از در بیرون رفت ،نفسش را بلند فوت کرد و با هیجانی خاص

 سیامک، سیامک؟ -

 :و تند به حرف آمد رساندبه ارباب مهگل سریع خودش را 

 ه بیرون قربان، بگم برگرده؟رفت -

 ؟بیرون برای چی رفته -

 .خرید داشتیم -

کنه؟ سیامک که برای این کارا این جا  اوه احمق چه غلطی میکپس اون  -

 !نیست

 !چی بگم -

 .صداش کن، سریع -

 .چشم -

کند، چهره ی اهورا عجیب تر  کاوه را صدامهگل سریع سمت حیاط رفت تا 

 !از همیشه بود

 آقا کاوه؟ کجایی؟ -

 .تاب نشان می داد، بی حس جلو آمدکه خودش را مشغول تعمیر   کاوه

 ؟چی میگیبله،  -

 .آقا کارت داره ،بدو بیا -

 دوباره زده به سرش؟ -

 ؟!درست حرف بزن، اون بدبخت کم هواتو داره -

ر لب فحش رکیکی نثار اهورا کرد و رفت تا ببیند اربابش چه می کاوه زی

 .گوید

*** 

 "همدنوزپارت "

*** 

ورود  اجازهو به ثانیه نکشیده، مرد  در زد ،ی لبش کشید دستی گوشه

 .داد

 .بیا تو -



 .کرد و روبروی اهورا ایستاد در را  آرام باز

 .درو ببند -

 .با کرختی در را بست و دست به سینه ایستاد

 برای خرید نرفتی؟تو  چرا -

 .دستم بند بود، تعمیرات داشتیم -

و هستش، به سیامک توی از این به بعد کارای بیرون از خونه فقط با ت -

 .خونه نیاز دارم

 .چشمباشه  -

 .وقتی سیامک برگشت، برید عمارت پشتی، منم میام، باید حرف بزنیم -

 .باشه چشم -

 .درست حرف بزن تو؟  چه مرگِت -

 !من که حرفی نزدمهیچی قربان،  -

ولی ! همی، نمی دونم چی هست چشمات داد میزنه از یک چیزی تو -

دور بزنی، کاوه با من رو بازی کن، وگرنه  نمی تونی منو  ،حواست باشه

 .بد می بینی

 .کاوه فقط سری تکان داد و چشمانش را به پارکت های زیر پایش دوخت

*** 

 مطمئنی اهورا؟ -

 .تا حاال تو زندگیم انقدر مطمئن نبودم -

 به بقیه چی میگی؟ -

 بدم؟ جواب پسباید تو خونه ی خودم به کسی  -

یه بهونه جور خب مشکوک میشن، شه،  به هر  حال اینطوری که نمی -

 .کن

 چه بهونه ای؟ -

 !نمی دونممن  -

 .پس ساکت شو -

سیامک اخمی کرد و گوشه ای ایستاد، پایش را روی زمین سایید و فکری 

 .باالخره به زبان آورد ه بود،را که به ذهنش رسید

اذییت دیده،  بگو سرپرستی شو گرفتی، بگو کسی رو نداشته و آزار و -

 .شیااز این به بعد حامیش بحاالم تو قراره 

 .اهورا قهقهه ای زد

 !سیامکواقعا دیوانه ای  حامی؟! چی -

اینطوری دیگه کسی به رفتارش  مشکوک نمیشه، اون رفتارای عادی  -

 .نداره، باور کن به نفع خودتم هست

*** 

 "پارت بیستم"

*** 



به مرد روبرویش نگاهی انداخت و چشمی تنگ کرد، حرفش پر بیراه هم 

اصال چه فرقی داشت، او باید به خواسته اش می رسید، حاال با هر  نبود،

 .توضیح و تشبیهی

دونم که باید از این به بعد جلوی  برای من فرقی نداره، فقط میبه درک،  -

کسی ازم سوالی نکن، ممکن شاکی بشم   چشمم باشه، به خدمه بگو

 .شون کن، زودتر همه چیزو بگم، خودت یک جوری مجابو 

خودم حلش میکنم، فقط می دونی که دیگه نمی  ،خیالت راحتباشه،  -

 .به اون رفتار هات ادامه بدیتونی جلوی همه 

. باز هم حق با سیامک بود، لعنت به او که حرف هایش زهر داشت

 .و مرده ها کردها لعنتی نثار همه ی زنده  باز مشتی به دیوار کوبید و

خترک بخت برگشته را سیامک در واقع با این پیشنهاد می خواست د

اگر چند وقت دیگر اوضاع  مطمئن بودبرگرداند، عادی کمی به زندگی 

 تاب نمی آورد و خودش را می ،ادامه پیدا کند، افرا قطع به یقییناینطور 

غیر  هایش رفتار، به خصوص که تازگی ها اهوار طاقتش رفته بود و دکش

 !قابل کنترل شده بود

 می دونی که منظورم چی؟ کور می خودت آماده ش کن سیامک،پس  -

شه، ارتباط ممنوع، توضیح و تفسیر ممنوع، خدمه هم  شه، کر می

 .یک روزم نگهشون نمی دارم یا بشنوم، ،ببینمچیزی شن،  ش نمیچپاپی

 .متوجه شدم، حواسم هست -

 !کاوه  هم با خودت، جوری وانمود کنه که انگار از هیچی خبر نداره -

 .خیالت راحت، اوهوم -

ا دستوراتش را که داد، با ماشین بیرون زد، به هوای تازه نیاز داشت، اهور

 .زندگی قرار بود روی دیگرش را به او نشان دهد

 مهگل جان؟ کجایی؟ -

چیزی درون قلب مهگل جا به جا شد، تازگی ها صدای سیامک که می 

 !انگار دنیا صورتی می شد ،آمد

 .کشید جلو آمد همان طور که دستی روی صورتش می ،با کمی خجالت

 بله آقا سیامک؟ -

سیامک چشمانش را تنگ کرد و به صورت رنگ گرفته ی مهگل خیره شد، 

از همیشه زیبا تر شده  دخترنفهمید، اما حس کرد  رانگاه  داغیدلیل این 

 !است

 !یه موضوعی هست مهگل جان -

 بفرمائید؟بله  -

 ...چه جوری بگم، می دونی -

*** 

 "پارت بیست و یکم"

*** 



و حول خورده به  ا استفهام خیره ی مردمک چشمان سیامک شدمهگل ب

 :حرف آمد

 افتاده؟آقا اتفاقی برای  -

عضو جدید  کقرار یچجوری بگم، همین روزا  ،ببیناتفاقی نیفتاده، ! نه، نه -

 .اضافه بشه خونهبه این 

 :مهگل ذوق زده دستی به هم کوبید و گفت

 !آقا می خواد عروس بیاره؟وای  -

فکر کن افرا عروس این خونه " :یی باال داده با خود گفتسیامک با ابرو

 "چه شود ،بشه

 .روی لب هایش نشست ،خنده ای از حرص

  ه، ندختر رو به سرپرستی قبول کقرار یه موضوع این نیست، آقا فقط نه،  -

یک  ولیخواستم درجریان باشی، می از این به بعد با ما زندگی کنه، اون 

 .کمک کنی ام بهدر موردش باید چیزی این  وسط هست که تو 

 !چی آقا سیامک؟ -

خیلی آزار و اذییت دیده، روحیه اش  ،اون دختر تو خونه ی قبلی که بوده -

 !رفتار عادی نداشته باشهاصال ممکن ، حسابی بهم ریخته ست

همان طور خیره به لبهای سیامک  و چشمان مهگل درشت شده بود

 .منتظر شنیدن ادامه ی داستان بود

تو و بقیه مستخدمین نباید زیاد بهش نزدیک بشین، اما رعایت  ،مهگل -

کاری به گذشته ش حالش رو بکنین، کمکش کنین، بهش برسین، اما 

، پرس و جو و کنجکاوی هم ممنوع، این رو به شیرینم بگو، نداشته باشین

 .مساوی میشه با اخراج ،ی به این موضوعشآقا گفته کوچکترین سرک

پس بگو سوگلی آقا داره میاد، خدا به دادمون " ،ردمهگل نفسش را فوت ک

 "برسه، کاش الاقل مثل سمیرای احمق نباشه

 .حواسم هست ،باشه آقا سیامک -

 .ممنون -

 حاال کدوم اتاق رو واسه شون آماده کنم؟ -

بد نباشه، از همه جا  کنار کتابخوانه رو براش آماده کنی اتاقبه نظرم  -

  .ساکت تر و دنج تره

 چشم، حاال چند سالش هست؟باشه  ،اوهوم -

 !فکرکنم چهارده، شایدم پونزده، دقیق نمی دونم -

هم اوهومی کرد و رفت تا اتاق به خیال خودش سوگلی ارباب را  مهگل باز

 .آماده کند

*** 

 "پارت بیست و دوم" 

*** 



اوج گرفت، در این مدت یاد  باز شد، ضربان قلب افرا تقه ای به در زد و وارد

 !جازه وارد شده باشدنداشت کسی با ا

سیخ در جایش نشست و منتظر آن مهمان ناخوانده شد، فقط در دل دعا 

 .کرد، اهورا نباشدمی 

اتاق را آرام باز کرد، واقعا نمی خواست  سیامک نفسی تازه کرد و دِر

 .تشویشی به دل دختر راه دهد

 سالم افرا، بهتری؟ -

 .دنش را تائید کردافرا آب دهانش را آرام فرو داد و با سر بهتر بو

 .باید یه چیزی بهت بگم -

آن طور که می خواست، افرا سراپا گوش شد و سیامک همه چیز را 

 .برایش گفت

داشت، باورش نمی شد قرار است به زندگی عادی  پروازافرا حس 

 !برگردد

توضیحاتی داده بود و دختر   سیامک البته همه چیز را نگفته بود، فقط

 .ذاشته بودبیچاره را در خماری گ

اما همین که قرار بود از این سیاه چال بیرون برود و دوباره دنیا را ببیند 

 .برایش حکم ورود به بهشت را داشت

 .آذین بستلبان کوچکش را  ،لبخند قشنگی ،بعد از چند وقت

 "؟خدایا ممکن دعاهام جواب داده باشه"

 کسی حرفی نمی زنی دیگه، هیچ پس مطمئن باشم افرا جان؟ با -

ارباب بفهمه روزگارت اگه سوالی رو هم جواب نمی دی، می دونی که 

از قبل میشه، تو یک دختر تنهایی که قبال تحت سرپرستی  سیاه تر

سرپرست  اهوراقرار  از این به بعد،و   کسی بودی  که آزارت می داده

، ممکن بقیه کنجکاوی کنن و بخوان ازت سوال و پرسش جدیدت باشه

 .خودت مراقب باش کنن، اما خواهشا

 .، مطمئن باشین حرفی نمی زنمفهمیدمبله  -

باشی، به نفع خودت، کم کم تر آفرین دختر خوب، هرچی حرف گوش کن  -

بد قلب نیست، فقط زمونه  ،هم که نشون میده می فهمی اهورا اونقدرا

به سمت این حماقت  وبازی بدی رو باهاش شروع کرده که باعث شده اون

 .حضورش کنارت راحت تر میشه ،که فکر کنیسوق بده، اینطوری 

کنار من راحت تر کثافت چطور ممکن حضور اون ": افرا با خودش گفت

 "یه شیطاِن،شیطانبشه، اون 

 وسایلت رو جمع کردی؟خب،  -

*** 

 "پارت بیست و سوم"

*** 

 !این وسط افرا پوزخندی زد، وسایلش کجا بود



موضوع  ،با ناشی گری ،بود ربطش شدهسیامک که تازه متوجه حرف بی 

 .جایش بلند شد را عوض کرد و سریع از

مهگل یه سوپ خوشمزه درست کرده، مطمئنم خوشت میاد، اون  -

 .دستپختش عالی افرا

افرا نفسش را فوت کرد و مستاصل از جایش بلند شد، درست که چند 

، اما است زندگی ورق نحسش را عوض کرده ه بود،ثانیه ای حس کرد

 .ثانیه ای رهایش نمی کرد ،عنتیجنون این ترس ل

*** 

 تو مطمئنی مهگل؟ -

 !دروغم چیوا،  -

 :و گفتخنده ای کرد خاطره 

 .کنه وانمود می  اینطور بی خودیمن که می گم معشوقه ش،  -

بعدم سیامک  ؟مثال از من و تو می ترسه که بخواد چیزی رو پنهون کنه -

شوقه ای ، به آقا می خوره همچین معچهار ده ساله ِشدختِر میگه 

 ؟داشته باشه

پشت چشمی نازک کرد و شانه ای باال انداخت، به نظر او به خاطره 

 !آقایش همه چیز می خورد، حتی داشتن یک معشوقه چهارده ساله

ولی خودمونیم ها مهگل، به نظرت میشه کسی مثل آقا، تنها باشه؟ تو  -

لی هیچ وقت دختری رو کنارش ندیدم، اون یا واقعا مشکاین چند سال 

اینکه دنبال کیس مناسب می گشته و چی بهتر از یه پارتنر کم  داره، یا

 !سن و سال

مهگل با دهانی باز به خاطره که چشمانش می خندید، خیره شد، تنها 

بود که انگار، این امید هم سرابی بیش نبود،  اوامیدش در این عمارت به 

نمی شد هیچ  سری تکان داد و از دختر فاصله گرفت، این روز ها دیگر

 !کس را شناخت

*** 

 .می زدتند داشت و قلبش مانند گنجشک  با ترس و لرز قدم بر می

رنگش حسابی پریده بود و چشمانش هم می لرزید، سیامک جلو رفت و 

 .نوک انگشتانش را گرفت

 !افرا؟ -

 بله؟ -

 یخ کردی؟ ترسیدی؟انقدر چرا  -

آن ی حال و روز این سوال واقعا مضحک بود، ترس واژه ی سخیفی بود برا

 .دختر

ببخش، می دونم حالت خوب نیست، اما یکم دیگه تحمل کن، بری توی  -

 باشه؟ اتاقت آرووم میشی،

 .باشه، ممنون -



*** 

 "مچهارپارت بیست و "

*** 

  سیامک لبخند برادرانه ای زد و دست دخترک را محکم تر گرفت، قدم

 .وارد شدعمارت بلندی برداشت و از در سالن اصلی 

 .اهالی، بیاین، مهمون عزیزمون رسید آهای -

اولین نفری بود که برای دیدن این  ،صدای سیامک شندین شیرین با

 .مهمان ناخوانده پا تند کرد

وضعیت دختر  نزیاد خوش زبان و رقیق القلب نبود، اما حتی او هم با دید

 .دلش ریش شد، اخمی کرد و جلوتر رفت

 این چرا این شکلی؟ -

 .شیرین خواهش میکنم -

 .سیامک این را گفت و چشم غره ای نثار چشمان شیرین کرد

 .شیرین هم لب گزید و کنار افرا ایستاد

 خوبی عزیزم؟ -

 .فقط سری تکان داد ،آهویی مظلومش  افرا با چشمان

 .همان موقع مهگل و خاطره هم رسیدند

 .مهگل روبروی افرا ایستاد و دستانش را زیر چانه اش زد

 .ومدی عروسکبه خونه ی خودت خوش ا -

کسی این گونه این جا شد  افرا نرم، آب دهانش را فرو داد، باورش نمی

 !خطابش کند

اینبار لبخند بی جانی روی لبانش نشست و در چشمان مهربان مهگل 

 .خیره شد

 .خاطره هم سالمی داد و گوشه ای ایستاد

 :مهگل دست افرا را گرفت و گفت

 .بدمبریم عزیزم، می خوام اتاقت رو نشونت  -

 .افرا تند سری  تکان داد و خودش را بیشتر به مهگل چسباند

تا این مهگل نگاهش بین چشمان سیامک چرخید و مانده بود چرا دخترک 

 !ترسیده به نظر می آیدحد 

متاسف سری  ،شده بودمهگل سیامک که متوجه تعجب و خیره گی نگاه 

 .تکان داد و اخمی چاشنی صورت مردانه اش کرد

*** 

 "پنجمت بیست و پار"

*** 

چیزی که الزم داشته  عزیزم ببین، این اتاق از امروز مال شماست، هر -

 .باشی برات گذاشتم، اما بازم اگه چیزی خواستی حتما بهم بگو



 مردافرا سری بلند کرد و به سیامک چشم دوخت، نگاه مطمئن و مهربان 

 .یک صداقت پیشه است ،مهگل فقط و فقط ،مطمئنش کرد

 و بدونم؟ر انم خوشگل، می تونم اسمتراستی خ -

  :لب زد بلند افرا این بار

 .افرا -

 ...افرا! چه اسم قشنگیاوه،  -

چیزی خواستی خبرم کن، حاالم یکم استراحت اگه باشه افرا جان، پس  -

 .کن، یک ساعت دیگه نهار می خوریم

 .ممنونچشم؛  -

 .افرا را بوسید کبودمهگل جلو رفت و صورت زخمی و 

س شده اش را بیرون داد و قطره اشکی از گوشه ی افرا نفس حب

 .چشمانش چکید

*** 

داشت از پله ها پائین می رفت که کسی دستش را از پشت گرفت، 

سیامک گره خورد، مرد جلوتر آمد و هم مات برگشت و نگاهش در نگاه 

 .ترازش شد

 .ممنون مهگل جان -

ها قلبش  ، نمی دانست چرا تازگی ضربان قلب مهگل باز عاصی اش کرد

 !نا فرمانی می کند

 .کاری نکردممن   -

سیامک بی اراده دستش را جلو برد و موهای مهگل را که وحشیانه 

 .صورتش را قاب  گرفته بود پس زد

 !کنم همه جا امن چه خوب که هستی، وقتی اینجایی حس می -

تاب نگاه کردن در آن  ،مهگل لبی به دندان گرفت و نگاهش را پائین کشید

 .یاه خمار  را نداشتچشمان س

 .نلطف داریشما  -

انگار تمام حواس خاموش سیامک را بیدار کرد،  ،لرزش صدای مهگل

 .دستش را این بار عامدانه جلو برد و زیر چانه ی مهگل نشاند

 .تو چشمام نگاه کن ،وقتی باهام حرف می زنی -

سر دختر پائین تر افتاد و مرد با این حرف، مقصودش را گفته بود، اما 

 .صورتش گلگون تر شد

 !نمی تونم -

به او بی مهگل هم که  رسیدباور به این و در دل سیامک خنده ای کرد 

 :یست، برای همین باز به حرف آمدمیل ن

 .ازم فرار نکنما به جز هم کسی رو نداریم مهگل،  -

نرم سرش را باال برد و  با لرزش خفیفی که اندامش گرفته این بار مهگل 

 .ایستاد  تا کمی  هم قد سیامک شودروی نوک پا  ،بود



 !انگار مشاعر او هم از کار افتاده بود

 .بگو این دونه های سفیدم رنگ بزنه ،موهاتو کوتاه کنیاینبار خواستی  -

شد، بی هوا دلش خواست مهگل را بغل بزند و  تر لبخند سیامک عمیق

 :، اما به جایش گفتصدای استخوان هایش را بشنود

 .کن شکوتاه اینبار خودت برام -

لبی گزید و بی معطلی پله ها را رد کرد، نفسش دیگر باز مهگل از خجالت 

 .باال نمی آمد

*** 

 "بیست و ششمپارت "

نگاهی به دور و بر انداخت، دنیای امروزش با دنیای دیروزش یک کهکشان 

 !فاصله داشت

یواشکی  یلبخندبود، تمیز بود، همه چیز نو و شایسته بود،  ناتاق روش

لبخندش را ببیند و تمام  ،، انگار می ترسید شیطانوی لبانش نشستر

 !رویا هایش را مثل حبابی رقصان بترکاند

با سلیقه انداخته شده بود کشید  ،ساتن صورتی که روی تخت بهدستی 

 !و نفسش را فوت کرد، چقدر نرم و لطیف بود

هنی صورتش مثل پر کاهی خود را از عقب رو تخت پرت کرد و اینبار لبخند پ

 .را قاب گرفت

ضرب با بی هوا در می ساخت که  یخودش صحنه های  داشت در رویای

حبس کرد، با چشمان گشاد شده زیادی باز شد و نفسش را در سینه 

هینی کشید و به مرد روبرویش خیره شد، خون ماسیده در عروقش به 

 .سختی پمپاژ می شد

 .ست و سمتش هجوم بردپشت پا ب با اهورا وحشیانه جلو رفت، در را

 .یقه اش را چسبید و دخترک سرش به عقب متمایل شد

 ...خوش اومدی احمق کوچولو -

 .ریکی کردیاهورا این را گفت و خنده ی هیست

 می دونی برای چی اینجایی؟ -

تمام وجودش را  ،دو دو می زد و این ترس بیمار گونه مردمک چشمان افرا

 .به یغما برده بود

  مغز دختر را  ،از میان دندان های کلید شده ،صدای خش دارش اهورا باز غرید و

 .خراشاند

 مهمونی نیومدی؟برای مطمئنا  -

بی هوا  اهورا رزید و باز در معرض فروپاشی بود، نگاهچانه ی افرا می ل

 .شد بین پاهای لرزانش کشیده

 .دختر نشست صورتروی  سیلی محکمی  ،و ثانیه ای بعد



توی لجن حق نداری زندگیم رو به گند کثافت، بلند شو خودتو  جمع کن  -

 .بکشی

میان سنگ های یخ  ،بلندش کرد و پشت بندش ،مچ دست افرا را گرفت

 .کرده ی حمام انداخت

 "بیست و هفتمپارت "

 .خودتو تمیز کن مفلوک -

ش نبض می تن مردمک چشمام افرا مدام می افتاد و تک تک سلول های

 .ی ترسیدمموجود زد، تا سر حد مرگ از این 

 .زود باش -

 .گوش هایش را گرفت و مشغول شد ،با دست

، یعنی می خواست ی انداختنگاه ،مردد به مرد ایستاده در قاب دراما 

 !بایستد تا او حمام کند؟

 .اهورا پوزخندی زد

دنبال این نباش که بخوای درگیرم کنی، من به تو نگاه  ،هرزه ی کوچولو -

 .رو بکن سگم نمی اندازم، پس زود باش کارت

 .کنم می... هش می...خوا -

جانش را به لبش   مله ی کوتاه بیشتر نبود، اما انگار همین کلماتیک ج

 !رسانده بود

اهورا نفسش را بیرون داد و پر اخم از اتاق بیرون زد، به طور حتم دیدن آن 

 !خوشایند نبودهم برای او  بدن الغر و نحیف،

را از روی صورتش پاک کرد، می  بیرون کشید و رد اشک  لباسش را از تن

دانست خوشی اش به ثانیه ای بند است، اما باز با سادگی فکر  کرده 

 .بود، دنیا می تواند مهربان تر از این باشد

هزار لعنت به خود فرستاد که  ،دوش را باز کرد و درست مثل دفعات قبل

 .دکن مخفیچرا نمی تواند در مقابل او الاقل این ضعف چندش آور را 

از حمام بیرون رفت،  ،سستبا تنی حوله اش را پوشید و  ،دوش را بست

هی از نهادش بلند شد، آن مردک عوضی رفته بود و آنگاهی انداخت، 

 .گورش را گم کرده بود

بی جان به روتختی که تا چند دقیقه ی پیش زیبا بود و حاال به او دهن 

 .نگاهی انداخت ،کجی می کرد

 !نبودصورتی اش دیگر زیبا 

به روبرو دوخت، کمد را باز کرد و چرخاند و نگاه ماتش را را سرش 

ش به لباس های رنگ و وارنگ افتاد، بی حس دستی جلو برد و چشم

یکی را برداشت، به نظرش قشنگ آمد، اما سریع صورتش در هم شد، 

 !نداشت وجودهیچ چیز زیبایی در این دنیا 
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*** 

 افرا رو صدا بزنی؟ خاطره میری -

 !سالم یا نه؟مهگل جون مطمئنی اون دختر  -

 !یعنی چی؟ -

 .من می ترسم ازش! اما نگاهش مثل آدمای روانی می مونه ،ببخشیدا -

مثل گربه ای که  !عادی نبود ،چشمان دختر عسلیگفت،  خاطره راست می

 .چشمانش برق نفرت و انتقام داشت ،هر آن منتظر حمله است

 !باید بهش حق داد، دیگه نبینم همچین حرفی بزنی هاخب اذییت شده،  -

خاطره لبی برچید و رفت تا عزیز دردانه ی اربابش را صدا کند، می دانست 

، ه بودمهگل محال است حرفش را قبول کند، اما شانسش را امتحان کرد

 .مهگل هیچ وقت همپای حرف های خاله زنکی آنها نمی شد

 .جوابی نگرفت تقه ای به در زد و ایستاد، اما

 می شه بیام تو؟ ،خانم -

باز صدایی نیامد، از ترس اینکه مبادا برای دختر اتفاقی افتاده باشد، سریع 

 .در را باز کرد و داخل شد

همین که افرار را دید هینی کرد و مات روبرویش ایستاد، انگار مجسمه ی 

 !بودسفید  زند، رنگ دخترک سفیِد زنده ای را می دید که تنها پلک می

 .روبرویش زانو زد و دستان یخ کرده اش را در دست گرفت

 خوبی افرا جان؟  -

چشم در چشمش انداخت، تن خاطره لرزید، نگاهش  ،افرا بی حس

، عمق چشمان شد دیدحتی عمق چشمانش را می  ،شیشه ای بود

 .نفرت زده اش را

 .باید بریم پائین، نهار آماده ست -

 .ا کشیددستش را جلو برد و روی صورت افر

 می تونی بلند شی؟ -

   .نا مفهوم یک نگاه ماِتداشت، جز چیزی نهم  باز 

 .دستش را کنار برد و مچ دستان افرا را گرفت

 .من کمکت میکنم ،بلند شو -

 اشک در چشمانش حلقه بست، نگاه ،از معصومیت بی حد چشمان افرا

 .ویران بوده است  زار می زد که گذشته اش تا چه حد ،دختر

 .ا رفتندین پاورچین سمت پله هپاورچ

 خاطره؟ -

*** 
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*** 

 .خاطره بی هوا برگشت و با ترس به چشمان اهورا زل زد



 .ارمشخودم می ،تو می تونی بری -

خاطره همین که خواست دستان افرا را رها کند، فشار دستان افرا 

 !متعجبش کرد

 چشمی گفت و ،یدبیرون کشدختر به زور دستانش را از میان دستان 

 .سریع رفت

 .ایستادافرا اهوار قدم بلندی برداشت و کنار 

 .مچ دستان ظریفش را گرفت و فشار کمی داد

به زندگی اشرافی خوش اومدی، پرنسس خیالی، غذای آماده،  -

 ...زمستخدم، لباس خوب، حمام، خالصه همه چی

 .این جمله را گفت و قهقهه ای زد

 فراهم شده؟  بی ارزش تویسه ی می دونی همه ی اینا چرا وا -

سرش را باال آورد و در  دستش را جلو برد و زیر چانه ی دختر را گرفت،

چشمانش زل زد، می خواست جمله اش را تمام کند که برق چشمان 

در آن جنگل آتش گرفته دیده  افرا درجا میخکوبش کرد، همیشه نفرت را

 !خاکستر اکستر بود وتماما خنبود،   حتی آتشی ،دیگرحاال بود، اما 

همراهش باشد، پله ها   چانه ی افرا را رها کرد و به جای اینکه باقی راه

 .رو دوتا یکی کرد و خود را به سیامک رساند

 سیامک؟ سیامک کجایی؟ -

 .سیامک دستپاچه از آشپزخانه بیرون آمد و روبرویش ایستاد

 اتفاقی افتاده؟بله،  -

 ا رو سری کردی؟هکار -

 ؟!به این زودی -

مردک داری دست دست می کنی که چی بشه؟ فکر کردی با این کارات  -

 گردم؟ بر می ماز تصمیم

کاری  از این حرفایی، ولی به هر حال هر نه،  می دونم کله شق تر -

 !، به این سرعت که نمی شهمقدمات خودش رو داره

 .کنی زودتر هر کاری میخیلی خب،  -

آدم سرشناس و سیامک سری تکان داد و رفت، این روزها کمتر 

یک دختر چهارده ساله ارتباط  باحاضر می شد جلوی کسی  ،متشخصی

پوفی کرد و دندانش  نمی پسندید،آقا دم دستی ها را هم که برقرار کند، 

 !یک دیوانه ی تمام عیار شده بوداهورا به نظرش را روی هم سایید، 

*** 

 "م ا پارت سی"

*** 

کرده در آرزوی همچین روزی را دستی میان موهایش برد، چق عصبیاهورا 

، آرزوی روزی که افرا را دقیقا در همان حالی ببینید که قبال عزیزش را بود

 .دیده بود



نفسش را پر صدا بیرون داد، انتقام نزدیک بود،  لبش را به دندان گرفت و

 .خیلی خیلی نزدیک

*** 

پی تا خاطره غذایش را بکشد، اما مرتب نگاهش در  ه بود،سر میز نشست

 !معصوم گرگ زاده یک ،معصوم بود حد نگاه مات افرا بود، بیش از

 .پوزخندی زد

همه هرزه ی یک  شدیروزی میرسه که این معصومیت رنگ باخته و تو  "

 "کاره

بدون اینکه نگاهی به غذا های دیگر  ،کاسه ی سوپش که تمام شد

بیندازد بلند شد و تشکر بی جانی کرد، تهش هم یک چشم غره ی 

 .رفت ااسی به افراس

*** 

روی مبل راحتی اش نشسته بود و سیگارش را پک می زد که صدای 

دو روزی بود، بلند شد، به صفحه اش نگاهی انداخت، سهند  اش گوشی

 .، اما باز دوباره سرو کله اش پیدا شده بودبود پیدایش نبود

 بگو؟بله،  -

 چطوری جغد شب؟ -

 .به لطف دوستان خوبم -

 امشبم پایه نیستی؟ -

 .هزار بار بهت گفتم من از این کثافتکاری ها بیزارم -

 !دارم بهت شک میکنم اهورا -

 .هر طور مایلی -

 از آخرین رابطه ات چقدر گذشته؟ -

 .شو سهند ساکت -

 !الاقل مهمونی فردا رو بیا باشه بابا، خودتو ناراحت نکن حاال، -

 کدوم مهمونی؟ -

 !یادت رفت؟بازم  -

 .یادم نیستآره،  -

 ..پیش مهندس ضرغام، هفته ی -

 .نی مهندس ضرغام، یادم اومدومهم ،آهان -

 میایی؟ -
*** 
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*** 

حالت تهوع  ،استمهمانی  هرچه می خواست بگوید، از تو و ضرغام و

 .چیزی در ذهنش جرقه زد آنکه یک می گیرد 

 .آره میام -



 مطمئنی؟ -

 .مطمئنم -

 !تنها؟ -

 !نمی دونم -

 .پس فردا می بینمتشه، با -

 .می بینمتاوهوم،  -

بود، سهند پوفی کرد و دستی روی  انهجمالتش سرد، کوتاه  و مرموز

 .نمی شناختهنوز اهورا را درست  ،لبهایش کشید، بعد این مدت

اما به هر حال فرصت خوبی بود، از جایش بلند شد و دنبال خواهرش 

 .گشت

 سمیرا؟ سمیرا کجایی؟ -

 .بلند شدتهای سالن صدای سمیرا از ان

 چی میگی سهند؟ -

 .اهورا فردا میاد، خوب حواستو جمع کن -

 !جدی میگی؟ -

 .اما گفت میاد! منم تعجب کردم -

 نمی شه دست از سر من برداری؟ -

 ! کنی بهتر از اون پیدا نمی موردیسمیرا  -

 .ازش خوشم نمیادخب  -

 ؟از کی خوشت میادبگو تو  -

ا بهم می خورد، دست هردسمیرا لبی برچید و اخمی کرد، حالش از م

 .خودش نبود

 .کاریش می کنم کباشه حاال ی -

 .خوبه اوکی -

سمیرا مویش را پشت گوش فرستاد و از سهند دور شد، چرا هیچ کس او 

 چرا؟ !؟را نمی فهمید

 "پارت سی و دوم" 

*** 

پشت سر ه بود، پایش را روی پا انداخت ،ژست همیشگی اش همانند باز 

 !جا مانده بودش روی صورت متعجب سیامک هم پک میزد و نگاه مات

 دقیقا باید چیکار کنم؟ بگو -

 .برو آماده ش کن -

 !من؟ -

 .احمق به دخترا بگومعلوم که نه،  -

 بگم قرار کجا بره؟ -

کنم جامون عوض  چقدر سوال می کنی سیامک؟ بعضی وقتا حس می -

 !شده



 .، وگرنه قصد دخالت ندارمفقط نمی خوام دردسر درست بشه -

را درون جاسیگاری خاموش کرد، سوزشی   شو ته سیگارفت اهی گاهورا 

اهمیتی نداد، ایستاد و دستی روی گردنش اما انگشتانش حس کرد،  نوک

 .کشید

، پس لطفا  کمکم نزدیک می شمسیامک دارم به چیزی که می خوام  -

 .کن، انقدرم بهونه نیار

 .تنها چشمی گفت و رفتسیامک که متوجه جدیت اهورا شده بود، 

*** 

شان رفته بودند، تقه ای به های قاساعت از ده گذشته بود و خدمه به ات

 .و منتظر شد زد در 

داشت موهای بلندش را شانه می زد که صدای در آمد، کم پیش مهگل 

کسی سراغش را بگیرد، مگر وقتی که اتفاق  ،می آمد بعد از این ساعت

 !مهمی می افتاد

 .سریع بلند شد و در را باز کرد

به چشمان براق سیامک خیره  ،نش گشاد شده بود و با دهانی بازچشما

 .شد

 !اتفاقی افتاده؟ -

را روی موهای مواج مهگل تاباند، چرا تا به نگاهش  ،سیامک مسخ شده

 !ها را ندیده بود ییحال این طال

، تن مهگل قفل شددستی برد و انگشتانش میان موهای مهگل  ،فکر یب

اش صورتش را نفس حبس شده  و گرفتاوج لرزی کرد و ضربان قلبش 

 !گلگون کرد

 ؟!تغییر کرده استچرا سیامک تا به این حد واقعا مانده بود 

شیطنت پسر نوجوانی را می دید که انگار تازه معنی  ،در رد نگاهش

 !عشق بازی را فهمیده است

 !نمی دونستم انقدر موهات بلنده -

*** 

 "سی و سومپارت "

*** 

حامی یگانه داخت، تک و تنها بزرگ شده بود و هگل معذب سری زیر انم

تنهایش گذاشته بود،  ،مادر بزرگ پیرش بود که او هم چند سال پیش ،اش

بی پروایی را یاد نگرفته بود، او هنوز هم وقتی بویی از اما هیچ وقت 

رنگ به رنگ می شد، به خصوص که زیاد هم  ،عشق و احساس می آمد

 !تجربه ای در این راه نداشت

 .ن منی کرد و سرش را به زور باال گرفتم

 ؟نداشتی مچیکار ننمی گی -

 کشی؟ از کی تا حاال از من خجالت می -



 !نمی فهممرا رنگ نگاهت دیگر  مهگل می خواست بگوید از وقتی که

 :ه روی خود نیاورد و معترض گفتاما ب

 !کـــا سیامـــآق -

 جان سیامک؟ -

 !ر جای دیگر می تپدبه جا شده و د قلبش جا ،حس کردیک آن مهگل 

 می ذاری بیام تو؟ -

 .مهگل قدمی عقب گذاشت و در را کامل باز کرد

 .بعد هم روی تخت نشست و منتظر توضیح سیامک شد

روی تخت کنارش نشست و لبخند زیبایی صورتش  ،سیامک هم بی درنگ

 .را پر کرد

 کاش می شد موهاتو نبندی؟ -

 :مهگل خود را به آن راه زد و گفت

 .یک وقت می ره تو غذای آقایا گیره،  می پامتو دست و  -

 .و دستی میان موهای مهگل برد زیر و رو شدمرد باز هم دلش 

 کنی؟ یک کاری برام می -

 !؟کنم چیکار -

 .افرا رو برای مهمونی فردا شب آماده کن -

 !مهمونی فردا شب؟ -

رو هم با  افراهرجا می ره  ،آقا قرار بره مهمونی، از این به بعداوهوم؛  -

 .ش می برهخود

 .متوجه شدم، باشه چشم -

 .چشمت بی بال -

 .سیامک این را گفت و نفس داغش را روی صورت مهگل پاشید

 فقط آقا می خواد حسابی بدرخشه، می دونی که منظورم چی؟ -

خیلی قشنگ، الزم نیست همه ی سعیم رو میکنم، البته اون خودش  -

 .خیلی تغییر کنه

*** 

ممکن  و حس کرد دیگر توانش را ندارد سیامک خواست چیزی بگوید، اما

 .دهد و فعال این را نمی خواست است بند را آب 

 .، چیزی خواستی  حتما بهم بگومن میرم، پس باشه -

 .حتما -

از جایش بلند شد، اصال دلش  بی حسسیامک شب خوشی گفت و 

 .باید می رفتنمی خواست اینطور برود، اما 

*** 

 "پارت سی و چهارم"

اما ای نرم افرا کشید، دخترک هنوز در خواب عمیقی بود، دستی روی موه

 .دشعضالتش جمع  ،بی هوا چشم باز کرد و ترس خورده



 .چیزی نیست عزیزم، نترس -

 .دشگوشه ی تخت مچاله  درافرا خود را عقب کشید و نیم خیز 

 .نمی خواستم بترسونمت، معذرت می خوام -

بیرون داد و کمی  سش رامهگل این را گفت  و لبخند مطمئنی زد، افرا نف

 .آرام گرفت

 می خواستم بگم صبحانه آماده ست، میایی پائین؟ -

متنفر دلش می خواست بگوید از ارباب و آن نگاه خصمانه اش   چقدر

رد، اما حیف که به سیامک قول داده دگلویش را از هم ب آرزو داردو  است

 .بود

 حتما باید بیام؟ -

 .ره، اگه بیای ممنون می شمبه هر حال اینجا یک سری قوانین دا -

 .افرا تنها سری تکان داد و مغموم از تخت پائین آمد

کرد؟  مگهل نگاهی به سر تا پای دختر انداخت، چطور باید او را آماده می

هر چند زیبایی چشمانش همه را  جبران می اندامش زیادی بچگانه بود، 

 !کرد

*** 

نمی  ،برزخ مانده ها موهایش را آرام شانه زد و لبی برچید، مثل در

 !دانست بخندد یا بگرید

خود و دنیایش را گم کرده بود، نفسش را بیرون داد و  ،جایی میان خالء

او را مثل فرشته  ،اینبار لباس مناسب تری انتخاب کرد، بلوز و شلوار سفید

 .ها کرده بود

سرکی کشید و از پله ها  پائین رفت، همه جا سکوت بود و سکوت، از 

کاش مطمئن می شد الاقل مهگل ه بی صدایی تنش لرزید، این هم

 !هست

جای  خود  ،، جلوی چشمانش نبودرد منفور این روزهایشهمان که م  اما 

 .از همان جا ناخواسته مهگل را صدا زد داشت،

 !مهگل؟ مهگل کجایی؟ -

که بی هوای سد  پرواز کردجواب مهگل که آمد، سمت صدای ناجی اش 

 .سکندری خوردمحکمی جلویش دید و 

روی  دختر خالی داد و تن بی جان خواست خود را جمع کند که مردک جا

 .زمین افتاد

به آسمان بلند  ه و ناله اشدرد بدی در تنش پیچید و آبه ثانیه نکشیده، 

 .شد

اوه همچنان اما کسمتش آمد و در صورت خود کوبید،  ،مهگل هول خورده

 .ه بودباالی سرش ایستاد ،کذاییپوزخند آن با 

 چی شده؟ -

 .رمین هیچی این دست و پا چلفتی نتونست جلوی خودش رو بگیره، افتاد -



مهگل خم شد و زیر بازوان افرا را گرفت، اما همین که چشمانش رد نگاه 

 !اوه بی تقصیر این ماجرا نبوده استکافرا را گرفت، مطمئن شد، 

 "پارت سی و پنجم"

*** 

 اوه؟کچیکار کردی آقا  -

 !ممن کاری نکرد -

 پس چرا اینجا ایستادی؟ چرا این نرفتی دنبال ماشین آقا؟ -

 !داشتم می رفتم که این بچه جلوم سبز شد، چقدر بی عرضه ست -

. افرا بلند شود و روی مبل بنشیندمهگل اخم عمیقی کرد  و کمک کرد 

 هم هنوز هرچند اوه هم موقعیت را مناسب دید و از مهلکه دور شد،ک

 .را بریزدمانده  بود تا زهر خود 

 خوبی افرا جان؟ -

 خوبم، کجا بودی؟ -

 انه؟بحبریم برای ص ،جای همیشگی، آشپز خونه، اگه بهتری -

 ... اون، اون -

 !ی؟ـچ -

 آقا هم هست؟ -

 .بیرون نصبح زود رفت ،نه عزیزم -

 .افرا نفس آسوده ای کشید و از جایش بلند شد، چه خوب که نبود

*** 

  

*** 

 .مهگل به راستی که گل کاشته بود

با آن  ،کشید، یک پرنسس واقعی شده بود شی روی تور لباسدست

این  موهای شنیون شده و لب های اناری، در باورش نمی گنجید

 !خود رو به زوالش باشد عروسک،

 .خنده ای کرد و زبانش را روی لبش کشید

 !مهمانی امشب انگار زیاد هم بد نبود

*** 

نا فرم روی  ،وی جشنصدا و هیاهدیگر  ، حااله بودچند دقیقه ای گذشت

نمی دانست برای چه به اصال نورش بود، چشمی چرخاند، اهورا نبود، 

 !این مهمانی دعوت شده است

، او هنوز به بلوغ فکری نرسیده بود، کردپروجودش را بی هوا ترس بدی 

لباس و شمایل جدیدش بود، اما حاال  غرق در لذِتهمین ثانیه ی پیش 

    .دل می زدتی بی توصیف، تک تک سلول های تنش در وحش



انگار تازه داشت  گره خورد و تنش سست شد، در سینه نفسش باز 

خوبی داشته  تعاقب دنمی توانقطعا مهمانی این حس می کرد، حضور در 

 !باشد

 .از جایش بلند شد و با چشم دنبال اربابش گشت

 .نزدیک گوشش نجوا کردگردنش که سمت مدعوین چرخید، جوانکی 

 وچولو، دنبال کسی می گردی؟عروسک ک -

 .زل زد جوانک با وحشت عقب گرد کرد و در چشمان

 می تونم کمکی کنم؟ -

از آن هجده سال هایی که تازه  ،نگاهش کرد، چهره اش هنوز ناپخته بود

 .پشت لبشان سبز شده است

چندشش شد از نگاه بی حیای پسر، اخمی کرد و نگاهش را یک آن 

 .هوا بازویش کشیده شدچرخاند، که بی   دیگر یسمت

 .من بیا، قول می دم بهت خوش بگذره با -

 !به من دست نزن -

 مگه برای همین اینجا نیستی؟ -

 !برای چی؟ -

 ...یک نفربا اینکه  -

 .، گفتم برومن تنها نیستم -

 :جوانک خنده ای کرد و گفت

 !؟کسی رو نمی بینمکه ، من پس کو! جدی؟ -

 .به تو ربطی نداره -

 

 "پارت سی و ششم"

، ه بودن پسر روی  پوستش باال و پائین می رفت و عصبی اش کردانگشتا

 .کشید و پوفی کرد پسبا شتاب دستش را 

 .نری به اهورا می گماگه همین االن برو گمشو،  -

 :کپ کرد، تک سرفه ا ی کرد و گفتپسر 

 تو همراه اهورا سرمد اومدی؟ -

د هرچه بو! چند فامیل آن شیطان را نمی دانست فقط سری تکان، هر

 .تائیدش کرد

 واهورا ر"دستش را پس کشید و پوزخندی زد  ،پسر با شنیدن این حرف

  "؟چه به این عروسک فانتزی

*** 

اصال پوست لبش را کند و باز دنبال اهورا گشت، پیدایش نبود، لعنت به او، 

 .لعنت به هر چه به او مربوط می شد



شت زیر و رو می زد و دلش داحسابی زق  ،پایش در آن پاشنه بلند ها

 !شد که باالخره سرو کله ی اهورا پیدا شد می

 .می خوام با بچه ها آشنا بشی ،بیا -

 !شد؟ افرا از تعجب چشمانش گشاد شد، چرا باید با دوستانش آشنا می

 :مردد و معذب به حرف آمد

 نیام؟من می شه  -

 .اهورا جلو رفت، مچ دستش را قاپید و فشار محکمی داد

جا، درخواستی از من نکن، تو برده ی منی و هرچی وقت، هیچ  دیگه هیچ -

 باید بی کم و کاست اجرا کنی، مفهوم بود؟ ،می گم

 .حرف مرد را تائید کرد ،افرا بغضش را فرو خورد و با چشمانش

 دیم؟ینشن -

 .چشمی گفت ،دختر به خود لرزید و با صدایی مرتعش

 .اوهوم خوبه، حاال بیا -

 ،تا از آن حصار ،تکانی داد  هورا بودکه هنوز در میان دستان امچ دستش 

و صدای ترک خوردن  گرفتخالصی یابد، اما اهورا مچش را محکم تر 

 .پوزخندی روی لبانش نشاند ،دختر استخوان های

 .محتمل ترین فرد ایستاد و سالمی داد نزدیِک

 .سالم فرهان -

خیره همراهش  و فرهان با آن ابهت ذاتی اش برگشت و به اهورا سرمد

 .فرهان، یک تیر و دو نشان بود ،شد

 چه عجب از این طرف ها؟! سالم جناب سرمد - 

 .نیستم مهمونی هابه خاطر مهندس اومدم، وگرنه می دونی که اهل اینطور  -

 .می دونم ،، بلهبله -

دختر را کاووید، نوجوان بود  وجود تمام  ،فرهان این را گفت و با چشمان کثیفش

 !و یک طعمه ی خوب

 کنی؟ ی نمیمعرف -

 .هستند، عضو جدید خانواده افرا ایشون ، اوهوم چرا -

 !؟کردین نامزد -

 !اهورا در دل به حماقت مرد خندید، او را چه به این بچه ی پاپتی

 :با لحن سردی گفت

 .با من زندگی کنه، همین شده نه، فقط قرار -



رنج اهورا در آهمزمان  و فرهان ابرویی باال داد و دستش را سمت افرا دراز کرد

 .بگیر افرو رفت، این یعنی دستش ر افرا پهلوی

 .مردد دستش را جلو برد و در میان دستان داغ مرد گذاشت

 .از آشناییت خوشوقتم افرا جان -

خود را عقب کشید، عاشق  ، کمیافرا مظلوم سری تکان داد و سر به زیر

با ، یادش نمی آمد هیچ وقت بود حجب و حیای دختر های هم سن او

 .ها همخواب شده باشد از هجده ساِل بیشتر

 .اما اهورا تیر خالص را زدپوزخندی زد و نگاهش را نگرفت، 

 .آخر هفته مهمونی گرفتم، خوشحال می شم تو هم بیای -

 .حتما! چرا که نه -

 ،بازوی افرا را گرفت و اینبار سراغ میزبان ،اهورا کارش که تمام شد

اما  ،دنیا دیده و سن و سال داری بودمهندس ضرغام رفت، با اینکه مرد 

گوشش حسابی می جنبید، به خصوص از وقتی که  هنوز سر و

 !عجیب فیلش یاد هندوستان کرده بودهمسرش کتایون هم رفته بود، 

*** 

 .از دور سر تکان داد و روبروی شهروز ضرغام ایستاد

 .، شب خوشجان سالم مهندس -

وکیل کارکشته و به نام  باخندی زد و مشغول خوش و بش شهروز لب 

 او هم مثل فرهان از نسبت آهوی کوچک پرسید و متعاقبا برای ،شدشهر 

 .هفته دعوت شد آخر
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*** 

تمام شد، نفس آسوده ای کشید و دوباره سمت هم کارش که با شهروز 

، اما اینبار تنها نرفت، همراهش را هم با خودش برگشتسهند و سمیرا 

 .برد

 !ند این کی با اهورا اومده؟سه -

 !، اهورا با یک دختر آمده بود؟چشمانش گشاد شد مردبا دیدن سهند 

 !ممکن این غیر -

داشتی مغز منو از دیروز ، فقط بی خودی شده بینی، ممکن حاال که می -

 .می خوردی

 !باورم نمیشه -

 !شما مردا هیچ وقت قابل پیش بینی نیستین -



 .ساکت شو -

 .و جلوی پای اهورا ایستادسهند لبخند مصنوعی زد 

 همراهت هست؟هم  نگفته بودی کسی -

برای این بی توضیح بیشتری  و سری تکان داد، اهورا تنها لبخندی زد

  .الزم ندیداطالعی 

 .گفت چیزهایی می در مورد دختربابد اما به هر حال 

من زندگی کنه، پس باید به حضورش  ست، قرار از این به بعد با این افرا -

 .نیدعادت ک

باشد، پیش دستی کرد و نصیبش شده سمیرا که انگار برگ برنده ای 

 .سالم گرمی داد

 .سالم خانم خوشگله، خوشحالم از دیدنت -

اهورا متعجب به لبهای پروتز شده ی سمیرا خیره شد، تا به حال سابقه 

 !کند نداشت با کسی اینطور صمیمی برخورد

سشت و همین که اهورا سهند اما سالم سردی کرد و روی صندلی اش ن

 .سمت صورتش چرخید ،رش قرار گرفتکنا

 !کار پنهای نداشتیم؟ -

 کدوم کار پنهانی؟! کار پنهانی -

 !شوخی جالبی نبود -

 برای کارام باید به تو توضیح بدم؟ -

 !کردم دوستیم فکر می -

 .خب هستیم -

 !کنن؟ هم پنهون میاز دوستا همچین مسئله مهمی رو  -

 !مهم نیست  مزیاد -

 !اهورا نمی فهممت -

شد، واقعا  اهورا رویش را برگرداند، نفهمیدن سهند به خودش مربوط می 

 .حرفی بزندبیشتر مورد این  لزومی نمی دید در 

*** 

، از محیطی که کشید و لبش را به دندان فرو بردناخنش را در کف دستش 

راضی نبود، تازه از آن سیاه چال بیرون آمده اصال کشید  آن نفس می در

 !انگار زندگی را فراموش کرده بودبود و 

این چیزا ها  ،خانه ی پدری اش همحتی در همان دوازده سال زندگی در 

و نه شنیده بود، چه برسد به آنکه بخواهد هم پای مرد را نه دیده بود 

 .غریبه ای باشد

به خصوص که اهورا  هم مدام نزدیکش بود و با آن نگاه شیطانی و نفرت 

 .می خراشید راروح و روانش  ،زده



و شوری خون را حس کرد، سمیرا که  بردلبش را اینبار بیشتر به دهان 

تمام مدت محو حرکات افرا بود، دستی روی دستانش گذاشت و اخمی 

 .کرد

 نکن این کارو، چیکارش داری؟ -

 !هان؟ -

 .پوست لبت رو میگم -

تش را سمت لبهای گوشتی افرا برد و و دسدلبرانه ای زد  سمیرا لبخند

عشوه ای برای او کند،  همراهی میرا معشوقه اش   ری که انگار داردطو

سرش را پس کشید، این را دیگر تاب  ،هدخترک با چشمان گرد شدآمد، 

انگیزه ی خوبی برای نمی آورد، دستمالی شدن توسط یک دختر به حتم، 

  .به نفس های پوشالی اش بودپایان دادن 

ه ای کرد و نگاهش سمت تک خند ،شده بود اهورا که متوجه نگاه سمیرا

انش کشید، سهند کالفه پوفی کرد و دستی روی چشمسهند چرخید، 

   .سمیرا مثل یک تف سر باال بود

*** 

 "مهشتپارت سی و "

*** 

   نشستهمی شد رقص و پایکوبی به نهایت رسیده بود و کمتر کسی را 

 :با لحن تلخی گفت، اهورا نزدیک صورت افرا شد و دید 

 شون؟ دیدی -

 . افرا مضطرب سر تکان داد، هنوز هم صحبتی با آن عزرائیل در توانش نبود

 پسندیدی؟مهندس و فرهان رو میگم،  -

دختر لرزید و اشک در چشمانش حلقه بست، برای  بدنچهار ستون 

  ؟!امشب بسش نبود

 برای مهمونی دعوت شون کردم، فهمیدی چرا؟ -

 ...نمی خواست بفهمد، نمی خواست

 .اهورا با او این چنین کند ،بود محال ولی

 .فرو ریختخالء در ثانیه ای بعد، و  تکرار کرد با خوداین جمله را 

 .هیچ محالی نبوداهورا  برای

منتظر تاثیر حرفش بود، خوب که اوضاع را آشفته حاال  دقیقه ای گذشته بود و 

و  سوزاند ،ستنش بی نوا  شد و روی پای دختِر  دستش گلوله ی آتشدید، 

 .، تا عمق استخوانش راخاکستر کرد

شه؟ عذاب می  کشی؟ اما باید عادت کنی، نمی  چیه، حالت بد می -

لذت ببری، از یک  حرووم زاده بیشتر از اصال  !عذاب نکشی شایدم !دونم

 .این انتظار نمی ره



میان مژه های  وسیع تر شد و در چشمانش افرا لب گزید، حلقه ی اشک

 .غلطید پرپشتش 

 به دری هستی؟ نکن احمق، می خوای همه بفهمن چه درگریه  -

، خدا تا کی قرار بود به این شکنجه هایش دادافرا آرام آب دهانش را فرو 

 ادامه دهد؟

مون میکنن، وای به حالت اگه حرف اضافه ای ه بلند شو، همه دارن نگا -

 بزنی، فهمیدی؟

 و پوِد در تاربه پای دختر آورد، درد بیشتری  اهورا این را گفت و فشار

 .رسوخ کردهم  شروح

، بدون اینکه نگران این باشی که بی ترس و اضطرابشه بی فکر،  می"

از این  رو بسته بشه، خودت این دنیابه و ، رچطوری قراره چشمات

 "شه؟ یخالص کنی، مو حماقت استارت 

*** 

، خوش و بشی کردبا میهمانان سالن زد،  در چرخیدیوانه وار باز اهورا 

 .باز جامی دیگرو  می سرکشیدجا

 ،کشد سر میالجرعه  وجام سرخی که ا ،چه کسی می فهمید اما

 ؟افرا عق زده استکه  همان قطره قطره خونی است

 .دوباره کنار افرا برگشت ،پوزخندی زد و بعد از دقایقی نقش بازی کردن

 .همان موقع پیشخدمت جلو آمد

 .بفرمائید برای سرو شام قربان -

لبخند  ابود و مهمان ها سر میز های مخصوص می رفتند، اهورموقع شام 

 .بی جانی به مستخدم خوش پوش زد و دست افرا را محکم تر گرفت

 !برای شام می رفتند، چرا که نه؟

 :اهورا سر خوش از بد مستی اش، به افرا نزدیک شد و گفت

 .شه، خوشحال باش داره تموم می -

  

 "و نهمپارت سی "

*** 

لبخند دندان نمایی که از پس هر شیارش زهر  تمام شد،که  طعنه اش

 .، به روی دختر پاشیدخندی بود

بود  افرا مظلوم تر از همیشه همپایش شد و کنارش ایستاد، غمباد گرفته

گلویش سفت شده بود و نفسش دم و بازدمی نداشت، شاید ! شاید

 !نمی دانست شرده بود و خودم

 :دای پر ابهتش گفتاهورا اخمی در هم کشید و با آن ص

 چرا نمی خوری؟ -

 .میل ندارم -



نیشتری  با کالمش،صورتش را نزدیک تر برد تا باز  ،کالم دختر را که شنید

ی یبو استشمام ،میان آن همه حس مسمومبی هوا،  که بزنداو به قلب 

.قلقلکش دادذره ای  ،که از البه الی موهای پریشان دختر می آمد ،خوش  

 .از قلقلک بیزار بود او پس کشید، سریع سرش را ،چند هر

 .کن، زود باش تیک چیزی کوفتشه،  نمیاینطوری  -

میان بشقابش گذاشت و برای اینکه  تکه ای گوشت در ،افرا دست برد

 .صدای وز وز مانند اهورا را خفه کند، ظرفش را از ساالد پرکرد

گوشتالو از زنای دیگه باید خوش اندام بمونی، مردا تو  ، خوشم اومد،آفرین -

 .خوششون نمیاد

بلکه  لپش را میان دندان گرفت و آرام نفسش را بیرون داد، ،افرا باز از روی حرص

 .دست از سرش بردارد ،این خفگی مفرط

جذابی در دهانش گذاشت که صدای در  ،را گیالسی   دانه ای از آن گوجه های

 :گوشش نجوا کرد

 می خوام شب مهمونی بدرخشی؟ می تونی؟  -

غموم تر از همیشه به چشمان خمار و خاکستری فرهان نگاه م ،برگشت

 .کرد

و بخونی؟ من همزاد مرگم، همزاد زمهریر، می ر می تونی رنگ نگاهم"

 "؟گیریگرما ب نم تونی از

جانش چه می  این جماعت گرگ صفت ازاصال محکم سرش را تکان داد، 

ا زیر و رو دنیایش رمگر چند سالش بود که بخواهند این طور  ؟خواستند

 !کنند

      

مطمئنم اهورا فکرایی تو سرش داره، تو قطعا معشوقه ش نیستی، من  -

فکر کنی، اگه خوب ی دارم، پس سعی کن به حرفام یحس ششم قو

 .خاص می شم برات مخاص باشی، من

خاص بودن او به چه کارش  !افرا مانده بود که مردک اصال چه می گوید

 !؟می آمد

ملوس به بازوانش کشید، چقدر  یختر زد و دستی روفرهان لبخندی به د

 .باشدبرایش پارتنر خوبی  دمی توان او  مطمئن بود، آمد،می   نظر

گلویش  کناربرد و  باال ، کم کمدستانش که پوست افرا را نوازش می کرد

کرخت  لبان گوشتی اش را روی صورِت ،بی پروا تر از همیشه گذاشت و

 .شده ی افرا گذاشت

 .آتش زدبرقی قوی از لبهای فرهان گذشت و تمام وجود دختر را جریان 



اما مثال خود را  ،کرد اهورا که تمام مدت داشت به حرکات فرهان نگاه می

مشغول هم صحبتی با دوستان ضرغام نشان می داد، پوزخندی زد و 

 .دستی میان موهایش برد

 از این چه می خواست؟ تیرش به هدف خورده بود، بیشتر

تا فرهان خوب به بازی اش برسد، او کثیف  ،ز صحبتش را ادامه دادو با

 .که می شناخت ترین اشراف زاده ای بود

*** 

شب گذشته بود و اهورا دیگر تحمل آن معرکه ی سیرک   ساعتی از نیم

خوشش نمی  ،یی از آدمومیان مملو ،وار را نداشت، هیچ وقت از رقص

 .مشمئز کننده بود ،آمد، لمس تن دیگری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "پارت چهل"

*** 

 :نزدیک افرا شد و گفت

 بریم؟ -

به اهورا نزدیکتر   ، کیف دستی کوچکش را برداشت وایستادافرا با عجله 

به مرز  شتش کرد، داآزادد، اهورا دستی سمت کراواتش برد و کمی ش

 .می رسید جنون

اش بود، روی شبانه  زیادبا حالتی پریشان و پیشانی عرق کرده که حاصل 

تنها از ضرغام خداحافظی کرد و بدون اینکه حتی به  ،برای حفظ ظاهر

 .خارج شدکوفتی عمارت  آنسهند و سمیرا خبر دهد، همراه افرا از 



سریع  وقتی به پارکینگ رسید، با تشر از نگهبان خواست تا ماشینش را و 

را  خارج کند، مرد بیچاره هم گوش به فرمان، سریع استارت زد و ماشین

 .جلوی پای صاحبش گذاشت

و  کردمحکم گاز، پایش را روی پدال  ،بی معطلی سوار شد و از همان اول

 .مثل شبح از آنجا دور شد

از پیله اش بیرون آمده  ،انرژی گذاشته بود بیشتر از توانش برای امشب

 .زده بود دوراین حس و حال، تمام خط قرمز هایش را  و بود

 .نبودباب میلش اصال چیزی که 

که بی هوا نگاهش سمت افرا چرخید،  وارد باند خروجی می شد  داشت

 .خود را به در چسبانده بود و تقریبا مچاله شده بود ،مثل بچه ای بی پناه

 "بیچاره چقدرم ترسِو"گوشه ی لبش باال رفت 

به سراغش آمد و چنان نعره  ، بازگیرش بود ی که گریبانآن ن جنوناما هما

 .تمام دیوار های صوتی را شکسته است ای زد که گویی

اصال انگار روحی در کالبدش ایست قلبی کم بود برای حال و روز دختر، 

 !نبود

در ماهیچه  ،تمام تنش به رعشه افتاد و انقباضی عمیق ،وحشت زده

 .هایش حس کرد

زد و ثانیه  چنان تند میای ثانیه ! ریتم ضربان قلبش غیر عادی شده بود

 !ضربانی نبودال اصانگار اصال 

باز راه گرفت و ناخواسته روی گونه اش افتاد، نگاه  ،قطره اشکی سمج

 .به نظرش مضحک آمد هرچند ماس نشست،روی دانه ی ال  اهورا

 .قهقهه ی بلندی زدبی هوا 

 !چقدر بدبختی تو ترسیدی احمق کوچولو؟ -

 .وحشتناکی زد  ترمز و این را گفت

را  جفتشان  مشام ،وختگی الستیکهابوی سماشین کنار جاده ایستاد و 

به روی افرا خیمه زد و موهایش را از پس سر  ،، نفس نفس زنانپر کرد

 .گرفتچنگ 

باید بیشتر بترسی، خیلی بیشتر، باید عذاب بکشی، عذابی که االن می  -

فعال از پس قابل قیاص نیست،  بداا ،کشی با چیزی که قراره سرت بیاد

 .رسه که به این روزا غبطه می خوری، وقتی می ببر لذتهمه چیز 

ی کرد، تمام ریشه  رگ گردنش گرفته بود و سینه اش خس خس می

 .بیرون زده بود و کف سرش می سوخت ،موهایش

فضای وهم  طاقتش طاق شد و باالخره صدای فریادشاما دقیقه ای بعد، 

 .آلود ماشین را پر کرد

 .ولــــم کن کثــــافت -



 می کرد و سکوت  ،مثل تمام روز های گذشتهاما کاش نمی گفت، کاش  

جرات نمی کرد و زبان در ، کاش می زدهایش را به دلش سنجاق  غم

  !ای کاش...ای کاش! دهانش نمی چرخید

و سرش دورانی  فرود می آمدروی صورت دختر   ،پشت سیلی ،سیلی

می چرخید، خون بود که از گوشه ی لبش می ریخت و نفس بود که 

 .می رفت داشت به یغما

 .مانده استندر تنش تا که مطئمن شد واقعا جانی  ،انقدر زد و انقدر زد

مسئول تمام  ،به همه بگویدو  حاال می توانست برود، با خیال راحت برود

بدبختی هایش را به جهنم فرستاده است، می توانست یک نفس آسوده 

 .باالخره به آرزویش رسیده است ،بکشد و بگوید

، بهتر از این چه می ه بودمه چیز به یک باره تمام شدهکه خوب  چقدر

 !خواست؟

*** 

 "پارت چهل و یک"

*** 

 اهورا آخه این چه کاری بود کردی؟-

خفه شو سیامک، فقط ببین زنده ست یا باالخره نعش گندشو جمع  -

 !ه؟کرد

 ...خیلی...خیلی -

 .اهورا حمله برد و یقه ی سیامک را چسبید

 ؟هخیلی چی؟ حرف بزن دیگ -

؟ سیامک حس کرد روحش شتتارهای صوتی انسان مگر چقدر ارتعاش دا

 .استدر آمده  پروازبه با صدای اهورا 

 .نباید این کارو می کردی، نباید -

او را هل داد و باز خودش روی تن افرا افتاد، نمی دانست مرده  است یا 

 .اصال خوشحال نیست ،عکس تصورش فقط می دانست بر !زنده

خوشحال نیستم، کمش بود، کافی نبود، اصال تی، معلوم که لعن... اه" 

بود، باید بیشتر زجر می کشید، باید دونه دونه اون زپرتی اصال ! چیزی نبود

استخون هاشو می شکوندم، باید ذره ذره می مرد، اینطور مردن زیادش 

 "بود

سیامک که تازه به خودش آمده بود هر چه بادابادی گفت و اهورا را پس 

 .زد

 .بیمارستان می برمشبرو کنار،  -

*** 

د و هنوز دختر به سه و نیم شب بو ی انداخت،به ساعت مچی اش نگاه

 !هوش نیامده بود



دستی روی صورت مهتابی اش کشید و نفسش را بیرون داد، هنوز نمی 

، اما این را می دانست تا به حال در زندگی ختر چیستددانست گناه این 

  !این طور نسوخته و پریشان نشده است ،دلش به حال هیچ کس ،اش

 *** 

 !ش بردهتازه خواب ،بیا بیرون مهگل جان -

 !شه چیزی بخوادبمی ترسم بیدار  -

 .شه روش اثر کرده، به این زودی بیدار نمی دارو ها -

مهگل دانه های درشت اشک را از صورتش پاک کرد و خیره ی چهره ی 

 .مغموم سیامک شد

 !چقدر ناله کرد دختر بیچاره -

 .دلم به حالش می سوزه -

 !هنوز خوب نشده بود ،زخمای قبلیشجای  -

 .سیامک تنها سری تکان داد

 آقا بهت نگفت چه اتفاقی براش افتاده؟ -

 .زیاد حرف نمی زنهاون می دونی که  -

 چیزی نگفت؟  مهم هیچی نفهمیدی، خودش وت -

 !داره دوباره اومده سراغشمثل اینکه کسی که باهاش خصومت  -

آخه کی می تونه با این بچه خصومت  ؟ن حرف رو باور میکنیسیامک تو ای -

 ؟!داشته باشه

سکوت کرد مثل همیشه اما  ،بی همه چیزت سیامک خواست بگوید ارباب

 .دشمشت   و دستانش

 .قلبم داره می ترکه به خدا -

*** 

 

 

 

 

 

 

 "پارت چهل و دو"

*** 

ا دل سیامک ر ،صدای نازک مهگل که با بغض عمیقش همراه شده بود

ریش کرد، دست برد و دستان مهگل را گرفت، در آن وانفسا انگار 

 .و به یک باره تنش آرام گرفت ه بودآرامبخشی به خونش تزریق شد

به در اتاقش رسیده بود و منتظر بود تا سیامک برود و او را با حس و حال 

نوازشش می  ،شمرطوبش تنها بگذارد، اما مرد ایستاده بود و با نگاه تلخ

 .کرد



مصمم  ،صدای کوبش های قلبش وشد   در نی نی چشمان مهگل غرق

 .ترش کرد

 .دختر را هل داد و همراهش پا در اتاق گذاشت

 :مهگل مضطرب به حرف آمد

 !کنی؟ چی کار می -

 .برم مخوا نمی -

، چه مهگل سرش را زیر انداخت، او هم دلش نمی خواست سیامک برود

 !درد مشترک شیرینی

دستان مهگل  را رها کرد  ،عاصی شده بود ،این حسسیامک که از فوران 

 !و خود را روی تخت انداخت، چقدر نرم و تمیز بود

 *** 

 .دستی روی مالفه ی کرم رنگ کشید

اما تشوش نگاه  ،در دل به آرزویش خندید، سر بلند کرد و باز خندیدو 

حبس کرد، نشست و اشاره کرد تا مهگل هم نفسش را در سینه  ،مهگل

بنشیند، دختر با طمانینه نشست، فاصله را کم کرد، چشمان کنارش 

ید، این تمنا واقعیت ودرشتش تمام صورت رنگ گرفته ی مهگل را کاو

 !داشت؟

 .بیا اینجا مهگل -

 ! مهگل باورش نمی شد ،تا او را بغل بزند دستانش را باز کرد و منتظر شد

 این آغوش برای او باز شده بود؟

به لبش می رسید، ناخواسته چشمانش بسته شد  مردد بود اما جانش داشت

دست برد، کش موهای و سرش میان گودی گردن مرد جای گرفت، سیامک 

 .داشت خوشی مهگل را باز کرد و بینی اش را بین موهایش تاب داد، عطر 

رای لمس تنش، جرات کرد و نفسش عمیق تر شد، جانش میان لبش بود ب

 .و دیوانه کردش گرفت و آتش زد، لرزید لبانش را روی صورت مهگل کشید، آت

چیزی که خیلی سال بود  ه بود و دیگر اراده ای  نبود،اندامش سست شدتمام 

 .تصورش را هم از یاد برده بود

 .با دستانی لرزان سرشانه ای مهگل را گرفت و از خود جدا کرد

 .شم ببخش مهگل، حالم خوش نیست، دارم دیونه می -

برای مهگلی که عاشقی را تجربه نکرده  ،ودبصدایش خوش طنین ترین 

 .آمدبیشتر پائین  و سرش  دادبود، آب دهانش را نرم فرو 

 از من بدت میاد مهگل؟ -

 .مهگل سراسیمه سربلند کرد و وحشت زده به سیامک خیره شد



صد برابر کرد و ناخواسته  ،را از این هول خوردگی شقهقهه ی مرد، خجالت

 .ک فرستادمشتی حواله ی سینه ی سیام

دستش را باال برد و صورت مهگل را قاب گرفت و نگاه مخمورش را به 

 .دوخت دختر چشمان

 !یک چیزی مثل لمس تبدار لبهایش! اما یک چیزی کم بود

کشید، مهگل  هایانگشت شصتش را جلو برد و نوازش وار روی لب

 .بسته شد و طاقتش طاق ،چشمانش در پی این لمس بی هوا

  برد و گوشه ی لبهای مهگل را بوسه ی کوتاهی زد،   لوتنها سرش را ج

  باید می رفت تا  ،همه چیز را خراب می کردداشت مرد روز های سخت، 

 .به وقتش

*** 

 "پارت چهل و سه"

*** 

طول و عرض اتاقش را صد بار طی کرد و  نفسش را  پر صدا بیرون داد، 

 .آرام و قرار نداشت و این را خوب می فهمید

 .اش را برداشت و شماره ی سهند را گرفتگوشی 

 .در گوشی پیچید ،سهند بم صدای  ،بعد از چند بوق پیاپی

 بله؟ اینجا هم از دست تو آسایش نداریم؟ -

 مردک بازم تو رختخوابی؟ -

 .نامرد نیستم، باالخره نیاز میشهتو من که مثل  -

 .واقعا برات متاسفم -

 .سهند از آن طرف خط قهقهه ای زد

 ؟گه جرم کردم؟ م!آخه چرا -

این را گفت و بلند تر از قبل خندید، معلوم بود حال درست و درمانی ندارد، 

، ثانیه ای بعد روی هم گذاشت تا کمی به خود مسلط شود را  چشمانش

 .در گوشی پیچیدباز صدای سهند 

 .کار دارم ،حاال چیکار داشتی؟ حرفتو بگو -

که در حد خودش ندید این  ،اهورا خواست هرچه در دل دارد به زبان بیاورد

 .را کش دهدی بی وقت مراوده 

 م، خودت به ضرغاهمی خواستم بگم، فعال مهمونی آخر هفته کنسل شد -

 .بده فرهان خبر و

 .مثال تو میزبان بودیا! دیگه مردک مریض، خب خودت میگفتی -

 .من حوصله ی این مسخره بازی ها رو ندارم، تو بهشون اطالع بده -

بی  ای چی مهمونی رو بهم زدی؟ هر چند از تویخیلی خب، حاال بر -

 !بیشتر از این انتظار نمی رفت ،خسیس خاصیت

 .شبت به خیر سهند، برو به کارت برس، مغزت دیگه جواب نمی ده -

 .ه رفتقطع کرد و پشت پنجر ،با حسی تلخاهورا تماس را 



فکرش پر کشید به چند سال پیش، همان سال هایی که پشت  ناخواسته

کرد، همان سال هایی که  می ایستاد و برف زمستانی را نگاه میپنجره 

کنارش می آمد و دستی روی شانه های کوچکش می گذاشت  مادرش 

 .سرما بخوردپسرکش و نگران این بود که مبادا 

نفسی  ،گلویش بد جور متورم شده است، حس کرد ،حس کردیک آن 

شر خودش خالص  حس کرد چقدر دلش می خواهد دنیا را ازدیگر نیست، 

 .کند

 .آرام آب دهانش را فرو داد، غم هم با آن باال و پائین رفت 

هم ه حالش را ب ،اما رطوبت روی دستانشدستی روی صورتش کشید، 

 ؟!، اشک دیگر کجای این ماجرا بودزد

   سریع با پشت دست پسش زد، گریه را نمی خواست، او باید سنگ 

 .سخت می شد، سنگ

به تمام خاطرات فرستاد به تمام ضعف های گذشته،  کرد و لعنت اخمی

او اگر تمام  ،گذشته، به تمام آدم های گذشته، اما باید تمام می شد

 .ندکرد خاطراتش او را تمام میقطعا کرد،  نمی

*** 

و  لبش را با زبان تر کرد چشمانش از روز درد جمع شد،روی تخت چرخید، 

 ؟نمی آمد برای چه بدن درد دارد یادش اما! فکر کرد به علت حال و روزش

خودش را از روی تخت باال کشید و چشمانش را روی هم گذاشت، تمام  

 !بودشده کوفتگی شدید تنش انگار اسیر 

همان نور اما ،  روشن کردرا چراغ خوابش به سختی از جایش بلند شد و 

 !تا به یاد بیاورد کل ماجرا را ،انگار جرقه ای شداندک 

با سر و صورتی کبود  ،روبروی آینه ایستاد و به دخترک غمزدها خودآگاه ن

 .خیره شد، از همیشه رنگ پریده تر و مغموم تر می زد

کرد،  عقب گرد کرد و دستی روی دلش کشید، درد داشت، دلش درد می

 .درد بی کسی و تنهایی

 

 

 "پارت چهل و چهار"

*** 

 مادرانه هایش، که خیلی وقت بود، ،دردی که از نبود نارینی می گفت

گرمایش، صدایش، هیچ چیزش نبود، چقدر دلتنگش بود خدا، چقدر 

 .وجودش را الزم داشت

  !می توانست بی نارین تاب بیاورد؟ واقعا تا کی 

کسی در راهرو نبود، از  ،سر چرخاندسمت در رفت،  ،با بغضی عمیق

پاورچین  ،مثل گربه ای بی جان ،شدن با شیطان مجسم ترس روبرو

 .پله ها را طی کرد ،رچینپاو



اگر این درد لعنتی نبود، محال بود از اتاقش  ،نفسش از ترس باال نمی آمد

 .بیرون بیاید

باز کند قدم برداشت و خودش را به کمدی رساند که مهگل همیشه قرص 

ها را در آن می گذاشت، دل درد های عصبی اش را مهگل فهمیده بود و 

 .بخوردباید چه قرصی  ،یادش داده بود

لیوان آبی هم  شدنبالبه دهان گذاشت، یکی را برداشت و به  ،دست برد

را شکر کسی متوجه شب گردی اش  سر کشید و چشمی چرخاند، خدا

 .ه بودنشد

بی خواب  شده بود و دلش نمی خواست به اتاقش برگردد، بی فکر اما 

 .رفت و پا در حیاط سرد عمارت گذاشت  خروجیسمت 

همین که  ،ه اولین سوز به صورتش خورد، پشیمان شداما به محض اینک

 .چشمان عسلی اش را درشت کرد ،نوایی از دور ،خواست برگردد

وسوسه اش کرد تا بانی  ،ی غم آلوداکه زمزمه د، گردباز تصمیم گرفت بر

صدا را پیدا کند، با ترس قدم هایی آهسته برداشت و خود را نزدیک تر 

آشنا عجیب  مردی می آمد که  تن صدایش صدای ،کرد، از انتهای عمارت

 !بود

 !او باشد آن از ،این ملودی و این لحن ،مگر می شد باور کرد اما

جلو تر رفت، حماقت محض  ، کمیبا لرزشی که تمام تنش را گرفته بود

اما دلش می خواست آن مرد مغرور را در حال زارش ببیند، این چنگی  ،بود

 !آشنا بود خیلی ،های گیتار می خوردکه روی تار

 !شی خودچیزی شبیه زجه های شبانه 

 .بی هوا لبخندی روی لبانش نشست

 ،یک جایی ،نمی شناسم مرد مرموز، اما می دونم یک روزیخوب تو رو "

اشک چشمای مغرورت رو می بینم و اون موقع ست که نیشخندم دنیات 

 "رو زیر و رو می کنه

روی دیگر سکه  ،شد تا حس کند انگار نور جوانه زده در بطنش، بهانه ای

نزدیک است، قدم تند کرد و به اتاقش برگشت، آن روزنه ی امید به هم 

 .نزدیک بودزیادی خیالش 

*** 

صدای شکسته شدن شیشه های عمارت از خواب ناز پراندش، 

چشمانی گشاد شده و دهانی نیمه باز با سراسیمه از اتاق بیرون آمد و 

 .رسیده بودبه مرز دیوانگی به روبرو خیره شد، اهورا 

 !سیامک چی شده؟ -

 .هیچی ،هیچی نپرسجلو نیا مهگل،  -

زد، چطور دیوانگی  و تمام سرش نبض می بود بدن لرزه امانش را بریده

 .او را با تمام بدخلقی هایش دوست داشت ؟دزنو دم ن ببینداهورا را 

 .یک کاری بکن ،کنم سیامک خواهش می -



 .ش رو خالی کنهکاری نمی شه کرد، بذار خود -

 !نمی دونی چی شده؟ -

 دست از کنجکاوی بر نمی داری نه؟ -

 !دارم می ترسم، آخه یک حرفی بزن -

 :سیامک کالفه دستی میان موهایش برد و با لحن محزونی گفت

 .سیدهخبری رپدربزرگش از  -

    .مهگل دستش را روی دهان گذاشت و هین بلندی کشید

 ...ولی اون که -

 باشه؟، ن، فعال چیزی نگوکنم مهگل جا خواهش می -

 .مهگل تنها سری تکان داد و به آشپزخانه اش برگشت

  

 "چهل و پنجپارت "

*** 

، می آمدپارسا گفته بود را خوب یادش  جمشیدروزی که سیامک از 

همان مردی که پدربزرگ و قیم اربابش بود، همان مردی  ،د پارساجمشی

ایش نگذاشته بود،  همان که در کودکی اهورا را با خود برده بود و تنه

مردی که نوه اش تمام دنیایش شده بود و نگذاشته بود خم به ابرویش 

 .ایدبی

اما دیگر این را نمی دانست که چرا اهورا تا این حد از آن پیرمرد مرموز 

 !کینه به دل دارد

این عمارت  زندگی اش و  ردی از او در ،نمی خواهدنمی دانست چرا 

 !باشد

گردد، حرفی  کسی نباید از او و هرچه به گذشته بر می نمی دانست چرا

ارباب است و یک زندگی  منفوِرشخص  ،فقط می دانست، آن پیرمرد! بزند

 .شخص ممنوعه، همین و بس

*** 

*** 

روی زمین خیره شد، محال بود، او حق نداشت بعد از این  ،به رد خون

میشه سراغش را بگیرد، درست زمانی که داشت برای ه ،همه سال

 .کرد نبودنش را باور می

و نفس های تندش را بیرون  دستان خونی اش را بین موهایش فرو کرد

 از این بود؟ ،  غیرداد، دنیا با او سر جنگ داشت

شد، با  اوضاع از کنترلش خارج شده بود و همه چیز داشت خراب می

سمت اتاق دخترک رفت، سمت اتاق کسی  ،از همیشه ذهنی آشفته تر

 .را مسبب تمام بدبختی هایش می دانستو که ا

*** 



به دیوار اتاق  ،سیاه وحشتی سایه  ،در با شتاب باز شد و پشتبندش

 .دشسنجاق 

انگار به نقش صورت مرد خیره شد،  ،مثل ماتم زده هاو کز کرد در خود 

 !وحشی تر از همیشه می زد

بیشتر  ،سر و صورتششده ی  با  آن دستان خونی و رگ های متورم 

 .شبیه زامبی ها شده بود

 .بی نفس شد ، بازغریبانهچشمانش را بست و در انتظار یک شکنجه ی 

پوزخندی زد و فاصله را کم کرد، چه لذتی داشت وقتی اینطور اهورا 

 .تنش از حضورت به لرزه می افتدکسی 

 .را قاپید دختر کنارش نشست، چشمانش را تنگ کرد و مچ دستان

 .بلند شو -

 .تخت نشست و سرش را زیر انداختبی تامل روی 

 ؟!می دونی چی شده -

 یگرفت، چشمان سیاهش سیاه چال اینبار جرات کرد و سرش را باال افرا

 !بود انگار

 .می خواد برگرده -

 .این را گفت و باز پوزخند صدا داری زد

 گم؟ اون نامرد می خواد برگرده، می دونی کی رو می -

هر لحظه  ،می شد و چشمانش هر ثانیه بیشتر فشرده دختر، مچ دستان

 .تحت فرمانش نبودکه دیگر   مهمان اشکی ،بیشتر

همونی که وقتی همه رفتن، شد تنها حامی اهورای شش ساله،  -

کنم، همونی که  همونی که گفت اشک نریز، خودم تنهایی هاتو پر می

 .ذارم گفت اونا نیستن، اما من هستم، من می مونم و تنهات نمی

می آمد و دیگر بیرون شده اش   یان دندان های کلیدجمالتش حاال از م

 .نبودهیچ چیز عادی 

 چیکار کرد؟آخرش ولی می دونی  -

 "پارت چهل و شش"

*** 

 .چشمانش غرقابه ی خون و زبانش خشک شدلرزید، 

 .خفته نعره کشید

 .تنهام گذاشت ،وقتی بهش احتیاج داشتم از هر همون موقع که بیشتر -

ر گلوی افرای بیچاره گذاشت، درست همان جایی دستانش را جلو برد و زی

 .که جانش گیر کرده بود

 !شاید ثانیه های آخر بودکرد، فشار دستش را بیشتر 

 !می دونی چرا؟ نه نمی دونی -

 .پنجه هایش را در گلویش فرو کرد و باز لب زد

 ...به خاطر تو و اون...همه ش به خاطر تو -



که راه گم کرده بود و از  سیالبی به خون نشسته بود ،اشک که نبود

 دل داشت اصال؟مرد می چکید،  دختر بی پناه چشمان

 !لرزد؟بکه این اشک ها را ببیند و  عضوی

 .چشمانش سیاهی رفت و امیدش مثل حبابی رقصان به ته رسید

 :بی جان لب زد

 .، دارم می میرمتو رو خدا ولم کن -

 .در گوشش اکو شد محزونصدای 

 "رم می میرمتو رو خدا ولم کن، دا"

زد، سرش محکم به دیوار  دختر را پستنش لرزید، فاصله ای گرفت و 

 .برگشت شرد، اما نفسوخ

حمله کرد، اینبار بی هوا پشت گردنش کشید و باز  ان خونی اش رادست

به تن نیمه عریانش خیره شد، می  بود را از هم درید و  دختر که تن بلوزی

  .ش کندسرخ گشتانمهمان انرا خواست چنگ بزند و تنش 

میان راه پشیمان شد، باید می گذاشت همینطور دست نخورده و باز اما 

 .باکر بماند، اینطور زیباتر می توانست میزبان تن شیاطین باشد

دستی روی لبش کشید،  ،و خندان لباس نیمه پاره را سمتش پرتاب کرد

 شیطان مجسمی که در جلد یک کودک مظلوم! شیطان مجسم بود گویا

 .حلول کرده بود

*** 

 حاال می خواید چیکار کنید؟ -

نمی دونم سیامک، اصال تحمل دیدن دوباره ش رو ندارم، کم میارم می  -

 .دونم

 می تونی جلوش رو بگیری؟ -

 .نه -

 !پس زمان بده، شاید این دیدار الزم باشه -

 .نمی تونم، می ترسم بالیی سرش بیارم -

تو اون مرد خالصه  ،تتو این کارو نمی کنی، خودت گفتی تموم کودکی -

 .شده

اهورا اخمی کرد، سیامک راست می گفت، تمام دنیایش و تمام کودکی 

اش در روزهای بودن با آن پیرمرد گذشته بود، ولی کسی که زخم زده بود 

 .شد بخشید؟ قطعا نمی شد و رفته بود را می

 حاال برای چی داره برمی گرده؟ -

 .روزهای آخر گویا -

چشمان اهورا خیره شد، او را خوب می سیامک به مردمک سیاه 

کرد، چشمانش بیش از حد  شناخت، برعکس چیزی که وانمود می

 .معصومیت خاموش داشت

 !غم در آن سیاه چال النه کرده بود و سرریز بود از این تکرار



 !ه باشهشاید حرفی واسه گفتن داشت ،بذار بیاداهورا  - 

 کنی منتظر اجازه ی من مونده؟ فکر می  -

 !ونه با دالیلش قانعت کنهمنظورم اینکه ممکن بت -

اهورا از روی اجبار سری تکان داد و اخم میهمان شده بین ابروانش عمیق 

 .تر شد

 .هیچ دلیلی از نظر او قانع کننده نبود، هیچ دلیلی

 حاال من باید دقیقا چیکار کنم؟ می شه بگی؟ -

برسه خودم همه فعال شیرین رو صدا کن تا دستمو پانسمان کنه، وقتش  -

 .رو برات توضیح میدم زچی

سیامک اهومی کرد وسریع از اتاق بیرون زد، افکارش شدید آشفته بود و 

 .داشتقوی  نیاز به یک آرامبخش 

*** 

 "پارت چهل و هفت"

*** 

 ...مهگل، مهگل بیا اینجا -

 .مهگل سراسیمه سمتش پرواز کرد

 چی شده؟ ،جانم -

دی کشید و روی پاشنه ی پا بلند همین که جمله اش تمام شد، هین بلن

 .شد

 صورتت چی شده سیامک؟ -

 ؟می کرداسمش قشنگ بود؟ یا مهگلش این طور خاص ادایش 

با لبخند مرموزی خیره ی دستان مهگل شد و گذاشت تا با اضطراب 

 .او را هم به آتش بکشد ،شیرینش

د، همان آرامبخشی شد که یدستش که نوازش گونه صورت مرد را کاوی

 .بود منتظرش سیامک

 !سیامک؟ -

 جان دلم؟ -

 نیست؟ تچرا نمی گی چیزی -

 !نیست؟ مکنی چیزی می چرا فکر -

 جای خون اهوراست؟ ؟چرا صورتت رو نشستی -

 .سیامک خندید، نرم تر و مردانه تر از همیشه

 .شه این طور وقتا می خواستم بدونم چی می -

 .مهگل عصبی براق شد

 .دیهیچی، فقط من بیچاره رو دق می! شه چی می -

 .سیامک جلو رفت، لبانش را به الله ی گوش مهگل کشید و زمزمه کرد 



 .و نیارهر خدا اون روز -

لبهایش خیال جدایی نداشت، نوازش کرد و اما جمله اش تمام شد، 

 .صاحبش را به اوج استیصال رساند

 !ی مجنونم کنهرهیچ وقت فکر نمی کردم لمس  تنت اینطو -

ز حس داغ این هم آغوشی می مهگل نفس نفس می زد و چشمانش ا

 .سوخت

باال را دستش را دور گردن دختر گذاشت و نزدیکترش کرد، لبهای تبدارش 

 .کشید و گلوی مهگل را اینبار نشانه رفت

 شم مهگل؟ دارم دیونه می -

مهگل سکوت کرده بود و فقط گوش می داد به صدای اوج گرفته قلبش، 

 !مگر می شد قلب هم اینطور بی پروا بکوبد؟

 شم؟ آره دارم دیونه می -

 .از قبل بوسید هم چیزی نگفت، اینبار جری تر مهگل باز

 !یک چیزی بگو نامرد -

 .داری دیونه می شی ،آره -

 !سیامک قهقهه ای زد، خون در عروقش جوشید، چه دیوانگی شیرینی

این دیوانگی را  ،بعد آن همه سال تنهاییشاید خدا  !نمی دانست

 .یادگاری زیبایی ستجنون هم  بداندتا  ،نصیبش کرده بود

 

 

 

 

 

 

 

 "پارت چهل و هشت"

*** 

 :خنده اش که آرام شد، نوازش وار دستان مهگل را گرفت و گفت

   !اینطوری نگام نکن دختر، کار دستت می دما -

اینطور   ،شد چشم ها هم مگر می ؟تا حاال ندیده بودمهگل ناز خندید، 

 !عطش ببارند

 حاال چیکارم داشتی؟ -

مهگل، حواس برای آدم نمی ذاری،  از دست تویادم می رفت،  آخ داشت -

 .کنه نبه شیرین بگو بره پیش اهورا، می خواست دستش رو پانسما

 .مشتی به بازوی سیامک کوبید ،مهگل هول خورده

 !؟ می ذاشتی فردا صبح میگفتییحاال میگ -

 .برو، برو تا هر دومون رو به دار نکشیده، برو دختر -



آشپزخانه سمت که همزمان ازک کرد و شیرین را مهگل پشت چشمی ن

 .می رفت صدا کرد

*** 

 .شیرین جان زود باش دیگه -

 .  خیلی خب هولم نکن، بذار همه چی رو بردارم -

شیرین که سرمست از این درخواست بود، پا تند کرد و سریع خود را به 

 .اتاق اهورا رساند

 .در زد و منتظر اجازه شد

 ...بیا تو -

ام باز کرد و سرکی کشید، اهورا بی جان روی تخت افتاده بود الی در را آر

و کل اتاقش رنگین شده بود، هینی کرد و پشتبندش دستش را روی 

 .دهانش گذاشت

 چرا نذاشتید زودتر پانسمان کنم؟! وای چقدر ازتون خون رفته -

 .الزم نبود، چیزی نیست، حاال بیا، می ترسم عفونت کنه -

جعبه کمک های اولیه را روی پاتختی  شیرین بغض کرده جلو رفت،

عمیق نبود، فقط ها گذاشت و کنار اهورا روی تخت نشست، بریدگی 

اینطور همه جا را به گند کشیده  ند،دادش نرسیده بودموقع به چون به 

 .بود

 .کنم و می بندمش چند تا بریدگی سطحی، استریلش می -

 .کنی سریعتر هرکاری میفقط  ،اهوم -

پی  ،اد و مشغول شد، اما تمام هوش و حواسششیرین سری تکان د

را جلوتر   که نا منظم باال و پائین می رفت، خود ،سینه ی ستبر اهورا بود

 .بیشتر عاصی اش کرد ،کشید و حرارت تن مرد

اهورا پوزخندی زد، می دانست شیرین به او تمایل دارد، گاهی عصبی 

 . می شد و گاهی خنده اش می گرفت

اما ثانیه ای ! چرا آدم ها جایگاه شان را نمی دانند اقعا، وبه نظرش رسید

بعد به این فکر کرد که خوب است اندکی دخترک شیرین عقل را 

 .گوشمالی دهد

با لحن  ، بعددشمماس صورت شیرین  عمداصورتش  و  فاصله را کم کرد

 :تبداری گفت

 باش؟ داری چیکار میکنی زود -

و بی به چشمان خمار اهورا دوخت  نگاهش را ،شیرین با ابرویی باال داده

 .حس، ادامه داد

 تب داری؟ !چقدر داغی -

این را گفت و دستش را روی  پیشانی شیرین گذاشت، دختر بیچاره از 

 .ئن نفسش را بیرون دادمبیشتر لرزید و نا مط ،این تماس بی هوا

*** 



 "چهل و نه پارت"

*** 

انداژ سفید رنگ دستش را روی ب ،جعبه را کناری گذاشت و نوازش وار

 .کشید

 باشه؟ ،دیگه این کارو با خودتون نکنین -

 !چرا؟ -

 !چرا؟چی  -

 چرا نگرانمی؟ -

 !نباید باشم؟ -

 :اهورا لبی کج کرد و با لحنی که برای شیرین غریب بود گفت

 ...اینکه ههیچ خدمتکاری اینطوری نگران اربابش نیست، مگ -

اهورا گیر  شیرین خجالت زده سرش را باال گرفت و در ظلمات چشمان

 .افتاد

را به گوشزد کند، ولی عشق  شعمال جایگاه ،داشت با این حرف راوها

وقتی شروع به تپیدن می کرد، ، قلب چیزی نبود که فقیر و غنی بشناسد

 !هیچ چیز جز، صدای معشوق آرامش نمی کرد

با لحنی دلخور و سری زیر افتاده نگاهش را آرام سمت مرد، سوق داد، با 

 .بود، اما باالخره حرفش را زداینکه سخت 

و نمی ر نمی تونه به راحتی از شما بگذره، این ، حتی من؛کسهیچ -

 !دونستین؟

 .یک نه ی قاطع جوابش بود، نکشیده و ثانیه

 :شیرین ابرویی باال داد و با دهانی باز گفت

 ؟!، یعنی تا حاال کسی بهتون ابراز عشق نکردهغیر ممکِن -

ماهرانه بحث را دختر، متعجب شده بود، اما  با این که از گستاخیاهورا 

 .در دست گرفت

 یعنی تو االن داری به من ابراز عشق می کنی؟ -

درازتر می کرد، اگر اهورا می مش یشیرین به خود لرزید، داشت پایش را از گل

 همین جا نفسش را ،است ی که کردهمی توانست با این جسارت ،خواست

 .بگیرد

 ...منظورم این بود کهنه،  -

 :با صدایی سرد به حرف آمدرویش را برگرداند و ، اهورا اخمی کرد

 .هیچی نگو، فقط به خودت بیا، همین -

خود را به مهگل  ،ند شد و با حالتی عصبیشیرین مضطرب از جایش بل

 .رساند

فقط حس کرد،  اربابش چه گذشته است، و دقیقا بین او  ،بودنمطمئن 

  !استاوضاع روحی اش وخیم تر از قبل شده 

 .نفس پر صدایی کشید و وارد آشپز خانه شد



د، بومهگل داشت از یخچال بسته ای بر می داشت و متوجه شیرین ن

با شیرین برخوردی کرد و جعبه از دست دختر بیچاره  ،برگشتهمین که 

 .پائین افتاد

 .شد و همان طور که می لرزید وسایل را جمع کرد دوالشیرین 

 دختر جون؟ یه بودچرا پشت من ایستاد -

 .حواسم نبود ،ببخشید -

 اتفاقی افتاده شیرین؟ -

*** 

 "پنجاهپارت "

*** 

شیرین که از زور هیجان گلویش متورم شده بود، تند سری تکان داد و 

 .رویش را از مهگل گرفت

 ارباب حرفی زده؟ ؟حرف بزن، چی شده -

 ...نه -

کنم، حرف نزنی می رم از خودش  راستش رو بگو شیرین، خواهش می -

 !پرسمامی 

 .شیرین نا خواسته صدایش را باال برد

 چرا زور میگی مهگل؟ ،نمی خوام بگم -

 .از خودش می پرسمپس باشه نگو،  -

 :گفت شیرین دست مهگل را کشید و مردد

 !فکر کنم فهمید مهگل -

 !چی رو فهمید؟ -

انتهای  ، تاهمین کافی بود تا مهگل زل زد وشیرین تنها به چشمان مهگل 

 .ماجرا را بخواند

 .و اخمی کردبه صورتش کوبید 

 ؟ بهت نگفتم مراقب رفتارت باش؟شیرین بهت نگفتم -

م نکردم، خودش فهمید، باور ه چرا گفتی، اما به خدا من حرفی نزدم، کاری -

 .کن

و صداش می لرزید، می  منم یکی اینطوری بهم خیره می شدخب، بله  -

 !احمق نیستاو که ، یک خبرایی هست فهمیدم

 !ار کنم؟ چی میشه مهگل؟حاال می گی چیک -

 چیزی بهت گفت؟ -

 :شیرین پوزخند صدا داری زد و گفت

 ...به خودت بیا، مهگل به خدا منگفت ...آره -

از دست تو شیرین، آبرو برامون نذاشتی، یعنی تو نباید حدت رو بدونی؟  -

و بهت بزنه، ر چطوری به خودت اجازه می دی رفتاری کنی تا اون این حرف

 تر؟تو غرور نداری دخ



 .خیره شدنا معلوم شیرین مغموم نشست و به نقطه ای 

 .بلند شو یک کاری دست بگیر؟ حاال چرا غمبرک زدی -

 :و با چشمانی تنگ شده به حرف آمد شیرین سرش را باال گرفت 

 !مهگل اون تا حاال عاشق نشده باورت میشه؟ -

 .مهگل نفسش را پر صدا بیرون داد و چشمانش را برای ثانیه ای بست

 !تو هم باور کردیون وقت ا -

*** 

 "پنجاه و یکپارت  "

*** 

 .اهورا دروغ نمی گهخودش بهم گفت، تو که می دونی،  -

عشقی در قلب اهورا  ،تا به امروز ،مهگل می دانست، یعنی باور کرده بود

 و چرا اهورا اقرار کرده   اما اینکه چطور شیرین فهمیده ،رخنه نکرده است

 !، برایش جای تعجب داشت

حاال بلند شو، به قول خودش حدت رو بدون، خیال بافی رو هم بذار  ،باشه -

 .کنار تا کاری دست خودت ندادی

شیرین تنها سری تکان داد و رفت تا مثال به کارهایش برسد، اما تمام 

 .پی نگاه ماتم زده ی اهورا بود ،هوش و حواسش

*** 

به نظر می آمد، خته ده بود و همه  چیز بهم ریبعد از چند روز به دفتر آم

 .بهناز را صدا زد و پوشه ای از روی میز برداشت

 .بهناز همین که صدای اهورا را شنید، از جا پرید و سمت اتاقش رفت

 :در نیمه باز بود، لبش را گزید و گفت

 بله قربان؟ -

 چرا اینجا اینقدر بهم ریخته ست؟ -

 .خودتون گفتین وقتی نیستم کسی توی دفترم نیاد -

 .شم، بیا جمعش کن رم عصبی میداباشه،  -

 .، همین االنشمچ -

و بعد  بهناز سریع دست به کار شد و اول برگه ها را از روی میز جمع کرد

 .سراغ میز کنفرانس رفت

بهناز و بی منظور به حرکات  دختر خیره شد،  از پشت میزش بلند شد

برگه ها را روی پوشه های زیر میز می گذاشت، داشت دوال شده بود و 

همان پیشانی اش شد، رویش را گرفت، حس بدی در عروقش یاخمی م

 ؟!پیچید، یعنی واقعا مردانگی اش فراموش شده بود

نظاره گر کار های  ،یادش آمد به آخرین باری که سهند و شایان در دفتر

 !فتند و از مشکالت بعدش نگفتندبابهناز بودند و چه اراجیفی که بهم ن

کرد، یادش آمد به حرارتی که سهند گفته  و کراواتش را شل دستی برد

 !سردش بوداو  ،سهند عکس بر بود، اما



ا پایش را ، روبروی دختر ایستاد و سرتبرداشتقدمی تک سرفه ای کرد و 

 و ندوسفیدش کنار رفته بود و موهای بل دید زد، شال نازِک نگاه در یک

که افشانش روی شانه خودنمایی می کرد، حتی با آن یقه ی بازی 

به خصوص که انگار متوجه رفتار  ،باالتنه اش هم در معرض دید بود ،داشت

 !می داد ادامه،عمدا کارش را به همان شکلاهورا هم شده بود و 

و محال  اینطور جذب حرکاتش شده بود  که اهورا ،بوداین اولین بار البته  

 .بود این فرصت طالیی را از دست بدهد

 .و پرونده ی آخر را رو به روی اهورا گرفتلبخند ژکوندی زد، جلو آمد 

*** 

 "پارت پنجاه  ودو"

*** 

 تموم شد، کار دیگه ای هم هست؟خب  -

نگاه را پای حس بیدار شده ی اهورا آن که اهورا مات نگاهش کرد، دختر 

و او  فاصله را باز کم کرد و پشتبدنش دست برد سمت گردن ،گذاشته بود

 .کراواتش را باز کرد

دست یافتنی به نظر نمی نزدیک بود، عطر مردی که یلی خعطر مرد 

 !انگار همه چیز وارونه شده بود حاال رسید، اما

 .نفس عمیقی کشیدتاب داد و همراهش  شبا طنازی دستش را دور گردن

 .براتون ببندم؟ باز شده بود -

این ببر خفته را شاید تا  ،ی آمداو  عشوه  انداختچشم در چشم اهورا 

  !بیدار کند

به تنش چنگ انداخت، جراتش بیشتر شد، روی حس های زنانه اش که 

بین موهای اهورا برد، مرد سرش را عقب و دستی پاشنه ی پا بلند شد 

 !او هم دنبال انتهای این بازی بود شایدنکشید، 

بهناز متعجب دستش را باز نوازش وار الی موهای اهورا کشید و صدای 

 .کردمی بدتر حالش را  ،نفس های تند شده اش

اینبار دستش را پائین تر آورد و صورت اهورا را لمس کرد، داغ نبود، اصال 

 .حرارتی نداشت، شصتش را روی لبش کشید و تیر آخر را زد

سرش بی هوا جلو آمد و لبانش مماس لبهای اهورا شد، اما در آخرین 

 .مرد سرش را عقب کشید و با کف دست بهناز را هول داد ،ثانیه

 !لطی میکنی احمق؟چه غ -

 اش  روسری ،چند خود را نباخت ی خورد و روی مبل افتاد، هرربهناز سکند

هم خشونت کرد این  دکمه لباسش را کند، فکر میرا از سر برداشت و 

 .جزئی از بازی است، اما نمی دانست، مرد روبرویش بازی نمی خورد

 .خنده ی مستانه ای کرد و به جلو خم شد

 ...وش بگذره، سخت نگیرخ  بهت قول میدم -



از رطوبت لبهای بهناز اهورا پشتش را کرد و دستی روی لبش کشید، 

 .عصبی می زدانفجار  مئز شده بود  و در حدمش

بلند شد و از پشت  ،بهناز که می خواست باز شانسش را امتحان کند

 .اهورا را بغل زد

  *** 

  و نعره  پرت کرد ، دختر را گوشه ایو با شتاب برگشت لرزی کردشوک زده 

 .کشید

و  جمع کن، ر گمشو کثافت هرزه، بلند شو نعشتبه من دست نزن،  -

 .، تا نکشتمت گورتو گم کندیگه نمی خوام ببینمت

 شن روی خودش را نشان داد و هم پایآ ،می دیدبهناز که قائله را باخته 

 .نعره کشید

*** 

 "پارت پنجاه و سه"

*** 

و با یاری؟ تکلیفت ر ای من ادا در میبعد بر ،غلطی می کنیخودت هر  -

 .خودت معلوم کن

 .دختره ی احمق صداتو ببرمن هر کاری می کنم به خودم مربوطه،  -

 هان؟ ،می خوای چه غلطی بکنیمثال  ،نمی برم -

به چهره ی بر افروخته ی اهورا  مبهوت خون از گوشه ی لبش می چکید و

 .خیره شد

 ...خیلی ،خیلی پستی -

هق هق گریه از اتاق بیرون رفت، بالفاصله جول و پالسش این را گفت و با 

 .رفتبرای همیشه و بدون هیچ حرفی  را جمع کرد

می دانست که خیلی پست است، اما حتم داشت دختر، هر چند اهورا 

 .استقطعا از او پست تر و کثیف تر 

*** 

 زده به سرت پسر؟ -

 !واسه چی؟ -

 ؟!می دونی چی میشه ،چرا زدیش؟ اگه شکایت کنه -

 .هیچ غلطی نمی کنه -

 و اگه کرد؟ -

 .به جرم تجاوز ازش شاکی میشم -

 .صدای قهقهه ی سهند در فضای اتاق پیچید

 به نظرت کسی حرفت رو باور میکنه؟ -

از قبل فیلم ضبط شده  را درون سیستم گذاشته بود و منتظر یک اشاره 

 .ی سهند بود



باز به اهورا چشم دهانی  سهند با، فیلم را پلی کرد و ابرویی باال انداخت

 .دوخت

 پس چرا پسش زدی دیونه؟! باورم نمی شه اهورا -

 .دستانش را روی دسته صندلی سهند گذاشت و رویش خیمه زد

 یعنی باید می ذاشتم اون هرزه کثیف خودشو بهم بچسبونه؟ -

 *** 

به هرزه بودنش کاری ندارم، اما خدایی کثیف نبود، خیلی ها تو کفش  -

 !بودن

ندلی را هول داد، سهند باز با لودگی خود را روی صندلی پوزخندی زد و ص

آخر به  فهمید، سرمی محکم کرد، افکار اهورا و عقایدش را هیچ وقت ن

این نتیجه رسیده بود که او تنها می تواند یک بیمار روانی باشد، وگرنه 

زد، به خصوص که اهورا نه  آن دختر را پس نمی ،هیچ مردی در این شرایط

 !داشت چیزینه تعهدی به  ،دگی اش بودکسی در زن

میشه، خجالت  دردسرخب احمق، این رو نشون بدی که برای خودت  -

 نمی کشی بخوای بگی این دختر بهم نظر داشته؟

خجالت که نداره، منتها کار به اون جا نمی کشه، محال شکایت کنه، البته  -

 .ی برهیک نسخه از این فیلم به دستش برسه، قطعا صداشو مبعد اینکه 

تو دست چرچیل رو از پشت بستی، پس بگو می خواستی بیرونش کنی  -

 ، درسته؟ودهقشه بنهمه ش  کارا  و این

ذاشت که سهند در خیال خام خودش اهورا شانه ای باال انداخت و گ

د، هرچند از اول نیتش این نبود، اما به هر حاال ته ماجرا به نفعش بمان

بهناز در دفترش راضی نبود و این یک ، هیچ وقت از حضور ه بودتمام شد

 .و دو نشان بود تیر

حاال اون رو ول کن، برنامه آخر هفته ی خود رو که بهم زدی، این هفته  -

 .با بچه ها بریم پیست، تو هم بیا  قرار

*** 

 "پارت پنجاه و چهار"

*** 

گذرانی ها کرده بود، اگر می خوش خیلی وقت بود خودش را آماده ی این 

 .دتر به هدفش برسد، باید با سهند هماهنگ میشدخواست زو

 فرهانم هست؟ -

 حواست هست؟! تازگی ها بهش عالقه مند شدیا -

 .دهنت رو ببند سهند، یک سوال کردم، یک جوابم بیشتر نداره -

 .آره هست، به احتمال زیاد شروین هم میاد -

 .اوهوم، عالی، باشه هستم -

 .بهش خوش می گذرهافرا رو هم با خودت بیار،  -

 .حتما -



قش بست، مقصد اصلی افرا این را گفت و لبخند شیطانی روی لبانش ن

سایه اش در این طور دور همی ها  ،بود، خودش بود پای مرگ هم شده

 !هم نمی افتاد

 *** 

از درس و مدرسه  که خیلی وقت بود خبری نبود، کال از زندگی دخترانه 

 ...ییتنهایی بود و تنها ،خیلی وقت بود خبری نبود، تنها

 بی هدف بلند شد و پشت میز تحریری که برایش آماده کرده بودند

، سرش را روی میز رها نمی کردگلویش را  ،نشست، اما بغض کشنده ای

کرد که با  گذاشت و چشمانش را بست، داشت در خیالش یاد روزی می

دوستانش ریاضی می خواند و همیشه مسئله ها برایش سخت ترین 

به او لندی از نهادش بلند شد و غمباد پیچیده در تنش جای کار بود، آه ب

 .فهماند، همه چیز برای همیشه تمام شده است

*** 

راضی کرد که برود، آن خودش را  باالخرهاما ! مردد مانده بود برود یا نه

از غصه دق می کرد، چقدر دلش به حال او می  ،دختر در آن اتاق تنهایی

 !سوخت

ره را کشید، نگاهش به دختر تکیده افتاد، جلو تقه ای به در زد و دستگی

 .روبرویش ایستاد رفت و 

 خوابی افرا جان؟ -

 .افرا نفس پر صدایی کشید و سرش را بلند کرد

 .نه خواب نبودم -

با دخترا یک  ،چرا همه ش نشستی توی اتاق؟ بعضی وقتا هم بیا بیرون -

 .حرفی چیزی بزن

 "بیچاره افرا !خوش باور بیچاره مهگل"افرا در دلش خندید 

 !ممنون، اما فکر نکنم آقا اهورا اجازه بدن -

 !زندانی که نیاورده! چرا اجازه نده؟ -

 .افرا پوزخندی زد

اصال خودم باهاش حرف می زنم، از فردا حق نداری همه ش توی اتاقت  -

 .باشی

 .به حرف آمدافرا مضطرب 

 .متر نه باور کن نیازی نیست، من اینجا راحت -

عدم تو چرا انقدر از ارباب می ترسی؟ اون این همه بهت اما من ناراحتم، ب -

 .محبت کرده، اصال نباید ازش دوری کنی، باید کنارش باشی

 !خنده گریه کند، مهگل دیوانه بود؟ چقدر دلش می خواست از

راستی افرا جان، تو به چی عالقه داری؟ مثال کتاب؟ یا فیلم؟ یا چه می  -

 هان، کدومش؟! دونم نقاشی

 *** 



ی از ته دل، نقاشی را دوست بی صدای بار لبخندی محو زد، لبخنداین

اما انگار نقاشی جزئی  ،داشت، با اینکه هیچ وقت کالس اضافه نرفته بود

 !از وجودش بود

 .نقاشی رو خیلی دوست دارم -

   آفرین دختر خوب، این شد یک چیزی، من هر چی بخوای برات آماده  -

 .نکن، بقیه ش با منمی کنم، تو فقط بی خودی یک جا کز 

 .سری تکان داد و به صورت زیبا ی مهگل خیره شد

 ؟ اصال شبیه خدمتکارا نیستی؟تو چرا اینجایی -

که سالها در چیزی در وجود مهگل تکان خورد، شبیه همان بغض خفته ای 

 .گلویش  النه کرده بود

 .آدم همه ش دوست داره نگات کنه ،انقدر خوشگلی -

 .که غم پیشش کم می آورد ،های سرمت خندهآن مهگل خندید، از 

خانواده م رو توی زلزله از دست دادم عزیزم، اجبار آدما رو وادار به هر  -

 .باقیش مهم نیستکاری می کنه، ولی من راضیم، 

اشک حلقه شده میان چشمانش هر لحظه بزرگتر می شد، کاش روزی 

 !که او هم می توانست بگوید راضیم می رسید

بلند شد و خود را در آغوش گرم مهگل انداخت، مهگل ناخواسته از جا 

قه کرد و تمام خواهرانه اش حل افراشوک زده سریع دستانش را دور گردن 

 .را به جان دختر ریخت

تا سبک بشی، ولی بدون از این به بعد تنها   گریه کن عزیزم، گریه کن -

یک  نیستی، باشه، من پیشتم، همیشه و همه جا، از این به بعد فکر کن

 براش خیلی عزیزی، بهم قولی می دی؟خواهر داری که 

افرا سر و صورتش را روی شانه ای مهگل کشید و مطمئنش کرد او بیشتر 

 .از خودش به این نسبت خیالی محتاج است

*** 

 .عقب دور بازویش گره خورد و رو میکرد که دستی از داشت برگه ها را زیر

 !ترسیده برگشت و هینی کرد

 !ن عجله؟کجا با ای -

 .ترسوندیم! سیامک -

 .دیگه خب می خواستم بترسی -

 "سههفتاد و پارت "

*** 

سیامک این را گفت و خنده ی پر صدایی کرد، هیجان از چشمانش می 

تسلطی نبود، دست مهگل را گرفت و اینبار به اتاق خودش دیگر ریخت و 

 .هدایتش کرد

 چیکار می کنی سیامک؟ -



قه باهات حرف بزنم، همین، حاال این کاری نمی کنم، می خوام چند دقی -

 ؟برگه ها چیه دستت

روی  ،مهگل که محو حرکات سیامک شده بود، حرفی نزد و خیره به اتاق

 .تخت نشست

 !نمی دونستم اتاقت انقدر قشنگه -

دستش را جلو برد و موهای مهگل را پشت گوشش فرستاد و کنار 

 :گوشش لب زد

نیست که قشنگه، خیلی چیزای  تو خیلی چیزا رو نمی دونی، فقط اتاقم -

 ...که دیگه م هست

 .دستی روی دهانش گذاشت و با چشمانی درشت شده به حرف آمدمهگل 

 !تو جدی زده به سرت انگار -

جمله اش را که تمام کرد خواست از جا بلند شود که بی هوا دستش 

کشیده شد و روی تخت افتاد، سیامک رویش خیمه زد و چشمان تب زده 

 .او دوختاش را به 

 ...فقط چند دقیقهمهگل  -

 !چند دقیقه چی؟ -

دید، نفسش را پر صدا بیرون داد و   چشمان و کالم دختر که در رضایت را

و نفس کشید،  ، سرش را در گودی گردنش فرو بردگرفتکنارش آرام 

 .دمی عمیق، با چاشنی خواستن و خواسته شدن

 و؟آرامش می گیریم، می فهمی من تتنت داغ مهگل، کنار -

ود و نادت نداشت، عادت نداشت اینطور بی پروا بشم عه مهگل هنوز

 .لمس شود

اشکی گوشه ی چشمش نشست و سرش را پائین کشید، اما عطر تن 

برای کسی که خودش دل  ،مرد زیر مشامش بود و آرام ماندن و دم نزدن

 !، راحت نبودیشقادل می زد برای این ع

نیستی، انگار یک چیزی گم دیگه نمی خوام بری، می فهمی؟ وقتی  -

 !کردم

وید من هم، اما سکوت کرد تا سیامک باز هم بگوید، باز مهگل خواست بگ

 .بکشاندچه بیشتر در قهقرای این عشق  هم بگوید و او را هر

 پارت هفتاد و چهار

*** 

 !بیا عزیزم، این وسایل نقاشی، ببینم دیگه چه بهونه ای می یاری-

وسایل را از دست مهگل قاپید و نگاه  ،شدبلند  افرا ذوق زده از جا

 .خریدارانه ای به آن انداخت

 .خیلی ممنونم -

 .لبخند پهنی زد و باز مهگل را به آغوش کشید بعد 



موهای ابریشمی دختر کشید و در دل دعا کرد  یمهگل هم دستی رو

 .بیندغم چشمان افرا را ن  دیگر

*** 

الجرعه محتویاتش را سر گیالسی برداشت و از مایع سرخ رنگ پر کرد، 

 .خیسش را روی هم گذاشت  کشید و چشمان

 اما اهمیتی نداد و باز ،صدای ممتد گوشی  اعصابش را متشنج کرده بود

هنوز  ،درد معده اش تشدید شده بودبا این که هم گیالس را پر کرد، 

 !دست برنمی داشت

کرده  رها  دبه حال خواو را چند روزی بود  !باید سراغ افرا می رفتشاید 

 !جسمش یاری اش نمی کردبود، اما 

 .خود را روی تخت انداخت و دستش را روی پیشانی گذاشت

، بی هوا از جا پرید و صدای هاافکارش پر کشید به آن روزاما همین که 

 .و از اتاق بیرون رفت شکسته شدن جام ذهنش را خراشید، پوفی کرد

؟ چرا ثانیه ای رهایش هامات دست از سرش بر نمی داشتوچرا این ا

 نمی کرد؟ چرا همه چیز سراسر عذاب بود و عذاب؟

در را کشید و بغضش را فرو خورد، اشک حلقه شده در ی دستگیره 

انتقام جویانه تر از همیشه چشمان سیاهش را سریع پس زد و با ذهنی 

 .شداتاق دخترک وارد 

 .ی آمدرا ندید، صدای دوش آب م او به دور و بر نگاهی انداخت، 

 .پوزخندی زد

که چشمش به یک مشت  ه بودسرش را به دیوار پشت سر تکیه داد

 .کاغذ روی میز افتاد

صورتک گریان روی کاغذ که نیمی سیاه و نیمی به قدم بلندی برداشت و 

 .سفید بود خیره شد

 .برگه را برگرداند، تصویر هنوز هم می گریست

*** 

 پارت هفتاد و پنج

*** 

را بردارد که سایه سیاه مردی مشوشش کرد، تصور برگشت تا حوله 

کار سختی نبود، باز تمام اندامش  ،اینکه چه کسی به انتظارش نشسته

 .شد به لرزه درآمد و چشمانش گشاد

 "ای خدا ؟باز چی می خواد از جونم"

اگر دانست  لبش را به دهان کشید و به ناچار از حمام بیرون آمد، می

 .اهورا خودش به سراغ او خواهد آمدقدری بیشتر ادامه دهد، 

با قدم هایی سست، در را باز کرد، بند حوله را دور تنش محکم کرد و 

اهورا به محض شنیدن صدای در، برگه را روی میز گذاشت و سریع روی  

 .تخت نشست



افرا ثانیه آخر دیده بود و  جانش داشت باال می آمد که مبادا بابت این خبط 

 !هم بازخواست شود

 :سر بلند کرد و با لحن معذبی گفت

 .سالم -

 .از او گرفت و تک سرفه ای کرد را اهورا با اخم رویش

 چرا این وقت شب رفتی حموم؟ روزو ازت گرفتن؟ -

 !کاری نداشتم، نمی دونستم باید چی کار کنم...آخه...خب...چیز -

 .بیا بشین -

 .تند سر تکان داد و مضطرب کنارش نشست و در خود مچاله شد

 می دونی که پیست چیه هان؟. هفته باید بریم پیستآخر  -

 .قهقهه ای کرد و دستی دور لبش کشید

می خوایم بریم برف بازی ! توی احمق آخه چه می دونی پیست چیه -

 حالیت شد؟

افرا مظلوم تر از همیشه سرتکان داد، می دانست پیست چیست، از 

 !پشت  کوه که نیامده بود

همونایی که چشمشون توی آشغال رو خواستم بدونی،بچه هام هستن،  -

 .گرفته

تمام عظالتش منقبض  ،این را گفت و باز خندید، اما دختر بیچاره از ترس

 !درک کند چشم کی را گرفته است توانست شده بود و نمی

جلو فقط نگاه اهورا را که دید، حوله را که از سر شانه اش عقب رفته بود 

 .کشید و با مشت محکم گرفت

 .ی از این ترس بی مورد، سمتش براق شداهورا عصب

 چیکار می کنی عوضی؟  فکر کردی خوشم میاد تن کثیفت رو دید بزنم؟ -

 هان؟

  

 پارت هفتاد و شش

*** 

تنش کنار زد و موهایش را به روی از ، دست برد سمت حوله بالفاصله 

 .چنگال گرفت

 :کنار گوشش لب زد

 نظر داشته باشم؟بدبخت پاپتی، تو چی داری که نگرانی من بهت  -

 :اینبار آرام تر گفت و سرش را جلوتر کشید

 ، کدومش؟خودت رو دست باال گرفتی؟ یا منو احمق فرض کردی -

حبس شده بود، چه باید می گفت؟ حرفی برای در گلو نفس رفته بود و جانش 

 !گفتن بود؟



خواست باز کنار گوش دختر زمزمه کند که حس کرد یک جای کار می لنگد، 

که می لنگید، اما قفسه ی سینه اش پر را تا خفه کند هر آنچه از کرد  دهان ب

 .حجم شده بود

 :به حرف آمدزده حرص   

 .بلند شو لباست رو بپوش -

او   نه ،افرا در چشمانش بی درنگ زل زد، او که گفته بود نه خودش احمق است

 !ست؟حدش در حد اهورا

 ؟ا این حوله بشینیبه چی نگاه می کنی؟ فکر کردی قرار تا صبح ب -

 شمام هستین؟ -

 .نخندون منو دختر، بلند شو -

تشر رفت، افرا تکانی خورد و نرم از جایش بلند شد، سیل اشک بود که باز 

می ریخت و صورتش را می سوزاند، حاال چطور قرار بود جلوی او لباس 

 ؟!بپوشد

 .ملتمس برگشت و نگاهی به صورت پر اخم اهورا انداخت

 برم تو حموم؟ -

 .وابی نگرفت، اگر مخالف بود قطعا باز اراجیف بهم می بافتج

 .در پاگرد حمام مشغول شدسریع لباس هایش را چنگ زد و 

نگاهی به دورو بر انداخت، دلش یک لیوان آب خنک می دختر که رفت، 

خواست، دستی پشت سرش کشید و به پارچ روی میز خیره شد، یعنی 

 می خورد؟او باید از لیوان دهنی 

 ارت هفتاد و هفتپ

*** 

اما حالش  ،لیوان را بی فکر پر کرد و یک نفس سرکشید، خیلی خنک نبود

 .را بهتر کرد

خمارش را که باز کرد، یک عروسک فانتزی با موهای بلند مواج   چشمان

او یک عوضی نه خودنمایی می کرد، تند سر تکان داد، جلوی رویش 

 !بس بیشتر نبود، همین  و

  

 .بشین -

 .ند نشست و سرش را زیر انداختافرا ت

رو آماده کن، معلوم  تپس دیگه تکرار نمی کنم، برای آخر هفته خود -

در رفتی، اما  رساونبار ق ؟فهمیدی که چی میگم! نیست چی پیش میاد

 .اینبار دیگه چیزی معلوم نیست



نشست و با صورتی که خیس از اشک بود روی زمین زانو  دوبی هوا،  افرا

 .تادبه التماس اف

 .التماس میکنم ون، بهتینخواهش میکنم، با من این کارو نکن ،رو خدا تو -

 :پس کشید و غرید بدستانش را با شتا

برای چی دارم خرج توی بی فکر کردی پس دست کثیفت رو به من نزن،  -

 ...همه چیز می کنم، هان؟ فکر کردی دلم به حالت سوخته یا

 .هایش بردکالفه دستی بین مو باقی حرفش را خورد و

اصال چرا دارم بهت توضیح می دم، تو فقط می گم چشم، چون راه دیگه  -

 .ای  نداری

جمالتش را که از میان دندان های کلید شده اش گفت، بلند شد و بی 

 !حرف دیگری از اتاق بیرون زد، ذهنش ولی حاال انگار کمی آرام تر بود

*** 

تکی غرق در غم و تمثیل خودش بود، صورخیره شد،  نبه صورتک گریا

تنهایی، اشکش چکید و باز چکید؛ کاغذ خیس و رنگین شد، درد تمامی 

 نداشت؟

 واقعا زندگی از جانش چه می خواست؟ 

 بی پروا شدنش را؟ بی عفت شدنش را؟ 

 !را؟ واقعا چه می خواست شهمراه شدن و سکوت کردن

را  کاغذ را میان دستانش مچاله کرد و گوشه ای انداخت، دیگر نقاشی

 .هم دوست نداشت

*** 

 تشپارت هفتاد و ه

*** 

 خوبی پسر؟ -

 .خوب نیستم -

اهورا، اوضاع معده ت واقعا وحشتناک، اگه به دادش   نبایدم باشی -

 .زل خداحافظی رو بخونیغنرسی، همین روزا باید 

 .چه بهتر -

از بچه ها شنیدم یک دختر بچه رو به سرپرستی گرفتی، پس برای چی  -

 این کارو کردی؟

 .حماقت کردم! دونم نمی -

 این همون دختری که ازش حرف میزدی؟  نکنه ،ببینم اهورا -

 !اهورا مانده بود تائید کند یا تکذیب

 فرقی میکنه؟ -

 باهاش رابطه داشتی؟ -

 .نه -

 هنوزم سر حرفت هستی؟ -



 !نمی دونم -

 .بی خیال شو، پشیمون بشی راه برگشتی نیست -

 !شدمفعال درگیر یک موضوع دیگه هستم، شایدم پشیمون  -

 .خوبه -

 . اوهوم -

اهورا می خواست موضوع بحث را عوض کند برای همین، بی جهت 

 .موضوع آخر هفته را پیش کشید

 آخر هفته قراره بریم پیست، میای؟ -

 سهندم هست؟! پیست؟ نمی دونم -

 .آره، فرهان و بقیه هم هستن -

 .مطمئن نیستم، اما بهت خبر می دم -

 .باشه، پس می بینمت -

 .می بینمت -

 گفته  که به سامای دیگری تماس را قطع کرد و باز به خواسته  بدون حرف

 ؟بود فکر کرد، واقعا باید این کار را میکرد

 !شیرین تر میشدکرد، زجر دادن افرا  نمی شاید اگر این کار را

ابرویی در هم کشید و نقشی روی کاغذ های انباشته روی میزش 

 !، چه روزی می شد آن روزانداخت

 نهپارت هفتاد و 

*** 

 !سیامک کاش میگفتی افرا رو با خودش نبره -

 به نظرت به حرف من گوش می ده؟  -

 !دونم چرا این دختر انقدر از ارباب می ترسه نمی  -

اون دختر زندگی سختی داشته، اذییتش کردن، ! کاری به ارباب نداره -

 .حق داره به کسی اعتماد نکنه

 !کنه نگرانم می اما ترسی که از اون داره عادی نیست، -

 .گرده به این چیزا فکر نکن، باالخره اونم به زندگی عادی بر می -

سیامک این را گفت و خنده ی نمکی به روی مهگل پاشید و همراهش دستی 

 .زد به صورت مهتابی اش

 !رنگت پریده؟انقدر چرا  -

 .نه، خوبم -

 مطمئنی؟ -

ر های این مهگل شرم داشت از مشکل ماهانه اش بگوید، خوب نبود و کا

 .حسابی بی جانش کرده بودچند روزه اش هم که 

 .لبخند زورکی زد و دست به کمر از جا بلند شدبا این حال 



یادم میاد وقتی ستاره به این حال و روز می افتاد، کسی تو خونه سمتش  -

 .نمی رفت

 .سیامک این را گفت و به یاد خواهر غریبش بغضی مردانه کرد

 .پا تند کرد تا بیشتر از این رسوا نشودو  ا بیرون دادمهگل خجالت زده نفسش ر

 :به حرف آمدباز اما سیامک 

 .کجا میری دختر؟ بمون کارت دارم -

 .باید برم، کلی کار ریخته سرم -

مهگل جان هزار بار نگفتم، همه کارا رو خودت تنهایی نکن، پس این  -

 خاطره و شیرین چه غلطی میکنن؟

 .اونام دستشون بندهخب  -

شدی از خوب بودن؟ چرا دروغ میگی؟ خودم دیدم همیشه از زیر خسته ن -

 .کار در میرن و خودت جورشون رو می کشی

می گی چیکار کنم؟ برم پیش آقا شکایت کنم که هم اون دوتا رو به  -

 دردسر بندازم، هم یک مشکل به مشکالت اون بیچاره اضافه کنم؟

 شتادپارت ه

*** 

 :فی کرد و باز ادامه دادوپمهگل 

 یر ضمن تو که الالیی بلدی چرا خوابت نمی بره؟ تو که خودتم مدام دارد -

 .کنی می تکارای پاوه رو راست و ریس

نگاهش را در صورت دختر چرخاند و بی فکر صورتش  ،سیامک جلو تر آمد

فرو را جلو برد، لب هایش که لب های مهگل را لمس کرد، تمام  تلخی ها 

گار نمی خواست رهایش ناما  اینبار ا ،ریخت، بار قبل فقط بوسیده بود

 .مجنون تر می کرد نرمی لبهایش دیوانه کننده بود و مرد بی طاقت را !کند

باالخره سرش را پس کشید و نفس نفس زنان  گذشت،چند دقیقه ای که 

 .چشمانش را بست

 همین روزا با اهورا حرف می. شه، دارم کم میارم مهگل این طوری نمی -

 .یم خودمون رو عذاب می دیمزنم، بی خودی دار

 :مهگل آب دهانش را نرم فرو داد و با لکنت به حرف آمد

 !چی می خوای بهش بگی؟ -

من عاشقتم مهگل، دیگه نمی تونم این شرایط رو تحمل کنم، دلم می  -

 .با تو نفس بکشمخواد 

 !چی میگی سیامک؟ -

 به حرفام شک داری؟ -

 .ن بودشک نداشت، مطمئاصال مهگل سرش را زیر انداخت، 



سیامک سکوتش را که دید دستی زیر چانه اش زد و مجبورش کرد به 

 .چشمانش نگاه کند

 .چرا نگاتو می دزدی؟ قربون اون چشمات -

با خنده نگاهی به مهگل کرد و باز بی هوا بوسه ی داغی روی گونه اش 

 .و بی حرف دیگری رفت نشاند

 !و مهگل ماند با یک دنیا حس قشنگ

*** 

 ن رو دوست داری؟عزیزم ببین ای -

، اما افرا نگاه عسلی اش را روی لباس تاب داد، قشنگ بود، خیلی قشنگ

 !مانده بود که برای چه باید لباسی انتخاب کندمردد 

 این برای چی مهگل  جان؟ -

 !دیگه مگه خبر نداری؟ داری با آقا می ری مهمونی -

 ؟!مهمونی -

 .عزیزم، مثل سری قبل  آره -

 

 پارت هشتاد و یک

*** 

پیست به او گفته بود قرار است اهورا ا چینی به پیشانی انداخت، افر

 !بروند و حاال باید برای یک مهمانی لباسی انتخاب کند

 !بهم گفته بود میریم برف بازی، خبری از  مهمونی نبود -

 .مهگل شانه ای باال انداخت و خنده ی نمکی کرد

 .اینطوری گفت عزیزم به من که -

نگاهی انداخت، حتما دلیلی   اد و باز به لباسافرا مطیعانه سر تکان د

داشت که اهورا نظرش را عوض کرده بود و او نمی توانست بیشتر از این 

 .کنجکاوی کند

 حاال اینا رو ول کن، از لباس خوشت اومد؟ -

 !نمی دونم -

 ...اینو ببین ، بیااصال ولش کنخب خوشت نیومد؟ وا  -

که با قبلی خیلی تفاوت مهگل این بار لباس دیگری جلوی رویش گرفت 

 .داشت 

 

افرا با چشمانی گشاد شده به دستان مهگل خیره شد، این یکی فوق 

العاده بود، از همان اول که لباس را از کاور جدا کرد و روبرویش گرفت، 

 .زیبایی لباس محسورش کرد

خاصی داشت، چشمانش می خندید،  مدلکه بود  یحریر فیروزه ای رنگ

 .لبهایش هم

 خوشت اومده، آره؟ از این -



 .خیلی قشنگ مهگل جان. اوهوم -

هم خدا رو شکر که خوشت اومد، مونده بودم اگه این یکی رو  ،خوبه -

 .باید به آقا می گفتم بره یکی دیگه بخره! نپسندی چیکار کنم

 این ها رو اهورا خان گرفته؟ -

حاال تو هی ازش بترس، من که بهت ! آره دیگه عزیزم، پس چی فکر کردی -

 .خیلی دوستت داره میگم

 .دستش آمده بود قبال اهورا افرا فقط سر تکان داد، میزان دوست داشتن

 !ممنون، ولی کاش می شد نرم -

 .مهگل دستان دختر را در دست گرفت و همراهش روی تخت نشست

 چیزی هست که بخوای بهم بگی؟افرا؟  -

 !در مورد چی؟ -

 

 پارت هشتاد و دو

*** 

آقا می ترسی؟ اون مرد خوبی، خشک و سرد  در مورد اینکه چرا انقدر از -

اما به وقتش خیلی مهربون میشه، حاال کم کم می فهمی عزیزم،  هست

ببین این که می خواد باهاش بری، یعنی این که دوست داره بیشتر 

 ی، می هست شکنارش باشی، به هر حال االن تو جزئی از  خانواده 

که اونم خیلی سال رفته ره دا پدر بزرگیک دونی که کسی رو نداره، فقط 

 .و خبری ازش نیست

همیشه برایش جای سوال داشت که چرا اهورا تنهاست و خانواده ای 

 .موضوع وقت خوبی بوداین ندارد، االن برای فهمیدن 

 ؟!یعنی پدر و مادر نداره -

 .مهگل با شنیدن این سوال اخمی در هم کرد

 قول می دی به کسی  حرفی نزنی؟ -

 !فی نمی زنممن که با کسی حر -

 .م هستمی دونم عزیزم، اما به هر حال سکوت کنی به نفع خودت -

 .، حتمااوهوم -

راستش منم از گذشته ی آقا چیز خاصی نمی دونم، سیامک فقط برام  -

 گفته که ظاهرا وقتی  بچه بوده پدر و مادرش می میرن و سرپرستی شو 

 میره، انگار پدربزرگش به عهده میگیره، که اونم چند سال پیش از ایران

آقا هم از اون سال به  !عاشق یک نفر شده که خیلی ازش کوچیکتر بوده

 .بعد با پدربزرگشم قطع رابطه میکنه

 

، اهورا برعکس او گذشته ی کرد نفس بلندی کشید و چشمانش را تنگ

 !موهومی داشت، شاید حاال کمی بیشتر می توانست درکش کند

 ی؟مهگل؟ یک چیزی  بپرسم راستش رو میگ -



 !تا چی باشه عزیزم؟ -

 با کسی مشکلی چیزی داره؟اهورا خان  -

 .به فکر فرو رفت و  در جایش جا به جا شدمهگل 

تا حاال تو این مدت ندیدم با کسی  !آزاریه و کم یآدم بی حاش !نمی دونم -

 ...هاتپیش بیاد، منبراش داشته باشه یا مشکلی چیزی برخوردی 

منتظر  اگاهی انداخت، دختر شدیدمهگل سکوت کرد و به چهره ی افرا ن

 !ادامه ی حرف مهگل بود، اما مردد مانده بود که بگوید یا سکوت کند

، دستش را جلو برد و دستان مهگل را افرا که تردید را در نگاه مهگل خواند

 .گرفتمحکم 

 پارت هشتاد و سه

*** 

 مگه نمی ؟خواهش میکنم، مگه نمی گی بهش نزدیک شو ،رو خدا تو -

باهاش کنار اینطوری بهتر بتونم شاید پس برام بگو، ؟ زش نترسمخوای ا

 !بیام

 .مهگل سری تکان داد و لبی تر کرد

مطمئن نیستم، اما غمی که تو چشمای خیلی منم می دونی افرا جان،  -

نشون از یک اتفاق شوم تو گذشته ش داره، چیزی که داره  ،آقا هست

 !ق افتاده فراموش نشدنیچیزی که اتفانابودش میکنه، انگار  ذره ذره

به و  بود و رفتار جنون آمیز اهورابه دنبال دلیل آن همه کینه توزی  که افرا

که نمی دانست  از طریقیاش گذشته  شایدفکر می کرد ش خود خیال

کرد تا چیزی از میان می سعیش را ، داشت   چیست، با مرد گره خورده

 :داد باز ملتمس ادامهبرای همین کالم مهگل بفهمد، 

 !؟چه اتفاقی براش افتاده هیچ کس نمی دونهواقعا یعنی  -

حق  دخالت نداریم، به ما ، میگه که حرفی نمی زنه سیامک! نمی دونم -

 .هر حال اون ارباب این خونه ست، نمیشه زیاد توی کاراش کنجکاوی کرد

افرا که فهمید فعال کنکاش بیشتر چیزی عایدش نمی کند، سری تکان داد 

 .هگل را رها کردو دستان م

 .اوهوم می فهمم -

 :گفتای مهگل دستی روی سر دخترک کشید و با لحن خواهرانه 

 !عزیزم برات تعریف کردهمه چیز رو   شاید یک روزی خودش -

خوب جواب افرا یک چیز بیشتر نبود، پوزخندی که مهگل معنی اش را 

 !نفهمید

*** 

بند وجودش را می انتظار یک اتفاق شوم، بند  تمام  تنش نبض می زد و

و مطمئنا   قسر در برود اهورالرزاند، حتم داشت اینبار محال است به قول 

 !دنیا تیره و تار تر از این می شد



او را شبیه عروسک قصه ها آینه انداخت، مهگل  نگاهی به خودش در

 .در راه است  افت شاهانهیبود و این یعنی یک ض ساخته

یاهی اش، بخت سیاهش را فریاد بزند، اشک چشمانش را پس زد تا مبادا س

 .بغضش را فرو خورد و در دل دعا کرد تا خدا خودش به داد بی کسی اش برسد

*** 

 پارت هشتاد و چهار

*** 

 .گاهی می خندید و گاهی اخم صورت جذابش را پر می کرد

، قرصی در دهان گذاشت، را با قدم های بلند طی کرد طول و عرض اتاقش

کار بی ربط و باربطی   عطرش را روی گلو اسپری کرد، دیگرجامی سر کشید و 

 .بازی را شروع کند، باید می رفت تا که نکرده باشد نبود

 .مهگل را صدا زد و کت خوش دوختش را هم روی دست انداخت

جانمی گفت، نگاه  طورهمان  پشت در رسید و  ،د به لبمهگل لبخن

مه چیز مطمئن شد، بیرون انداخت و وقتی از ه به اتاقش اجمالی دیگری

 . رفت

 من آماده م، افرا رو حاضر کردی؟ -

 .بله قربان -

 .بهش بگو بیاد پائینپس اوهوم خوبه،  -

 چشم؛ امر دیگه ای ندارین؟  -

 .نه ممنونم، بابت همه چیز -

مهگل نفس عمیقی کشید و خواهرانه اربابش را نظاره کرد، دوستش 

اطر داشت و ناراحتی خاما به او تعلق  !داشت، علتش را نمی دانست

 .اش را تاب نمی آورد

 .سری زیر انداخت و سمت اتاق افرا رفت، تقه ای به در زد و وارد شد

 آماده ای خانمی؟ -

 .بله -

 .ایستاده پس بیا، آقا منتظرت -

 .باشه ،اوهوم -

سمت مهگل رفت و دسته ی  ،با چشمانی گشاد شده و صورتی گل گون

ش تاثیر اندامنه ای روی فشرد، استرس بیمار گو  کیف را در دست

 .گذاشته بود و حرکاتش را کند کرده بود

 :مهگل مغموم نزدیکش شد و گفت



نده، وقتی اینطوری می بینمت منم  خواهش می کنم  انقدر خودت رو آزار -

دلشوره می گیرم، باور کن اتفاقی نمی افته، فقط یکی دو روز می ری 

 .تاتاق تنهاییگردی به همین  خوشگذرونی و بعد دوباره بر می

افرا تیکه کالم مهگل را نادیده گرفت و نفسش را بیرون داد، هیچ کس حال 

 !او را نمی فهمید، هیچ کس

  

 پارت هشتاد و پنج

*** 

از غمبادش را دید زد، دخترک نمی  پشت سرش ایستاد و تن سست 

 .رفت، فقط مثل مرده ای متحرک جا به جا می شد

 .کید و خود را به افرا رساندبی هوا اشکی از گوشه ی چشمش چ

 حالت خوب نیست افرا؟ می خوای باهاش حرف بزنم؟ -

 .چشمان گداخته اش را به او دوخت و مظلومانه لب زدافرا 

 .بی فایده ست، باید برم -

مهگل تنها سر تکان داد  و گذاشت تا برود، بلکه بتواند با خودش کنار 

 .بیاید

*** 

نفس پرصدایی کشید و ساعت مچی اش را دور دست تاب داد، 

رای ثانیه ای بست، انتظار همیشه برای او کشنده بود، ب را شچشمان

 .عصبی خواست فریادی بزند که افرا را در آستانه ی در دید

چینی به پیشانی داد و پایش بی اراده سمت دختر کشیده شد، حالش 

 !را نمی فهمید، اینکه چرا دوست دارد بداند خوب شده است یا بد را هم

لبخند کجی زد، فاصله را کمتر کرد و مثل همیشه خود را در منجالب توهم 

 "!یا نه اسارت آماده ستمی خوام بدونم واسه فقط " فرو برد 

 .سمت پائین موهای دختر بردرا خنده ی خبیثی کرد و دستش 

 انگار، ، نبود ، اما دردی که همیشه داشتموج دردی تلخ، پیچیددر دلش 

 !، زق می زدکه نباید می بود ولی بودحس لنگیدن یک   از

 .لمس کردعصبی دستش را پس کشید و پشت سرش را 

 !بریم؟ -

این اولین باری بود که اهورا از او سوالی پرسیده بود و با چشمانش 

، اما قلبش مثل منتظر جواب بود، ابرویی باال داد و مردد بله ای گفت

 !گنجشک بی تاب می کوبید

با شنیدن صدای افرا تازه به خود آماده بود با لحن تلخی  که انگار هم اهورا

 :گفت

 !خوشم اومد ،خوب خودت رو ساختی، آفرین -

 .مهگل خواست، منم مثل همیشه مجبور به اطاعت بودم -

 .مجبور به اطاعتنهم تو برده ی منی، برده ها  -



خاموش کند، در چشمانش خورد تا جوشش اشک را فرو افرا بغضش را 

 !کرد ی را دوا نمیگریه کردن درد

*** 

 

 پارت هشتاد و شش 

*** 

شده و به یک جای نامعلوم خیره را روی لب هایش می کشید دستش 

 !را تداعی می کرد  ی می آمد و سمفونی خواببود، صدای موزیک الیت

 .ناخواسته چشمانش را روی هم گذاشت

*** 

با ! بودنفس در سینه اش حبس شده بود و انگار بختکی روی جانش افتاده 

چشمانی سرخ به دور و برنگاهی انداخت، باز سایه سیاه آمده بود، عقب 

عقب رفت، سوز سردی می آمد، جان در تنش یخ بسته بود، صدای زوزه 

گرگ رعشه به تنش انداخت، دستی روی گوش هایش گذاشت و سراسیمه 

وه نعره اش همراه شد با سقوطش از آن ک  ثانیه ای بعددوید، دوید و دوید، 

 .بلند

پایش روی ترمز میخکوب شد و با شتاب به شیشه خورد، صدای نعره های 

 .گوشخراش بود ،دختر

نفس نفس زنان گوشه ای ایستاد، سمتش خم شد و تکانش داد، هنوز هم 

 .صورت کوچکش را احاطه کرده بود ،نعره می زد و دانه های درشت عرق

 !وبلند ش افرا؟ افرا -

ش را صدا می زد، اما دختر در قهقرای مرگ تکانش می داد و مدام اسم

 .دست و پا  می زد

اما ترسید، از ماشین پیاده شد و ! از چرا نمی دانست یک آن ترسید،

و باز تکانش داد،  سمت دختر دوید، در را باشتاب باز کرد و رویش خم شد

کم کم هوشیاری اش را برگرداند، بی  ،صدای ممتد اهوراهوای خنک و 

بین پلک هایش را باز کرد، شیطانی که در  ،از همیشه ن تررمق و بی جا

 .بود رویشکرد، حاال جلوی  خواب دنبالش می

 .خود را عقب کشید و به التماس افتاد

 .رو خدا، بهتون التماس میکنم خواهش میکنم، تو -

کرد، اما نمی  کرد، می لرزید و التماس می می لرزید و خواهش می

 .رچه قلب بود در صاحب آن صدا مرده بوده ،دانست در همان شب لعنتی

مطمئنش کرد تنها برای یک چیز زاده شده سیلی به صورتش خورد و 

 ...بی صدا مرگاست، 



 هفتپارت هشتاد و 

*** 

کرد، اینبار  نشسته بود و ناباورانه اطراف را نگاه می  گوشه ای کز کرده

الش داشت و ح وحشتناک تر از قبل بود، بوی همه چیز می آمد همه چیز

شد، به خصوص با آن حال نزاری که پا در مهمانی گذاشته  زیر و رو می

 .استده نهنوز ز بود، جای شکر داشت که 

و  بود از همان ابتدا اهورا تنهایش گذاشته بود و سراغ هم پیکانش رفته

 .همین دوری بود ،داد تنها چیزی که فعال قلبش را تکسین می

ظهر چیزی  را سمت شکمش برد، از دستشلبش را به دهان کشید و 

 .نخورده بود و ضعف تمام وجودش را گرفته بود

دست برد سمت ظرف، شیرینی نسبتا بزرگی برداشت و به دهان 

 .این روزهایش طعمگذاشت، طعمش اصال شیرین نبود، درست مثل 

کشید، تکیه اش را به  بعد لیوان آبی سردانه ای دیگر در دهان گذاشت، 

 .و باز بی هدف به روبرو خیره شد م کردمحک  صندلی 

چند دقیقه ای گذشته بود که حس کرد سرشانه اش می سوزد، ترس 

به نگاه مردی که چشمان آشنایی   به عقب برگشت و نگاهش  ،خورده

 .گره خورد ،داشت

 سالم عروسک، من رو یادت هست؟ -

 .تکان بدی خورد و در سینه جا به جا شدقلبش 

دروغ محض  ،کرد تا آنچه اهورا گفته است میتمام مدت داشت دعا 

 .دنیای اهورا دروغین نبود  چیز در باشد، اما هیچ

با سر سالمی داد و بیشتر در خود مچاله شد، عسلی چشمانش می 

 .دل مرد را می برد  لرزید و

بود،  ، تمامش در معرض دیدافتادظریف دختر ی فرهان نگاهش به باالتنه 

 .را پائین کنار گوش دختر رساندلبخند کثیفی زد و سرش 

 .پاشید دختر صورتروی داغش را  بازدمنفس عمیقی کشید و 

 می   دست نخورده، آخ که داری دیونه مال تو خوشم میاد، بکر و ثاز ام -

 .کنی دختر

 .رد کرد افراو از جناق سینه ی  برد تردستش را جلو

 !شد، مرد تا این حد بی شرم باشد باورش نمی

 .صدایش را باال بردهوا عقب کشید و  خودش را بی

 .ه من دست نزنــب -

 خوشت نیومد؟! چرا؟ -

افرا نفرت زده  به چشمان سبزش خیره شد، از چه چیز آن حیوان صفت 

 ؟!باید خوشش می آمد

 تشپارت هشتاد و ه

*** 



 .گمشو، وگرنه به اهورا میگم -

 .درک صدای قهقهه ی فرهان گوشش را کر 

 !م پیشنهاد داد، آخ دختره ی احمقرو به اون خودش تو...هه -

تبدیل به د و تمام امیدش به یک باره زحلقه معصومش  اشک در چشمان

 .شد یسراب

، بودد، تیرش به هدف خورده ز خواند، پوزخندی فرهان داغ نگاهش را 

 !می زد اما دختر ساده تر از این حرف ها ،بودهنوز با اهورا همکالم نشده 

*** 

 !هوراا خوشحالم می بینمت -

 راو هم از این دیدا ستبه چشمان میشی سام خیره شد، نمی دان

د، فقط سر راساسا دیگر چیزی خوشحالش نمی ک! خوشحال است یا نه

 .تکان داد و جامی سر کشید

 دست برنمی داری پسر؟ می خوای خودتو به کشتن بدی؟ -

 .ولم کن سام -

و برد  دست در جیب ،د و مثل ژست همیشگی اشیکش  سام پوفی 

 .بلکه آرام گیردتا  بستچشمانش را برای ثانیه ای 

 هدفت از این کار چی بود؟ -

 !کدوم کار؟ -

 !ت نزن اهورایخودتو به خر -

 !نمی فهمم چی میگی -

 برای چی اون  دختر بیچاره رو آوردی تو اون عمارت کوفتی؟ -

 !باید بهت توضیح بدم؟من  -

 .اصال به درک، هر غلطی می خوای بکن -

 .سرت به کارت خودت باشهاوهوم، این خوبه،  -

 االن کجاست؟ -

 !نمی دونم -

 .مرد احمقی زیر لب نثار اهورا کرد و فکش منقبض شد

 کجا نشسته؟ ییعنی نمی دون -

 چیکارش داری؟ -

 !فقط می خوام ببینمش همین، فکر کن محض کنجکاوی -

 .اوناهش، اونجایی که فرهان ایستاده -

 اون گرگ تنها گذاشتی؟ اون بچه رو با -

 

 نهو  پارت هشتاد

*** 

 .رفتتا جوابی از اهورا بشنود، بی درنگ سمت  دختر  اندنم  دیگر

 .زد  شد، از همان جا فرهان را صدا فاصله اش که کم 



 .شد  د و به دکتر به قول خودش قالبی خیره اایست فرهان صاف 

 خوبی دکتر جان؟! ببین کی اینجاست؟به، به  -

 خوبم، تو خوبی؟ -

 .ممنون به لطف شما -

 ؟بهش می زنیکارت داشت، یک سر  راستی اهورا...خوبهاوهوم،  -

 و علی رقم میل باطنی اش عروسکش را تنها  داد تند سری تکان

 زد و کنار دختر  ، به محض دور شدن فرهان، صندلی را دور شتگذا

 .نشست

 و تشکر دز  لبخندی ،افرا  که به خیالش فرشته نجاتی سراغش آمده

 .گرمی کرد

 .واقعا ممنونم -

 برای چی تشکر میکنی؟ م، خوبی،سال -

 .منو ازدست اون عوضی نجات دادین، لطف کردین -

 داشت اذییت میکرد؟ -

اما چشمان  !نمی دانست چرا بی هوا به یک غریبه اعتماد کرده است

 .مرد زیادی مطمئن بود

 .این روزا همه منو آزار می دن، دیگه عادت کردم -

تحمل آزار دیدن انسان ها  ، هیچ وقت تاب وکردهوا را کم  ،بغضی در گلو

 .واتش را شل کرد و به چشمان دختر زل زدارا نداشت، کر

 .به خصوص او که مثل یک برگ گل معصوم بود

 برای چی اینجایی؟ اسمت افراست درست میگم؟ -

 .کسی چیزی بهم نمی گه !خودمم نمی دونمبله،  -

را سام اخمی در هم کشید و  در ذهنش احتمال اینکه اهورا این دختر 

 .باشد قوت گرفت هیددزد

 .آب دهانش را نرم فرو داد و بی هوا دستان دختر را در دست گرفت

افرا ناخواسته دستانش را پس کشید و چشمانش ترسید، متوجه ترس 

 .درونی دختر شد و با شرمندگی به حرف آمد

 .کنم،  از  من نترس، کاری باهات ندارممتاسفم، نمی خواستم ناراحتت خیلی  -

 !در چشمانش زل زد، هیچ حسی غیر از حس حمایت نبودافرا 

 .اوهوم، ببخشید، ولی بهم حق بدین که دیگه به کسی اعتماد نکنم -

 .می فهمم -

  

 نودپارت 

*** 

چه کار می  سام نفس عمیقی کشید و دستانش را بغل زد، برای آن دختر

 !توانست بکند؟ این را اصال نمی دانست



نگاهی انداخت،  ،یه فرشته ها بودبرگشت و به صورت معصومش که شب

از دست این گرگ صفتان امشب را به  ،محال بود اگر اهورا موافق باشد

 .صبح بکشاند

روی ش را بعد آرنجدستی میان انبوه موهای سیاهش برد و  هکالف

کرد، اما  علتش را می ، دختر  حال پریشانش را حس گذاشتزانوانش 

 !نمی دانست

 .ویش و استیصال بودهر چند او خودش مظهر تش

شانه ای باال انداخت و مشغول بازی با انگشتانش شد، مرد ها را هیچ 

 !را شمسلکحامی  اینحتی ! رقمه نمی فهمید

 :سام باز هم سر بلند کرد و دختر را مخاطب قرار داد

 ...افرا جان ببین -

 .کشیداو افرا نگاهش کرد و غم چشمانش را به رخ 

اما مطمئنم ! از این بازی که راه انداخته چیه نمی دونم هدف اهورا دقیقا -

دلیلی داره که الاقل برای  خودش موجه، اما می دونم که برای بقیه 

 ...نیست، ولی

 اب ،ترس از برخورد اهورابه خاطر انگار  مرد در گفتن حرف هایش مردد بود و

 !احتیاط کالمش را ادا می کرد، این را حتی  افرا هم فهمیده بود

حرفی بزنم که یک دردسر بزرگتری برای تو درست کنم، می  می ترسم -

 و؟ر فهمی منظورم

 .دست خودش نبود! تکان داد،  نمی فهمید دختر سر

 .سام هم عصبی دستی دور لبش کشید و از جا بلند شد

رو با  گردم، همین جا باش، اگه الزم باشه تو چند دقیقه ی دیگه بر می -

 خودم می برم، باشه؟

تا آخر  او را با خود می برد،نی گشاد شده به سام خیره شد، اگر افرا با چشما

 .عمر کنیزی اش را می کرد

 .از جا پرید و دستان مرد را چسبید مثل فنر

کنم منو از این جا ببرید،  کنم ، بهتون التماس می تورو خدا خواهش می -

 .کنم، فقط منو از این جا ببرین هر کاری بگین می

  

 و یک  پارت نود

*** 

 .کرد صدای دختر می لرزید و اعصاب سام را متشنج می

 باشه عزیزم، می برمت، نگران هیچی نباش، فقط چند دقیقه، باشه؟ -

 .سرتکان داد و سرجایش میخ شد ،افرا بی کالم و ملتمس



 

*** 

 .ناخن هایش را در کف دست فرو برد و در صورت اهورا براق شد

 !این تو نیستی! باورم نمیشه اهورا -

 .د کردوباور کنی گفت و سیگارش را دو ،مجد تر از همیشه ،ااهور

 ولی اون تاب نمیاره، می خوای بکشیش؟ -

 .این قصد رو ندارم ،نه -

ولی مطمئن باش همینطور میشه، آخه چرا فرهان؟ تو که اون بی شرف  -

 .هر بالیی سر پارتنرش میاره ،رو می شناسی؟ برای رسیدن به هدفش

 .اطر همین باید باهاش همخواب بشهبرام مهم نیست، اصال به خ -

 بگو؟ بهم چرا اهورا؟ الاقل این رو -

 .زوزه کشان یقه ی سام را چسبید و برگشت

 یلزومی نمی بینم که به تو توضیحساکت شو مرد، ساکت شو، من  -

 !بدم

 .کنم خواهش می -

 !نمی فهمم چرا، اصرارت برای چی؟ -

 .ا را بلند کردکه قهقهه ی اهور  برای اینکه زمانی بخرد، حرفی زد

خب الاقل خودت باهاش باش، یا اصال بذارش واسه ی من، اون برای  -

 .فرهان، حیفه

 .ه بودکرد همه را متوجه خود ،اهورا خندید، قهقهه های مردانه اش

 !خب این رو از اول میگفتی پسر -

 بفروشی؟اونو یعنی تو فقط قصدت این که  -

 .طوری فکر کن تو اینآره،  -

 !یشه داشتبرداشت دیگه ای نم -

 .اهورا با چشمان سیاهش خیره اش شد و صدایش را بست

 و دو نودپارت 

*** 

تصمیم گرفت فعال  حرفی نزند تا به  چشمان وحشی  اهورا را که دید،

نبایست به راحتی از  ،وقتش، حاال که این موقعیت نصیبش شده بود

 !دستش می داد

که رسید افرا نبود، پا تند کرد تا سریع سمت دختر برود، اما به محضی 

دندانش را روی هم سایید و مضطرب به اطراف چهار ستون بدنش لرزید، 

 !نگاهی انداخت، اما نبود که نبود

 !با عجله سمت جایی که اهورا بود رفت، اما اهورا هم غیبش زده بود

و آه از نهادش بلند  و همان موقع چشمش به باربد افتادسری تکان داد 

 .از آن هفت خط های روزگار بود ،شناختمی شد، او را خوب 



، به مرد پیش دستی کرد و قبل از اینکه فرصتی برای فرار به سام بدهد

 :حرف آمد

 !سالم سام، خوبی پسر؟ خیلی وقت پیدات نیست؟ -

 کارا خوب پیش میره؟خوبم، همین دوروبرام،  -

 .ای بدک نیست -

و قاچاقی که به    باربد درکار واردات وسایل پزشکی بود  و با اجناس قالبی

پیشینه اش را خراب کرده بود و سام چشم دیدنش  ،بازار تزریق می کرد

 !را نداشت

 .اوهوم خوبه -

 چرا پریشونی؟ اتفاقی افتاده؟ -

 چیزی نیست، دنبال اهورا می گردم، ندیدیش؟نه  -

 !ن اطراف بودهمی ،چرا -

 .ممنونباشه،  -

 بودی حاال؟ -

 .نه، باهاش کار دارم، ببخش، فعال -

پشتش را کرد و سام بی حوصله  کهباز هم خواست روده درازی کند  باربد

  .پریشانی اش را بیابدرفت تا مسبب 

 !یک ربعی گذشته بود و هنوز هم نه اهورا را دیده بود نه افرا را

را بیابد،  کسی که دنبالش بود چشمی چرخاند تا توانست بین مدعوین 

 :و گفت لبخند تصنعی به روی مهندس زند پاشید

 .، شب خوشسالم جناب مهندس -

زند که حسابی کیفش کوک بود و چشمانش می خندید، دستی به 

 .پشت سام زد و خنده ای کرد

 !خوبم، خوبم، شما چطوری؟ پیش جوونا نیستی -

  

 پارت نود و سه 

*** 

آب دهانش را فرو داد و کمی کراواتش را شل کرد، از چیزی  که می 

ت، می دانست همیشه در پس حس و حال بدی داش ،خواست بپرسد

این میهمانی های  کذایی، یک میهمانی شبانه هم هست که رسم و 

 .رسومات خاِص خودش را دارد

و هزار بار خود را لعنت کرد که چرا به حرف اهورا  گرفت لبی به دندان

 !گوش داده و پا در همچین مجلسی گذاشته است

شب را   چنین جاییبه هر نحوی می فهمید در  شاگر یکی از همکاران

 .شخصیتش زیر سوال می رفت  صبح کرده است، حسابی

 ببخشید اهورا هم با بچه ها رفته؟ -

 .صدای خنده ی مرد بلند شد



 .می دونی که پاستوریزه تر از این حرف هاست...نه! اهورا؟ ؟چی -

شد بیشتر  می دانست، اهورا را خوب می شناخت و همین باعث می

از این بی مالحظه گری ها  ،محافظه کارشهدف دوست  ،داندد بهبخوا

 !چیست

 اوهوم ممنون، فرهان چی؟ اون رفته؟ -

 .با یک دختر کم سن و سال رفت ،آره، همین چند دقیقه ی پیش -

التش منقبض شد، فقط چند لحظه دیر رسیده ضپشتش تیری کشید و ع

 .بود و آن دختر بیچاره را در قهقرایی ناخواسته سوق داده بود

 !استچنین تعهدی پیدا کرده   چرا یک باره به دخترنمی دانست 

 !نمی دانست چرا می خواهد نجاتش دهد، فقط پریشان بود

شاید به خاطر این بود که به دختر بیچاره قول داده بود و نتوانسته بود به 

کمی خود را تصلی  ،م می خواست با این کاره شاید! قولش عمل کند

 !دهد

نبود، فعال فقط می دانست که دلش می به هیچ کدامش مطمئن هرچند 

 .نجات دهد، همین و بسنصفت فرا را از دست آن گرگ د اهخوا

 می تونم برم؟ ممن -

 ...اوهوم، البته -

همان جا که مهندس قالبی اشاره  ،تکان داد و  از در پشتی سام تنها سر

 .وارد میهمانی اصلی شد ،کرده بود

ش خراشی می آمد، عصبی همه جا را مه غلیظی گرفته بود و صدای گو

  .پایش را روی زمین کشید و دنبال دخترک بخت برگشته رفت

 .انداختسری چرخاند و نگاه پر دردی 

 

 پارت نود و چهار

*** 

امشب دیده  خیلی هایشان را از قبل می شناخت و خیلی ها را همین

ر ، آهنگ با زنگی نافرم ببوداز قبل اوضاعشان وخیم تر حتی، حاال  بود، اما

چیزی شبیه کلوپ های شبانه  ،نور سرشان می کوبید و سیاهی و رقِص

 .نشان می دادی معروف را 

کنار  ،داشت با چشمانش دنبال دخترک می گشت که صدای وزوز مانندی

 .ه دختر عملی نگاهی بیندازدمحبورش کرد برگردد و ب ،گوشش

 .حالت مشمئز کننده ای به خود گرفت و سر تکان داد

 ی؟چی می خوا -

 تنهایی؟! اوف چه خوشگلی پسر -

 !به تو چه؟ -

 !، چه مثل سگم پاچه میگیرهوواو -



خواست جواب دندان شکنی به اون بدهد، دختر خود را همین که سام 

جلو کشید و از کراواتش آویزان شد، بوی الکی که می داد، حال مرد را 

 .بهم زد، سرش را پس کشید و دختر را به عقب راند

 .ضی؟ بکش کنارچه غلطی میکنی عو -

 .می میرم برای مردایی مثل تو!  وحشی آخ چه جنتلمِن -

 .تف هم نمی اندازم ،اما من تو صورت زنایی مثل تو -

قهقهه ای زد و باز عشوه ای آمد و باالتنه ی عریانش بیشتر  ،دخترک وقیح

 .نمایان شد

 .شیمیمشتری ، قول می  دم بهت خوش بگذره -

یش برد، از امثال او متنفر بود، سام پوزخندی زد و دستی بین موها

 ...متنفر

 .همینطور که مضطرب اطراف را می کاوید، جرقه ای در ذهنش خورد

 تو فرهان رو می شناسی؟ -

بگو شیال عزیزم، شیال، آره که می شناسم خوشتیپ، کی که اون  -

 !عوضی رو نشانسه

 می دونی کجاست؟ -

 .دختر چشمکی زد و جامی که دستش بود را الجرعه سرکشید

 !می دونم عشقی، اما خرج داره به هر حال -

 .از یکی دیگه می پرسممیرم برو به درک،  -

 پارت نود و  پنج

*** 

 .خواست از کنارش رد شود که بازویش را قاپید و صورتش را نزدیک کرد

شازده، اینجا همه  هم همین جواب رو بهت می ده ،از هر کی بپرسی -

 .قیمت دارن

 بگو، چقدر؟خب  -

 .م، فقط می خوام یک شب رویایی رو باهم داشته باشیمپول نمی خوا -

حد آن هرزه پائین  ادهد و  خود را ت تن به همچین خفتی محال بود که 

رفت تا شاید جایی دیگر خبری از بیاورد، سری از روی تاسف تکان داد و 

 !دختر بگیرد

*** 

کرد، کمتر به نتیجه می رسید، یا اظهار بی  هر چه بیشتر جستجو می

   بی شرمانه دیگر تحویلش کردند و یا اینکه یک پیشنهاد طالعی میا

 .می دادند

  

سر آخر   پسر جوانی که مشروب سرو می کرد را گوشه ای گیر انداخت 

 .به طرفش گرفتو چند تراول 



 ت می دم، فقط بگو فرهان رو دیدی یا نه؟ببین هر چی بخوای به -

 :پسر با اخم خودش را کنار کشید و گفت

 و می ره؟ بار چقدر آدم اینجا میاد می دونی هر! ان دیگه کیهفره -

دونم، اما فرهان فرق داره، همیشه اینجاست، غیر ممکن  می -

 !نشناسیش

 :پسرک خنده ای کرد و دوباره لب زد

 آخه چرا باید بشناسمش؟ -

 .سام یقه پسر الجانی را گرفت و به دیوار پشت سر چسباند

یک دختر چهار ده ساله  ،کوفتیهای  مردک احمق، تو یکی از اون اتاق -

داره زیر دست و پای اون سگ صفت جون میده، زود باش حرف بزن، تا یک 

 .ناموست نیاوردمبی و اون باال دستی   بالیی سر خودت

 !گفتم نمی دونم -

سام اینبار اختیارش را از دست داد و مشت محکمی حواله ی چانه ی 

 .پسر کرد

 .یاال حرف بزن -

 .ولم کن عوضی -

فریادی بزند که اینبار سام دهانش را گرفت و هر چه   خواستمی پسر 

تمامش را در صورت پسر سرکوب کرده بود، زور بازویش را در این سالها 

 .خالی کرد

  

 پارت نود و  شش

*** 

 حرف می زنی یا نه؟ -

 :پسر از میان دندان های کلید شده اش به حرف آمد

 .صوص مهمان های ویژه ستطبقه ی باالست، سالن چهار، اونجا مخ -

سام تراول های مچاله شده را جلوی پایش پرت کرد و زود خود را به طبقه 

 .رساند ه بودای که پسر گفت

درشت اندامی ایستاده بود و کشیک می داد، شاید   جلوی در ورودی مرد

توانسته بود حال آن پسرک را جا بیاورد، اما قطعا از پس آن غول تشن بر 

 .نمی آمد

 .تی دور لبش کشید و عصبی  پایش را تکان داددس

 .سالم -

 .مرد تنها سر تکان داد

 می خوام برم داخل؟ -

 !رمز شب؟ -

 !کالفه چشمانش را باز و بسته کرد، انگار در باند مافیا گیر افتاده بود



همین که خواست لب باز کند و  حرفی بزند، چراغ هشدار سالن روشن 

 .مه جا را پر کردشد و پشتبندش صدای جیغ و هیاهو ه

دختر و با چشمانی گشاد شده به دورو بر نگاهی انداخت و با ناباوری به 

 .ف باری قصد فرار داشتند خیره شدسپسرهایی که با وضع ا

صدای فریادهای دیگری هم از سالن پائین می آمد که خبر از لو رفتن 

 .مکان می داد

در این وانفسا، دستی روی گلویش کشید و پا به فرار گذاشت، واقعا 

 .همین یک قلم را کم داشت

 .می شد آش نخورده و دهان سوخته

سریع خود را به پشت بام رساند و به خاطر هوشیاری اش توانست سریع 

مهلکه نجات دهد، اما فقط خدا می دانست سر بقیه چه آمده از خود را 

 !است

 پارت نود و  هفت

*** 

 !الی ابدیمثل خشکسبود چشمش دیگر نمی بارید، خشک 

بازی اش گرفته بود، می رفت و ثانیه ها نمی آمد، تنش   نفس هم 

 .کرخت شده بود و حس کسی را داشت که تمام دنیا را باخته است

به چشمان سرخ از هوس فرهان خیره شد، دلش مالش رفت، چقدر مرد 

 !رقت انگیز بود

یش، اما یاد زجه هایش افتاد، یاد التماس هایش، یاد نفرین و دشنام ها

 می خواست اسارتش راهمه اش بی اثر بود، مرد او را با خود آورده بود و 

 .جشن بگیرد

ین بند بند وجودش می لرزید و مدام در دل دعا  می کرد، این نفس آخر

خر چکید و روی صورت سیلی خورده اش آباشد، قطره ی اشک  نفسش

 .ماسید

بودی ها باز رنگ گرفت، و ک افتادنگاهش بی جان، روی یقه لباس پاره اش 

اما  ،خواست تکانی بخورد و خورد را از حصار دستان کثیفش بیرون بکشد

 .انش افتاده بود و رهایش نمی کردروی تن نیمه ج مرد مثل بختک

 .ته مانده جانش را جمع کرد و مرد را به عقب هل داد

 :و لرزان نعره ای زد

 ولم کن کثافت، چی از جونم می خوای؟ -

خود  زتازه داشت به اوج لذت نزدیک می شد، قهقهه ای زد و بافرهان که 

 .لبان بادکرده ی دختر رساندبه را 

  خیره شد، ش بوسه ای زد و باز سرش را پس کشید و در چشان  معصوم

کشمکش نجات دهد و همین از دست تو خود را تا خیلی تالش کرده بود 

 .حریص ترش می کرد

 .جان دختر ریخت به د و آتشش راکف دستش را روی صورت افرا کشی



 تا امروز کجا بودی؟ !  خیلی جذابی دختر، خیلی -

این را گفت و پوزخندی زد،  عادت داشت، تمام عیشش را بکند و بعد آخر 

 .از دخترانگی شان کام گیرد ،سر

افرا که دیگر جای خود را داشت، تن بکر و دست  نخورده ای که انگار تیکه 

 !ای از بهشت بود

 :تش را مماس صورت گریان دختر کرد و نوازش وار زیر گوشش لب زدصور

تا ابد دلت بخواد هر  ،مطمئنم وقتی برای اولین طعم این رابطه رو بچشی -

 .شب کنارم باشی، من بهت اوج لذت رو نشون میدم

آب دهانش را روی صورتش  پاشید و نفس نفس  ،افرا دلزده تر از همیشه

 .باز بی هوا سیلی نوش جان کرد بست و زنان چشمان سرخش را

 !آخ که چقدر از دخترای وحشی خوشم میاد -

را  شدرید و زجه های هماز  را ی دختر لباس پاره باقیدست انداخت و 

 .همراه شد

بکوبد،  یارچشمی چرخاند تا بلکه چیزی بیابد و بر سر مرد نیمه هوش افرا

 .اما هیچ چیز دم دستش نبود

ی پیچید و دیدش تار شده بود،  دست مرد که باال و دل و دینش  داشت بهم م  

 !نگار روی تنش اسید می پاشیدندکرد، ا پائین می رفت و لمسش می

اینبار بر عکس همیشه خدا را با تمام وجود صدا زد، اما وقتی فرهان  با چهره ی 

کریه ش با خنده ایستاد و دست به کمر شد، ته مانده ی امیدش هم رفت، 

 .ت و برای مرگ آماده شدچشمانش را بس

صدای فرهان هر لحظه نزدیک تر میشد و دستان کثیفش مناطق ممنوعه را هم 

 .می رفتنشانه 

،  باورش ممکن نبود، اما خون به صدای فریاد و هم همه ای آمد، اما ثانیه ی آخر

 .عروقش برگشت

  

 پارت نود و  هشت

*** 

 قربان دیگه امری ندارید؟ -

تکان داد و پایش را روی پایش انداخت و باز مشغول به کاوه تنها سری  رو

مانده بود که کاوه توسط یکی از  پک زدن شد، چند دقیقه به آمدن مامورین

دوستانش با خبر شده بود که باالخره کریم زهرش را ریخته و مکان را لو 

حرف اول را  ،مکان های شبانه ی اوداده است، تا همین چند وقت پیش، 

وقتی بود که زند گوی سبقت را از او ربوده بود و داشت بازار  ، اما چندمیزد

 .کارش را کساد می کرد



همین که فرهان را دست  ،چند خودش هم قرار نبود تا آخر شب بماند هر

کرد، تنها کمی  ته دلش  نگران سام  دید کفایت می  به دست دشمنش

 .بود که آن هم نمی توانست زیاد نگرانش کند

ساعت خیره شد، سه و بیست دقیقه ی نیمه شب را به عقربه های 

 .نشان می داد

چشمانش از بی خوابی می سوخت، فردا هم دادگاه داشت و باید از 

 !کرد، عجب وکیل قانون مداری موکلش دفاع می

 .روی تختش افتاد و چشمان سیاهش سریع، میهمان خواب عمیقی شد

*** 

 سیامک واقعا نمی دونی  افرا رو کجا برده؟ -

شه باهاش حرف  به خدا نمی دونم، دو روزه مثل سگ شده، اصال نمی -

 !زد

 .بمیرم چقدر وقتی می رفت تو چشماش ترس بود، چقدر گفت میشه نرم -

سیامک مهگل را به آغوش کشید و  کنار شقیقه اش را بوسه زد، چقدر 

 !اال خودش ،این زن دل نازک بود، غصه ی همه را می خورد

نباش پیداش میشه، البد فرستاده تش چند روزی  سیامک به فدات، نگران -

 .آرووم بشه متا خودش ،پیش دوستاش

 یعنی میگی بالیی سرش نیومده؟ -

 :خیره اش شد و لبی گزیدسیامک 

 نفوس بد میزنی؟ مچرا مدا -

 .دلم شور میزنه، می ترسم -

بهت  نترس عزیزم،نترس، اصال االن می رم پیشش، می فهمم چی شده -

 .رووم باشحاال آ میگم، باشه؟

محبت مهگل لبخندی زد و از گردن سیامک آویزان شد، دل مرد پی این 

 .به تپش افتاد بی هوا،

 راست میگی سیامک؟ -

 !دونستم انقدر خوشحال میشی زودتر می رفتم اگه می -

سیامک این را گفت و لب های مهگل را به دهان کشید، بوسه ی طوالنی 

مرتب کرد و چشمی  اش  که تمام شد، موهای مهگل را روی سرش

 .مطمئن بر هم زد

*** 

این دو روز اهورا واقعا غیر قابل تحمل شده بود و اصال صدایش  در نمی 

انگار داشت با  که صدای فریاد اهورا بلندشد، ،مانده بود برود یا بماند ،آمد

 !مخاطبش سر یک موضوع مهم بحث میکرد

 .گوشش را به در چسباند و نفس عمیقی کشید

 :را حاال به وضوح می آمدصدای اهو

 نمی دونم کدوم گوری رفته؟به درک،  -



اما حس کرد موضوع بحث شان  !نمی دانست مخاطبش چه می گوید

افراست، بی هوا ته دلش خالی شد و حس کرد چیزی که از آن می ترسیده 

 .اتفاق افتاده است، 

 چسباند، اهورا بازهم داد می زد و ازمحکم تر به در  عصبی گوشش را 

 .نداستن ماجرا می گفت

 از آش داغ تر ی چه؟ تو چرا کاسه اون روی منو باال نیار سام، اصال به تو -

 ؟!شدی

سام را ندیده بود، فقط می دانست یکی از دوستان قدیمی اهورا است 

 .سراغش می رود ،برای درد های بی درمانشاو که گاهی اوقات 

اسم  ،یک بار دیگه فقط ،ببین چی بهت می گم سام، اگه یک بار دیگه -

اون دخترو بیاری، پا روی دوستی  چندین ساله مون می ذارم و برای 

 .می کنم تهمیشه ترک

راجب به نبود افرا حرف می زنند، گلویش حجیم   بودحاال دیگر مطمئن 

 .شد و نفسش تنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

@dejhavoo20  

 پارت نود و  نه

*** 

 .و مچ دستش کشیده شد سیلی به صورتش  خورد

از این خلسه ی  توانست درد هم نمی انگار اما ،درد در تمام تنش پیچید

 !پوچ رهایش کند

به دیوار روبرو زل زد، اینجا هزار بار از زندان قبلی بد تر بود، خانه ی اهورا با 

 .از این سیاه چال بود بهتر ،تمام بدی هایش

از چنگال آن فرهان بی شرف  ،اما همین که لحظه ی آخر توانسته بود

 .جای شکر داشت ،رهایی یابد

دستی روی لب ترک خورده اش کشید و نفسش را منقطع بیرون داد، 

نه غذایی خورده بود  ،درست از سه شب پیش که به این دخمه آماده بود

و انتظار  نه آب درست و حسابی، بی جان گوشه ای مثل مردار افتاده بود

 .کشیدثانیه های آخر را می 

باز هم نمی در اینجا زندانی اش کرده بودند و شکنجه اش می دادند و 

 !دانست به کدامین گناه

 . هم بلند شد  صدای کریه مرد باز

 .تا اون روی سگ منو باال نیاوردی پاشو افریته ی هرزه، پاشو -

میان سال انداخت، نمی دانست، هیچ چیز نمی  چشم در چشم مرد

 !چیز دانست، تهی بود از همه

اما مثل ماده ببری  ،مرد خواست دست  دراز کند و زیر بازویش را بگیرد

 .و دستش را پس زدغرید 

 .به من دست نزن عوضی -

 .مرد لبی کج کرد و لخ لخ کنان از زیر زمین بیرون آمد

 :روبه پسرکرد و با لحن نیش داری گفت

ره، این سگ پدرو همین امروز از اینجا ببر، نمی خوام کسی بویی بب -

 فهمیدی احمق جون؟

 .باشه، زبون به دهن بگیر پیری، همین امروز میاد می برتش -

خودم پرتش  ،مرده شور تو ببرن، اصغر به خدا اگه این فردا هم اینجا باشه -

 .می کنم بیرون، اون موقع داغ اون پول رو دلت می مونه



 .یقه ی پدر ماف انگی اش را گرفت و چسبید ،پسر جلو آمد

از  ،رت و پرت نکن، پول اون مواد کوفتی که دود می کنیبی خودتی ز -

 .همین کاراست، پس الل شو بذار کارمو بکنم 

 .خفه؛ همین که گفتم -

 .هم در حال کشمکش بودند که صدای گوشی اصغر بلند شدباز با 

 .هیس ساکت، خودشه، زنگ زده -

 .سمت پله های ایوان رفت ،مرد تنها سر تکان داد و با تنی بی حال

 م قربان، خوبید؟سال -

بی حوصله به حرف  ،اصغر را نداشت پر حرفیکاوه که اصال حوصله ی 

 :آمد

 وقتش رسیده، حسابی گوشمالی شد؟ -

 .قربان بله -

 زیاده روی که نکردی؟ -

 .نخیر، همون طور که دستور داده بودین -

 .اوهوم خوبه، بیارش، ساعت شش میدون تابش منتظرتم -

 ...چشم قربان، فقط پول که -

 :با لحن تندی گفت ،نگذاشت اصغر به اراجیفش ادامه دهدکاوه 

پس الل شو و فقط چیزی  یعنی سر جاش، ،وقتی میگم حقت سرجاِش -

 .که میگم رو اجرا کن

 .باشه چشم، غلط کردم اصال، هرچی شوما بگی کاوه خان -

 .فعال -

فکر پول مفتی که قرار بود تا چند  اد و بشتا بناگوشش باز اصغر نیشش 

 .به پا کرد به دستش برسد در دلش عروسی  ساعت دیگر

*** 

@dejhavoo20  

 پارت صد

*** 

  فرهان نتوانسته کارش را تمام کند، حسابی بهم ریخت  ،وقتی با خبر شد

کاوه جان مرد بی عرضه را بگیرد، حرصی  همان موقع دلش می خواست

 .راه انداخترا خبر کرد و این بازی آخر را 

هنوز یک درصد از دردی که کشیده  د کمش بود، هرچه بر سر دختر می آور

 .بود جبران نشده بود، تازه اولش بود،اولش

*** 

حالش هرچند ، نگاه کرد فرهان داده بود را چندین بار دیگر همفیلمی که 

نمی دانست چرا باز هم آن حسی که می خواهد سراغش  ،بودهنوز بد 

تلخی به کامش  ،ش نمی آید، زجه های دختر را می دید، اما تن عریان



در پستوی ذهنش می فرستاد و بی  تلخی اش را می ریخت که مدام

 .دلیل قهقهه می زد

منتظر آخرینش بود،  منتظر فیلم  ،فیلم را کنار باقی فیلم ها گذاشت

شکنجه هایی که در آن سه شب به دختر داده اند، روح پریشانش اما آرام 

 !و قرار نداشت

 ...شاید هم ! گوشمالی اش دهدشاید هوس کرده بود خودش 

نه ی بلندی گفت و جامی را با  ،که در ذهنش خوردای آن جرقه بعد 

 .کوبید شتاب روی زمین

 !!!محال بود، محال

 .از همان جا نعره زد و کاوه را خواست

 .وقتش آمد کاوه سراسیمه سر

 بله قربان؟ -

 کی قرار بری؟ -

 ...یک ساعت دیگه -

بهش برس، نمی خوام با اون اینجا بیاریش  کههم  زودتر برو، قبل از این -

به  هیچ کس رو ندارم، ی جواب دادن خونه، حوصله تو سر و وضع بیاد 

 فهمیدی؟

 .بله، متوجه م -

حواست باشه کاوه، خوش ندارم تو یکی دستت بهش بخوره، اینم مفهوم  -

 بود؟ 

مهر  این راز سر به کاوه با اخم تنها سر تکان داد و رفت، باید هرچه زود تر

 !را کشف میکرد، دختر چه نسبتی با اهورا داشت

 .باید این را زودتر می فهمید

*** 

 .باید بری بلند شو دختر، -

 .افرا با چشمانی گشاد شده و ترس خورده، بیشتر به دیوار چسبید

 دلت می خواد تا ابد تو این دخمه بمونی؟بلند شو دیگه، نکنه  -

 .تادافرا تکانی خورد و روی پای متورمش ایس

 کجا باید برم؟ -

حواست باشه بار دیگه دست از پا خطا کنی،   اما می ری خونه ی اربابت، -

 !دیگه این طوری بهت رحم نمی کنما

 .افرا سراسیمه جلو آمد و پیراهن مرد را چسبید

 راست میگی؟ -

 !آره دیگه دختر جون، دروغم چیه -

 .باید برم، باید برم ممنون، خوبه -

تن عریان دختر را برای هزارمین بار دید زد،   اصغر خنده ی خبیثی کرد و

 !اعال بود، کاش یکی هم نصیب او می شد شجنس



*** 

نزدیک ماشین کاوه که شد، چراغی زد و ایستاد، مرد آماده بود، باید می 

 .رفت، امانتی را می گرفت و دختر را هم به صاحبش می سپرد

و   یاده شدکاوه به محض اینکه چشمش به اصغر افتاد از ماشین پ

 .سمتش آمد

 .اصغر سالمی داد و لبخند چندش آوری با آن دندان های سیاهش زد

آوردمش خدمت تون، منتها لباس مناسب که نداشتیم، یک چادر دادیم  -

 .انداخت سرش

 .باشه، خوبه، بفرستش بیاد -

 .اول پول نباشه، جسارت -

کرد،   هم بارشآبدار و چند لیچار کاوه اخمی کرد، پول را سمتش گرفت 

 .حیف که وقتش نبود، وگرنه حسابی حالش را جا می آورد

افرا افتاد تنش یخ کرد، حیف بود آن  بی رنگ وقتی چشمش به صورتاما 

 !پری زاده را این طور دیدن

در را برایش باز کرد و پشت رل نشست، افرا اصال دلش نمی  ،به خود آمد

میداد، اما همین که  دنبالش آماده باشد، سیامک را ترجیحکاوه  ،خواست

 .به همه چیز می ارزیداز  دست آن بی شرف ها نجات یافته بود، 

 خوبی؟ -

 ...نه -

 ، کاریت که نداشتن؟فهمم می  -

 .خیره شد افرا سر بلند کرد و مغموم به مرد

 !خودت چی فکر میکنی؟ -

لبی به دهان گرفت، حتی از آن اصغر پاپتی هم کمتر  کاوه اخمی کرد و

 .بود

د و خواست ریلی برای افرا آورده بود، او را به نزدیک ترین هتل باز قبل وسا

تا خود را آماده رفتن به عمارت کند و در تمام مدت هم توجیحش کرد که 

 .اول از همه به نفع خودش است ،باز مثل همیشه سکوت

افرا هم  تنها سر تکان میداد و بغضش را می خورد، مگر چاره ی دیگری 

 !هم داشت؟

*** 

 !ک باورت میشه افرا برگشته؟سیام -

 !جدی میگی؟ پس چرا ارباب چیزی به من نگفت -

منم با شیرین خرید بودم، خاطره گفت برگشته، اما انگار از ! نمی دونم -

فعال کسی سر  گفته وقتی اومده یک راست رفته تو اتاقش، آقا  هم 

 .وقتش نره



از بالیی برای سیامک حدس ماجرا زیاد هم سخت نبود، می دانست البد ب

، تنها سر خواهند کسی متوجه چیزی شود سر دختر آورده اند که نمی

 .تکان داد و خوشحالی اش را از برگشت دوباره افرا نشان داد

اما تنها خدا می دانست در دلش غوغایی است که صد البته نمی خواد 

 !مهگلش چیزی از آن بداند

 

@dejhavoo20  

 و یک پارت صد

*** 

ردی که در این سالها در این عمارت کشیده بود، باز اینجا با وجود تمام  د

همه جا ترجیح میداد، ته دلش از این که می توانست باز هم روی را به 

 .تخت خواب نرمش بخوابد، شیرین بود

 .ی تخت غلطی زد و چشمانش را بسترو

 چشمانش داشت گرم می شد که در به آرامی باز شد و باز آن سایه در

 .جا گرفت میان قاب در

 .در جایش نشست و به مرد تکیده خیره شد ،این بار بی استرس

که دیگر از اهورا نمی  ،وحشی کشیده بودانقدر از دست آن جماعت 

ترسید، پرسشگر نگاهی انداخت و منتظر شد تا به حرف  بیاید،  حتما 

 .حرفی برای گفتن داشت که این موقع شب به سراغش آماده بود

سرش بست و نزدیک تر آمد، به صورتش نگاهی انداخت  اهورا در را پشت

 .و متفکر دقیق شد

 .بود دختر آثاری از ضرب و شتم هنوز روی صورت

را پر کرد، سرش را پس  کشید  افراکنارش نشست، عطر سردش مشام 

 .و بی حرف به چشمان سیاه زندان بانش خیره شد

 خوب گوشمالی شدی؟ -

 .افرا بی حرف، تنها نگاهش کرد

 وم بهتر بود، فرهان یا اون مرتیکه پاپتی؟ هان کدومش؟کد -

 .خیرگی باز سکوت بود و

خیلی فکر کردم، خیلی فکر کردم  ،این چند روز که نبودی ؟می دونی چی -

فرهان  ،هرکی دیگه جای تو بود ،دختر به اینکه چقدر خوش شانسی

 .قطعا کارش رو ساخته بود

 .پوزخندی زد و خودش  را نزدیک تر کرد

 .ری که تنش مماس تن دختر شدجو

آرام  هم نگاهش را نگرفت، مانده بود چه می خواد که این طور افرا باز

 !نزدیکش می شود

 !چشمان اهورا اما انگار داشت چیز دیگری را میدید



دستانش بی اختیار جلو رفت و نوک انگشتانش روی صورت دختر 

 .نشست، لمس کرد و کاووید

اهورا ناباورانه در حال عملی بود که افرا محال  و چند دقیقه ای گذشته بود

 بود؟چیزی غیر از آن واقعا بود نامش را نوازش بگذارد، اما 

خود را جلو کشید و فاصله را به هیچ رساند و چند ثانیه بعد اهورا باز 

 .صورتش جایی میان گودی گردن دختر ثابت شد

 !در ننگین بودسرش را باال گرفت، صدای کوبش قلبش چقتند  بالفاصله

 اهورا؟ -

 .به صدای بغض آلود فکر کرد ،اهورا شوک زده و پر نبض

 همان کسی  ؟است برده   اسمش رافکر کرد به اینکه چه کسی اینطور 

 ؟که مسبب تمام پریشانی اش بود

 .خیره شد، چشمانش می لرزید دختر به لبهای ،سر بلند کرد

 .دست کسی ندهتو رو خدا دیگه منو  -

بار بود که حس کرد، چقدر دلش می خواهد به حرف دختر  برای اولین

 .گوش دهد

 .تو کار من دخالت نکن -

 .افرا ملتمس روی دو  زانو نشست و ساعد دست اهورا را چسبید

 !چقدر دستانش هرمان داشت

 .اهورا کالفه دستانش را مشت کرد

الاقل ببین می دونم انقدر ازم متنفری که حاضری جونم رو بگری، اما  -

 .دت این کارو بکن، نمی خوام زیر دست و پای یکی دیگه جون بدمخو

اما  ،اهورا نشست، خواست دستش را پس بکشداخمی روی پیشانی 

 :باز لب زد ،افرا دستانش را محکم تر گرفت و با لحنی محزون

می دونم التماس فایده ای نداره، بگو چیکار کنم که الاقل این کارو باهم  -

 نکنی؟

روی پیشانی اش را  پر صدا بیرون داد و عرق های درشِت اهورا نفسش را

 .با کف دست پاک کرد

 .دختر زیر افتاده بود و بی صدا می گریست سر

دستی زیر چانه  اش برد و سرش را  اما االن دلش گریه نمی خواست،

 .دادباال 

 !رام  ندیده بود ،افرا در تمام این سالها هیچ وقت او را این گونه

 .از زل زد، غمگین بود، خیلی غمگینبه چشمانش ب

خیره شد، در  دختر اهورا دستش را برداشت و اینبار به لبهای متورم

بود که اگر می سرش صدایی ناقوس وار می کوبید و تنش در طلب چیزی 

 .شد خود را همین جا سالخی می کرد

لرزش اندامش محسوس شده بود و تسلط و اراده دیگر جایی میان آن 

 .و دلزدگی نداشتهمه نفرت 



 .ثابت و صامت مانده بودهمانطور  افرا هم 

صورتش که به هیچ رسید و لب های گداخته دختر که لمس شد ی فاصله 

 .روح به تنش برگشت و شوک زده خود را عقب کشیدبه یک باره 

نفس نفس زنان از جا بلند شد و مثل دیوانه ای که از زنجیر رهایش کرده 

میان دو د و نعره ی خفته ای کشید و سرش را روی پا ایستا ،باشند

یک واژه شنیده  ،میان دندان های کلید شده اشاز  و مدام  دست گرفت

 :می شد

    "من چه غلطی کردم، چه غلطی کردم؟"

نه این غیر می لرزید و مدام روی لبهایش دست می کشید،   افرا هم

 !ممکن بود

رد، او اهورا نبود، محال بود، سریع مهلکه را خالی کرد و به اتاقش پناه ب

 !باور نداشت، باور نداشت

*** 

@dejhavoo20  

 پارت صد و دو

*** 

جانش را به لبش می رساند و  ،سرما خورده بود و سرفه های ممتد

دوباره به تنش بر می گشت، درست سه روز بود که در تختش اسیر شده 

 .بود و جانش یاری اش نمی کرد

به ساعت روبرو خیره شد،  ،ب می سوختعصبی با چشمانی که از ت

 !یازده ظهر را رد کرده بود

 !هیچ وقت یاد نداشت تا این وقت روز خوابیده باشد

 .مشتی روی تخت کوبید و در جایش نیم خیز شد ،با دست

 .زنگ کنار تختش را زد و مهگل سریع خود را رساند

سرش  باالی ،مهگل دستپاچه در زد و به محض اینکه اجازه صادر شد

 .ایستاد

 چیزی الزم داشتین، اهورا خان؟ -

 .حالم خوب نیست مهگل، یک دکتر خبر کن -

 !اما همین دیشب دکتر فروغی معاینه تون کردن -

 !اصال یادش نمی آمد

 جدی؟ -

 ...بله -

 !انگار دارم جون میدم ؟پس چرا حالم خوب نیست -

ری م اینطوهالبته گفت ممکن یکی دو روز دیگه ! نکنه، این چه حرفی خدا -

 .تون خیلی باال بود آقا باشین، تب

 اوهوم، وقت دارو هام کی ؟ -

 .ساعت دو قربان -



 .پس االن یک مسکن بهم بده -

 !هنوز شش ساعت نشده -

 مهگل بدن درد دارم، میفهمی؟ -

 .بله، باشه چشم -

قرص را به دهان اهورا نزدیک کرد و  گوشه ی چشمش از اشک لبریز 

 .اری نداشتشد، اصال تاب دیدن او را در بستر بیم

 .آخر هفته باید می رفتم دادگاه، اه لعنت به این مریضی بی وقت -

 .جسارت نباشه، خب بسپریدش به آقا سهند -

 .حتما باید خودم برم، خیلی مهم ،نمی شه -

 .آخر هفته دو روز مونده، انشااهلل که خوب میشین حاال تا -

 .گذاشتاهورا پوفی کرد و سر تکان داد و باز سر سنگینش را روی بالش 

 دیگه چیزی الزم ندارین؟ -

 .نه می تونی بری، بابت همه چیز ممنون -

 .کاری نکردم، شما برای ما خیلی عزیزین -

 !اهورا لبخند کم جانی زد و فکر کرد به اینکه آیا واقعا همین طور است

*** 

ی اهورا آمد و اصدای نعره هطرح گل سرخی را کامل می کرد که داشت 

 .چیزایی که نمی دانست چیست پشتبندش صدای شکسته شدن

از جا بلند شد، در را نیمه باز کرد تا علت ماجرا را بفهمد، اما تنها صدای 

 .نعره و فریاد می آمد

 . قدمی برداشت و نزدیک پله ها شد که چشمش به مهگل افتاد

 .ایستاد و به مهگل که دستش را روی قلبش گذاشته بود خیره شد

 چی شده مهگل جان؟ -

 .ند کرد و روبرویش ایستادمهگل پا ت

 !وای افرا بد بخت شدیم -

 !چرا؟ چی شده؟ -

 .آقا بزرگ داره میاد -

 !آقا بزرگ؟ -

 ...آره دیگه،پدر بزرگ ارباب -

 !حاال چرا بدبخت شدی؟ -

 .چی رو نابود میکنهارباب بهم ریخته ، دوباره داره  همه  -

 !خب چرا؟ -

اون پیر مرد فقط می دونم ارباب نمی خواد ! نمی دونم عزیزم، نمی دونم -

 .پاشو اینجا بذاره

 .بهش بگه نمی خواد ببینتش! اینکه دیگه داد و فریاد ندارهخب  -

اون به هر حال یک جوری خودشو به ارباب می رسونه، گفته اینبار تا  -

 .نبینتش بر نمی گرده



افرا با لب هایی آویزان به چهره ی مضطرب مهگل خیره شد، عجب آشفته 

 !بازاری بود اینجا

*** 

@dejhavoo20  

 پارت صد و سه

*** 

 .آخرین جام را که به دیوار کوبید، سیامک را صدا زد

 .سیامک؟ سیامک -

 .سیامک که همان اطراف پرسه می زد ، سریع خود را رساند

 بله قربان؟ -

 .سریع ماشین رو آماده کن، همین االن میرم -

 کجا قربان؟ -

 .به چشمانش زل زداهورا وحشی براق شد و 

 .فتم انجام بده، فقط همینکاری رو که گ -

 .برای ماشین پرسیدم ؟خب باید بدونم کجا میرین، مسافت چقدره -

 .زود باش... میرم ویال -

 .بله، همین االن -

راستی به مهگل هم بگو وسایلم رو آماده کنه، بگو برای مدتی وسیله  -

 .بچینه

 ...بله -

 راستی سیامک؟ -

 جانم؟ -

 .می برم بگو افرا رو هم آماده کنه، اونو هم با خودم -

سیامک با چشمانی گشاد شده و مستاصل نگاهش کرد، به مهگل قول 

 .هد بالیی سر دختر بیایددداده بود دیگر اجازه ن

 نمیشه افرا رو بیخیال بشین؟ -

 کاری که بهت مربوط نمی شه دخالت کردی؟ تو باز تو -

 .شهنتون  به خاطر این میگم که اونجا دست و پاگیر -

 ؟!نکنه فکر کردی دارم بچه بزرگ میکنماون هیچ غلطی نمی کنه،   -

سیامک خواست بگوید، پس برای چه برای بردنش اصرار دارید، اما واقعا  

 !اجازه اش را داشت

تنها سر تکان داد و عقب گرد کرد، فقط خدا خودش باید به داد دختر می رسید، 

 .قطعا اهورا هرچی بود و نبود را سر دختر بیچاره خالی می کرد

*** 



رده به در ماشین چسبیده بود و به قطرات تند باران نگاه می کرد، چه انتظار کز ک

چطور روزگارت و  کشنده ای که حتی نمی دانی فردایت چطور رقم خواهد خورد

 .خواهد گذشت

 .کمی در جایش جا به جا شد، برگشت و به صورت اخم آلود اهورا خیره شد

 می ریم؟ داریم می شه بگی کجا -

 .شهر دور میشیمداریم از این  -

 !همین؟ -

او هم اهورا برگشت و تند نگاهش کرد، اما دیگر از او نمی ترسید، 

 .نگاهش کرد و منتظر شد

 الاقل بگو چقدر می مونیم؟ -

 !نمی دونم -

 .نمی دانست، از چشمانش معلوم بود

 .در بی خبری گم شدسرش را به شیشه چسباند و  باز

 

کنار  شلباندید و خنده از روی داشت خواب آخرین دیدار با مادرش را می 

که ماشین با صدای وحشتناکی ایستاد و چند دور دور خود  نمی رفت

 .چرخید، وحشت زده چشم بازکرد و صدای فریادش به آسمان بلند شد

گرفته  دستانشبا سرش را   اهورا را می دید که فرمان را رها کرده و 

همان جان ماشین  سر اهورا را به سمت خود بکشید و ، ثانیه آخراست

 .واژگون شد

*** 

*** 

همه جا را پر کرده بود،  ،صدای وزوز مانندی می آمد و بوی سوختگی

 .ترس تا عمق وجودش نفوذ کرده بودتنش نبض می زد و 

اما میان آهن پاره ها گیر افتاده بود، به زحمت خود را  ،تکانی به خود داد

 .باال کشید و به صورت خونی اهورا خیره شد

 .صدای ناله هایش دلش را ریش می کردن از صورتش می چکید و خو

و دستی به صورتش  خودش را باز باال کشید و روی تن مرد خیمه زد

 .کشید

 !اهورا خوبی؟ یه حرفی بزن -

 .آمد و بعد چشمانش بسته شد ای تنها صدای ناله

ی بلکه مرد چشمانش را باز کند، اما خبر ،تکانش داد، نعره زد ، نوازش کرد

 !نبود

 .به کندی می رفتمی لرزید و زمان برایش  تنش سلسله اعصابتمام 

چند دقیقه ای گذشته بود و از اینکه دوباره رنگ آسمان را ببیند کامال نا 

 .از بیرون هوشیارش کرد یکه صدای امید شده بود



 ...زود باشین، زود باشین -

 .ابه تنش برگشت و شروع کرد به تکان دادن اهوربی هوا جان 

 .اهورا بلندشو، چشماتو بازکن، دارن نجات مون میدن، تورو خدا طاقت بیار -

*** 

پوزخندی روی لب های  چورک خورده ی مرد نشست، کار انجام شده بود 

 .و اهورا تا چند ساعت دیگر میهمانش می شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

@dejhavoo20  

 پارت صد و چهار

*** 

 .سته بود و در تاریکی مطلق مانده بودندشان ب جلوی چشمان

 .صدای فریاد اهورا بلند شد

 ...آهای، کدوم گوری هستین؟ یکی بیاد ایجا -

 .و رگ های گردنش ورم کرده بود همینطور فریاد می زد

خود را نزدیک اهورا رساند و ملتمس به  ،افرا ترس خورده تر از همیشه

 :حرف آمد

 .، تو رو خدا داد نزندیدهخواهش میکنم داد نزن، سرت آسیب  -

 .خفه شو، خفو شو، حرف نزن، صدات نیاد -

و  یادت چقدر داد می زدم! آخه داد بزنی که چیزی عوض نمی شه -

 ؟التماس می کردم

 .را بلند کرداهورا عصبی لگدی به پلهویش زد و ناله سوز دار دختر 

اشک می ریخت و نفرین می کرد، اشک می ریخت و ناله می کرد، اشک 

 .ریخت و التماس می کرد می

 ...اما هیچ نبود، هیچ

جانش را و اهورا را گرفته بود  تمام تن ساعتی گذشته بود، دردی کشنده

 .بودبه لبش رسانده 

باز نعره زد و صدای فریادش رعشه به اندام دختر انداخت، اما  هنوز هم 

سرد خبری نبود، بی جان روی بازو افتاد و خود را روی زمین کشید، زمین 

 .و نمور بود

 ، ولیروی اعصاب دختر خط می کشید ،صدای خش خش تنش روی زمین

 .می دانست اعتراض بی فایده است

نفر وارد  و دوباز شد  بدیاما چند دقیقه نگذشته بود که در با صدای 

 .شدند، افرا صاف سر جایش نشست و صدای نفس هایش هم نمی آمد

از روی چشمان  اهورا کنار زد، اهورا  مردک الغر اندام جلو آمد و پارچه را

 .سمتش حمله برد و شروع به فحاشی کرد ،با همان دستان  بسته

 ...ببر صداتو احمق، فکر کردی ما هم مثل نوچه هاتیم؟ خفه شو -

کمکش آمد و اهورا را روی  ،دومی که نسبتا اندام درشت تری داشت

 .صندلی نیمه شکسته پرت کرد

اگه دست از پا خطا  کنی بد بالیی سرت اد، بشین اینجا صداتم در نی -

 .میارم

 .اهورا دندان هایش را روی هم می سایید و مثل ببری زخمی می غرید



 .خون تمام اعضا و جوارحش را پر کرده بود 

نوبت افرا رسید، پارچه را از روی چشمان او هم برداشتند و دختر بخت برگشته 

 .نگاهشان کرد  با چشمانی لرزان

 :ی رو به همدستش گفتمرد اول

 .جمع شون کن، آقا می خواد ببینتشون امیر -

 باشه، جفت شون رو باهم بیارم؟ -

 .آره زود باش، االناس که برگرده -

 .بلندکرد ی تکان داد و پسر راسر امیر

 .آی دختر تو هم بلند شو اگه تنت نمی خواره -

و اسارت افرا هم لرزان پشت سرش به راه افتاد، زندگی اش انگار با زندان 

 !بند خورده بود

اهورا مدام تقال می کرد و زیر لب هر چه بود و نبود نثار مرد میکرد، اما او 

 .کریه می خندید و دستانش را بیشتر  می فشرد

 .نیمه تاریکی را باز کردند و هر دو را در آن انداختند در سالِن

 .هیچ راه فراری جز همان در اصلی نداشتسرتاسر سالن بسته بود و 

 .یک  تخت  چوبی کهنه  هم گوشه ی سالن بهشان دهن کجی می کرد

 .چیز دیگری در آن جا نبود هم،جز آن 

تنها فرقش این بود اینجا ،  ندبست انو در را پشت سرش ندشان کرد پرت

 .و نه دست هایشانبود که دیگر نه چشمان شان بسته 

د االن مسبب تمام افرا سر بلند کرد و خوب صورت اهورا را وارسی کرد، بای

 ...بدبختی هایش را لعنت می کرد و در صورتش تف می انداخت، اما نکرد

 .جلو رفت و با چشمانی گشاد شده روبرویش ایستاد

 

 حاال چی می شه؟ -

و نعره ای کشید و   سر دختر بیچاره خالی کردبر اهورا تمام  خشمش را 

 .به گوشه ای پرتش کرد

 :از آن خون می چکید لب زدرویش خیمه زد و با چشمانی که 

 .دورو بر من نباش، می فهمی؟ دورو بر من نباش -

تنها سر تکان داد و ، می جوشیدانش مچشدر افرا همان طور که اشک 

 .خود را به دیوار پشت سر چسباند

*** 

مدام طول و عرض سالن را  ،گذشته بود و اهورا از زور درد  ساعتی باز

 .تخوانش می رساندبه اس دطی میکرد، درد داشت کار

*** 

  



 پارت صد و پنج

*** 

 .دهانش بیرون داد و دست به کمر شداز دود پیپ را 

بهترین شکار رو  ،با کمترین خسارتتون خوب بود، خوشم اومد،  کار -

 .کردین

 .ممنون قربان -

من سالم شون رو می خوام، همین که گوشمالی  ،بهشون برسین اما -

 ...بشن کافی

 .چشم ،بله قربان -

  کجا هستن؟حاال -

  .توی سالن -

براشون ببرین، زیاد اینجا نمی مونن، فقط  ناوهوم، ببینین چی می خوا -

 .رنچند روز، وقتش که رسید می 

 .باشه چشم -

 .حاال برو، می خوام تنها باشم -

سیروس سر تکان داد و عقب عقب اتاق را ترک کرد، این پیر مرد دیوانه 

 .بود، یک دیوانه ی به تمام معنا

*** 

 .، ایستاد و منتظر شده بودشد مردمک چشمان افرا گشاد ،ای در آمدصد

ستش بود و ود وارد شد، سینی دخطابش کرده بامیر  ،دیگر همان که مرد

 !رویش گشاده تر از قبل به نظر می رسید

 .یه چیزی بخورین تا سقط نشدین -

 .باز به خود پیچید اهورا لبی کج کرد و

 .قرصی چیزی می آوردی درد دارم مردک، حالم خوب نیست، -

 .تاهوا برت نداره، اینجا هتل نیس ،هوی -

 .اهورا آب دهانش را تف کرد و در صورت مرد براق شد

 .برو به درک -

لگدی حواله اش کرد و اهورا ناخواسته سکندری  هم بی فاصله، امیر

اما به خاطر دردی که از قبل  ،خورد و روی زمین افتاد، شتابش زیاد نبود

 .رو به کبودی رفتبند آمد و صورتش نفسش  ،داشت

با یک جعبه کوچک برگشت، جلوی  ،مرد در را بهم کوبید و چند دقیقه بعد

 :روی افرا انداخت و با لحن چندش آوری گفت

 .ه این بچه سوسولادتا پس نیفت ،بگیر بمال روش -

 .من که بلند نیستم -

 !چه می دونممن  ،یه  غلطی بکن دیگه -

 .عاصی ترشان کردا شتاب در را بهم کوبید و مرد این را گفت و باز ب



چسب  باند و ،افرا بلند شد، در جعبه را باز کرد، چند عدد قرص بود، پماد

 .زخم

 !نمی دانست دقیقا چه کاربردی دارد اما

 :جلوی روی اهورا زانو زد  و با صدای آرامی گفت

 خودت می دونی اینا چیه؟ -

عسلی چشمان دختر افتاد، چشم باز کرد و نگاهش در  ،اهورا بی نفس

 !آنچه می خواست را نمی دید، شعله های خشم و کینه را

 چی میگی؟ -

 !من نمی دونم ؟ببین چیه اینا -

 .بس که احمقی -

 .گفتی ا "اصال به درک "لب ضی کرد و خود را عقب کشید و زیرغبافرا 

جعبه را برداشت و نگاهی انداخت، خدا را شکر مسکن بود، هنوز به ظرف 

 :به افرا گفت که مرد آورده بود دست نزده بودند، روغذایی 

 .یک لیوان آب بیار -

 .اخم بلند شد و لیوان را از آب پر کرد و جلوی رویش گرفت افرا با

 .دستان خونی اش گرفت و الجرعه سر کشیدبا لیوان را 

 .افرا هم لیوان آبی خورد و گوشه ای نشست

ثانیه ای  هرچنداهورا بود، زخم روی پیشانی  درگیراما تمام مدت ذهنش 

 .خود را لعنت کرد و چشمانش را بست و باز به درکی گفت ،بعد

اهورا نفس تندی کشید و خود را روی تخت انداخت، سر دردش به اوج 

 .خون می چکید ،رسیده بود و هنوز از میان خون خشکیده

 .م فشار داد و ناله ی پر دردی کردچشمانش را روی ه

 .و اهورا در میان درد و تب می سوختساعتی گذشته بود 

کرد، نگاهی می انداخت و باز  مدام الی پلکش را باز می دختر هم

تمام زخم هایی که مرد به او زده بود هنوز  جای چشمانش را می بست، 

 .بودتازه 

صورتش را تر کرد، بلند شد و کنار مرد نشست،  ،قطره اشکی چکید

لوم تر از هر زمانی که می خواست مظلوم بود، مظلوم تر از همیشه، مظ

 .اما چشمانش نبود ،ظالم باشد

در جعبه را باز کرد، پمادی برداشت و شانه ای باال انداخت، از هیچی که 

 !بهتر بود

آرام روی زخم کشید، صورت اهورا از درد جمع و برداشت هم باند سفید را 

 .شد

 .برو کنار ،نکن -

 .رعکس همیشهدرست ب ،سرد و بی جان بود ،آرام شلحن



روی زخم کشید و خون های خشکیده را کنار  باند را آرامگوش نداد، باز 

نبض به دستش به شقیقه های مرد که رسید چیزی در وجودش زد، 

 !حدس نمی زد، هیچ وقت همچین روزی را افتاد

 .هم دستانش را پس زد اهورا باز

 .برو، نمی خوام برام کاری بکنی -

 .آرووم بگیر مخون زیادی ازت رفته، یک -

 .اهورا پوزخندی زد

 .نمی خوام، تنهام بذار -

این حال هم دست از لجاجت  این را گفت و چشمانش باز بسته شد، در

 !بر نمی داشت

 .جای زخم کشید، بریدگی عمیق نبودبه رویش خم شد، دستی نزدیک 

، باند را روی سرش گذاشت و با چسب زخم محکم کردنفسی کشید، 

، صورتش حاال کمی تمیز تر  کار دیگری از او ساخته نبودخوب نبود اما فعال

 .کبود و متورم بود شهایولی لب ،شده بود

را پاک کرد، ثانیه های می گذشت و مرد  دست برد و کمی کنار لب های

 .او هنوز مشغول تیمار زندان بانش بود

از خلسه اهورا حس کرد کسی در حال نوازشش است، تکانی نخورد تا 

اید، صورتش میان دستان داغی نوازش می شد و حرارت تنش را ینبیرون 

  !داشت رو به فراموشی می رفتحسی که انگار  می برد،تر باال 

 پارت صد و شش

*** 

از سالن که سرویس کوچکی تعبیه شده بود،   بلند شد و در گوشه ای

 .دستانش را شست و بانداژی را خیس کرد و آرام روی صورت اهورا کشید

 ...خسته بود، خسته از همه چیزو هم اما ا

 !پلکش  روی هم افتاد و دیگر چیزی نفهمید

چشم باز کرد،  ،که آمدصدای وحشتناکی  ازمیان خواب و بیداری بود که 

 !آنرا از جا بکنند ،انگار می خواستند به جای اینکه در را باز کنند

 :خنده ی کریهی کرد و گفت ،امیر جلو آمد

 اومدین ماه عسل؟ نکنه ،هرو خدا، ه نیگا تو -

 .کنار افرا دیدچشم باز کرد و خود را بی هوا اهورا 

 .در جایش نشست و زیر لب به دختر تشر زد  ،اخمی کرد

 .امیر باز خندید

 .آقا کارتون داره ،بلند شین -

 .آقا کیه؟ بگو بره به جهنم -

 .یقه ی اهورا را چسبیدو  امیر جلو آمد

 .، بچه قرتیمی تونی اینو تو روی خودش بگی -

 .بکش کنار عوضی -



امیر شاکی، مشتی به صورت اهورا کوبید و خون دوباره از لب مرد فواره 

 .زد

یک بار دیگه هم بهت گفتم، مراقب حرف زدنت باش، ما نوکرای زیر دست  -

 .، حضرت آقانیستیم

اهورا خونابه دهانش را روی صورت مرد تف کرد و پشتبندش زهر خندی 

 .حواله اش کرد

 :سیروس بلند شدهم دست به یقه شود که صدای  خواست بازمرد 

 !چه غلطی می کنی یک ساعته اونجا؟ بیارشون دیگه -

نی امیر را یک پس گرد متوجه جر و بحث شان شد،و  داخل آمدوقتی مرد 

 .تا از سالن بیرون بیایند  فریاد گونه خواستدو  مهمان کرد و رو به آن

 .ر ذاتی اش راه افتاداهورا سرش را باال داد و با غرو

خیلی دلش می خواست بداند  چه کسی این جرات را به خود داده 

 !آنها را اینطور به سالبه بکشد ، تااست

 .منتظر ماندند تا شخص مورد نظر بیایدوارد خانه باغی شدند و 

 .وارد خانه باغ شد ،قهقهه زنان ،پیر مردی ،دقیقه ای بعد

 !ببین کی اینجاست...به به -

چشمان کبود شده اش، قد و  میان ا از روی صندلی بلند شد و ازاهور

 .قواره ی پیر مرد را رصد کرد

 !برایش عجیب آشناست اش، حس کرد صدا و چهره

 :سریع به حرف آمد

 تو کی هستی؟ -

 ؟!تو هنوز عجولی پسروای  -

 .کردپیر مرد این را گفت و باز خنده ای 

 گفتم کی هستی؟ از جون من چی می خوای؟ -

 :و با چهره ای در هم گفت چسبیدیقه ی اهورا را  ،مرد جلو تر آمد پیر

 ...جونت رو  -

 !اهورا چشمانش را تنگ کرد، چقدر همه چیز به نظرش آشنا می آمد

 !رو می شناسم تو -

پیر مرد عقب گرد کرد، به چشمان مرد جوان زل زد و یادش به گذشته 

 .های دور افتاد

 .صدای پسر بچه با زجه هایش می آمد

 کنم، چرا می زنیش؟ بابا بزرگ، خواهش می -

 ...بچه ،ساکت باش -

 !آخه بابا بزرگ داره از صورتش خون میاد -

 .تا اون روی من باال نیومدهبرو کنار،  -

 .باز صورت اهورا را نشانه رفت، اینبار دیگر افرا  تاب نیاورد ،جلو آمد



 ولش کنی عوضی، چیکارش داری؟ نمی بینی تموم صورتش زخمی -

 ؟شده

 ، طوری کهبه صورت دختر کوبید ،و با پشت دست کرد پیر مرد زهر خندی

 .سرش چرخید و ناخواسته روی زمین پرت شد

دست به سریع  و خواست به پیر مرد حمله کند که امیراهورا نعره ای زد 

 .کار شد

 ...چیکار می کنی احمق؟ بکش کنار -

مه شان را نشانه آباد ه زیر لب جد و داد و خود را تکان میمدام اهورا 

 .می رفت

 .پیپش را آتش زد و دست در جیب شلوارش بردالقیدانه، پیرمرد 

آفرین، پس مردی شدی برای خودت، درست برعکس ! خوبه، خوشم اومد -

 !اون بی شرف

 !دار اهورا باز چشمانش را تنگ کرد، مرد آشنا بود و حرف هایش هم بو

 .گیری بودیک جای کار می لنگید، موضوع غیر از گروگان 

 چی می خوای؟ دنبال چی هستی؟از من  تو -

 یعنی هنوز نفهمیدی؟ -

 .اهورا تنها سر تکان داد

 .جا، باید بیاد و به پام بیفته، باید بیاد و التماس کنه اون باید بیاد این -

 کی باید بیاد؟از کی حرف می زنی؟ ؟ میگیی چ -

 .اون پیر مرد خرفت، اون پدر بزرگ بی شرفت -

 !اهورا لرزید، پدربزرگش؟چیزی میان قلب 

 .داری از چی حرف می زنی؟ اون اینجا نیست،  خودت رو خسته نکن -

 .اشک پر کرد از اینبار قهقهه مرد، بلند تر شد و چشمانش را

اون مدت هاست برگشته، فقط روی اینکه ... خیلی احمق پسر، خیلی -

 .نداره  سراغی ازت بگیره

 !غیر ممکن -

 .مهم نیستام برمی تونی باور نکنی، اصال  -

ود، از تمام آن اهورا باز غرید و عصبی سر تکان داد، از همه شان متنفر ب

 !پر آشوبگذشته ی نفرت زده ی 

ببین پسر، اگه جونت رو دوست داری و این دختر برات مهم، زنگ می زنی  -

به دیدنت بیاد، بعد من حسابم رو  که مرد و ازش می خوایبه اون پیر 

 .تو می تونی بری کنم و باهاش تسویه می

 .غیر ممکن، من هیچ وقت همچین کاری نمی کنم -

 .پیر مرد جلو آمد، باید جدیتش را به آن جوانک خیره سر نشان می داد



امیر اسیر بود دستان دستی سر شانه اش  زد و اهورا همینطور که میان 

روی زمین افتاد و آه از نهادش بلند شد، فاصله را کمتر کرد و پایش را روی 

 .گلوی اهورا گذاشت و هرچه در دل  داشت را خالی کرد

 .ه بودو جان به لبش رسید ه بودراه تنفسی اهورا بسته شد

 !صبح فردا رو نمی بینی  وگرنه ،انجامش می دی -

 .اما اهورا هنوز سر حرفش بود

و با لحن طنز گونه ای  پایش را برداشت، پیپش را خاموش کردپیر مرد 

 :گفت

کنه، مجبورش کن به اون  امیر، خیلی وق وق می ببراین توله سگ رو  -

خبر مرگش رو برای اون پیرسگ می  ،پیری زنگ بزنه، وگرنه عاقبت

 .فرستم

 .امیر لبخندی زد و  تن نیمه جان اهورا را از روی زمین بلند کرد

 هم ردیفان اربابش را ببیند، انگار اینطور عاشق این بود که تحقیر شدن

 دشت بزرگ هم به نکبت افتاده و باید عقبه پس  محمود ،باورش می شد

 !دهد

  به بند ناف اهورا  ،زیر کتف اهورا را گرفت و آهسته هرچه  الفاظ رکیک بود

 .شد  دوخت و دلش خنک

اهورا  هم که دیگر نای جنگیدن نداشت، چشمانش را روی هم گذاشت و 

 .حرفی نزد ،تا برگشت به سالن

رش بست، چقدر لذت داشت دیدن این پرتش کرد و در را پشت سمحکم 

 !شکنجه ها و تحقیر ها

سمتش آمد، واقعا نمی دانست  در پس این ماجرای  ،افرا ماتم زده و گیج

 !می گدردپیش آمده چه 

روبرویش  ،بودشده آمد و با صورتی که از اشک تر  مرد آرام سمت

 .نشست

 .بلند شو بشین روی تخت -

 ...ولم کن دختر، دست از سرم بردار -

 .لحنش هنوز هم بوی تحقیر  و غرور  می داد

 می شناسیش؟ -

اهورا چشمانش را روی هم فشار داد و از زور درد، دلش مالش رفت، درد 

معده اش تشدید شده بود، دستش را روی شکمش گذاشت و نالید، 

تمام محتویات معده اش خالی شده بود و تنش  در حالی ثانیه ای بعد، 

 .بی جان روی زمین افتاد ،زور ضعف می لرزیداز که 

 !افرا می ترسید جلو برود و حرفی بزند، اهورا در حال فروپاشی بود انگار

دقیقه ها به سالی می گذشت و اهورا به وضوح می لرزید و به خود می 

 .پیچید



کاری از ! ن حال نذارش می خواست چه کار کندآدیگر طاقت نیاورد، با 

 .دستش ساخته نبود

 .بذار کمکت کنم بردار،دست از لجبازی  -

 .اهورا سر بلند کرد، چشمان سیاهش مثل آتشفشان بود

تنی اسرش زیر افتاد و دوباره عق زد، تک تک سلول های تنش او را به مار

 .دیگری توانی نبوداما ، کرده بودندسخت دعوت 

صالبت داشت را گرفت و  افرا خم شد، زیر بازوانش که روزی تنها قدرت و

 .، تن سستش را بلند کردبه جان کندنی

 .آبی برداشت و به دهانش نزدیک کرد یوانروی تخت نشاند، لاو را 

 .در تب و درد می سوخت مرد هنوز

 .بست آب را این بار سخت فرو داد و چشمانش را

 .یه مسکن بهم بده -

 :افرا سر تکان داد، قرصی را به دهانش نزدیک کرد و مردد گفت

 !واسه اون دلت درد گرفته شاید از دیروز چیزی نخوردی، -

 .اهورا پوزخندی زد و روی تخت مچاله شد

 ؟مگه نه ،و تو این حال  و روز ببینیر خیلی دلت می خواست من -

 .افرا تنها اخمی کرد، هیچ وقت اینقدر سنگدل و بی شرف نمی شد

اهورا بی هوا نیم خیز شد و مچ دستان دختر را گرفت، افرا روی تنش پرت 

 .بروی چشمان اهورا ثابت شدشد و صورتش رو

فکر نکن ، من می مونم و تو  ولی خیلی دل خوش نباش کوچولو، باز -

 .می شهچیزی عوض 

با لحن تخلی  داشت، دلهره ای که هنوز از مرد در ته وجودش وجود افرا با 

 :گفت

 ...خیلی پستی، خیلی -

 د و خواست باز سوهان روحیروی هم سایدندانش را   اهورا از زور خشم 

 .به لب رسیدزهر باال آمد و ته مانده ی جانش هم  که دختر شود،

 .چشمانش اینبار  بسته شد و از هوش رفت

افرا وحشت زده از جا بلند شد و با همان دستان نحیفش به در کوبید و 

 .صدایش همه جا را پر کرد

اوضاع وخیم تر از  ،سیروس که از صدای وحشت زده ی دختر فهمیده بود

 .سریع سراغ دشت بزرگ رفت و در زد ،این هاست

 .پیر مرد به تابلوی روبرویش خیره بود و متعجب اجازه ی ورود داد

 !پسره حالش خیلی بده، گفتم شاید بالیی سرش بیاد ببخشید، قربان -

 مطمئنی؟ -

 .بله قربان، از هوش رفته -

 !ای بابا، عجب زپرتی بزرگ کرده اون پیر سگ -

 حاال چیکار کنیم قربان؟ -



ام یه جنازه  بیفته روی دستم، سریع زنگ بزن به دکتر البرز، بگو نمی خو -

 .خودش رو برسونه

 .چشم ،باشه قربان -

 .برو، مراقب باش بالیی سرش نیاد، حوصله ی نعش کشی ندارم -

 .رفت و سریع دکتر البرز را هم خبر کرد ،سیروس سر تکان داد

 .باز کند تا اهورا چشمانش را ،افرا اشک می ریخت و التماس می کرد

برایش مثل یک کابوس  ،باور اینکه شاید مرد دیگر چشمانش را باز نکند

 .بود

 .باالی سر اهورا ایستاده بود و معاینه اش می کرد  نیم ساعت بعد دکتر

 .افرا دستپاچه کنار دکتر ایستاد

 دکتر چش شده، چرا چشماشو باز نمی کنه؟ -

و نوشتم، نگران ، براش داربودهشوک عصبی یک چیزی نیست دخترم،  -

 ه؟رنباش، سابقه بیماری معده دا

به زندان بانش نمی  عهیچ چیز راج! افرا تنها سر تکان داد، نمی دانست

 !دانست

 .خودتو ناراحت نکن ،باشه دخترم، مهم نیست -

یعنی نزدیک  ،کندوکاو در کارهای محمود دشت بزرگ ؛البرز می دانست

ش را می کرد و می رفت و شتر شدن به شر و نابودی، او فقط  باید طبابت

 .دیدی ندیدی، همین و بس

  را هم وصل کرد و  تا برگردد، سرم اهورا نسخه را به امیر داد و منتظر شد

آنجا را ترک کرد، و  را هم داد که بعید می دانست، اجرا شود سفارشاتی 

تو دست آن پیر مرد خرفت نداشت، محال بود به اوامرش گوش دهد، آاگر 

 !و صد حیف اما حیف

اهورا به زور چشمانش را  ،چند ساعتی گذشته بود و هرچند دقیقه یک بار

هنوز هم باالی سرش فرا باز می کرد و دوباره از هوش می رفت، ا

 .کند یا نه زبان باز مینشسته بود و منتظر بود ببیند باالخره 

 نگاه ،حال و روز بی نظیر بودآن داشت به صورت جذاب مرد که حتی  در 

 .می کرد که اهورا چشمانش را باز کرد و غافلگیرش کرد

 می دیدباید ناما آنکه  ،افرا آب دهانش را آرام فرو داد و رویش را برگرداند

 .ه بوددید

 ساعت چنده؟ -

 .سه ی صبح -

 تو چرا هنوز بیداری؟ -

 کسیبرای ! افرا فکر کرد، واقعا برای چه تا این ساعت بیدار مانده است

 در کابوس شکنجه ها ی او گذشته است؟ ،گذشته اشکه تمام روز های 

 بهتر شدی؟ -

 !نمی دونم، سردرگمم -



افرا نفسش را فوت کرد، اهورا دقیقا حال و روز او را داشت، خیلی وقت 

 !عجیب ،بود نمی دانست خوب است یا بد، سردرگم بود

 چیزی می خوری؟ -

 !نمی دونم -

شده بود و از  دسرافرا ظرف سوپی که امیر آورده بود را نزدیک کشید، 

دهان افتاده بود، تکه نانی برداشت و به آب سوپ آغشته کرد و مردد 

 .سمت دهان اهورا گرفت

 .از هیچی بهترهبرای تو جالب نیست، اما  -

انگار کرد،  ، بی حال دهانش را بازبود اهورا نگاهش کرد، سرد و مغموم

 !مزه ی خوبی نداشت، شایدم داشت

شد، اما هر بار که دستان دختر میان ظرف یه اش بقلقمه را جوید و منتظر 

راه تنفسی اش را تنگ  ،بغضی  عمیق ،و لبهایش می رفت و می آمد

 .کرد می

بی هوا دست برد و مچ دستان دختر را گرفت، افرا مظلوم سر بلند کرد، 

 !هم خبطی کرده  بود؟ باز

به صورت معصومش که الغر تر از همیشه می زد دقیق شد، مردمک 

 .شد و ضربان قلبش بی دلیل باال می رفت مانش هر لحظه باز تر میچش

 .ثابت شد و نفسش به شماره افتاد نگاهش

دستان دختر را رها کرد و سرش را زیر انداخت، چرا اما ثانیه ای بعد، 

 .اصال دوست نداشت آنراوجودش انقدر آرامش بخش بود؟ 

 .دیگه نمی خورم، ممنون -

گی که قرار بود غرور و صالبتش  را حفظ خودش سر جنگ داشت، جن با

 .گرددداد، حرارت به این تن بر  کند، جنگی که نبایست اجازه می

 !؟اما تو که چیزی نخوردی -

 گفتم که دیگه نمی خورم، نشنیدی؟ -

 افرا نان را درون بشقاب گذاشت و گوشه ی تخت خزید، سردش بود و

 .ن دهد نبودهیچ چیز برای آنکه روح و جسم یخ بسته اش را هرما

 .هم پشتش را کرد و خوابیداهورا 

می زد که حس کرد  ساعتی گذشته بود و میان خواب و بیداری دست و پا

 .تخت تکان می خورد و منبع انرژی به او نزدیک می شود

تا  ،فشردروی هم عضالتش ناخواسته منقبض شد و چشمانش را بیشتر 

 .مبادا نافرمانی کند

تن ناسورش می خورد و هوایی اش می به پوست  ،هرم نفس هایی

 "تو از اون متنفری، متنفر" کرد، اما بر خود نهیب زد

تمرین    روی هم فشرد و نفسش را منقطع بیرون داد، سالها نیزلبانش را 

 چند بر ؛ هرتا هرچه مردی و مردانگی است را فراموش کند ،کرده بود

 !یت نبودواولعکس تمام هم جنسانش هیچ وقت این موضوع برایش در 



 !؟چرا این گرما مسبب پریشانی اش شده بودپس اما 

 .پوچ شدش خیالی ا داد و باالخره آرامِش فرو آب دهانش را ،عصبی

 :پرخاش گونه لب زد

 چرا انقدر تکون می خوری احمق؟ -

 .خورد و چشمان گشاد شده اش را به لبان مرد دوخت تری تند دختر تکان

 .ببخشید -

 !ی عصبیم می کنیچرا نمی خوابی؟ دار -

 .االن می خوابمچشم،  -

اخمی کرد و چشمانش را بست و نفس های تندش را به صورت دختر 

 .پاشید، اما هنوز تخت  تکان می خورد و چیزی کنارش روی ویبره بود

 .در جایش نیم خیز شد و مشتی روی تخت کوبید

 داری چه غلطی میکنی، هان؟ -

 .صورتش را پر کرده بودلرزش اندام دختر بیشتر شده بود و اشک 

 .سرش ناخواسته پائین آمد و به چشمان سرخش نگریست

 می خوای دیونه م کنی؟ -

 .افرا چشمانش را بست و هق هق آرامی کرد

 .دست برد سر شانه اش را گرفت و بیشتر روی صورتش متمایل شد

 قصدت چیه، یه حرفی بزن؟ -

 :زد باالخره لب ،افرا که حاال حسابی به لرزه افتاده بود

 .سردم، حالم خوب نیست -

اهورا پوفی کرده و دوباره روی تخت افتاد و کف دستش را محکم به 

 .پیشانی کوبید

 !سردش بود، چه مسخره

لبش را به دندان گرفت و پشتش را به دختر کرد، دقیقه ای گذشته بود که 

 .آنچه نباید می شد شد

 .رساندو فاصله را به هیچ  فرا همه چیز را در ذهنش عقب زدا

گردن اهورا چسباند و دستانش را هم دور تنش قفل پشت صورتش را به 

 .به آخر می رسید شداشت جانکرد، حرارت تن مرد نیازش بود، 

اهورا شوک زده به خود لرزید و چشمانش از هدقه بیرون زد، این غیر 

 !ممکن بود

قل تا همه چیز را در ذهنش حالجی کند، اما ع ،ثانیه ای بی حرکت ماند

 .ضایع شده بود و یاری اش نمی کرد

به پوستی که نوازش گونه گردنش را لمس می کرد و نفس ذاغی که 

قفسه ی سینه اش حجیم شده بود و عاصی اش کرده  بود فکر کرد، 

 !دیگر بازدمی نبود

 ساختگی کجا رفته بود؟ پس آن همه تمرین و خود



د امتحان پس شد؟ درست جایی که بای چرا داشت همه چیز برعکس می

 !، داشت رد می شدمی داد

 .بی هوا برگشت، دستان و صورت دختر کنار رفت و سرش زیر افتاد

 .افرا به وضوح می لرزید و لب های کوچکش تکان می خورد

 :تبا لحن داغی گف

 ؟!افرا -

 .کشید افرا نگاه تب زده اش را باال

های دانه های درشت الماس از عسلی چشمانش می چکید و روی گونه 

 .مهتابی اش می افتاد

جایش را به  ،به در و دیوار می کوبید و هر ثانیه تسلط  در سینه مرد قلب

 .داد تمنا می

دستانش را در سینه قفل کرد و باز نزدیک آمد؛ صورتش را در قفسه افرا 

 .ی سینه ی  عریان مرد پنهان کرد و  بی وقفه نفس کشید

ش را تند بیرون داد و دستش را دیگر نتوانست طاقت بیاورد، نفساهورا 

 .پشت سر دختر گذاشت و صورتش را بیشتر به تنش فشرد

 !باور نداشت افراهرچند 

نوازش کرد  شبا لب هایرا  مرد تن ،بی خیال تمام باور ها و ناباوری ها اما

 .گلگون شد او با هرمان تن ،یخ بسته اشو  و صورت خیس

نشست و ناباورانه به نوازش در دختر دستان اهورا بی حال در گودی کمر 

 .آمد

جفتشان در قهقرایی فرو می رفتند که محال لحظه ها که می گذشت، 

 !تا همین چند ساعت پیش، در مخیله شان بگنجدبود حتی 

 :گوش افرا به حرف آمدو کنار اهورا سرش را پائین تر آورد 

 گرم شدی؟ -

 مرد همیشهنگاهش را باال کشید و آرامش چشمانش را به دختر باز 

 .تزریق کرد عاصی

گرمش شده بود، انقدر که زمهریر تمام روزهای گذشته را آب کند، فعال 

 .همین بسش بود

ی بی پناه به یاهورا در جایش جا به جا شد و دخترک را که مثل آهو

بند آغوشش خزیده بود را بیشتر در میان دستانش جا داد و خودش را از 

 .زاد کردهرچه بود و نبود آ

*** 

 .وحشت زده در جایش نشست و چشمانش را به در دوخت

 .شان آمده بودند و محال بود این بار بی نتیجه بروند دوباره به سراغ

  وارد شدند و  ،دیشب سرخ بود مستیبا چشمانی که از  ،امیر و سیروس

 .رفتندسمت اهورا 

 .سیروس بی هوا زیر کتفش زد و از روی تخت بلندش کرد



 .له ی سینه ی سیروس کرد و مرد عقب رفتعصبی مشتی حوا

 .تبه من دست نزن کثاف -

سیروس نزدیک آمد و امیر سریع جلو آمد، دستش را چسبید و پشتبندش 

 ،ه ی ناسوری دارددانست معد و از آنجا که می گرفتزیر گلویش را 

 .مشتی به شکمش زد

بردارند،  تا دست از سر اهورا ،مهلکه بدی بود و افرا هم مدام فریاد می زد

آرام و قرار نداشتند و هرکدام مشتی می زدند و الفاظ رکیکی  ،اما دو مرد

 .می گفتند

 .ه بودشان درگرفت هر چند اهورا هم بیکار نبود و زد و خوردی ناب بین

فعال بی خیال مجبورشان کرد تا  محمود،که صدای ، چند دقیقه ای گذشت

 .تا به وقتش ،شوند

 .شان کشان اهورا را با خود بردسیروس جلو رفت و امیر ک

 :بغض رو به مرد گفت و پر یدیدوافرا 

 رو خدا  کجا می بریدش؟ می خواین باهاش چیکار کنین؟ تو -

و نگاه هرزه اش را روی تنش  زدسیروس دستی سرشانه ی دختر 

 .انداخت

 .می تونی بیای  تماشا عروسک -

 .ا بودبه تمام معن بی شرفافرا اخمی کرد و لب گزید، مرد یک 

 .اشک می ریخت و التماس می کردپشت سرشان راه افتاد و 

انتظارشان را می  ،با پیپ معروفش، دست به جیب ،محمود دشت بزرگ

 .کشید

 .سیروس در زد و اجازه خواست

 .بیارش تو، زود باش -

 .سیروس چشمی گفت  و اهورا را به اتاق مخصوص هل داد

 .رد دیده می شددود همه جا را گرفته بود و هاله ای از م

 :جلو آمد، دستی به صورت کبود اهورا کشید و گفت

 خوب فکراتو کردی؟  -

 .حرفش را نفی کرد ،اهورا با حرص

 !پس که می خوای بازم لجبازی  کنی؟ -

 .اهورا نفسش را پر صدا بیرون داد و رویش را از پیرمرد گرفت

 ن؟هه، نگاهش کن، تو به چیت می نازی پسر؟ برای چی لج می کنی ها -

 .اهورا هنوز هم سکوت کرده بود

 .اما صبر پیرمرد هم حدی داشت

بر سر همه  ،رویش ایستاد و خشمش را با فریادبا دهانی کلید شده، روب

 .شان کوبیدی 

 .من تمام روز رو وقت ندارم احمق -

 .این را گفت و رو به امیر اشاره ای کرد



و ر من ،ه جوالقتا بفهمه با کی طرف، مرتیک  زود باش حالش رو جا بیار -

 !عنتر خودش کرده

 .امیر پوزخندی زد و مشتی به صورت اهورا کوبید، باز خون از لبش فواره زد

بود، وگرنه اهورا حسابش را  بستهقپانی را حیف که سیروس دستانش 

 .می رسید

که صورت اهورا می خورد و درد بود  مشت های محکمی بود که به سر و

 .کرد بند بند وجودش را پر می

 .خبر کند که باز از او می خواست تا پدربزرگش را   و صدای پیر مرد

 .جلو آمد و دستان پیر مرد را چسبید ،افرا وحشت زده و برآشفته

 !خواهش می کنم، دارین می کشینش ،رو خدا تو -

 .برو کنار بچه، برو کنار تا دخل تو یکی رو نیاوردم -

 ...کنم، تو رو خدا، تو رو خدا بهتون التماس می -

افرا همینطور دستان پیر مرد را گرفته بود و التماس می کرد، که باالخره 

 .انداختصبرش لبریز شد و دختر بیچاره را با شتاب روی زمین 

صدای شکسته شدن استخوان هایش را شنید و آه از نهادش  بلند  ،افرا

 .شد 

از این شتر انداخت و باز دستور داد تا پسر را بی به اوپیرمرد نگاه رقت باری 

 .ادب کنند

 .باز خواسته اش را می گفت می چرخید و اهورا قهقهه می زد و دور

بلورینش از میان   که تن  بی هوا نگاهش سمت دختر افتاد ثانیه ای بعد،

 .چشمک می زد ،لباس های پاره

 .چیزی در ذهنش جرقه زد

 .لبخند کریهی زد و دستش را باال برد

و روی تن افرا خیمه زد و دند، پیر جلو رفت دو مرد ایستادند و منتظر ش

 .مجبورش کرد بایستد

 ...بلند شو ببینم کوچولو -

ا برگرداند و با تمام اعضا و جوارح پیرمرد بوی تعفن می داد، افرا رویش ر

 .چشمانش را روی هم گذاشت ،انزجار

 !چرا زود تر به فکرم نرسید؟هه،  -

 .بافتبرای خودش می خندید و سفسطه می 

 .نفره ای برد و پرتش کرد دو تخترا کشان کشان سمت  دختر

 امیر؟ -

 .جلو آمد و دست به سینه شد ،رعیت گونه ،مردک

 بله قربان؟

 ...حیف اون حرومش کنه! چه خوشگله؟ -

 .حق با شماستبله  -

 !این یکی را تاب بیاورددیگر بند بند وجود افرا لرزید، محال بود 



 .کن آماده ش -

 .چشم قربان -

یعنی خدا  ا و زجه های افرا بلند شد، نفسی دیگر نبود،صدای نعره  ه

 مرگش را رسانده بود؟

نانجیب، تا خود را از میان دستان مردک  ،فریاد می زد و تکان می خورد

 .ادامه می دادنجات دهد، اما او حریص تر 

 .پیرمرد باز نگاه دریده اش را به اندام ظریف دختر دوخت

 !و این هوری بهشتیچند سال جوون می کنه آدمی یوا -

 آخر نگاه گذرایی به اهورا که با اخم  و دهانی باز خندید و باز خندید، سر

 .خیره اش بود انداخت

 .بیچاره خیلی بی لیاقتی، دیگه دستت بهش نمی رسه -

اهورا برگشت، نگاهش در نگاه لرزان دختر قفل شد، داشتند جلوی رویش 

 .رده بودبه او تجاوز میکردند و او هنوز هم سکوت ک

افرا هم چشم دوخت به مردمک سیاهی که بخت سیاهش را رقم زده 

اهورا قلب دیگری هم دارد؟   بود، کار به آخر رسیده بود، چرا فکر میکرد

 ...؟ چراکرده بود را فکراین چرا 

 .پست تر بود ،نگاهش را دزدید، مرد از همه ی این ها

بست، ثانیه ها،  چشمانش را نفسش را در سینه  حبس کرد و بی جان

 .ثانیه های آخر بود

روی ، دستی به لبان کبودش کشید و دکمه پیراهنش را باز کردپیرمرد 

 .چند ش آور بود ،تخت انداخت، پوست تن چروکیده و هفت الیش

 .لبخند دندان نمایی به اهورا زدباز برگشت، 

ا ن رآ، رفتکمربندش  سمت رویش را به دختر کرد، اینبار دستش دوباره 

هم روی تخت  انداخت، صدای خنده های هیستریک هر سه شان، 

 !ناقوس مرگ بود انگار

 .دستش سمت دکمه ی شلوارش رفت، کشید

 .لحظه ها کشدار و تهوع برانگیز می گذشت

 .شلوار سیاهش روی زمین افتاد، تخت را دور زد و روی دختر خیمه زد

می خوام جلوی چشم  فقط ..چشماتو باز کن کوچولو، باز کن عزیزم، ببین -

 .نگران نباشاون عوضی باهم حال کنیم، 

دستش را جلو برد، انگشتانش را روی صورت دختر گذاشت و لبانش را 

 .غنچه کرد، اما دختر نبود، هیچ عکس العملی نداشت

 !اخ که چه لب های داری دختر -

بی رحمی، مادرزاد جلوی روی  جمله ی آخر را گفت و در کمال وقاحت و

 .ستاد، تا کار را یکسره کندهمه ای
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 .نفسش منقطع می آمد چشمان اهورا از حدقه بیرون زده بود و

 ؟!می توانست تاب بیاوردچطور 

صحنه های آن روز جلوی چشمانش تداعی شد، درست همه چیز را 

 .همین طور و با همین شکل دیده بود

 !اما آن کجا و این کجا

 .را تکان داد و اندامش سست شد، نباید اجازه می داد، نباید سرش

 .همین که خواست فریاد بزند، پیر مرد خود را روی دختر انداختاما 

 .دیگر هیچ نفهمید

از دختر جدایش کرد و با مشت به سمتش حمله برد و  ،مثل ببری زخمی

 .جانش افتاد

شسته تکان پیرمرد زیر دستش نفس نفس زنان با چشمانی به خون ن

 .می خورد و نوچه هایش را صدا می زد

دختر  بی تاِب ،و دهانی پر خوناهورا با دستانی بسته باز دقیقه ای بعد 

 .بود

باالخره  ،همین که پیر مرد خواست دوباره خود را به او نزدیک کندهرچند 

 :به حرف آمد

 .ولش کن کثافت، بهش زنگ می زنم ، زنگ می زنم -

 .زد و همان طور عریان جلوی رویش ایستاد پیرمرد لبخند عریضی

 .همین االن ،پس که زنگ میزنی، اوهوم خوبه، زودباش -

اهورا دندانش را روی هم ساید و منتظر شد تا شماره مردی که به 

بگیرند و او مجبورش کند برای  اسم پدربزرگ را یدک می کشید  ،اصطالح

 .دیداری دوباره

*** 

 .دمتصل شکوتاه تماس با دو بوق 

 :به حرف آمد اهورا لب گزید و

 .سالم -

 !ابرویی درهم کشید، صدا آشنا بود، اما احتمالش نا ممکن پیرمرد

 :ناباورانه به حرف آمد

 !!!؟تویی پسرم...اهورا -

هنوز او را پسرم خطاب   عصبی پایش را روی زمین کشید، چطوراهورا 

 ؟!می کرد

 هورا خواهش میکنم، خودتی بابا؟ا... اهورا -

 ...نگو... نگو ... نگو بابا به من -

 !آه از نهادی پیر مرد بلند شد، خودش بود، خوِد خودش

 .حرف بزنیه قربون صدات بابا، کجایی؟  -



هرچه پیرمرد انعطاف بیشتری به خرج می داد و از دلتنگی اش می گفت، 

 .اهورا عاصی تر میشد

 .ار گرفت و دستانش را میان موهایش مشت کردکن گوشی را

داشت احساس خطر میکرد، زیرگلویش را گرفت و انگشتانش  محمود که

 .کند را میان راه  تنفسی اش گذاشت تا مبادا پسر خیال خام 

 .چشم غره ای رفت و منتظر شد

 :به حرف امد ،اهورا با خس خس سینه

 .می خوام ببینمت -

 :جمشید که حسابی مضطرب شده بود گفت

 و کجایی؟ چرا صدات اینطوری پسر؟ حالت خوب نیست؟ بگ -

 .بیا، می خوام ببینمت -

 باشه باشه، میام، فقط بگو کجا؟ -

 .آرام اشاره کرد که ادرس را بگویند اهورا با صدای خش دارش 

جلوی رویش  ،امیر آدرس را که از قبل روی برگه ای یادداشت کرده بود

 .گرفت

 .آخر باز تاکید کرد به این دیدار اهورا آدرس را خواند و سر

 .ع شدو تماس قط

ه می داد روی زمین تف کرد و گوشی را بآب دهانش را که مزه ی خونا

 .کناری انداخت

 .خیالت راحت شد؟ حاال بذار بریم -

 .خوشم اومد، باالخره رام شدی ،آفرین -

 صدای خنده های پلیدش باز در اتاق پیچید و سرآخر دستور داد که هر

 .وست قدیمی آماده کندآن د دویشان راببرند، تا او خود را برای دیدار با

*** 

 ...سایه؟ سایه کجایی دختر؟ زودباش بیا -

با طمانینه از روی تخت بلند شد، رویی ست صورتی رنگش را پوشید و با 

 .، به جمشید نزدیک شدپر اخمصورتی 

 چی میگی؟ چی شده؟ -

 می دونی کی زنگ زده بود؟ !شه سایه باورت نمی -

 .سایه  تنها سر تکان داد

 .ایش هم مهم نبودنمی دانست، بر

 !ه بودموای خدای من، چقدر انتظار این لحظه رو کشید -

 .جمشید این را گفت و لبخند دندان نمایی زد

خیره  ،جوانی اش گذشته بوداز سایه متفکر به پیرمرد که خیلی وقت بود 

 .و یک آن به خود آمد شد

 !از خود بی خود کندتماس یک نفر بیشتر نمی توانست او را این طور 



 !"اهورا"

فرو داد و با چشمانی گشاد شده، دستان مرد را آرام آب دهانش را 

 .گرفت

 اهورا زنگ زده بود؟ -

 .مرد در خودش بود و چشمانش برق میزد

 ...بره بابا شخودش بود، قربون...آره سایه، آره -

 .برات خوشحالماوهوم؛  -

 !، طبیعی نبودسایه ولی صداش یک جوری بود -

 !حرف میزد  با خودش داشت انگار اما  ،مخاطبش سایه بود

ولی اصال مهم  ! انگار نمی تونست درست صحبت کنهدونم،  اوف نمی -

، وای نمی هنیست، مهم این که باالخره خودش رضایت به این دیدار داد

 !دونی که چقدر خوشحالم 

در حسرت  ،این را خوب می دانست، سال ها بود که پیرمردالاقل سایه 

 .وارثش له له می زدی از تنها یک دیدار خشک و خال

 .اخم ظریفی کرد و موهایش را پشت گوش فرستاد

 !این اصال خبر خوبی نبود

و  از آن سال های کذایی خیلی می گذشت، اما آن زخم هنوز هم سرباز 

 .محال بود اهورا نادیده بگیرد ،بود، زخمی که او زده بود را تازه

کار خود را  ت پیرمرد آخرسمت آشپز خانه رفت، می دانس پوفی کرد و

قهر اهورا، برایش یک برگ برنده  کند و سراغ او می رود، اما خشم و می

 !که باالخره آن هم سوخته بود ،بود

اهورا محال بود او را ببخشد، حتی محال بود از انتقام هم چشم پوشی 

 .کند، او را خوب می شناخت

لب شعری را زمزمه میکرد پیرمرد همینطور که به این دیدار فکر میکرد، زیر 

 .را دوباره ببیند پسرش بگذرد و و دلش می خواست زمان زودتر

درست که او بد کرده بود و در بدترین شرایط ممکن او را تنها گذاشته بود، 

اما همان موقع هم پشیمان شده بود، اما روی برگشت و عذر خواهی 

 .ان نیاز داشتنداشت، او کارش را کرده بودو اهورا برای بخشش به زم
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درد روی هم افتاد،  زوردستی روی شکمش کشید و چشمانش باز از 

تا عصبی تر از  سکوت و بی صدایی افرا هم مزید بر علت شده بود

 .همیشه باشد



تنها نفس می  ،هر چه دختر را صدا میکرد، شبیه یک مجسمه زنده

 .لعملی نداشتکشید، اما هیچ عکس ا

 .از جایش با هر جان کندنی بود بلند شد و روی تخت کنار دختر نشست

 یه حرفی بزن، چرا هیچی نمی گی؟ -

 .افرا تنها به یک نقطه نا معلوم زل زده بود و مثل شوک زده ها می ماند

 !نمی دونم چرا این طوری شد -

سن سرش  اهورا پفی کرد، حال دختر وخیم بود، با این بالهایی که تا این

 !آمده بود، خوب بود که هنوز نفس میکشید

 .چنگی به گلویش زد ،بغض

قسی القلب شده بود، که دختر را به  تا این حد اصال نفهمید کی و چطور،

 !همه وعده می داد

را با آن حال و روز زیر دست  و پای آن گرگ وحشی دید،  اوامروز وقتی 

 .حس کرد فاصله ای با او نداشته است

 .کاوید، هنوز تنش می لرزید اندام دختر را ،سرخ و متورمش  چشمان

 :و گفت کشید اشخم شد، دستش را روی گونه های یخ بسته ی  شروی

 ...می دونم ازم متنفری، حق داری، اما -

در آن افرا بی جان، چشم چرخاند، نگاهی به چشمان سیاهش انداخت، 

 .یدسیاه چالی عمیق را راحت می شد د ،مردمک های درشت

 .خودش را جمع کرد و چمباتمه زد

می گردد، اهورا نگاه مات زده اش را  یدنبال مامن آرامشمثل جنینی که 

 .سر بلند کرد، چقدر جفتشان، تنها و سیه روز بودند گرفت و

روی تخت خزید، دیگر هیچ چیز برایش مهم نبود، حتی اگر قرار بود رفتارش 

 .را به سخره بگیرد

 .باال کشیددختر را گرفت و نوک انگشتان ظریف 

به لب هایش نزدیک کرد و بوسه ی کوتاهی زد، خودش هم باورش نمی 

 !روی انگشتان دختر بود ،شد، اما کرده بود و حاال رطوبت لبهایش

 .ریخت در وجودش تکان  خود و فرو ،چیزیی در همان تک ثانیه

پشت سرش نبض می زد و خودش احساسش را باور نداشت، محال بود 

به اوج رسیده بود و چشمانش سیاهی  ،این طور با یک بوسه ی یواشکی

 !برود

دلش می خواست دختر را باز سیر کتک بزند و زیر دست و پا له کند، او 

 ...نبایست تا این حد

افکارش را پس زد، فکر نمی خواست، دعوا نمی خواست، شماتت نمی 

 .خواست، گذشته و آینده نمی خواست

 ...ا می خواستفقط و فقط حال ر

آرنجش را حائل تنش کرد و صورتش را نزدیک کرد، داغی نفسش همه 

 .چیز را ذوب می کرد، چه برسد و پوست تنی که از برگ گل نازک تر بود



 .هم در خود مچاله شد، تاب نداشت، طاقت نداشت افرا باز

هرمان داشت، می سوزاند و به  ،لبانش زیر گلوی دختر نشست، داغ بود

 .کشیدآتش می

 .قطره اشکی چکید و روی صورت دختر افتاد

 افرا؟ -

طور تب زده خطاب  صدا نکرد، به جنون کشاند، محال بود اهورا او را این

 .محال! کرده باشد

 .یه چیزی بگو، خواهش میکنم -

این التماس و  ،درگم و خلسه ای طوالنی در میان آن همه حس سر

 .خواهش، رنگ و بوی دیگری داشت

کشید، اما تمنای یک  ی دخترروی گونه را  ش آورد و شصتدستش را باال

 .را نزدیک کرده بودآخر لمس، جنون 

 .و نوازش کردزیر لب دختر کشید  ،انگشتش را نزدیک تر آورد

 .افرا خسته م، تنهام -

بی ادراکی مطلق فرو می ت، افرا در وارای یک فچه بیشتر می گ هر

 !رفت، همه این ها را اهورا می گفت

نش را نرم برداشت و صورت جذاب مرد را قاب گرفت، چشمان اهورا دستا

 .بسته شد و  نفسش حبس

 .او را به یک بخشش کوچک مهمان کرده بود

 .منو از اینجا ببر -

 ؟!به او پناه آورده بوددختر اهورا چشمانش را باز کرد، 

 از خودش به خودش؟

 !زمینی نبوداو قطعا 

  .را پر کرد مرد صورت شد وسیالبی بی هوا اشک 

*** 
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باز و بسته می  لبش را مدام به دهان می برد و چشمان مضطربش را

 .تا باالخره سیامک از راه رسید ،کرد، نفسش را پر صدا بیرون داد

 .سریع سمتش رفت

 خبری گرفتی؟ ؟چی شد -

یگرفتند تا درست از همان روزی که اهورا رفته بود، مدام با او تماس م

نشانی هم  و هیچ رد و اما گوشی اهورا خاموش بود ند،وجویای حالش ش

 .از او نبود

بود فته که تازه دیروز به ویال ر از یکی از همسایه ها ،آخر سر مجبور شدند

 .ا  بزندجن آبخواهند یک سری به 



جلوی مهگل با او  خواست می ن ،سیامک به خاطر استرسی که داشت

 .یقا ترسش به حقیقت پیوسته بودصحبت کند و دق

 .اهورا به ویال نرفته بود و هیچ خبری هم از او نبود

.سری زیر انداخت و گوشی را در دستش جا به جا کرد ،سیامک با اخم  

 :آمد و گفت ترمهگل وحشت زده جلو

 اونجا نبودن نه؟ -

 :سیامک چشمانش را باال کشید و مردد به حرف آمد

 ...نه -

 !وای خدای من -

 !نیست مهگل جان، شاید عمدا این کارو کرده چیزی -

 آخه واسه چی؟! عمدا؟ -

اونو که می شناسی، وقتی میگه نمی خوام آقابزرگ رو ببینم، یعنی واقعا  -

نمی خواد، برای همینم نرفته ویال، احتمال این رو داده که ممکن آقای 

 .پارسا اونجا رو هم پیدا کنه

 !شوش بوداما هنوز هم م ،دل مهگل کمی آرام گرفت

 تو این طوری فکر میکنی؟ -

 .سر مهگل را به سینه کشید سیامک لبخند غمگینی زد و

 .آره عزیزم، آره خانوم همیشه نگران من -

مهگل سرش را پس کشید و با چشمانی که نم اشک درونش نشسته 

 .بود به او زل زد

 !به او گفته بود خانم همیشه نگران من

 !چه جمله ی آرامش بخشی

و سرش را زیر انداخت، دلش یک نفس عمیق با چشمان  لبخندی زد

 .بسته می خواست

 :و زیر گوش مهگل گفتفاصله را کم کرد سیامک 

 باز تو خجالت کشیدی؟ -

 !خب تو خجالتم میدی -

 .سیامک مردانه خندید، عاشق این صورتی لپ هایش بود

و یکسره میکنم، دلم تو رو با همه ی  وقتی اهورا برگرده کار ،مهگل -

 .یات می خوادجزئ

و دستپاچه کنار رفت، سیامک باز داشت غیر   چشمان مهگل گشاد شد

 .قابل پیش بینی می شد

سیامک همین  طور که مهگل می رفت، پشت سرش راه افتاد، دستانش 

 .چسباند خودش او را به زیر کتفش رد کرد و از را 

 .ضربان قلب مهگل شنیدی بود

گذاشت، مثل اسمش بوی گل  اش روی شانه سرش با پائین آورد ومرد 

 !می داد



 .و چشمانش را بست صورتش را روی گردنش کشید

 ؟!زن چرا  انقدر خلسه آور بود

 ...شنیدی چی گفتم؟ همه جوره -

مهگل لب پائینش را به دندان گرفت و حس کرد قلبش دقیقا زیر دستان 

 .مرد می کوبد

موانع کنار رود  در طلب این بود کهسیامک می بوسید و نوازش می کرد و 

همه جوره داشته باشد، او هم دلش یک زندگی آرام و به واقعا  را مهگلو 

این شیرینی را  هم دور از دغدغه می خواست و چه بهتر که نوزادی

 !تکمیل میکرد

با خیال اینکه روزی کسی او را پدر صدا کند، بندبند وجودش به خنده در 

 .بیشتر مصمم شدآمد و 

*** 
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 پارت صد وهجده

*** 

 .دستی دور کراوات پیرمرد کشید و لبخند دلبرانه ای زد

 مطمئنی نمی خوای باهات بیام؟ -

نه عزیزم، فعال الزم نیست، اما به محض اینکه دیدمش و حرفاش رو  -

شنیدم، یک مهمونی ترتیب میدم، همه باید بدونن عزیز دلم باهام آشتی 

 .کرده

 .یقه ی مرد کشید و پر عشوه کنار رفتسایه اوهومی کرد و دست از 

کشید و با خنده از خانه بیرون زد،  سایه پیرمرد هم دستی روی پاهای نرم

 .امروز به نظرش بهترین روز زندگی اش بود

*** 

محمود دشت بزرگ، راه می رفت و پیپ میکشید، پیپ میکشید و راه می 

ت انتظارش به رفت، برای این روز خیلی انتظار کشیده بود و حاال داش

 .پایان می رسید

را به صندلی چوبی بسته بود و جلوی رویشان رژه می رفت،  دختر و پسر

  کلی لیچار، هم  هرچند دقیقه یک بار تا جمشید پارسا از راه برسد،

 .بارشان می کرد و قهقهه ای می زد

 !پیرمرد اصال تعادل روانی نداشت

ی مصنوعی اش ردیف شد، کم پشتش را به عقب راند و دندان هاموهای 

 .باالخره جمشید پارسا از راه رسیده بود

 :فشاری بر شانه ای اهورا آورد و با لحن تمسخر آمیزی گفت ،جلو آمد



یک شاه تو رو آزاد کنم، کلید آزادی  التماس کنه تا توپیر مرد باید خیلی  -

 ...کلیده

در صورتش فرو انگشتانش را ، اهورا صورتش را برگرداند و مرد را مجبور کرد

 .بساط فحاشی بچیندببرد و باز 

*** 

پیرمرد نگاهی به اطراف انداخت و وارد خانه باغ شد، برایش جای تعجب 

 ؟!داشت که چرا اهورا همچین جایی قرار گذاشته است

فاصله داشت و همین باعث هم خانه باغ حتی چند ساعتی از تهران 

 !بیشتر به این قرار شک کند میشد

و نزدیک در که رسید با صدای بلندی اهورا  پارک کردوشه ای ماشین را گ

 .را صدا زد

 :محمود نیشش باز شد و گفت

 باالخره اومد، صداشو می شنوی؟ -

 .اهورا سرتکان داد

افرا هم شدید منتظر عاقبت این ماجرا بود، از طرفی دیدن پدربزرگ اهورا، 

 .خودش یک درام به تمام معنا بود

 ...گو بیاد توزود باش جواب بده، ب -

 :زد اهورا از همان جا فریاد

 ...بیا تو  -

جمشید چینی به پیشانی انداخت و پوفی کرد و به خیالش رسید که 

 !اینطور بی ادبانه رفتار میکند ،شاید اهورا از روی قهر و حرص

 چرا خودتو نشون نمی دی؟کجایی پسر؟  -

 ...گفتم بیا تو، حرف می زنیم -

 .در را باز کرد و داخل شد جمشید باز اخمی کرد و آرام

 .دور و بر را کاویدباز اهورا را صدا زد و مشوش 
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 پارت صد و نوزده

*** 

 

 اهورا کجایی؟ کدوم طرف بیام؟ -

 .بیا انتهای راهرو، اینجام -

؟ می بازی ها چیه راه انداختیچرا خودتو قایم کردی؟ این موش و گربه  -

 خوای چی رو ثابت کنی؟

 .میشه معولم...بیا -

 .خود را پنهان کردمحمود پوزخندی زد و گوشه ای 

به اهورا حمله  ،به امیر و سیروس دستور داده بود به محض رسیدن پیرمرد

 .کنند



همین که جمشید پا در اتاق گذاشت، مشت اول روی صورت اهورا خوابید 

 .و ناله اش به آسمان بلند شد و افرا باز به تالطم افتاد

 .لو آمد و به صورت کبود و سیاه اهورا خیره شدجمشید وحشت زده ج

 .فریادی زد و خودش را نزدیک کرد

 اینجا چه خبره؟ شماها دارین چه غلطی میکنین؟ -

که  ،سر و صورت اهورا هنوز هم مهمان مشت های سنگین دو مرد بود

 :باالخره محمود به حرف آمد

 اومدی؟ سالم، خوش -

 .خیره شدجمشید برگشت و به صورت پف کرده محمود 

 ...غیر ممکن! این غیر ممکن بود

 !مرده بوداو خیلی سال پیش 

 ؟تو زنده ای! محمود -

 .پیر مرد قهقهه ای زد و دست به کمر شد

 خیلی دلت می خواست مرده باشم، مگه نه؟ -

 !اما ارسالن گفت تو مردی -

 .بیچاره خوب خاطرم هست، ارسالِن... اوهوم، ارسالن -

 .کرد و کاسه ی چشمش جوشیدجمشید دستپاچه رو به اهورا 

 ؟ چی می خوای؟ دنبال چی هستی؟هدفت از این کار چیه -

 .دنبال روزهای گذشته مرد، دنبال روزایی که  رفته و دیگه نیست -

 .بذار اون بره، من هستم -

 ؟ کنی بهت نمیاد اینقدر از خودگذشتگی! بابا بزرگ فداکار...آخ -

 .خفه شو -

 .ه بودکرد همه را بد عاصی ،ریکی هیستهامحمود باز خندید، این خنده 

 .به وقتشباشه، اما  -

 چی می خوای؟بگو خیلی خب، بذار این بره،  -

تو که یه روز اونو هم زیر پات له کردی، حاال دلت به حالش ! چی شد؟ -

داره برات تو چه حال و روزی ، چه فرقی و رفتی که کام گرفتی سوخته؟ تو

 باشه؟

ید و انگار داشت از درون خون اهورا عصبی پایش را روی زمین می کش

  !گریه میکرد

 .نفرتش از پیرمرد تمامی نداشت

 ؟!فقط مانده بود دو مرد از چه حرف می زنند ،افرا هم پریشان

 .اشک امانش را بریده بود و

 ...وگرنه ،بهت میگم خفه شو، ساکت باش -

به وضوح می لرزید و  روبرویش ایستاد، جمشید دقیقا، محمود جلو آمد

 .تیر می کشیدقلبش 



وگرنه چی؟ وگرنه چی پیر سگ؟ اینجا منم که دستور می دم، همین االن  -

اگه بخوام جون سه تایی تون تو دستای من، پس الل شو، این جا دیگه 

 .جا و مکان تو نیست که بخوای عرض اندام کنی

 :جمشید پوزخندی زد و گفت

 !محمودزپرتی رو چه به این حرفابدبخت پاپتی،  -

خرخره  ،رمرد از کوره در رفت و مشتی به صورتش کوبید و حرصیاینبار پی

 .اش را چسبید و نوچه هایش هم به کمکش آمدند

دنیا از شر آدم لجنی مثل تو خالص بشه حیف که الزمت دارم، وگرنه  -

 .شانس آورده

 .جمشید لب خونی اش را با دست پاک کرد و توفی در صورتش انداخت

 زودتر بگو چی می خوای؟ -

 :د با طمانینه لب زدمحمو

 .نصف سهام کارخونه، در عوض جون سه تاتون -

 !چــــــی؟ -

 .آدما پشیزی نمی ارزهجون  ،توقع زیادی؟ هرچند برای توی پول پرست -

پر صدا خرناسه ای کشید و یادش افتاد به روزی که این را گفت و محمود 

س کرده بود چقدر به او التما ،برای عمل قبل زنش ،ناقبال چند میلیوِنواسه 

و غم  پسش زده بود و مونسش تاب نیاورد ،در کمال نامردیجمشید و 

 .مانددیگیری به دلش 

یادش آمد به روزی که زیر دست و پایش مثل سگ جان میداد و او فقط 

 ،قهقهه میزد و فحاشی می کرد، یادش آمد به روزی که به او گفته بود

ه چند میلیون ناقابل و او گفته می ارزم بپادویی ات را کرده ام،  ،بیست سال

 .به پشیزی نمی ارزد ،بود

آن جا ببرد یادش آمد به روزی که به ارسالن  گفته بود که نعشش را از  آخر و

و صدایش را خفه کند، آن روز کذایی را خوب به یاد داشت و حاال روز، روز 

 .انتقام بود

  

 پارت صد و بیست

*** 

نشسته بود و با بغض به عقبه خیانتی پیرمرد روبروی ثمره ی زندگی اش 

 ،که در حق او کرده بود می اندیشید، چقدر از خودش و این هوس پیری

 .نفرت زده بود

او را نبخشد و با رفتارش سنگ سارش  ،پسر حق داشت تا قیام قیامت

 .کند، اما چه کند که دلش برای یک نگاه گرم او له می زد

 :خود را روی صندلی جلو کشید و گفت



 اهورا؟ -

 !پسر با نگاه سیاهش به او خیره شد، هیچ چیز جز یک خالء نبود

 .بابا هرچی بخواد بهش میدم -

اهورا سرش را زیر انداخت، دیگر برایش چیزی مهم نبود، اصال انگار این 

 .سرنوشت شوم را پذیرفته بود

 .به خودت زحمت نده، برام مهم نیست، بذار هر غلطی می خواد بکنه -

 .ایش بلند شد و سرشانه ای را گرفتپیر مرد از ج

 .یعنی چی که برام مهم نیستاین چه حرفی پسر؟  -

 :اهورا نگاه ماتش را به چشمان بی رمق پیرمرد دوخت و گفت

 باید باشه؟ -

کالفه سرش را تکان داد، حتی توان اینکه پسر را متقاعد  ،جمشید پارسا

نست او کند نداشت، بی هوا نگاهش سمت دختر کشید، هنوز نمی دا

 !کیست، اما شاید می توانست برگ برنده ای باشد

ببین پسرم، من هنوز با این دختر زیبا آشنا نشدم، ولی حتما برات مهم  -

بوده که همرات اومده، الاقل به خاطر این دختر کوتاه بیا، بذار از این جا 

 !بریم، بعد اگه خواستی دیگه اسمم نیار

سر باز کرده بود، در دلش از نفرت،  حجمه ی تلمبار شده ،اهورا که انگار

 :و گفت با تشر در صورت پیرمرد براق شد

وجود یک نامرد،  ببین پیرمرد وقتی پدر و مادرم رفتن، دنیام خالصه شد تو  -

تموم  ؟می فهمیتموم شد،  نمی م براه وقتی اون نامردم رفت، دنیا

یعنی هیچ کس و هیچ چیزی نیست که منو بهش سنجاق کنی،  ،شد

 !فهمی چی میگم؟ می

به این  اهورا به ته خط رسیده است، افرا هم  فقط پیرمرد نبود که فهمید

 !هیچ دیگرکه همه چیز یک حباب خیال بوده  است و ، باور رسید

مات و خاموش به دیوار پشت سر تکیه داد و چشمانش را رو به تمام دنیا 

 .بست

*** 

چه باید می کرد تا  قلب بیمارش تیری کشید و نفسش تنگ شد،پیرمرد 

 ؟!پسر او را می بخشید

 !او را ببخشد باز دست و پا می زد که بلکه ،هرچند

تو این اتاق زندونی  ،یعنی می خوای تا ابد زیر چنگال این پست فطرت -

 ؟بمونی

ن کشید و سرش را میان دستانش گرفت، حس و اهورا لبش را به دندا

 !حالش غیر  قابل توصیف بود
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 پارت صدوبیست ویک



*** 

موضوع   اهورا تو این بی شرف رو نمی شناسی، اگه بخوای بیشتر از این -

بذار باهاش حرف بزنم، تو ! بدی، معلوم نیست چی در انتظارت کشرو 

می دونی که نه به این دنیا امیدی دارم، نه دیگه برای خودم خوب  خودت 

 پس مشکلت چیه؟ ، چیزی می خوام

 :اهورا را دید باز به حرف آمدپیرمرد که سکوت 

نباش، من به جاش تموم زمین هم ببین پسرم، اصال نگران اون کارخونه  -

 ...ارزش اونا خیلی بیشتر باورکن ران رو به نامت می زنم،یهای شم

ا اجازه نداد، پیرمرد حرفش را تمام کند، از جابلند شد و نعره ای اهور

 .کشید

 ...و نیازی ندارم، این رو بفهماموال ت من به هیچ کدوم از مال و -

از چشمانش میبارید، او  ،شراره های آتش رگ گردنش متورم شده بود و

قیمش نداشت، نه او را می خواست نه ابدا چشم داشتی به اموال تنها 

 !دارایی اش را، اگر نبود و سایه اش هم نبود، برایش قد دنیا کفایت داشت

 .اوهوم می فهمم، حق داری -

 .ق دارممعلوم که ح -

 .چسبید کرد و یقیه ی پیرمرد را ترفاصله را کم ،اهورا عصبی و عاصی

 !حق ندارم؟ -

 .جمشید مغموم سر تکان، حق داشت، واقعا حق داشت

اهورا پیرمرد را رها کرد و مشتی به دیوار کوبید، دلش ریش بود، دلش غم 

بود، خیانت کرده به او داشت، دلش پاره پاره بود، کسی  که از خونش بود 

 فراموش میکرد؟این را باید چطور 

 یعنی می خوای اینجا بمونی؟ -

 "یعنی می خوای این جا بمونی"کالم پیرمرد در گوشش زنگ زد 

 !نمی خواست ان جا بمانداصال نه، 

 :برگشت و از میان دندان های کلید شده اش، نا مفهوم به حرف آمد

چشمم به  هرکاری می کنی زودتر، بعدش هم میری، میری تا دیگه -

گم میشی و برای همیشه فراموش می   چشمای کثیفت نیافته، میری

 .اهورایی هم هست ،کنی

  پیرمرد که انگار نیزه ای در قلبش فرو کرده باشند، چشمانش گشاد شد

 .و نفسش بند آمد، پایان ماجرا را اینطور نمی خواست

 .اهورا خواهش میکنم -

گرداند، حرفش یک کالم بود، دستش را باال برد و سرش را برکف اهورا 

 .رفتن و دور شدن، همین و بس

 .پیرمرد نفس پرصدایی کشید و باشه ی بی جانی گفت

 .فهمیدم بابا، میرم، برای همیشه میرم -

 ...خوبه -



باال آورد تا بار دیگر اهورا را ببیند، اما چشمان عزیز دردانه اش به  سرش را

 ! این آزارش میداد از بسته بود، شاید نباید بیشتر ،خشمی عمیق

شاید بهتر بود برای همیشه برود و این را باور کند که دیگر در این دنیا 

 اما پس با آن قلب رنجورش چه میکرد؟ !کسی را ندارد

*** 

سالن را ترک کرد، امیدش نا  ،شانه هایی خمیدهبا سری زیر افتاده  و 

 "خشهمی ب"امید شده بود، هرچند ته دلش، تک واژه ای دل می زد 

 .دستی روی قفسه ی سینه اش کشید و نوچه های محمود را صدا زد

بود و محمود دشت بزرگ شده دقیقایقی بعد، تمام قول و قرار ها گذاشته 

 .به خواسته اش رسیده بود

 :گفت خوشحال و راضی از چزاندن پیرمرد

اگه خیلی سال پیش اون پول رو بهم داده بودی، االن مجبور نبودی در  -

 .نامم کنی صف اون کارخونه رو بهن عوضش

 .جمشید پوزخندی زد

برات متاسفم که هیچ وقت نمی تمام داراییم فدای یک خنده از اون پسر،  -

 !تونی تجربه ش کنی

*** 

   

 پارت صدوبیست و دو

*** 

دستی روی گردنش کشید و از روی تخت بلند شد، این چند روز  حسابی 

 .سته و بی حوصله شده بوددیگر خ سام دست و پایش را بسته بود،

 .پشت شیشه ایستاد و به باران تندی که می بارید خیره شد

  !باران می بارید نرم و بی صدا

و اخمش را عمیق کرد، بی رمق قدم برداشت و   چیزی به دلش چنگ زد

 .در را باز کرد، سام روی مبل نشسته بود و با افرا گرم صحبت بود

 .اه افتادرشان  سمتو  انداخت نگاه تندی

 تو هنوز اینجایی؟ -

در کاسه چرخید، هنوز اینجا بود و دلش هم سام برگشت، چشمان آبیش 

 .نمی خواست برود

 !بلند شدی؟ هنوز حالت خوب نشده از جات چراتو  -

 ؟برسیبخوابم که تو به الس زدنت  -

 ابروی سام باال رفت  و افرا دستپاچه از  جایش بلند شد و مسیر نا

 .رفتمعلومی را پیش گ

 !الس زدن چیه مرد؟ داشتیم حرف می زدیم، فقط همین -

 منم باور کردم؟ ،توگفتی -

 .تو خیلی شکاک شدی اهورا، یه سر به روانپزشک بزن -



 ...باشساکت  -

 .سام پوفی کرد و از جایش بلند شد

 ...میرم، فقطمن   ،باشه -

 .اهورا دست به سینه جلویش ایستاد و  منتظر توضیحش شد

 و بدی؟ر فن های اون پیرمردنمی خوای جواب تل -

 .در موردش حرف زدیم سام، خواهش می کنم تمومش کن -

 !ماه چند فقط شاید اهورا، حالش خوب نیست -

 .برام مهم نیست -

 واقعا مهم نیست؟ -

ده به حرف ردستی پشت سرش کشید و شماهورا چشمانش را بست و 

 :آمد

 .واقعا برام مهم نیست -

برد، اهورا را خوب فرو شلوارش سام سری تکان داد و دستانش را جیب 

 .می شناخت، به این راحتی از حرفش بر نمی گشت

بیمارستان خودمون تو باشه، ولی اگه نظرت عوض شد، بهم بگو،  -

 .میبستریش کرد

 .عزم رفتن کرد ،روز سه از ره بعدتنها باشه ای شنید و باالخسام 

برساند، هیچ  وقتی اهورا تماس گرفت و از او خواست تا خودش را به ویال

 !همچین حال و روزی ببیند  دررا   او ،کرد وقت تصورش را هم نمی

صورت خونی اهورا  شبانه خودش را رساند و وقتی با تن نیمه جان و سر و

 !د، اهورا انگار نفس های آخر را می کشیدروبرو ش

در بیمارستان بهتر می تواند مداوایش کند، پسر زیر بار ، گفت  هرچه هم 

 .که نرفت ،نرفت

همیشه کیف پزشکی اش همراهش بود و توانست او را سرپایی  ،هرچند

عمیق  و  این بود که زخم ها و کوفتگی ها  درمان کند و خوبی اش هم

 !خطری نبود

این راز های  سر مهر و بند خورده به زندگی  ،خیلی دلش می خواست

 !عجیب مرمروز و تو دار بود ،بداند، اما پسردوستش را 

*** 

 پارت صدوبیست و سه

*** 

 .پشت میز پیدایش کرد  در آشپز خانه آخر  دنبال دختر می گشت که

 :تک  سرفه ای کرد و با صدای بمش به حرف آمد

 چرا اینجا نشستی؟ -

 .سرش را زیر انداختمضطرب، افرا 

 !نمی دانست چه بگوید

 .وسایل رو جمع کن، فردا بر می گردیم -



 .و دستی به هم کوبید افرا ذوق زده از جایش بلند شد

 وای راست میگین؟ -

 .اوهوم -

 .چشم همین االن -

 .اهورا عقب گرد که برود، اما صدای افرا مانعش شد

 ببخشید؟ -

نگاه ماتش را به دختر دوخت، دوباره همان اهورای سرد و بی  ،برگشت

 .روح شده بود

 بله؟ -

 .سرش را زیر انداختدوباره آمد و  ترافرا مردد جلو

 !؟خب حرفت رو بزن -

سرش افردا مردد بود، اما شاید بد نبود اگر شانسش را امتحان می کرد، 

 :باال گرفت و گفت آرام را

 میشه قبل رفتن بریم دریا؟ -

 .اهورا نگاهش کرد، معصوم و بی ادعا بود

 .رویش را گرفت، پشتش را کرد و رفت

افرا نفسش را منقطع بیرون داد، گفتنش سخت بود و اجرای درخواستش 

 .بیرون آمده بود خاکستری ار این حساما خب گفته بود و از زیر بمحال، 

برگشت و دختر را غافلگیر بی هوا اهورا قدم های آخر را بر می داشت که 

 .کرد

 .کنم بهش فکر می -

ناباورانه  حرف،این با سلول های تنش تک تک دهان افرا باز مانده بود و 

 !دل می زد

 .بازم ممنون -

 .آشپزخانه بیرون رفترف، تنها سر تکان داد و از اهورا این بار بدون ح

دستی رو چشمان خسته اش کشید و راه اتاق خوابش را پیش گرفت، 

کرد سالیان سال می پا در این اتاق گذاشت، حس  ،اول وقتی که برای بار

 .بودخوبی خیلی ، حس است اتاق نفس کشیدهاین در که است 

 !نروشدر دیوار پر بود از رنگ های شاد و 

 !چیزی که از صاحب ویال، اصال انتظار نمی رفت

باقی اتاق ها را هم گشته بود، اما همه گی تیره و مات بودند، اما این 

 !یکی فرق داشت، پر از زندگی بود انگار

اما دل را به دریا زد و این جا  اجازه نگرفته بود و وارد شده بود، می ترسید،

قه ی پائین مانده بود و محال بود را انتخاب کرد، اهورا هم که همان طب

 .بفهمد او در کدام اتاق، این چند روز را گذرانده است

نشست و لبخند کم جانی زد، عمر این خوشی صورتی سفید روی تخت 

 .هم کوتاه بود



به تمام لحظه  ،خیره شد و ذهنش پر کشیداتاق دراز کشید و به سقف 

را که از اشک  شهای تلخ گذشته، چشمانش را بست و گوشه ی چشم

 .تر شده بود، مالید

نفس عمیقی کشید و این بار ذهنش پر کشید به شبی  که تا خود صبح 

 .در زیر نفس های اهورا نفس کشیده بود

رت تنش باال رفت، چطور آن شب و ثانیه ابی هوا ضربانش تند شد و حر

 هایش را تاب آورده بود؟

 ؟!گیرد؟ مگر او اهورا نبودبآرامش چطور توانسته بود به او نزدیک شود و 

استرسی  که به جانش افتاده بود، باعث شد، بنشیند و دستش را روی 

 .قلبش بگذارد، تند و بی پروا می کوبید

هنوز هم در  ،عطر تن مرد گرفت، سرش را زیر انداخت و لبش را به دندان

 .ناژک  و موژکش حس می شد

ند شد و پشت عرق سردی در گرده اش نشست و عاصی اش کرد، بل

 .پنجره ایستاد، باران هنوز هم تند می بارید

 .افتاد شمش به نیمکت چوبِی کنار استخره چهمانطور خیره مانده بود ک

کم سوی چراغ، چهره ی مغموم اهورا، تنها باورش نمی شد، اما زیر نور 

 !سایه ی سیاه شب بود

ش، غم بغضش گرفت، کاش می شد، حتی یک ثانیه مانده به انتهای عمر

 .فهمدبچشمان مرد را 

قد این همه غمباد به چیزهایی که شنیده بود و حس کرده بود، شاید 

 !کفایت نمی کرد

 

 

 پارت صدوبیست و چهار

*** 

 صبحانه نمی خورین؟ -

نگاهی انداخت، این چند روز  ،به میزی که دختر چیده بود ،اهورا با اخم

 .اصال درست و حسابی غذا نخورده بود

 ت؟قهوه هم هس -

 .مشغول بازی با انگشتانش شدافرا 

 ؟!قهوه براتون خوب نیست، مگه معده تون درد نمی کنه -

 !اهورا نگاهش کرد، به او این طبابت ها نمی آمد

، رو بخورین، به خاطر این گفتم خب دکتر گفت، گفت نباید یک سری چیزا -

 .ببخشید

 !سام؟ -

 .کرد تائیدحرفش را افرا تنها با سر 



شانه اش هم  سر افرا نزدیکد و باالی سر دختر ایستاد، فاصله را کم کر

 .نمی رسید

 .را رصد کرد مرد  نگاهش را باال کشید و باز چشمان سیاه خمار

 به اون چیزی بشنوم، مفهوم بود؟ عدیگه نمی خوام راج -

 .بفهمد که تا ابدالدهر، دختر همه چیز را ش به قدری بلند بودنمفهوم بود

 .مشغول انگشتانش شد تند بله ای گفت و باز

چشمک  ،تشرش را که رفت، نگاهی به میز انداخت، نیم روی عسلی

میزد، بدون اینکه نگاهی به دختر بیندازد، نشست و نان را برداشت، لقمه 

ای گرفت و در دهان گذاشت، خوشمزه بود، چشمانش خندید و لقمه ی 

یک تنها  دختر را مطمئن کرد که او ،گرفت و برای هزارمین بار یدیگر

 .مجنون جذاب است

*** 

خیره شد و باز دستش را روی ی بارانی کرد و به جاده  پلیموزیک را 

 .لبانش گذاشت

 .ژست همیشگی اش بود

هم گوشه ای مظلوم  انداخت، افرا بازبه دختر نگاه گذرایی  ،برگشت

 .نشسته بود و صدایش در نمی آمد

 .یک را باالتر بردلب چیزی گفت و صدای موزنگاهش را گرفت و زیر 

همه گی،  ،فلک کشیده با درختان سبز سر به ،هوای ابری و دم کرده

آخری که شمال را دیده بود،   احساسش را به قلیان انداخته بود، بار

 !خیلی کوچک بود، شاید شش یا هفته ساله بود

 .همان روزهایی که بهترین روزهای خدا بود

 .دردی عمیق پیچیددر دلش  و  اشک روی گونه اش راه گرفت

 .ماشین را پر کرده بوددقیقه ای بعد، ناخواسته صدای هق هقش فضای 

اهورا چشمانش را روی هم فشرد تا کمی آرام گیرد، صدای هق هق 

 .روی نروش بود ،دختر

 چرا گریه می کنی؟ -

 .افرا سکوت کرده بود و صدایی نمی شنید

 پرسیدم چرا گریه میکنی؟ -

 .و صبرش لبریز قش تنگ شدعروباز هم جوابی نگرفت، 

کنار جاده ایستاد،  تندی،پایش را روی ترمز گذاشت و ماشین با شتاب 

 .دختر وحشت زده و بی جان، در جایش  تکانی خورد و به جلو پرت شد

 .از ماشین پیاده شد، در را باز کرد  و دست دختر را کشید

 ...پیاده شو -

به مچ ماشین پیاده شد و صورتی کبود، از با لرزان و  ،افرا ترس خورده

 .مرد بود خیره شددستانش که اسیر دستان 

 .چرا جواب نمیدی؟ منو دیونه نکن افرا -



فت و تکانش داد، باران می بارید، می بارید و می ی دختر را گر سرشانه

 .بارید

شست و های دختر می ن سر می خورد و روی لب ،قطرات ریز و درشت

 .افتادباز سر می خورد و روی گلویش می 

 .نگاهش درتالطم بود

 .به جان مرد می زددارش آتش  چشمان  افرا می لرزید و لبان تب

کوبش های بی معنی را این  !باور نداشت راپر تمنا این حس نکبت بار 

 .خلسه آور را نمی خواست، نمی خواستدوست نداشت، این  افکار 

 .بودمانده باز تشر زد و باز دختر مات و مبهوت 

مانده بود بی هوا بیفتد، که اهورا    رفت و کم یه آخر برق چشمانشثاناما 

 .میان زمین و هوا چنگش زد

*** 

 بیست و پنج و پارت صد

*** 

یکدستش را از زیر پاهای دختر رد کرد و دست دیگرش را زیر سرش 

 .کرد شگذاشت و مثل پرکاهی از زمین بلند

 :ه صدا زدسرش را نزدیک گوش دختر برد و اسمش را نجوا گون

 !چشماتو باز کن...افرا -

می دانست دختر از هوش رفته است، انقدر این مدت زیر فشار های 

 !نمانده بود برایش دیگر توانیبزرگ و کوچک دوام آورده بود که 

 .و سریع راه افتاد او را روی صندلی عقب نشاند

*** 

 .زد قدم می ،روی برانکارد می بردند و او خسته تر از همیشهدختر را 

دستش را پشت سرش کشید و رویش به آسمان بلند کرد، دنبال جواب 

 .تمام ابهامات زندگی اش بود و هیچ کس پاسخی نمی داد

*** 

 .خانم نیازی سرمش که تموم شد بهم خبر بدین   -

 .پرستار چشمی گفت و روی دختر را کشید

 همراهش کجاست؟ -

 !فکر کنم توی سالن باشه -

 .حرف بزنم صداش کنین، باید باهاش -

 .بله چشم -

 .ممنون -

هرچند با شمایلی هم که از پسر نیازی رفت تا همراه دخترک را صدا کند، 

 !الزم بود تختاو خودش هم بود، دیده 

خودش را به استاژ رساند و کرمی را صدا زد، دختر سرش را بلند کرد و 

 .بله ای گفت



 همراه اون دختری که چند دقیقه ی پیش آوردن رو ندیدی؟ -

 مون پسر خوش تیپه؟ه -

 !تا این حد گستاخ باشد نیازی گشاد شد، باورش نمی شد او چشمان 

 !خجالت بکش دختر -

 !چشمایی داشتچه خودت دیدیش؟ نمی دونی که  -

 حاال کجاست؟ ...از دست تو -

 !م بزنهدفکر کنم رفته بیرون ق -

 !نکنه انقدر نگاش کردی، بیچاره معذب شده -

 !!!نیازی...وا -

 مگه دورغ میگم؟ -

 انقدر دختر رویش را برگرداند و عشوه ای آمد، به او چه مربوط که پسر

 !خاص و متفاوت بود

از سالن بیرون رفت و سرکی کشید،  لباس فرمش، نیازی دست در جیب

تنها یک پسر با توصیفات کرمی بیشتر در حیاط نبود، سریع  که از آنجا

 .پیدا کرداهورا را 

 ببخشید آقا؟ -

 .کرد اهورا برگشت و نگاهش

 .دکتر می خواد باهاتون حرف بزنه -

 .اهورا سریع جلو آمد

 اتفاقی افتاده؟ -

 .چیزی خاصی نیست، حاال تشریف بیارید ،نه -

 .االناوهوم،  -

راه  اهورا چشمانش را مالید و سمت جایی  که نیازی اشاره کرده بود

 .افتاد

*** 

  

 پارت صد و بیست و شش

*** 

 

 .دکتر خیره شد دستش را روی لبش گذاشت و متفکر به

 شما مطمئنین؟ -

هنوز نه، باید ازش آزمایش بگیریم، ولی عالئمش که اینطوری نشون  -

 !میده

 بله، حاال من باید چیکار کنم؟ -

جریان باشین، بعدم باید  نیازی نیست کاری انجام بدین، فقط خواستم در -

 .منتقلش کنین یک بیمارستان مجهز، ما اینجا امکانات الزم رو نداریم

 رمش، مشکلی نیست، حاال کی مرخص میشه؟می ب -



 .نیم ساعت دیگه سرمش تموم میشه -

 می تونم ببینمش؟ -

 .بله، بفرمائید -

 .اهورا خشک تشکری کرد و سمت اتاقی که افرا بستری بود رفت

 .کنارش روی صندلی نشست و غم زده نگاهش کرد

 ؟!یعنی جایگاهش اینجا بود

 .صندلی محکم کردتکیه اش را به  ،پوفی کرد و دست به سینه

 .دقیقه ای گذشته بود که افرا بی جان پلکش را باز کرد

 .و اخمی کرد رویش خم شد

 حاال وقت غش کردن بود؟! چقدر درد سازی دختر جون -

افرا که هنوز نیمه هوش بود، چشمانش را دوباره بست و به این بخت بد 

 .که باز دوباره باید او را می دید لعنت فرستاد

کرده بود، برای همیشه رفته و دیگر چشمش به این سنگدل  آن لحظه فکر

 .نخواهد افتاد ،بی انصاف

 .تنها  ببخشیدی گفت و رویش را برگرداند

 .خب حاال نمی خواد غمبرک بزنی، سرمت تموم شد، باید بریم -

 ...باشه -

اهورا از روی صندلی بلند شد و از اتاق بیرون زد، هیچ وقت هوای 

 !آورد بیمارستان را تاب نمی

 .اما حاال به خاطر آن دختر مجبور شده بود

 .اهی گفت و باز دوباره وارد حیاط شد

 .کرمی به پهلوی نیازی زدپسر با ژست خاصی قدم بر می داشت، که 

 و امتحان کنم؟ر به نظرت برم شانسم -

 !واقعاکه سارا -

 یعنی بی فایده ست؟ -

 هست؟هم شانسی به نظرت با وجود اون فرشته، برای  تو   -

 !خیلی خوشگل بود، ولی یه جوری بود، مشکوک میزد  خدایی -

 ...ای وای! رو خدا بس کن تو -

 .ی باال انداخت و لبی کج کرد، باز تیرش به سنگ خورده بودسارا شانه ا

*** 

 تونی بلند شی؟می  -

 ...بله -

 .خوبه، پس بریم -

افرا سرش را زیر انداخت و دست به کمر راه افتاد، حال مساعدی نداشت 

 .دام سرش گیج می رفتو م

جان ، با هر قدمقدم هایش کند بود و مثل اینکه به زمین میخ شده باشد، 

 .به لبش می رسید



 :اهورا اخمی کرد و کالفه به حرف آمد

 .زود باش دیگه، باید بریم، داری خسته م میکنیا -

 .افرا بغضش گرفت، دیگر توان این همه تحقیر شدن را نداشت

 .چشم -

 .بی هوا دستان دختر را چسبید مرد نفسی کشید و

درآمد و  تنش به لرز ،جریان برقی به دستانش وصل کرده باشندانگار که 

 .نفسش گرفت

 !حاال دیگر در آن خانه باغ اسیر نبود

چشم دوخت، واقعا او  کجای تب زده  های عسلیآن اهورا برگشت، به  

 زندگی اش بود؟

 .، عجله کنو وقت نداریمر تموم روز -

 .وقت اربابش همیشه کم است... تکان داد، می دانست افرا سر

آهنگ تند تری گذاشت و راهی بار اهورا  باز سوار ماشین شدند و این

 .شد

دو راهی رسیدند، دلش جوش می زد یک نیم ساعتی گذشته بود که به 

 .مثل موریانه مغزش را می خورد ،نا مفهوم یو حس

 .ی با انگشتانش بودنگاهی به دختر انداخت، بی صدا مشغول باز

 "خودم هوای دریا رو کردم به اون ربطی نداره"

 .پایش را روی پدال گاز محکم کرد و مسیر دریا را پیش گرفت

 .آسمان نیمه ابری را پر کرده بود ،نزدیک غروب بود و خطوط زرد و نارنجی

افرا هنوز نمی دانست مقصد اهورا  کجاست، در صندلی اش فرو رفته بود 

 .در خواب و رویا مدفون نشود ،کرد باز مثل ساعتی پیش یو سعی م

*** 

از صبح جفتشان چیزی نخورده بودند و حسابی بدنش ضعف رفته بود، 

 .ترمز کرد و ایستاد ،میان راهی کنار دکه 

 .سیگاری گرفت و تنقالتی هم بار کرد و دوباره پشت رل نشست

 .دنزبسیگار را آتش  تافندک را برداشت 

ایش سیخ شد و نگاهش کرد، سیگار برایش سم بود، به خصوص افرا در ج

 .که معده اش هم خالی بود

، دستش را باال برد و انگشتانش بدون این که بداند حد  و مرزش کجاست

 .روی لب های مرد نشست

، شوک زده برگشت ریخته اندآهن گداخته  شلب های روی اهورا حس کرد

 .ایستاداب تماشین  با شپایش را روی پدال گذاشت و و همزمان 

*** 

 پارت صد و بیست و هفت

*** 

 .و دستی روی لبهایش کشید  عصبی از ماشین پیاده شد



چند قدمی برداشت، سیگار را زیر پایش له کرد، اما حتی مویرگ های 

 .ندتنش هم برایش خط  و نشان می کشید

 .او اهورا بود، نباید تابو می شکست

کالفه بود و خودش نمی دانست منباء ، ییدسا پایش را روی سنگ ریزه ها

 !از کجاستش یآن همه تشو

 .نزدیک ماشین شد، تقه ای به شیشه زد، افرا سر تکان داد

 .بیا پائین -

 .افرا ترسیده بود، اما باید می پرسید

 ریم؟ جایی می -

 .بیا پائین ،اوهوم -

 .؟ به خدا منظوری نداشتمنمیشه ببخشی -

 .گفتم بیا پائین، کاریت ندارم -

 .افرا مردد پایش را بیرون گذاشت و چشمی گفت

پشت  ،افرا هم به ناچار، مسیری را پیش گرفتریموت ماشین را زد و 

 .سرش راه افتاد

که به خانه هایی پر   به یک جاده باریک رسیدند ،نیم ساعتی گذشته بود

 .شد منتهی می ،از درختان نارنج

 .پیش گرفتند راکوچه باغی   راهاز کنار خانه ها رد شدند و 

کرد صداهایی نا مفهوم می رسید و حس می بوهایی به مشام دختر اما 

 !می آید

 چشمانش چیزی را دید که غده ی اشکی اش را ،چند دقیقه ی بعد

 .فعال کرد شدید

 .بی پروا دویید

 .د و خود را به ساحل ماسه ای رساندیدوی

 .بود دلش پاره پاره  ،اشک می ریخت

 !آسمانموج و  ،کرد، آب بود چشم کار می سرش را چرخاند، تا

کرد، محال بود،  دستی به گلویش گرفت، بغض داشت خفه اش می

 !آروزیش را برآوده کرده باشد خدا الاقل این یک ،شد باورش نمی

 .روی ماسه ها زانو زد و دستانش را زیر آب برد

رد و وآروح داغ خورده اش را خاکستر کرد، کف دستانش را باال  ،سردی آب

 !به آب نگاهی انداخت، چقدر این لحظه را خواب دیده بود

 .حس کرد کسی کنارش نشسته است که گذشته بود،  دقایقی

جذبه دریا  و به مردی که مثل خودش مات و مبهوِت نگاهش را باال کشید

 .خیره شد ،بود

 .رقت انگیزفاصله کم بود و  تنهایی 

 تنهایی را جبران  کند؟ چه چیز می توانست آن همه بی فاصله گی و

 .صدای مرغ دریایی بلند شد



انگار که می خواست، از  افرا نگاهی به آسمان انداخت و دستی بلند کرد،

 .برای خود دنیایی بسازد ،هیچ

 .ممنونمواقعا  -

  !ش بودنبرای هیچ ممنو ؟، از او تشکر کرده بوداهورا نگاهش کرد

لقه کرد و درست برعکس اخمی در هم کشید، دستانش را دور زانوانش ح

همیشه که با خاک سنخیتی نداشت، خود را رها کرد و از پیله اش بیرون 

 .آمد

موهایش غرق دانه های ریز و درشتی  و نشست  سرش روی ماسه ها

 !شد که شاید آن ها هم  این هم آغوشی را باور نداشتند

*** 

 پارت صد و بیست و هشت 

*** 

رد، روی شکم خوابید روی ماسه ها رها کافرا مستانه خندید و خودش  را 

روی ماسه ها  ،و آرنجش را حائل تنش کرد و به اهورا که چشم بسته

 .خود را رها کرده بود خیره شد

میان موهای پرپشت و سیاه  د و دستش ش شفراموش باز جا و مکان 

 .رفت اهورا

 !ماسه ها رقص کنان این سو و آن سو می رفتند 

چشمانش را باز کرد، این دختر واقعا قصد زده، شوک  اهوراثانیه ای بعد، 

 ؟دیوانه کردنش را داشت

 :با صدای بلندی گفت

 !!!نکن بچه -

 ...ولی موهات -

 .دست نزنبهت میگم نکن،  -

چرا مردمک چشمان مرد افرا شانه ای باال انداخت و چشمانش را دزدید، 

 اینطور می سوزاند؟

 درست باالی سرش حاال شید و به زور خود را باال کبی خیال و بی فکر، 

 .بود

اهورا باز چشمانش را بسته بود و به خیال خودش داشت از دریا و 

 .امواجش آرامش می گرفت

روی چشمانش گذاشت، اما  هم  ساعد دستش رانفس عمیقی کشید و 

 .هنوز دختر را در نیم سانتی اش ندیده بود

 .ممکن می کردشد، باورش را  چند انرژی که از اندامش ساطع می هر

و بی قرار ش تند قلبای گذشته بود و او همچنان زیر چتر نگاه دختر،  دقیقه

 .می زد

 .دستان دختر را قاپیدبی هوا چشمانش را باز کرد و مچ 

 .نا خواسته روی سینه ی پهنش افتاد و نفسش رفت افرا



 .نگاهش دل می زد  و میان چشمان و لب های دختر می رفت و می آمد

هر چه می خواست این اتصال را خوابی بداند، ثابت شده بود و  ها لحظه

مطمئنش می کرد، خواب  ،دستانش ی ساعدور ،ظریف دخترباال تنه ی 

 .نزدیکت کنند عرشهیچ وقت نمی توانند اینطور به   ها

 :سرش را بلند کرد و کنار گوش افرا به حرف آمد

 نمی ذاری آرووم بگیرم نه؟ -

همه ی فعل های این چند روزش به گند شید، افرا لبش را به دهان ک

کشیده شده بود، چرا باید مدام در دست و پای کسی می غلطید که یک 

 ؟!سوقش داده بود، روز تا پای مرگ

 .خودش را عقب کشید و سرش را زیر انداخت

 .اهورا اهی گفت  و در جایش نشست

 ...آرامش به من نیومده، تو وجودت نحس، نحس -

جیب شلوارش برد و سرش را عقب داد،  در اد، دستش رابلند شد و ایست

نفس پر صدایی کشید و به زمین و زمان لعنت فرستاد، باید زودتر این 

   کرد و به زندگی عادیش و انتقام هایش  مسافرت کذایی را تمام می

 .می رسید

 !او را چه به دریا و دل دل کردن و خواستن و تمنا کردن

 ...رای یک چیزاو تنها زاده شده بود ب

 "انتقام"

متالطم  یپوفی کرد و راهی شد، همه چیز را  همان جا، کنار همان دریا

 .و پوچش برگشت متوهم  چال کرد و به دنیای

 

 پارت صد و بیست و نه

*** 

 .نفس عمیقی کشید، بوی یاس همه جا می آمد

 !نزدیک شد، صدای نفس های منظمش آرامبخشی بود انگار

 .زیر و رو شدلبخندی زد و دلش 

 .فاصله را کم کرد و نگاه عمیقی انداخت

لب های کوچکش به ! دید می  رویایی شیرین ،خواب انگار دختر در

لبخندی زیبا تزئین شده بود، بی هوا دلش رفت، تخت را دور زد و کنارش 

 .نشست

 .مرد را می لرزاندروی شانه ریخته بود و دل  ،موهای پریشان و بلندش

 .منظم بود ی دخترکشید، هنوز صدای نفس هاروی تخت دراز 

 "بیدار نشده ، هنوزخوبه"

 .دختر انداخت کمرجایش را ثابت کرد و دستش را دور 

 ؟جان از تنش رفت، چه اندام اغوا گری داشتاما همان لحظه، 



دختر شوک زده چشمانش را باز کرد و ناخواسته هینی ثانیه ای بعد، 

 .کشید

 .نگران نباش ،ساکت باش نفسم، منم ،هیس -

 !سیامک -

 جان دلم؟ -

 چی شده؟ -

 .هیچی عزیزم، چیزی نیست، فقط بی تابت بودم -

 !ما که همین دو ساعت پیش باهم بودیم -

 .مرد صورتش را بین موهای مهگل برد، همیشه عاشق عطر یاس بود

 .میدونم، ولی دیگه تنهایی خوابم نمی بره -

 ...آخه -

 !آخه نداره دختر خوب -

جان  ،پوست صاف و گندم گونش ز نگاهش کرد،با سیامک این گفت و 

 .می داد برای یک ناز و نوازش بی پایان

 .بوسه ای روی گردنش زد و دختر را به جنون کشاند

ماهیچه های مهگل  منقبض شده بود، هرچه او بیشتر نزدیک میشد، 

 .کشیدمی  عقبرا  دخو دختر ناخواسته

 !مهگل؟ -

 جان دلم؟ -

یک دل سیر کام  صله را به هیچ رساند و فاجان دلم را که شنید، این 

 .گرفت

 دیگه نگران چی هستی؟ -

 .مهگل نفس نفس میزد و کاسه چشمانش از اشک پر شده بود

 ...هیچی -

 .قربونت برمآخ؛  -

 .انتظار کشیده بود و عشقش حاال در یک قدمی اش بود چقدر 

گل را راحت کرده بود و آن صیغه محرمیت را از عصر که خیال خود و مه

 .دیگر تاب دوری از عزیزش را نداشت ،وانده بودخ

گذشت تا او این رابطه را  داد، باید زمانی می چند به مهگل حق می هر

 .باور می کردتمام و کمال 

آرووم باش، فقط کنارت می خوابم، نگران هیچی  کاریت ندارم برگ گلم، -

 .نباش عزیز دلم

 .یز تربودعزهم مهگل نفس عمیقی کشید، سیامک حاال از جانش 

  وقتی خبر سالمتی ارباب و افرا را شنیده بود و اینکه فردا  ،صبح سیامک 

جار زد و همه جا ، از خوشحالی، بی طاقتی اش را دگرد بر میبه خانه 

صیغه ی محرمیتی خواند و به مهگل هم گفت که ارباب از راه  ،همان روز

 .صله می دهدمی گوید و این مسئله را فی همه چیز را به او ،نرسیده



امروزش چقدر با دیروز ، نفس عمیقی کشید مهگل بازوی مرد را چسبید و 

 !فرق داشت

رنگ و بوی دیگری گرفته  ،حاال او شوهر داشت و زندگی کسالت بارش

 .بود

   

 پارت صد و سی

*** 

این   رسه، این همه خاطره؟ شیرین؟ کجایین، بیاین دیگه االن ارباب می -

 بیدین، بس نیست؟چند روز خوردین و خوا

خاطره چشمی گفت و شیرین لبی کج کرد، همه چیز آماده بود، اما 

 .مهگل مثل همیشه استرس ورود اهورا را داشت

 .در ورودی ایستاده بودند و انتظار می کشیدند همه گی دم

 .اهورا و افرا باالخره رسیدند

ر اوه و دختکمهگل و سیامک جلو رفتند، خوش آمدی گفتند و پشتبدنش 

 .ها هم از برگشت شان ابراز خوشحالی کردند

 .راه اتاقش را پیش گرفت ،اهورا با سر جوابی داد و بی حوصله

اما افرا که حسابی از دیدن دوباره مهگل ذوق زده شده بود، او را بغل زد و 

 .یک دل سیر، خواهرش را بو کشید

 خوبی عزیزم؟ -

 .خوبم، ممنون -

 بهت خوش گذشت؟ -

بگوید  که بعد آن تصادف و اسارت در خانه باغ  و ت چقدر دلش می خواس

همه خوشی اش نمایش دراماتیک محمود دشت بزرگ و جمشید پارسا، 

، حرف زدنای تکمیل شده است، اما حیف که اهورا حتی کلمه جوره 

 !فاقات آن چند روز را ممنوع کرده بودراجع به ات

 :افرا لبخند مصنوعی زد و گفت

 .خوب بود ،ممنون -

 .خوش حالم عزیز دلمبرات  -

 .افرا باز مهگل را بغل زد و همراهش شد

*** 

می خواست لباس عوض کند و دوشی بگیرد، برای همین  سر وقت کمد 

 .لباس هایش رفت

 !در را باز کرد و از تعجب چشمانش گشاد شد

 .سریع مهگل را صدا زد

 ...مهگل جان، یه لحظه بیا -

سری به افرا بزند، صدایش را مهگل که در راه پله ها بود و می خواست 

 .شنید و بله ای گفت



 بیای؟یه لحظه میشه  -

 .داره میام عزیزم -

 .، باشهاوهوم -

گوشه ی چشمش را مالید و وارد اتاق شد، خستگی امانش را مهگل 

 .بریده بود

 جانم عزیزم؟ -

 میگم این لباسا رو شما این جا گذاشتی؟ -

 .مهگل لبخندی زد و آهانی گفت

 را قبل اینکه برین، آقا سفارش داده بودن؟آره  خانومی، ظاه -

 پس باقی لباسام کو؟ -

 .دو دست که بیشتر نبود، گفت بریزمشون دور -

 .افرا مردد سرتکان داد

 تو دیدی شون؟ -

 .دست نزدممن به چیزی نه عزیزم،  -

 .بیا ببین -

، دهان انداختافرا تک تک لباس ها را از کاور بیرون کشید و روی تخت 

د،  همه از خوش دوخت ترین و به روز ترین مدل ها مهگل باز مانده بو

 !بودند

 .بهت میادمطمئنم  !خیلی خوشگل عزیزموای  -

من چطوری اینا رو جلوی  !ناصال شبیه لباس نیست  چی میگی مهگل؟  -

 ؟بپوشم بقیه 

مهگل باز که دقیق شد، فهمید حق با دختر بیچاره است، لباس ها همه 

ابرویی درهم کشید و از بد سلیقه گی ها بود، بدکاره شبیه لباس های 

 .اربابش حرصی شد

 !چی بگم عزیزم؟ -

 .افرا پوفی کشید و روی تخت نشست، واقعا اوضاع بدی بود

سهند و سمیرا   حاال می خوای چی کار کنی؟ تا یکی دو ساعت دیگه  -

 ! می رسن

 ...من نمیام -

 ؟!ولی آقا گفته حتما باید بیای -

 .شه، نمی تونم نمی -

اگه نیای، خودش میاد دنبالت، پس بهتره یک فکر دیگه ای  می دونی که -

 .بکنی

 من تنهایی چه غلطی بکنم؟  آخه -

 !خدای من اوف،  -

 .یکی رو انتخاب کن ،حاال ببین کدومش مناسب تره -

 .شیرین، مهگل را صدا زد همان لحظه چیزی بگوید که همافرا خواست باز 



، کارا همینطور مونده، باید وای افرا جان، شیرین داره صدا میزنه عزیز دلم -

 .دبرم، ببخشی

 .اوهوم، می فهمم برو، خودم یک کاریش می کنم -

 ، باشه؟قربونت برم، خودتو ناراحت نکن -

 .مهگل رفت تا به باقی کار ها برسدافرا لبخند محزونی زد و 

*** 

میان  ،نددوباره به لباس ها نگاهی انداخت، بیشترشان لباس شب بود

نگاهی که یک تاپ قرمز رنگ داشت،  بود وار دوبنده به یک شل تنها شان

نیم تنه ی به انداخت، تاپ از باال و پائین با کش دور دوزی شده بود و 

 !کولی ها می زد

ش را می یپاهااهی کشید و آن را کنار گذاشت، حداقلش این بود که 

 .پوشاند

حال سریع دوشی گرفت و بیرون آمد، نمی خواست دوباره اهورا او را در 

آب بازی ببیند، دیگر تحمل اینکه مرد او را در این طور احواالت ببیند 

 .نداشت

شده  کجلوی آینه ایستاد، شبیه دختر بچه های کوچ لباس را پوشید و

 .بود

 !عجیب فانتزی اش کرده بودلباس ولی 

  

 پارت صد و سی ویک

*** 

مت بندهای تاپ از جلو با ربانی بسته می شد و باقی اش آزاد بود، به زح

 .تا کمتر باال تنه ی بلورینش در معرض دید باشد ،شلوار را جلوتر کشید

 !های آبی لباس زیرش وحشتناک بود اما بند

مردد تاپ را باز کرد و لباس زیرش را در آورد و دوباره بندهای تاپ را بست، 

 .حاال کمی بهتر شده بود

 .نفس عمیقی کشید و منتظر شد تا مهگل صدایش بزند

های  قیقه ای بعد، مهگل خبر از رسیدن مهمان ها داد، با استرس قدمد

 .کندی برداشت و باالخره خود را به پائین پله ها رساند

با  ،هر دو روی مبل نشسته بودند و به محض دیدن دختر ،سمیرا و سهند

 .شان برقی زد چشمان ،آن شمایل

ن لحظه از د و روی مبلی نشست، اهورا همامعذب سالمی به آن دو دا

 .راه رسید

 .اما نگاهش روی اندام دختر ثابت ماند،  عصبی جلو آمد و اخمی کرد

 .سهند پیش دستی کرد و باز مثل همیشه مجلس را به دست گرفت

 !خب اهورا جان تعریف کن؟ نبودی این چند روز؟ -

 !ویال بودم، گفتم که بهت -



 ولی نگفته بودی با این عروسک میری؟ گفتی،اوهوم آره، -

 .اخمی کرد و پایش را روی پایش انداختباز ورا اه

و  اراجیف به هم می بافتباز داشت  چند دقیقه ای گذشته بود و سهند 

 .از تفریحاتش می گفت

کالفه سری تکان می داد و  هر بار ناخواسته نگاهش سمت هم اهورا  

 !سر جایش نبود انگارمی افتاد، اما یک چیز سمیرا 

 .غ شده بود، از جا بلند شد و نزدیک افرا رفتسمیرا که حسابی تنش دا

 .گذاشت وی ا دستش را سرشانه کنارش روی مبل نشست و

 ! افرا با چشمانی گشاد شده نگاهش کرد

 چرا انقدر صمیمی شده بود؟

 خوبی عزیزم؟ -

 !ممنون -

 سفر خوش گذشت؟ -

 .افرا سرش را باال گرفت و نگاهش در نگاه طوفانی اهورا قفل شد

 .ا برداشت و روی دستان افرا گذاشتسیمرا دستش ر

 کجایی دختر؟ پرسیدم سفر خوش گذشت؟ -

 .هانی گفت و به لب های درشت سمیرا خیره شد ،افرا شوک زده

 !این جا نیستی انگار -

 هستم، چی پرسیدین؟... چرا -

 کنی؟ چیکارا می ،مهم نیست، از خودت بگو ،ولش کناصال  -

، دلش داشت زیر و رو نوازش دست های سمیرا روی پوستش عادی نبود

 .سیستم عصبی اش آالرم می دادشد و  می

اهورا حس کرد دردی در شقیقه اش پیچیده است، همین که پایش را 

 .به پای میز خورد و از درد به خود پیچیدانگشتش پائین گذاشت، 

ش به جایی می ترکش هایحاال دیگر در معرض انفجار بود و قطعا باید  

 .رسید

 .و افرا را هم صدا زدجا بلند شد ز ا

 .افرا بله ای گفت و سریع پشت سرش راه افتاد

پشت محکم وارد شد، در را دختر راه کتابخانه را پیش گرفت و وقتی 

 .سرش بست، جوری که دختر چند متر به هوا پرید و نفسش تنگ شد

 .و روبرویش ایستاد جلوتر آمد

 .داد ن مینشاخوب ترسیده بود، چشمانش که می لرزید، ترسش را 

 .دندانش را روی هم سایید و روی صورت سفیدش خم شد

 :و فریاد زد

 این چه وضعیه؟ -

 :افرا با لکنت به حرف آمد

 کدوم وضع؟ -



چرا خودتو مثل دلقک ها درست کردی؟ می خوای  خودتو به همه نشون  -

لخت می اومدی  ون جوراینطوری لباس بپوشی، همنیست بدی ،الزم 

 .سنگین تر بود

 .ودممجبور ب -

 :و اهورا باز عصبی غرید

 کدوم احمقی مجبورت کرده بود، هان؟مجبور بودی؟  -

 .هانش گوش خراش بود، تنش باز لریزد

حاال دیگر میان تن دست برد و ربان جلوی تاپ را به ضرب کشید، عصبی، 

  !هیچ فاصله ای نبود ،سیاهشعریان دختر و چشمان 

و نفس تند شده اش را  اهورا حس کرد، جنونش نزدیک است، لرزی کرد

 .به روی دختر پاشید

 .هرزه ی کثیف، خوب خودت رو ثابت کردی -

 .افرا این بار هرچه ترس بود را پس زد و در صورتش براق شد

تو این وضع رو برام  ساختی، تو مجبورم کردی بشم اونی که ساکت شو،  -

م، پس حق نداری منو به چیزی که نمی خوام و نیستم بود ازش متنفر

 .کوم کنیمح

 .تان نشسته در قفسه ی سینه دختر، مشت شد و پائین افتاددس

من ازت خواستم مثل فاحشه ها لباس بپوشی؟ من ازت خواستم تن  -

 لختت رو به نمایش بذاری؟

 :افرا باز هم سرکش جلو آمد

تو همه چیزمو ازم گرفتی، آره تو خواستی، تو خواستی این طوری باشم،  -

 .ده ی خودم نفس بکشممن حتی نمی تونم با ارا

گلویش را  ،اهورا که از گستاخی دختر به تنگ آمده بود، دستش را جلو برد

 .و فشاری آورد چسبید

 .شد افرافاصله را از بین برد و مماس تن 

باز از بی آبرویی دختر بگوید، صدای فریاد سهند که  اما همین که خواست

 .دستپاچه اش کردد، ز صدایش می

 .و بندش را بست قرمز ت نیم تنهسریع دست برد سم

 .تا وسوسه باز کردنش آدم رو دیونه نکنه، زود باش ،این رو برعکس کن -

دوباره زیر گوش دختر  تاپایش را گرفت، کارش که تمام شد و عرق که سر

 :لب زد

 .حساب این گستاخیت هم بمونه برای بعد

*** 

 پارت صد و سی و دو

*** 



دیگر خود را می شناخت، نه آن دختر  عصبی دستی میان موهایش برد، نه

 !که روزی تنها با چشمانش حرف می زد ،گستاخ، افرایی بود

هیچ چیز سرجایش حاال صد در صد مطمئن بود، پوفی کرد و فکش منقبض شد، 

 .نبود

 .از راهرو که رد شد، شانه به شانه ی سهند در آمد

 !کجایی پسر؟پس  -

 کاری داشتی؟! همینجام -

 ...نخیر -

 .ن را گفت و پوزخندی زدسهند ای

 !جیک تو جیک می شیا ،تازگی ها زیادی با این قناری -

 .ایستاد اهورا اخمی کرد و

 جواب پس بدم؟هم باید به تو  -

 .باش، فقط مارو هم در یابراحت ... نه حضرت آقا -

 .چیزی نگفت اهورا سری تکان داد و دیگر

**** 

کنترل تی وی را  نهار سرو شده بود و هر کس مشغول کاری بود، اهورا

 .برداشت و روی مبل محبوبش نشست

 .راز بقا را دوست داشت

سمیرا بعد از اینکه حسابی آرایش کرده بود که نیم ساعتی گذشته بود 

 .به سال برگشت و کنار افرا نشست

******* 

اهورا هر بار نگاه گذرایی به دختر ها می انداخت که مشغول گپ زدن 

می داد، چهره ی در هم افرا و دست های  بودند، اما یک چیزی آزارش

 ...کثیف سیمرا

لبی به دندان گرفت و حس کرد حالش دارد زیر و رو می شود، چطور یک 

 .فهمید این را هیچ رقمه نمی ؟!شد نفر جذب هم جنس خود می

را این بار روی ران های افرا یخواست بی خیال ماجرا شود که دست سم

 .ای بینی اش عصبی باز و بسته شدآمد و پره هخونش جوش ، نشست 

اما یک آن  ،حال آن عفریته را بگیرد ،خواست بلند شود و همان  جا

پشیمان شد، باید سهند احمق را این خواب خرگوشی بیرون می آورد، 

 !شاید هم بیدار بود و خود را به خواب زده بود

 .نفسی کشید و کنار سهند که مشغول چرت زدن بود نشست

 .و سهند چشمانش گشاد شد کوبید یشمشتی روی پا

 !چته روانی؟ -

 .داره دست از سر اون دختر بر ،منو نگاه، برو به اون خواهر عوضیت بگو -



 دوباره چی شده اهورا؟ -

 .دختر بیچاره رو می خوره شنگاه کن، ببین چطوری داره با چشما -

 !وای از دست تو زده به سرت؟ -

خودت خوب  تو که ، تت میادفقط  کافی یه نظر بندازی، تا عمق ماجرا دس -

 .استادی

سهند در جایش  جا به جا شد و زیر چشمی نگاهی به خواهرش 

انداخت، خودش می دانست چقدر اوضاع خراب است، اما واهمه ی 

 .خود را به ندانستن بزند ،برخورد اهورا باعث می شد

 .هم کشیددر تک سرفه ای کرد و اخمش را 

 بهتر ما دیگه بریم؟ -

 .مسئله، صورت مسئله رو پاک نکنبه جای حل  -

 .سهند سری زیر انداخت و سکوت را ترجیح داد

 :کنار سمیرا ایستاد و گفتچند لحظه بعد، 

 سمیرا جان آماده ای؟ -

 بود  که امشب اینجا بمونیم؟ قرار! وا داداش -

 .بره من که یه قرار کاری دارم، ظاهرا اهوار هم عصر باید جایی -

 .خب من می مونم، شما برو -

 .صرار نکن سمیرا، بلند شوا -

با اکراه بلند شد و  ،دیدکه چشم های تیز شده ی سهند را   سمیرا 

پشت چشمی نازک کرد، اصال دلش نمی خواست آن عروسک فانتزی را  

 .تنها بگذارد

***  

 پارت صد و سی و سه 

*** 

 ینه خیره شد، انگار این بی آبرویی برایش گران آمدهئعوض کرد و در آدنده را 

 !بود

 خجالت نمی کشی سمیرا؟ -

 چی می گی تو؟ ! من کاری نکردم -

 !نمی دونی اهورا روی اون دختر حساس؟ -

سمیرا تنها شانه ای باال انداخت، اهورا حق داشت، حساسیت هم می 

 .طلبید

 !نمی دونم از چی حرف می زنی -

 .حاال هی خودت رو به خریت بزن -

سباند، کاش یکی سمیرا اهی گفت و صورتش را به شیشه ی ماشین چ

 !هم  او را درک می کرد

*** 



، از می نگریستکنار مهگل ایستاده بود و به خنده های گاه و بی گاهش 

وقتی شنیده بود که به عقد سیامک در آمده، انگار بیشتر از قبل دوستش 

 !داشت

 .رنگت کال عوض شده! خیلی خوشحالی ها -

 جدی میگی عزیزم؟ -

 ...اوهوم -

مک دیگه، هی راست میره، چپ میره، سفارش از دست کارای این سیا -

و تقویت کنم، از وقتی هم که با ارباب حرف زده و همه چیزو ر میکنه خودم

 .نم کنه، مدام  چسبیده به بهش گفته، دیگه حیا هم نمی

مهگل این را گفت و برای اینکه صدای خنده اش بیرون نرود، جلوی 

 .دهانش را گرفت

شیطنت های سیامک بگوید، که خودش سر می خواست باز برای افرا از 

 .رسید

 !چه خبر دخترا؟ خوب با هم خلوت کردین -

 .بله دیگه -

سیامک جلو رفت و گونه ی مهگل را بوسید، قد همه ی دنیا دوستش 

 .داشت

 .آخ عزیز دلم -

 .مهگل اشاره ای به افرا کرد و لبی گزید

 .سیامک خنده ی مردانه ای کرد و نزدیک افرا شد

 :واهرانه ای به مرد  انداخت و گفتا نگاه خافر

 .بهتون تبریک میگم، خیلی خوش حال شدم -

سیامک که دید مهگل مشغول کارش شده، فاصله را کم کرد و جوری که 

 :ختر بشنود گفتتنها د

کنم این جا از جای قبلیت بهتر باشه، نمی  افرا جان  تموم سعیم رو می -

اقل از قبل بهتره، دونم چقدر موفق شدم، اما حسم می گه شرایط ال

 درسته؟

 .افرا خنده ی محزونی کرد و نگاهش در پس حرف مرد گم شد

یا حال جسمی  ،نمی دانست حال روحی این روز هایش بد تراستواقعا 

حس خوبی این را می دانست، به خاطر داشتن آنها،   ولی ،آن روز هایش

 .دارد

ستم که بتونم ممنونم، شما خیلی بهم لطف داشتین، فقط منتظر روزی ه -

 .جبران کنم

سیامک سر دختر را به سینه  کشید و بوسه ای زد، چقدر آن روزها به 

کرد، اما حاال خودش را لعنت می  ،را آزار دهد او خاطر این که مجبور بود 

شرایط عوض شده بود و هیچ چیز مثل قبل نبود، حتی نگاه تنفر زده ی 

 !اربابش



***** 

را مشغول کرده بود و اصال نمی دانست پرونده ی آخری عجیب  ذهنش 

 !چیستراست قلم مسعود ارتباطش با 

مرور کرد و هر لحظه به چیز اخمی در هم کشید و دوباره پرونده را از اول 

هایی می رسید که کارش را سخت تر می کرد، رد پای آشنایی در پرونده 

 !بود

*** 

 پارت صد و سی و چهار

*** 

 .لبهای گوشتی اش گذاشت نفس عمیقی کشید و دستی روی

 ...عینکش را جابه جا کرد و نقب زد به گذشته

 ...دقیقا به روزی که

باید او خیلی دنبال چیزی بود که بتواند چند سالی او را در زندان نگه دارد، 

 .هر روز زجر می کشید و تاوان پس می داد

یوانه د ،نفس تندی کشید و پرونده را روی میز انداخت، به یاد آوردن مرد

 .اش می کرد

 .سهند رفتاز جا بلند شد و سمت اتاق 

 .قهقهه زدن با موکلش دید در حالبدون در زدن وارد شد و سهند را 

 .سالم سردی داد و اخمی کرد 

دختر که موهای بلوند و چشمان تیله ای داشت، لبخند دلبرانه ای زد و 

 .ناخن های مانیکور شده اش را روی لبش گذاشت

 .ختمسالم، خوشب -

 .اهوار خشک سر تکان داد

 .می بینی که موکل دارم ؟می تونستی در بزنین -

 !می بینم، خیلی هم مشغول بودی انگار -

 ...اوف از دست تو، حرفتو بزن اهورا -

 .بعدا میام، تو به کارت برس -

 .بلند شد و قدمی سمت اهورا برداشت یشدختر سریع از جا

 .ت باشین، من دیگه داشتم می رفتمراح...نه -

هیچ گاه  ،مرد نمی دانست این را گفت و عشوه ای آمد، غافل از این که

 .بوده و نیستنخوراکش این ادا ها 

 .فاصله را باز کم کرد و دستش را سمت اهورا برد

 .هستم، خوش حال میشم سری به آتلیه ی من بزنین تمن تارا بیا -

 .و چشمی گفتاهورا بی خیال دستی داد 

 .برد و کارت آتلیه اش را سمت اهورا گرفتدختر سریع دست در کیفش 

 .از میان دستان دختر کشید و نگاهی انداخت کارت را



 "آتلیه نقاشی تارا"

 .افتخار بدین همراه جناب کیانی یک سری به ما بزنین -

 .اگه وقتم آزاد بود حتما -

 .باعث افتخاره ممنون -

بی فاصله گرفته بود، لبخند  ذاتی اش اهورا که حاال کمی از خشکی

 .جانی زد و  دختر باالخره عزم رفتن کرد

 .روی مبل چرمی روبروی سهند نشست و  نگاهش کرد

 چیه؟ چرا حرف نمیزنی؟ -

 .محل کاره، نه کثافت کاریجا نمی خوای دست برداری سهند؟ این  -

 .من مثل تو فکر نمی کنم اهورا، آدم باید در هر حالی خوش باشه -

 !تر می کردیبرات متاسفم، کاش یکم فکرت رو باز  -

 .سهند بی خیال ابرویی باال داد و خودکارش را در دست گرفت

حاال چیکارم داشتی؟ می خواستم معامله رو برای همین امشب جوش  -

 .بدم، اه بر خر مگس معرکه لعنت

جمله اش که تمام شد؛ خنده ی بلندی کرد و به جلو خم شد و ته  خنده 

 .پاشیداش را به صورت جدی اهورا 

 دیدی، برای پرونده برادر زاده ش اومده بود؟ صدوق رو دیروز   -

 .اوهوم، اره دیدم -

افتاده ، دقیقا به جرمی که مسعود متهم شده ،برادر زاده ش ،پسر ناو -

 .زندان

هزار تا مورد داریم که دقیقا به همین دلیل ! خب این که چیز خاصی نیست -

 .روزانه می افتن زندان

 .الیدگوشه ی چشمش را م ،اهورا  کالفه

مسعود،  متوجه حرفم مورد  سهند دارم می گم دقیقا موردی مشابه  -

 هستی؟

 !هنوز نمی دانست اهورا از چه حرف می زندداد، اما سهند سر تکان 

***  

 پارت صد و سی و  پنج

*** 

 .سهند سرش را گرفته بود و پایش را روی زمین می کشید

 مطمئنی؟تو  -

 .مطمئنمآره،  -

 !نم گیرهاما این طوری که پای م -

 .حاال خودت رو نباز، چیزی نمیشه، فقط  حواست به کارت باشه -

 .کنی داری روانیم می ،پسراز دست تو  -



، اون مرتیکه حقش بود که به این روز آرووم باشسهند خواهش می کنم،  -

بیفته، اگه اون مدارک رو هم علیه ش جور نمی کردیم، بازم می افتاد 

 .زندان

و می شناسم، اما به هر حال ر تو اون بی شرفمی دونم اهورا، بهتر از  -

مون، کاری  ی حرفه مون، تموم سابقه ،اگه کسی بویی ببره، کارمون

 .زیر سوال می ره  زهمه چی

 .، بهت حق میدم و بابت این کمکت هم بهت مدیونمآره -

د، او هم زلبخند مطمئنی به روی دوستش  سهند نفس عمیقی کشید و

چشم   چیدستش را نمی گرفت و بی ه ،یل کاراگر اوا به او مدیون بود،

داشتی این دفتر را در اختیارش نمی گذاشت، محال بود او هم چیزی 

 .باشد که االن هست

*** 

کنم و بهت  من خودم تحقیق می ، ولش کن، اصال به درک،اهورا باشه -

تو فعال اقدامی نکن، به صدوق هم حرفی نزن که بویی ببره،  دم، خبر می

برای  ،میشه ونده رو قبول می کنی و حتما برادر زاده ش آزادبهش بگو پر

 باید بریم دیدن اون پسر، اسمش چی بود؟هم، اقدام اول 

 .نوشته کامران صدوق -

من باید ته و توی ماجرا رو در بیارم،  صدوق،  اوهوم، بریم دیدن کامران -

 !به این جا کشیده نشدهاوضاع بی خودی  ممطمئن

 خ داده؟نکنی خود مسعود بهش  ر میمنم همین رو میگم، فک -

هم  ه، شاید دنبال یامکانشم هستولی ! بعید می دونم همو بشناسن -

 !دست می گرده

 ...شاید -

 .حاال خودتو ناراحت نکن، درست میشه -

در دادگاه آخر هم محکوم می  مسعود، اهورا سر  تکان داد و رفت، اگر

منتها با این  شد، دست کم ده سال دیگر هم باید آب  خنک می خورد،

کمی سخت به شرایط پرونده ی آخر و وکیل کار کشته ای که داشت، 

 !نظر می رسید

*** 

به دخترک گل فروشی   ،خیره مانده بود  پشت چراغ قرمز ایستاده بود و

 .که دسته های یاسی در دست داشت

 .دختر سریع سمتش رفت ،سر تکان

 آقا گل می خری؟ -

 .بوی نرگس را دوست داشت

 .رو بدههمه ش  -

 !همه ش رو؟ -



 .اوهوم -

 .، بفرماممنون ،باشه -

داد و پولی که سخاوتمندانه بخشیده شده  دخترک  خنده ای کرد، گلها را

 .خوب بود شبود را در دست گرفت، کاسبی امروز

*** 

 .از  همان در ورودی شیرین را صدا زد

 .شیرین پا تند کرد و سمت اربابش آمد

 امری داشتین؟ ،بله -

 .اتاقم تو رو ببرشیرین اینا  -

 .باشه چشم -

 .ممنون -

کشید،  اما بوی اربابش چیز دیگری  را گرفت و بو سشیرین دسته گل نرگ

 .بود

دسته گل را درون گلدان بلورین گذاشت و نفس عمیقی کشید، باید 

فکری  ،همین روزها با اهورا حرف میزد، قول داده بود که برای آینده اش

 !داما هنوز که خبری نشده بوکند، 

*** 

 پارت صد و سی و  شش

*** 

دوشی گرفت و حوله را دور گردنش انداخت و تنها با یک شلوارک ورزشی 

حالش را بهتر کرده  ،از اتاق بیرون زد، بوی یاسی که در اتاقش پیچیده بود

 .بود

کارش نفس عمیقی کشید و سمت راه پله ها رفت، باید سری به اتاق 

 !ا هم باز نکرده بود، چند وقتی بود  حتی درش رزدمی 

 .شد اتاق کارش انتهای راهرویی بود که از کنار اتاق افرا رد می

 !نزدیک که شد حس کرد صدایی می آید

 .در نیمه باز بود، سرکی کشید، اما چیزی نبود

 .را زمزمه می کرد غمگینی تنها صدایی می آمد که انگار داشت آهنگ

 .ابرویی باال داد و آهسته در را باز کرد

نگاهش اول به تخت خواب خالی دختر افتاد و بعد برگشت و به منباء صدا 

 .خیره شد

 !طرحی می زد  افرا روی میزش دوال شده بود و انگار داشت

در آن لباس سرخ  ،چشمانش گشاد شد، پاهای سفید و کشیده اش

برق میزد، دستی پشت سرش کشید، قطرات ریز و درشت آب از آتشی، 

 .گرده اش می افتاد سرش می چکید و روی

، به دختر ایجاد کندنرم قدمی برداشت و بدون اینکه کوچک ترین صدایی 

 .نزدیک تر شد



به خاطر آهنگی که پخش می شد و زمزمه ای که دختر داشت، اگر 

 .آوا، گم می شدآن آمد میان هم می کم جانی صدایی 

بزند، و همین که خواست دستی سر شانه ی دختر   باز فاصله را کم کرد

 .افرا وحشت زده به عقب برگشت و هین بلندی کشید

 .چشمانش می لرزید و ضربان قلبش تند شده بود

باز از جانش چه می مرد نفس نفسی زد و سر تکان داد، نمی دانست، 

 !خواهد

چرخید و روی میز نگاهش سمت طرح سیاه و سفید  اهورا بی هوا

 .رفتنفسش 

انسان نمایی  که زیر دست و پای گرِگ انگار پیش زمینه ای بود از دختری

 !تقال می کرد

چشمانش را برای ثانیه ای بست و بعد نگاهش روی صورت مات زده ی 

 .افرا زوم شد

 .دست برد و برگه را برداشت

نفس های آخر را  ،دقیق تمثیل روزی بود که دختر زیر دست و پای  محمود

 .می کشید

 .ناخواسته گلویش سفت شد

وله را از پشت گردنش پس زد و روی حز گذاشت و عصبی طرح را روی می

 .زمین انداخت

 .افرا محزون، طرح را برعکس کرد و روی صندلی چوبی نشست

 .باز افکارش جلوی مرد رو شده بود

 .دختر افتضاح بوداهورا نگاهش کرد، لباس 

 .افکارش سمت ران های دختر کشیده شد ،در آن گیر و دار

یک آن متوجه نگاه تند اهورا شد، خود را مچاله  اافراما در همان لحظه، 

 .کشید تر کرد و به خیال خودش پائین لباس را پائین

 .نزدیکش شد

 :اخمی کرد و گفت

 چرا با این وضع تو خونه می گردی؟ -

 .افرا سرش را زیر انداخت و بیشتر به خود پیچید

 .من از اتاقم بیرون نمیام -

 .ثل آدمم از اتاقت بیرون بیایخب می تونی مثل آدم لباس بپوشی و م -

گرفت، رگ گردن مرد  افرا دستش را روی پایش مشت کرد و سرش را باال

 .متورم شده بود 

 !نیست لعنتی کمداون اون بار هم گفتم، چیزی غیر از این لباس ها داخل  -

 .اهورا لبی به دندان گرفت و باز به دختر خیره شد

 .حاضر شو می ریم بیرون -

 !میریم بیرون؟ -



 ...خوام هر بار میام تو اتاقت حس کنم تو اتاق یه نمی -

هم آن لقب را ناجوانمردانه به او سنجاق کند که چشمان  خواست باز

 .نبود و نمی شد بدکارهمعصوم دختر مانع شد، او هیچ وقت یک 

 .فقط بگو چشم، همین، پائین منتظرتم -

*** 

 هفتپارت صد و سی و  

*** 

ی ب ،که در  ذهنش می آید و می رود را چیزی ،می خواست مدت ها بود 

 .باز گو کندهیچ ترسی 

با یادآوری گذشته و خشم خاموش مرد، پشیمان می شد و  ،اما هر بار

 !سکوت را ترجیح می داد، اما امروز انگار از پیله اش بیرون آمده بود

 .دلش می خواست حرف بزند و جوابی بگیرد

 .را نظاره کرد مرد در صندلی ماشین جا به جا شد و نیم رخ

 .مثل همیشه سرد و خشک بود

 .دشمشت  سینه اش را صاف کرد و انگشتانش 

 .اهورا هنوز هم در حال و هوای خودش بود

 .ش عرق کردانباز جا به جا شد و از شدت اضطراب کف دست

 :چشمی بر هم زد و گفت

 میشه یه چیزی بپرسم؟ -

 .و نگاه گذرایی به دختر انداختبرگشت اهورا 

 !سخت نبودزیاد خیص اینکه پرسشش چیست، تش

 .رویش را برگرداند و به ماشین های روبرویی خیره شد

 .اما افرا دست بردار نبود

 ؟حرفی بزنین نهنوزم نمی خوای -

 .اهورا لبش گزید و دنده را عوض کرد

فقط یک کلمه، نمی خوام توضیح بدین، فقط بگین موندی هستم یا  -

 رفتنی؟

پایش را روی ترمز گذاشت و با  ،آن شلوغی اهورا وسط خیابان در

 .چشمانی گشاد شده نگاهش کرد

 .ممتد می آمد  صدای بوغ ماشین ها

 .نفس پر صدایی کشید و  مچ دست افرا را گرفت

 .به من نگاه کن -

 .افرا در مردمک چشمان سیاهش زل زد

فکر این که قراره جایی بری رو  ،هیچ شرایطیتو هیچ وقت، هیچ زمان و  -

، چه خوشت بیاد، چه نیاد، مهمون ابدی اون عمارت نداشته باش رتس تو

 .هستی



فقط می خواست میزان  افرا تند سر تکان داد، می دانست رفتنی نیست،

 !تحکم کالم اهورا را بداند، اصال شبیه آن ببر زخمی نبود

مانده بود این اما، تکیه داد، اهورا اش لبخندی زد و به پشتی صندلی 

 !ی کجای ماجرا ستلبخند یواشک

بود نفهمیدش، اما از اینکه دید دختر سکوت کرده و دیگر حرفی که چه  هر

 .، خوش حال شدنمی زند

**** 

ینه به ئو دنده را خالص کرد، نگاهی درون آ دستی کشید یقه ی کتش به 

خود انداخت و عطر ورساچی را روی گلویش اسپری کرد، افرا مدهوش از 

چشمانش را برای ثانیه ای بست و  ،یچیده بودبویی که در ماشین پآن 

 .صورتش گلگون شد

 .دیوانگی اش را به سخره گرفتدل  برگشت نگاهی به دختر انداخت و در 

 .به خود آمد و تشری زد هرچند لحظه ای بعد 

 !خوابیدی؟ پیاده شو دیگه -

رخیال خودش چشم باز کرد و دسته در را کشید، او  هم د ،افرا ترسیده

 .ا یک دیوانه می دیداهورا ر

 .باشه، االن پیاده میشم -

 .زود باش -

فضای بیرون از   ،افرا پیاده شد و نفس عمیقی کشید، خیلی وقت بود

 .این طور استشمام نکرده بود ،خانه را

 .قدمی برداشت و  ناخواسته چشمش به ویترین های رنگ و وارنگ افتاد

 !آبرو ریزی نکن، ندید بدید -

 .ته ی کیفش را چنگ زداخمی کرد و دس دخترک

 .از این طرف بیا -

 .کشیدمی  یدزدکی سرک هم  هر بار ،پشت سرش راه افتاد

ترجیح می داد،  ،های جوان را روی خود می دیدولی وقتی نگاه پسر 

 .خانمانه تر رفتار کند

کنار او  ،به اهورا نزدیک تر شد،  ناخودآگاه حس کردنفس عمیقی کشید و 

 .در دنیا نیست ،یچ چیزنگران هدیگر که باشد، 

 !اهورا بود، پس نباید می ترسید

***** 

که کال استایل و چیدمانش با باقی  دبه  فروشگاه بزرگی نزدیک شدن

 !متفاوت بودها فروشگاه 

افرا نگاهی انداخت  و منتظر اهورا شد که داشت با مسئول فروشگاه 

 .خوش و بشی می کرد

*** 

 پارت صد و سی و  هشت



*** 

 الزم داری    کنی نگاه کن و هرچی فکر می افرا خوباین طرف،  از بیا -

 باشه؟ بردار،

باورش نمی  ثانیه تغییر می کند، عرض چند افرا مانده بود اهورا چطور در

 !شد این همان اهورای چند دقیقه ی پیش باشد

 .ممنونچشم،  -

 .الزم به تشکر نیست -

تی که اشاره کرده بود افرا نگاهش را از  نگاه مطمئن اهورا گرفت و به سم

 .راه افتاد

هم داشت، ولی او هیچ از همه چیز بود و رنگ و لعاب جذاب و خاصی 

 .وقت حریص نبود

همیشه  ،دستی روی شومیز های سبز و سفید کشید و لبخندی زد

دلش می خواست یکی از آنها را داشته باشد، اما بی خیالش شد، او 

 .ندباز هم مورد دار بوداین ها  ،آمده بود لباس مناسبی بگیرد

پیدا نمی را باز نگاهی انداخت و وقتی دید چیزی که مد نظرش است 

 .کند، از فروشنده خواست تا  کمکش کند

 .آمد و همراهش شد با لبخند جلوتر ،فروشنده که دختر جوان و زیبایی بود

 .نگران نباش ،عزیزم  کمکت می کنم -

 .همراهش شدافرا لبخند بی جانی زد و 

خانگی برداشت و بعد دو دست لباس زیر، مانتو اش ردست بلوز شلوا چند

کرد، فقط  را هم انتخاب کرد و شالی هم برداشت، این ها کفایت می

 .کرد که آن را باید از یک بخش دیگر تهییه می ،مانده بود جین

 .خانمی شلوارهای جین مون انتهای سالن، بیا همکارم راهنماییت میکنه -

 .باشه ممنون -

ورا که از دور دختر را تماشا میکرد، به محض اینکه دید مسیرش را تغییر  اه

 .پشت سرش راه افتاد ،داده

 :کم سن و سالی ایستاد و مردد گفت افرا روبروی پسرک جواِن

 شلوار سایز من دارین؟ید، شببخ -

فاصله را کم  ،به وجد آمده بود ،مان افراپسرک که حسابی از برق چش

 .یش ایستاد و نگاه خریدارانه ای به دختر انداختکرد و دقیقا روبرو

 :به حرف آمد ،لبانش را جمع کرد و با ژست خاص و لودگی

 .شلوار سایزت دارم عزیزم تو اندامت حرف نداره، همه جور -

عضالتش بی هوا منقبض شد و حس بدی نسبت به نگاه هرزه ی پسر در 

 .وجودش پیچید

 .ذاشتوارنگ را جلوی روی دختر گ و رنگپسر لبش را تر کرد و جین های 

 .هر کدومش رو دوست داری امتحان کنعزیزم،  -

 .ممنون ،باشه -



 .افرا دست برد و ساده ترینش را برداشت

 !داشتی دیگه بر میاین چیه دختر؟ یه چیز  -

 .افرا اخمی کرد و دیگر پاسخی نداد

چشمش به که می گشت  افرااهوار همینطور داشت بین رگال ها دنبال 

 :افتاد، سمتش رفت و پرسیدپسر 

پیداش من االن طرف، منتها  یه دختر خانمی همین االن اومد این ،ببخشید -

 ندیدی کجا رفت؟ !نمی کنم

 !ایشون دختر شماست؟ -

اهورا ابرویش را باال داد، درست که تفاوت سنی فاحشی با افرا داشت، 

 !اما بعید بود پدر و دختر به نظر بیایند

که میان راه پشیمان شد، او  ،کنی به پسر بدهدخواست  جواب دندان ش

 .اصال در حد و اندازه بحث کردن نبود

 االن کجاست؟ -

رویی ترش کرد و بی حرف  اتاق پرو  ،پسر که سوالش بی جواب مانده بود

 .داد شنشان را

 .اهورا پشت در ایستاد و در زد

 بله؟ -

 انتخاب کردی؟ -

 .هورا شدباز کرد و چشم در چشم اکمی افرا الی در را 

 .نمی تونم دکمه ش رو ببندمآره، اما  -

 :سرکی کشید و گفت ،پشت سر اهورا ایستاده بود پسر که

 .بذار کمکت کنم -

 .قه اش را چسبیدیاهورا براق سمتش برگشت و 

 ؟چه غلطی کردی -

 .دارم وظیفه مو انجام می دم! اوف، چیزی نگفتم -

 ؟وظیفه ت این که تن دختر مردم رو دستمالی کنی -

 !همین طور مات مانده بود افرا

کرده  کشدختر را پیش ،طیب خاطربا ، روزی خود اهورا !اصال باورش نمی شد

 !شاخ و شانه می کشید  اینطور ،ساده حرفبود و حاال داشت برای یک 

 .گفت و یقه اش را از میان دستان اهورا بیرون کشید "ای بابایی"  پسر 

 نشان می ،گ گردن باد کرده اشنسبت مرد را با دختر نمی دانست، اما ر

 !داد، ابدا شانسی برای او نیست

***  

 پارت صد و سی و  نه

*** 



نداشت  اهورا پسر را رها کرد و دستی به لباسش کشید، هیچ وقت یاد

 !دست به یقه ی کسی شده باشد ،این دالیل با

 .دل می زد و کالفه نفس می کشید شچشمان

 .ه، تصمیمش را گرفتکمی این پا و آن پا کرد و باالخر

گوشه اتاق  ،که ازترس  شدافرا ر را بی هوا باز کرد  و نگاهش زوم د

 .مچاله شده بود

 .وارد شد و در را هم پشت سرش بست، چینی به پیشانی داد

 .اوهامات بزرگاتاق کوچک بود و 

 !چیزی می دید، نه چیزی می شنید  دیگرنه افرا 

 .ت شماتت می کردصدای اهورا در سرش زنگ زد، باز داش

بل رو ببیندی؟ حتما یه نفر باید بیاد ایعنی عرضه نداری یه دکمه ی ناق -

 کمکت؟

 .افرا تنها سکوت کرد

 .فاصله را به هیچ رساند و کمی خم شدمرد مغرور، 

 .دستش سمت  کمر شلوار رفت و دکمه را گرفت

 !را هم همان جا می گرفت شاما ای کاش جان

 !هم انگار در ثبوت بودندتر بود و ثانیه ها تن دخ  مماس ،دستان داغش

 . در چند سانتی لب های افرا ماند ،و گلویش این باربیشتر خم شد کمی 

کشید و برخود نهیب  یکشید، نفس یچشمانش را بست و نفسدختر، 

 !شاید کمی خود دار باشدتا  ،زد

مرد اما هنوز در تالشی بی ثمر بود، دکمه  هم انگار خیال بسته شدن 

 .زورش را زد، اما بی فایده بود! نداشت

 .سر و صورتش قرمز شده بود ،خونسرش را بلند کرد، از تجمع 

 هوا  مانده بود چرا  عرقی که روی پیشانی نشسته بود را پس زد و

 نیست؟

 !نفس نیست، آرامش نیست

بود، به قلبی ن اصال نگاه کرد، به فاصله ای که در آیینه ی روبرو به خودش 

انگار در قرار می کوبید، به دختری که چشمانش را بسته بود و که بی 

 !می بافت رویا دلش 

گذاشت و روی  شقیقه های دخترکنار روی آینه، دقیقا کف دستانش را 

 .صورتش خم شد

 !می آمد یاس   نفس عمیقی کشید، انگار باز هم بوی

 :سرش را خم کرد و کنار گوش دختر لب زد

 بریم؟  -

 .بریم ساده بیشتر نبودیک  ،حرفش را زد

 .بستنقش و نگاری ابدی  ،اما نفس داغش روی صورت گر گرفته ی دختر



کاسه چشمش جوشید، هر چند نگاه،  آن تند  با تِب، افرا چشم باز کرد

 ! انگار رفته بود این رو به زوال نرود، اما تا بیشتر از ،سر خم کرد

******* 

 .و پشت رل نشست صندلی عقب جا داددر  کیسه های خرید را 

 !چیزی که محال بود روزی در مخیله اش هم بگنجد

 .نامعلوم را پیش گرفت فرمان را چرخاند و  مسیری 

افرا که از این سردرگمی، احساس خفه گی می کرد، ترجیح داد چشم 

این گوش دهد به آهنگی که عجیب وصف حال  ،بی جان ببندد به دنیا و 

 !روزهایش بود

 .ایستاد و دختر را صدا زدمحبوبش وبروی رستوران ر ،نیم ساعت بعد

 افرا؟ بیدار شو، می دونی چند ساعت چیزی نخوردیم؟ -

 !عمیق تر از این حرف ها بود ،اما انگار خواب دختر

 

 پارت صد و چهل

*** 

نفس بی صدایی کشید، کمربندش را باز کرد و روی دختر خم شد، صدای 

 .داشت نشان از یک خواب عمیق ،منظم نفس هایش

دستش را جلو برد و موهای پریشان افرا را از روی لبخند کم جانی زد، 

 .صورتش کنار زد

 .افرا تکانی خورد و چشمانش را باز کرد

گرفتار شده باشد، خود را عقب کشید و در حال دزدی  ،اهورا که انگار

 .اخمی کرد

 .کنم، بلند شو دیگه یک ساعت دارم صدات می -

انش را مالید، خواب خوبی دیده بود، لبخند افرا اهومی کرد و چشم

 .محزونی زد و از ماشین پیاده شد

****** 

اما نگاهی انداخت و بعد جلوی روی دختر گذاشت،  ،اهورا منو را برداشت

 !خدمتکاری که بار آخر دیده بود را نمی دید

 :دستی بلند کرد، شخصی تعظیم کرد و بله ای گفت

از همکارات بهم سرویس داد،  دیگه ییک ،بار آخری که این جا اومدم -

 !خیلی خوش برخورد بود، االن نمی بینمش

کرد، اما  بله، فکر کنم اسدی رو میگین، تا دو ماه پیشم این جا کار می -

 .خب بنا به دالیل شخصی دیگه نمیاد

 .اهورا سر تکان داد، چشمان پسر هنوز هم یادش بود

 :با صدای خسته ای رو به افرا گفت

 ری؟چی می خو -

 !نمی دونم -



 دونی؟ نمی -

به ها حتی اسم خیلی از غذا  ؟افرا تنها نگاهش کرد، توقع داشت بداند

 !گوشش هم نخورده بود

 کنم؟ بمن انتخا -

افرا شانه ای باال انداخت، برایش فرقی نداشت، همه چیز می خورد، از 

وقتی دیگر مجبور نبود، غذای پست مانده و نان خشک بخورد، همه چیز 

 .عم خوبی داشتبرایش ط

پشتی اش را محکم کرد و نگاهی به اطراف انداخت،  مطیع روی صندلی

 .همه چیز مدرن و زیبا بود

بزرگتر می از او سالی  چند نگاهش چرخید سمت میز کناری، دو دختر که 

 .مشغول پچ پچ بودند، نا خواسته اخمی کرد و به جلو خم شد ،زدند

 

 .شغول حرف زدن با اهورا نشان دادلبخند بی ربطی زد و مثال خود را م

 خیلی طول می کشه تا غذا رو بیارن؟ -

 .و یک نه ی بی حوصله گفت به اطراف خیره شداهورا متعجب 

 .اما نگاهش هنوز در نوسان بود، چشمان آبی دختر روبرویی درخشید

 .رویش را برگرداندتک سرفه ای زد، مرد 

 شما قبال این جا غذا خوردین؟ -

 .رد و دستانش را روی سینه گذاشتنگاهی ک اهورا

 .جا مال منچند درصد از سهام این  -

 .افرا با چشمانی گشاد شده نگاهش کرد، چشمان آبی باز برقی زد

 .انداخت ،که به مکالمه ی آنها گوش می داد  نگاهی به دختر ،با نفرت

 !آبی بدش می آمد چشمان چقدر از

معنی افرا شده باشد، تک اهورا که انگار تازه متوجه سوال و پرسش بی 

 .خنده ای کرد و دستانش را روی میز گذاشت

 .بازی خوبی بود

نگاهی به دختر  ،دستش را روی لبش گذاشت و با چشمان خمارش

 .کناری انداخت

 .چشمانش ستاره باران بود در

 .نفس پر صدایی کشیدافرا تکانی خورد و 

 .خندید چشم آبی باز پچ پچ کرد و خندید، اهورا بازی کرد و

***  

 پارت صد و چهل و یک

*** 

 ؟نچشم آبی ها رو دوست داری -

 !؟چی -

 میاد؟ وناز چشم آبی ها خوشت -



 .اهورا نگاه نافذی انداخت، دختر زیبا بود، دلفریب بود

 ...اما برای او نه

 ...خواست بگوید من عاشِق

 !کرد؟ اما میان راه بر خود نهیب زد، چه غلطی داشت می

 .خوشم نمیاد، آبی و سبزش فرقی ندارهاصوال از دختر ها  -

نمی دانست چرا به جای اینکه غمبرک بزند، چشمان خودش ستاره باران 

 !شد؟

 .ندانسته دستانش را جلو برد و دستان مرد با قاپید

 .داغ بود، می سوزاند

 .اهورا شوک زده به خودش و دستان ظریف دختر خیره شد

 ؟!می کوبید  چرا قلبش این طور بی قرار

 .خیلی خوبه -

 !این که دختر هارو دوست ندارم؟ -

 ...آره -

نفس عمیقی کشید،   ،به چشم آبی انداختمرد قهقهه ای زد، نگاهی 

 .خیلی وقت بود اینطور نخندیده بود

******* 

 .نگاهی انداختغذا به ظرف 

 !جز غذا ،شبیه همه چیز بود

 جلوی رویش ،با شاخک های بلند ،حشراتی مثل سوسک ،به نظرش آمد

 .به او دهن  کجی می کنند

 .بهم می خورد جلوی دهانش را گرفت، حالش داشت

به حال زار ، می خواست اعتراضی کند که لبخند تمسخر آمیز دختر

 .چشمانش، مانع شد

و نگاهش را دزدید، کاش می مرد و مجبور نبود این  نفس تندی کشید

 !صحنه را تحمل کند

 :اهوار روی میز خم شد و گفت

 مد؟خوشت نیو -

 :بشنود گفتو صدایش را پائین آورد و طوری که  تنها ا

 این چی هست حاال؟ -

اهورا چشمانش درشت شد و لبش باال رفت، می خواست باز بخندد که 

 :افرا سریع به حرف آمد

ببخشید، اصال چه فرقی داره که تو رو خدا نخندین، کنم،  خواهش می -

 .چی باشه، می خورم، خیلی هم خوشمزه ست

 .خنده اش را خورد و چشمانش را برای ثانیه ای بستاهورا 

 .ته نگاهش هنوز خنده می جوشید

 !مات صورتش بود ،چشم باز کرد، دو جفت چشم عسلی لرزان



 .دلش لحظه ای لرزید، چقدر نگاهش معصوم بود

 ...این خرچنگ، اونم میگو ؟غذای دریایی دوست نداری -

 ...بیچاره افرا

 .غذا شبیه حشره بود تا

 بگم عوضش کنه؟ یخوامی  -

خود را می کشت، فقط سر تکان داد و  ،بیشتر از این تحقیر می شد

 .و چنگال را در دست گرفت  چاقور

 .اهورا بودند، مرد عجیب به دلشان نشست بوددختر ها هنوز هم درگیر 

     برش زد و در دهان گذاشت، اما به خدا رسید، طعم مردن ای  تیکه

 !می داد

 .نفسش گرفت دلش چنگی زد و

 .حتی ثانیه ای را هم از دست نمی دادولی اهورا سخت مشغول بود و 

 .چشم آبی پوزخندی زد و به غذایش مشغول شد

***  

 پارت صد و چهل و دو

*** 

 .دست خاطره داد و مهگل را صدا زد به کیسه های خرید را

 .مهگل، مهگل جان بیا -

 .مهگل، لبخند به لب جلو آمد

 جانم، بفرمائید؟ -

 .این دختر چیزی نخورده، لطفا براش غذا بیار -

 !افرا ابرویی باال داد، همین یک ساعت پیش رستوران بودند

 ولی ما که تازه غذا خوردیم؟ -

 .که چیزی نخوردی، فکر نکن نفهمیدم تو -

 .آماده می کنمبراشون االن  ، همین چشم آقا ،باشه -

حرفش حرف  افرا امایی گفت و اهورا چشم بر هم گذاشت که دیگر روی

 .دیگر چیزی نگفتنزند، افرا هم 

 :پرسیدمهگل کنارش آمد و 

 چرا هیچی نخوردی دختر جون؟ -

 .حالم بد شد! وای نگو مهگل جان، نمی دونم اصال چی بود -

که شیرین داخل شد، اما چشمانش عجیب پر  ،مهگل داشت می خندید

 !خشم بود

 .سالم سردی داد و به کارش مشغول شد

 ظرف ترشی رو برای افرا میاری؟شیرین جان اون  -

 :شیرین عشوه ای آمد و گفت

 چطوره یه خدمتکارم برای ایشون استخدام کنیم، هان؟ -



کنی که نگرانی کارت  مثال تو توی این خونه چیکار می! وا این چه حرفیه -

 زیاد بشه؟

 من باید بهش سرویس بدم؟که ه یمگه اون ک -

 !خجالت بکش شیرین -

او واقعا در آن خانه  .می کرد، حق با شیرین بودافرا در خود جمع شد و اخ

 چه می کرد؟

 .از جایش بلند شد و ببخشیدی گفت

 .مهگل سریع جلو آمد

می  خودش بشین سرجات دختر، تو هیچ جا نمیری، اگه کسی ناراحِت -

 .تونه بره

رسیده که افتاد، دوستاتو به یه نو  تخوب مارو فروختی مهگل خانم، چشم -

گیره، دیدی  زیاد دووم نداره، دو روز دیگه جای تو رو هم میفراموش کردی، اما 

 چقدر چیز براش خریده بود؟

افرا جایگاه خودش  !گیره شیرین مراقب حرف زدنت باش، یعنی چی که جای منو می -

نمی دونی اون خانوم خونه ست؟ از روی شخصیت خودش بوده  رو داره، یعنی تو هنوز

همین االن می تونه بیرونت  ،، اما اگه اراده  کنهکه سکوت کرده و دستوری بهت نداده

 .کنه، پس از سادگی و خوبیش سوءاستفاده نکن

 !شیرین پوزخندی زد و رفت، اصال از آن دختر تازه وارد خوشش نمی آمد

 .محال بود او را به عنوان خانم خانه بپذیرد

 .افرا چند قاشق خورد و تشکری کرد، غذایش کال زیاد نبود

 .می چید  کمد ا دربرگشت و خاطره را دید که داشت خرید ها ربه اتاقش 

 .مرسی لطف کردی -

 .کاری نکردم خانم -

بهم  ،به هر حال ممنون، میگم خاطره، اگه یه موقع چیزی الزم داشتی -

 .بگو، من لباس زیاد دارم

 !جدا؟ -

 .اگه دوست داشته باشی حتما -

 .باشه ممنونم، بهتون میگم -

 .وشی بگیردافرا لبخندی زد و رفت تا د

 ** 

 پارت صد و چهل و سه

*** 

ی اتاقش به منظره حیاط خانه باغ پنجره از  زیر لب آهنگی را زمزمه می کرد و

 .دلش هوای تازه می خواستکامال سرد شده بود، اما او خیره شده بود، هوا 

 نفس عمیقی کشید



 .کرد گرفت، قطعا مخالفتی نمی اگر از سیامک اجازه می

 .از اتاق بیرون زدشنلی برداشت و 

 .پرده های سالن را تمیز می کرد  سیامک همراه مهگل داشت

 .به روی جفتشان لبخندی زد و سالمی داد

 :روبروی سیامک ایستاد و گفت

 می تونم چند دقیقه برم داخل حیاط؟ ، منببخشید -

درخواست چندانی نداشت، ! سیامک متعجب به لب های دختر خیره شد

 !ش اجازه می دهد یا نهاما نمی دانست ارباب

کرد و جواب قاطعی به دختر می داد، اما  هماهنگ می ،اگر در خانه بود

 ...حاال

 :مهگل که تردید سیامک را دید، سریع به حرف آمد

 !کنی عزیزم جایی نمی خواد بره که انقدر فکر می -

 ...مهگل جان، اما می دونی که حق با تو -

می ترسید اربابش  ک می کرد،را درافرا سرش را زیر انداخت، سیامک 

 .بازخواستش کند

 .، میرم تو اتاقماگه نمیشه که هیچی ،باشه -

صدای مهگل مانع  ، کهعقب گرد کرد تا باز به اتاق تنهایی هایش برگردد

 .شد

افرا جان، بیا برو، هیچی نمیشه، در ضمن آقا حاال حاال ها نمیاد، خیالت  -

 .راحت

 :افرا لبخند به لب برگشت و گفت

 !ست میگی؟را -

مهگل چشم و ابرویی برای سیامک آمد و مرد بیچاره هم به ناچار قبول 

 .کرد

 .همین که افرا پایش را از سالن بیرون گذاشت، صدای سیامک بلند شد

اگه همین االن سر برسه هم منو می کشه، ! این چه کاری میکنی دختر -

 .هم اون دختر بیچاره رو

بیاد، مگه چیکار می خواست خب دشم ، بعبر نمی گردهاالن اون اوال که  -

 !بکنه؟ از صبح تا شب تو اون اتاق تنهاست، دق میکنه بدبخت

 !از دست تو مهگل، از دست تو -

دستی هم سیامک ، از گردن مرد آویزان شد، مهگل لبخند دندان  نمایی زد

 .به زیرکی اش خندیدبرد و  مهگلمیان موهای 

***  



ا باال گرفت، برگ ها زرد و نارنجی دستی به تنه ی درخت کشید و سرش ر

 !شده بود

 .نفس عمیقی کشید و چشمانش را بست

 .بود پر کرده بوی پائیز همه جا را 

درخت را دور زد و نزدیک استخر شد، روی نیمکت چوبی نشست و دستانش 

 .را باز کرد و باالی نیمکت گذاشت

زیبایی رویایی که  سری چرخاند و باز همه جا را رصد کرد، خانه باغ زیبا بود،

 !جذاب بود برایش 

 .از سر پراند ،پایش را تکان داد و هر چه افکار بد بود

***  

رود، پیچ آخر را بکنار  کرد، فس میتا ماشین جلویی که زیادی فس  ،بوقی زد

طی کرد و جلوی در عمارت رسید، قرارش بهم خورده بود و حسابی کالفه 

 !سهند فکر های از دست بی  ن، اماشده بود

زیر الستیک ماشین تکانی  ،پوفی کرد و وارد عمارت شد، برگ های خشک

شیشه را که کمی پائین داده بود، باال کشید و کیفش را خوردند و کنار رفتند، 

 لساعتی از وقت معمو برداشت، ساعت نزدیک  چهار بعد از ظهر بود و دو

های عقب افتاده اش به کار  ،می توانست در این مدتحاال زودتر رسیده بود، 

 .برسد

*** 

 پارت صد و چهل و چهار

*** 

فردا را مرور می کرد که صدای  یاسرش زیر بود و داشت در ذهنش قرار ه

 .خش خش برگها متوجه اش کرد

چشمانش را بسته  ،نشسته بود چوبی  مکتیسرش را برگرداند، افرا روی ن

 !پایش را روی برگ های خشک می کشیدبود و 

 !د قبال این صحنه را در خواب دیده استبه نظرش آم

ناخواسته سمت دختر کشیده شد، خیلی وقت بود آن طرف عمارت نرفته 

 .بود

 .چشم باز کرد ،با شنیدن صدای پاییافرا چند قدم مانده بود که 

پاهایش را جفت کرد و سالم نصفه و نیمه  ،وحشت زده از جایش بلند شد

 .دادای 

 .اهورا جلو تر رفت

، تو رو خدا بیرون می دونم نباید می اومدمی خواستم هوا بخورم، فقط  م -

 .با آقا سیامک کاری نداشته باشین

 .اهورا لبی کج کرد، با سیامک کاری نداشت، اما بازی خوبی بود

 .اخمی کرد و جلوی رویش ایستاد

 بیرون؟بدون اجازه اومدی چرا  -



 ...گفتم که -

اهورا دستانش را به عالمت  خواست ادامه دهد و باز عذر خواهی کند که

 .سکوت باال برد

 ...اومدیدیگه هیس هیچی نگو، حاال که  -

 .افرا سرش را زیر انداخت و به خود و حماقتش لعنت فرستاد

بعد به نیمکت چوبی انداخت، هوای خوبی بود،  ،اهورا نگاهی به استخر

 .می توانست بنشیند و نفس بگیرد

نشست، اما افرا هنوز معذب کیفش را گوشه ای گذاشت و خودش هم 

 .لب می گزید سخت ایستاده بود و منتظر یک توبیخ سفت و

 .پایش را روی هم انداختو  کرد به آسمان بلند را روسرش 

 .سیگاری بیرون کشید و آتش زد

پک عمیقی زد و از میان دود، اندام دختر را کاویید، پس چرا نمی 

 نشست؟

 ستی؟می خوای تا صبح همینطور این جا بای -

لبش را با زبان تر کرد، گلویش از استرس افرا چشمانش را درشت کرد و 

 .خشک شده بود

 بشینم؟ -

 مگه واسه همین نیومده بودی؟ -

 ...چرا -

 .دیگه پس بشین -

 .تکان داد و آرام روی نیمکت نشست یسر

خیلی وقت این طرف عمارت نیومده بودم، استخر این جا خیلی بزرگ،  -

 .ی حسابیجون می ده برای یک آب تن

 داشت با او درد و دل می کرد؟اهورا 

 .آب دهانش را فرو داد و باز انگشتانش دستاویز تشویش درونی اش شد

بیرون ، سمت دختر برگشت و دودش را عمیق، در صورت او اهورا پک آخر را زد

 .، دود را پس زدکنندهداد، افرا دستش را باال برد و با حالتی مشمئز

 !چیکار میکنین؟ -

 .ا فاصله را کم کرد و انگشتان ظریف دختر را قاپیداهور

 .کنی کنم که تو می دارم همون کاری رو می -

 .این را گفت و به انگشتان سرخ شده ی دختر اشاره کرد

 .کنم، تو با انگشت، من با سیگار دارم خودمو خالی می -

 .افرا چرخید، ملتمس به چشمانش زل زد

 بهم گفت که معده درد دارین،ولی سیگار برای شما خیلی بده، دکتر  -

 .خواهش میکنم



عینک دور مشکی اش را از چشم برداشت، سیاه چال اهورا اخمی کرد، 

 !تب داشتندهای غمیگن، 

 .دیگه مهم نیست -

 چرا مهم نیست؟ مگه شما چند سالتونه؟ -

دختر جون، وقتی هیچ کس نیست که نگرانت  به سن و سال نیست -

 .دنیاستفعل  ترین  باشه، نگرانی برای خودت بی معنی

ا خوب نفهمید، اما این را خوب می دانست مرد، تنها افرا معنی حرفش ر

 .فعل مکرر این روزهایش را به سخره گرفته است

اهورا باز دست در جیب برد و سیگاری بیرون کشید، اما افرا دیگر تاب 

خودش را بیشتر از این به نابودی  ،، چطور می توانست اجازه دهدنیاورد

 !زدیک کندن

*** 

 پارت صد و چهل و پنج

*** 

روی لب های مرد نشست و بعد  ،خاموش خواست حرفی بزند که سیگاِر

 .سر خورد او روی شانه های نحیفدستانش 

 .در آمدنفسش حبس شد  و تنش به لرزه 

ش روی انتن دختر می درخشید، سرانگشت تشنل کنار رفته بود و پوس

 .آمدنشست و به بازی در  افرا وستپ

 .باز زمان و مکان ثابت شده بود و باور ها به ته رسیده بود

در خود مچاله شد، مرد  جفت شده اش گذاشت و  دستش را میان پاهای

 .ثانیه های را کشدار می کردداشت 

ثابت  دستش از جناق سینه ی دختر رد شد و روی باال تنه ی ظریفش

 !شی خفیفلرز و لحظه ای بعد، تن سردش، مهماِن شد

جلوی رویش به رقص در می  ،مگر او کسی نبود که حتی اگر مادر زاداما 

 خم به ابرو نمی آورد؟ ،آمدند

تسلطش را  ،هیچ چیز نمی تواند ،مگر او همان مردی نبود که می گفت

 ؟به بازی بگیرد

روی گردن دختر می نشست و  ،بود که نفس های داغش هحاال چه شد

 ؟دکرکر می  را زمانزمین  و  ،صدایش

 .دستش بی هوا باال آمد و گلوی دختر را نشانه رفت

 .فریاد می زدرا  شکف دستان عرق کرده اش، جنون

 .سرش پائین آمد

 :و زمزمه کرد مماس الله گوش دختر شد شلب های

 نگرانمی؟تو  -

از مردمک های عسلی قل  ،افرا چشم باز کرد، دانه های درشت الماس

 .می خورد و پائین می افتاد



 ار داری باور کنم؟انتظ -

 !نوازش می کرد ،مرد حرف نمیزد، انگار با لب هایش

 !شد گم میبی دلیل می آمد و در قهقرا اصواتی هم این وسط 

 .من نفرین شدم، نگرانم نباش -

افرا ملتمس سر بلند کرد، صورت مرد را با دستانش قاب گرفت، چه 

 !محاالت ممکنی

 .قلبش دیگر نمی زد، اهورا چشمانش را بست، عظالتش گرفته بود

 :دختر با صدای بغض گرفته به حرف آمد

 .متنفر باش، اما نفرین شده نه -

 .هستم -

 .نیستی -

چنگ زد از پشت سر چشم باز کرد، موهای دختر را  ،اهورا عصبی و لرزان

روی سینه های دختر مشت فقط کسری از ثانیه مانده بود تا دستش  و 

 ...شود، اما

تنها یک نفس مانده بود تا و دختر را عقب راند، پشیمان شد، نعره ای زد 

 .افرا را هم تا ابد از دست بدهد

هم خود داری اهورا بود که داشت آن تنها مرز نپاشیده میان شان، همین 

 .می شد یسراب

افرا نفس نفس می زد و دستانش در سینه مچاله شده بود، اگر اهورا این 

 .شه تمام میشدبرای همی ،کار را می کرد، دیگر همه چیز

دستی به صورت عرق کرده و چشمان مرطوبش کشید و وقتی فهمید چه 

کرده که کار از کار گذشته بود، تمام تنش میان آب یخ بسته می لرزید و 

 .به سکره مرگ  نزدیک می شد

 *** 

 پارت صد و چهل و شش

*** 

 .اشکش را از صورتش کنار زد، اما سریع، باز دیدگانش تار شد

 .ی داشت و منتظر بود تا از سام خبری برسدبغض عمیق

مهگل جلوی رویش با پایش ضرب گرفته بود که  نشسته بود و روی پله ها

 .درآمد

 .مهگل خم شد و به چشمانش نگاه کرد

 !گریه کردی افرا؟ -

 !هان؟ نه -

 !از چشمای قرمزو پف کرده ت معلوم -

 :افرا باز اشکش را پس زد،  سر بلند کرد و بی پروا گفت

 !مهگل، برو ببین حالش چطوره؟ دارم دیونه میشم رو خدا تو -

 ...دختر جون، چیزی شون نمیشه، نگران نباش خدا نکنه -



 پس چرا تبش پائین نمیاد؟ -

 .مهگل پوزخندی زد و دستی روی موهای مواج دختر کشید

مشکل از جای دیگه ست عزیزم، همونی که باعث شد تو این سرما به  -

 .شدنی  نیست آب بزنه، این تب دیگه خوب

 افرا با استفهام به لبهای لرزان مهگل خیره شد، داشت از چه حرف میزد؟

 نمی ری بپرسی؟ -

 .چرا، االن میرم، تو فقط غصه نخور عزیزم -

 .، باشهاوهوم -

 .آمدچند دقیقه ای گذشته بود که سام از اتاق اهورا بیرون 

 .بلند شد و نرم سالمی داد

 به سالم افرا  جان خوبی ؟ -

 ...آقای کتر ممنون، -

 .لبی گزید و ریشه ی دستش را کند، دردی سر انگشتش پیچید

 میگم؟ -

 جانم؟ -

 !میگم، حالشون چطوره؟ چرا تب شون  پائین نمیاد؟ -

سام لبخند به لب جلو آمد، نفسی کشید و دستش را سر شانه ی دختر 

 .گذاشت

 .افرا نگاهی انداخت و بعد سرش زیر افتاد

 .ولی من نگران یه چیز دیگه م براش دارو نوشتم، خوب میشه، -

 !افرا چشمانش  گشاد شد

 میشه یه جا تنها حرف بزنیم؟ -

 .بفرمائید توی سالن پشتیبله،  -

 .مرسی -

 .افرا جلو رفت و سام هم پشت سرش راهی شد

 .مرد روی اولین مبل نشست

 .تا سام حرفش را بزند ،ایستاده بود افرا مستاصل و منتظر اما 

 چی گفتم؟ راجع به بیماری اهورا؟یادت هست اون بار بهت  -

 !بله، یادم -

 ...افرا ببین -

 !سام مردد مانده بود، چطور مطلب را بگوید که دختر بند دلش نریزد

اما  جوابش رو نگرفته بود، خودم ، بهش گفته بودم بره آزمایش بده، رفته بود -

 ...پیگیری کردم

 .افرا میان حرفش جلو آمد و مشوش به چشمانش زل زد

 خب؟ -

 :م نفس عمیقی کشید و با لحن معذبی گفتسا

بده تا درمان رو دیگه اصال خوب نیست، باید یه سری  آزمایش اوضاع معده ش  -

 .شروع کنیم

 خب پس منتظر چی هستین؟ -



 !نمی فهممش رضایت نمیده، یکدنده ست، اصال  -

 .ولی اینطوری که نمیشه،  تو رو  خدا راضیش کنین -

ریزی معده ش زیاده، ناسور شده، بس که لی باهاش حرف زدم، احتمال خونیخ -

 .کشش ندارهدیگه بدنش  ،اون زهر ماری رو هم می خوره

 :با عجز باز به حرف آمد ،افرا  حس کرد خنجری به قلبش زده اند

 دکتر حاال چی میشه؟ -

افرا تو می تونی قانعش . قانع نشه، دیگه نمیشه براش کاری کرداگه  -

 کنی؟

 !من؟ -

  .، توآره -

*** 

 و چهل و هفت پارت صد

*** 

در  ، که مرد می شد دقیقا سه روزی  ،ساب امروزتشب شده بود، با اح

به دیدنش برود، اما امشب  ،تب می سوخت، ولی او هنوز جرات نکرده بود

رگ از آن نداشت، کسی  که روزی تا سر حد مو تحمل دلش دیگر تاب 

 !مسبب بی قراری اش بود نبودش ود، حاالفراری ب

 .اهی انداخت، از نیم شب گذشته بودبه ساعت نگ

 .آرام در را باز کرد و از  پله ها پائین رفت

نفسی گرفت و سمت اتاق !  عمارت در سکوتی مرگ بار فرو رفته بود

 .اهورا قدم برداشت

را گرفت و از ترس این که مبادا لحظه در ته بود، بی صدا دستگیره در بس

 .ی آخر پشیمان شود، سریع داخل شد

 !ی ضعیفی می آمدهاناله صدای 

 .کم سو بود  ،جلو تر رفت، چراغ خواب اتاق

 .شدید می کوبیدقلبش    فاصله را کم کرد و کنارش ایستاد،

 .رویش را گرفت و چشمانش را بست  !عرق کرده می زد ،باالتنه ی مرد

 .ضربان قلبش به اوج رسیده بود

 .نشست شکنار تخت ،پایش لرزید و بی تسلط روی زمین

 .از صدای ناله ی اهورا بلند شد، کاسه ی چشمش جوشیدب

، پیشانی اش هم عرق کرده بود، نگاهی انداختصورتش به دو زانو شد و 

 .سریع از جایش بلند شد، باید یک کاری می کرد

کرد و بعد هم حوله ی سفیدی   پر از آب ،از سرویس اتاق ،ظرفی برداشت

 .برگشتبرداشت و سمت اهورا 

 .بش را گرفت و بعد روی شکم اهورا گذاشتظرف گذاشت، آ نوحوله را در

 .سر دادمرد در خودش جمع شد و باز ناله ای 

سریع در  د وکشی، دستش را پس از خواب پریده باشد  مبادایک آن ترسید که 

 .جایش نشست



وای  " نفسش را منقطع بیرون دادثانیه ای بعد که هنوز همه چیز آرام بود، 

بار روی پیشانی اش  دوباره حوله را تر کرد و این !"نشد خدارو شکر بیدار

 .گذاشت

 .روی تن مرد ریخت ،داشت حوله را صاف می کرد  که طره ای از موهایش

 ...لب گزید و چشمانش را بست، اما

 !دیونه م نکن افرا -

 .لرزی کرد و چشمانش آویزان شد، باز آبرو ریزی کرده بود

مرد  نگاهش را به چشمان جذابکرد و صدای پوزخندی آمد، سرش را بلند 

 .دوخت

 ببخشید، بیدارتون کردم؟ -

باال کشید و به پشتی تخت تکیه  ،اخمی کرد و کمی خود را روی بالشاهورا، 

 .زد

 !دستان دختر افتاد که بی جهت می لرزیدنگاهش به 

 !چرا اینجایی؟ -

 .و آب دهانش را فرو داد فرستاد را پشت گوش شافرا دستپاچه موهای

 ؟ چرا؟، حواست هستکنی اری تموم خط قرمز ها رو رد مید -

 .شب بود و او سکوت را نمی خواست  دختر سکوت کرده بود، نیم

 .معلق مانده بودرا گرفت و سمت خود کشید، افرا میان زمین و  هوا  بازویش

 .یفتد، اما اهورا دست بردار نبوددستش را حائل تنش کرد تا ن

ت مرد، مماس شده بود، خجالت زده روی پوس ،، نیم تنه اشلحظه ای گذشت

 .مشت کرد او در خود مچاله شد و دستش را روی سینه ی

 !چقدر عطر تنش گس بود

 .می خوای بازی کنی؟ اما من حالم خوش نیست -

 :ناله ای کرد و دوباره  با لحن خشداری گفت

 همیشهدرد دارم، کهنه ست، آرامشی نیست،  حالم خوش نیست افرا، -

 .درست اینجا ،ببین ،اینجاست

 .اشاره کرد این را گفت و به قلبش 

 می فهمی چی میگم؟ -

د و با او بحثی فلسفی راه نافرا فقط می لرزید، از او  چه توقعی داشت، بنشی

 ؟!بیندازد

 چرا ساکتی پس؟  -

 .رفت و مجبورش کرد سر بلند کند ردستانش زیر چانه ی دخت

 ...یه حرفی بزن، آخ سرم  -

روی هم گذاشت و دستش روی سرش  ،چشمانش را از درد این را گفت و

 .مشت شد

 :به حرف آمد تند  از روی تن مرد بلند شد و ه،افرا ترس خورد

 ؟کجاتون درد میکنه؟ یهو چی شد -

در گوشش همزمان  با صدای کوبش های قلبش مرد ضعیف صدای قهقهه ی  

 .شد اکو 



 .چیزیم نیست، خوبم -

  .ر از همیشه شدمظلوم ت ،خندید و چشمان سیاهش

دلش می خواست مشتی حواله ی شکم  سنگی اش کند که  هرچند افرا،

 .حیف که امکانش نبود، اما استنگرانی اش را به سخره گرفته 

***   

 پارت صد و چهل و هشت 

*** 

رنگ انگار، به چشمان دخترک زل زد، عسلی هم  ،ظلمات شبدر 

 !قشنگی بود

که دستی روی پیشانی اش تنش باز داشت دچار هرمان می شد 

 :گذاشت و خشک گفت

 .خوابم میاد...برو -

 .هی گفت و به اتاقش برگشتیش بلند شد، شب به خیر کوتاافرا از جا

***  

 نشست، نفس عمیقی کشید و به آینده ی نا معلومش فکرروی تخت 

 .دنیا بود افقنا مفهوم ترین  ،برایشکرد، چیزی که االن 

 .ذهنش خاموش شداش کشید و  دستی روی چشم های پف کرده

**** 

 ؟!چرا با خودت اینطوری می کنیآخه جمشید جان،  -

 .سایه سر به سرم نذار -

 !و بخوریر باید قرصاتولی  -

 .نمی خوام، دست از سرم بردار -

 !ااه، مثل بچه ها شدی -

 .برو، این جا نایست با من یکی به دو کن -

 من برای خودت میگم، نشنیدی دکتر چی گفت؟ -

 .نیست، حاال برو، تنهام بذاربرام مهم  -

سایه شانه ای باال انداخت و با آن کفش های پاشنه بلند، از سالن بیرون 

 .رفت، پوزخندی زد و دستی میان موهای طالیی اش برد

گوشی اش را برداشت و سمت استخر راهی ، به درکی گفتزیر لب، و 

 .شد

آب انداخت، خود را در  ،کی اشلباسش را در آورد و با ست سفید و مش

تا حسابی صورتش رنگ بگیرد، لبخند به لب و   ،نیم ساعتی شنا کرد

فیلمی از  ،گوشی را برداشت و با همان سر و وضع ،خبیث تر از همیشه

 .فرستاد ،فیلم را برای محمود دشت بزرگهم خود گرفت و بعد 



داشت چای داغی می خورد، که گوشی اش آالرم داد، سریع پوشه را باز 

 در سینه اش  نفس ،دیدن شمایل زن و تن و بدن براقشبه محض  کرد و 

 .شماره ی سایه را گرفت شد، سریع حبس 

عشوه به حرف قهقهه ای زد و با  ،سایه به محض دیدن شماره ی مرد

 :آمد

 .سالم -

 سالم عزیزم، محمود قربون همه چیزت بشه، خوبی نفسم؟ -

 .اه حالمو بهم نزن، خفه شو -

سایه  کی ببینمت! ارم دیونه می شم به خداچشم خفه میشم، اوف د -

 ؟جان

 :هقهه ای زد و گفتسایه باز ق

بذار ببینم این پیری کی می ره پیش اون نوه ی عتیقه ش، اون وقت ...ماو -

 .میام پیشت

 ای جان، حاال کی میره؟  -

 !بره دیدنش فردا  شاید میگه !نمی دونم -

 و؟خوبه، پس فردا منتظرتم، باشه قناری کوچولخلی  ،خب -

خودتو لوس نکن، می دونی که خوشم نمیاد، در ضمن به خودت برس،  -

 .اون بار حالمو بهم زدی

، چرا امر کن خوشگلم، به خودم می رسمفقط چشم، چشم، شما  -

 !نرسم ، عروسکم

 .فعال پس باشه، -

بدون اینکه منتظر ادامه ی حرف مرد باشد، تماس را قطع کرد، گوشی را 

شغول آب بازی اش شد، نصف سهام کارخانه کنار استختر گذاشت و باز م

در گلویش گیر  ،ای که جمشید به نام محمود زده بود، لقمه ی بزرگی بود

 !می کرد

لبخند دندان نمایی زد و بالخره از آب دل کند، باید زودتر همه چیز را آماده 

از بی قراری و بی صبری  ،می کرد، کیوان منتظرش بود و در تماس آخر

 .وقت زیادی نداشتدیگر پس  ،بود اش گفته

  

 پارت صد و چهل و نه

*** 

 سهند تو مطمئنی؟ -

 ...آره -

 !یه بودبهم قول دادتو ولی  -

وکیلش فعال نمی شه کاری کرد، جرمش اثبات نشد،  امامی دونم اهورا،  -

 .قدرتر از این حرفاست

 .گردن یه نفر دیگه ننداز ،ساکت شو سهند، بی عرضه گی خودتو -



 !کردم تالشموهمه ی که  می دونیخودت خوب  -

 .البد کافی نبوده -

 .یه راه دیگه م هستاهورا،  -

 .اهورا عصبی نزدیک شد

 چه راهی؟ -

 .یه پرونده جدید باز کنه ،شایان پور رو مجبور کنیم، خودش برای مسعود -

 .درخشیدرویش خمیه زد و چشمانش  ،اهورا با چشمانی گشاد شده

 پس یه چیزی تو سرت هست؟ درسته؟ -

ل اجازه نمی دم زحمتی که جفتمون بابت این موضوع کشیدیم به هر حا -

 .بی جهت هدر بره

 حاال چطوری قراره شایان پور رو راضی کنی؟ -

 .رو بهش می دیمرس باران اکار سختی نیست، پیشنهاد پرونده شرکت  -

 !ولی قرار بود اون پرونده تو بررسی کنی سهند؟ -

 .مهم نیست، االن اولیت چیز دیگه ای  -

خیلی  تالش کردی، برنده شدن تو  ،بابت گرفتن اون پروندهوت  ولی سهند -

 .اون پرونده آینده شغلی تو تضمین میکنه

 :قاطعی گفتسهند از جایش بلند شد، لبخند مطئمنی زد و با لحن 

یت ها تو وباید اول ،وقتی یه دوست ازت چیزی می خوادولی می دونم،  -

 .تغییر بدی

 ؟ !سهند چی می گی  -

را، می دونی که منم مثل خودت وقتی میگم کاری رو تمومش کن اهو -

 .میکنم، حتما انجامش میدم

 !نمی دونم چی بگم -

 .نیاز دارم بودنتبه . همین ،فقط باش -

اهورا ابرویی باال داد و نفس پر صدایی کشید، یعنی واقعا دنیا  داشت 

می خواست به او ثابت کند کاراکتر ؟ روی دیگر سکه را نشانش می داد

 !د؟نچیزی که در ذهن دارد فاصله دار ارافش بهای اط

هیچ چیز مثل سابق  دیگر الاقل این را می دانست،نمی دانست، اما 

 !نیست، حتی دوست چندین و چند ساله اش

******* 

 کنه؟ مهگل به نظرت اگه بهش بگم قبول می -

به نظرم بگو، فوقش می گی نه، ولی اگه قبول کنه، خیلی خوب میشه،  -

 .ی که ما غیر از اون کس دیگه ای رو نداریمخودتم میدون

 .اوهوم باشه، شانسم رو امتحان می کنم، بهش میگم -

مهگل سری بلند کرد و پیشانی محبوبش را بوسید، چقدر کنار او آرامش 

 !داشت



****************** 

 !باالخره در زد، صدای اهورا شاد می زد ،کلی این پا و آن پا کردناز  بعد 

 .وارد شد نفسی گرفت و

 .سالم قربان -

 !سالم، چطوری سیامک؟ چشمات دوباره ستاره بارون شده -

متعجب شد، سابقه نداشت هیچ وقت این سیامک از این تشبیح اهورا 

 !طور سر حال باشد و تکه بیندازد

 ...ممنونم، به لطف شما -

فاصله را کم کرد و  ،سیامک شده بودتشویش اهورا که انگار متوجه 

 .ی مرد گذاشتدستی سر شانه 

 چیزی می خواستی؟ حرفت رو بزن، نکنه پول الزم داری؟ -

 .، فقط می خواستم از تون دعوت کنمقربان نخیر -

 برای چی؟ -

می دونید که من و مهگل غیر از شما کسی رو نداریم، دلم می خواست  -

عروسی بگیرم، اما تنهایی که نمیشه، بی کسی مون اینطوری یه براش 

واسه همین تصمیم گرفتیم، یه مهمونی خودمونی بیشتر دل رو می زنه، 

 .خوش حال میشم و تشریف بیارین،بگیرم، اگه شمام قابل بدونین 

 .اهورا اوهوی کرد و کناری ایستاد

 !همانی امثال آنها را تجربه کندیم که شده، بدش نمی آمد یک بار هم

 .باشه میام، فقط به  عنوان کادوی عروسی تون، هزینه هاش با من -

 !دادین وکادوتون ری  شما که قبال ول -

 .و حرف نباشه ای گفت اهورا اخم تصنعی کرد

سیامک دل را به دریا زد، جلویش ایستاد و بی هوا مرد را بغل زد، اهورا 

ولی در کسری از ثانیه به خود آمد و او هم  ،شوک زده یک لحظه ایستاد

 .س بهتری داشتحر آغوش گرفت، حاال سیامک را د

***  

 ت صد و پنجاهپار 

*** 

اوه هم خبر مهمانی را بدهد که وقتی نزدیک اتاقش کمی خواست به 

 .به گوشش رسید ناهنجاری، شد، صدای ناله ی

 .بی هوا در را باز کند ،باعث شد زنگ صدا ثانیه ای بعد،

زیر تن پاوه، ناله  ،از چیزی که میدید در حال فروپاشی بود، شیرین عریان

 .می کرد

و در را محکم بهم کرد  شانکرد و کثافتی زیر لب نثار  دستش را مشت

 !نداشت اصالکوبید، انتظار این یکی را 



هر کدام مشوش طرفی  شیرین  و پاوه وحشت  زده از جا بلند شدند و

رفتند و لباس  پوشیدند، ارباب اگر متوجه می شد، شبانه زنده به 

 .اشتگورشان میکرد، به خصوص پاوه که سابقه ی خرابی هم د

 ،سریع از اتاق بیرون رفت و سمت سیامک دوید، مرد انتهای حیاط

 .ایستاده بود و تند قدم می زد

 .اوه پیش قدم شد و بازویش را کشیدک

 چطور به خودت اجازه دادی بی اجازه بیای تو اتاق من؟ -

سیامک برگشت، سیلی جانانه ای به صورت مرد کوبید و یقه اش را 

 .چسبید

به اون دختر دست درازی کردی؟ نمی و به چه حق خفه شو کثافت، ت -

 دونی اونا دست ما امانتن؟

 .پاوه پوزخندی زد و یقه اش را از میان دستان سیامک بیرون کشید

با یکی دیگه   زودتر از من،پسر تو که خودت ! ببین کی داره چی میگه -

؟ در نیارحاال واسه من ادای قدیسه ها رو پس شون جیک تو جیک شدی، 

 .اون با پای خودش اومد توی اتاقم ه؟شم،  دست درازی کدومبعد

سمت مهگل نرفتم، از  اکثافت کاریاین من هیچ وقت با  ،احمقمرتیکه ی  -

اون پاک تر از این حرفاست که توی بی همه اول هم قصدم ازدواج بود، 

من حساب اون شیرین بی  امابخوای بهش وصله ناجور بچسبونی، ،چیز 

 ، این جوری جواب اعتماد آقا رو می ده؟لیاقت رو می رسم

 .شعر نگو سیامک،  کار من و تو هیچ فرقی باهم نداره -

 تا خودش تصمیم بگیره، هان؟ خب چطوره این موضوع رو به اهورا بگیم، -

پاوه اخمی کرد و خود را کنار کشید، مطمئن بود اگر اهورا این موضوع را 

 .ساکت نمی ماند ،بشنود

 .رستاد، در بد موقعیتی قرار گرفته بودتوفی کرد و لعنتی ف

من چی می خوای که خفه شی؟ می خوای دست و  خیلی خب، حاال از -

 پاتو بلیسم؟

ه بگیر و حواستو نخیر، نمی خواد غلط اضافه بکنی، فقط از اون دختر فاصل -

 .بیشتر جمع رفتارت کن، بار دیگه ساکت نمی مونم پاوه

ت، باید حسابی حالش را می گرفت، پاوه لبی کج کرد و از مرد فاصله گرف

 .دم در آورده بودجور بد تازگی ها 

******************** 

@dejhavoo20  

 پارت صد و پنجاه و یک

*** 

این طور در انتخاب   ،در انتخاب لباس مردد مانده بود، هیچ وقت تا به امروز

کرد امشب برایش با باقی  لباس وسواس به خرج نداده بود، اما حس می

 .شب ها فرق دارد، سیامک و مهگل را واقعا از ته دل دوست داشت



کمک بگیرد، سلیقه ی خاطره و او  از تا بخواهد  ندنبود  آنها همحاال 

 !قبول نداشت  شیرین را هم که 

کمکم ه شاید افرا بتون: "دستی پشت سرش کشید و با خودش گفت

 !"کنه

 .را را بلند صدا زدپائین پله ها ایستاد و اف ،رفت از اتاق بیرون

 !شد که صدای اهورا متعجبش کرد افرا  داشت برای شب آماده می

بی خیال بستن موهایش شد و سریع بله ای گفت و  ،داد آخر را که شنید

 .شد ریزسمت پائین  پله ها سرا

 .ین پله ها دست به سینه و اخمالود ایستاده بودمرد پائ

 بله با من کاری داشتین؟ -

 .اتاقم تو بیا -

 .باشه چشم -

 چه کار ،افرا نفسی گرفت و نرم قدم برداشت، نمی دانست این وقت روز

 !شد؟ انجام میی با او دارد که باید سریع هم مهم

 :اهورا وسط اتاق ایستاده بود و به محض ورود افرا گفت

 .درم ببند ،بیا تو -

 .و منتظر توضیح اهورا شد کرد در هم گره را دستانش   ،در را بست

 شب برای مهمونی میای؟تو هم  -

 ...که ، اما اگه شما اجازه ندینبیام بله ، مهگل ازم خواست -

 .بیا این جا، انقدرم حرف نزن -

 .جلو آمدافرا قدم های لرزانی برداشت و 

اشاره ی اهورا به کمد لباسی بود که از همه رنگ و همه مدل لباس اسپرت و 

 .درش موج می زد ،مردانه

 ؟!خب -

 .یکی شو انتختاب کن -

 !من؟ -

 .فقط نگاهشون کنی این همه راه صدات نکردم بیای  -

هیچ سر رشته ای در این زمینه نداشت، اما زور  !افرا مانده بود چه بگوید

 .بود، باید یکی را انتخاب می کرد

را با اهورا کم کرد و دقیق روبرویش ایستاد، نفسی کشید، همان اش فاصله 

 .را می دادهمیشگی  بوی

 .گرفت و در صورت مرد دقیق شدنگاهش را باال 

پیدا نکرده   اسکن کند  اینطور او را با تمام زوایا ، جسارت اینکه تا امروز هیچ وقت

 ...حاال، اما  بود



و ابروان پر و کشیده اش ثابت شد، لحظه ای  مرد نگاهش روی چشمان سیاه

گوشتی و  ی فک خوش فرم و موزونی داشت، لب هایباز کاویید، گذشت، 

 .و نگاهی اغواگرگون  گندم یپوست و ته برجس

 !چشمانش خندید، زیبا بود و جذاب، شاید هم فوق جذاب

با  هر چند ثانیه ای بعد،سرش را زیر انداخت، دیگر تاب دیدن نداشت،  اما تند

 :آمد تشر اهورا به خود

 .یکم زود باش، تا فردا وقت نداریم -

، شانه شد، سینه ی ستبراین بار زوم اندام ورزیده اش  ،باز نگاهش کرد

 .باریک، همه چیزش به قائده بود یهای پهن و کمر

 .، اما باید چیزی می گفتنفس در سینه اش حبس شده بود

 .شما هر چی بپوشین بهتون میاد، فرقی نداره -

تازگی ها انگار خورد،  اهورا حس کرد چیزی درون قلبش تکان  می

 !قلقلکی شده  بود

 خوای از سر خودت باز کنی یه حرف دیگه ست؟اذییت نکن افرا، اگه می  -

 .نه باور کنین راست میگم -

 .افرا حرفش که تمام شد، نگاهش به چشمان دلخور اهورا افتاد

 :بی اختیار فاصله را کمتر کرد و با لحن آرامی گفت

 .االن یکی شو براتون انتخاب میکنم، باشه منظوری نداشتم ببخشید -

هوا سوزش بیشتر شده بود، انداخت،  شلوار های مارکو نگاهی به کت 

و چشمی چرخاند و یک کت کرد،  پس باید چیز مناسبی انتخاب می

با شلواری که دو درجه  ،اسپرت دودی رنگی بودبیرون کشید، کت شلوار 

 :آمد، لبخندی زد و گفت، به نظرش قشنگ می زدروشن تر 

 ؟از این خوشتون میاد -

، انگار از انتخابش نداختن دختر ابه چشمان خندا  نگاهی به لباس و بعد

 !راضی بود

 روشن بهتر نیست؟ -

 . و طرفی ریخت موهای بلندش موجی خورد ،را سری تکان داداف

کت کرم رنگی چشمش را گرفت، شلوار قهوه ای تیره ای داشت که با 

 .همرنگ بود ،چرمی که روی آرنج کت دوخته شده بود

 این چطوره؟ -

 .خوبه، بذار امتحان کنم -

امتحان لباس را می خواست جلوی روی او واقعا یک آن به خود لرزید،  افرا

 کند؟

تن در آورد و سراغ دکمه ی  ازرا  بلوزش در یک چشم بر هم زدن،  اراهو

گذاشت، آب شلوارش رفت، افرا سریع برگشت و دستش را روی چشمانش 

 .دهانش را فرو داد و چشمانش گشاد شد



پوشید، محو دستپاچگی دختر شده بود،  اهورا همینطور که شلوارش را می

 .به تن کردخنده ی بی جانی کرد و بلوز مردانه را از کاور بیرون کشید و 

 ببین خوب شد؟ -

 .افرا برگشت، اما سرش هنوز پائین بود

 ...بیا جلو -

 چیکار کنم؟ -

 .ببند برام وشدکمه ها  -

*** 

 پارت صد و پنجاه و دو

*** 

 !من ببندم؟ -

 .زود باشآره  -

با قدمهایی سست کنارش ایستاد و ، ی روی پیشانی دختر نشستعرق سرد

 .مشغول شد

را صاف کرد، دکمه ی اول را  اشدستانش را دور گردن مرد حلقه کرد و اول یقه 

اما دستانش عرق کرده بود و دکمه ها مدام از زیر دستانش هم به زور بست، 

 !سر می خورد

تن مرد، هر لحظه بیشتر  با شدستان اما تماس ،کالفه و عاصی باز مشغول شد

 .دستپاچه اش می کرد

 :تک خنده ای کرد و به حرف آمد اهورا نگاهی به صورت رنگ گرفته اش انداخت،

 پس تو به چه دردی می خوری؟ از پس اینم بر نمیای؟ -

 .چرا، دارم می بندم، ببخشید -

 .یکم عجله کن -

صی اش را حتی هیچ وقت یاد نداشت کار های شخ اهورا بازی اش گرفته بود،

 !ه باشدبه خدمه ی عمارت سپرد

 .دوستش داشت اما بازی خوبی بود،

 .پوزخندی زد و دستان ظریف افرا را در مشت گرفت

 .و بیارز ولش کن، نمی خواد، کار تو نیست، برو اون عطر -

 ...ولی داشتم -

 .کاری که گفتمو بکنبرو افرا،  -

 .انه پذیرفتعاین بار مطیافرا 

 کدومش رو بیارم؟ -

 .رو بیار شفرقی نداره، یکی -

 .برگشت و به چشمان اهورا زل زد

 .اونی که همیشه می زنین، بوی خوبی میده -

 .ست، بیارشا اون آبی -

 .اوهوم -

گرفت، بوی خاصی می در دست افرا لبخندی زد و شیشه ی عطر را محکم 

 .چیزی که تا ابد در ذهن حک می شدداد، 

 .بفرمائید -



 .بزن اینجا -

بود، یا دلش می خواست دختر را تحقیر کند را افرا نفهمید، رسما به سرش زده 

 .می دانست که خودش در مرز انفجار استخوب اما این را 

روی پاشنه ی پا بلند شد و عطر را روی گلوی مرد اسپری کرد، بوی مست 

 .کننده ای در فضا پیچید

 .ناخواسته چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید

 پشت گوشعطر را  ،ه بود، لبی تر کرد و  سر خودضربان قلبش به اوج رسید

 .هم اسپری کرد مرد

را خوب  مرد تا بوی عجین شده با عطر تن ،را جلو تر بودرا نا محسوس صورتش 

 .که شوک زده در جایش ایستاد ،حس کند

 .دست برد و موهایش را از پشت سر پس زد و روی شانه هایش انداختاهورا 

 .کرد عطرش همه جا را پر سر خورد وز با ،موهای نرم و ابریشمی

 .بودقفل شده اما دستان اهورا هنوز دور شانه های افرا 

باال و   ،و انگشتانش  در پیچ و تاب موهانفس داغش روی صورت دختر می خورد 

 .پائین می رفت

یه روزی عاشق موهای بلند بودم، هیچ وقت اجازه نمی دادم موهاموکوتاه کنن،  -

 .موهام بلند باشه ا،دختردوست داشتم مثل 

 !افرا سر بلند کرد، چشمان  سیاه اهورا باز هم باران زده بود

اهورا پفی کرد و خودش را از این بی فاصله گی جدا کرد، حضور دختر هم باعث 

 .آرامشش بود، هم به بی قراری اش دامن میزد

 .اخمی میان ابروهایش نشاند و پشتش را به دختر کرد

 .یگه وقتی نموندهحاضر شو، د  برو -

 !مدام در جذر و مد بود، حالش را هیچ کس نمی فهمید مرد 

 پارت صد و پنجاه و سه

*** 

از اقوام دور صاحبش  میهمانی مهگل و سیامک در باغ کوچکی که ظاهرا 

می رسید،  نفر سیامک بود برگذار شده بود، تعداد مدعوین به زحمت به بیست

، مهگل در آن لباس اه افتادس و داماد رلبخند پهنی زد و سمت جایگاه عرو

از همیشه زیباتر به نظر می رسید،  ،کوچکی که بر سر داشتگل شیری و  تاج 

 .جذاب شده بودسیامک هم درآن کت و شلوار دودی حسابی 

خواهرانه اش را به ریه  عطرمهگل را به آغوش کشید و  سالمی داد و محکم،

برای  جفتشان آروزی  ،صمیم قلب ازو  بعد هم سیامک را بغل زد ،فرستاد  ها

 .کرد خوشبختی

ایستاده بود و  نگاهشان میکرد، افرا که برگشت، اوهم جلو  کناریاهورا هم 

 .رفت و تبریکی گفت، خوشبختی آنها آرزویش بود

از آمدنش ابرازی خوش حالی  ،گلو داشتند درمهگل وسیامک هم با بغضی که 

 .خوشی شان تکمیل شدکردند و 

 .سر میز کوچکی نشسترا برگشت و اهو

 .اما افرا کنار دختر ها ماند



سیامک  ناوه، خاطره و شیرین هم بودند، یکی دوتا از دوستاکچرخاند،  یسر

ی از آنها نداشت، تنها چند زیادشناخت  ، البتههمراه خانواده آمده بودند ، هم

 .بار به واسطه کاری که پیش آمده بود، دیده بودشان

 .سرد شده بودو دستش را زیر بغل زد، هوا نفسی گرفت 

از آنهایی که مدهوش می کرد و زمان و  .شات غلیظ می خواستدلش یک 

 .مکان را از یادت می برد

 !شاهانه نبودهای پذیرایی این جور خبری از  ،اما این جا

که یکباره از دیدن سام یکه خورد،  ،پوفی کرد و دست در جیب شلوارش برد

 .و سمتش رفت ، از جا بلند شدادابرویی باال د

 سالم پسر، خوبی؟ -

 بهتری؟ خوبم، توممنون، -

  !هم دعوتی تو نمی دونستم خوبم،فعال  -

 .بگمنه سیامک ازم خواست، دلم نیومد بهش  -

 .کالفه می شدمتنهایی این جا خوب کردی، داشتم  -

 آره؟ ،کردیرو نکنه باز هوس اون زهر ماری  -

 .ینه سامکنه هم تنها چیزی که آروومم می -

 .اشتباه میکنی، دنبال یک مامن آرامش دیگه باش -

 .نیست -

 .هست، فقط کافی باورش کنی -

 !اهورا سر تکان داد، سام هم او را نمی فهمید

افرا که تازه متوجه سام شده بود، بی خیال شیرین و خاطره شد و سمت آن دو 

 .کنارشان نشسترفت، به رسم ادب سالم گرمی داد و 

به دختر که هر روز مثل یک غنچه ی گل در حال شکفتن بود سام نگاه گرمی 

 .انداخت

 .افرا خودش را جمع کرد و سرش را زیر انداخت ،نگاهش که طوالنی شد

 .میهمانی شروع شده بود و صدای آهنگ شادی می آمد

 .چند نفری هم مشغول رقص بودند

 :کنار گوشش لب زد سام فاصله را با افرا کم کرد و

 حرف بزنی؟ تونستی باهاش -

 !اول متوجه حرف سام نشده بودافرا ابرویی باال داد، لحظه ی 

 !چی؟ -

ش محسوس بود، افرا ترس خورده و نفس های  جلوتر آمد،  هرم تنباز سام 

 !نگاهی به اهورا انداخت، ظاهرا حواسش جای دیگری بود

 اهورا رو میگم، تونستی باهاش حرف بزنی؟ -

 .نه هنوز... آهان -

بندی زد و موهای افشان دختر را کنار زد و سر انگشتانش انگار  سام لبخند نیم

 !کرد  صورت او را نوازش

را در درست  دختر یک آن باد تندی آمد، افرا در خود مچاله شد، سام دستان

 :گرفت و گفت

 سردت شده؟ می خوای بریم داخل؟ -



 .نه ممنون -

 .سام سری تکان و هر طور راحتی گفت و بعد سمت اهورا خم شد

 اهورا تا کی ایرانی؟ -

 !اهورا متعجب به لبهای مرد خیره شد

 .از سهند شنیدم ،تعجب نکن -

 تا ژانویه، چطور؟! از دست این مرد، -

 .هیچی، قبل رفتن یک سر بیا پیشم، باید باهات صحبت کنم -

 .اوهوم باشه -

 راستی تکلیف این دختر چی میشه؟ با خودت می بریش؟ -

 !، بهش فکر نکردم، یعنی نمی دونمنه -

 .باشه، اگه کمک خواستی من هستم -

 .اهورا سر تکان داد و خود را مشغول گوشی اش کرد

چند خیلی دلش می خواست شبانه به سهند زنگ بزند و بابت این دهن   هر

تسویه حساب را  تصمیم گرفت،سر  آخر لقی اش حسابی حالش را بگیرد، اما

 .موکول کند دیگریبه وقت 

را در خود فرو رفته بود رقص و آواز بودند، اما اهو ساعتی گذشته بود و همه گرم

و داشت به راهی که انتخاب کرده بود فکر می کرد، راهی که انتهایش نا معلوم 

 .بود

هر چند دقیقه یک بار هم افرا هم کالمش  می شد و سعی می کرداو را از 

 !در آنجا سیر نمی کردپیله ی خود بیرون بکشد، اما فایده ای نداشت، مرد 

*** 

شام در محیط صمیمانه ای سرو شد و مدعوین هم هدیه های آخر شب بود، 

اجازه  چند روز شان را دادند و تک تک خداحافظی کردند، سیامک و مهگل برای 

 .گرفته بودند و به خانه بر نمی گشتند

 اوه و آن دو دختر را هم برای چند روزی  مرخص میک همین امشب  بهتر بود

 .کار های عقب افتاده ی زیادی داشتزاد شود، تا فکرش آکرد، 

 *** 

 پارت صد و پنجاه و چهار

*** 

 :انداخت، جلو رفت و رو به مهگل گفت عروس و دامادنگاه گرمی به 

 چند روز نیستین؟ -

 .گردیم افرا جان آخر هفته برمی -

 .ممنون زشب خوبی بود، بابت همه چی -

 .خوش حالم که بهت خوش گذشت -

دی زد و مهگل را در آغوش کشید، نمی دانست حاال که او لبخن ،افرا با بغض

نیست، چطور می تواند در آن عمارت دوام بیاورد، حتی اگر قرار بود فقط چند 

 !روزی از او دور باشد

 :مهگل صورت افرا را قاب گرفت و گفت



 کنی؟ داری گریه می! ببینمت دختر -

 .افرا تند صورتش را پاک کرد و بینی اش را باال کشید

 .برگردد برو خوش باش، فقط زود ؟نه نه، گریه برای چی -

 .سنگینی روی قلبش نشستدرد  مهگل نگاه غم زده ای به دختر انداخت  و 

 .افرا هنوز دستان مهگل را در دست داشت که اهورا صدایش زد

 .افرا، باید بریم -

 :شد، رو به سیامک کرد و گفت مرد همینطور که حرف می زد به آنها نزدیک 

 شردیفسریع  خیلی کارا هست که باید ،برگردی وقتی سابی خوش بگذرون،ح -

 .کنی

 .، حتما قربانچشم باشه -

 .یه خاطره ی خوب برای خودت بسازیتو هم همینطور مهگل، دلم می خواد  -

مهگل بغضی در گلویش نشست و قطره اشکی از چشمانش چکید، این حرف 

 .و در قلبش حک کرد گذاشتاش اهورا را پای یک دلنگرانی برادرانه 

به خنده ی کوتاهی کرد و نگاهی به دختر که محزون  حرف هایش که تمام شد،

 .انداخت رسید، نظر می

 بریم؟ -

 .افرا سری تکان داد و کنارش ایستاد

 .بریم من آماده مبله؛  -

 چیزی شده؟  -

 ..نه، هیچی -

 .باشهاوهوم؛  -

آن ستاره  انست چرنمی دا اصال اهورا هنوز حس و حال دختر را درک نمی کرد،

تمثیل یک سیاه چاله را  به یک باره  ،بودبه پا شده  بارانی که در چشمانش 

 !داشت

***  

 .دمانسام سر بلند کرد و نگاه ماتش روی دختر ثابت 

 افتاده؟چی شده افرا؟ اتفاقی  -

 :افرا خواست لب باز کند و چیزی بگوید که اهورا با اخم به حرف آمد

 ی؟رمیریم، تو هستی یا می داریمما چیزی نشده،  -

 .نه منم دیگه میرم  -

 .باشه، شب خوش -

 .، حتما یه سری بهم بزن، کار واجبی باهات دارممبهت گفت  فقط یاد باشه چی -

 .باشه، یادم می مونه -

 .اهورا  خیلی مهم -

 .خیلی خب، گفتم باشه -

سام اخمی در هم کشید و خداحافظی کوتاهی از جفتشان کرد، اهورا واقعا 

 ؟!بود، چطور باید او را برای این عمل راضی می کرد کله شق

 .پوفی کشید و به رفتن شان خیره شد، کاش می توانست بی خیال این موضوع شود

***  



 .کرد بود و این پا و آن پا میدر سرما ایستاده 

گردد، کاش الاقل ریموت ماشین را  سریع برمی رود و چند دقیقه می ه بوداهورا گفت

 !زده بود

گوشه ی ، هایی کرد ،ود، جلوی دهانش گرفتانش را که از زور سرما یخ زده بدست

قامت باالخره که  نگاهی انداختباز مسیری که اهورا رفته بود  را  و چشمش را مالید

 .ظاهر شد ،بلند مرد

 بریم؟ -

 .بله، بریم -

در انداخت و سوار شد، دختر هم سریع سوار شد و پاهایش را  یاهورا نگاه

 .دجمع کرهم 

 .نتوانست تاب بیاورددیگر چند دقیقه گذشته بود که  افرا 

 میشه بخاری ماشین رو بزنین؟ -

 ؟!اهورا مات چشمانش شد، از زور سرما سرخ شده بود

 .ببخشید، اصال حواسم نبود -

بخاری ماشین را زد و دستی روی شقیقه هایش کشید، همه چیز بهم ریخته 

 .دهنده شده بودمیزد، اوضاع آشفته ی ذهنی اش هم آزار 

مرخصی بروند، باید مسائلی را به دختر ها و کاوه گفته بود آن ها هم چند روزی 

 .حل می کرد که در حضور آنها مقدور نبود

 پنجپارت صد و پنجاه و 

*** 

جا در تاریکی و سکوت مطلق فرو رفته بود، افرا وقتی وارد عمارت شدند، همه 

 .سالن اصلی شددستانش را زیر بغل زد و بی حس وارد 

نگاه اجمالی به همه  جا انداخت و نفس عمیقی کشید، چقدر این عمارت بدون 

 !مهگل نفس گیر بود

 :وقتی اهورا راهی اتاقش شد به حرف آمد

 بچه ها کی میان؟ -

 :اهورا برگشت، دست در جیب شلوارش برد و با لحن خسته ای گفت

 ...برنمی گردن -

 برنمی گردن؟ واسه چی؟  کجا رفتن؟ -

 .فرستادم شون برای مرخصی، خیلی وقت بود نرفته بودن -

 :پرسیدافرا فاصله را کم کرد و 

 !اتفاقی افتاده؟ آخه یهو انقدر بی خبر -

کردم، خب اینطور صالح دیدم، تو هم سرت به  باید قبلش با تو هماهنگ می -

 .کارت باشه دختر جون

 .و لبش را به دندان گرفتافرا اخمی کرد 

 یم؟حاال تا کی تنهای -

 .اهورا عصبی جلو آمد، تموم سلول های مغزش در تنش بودند

 منظورت چیه؟  -



افرا از برق نگاه اهورا ترسید، قدمی عقب گذاشت، اهورا باز ناشناخته شده 

 !بود

 ...هیچی، فقط -

 .دستش را سرشانه های دختر گذاشت و فشاری داد

 .حرف بزن! فقط چی؟ -

 ...آخه -

روی صورت دختر گذاشت و از میان دندان  دستش را باال آورد و انگشتانش را

 :های کلید شده اش گفت

 .دیونه م نکن دختر، حرف بزن -

با . این ببر خفته را بیدار نکرده است از افرا بهتر دید راستش را بگوید، تا بیشتر

 :لکنت و ترسیده گفت

 .ترسم، برای این گفتم از تنهایی و تاریکی میخب من  -

 .اشت و سرش را کج کرداهورا  آرام دستانش را برد

تو دو سال تموم تو اون دخمه، تو تارکی و تنهایی سر کردی، چطور حاال نمی  -

 و تحمل کنی؟ر تونی تو این عمارت کنار من، این چند روز

 لی اش در چشمان اهورا افتاد، حق داشت، حق نداشت؟نگاه عس

ا هم روزی اون وقتا هم می ترسیدم، اون وقتا هم به جنون می رسیدم، اون وقت -

 .شدم هزار بار می مردم و زنده می

 پس چرا حاال نمی تونی؟ -

 .افرا پائین موهایش را در دست گرفت، باز قلبش بی تاب می کوبید

زبانش را بیرون کشید و لبانش را تر کرد، تازگی ها گلویش مدام خشک می 

 .رفت شد و چشمانش سیاهی می

 .سخت بود، اما به حرف آمد

 .م تنها باشمدیگه نمی تونمن  -

 .اهورا فاصله را کمتر کرد، باز هوا داشت گرم می شد

میان انگشتانش بیرون کشید و پشت سرش فرستاد، حق از موهایش را 

 .به بازی بگیرد اینطور بی رحمانه نداشت آن ها را

کوچکش زیر گوشش بود و   دستش را باال گرفت و روی صورت دختر گذاشت، انگشت

 .انگشت شصتش زیر لب های لرزان دختر

 ...زد، می لرزید بند دختر چشمان تنگ شده اش را به لبهای

نشست، خون در عروقش ماسید و بی هوا  انگشتش باال تر رفت و روی لب های افرا 

 .بند بند وجودش به رعشه افتاد

 .دستش نوازش می کرد و نفسش به آتش می کشید

 .ها یک جمله گفتو تن

 .تنها نمی مونی ،نترس -



***  

 ششپارت صد و پنجاه و  

*** 

چطور می توانست او را از تنهایی محض  افرا آب دهانش را فرو داد و نفسی کشید،

 !نجات دهد

 :ش کشید و گفتماهورا دستی رو چشمان متور

 .بیا پائین، باهات حرف دارمو برو لباست رو عوض کن  -

 .چشم -

کشید و   قد می  در برابرش داشت هورا همچنان به دختری که روز به روز افرا رفت و ا

 .خیره بود ،بزرگ می شد

مسواکش دست و رویش را شست و  ،تند لباس عوض کرد، موهایش را شانه کشید

 .آخر هم به خود نگاهی انداخت، همه چیز مرتب بود سررا هم زد، 

اب از سرش پریده بود، کتاب می کتابی برداشت و از اتاق بیرون زد، االن که خو

 .توانست باز خواب را به چشمانش برگرداند

به گوش می  رفت، صدای موزیک مالیمی  اصلی از پله های پائین آمد و سمت سالن

در حال نواختن  ،خیره شد، زنی ماهرورسید، به تصویر زیبایی که پخش می شد 

 !بود سازی

 .لبخندی زد و جلو تر رفت

 میاد؟از موزیک خوشت  -

 .مضطرب برگشت و نگاهی به مرد انداخت

 .بله دوست دارم -

  .خوبه -

 .انداخت لباس حریر سفید دختر و موهای پریشانشنگاهی به اهورا 

حس تلخی در زوایای ذهنش  و چشمانش تنگ شد در دستش هم چیزی پنهان بود،

 !او را از همه چیز محروم کرده بود، حتی از خواندن و نوشتنپیچید، 

 !شد ین حس تنفر از خود، روزی خاموش میکاش ا

 اون کتاب چیه دستت؟ -

قفسه ی کتاب های در  آن را! افرا کتاب را در دست چرخاند، نمی دانست چیست

 .اتاقش دیده بود و هیچ ذهنیتی از آن نداشت

 "مادر ، اثر ماکسیم گورکی"نگاهی به اسم کتاب انداخت 

نمی آمد دقیقا کی این کتاب را خوانده  تماشای کتاب شده بود، یادش  اهورا هم محو

 .ذهنش بود در اما تاثیرش هنوز  ،است

 :و گفت کتاب را از میان دستان افرا کشید ،دست برد

 .بهتر این رو حاال نخونی، زیاد مناسب سن و سال تو نیست -

 .فقط حس کردم حاال که خوابم نمیاد بهتره کتاب بخونم! نمی دونم -

 ولی حاال نه، می خوای فیلم ببینیم؟ ،خونشباشه، بذارش برای بعد، ب -

 .چشمان افرا برقی زد، این منتهای آرزویش بود

 . میبین باشه، فیلم می -

 !؟هنوز جوابی نداده بودکه او   افرا ابرویی باال داد،

 .تعجب نکن، چشمات ستاره بارون شده -

 .بکندتا اهوار کارش را  ،افرا خنده ی نمکی کرد و روی مبل مخصوص تی وی نشست

 .تیزر فیلم پخش شد و فیلم با موسیقی زیبایی شروع شد



سری چرخاند و خیره ی مرد شد، در آن تیشرت لیمویی و شلوارک جین، شبیه پسر 

 !های کم سن و سال شده بود

چیزی از فیلم های خارجی و هنرپیشه هایش  رویش را گرفت و دوباره به تصویر زل زد،

ده بود که ترجیح داد، ذهنش را تنها زیبا و فریبن قدریتصاویر به نمی دانست، اما 

 .معطوف فیلم کند

تا  ،نقش اول داستان، دختری زیبا بود که برای کار به خانه ی یک اشراف زاده آمده بود

ردی ثروتمند و جذاب بود، بیشتر م ،پرستاری دخترانش را بکند و از قضا صاحب عمارت

را می ستود، ص می آمد و شخصیتش از همه سرمستی و لجاجت دختر به نظرش خا

 .و مرد دستخوش تغییراتی شده بود نداستان به نیمه رسیده بود و روابط ز

گرفت و با دوری و دلخوری شان،  قلبش اوج میضربان از نزدیکی آن ها بهم 

 .شد چشمانش پر اشک می

رنگ و  حاال برایش ،را تمام مدت محو حرکات دختر بود و فیلمی که بارها دیده بوداهو

 .بوی دیگری داشت

چشم از افرا گرفت و به تصویر روبرو خیره شد، مرد با چشمان تب زده و خمارش 

 .نزدیک دختر شد، فاصله را به هیچ رساند و با ولع خاصی لب هایش را بوسید

حس کرد قفسه ی سینه اش سنگین شده است، نگاه زیر چشمی به دختر انداخت، 

افرا به داغی تنش شرم  و کرد ک موهایش بازی میسرش پائین بود و داشت با نو

 .دامن زد

*** 

  هفتپارت صد و پنجاه و 

*** 

نفسش را منقطع بیرون داد و نگاهش دوباره به تصویر افتاد، بچه ها داشتند 

کردند، اینبار نفس راحتی کشید و دستش را زیر سرش داد و کمی  بازی می

 .روی مبل خودش را پائین کشید

ای گذشته بود که حس کرد رگ پایش گرفته، سرش را پائین انداخت چند دقیقه 

 .که  چشمش به پاهای افرا افتاد

 !پاهای بلورین دختر در مقابل پاهای خودشخنده اش گرفته بود، 

قیاص جالبی بود، فاصله اش با پاهای دختر کم بود، بی هوا دستش را نزدیک 

ونه باال و پائین رفت و ساق پای افرا گذاشت، دستش نوازش گکرد و روی 

 .شد لبخندش عمیق

اندامش را احاطه کرده بود، با  ،یک آن به خود لرزید، جریان برقی قویدختر 

کرد،  چشمانی گشاد شده به دستان پهنی که ساق پایش را نوازش می

 .نگاهی انداخت، ناخواسته پایش را جمع کرد و در خود مچاله شد

 .صدی نداشتاهورا سرش را باال گرفت، ابدا ق

 .برعکس مال من؟ چه پاهای نرمی داری دختر -

 .افرا نفس حبس شده اش را بیرون داد و عضالتش آزاد شد

انگار دنبال یک کشف بزرگ بود، تا  اهورا باز هم دستش را روی پایش گذاشت، 

 !ناشناخته نبودهیچ دختری این طور برایش  ، به حال

 .دستش را روی دستان مرد گذاشت شد و خطر کرد، دوال اسحساافرا این بار 

اهورا سر بلند کرد، اخمی روی پیشانی اش نشست، فکر اینجایش را نکرده 

 !انگار می خواست تا ته ماجرا برود لیو ،چشمانش تنگ شد! بود



 .روی ران های گوشتی دختر نشستو  دستش باال تر رفت

 .افرا به خود لرزید

 .رداشتزل زد، اهورا دستانش را ب در چشمان مرد

را تکیه اش را دوباره محکم کرد و دستانش را روی شکم قفل کرد، حالش 

 !خودش هم نمی فهمید

 !!این تنها ظاهر ماجرا بود هرچند شاید

 .و باز تصویر عشق بازی زن و مرد، به رقص در آمد ددقیقه ای گذشته بو

ن کند، ت اهورا این بار تاب نیاورد، از جا بلند شد، تیشرتش را با یک حرکت از

 .کرد شگوشه ای انداخت، کنترل تی وی را برداشت و با حرص خاموش

 .افرا هنوز هم سر در گریبان بود

 .بهتره دیگه بخوابیم، من صبح کلی کار دارم -

 ...باشه -

افرا از جا بلند شد، به صورت گر گرفته ی اهورا نگاهی انداخت، اما چشمانش 

کشید و ترجیح داد تنها   د، گردنروی نیمه تنه ی عریانش بیفت ،جرات نداشت

 .مخاطب چشمانش باشد

 .شب به خیر -

 !کجا؟ -

 !برم بخوام دیگه -

 :کشید، من منی کرد و گفت اهورا دستی روی سینه ی مرطوبش

 .الزم نیست جایی بری، همین جا روی کاناپه بخواب ؟مگه نگفتی می ترسی -

 ...یک طرفافرا مردد مانده بود، از یک طرف سیاهی و تنهایی اتاق، از 

 !جرات فکر کردن هم نداشتحتی تند سر تکان داد، 

 .اهورا بلند شداما باز صدای 

ترس از خواب پریدی، انتظار نداشته باش این همه راهو بیام تا  اگه نصف شب از -

  .باال

دخترک لبی برچید و پائین لباسش را صاف کرد، کاش الاقل این حریر  سفید 

ند اهورا بارها امتحانش را پس داده بود، در ضمن هر چ ! بود لعنتی را نپوشیده

 ؟چه کاری می توانست با اسیری خود داشته باشداو 

 .هر چی بخوای هست، بردار و بیا ،آخر سالنتو اتاق  -

افرا با قدم هایی سست، سمت اتاقی که اهورا اشاره کرده بود رفت، بالش و 

 .فه ای برداشت و به سالن برگشتحمل

ب، پشت به او ایستاده بود و سرش به عقب متمایل بود، اهورا دست در جی

 .ژست خاصی که فقط مختص او بود

دلش می خواست را بوکشید،  مرد چشمانش را برای ثانیه ای بست و عطر تن

را بپرسد، شاید امشب است آن سوالی را که مثل خوره به جانش افتاده 

 !وقتش بود

ا برگشت، دستی روی لبش ،  اهورو نشستوسایل را روی کاناپه گذاشت 

 :کشید و گفت



 .من یکمی کار دارم، تو بخواب -

 .باشه، شبخیر -

 .شبت بخیر -

 !باز هم نشد تا سوالش را بپرسد

***  

 هشت پارت صد و پنجاه و 

*** 

فه را روی پاهاش انداخت و چشمانش را بست، اما خواب حافرا دراز کشید، مل

 !بسته بودبر از چشمانش رخت 

طاق باز شد و دوباره به پهلو چرخید، کالفگی از سر و  ،رخیدکمی روی پهلو چ

رویش می بارید، چشم باز کرد، چراغ سالن  خاموش شده بود و تنها نور کم 

 .الوان می آمداز چراغ خواب  ،سویی

 !در جایش نشست، از اهورا خبری نبود

ه نفس راحتی کشید و بلند شد، در سالن چرخی زد و باالخره سر از آشپز خان

خواهرش در آورد، لیوان آبی سر کشید و به جای خالی مهگل نگاهی انداخت، 

 .بیشتر وقتش را آنجا می گذراند

متوجه اش  ،می خواست به جای خوابش برگردد که صدای صحبت های مرد

کرد، داشت با شخصی حرف میزد، جایگاهش و خط قرمز ها را فراموش کرد و 

 .مشغول استراق صمع شد

لبخندی زد و همین که  !کرد داشت یک قرار کاری را سری می اهورا انگار

، سکندری خورد و با سر در سینه ی شد خواست برگردد، مچ دستش کشیده

 .مرد افتاد

 ! دزد کوچولو، خوب جایی گیرت انداختم -

 .صدایش می خندید، اما فشار دستانش چیز دیگری میگفت

 ...برد ببخشید، خوابم نمی -

 .رای فال گوش ایستادن نیستاما این دلیل خوبی ب -

 .می دونم -

 .خوبه که می دونی -

دست افرا را کشید، در را پشت سرش بست و دختر را به دیوار روبرویی 

 .چسباند

 .دستش را زیر گلویش گذاشت و فشار کمی داد

 .از آدم های فوضول خوشم نمیاد -

 .فوضولی نمی کردم -

 .از آدم های دروغ گو هم خوشم نمیاد -

 :لبهایی آویزان به حرف آمد با یر انداخت وافرا سرش را ز

 .دروغ نمیگم -

 گفته بودم از آدم های خجالتی هم خوشم نمیاد؟ -

 بازی اش گرفته بود؟!  باال گرفت، مرد می خندید سرش را ثانیه ایافرا 

 .می زددستش را زیر چانه ی دختر برد، نگاهش وحشت زده 



 ،میشه، نگاهش کنبهت گفته بودم وقتی می ترسی چقدر چشمات درشت  -

 چرا لبات می لرزه؟

 .برم ینبذار -

 .یه بار دیگه بگو -

 .افرا زبانش را بیرون داد و روی لب های خشکش کشید

جلوی چشمان  ،و لب های اناری مرطوب ساییدمی حریر سفید روی تنش 

 .دل می زد ،مرد سیاه

 دستی بین موهای دختر برد،به رقص درآمده بود،   موهای طالیی و پریشان

 ! کاش نبود، کاش الاقل انقدر نزدیک نبود

قلبش  کند می زد، دلش می کوبید، بازدمی نبود، شقیقه هایش ضربان در 

 !چشیدن هاخواستن ها و این مال  ،فریاد می خواست، او مال این تمناها نبود

 . بازی در آمد دختر به گردن در گودی شلبهای و  افتاد سرش پائین

 .دیگر نفسی نبودحاال  

 !جنون که می گفتند همین بود؟

 .من باید برم -

اش می کرد، ک هر چه بود و نبود را نابود می شمظلوم بود، صدای شلحن

 !توانست همین جا خفه اش کند

بازدمش خود را عقب کشید، صدایش خش دار شده بود، نفس عمیقی کشید و 

 !اده بودریه هایش از کار افت ،منقطع بیرون داد، انگار که برای دقایقیرا 

 .آخرت باشه افرا برو و بار -

 افرا تنها می خواست فرار کند، مضطرب خود را از حصار داستان مرد بیرون کشید

 .اما مرد لحظه ی آخر به حرف آمد

 *** 

 نهپارت صد و پنجاه و 

*** 

 .صبر کن -

 :اهورا خود را روی تخت انداخت، چشمانش را بست و گفت

 .جا، این جام ها رو پرکن بیا این -

 .افرا نگاهی به شیشه های رنگی و چند جامی که اهورا گفته بود انداخت

 .اگر این ها را می خورد، قطعا تا صبح نمی کشید

 کنم، تورو خدا، می دونین اگه این ها رو بخورین چی میشه؟ خواهش می -

 .و بکنر حالم خوش نیست، کاری که گفتم -

 .ه ی مرد گذاشتافرا کنار تخت نشست و دستش را روی دستان مشت شد

 .التماس می کنم این کارو نکنین -

معلوم  ،عصبی بود، اگر چند دقیقه ی دیگر افرا با این حال و روز کنارش می ماند

 !دینبود چه بالیی سر جفت شان می آ

 .عاقبت همه چیز پای خودت ،همین االن از این جا برو افرا، اگه موندی -

 .نمی رمجایی  -

 .رگه های سرخ چشمانش متورم شده بود ش نشست،یاهورا پریشان در جا



و  در صورتش براق  در چنگال گرفتسر شانه ی دختر را خودش را جلو کشید، 

 .شد

کنه که حالش  هنوز بچه ای، نمی فهمی، نمی فهمی وقتی یه مرد اقرار می -

نمی دونی وقتی میگه نباید باشی، یعنی نباید  !خوش نیست یعنی چی

 باشی، می فهمی اینا رو؟ 

شما نباید چیزی  که  می دونماین رو فقط ! نمی فهمممن هنوز بچه م، ره آ -

 .بخورین

 چرا؟ چرا برات مهم؟ می خورم، نیستم و اولین نفری که خوش حال میشه خوِد -

 .تویی

انداخت و  شانه ی دختر را پس زد، از جایش بلند شد، نگاهی به شیشه ها

را به لبانش نزدیک کرد رنگ  فیدمایع س ،در جام ریخت ،قوی ترینش را برداشت

 .و الجرعه سر کشید، افرا وحشت زده کنارش ایستاد

 کنین؟ دارین چیکار می -

 .برو بیرون افرا، همین االن -

 .ذارم خودتون رو به کشتن بدین نمیرم، نمی -

 !نمی میرممن به این راحتی  ،نترسهه،  -

 .شیددستانش را ک ،جام دوم را به لبانش نزدیک کرد که افرا میان راه

 ...نه -

ضرب دست کنار زد، افرا تعادلش را از دست داد  و روی زمین افتاد، با دختر را 

 ...آرنج دستش زق میزد، جام دو را هم سرکشید، سومی را هم

 !افرا محزون ایستاد، سام گفته بود می میرد

مرد تنها  ،تک تک شان را به دیوار کوبید ،سمت شیشه ها رفت و مثل دیوانه ها

 !و نظاره میکرد، وحشی زیبایی بوده بود ایستاد

*** 

 شصتو  پارت صد

*** 

تمام تنش درد می کرد، اخمی عمیق روی پیشانی اش نشست، غلطی زد و 

 !گذاشت، صدای موزیک بلندی می آمد شدستانش را روی گوش

کالفه پوفی کرد و بیشتر در خود مچاله شد، سابقه نداشت هیچ وقت همچین صوتی 

پیچیده باشد، دلش می خواست بر باعث و بانی این صدای ناهنجار در فضای خانه 

 !لعنت بفرستد که بی هوا بالش از زیر سرش کشیده شد

اصوات، حاال آن ترس خورده، چشم باز کرد و در جایش نیم خیز شد، مسبب تمام 

 .روبروی چشمانش بود

 شی؟ من مست بودم، تو چرا بیدار نمی -

دنیا یک شب زیر و رو هایش می خندید، می خندید، حتی لب  چشمان مرد

 !شده بود؟



 .ببخشید...سالم -

 .خیلی کار داریمسالم، بلند شو تنبلی کافی،  -

 !دختر ابرویی باال داد، خیلی کار داشتند؟ آن هم باهم؟

جلوی چشمانش تداعی یکباره، دیشب ی می خواست حرفی بزند که خاطره 

 .شد، اخمی کرد و رویش را از مرد گرفت

کارهای واجب امروز متوجه تغییر رفتارش شد، اما به روی خودش نیاورد،  اهورا

 .تری داشت

بعد حریر سفید را عوض کرد و موهایش را پشت سر بست،  ،صورتش را شست

 .خود را به سالن رساند ،از نعره ای که اهورا زد

 .رفتی؟ خوبه گفتم کار داریم معلوم هست دو ساعت کجا -

اعجاب انگیزی به راه سمفونی  ،ه های خواننده ی راکصدای داد اهورا با عربد

 !انداخته بود

 :اخمی کرد و گفت

 میشه صدای موزیک رو کم کنین؟ -

 .اهورا بی حرف رفت، صدا را کم کرد و دست به سینه روبرویش ایستاد

 شنوی؟بحرفای منو خوب می تونی  مشکلی نیست؟االن دیگه  -

مگر اهورا ! واقعا دیوانه شده بودافرا چشمانش هر لحظه گشاد تر میشد، مرد 

 !طنازی بلد بود؟هم 

 .ممنون ،آره -

 .حاال بیا، صبحانه می خوریم و بعدش به کارهایی که گفتم می رسیم. خوبه -

 .باشه، پس من آماده می کنم -

 .اهورا سر تکان داد و پشت سرش راهی شد

اهورا هم ، انداخت نگاهیمرد به تند صبحانه ای آماده کرد و هر بار زیر چشمی 

که دستپاچگی از سر و رویش می  ،یک گوشه ایستاده بود و به حرکات دختر

 .بود شده خیره ،بارید

 .ا کافیه بیا بشین، همین افرا،تمومش کن  -

 واقعا؟ -

اهورا مچ دستش را گرفت و مجبورش کرد بنشیند، لیوان شیری پر کرد و یک 

برداشت و پر خود، نان تستی هم تخم مرغ عسلی اش را  ،نفس سر کشید

 !افرا هنوز مات و مبهوت مانده بوددهان گذاشت، اما ه بمالت 

 !چشمان متعجب افرا افتادبه ش که نگاه می ریختداشت لیوان آبی 

 ؟ دوست نداری؟چرا نمی خوری -

اما از چشمان تیز بین  ،لبخندش را خورد هر چند زود افرا خنده اش گرفته بود،

 .اهورا دور نماند

 ؟ دستم انداختی بچه جون؟به چی می خندی -

 .افرا من منی کرد و در صندلی جا به جا شد

 ! ندیده بودم اینطور با اشتها چیزی بخورینتا حاال خب  -

اهورا دستش را زیر چانه زد و با نگاه خاصی چشمان دختر را کاووید، حاال مانده 

 !بود تا چیزهای جدیدی را به چشم ببیند

 .باید بریم، خیلی وقت نیست افرا -



اشت و با ذهنی آشفته تر از همیشه، همپای مرد افرا لقمه ای به دهان گذ

 .شد

***  

 و یک شصتو  پارت صد 

*** 

دو ساعتی بود که در خیابان ها بی هدف می گشتند، اما اهورا هنوز هم خیال 

 .ایستادن نداشت

به صورت متفکرش خیره شد، چقدر دلش می خواست این مرد و برگشت 

 !ر بشناسدمرموز را بیشت

 ؟، پس چی شدگفتین خیلی کار داریم -

 !من گفتم؟ -

 .افرا با دهانی باز نگاهش کرد

 یعنی جای خاصی قرار نیست بریم؟ -

 :اهورا دستی روی چشمش کشید و گفت

 .اگه تو بخوای می ریمچرا،  -

افرا هنوز هم در شوک تغییر رفتار اهورا بود، سخت بود پذیرفتن این همه 

 !ناقضت

تنگ مادر و خانه ی قدیمی شان   بگوید، دل داشت ستهرچند خیلی دو

تنها آرامش جفتشان را بهم خواهد  ، با گفتن  این حرف،می دانستاست، اما 

 .زد

جای خاصی رو بلد نیستم، اصال نمی دونم اینجا جای خاصی داره یا  که  من -

 .نه

 .اهورا مغموم نگاهش کرد

 با پارک جنگلی موافقی؟ -

 .جز چشمان غمزده ی اربابش ،با همه چیز موافق بود

کشید، هوا سردتر شده بخار کرده  تک خنده ای کرد و دستی روی شیشه ی

 .بود

 به روی چشمان ،درختان زیبا و سر به فلک کشیدهشد، طی  که پیچ آخر جاده

 .ندخندید زیبایش

 .خیره شد طبیعت خزان زدهبه نفس عمیقی کشید و 

 .برداشت سوئیچ رارا کشید و ماشین اهورا دستی 

 .پیاده شو، رسیدیم -

***  

و دستانش را جلوی دهانش گرفت، لباسش اصال مناسب این  گوشه ای ایستاد

 .حال و هوا نبود

 .را خندید، جلو رفت و دستانش را میان دستان داغ خود گرفتاهو

 !داری می لرزی افرا؟ -

به گوشه ی ی دستافرا سر بلند کرد، غده ی اشکی اش فعال شده بود، 

 :کشید و گفت چشمش

 .چیزی نیست، گرم می شم -



 !شاید نباید می اومدیم اینجا -

 !ولی خیلی قشنگ -

 ...پس با من بیا -

 اهورا راهش را سمت انبوهی از چوب های ریز و درشت که گوشه ای روی هم

 .دوستش داشتاین را هم ، انباشه شده بود کج کرد، بازی خوبی بود

اغذ آتش گرفته ای زیرش گذاشت، چوب ها را هرمی روی هم چید و بعد تکه ک

، رخوتی خاص در تار و پود ذهنش که می آمد یبوی چوب نیم سوخته  و سوز

، روی تخته سنگی نشست، کاری که خیلی سال بود ،نشاند، بی ریا و بی فکر

 .در دلش مانده بود

باالخره دل را به دریا زد و  کنارش نشست تا دختر به مرد روبرویش خیره شد، 

 .می خواست بداند را بپرسد، باالتر از سیاهی که رنگی نبود چیزی که

سنگ ریزه ای را زیر  پایش سر می داد که افرا را کنارش دید، چشمانش برق 

سخت است، عجیبی داشت،  حدس اینکه ذهنش درگیر یک پرسش ناممکن 

 !نبود

دخترک می خواست از گذشته اش   شاخمی کرد و رویش را گرفت، به خیال

 .زندب یحرف

 !ش را خراب نمی کردزکاش رو

 یه چیزی بپرسم؟ -

 !چه زود حدسش به یقین بدل شده بودپاره شد،  شبند دل

 !چی؟ -

 .تردید را کنار گذاشت و باالخره لب زد

تا سوالی  ،کاش می شد آن لبهای اناری کوچک را با سنجاق بهم می دوخت

 !نپرسد

 .حس بدی داشت

 هیچ کس تو زندگی شما نیست؟ -

کرد یک سطل آب یخ روی سرش ریخته اند، نفس حبس شده اش  اهورا حس

 .را بیرون داد و خنده ی مردانه ای کرد

 توبیخ اهورا داشت می خندید؟ مگر نباید تشر می رفت و ! شد باورش نمی

 !می کرد

شاید " سرش را زیر انداخت و به دهانی که بی موقع باز شده بود لعنت فرستاد

 "ی خنده، لعنت به تو افراانقدر عصبی شده که داره م

 نمی خوای جوابت رو بگیری؟ ،پس چی  شد -

 .یبان کردافرا معذب سرش را بیشتر در گر

را به هیچ رساند، افرا دیگر فاصله دستش را بی هوا دور گردن دختر حلقه کرد و 

 !نفسی برایش نمانده بود، معنی این بازی ها را نمی فهمید

 :تر به حرف آمدسرش را نزدیک کرد و کنار گوش دخ

 ...تو فکر کن هست -

 دیگر نبضش نمی زد، چرا انتظار شنیدن چیزی دیگری را داشت؟

 !هیچ وقت ندیدمش -

 قرار بود ببینی؟ -



 .حق با شماست ...نه -

به صورت جذابش نگاهی انداخت،  و خودش را از حصار دستان مرد بیرون کشید

 !چشمانش می خندید؟باز پس چرا 

 .دیگه سردم نیست ،ممنون -

 :قهقهه ی مرد بلند شد و با لحن طنز گونه ای گفت

 خیلی دلت می خواد ببینیش؟ -

گونه  کرد وقتی او را این باز چشمان دختر ستاره باران شد، چقدر کیف می

 !دید کنجکاو می

سیاه چاله آن افرا اما عصبی و کالفه بود، چقدر دوست داشت دست بیندازد و 

 .های خندان را از کاسه در بیاورد

 .به زودی می بینیش ،یلی نموندهخ -

کرد، می توانست اصال او را نبیند،  افرا شانه ای باال انداخت، فرقی هم نمی

 .اینطور خیلی هم بهتر بود

 .به ساعت مچی اش نگاهی انداخت، دیگر می توانستند برگردند

 .بلند شو، دیگه باید بریم -

 .افرا تند سر تکان داد و بلند شد

*** 

قرمز ه اش را زیر لب زمزمه می کرد که نگاهش به رستوران آهنگ مورد عالق

 .رنگ افتاد، دختر از صبح چیزی نخورده بود

 .نه نهار ،خوردیی درستی بریم یه چیزی بخوریم؟ نه صبحانه  -

 .اشتها ندارم -

اهورا لبی کج کرد، از خانه سفارش غذا می داد، خودش هم حوصله ی 

 .ایستادن نداشت

 !مه چیز آن طور که می خواست شده بودوقتی رسیدند، انگار ه

 .تماسی گرفت، همه چیز را چک کرد و رفت تا دوش  کوتاهی بگیرد

 !می خواستهمان طور بود که نگاه اجمالی انداخت، ظاهرا همه چیز 

نفس عمیقی کشید، گوشی و سوئیچ را گوشه ای گذاشت و سمت روشویی 

 .رفت

 .افرا هم سمت اتاقش رفت، و در را محکم بست

داشت  انتخاب کرد و موهایش را ساده پشت سرش بست، لباس مناسب تری

 .جرقه هایی  در ذهنش می خورد که باید کم کم بیشتر متوجه شان می شد

*** 

رست و بی همه چیز دپشت سیستمش نشست و همه چیز را چک کرد، 

بی معطلی  ی امورات به لطف کمک های سهند، همه اشکال بود، این روزها

 .شد سری می

*** 

دلش هوای یک قهوه  داغ را کرده بود، قهوه تلخی که مزه خوبی بدهد،  اما 

 .قطعا تنهایی نمی چسبید



بر قهرش مصمم بود، ثانیه ای چشمانش را بست و یک دختر هم که حسابی 

. هی از نهادش بلند شد، واقعا دلش قهوه می خواستآنفس عمیق کشید، 

 .دست خودش نبود

شت و سمت اتاق دختر رفت، تقه ای به در زد و منتظر جواب غرور را کنار گذا

 .ماند

مانی روی تخت دراز کشیده بود که صدای در آمد، در جایش نشست و با چش

 !گشاد شده منتظر شد، کسی در خانه نبود که بخواهد با اجازه وارد شود

 .بله ی آرامی گفت و بعد از مدت ها، دوباره ترس به جانش افتاد

در  عجب اهورا بود که با چهره ای مظلوم و لب های برچیده در قابدر کمال ت

 !نگاهش می کرد

 .دلم قهوه می خواد زود باش بیا پائین -

سریع از جایش بلند شد، او هم دلش قهوه می خواست، هرچند در دل به خود 

فقط شنبده بود تلخ است،  خودش نچشیده ؟ خندید، اصال قهوه چه مزه ای بود

 .بود

 .ن میامباشه اال -

 .منتظرتم -

چند  رویش استاد و منتظر شد، هرپا تند کرد و پشت سر مرد راهی شد، روب

اهورا حس کرد غیر از قهوه ، ولی سعی داشت هنوز خود را تاراحت نشان دهد

دلش یک چیز دیگر هم می خواهد، مثال چیزی شبیه یک تشر، با چاشنی 

 .حسی  که هنوز اسمی برایش نداشت

، لبش را با زبان تر نشستو دستش را سر شانه ی دختر  دشچشمانش  تنگ 

 :گفتکرد و از میان دندان های کلید شده اش 

 .دیگه هیچ وقت، شنیدی؟ هیچ وقت-

هرم نفس های تند و بلندش روی صورت دختر می خورد و برق چشمانش 

 .نشان از جدیت کالمش داشت

 .و زیر لب چشمی گفت  افرا سرش را زیر انداخت

 .م قهر را دوست نداشتخودش ه

 حاال بیا، قهوه ترک یا اسپرسو؟ -

افرا تنها مظلوم نگاهش کرد، سری تکان داد، و سمت آشپزخانه رفت، نباید 

 .ندانستههایش را به رخش می کشید

 .اما طول می کشه، بشین تا اماده کنمترک بهتره، -

 !نشست و مشغول تماشای مرد شد، چقدر خاص و آرام کار می کرد

ه ای گذشت، بدون اینکه اهورا متوجه شود، کنارش ایستاد و نا خواسته دقیق

 .دستش را روی بازوی برجسته ی مرد گذاشت

 !دستانش مثل اهن گذاخته بودنفس در سینه ی اهورا حبس شد، 

 .برگشت و در چشمان افرا زل زد

 چی می خوای کوچولو؟ -

 دستتون چی شده؟! دستتون -

 .خیلی سال بود حتی فکرش را هم نکرده بودهمه چیز را فراموش کرده بود، 



عصبی دست دختر را پس زد و ثانیه ای چشمانش را بست، چقدر حماقت برای 

 !هرزه ای که اصال لیاقتش را نداشت

 ...چیزی نیست، هیچی -

افرا مضطرب بازاز بازوان مرد آویزان شد، جای آن بخیه های ریز و درشت، ابدا 

 !نمی توانست هیچ باشد

 دین؟دعوا کر -

نگاهی به عسلی های لرزان انداخت، دیگر عصبی نبود، دستان افرا را میان 

دستانش گرفت و بی هوا از زمین بلندش کرد، افرا  حیغ می کشید و از ترس  

نفسش بلند آمده بود، صورتش را در گوی گردن دختر فرو کرد و لبانش را روی 

 .پوست متورمش کشید و الله ی گوشش را نرم بوسید

ه نگفتم، نگران من نباش؟ مگه نگفتم وقتی چشمات اینطوری میلرزه، دیگه مگ -

 هیچ تسلطی نیست؟

افرا باز جیغ بلندی کشید و لخظه اخر، دستانش را دور گردن مردحلقه کرد و 

 .چشمانش را بست

 .با تمام وجود حود را به او چسباند و دست از تقال برداشت

 .عطر یاس با زیر مشام مرد بود

 دیگه نمی ترسی؟ !چی شد -

دختر در خلسه ای عجیب فرو رفته بود گویی درخواب یا رویایی محال، خود را در 

 !وادی دیگری می دید

چشمانش را بست و به حس آرامیش که به عروقش تزریق شده بود فکر کرد، 

 !چطور تکیه گاه بود ن تا این حد می توانست آرامبخش باشد

مام حواس خفته اش را بیدار کند؟ مگر چطور حس  حامی بودن می توانست، ت

قرار چیز دیگری نبود؟ نفس حبس شده اش را منقطع بیرون داد و افرا را آرام 

 .روی زمین نشاند

 

 .نفس حبس شده اش را منقطع بیرون داد و افرا را آرام روی میز نشاند

 !دختر هنوز چشمانش بسته بود، نگاهش کرد، اغواگر تر از همیشه بود

نشان از تحریک خود شده بود و تن  عرق کرده و زبان خشکش،  از خودبی

 .سلسله اعصابش داشت

 .زانوان افرا به شکمش می خورد، و صورت گر گرفته اش، روبروی چشمانش بود

بی هوا، سر دختر را به سینه کشید و شروع به نوازش موهایش کرد،بی اختیار 

 .دستی میان موهایش برد و بازش کرد

 ه نبندیش افرا، یادت رفت؟قرار بود دیگ -

دلش صدای دختر را می خواست، عصبی سرش را از روی سینه جدا کرد و 

 .تکان خفیفی داد

 یه چیزی بگو؟! مردی دختر جون؟ -

با پشت دست، اشک گلوله شده در چشمانش را پس زد و باالخره به حرف 

 :آمد

 خیلی گرسنمه، قهوه تون آماده نشد؟ -

 ا جرات بیانش را داشت؟حرف دلش چیز دیگری بود، ام



 .اهورا خندید، ضربه ای به شکمش زد و شکمویی زیر لب گفت

دو فنجان قهوه ریخت، چند برش کیک هم گذاشت و به سهم خود پذیرایی 

شاهانه ای از میهمانش کرد، او باید این روزها، ساعت ها، دقیقه ها و حتی 

 !ه آرزویش را داشتبه امید چیزی ک ثانیه های را در ذهن او ابدی می کرد،

*** 

 .دختر با ولع، کیک شکالتی را به دهان می گذاشت و با ناز می خندید

محو تماشای طنازی اش بود و ثانیه ای چشم از او نمی گرفت، چطور بعد ازاین 

 !می توانس تاب بیاورد؟

 !یک آن به خود لرزید

 !نفسش به سختی باال و پائین می رفت

چشمش جوشید، با چشمانی مخمور، سربلند اشکی ناخواسته، در کاسه ی 

 .کرد و خیره چشمان معصومش شد

همراه با کیک د از حرکت ایستاد و دستش تدختر پس از آن نگاه خاص و مم

 !شکالتی میان زمین و هوا ثابت ماند

سس شکالت روی لب های سرخش مانده بود و چهره اش را با مزه تر از 

وا جلو کشید، بی فکر و ناپخته، همیشه نشان می داد، صندلی را بی ه

 .کشیدصورتش را جلوبرد و زبانش را روی لب های شکالتی 

 محاالت ممکنی که می گفتند همین بود؟

 جنون که می گفتند همین  بود؟ 

 !بودن و نبودن همین بود؟

 !یا شاید به واقع دیوانه شده بود

 !این اهورای رو به زوال، محال بود همان اهورای همیشگی باشد

اما وقتی به خود آمد، کار از کار گذشته بود،  نگاهی به چشمان مبهوت  

 .انداخت و باز زبانش را روی لب های متورم دختر کشید

 !چشمانش بی حس روی هم افتاد، فکر کرد چه طعمی می دهد؟

 !طعم شیدایی و تمنا شاید

نگی بیشتر مطمئن میشد که کارش از دیوااما انگار هرچه بیشتر می چشید، 

 .هم گذشته است

دیگه کیک شکالتی نمی خرم، دیگه هوس قهوه نمی کنم، چرا این مزه رو می  -

 !ده؟ چرا تلخ نیست؟

 .کامش را گرفته بود، حرفش را زده بود، طعنه اش را هم

غافل از آنکه چه به روز دختر آورده است، دیگر  و حاال با خیال راحت رفته بود،

 ثل قبل زندگی کرد؟می شد با حس آن لب های داغ، م

 .مبهوت، مثل یک شبح، از جلوی چشمان تب زده ی مرد دور شد

در دلش وای، وای های وحشتزده می گفت و انگاردود از اعضا و جوارحش 

 !بیرون می زد

بی تامل به اتاقش پناه برد و با لباس زیر دوش آب رفت، چشمانش هر لحظه 

، مثل پتکی بر سرش می گشاد تر می شد و صحنه بی بدیع چند لحظه قبل

 .خورد



دستی روی شقیقه هایش کشید و نبض تند شده اش را لمس کرد و باز 

 .تشویش ، اضطراب، ترس و حسی گس و ناشناخته به جانش افتاد

 .بعد یک ساعتی، از حمام بیرون زد، اما مغزش هنوز می جوشید

 .جلوی آینه ایستاد و ا شک، میهمان صورت مهتابی اش شد

 و اینطور نمی کردکاش با ا

ی بی روح، لباس های خیس را در آورد و تنها لرز که به تنش افتاد، مثل رباط

لباس خواب نازکی پوشید، روی تخت افتاد و سعی کرد قل از دیوانگی کمی 

 .بخوابد

*** 

 !چرا صدات اینطوری شده اهورا؟  خوبی؟ -

 !دیگه نمی تونم چیزی رو از هم تمیز بدم! نمی دونم سهند  -

 ک نمی خوای؟کم -

نه فقط خودم می تونم این موضوع رو حل کنم، ممنونم ازت، تو فقط زودتر بهم  -

 خبر بده، باشه؟

 .این چیزها نباش، خودم حلش می کنمتو نگران  -

 .خوبه جبران می کنم -

 .الزم به جبران نیست، تو فقط خوب باش، همین -

عاقبت این سهند تماس را قطع کرده بود و به حرف های دوستش فکر میکرد، 

 !بازی چه می شد؟

گوشی را برداشت ودوباره شماره ی شهمیان را گرفت، مرد قول فردا را داده 

 .بود، باید یادآوری می کرد

 خودش سهند بود،  آسوده چیز همه بابت از خیالش آمد، بیرون خواب تخت از

 جور را بازی باید امروز دختر،  آن و خودش ماند، می فقط پس کرد، می حلش

 .میچید یگرید

 

 وهشت شصت و صد ارت

 

 !بود نیاز دارویی و قرص به حتی شاید آمد، بیرون اتاق از بدی درد بدن با

 آن با بزند، بیرون اتاق از بود محال وگرنه سوخت می اش معده گرسنگی از

 !نبود آشنا دیگر که مردی با شدن روبرو خواست، می شجاعت دیروز، افتضاح

 شده ش گریبانگیر بدی اضطراب نباشد، عمارت در اهورا میکرد دعا لب زیر مدام

 .بود

 در عمارت فضای شود، مطمئن نبودنش از تا شد سالن راهی پاورچین پاورچین،

 .بود رفته فرو شیرینی سکوت

 سر ی شیر لیوان رساند، آشپزخانه به را خود سریع و زد ذوق سر از لبخندی

 تا گشت می چیزی بالدن گذاشت، دهان به شکالت دانه چند و کشید

 افتاد،  شکالتی کیک ظرف به چشمش که کند طرف بر کامل را اش گرسنگی

 .میرسید ذوب دمای به خونش اش یادآوری با هنوز گرفت، نفسش هوا بی



 شد، پشیمان راه میان که برگردد اتاقش به خواست و آمد بیرون آنجا از سریع

 این از کمی و بزند قدمی  عمارت باغ در  توانست می نبود اهورا که حاال

 .شود دور کسالت،

 سخت شرایط این در صبوری چقدر کشید، عمیق نفس یک و برداشت شنلی

 !بود

 که ای سرگیجه با همراه و افتاد راه پشتی باغ انتهای های آالچیق سمت

 !بود سرماخورده واقعا انگار کشید، باال را اش بینی داشت،

 *** 

 پس آمده، بیرون خودش پای با کرد، موشخا را سیستم و بست را صفحه

 .نبود وخیم میکرد، فکر که هم انقدر اوضاع

 .شد راهی جانبی به حق ی قیافه با و زد ای خسته لبخند

* 

 هم چشمانش بود، کرده تنش حائل را دستانش و بود نشسته صندلی روی

 .شد غافلگیر هوا بی که گرفت می نفس داشت و بود بسته

 چنده؟ ساعت دونیمی وضعی، چه این-

 .شد خیره براقش چشمان به و کرد باز چشم زده وحشت

 !بود؟ هرچه حاال آمد، می کارش چه به ساعت اصال

 !روانپریش ی دیوانه مردک

 نه و شصت و صد ارت

*** 

 مهمه؟ خیلی! دونم نمی نه-

 نخوردیم؟ چیزی ساعته چند دونی می جون، دختر مهم که   معلوم-

 .نبود مهم هم آن و دانست نمی نداخت،ا باال ای شانه افرا

 کنی؟ تماشا منو بایستی همینطور خوای می-

 بگید؟  میشه کنم،  چکار باید  دقیقا-

 . نمونیم  گرسنه  نهار برای  الاقل کن، درست چیزی یه بیا خب-

 !من؟-

 کنم؟ درست من داری  انتظار نکنه-

 تنها! باشد گرفته یاد را  آشپزی بود قرار چطور و کجا از کرد، نگاهش تنها افرا

 .کرد می درست چیزی مهگل وقتی هم  آن بود، بلد را جزئی چیزهای

 :گفت ای مزه با لحن با و کرد ای سرفه تک اهورا

 .کنیم می کاریش یه باهم بیا بزنی،  غمبرک خواد نمی حاال خب-

 جایی یک از باید چی،  که  باالخره شد، همراهش و داد تکان سر تند افرا

 .بگیرد  فاصله بودن خاصیت بی این از تا کرد، می روعش

 روز چهار تنها زد، مطمئنی ی خنده و کشید پرپشتش موهای میان دستی مرد

 .بود کرده خوبی پیشرفت حال هر به اما داشت، فرصت دیگر

* 

 در بود،  خاصی انسان کرد، می نگاه اهورا حرکات به و بود  ایستاده گوشه یک

 رسید، می که وقتش اما کرد، می رفتار و زندگی زاده اشراف اینکه عین

 !نداشت  آن از ابایی و کرد می هرکاری



 .گذاشت پوزخندش پای را دختر خنده و برگشت هوا بی مرد

 : گفت و داد باال ابرویی

 !شه نمی تنبل انقدر که دختر کمک، بیا بخندی اینکه جای به-

 ؟کنم چکار باید من نمیگین، چیزی که شما خب-

 .کنم درست  خوشمزه خوراک یه خوام می بگیری؟ پوست هویج تونی می-

 .بلدم اوهوم،-

 .باش زود پس خوبه،-

 مدام و زد می سوت مرد خندیدند، می رویش به  آبدار و نارنجی های  هویچ

 .آمد می هم خوبی بوهای گذاشت، می سرش به سر

 عروقش در عجیبی شور و بود  گذاشته تاثیر اوهم حرکات روی اهورا هیجان 

 خندید؟ می نباید  او چرا خندید، می رویش به داشت زندگی بود، پیچیده

 .شد مرد های  بچگانه همراه هم او و  گذاشت کنار را موهوم خیال و فکر

 بخوریم؟ چی قراره حاال-

 سر موهایش از ای طره باز  همین برای پرسید، می سوال و  بود  شده دوال

 .افتاد مرد های بازو روی و خورد

 .کرد فکر سوالش به بعد و  انداخت دختر موهای به نگاهی برگشت اهورا 

 انگشتانش میان را افرا  موهای پایین و نشست لبهایش روی شیطانی لبخند

 .گرفت

 هفتاد و صد پارت

*** 

 میگی؟ چی هوم بخوریم؟ نهار جای به رو تو چیه نظرت -

 :گفت تنها  مبهوت، دختر

 !?اهورا -

 یک به چیزی میکرد، صدا پیشوند و پسوند بی را او اینطور که بود باری اولین این

 اما نداشت، برایش اسمی که چیزی خورد، تکان مرد وجود در ناخواسته و باره

 .داشت الزمش

 کاهی پر مثل کشید، باال و چسبید را دختر کمر مکث بی و کرد رها را موهایش

 .بود چشمانش وبرویر دقیقا حاال و شد بلند زمین روی از

 ولع با شده، باز جهان به چشمش تازه که کسی مثل و میزد نفس نفس

 .کرد رصد را دختر مضطرب چشمان

 !زیبایی های عسلی چه

 ..بگو دیگه بار یه-

 بگم؟ چی -

 ...گفتی االن که همین-

 به را پایینش لب و شد زیر به سر بود، شده کالمش متوجه انگار تازه که افرا

 .نیست نفسی دیگر کرد، حس  و بست را چشمانش و یدکش دهان

 ...بگو دیگه بار یه-

 !؟ رو چی -

 ...گفتی االن که همین -

 !نمیاد یادم چیزی من -



 ...وگرنه بگو، افرا-

 کنار و کشید عمیقی نفس برد، موهایش میان را اش بینی و گفت را این اهورا

 :آمد حرف به دختر گوش

 ...جون دختر باش زود -

 به را اساطیری اسم آن دوباره متعجبی، لحن با و کشید پس را سرش تند رااف

 .آورد زبان

 !کاویید را دختر صورت بند بند و کشید عقب را خود اسمش، شنیدن با اهورا

 .بود خداوند نقاشی راستی به 

 و حیف اما شود، حل ی شیشه عروسک آن در که داشت را این تاب و تب چقدر

 ....حیف صد

 یک و هفتاد و صد پارت

* 

 غذا سوختن و گذاشت زمین را دختر نبازد، را قافله اینکه برای بعد، ای ثانیه اما 

 .کرد بهانه را

 !سوخت غذام ببین کنی، کار نمیخواد برو، بیا اصال -

 .کشید کنار را خود تشویش، پر و زده خجالت افرا

 .افتاد اش بازی یاد باز شد، عادی قلبش ضربان و آمد جا که حالش

 .رود هدر ای ثانیه میداد، اجازه نباید

 .ایستاد یش روبرو کننده، دیوانه عطر آن با باز و کرد مظلوم را دارش تب چشمان

 کنی؟ سوءاستفاده زود، باید تو گفتم، چیزی یه من حاال -

 .شد براق مرد صورت در و رفت در کوره از بار این افرا

 لحظه یه نباش، میگی لحظه یه میخواین؟ چی دقیقا هست معلوم اصال -

 !خدا به شدم دیوانه باش، میگی

 شد، خیره بود، شده آویزان که هایی لب به و زد نمایی دندان لبخند تنها اهورا

 !گفت حیایی بی مردک لب زیر و کرد اخمی هم افرا

 هم خودش دیگر قطعا را او شود، مرد احواالت خیال بی کال گرفت تصمیم بعد و

 !برگشته بخت دختر آن به برسد، چه شناخت، نمی

 

 پشت به آرامی ضربه انگشت، با افرا که کرد می تست را غذا مزه داشت

 .زد دستش

 .نکنید دستمالیش انقدر بخورما، غذا این از قراره منم -

 انگشتارو این که اینن هالک نفر چند میدونی بخواد، دلتم! خدا رو تو کن نگاش -

 بخورن؟ طوری همین

 ! احمقن که بس -

 احمقن؟ -

 !میشه بد حالش آدم خب، کاری چه اوهوم، -

 را خالص تیر باید! بود وقتش شاید گرفت، دندان به را لبش و زد ای قهقهه اهورا

 .میزد

 دو و هفتاد و صد پارت

 



 کنیم؟ امتحان بار یک خوای می -

 کنیم؟ امتحان رو چی -

 ...رو تو منم بخوری، منو تو -

 نمی درک را  مرد منظور خوب خیلی ، میزد بیرون حدقه زا داشت دختر چشمان

 .نیس خوش چشمانش حال دیگر که فهمید، می را  این اما! کرد

 .بود گرفته خود به عصبی حالتی و میزد نفس نفس

 .کوبید اهورا ی سینه به مشت با و سایید هم روی را دندانش

 گذره؟ می چی ذهنت تو هست معلوم اصال میگی؟ چی داری-

 می زد، بیرون آنجا از ، گرفته گر تنی و خنده با گذاشت، عقب قدمی هوراا

 !بود کشیده گند به را  چیز همه انگار اما کند، عاصی و اسیر را دختر خواست

                                                                                                                                                                 

 کار وقت هیچ چرا انداخت، زد می قل  اجاق، روی که غذا ظرف به نگاهی

 می خراب را چیز همه  همیشه مرد چرا رسید؟ نمی  نتیجه به مشترکشان

 کرد؟

 !فهمید؟ نمی را او اصال چرا 

 درون را غذا و شد  شیمانپ بعد  ای ثانیه اما کرد، ش نثار  بیراه و بد کلی دل در

 .ریخت ظرفی

 !باشد تفاوت بی  توانست می چطور است، گرسنه بود گفته

 را تند مزه انداخت،  پیشانی به اخمی بود، تند کرد، تستش قاشق سر با

 !نداشت دوست خیلی

  و رنگ خوش تنها انگار مکزیکی مرغ گذاشت،  ظرف کنار لیمویی و کرد کج لبی

 !بود لعاب

 بحث  آن با و بود اتاقش در  احتماال برداشت، را سینی و کشید یعمیق نفس

 .نداشت آمدن  بیرون برای هم اعصابی تمام،  نیمه

 .شد اجازه  منتظر و زد در

                                                                                                                          ***                         

 . آمد حرف به اخم پر و کرد پرت ای گوشه را بلوزش در صدای شنیدن محص به

 خوای؟ می چی بله؟-

 تو؟ بیام میشه-

 !بود شده قدم پیش خودش باز زد، پوزخندی اهورا

 .ندارم وقت خیلی اما ، بیا-

 الیق ابدا او فرستاد،  لعنت خود جای بی  دلسوزی به و کرد پفی عصبی افرا

 .نبود  دلسوزی

 سه و هفتاد و صد پارت

*** 

 .اینجا بیا باش زود ، اومدی شد خوب  -

 !آوردم رو غذا  -

 .کنار بذارش فعال ممنون، اهوم،  -

 !میشه سرد  -

 .میکنیم گرمش دوباره نیست، مهم  -



 فرقی هم او برای گذاشت، میز روی را سینی و انداخت باال ای شانه دختر

 .بخورند بعدا توانستند یم نداشت،

 :گفت و ایستاد مرد روبروی جدی، صورتی با

 کنم؟ چیکارم باید بگید خب،  -

 .بزنش برام شده، بلند سرم پست موهای  -

 ...نیستم بلند! من؟ چی؟  -

 .نیست سخت اصال میدم، یادت اینجا بیا  -

 آرایشگاه؟ رین نمی چرا  -

 .کرد پشیمانش مرد رافروختهب ی چهره که کند،  امتناع بازهم خواست

 کنم؟ چیکار باید باشه، باشه،  -

 کار هیچ همین، نیا موهام خط تو فقط بده، حرکتش و پوستم روی بذارش  -

 .نداره خاصی

 ماندن اما نبود، سختی کار شد، مشغول و گرفت دست در را دستگاه مردد افرا

 .نبود راحتی کار بداا میزد، موج درونش شمایل آن با مرد تن عطر که فضایی در

 و  کشید نرمش و شده شیو پوست روی دستی انداخت، گردنش به نگاهی

 .گذاشت کناری را دستگاه

 .سوخت می فرم نا کشید، گردنش روی دستی اهورا

 .سوزه می پوستم بیار، رو روغن ی شیشه اون  -

 برای را او که میگفت اول از کاش برداشت، را روغن ی شیشه و کرد اخمی

 !است آورده گاریبی

 .کرد پخشش انگشت نوک با و ریخت پوستش روی قطره چند

 .شد تنش حائل پشت از دستانش و افتاد هم روی مرد چشمان هوا بی

 در قلبش و بود شده خشک دهانش باز لرزید، تنش روبرویش ی منظره از

 .کوبید می هایش شقیقه

 تند های نفس و هبست چشمان محو تنها است، حالی چه در فهمید نمی اصال

 .بود رفته پیش مرد ی سینه جناق تا آمد خود به وقتی بود، شده مرد

 کرد؟ می غلطی چه داشت گرفت، دهان به لبی و کشید پس را دستش

 باز را مخمورش  چشمان میان کمی و انداخت تخت روی را خود رمق بی اهورا

 زد؟ می نبض تنش پوست باز چرا کرد،

 خواست؟ می را کوچک دستان آن نوازش دلش هم زبا چرا بود؟ کالفه چرا

 .کرد می اجرا را گفت می او چه هر باید بود اش وظیفه اصال

 !خواست می چیزی او از وسواس و استرس با باید چرا

 چهار و هفتاد و صد پارت

** 

 .رسید ذهنش به فکری بعد و انداخت  دختر  به  گذرایی نگاه

 .شد سینه به تدس و داد تخت پشتی به را اش تکیه

 : گفت دستوری لحن با و کرد ای سرفه تک

 .گرسنمه  خیلی ، بیار غذارو -

 !ها شده سرد-

 . نیست مهم نداره، اشکال-



 . ایستاد تخت کنار و برداشت را سینی داد، تکان سری افرا

 بذارمش؟ کجا-

 ...اینجا بیا-

 تر گشاد چشمانش کرد حس افرا کرد، می اشاره پایش روی جایی یک به مرد

 ای ثانیه شد، حبس نفسش و افتاد هم روی  پلکش  است، شده  همیشه از

 ! منتظر چشم جفت یک به دوخت چشم و داد بیرون کندی به را نفسش بعد،

 می جوارحش و  اعضا تمام اما نشت، پایش روی آرام و رفت تخت روی مضطرب

 .لرزید

 ! داد می نجاتش گاه عیدتب این از و  گرفت می را جانش ها روز همین خدا کاش

  معطلی؟ چرا دیگه، باش زو -

 دهنتون؟ بذارم غدا کنم؟ چکار قراره -

  داره؟ اشکالی آره،-

 فرق بر را غذا سینی مثال یا چالقی؟ خودت مگر بگوید، خواست می دلش

 ! بجود را اش خرخره حتی یا بکوید، سرش

 .بود رسیده تهاان به صبرش و میشود بسته و باز مدام اش بینی های پره

 .کرد پر  مکزیکی مرغ محتویات از را قاشق و داد اش بینی به چینی

 داد، می خوبی طعم. بست را  چشمانش و کرد باز را دهانش  اشتیاق با اهورا

 .خاص حس یک شبیه طعمی

 یک تمثیل افتاد، مرد خندان های لب و  بسته  چشمان به هوا بی نگاهش

 سمت و کرد پر را قاشق باز و رفت  ضعف دلش داشت، را ساله شش کودک

 .برد دهانش

 !شده  خوشمزه خیلی بخور، خودتم-

 طعم ، داشت حق اهورا گذاشت، خودش دهان در بار این و کرد پر را قاشق

 .بود رفته خودش دهان در  قباًل  که خصوص به داد می خوبی

 می جرات به شد، مشغول باز و نشست کوچکش های لب روی نمکی خنده

 .است خورده امروز تا که بود، غذایی ترین خوشمزه این بخورد قسم توانست

 .قاپید را دستش مچ اهورا که  شود بلند خواست و  گذاشت کناری را سینی

 پنج و هفتاد و صد پارت

* 

 !کجا؟ -

 خواست؟ می چه دقیقا جانش از شد، خیره مغموم های چاله سیاه ان به مات

 کجا؟ مرد رنگ هزار دنیای و جاک او گذاشت؟ نمی راحتش چرا

 دیگر دست با کمی میزد، زق دستانش مچ روی مرد، سنگین دستان جای

 !بود مرد ونقیض زد احواالت درگیر هنوز و کرد لمسش

 تحملم؟ قابل غیر انقدر کنی؟ فرار خوای می مدام چرا -

 .کند فرار خودش از خواست می واقع در او نبود، اینطور ابدا

 ...فقط نیست، ارک در فراری -

 زل اهورا چشمان در بیشتری، جسارت با و کشید باال را اش عسلی چشمان

 !ندید کشید می را ش انتظار که چیزی اصال اما زد،

 !میزد موج مرد چشمان در خواهش و شیطنت انگار



 .کرد نمی کار مشاعرش باز و بود شده منقبض عضالتش

 .کرد نگاهش همیشه از تر کننده مجذوب و کرد جمع را لبانش اهورا

 !پاست بر غوغایی چه درونش در دانست، می خدا فقط اما

 این به لعنت جوشید، چشمانش کاسه در ناخواسته اشکی و خورد پیچی دلش

 .لعنتی دنیای

 کند، شدنی را دنیا های نشدنی تمام داشت سعی که داشت کم زمان انقدر

 ....را دختر سیاه نگاه رنگ حتی

 رو و زیر را چیز همه تا کشید، می را مد جزر یک انتظار و ودب شده تند نفسش

 .بسازد نو از و کند

 جو این نه خواست، می شیطنت دلش اهورا و میشد سنگین داشت فضا

 ...را بار کسالت

 روی را سرش و انداخت دختر کمر دور را دستش و گرفت تخت از را اش تکیه

 .گذاشت اش شانه

 کند، حسش دختر خواست می ببرد، بین از را بینشان فاصله این خواست می

 ...بسازد خاطره خواست می بفرستد، هایش ریه به را بویش

 .نبود دیگری چاره فعال اما شود، بخشیده نبود، مطمئن هرچند

 شش و هفتاد و صد پارت

*** 

 میگی؟ رو راستش بپرسم چیزی یه... افرا -

 سوالش جواب استیصال، و تعجب  ترس، از مملو نگاهی شد، تمام که حرفش

 .بود

 اهورا اما  شد، بلند جایش از زدنی هم بر چشم در و داد فرو را دهانش  آب افرا

 .چسبید را دختر  بازوان و ایستاد جایش در هم  او شد، مانع

 .االن همین خوام، می جواب  پرسیدم،  سوال یه میری؟ کجا-

 .بست را چشمانش و سایید هم روی را  دندانش  افرا

 !نداشت امکان جمله یک در کردنش  خالصه داشت، جواب دنیا یک اهورا سوال

 سخته؟ انقدر من بخشیدن واقعا یعنی بزن، حرفی یه ساکتی، چرا افرا -

 .برم بذارین کنم می خواهش ندارم، جوابی-

 به تفکر برای فرصتی اگر شاید برود، که خواست می واقعا کرد، نگاهش اهورا

 !گرفت می بهتری  هنتیج داد، می دختر

 سوقش اول نقطه به توانست، می  اشتباه قدم یک  که بود شرایطی در او

 .دهد

 !هست بهت حواسم اما ، برو باشه -

 .بود رسیده انتها به نفسش زد،  بیرون  اتاق  آن از  باالخره و کرد اخمی افرا

 .شد خیره روبرویش مضحک تصویر به و زد برگی

 .داشت  گفتن برای حرفی کدام هر و بود  شده متعدد حاال هایش  نقاشی

 مرد نگاه کشید،  موج و کج های لب  دور نقشی و گذاشت صورتک روی دستی

 !بود اهورا خندان چشمان تمثیل انگار

 تصمیم توانست نمی کشید، انگشتانش میان را  کاغذ و زد چنگی هوا بی

 .زد می نبض وجودش بند بند در دلخراشش، های زجه صدای هنوز بگیرد،



 مرد بود، کم صبرش و  خواست می جواب و بود پرسیده سوال یک اهورا اما 

 .دانست می خوب را این بود، کم صبرش

 در سنگینی  بغض با که کرد می حس قلبش در دردی  نشست، تختش روی

  که مادری  هوای بود، کرده را نارین هوای دلش چقدر بود، شده همراه گلویش

 !داد می محبت و عشق بوی

                                                                                                                                   هفت و هفتاد و صد پارت

                                                                                             ***                                                                          

 را مرد راحت اینقدر بود قرار چطور شد، اکو مغزش در واری ناقوس صدای

                                        !                                                    بود شده نابود مرد تصمیم با اش، آینده و حال ، گذشته کل وقتی ببخشد

.                                             پذیرفت نمی عقلش ابدا که هایی حرف داشت، هایی حرف هم قلبش اما

 گرفتن تصمیم خواهد، می چه برای را بخشش این پرسید، می مرد از اگر شاید

 حالی در ببخشد، را او دختر که ودب مهم برایش چرا اصال!           بود تر راحت

!                                         کرد می اثبات دیگری جور را موضوع این جایگاهش که

 پس را بود افتاده هایش گونه روی هوا بی که اشکی و کشید صدایی پر نفس

                                                                                                                                    برسد؟ آخر به بود قرار کجا و کی ها گریه این زد،

 داشت اهورا که بود ها ساعت و بود نشسته اتاقش در که بود ها ساعت

 هیچ فهمید، می خوب را این ، رسید می جنون به داشت کرد، می نگاهش

 و!                              بود ندیده حساس و ارقر بی اینطور را خودش وقت

 کرده متغیرش اینطور دختر آن وجود در چیز چه دانست نمی ، همه از بدتر

                                        .                                                                            کند زندگی دختر تنفر خیال با خواهد نمی دیگر بود مطمئن اما است،

.                                                  گفت رمقی بی ی بله و زد را اتصال ی دکمه ، شد بلند اش گوشی صدای

                                                                                                                                    خوبی؟ مرد، چطوری -

 چطوره؟ سمیرا خوبی، تو ممنون -

 کردی؟ فکراتو ، خبر چه خوبه، اونم -

 ...وقتشه دیگه شده، درست چیز همه کردم، فکرامو سهند، آره -

 تجدیدنظر خوای نمی میشه؟ چی دختر اون تکلیف اهورا اما فهمم، می باشه -

 کنی؟

 .نمونده وقتی سهند، هدیر خیلی دیگه -

 .کنیم اوکی هم با رو مسائل یکسری باید ببینمت؟ کی پس ، باشه اوهوم -

 دیگه شاید کنم، استفاده رو فرصت تموم خوام می م، خونه که فردا پس تا

 !نباشه وقتی

 ...جوره همه مرد، کن استفاده درست پس -

 .شد بلند اش قهقهه صدای و گفت را این سهند

 .کرد قطع را تماس و زد خندیپوز هم اهورا

 هشت و هفتاد و صد

**** 

 !بفهماند دختر به را حالش و حس بود نتوانسته هنوز شاید ، شد بلند جایش از

 هیچ بدون و افکارش با ، خودش افرا بگذارد بود، داده قول خودش به هرچند

 .است مرد آرزوی تنها روزها این که برسد چیزی به جبری،

 ! بود امید جای هنوز بست، را چشمانش ای لحظه و دکشی صدایی پر نفس



 بوی کرد، می تر بلند را قلبش ها تپش صدای که بود؛ چیزی دختر چشمان ته 

 !آمد می هایی نسیم

 به او روز، چند این در که بود بار چندمین این شد، منتظر و زد  در به ای تقه

 امد، می حساب به تشکس یک مغرور، اهورای برای این و بود آمده دختر سراغ

 .شکست... بود رویش اسمش هم باز اما بود، ملس شکست این هرچند

 را افرا اغواگر صدای وقتی  بعد، ثانیه اما پیچید، ذهنش در تلخی حس آن یک

 .شد تپش پر قلبش و لرزید تنش باز شنید،

 !بله؟ -

 .انداخت دختر مغموم نگاه در نگاه و کرد باز همیشه از تر آرام را در

 کردی؟ قایم رو خودت باز -

 چی؟ برای! نه -

 !جایی؟ این ساعت چند میدونی -

 باشم؟ کجا باید اینجاست، جام من -

 .نیست دیگه حاال حداقل  نیست، که میدونی خوب خودت افرا -

 .آمد جلوتر کمی و کرد اخمی افرا

 نیست؟ دیگه که کرده تغییر چی چرا؟ -

 ...چیزا خیلی -

 چی؟ مثال -

 .زد جانی بی لبخند و داد فرو نرم را دهانش آب اهورا

 بگم؟ باید حتما -

 تنها باشم، کنارتون خواین می ازم وقتی پرسیدین، رو سوال اون وقتی -

 گم؟ نمی درست باشین، داشته دلیلی یه هاتون خواسته برای باید نباشم،

 نه و هفتاد و صد پارت

**** 

 رساند، هیچ به را فاصله رفت، یم پایین و باال زور به که نفسی با اهورا 

 :آمد حرف به همیشه از تر تاب بی و برد افرا نرم موهای الی دستی

 بهم چی ،خونه تاریک و کور و سوت سالن توی پیش، روز چند میاد یادت -

 گفتی؟

 چندان نه ی گذشته به زده نقب و کرد تنگ کمی را اش عسلی چشمان افرا

 .گفت می نآ از مرد که دوری

 !بود؟ شده حکاکی ،مرد ذهن در که بود گفته یزچ چه

 میهمان را داغش نفس و کشید دختر پیشانی روی انگشتانش سر با اهورا

 .کرد گلگون های گونه

 نه؟ مگه ،نمیاد یادت -

 !زند می حرف چه از مرد دانست نمی داد، تکان سری افرا

 سکوت نیتو نمی گفتی، و ایستادی عمارت، برگشتیم هم با وقتی شب اون -

 تنها و تک دخمه اون تو روز همه اون گفتم بیاری، تاب رو  اینجا تنهایی و

 دادی؟ بهم جوابی چه که هست یادت رو این دیگه حتما...بودی

 بند نابخردانه، که میزد حرف شبی از مرد انداخت، زیر را سرش زده، خجالت افرا

 .بود داده آب را



 کاش! دیگر ادامه نمی داد ااهور کاش کرد، می کرش داشت قلبش صدای

 !کشید نمی رخش به را حماقتش واضح اینقدر

 وقت از شایدم یا شب، همون از میفهمی؟ تونم، نمی دیگه تو مثل دقیقا منم -

 ...افرا تونم نمی دیگه نتونستم، دیگه نیست، یادم که وقتی بی

 !?توانست نمی را چیز چه دقیقا کاووید، جذابش صورت در

 را اش چانه و کشید سینه به هوا بی را سرش خواند، نگاهش در را تردید اهورا

 های شانه دور را اش قوی دستان  و گذاشت دختر پریشان موهای روی

 .کرد حلقه  ظریفش

 

 "پارت صد و هشتاد"

 می دونی چیه افرا؟ -

 .خیره شد ،گوی تاریکبه آن دو افرا سخت سرش را بلند کرد و 

 ترسی؟من ب من زده به سرم، باید از -

 بی تامل پرسید؟

 اتفاقی افتاده؟ ؟چرا -

 .اوهوم -

 چی شده؟ -

شم،  فقط می دونم وقتی تنها می !ونماسیر شدم، شایدم آزاد شدم نمی د -

 .، دیگه خودم رو نمی شناسم افرانفسم می گیره

 .دقیقا حال او را داشت افرا بی قرار نگاهش کرد،

 یزایی که برای هم جنسمن قبال خود دار بودم، برام هیچی مهم نبود، حتی چ -

 .اهمیت داشتام خیلی ه

مرد این را گفت و پوزخندی زد، باید با این تعاریف خجالت می کشید، اما اهورا 

 !اهل خجالت نبود

آرووم ندارم دختر، آرامشم رو گم کردم و به جاش اما حاال، حالم عوض شده،  -

نعره یک حس سرکش داره تو وجودم فریاد می زنه، حس سرکشی که مدام 

 .می زنه، لمسش کن

همه چیز   ،زیر و رو شد، تا همین جا هم وجود افرا با این حرف مرد به یک باره

 !از این اعتراف ،به هم ریخته و فاجعه بار بود، چه شود از این به بعد

 .دختر را رها کرد و دستی گوشه ی چشمش که پر آب شده بود کشید

 !مردی در سن و سال او نبود ابدا برای ،هیجانی که به تنش ریخته بود

 .نش و دکمه اش را باز کردهدست برد سمت پیرا

 .کرد ان بزرگ مرد، لبان خشک شده اش را با زبان ترافرا مات دست

به مشمام دختر می عضالت پیچ در پیچ اهورا عرق کرده بود و عطر تنش را 

 .رساند، داغ بود و با همیشه فرق داشت

 .ی شکمش کشیددست افرا را گرفت و نرم رو

 ...حالم خوب نیست افرا -

سرش را نزدیک گوش دختر آورد، تب زده بود و پر عطش، این را هم خودش می 

 .دانست هم دختر
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آب دهانش را فرو داد و سعی کرد تسلطی روی نفس های نا منظمش داشته 

 !طیفشباشد، اما محال بود، او هم احساس داشت، آن هم از جنس ل

 چیکار کنم؟ -

 .آروومم کنن -

 .بلد نیستم -

 .لبش را روی الله گوش افرا گذاشت، رطوبتش رعشه به تن دختر انداخت

 .نوازش بلدی؟ نوازشم  کن -

شد، اهورا  انگشتانش مماس سینه ی ستبر  افرا کمی فاصله گرفت و سر

 .هم باخود جابه جا می کرددستش باال و پائین میرفت و همراهش جان مرد را 

 .تنش عرق کرده بود و پوستش متورم

 !تا به حال همچین تجربه ای نداشت

  مرد در حال دگرگونیست  حس می کرد، تنها  ،عصر پارینه سنگی مثل یک زن در

 .عاقبت این لمس و نوازش به کجا خواهد رسید ،دانست اما ابدا نمی

می هم بود، اینکه خودش و جسمش هم این نوازش را  حس دیگر کی هرچند

 .د روی گرده اش راه گرفترپشتش تیری کشید و عرقی سخواهد، 

 .اهورا باز فاصله را کم کرد

 .می خوام ببینمت -

 !و چشمانش را به مرد دوخت، مگر االن داشت چه کار میکرد؟افرا سر بلند کرد 

دستش را روی گلوی افرا گذاشت و کمی پائین کشید، کف دستانش هم عرق 

 .ابه ی خون بودکرده بود و چشمانش غرق

 .دستش باز پائین آمد و باالی سینه ی ظریف دختر ایستاد

 .می خوام ببینمت افرا -

 .حرفش را نیمه رها کرد و لبانش را روی صورت دختر کشید

 .داشت دختر را می ترساند ،نفس های منقطع شده اش

 ...حالت خوب نیست؟ داری می لرزی اهورا -

 .افتاد شاه او روی تخترا از پشت چنگ زد و همر موهای افرا

، نه باال می آمد نه پائین تنش سنگین بود و نفس افرا در سینه جا مانده بود

 .می رفت

 !نمی خوام ازم متنفرشی، اما حالم بده، دیگه نمی تونم تحمل کنم -

که با یورش او،  ،مد و روی سینه های ظریف دختر افتادآن ینگاهش پائ

 .سخاوتمندانه در معرض دید بودند

اما همین کافی  و بوسه ای داغ روی آن نشاند، گرفت تر ی فکر سرش را پائینب

 .بلرزدو به خود  بیایدتمام محتویات معده ی افرا باال بود تا، 

قاطی  شاما تمام حس های در شرف وقوع است، نمی دانست چه اتفاقی 

هم نمی خواست، اما از او و خودش متنفر  ،شده بود، هم مرد را می خواست

 .در طلب نوازش های مرد دل میزد ،اندام زنانه  اشهم   ود،ب

 .به معنای واقعی به جنون رسیده بود

زیر لباس دختر رفت و پوست تنش را  اهورا ، وقتی دستانای بعد ثانیه   اما

 .دیگر همه چیز به آخر رسیده بود ،لمس کرد
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 .صدای نعره اش بلند شد

 ...برو بیرون -

 چی شد اهورا؟ -

به خود لرزید و حاال هم داشت نعره می زد،  ،شد از روی دختر با شتاب بلند

 !خراب ،حالش خراب بود

 .کنم گفتم برو بیرون افرا، خواهش می -

مرد به بی حرف  و پر اخم از جایش بلندشد، اما قلبش در سینه می کوبید، 

 .واقع به زنجیر نیاز داشت

در را پشت سرش بست، هنوز  و نزار فرو داد وآب دهانش را با آن حال زار 

اهورا چرا آمد، چرا تمنا و خواهش کرد، چرا چشمانش دوباره غم  ه بود،نفهمید

 !هنوز تنش نبض می زند داشت، هیچ کدام را نفهمید، حتی نفهمید چرا

 "نکنه انتظار داشتی به کارش ادامه بده"لبی به دندان گرفت و بر خود نهیب زد 

 ..."نه، اما"خودش جواب داد دوباره با

 !"گمی؟ نمی دونمرنه؟ پس چته، چرا سرد"صدایی در سرش ناقوس وار کوبید

پایش را روی زمین کشید و وارد سالن اصلی عمارت شد، کاش دختر ها و 

 !می گشتند، واقعا این شرایط برایش غیر قابل تحمل شده بود مهگل بر

باز وی اولین مبل ولو کرد و دستی الی موهای پریشانش کشید و خود را ر

 .همان چشمان خسته اش شدینفهمید کی خواب م

*** 

خیالش راحت  ،اما به محض دیدن اهورا، صدایی آمد، بی هوا چشم باز کرد

 .، فاجعه آخر بوددر ان اوضاع شد، آمدن دزد

 .سرش را زیر انداخت ،اهورا به محض دیدن چشمان متعجب افرا

 .ب از موهای پریشانش می چکیدآد و دور کمرش بوحوله  یک تنها

 .جلو آمد و ملتمس دستان ظریف دختر را در دست گرفت

 !ببخشید افرا، اصال نفهمیدم چی شد -

 ...اهوم -

 االن خوبی؟ -

 !اما بد هم نبودمعنی نگاه نگران مرد را نمی فهمید، زیاد خوب نبود، 

مرد نگرانش او هزار برابر بدترش را دیده بود و حاال نمی دانست چرا یعنی 

 !است، او که این بار از در صلح وارد شده بود

 .خوبم -

اهورا دستی دور گردنش کشید، گفتنش سخت بود، اما باید می پرسید، به 

 .عواقبش نمی ارزید

 !افرا؟ -

 !چشمانش تردیدزبانش لکنت داشت و 

 ت که خیس نشد؟یجای -

 .سر بلند کرد، نگاهی به صورت عصبی مرد انداخت

 االن؟ -

 تاق که بودی؟نه تو ا -



 "پارت صد و هشتاد و سه" -

*** 

یعنی "افرا لبی کج کرد و شاید خنده ی محوی هم گوشه ی لبش نشست 

 "بیرون؟ مثل بچه ها نتونسته خودش رو نگه داره، برای این پرتم کرد

 !نه چیزی نشد -

 ؟مطمئن باشم -

 ...بله -

 .کاش دوش می گرفتی، به دردسر های بعدش نمی ارزه -

یعنی تا این حد وسواس داشت؟ اگر چیزی بود خودش می باز نگاهش کرد، 

 !فهمید

 .باشه میرم -

 .بازم ببخش، آفرین دختر خوب -

 چی رو؟ -

 !اتفاقی که افتاد، واقعا دست خودم نبود -

 از بچگی اینطوری بودی؟ نمی تونستی خودت رو نگه داری؟ -

 فقط نگاهش کرد، افرا نفهمید چرا و چطور این ،اهورا با چشمانی گشاد شده

سوال را پرسیده، فقط می خواست به او بفهماند مسئله ی زیاد مهمی 

 .نیست

از این حماقت، دخترک هنوز کوچک بود، هنوز نمی  زد اما اهورا دلش چنگ

از چه می  ،دانست واقعا چه اتفاقی افتاده، هنوز نمی دانست مرد روبرویش

 !گوید و عذر تقصیر می خواهد

برای این پست  ،به خود لعنت فرستاد چشمانش را روی هم گذاشت  و باز

 .فطرتی، برای این بی شرفی، برای  این خودکامگی

 ؟خیلی وقت بود اینطوری نشده بودم افرا جان، به کسی نگیا -

ترجیح داد دخترک را به خیال خام خود بگذارد، این بی آبرویی شرف داشت به 

 .واقعیتی که پیش آمده بود

زمانی برای  ،ند شد، او زمان می خواستنفس پرصدایی کشید و از جایش بل

 !بزرگ شدن نهال روبرویش و عجیب که وقت  تنگ بود

*** 

ساعت های گذشته بود و فردا روز آخر بود، روز آخر برای آخرین فرصت، تصمیم 

این بار از در دیگری وارد شود، وقتی می رفت، یعنی پایان  تمام رویا  ،گرفت

 ...ها

 .چرخاندپشت سیستمش نشست و چشمی 

تا برای شام بیرون  ،آماده شود داشت برای شام آماده می شد، گفته بود

 .بروند

 .بافت موهایش تمام شد و کش صورتی پایینش بسته شد

 !، چه دنیای قشنگی داشت این دخترباز خندید

بلوز حریر سفیدی تنش بود، نگاهی روی تخت که لباس های بیرونش را روی آن 

 .گذاشته بود انداخت

 "پارت صد و هشتاد و سه" -



 "پارت صد و هشتاد و چهار"

 

اولین دکمه را باز کرد، دومی را هم، سومی و حاال همه چیز در معرض دید بود، 

او را همه جور  می خواهد بود عرقی روی پیشانی اش نشسته بود، به او گفته 

 .و حاال داشت می دید، بی پرده و بی مزاحم  ببیند

 !اید خیانتکارش حماقت بود، یا ش

اما دختر را واقعا می خواست، شاید این جذر مدها برای محکم تر شدن 

 !تصمیمش نیاز بود

 .شده بود و  نفس هایش تند  ضربان قلبش

 !انگار قلبش در دهانش می کوبید اما ،بازدمی داد

چشمی روی هم گذاشت تا بلکه این وسوسه رهایش کند، اما در آن حال روز 

 .محال بود

 .را گشاد کرد و به تصویر روبرو خیره شدچشمانش 

 .نیم تنه ی سفید باز شده بود و جایش را به یک نیم تنه ی مشکی داده بود

 .سرش را زیر انداخت که بی هوا رگ گردنش گرفت

از درد به خود پیچید و لعنتی فرستاد، چقدر خار شده بود که با همچین چیز 

 !می شدهایی نفسش  و تسلطش پوچ 

بست و مشتی باز حواله دیوار کرد، روزگار بد بازی با او  راه انداخته  سیستم را

 !بود

 .به هوای تازه نیاز داشت، سریع لباس پوشید و از پایین پله ها افرا را صدا زد

 .من بیرون هستم، زود باش -

 .چشم االن میام -

 سرتکان داد و سوئیچ ماشین را در دست تاباند، خدا آخر و عاقبت امشب را باید

 .خودش به خیر می کرد

*** 

داشت غذایش را در آرامش می خورد و لبخند محوی روی صورتش بود که نشان 

 .از حال خوبش داشت

آرانجش را روی میز گذاشت و دستانش را در هم گره کرد، صدای موزیک 

 !این روزها روح لطیفی داشت انگار مالیمی آمد، همه چیز

 افرا؟ -

 .گفت که مرد تا به امروز نشنیده بود دختر نرم سر بلند کرد و چیزی

 جونم، بگو؟ -

بی هوا خندید، از آن مردانه های دلفریب که تمامی جنس لطیف دوستش 

 .دنتداش

 .جونت سالمت عزیز دلم -

 !افرا هم خندید، شاید هم بغض کرد، معلوم نبود

 .اما با حرفی که اهورا زد در جا خشک شد

 حست به من چیه؟ -

 واقعا چه حسی به او داشت؟نفسش در سینه حبس شد، 

 .دخترانه اش افتاد چینی بین ابروهای کم پشِت
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 ! نمی دونم 

 هنوز ازم متنفری؟ -

کاسه چشمش جوشید، خیلی وقت بود، تنفر جایش را به حس دیگری داده بود 

 .که اسمی برایش نداشت

 .نیستم...نه -

 بهت حس دارم، اینو می فهمی؟من اما  -

 !نمی فهمید ،استفهام نگاهش کرد، نهبا 

 .عاشق...حس دارم یعنی، عاشقتم -

در این  ،معنی عشق و حس داشتن را بیشتر از تمامی چیزهایی که تا به امروز

 !عمارت تجربه کرده بود می فهمید، اما باورش سخت بود

 .لرزی کرد و قاشق را  کناری گذاشت و سر به زیر شد

ین هم یک بازی جدید بود؟ آخر او را چه به دلش می خواست فریاد بزند، ا

 !؟ارباب، او را چه به اهورا، او را چه به عشق و عاشقی

 :پوزخند صدا داری زد و بالحن گزنده ای گفت

 دارین بازیم می دین؟ -

اهورا اخمی کرد، تا به امروز همه ی بازی های دنیا را کرده بود، از بازی حالش 

 .بهم می خورد

 .تدر کار نیس یبازی -

 خودتون حرفتون رو باور می کنین؟ -

 .اگه اینجا نبودیم، کاری می کردم که تو هم باور کنی -

 .پره های بینی اش باز و بسته شد، زنگ خطر را خوب می شنید

 .یستخنده داره، اما من دوستت دارم و شرمی هم از این بابت ن -

 .نفس پر صدایی کشید و این بار دست به سینه شد

کالفه و عصبی زه انگار داشت مشاعرش به کار می افتاد، شوکه شد بود و تا

 .چشم هایش را مدام باز و بسته می کرد

 .برای شما  من چیزی ندارم -

 ...داری -

 ...ندارم -

 .بی خبری ازشنمی دونی،  -

 بدنم رو میگید؟ -

 !نه افرا -

 رسیده؟ یچیز بیشتری دارم؟ نکنه بهم ارث -

 !چی میگی دختر؟ نمی فهممت -

 .ه ستحرفتون واقعا مسخر -

پوزخندی زد، فهمیده بود مرد به او کشش دارد، فهمیده بود باز این را گفت و 

را پای تنهایی و شاید هوسی آن  دلش می خواهد مدام کنارش باشد، اما

باز هم  ،محال بود با ان همه بالیی که سرش آورده استزودگذر گذاشته بود، 

بار از در عشق وارد گول حرف هایش را بخورد، می خواست برای آزارش این 

 !؟شود
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تنبیه شدم، خواهش می کنم  ،مه هاکرده و نکرد بابت من به اندازه ی کافی از -

 !تحمل این کی رو واقعا ندارم ؟تمومش کنین، چی از جونم می خواین

 .گرفت  در دست ،اهورا بی هوا دستان دختر را که می لرزید

 که می گم دوستت دارم، عاشقتم، اسمش تنبیه؟ه چیه ی افرا؟ این یتنب -

 .یه دنیا با شما فاصله دارم آره، تنبیهبرای منی که  -

 .ازم دریغ کنی اومدم جلو تا این فاصله رو پر کنم، تو حق نداری این آرامش رو -

 .می دونم -

 !نگاهش کردمبهوت اهورا 

گرفتم رو، یاد  شق تونکه حق هیچی رو ندارم، حتی قبول نکردن عمی دونم  -

 می چسبه؟ ،اینجا فقط جبر  رو بپذیرم، اما عشق زوری

 بهم فرصت بده افرا، بهم فکر کن، یعنی انقدر غیر قابل تحملم؟ -

سیاه چال  ،افرا نگاهش کرد، به او فکر می کرد، تمام ذهنش را یک جفت

 .مغموم پر کرده بود، روز و شبش همه او بود، اما احمق که نبود، زودباور که نبود

 ...ا آخرین روز افرافرد -

 .بی هوا دنیا دور سرش چرخید و نفسش حبس شد

 .چشمانش لرزید و لبانش متورم شد

 یعنی چی؟ -

 .دارم میرم -

 دارین می رین؟ کجا؟ -

 .از ایران می رم -

به انتهای  ،این را گفت و سر در گریبان شد، افرا حس کرد از یک پرتگاه عمیق

 .نبض می زدافتاده بود و سرش  افتاده است، بند بند وجودش به رعشه دنیا

 برای همیشه؟ -

 !نمی دونم -

اصال با دوری و  ؟کرد نمی دانست؟ پس او چه می شد، با این اسارت چه می

 نبود او چه می کرد؟

 .این ته نامردی بود، ته ته نامردی

نفس بکشد، اهورا هم بلند  فضابی فکر از جایش بلند شد، دیگر نمی توانست در این  

 .ه حساب کردن میز نبود، قبال حساب شده بودشد، نیازی ب

پشت سرش آرام راه افتاد، باید می گذاشت حرف هایش را خوب در ذهن جا دهد، 

 .حرف کمی نبود

 .مسیر نا معلومی را پیش گرفت و در سیاهی گم شد

 .، که هیچ کس و هیچ چیز  را نمی دیدانگار وارد یک خالء شده بوداهورا هم رفت، 

کف پایش ذق می زد، اما هنوز دست بردار نبود، اهورا ترسید، ساعتی گذشت، 

 .داشت از محدوده شهر خارج می شد
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 .کنارش ایستاد و دستی سر شانه اش گذاشت

 .مثل برق گرفته ها برگشت و لرزان نگاهش کرد

 .برمکه ، یعنی جایی رو ندارم ینجایی نمی رم، نگران نباش -

 ...امنو ببخش افر -

گفتم این هم یک بازی،کجای دنیا فردای روزی  ندیگه دیر برای این حرف، دیدی -

و میرن، کجای دنیا نامردی رو به عشق  که به معشوق اعتراف میکنن، می ذارن

 ؟تعریف می کنن

 با او کاری کرده بود ،را به خود چسباند، در این دو سال او شانه اش را کشید و 

ش می شد، حتی االن هم همه چیز همپای ،زیکه مثل عروسک خیمه شب با

 !جرات اعتراض نداشت

می خوام انقدر ازت دور بشم که جبری نباشه، که زوری نباشه، می خوام  -

ببینی دلت برام می لرزه، ببینی می تونی بدون من هم نفس  ،وقتی نیستم

نی ، میرم تا وقتی که خودت بگی اهورا برگرد، تا وقتی که بتونم تو یا نه بکشی

عشق رو ببینم، تا وقتی که انقدر بزرگ بشی که حال امروزم رو  ،نی چشمات

 .فقط کنار هم کامل می شن ،زن و مرد ،بفهمی، تا وقتی که درک کنی

 .افرا نفسی گرفت و سرش را در سینه ی مرد محکم کرد

 .باز داشت اراجیف بهم می بافت

 !حرفش را باور نکرد

 .فت و در چشمانش خیره شدرا قاب گر دختر صورتدست برد و 

 افرا من به این عشق محتاجم می فهمی؟ -

 !اهورا و احتیاج

به چشمای همیشه  ،محتاجم دختر، به نفس هات ،به بودنت ،داشتنتبه من  -

 خیست، به تن گرمت، بازم بگم؟

 .نفسش را پر صدا بیرون داد

تش را انقدر مفید بود  و خود نمی دانست؟ مگر خود او نبود که تمام احساسا

 کشته بود، مگر خود او نبود که همه چیز را به نابودی کشیده بود؟

 .افرا نگاهش کرد، سرد و ساکن، بی هوا لب زد و مرد را به قهقرا کشاند

 برنده این بازی  من بودم؟ نیعنی می گی -

 .ثانیه ایستاد و زمان ثابت شد

 یک جمله بود، تنها یک جمله چند حرفی؟

ک درد داشت، به این جایش فکر نکرده بود، به باختی اما قد تمام عرش و فل 

حق افرا فکر نکرده بود، حق داشت، هم ثانیه ای  ،که دختر از آن دم می زد

 نداشت؟

می حس کرد زانوانش در حال خم شدن است، حس کسی را داشت که 

 .بگیرندکه خودش بداند، جانش را از پاهایش  نآذره ذره و بدون خواستند، 

 .روی زمین سرد نشست ،مغمومسرخورده و 

 .د، باخته بود، دختر راست می گفتبازی را باخته بو
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 !افرا خندید، هیستریک بود شاید

 . روبرویش زانو زد

 .دستانش را از ساعد گرفت و کمی تکان داد

 .گریه کن -

 چی ؟ -

 .گریه کنپس مگه نمی خواستی ببخشم،  -

 .افتاداش راه گرفت و روی گونه  ،مرد اشکی از گوشه ی چشم

 .ته بازی همین بود

 .اما من به خودم قول دادم ،تو نمی دونی -

 !اهورا مات نگاهش کرد، انگار جایشان عوض شده بود

 می زدی،  وقتی من رو آوردی به عمارت، یک شب داشتی ساز ،چند ماه پیش -

 یادت هست؟

 !اهورا باز نگاهش کرد، خوب یادش نمی آمد

 ...دادم یقولبه خودم  -

 .داده بود افتاد شجمله اش را نیم تمام گذاشت و یاد قولی که به خود

تو رو خوب نمی شناسم مرد مرموز، اما می دونم یک روزی، یک جایی، "

اشک چشمای مغرورت رو می بینم و اون موقع ست که نیشخندم دنیات 

 "رو زیر و رو می کنه

 .یدمدیگه مهم نیست، چیزی که باید ببینم رو د -

 

*** 

به ، تابو ها و خط قرمزهایش خشمش ، حس انتقام جویانه اش،تمام غرورش

.ه بودو به فنا رفت ه بودیک باره دود شد  

.دیگر چیزی برای از دست دادن نداشت  

همین  ،خراب می شود  روی سر آدم ، در کسری از ثانیه،دندنیا که می گوی

 است؟

.دنیا روی سرش خراب شده بود  

.و از جایش بلند شد نفس نفسی زد  

با خرده ها و  حاال می خواست آن دختر بچه، کوه غرور را زیر پا له کرده بود و

.بسازدمجسمه ی بی جانی  ،سنگ ریزه هایش  

*** 

حتی صدایش را هم نشنیده بود، اما  ،تا همین نیم ساعت پیش ،از خود دیشب

.می لرزاند  شیشه های عمارت را هم ،حاال عربده هایش  

کرد، گویا بلیط رفتنش برای  می شک نفر نعره می کشید و مدام شماتتسر ی

!دو روز عقب افتاده بود  

.نمی دانست خوشحال باشد یا غمگین، هنوز در سردرگمی محض بود  

!از خواسته اش برگشته بود اهورا قهر بود، انگار   

 احواالت دیگری ،برای نگرانی ییوقتی نمی دانی با خودت چند چندی، جااما 

.نیست  



صدای  ،چند دقیقه ی بعد پایش را شکم جمع کرد و سرش را روی زانو گذاشت،

.در بلند شد  

!مهگل باالخره آمده بود  

 ،ولی نمی خواست مهگل تازه برگشته ،گفت و منتظر شد، غم داشتبله ای 

.غم چشمانش را بخواند، اما حیف که بازیگر خوبی نبود  

.باز کرد و صدای هق هقش بلند شد تنها دستانش را ،به محض باز شدن در  

ناتنی انداخت و سرش را در سینه زن پنهان کرد و خود را در آغوش این خواهر 

:خفه گفت  

مهگل باالخره اومدی؟ -  

فدای دل کوچیکت بشم، خوبی خواهری؟ -  

خوب نیستم، خوب نیستم مهگل، چرا رفتی؟ نگفتی من تنهایی چی می ...نه -

؟کشم  

.دم، جبران می کنمببخش نفسم، شرمن -  

اگه دیر شده باشه چی؟ -  

اتفاقی افتاده افرا؟ -  

.مهگل این را گفت، خود را عقب کشید و سرتا پای دختر را کاووید  

"محال اهورا بالیی سرش آورده باشه" در دل به خود نهیب زداما سریع   

بهت دست درازی کرده افرا؟ -  

او روحش را بازیچه  ؟ستچه باید می گفت، دست درازی به جسم فقط ننگ ا

.کرده بود  
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*** 

.نه عزیزم -  

پس چی؟ چی شده دختر؟ -  

می خواد بره، می دونی؟ -  

!اهورا کی می خواد بره؟ -  

.افرا بغض کرده سر تکان داد  

کجا؟ -  

برگشتی در  ،نمی دونم، فقط گفت داره میره، داره از ایران میره و معلوم نیست-

!یا نهاشه بکار   

برای همین عربده می کشید؟ -  

.فکر کنم -  

باز بی  روزی از نو و از نو و  مهگل نفسی کشید و سری تکان داد، باز روز

.عمارت و صاحبش سامانی این   

نفسی گرفت و بغضش را خورد، حاال وقت این نبود که او هم زانوی غم بغل   

.گیرد، باید کاری می کرد  

:ی دختر کشید و آرام گفت روی موهای آشفته دستی  

.کنیم سیامک باهاش صحبت میعزیز دلم، خودتو ناراحت نکن، من و  -  

.افرا مشوش نگاهش کرد  



هم داشته باشه؟ای فکر می کنی فایده  -  

مهگل در غم چشمان ترس خورده دختر نگاه کرد، احتمالش ضعیف بود، اما او 

.تمام تالشش را می کرد  

شد، نمی توانست بی دلیل دختر بیچاره را دل  داز جایش بلن لبی برچید و

.خوش کند  

.سمت سیامک رفت ،اتاق بیرون زد و با چهره ای در هماز   

:جلو آمد و تشری زد ،سیامک به محض دیدن حال مهگل  

باز نیومده شروع شد خانم؟ -  

!سیامک بهت گفتم نریم، ببین اوضاع رو -  

رد تعادل روانی نداره، دست من آخه اینطوری که نمی شه زندگی کرد، این م -

.و تو هم نیست  

.سیامک اینطوری نگو، می  دونی که غیر از ما کسی رو نداره -  

می دونم عزیزم، می دونم، ولی می گی چیکار کنم؟ زندگیم رو ول کنم دائم  -

بچسبم به اون؟ تازه خودت می دونی که اهورا از دخالت خوشش نمی یاد، فکر 

ا بودیم، این تصمیم رو نمی گرفت؟می کنی اگه ما این ج  

سیامک حق داشت، اهورا لجباز و خود رای بود، اما به هر حال مهگل عذاب 

.وجدان داشت و حالش خوش نبود  

باشه، حاال این حرف ها رو ول کن، برو ببین چی شده، ببین می تونی  -

.منصرفش کنی  

.به روی چشم بانو ،بعید می دونم، اما چشم-  

زندگی دوران  زونی زد و باز به خوشی دود شده اش فکر کرد،مهگل لبخند مح

.غم و اندوهش طوالنی تر بود  

*** 
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.کمی این پا و آن پا کرد و نفس پر صدایی کشید  

بزنی سیامک؟  نمی خوای حرف! یک ساعت ایستادی من رو نگاه می کنی -  

چی شده قربان؟ باز اتفاقی افتاده؟ -  

همه چیز رو از   ،نکنه این چند روز مرخصی! دیگه باید عادت کرده باشی تو که-

 یادت برده؟

رنگ و بوی تازه  ،ه بود و اهورای کمرنگ شده داشتباز کالمش نیش دار شد

!می گرفت  

نه،  حق باشما ست، حاال این سفر برای چی؟ بهم گفته بودین وقتی برگردم -

ط به همین سفر می شه؟هست که باید سری کنم،  مربو خیلی کارا  

جلو  کشید و با لحن سردی  اهورا اخمی کرد و کمی روی صندلی خود را 

:گفت  

.این  تصمیم هیچ ربطی به تو و نبودنت نداره، بر می گرده به خیلی وقت پیش-  

اهورا جمله اش را تمام کرد و بعد حائل کردن آرنجش روی زانو، طوری که انگار 

:ی جان گفتدارد با خود حرف می زد، ب  

.دیگه ، اما خب نشدمنصرف شدیه جوری بشه  وام  بودمامید-  

!چی قربان؟-  



ولش کن، دیگه مهم نیست، سیامک؟ ،هیچی-  

جانم؟-  

آماده ای؟-  

.سیامک مشکوک نگاهش کرد، کالمش و نگاهش یک دنیا حرف داشت  

بیشتر در  ،سر تکان داد و منتظر توضیح ارباب شد، اما هرچه بیشتر می شنید

.بزرگ تر می شد ،خود فرو می رفت و غمباد در گلویش  

*** 

از یخ  ایالیه را  استخر  روی پنجره را باز کرد و به منظره ی روبرو خیره شد،

.ه بوددانپوش  

چوبی نشسته بودند و او خود را در آب  نیمکت اهورا روی  ی افتاد که بازیاد رو

  دنیا برایش تمام ،رفت گرفت، اگر او می شسرد رها کرده بود، بی هوا بغض

.می شد  

و چشمی بر هم زد، دنیا انگار قرار بود تمام  پاک کرداشکش را از روی گونه 

!در پیش نگاه او مجسم کندظلمت هایش را   

ره را بست و شنل را دور خود محکم کرد، کاش الاقل حرفی می زد و این جپن

!را می شکست سکوت   

دارد و باید سه ساعت  پرواز لندن  به مقصد 41مهگل گفته بود، شب ساعت 

آخرین نفس های اهورا  ،شب 9یعنی ساعت و این  زودتر عمارت را ترک کند، 

.کشیده می شد ،در این بنای سوت و کور  

به ساعت روی دیوار نگاهی انداخت، دو پنجاه دقیقه بعد از ظهر را نشان می 

.داد، شش ساعت و ده دقیقه دیگر فرصت داشت  

!، ثانیه ها امروز چقدر عجول شده بودنددلش چنگی زد  

ا و کاوه می داد می آمد، اما هنوز هصدای فریادش و دستوراتی که به دختر

!سراغی از او نگرفته بود  

.نگاهی این بار در آینه به خود انداخت، رنگ پریده تر از همیشه  می زد  

در حسرت  ،دتا اب یا ،باید تصمیمش را می گرفت، یا باید می رفت و حرف می زد

.می سوخت و خاکستر می شد ،این تاخیر  

لباس سرخی پوشید و موهایش را رها کرد، کمی بهتر شده بود، اما غم 

بدل می کرد، چه برسد به اهورا که  ابدی  همه چیز را به یخبندانی، چشمانش

.بودزمهریر خود زاده ی   

کت شده و انگار به از پله ها پائین آمد، دقیقه ای بود که سا ،پاورچین پاورچین

!اتاقش پناه برده بود  

.پائین پله ها که رسید مهگل با چشمانی گشاد شده، غافلگیرش کرد  

کجا می ری دختر جون؟-  

اهورا رفت تو اتاقش؟-  

آره، چی شده باز؟ چرا انقدر چشمات ترسیده؟-  

...باید باهاش حرف بزنم مهگل-  

.ارهخوب کاری می کنی، اما مراقب باش، حال خوبی ند-  

.می دونم، حال منم خوب نیست -  

 



 

"پارت صد و  نود"  

مهگل بی هوا دستان دختر را در دست گرفت و گرم فشرد، به نظرش رسید  

تنها این فرشته ی زمینی  ،تنها کسی که می تواند مرد را از این تصمیم دور کند

.است  

تون  ، کسی مزاحمتا از تصمیمش برگردهباهاش حرف بزن افرا، مجابش کن  -

.فکر کن ش، تو فقط به اهورا و موندننمی شه  

.باشه مهگل-   

حرفش را تمام کرد و باز اشکش را پس زد، قدمی سمت اتاق اهورا برداشت و 

!پای چوبه دار برود می خواستنفسی گرفت، انگار   

الی در کمی باز بود و مرد روی تخت  پشت به او نشسته بود و سرش زیر 

.افتاده بود  

.ترین صدایی وارد شدبدون کوچک  

تمام سلول های تنش را احاطه  ،ضربان قلبش تند شده بود و ترس و اضطراب

.کرده بود  

وگرنه حتما حضور افرا را  ،مرد هم در این عالم و رویا نیست ،هرچند معلوم بود

.حس می کرد  

 یثانیه بعد با شتاب رو !کرواتی دستش بود و انگار داشت نوازشش می کرد

.عصبی تکان داد رد و سرش را تند وتخت پرتش ک  

دستانش  ،دو زانو روی تخت نشست و قبل از اینکه به مرد فرصت حرکتی دهد

.خمیده اش گذاشت  سرش را روی شانه های را دور گردن او حلقه کرد و  

قلبش در سینه جابه جا شده، نفسش گرفت و عروقش  ،اهورا یک آن حس کرد

.تنگ شد  

فهمید بیش از حد عصبی خوب ر تنش حس می کرد و الت مرد را زیضانقباض ع

.و خسته است  

از سرشانه کنار  ،سر انگشتان ظریف دختربا  ،هنوز باز بودکه  بلوز سفید مردانه

.و تب دار او داد کوچکرفت و جایش را به لب های   

.اهورا به خود پیچید  

!این که دیگر دروغ نبود؟ ،در مقابل او ضعف داشت  

روی شانه ی مرد کشید و بوسه ی ریزی زد، خودش هم باز لب هایش را 

.باورش نمی شد، اما داشت با لب هایش او را نوازش می کرد  

فاصله را به هیچ رساند و کنار ، گذاشت اهورادستانش را ضربدری روی سینه 

:گوشش لب زد  

می خوای چی رو ثابت کنی اهورا؟ -  

!چقدر اسمش را پر حرارت صدا می زد  

ت داری و همه چیز به خواستن و نخواستن های تو بر میگرده؟این که قدر-  

.از این تمنا رها کندخودش را   سعی داشتو تنها بود   اهورا سکوت کرده  

و سرش را بلند کرد و صورتی که خیس از اشک بود را روی صورت مرد گذاشت 

.اشکش باز سرازیر شد  

میرم؟ میدونی نباشی می-  



.شد ، هوس هم زود دود میاهورا پوزخندی زد، هوس بود  

خودش هم می مرد، حس خودش هم هوس بود؟ اما  

این هوس پوشالی را خالی  ،بی چون و چرا ،که می توانست اگر هوس بود

!کند  

 به کجای دنیا بر می خورد؟

.یستمطمئن بود، این حس  تنها هوس ن  

دو سر  او همه چیز راکرد،  دلش به حال دختر سوخت، اما باید بازی را تمام می

.برد می خواست  

.اهورا به من نگاه کن-  

.اهورا تنها اخمی کرد  

"پارت صد و  نود و یک"  

چطور باید  حاال کم سن بود، کم تجربه بود، تنها بود، عشوه و طنازی بلد نبود،

!را  که تمام زیر و بم دنیا را به چشم دیده بود، مجاب می کرداین مرد   

.و زانو نشستاز پشت اهورا بلند شد و کنارش د  

!نگاهش کرد، ته ریشش کمی بلند شده بود  

مشروب می خوری؟ -  

.مرطوب بود دختراهورا نگاهش کرد، چشمان عسلی   

خب سیگار بکش، بیارم؟ -  

.اهورا هنوز مات بچه گانه هایش بود  

پس فریاد بزن، شالق بزن، کمربندت رو بیارم؟-  

!اهورا نفسش رفت، چقدر نفرت انگیز بود  

ر کاری می خوای بکن، اما سکوت نکن، تو رو خدا سکوت نکن، اصال اهورا ه-

 می خوای بکشیم و راحتم کنی؟

.اشکش چکید، چقدر مرد دلش سنگی بود  

باز نگاهش کرد، لب هایش آویزان شده بود، نگاهش را باال کشید، چشمانش 

!هم  

پایش را باز کرد و روی پاهای مرد نشست و با کف دستانش صورتش را قاب 

.رفتگ  

...اهورا-  

.بست و سرش به عقب متمایل شد مرد چشمانش را  

چشمان بسته اش نشان از قهرش اما  ،صدای نفس های تب زده اش می آمد

روی لب های مرد کشید، اخمی روی  داشت، انگشت شصتش را جلو برد و

.پیشانی اهورا نشست  

کرد،  دفنقلبش  را پشت این فعلش گذاشت و درهمه ی گذشته و زخم هایش 

.میان لب های خودش حس کند ،تا لب های مرد را  

!اما با فاصله و پر ضرب ،صدای قلبش بلند می آمد  

لب پائینش را رها کرد و اینبار لب باالیش را میان لب هایش گرفت، باورش نمی 

.روی تخت رها کرده بود و داشت همراهی اش می کرد خود را شد، اما اهورا  

مرد که حاال با چشمان خمارش در صورتش می به کمی کمرش را صاف کرد و 

.کاووید خیره شد  



.بی او می مرد این را مطمئن بودبغضش عمیق تر شد،   

کنار زد و اش پیشانی   و روی چشمانش را بوسید، موهایش را از خم شد   باز

!بین ابروانش را بوسید، شاید داشت او را می پرسید و سجده می کرد  

:گذاشت و با لحن ملتمسی گفت سرش را کنار گوش مرد  

.نذار با نبودت بشکنمهیچ کس رو تو این دنیا غیر تو ندارم اهورا،  -  

اهورا هنوز نمی خواست روزه اش را بشکند، دستی روی لبش کشید و رویش 

.را گرفت  

دستان ظریف و الغرش را روی گلوی مرد کشید و زیر گلویش را بوسید، عطر 

.شت به عرش می رسید با این اتصالتنش دیوانه کننده بود، دا  

...میشه نری؟ میشه بمونی؟ منم بهت محتاجم اهورا-  

.یا خاطرات گذشته! اهورا هق زد، کاش یا دنیا تمام می شد  

.دلش یک های های بزرگ می خواست، های هایی از ته ته دل  

.ای بزرگزمثل یک مرثیه خانی  و ع  

.ی مرده بودحتما که نباید جسمی مرده باشد، اینجا روح  

حماقت بود، ندامت بود، شاید شجاعت ! نمی دانست دقیقا دارد چه می کند

!بود؟  

تمام و کمال،  ،اندام کوچک و ظریفشو  لباس سرخ از تنش دریده شد

.قرار گرفت سخاوتمندانه روبروی مرد عصیان زده   

.اهورا قفسه ی سینه اش حجیم شد  

  که لبه ی  پرتگاه  بهشت به ،ت و با صورتی خیس از اشکدر جایش نشس

خیره شد، نفس داغش روی تن دختر می خورد و جان  ،خودنمایی می کرد

.داشت به لبش می رسید  

دستانش را روی گردنش افرا کشید و از میان باال تنه ی  ،بی اراده و شوک زده

.رد کردظریفش   

.افرا می لرزید و چشمانش داشت از حدقه بیرون میزد  

.ذشته بوداز کار گ اما کار  

.دختر را روی تخت انداخت و نوازشی کرد  

می تا مرز خاموشی و فراموشی فاصله بود، کلید را بزنی تیکی  ،تنها یک کلید

!شودمی کند و همه چیز به آتش کشیده   

... اما ،می آید، کلید می خورد  همان موقع قطعی برق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



@dejhavoo20 

"پارت صد و  نود و دو"  

ه یک چیز فرمان می داد و آن هم یکی شد با دختر بود، اما غرور لگد مغز تنها ب

.مال شده در کالبد مرد، هنوز دل می زد  

سر بلند کرد، نگاهی انداخت، دختر چشمانش بسته بود  ،بی هوا در نفس آخر

.از میان چهره ی درهمش فریاد می کرد ،و زجری که می کشید  

که بماند و رفتنی در کار  ،ین استمی دانست همه ی اینها تنها به خاطر ا

!نباشد، اما این نرفتن را برای چه می خواست؟  

.باید جواب می گرفت  

.باید مطمئن می شد  

:از روی دختر باال کشید و با لحن بی جانی گفترا  سر بلند کرد، خود   

افرا؟-  

دختر فشار زیادی را روی خود حس می کرد، وقتی صدای مرد بلند شد، مثل 

.خودش پناه برد باز از خودش به ، همیشه  

وبرویش دوخت و پرسشگر خیره ر ،چشم باز کرد و نگاهش را به چشمان سیاه

.اش شد  

هنوزم نمی خوام بهم جواب بدی؟ دیگه وقتی نمونده،   -  

بند دلش پاره شد، با همان سادگی بچه گانه اش تصور کرده بود، همه چیز 

.چه می خواهد تمام شده و او فراموش کرده که از دختر  

روحش در  آهی کشید، دلش درد می کرد، نفسش در سینه حبس شده بود و 

.دل می زد در پس این بخشش خواهی،  

.اهورا مات نگاهش کرد، سرد و بی روح  

و اگر حرفی هم  نگاه دختر تردید داشت، عمق چشمانش هنوز نبخشیده بود

.برای فرار می آمد، دروغ محض بود  

د شد و نفس عمیقی کشید، دستی پشت سرش برد و از جایش سنگین بلن

.چنگی میان موهایش زد  

...برو افرا-  

.افرا ترس خورده از جایش  بلند شد و مالفه را دور تنش پیچید  

؟!جوابی ندادم هنوز که من-  

... برو فقط دیگه نیازی نیست، -  

.می کنم تخواهش می کنم اهورا، التماس-  

.وقتش نیست دیگه برو، ...باید برم، برو افرا -  

جلوی رویش ایستاد و نگاه اشکی اش را به مرد دوخت، دانه دانه الماس ها 

.می چکید و روح و روان جفتشان را می خراشید  

.بخشیدمبه خدا  -  

.پریشانش را به عقب راند  اهورا دست برد پیشانی اش را لمس کرد و موهای  

.تموم شد تمومش کن، همه چیزاصال دروغ گوی خوبی نیستی،  -  

حاال که وابسته م کردی؟-  

.کنی اوج، سریع فراموش می یاونی که ضربه می خوره منم، تو جوونی و تو-  

.فراموشی درکار نیست-  



@dejhavoo20 

"پارت صد و  نود و  سه"  

*** 

.کنی فکر می -  

.مکن بهت ثابت می-  

!زندگی رو به من بخشیدیاگه ثابت کنی که -  

.کنم ثابت میمطمئن باش  -  

،  ته دلش شیرین شد، اما خواندچشمانش مصمم بودنش را ر دبار  اهورا این

.باید می رفت، این دوری را به خودش و او مدیون بود  

.میخی شد و در سرش فرو رفت ،اما باز صدای خفته و بی جان دختر  

!، خیلی نامردی، اصال می دونی چیه؟ خیلی پستی اهوراخیلی مغروری-  

.بغض گلویش بزرگتر شدش پیچ و تابی خورد و اهورا لب گزید، دل  

سخت ...می دونم، حاال برو ، خودمهستم تموم اون چیزایی که می گی آره،-

.ترش نکن  

ویران افرا نگاهش کرد، مغموم تر از همیشه، پریشان تر از همیشه، نابود و 

  .شده

!اما چه فایده، مرد  دیگر دل کنده بود  

برای این  ،ر توانی نداشت، خسته و کوچک بودنگاهش را گرفت، دیگ سر به زیر

.هر لحظه  حجیم تر می شددوش نحیفش  همه باری که بر  

برایش مهم نبود، کسی او را در دیگر حتی  لباسش را چنگ زد و بیرون رفت،

.این حال و احوال ببیند  

شانس آورد  بست و بی جان، مسیر اتاقش را پیش گرفت و پشت سرش در را 

.کسی دوروبرش نبود ،ف حالکه با این وص  

*** 

صدای زن که به فارسی و انگلیسی هنوز دستوراتی می ، شدن کمربند بسته

.تکیه ای که به صندلی محک شده بود، تنها یک چیز را تصدیق می کردداد،   

...یک چیز  

"رفتن"  

باز آتش به جانش  ،چشمانش را بست و یاد آخرین نگاه ماتم زده ی دختر

.ریخت  

.گم شد یشو در تاریکی شب و ستاره ها بردمیان موهایش  عصبی دستی  

*** 
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"پارت صد و  نود و  چهار"  

*** 

!روز چیزی نخورده دو سیامک -  

می گی چیکار کنم مهگل جان؟ به زور غذا بذارم دهنش؟-  

!کاش نمی رفت-  

.باید می رفت، حالش اصال خوش نبود -  

...ی رفته، اما ازم دریغ میکنی، باشه سیامک، باشهتو میدونی واقعا برای چ -  

.مهگل نذار  عهد بشکنم-  

من؟ حتی با-  

...حتی با توآره، -  

.من هم بیشتر می خوای حاال می فهمم تو اهورا رو حتی از -  

مرد نگاهش کرد، اهورا به گردنش حق داشت، نمی توانست به او نارو بزند، 

.مهگل باالخره یک جور راضی می شد  

سری  تکان داد و از جلوی چشمان زن کنار رفت، طاقت شماتت نگاهش را 

!نداشت  

.شده بود حکایت این روزهایش ،آش نخورده و دهن سوخته  

*** 

اما مهگل دست بردار نبود، باید کاری می کرد تا دختر به راستی از دست نرفته 

.است  

پس تعلل جایز  در زد و بدون اجازه وارد شد، می دانست افرا جواب نمی دهد،

.نبود  

.نفس پر صدایی کشید و گذاشت یتخت سینی را  روی بغل  

می خوای خود کشی کنی افرا؟ -  

دستی روی بازوی سردش کشید و دختر مثل مجسمه ای بی جان می ماند، 

.باز بغضش عمیق شد  

.خاطره و شیرین هم دیروز آمده بودند، اما جواب آن ها را هم نداده بود  

.می کنم افرا، الاقل با من حرف بزنمن دارم دق  -  

:بعد این کالم زن، حرص زده باالخره به حرف آمد  

!بره مگفتی نمی ذار-  

.افرا نشد، اما م، سعی مون رو کردیمینتونست -  

!صدای هق هق دختر در اتاق سوت و کور پیچید، چه دردی داشت خدا  

؟!مهگل اخمی کرد، این زجه های سوزناک برای چه بود  

؟بی تابش کرده بود اینطور مرد، رفتنواقعا   

!مسبب این بی قراری بودیا چیز دیگری   

؟!افرا-  

.در خودش جمع شدتنها افرا فینی کرد و   

.حوصله ی هیچ کس را نداشت، حتی مهگل رااصال    

شدی؟  تو عاشق -  

.روی شقیقه هایش فرود آمده است ، افرا حس کرد پتک بزرگ  



 عاشق شده بود؟

!؟بود عاشق شدهی به خود مرد هم نگفته بود، نگفته بود، حت  

 اصال اسمش مهم بود؟

.فقط می دانست بدون او  و چشمان سیاهش قطعا می میرد  

نوازش هایش، حتی بدون او و شماتت ها بدون او و صدای اغواگرش، بدون او و 

.می میرد شکنجه هایشو   

اینو  الاقل  شم، جون میدم، طاقت نمی یارم، فقط می دونم دارم خفه می -

.مطمئنم مهگل  

زن نفس پر صدایی کشید، اگر این احساس عاشقی نبود، پس  نامش چه می 

!باشد؟ ستتوان  

*** 

@dejhavoo20 

"پارت صد و  نود و پنج"  

*** 

.تلفن را روی میز کوبید و اخمی عمیق روی پیشانی اش نشست  

چی شده سیامک؟ چرا انقدر پریشونی، از ارباب خبری شده؟-  

.مستقر شده ،سهند خبر داده به-  

خب خدا رو شکر، حاال تو چته؟ مشکلی هست؟-  

یک چیز هایی را بود زن دست بردار نبود، باید همه چیز را می فهمید، پس بهتر 

.برایش روشن می کرد، اما نه همه چیز را  

فقط بین خودمون باشه؟ ،قول می دی حرفایی که می شنوی-  

.نقول میدم سیامک، حاال حرف بز-  

مطمئن باشم حتی به افرا هم چیزی نمی گی؟-  

.آره، مطمئن باش، به خدا حرفی نمی زنم-  

.مرد سر تکان داد و شروع به گفتن کرد  

از حرف های سهند گفت و از حرف هایی که اهورا قبل رفتنش زده بود، از این 

اما از افرا مراقبت کنند، این که دختر باید درسش را شروع کند،  که باید آن ها

با خبر شود و سر آخر  اهورا جمشید نباید از جایبدون دانستن گذشته، این که 

.بداندچیزی این که افرا به هیچ وجه نباید از آزادی پدرش   

، پر تالطم تر می شد ،مهگل نفسی گرفت، زندگی از این به بعد در این عمارت

ا زندان پدر افرکه  فهمیدن این ،چیزهای که شنیده بود کم نبود، بیشتر از همه

.مستاصلش می کرد ،بوده و االن آزاد شده  و دختر نباید این موضوع را بداند  

ی و پرس و جو در این رابطه را کنجکاوو به خصوص که سیامک تشر زده بود 

!غدقن کرده بود  

*** 

.پنجمین جام را هم پر کرد، سرخ سرخ بود، مثل چشم هایش، مثل قلبش  

صدایی، یعنی سکوت، یعنی  هورا بود، اهورا یعنی بیاو ا هق زد، اما بی صدا،

.اندوه  

.باز الجرعه سرکشید  



جام را پس زد و  کهنه درد ،معده اش سوز عمیقی را حس کرد، اما روحش

.را هم طلب کرد  ششم  

بی جان  نشست، سرش نبض بدی داشت، دهانش تلخ شده بود و نفسش 

!گیر افتاده بود ،در پس آن غده ی بزرگ  

.و دستی دور گردنش کشید کج کرد سرش را  

!به تمام دردهایش سنجاق شده بود ،درد گردنش هم این روزها  

تنها چشمان ملتمس دختر، در  ،هزار بارهچشمی برهم زد و دوباره و دوباره و 

.نقش بست ،فراسوی مغزش  

.اشک این بار چکید  

هتری حال روز ب ،همان طور نفرت زده و پر خشم! کاش الاقل عاشق نمی شد

!ساخته بودبرایش   

!اهورا را چه به حس خوب داشتن، چه به پرواز کردن و اوج گرفتن  

.اهورا فقط باید زجر می کشید، یک پارچه خشم می شد و انتقام می گرفت  

.پرتاب و هزار تکه شدبا فشار آخر، جام از میان دستانش به دیوار روبرویی   

*** 

@dejhavoo20 

"پارت صد و  نود و شش"  

***  

نمی خواهد تاکید کرده بود، اما  می دانست مرد حال و روز خوشی ندارد، پیرزن

.حکم  دایه اش را داشتفعال کسی را ببیند، حتی زنی را که   

 همیشه مثل ،مریم در تمام آن سال هایی که اهورا می آمد و می رفت

  .حس مادری داشت ،فرزندش مراقب او بود و عجیب به این پسر

پسرش بود و خدا می  و زیر دست اودر غربت، و امالک اهورا تمام اموال  

.خیانت در امانت نکرده بودند ،سر سوزندانست که اندازه یک   

پریشان تر از همیشه آمده حتی  آهی کشید، دل در دلش نبود، اهورا  این بار

!بود  

ه اش را پس زد و سری زیر گوشه ی چشمان چروک خورددر اشک جمع شده 

 را به سینه  اهورا وگرنه می رفت و سر ،و معذوربود کند که مامور انداخت، چه 

.او خالی کند میان نفس هایتا های های گریه هایش را در  ،می کشید  

  .دود می کرد و سیگار روی بالکن  نشسته بود

باز  معده درد لعنتی سراغش وقتی ، اما اول قصد داشت مستقیم به هتل برود 

این جا هوا همیشه تمیز یالی خودش در بیرمنگام برود، آمد، تصمیم گرفت، به و

.و البته مه آلود بود  

.نفسی گرفت و باز سیگارش را پک زد  

ولی تا کجا را  ادامه میداد،  داشت با این افعال خودکشی می کرد، اما  باز هم

!خدا می دانست  

کسی در بالکن نشسته که حس کرد، در حیاط مشغول گلکاری بود،   مریم 

باز دلش چنگی خورد و  سری بلند کرد و  اهورا را مشغول پک زدن دید،ت، اس

.آهی کشید  

؟دسالم اهورا خان؟ خوبی-  



سیگار را در جا سیگاری خاموش کرد، دستی به محض شنیدن صدای مریم، 

.شد روی نرده های فلزی گذاشت و کمی دوال  

:و گفتلبخند بی جانی زد   

گفتم نمی خوام فعال کسی رو ببینم، خوبم، یعنی خوب میشم، ببخش که  -

.زیاد روی فرم نیستم، اما درست میشه  

.پیر زن هم متعاقبا لبخندی زد  

هم تنها؟ خوشحالم که اینجایی، اما باز -  

اهورا چشمی برهم زد، چقدر دوست داشت روزی می رسید تا بتواند آروزی او 

!ورده کندآرا بر  

.هیچ وقت تنهایی او را دوست نداشت  

چاره ای نیست، پدرام کجاست؟ال فع -  

.رفته به کارخونه سر بزنه، وقتی برگشت می گم بیاد پیشتون -  

.باشه ممنون-  

اصال برای سرکشی یا جواب گرفتن از آن ها نیامده بود، قصدش فقط اجرای 

.ولی مریم و پدرام جور دیگری برداشت کرده بودند ،هدفش بود  

*** 

@dejhavoo20 

"هفتپارت صد و  نود و "  

*** 

.سری تکان داد و خود را از بالکن کنار کشید  

چنگی روی شکمش دستی در چشمش که سوزشی عمیق داشت برد و 

.کشید  

ساعت هشت با دیوید قرار وارد سالن اصلی شد و نگاهی به اطراف انداخت، 

.شد، مرد از خلفه وعده بیزار بود داشت، باید آماده می  

*** 

تی  ، شید، اینبار از روی بی حوصله گیبرعکس همیشه که رسمی می پو

شرت سفید رنگی با جین مشکلی پوشید و تنها عطر همیشگی اش را روی 

.اسپری کرد یشگلو  

مشامش خورد، حالش را دگرگون کرد، دختر گفته بود به اما بی هوا بویی که 

!بوی خوبی دارد  

، اما کندتارو پود تنش بیرون  دلش می خواست دوشی بگیرد و بوی عطر را از

.وقت کم بود  

ری گذاشت و به خود قول داد، خاطرات گذشته را فعال به شیشه راکنا

.فراموشی بسپارد  

*** 

از دور چهره ی جدی و جذاب مرد را شناخت، دیوید یک شخص خاص و متفاوت 

را دور دستانش تاب داد و نگاهی انداخت، دقیقا سر  اش بود، ساعتی مچی

.وقت رسیده بود  

که قدمت زیادی داشت، میزبان خوبی بود برای اینطور قرار  کافه چوبی

.بی قراریقرارهایی از جنس ...ها  



، به صدا در آمدزنگ باالی در  ،در که باز شد، به رسم تمام کافه های چوبی

!متفاوت تر از همیشه بود ،سرش را که بلند کرد، سیمای پسردیوید   

.کافه بیابددستی بلند کرد، تا اهورا او را در کنجی از   

از اهورا بزرگتر بود و موهای جو گندمی  اش  ،مرد حدود ده پانزده سالی

.حسابی پخته نشانش می داد  

.اهورا لبخند بی جانی زد و نزدیکش شد  

از وطن بیرون را یک ایرانی ترک تبار بود، اما به محضی که پایش  لتاادیوید اص

.کردگذاشت، همه چیز و همه کسش را پشت سر خاک   

.نشست و بامرد دستی گرم داد  

.چطوری پسر؟ خیلی وقت بود منتظر این روز بودم-  

خوب پیش میره؟ خوبم، کارا-  

از چه جهت و زاویه ای  وتا خوب ر: دیوید تنها نگاه تلخی انداخت و در دل گفت

!ببینی  

.بگو منتظرم ؟!خوبه، گفتی کار واجبی داریهمه چی  -  

.باالخره به حرف آمد  د لحظه اهورا کمی تعلل کرد و بعد از چن  

می خوام کارهای نقل و انتقال سهام کارخونه رو انجام بدی، دیگه وقتی  -

.نمونده  

می خوای برش گردونی به جمشید؟ -  

 اموال نداره، بیشتر از چیزی که لیاقتش نه، دیگه نه، اون پیرمرد نیازی به این  -

!رو داشت تو دست و بالش بود  

  اون فرد خوشبخت کیه؟اوهوم خوبه، حاال -

اهورا پاکتی را جلوی روی  دیوید گرفت، مرد نگاهی انداخت و کاغذ ها را بیرون 

.کشید  

:و بعد از چند دقیقه باالخره به حرف آمد  

 

 @ dejhavoo20 

"پارت صد و  نود و هشت"  

*** 

!ولی اون هنوز به سن قانونی نرسیده -  

باشم خودم به کارا وقتی  ، تام بدهمی دونم، شما فقط کاری رو که گفتم انجا -

!بعدش هم یه طوری می شه باالخرهرسم،  می  

.نمی دونم، هرطور خودت مایلی-  

ممنونم، راستی از راشل چه خبر؟-  

دیوید به در ارتباط بودند، اما  می شد که با یکدیگر راشل و دیوید چند سالی 

.نکرده بودهنوز عالقه اش را رسمی  ،خاطر گذشته اش و ترس از زن ها  

.می دونی که هنوز نمی تونم یک زندگی مشترک رو بپذیرم -  

.می فهمم ،اوهوم-  

. در موردش با راشل حرف بزنماما فکر می کنم، کریسمس  -  

دست بلند کرد تا پیشخدمت جلو  و سریع اهورا ابرویی باال داد و اوهومی کرد

.بیاید  



.یم دیوید ابراز خوشحالی کرددو فنجان قهوه و   کیک سفارش داد  و باز از تصم  

این نقل و انتقال را بررسی  ،نزدیک یک ساعت دیگر نشستند و از تمام زوایا

.کردند  

.قطعی شود ،و قرار شد همه چیز تا پایان همان ماه  

*** 

از کافه بیرون  ،از جایش بلند شد، صورت حساب را پرداخت کرد و همراه دیوید

یقهه ی کتش را کمی باال کشید و بعد  ،مددیوید به واسطه سوزی که می آ .زد

.نگاهی به تن عریان مرد انداخت  

فکر نمی کنی زیاد مناسب نباشه؟! تو این هوا، با این لباس -  

  اهورا عمیق نگاهش کرد، انقدر تنش هرمان داشت که  این سوز کم جان را 

.حس نکند  

.سردم نیست-  

!هیچ وقت نفهمیدمت اهورا -  

وید، هیچ وقت  هم نخواهی فهمید، اما مثل همیشه دلش می خواست بگ  

.سکوت را ترجیح داد  

.مسیر سنگ فرش میدان ویکتوریا را پیش گرفت  

خیابان انتهای مسیرش می گذشت و به کلمور می رسید،  خیابان نیو  باید از 

.بود کلمور  

 که پر بود از مجسمه های بزرگ و کوچک سنگی افرادباالخره به میدان ویکتوریا 

مجسمه ها آن  حتی ازحس می کرد  با این حال و روز مشوش، ،رسید مشهور

!است بیزار   هم  

با آن سنگ فرش های  ،ولی نمی توانست این را کتمان کند، که این میدان

 شب های خیره کننده ای را به لطف نور پردازی قوی اش ،دیوانه کننده اش

. دارد  

آنجا پر بود از کلوپ های  رسید، روکلم باالخره به خیابان ساعت بعد از نیم

.شبانه پر رمز و راز  

گذاشت و از هرم گرمایی که از پائین پله ها می آمد کمی   قدمی روی پله ها

واقعا سرما اذییتش  ،تنش گرم شد، باید اعتراف می کرد، این نیم ساعت آخر

.کرده  است  

.نفس پرصدایی کشید و باالخره پله ی آخر را هم رد کرد  

ذائقه اش را تحریک  ،موجی از دود و بوهای مخلتفر همان ثانیه ی اول، و د 

:روبروی پیش خوان ایستاد و با لحن خسته ای گفت .کرد  

.یه شات موسکات لطفا-  

به او انداخت و بطری را جلوی  گذرایی نگاه ،مردک جوان که زیادی بور می زد

.رویش گذاشت  

!من فقط یه شات خواسته بودم-  

.خودمو راحت کنم وای، پس چه بهتر که کاربازم می خ-  

نگاهش را از پسر گرفت و به بطری پر از موسکات خیره شد، خیلی قوی بود، 

.اگر قرار بود همه آن را بخورد تا صبح دوام نمی آورد  



اما امشب نیاز به فراموشی داشت وگرنه عهد می شکست و به سوی دختر 

.به جنون می کشاندش کرد، طعم لب ها و نفس های داغ پرواز می  

.اولی را یک نفس سر کشید  

ه بود و در طلب که یک جنس لطیف به جنون تنش نبضی زد، عضالتش گرفت

، دختر را می خواست، نوازش دستانش را، بوی تند تنش را، موهای نزدیک بود

.مواج و پریشانش را  

.هم سرکشید دومی را  

وبرویش بود و برایش دختر انگار به واقع رحبس شد، اش نفسش در سینه 

.در هوا کف دستانش را به تنش کشید و باز عرق کرد !طنازی میکرد  

.پشت سرش رفت ،سومی وچهارمی هم  

!می خواست؟شات مردک بور پوزخندی زد، حال و روزش معلوم بود و فقط یک   

تمام این قماش همه چیز باخته را خوب می  می دانست عاقبش چیست،

.شناخت  

.تا لیزای چشم آبی جلو  بیاید ،ستی بلند کرددثانیه ای بعد،   

 

@dejhavoo20 

"پارت صد و  نود و نه"  

*** 

.لیزا به چهره ی شرقی و جذاب مرد نگاهی انداخت  

دوست داشت، حس مردانگی در آنها موج می  شرقی ها را به رقم تبلیغات بد،

.زد  

س چشمان در پلبخندی زد و نزدیک مرد شد، مرد نگاه گذرایی انداخت، اما 

!پنهان شده بوددرد بزرگی  ،سیاهش  

!نفسی کشید و دستی دور گردنش انداخت بود، به آهن گداخته می ماند  

به صورتش زد، انقباض عضالتش را دید،  ،ی کوتاهاصورتش را جلو برد و بوسه 

!اما انگار بی حال تر از این بود که عکس العملی داشته باشد  

چندان   صد ،با نوشیدنی که خورده بود ،تن مردعطر  صورتش را باز نزدیک کرد،

!تهیجش می کرد  

باالتنه اش را در زاویه دید مرد گذاشت و لبخندی چاشنی چهره ی مهتابی اش 

!باز هیچ تغییری ندیداما کرد،   

.شد، مرد بطری سوم را هم تمام کرد داشت کالفه می  

:استیو و گفت کرد سمت  رو  

؟!کنی پول کافی داشته باشه یش تو اتاق مهمان؟ فکر ممببر -  

بعید داشت،  تن به استیو نگاه گذرایی به مرد انداخت، با لباس های مارکی که

:که پولی در بساط نداشته باشد، لبی کج کرد و گفت رسیدبه نظر می   

.باید داشته باشه، نبودم کارت اعتباریش هست -  

ن بیرون می ریخت لیزا سری تکان داد و دست اهورا که شراره های آتش از آ

!وگرنه به تبحر خود شک می کرد ،کشید، باید امشب شب خوبی می شد  

؟!اهورا نگاهی به دستان ظریف زن انداخت، چرا داشت او را با خود می برد  

.دستش را پس کشید و سرش دورانی تکانی خورد  



!لیزا  متعجب نگاهش کرد  

 داشت مقاومت می کرد؟

فرود سر و سینه اش  روید سکندری خورد و بار مر باز دستش را کشید، این

.اثر می کردداشت  غلیظ ، خندید، موسکاتآمد  

کم بود، وگرنه با این تعدادش پله ها را به سختی پائین رفتند، شانس آورد که 

.می شد نصیبشیک کمر درد حسابی هم  ،وزن سنگین مرد  

.در  اتاق مهمان را باز کرد و مرد را به سمت تخت هل داد  

یزا الفاظ نامربوطی می گفت، اما ل لب را مشاعرش را از دست داده بود و زیراهو

تقریبا می توانست حدس بزند مرد،  به واسطه میهمانانی که هرشب داشت،

.اهل کجای جهان سوم است  

.خواباند و بعد مشغول شد ،اهورا را به زور دست  

.چشمانش بسته بود و همچنان به فارسی چیزهایی می گفت  

بیرون کشید و دستش سمت کمربند رفت، مرد دیگر   ت سفیدش را از تنتیشر

.مثل یک مجسمه ی بی جان بود  

فوق العاده کارش که تمام شد، به اثری که جلوی رویش بود خیره شد، اندامش 

.جذاب و دلفریب بود  

.کشید و شروع به نوازش کرد مرد دستی روی شکم عضالنی   

را بوسید، مرد همراهی نمی کرد، عصبی  رویش خیمه زد و لب های تب دارش

شده بود، اگر انقدر تاثیرش زیاد بود که برای رابطه هوشیار نمی شد، تکلیفش 

 چه بود؟

.دقیقه ای گذشت  و او همچنان مشغول بود  

!اما دریغ از یک انعطاف یا خواهش  

به ساعت نگاهی انداخت، داشت زمان از دستش می رفت، مرده ی متحرک با 

.ده بودخود آور  

تا به مشتری بعدی برسد، نهایتا هزینه یک شب اقامتش از روی تخت بلند شد 

.را تنها می گرفتند  

.اما همین که خواست از روی تخت بلند شود، مرد مچ دستش را قاپید  

@dejhavoo20 

"پارت  دویست"  

*** 

.خواهش می کنم نرو-  

   .رفته نگاهش کرد دختر با ابرویی باال

:زد مرد باز هم لب  

...تنهام نذار افرا-  

!نمی فهمید چه می گوید  

.اما لحنش ملتمس بود، دوباره روی خم شد و تنش را به تن مرد سایید  

جز  ،بود خاص شظرافت داشت، همه چیز اهورا نگاهش کرد، نرم و لطیف بود،

.یک چیز، چشمانش  

  م در آن وانفسا انگار که ثانیه ای هوشیاری اش برگشته باشد، چشم در چش

  .دختر شد و بی هوا پسش زد



تو کی هستی؟-  

.دختر مبهوت چشمان سرخش شده بود  

اهورا اخمی کرد و سرش تیری کشید، همه چیز را می فهمید و هیچ چیز  را 

.نمی فهمید  

.دست و پا می زد ،مطلقگمی و خالء ردر یک سرد  

.سرش باز تیری کشید و معده اش چنگی خورد  

تازه انگار فهمید در دیار غربت  ،اش به حرف آمد وقتی دختر به زبان مادری

.مست کرده و دختر او را به چشم دیگری دیده است  

تنها به زبان خودش برویی فریاد گونه گفت و دختر را از خود  ،بی حال و سست

.راند  

:لیزا عصبی و با لحن خودش گفت  

پولش چی میشه؟ -  

:باز فریادی زد و گفتاهورا   

.کنم رو پرداخت می فردا چند برابرش -  

.دختر چینی بین ابروان کوتاهش انداخت و از اتاق بیرون زد  

*** 

!افرا جان زود باش دیگه -  

  روبروی مهگل ایستاده بود و بروبر  ،افرا با لب هایی آویزان و چهره ای در هم

.نگاهش می کرد  

.به خدا می ترسم مهگل -  

ترس برای چی دختر خوب؟-  

!درسه نرفتم؟می دونی چند ساله م-  

 همکالس بشی، شرایط خودت رو دارن عزیزم، اما وناین هایی که قراره باهاش-

 اینجا  درس می خونی، برات معلم خصوصی مینگران نباش، فقط امسال رو 

.گیرم، تا بتونی به بقیه بچه ها برسی  

افرا که می دید هر چه می گوید، مهگل باز جوابی در آستین دارد، بی خیال 

.با سیامک همراه شد ،ی بیشتر شد و کسل و بی حوصله مجادله  

محیط بیرون و آدم ها برایش ناشناخته و آزار دهنده بود، اما باید عادت می کرد و 

.همه چیز را می پذیرفت   

*** 

 شروی دیگرش را نشان می داد، ماه ها از آخرین دیدارداشت ،زندگی برای افرا 

عادت  ،یط بیرون از خانه و دوستان جدیدشبه مح با اهورا گذشته بود و کم کم 

.مغموم بود ،میکرد، اما همیشه دیدگانش تر و عمق چشمانش  

!حس و حالی که از همه مخفی می کرد، اما کسی باورش نمی کرد  

اما افرا سکوت را ترجیح داده است،  ،همه می دانستند مشکلی هست

ی مقاومتش را دیدند، تا کالمی بگوید، اما وقت ،روزهای اول پاپیچش می شدند

.دختر بیچاره را به حال خودش بگذراند ،تصمیم گرفتند  

و تنها چیزی که این روزها آرامش می کرد، درس خواندن و سپری کردن روزهای 

این که همه چیز باالخره تمام شود و دنیا به رویش  به امید ،بدون اهورا بود

.بخندد  



*** 

 حاال انجام شده بود  و افرا ،های دیوید به لطف پیگیری ،هم نقل و انتقال سهام

تا زمانی که به سن قانونی برسد و بتواند از آن  ،تنها سهام دار شرکت بود

.شخصا استفاده کند  

 تر از همیشه  رنا امیدوازندگی را اما  ،اهورا هم درمانش را شروع کرده بود

ی ناشیانه تمام مدت حامی اش بودند و هوا ادامه می داد، اما مریم و پسرش 

.هایش را داشتند  

*** 

  

@dejhavoo20 

"پارت  دویست و یک"  

*** 

تکیه داده بود و داشت به برفی که می بارید از پشت  ،به دیوار سرد اتاق

اشکی اش باز فعال شده بود و نفسش در سینه  ی کرد، قده شیشه نگاه می

.حبس مانده بود  

ش دشوار تر بود، هر روز و هر برای ،تلخی های گذشتهتمام  از این دوری  تحمل

با فکر روزی که دوباره  آن سیاه چاله های مغموم  ،تنها و تنها ،لحظه و هر ثانیه

.را ببیند سر می کرد  

اشک های شوره زده را پشت دست  ،آهی کشید و مانند  تمام این سال ها

!پس زد، دنیا با او سر جنگ داشت؟  

از اهورا داشت را به آغوش کشید،  سر از دیوار سرد برداشت و تنها عکسی که

.این تک عکس را هم مدیون مهگل بود  

.عکس را عقب کشید و به عمق چشمانش خیره شد  

بی هوا لبانش را نزدیک این عکس را در عروسی مهگل و سیامک گرفته بود، 

.کرد و بوسه ای داغ روی آن نشاند  

.و چشمانش خندید  تنش ناخواسته گر گرفت  

از مهگل شنیده بود، اما باز هم برای فهمیدن کل  خیلی چیز ها در این سال ها،

!ماجرا کافی نبود  

.آزارش می دادهنوز شدیدا یک چیز دیگر هم و   

ش یک چیز هنوز برای ،اهورا  در حقش کرده بود کهمحبت هایی علی رقم تمام 

!، گذشته و پدر و مادرشنا معلوم بود  

خبری بگیرند، یا الاقل اجازه  آن ها  از ،سیامک خواسته بود بارها از مهگل و

.پیدا کند، اما حرف جفتشان یک چیز بوداز آنها  دهند، خودش سر نخی   

"از چیزی که تو می خوای داده، به غیر اهورا برای همه چیز مجوز"  

هم  تیری در قلبش نشانه رفت و چشمانش بی هواست بسته شد، ولی باز

.بر دیدگانش نقش بستبرا ، درتمثیل یک جفت چشم سیاهتنها   

عکس را کناری گذاشت و به رویش لبخند زد، او را می خواست حاال به هر 

.قیمتی که بود  



التحصیلی اش مانده بود و همه چیز به گفته ی سیامک سه ماه دیگر تا فارغ 

گردد، افرا  بعد از آن بر می ،شد، اهورا به  سیامک گفته بود تمام میباالخره 

!باور نداشت هم باور داشت، هم  

و  او را در وجودش حس می کرد که هر ثانیه ،انقدر در تب تاب چشمان اهورا بود

انقدر از بی معرفتی اش مطمئن، که بعید می دانست، ابدا برگشتی در کار 

.باشد  

.روی تخت دراز کشید و چشمانش را بست  

!فردا کوچه و خیابان همه جا سفید پوش می شد  
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"پارت  دویست و دو"  

*** 

به ساعت روی دیوار نگاهی انداخت، به وقت خوابیدن عشقش، نزدیک بود، تک 

.خنده ی بی جانی زد  

.خدااا، چقدر دلتنگش بود .چقدر دلتنگش بود  

تا پای تماس کوتاهی پیش رفته بود، ولی باز به خود نهیب  ،هزار بارتا به امروز، 

.جبری نباشد  قول داده بود زده بود،  

.تا روزی که دختر نخواهد، او را وادار به کاری نکند ،قول داده بود  

!چه می کرد ،ولی با این دل وا مانده و قلبی یخ بسته  

.دستی روی شکمش کشیدش را پوف کرد و  نفس  

 ،به خود در آینه قدی خیره شد، باز چند تار موی سفید شده جلوی شقیقه اش

.ن کجی می کردبه او ده  

به  به چی من دل خوش کنه، به گذشته م، به گذشته ای که براش ساختم،"

"به چی من دلش رو خوش کنهواقعا  اینکه رفتم و تنها ترش کردم،  

.این را گفت و دو زانو روی زمین نشست  

!انگار دنیا روی سرش هوار شده بود  

و هق بزند، واقعا یک تا این حد اشک بریزد  ،به چشم ندیده بود یهق زد، مرد

.بیچاره ی تمام عیار، مصداقش بود  

.دستی روی چشمان و لبش کشید  

.ولی او را می خواست، دقیقا  االن، همین ساعت،  همین لحظه  

که همه چی را خراب می کرد، به درک پل های  از جا پرید، به درکبی هوا 

افرا  ِن االن،االهمین  او االن،... به درک...پشت سرش را می شکست، به درک

.را می خواست  

.را گرفت اش شماره ،خود را سمت گوشی پرتاب کرد و بی تامل و بی فاصله  

.بود قلبش در سینه می کوبید و هیچ حسی در جانش نمانده  

*** 

!صدای زنگ گوشی اش بود  

!اخمی کرد، محال بود کسی این وقت شب تماسی بگیرد  

.می آمد و آشنا مالیم  یباز گوش کرد، صدای آهنگ  

، روی تخت نشست و چشمانش را مالید، اما به محض دیدن شماره ی نا آشنا

.خون در عروقش ماسید   

!شماره خارج از ایران بود  

.دستی روی قلبش گذاشت و چنگ زد  

! محال بود، آن هم بعد از این همه سال؟  

دستانی نفس نفس می زد و دستانش می لرزید، با چشمانی گشاد شده و 

.ضوح می لرزید، دکمه ی اتصال را زدکه به و  

:متاصل و مردد لب زد  

بله بفرمایید؟-  



داده، بس که  جواب تماسش را ،بهشت  حس کرد، فرشته ای از یک آن  اهورا 

.روح نواز بود ،نوایی که می آمد  

افرای او بود؟ دخترکش بود این صدا، واقعا صدای به خود لرزی کرد، ثانیه ی بعد، 

نی رسیده بود؟که حاال به جوا  

:با لحنی خسته و ویران گفت  

...سالم-  

.افرا بی هوا گوشی در دستش لرزید  

آن را قاپید و مثل شیئی آخر،  زار تکه شود، اما در ثانیهنزدیک بود بیفتد و هوای 

.به گوشش چسباند ،قیمتی  

که از حال نرود، خود را روی تخت رها  سالم مرتعشی گفت و برای ایناو هم 

.کرد  

در همین نزدیک ها زیر گوشش بود و قلبش را به  ،صدای نفسشورا خندید، اه

.تالطم انداخته بود  

!چه نفس گرم و اغوا گری داشت  

از فرسنگ ها دور تر، اینطور تو  را به جنون بکشد و از خود  شد کسی مگر می

!تمام حواست را به بازی بگیرد؟بی خود کند، یک نفر چقدر می توانست   

!بود؟چطور ممکن   

@dejhavoo20 

"پارت  دویست و سه"  

*** 

سالم نازنینم، خوبی؟-  

انگار  ، تازه ی نا مرد استاهورااینکه مرد خود  افرا به محض اطمینان از

!مشاعرش به کار افتاد  

.جوش خورد و باال آمدکرد و چیزی در گلویش   یسینه اش خس خس  

:عصبی و با حالتی تدافعی به حرف آمد  

برای چی زنگ زدی؟ می خوای بازم عذابم بدی؟...اهورا زدی برای چی زنگ -  

.اهورا باز روی زمین نشست، نفسش داشت او را شماتت می کرد  

به لطف تو و کارایی که باهام کردی ،  زنگ زدی ببینی تو چه حال و روزیم، آره؟ -

.خیلی خوبم،خیلی  

!اهورا در خود مچاله شد، الل مانی گرفته بود انگار  

ا ساکتی؟ حرف بزن، یه چیزی بگو، بگو اومدی تا دوباره آرامشم رو پس چر -

چرا معطلی پس؟! بهم بزنی، بگو دیگه  

...ندارم افرا نفسدیگه  -  

.افرا حس کرد قلبش در سینه جا به جا شده است  

.به او بدهکار بود ،دن زود بود، اهورا خیلی بیشتر از این هااما برای پا پس کشی  

التماس ازت  دم، اگه ذره ای برات ارزش داشتم، روزی که بااگه برات مهم بو -

در اختیارت گذاشتم، به  م،خواستم بمونی، روزی که تمام وجودم رو برخالف میل

.کردی این لحظه ها هم فکر می  



اهورا چشمانش را بست، انتظاری بیش از این نداشت، دنبال محبت و واژه 

تا ادامه دادن قدری را بشنود های لطیف هم نبود، تنها می خواست صدایش 

.راحت تر شود  

؟!امید دیگری هم داشت ،اهورا مگر غیر از او و چشمانش  

هنوزم نبخشیدی نه؟ -  

اما دل اهورا را می لرزاند،  ،افرا اخمی کرد، صدای نفس های تند و پر خشمش

!مگر غیر از این تصور کرده بود  

شاید می ایستادی،  ات پای همه ی کار ،و مثل یه مرد یاگه مونده بود -

!امیدری برای بخشش بود  

...نتونستم افرا-  

...نخواستی اهورا-  

.راست میگی، من خیلی ضعیفم، خیلی -  

می عاشقانه جذر مد  کافرا سکوت کرد، قلبش بی قرار میزد و در تب ی

.سوخت  

عاشقانه ی مرد را می خواست، دختر بود، یک جنس لطیف  دلش نجوا های

داشت، او هم احساس داشت، او هم پشت و پناه می بود، او هم دل 

ش عقلباید  اجازه می داد،  ،ن مرد تکیه کندخواست، اما اگر قرار بود تا ابد به آ

.هم پا در میانی کند  

دقیقه ها پشت سر هم می رفت و صدای نفس های بلند اهورا هر لحظه 

.اما نباید کم می آورد ،دیوانه ترش می کرد  

.ضربه را هم زدبا کالمش آخرین   

.می خوام خانواده مو ببینم اهورا -  

!ه بودکرد  اهورا توقع هر چیز را داشت غیر از چیزی که دختر طلب   

باشد، اما فکر  های او جوابگوی پرسش ،البته می دانست باالخره یک روز باید

!نمی کرد، آن روز حاال باشد  

.من باید برم افرا، فقط  می خواستم صداتو بشنوم -  

.، مثل همیشه فرار نکنرو ندادی، من باید خانواده م رو ببینم مجواب -  

.می بینی، نگران نباش -  

کی؟ -  

.خیلی زود، وقتی برگردم همه چیز  رو برات روشن میکنم -  

.مثل همیشه داری دورغ میگی -  

.دروغی در کار نیست -  

!باورت ندارم-  

.خدا حافظ پرستوی کوچولوی من-  

و خواسته اش را تکرار کند، اما تماس قطع  م حرفی بگویده افرا خواست باز

.گوشی بودو آزار دهنده ی شده بود و حاال نصیبش بوق ممتد   

د اشک هایی که همیشه آماده بودند، راه ،سرش را روی زانو گذاشت و اجازه دا

.خود را پیدا کنند و ببارند  

 

  



@dejhavoo20 

"پارت  دویست و چهار"  

*** 

از خانه  ، بعد از آن مکالمه که جانی تازه در کالبدش دمیده بوددوشی گرفت و 

از آن فاصله ، انداخت و دست در جیباش نگاهی به نمای ساده خانه بیرون زد، 

.گرفت  

طوالنی شود، از در غربت تش ماقا ،وقتی  دید ممکن است ،همان سال اول

 مریم چند کند، هراز این معذب ن مریم و خانواده اش جدا شد، تا آنها را بیشتر

از او  ،پسرش را تنها بگذارد و هر بار با دعوت و بی دعوتدلش تاب نمی آورد 

.سراغ می گرفت  

 ، می گذراندآنها بیشتر اوقاتش را با  ،این سالهاتمام ی که در اناما تنها کس

.ندراشل بوددیوید و   

گرفته با آمدن هیلدا زندگی شان رنگ و بوی دیگری  ،به خصوص که تازگی ها

.بود  

 لبخند های ،این را واقعا باور داشت که تنها دلخوشی این روزهایشاهورا، 

.ماهه است44آن کودک  جذاب  

نفسی کشید و باز راهی میدان ویکتوریا شد، قدم  های آخر را روی سنگ 

.نگاه از خیابان کلمور گرفت ،فرش ها گذاشت و با نفرت  

.اف پرواز نکردبعد از آن شب، دیگر حتی روحش هم آن اطر  

وقتی سر خوش از روابط شیرینش با راشل بود، سر به سرش  ،هربار دیویداما 

می گفت و که دیگر پیر شده و مردانگی اش رفته است  می گذاشت و از این

.آن را در سرش چماق می کرد  

.سکوت را ترجیح می دادمثل همیشه مغموم نگاهش می کرد و  تنها، او ولی  

*** 

! روی کرده بود و نمی دانست چرا سر از آن جا در آورده استساعتی پیاده 

قبال هم بارها  افتاد، کلیسای سنت فیلیپچشمانش به  تر، چند متر آن طرف

آن را دیده بود، دیوار ها آجری بودند و بعضی قسمت ها هم کاشی کاری شده 

!می کردبیشتر نظرش را جلب  ،ولی شیشه های نقاشی شده. بود  

.دی زدبی هوا لبخن  

، زمان جنگ جهانی دوم وقتی بیرمنگام ندبود ادوارد برن كونز اثر نقاشی ها 

ها را  ها رو از روی  پنجره شیشه ،انجمن مدنی شهر شده بود، بمباران 

.برگرداندش یدوباره سر جا  ،جنگ اتمام و بعد ازد برداشتن  

را ببیند،  داخل آن کلیسا ،برای یک بار هم که شده ،او واقعا دلش می خواست

!اما حیف که درش همیشه بسته بود  

! آرامشی را که با دیدن کلیسا در قلبش می نشست را نمی توانست انکار کند  

! مورد توجه ش قرار گرفته باشد ،اصال به یاد نداشت ساختمانی  حتی تاریخی

کلیسا چیزی نبود که بتواند به  این اما، می آمدنخوشش   چیزها این اصوال از

اما خودش هم  !گرفت برایش جالب بود از آن بگذرد، حسی که از آن می راحتی

؟دانست چرا نمی  

!شاید به خاطر شرایط بد روحی و جسمی اش بود  



تجربیات گذشته به کارش نمی آید و دنبال  ،دیگرکه فهمیده بود خوب اما این را  

.بودیک مامن آرامش دیگر   

سمان بلند شد، شاید باید همه سرش به آ ،نگاه گرفت و بی هوا ،سری تکان

!حتی خودش را ویران می کرد و دوباره از نو می ساخت ،چیز  

@dejhavoo20 

"پارت  دویست و پنج"  

*** 

روی نیمکت چوبی نشست و بی هدف به روبرو خیره ، برداشتکندی قدم   

.چشمش به دکه ای  که غذای خیابانی می فروخت افتاد ، دقیقه ای بعد،شد  

.ند شد و سمت مرد اغذیه فروش رفتاز جایش بل  

.نزدیک شد و بو کشید، بوی خوبی می آمد  

.به بالتی ها نگاهی انداخت، خوش رنگ و خوش مزه به نظر می رسید  

.دو عدد سفارش داد  و مشغول شد  

که مدام سیگارش را پک  ،کنارش مرد جوانی همراه با دوستش ایستاده بود

.می زد، بی هوا چشم در چشمش شد  

.لی سال بود از روزی که دیگر سیگار نمی کشید می گذشتخی  

ش را پس زد و سری زیر انداخت، او اهورا بود، پس وقتی به خود ذهنی ا تمایل

.عمل می کردبه آن باید   ،قولی می داد  

نفس عمیقی کشید و از آنها فاصله گرفت، شاید هم می خواست از گذشته 

!ی موهومش فاصله بگیرد  

.تا باز به اتاق تنهایی هایش برگردد گرفت خانه اش را پیشباالخره مسیر   

*** 

.قرار بود از سهند خبری برسدصبح بود،  44ساعت نزدیک   

.صدای زنگ گوشی اش بلند شد، سریع دکمه ی اتصال را زد  

چطوری مرد؟...الو-  

تو خوبی؟ سمیرا خوبه؟...خوبم-  

ز مشکالت چطور بود، همه خوبیم به لطف تو، حاال راحت شدی؟ فرار کردن ا-

 بهت مزه کرد؟

.سهند تمومش کن، بارها راجبش صحبت کردیم-  

باشه،  حرفی نیست، این زندگی خودت و مختاری هر طور دوست داری -

.بسازیش  

.می ذاری آفرین، خوبه، ممنون که به تصمیم احترام -  

.اوهوم-  

؟خب چی شد؟ کار به کجا رسید-  

.امروز آزاد میشه-  

مطمئنی؟-  

.بله-  

.باشه، ممنون که خبر دادی -  

حاال قصد چیه اهورا؟ -  



هیچی فعال کاری باهاش ندارم، اما حواست بهش باشه، ببین این مدت چیکار -

 میکنه، با کی در ارتباط؟

.، بهت اطالع می دمحواسم هستباشه،  -  

.منتظرتم پس -  

.گیرم، تو هم مراقب خودت باش باشه، تماس می-  

.هستمممنون، -  

بست، خودش هم نمی دانست عاقبت این  و چشمانش راا قطع کرد تماس ر

.تعقیب و گریز به کجا می رسد، اما فهمیده بود، دیگر اشتیاق گذشته را ندارد  

*** 

@dejhavoo20 

"پارت  دویست و شش"  

*** 

 

.ماه از آزادی مسعود می گذشت چند  

.تماس گرفته بود و راپرت او را داده بود سهند چند بار  

!نشده بود اهورا عاید درخوری یزاما چ  

.و گزارش نهایی را بدهد تماس بگیرد ،امروز هم قرار بود  

!بیم داشتلی و ،می خواست حرف آخر را بزندو او   

.می پذیرد یا نه را حرفش ،که سهند بیم این  

بود و قرار بود مرتکب شده   بار استرس بیشتری داشت، انگار قتلی این

!اعدامش کنند  

.سر ساعت، گوشی اش زنگ خورد مثل همیشه  

:صدای شاد سهند در گوشی پیچید  

.سالم بر مرد بزرگ-  

.اصال حوصله ندارمکه زود حرف بزن خواهشا ، سهند سالم-  

!سهند ابرویی باال داد، اهورا کالفه تر از همیشه بود  

هان؟ ،کی بهت محل نداده پاچه ی من رو میگیریباز چی شده؟ -  

.قت شرایط رو درک نمی کنیهیچ و! اوف از دست تو-  

!شرایطت رو درک کردم که انقدر پر رو شدی دیگه-  

.کردمسهند خواهش -  

.وگرنه حالیت می کردم ،وقت ندارمحیف که خودمم  -  

.تا اون روی سگم باال نیومده حرف بزن -  

دنبال چی هستی اهورا؟ مثل همیشه فقط می ره سر خاک نارین و بعضی  -

.ت قدیمیش احد قرار می ذاره، همینروزها هم با همون دوس  

مطمئنی سراغ افرا نرفته؟ -  

مطمئنم، اصال انگار براش مهم نیست دختری داشته، شایدم دچار بیماری  -

.کاراش اصال عادی نیست! روانی شده  

!اهورا اخمی کرد، مرد چطور می توانست انقدر بی غیرت و بی ناموس باشد  

را دوست داشت، شاید واقعا حق با الاقل دخترش  ،مسعودی که می شناخت

!سهند بود  



.بی تامل تصمیمش را به زبان آورد  

.دیگه الزم نیست تعقیبش کنی، رهاش کن -  

.سهند چی بلندی گفن و از کوره در رفت  

که  ،وقت گذاشتی ،زده به سرت؟ این همه سال دنبالش بودی، هزینه کردی -

دیونه شدی اهورا؟! ؟بگی رهاش کن ،وقتی قراره همه چی رو تموم کنیم  

.دیگه برام مهم نیست-  

یعنی چی مهم نیست؟ چی عوض شده؟-  

.خیلی چیزا-  

!اهورا تو دیونه ای، دیونه، وای خدای من-  

.بهم قول بده سهند، قول بده این بازی رو تمومش کنی -  

این تصمیم مسخره از کجا اومد؟ آخه !نه من این بازی رو تو شروع کردی، -  

، دیگه هیچ نمی کنه حالم رو عوض، جایی که دیگه حتی انتقام هماز اون -

 اتصالی با گذشته نمی خوام، دیگه نمی کشم، نمی تونم، می فهمی سهند؟

سهند گوشی را کناری گرفت و چشمانش را با انگشت مالید، این حرف اهورا 

.ته افسردگی و فروپاشی بود  

.اشک در چشمانش حلقه بست ،به حال دوستش  

دوستی مون  و مثل همیشه می تونی روی منتسلیمم، اما بدون  ه، من باش-

.حساب کنی  

.حواست به افرا باشه، فقط همینمی دونم،  -  

.هست -  

*** 

@dejhavoo20 
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*** 

قفل در و کلید را پوشه ی خاک گرفته را کناری در گوشه ی گاو صندوق گذاشت 

، پدرش و خیلی چیز ، آتش سوزی، پدربزرگچرخاند، مسعود، انتقام؛ مادرش

در گاو  مقوایی، در  همان پوشه ی زرد رنگکه  خیلی سال بود های دیگر، 

.صندوق گوشه ی اتاق مدفون بودند  

هوا مه گرفته بود و باز قرار بود ببارد، کاش  تا ابد می بارید و امروز هم، 

!می کرد هدیهفراموشی   

*** 

.ه چرخاند و لبخند پر معنایی زدآهو چشمان درشتش را در کاس  

بچه ها امروز پایه این بریم کافی شاپ؟-  

!با ذوق دستی بهم کوبیدند؛ اما افرا چیزی نگفت ،مینو و کمند  

.گذاشتاخمی کرد و دستی سر شانه ی دوست  همیشه سایلنتش   

نگو که نمیای؟-  

ند، قبول د و مینو گفته بودنافرا درچشمان زیبای آهو دقیق شد، شاید اگر کم

...می کرد، اما آهو  

!نمی دونم، فکر نکنم داداش سیامک اجازه بده -  

.تو بگو میای، خودم اجازه تو میگیرم-  



بیرون رفتن با دوستانش را آزاد کرده بود، انقدر افرا را   خیلی وقت بود سیامک 

.می شناخت و به او ایمان داشت که ذره ای به او شک نمی کرد  

جو گیر شود و باز حرف  ،بهانه بود که مبادا آهو در آن فضااین حرف ها تماما 

.برادرش آرین را پیش بکشد  

اما وقتی نگاه های ملتمس دوستانش را دید، نرم شد، او بچه نبود که گول 

حرف های آهو را بخورد، فوقش اتمام  حجت می کرد و دختر را سر جایش می 

!نشاند  

.باشه میام-  

ساعت شش همه گی در میدان  دند و قرار شدکرکودکانه هرسه شان ذوقی 

.گلها جمع شوند  

.او هم کمی ذوق زده شد و لپ هایش به سرخی گرایید  

***  

مهگل من برم؟-  

.صدای مهگل از انتهای سالن بلند شد  

.صبر کن االن سیامک میرسه-  

.تا میدون راهی نیست، خودم پیاده می رم-  

دختر پاشید، پا به ماه بود و راه  مهگل سریع خود را رساند و لبخندی به روی

      بود، نفس نفس می زد و قربان صدقه ی دخترشده رفتن برایش سخت 

.می رفت  

.یکمی دیگه هم صبر کن ،فدات شمالهی  -  

می خوای نرم؟! چقدر عرق کردی مهگل -  

می خوای بری با  ،حاال بعد از این همه وقت !نه عزیزم، برای چی نری -

.کنیدوستات هوا عوض   

!آخه انگار حالت خوب نیست، چشمات می لرزه -  

:مهگل پیشانی بلند دختر را بوسید و گفت  

.خاطره هست، ممنون که نگرانمی -  

پس مطمئن باشم؟ -  

یامک افرا در مهگل لبخند مطمئنی زد و به محض شنیدن صدای بوق ماشین س

.راهی کرد  

این عمارت بزرگ تنها روی مبل برگشت، بعد از رفتن اهورا،  ،و هن هن کنان

.چهار مسافر داشت  

با اجازه  ،همان سال های اول سیامک، بعد از کثافط کاری دوباره کاوه و شیرین

با خاطره و عزیز دردانه ی  ،ی اهورا آنها را بیرون انداخت و خودشان ماندند

.ارباب  

و  به مزاحمت ها ند،سخت بود، رسیدگی به تمام امور، اما این را ترجیح می داد

.کارشنکی های کاوه و شیرین  

.با یاد گذشته باز پیشانی اش پرچین شد  

آخ مهگل را بلند  ، ضربه ای زد و پسرکش بی هوا در کیسه ی آبش تکانی خورد

.کرد  



تا نفسش را ببیند، برای آن روز لحظه  ،به گفته ی دکتر ده روز دیگر مانده بود

دست به چه  مهبدش، نبرای داشتکه فقط خدا می دانست  شماری می کرد،

.کشیده بود کار هایی زده بود و چه پیامد هایی   

.لبخندی زد و از جا بلند شد، باید شام شب را آماده می کرد  

@dejhavoo20 

"پارت  دویست و هشت"  

*** 

.سیامک نگاهی عمیق به دختر انداخت، مثل  الماس  می درخشید  

.حسابی خوش بگذرون افرا -  

.میز نگاهش کرددختر برگشت و محبت آ  

.غم همیشه چشمان دختر، دل سیامک را نا فرم می لرزاند  

.باشه-  

.آفرین دختر خوب، آفرین-  

سیامک سری تکان داد و به سال های دور نقبی زد، از همان روز  که به 

چه حرف گوش کن تر باشد، برای او هم آزار کمتری دارد، تا  هر ،دخترگفته بود

.تام بودبه همین االن، افرا مطیع   

چه بود مطرح می کرد، اما به محض  این که سیامک دلیلی خواسته اش را هر 

.سریع مجاب می شد و اطاعت می کرد ،برایش می آورد  

.آن دختر برایش سمبل صبر و مهربانی بود  

کی بیام دنبالت عزیزم؟ -  

.به من باشه زیاد نمی مونم، اما خوب می دونی که بچه ها زود دل نمی کنن -  

باشه؟دنبالت،  هر وقت خواستی زنگ بزن، سریع میام  -  

.داداش چشم -  

.سیامک دستی روی سر افرا کشید و لبخندی مهمانش کرد  

سیامک  ،مقصدخود به میدان که رسیدند، همه آمده بودند، سوار شدند و تا 

.برایشان خواند و سر به سرشان گذاشت ،مثل همیشه  

.ها خداحافظی کردنزدیک کافی شاپ ایستاد و از دختر   

باز مسیر خانه را پیش گرفت، دلش تنگ مهگل و مهبدش  ،و وقتی داخل شدند

بود، پسرش را هنوز ندیده، می پرستید، پسرک بی شک، هدیه و ارزانی 

.خداوند بود  

*** 

دستی روی شالش کشید و سمت میزی که آهو گفته بود راهی شد، اما به 

.ایستاد و آهو را صدا زد ،تادمحض این که چشمش از دور به آرین اف  

.دختر ترسیده برگشت و نگاهش کرد  

!چی شده افرا؟ -  

.همزمان کمند و مینو هم ایستادند  

برادرت این جا چیکار میکنه؟ -  

:آهو من من کنان به حرف آمد  

.خوب گفتم با دوستام می رم بیرون، گفت برای این که تنها نباشین منم میام -  

.روی زمین کشید و چشم در چشم آهو شد پایش را ،حرصی و عصبی  



!باشد شروابطاو ابدا خانواده ای نداشت که نگران این طور   

!حاال چرا اینطوری نگاه میکنی؟ اتفاقی که نیافتاده، اونم کاری به ما نداره -  

.پس سر یه میز دیگه می شینیم -  

.ردآهو به ناچار سر تکان داد و نزدیک ترین میز به آرین را انتخاب ک  

می شد پسر چشمان درشت سبزی داشت و جذابیت خاصی در چهره اش 

.اغوا می کرد ،یک جفت چشم سیاه ،، اما افرا را  تنهادید  

.از جایش بلند شد و سمت شان آمد هاآرین به محض دیدن دختر  

.دراز کردشان سالم بلند باالیی  داد و دستش را سمت  

و لبخندی هم  تش را گرم فشردکمند که محو تماشای برادر دوستش بود، دس

اما افرا به اکراه دستش را جلو برد و تنها سر انگشتان پسر را  چاشنی اش کرد،

.لمس کرد و سریع نگاه از چشمان مشتاقش گرفت  

افرا از درون حرص و برداشت و کنار دختر ها نشست  یپسر بی اجازه، صندلی

.می خورد و دندان روی هم می سایید  

که همیشه میانه رو بود، سرش را نزدیک گوش افرا آورد و مینو این وسط، 

:گفت  

 ،اونم تو یه مکان عمومی ،چرا انقدر عصبی هستی افرا؟ چیزی که نشده -

.نمی تونه ما رو بخوره  

.خنده ی دندان نمایی زدحرف و کنایه اش که تمام شد   

؟نمی خوام از اعتماد برادرم سوءاستفاده کنم، این رو می فهمی -  

ابدا او را نمی فهمید، اوال که سوء  استفاده ای  و لبی برچید و نگاهش کرد،مین

تا برای  ،در کار نبود، دوما این که دختر های هم دوره اش، همه کار می کردند

هیجان هم که شده، خانواده هایشان را دور بزنند، یعنی افرا واقعا از این نسل 

؟نبود  

!دلباخته ای نداشته باشد ،فسون گری اودختری به زیبایی و ا، مگر ممکن بود   

مینو درست حدس می زد، افرا حتی خیلی زود تر از هم سن هایش طعم 

هم  باز اوصاف،اما با تمام این ، حتی جدایی را چشیده بودجنون و عشقو 

.فرسنگ از آن ها فاصله داشت  

*** 
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تکیه اش را به صندلی محکم کرد و موقع سفارش افرا نفس پر صدایی کشید و 

.درخواست داد و باز پر اخم، دست به سینه شدتنها یک قهوه ی تلخ   

ساعتی گذشته بود و آرین سعی داشت با خوش زبانی و بذل توجه، خودش را 

به افرا نزدیک کند، درست از وقتی دختر را دیده بود، دیگر هوش و حواس 

!ا انگار افرا نمی خواست همراه شوددرست و حسابی نداشت، ام  

نگاه از کمند که سعی داشت مدام او را مخاطب قرار دهد گرفت و با لبخند 

:رو به افرا گفت ،جذابی  

افرا جان خیلی ساکتی؟ نکنه از این که من این جام ناراحتی؟ -  



:افرا تک سرفه ای زد و گفت  

، منم اینطوری به برادرم دوستانه بریم کافی شاپ  آهو به من گفته بود قرار -

.موضوع فرق می کرد ،گفته بودهمه چی رو بهم گفتم، شاید اگه از اول   

:آرین سری تکان داد و گفت  

شما تشریف نمی آوردین، درسته؟ ،گفتو قطعا اگه راستش رو می  -  

.افرا بی پروا نگاهش کرد، نباید جلوی او کم می آورد  

به خانواده م دروغ  ،م تمایلی بهش ندارمابدا دوست ندارم برای کاری که خود -

!بگم، فکر نکنم خواسته ی زیادی باشه  

؟ناراحت میشن ،یعنی اگه خانواده تون بفهمن االن بنده این جا هستم -  

!تا حاال به همچین موردی برنخورده بودم، نمی دونم عکس العمل شون چیه -  

!لی نداشته باشنپس چرا قصاص قبل از جنایت می کنین؟ شاید اصال مشک  -  

که باید مشکل داشته  ییاوبزند و بگوید،   فریاد ،دلش می خواستافرا عجیب 

 ،و گستاخت در همین چشمان سبز مخمور قطعا بود، باشد، دارد و اگر این جا

!یخ داغ فرو می کردم  

از آن  رفت و باز با قهوه اش مشغول شد، پسر اوبه  چشم غره ایبا یاد اهورا، 

، پس بحث بی یی بود که همیشه یک جواب در آستین داشتدسته آدم ها

!فایده بود  

*** 

.نگاهی انداخت، دیگر باید به سیامک خبر می داد شبه ساعت  

.را گرفتاو  گوشی را برداشت و شماره ی  

.مرد بعد از سه بوق، نفس نفس زنان تماس را جواب داد  

.الو سالم افرا جان، مژده بده، مژده -  

؟چی شده داداش -  

.مهبد داره به دنیا می یاد -  

االن مهگل کجاست؟ ؟راست میگی ی خیلی خوشحال شدم،یوای -  

!دارن می برنش اتاق عمل، دردش گرفته بود، اما انگار وضعیتش خوب نیست -  

اتفاقی افتاده؟ -  

.نه عزیزم، اما دکتر گفت برای زایمان طبیعی خیلی وقت نداریم -  

.و می رسونمر پیش مهگل، منم خودم مزاحمت نمی شم، برو پس باشه -  

نمی خواد افرا جان، خاطره هست، تو برو خونه، موقع اومدن هیچی بر  -

.دنیا اومد، خبرت می کنم، وسایلش رو بیارینداشتیم، بچه که به   

.پس من االن می رم خونه، منتظر تماست می مونم ،باشه داداش -  

.ی زد و از جایش بلند شدلبخند ،ساعت افرا برای اولین بار در این دو  

.من دیگه باید برم، بچه ی داداشم داره به دنیا میاددخترا  -  

.دستی بهم کوبید و از جایش بلند شد  ،مینو که از همه به افرا نزدیک تر بود  

.شهگفته بودی ده روز دیگه وقت! چقدر زودوای  -  

شب  بابت همه چی، ممنون ؟آره، خودمم شوکه شدم، خب کاری ندارین -

.خوبی بود  

.همراهش از کافه بیرون زدندبه محض بلند شدن افرا، بقیه هم بلند شدند و   

:افرا رو به آهو و آرین گفت  



.، شب تون خوشبا اجازه تون -  

:آرین مردد جلو آمد و گفت  

.ممی رسونیشما رو اگه اجازه بدین ما  -  

:آهو هم بالفاصله به حرف آمد  

.م همون طرفههما بریم، مسیر راست میگه افرا،  بیا باهم -  

.نه ممنون، مزاحم نمی شم، تاکسی می گیرم -  

.مزاحمتی نیست، بیاین سوار شین -  

:آرین این را گفت و رو به دختر ها ادامه داد  

.بچه ها شمام بیاین -  

:کمند لبخندی زد و تا خواست درخواست آرین را بپذیرد، مینو سریع به حرف آمد  

.شما بفرمائیدآقا آرین، آهو خبر داره،   ند خرید داریممن و کمنه ممنون،  -  

.آهانی گفت و از آن دو خداحافظی کردتند آهو   

.کمند کالفه، به پهلوی دختر کوبید  

حاال نمی شد خریدت رو بذاری یک وقت دیگه؟ -  

داشتن التماس می کردن که تنهاشون بذاری، یه خورده ندیدی با چشماشون  -

.شخصیت داشته باش  

:مند پشت چشمی نازک کرد و گفتک  

!می دونی افرا از این پسره خوشش نمیادخودت خوبه  -  

اینم تو خوب می دونی که آرینم از تو خوشش نمیاد، درسته؟ -  

کمند از صراحت لهجه ی مینو یکه خورده و دیگر سکوت کرد، خودش هم متوجه 

ت بقیه هم این شده بود، اما نمی دانس اوسرد و جواب های بی روح های نگاه 

.را فهمیده اند  

*** 

@dejhavoo20 
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.دستی سر شانه ی آهو زد ،روی لب داشت ،پیش یساعت  با لبخندی که از   

.شم عزیزم، ممنون آهو جون من دیگه پیاده می -  

به محض اینکه آهو خواست حرفی بزند، باز صدای گوشی افرا بلند شد، 

!سیامک بود  

:و بی معطلی جواب داد سریع  

جانم داداش؟ -  

افرا جان بچه به دنیا اومد عزیزم، می تونی وسایلش رو بیاری؟ -  

آره داداش، خوب وقتی زنگ زدی، االن در خدا روشکر، خوش خبر باشی،  -

.خونه م، سریع خودم رو می رسونم  

آرین که موقعیت را مناسب دید سریع به آهو اشاره ای کرد و دختر هم 

.ظورش را گرفت و سری تکان دادمن  

.افرا تماس را قطع کرد و دستگیره ی در را گرفت  

.، خدانگهداربا اجازه تون -  



افرا جان باید بری بیمارستان؟ -  

.آره عزیزم، بچه به دنیا اومده، باید وسایلش رو ببرم -  

.پس ما می بریمت  -  

.نه ممنون، شما بفرمائید، من کارم یکم طول می کشه -  

:ین تند و قاطع گفتآر  

انقدر تعارف نکنین، االن سخت ماشین گیر میاد، ما هم کاری نداریم، پس  -

.منتظر می مونیم تا تشریف بیارین  

از طرفی هم دلش می  ،افرا که اصال حوصله ی ادامه ی بحث را نداشت

که بیش از این بی ادبی  خواست سریع به مهبد برسد، قبول کرد و به خاطر این

.باشد، تعارفی زدنکرده   

.تا من آماده شم ،پس بفرمائید داخل -  

.ی، زیر لب گفت که افرا را کالفه کردمزاحم نمی شیم ،آرین  

اگه این طور که پس منم مزاحم تون نمیشم، نمی خوام بیشتر از این  -

.شرمنده بشم  

فقط داشت تعارف الکی می کرد، سریع سوئچ را چرخاند و  مدت، آرین که تمام

شد، عجیب دلش می خواست  سراز کار این دوست مرموز خواهرش در  پیاده

!بیاورد  

پا در  ،با اشتیاق ،باز تعارفی زد، خواهر و برادر افرا جلو رفت، کلید را در چرخاند و

.برقی زد چشمان شان  ،حیاط عمارت گذاشتند و از عظمت آن  

!اصال فکر نمی کردم همچین جایی زندگی کنه -  

هیچی براتون نگفته بود؟ ،چند وقتیعنی تو این  -  

سیامک رو می   من فقط برادرش! خاموش انگاراصال حرف نمی زنه، همیشه  -

.دنبالش دم مدرسه بینم که هر بار میاد  

؟!اوهوم، ولی جای قشنگیه، میدونی چقدر ارزش داره -  

آهو با استفهام نگاهش کرد، نمی دانست و قطعا بردارش این را خوب می 

.دانست  

.ز او فاصله گرفت و کنار افرا ایستادا  

حاال تنهایی می تونی وسایلش رو آماده کنی؟ -  

مهگل از قبل همه چی رو آماده کرده، فقط باید بذارمش توی ساک و چند تا  -

.مردارچیز ضروری برای مهگل ب  

.کمکت میکنممنم اوهوم، باشه پس  -  

.عزیزم ممنون -  

.آهو خندید و همراهش وارد سالن شد  

:جلوی آرین ایستاد و گفت ،افرا از روی ادب  

.بفرمائید بشینید این جا، من زود کارم رو انجام میدم و میام -  

.راحت باش، مشکلی نیست -  

پی یک جفت چشم عسلی  ،لبخندی زد و او دور شد، اما پسر تمام حواسش

!مرموز بود  

 

 



@dejhavoo20 
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*** 

نداخت و تمام زاویه های خانه از دید گذراند، همه چیز خاص و پا اروی پایش را 

فرد  ،عمارت می بایست این، صاحب آمد عتیقه به نظر می رسید،  به نظرش

باشد، برای همین تصمیم گرفت،  حتما دیداری با سیامک داشته   متشخصی

.حرف های ناگفته ی دلش را بزندباشد و   

*** 

ظرش می رسید را در ساک بچه می گذاشت افرا تند مشغول شد و هرچه به ن

.زیر لب قربان صدقه ی مهبد می رفت ،و با شوق وصف ناپذیری  

.آهو خنده ای کرد و ابرویی  باال داد  

انگار خیلی خوشحالی درسته؟ -  

آره، خیلی، خانواده مون داره بزرگ تر میشه، یه بچه ی کوچولو میاد تو این  -

.گیره خونه و همه چی رنگ می  

!خوب نگاهش کرد، انگار داشت برای خودش شعر نو می بافت آهو  

چرا؟ ،و مادرت نمیگی هیچ وقت از پدر -  

االنم قصد ندارم بگم، من تو این دنیا فقط سیامک و مهگل رو داشتم و االن  -

.هم مهبد رو  

!و اهورا را یدو چقدر  دلش می خواست بگو  

ه بود و جواب محکمی هم آهو به خود آمد و اخمی کرد، حرف نسنجیده ای زد

.پس دیگر باید سکوت می کرد ،گرفته بود  

*** 

:افرا وقتی از همه چیز مطمئن شد روبه آهو گفت  

.می تونیم بریم م، من آماده -  

.باشه، من فقط یه دستشویی برم و بیام -  

.باشه، دستشویی مهمون ها انتهای سالن -  

ی صحبت برادرش جور نمی اگر موقعیتی برا سریع رفت، آهو سری تکان داد و

.کرد، تا مدت ها باید جواب پس می داد  

فرا سمت  آشپز خانه رفت و لیوان شربتی آماده کرد،  رسم مهمان نوازی ا

.آن ها را بدون پذیرایی راهی کند ،اجازه نمی داد  

سینی را از  سینی شربت را روبروی آرین گرفت و تعارف کرد، پسر ایستاد و

.دستش گرفت  

!الزم نبود، اونم تو این شرایط واقعا -  

.کاری نکردم ،نوش جان -  

:گفتبا لحن مرتعشی  ،و چشم در چشم دخترکم کرد فاصله را     

میاد؟  چرا از من بدت -  

!از تون بدم میاد؟  -  

یعنی غیر از این؟ -  

...خب...خب -  

.مانده بود که چه بگوید افرا مردد  



باز فرصتی دست دهد، فاصله را  ،آرین می دانست که محال است به این زودی

بود که افرا متوجه  به هیچ رساند و دستش را جلو برد، انقدر حرکتش ناگهانی 

از جلوی چشمانش  کنار رفت،  ،قصدش نشد و تازه وقتی موهای مواجش

.فهمید به او چه  گذشته است  

از درون گر گرفته بود،  ،پوست دستش مماس صورت دختر شده بود و بی هوا

.د تیر خالص را میزدبای  

.من دوستت دارم افرا -  

به خود بیاید و جایگاهش را  ،تا با آن ضرب سیلی ،و همین کالم کافی بود

.بفهمد  

.که حتی شیشه های عمارت را لرزاند ،و ثانیه ای بعد، صدای فریاد افرا بود  
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*** 

حلقه بسته بود و هر آن منتظر  ،ن سیاهشاشک در چشما، زانوانش می لرزید

.تا پائین بیفتد ،تلنگری بود  

د، مرد حال بدی بازدمی عمیق بیرون دا ،از میان قفسه ی سینه ی سنگینش

!داشت، حالی بی توصیف  

.شدخیره  ،به بسته ای که دستش بود  

.آینده اش بوداین بسته تمام گذشته و تمام   

شه به تنش می انداخت، اما انگار تصمیم لمس آن هم، رع ،سالها بود که حتی

برای همیشه این فیلم باز را، تا انتها خودش  ،شدهکه یک بار هم  ،گرفته بود

!پایانش را ثبت کندرا برود و  آخر سکانس ،بازی کند  

*** 

 مدام  ستانش کاور بیرون کشید و در لب تابش گذاشت، د را ازاول سی دی 

.ودو اعصابش متشنج شده ب می لرزید  

.کشیدچشمانش را تنگ کرد و دستی روی لبان گوشتی اش   

خیلی سال می  ،که این تصمیم حماقت بار و عجوالنه را گرفته بود از آن زمان

.جرات نکرده بود آن تصاویر شرم آور را ببیند ،گذشت، اما تا خود امروز  

وح برای سوهان کشیدن به ر ،شکنجه ای شود ،قرار بود ،آن فیلم ها و تصاویر

!سوهان روحش شده بود  روزی ،مردی که  

.تمام کودکی و آینده اش را سالخی کرده بود ،مردی که  

واست خکه او را می پرستید و نمی  ،معشوقه ی پنهای مادری بود ،مردی که

.بد نامی اش را باور کند  

که پدرش و پشت و پناهش  ،مسبب مرگ و قاتل شدن کسی بود ،مردی که

!بود  

.باز نفس کشید  

خنجری در قلب زخمی اش  ،و یاد گذشته  سینه اش به خس خس افتاده بود  

.فرو می کرد  

.هنوز جلوی رویش زنده بود ،اما تصاویر آن شب سیاه  



چشمانش را برای ثانیه ای بست، تمام این ها را می دانست، می دانست که 

و کرده کاری که ا ،مرد انتقام بگیرد، می دانست که می خواهد نمی خواهد از آ

.نشانش دهد ترصد برابر زجر آور ،را  

به این زودی پاک  ،می دانست که خون مادری که به دست پدرش ریخته شده

حتی  جنازه اش  ،تصویر پدری که در میان آتش، می دانست که نخواهد شد

نمی شود، همه ی این ها را می برایش زنده هم سوخته است، مثل گذشته 

.پا در این راه گذاشته بود ،ها دانست و با علم به آن  

*** 

اسنادی که از دخترک  تا ،نخواست چرا هیچ وقت  که ،اما این را نمی دانست

.دهد مرد را نشان آماده کرده   

!عذاب دهد  نتوانست مرد را این طور ،نفهمید چرا با تمام اوصاف  

ا نفمید چرا دقیقا روزی که می توانست به آروزی دیرینه اش برسد، همه چیز ر

!را به حال خودش گذاشت اوخراب کرد و   

!هیچ کدام را نه می دانست، نه می فهمید  

...هیچ کدام را  

خسته تر از همیشه،  ،روح و روانشاین که  ،فقط و فقط یک چیز را می دانست

.را از او ربوده استو اطمینان ، آرامش والی اشست که  یدنبال مامن آرامش  

*** 
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.فیلم را پلی کند ،هنوز جرات نداشتاما  ،ساعتی گذشته بود  

 دستی پشت سرش کشید، اصال چرا می خواست آن را ببیند؟

 چرا می خواست خودزنی کند؟

!چشمانش ببیند؟  یعنی می توانست حماقت و رذالتی که در حق دختر کرده را با  

 واقعا در توانش بود؟

برای برنده شدن می جنگد، نفس  ،ه ساعت هاستمثل دونده ماراتونی ک

.هایش به شماره افتاده بود  

مثل  ببر زخمی که از زنجیر رهایش کرده باشند، در حرکتی انتحاری  ،بی هوا

زیر دست و پای فرهان زجه می زد،  ،افرافیلم را جلوتر برد و دقیقا زمانی که 

.نگه داشت  

.همان جا به یغما رفت ،ته مانده ی نفسو   

.هه...هه...هه  

.برای دم و باز دمش نبود ، دیگر اکسیژن  

.جلوی رویش بود ،االن  اوج پستی اش  

...داشت به ته ماجرا می رسید، ته ته ماجرا  

ی که در ثانیه  ،شودای چشمانش سیاهی رفت و نزدیک بود تنها خاطره 

دمیده در کالبدش  دوباره جانی ،آخربا شمارش  ،، مثل بازنده ای در رینگنهایی

.شد  



جان گرفت و مبارزی شد که باید جان او را برابرش تمام اشیاء دوروبرش بی هوا 

.می گرفتبه هر قیمتی   

.مشت می کوبید و فریاد می زد  

.می شکست و نعره می زد  

.نعره می زد و فریاد می کشید، فریاد می کشید و نعره می زد  

.که دیگر هیچ اثری از گذشته نماند ،انقدر زد و زد  

.و به دستان خونی اش خیره شد  روی زمین افتاد ،بی جان و بی روح  

.را تمام کرده بود منحوس تمامش کرده بود، باالخره این بازی  

*** 

!صدای ونگ ونگ کودک، در گوشش اکو شد، چه نوای زیبایی داشت  

.ابراز وجود می کردداشت لبخندی زد، ثمره ی عشق شان   

.خیره شد ،که باالی سرش به خواب رفته بود چشمانش را باز کرد و به افرا  

:دستی روی موهای پریشان دختر کشید و گفت  

مهبد رو میاری شیرش بدم؟ جان، افرا -  

د، داشت  خواب می دید، اهورا نیمه جان، روی افرا هینی کرد و چشم گشو

!تخته سنگی افتاده بود  

چی شد عزیزم؟ ترسیدی؟ -  

چی گفتی؟! نه، نمی دونم..هان  -  

؟کنه، میاری شیریش بدم مهبد داره گریه می -  

پسر ایستاد، چه شیرین و  افرا  اوهومی کرد و کنار تخت شیشه ای کوچِک

!کوچک بود  

.دست زیر تن نرم مهبد برد و بغلش زد ،با حرکتی آرام  

سالم خاله جون، چطوری آقا کوچولو؟ -  

مهگل گذاشت،  مهبد باز اشکش درآمد، سریع بچه را جلو برد و زیر سینه ی

.تند شروع به مکیدن سینه ی مادر کرد ،هنکودک گرس  

.نفسی گرفت و نشست، هنوز می ترسید او را بغل کند  

 باز تصویری که در خواب دیده بود، جلوی چشمانش  ،اما به محض نشستن

.زنده شد  

:پریشان از جایش  بلند شد و گفت  

و چیزی نمی خوای؟من یه سری به داداش سیامک بزنم و بیام باشه؟ ت -  

!رنگت پریده انگار ؟نه عزیزم، مطمئنی چیزی نیست -  

.نه چیزی نیست، خواب بد دیدم، همین -  

.ی تکان داد و بچه را بیشتر به خود چسباندمهگل سر  
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انش خواب به چشم ،االن همین تا بود، از دیشب که کودکش به دنیا آمده

هر چه زودتر پسر و همسرش را مرخص  ،دکتر نیامده بود، دلش می خواست

.تا به خانه برود و یک دل سیر آنها را ببیند ،کند  

.نفسی گرفت و بلند شد تا برای خود چای بگیرد که افرا را از دور دید  

.تند سمتش قدم برداشتاست، به خیال این که اتفاقی افتاده   

.ی مضطربی هم داشت چهره ،به خصوص که دختر  

:نگاهش کرد و گفت  

افرا چیزی شده؟ -  

.افرا نزدیک تر آمد و سری زیر ا نداخت  

!نه چیزی نیست -  

بچه و مادرش خوبن؟ -  

.آره خوبن -  

.ترسوندیم دختر جون ؟پس چرا رنگت پریده -  

شون خوبن، مهبد داشت شیر می خورد  اونا جفت ،نه داداش، نگران نباش -

.ونبیر ماومدمنم   

:سیامک که هنوز قانع نشده بود، دوباره پرسید  

نمی خوای حرف بزنی افرا؟ بعد از این همه سال می دونم کی آروومی و کی  -

.ترس داری  

.دختر نفس عمیقی کشید، سیامک راست می گفت، خوب او را می شناخت  

  .خواب دیدم، زیاد خوب نبود -

!"اینطوری پریشون شده برای دیدن یه خواب"سیامک چشمانش را تنگ کرد   

چه خوابی؟ -  

.نگرانشم، باید باهاش حرف بزنم...اهورا  تنها بود، خیلی تنها -  

عصبی پوفی کرد، دخترک هنوزم با فکر و خیال اربابش شب و روز می سیامک 

این اتصال و تمنا را باور  ،و شاید او تنها کسی بود که بیشتر از همه  گذراند

!خواست که به ناباوری اش دامن بزندنداشت، شاید هم دلش می   

مثل خانواده اش می دانست و دوست شان داشت و غم اندوه  ،آنها را به واقع

رسیدن این دو به هم  ،چون حتم داشت ،می شد صه و ماتم خودش غ ،آن ها

!و موج صخره اتصال ،یعنی یعنی  

.می دونی که نمی ذاره -  

.میدونم، ولی این بار فرق داره -  

!فرقی نمی بینمهیچ  -  

.اگه واقعا اتفاقی براش افتاده باشه چی؟ من دلشوره دارم -  

.اگه چیزی بشه، دیوید بهم خبر میده -  

کنم،  اگه اونم بی اطالع باشه چی؟ داداش سماجت  نکن، خواهش می و -

اتفاقی افتاده باشه و سکوت کنی، بعدش می تونی خودت رو ببخشی؟ اگه  



اما نمی خواست جلوی او  ،او هم سرایت کرده بود به ،تشویش و اضطراب افرا

!کم بیاورد  

.، حاال بروباهاش تماس می گیرم ،باشه -  

.تو نه، خودم باید باهاش حرف بزنم -  

.افرا جان اصرار نکن -  

.جون مهبد قسم می دمبه تو رو  -  

.در صورت دختر براق شد ،سیامک با چشمانی گشاد شده  

یزی، امانت برادرمی، اما حواست باشه دیگه خیلی دوستت دارم، برام عز -

!جون مهبد رو قسم نخوری  

افرا متوجه جدیت کالم سیامک شد و به حال مهبد غبطه خورد، عجب  پدری 

!داشت  

بغضش را فرو خورد و قول داد که هیچ گاه دیگر، جان فرشته ای که خودش هم 

.عاشقش بود را قسم نخورد  

.راهی شد بیرون رفت و افرا هم به دنبالش سیامک پر اخم از سالن بیمارستان  

با خود کنار آمد تا شماره ی اهورا را  ،که باالخره  چند دقیقه ای گذشته بود

.بگیرد  

.اما جان، در تن افرا نمانده بود  

هر چه بیشتر صدای بوق کشیده می آمد، دل سیامک بیشتر  زیر و رو و حاال 

.می شد  

 یعنی واقعا اتفاقی افتاده بود؟

ند بار دیگر تماس را تکرار کرد، اما خبری نبود و این کافی بود تا اشک در چ

.عسلی چشمان دختر حلقه بزند  
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می خواست سیامک  بعد از رفتن اهورا، خیلی نا آرامی می کرد و مدام ازافرا 

سر باز می زد، اهورا تاکید  از این کار همیشه مردکه خبری از اهورا بگیرد، اما 

.تا خودش خبر دهد ،کرده بود، تماسی نگیرند  

مدت ها گذشته بود و سیامک هنوز هم از اهورا بی خبر بود، اما به واسطه ی 

تماس  شچیز هایی می شنید، اما وقتی برای اولین بار اهورا خود ،سهند

با او  ،چشم افرا فقط به وقت ضرورت و تنها دور ازبود، گرفته بود و شرط کرده 

طفره می رفت ، سیامک مدام تماس بگیرد و تا حد ممکن ابراز بی اطالعی کند

با اهورا در ارتباط  ،که سیامکفهمیده بود  بعد از سال ها دختر  باالخره، اما

.از او حرف می کشید هزار ترفند، است و هر بار با  

صحبت هم برای مایلی نشان می داد که ت ،اما به رقم نامردی اهورا، در ظاهر 

، اما فقط خدا می دانست در طلب شنیدن کالم کوتاهی از اردبا اهورا ندشدن 

.مرد، چقدر می سوزد  

پنهان کرده بود، در واقع ، از بقیه حتی تماس چند وقت پیش اهورا را همافرا 

.داردمی خواست به آن ها بقبوالند که دیگر حسرتی برای داشتن اهورا ن  



او نیست و رفتنش  باور کنند که دیگر در فکرک و اطرافیانش، می خواست سیام

.را پذیرفته است  

دروغگوی خوبی بود، نه اطرافیانش انسان  ،چشمان همیشه مرطوبش نه اما

!های کودن و نا فهم  

:افرا سر شانه ی مرد زد و گفت  

بر نمی داره؟ ،چی شد -  

!چشمان سیامک ترسیده بودوای    

.مدیدی گفتم، می دونست -  

هنوز چیزی معلوم نیست افرا، بی خودی شلوغش نکن، االن به دیوید زنگ  -

.می زنم، اون حتما می دونه کجاست  

.زنگ بزن ، پس زودترباشه -  

تمام مدت با پوست  زمانی که سیامک شماره ی دیوید را می گرفت،

.انگشتانش بازی می کرد و پایش را روی زمین می سایید  

واقعا اگر خبر بدی می شنید، بستری الزم می ود، رنگش هم حسابی پریده ب

.شد  

.چهار بوق، صدای خندان دیوید در گوشی پیچید از باالخره بعد   

.سیامک تند الویی گفت و خود را معرفی کرد  

خوبی سیامک جان؟ چی شده یادی  از ما کردی؟ -  

:حال و احوالی کرد و گفت ،سیامک بی حوصله  

از اهورا خبر نداری؟ -  

.ید حدس می زدم، از اربابت بی خبری که به من زنگ زدیبا -  

.دیوید این را گفت و قهقهه ای زد، اما سیامک ابدا حوصله ی شوخی نداشت  

خواهش می کنم دیوید، باهاش چندین بار تماس گرفتم، گوشیش رو جواب  -

 نمیده، تو آخرین بار کی دیدیش؟

اهاش تماس میگیرم، یه همین امروز صبح، نگران نباش چیزی نیست، من ب -

.بهش جواب میدههمیشه  خط مجزا داره که   

.ممنون، لطفا خبری شد ما رو هم در جریان بذار -  

.دیوید این بار جدی خداحافظی کرد و شماره ی اهورا را گرفت  

*** 
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، در این چند بودبری از اهورا نخ ،هنوز هملی و ،چندین بار تماس گرفته بود

محرمانه این خط، خط  !تماسش را بی پاسخ بگذارد ،ابدا سابقه نداشت ،سال

!ای بود که تحت هر شرایطی پاسخگو داشت  

سریع لباس پوشید و به  !دلشوره ی سیامک انگار به او هم سرایت کرده بود

.راشل اطالع داد که سراغ اهورا می رود  

.با او تماس گرفت، اما باز هم هیچ جوابی نبودهم گر در راه، چند بار دی  

*** 

و سرش  به غرقابه ی خونی که راه انداخته بود خیره شد، خون ها خشکیده

.حسابی نبض می زد  

که باز سرگیجه امانش را برید و  ،خواست تکانی بخورد و از جایش بلند شود

.لخت روی زمین افتاد  

که  تنفسش را غیر  عادی کرده  ،رفته بوددل  درد کشنده ای هم گریبانش را گ

!بود  

باز بلند شد، داشت در  ،گوشی اش وز وز  صدای ، در میان خواب و بیدای

برای بلند شدن توانی ابدا حالتی میان مرگ و زندگی دست و  پا می زد، 

.نداشت  

گوشی را روی صندلی پرت کرد و پایش را بیشتر روی پدال گاز کالفه دیوید، 

.فشرد  

***  

!کرد، قلقلکش می آید پوستش متورم شده بود و حس می  

!شاید هم به خاطر سرمی که زیر پوستش می رفت نبود  

که افرا تمامش نمی کرد، چه نوایی زیبایی  ،بازخواستی بودبه خاطر شماتت و 

!این توبیخ ها و هشدار ها ،بود  

ودش وقتی که لحظه ی اول صدای پر خشم دختر را شنید، مطئن نبود که خ

این اجازه را ندهد، اما انگار خودش باشد، سفارش اکید کرده بود که سیامک 

!بود که داشت زمین و زمان را بهم می دوخت  

تک خنده ی زیبایی کرد، بار قبل که صدایش را شنیده بود، صالبتی نداشت، اما 

.االن، برای خودش خانمی شده بود  

تموم شد؟حاال ... باشه عزیزم، باشه -  

!ر تموم نشدنخی -  

بگو چیکار کنم تا تموم بشه؟  -  

...چوب خطت پر شده آقا -  

...اگه اونجا بودم، ای خدا!!! وای افرا -  

  حاال ! نخند اهورا، اشک همه رو در آوردی، می دونی مهگل چقدر گریه کرد -

!باید از اون شیر بخوره بیچارهی  بچه  

تو هم گریه کردی؟ -  

...نخیر -  



!همه گریه کردن یخودت االن گفت -  

.منظورم به خودم نبود -  

نگرانم نبودی؟تو یعنی  -  

نشان از حال درونش داشت، چه  ش،افرا آب دهانش را نرم فرو داد، صدا و لحن

!دروغگوی ناشی بود  

افرا؟ -  

هوم؟ -  

چیکارت می کردم؟ ،بودیپیشم می دونی اگه االن این جا  -  

زید، حدس  این که چه می خواهد به خود لر ،افرا با شنیدن لحن صدای مرد

!بگوید سخت نبود  

اگه پیشم بودی، سرمو بین موهات می بردم و یه نفس عمیق می کشیدم،  -

.دختربد جور دلتنگتم   

درگریبان، خداحافظی سرسری کرذ  و به خود در آینه خیره  افرا شرم زده و سر

.شد  

ادش آمده بود خجالتی هم مدت ها بود که از این الفاظ نشنیده بود و انگار تازه ی

!در کار است  

با جبری شاید هم آن موقع عشقی نبود که خجالتی باشد، تنها عادتی بود که 

.شیرین همراه بود  

!اما حاال همه چیز فرق داشت، حتی رنگ عاشقی  

شنیدن صدای اغوا گر مردی که دم از دلتنگی  ،شرم و خجالت هم داشت پس

.و بی قراری می زند  

*** 
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*** 

خر رسیده بود اهورا بعد از مدت ها خندید، چقدر خوب که دیوید در ثانیه ی آ

.وگرنه آروز به دل از دنیا می رفت  

دوست روز های تنهایی اش، پشت شیشه ایستاده بود و با لبخند نگاهش می 

ند ساعت دیگر کرد، زندگی دوباره اش را مدیون او بود، معلوم نبود اگر تا چ

!چه بر سرش می آمد ،همان طور خون از دست می داد  

.سرش تیری کشید و باز اخمش در هم گره خورد  

.خود را روی تخت باال بکشد که پرستار از در وارد شدکمی می خواست   

.اشاره کرد تکان نخورد تا سرمش را تجدید کند  

کافی نیست؟ -  

.پرستار جدی نگاهش کرد  

.رووم باشیددستور دکتر، آ -  

گرفت، کاش به جای  ،اهورا چینی به پیشانی انداخت و رو از پرستار بد خلق

!االن این جا بود ،این چشم آبی، افرای چشم  عسلی اش  



لبخندی روی لبانش نشست که از چشم پرستار  ،با فکر نزدیکی افرا به خودش

د خورده است دور نماند، او هم با خودش فکر کرد، قطعا ضربه ای که به  سر مر

.از روی تاسف سری تکان داد و از اتاق خارج شد! او را به دیوانگی کشانده  

.دیوید بالفاصله بعد از بیرون رفتن پرستار، اجازه ی کوتاهی گرفت و وارد شد  

:تن اهورا خیمه زد و شماتت بار گفتروی   

راه های بهتری هم بود، اینطوری فقط کار یه  ،می خواستی خودکشی کنی -

.عده رو زیاد کردی، مردک مریض  

.ممنون که اومدی -  

.باید از سیامک تشکر کنی -  

چرا؟ -  

شده ، گویا افرا نگرانت شون جواب نمیدیها تماسبه  اون بهم خبر داد، گفت -

!بوده  

سیامک عهد شکسته  ،اهورا حاال می فهمید که چرا بعد از این همه سال

!یرداست، پس دیگر نتوانسته جلوی دختر را بگ  

.ذهنش را پر کردباز حس شیرینی  ،با این فکر  

.دختر دیگر دلتنگش شده بود، لحن صدایش هم این را فریاد می زد  

به هر حال ممنون، باید خیلی چیزا رو جبران کنم، اما حیف که دیگه وقتی  -

.نمونده  

نیازی به جبران نیست، فقط خوب باش، دیونه بازی در نیار، دیگه بزرگ شدی،  -

.ه نیستی اهورابچ  

:و گفت شقیقه اش کرد روی  موی سفید شده چند تار اهورا اشاره ای به   

.بهتره بگی دیگه داری پیر مرد میشی -  

.دیوید خندید و سری تکان داد  

.جدی گفتم، باید برگردم، دیگه وقتی نیست -  

.حرفش را جدی گرفت و دست به سینه ایستادبار  دیوید این  

!کجا؟ -  

.ی که بهش تعلق دارمهمون جای -  

مطمئنی؟ -  

.ارمی به زبون نمی ،هیچ وقت تصمیمی رو که بهش شک دارم -  

پس درمانت چی میشه؟ ،می دونمآره  -  

"اینجا و آنجا ندارد"جواب آخر را داده بود  ،دکتر خیلی وقت بود  

.ایران ادامه میدم -  

ه چیز رو سری باشه، هر طور مایلی، ولی این بار نمی ذارم بی خبر بری، هم -

.کن، بعد هرجا خواستی برو  

.تمومش می کنم، نگران نباش -  
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کرد که موقع برگشتن  تصور می ،دیوید رفته بود و او با چشمانی بسته داشت

چه چیز هایی در انتظارش است، عمارت قدیمی، دوستانش، مهبد پسری که 

شیرینی خاصی به   زیزانش بود و قطعا حضورش در عمارتثمره ی عشق ع

...و افرا بخشید زندگی شان می  

.ضربان قلبش را باال می برد ،فکر دیدن دوباره افرا  

تا تصویر یا فیلمی از دخترک ببیند، اما هر بار  ،بارها  دلش طلب کرده بود

می بیند، وقتی او را دوباره  بیشتر دوست داشت، دلش را پس زد،  ه یخواست

.همه چیز رنگ و بوی تازه ای داشته باشد  

.همپای او باشد ،در اوج می توانستاو االن به جوانی و بلوغ رسیده بود و   

.نفس عمیقی کشید و سعی کرد کمی بخوابد، تا آخر ماه چیزی نمانده بود  

*** 

.آهو مردد کنارش نشست، افرا کمی خودش را روی صندلی کنار کشید  

!کینه ای باشی، خوب ببخش دیگهدم انقدر فکر نمی کر -  

برادرت قابل بخشش بود؟ به نظرت کار -  

خودت می گی برادرت، چرا با من قهری پس؟ -  

مسبب این ماجرا کی بود آهو؟ -  

دلش  و قبول دارم، اشتباه کردم، خب اون بهم گفته بود از تو خوشش میاد -

به هر حال همه  !تمی خواد حسش رو بهت بگه، خب این که چیز بدی نیس

.همین کارو می کنن  

بهم  ،اوال همه مثل هم نیستن، دوما این که برادرت رسما تو خونه ی من -

هر چیزی راه خودش رو داره، درست نمی گم؟اهانت کرد،   

اگه از راهش وارد شیم، شانسی هست؟ -  

.افرا این بار عصبی در صورتش براق شد  

...نخیر -  

کنم، برادر من ایرادی  ت معلوم کن، اصال درکت نمیافرا تکلیفت رو با خود -

.هزار تا دختر براش جون میدن ،لب تر کنهکه اگه می دونی خوب داره؟ خودت   

.آفرین، خیلی هم خوبه، پس برو سراغ همونا -  

!خب، آخه اون از تو خوشش اومده -  

.سماجت نکن آهو -  

که به این راحتی  اگه یه جواب درست بهم ندنی، آرین ولت نمیکنه، عشق -

!فراموش نمیشه  

از  افرا ابدا حوصله ی بحث با دختر را نداشت و نمی خواست این موضوع بیشتر

.این کش پیدا کند و کسی بویی ببرد  

در گوشه ی دلش پنهان کرده بود را به زبان  ،برای همین رازی که سال ها بود

.آورد، رازی که دختر را در جایش میخکوب کرد  

:و تلخی گفت با لحن جدی  



.من نامزد دارم -  

.به لبان کوچک دختر خیره شد ،آهو با دهانی باز و ذهنی آشفته  

!این غیر ممکن بود  

باورم نمیشه افرا، آخه برای چی دروغ میگی؟ -  

.دروغی در کار نیست -  

.، ابدا شوخی نمی کردآهو در چشمان درشت افرا خیره شد، جدی بود  

ی؟پس چرا تا حاال چیزی نگفت -  

نمی کردی، اگه بی خود اصرار هم االن ...نبایدنباید می گفتم، می فهمی؟  -

.منشکبقسمم رو مجبور نمی شدم،   

خیلی  دوستش داری؟ -  

 این  ،افرا حس کرد چیزی در قلبش جا به جا شده است، تا به امروز کسی

اشکی در چشمانش حلقه بست و عضالتش  او نپرسیده بود، را ازسوال  

.منقبض شد  

.خیلی بیشتر از چیزی که تصورش رو میکنی -  

چند نفس عمیق کشید، از این به بعد باید دور  ،عصبیآهو کنار رفت و 

.تفریجاتش را خط می کشید، آرین دیگر به او باج نمی داد  
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شده بود و  همه چیز تمام را جمع کرد و به خانه ی مریم برد، شتمام  وسایل

.بود نوقت برگشت  

تراشید و تا این عزیمت، با اینکه روح و روانش را  ،با اینکه خیلی سخت بود

.گذشته خودش و پاک شدن به عمق وجودش را خسته کرد، اما می ارزید  

.حاال تنها ترسش افرا بود  

باز هم فهمیدن کل ماجرا، و  است اینکه با وجود تمام کارهایی که برایش کرده

!را نبخشد او  

.چمدانش را برداشتنفس پر صدایی کشید و   

.بود بازی را تمام کندباید امتحان می کرد، این آخرین گیم بازی بود و مجبور خب   

*** 

.بعد از ظهر پرواز داشت 1ساعت    

!با اینکه به دیوید گفته بود، تنها می رود، اما آن ها برای بدرقه اش آمده بودند  

.ید و با راشل دست دادگونه ی هیلدا را بوس  

وگرنه عذاب وجدان  ،من باید جبران کنم و این مدت خیلی به من لطف داشتید -

.راحتم نمی ذاره، پس به دیار ما هم سر بزنین  

 راشل خنده ی آرامی کرد، بدش نمی آمد، جایی که دیوید در آن بزرگ شده

.را ببیند است  

:گفت رد به دیوید وخوش و بشش که با راشل و هیلدا تمام شد، رو ک  

، باشه؟توی خونه م ببینمتو رو  باید بهم قول بدی، می خوام  -  

.تو که همه چی رو می دونی، پس اصرار  نکن مرد -  



.من با تموم لجاجتم از حرفم گذشتم، تو هم می گذری، مطمئنم -  

برایش دیوید مردانه خندید و دستی سر شانه ی دوستش گذاشت،  اهورا 

.خیلی مهم بود  

.بهش فکر میکنم ،باشه -  

به وطن بر  ،اهورا را به آغوش کشید، دوستش داشت، گفتجمله اش را که 

!می گشت و شاید تا  مدت ها نمی توانست او را ببیند  

.هم او می ماند و غربت و تنهایی باز و  

.ندده بوآهی کشید و دستی برای اهورا تکان داد، شماره ی پرواز را اعالن کرد  

*** 

.رت پرواز نگاهی انداخت و گیت را پیدا کردبه کا  

شد تا سه ساعت تا پروازش مانده بود، روی صندلی فلزی نشست و منتظر 

.نوبتش شود  

.گوشیو یک کیف پول کی ومسئولش تحویل داد و او ماندبه چمدان را   

، گوشی اش را چک کرد و هزار آب معدنی خرید، شکالت تلخی دهان گذاشت

.ان زودتر بگذردتا زم ترفند دیگر،  

استرس تمام وجودش را پر کرده و مانند پسر بچه ای که روز اول مدرسه اش 

!است، دل پیچه گرفته بود  

!چقدر دقیقه ها کند می گذشتچشمی بر هم زد و نفسش را فوت کرد،   

*** 

  .کمربند را بست و به پشتی صندلی اش تکیه زدباالخره 

!بودکشنده ای چه انتظار   

آرام گرفته  همه در صندلی شان  تمام گوشزد ها را کرده بود و  ،ازخدمه ی پرو

.در گوشش سنگینی کرد ،بودند، صدای اوجی که هواپیما در آسمان می گرفت  

.حس کرد گوشش گرفته است، همیشه از این حالت بدش می آمد  

.کالفه چشمانش را بست تا مثال بخوابد و تشویش دست از سرش بردارد  

*** 

شه شلوغ و دود زده، در این ساعت شب هم شلوغ و پر هیاهو بود، تهران همی

.را به ریه هایش فرستاد هوا  یک نفس عمیق کشید و همه  

!حتی دلش برای این هیاهو هم تنگ شده بود  

.را پرسیدچمدان را داخل  ماشین گذاشت و مسیر راننده   

ین را دوست و او ا خواب بودنددر عمارت  در این ساعت به حتم، همه شان   

.داشت  

@dejhavoo20 

"بیستپارت  دویست و  "  

*** 

.گذاشت و نگاهش را به اطراف سوق داد چمدان را گوشه ای    

.هیچ کس نبود  

ای این همه سال بر ،ش بلند و بی پروا می کوبید، یک نفس عمیق کم بودبقل

.تنهایی و بی خبری  

.حلقه بست بی هوا اشکی در چشمانش که  ،چند نفس عمیق دیگر کشید  



!چطور توانسته بود، همه چیز را بگذارد و برود، چطور تاب آورد بود؟   

.پله ها را طی کرد ،خورد و بی صدا بغضش را فرو  

!خواب هفت پادشاه می دیدند ،اهالی خانه هم که انگار  

.تا   التهاب درونش را کم کند ،چشمانش را برای ثانیه ای بست  

.با افرایش ،دوباره برای رویارویی ،تنش می لرزید  

.نزدیک اتاق شده بود و دیگر فاصله ای میان او و مقصودش نمانده بود  

 فرو عمیقیدر خواب  ه او،باز کرد، دختر پشت ب قدمی برداشت و الی در را 

     به شماره افتاده بود و از زور هیجان، نفس نفس  ،قلبش ضربان رفته بود،

.می زد  

اطالع نداده بود به کسی وارد شد، عمدا ورودش را باالخره به خود جرات داد و 

!پس نباید از دستش می داد ،برای داشتن همچین لحظه ای  

.باالی سرش رسید و یک نفس عمیق بی صدا کشید  

"چقدر عوض شده، خانمی شده برای خودش"لبخند محوی زد   

وقتی ، تا سیر نگاهش کند، ولی  دقیقه ای بعد ،دو زانو کنار تختش نشست

به اوج رسید، از جا بلند شد و باالخره بعد از چند سال انتظار، ی تابی اش ب

.چهره ی عزیزش را رصد کرد  

ی می شود که خود خلق کرده، ثابت و صامت یخیره ی اثر هنر ،مثل کسی که

.شد  

!ورش نمی شد او همان افرای ظریف خودش باشدبا  

یچ وقت در زندگی گمان فرستاد، ه  فاصله را کم کرد و عطر تنش را به ریه ها

...، اما حاالواله و شیدای کسی شود  نمی کرد، اینطور  

!دختر تکانی خورد، نفسش رفتیک آن آرام روی تخت نشست،   

.خیالش راحت شداما باز خوابش سنگین شد،   

در میان آن  ،موهای مواجش را کنار زد و نگاهی به تن بلورینش ،با سرانگشت

.انداختسیاه لباس خواب   

.از انباشت هوا را نداشت ،فسه ی سینه اش دیگر، گنجایش این حجمق  

.باید پر صدا نفس می کشید  

دل را به دریا زد و دستش را از زیر تن دختر رد کرد و مثل پرکاهی بلندش باالخره 

.کرد  

...و همین کافی بود تا  
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"پارت  دویست و  بیست و یک"  

*** 

!نش نزدیک بود و داشت از درون او را می سوزاندمنبع انرژی به ت  

!ناژک و موژک بینی اش را نوازش می کردکه  ،بوی عطری می آمد  

 زندگی بودسمفونی  انگار که می آمد ی قلب بانصدای ضر!  

!؟همه اش را خواب میدید  

!قدر نزدیک بود؟ چقدر ملموس بود؟ چقدر به اهورا می ماندرا انپس چ  

شاید، می ترسید از این خواب رویا گونه بیدار شود، مگر جرات نداشت چشم بگ

؟چند بار در زندگی می شد این حس را تجربه کرد  

این دیگر خواب و خیال ، اما ثانیه ای بعد، دستی زیر تنش رفت و او را از جا کند

!نبود  

.چشم باز کرد و به دو گوی آتشین خیره شدآرام   

!جفت زده بودندم هو انگار به دهانش بود قفل شده  شذهن  

.اما تصویر روبرو پررنگ تر  و پر  حرارت تر شد ،پلکی زدتند   

:بی هوا لب زد  

!اهورا -  

.ک بردصورتش را نزدیو  اهورا خونی به تنش تزریق شد، جانمی زیر لب گفت  

.بینی اش را میان موهای پریشان دختر تاب داد و نفس عمیقی کشید  

!معرض سقوط بوداما افرا انگار در اوج قهقرا در   

که برداشته می شد، شک عمیق تر می شد وتنش سرد تر، محال   قدم ها

!بود اهورا باشد محال  

چشمانش حلقه شده در اشک ، مرد سرش را برداشت، خنده ی بی جانی زد

.تنگ تر شد  را نشانش داد و نفسش  

.در اتاق ممنوعه بعد از آن همه سال باز شد و چراغ خواب کوچکی روشن  

.اشک باالخره پائین افتاد دانه های وتر را روی تخت گذاشت دخ  

بعد دستی روی ، روی تخت نشست، باز نگاهش کرد ،افرا مثل مسخ شده ها

.و از حسرت آهی کشید صورت نمناکش کشید  

...یک آن به خود لرزید، این خود اهورا بود، خوِد خود اهورا  

.مرد کردسینه ی  مثل ماده ببر زخمی از جا پرید و مشتی حواله ی  

.فریادی کشید و باز به سر و سینه اش کوبید  

.اهورا مچ دستانش را قاپید  

برای چی  ،نکن، به من دست نزن، چرا اینجایی؟ برای چی برگشتی؟ هان -

 برگشتی؟

خونابه جمع شده تارهای صوتی اش  در که حس کرد ،به قدری فریادش بلند بود

!است  

.افرایش را به آغوش کشید ،تمام وجودمرد دستانش را رها کرد و با   

تا رها شود از این اسارت، اما اهورا آغوشش  ،ا میزددختر اما پریشان دست و پ

.را تنگ تر کرد  

:کنار گوشش لب زد  



دارم خفه میشم افرا، بذارم بوت کنم، بذار کنارت نفس بکشم، دعوا کن، گالیه  -

دلم می خسته م، عاصیم، ...شکایت کن، اصال شمشیر بزن، اما حاال نهکن، 

.خواد فقط نگات کنم  

خیلی سال می  ،افرا به خود لرزید، از آخرین باری که مرد لمسش کرده بود

!رفته بود  گذشت، عادتش از یاد  

را با دست قاب گرفت و در نی نی چشمانش  ،صورت افرا که خیس گریه بود

.خیره شد  

شان حرف می زند،  شمانروبروی هم نشسته بودند و با چ ،دو زانو روی تخت

.شاکی بودهنوز افرا بی تاب تر می زد،  اما قلب مرد  

با شصت روی گونه ی دختر کشید، چقدر منتظر این روز بود تا دوباره لمسش 

از  ،تا بی فاصله او را به آغوش بکشد و بی پروا ،انتظار کشیده بودکند، چقدر 

.خواستنش بگوید  

!چقدر دلتنگش بود  

افرا؟ -  

  !، چه زیبا خطابش می کردنگاهش را باال کشیددختر  

*** 
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"پارت  دویست و  بیست و دو"  

*** 

.لبان کوچکش لرزید، چشمانش هم  

!دقیق شد در سیاه چاله ها، مخمور تر از همیشه بود  

بی هوا در ذهنش سدی ساخت و گذاشته را پشت آن دفن کرد، طاقتش طاق 

.بود شده  

.روی زانو بلند شد و دستانش را دور گردن مرد  حلقه کرد  

.ی صورت اهورا گذاشت و نوازشش کردصورتش را رو  

اما سیالب اشک بود که می بارید، سرش را در گودی گردن اهورا فرو کرد و باز 

.بر پشت مرد فرود می آمدمشت بود که   

ی خواست مانعش شود، دل اهورا را ریش می کرد، اما نم ،های های گریه اش

.گیردکمی آرام باید اشک می ریخت تا   

باز صورتش را در گردن اهورا کشید و بوسه ای نا مطمئن و شرم زده روی آن 

حس کرد تنش می سوزد، این بوسه ی داغ را ابدا باور یک آن نشاند، اهورا 

!نداشت  

.از خود جدا کرد را دستانش را زیر  بغل دختر زد و  

.خ و مرطوب بودصورت دختر سر  

نبود، مرد بود، مردی که خیلی  که رفت، از سنگبرای شرم نگاهش  دلش 

از همه چیز حتی مردانگی اش برای آن عروسک شیشه ای گذشته  ،سال بود

.بود  

:نفس داغش را روی صورت دختر پاشید و گفت  

...می خوام ببوسمت افرا -  

تش را کج کرد و آرام لب منتظر اجازه ی دختر نماند، صورحرفش که تمام شد، 

. را به دهان گرفت او های   

!دیگر صدای ضربان قلبش را نمی شنید، انگار از کار افتاده بود  

.تنها چیزی که حس می کرد، طعم لب های اناری دختر بود  

 نبض می زد، نفسش که حسابی تنگ شدعضالتش منقبض شده بود و سرش 

!نفس می زدنفس هم سرش را پس کشید، افرا  دل کند و   

عسلی دختر خیره شد، این همه آب دهانش را فرو داد و باز به چشمان 

 دلتنگی و عطش را چطور این همه سال تاب آورده بود؟

یجان بی توصیف، می صورت جذابش را پر کرد، این ه ،بی هوا خنده ی قشنگی

.بی خبری، می ارزید دوری و  ارزید به آن همه سال  

شد، سرشانه ی افرا را گرفت و مجبورش کرد  شیطان درونش که بزرگ تر

تا مانع شود، اما محال بود، ذره ای در   بخوابد، افرا دستانش را حائل تنش کرد

.تصمیم مرد، موثر باشد  

.و روی تنش خمیه زد  موهای پیشانی اش را با کف دست عقب راند  

ا هم نگاهش را روی تک تک اعضای صورت دختر تاب داد، فرشته های خدو بعد 

!زیبا بودند؟  اینطور  

 



تونستی چیزی رو تغییر بدی اهورا؟ -  

.آمد  با تکان خوردن لب های دختر و سوالی که پرسیده بود، یک آن به خود  

بوسه ای روی پیشانی اش زد و خود را کنار کشید، طاق باز شد و  نفس 

.بلندی کشید  

.خیلی چیزا رو...آره -  

مثال چی؟ -  

...وخودمبیشتر از همه  -  

خودتو؟  -  

من همه ی تابو ها و خط قرمز ها هم رو شکستم افرا، همه گذشته و هدف  -

خاک کردم و حاال می خوام همه چیزو از نو توی همون گذشته، های پوچم رو 

.بسازم  

.برات خوشحالم -  

.نگاه عمیقی در چشمانش انداخت اهورا باز طرفش برگشت و  

.دون تو یعنی ته ماجراولی تو رو کنارم می خوام افرا، ب -  

را نمی خواست، محال بود دیگر از او تنهایی و خالء  ، دیگرباز مضطرب شد افرا 

.جدا شود  

، حق تو انتخابی برام نذاشتی، پس دیگه بهت اجازه نمی دم   تنهام بذاری -

 نداری می فهمی؟

.تشویشبی اهورا خندید، از ته دل، بی استرس و   

ت، اصال باید زور گو می شد، باید شمشیر می افرای زور گو را دوست داش

.ا از خودش طلب می کرد، زن مظلوم و آرام نمی خواستکشید، باید او ر  

باز تمام تنش گر گرفت، روزی که افرا  تمام و کمال  ،با تکرار آن واژه در ذهنش

.مال او می شد، دیگر هیچ آرزویی در سر نداشت  

*** 

@dejhavoo20 

"ست و سهپارت  دویست و  بی"  

*** 

لیوان آب از دستش رها شد و روی زمین افتاد، با دهانی باز و چشمانی گشاد 

.به هیبت مرد روبرویش خیره ماند ،شده  

.خنده ی بلندی کرد و به طرف مرد دوید !اهورا برگشته بود؟  

دستانش را باز کرد و اهورا را بغل زد، اهورا هم می  ،بی خیال ارباب و رعیتی

.تنگ شده بود  عجیب برای مهگل و اهالی خانه خندید، دلش   

!به خدا باورم نمیشه، کی برگشتین؟ چرا خبرمون نکردین آقا؟ -  

اینطوری بهتر بود مهگل جان،  تو خوبی،  شنیدم یه پسر خوشگل برامون  -

 آوردی؟

وای به خدا خیلی خوشحالم، سیامک گفته بود بر ...دست بوس شماست آقا -

دونستم حاال، ببخشید، اگه می دونستم تدارک می  می گردین، اما نمی

.چیدم  

.راحت باش، خودم اینطوری خواستمنیاز نیست،  -  

:مهگل باز خنده ای به روی اهورا پاشید و گفت  



افرا رو هم دیدین آقا؟ -  

.، ممنون بابت همه چی اوهوم، دیدمش -  

.اون مثل خواهرم می مونه، برام خیلی عزیِز -  

همین خیالم راحت بود، حاال سیامک کجاست، از صبح  برایمی دونم،  -

 ندیدمش؟

.خاطره رو برده دکتر، یکم بد حال بود -  

چیزی شده؟ -  

.بود نه،  فکر نکنم، دکتر براش آزمایش نوشته -  

اهورا سری تکان داد و سمت پنجره ها چرخید، باید می گفت پرده ها را کنار 

.آمدبزنند، دیگر از تاری و تیرگی خوشش نمی   

!چقدر این جا را دوست داشتو بی خبر بودباز خندید، همه جا را نگاه انداخت،   

*** 

سر ، سری به مهبد که هنوز در خواب ناز بود زد، خیالش که از او راحت شد

شد، اما از افرا خبری   وارد اتاق متعحب صدایی نشنید،، وقت افرا رفت، در زد

!نبود  

!که نبود ت، اما اثری از دختر نبودحمام و سرویس را هم نگاهی انداخ  

، از اتاق بیرون زد که یک آن چشمش است با خیال اینکه به حیاط عمارت رفته 

.انتهای سالن افتاد به در نیمه باز اتاِق  

پوفی کرد و سمت اتاق قدم برداشت، اصال دوست نداشت در همین بدو ورود 

.پا شود شری به ،ارباب  

افتاد، که  چشمش به تخت خواب  گاهی انداخت،آرام در را بیشتر گشود و ن

.خنده ی پهنی رو لبانش نشست  

.رده بودآوآن جا   سوگلی اش را آن را باز کرده بود و  شپس ارباب خود  

!افرا در خواب عمیقی بود انگار نفس عمیقی کشید و تقه ای به در زد، اما  

.کشیدش کنارش روی تخت نشست و دست نوازشی رو موهای ،رفتتر جلو   

*** 

ه لبخند معنی داری با دیدن مهگل ک، چشمانش را باز کرد ،با  حس نوازشی

.، دستی سمت یقه لباسش برد و در خود مچاله شداست روی لبانش  

نی مهگل؟چرا اینطوری نگاه می ک -  

.هورا برگشتها چشمت روشن،  -  

.می دونم -  

!چشماش خیلی می درخشید، شیطون -  

!می گی برای خودت؟مهگل تو رو خدا، چی  -  

تو جای من بودی چه فکری می کردی؟  -  

.من مثل تو ذهنم منحرف نیست -  

.لپ دختر را میان انگشتانش گرفتمهگل خندید  و   

اونم با این  ؟باشه، اصال تو راست میگی، پس بگو تو این اتاق چیکار میکنی -

!!لباس خواب  

.دمهگل حرفش را زد و بعد اشاره به تی شرت اهورا کر  

نگو که اهورا دیشب پیش تو نخوابیده؟ -  



خجالت  حیا وافرا با دیدن لباس اهورا، لبی به دندان گرفت، مرد واقعا بویی از 

!نبرده بود  

.بودانکار بی فایده  پوفی کرد و مظلوم به مهگل خیره شد،  

باشه، قبول، اهورا اینجا بود، ولی به خدا اون چیزی که تو فکر می کنی  -

...، فقطنیست، فقط  

نگو، توضیحی الزم نیست، اگه غیر از این می کرد، جای تعجب هیس هیچی  -

.لب گزیدافرا زانوانش را جمع کرد و !داشت  

.من ازش می ترسم مهگلولی  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

@dejhavoo20 

"پارت  دویست و  بیست و چهار"  

*** 

:مهگل ناز خندید و گفت  

.یه عاشق هیچ وقت نمی تونه آسیبی به معشوقش بزنه عزیزم، نترس -  

حرف های مهگل هیجان زده اش ، باز صورتش گلگون شد ،افرا این را که شنید

.می کرد  

*** 

.مردانه سیامک را به آغوش کشید و خوش و بشی کرد  

چطوری مرد؟  -  

!اهورا یبازم بی خبر؟ تو اصال عوض نمیشخوبم،  -  

:اهورا سری تکان داد و گفت  

، باید دیگه کاری نمونده بود، خسته بودم سیامک، دیگه نتونستم تحمل کنم -

.می اومدم  

.اینجایی، دیگه تنهایی برام سخت بودکه خوشحالم  -  

.قرار نیست دیگه تنها باشی -  

خوبه، امانتیت رو دیدی؟  -  

.دیدم، ممنون بابت همه  چیز، امانت داره خوبی بودی -  

.دیگه نمی تونمهورا، من اما دیگه نوبت خودت ا -  

.خودم هستماز این به بعد نگران چیزی نباش،  -  

.نگاهش کرد سیامک دستی سر شانه ی اهورا گذاشت و یک دل سیر  

حاال بگو پدر شدن چه حسی داره، خوشحالی؟ -  

.غیر قابل توصیف اهورا، امیدوارم تجربه ش کنی -  

.چشمی بر هم زداهورا ریز خندید و   

رد به توضیح  گذشته، گزارش کاری داد، از سهام کارخانه ای سیامک شروع ک

 بعد از آن افتضاح، از  ،که با وکالت اهورا خریده بود گفت، از رفتن کاوه و شیرین

پس از  و سر آخر، از رفتن جمشید پارسا به خانه ی سالمندان، مهاجرت سمیرا

.یبت اهورارفتن سایه با محمود دشت بزرگ و غ  

ابدا این را قبال شنیده بود، اخمی در هم کشید،  ،ن جمله ی آخراهورا با شنید

.دوست نداشت، پیر مرد را در آن حال تصور کند  

همان اوایل سیامک خیلی سعی کرده بود، او را از این تصمیم منصرف کند، اما 

باقی مانده ی اموالش را هم به نام اهورا مصمم تر از این حرف ها بود، جمشید 

!رفت شها با پای خودزد و تک و تن  

!خیلی سعی کردم جلوش رو بگیرم، اما نشدمی دونی که  -  

گرفت،  اهورا سرش را زیر انداخت و اخمی کرد، دلش یک آن به حال پیرمرد

!شاید روزی  به دیدارش می رفت  

:تک سرفه ای زد و گفت  

از مسعود چه خبر؟خب   -  



نبرده بود، دقیقا از وقتی  نامی از او ،سیامک متعجب شد، خیلی وقت بود اهورا

!که کل ماجرای او را شنیده بود  

.دیگه خبری ازش ندارم، خودت گفتی دیگه پیگیرش نباشین -  

، پس دیگه برنگشته؟آره می دونم، اما گفتم شاید بی خبر نباشی -  

کنم، اگه بخوای می تونم آمارش رو بگیرم؟ فکر نمی -  

، من اونو با کثافط رمبیا  به یاد رو هنیازی نیست، نمی خوام دوباره گذشت ،نه -

.ذهنم دفن کردم تو ،کاری هاش  

.ارزش نابود کردن خودتو نداشت نخوب کردی مرد، او -  

.راست میگی مردک بی ناموس -  

.و به فکر فرو رفت اهورا نفس عمیقی کشید،  

دیگر مسعود ذره ای از وقتی همه چیز را فهمید و بهتر توانست خود را ببخشد، 

.ش اهمیت نداشتبرای  

پدر و مادر واقعی اش  ،وقتی بفهمد، مسعود و نارین هم مطمئن بود افرا

.گذشته ببخشد او را به خاطر ،، راحت تر می توانستستندن  

*** 

اهورا بلند شد و فاصله اش را کم کرد، خاطره   .گفتی خاطره جلو آمد و سالم

! هم حسابی تغییر کرده بود  

رفته بودی دکتر؟ ،ل گفتسالم، خوبی خاطره، مهگ -  

بله رفته بودم، چیز خاصی نیست، فقط یه سری ...خیلی خوش اومدین آقا -

.بودداده آزمایش   

.حتما بهم بگوچیزی الزم داشتی خوبه، اگه  -  

.باشه آقا حتما، فعال با اجازه تون -  

امانش را  ،به آشپزخانه برگشت، این بی حالی و کسلی ،حرفش که تمام شد

.دبریده بو  

*** 

مهگل پسرش را آورده بود، تا ارباب ببیند، اهورا جلو  رفت و  نگاه گرمی به او 

.انداخت، افرا هم ذوق می کرد و مدام قربان صدقه ی  مهبد می رفت  

.صورتش معصومیت مهگل را داشت و چشمانش نافذی چشمان پدر را  

 دست دراز کرد تا او را به آغوش بکشد

ت اهورا گرفت، باورش نمی شد مرد، رغبتی به مهگل سریع پسرکش را   سم

!این کار داشته باشد، اما حاال  

!انگار همه چیز در وجود او زیر و رو شده بود  

.اهورا پسر را بغل زد و به سینه فشرد، بوی معصومیت و آرامش می داد  

.لبخندی زد و بعد بوسه ی آرامی روی گونه ی سفیدش نشاند  

*** 

 

 

 

 

 



 

 

@dejhavoo20 

"ارت  دویست و  بیست و  پنج پ"  

*** 

عمارت به حضورش عادت  چند روزی از برگشتن اهورا می گذشت و همه در

کرده بودند، روزها چند ساعتی را با سیامک بیرون می رفت و غروب که می 

.بیشتر وقتش را با افرا می گذراند ،شد  

نمی دختر برایش حکم یک سرگرمی مفرح را داشت که هیچ گاه از او سیر 

!شد  

*** 

دوش کوتاهی گرفت و ست وزرشی زردش را پوشید، اما موهای مرطوبش 

حسابی در دست و پایش گره می خورد، باید از مهگل می خواست تا برایش 

.ببافد  

!اما خبری از او نبود ،مهگل را صدا زد و پائین رفت، برسش را برداشت  

.می داد   شیرپسرش  را  مهگل داشت، سرکی به اتاق بچه کشید   

مهگل موهامو می بافی؟ -  

.مهگل آرام سری تکان داد و اشاره ای به مهبد کرد  

.زد سمت سالن رفت، اهورا داشت با کسی حرف می اوهومی کرد و  

.تماسش را قطع کرد و کنار افرا نشست چند دقیقه ی بعد،  

دوش گرفتی؟ -  

.آره -  

:به حرف آمد ، افرا تندرسید می خواست سر صبحت را باز کند که مهگل  

خوابید مهگل جان؟ -  

.آره عزیزم، خوابید -  

:و گفتکمی خود را جلو کشید  اهورا   

مهگل؟ هسیامک دوباره کجا غیبش زد -  

:مهگل کمی این پا و آن پا کرد و گفت  

.زود برمی گرده ،یکم خرید داشتیم -  

.باشهاوهوم،  -  

:مهگل و گفت رو کرد به ،میان دستانش مانده بود شانه هنوز افرا که   

!من هنوز منتظرما -  

.باشه باشه، قهوه ی آقا رو دم کنم، االن میام -  

. و سکوت کردتکان داد  یافرا سر  

، به او نداختخط کمرش را هم رد کرده بود ا ،نگاهی به دختر که موهایش حاال

!هم گوش کرده بود گفته موهایش را کوتاه نکند و او  

.کشیدش طوبلبخندی زد و دستی روی موهای مر  

.افرا برگشت و نگاهش کرد  

!چقدر بلند شده افرا -  

.دوستش دارم آره، -  



رنگ تندش  این بار نگاهش به ست ورزشی افرا افتاد، اهورا باز خندید و

.حسابی به صورت افرا می آمد  

.نگاهش را از زیپ لباس باال کشید و به چشمان گرد شده ی دختر دوخت  

کجا به سالمتی؟اون وقت،  -  

.می خوام ورزش کنم -  

  و  شو دستش سمت زیپ لباس رفت، کمی پائین کشید اهورا قهقهه ای زد

:فاصله را کم کرد، نزدیک افرا شد و گفتباز   

ورزش کنی؟  حاال کجا قرار -  

.زل زدمرد  خود را عقب کشید و به صورتافرا    

.تو حیاط عمارت، نترس ورزشگاه نمی رم -  

دستی به سینه اش  دختر  ریبا به او چسبید، قو ترساند فاصله را به هیچ اهورا 

.وبیدک  

!چیکار میکنی اهورا؟ -   

چرا از این چیزا می پوشی؟ -  

پس چی باید بپوشم؟ اهورا دیونه شدی؟ -  

!، مگر شک داشت؟مرد لبش را به دندان کشید، دیوانه شده بود  

.چیزی نیست مشرط می بندم زیرش -  

!نمی کرد این مرد خود اهورا باشد مثل بچه ها شده بود، باور  

که بی هوا زیپ لباس  ،در صورتش براق شد تا حسابش را کف دستش بگذارد

.حاال در معرض دید بود پائین آمد و همه چیز   

دستپاچه خودش را کنار کشید و دستش را پشت سرش برد، فکر نمی کرد 

ه بود و با دهانی از همه اینکه مهگل هم رسید بدتر !اوضاع انقدر افتضاح باشد

.به جفتشان خیره شده بود ،باز  

این هم ممکن  از حس کرد یک سطل آب جوش روی سرش ریخته اند، بد تر

.بی مکث از جایش بلند شد و پشتش را به دختر کرد بود؟  

!دلش می خواست زمین دهن باز کند و او را ببلعد، این چه حماقتی بود؟  

صورتش پر خون شده بود  ،از زور خندهمهگل تک سرفه ای کرد و در حالی که 

تنها لباسش را چنگ زده بود و  ،شوک زده ،اما دختر بیچاره ار افرا نشست،کن

.جایی را نمی دید  

، ببینین چقدر رنگش پریده؟رینآقا چیکارش دا -  

:اهورا برگشت و با لحنی طلبکارانه گفت  

بچه گی هاش این چه وضعی مهگل؟ چرا هیچی یادش ندادی؟ این هنوز مثل  -

!چیزی نمی پوشه  

سکته بزند، اهورا واقعا دیوانه بود، یا  ،التمهگل نزدیک بود از فشار خنده و خج

 دچار جنون آنی شده بود؟

 

 

 

 

 



@dejhavoo20 

"پارت  دویست و  بیست و  شش"  

*** 

:بوسه ای سر شانه ی مهگل زد وگفتسیامک   

کردم تا به دوستاش خبر  همه کارا رو سری کردم عزیزم، با سهندم هماهنگ -

.بده  

.ممنون سیامک جان، مطمئنم خوشحال میشه -  

...آره -  

حاال کی بهش خبر میدی؟ -  

فعال چیزی نگو، می ترسم مخالفت کنه، بذار همه چی که انجام شد، به  -

.سهند میگم خبرش کنه  

.خوبه عزیزم ،اوهوم -  

بد را بغل زد، خدا عزیزش گذاشت و مهبار بوسه ای روی پیشانی  مک  اینیاس

.حسابی هوای دلش را داشت ،این روز ها  

*** 

تا کی کالس داری؟ -  

افرا چشمانش را باال کشید و به مردمک چشمان اهورا خیره شد، معلوم بود 

.دلش نمی خواهد، تنهایش بگذارد  

.چند روز بیشتر تا کنکور نمونده، تا عصر کالس داریم -  

.باشه، حاضر شو خودم می رسونمت -  

!با سیامک میرم -  

؟همنو با تو ببینکسی ؟ نکنه دوست نداری راچ -  

.مرش زدافرا اخمی در هم کشید و روبرویش ایستاد و دستی به ک  

!چرا نباید من رو با تو ببینن؟ من که مشکلی نمی بینم -  

پس یعنی دوست داری من رو با تو ببینن؟ -  

!باز یه چیز دیگه میگی؟ ،چرا هر چی میگم -  

.ب من جواب می خوام، تو هم که همه ش طفره می ریخ -  

.زود باش ،من دیرم شده، اگه می خوای بیای -  

.من که آماده م، تو  بپوش بریم -  

افتاد،  چقدر این مرد کله  پائین شانه هایش از روی حرصبا این کالم اهورا،  

!شق بود  

می خوای بیای؟ ابا این لباس -  

!طور می پوشندوست نداری؟ االن همه همین -  

جاست، دوستانش عاشق  چقدر دلش می خواست بگوید، مشکلش همین 

.پسر های اسپرت پوش بودند  

.اصال هر طور راحتی ،باشهاوف،  -  

.اوهوم، خوبه، پس زود باش -  

افرا نفس عمیقی کشید و مشغول کارش شد، محال بود حاال که روی تخت 

، با توپ و است ایش شدهدستش را زیر سرش گذاشته و محو تماش ،افتاده

.از اتاق بیرون برود ،تشر او  



.نثار اهورا کرد ،پشت کمد ایستاد و در دل هرچه بد و بیراه بود ،معذب  

من که همه چی تو دیدم، دیگه واسه چی خودتو قایم می کنی؟ -  

.به اراده ی من نبوده، پس مقصر من نیستم -  

یعنی ناراحتی؟ -  

.ب گفتی زیر لیستمافرا کالفه، نه ن  

پس خوشحالی؟ -  

...وای اهورا -  

زد که اهورا چشمانش گشاد شد و بعد خنده دندان نمایی زد، چنان عربده ای 

!چقدر آزار دادن او شیرین بود  

.باشه دختر، چته تو؟ زده به سرت -  

.نه من ،اونی که زده به سرش تویی -  

.از روی تخت بلند شد و کنارش ایستاد  

باز شیطنتش گل لباس فرم ندیده بود، چشمانش برقی زد و تا به امروز او را در 

:ه ی دختر کشید و گفتعدستی روی مغن. کرد  

چقدر خوشگل می شی اینطوری؟ -  

.اگه دوست داری از این به بعد توی خونه هم همینو می پوشم -  

.الزم نکرده، توی خونه هیچی الزم نیست بپوشی ،نخیر -  

این روز ها اختیار خنده هایش از دستش در رفته اهورا این را گفت و باز خندید، 

!بود  

.افرا پشت چشمی نازک کرد و وسایلش را برداشت  

آرایش نمی کنی؟ -  

!نه مهمونی ،دارم می رم کالس -  

ماده ای بریم؟آخوبه، آفرین  -  

.بله بریم -  

:اهورا مچ دستش را گرفت و همراه خود کشید، ابرویی باال انداخت و گفت  

فرار کنم؟می ترسی  -  

.یه بالیی سر خودت نیاری عمو جون ،نه می خوام یه موقع توی راه -  

.بی مزه لوِس -  

و سفیدش را نشان دختر داد و بیشتر به حرص تو اهورا باز دندان های ردیف 

.دلی اش دامن زد  

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



@dejhavoo20 

"پارت  دویست و  بیست و  هفت"  

*** 

.برداشت و به دختر ها خیره شدعینک دودی اش را از روی چشم   

.خب برم دیگه، دوستام منتظرمن -  

:لبش کشید و گفت دور اهورا دستی  

.، از  نزدیک آشنا شیمخونه یه روز دعوت شون کن !خیلی خوشگلن -  

؟!، چه لزومی دارهخیلی بی جا می کنی آشنا بشی -  

و آخی  این را گفت و  چنگی به مچ اهورا زد، مرد دستش را پس کشیدافرا 

.گفت  

؟خب مگه چی گفتم !وحشی -  

زبانش را روی لبش کشید و چشم در  جمله ی پر خنده اش که تمام شد، 

.چشم کمند شد  

.از دوستانش جدا شد و جلو آمد ،دختر به محض دیدن چهره ی اهورا  

.د، سریع از ماشین پیاده شدهم که موقعیت را مناسب دیاهورا   

.ستش را سمت اهورا گرفتبالفاصله  نزدیک شد و د ،کمند  

چیزی نبود که بشود  ،با آن هیبت ،مینو هم جلو آمد، دیدن آن مرد جذابآهو و 

راحت از آن گذاشت، به خصوص که کنار آن ماشین میلیاری هم ایستاده بود و 

!ژست خاصش، دیوانه کننده بود  

پر دستان داغ  و  مرد و دستش را دراز کرد، و گردنش داد آهو هم قری به سر

.حرارتی داشت  

!اما چهره ی افرا این وسط دیدنی بود  

دختر ها تک تک، خودشان را معرفی کردند و اهورا هم اغوا گر تر از همیشه 

.از دیدن شان ابراز خوشحالی کرد ،پر شورنامش را گفت و   

نگاه  تندی ، ندارد، نفس پر صدایی کشید یافرا وقتی دید، مکالمه شان تمام

:و گفت تانداخ به اهورا   

.ما دیگه باید بریم، دیرمون شد، خداحافظ حب -  

ش، فاصله را کم کرد و کنار لب یاناهورا بی خیال چشم های درشت شده اطراف

.زد آرامیدختر، بوسه ی های   

قالب تهی کند، اما وقتی با نگاه سر   برق از چشمانش پرید و نزدیک بود  یک آن

واقعا جان به تنش برگشت، اهورا  خورده و چشمان مات دختر ها روبرو شد،

!سیاس خوبی بود  

:لبخندی به روی مرد پاشید و قدمی برداشت، دستی تکان داد و گفت  

.عصر می بینمت -  

سری تکان داد و باالخره از عشق کوچولویش دل کند، با حال و هوای اهورا هم 

او هم احساس جوانی می کرد، چیزی که خیلی سال بود فراموشش  ،آنها

.ه بودکرد  

*** 

.به محض دور شدن اهورا، دختر ها دوره اش کردند  

:اول از همه کمند به حرف آمد و گفت  



!وای افرا، باورم نمی شه، چقدر خوشگل بود -  

.یه موقع خجالت  نکشی ها، راحت باش -  

!خب مگه چیه؟ دروغ که نگفتم -  

ازگی موضوع افرا با اخم رویش را از او گرفت و سمت مینو چرخید، او هم به ت

تعجب نکرده بود، حدس این   که  ،نامزدی افرا را شنیده  بود، اما برعکس بقیه

سخت نبود، فقط نمی  ،نشان از یک فراغ  عمیق دارد ،غم چشمان دختر

و همه   پیدا شدپیشه، عاشق سر و کله ی این  ،دانست، چرا و چطور، بی هوا

!چیز را متغییر کرد  

!یلی بهم میاینتبریک می گم افرا، خوای  -  

.ممنون عزیزم -  

:افرا خواست حرفی بزند که آهو میان صبحتش پرید  

!پس بی خود نبود، آرین رو پس زدی، یه کیس بهتر زیر سر داشتی -  

؛ به نظر تون زیادی فیل و فنجون نیستن؟ولی افرا خیلی ظریِف -  

اش افتاد و افرا به هیکل فربه  نگاه کمند این را گفت و  خنده ی بی ربطی کرد،

 بهتر دید، بحث با دختر ، پوفی کرد وندفراخ شده بود ،چشمانی که از زور حرص

آنها جره با ااعصابش را با مش ،که بخواهد ندرا تمام کند، ابدا در حدی نبود ها

.بهم بریزد  

*** 

@dejhavoo20 
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*** 

مشغول جمع آوری   ،ژولیده و کثیفاز دور ایستاده بود و به مرد که با لباسی 

پسماند بود، خیره شد، هیچ وقت تصور نمی کرد، روزی مسعود را در این حال و 

تامین اگر برای  ،روز ببیند، مرد طوری دچار زوال شده بود، که حتم داشت

!نشست و منتظر فرشته ی مرگ می شدموادش نبود، گوشه ای می   

.ان سیاهش رنگ گرفتجلوی چشم ،یک آن تصویر چند سال پیش  

روزی که او را در بستر مادر، در حالی که با وضعیت بی شرمانه ای با او 

.، دیده بودمعاشقه می  کرد  

خالصه شد در شهوت و  ،طور دیگر دید، دنیا از دید او ادنیا ر ،درست از همان روز

.خیانت  

.ضربان قلبش هر آن تند تر می شد و خون در عروقش می جوشید  

با نفس  ،تا باالخره بگیرد نفسی که روزی ،از ماشین فاصله گرفتبی هوا 

.مادرش گره خورده بود  

تک تک پاره  ،تمام قول و قرار ها و عهد هایی که بسته بود، نفس نفس می زد

.شد و فریادی زد ترنزدیک پاره شد،  

به هوا پرتاب  ، هر چه در دستش بودد و شیهینی ک ،مردک بیچاره از زور ترس

.شد  

ببر زخمی که جلوی چشمانش بود خیره شد، محال بود به  شمانش لرزید و چ

همه گفته  ؟فراموش کند، اما او که رفته بود ،انتقام جو را آن چشمان سیاِه

!بودند سایه سیاه مرگ، رفته و رهایش کرده است  



.گرفت و از زمین جدایش کرد  با رگ گردنی متورم، دستی به یقه ی چرک مرد  

:نعره زدو   

.جونت رو می گیرم  حرووم زادههمین جا  -  

.رفت مسعود می لرزید و صورتش به کبودی می  

باشد که بخواهد صدای محال بود در آن بیابان دور افتاده و کثافت گرفته، کسی 

.او را بشنود  

:به زور لب زدبرایش مانده بود، با ته مانده ی جانی که   

چی از جونم می خوای؟ تو رو خدا، بهت التماس می کنم ولم کن، -  

.بی ناموس کثافِت ،جونت رو -  

و حالم رو که می بینی؟ من چیزی واسه از دست دادن ندارم، روز -  

خوب برای خودت جولون می دادی، همون روزایی که تو خونه  ولی اون روزها -

..اوف...با مادرم  ،ی من  

.بیرون بریزدرا  در زبانش نچرخید، آنی که در  دلش است   

.صورت مرد کرد و نفسش برگشت ی  مشتی حواله ،جایش به  

.شد و باز تن بی جانش را از زمین جدا کرد دوال  

  خوب گوش کن ببین چی میگم، انقدر پست و حقیری که ارزش نداره، خون -

ولی باید گورت رو گم کنی و انقدر از اینجا  بریزه،  مروی دستا ،کثیف  و  نجست

.زندگیش نبینه ، توییچ جا، افرا ردی از توکه  هیچ وقت و ه ،دور بشی  

!به کار افتادانگار  مسعود چشمانش را تنگ کرد و مشاعرش  

وای خدای من، اون زنده ست؟...؟  مگه اون زنده ست؟ بهم گفتم مرده!افرا -  

.باز مشتی بود که حواله صورت مرد شد و  لگدهایی که به پهلویش می خورد  

افرا می گذشت، به حتم او را می کشت، اما  اگه سایه نحسش هم از نزدیکی

.به خاطر آن بی شرف نمی خواست  ،ننگ  قتل رابه هر حال،    

بی همه چیز؛ حق نداری حتی فکر  کثافِطی اسم اون دختر رو به زبون نیار، تو -

تا زندگیش رو اون  ،اون دختر رو هم به ذهنت بیاری، ازش فاصله می گیری

ه، وگرنه این بار خودم کنار می رم و خانواده خودش طوری که لیاقت داره بساز

اینو خوب می دونی که اونا به همین راحتی از جونت و رو به جونت می ندازم، 

.نمی گذرن  

:مسعود بی جان و نفس نفس زنان ایستاد و گفت  

این جا  همین که زنده ست برام کافیه، کاری به کارش ندارم، باور کن، باشه از -

.راحت می رم، خیالت  

.دوباره سر وقتت بیام کنم نهوس تا  ،حسابی دور شوپس خوبه،  -  

مسعود مغموم و بیچاره تر از همیشه سر تکان داد و جلو پالسش را جمع کرد تا 

.به قول اهورا ، گور ش را گم کند، اینجا و آنجا دیگر برایش فرقی نداشت  

*** 

او افرا قول داده بود، نمی خواست دستش به تن کثیف مرد بخورد، به خودش و 

تمام گذشته را دور بریزد، اما اگر نمی آمد و زهر چشمی از مرد نمی می خواست، 

.برو می شد، تا ابد خود را نمی بخشیدوبی هوا با او ر ،گرفت  و روزی دخترک  

*** 

 



@dejhavoo20 

"پارت  دویست و  بیست و نه"  

*** 

داداش سیامک باز چی شده؟ -  

م، فقط گفت یه کم بی حوصله ست، من به جاش بیام  چیزی نشده عزیز -

.دنبالت  

اگه  این باشه که مشکلی نیست، اما خودت خوب می دونی اهورا بی دلیل  -

.بی حوصله نمیشه، البد باز اتفاقی  افتاده، به خدا دیگه نمی کشم داداش  

 سیامک خنده ی بی جانی زد و دستی روی سر افرا کشید، دختر حق داشت،

.کاری کرده استباز اهورا  ،مطمئن بود او هم  

*** 

وسایلش را روی میز تحریرش گذاشت و مشغول تعویض لباس شد، اهورا را 

گیتارش را برداشته و  ،، مهگل گفته بودندیده بود و باید سریع دنبالش می رفت

.به حیاط  عمارت رفته است  

موهای بلندش تاپ و شلوار سرخی پوشید و موهایش را هم باز گذاشت، اهورا 

.را دوست داشت  

  

*** 

حاال از آن فاصله ، گیتارآرام نرم قدم برداشت و سمت انتهای عمارت رفت، نوای 

!، چه زیبا می نواختو پا تند کرد شد، لبخندی زد شنیده می  

روی نیمکت چوبی نشسته بود و درست پشت سرش ایستاد و نگاهش کرد، 

.دکشی دستش را ماهرانه روی سیم های گیتار می  

.پشتش ایستاد و دستش را روی چشمانش گذاشت  

کی اومدی؟ -  

.افرا دستانش را برداشت و سرش را روی شانه ی مرد گذاشت  

تازه اومدم، چرا باز تنهایی؟ -  

به مرد مغموم خیره  ،اهورا سکوت کرد، سرش را بلند کرد و از گوشه ی چشم

!او را این طور ندیده بود ،شد، از وقتی برگشته بود  

.دلش رفت  

.صورتش را چرخاند و لبانش را در گودی گردن مرد گذاشت  

!مسکوت مانده بودهنوز زیر چانه اش را بوسید، اما اهورا ثانیه ای بعد،   

.بوسه ای زیر گوشش زد ،سرش را بلند کرد و نوازش وار  

من کاری کردم، از دست من ناراحتی؟ -  

.ا باالخره سکوتش را شکستکه اهور ،دلبرانه بودلحنش به قدری مظلوم و   

.بازوانش را کشید و مجبورش کرد کنارش بنشیند  

را زیر و  مرد قلب ،اشک در چشمانش حلقه بسته بود، عسلی لرزان چشمانش

.کردمی رو   

.حلقه  کرد افرا نفس تندی کشید و دستانش را دور شانه های   

.افرا دستانش را میان انگشت گرفت و رویش نقشی کشید  

ی چی شده، به خدا دارم می ترسم اهورا؟نمی گ -  



.چیزی نیست عزیزم -  

!بند دلش پاره شد، عزیزمش یک جور خاص بود  

مطمئن باشم از من ناراحت نیستی؟ -  

.اهورا بی هوا خنده ای روی صورت جذابش نشست  

ی کام مرد را به خود بگیرد، سابقه نداشت او را اینطور خل، تدختر حق داشت

!یندببیند و آرام بنش  

:انگشت اشاره اش را روی جناق سینه ای افرا کشید و گفت   

خالکوبی دوست نداری؟ -  

تو دوست داری؟ -  

اگه دوست داشته باشم می زنی؟ -  

.افرا نگاهش کرد، داغ بود نگاهش، می سوزاند  

می ترسی؟ -  

!نمی دونم -  

 اهورا دستش را برگرداند و به نقش زیبایی که روی دستش بود اشاره کرد،

.بود کرده التین، با حروف بزرگ و کوچک روی دستش حک  بهاسم دختر را   

!قشنگه -  

.تنهایی آزارم می داد ،اونجا که بودم -  

.با این حرف اهورا، اخم های دختر در هم شد  

نه دیگه نشد، میای اینجا، با اون لباس سرخ و موهای پریشون، دلبری می  -

معنی قهر و دوری ی کنی، پس دیگه کنی، می بوسی، نوازش میکنی، دیونه م

!نداره  

، بود پر کرده حاال تمام حس های تلخ رفته بود و جایش را شیطنت شیرینی 

.ساخته بودیک نفر  ها ازتن کاری که این روزها  

.حلقه کرد و مجبورش کرد روی پایش بنشیند دختر دستش را دور کمر  

.افرا جیغی زد و مستانه خندید  

.تمنکن دیونه، می اف -  

!م نمی افتیکمراگه پاتو بندازی دور   -  

تا افرا به خود بجنبد، مشغول شد، پاهای دختر را گرفت و دو طرف خود 

.گذاشت، حاال تن  افرا مماس تنش بود  

!چشمانش ثانیه ای روی هم افتاد و تنش گر گرفت، چه عطری داشت تنش  

.زد را دیدچشم باز کرد و صورت رنگ گرفته ی دختر   

:یر چانه اش برد و گفتدستی ز  

.به من نگاه کن افرا -  

ین مرد را ترغیب همذب بود و عافرا سرش را پس کشید و اخمی کرد، عجیب م

.شمی کرد به آزار بیشتر  

راحت نیستی؟ -  

نشسته بود و دیگر هیچ مانعی  اوافرا  نگاهی به وضعشان انداخت، روی پاهای 

می شد  نفس های اهورا تند تر صدای ،به خصوص که هر ثانیه ،بین شان نبود

.و اوضاع وخیم تر  
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.دستی پشت سر دختر برد و مجبورش کرد جلو تر بیاید، اهورا خندید  

.روی کمرش نشست و نوازش وار تکان خورد ،دست دیگرش هم  

می دونی چیه؟ -  

.افرا تنها سر تکان داد  

یعنی بگم؟ -  

.توانش را نداشت! نمی دانست چه بگویدنگاهش کرد،    

چرا حرف نمی زنی؟ -  

.اشک نمی خواست، حرف می خواستاما مرد . دانه ی اشکی چکید  

...باهام حرف بزن، افرا -  

.این را گفت و نوازش وار، دستی روی لبش کشید   

دقیقه ای گذشت، نگاهش در مردمک لرزان اهورا افتاد، ملتمس بود و تمنا می 

بی ثانیه ای بعد، گذاشت و او  انگشتش را روی چشمان تب زده ی کرد، سر 

.گذاشت شلبانش را روی الله گوش دستش را دور گردن مرد حلقه کرد وتاب،   

؟مپس بگ -  

  ...بگو -

  :مرد آه بلندی کشید و با لحن خشداری گفت

...دارم دیونه می شم افراحالم خوش نیست، منم راحت نیستم،  -  

!را فرو داد، چه تب دار از دیوانگی اش می گفت افرا آب دهانش  

!!!ی بلند بگویداادلش می خواست یک وا  

زد، گردن و سر شانه ی چنگ  برداشت و موهایش را افرا دستش را از روی کمر

.می زد برق  اهورا، جلوی چشمان ، حاالسفیدش  

سرش را پائین  آورد و لب های داغش را سرشانه ی افرا گذاشت، دختر حس 

تر و پر حرارت تر  ، مرد هر بار داغمتورم شده است تمام سلول های تنش ،کرد

!می بوسید  

.سرش را برداشت و به چشمان افرا خیره شد  

.زود باش -  

و سر تکان داد، اهورا نگاهش قفل شد در لب  نگاهش کردافرا پر  استفهام 

.های سرخ افرا  

...اهوراولی اهورا خواسته بود،  ،باز نفس کم آورد  

 ،تنها بوسه ی آرامی ،چشمانی بستهتنی لرزان و آرام سرش را جلو برد و با 

.باالی لب مرد نشاند  

.بگیرد بازی به لبانش را وحشیانه  تا  ،و برای اهورا همین کافی بود  

.شد قلب دختر بی تاب می کوبید و صدایش در گوشش اکو می  

ا خیره شد، دیگر  زد، به چشمان اهور یسرش را پس کشید و باز نفس نفس

.نگاهش، خواندنی بود شراره های آتِش ،این از و تسلطی نبود،  

.، بریدمافرا، دیگه نمی تونم طاقت بیارمداری دیونه م میکنی  -  



طور  دستی زیر بغل دختر زد و بلندش کرد و از درد به خود پیچید، اگر همین

!ستا شانجفت ادامه می داد، معلوم نبود چه اتفاقی در انتظار  

سست از جایش بلند شد و اشک چشمانش را با دست پس زد، حال او افرا 

.نداشت اهورا  هم دست کمی از  

*** 

:مهگل به محض دیدن افرا جلو آمد  

حالش بهتر بود؟ -  

.افرا تنها اوهومی کرد  

به نظرت میشه باهاش حرف زد؟ -  

!در چه مورد؟ -  

!، اما موندم تو چه حالیسهند اومده، می خوایم یه موضوعی رو بهش بگیم -  

.حالش خوبه، نگران نباش -  

:مهگل سر تا پای دختر را نظاره کرد و گفت  

!آره انگار، مثل این که باید بیشتر نگران حال تو بود تا اون -  

افرا با نگاهش تشری رفت و از مهگل فاصله گرفت، کارهای اهورا، آبرویی 

.برایش نگذاشته بود  

@dejhavoo20 

"ست و سی و یکپارت  دوی"  

*** 

برای دیدنش به بیرمنگام رفته بود، سهند نزدیک آمد و اهورا را بغل زد، چند باری 

دو سالی می گذشت، درست از وقتی که سمیرا قصد  ،اما از آخرین دیدارشان

.مهاجرت کرده بود  

!خوشحالم دوباره این جایی -  

ممنون، خوبی؟ کی رسیدی؟ -  

.ای سفید رود رو می ذاشتم برای مزایدهدیروز برگشتم، باید ویال ه -  

نتیجه ش کی میاد؟خوبه،  -  

!فکر کنم تا آخر ماه معلوم بشه -  

از دفتر چه خبر؟ کارا خوب پیش میره؟...اوهوم -  

همه چی در امن و امان، نمی خوای برگردی؟ -  

.به زمان نیاز دارم یکم چرا، منتها -  

.خبرم کن باشه ، پس هروقت حس کردی می خوای برگردی -  

اهورا  یک تای  ابرویش را باال داد،  نمی دانست برای رفتن به دفتر خودش باید 

!با او هماهنگ شود  

چرا اینطوری نگاه می کنی؟ خب یه منشی باحال آوردم، بدونم میای ردش  -

.کنم، مطمئنا آبت باهاش توی یه جوب نمیرهمی   

نه؟ ،تو هنوز آدم نشدی -  

.شانه ی دوست قدیمی اش زدسهند خندید و دستی سر   

مهگل لیوان شربت بهار نارنج را جلوی سهند گرفت و همزمان اشاره ای کرد، 

:سهند هم اوهومی کرد و گفت  

اهورا؟ -  



جانم؟ -  

...اومدم اینجا تا  هم این پرونده ها رو بهت بدم -  

تمام گذاشت و به مهگل اشاره ای کرد تا برود و  هسهند جمله اش را نیم

.راحت باشدخیالش   

تو با اینا چیکار کردی، بعد این همه سال بازم جرات ندارم دو تا کلمه باهات  -

!؟حرف بزنن  

.اهورا متعجب خودش را از روی مبل جلو کشید  

؟ چی شده مگه؟!چرا -  

بیچاره ها به خاطر ورود پر شکوهت، یه مهمونی ترتیب دادن، اما از ترس این  -

.رو واسطه کردن که حضرت آقا مخالفت کنین، من  

.را نداشتها اهورا اخمش در هم شد، حوصله این طور مراسم   

ها خودشون می دونن از این کارا خوشم تمن باهاشون مشکلی ندارم، من -

!نمیاد  

بی خود کردی که خوشت نمیاد، به هر حال کارا دیگه سری شده، شما هم  -

.یخواد بکنیفردا شب فقط لباس بپوش بیا توی سالن، کار دیگه هم نم  

.اهورا خنده ای کرد و باشه ای گفت  

.سهند هم  آفرینی چاشنی نگاه پر غیضش کرد و لیوان شربتش را سر کشید  

*** 

بود، این یکی را  شدر اتاقش مشغول دود کردن سیگاراو حاال سهند رفته بود و 

  که کنار بگذارد، هر بار سرکی می کشید و بعدش پشیمان بود واقعا سخت 

.می شد  

دود غلیظی بیرون داد و دستی روی شکمش کشید، دکتر گفته بود تا شش 

با دارو جواب ندهد، مجبور به پیوند خواهد بود و او ابدا این  شماه دیگر اگر درمان

!را دوست نداشت  

کرد، شاید حس کسی را داشت  با این فکر، بی هوا حس بدی در قلبش النه

!که وقت برایش تنگ بود  

.و با خود هم کالم شد روی تخت نشست   

باهاش حرف بزن، ! دیگه منتظر چی هستی؟ اهورا شاید دیگه وقتی نباشه" 

"بگو باید هرچند شده کم، اما مال هم باشیم  

.اخمی روی پیشانی اش نشست  

حال جسمی اش زیاد رو به راه نبود، بیشتر سعی می کرد نقش بازی کند، 

 ولی نقش بازی کردن تا کی؟

د تا دوشی بگیرد، دلش می خواست امشب را کنار افرا سر از جایش بلند ش

.کند  

*** 
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*** 

دوشی گرفت و  حوله را دور سرش انداخت، دلش می خواست مثل سری 

.قبل، اهورا موهایش را خشک کند  

.لبخندی به ذهن خرابش زد و سمت اتاق دختر رفت  

.وارد شد شود دون آنکه منتظرتقه ای به در زد و ب  

هینی کرد و از جا بلند  ،بود و به محض دیدن اهورا درس خواندنافرا مشغول 

!شد  

!این وقت شب اینجا چیکار میکنی؟ -  

.موهام خیس بود -  

خوب چیکار کنم؟ -  

.خشکش کن -  

؟اهورا تو چرا بزرگ نمیشی -  

.نمی صرفهچون  -  

خیلی زور میگی می دونستی؟ -  

.هم زور بگو، کسی جلوت رو نگرفته خب تو -  

.بلند شو برونمی خوام موهاتو خشک کنم،  پس -  

ببرم مثال بگو موهامو خشک کن، یا شونه بزن، یا ...نه دیگه، مثل من زور بگو -

.حموم، یا لباس تنم کن  

شوخی هایش هم  انحرافی  افرا نفس پر صدایی کشید و لبش را به دهان برد،

!بود  

.د و  انگشتانش را دور بازی افرا حلقه کرداهورا نزدیک ش  

.زود باش -  

.خرخره اش را زیر دندان بگیردافرا دلش می خواست می توانست   

.صبر کن یه لحظهالاقل باشه،  -  

چه تلخی  بر هر ؛حوله را برداشت و آرام مشغول شد، اهورا هم چشم بست

.در این دنیا ست و غرق لذت نوازش افرا شد  

حوله را کناری گذاشت و این بار دستانش را میان موهای عد، چند دقیقه ی ب

پرپشت و مشکی مرد برد، لبخندی بی هوا روی لبان کوچکش نشست، چه 

!نرم و لطیف بود  

سوء استفاده نداشتیما؟ ،آهای خانم -  

چی میگی واسه خودت؟ -  

داری کیف میکنی با پسر مردم، حواست هست؟ -  

بله حواسم هست، امری باشه؟ -  

...، کیف کن، کیف کنیستن -  

افرا خنده ی یواشکی روی لبانش نشست، اهورا بیش از حد مظلوم و 

!شده بودخواستنی   

کارش که تمام شد، روبروی اهورا که چشمانش را بسته بود و حسابی کیفور 

. شده بود ایستاد  



.خب تموم شد، حاال دیگه می تونی بری، از این به بعدم شب ها دوش نگیر -  

.را چشم باز کرد و دست به سینه شداهو  

چرا؟ -  

.سرت سرما می خوره -  

.ممنون خانم دکتر -  

.وظیفه بود ،خواهش -  

چرا نمیگی نگرانت میشم؟ -  

نگران واسه چی؟ مگه بچه ای؟ -  

!خیلی سرتقی افرا -  

...نه بیشتر از تو -  

اهورا ایستاد و قدمی سمت دختر برداشت، افرا عقب رفت و با چشمان 

.نگاهش کرد ،نت بارششیط  

خب داشتی میگفتی؟ -  

چی رو؟ -  

؟م برم، آرهگفتی می تون -  

کاری داری هنوز؟ -  

کار که دارم، اما تو چرا دلت می خواد زودتر برم، نکنه می ترسی؟ -  

از چی؟ -  

یعنی نمی ترسی؟ -  

می خوای از من حرف بکشی؟ !اهورا؟ دنبال چی میگردی -  

.مجبورم میکنیتو  -  

!ه می کنیاشتبا -  

یعنی می خوای اعتراف کنی؟ -  

به چی؟ -  

این که دوست داری مدام جلوی چشمات باشم، این که دلت برای من تنگ  -

.می شه، این که وقتی می بوسمت بی طاقت میشی  

:دستان  دختر را قاپید و گفت  

هان می خوای اعتراف کنی؟ -  
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***  

افرا خیره چشمان منتظرش شد، ولی سری زیر انداخت و باز سکوت را ترجیح 

ت فشار بگذارد، همین که تا همین جا با حداد، اهورا نمی خواست او را ت

.مخالفت نمی کرد و همپایش بود، برایش کافی بود ،حرکاتش  

!برای اعتراف به زمان نیاز داشت ،شاید به واقع  

ی نشست، دستی به برگه های روی میز کشید و فاصله ای گرفت و روی صندل

:گفت  

.درس خوندن رو دوست داشتم، باعث می شد کمتر به چیزای بد فکر کنم -  

.منم همینطور -  

.اهورا اوهومی کرد و دستی زیر چانه اش زد  

می دونی فردا مهمونی داریم؟ -  

.مهگل بهم گفت ،آره -  

!چیزی نگفتی؟ به من جدی؟ پس چرا -  

.ساعت پیش بود، ندیدمت یکی دو -  

حاال چی می خوای بپوشی؟...آهان -  

.کنم یکی شو انتخاب میلباس دارم،  -  

.می تونیم بریم خرید ،نیست مناسب اگه  -  

.دارم خوب نه الزم نیست، چند دست لباس -  

میشه ببینم؟ -  

.نه، فردا می پوشم می بینی -  

.قرمز انتخاب کنرنگ پس یه  -  

!قرمز؟ باشه -  

دلش نفسش را فوت کرد و خنده ی قشنگی روی لب هایش نشست،  اهورا

نمی خواست برود، اما حال افرا را که می دید، هم خنده اش می گرفت، هم 

.آتش درونش بیشتر شعله می کشید  

.از جایش  بلند شد و نزدیک دختر آمد  

:دستی میان موهایش برد و گفت  

.موهاتو هم ببند -  

؟!همیشه می گفتی باز بذار -  

.برد و کل موهایش را به چنگ گرفت و بو کشیدتش را نزدیک دس  

.، نه برای کس دیگهبازش کن فقط برای من -  

.متالطم می شد دختر باز نفس دختر گرفت، وقتی از تمایالتش می گفت، قلب  

.باشه -  

.حاال بگیر بخوابآفرین،  -  

:افرا سرش را زیر انداخت و گفت  

.خوبه که اینجایی اهورا -  

بودن تو خانم،  نمی دونم اگه نبودی، دنیام چطوری می  ،ولی بهتر از اون -

!گذشت  



.افرا خنده ی محوی کرد و روی پاشنه ی پا بلند شد  

.تنش می لرزید، اما دلش برای گونه های مرد رفته بود  

.اهورا نشست، دنیا دورسرش چرخید لبش که روی پوست  

:بی هوا و تب دار لب زد  

کنه؟ و چی دیونه میر می دونی یه مرد -  

.لبش را برداشت و به اهورا نگاهی کردافرا،   

.اینکه بی تابی رو تو چشمای معشوقه ش ببینه -  

.این را گفت و با  نوک انگشت، نقشی را روی صورت افرا کشید  

.نمی تونه اونو به عرش برسونه ،هیچ چیزی بیشتر از این -  

فریاد می زد، و دیگر انکار بی  افرا آب دهانش را فرو داد، چشمانش حسش را

!فایده بود  

.بوسه ی داغی بر پیشانی افرا زد اهورا سرش را پائین آورد و  

.ش خوب می دانست دیگر تسلطی نیست، پس باید می رفتدخو  

 

@dejhavoo20 

"پارت  دویست و سی و چهار"  

*** 

را چند نفری  ،سر و صدایی برپا بود و هر کس کاری می کرد، مهگل و سیامک

برای رسیدگی به امور جشن و خودشان هم بخشی از کار را  ،آورده بودند

.دست گرفته بودند  

داشت، نمی او با وضعیت جسمی که  ،تا مهبد را آرام کند ،خاطره هم مانده بود

.توانست زیاد روی پا بایستد  

!سرکی کشید و به اتاقش برگشت، از اهورا هم خبری نبود  

گذاشت،  روی تخت و   ن فانتزی سرخی انتخاب کرداز میان لباس هایش،پیراه

!تا به لباسش بیاید ،موهایش را چطور آرایش کند ،فقط مانده بود  

کسی هم که نبود برای کمک، روی تخت نشست و به لباس خیره شد، اگر  

!شد قشنگ میشاید میان موهایش می زد،  ،چند سنگ یاقوتی  

می در آن وسایل تزئیانتی اش را خنده ای کرد و از کشویی که  ،این فکربا 

گذاشت، چند سنگ بیرون کشید و روی میز گذاشت، وسایل آرایشش را هم 

بیرون آورد و  نگاهی انداخت، سایه دودی با رژ مایع قرمز، به نظر انتخاب خوبی 

!می آمد  

.همه چیز را که آماده کرد، رفت تا دوشی بگیرد  

*** 

داد، ولی او  می خواست افرا بود و نظر می کرد، دلش این پا و آن پا می  کالفه 

.وقت می خواست ،هم قطعا برای آماده شدن  

!پوفی کرد و باز میان لباس هایش گشت، شاید وسواسی شده بود  

 چند دقیقه ی بعد، باز حس زورگویی اش به او پیروز شد و سر وقت دختر رفت 

"شتر طول نمی کشهچند دقیقه هم بینظر بده لباس انتخاب کنم،  فقط قرار"     

دستی پشت سرش برد و ابرویی باال داد، کاش می گفت کراواتش را هم  او 

!ببندد  



 افرا نبود واما شد،  اتاق دختر بدون در زدن وارد خنده ی خبیثی کرد و این بار

.صدای دوش حمام می آمد  

سری تکان داد و نگاهی به وسایلی که افرا چیده بود انداخت، وسایل آرایشش 

ی میز بود و چند تکه سنگ یاقوتی، لباسی هم درکاور، روی تخت افتاده بود، رو

اگر آماده می شد و  وسوسه شد  نگاهی بیندازد، اما میان راه پشیمان شد،

.دید، بهتر بود بعد می  

اما  ،زیر آب فکر نکند یبه افرا ،دستی روی پیشانی اش کشید و سعی کرد

.محال و جنون آمیز بود  

*** 

.یک سایه سیاه روبرو شد برگرداند و دوش را بست که با رویش را  

به حتم اهورا بود، غیر از او کسی جرات این کار را نداشت، ضربان قلبش باز تند 

.شد و سرگیجه ای به سراغش آمد  

کرد، مرد هم  نگاهش می ،همان طور ایستاده بود و از میان شیشه ی مات

.چاله شد و گوشه ای کز کردتکان نمی خورد، در خود مایستاده بود و   

!اما تا کی می توانست آن جا بماند  

:جلو آمد و گفت  

شه بری کنار؟ می خوام حوله م رو بردارم، می -  

.اهورا دست دراز کرد و حوله را به دستش داد و بعد پشتش را به او کرد  

.یک نفس عمیق کشید و حوله را قاپید  

.سریع تنش کرد و بندش را هم محکم بست  

.هش را هم روی سرش گذاشت و نفس نفس زنان بیرون آمدکال  

.باز رویش قفل شده بود ،چشمان سرخ مرد  

؟!همه چیزش سرخ بود ،اهورا اخمی کرد و روی تخت نشست، چرا از بد ماجرا  

تمام تمرکزش ببیند،  رادختر  اما باید خود را به بیخیالی می زد، قرار نبود هر بار

!را از دست بدهد  

.این بار من موهاتو خشک کنم ،ین این جابیا بش -  

با این حرف مرد، استرسی به جانش افتاد، نگاه لرزانش را روی چهره ی 

.مصممش تاب داد و آرام کنارش نشست  

.اهورا عقب رفت و به پشتی تخت تکیه داد  

می خواستم بیای برام لباس  انتخاب کنی، اما حاال دیر نمیشه، خودتو خشک  -

.مری بعد می ،کن  

 من بعد ،کنیم بریم، اشکال نداره، اول لباس تو رو انتخاب می خب چیزه، بیا -

.کارای خودمو انجام می دم ،میام  

.بلند شد، اما اهورا سریع دستش را گرفت یشافرا این را گفت و دستپاچه از جا  

البد اینطوری قرار بری بیرون؟ جلوی روی اون همه آدم، آره؟ -  

.به دهان کشید و چینی بین ابروانش افتاد لبش را ،افرا بی حواس  

!بشین، عجله ای نیست، حاال کو تا شب -  

کنار نشست، اهورا هم دست به کار شد و کالهش را  ،افرا با سری زیر افتاده

.برداشت، از موهای بلندش  آب می چکید  
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کشید، شاید خنکای آب، از التهاب  نوک موهایش را  گرفت و روی صورتش

!درونش کم می کرد  

.تا موهاتو خشک کنم ،یه حوله ی کوچیک بیار -  

.کنم الزم نیستا، با سشوار خشک می -  

.اهورا انگشتش را روی لب افرا گذاشت و هیسی گفت  

.کشوی کنار تخت را بیرون کشید و حوله ی کوچکی دست مرد داد  

.ممنون -  

.زش وار، روی موهایش کشیدحوله را گرفت و نوا  

می بندیش دیگه؟ -  

.اوهوم -  

هم برای موهات گذاشتی؟ رو اون سنگا -  

آره، اهورا؟ -  

عزیزم؟ ،جانم -  

شنید، قلبش در سینه جا به جا شد و به خود لرزید، اما با این جانم عزیزمی که 

.اهورا همچنان مشغول بود  

ی خیس شده بود، بی حساب ،چند دقیقه ای گذشت، حوله ای که تنش بود

پس  ی دخترکالمی بگوید، بند حوله را باز کرد و از سر شانه که  فکر  و بدون آن

.زد  

.افرا وحشت زده چنگی به حوله زد  

چیکار می کنی اهورا؟ -  

...خیس شده، درش بیار -  

.، ولش کنخشک میشه ،نمی خواد -  

.گیره چموش بازی در نیار دختر، شونه ت درد می -  

.فت و به زور، حوله را از دستش در آورد و دور کمرش انداختاین را گ  

تمام  ،گذاشت و حس کرد باال تنه اشدستانش را ضربدری روی ترسیده، 

.خیس عرق شده است وجودش،  

نمایان شد، تازه فهمید که چه  دختر حوله که کنار رفت و پوست تن سفید

ر وهم می چشمانش دو دو میزد و صدایی در سرش پخبطی کرده است، 

  .کوبید

.کشید اشسر انگشتش را جلو برد و روی گرده ی   

بکشد، ولی کسی صدایش را می  ینفسش رفت،  دلش می خواست جیغ

!شنید؟  

.اهورا خواهش میکنم -  

.هم نوازش کرد اهورا باز  

.کاریت ندارم، آرووم باش -  

...اما من -  



.باشه عزیزم باشه، نترس، به خدا کاریت ندارم -  

.ز چشمان دختر چکید، از او نمی ترسید، اما  حس خوبی هم نداشتاشکی ا  

را بیرون کشید، حوله خشک  ای که افرا حوله جا شد و از همان اهورا دوال

.دیگری برداشت و روی شانه های دختر انداخت  

.خودتو بپوشون -  

.افرا تکانی خورد و حوله را دور تنش سفت کرد  

.میشه بری؟ می خوام لباس بپوشم -  

خراب بود و خیال  اهورا بی حرف بلند شد و از اتاق بیرون زد، اما حالش خراِب

!رفتن نداشت  

.پشت در ایستاد و چند دقیقه ی بعد، باز تقه ای به در زد  

!خندید، مرد کارش از دیوانگی گذشته بود  

باز چی شده؟ -  

نه کننده پوشیده اش هم دیواالی در را باز کرد و نگاهی به سر تاپایش انداخت، 

...هبود، چه برسد ب  

.این را مطمئن بود ،نفسی گرفت و لبخندی زد، آخر کارش به جنون می کشید  

مگه نه؟ ،قرار بود کمکم کنی -  

.باشه بریم...آره -  

.که از سالن عمارت می آمد، عصبی شد ،جوانی اناهورا با شنیدن صدای مرد  

.ب  کننه نه، تو نیا، خودم چندتا شو میارم، تو انتخا -  

مطمئنی؟ -  

از اتاق بیرون نیا، باشه؟... آره -  

.افرا سرتکان داد و لبی برچید  

اما آنها هیچ کدام افرا را کرد، همه تصور خودش را دارند،  مردک بیچاره فکر می

!در آن وضیعت ندیده بودند و به سرشان نزده بود  

اینکه  هم تذکری داد و رفت، شانه را برداشت و مشغول شد، به جای باز

پوفی کرد و کرمی به ! موهایش را خشک کند، فقط آنها را در هم گره کرده بود

.موهایش زد  

*** 

تند چند دست لباس ست برداشت و همین که خواست در کمد را ببندد، 

  ...چشمش به کت و شلوار ی افتاد که
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*** 

با لباس افرا ست میشد،  ،یه آمد، اگر انتخابش می کردبه نظرش خاص تر از بق

مشکی چیز محشری می  کراواتکه با   با یقه ی دست دوز  ،کت زرشکی مات

.شد  

.هم برداشت و سمت اتاق افرا رفت آن را  

*** 

.که باالخره پیدایش شد منتظر اهورا نشسته بود ،روبروی در  

.ادد ها روی تخت گذاشت و ابرویی بااللباس  کاور  

.زود باش انتخاب کن -  

.افرا سری تکان داد و مشغول شد  

یکی هم با کراوات تیره، سفید و مشکی هم بود،  ،یک ست کرم قهوه ای بود

.سرمه ای داشت که پاپیون ی تیره،آب  

.آن را هم کناری گذاشت و باالخره به کیس مورد نظر اهورا رسید  

نداخت، برق چشمانش را خواند، رویش زوم کرد و بعد نگاهی به چهره ی اهورا ا

.باهوش بود  

.این، همین خوبه -  

!واقعا؟ -  

شک داری؟ -  

!نه اتفاقا منم از همین خوشم اومده بود -  

.لبخندی زد و عشوه ای آمد، هنوز زود بود تا او را خوب بشناسد  

!پا فراتر گذاشته بود ،افرا از چیزی که تصورش را می کرد  

.خب زود باشه حاضر شو -  

باشه، تو هستی؟ -  

.آره دیگه، حوصله ی بیرون رو ندارم -  

هم گذاشت، مشکی بود با  یناخن افرا اوهومی کرد و کرمی به صورتش زد، 

.تک ستاره های قرمز  

.تر جذوبهمینطور دختر لحظه به لحظه زیبا تر می شد و او م  

درون چشمان مداد مشکی بیرون کشید و کمی ، سر وقت لوازم آرایشش رفت

.ی اش را سیاه کردعسل  

که پر بود از لوله های رنگی،  دست برد و یکی  ،جعبه ای افتادبه نگاه اهورا 

.شان را برداشت  

اینا چیه افرا؟ -  

؟یعنی نمی دونی -  

!تا حاال دختر نبودم -  

یعنی تا حاال کسی رو هم نبوسیدی؟ -  

!چه ربطی داره؟ -  

.اینجا  از هموناست که می مالن -  

.گفت و اشاره ای به لب هایش کردافرا این را   



:اهورا با لحن شوخی گفت  

! نه، جدی؟ قبال یه شکل دیگه بودا -  

، شما مشکلی داری؟نحاال این شکلی -  

!نه عزیزم، چه مشکلی -  

.فکری به ذهنش رسید که به رژ مایع میان دستانش خیره شده بود،   

...افرا بشین  -  

!چرا؟ -  

.کارت دارمدیگه، خوب بشین  -  

تخت نشست، اهورا هم مشغول شد و چند تا از رژها را  ه یلبی کج کرد و لب

.برداشت  

نگاهی انداخت، چه  ،درش را باز کرد و به مایع غلیظی که از آن می چکید

!وسوسه انگیز بود  

دستش را جلو برد و سر قلم را به لب های دختر نزدیک کرد، افرا مات نگاهش 

.برسدکرد و گذاشت تا به خواسته اش   

وقتی ناشیانه صورتی شد، سرش را جلو برد و لب هایش  ،تمام لب های دختر

.را روی آن گذاشت  

لبش را برداشت و  نگاهی به صورت دختر که شبیه دلقک ها شده بود انداخت، 

.دومی را برداشت، این یکی بنفش تیره بود  

.را بسترا به دهان کشید و چشمانش  دختر باز کارش را تکرار کرد، لب های  

.برداشت، سرِخ سرخ بودهم سومی را   

.این بار غلیظ تر کشید  

!چشمان  افرا دیدنی بوداین میان،   

کشید و ش زبانش را دیوانه وار روی لب هایرا با دست قاب گرفت و  دختر صورت

.کرد شپشتبندش اخمی چاشنی چهره ی متفکر  

@dejhavoo20 
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*** 

!مه ش یه مزه می ده دختر؟پس چرا ه -  

!افرا چشمانش گشاد شد و صورت مرد را کاووید، جدی جدی بود  

.خنده و گریه همزمان به سراغش آمده بودند  

.لبش را به دندان کشید و سعی کرد نخندد  

مگه قرار بود چطوری باشه؟ -  

شده است، صورتش   لبانش آویزان شده بود و مثل کودکی که ذوقش کور

.مچاله شد  

!کردم، هر کدومش یه مزه ای داره فکر می -  

.مشکل من نیستدیگه   ماون...شمافکرت خرابه  -  

.اهورا از جایش بلند شد و دستمال مرطوبی جلوی دختر گرفت  

.بگیر پاکش کن -  

.و بشورمر ، باید دوباره صورتمفایده نداره -  

!افرا انقدر وسواسی نباش -  



باید بری، این طوری به هیچ اهورا ، حضرت آقا زدی منو شکل دلقک کردی  -

.کاری نمی رسم به خدا  

.عزیزم نمی رم...نه -  

؟!اهورا چرا لجبازی میکنی؟ ببین ساعت چنده -  

.به کارت برسمن کاری به تو ندارم،  -  

دلش می خواست کلماتی که در سر دارد، بر فرق سر مرد بکوبد، اما چه فایده، 

!اهورا با هیچ صراطی مستقیم نبود  

و سنگ ها را هم میانش  ه بودموهایش را هم بافت، ه بودتمام شدتقریبا  کارش 

.ه بودگذاشت  

هنوز مانده بود اهورا اما نگاهی به اطراف انداخت، تقریبا همه چیزش آماده بود، 

.داشت گوشی اش را چک  می کرد، کالفه رویش را گرفت و پوفی کردو   

دوستات کی می رسن؟ ،افرا یراست -  

!دم نمیاد بهت گفته باشم دعوت شون کردمیا -  

.چیزی از من پنهون نمی مونه خانم زیبا -  

!افرا اخمی در هم کشید، مهگل واقعا دهن لق بود  

...مثل باقی مهمون هاساعت نه،  -  

خوبه، کمند هم میاد دیگه؟ -  

.بله میاد، نگران نباش -  

.نیستم، مطمئنم زود تر از همه اون میاد -  

 ،تا خنده اش بیشتر از این ،گفت و دستی گوشه ی لبش کشیدمرد این را 

.دختر را مشمئز نکند  

سمت  نگاهی به ساعت انداخت، دیگر وقتی نمانده بود، از جایش بلند شد و

.برداشت زاهورا خی  

اهورا دیگه باید بری، جدی میگم، می خوام لباس بپوشم و نمی خوام االن  -

.این جا باشی  

:عالمت تسلیم باال برد و گفت اهورا دستانش را به  

.جالب تر میشهتو، بعدا ببینم  حق بااصال باشه دختر، میرم،  -  

ایستاد تا مرد دل بکند و برود، اهورا هم لباس افرا پشت چشمی نازک کرد و 

.راهی شدهایش را برداشت و   
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خت، اکثرا سر حال و بشاش به نظر می رسیدند و هر به مدعوین نگاهی اندا

.بعد از چندین سال، ابراز خوشحالی می کردند ،د، از دیدن اورسیدنکدام می   

.راضی نبودزیاد آنها  از اما از حضور چند تن  

       که او را یاد مهمانی کذایی چند سال پیش  ،به خصوص مهندس ضرغام

.می انداخت  

.د ایستادنفسی گرفت و کنار سهن  

.ممنون بابت همه چیز -  

باید از سیامک و مهگل تشکر کنی، من کار خاصی نکردم، فقط دعوت مهمون  -

.ها با من بود  

.به هر حال ممنون، البته اگه اون مهندس قالبی رو دعوت نمی کردی بهتر بود -  

!فکر نمی کردم ناراحت بشی -  

.مهم نیست، بره به درک -  

.نگیر سخت ،می گذره اهورا -  

.دارم همین کار رو میکنم  -  

.سهند لبخند محکمی سر شانه ی دوستش زد و پیکی برداشت  

*** 

می خواست بنشیند که چشمش به سام افتاد، مرد از دور دستی تکان داد، 

چشم هر بیننده ای را خیره ، اول  از همان ثانیه که ،کنارش هم دختر زیبایی بود

.می کرد  

.ن دست دادجلو رفت و با هر دو شا  

.معرفی کردهم نامزدش شیده را  ،همزمانسام  هم او را به آغوش کشید و   

!از افرا بزرگ تر بود ،دخترک کم سن می زد، شاید دو یا سه سالی  

با او هم  بود،چشمان آهویی و لب های درشتی داشت، در کل خاص و متفاوت 

.دست داد و از دیدنش ابراز خوشحالی کرد و تبریکی گفت  

!خیلی دلمون برات تنگ شده بود اهورا -  

...منم همینطور -  

.خوشحالم برگشتی -  

:اهورا با لبخند سری تکان داد و گفت  

.پسر یتبریک میگم، انتخاب خوبی کرد -  

!شیده واقعا یه دختر استثنایی ...آرهممنونم،  -  

.برات خوشحالم -  

.لطف داری، راستی افرا کجاست؟ خیلی دلم می خواد ببینمش -  

!االن صداش میکنم، پیش دوستاش احتماال -  

.تا پشت میزی بنشینند ،سام سری تکان داد و از شیده خواست  

هنوز او  ،اهورا سری چرخاند تا دختر را بیابد، از وقتی مهمانی شروع شده بود

، ظاهرا را می گرفت جوابی نداشت  شاز مهگل سراغهم را ندیده بود، هر بار 

!مانده بودبا دوستانش در اتاق   



.کالفه پوفی کرد و سمت خاطره که مهبد را بغل زده بود رفت  

:گفت بعد هم  د،و بوسه ای زدستی به صورت براق پسرک کشید   

خاطره، افرا اومد پائین؟ -  

.خاطره برگشت و به پشت سرش اشاره کرد  

.تازه اومدن قربان -  

.فتاداز او فاصله گرفت که چشمش به افرا ا اهورا اوهومی کرد و  

.نشسته بود و پایش را پا انداخته بود کنار دختر ها  روی صندلی  

!نفسش بی هوا گرفت، این چه وضعش بود  

*** 

@dejhavoo20 

"پارت  دویست و سی و نه"  

*** 

ها هم تبریکی گفتند و نزدیک شان شد و سالم و خوش آمدی گفت، دختر 

.تشکری کردند  

.کنار افرا نشست و نفس پر صدایی کشید  

چند سعی کرده بود جلوی دختر ها، عادی جلوه کند، اما نگاه  غضبناکش  هر

.برای افرا چیز فراموش شدنی نبود  

، اما نمی دانست است، آتش زیر خاکستر اهورانفسش گرفت، معلوم بود 

!اینطور برآشفته کرده است موضوعی چه  خبطش کجاست و او را   

را میان انگشت ش ران ، یش زدمرد چنگی میان پاثانیه ای نگذشته بود که 

.آوردگرفت و سرش را نزدیک گوشش   

کنی؟ این چه وضعی افرا؟ داری چه غلطی می -  

.در ران پایش پیچییدبدی  دردبی هوا،   

.انداخت او شد، برگشت و نگاه مضطربی به  در هم صورتش  و   

!گینمی فهمم چی می! کنم؟ چیکار می -  

.راحت باش ،مایش دادن نموندهدیگه چیزی برای ناز بس نفهمی،  -  

پره های بینی اش باز و بسته شد و نگاه تندی به مرد انداخت، اصال قصدش 

.این نبود  

.خودت ازم خواستی لباس قرمز بپوشم -  

، می دونی شبیه کیا شدی؟رو لباساین خواستم، اما نه  -  

!مراقب حرف زدنت باش اهورا، بفهم چی میگی -  

      ت همیگم، پاتو بنداز پائین، ببین چطوری نگاوب می فهمم چی خیلی خ -

!می کنن  

خت، چشمان همه روی آن ها زوم اندابه مهمان ها افرا برگشت و نگاه گذاری 

.شده بود  

.برداررو دستت  -  

چی؟ -  

دارن به نداره، همه  یگفتم دستتو بردار اهورا، کسی به لباس  من کار -

.دستای تو نگاه می کنن  

.داِغ داغ شده بود شلرزید و اخمی کرد، دستاناهورا به خود   



، نا محسوس خود را به افرا نزدیک تر کرد و دتازه انگار متوجه حرکتش شده باش

.آرام دستش را بیرون کشید  

.خودش داشت به جنون می رسید و برایش دیگری مهم نبود  

:لبش را به گوش دختر نزدیک کرد و گفت  

.خیال میزبانی میشم و از این جا می برمتدیگه اینطوری نشین، وگرنه بی  -  

.نگاهش کرد ،افرا با چشمان خمار شده اش  

.اهورا خندید  

.باشه می تونی امتحان کنی -  

!نگاهش کرد افرا لجوجانه، باز  

.پائین زود باش گفتم، پاتو بنداز -  

 ندختر خود را کمی کنار کشید و پاپیش را روی پایش محکم تر کرد، چشما

خود را روی کمند انداخت و برگشت و دوباره به اهورا شده بود، اهورا گشاد 

.خیره شد  

.خشم اهورا بیشتروخیم تر از قبل بود و  حاال، وضعیت  

.بازویش را چنگ زد و بعد به جبر پایش را پس کشید تا صاف بنشیند  

.افرا با من بازی نکن، می دونی که هر چیزی ازم برمیاد -  

.مطمئن بودکه افرا پوزخندی زد، این را   

هان؟  ،بشم و تو رو با خودم ببرم زعا میخوای، بی خیال همه چیببینم نکنه واق -

؟می خوای با من تنها باشی افرا  

نفس در سینه ی دختر حبس شد، تیرش به هدف خورده بود و اهورا را دیوانه 

این میهمانی را از دست بدهد، حاال قدرت  ،کرده بود، اما اصال نمی خواست

.جایشان می نشاند باید خیلی ها را سراو بود و  دست  

.بردار، بازوم درد گرفت، مردک دیوانه رو باشه، دستت -  

!می دونی که دیونه م، پس دیونه ترم نکن -  

.افرا رویش را گرفت و در دل به خود احسنتی گفت  

.دستی دور لبش کشیداهورا بازوی دختر را رها کرد و   

.همه چیز شود و افرا را دوباره بدزدد و با خود ببردکاش واقعا می شد بی خیال   

.در همین اوهامات بود که نگاهش به درب ورودی افتاد  

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



@dejhavoo20 

"چهلپارت  دویست و "  

*** 

، االن باال رفته بود ،ضربان قلبش از خشمو ه بود خیره شد ،به مهمان تازه وارد

.ان خودش خفه کندبا دست ،سهند را تا دیگر وقتش بود  

"؟فرهان این جا چه غلطی میکنه"  

:نفس نفس می زد و هوا برایش کم شده بود، سمت سهند رفت و گفت  

این بی شرفم تو دعوت کردی؟ -  

:سهند اخمی کرد و گفت  

کی رو می گی؟ -  

...این مرتیکه ی بی ناموس، فرهان -  

خیالش آمد که  بهسهند به طرفی که اهورا اشاره کرده بود نگاهی انداخت، 

!!دوبه روز هم جذاب تر می ش زورچرا   

خودش  ،کن خبر نداشتم، احتماال از مهندس ضرغام شنیده و خودش نه، باور -

!رو دعوت کرده  

.فواو... مردک بی شرف، حالم ازش بهم می خوره -  

چه  ، حاال که آمده بود،ماهک شدسهند رویش را گرفت و مشغول صحبت با 

اگر به او بود، خودش با خودش ! هم با این میهمانی دادنش اهورا می شد مگر؟

.میهمانی می گرفت  

*** 

چقدر دلش می خواست چنگ بزند و اهورا  همچنان، خفه نفس می کشید، 

.کراوات مسخره را از دور گردنش بدرد، اما حیف که نمی شد  

.که دستی سرشانه اش خورد ،می خواست خودش را جایی گم و گور کند  

.و مات نگاهش کردبرگشت   

.آمدی گفتلبخند زورکی زد و خوش   

اهورا خان؟آره  دیگه، حاال دیگه پارتی میگیری و به ما خبر نمی دی -  

.مهمون ها رو من دعوت نگرفتمنه خواهش می کنم،  -  

به  چقدر دلش می خواست بگوید، اگر هم با من بود، ابدا نجاستی مثل تو را 

.حریم خانه ام، راه نمی دادم  

.ما خودمون رو دعوت کردیم حاال مشکلی نیست، -  

 ،سر داد، کاش قتل عمد یک خوک کثیفبلندی مرد این را گفت و قهقهه ی 

!جرم نبود  

.کرد تر عصبی سمت ایوان عمارت رفت و باز گره ی کراواتش را شل  

.باید به خیر می  کرد ،فقط خدا ،امشب راو   

شد،  تر، اگر سرش گرم نمیدلش یه شات غلیظ می خواست، شاید هم بیش

!سر بقیه را گرم کندبود ممکن   

چه گذشته بود، گذشته ای  نفس پر صدایی کشید و باز لعنت فرستاد به هر 

.رهایش کند  که به واقع، انگار خیال نداشت  

که  ،برگشت تا جامی طلب کند و بی خیال این همه سال، دوا و درمان شود

.نگاهش افتاد به فرهان  



.کرد رذالتش را اثبات می ،همیشه، در کمترین زمان ممکنداشت مثل   

همه شان، خوش و بش  با داشت  مردک  پا تند کرد  و نزدیک دختر ها آمد، 

 می کرد، 

به وجد می آمدند ،دختر ها هم قهقهه می زدند و با لودگی های او  

.اما حال افرا اسف بار بود، می لرزید و صورتش گلگون شده بود  

فرا هم که انگار دنبال ناجی اش می کشید و دستان دختر را قاپید، ا خود را جلو

تا جان به تنش  ،بستچشمانش را گشت، نفس آسوده ای کشید و لحظه ای 

.برگردد  

مثل فیلمی  و پست فطرتی فرهان، تماما التماس هایش، ی آن شبها صحنه 

ه سینقفسه ی نفس گره خورده میان  و گذشت  ناطق، از جلوی چشمانش 

.نزدیک بود خفه اش کنداش   

:به حرف آمدبا صدایی مرتعش اهورا   

اون عوضی بهت چی میگفت افرا؟ -  

روزی تو به جان من  ،بی شرف را ن عوضِیآدلش می خواست بگوید، 

.تویی که مسبب تمام کابوس های منیانداختی،   

 ،خردر ثانیه های آ به زبان بیاورد، چطور ممکن بود  اما حتی توان این که 

.شرافتش تا ابد، دود شود را نداشت  

.بیشتر به خود لرزید و چشمانش روی هم افتاد  

.سریع دختر را سمت پله ها برد و دستی روی کمرش کشید  

@dejhavoo20 

"و یک پارت  دویست و چهل"  

*** 

.نفس بکش افرا، نفس بکش -  

:افرا هینی کرد  و با لکنت به حرف آمد  

...بره...اون بی شرف، از این جا..ی شرفبگو اون ب... بگو...بگو -  

.باشه، باشه عزیزم، آرووم باش نفسم، آرووم -  

افرا نفس عمیقی کشید و دستانش را جلوی صورتش گرفت و در آغوش اهورا 

.دستانش را دور کمرش حلقه کرد ،افتاد، اهورا شوک زده  

به  ،شد فت از کجا پیداشصببخش افرا، ببخش نفسم، نمی دونم اون سگ  -

نمی خواستم این جا باشه، باور میکنی؟ مخدا من  

.سرتکان داد، رنگ نگاه پشیمان مرد را خوب می شناخت افرا  

*** 

افرا یه چیزی بگم؟ -  

.افرا سر بلند کرد و در سیاه چاله های غمگین گم شد  

.من طاقت ندارم، دارم دیونه میشم ؟بریم یه چیز دیگه بپوشی -  

به پاهایش بهم می خورد،  ،داشت از نگاه کثیف مردباشه ای گفت، حالش  تند 

.بات شد و از پله ها باال رفتبی خیال نقشه و اث  

.اهورا  هم می خواست همراهش شود که مهگل صدایش زد  

:برگشت و کالفه بله ای گفت  

آقا ببخشید، شام رو سرو کنیم؟ -  



.آره، هر طور درسته همون کارو بکنین -  

ف بیارین، ببینین همه چیز خوبه یا نه؟پس میشه یه لحظه تشری -  

.سیامک یک کاریش بکنین من که سر در نمی یارم، خودت و -  

.مهگل مستاصل سری زیر انداخت،  او اهورا بود و حرفش عوض نمی شد  

.باشه، پس اگه میشه زود بیاین تا شام سرد نشه -  

.اوهوم باشه، االن میایم -  

*** 

به زیپ لباسش ور می رفت، کالفه  ،با زور پشت به در ایستاده بود  و داشت

.گی از سر و رویش می بارید  

.بست و قفلش کرد را در، شد اتاق وارد ، دستی به گلویش کشید  

.شیدافرا ترس خورده برگشت و هینی ک  

.نترس منم، نگران نباش -  

!امشبش افرا اخمی کرد و رویش را از او گرفت، این هم از مهمانی  

کنی؟ کمکت کنم؟ داری چیکار می -  

.افرا قدمی عقب گذاشت، اما  اهورا دست بردار نبود  

...آرووم باش افرا، آرووم -  

د، بی اختیار نصدایش می ک ،نمی دانست چرا وقتی مرد این طور و با این لحن

!ردد و دیگر تاب مخالفت نداونرم میش  

.تا مرد به کارش برسد ،ساکن ایستاد  

اعصابش را  ،ئین کشید، اما لرزش دستانشدست برد و زیپ لباس را کمی پا

.بهم می ریخت  

.لباس از سرشانه های دختر افتاد  

.به آتش کشیدتیری در پشتش روانه شد و وجودش را   

جلوی چشمانش نقش گرفت، حس کرد  ،یک آن،  صحنه ی  برخوردش با افرا

.رسید زیپ را پائین تر کشید و صبرش به آخر، باز دستش می سوزد  

.او از زمین جدا کرد و به آغوش خود چسباند ، ی دختر بردهاپا دستی زیر  

!اهورا؟ -  

...هیچی نگو ،هیس -  

.مرد این را گفت و بوسه ای روی لب های دختر نشاند  

.خیره شد ،روی تخت نشست و به اثری که روی دستانش بود  

ا بزد و دیگر اختیار هیچ چیز  زیر گلویش بوسه ی  عمیقی ، صورتش را جلو برد

!نبود او  

.دستش را روی پای دختر گذاشت  و نوازشی کرد  

!!!چقدر لطیفی تو -  

 

 

 

 

 

 



@dejhavoo20 

"دو پارت  دویست و چهل و"  

*** 

.صدایش خش دار شده بود و هرم نفس هایش داِغ داغ  

.جان دختر هم همراهش باال آمدو  دستش را نرم باال کشید  

کم دختر را چنگ زد، افرا به خود سرانگشتانش سر خورد و شو ثانیه ای بعد، 

.پیچید و در خود مچاله شد، قلبش دیگر نمی کوبید  

می   من...میشه نریم پائین؟ بمونیم همین جا، منافرا دارم خفه میشم،  -

...خوام  

.را نیمه تمام گذاشت و وای بلندی گفت شجمله ا  

.به زور در می آمد مرد صدای  

 !را را پر کرده بود، خودش مسبب بود شایدترس و اضطراب و تمنا، تمام وجود اف

.این یکی شدن را نمی خواست ،جا االن و ایناما   

خوب می شناخت، باید کاری می کرد که خودش فعال بی هم اهورا را  ولی

.می شدخیال   

پائین و باال می رفت و  مدام لبانش. را بوسیدسرش باز زیر افتاد و شانه  اش 

.کبودی ها بزرگتر می شد  

...افرا دیگه نمی تونم، دیگه طاقت ندارم -  

.روی پائین تنه اش گذاشت ،را شرم زده ترو دستان دخاین را گفت   

.روحی در کالبدش نیستدیگر حس کند، افرا و همین کافی بود تا   

.خون در عروقش ماسید و نفسش به یغما رفت  

.اما نباید قافله را می باخت، نباید اجازه می داد  

.کرد حلقهرا باال کشید و دستانش را دور گردن مرد  خود بی رمق،   

.فرو رفته بود اهورا در خلسه ی عمیقیاما   

:زیر گوشش زد و گفتبوسه ی کوتاهی  ،سرش را باال تر کشید  

پر از ترس و اضطراب؟ تو این رو می خوای اهورا؟... االن؟ اینجا -  

می خواست،  پر شده بود از بازدمی که راه فرار ی مرد،قفسه ی سینه 

.چشمی بر هم زد و منقطع نفسش را بیرون داد  

.اگر نمی فهمید ،دختر با زبان بی زبانی، او را پس زده بود، احمق بود  

.و از جا بلند شد سست خود را کنار کشید  

...برای شام منتظرن، زود باش -  

این حال خراب   سوخت، مطمئن بود حال درستی ندارد،  و در  دلش به حال او 

...نبود امروزابدا  ،و هم بی تقصیر نبود، اما آن روزا  

با تنی لرزان و اعصابی متشنج، لباس شب بلندی برداشت و به  تن کرد، کاری 

.که شاید از اول باید انجامش می داد  

.ولی اشک چشمانش بی امان می بارید  

...برای خودش او  ازر ت، و بیشاهورا می سوختدلش به حال   

  .پس زد و آهی  کشیداشک چشمانش را 

 

 



@dejhavoo20 

"پارت  دویست و چهل و سه"  

*** 

لباس شب مشکی در تنش جنگ می کرد، حتی با وجود چشمان غمگین و 

مات خودت می لباس پوشیده اش، بازهم نقل  مجلس بود و چشمان همه را 

.کرد  

!اما در دل او و دیگری غوقایی به پا بود  

*** 

:گفت مینو نزدیکش ایستاد و  

این لباسم خیلی بهت میاد، اما چرا اون یکی رو عوض کردی؟ -  

.اهورا خوشش نیومد -  

.شون نمیاد نگاه ها خوشجور  خوب کردی، مردا از این -  

.می دونم -  

:مینو لبخندی زد و دوباره گفت  

اون که کنار اهورا ایستاده کیه؟ -  

.افرا نگاهی انداخت، سهند را می گفت  

.هوراست، وکیل، همکارشم به حساب میاددوست چندین ساله ا -  

.مینو اوهومی کرد و لبخند دلفریبی زد، مرد خوب توجه ش را جلب کرده بود  

خود پیش قدم  ،اما متانت و حیایی که داشت، اجازه نمی داد مثل آهو و کمند

شود، همیشه از این کار بیزار بود، نفس پر صدایی کشید و دست به سینه 

.روی صندلی نشست  

***  

گوش می  ،او هم کنار مینو نشست و به موسیقی مالیمی که پخش می شد

.داد و همراهش با پوست لبش بازی می کرد، حال غریب و بی توصیفی داشت  

 ه صرف را ب، اما همان لحظه  مهمان ها تا اهورا را بیابد ،نگاهش را باال کشید

.شام دعوت کردند  

.سر میز شام رفت همراه مینو ،از جایش بلند شد و بی حوصله  

مینو نگاهی انداخت و در دل آهی کشید، چقدر دلش می خواست، مریم و 

همچین  ،هیچ وقت یاد نداشت، در خانواده شانمحمد هم االن اینجا بودند، 

!شده باشدبزمی برپا   

و اجازه نمی داد کسی پی به  همیشه خوب حفظ ظاهر می کردولی او 

.احواالتش ببرد  

.و مشغول شد لبخند بی جانی زد  

.ریخت و نوشیدنی هم برداشت در ظرفش کمی از گوشت کبابی  

:می خواست تکه ای به دهان بگذارد که صدای بمی کنار گوشش اکو شد  

هستین؟ آروومشما همیشه انقدر  -  

.برگشت و چشم در چشم مردی شد که افرا، او را سهند خوانده بود  

.یک آن نفسش گرفت و دستپاچه شد  

!معموال سالم، نه -  

اه ببخشید، سالم عرض شد، دوست افرا هستید، درست می گم؟ -  



...بله  -  

!نیستین تونخوشبختم، ولی اصال شبیه دوستای دیگه  -  

فرهان باال گردن از سر و   که  ،مینو سر بلند کرد و نگاهش افتاد  به آهو و کمند

.می رفتند و سرمست می خندیدند  

پوفی کرد، ولی به هر حال او مسئول حرکات شرم گین سرش را زیر انداخت و 

!دوستانش نبود  

.ببخشید، ولی همه مثل هم نیستن...بله -  

.من سهند هستم، دوست اهورا، و خوشحال از آشنایی تونقطعا،  -  

.مینو لبخندی زد و خودش را هم معرفی کرد  

سهند به چشمانش نگاهی انداخت، در این دوران، چنان چشمان محجوبی 

با تمام تجربه  و گذشته اش،  شخصیت دختر برایش بی نهایت جذاب  !دبعید بو

.دبو  

.چند دقیقه ای گذشت و همان طور نگاهش روی حرکات دختر زوم بود  

.غذایش بازی می کرد معذب به نظر می رسید و تنها با  

.از مزه ی غذا ها خوش تون نیومد؟ از بهترین رستوران شهر سفارش گرفتیم -  

کمی یقه ی لباسش را پائین کشید، عادت نداشت ش را فرو داد و مینو آب دهان

.، بی فاصله از یک جنس مخالف بایستدتا این حد  

.نه اتفاقا خیلی هم خوشمزه ست -  

پس چرا با غذا تون بازی میکنین؟ -  

.یکم گرمم، فقط همین -  

.سهند خنده ی جذابی کرد و سرش را پائین گرفت تا هم قد دختر شود  

ن اذییت میکنه؟م حضور -  

.مینو نگاهش را در چشمان سهند انداخت  

...اصال نه، -  

مرد لبخند مهربان و آرامی زد و دستی دور گردنش کشید، چه صدای لطیفی 

!داشت  
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*** 

دیگر سهند می دانست اگر امشب سر صحبت را با دختر باز نکند، ممکن است 

: فرصتی نباشد و از آن جا که کال انسان رکی بود، حرفش را بی مقدمه زد  

شانسی برای من هست؟  به نظرت -  

مینو حس کرد شنوایی اش دچار مشکل شده است، سرش را باال گرفت تا 

!ببیند، اما اثری از مزاح ندیدخوب چشمان مرد را   

؟!متوجه منظورتون نشدم -  

.یدیحرفم خیلی واضح بود ل -  

هضم کند این همه صراحت لهجه مینو اخمی کرد و تک سرفه ای زد، محال بود 

.را  

دستش را جلو برد و نرم روی دستان دختر گذاشت، مینو تند دستش را پس 

.کشید  

.خواستم و باید بهم جواب بدی  من یک فرصت ازت -  

؟به این نتیجه رسیدین که  باید فرصتی داده بشه ،توی همین چند ساعت -  

کرد و این سهند  جانب احتیاط را رعایت می ،دختر حتی در سوال پرسیدن هم

.به درخواستش را مصمم تر  

.دستش را پس کشید و نگاه نافذی به چشمان درشت دختر انداخت  

من کم سن و سال نیستم خانم جوان، تجربه زیادی هم دارم، پس نیازی به  -

.ئن تر کردزمان نیست، در ضمن حرارت نگاهت، من رو مطم  

؟!نزدیک بود همین جا از هوش برود، یعنی نگاهش را دیده بود  

حاال چی میگی، بهم یه فرصت میدی؟ -  

!من نمی دونم چی بگم -  

.سهند خنده ی مردانه ای کرد  

پس موافقی؟ -  

نخیر، من کی همچین حرفی زدم؟ -  

.ه معنی بیشتر ندارهمن ی واسه ، تو ،من نمی دونم چی بگم -  

!گزید، چقدر پر مدعا بود، چقدر هم خودشیفته،  و چقدر هم جذاب دختر لب  

مراقب "کلمه در سرش نچرخیده، چشمانش درشت شد و بر خود نهیب زد 

"، تو از این قماش نیستیمینورفتارت باش   

که لجوجانه در صورتش می ریخت را سهند باز لبخندی زد و طره از موهای دختر 

.کنار زد  

.رد حریف بود و کار بلد و او ناشی بودو بی تجربهبند دلش پاره شد، م  

*** 

مشغول رقص و پایکوبی ساعتی از شام گذشته بود و میهمان ها هر کدام، 

!بودند، به جزء یک تعداد محدود  

.سهند اما همچنان دنبال راهی برای نزدیکی به دختر  



با نگاهی به سر تاپایش انداخت، لباس مشکی ساده ای به تن داشت که 

  .بودتضاد در  ،شمان آبی اشچ

بهانه ای بیابد، اما چیزی به ذهنش نرسید، می دانست  چشمی چرخاند تا

.اهل رقص هم نیست  

عکسی بگیرند  تا یادگاری شود  ،به فکرش رسیدبی هوا چشمی تنگ کرد و 

.برای ساعت های تنهایی  

:نزدیک دختر شد و با لحن سحر کننده ای گفت  

یریم؟یه عکس بگبا بچه ها  -  

.، لزومی نمی بینمنه -  

می ترسی؟ ،چرا -  

ترس از چی؟ -  

.پس بیا، فقط یه عکس یادگاری -  

دختری نفسی گرفت و همپایش شد، مرد امشب تمام خط قرمز هایش  را زیر 

.پا گذاشته بود  

.خواندبلند، افرا و دختر ها را  یسهند با صدای  

.بچه ها بیاین یه عکس یادگاری بگیریم -  

.خواسته جلو آمد پیش قدم شدند، فرهان هم که از خدا ،مندآهو و ک  

.اما افرا تمایلی نداشت، اعصابش به این چیزا نمی کشید  
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*** 

داد و سر درد بدی در شقیقه اش  مدام پایش را  تکان می ،عصبی و کالفه

و این همه سال صبوری کرده حس می کرد، نباید از خود ضعف نشان می داد، ا

که نتوانسته خود  ،اسیر هوس و شهوت شده بود ،بود، اصال مگر او تا به امروز

!؟را در مقابل دختر حفظ کند  

افرا برای "پر حرص گوشه ی لبش را به دندان گرفت و دستی بین موهایش برد 

"همه چیز ،من حکم سرگرمی رو نداره، او برام همه چیزه  

کاش این نقشی کشید،  ،و با نوک کفشش روی زمین سری زیر انداخت

بی خود نبود که از این طور مراسم بیزار  !میهمانی کذایی زود تر تمام میشد

  !بود، هیچ وقت به او خوش نمی گذشت

.همیشه موضوعی باعث آزار و ناراحتی اش می شد  

.تا به اتاقش پناه ببرد که صدای سام مجبورش کرد بایستدبلند شد   

:ت و بله ای گفتبرگش  

.شب خوبی مرد، خیلی خوش گذشت، بابت همه چیز ممنون -  

.خواهش میکنم، منم خوشحالم که اینجا بودی -  

.سام سری تکان داد و دست شیده را فشرد  

راستی شیده با افرا آشنا شد، نظرت چیه یه بار با بچه ها بریم بیرون؟ هان  -

 موافقی؟



با شنیدن حرف سام، پا تند کرد و خود  ،ودسهند که تازه به جمع شان رسیده ب

.را کنار اهورا رساند  

به نظرم اگه برنامه شمال بریزم بد نباشه، هان نظرتون چیه؟ -  

:سام ابرویی باال داد و گفت  

آفرین، خیلی هم خوبه، دو سه روزه میریم و برمی گردیم، چی میگی اهورا؟ -  

مسافرت شاید می توانست  و اینمی گشت  مرد خودش هم دنبال یک راه فرار

!کمی آرامش کند  

:نفس پر صدایی کشید و گفت  

.باید فکر کنم، خبرشون بهتون میدم -  

:سهند دستی سر شانه ی اهورا زد و گفت  

.یعنی مشکلی نیست ،پس یعنی موافقی؟ همین که نه نگفتی -  

!تو چقدر زود بل میگیری، یه ذره جنبه داشته باش -  

  از این اصرار  سهند  منظور ،هنوز اهش کرد، اما اهوراسهند  خندید و خبیث نگ

.نمی دانست  

*** 

میهمانی به آخر رسیده بود و مدعوین کم کم عزم رفتن می کردند، فرهان زود 

.تر از همه جلو آمد و دستی با اهورا داد  

.ممنون بابت همه چیز، این بار خواستی پارتی بگیری ما رو هم دعوت کن -  

.ی مونهباشه، یادم م -  

.شب خوشخوبه، ما دیگه میریم،  -  

اهورا پر اخم شب خوشی گفت و گذاشت تا مرد برود و گورش را گم کند، 

خداحافظی کردند، با او هم سرد دستی داد و  ،مهندس ضرغام و همراهش هم

!نگاهی به دختر هزار رنگ کنارش انداخت، مثل پدر و دختر می ماندند  

دنبال مینو گشت، باید موضوع مسافرت را به او هم سهند نگاه از اهورا گرفت و 

.اطالع می داد  

.کرد بین دوستانش ایستاده بود و داشت با افرا خداحافظی می  

اشاره ای نامحسوس کرد تا مینو نزدش برود، دختر برای این که به همین 

.قبول کرد ،سوژه ی دوستانش نشود ،سرعت  

بله؟ -  

دارین میرین؟ -  

.با اجازه تون -  

.اجازه ی ماهم دست شماست خانم -  

.مینو چشمانش را گشاد کرد و نفس تندی کشید  

!هیجان زده شده بود ،سال سهند خندید، مثل پسر های کم سن و  

.اوف، خداحافظ تون -  

.صبر کن مینو -  

!شد، اسمش را از کجا فهمیده بود؟ مرد مینو میخکوب لب های  

!از افرا پرسیدم، انقدر تعجب نداشت -  

:صورتش براق شد و گفت در  

.نباید این کارو می کردین، حاال از فردا باید جواب هزار نفر رو بدم -  
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.نترس، مشکلی پیش نمیاد -  

.می ترسم و حتما هم پیش میاد -  

!چقدر چموشی تو دختر، بذار حرفم رو بزنم -  

بفرمائید؟زود تر  -  

!خر هفته ی آینده داریم با بچه ها میریم شمالاحتماال آ -  

!خب؟ -  

.خواستم درجریان باشی، برنامه ی دیگه ای نریزی -  

یعنی چی؟ -  

به نظر نمیاد انقدر کند ذهن باشی؟ -  

:داد و گفت یمینو حرصی به بینی اش چین  

بعد از کجا فکر کردین که من هم باهاتون میام؟ -  

.مطمئنم ،میای -  

.با چشمانی خمار شده نگاهش کردسهند مظلوم و   

.جذاب مرد نشودتند سرش را زیر انداخت تا اسیر نگاه   

!، بهم این  اجازه رو نمی دنآقا  من همچین خانواده ای ندارم -  

.میگیری، پس منتظرتم، فعال شب خوش عروسک اجازه تو هم -  

ما شده مطمئن بود مرد خواب نسکته بزند،  ،نزدیک بود از زور خجالت و هیجان

؟!است، او را چه به سهند، با آن همه یال و کوپال  

سمت دختر ها  که داشتند شماتت بار  ،با چشمانی آویزان و قلبی خراب

.برگشت ،نگاهش می کردند  

:ند به حرف آمد و گفتمزود تر از همه ک  

!آفرین، عجب کیسی هم بود -  

.اذییت نکن کمند، به حد کافی اعصابم بهم ریخته -  

.کامال معلوم عزیزمآره  -  

.کمند این را گفت و پوزخندی به دختر زد  

.آهو هم کلماتی گزنده بارش کرد و باالخره عزم رفتن کردند  

:مینو نزدیک افرا آمد و آرام زیر گوشش گفت  

؟گفتبهت سهند چیزی افرا،  -  

.اوهوم -  

!مینو متعجب به دهان افرا زل زد  

چی ؟ -  

.ازتو خوشش اومده همین -  

!شه افرا رم نمیباو -  

.چرا؟ اون پسر خوبی مینو، خیلی سال می شناسمش -  

تو باشی باور میکنی کسی مثل اون، عاشق من شده باشه؟ -  

را با هومیگفت که ا دوستش خنده ای گوشه ی لبش نشست، اگر به ،بی هوا

.طور عاشق او شده، قطعا بی هوش می شداین ،وجود گذشته اش  



.د باور کنیباورم میشه و تو هم بای -  

.من باید برم، امشب از دست شما ها دیونه نشم خیلِیوای،  -  

ی کرد و صورت معصوم دوستش را بوسید، درد او را خوب حس می اافرا خنده 

فقط آرزوی خوشبختی اش را داشت  ،هم درد خودش بود، برای همین ،کرد، او

که ممکن بود  تاجاییهمه جوره پای دختر می ماند،  ،و اگر سهند ثابت میکرد

.کمکش می کرد  

*** 
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میهمانی تمام شده بود و همه چیز به حالت عادی برگشته بود، اما افرا در 

.دلهره ی عجیبی فرو رفته بود  

.نمی خواست اهورا امشب را با قهر سر کند  

یش قدم می شد، لباسش را عوض کرد و سر وقت مرد رفت، یک بار هم او پ

!اتفاقی نمی افتاد  

.سرکی کشید، در اتاق اهورا نیمه باز بود، وارد شد و در را پشت سرش بست  

.درگریبان بود مرد روی تخت نشسته بود و سر  

.ایستادجلو رفت و بی حرف کنارش   

.اهورا مغموم چشمانش را بسته بود و مسکوت مانده بود  

اشت، در صورتش کاووید و نوازش وار جلویش زانو زد و دستش را روی تخت گذ

.ش کشیدددستی روی دستان سر  

باهام قهری؟ -  

:مرد آه بلندی کشید و گفت  

...نه -  

باور کنم؟ -  

.لبی کج کرد، برایش فرقی نداشت  

چرا لباس تو عوض نکردی؟ -  

.حوصله نداشتم، مهم نیست -  

بعد سراغ اولین آویزان را از دور گردنش بازکرد و   کراوات ،دستش را جلو برد

.دکمه ی پیرآهنش رفت  

!دومی و سومی را هم، اما اهورا همچنان بی حرکت مانده بود بازش کرد،  

.روبروی چشمانش بود ،باز مشغول شد، حاال باالی تنه ی مرد، عریان  

.پیرآهن را از تنش بیرون کشید ،دکمه ی آستینش را هم باز کرد و با یک اشاره  

.در هم بود ،اخم های اهورا هنوز هم  

.دوباره زانو زد، جوراب هایش را هم درآورد  

باید بلند شی؟ -  

.اهورا مات نگاهش کرد  

.نمی تونمکه نشسته  -  

!اشاره اش به شلوارش بود  

.ایستاد و دست به سینه شد  



.و دستش را سمت کمربند بردافرا فاصله را کم کرد   

ار بود، نفس لرزش تنش دیگر محسوس شده بود، ولی مرد هنوز هم خودد

.کرد شعمیقی کشید و مرتعش بازدم  

خیس از عرقش می   نگاهی به حرکات شتابزده دختر انداخت، موهایش به تن

رد، اما نباید به این زودی وا می داد، حاال دیگر ک خورد و حالش را دگرگون می

.نوبت او بود  

.کمربند باز شد و از غالف بیرون آمد  

.شکم عضله ای مرد گذاشت چشمی بر هم زد و دستش را روی  

اهورا؟ -  

!مردنگاهش نکرد، دلخور بود  

!یه حرفی بزن -  

.نفس نفس می زد، اما کالمی نمی گفت  

.تاب داد و زیر گلویش گذاشت اهورا دستش را روی تن  

.باور کن نمی خواستم اینطوری بشه -  

نمی دستانش را باالتر برد و صورت مرد را قاب گرفت، برای عشقش جان میداد، 

.توانست ثبوتش را تحمل کند  

.روی پاشنه ی پا بلند شد و روی چشمانش سیاهش را بوسه زد  

.مچ دستان افرا را گرفت و پائین کشید  

 دلش لرزید، یعنی نمی خواست ببخشد؟

ضربان قلب افرا باال رفته فاصله ای از دختر گرفت و دکمه ی شلوار را باز کرد، 

.بود و تنش نبض می زد  

رون کشید و پشتش را به دختر کرداز پا بی  

با ترس سرش را باال گرفت و به اندام فوق العاده مرد خیره شد، شبیه  

!تنش را تراشیده بودند ،مجسمه انگار  

!جلو رفت، عقلش دیگر یاری اش نمی کرد  

.دشو بی هوا دستانش را دور کمر مرد حلقه   

و سرش به عقب  برخود لرزید، چشمانش را بست ،اهورا شوک زد و بی نفس

.متمایل شد  
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"پارت  دویست و چهل و هشت"  

*** 

بست، چقدر خوب می شد  سرش را روی گرده ی مرد گذاشت و چشمانش را

!اگر، همینطور می خوابید  

سایید و نفس عمیقی کشید، عطر تن اهورا  اوصورتش را نوازش وار روی کمر 

.جنون آمیز بود  

اما دیگر طاقت نداشت، افرا به تنش چسبیده بود و مدام  ،تادلحظه ای ایس

.نفس های پر حرارت می کشید  

.دستان دختر را از دور کمرش باز کرد و برگشت  

!او را ببیبند ،افرا سرش را زیر انداخت، نمی توانست با این شمایل  

:انگشتش را روی صورت دختر کشید و گفت سر  

ا طنازی میکنی؟ دلت برام نمی سوزه؟چر ،گیش رو نداریه وقتی آماد -  

!در حال بزرگ شدن است ،افرا حس کرد غده ی اشکی النه کرده در گلویش  

می خوای زجر کشیدنم رو ببینی؟ هان؟ جواب بده؟ -  

.افرا چشمانش را بست  

همه چیز حل میشه؟ حالت خوب میشه؟ تب من می  ،با بستن چشمات -

 خوابه؟

.یه به ثانیه بیشتر در خود فرو می رفتثان شنیدن حرف های اهورا،با   

  ؟ست چه کسی بود که برایش بگوید، این هم برگی از زندگی

اینطور بازی نکن؟  ،هیچ وقت با یک مرد ،چه کسی بود که بگوید  

چیز دیگری می بینی و مرد در چیز  تو در ،آرامش را ،چه کسی بود که بگوید

 دیگری؟

...هیچ کس نبود؟ هیچ کس  

.یی بود و تنهاییهمیشه تنها  

!کرد، اما نه تمام و کمال از روی غریزه چیزهایی می فهمید، حس می  

!بازی بوداین که بود، ترس از آخر حسی بیشترین و   

نمی خوای حرفی بزنی؟ -  

دیگر خشن نبود،  شآرام شده بود و لحنکمی اهورا دقیقه ای گذشته بود، 

 ،بود همده بود و مطمئنش کردشاید به خاطر این بود که دختر خود به سراغش آ

!از این حس پر تب و تاب  

.نفسش را پر صدا بیرون داد  و مچ دستان دختر را گرفت و تکان کوچکی داد  

من خیلی سال صبوری کردم، صبر می فهممت افرا، پس تو هم من رو بفهم،  -

ی وها رو بشکنی، باید بپذیری زندگبا خون من اجین شده، اما تو هم باید این تاب

.رنگ دیگه ای هم داره  

قلبش بی تاب به سینه می کوبید، با اینکه اهورا صورتش رنگ گرفته بود و 

.سعی می کرد در لفافه حرف بزند، اما منظورش را خوب می فهمید  

.سری تکان داد و لبخند بی جانی زد  

دیگر طاقت  ،اهورا اخمی کرد و قدمی عقب گذاشت، برای امشب بسش بود

.ار روی اعصابش بی نهایت تاثیر گذاشته بودنداشت، این فش  



.حالم خوش نیست...حاال برو -  

.باشه -  

.شب خوب -  

سرش را زیر انداخت و سست از اتاق بیرون زد، کاش همین جا فریاد میزد و 

.نفس هایم را هم تقدیمت می کنم ،میگفت، تو جان بخواه و من در ثانیه ای  

.اما حیف که ترسو بود  

*** 

می گی چیکار کنم؟  افرا تو -  

خیره  ،کرد و عصبی به نظر می رسید به مینو که مدام با انگشتانش بازی می

.شد  

.خودتم می دونیهمه خوشحال میشیم، من میگم بیا،  -  

!ولی بابام اجازه نمی ده -  

اگه اهورا باهاش حرف بزنه چی؟ بگه یه مسافرت خانوادگی؟ -  

یعنی دروغ بگیم؟ -  

!یه خانواده ایمدروغ چرا؟ خب ما  -  

:گفت مینو تک خنده ای کرد و  

...اهورا خیلی جذاب! واقعا بهم میاین افرا -  

!؟!مینو -  

.اگه نمی گفتم خفه می شدمببخشید، ولی باشه، باشه،  -  

از دست تو، حاال چیکارکنم، بگم با پدرت تماس بگیره؟ -  

.دبرابر کر استرسش را دو ،اضطراب مینو بیشتر شد و فکر به سهند  

!آخه خودمم می ترسم افرا، سهند اصال قابل پیش بینی نیست -  

که افرا  ،دخترانه ای زمزمه کرد ،جمله اش را کامل کرد و بعد در گوش افرا

.چشمانش درشت شد و خنده ی بلندی سر داد  

.بعیدم نیست دختر، از مردا هر چی بگی برمیاد -  

.می ترسم حالم بد میشه، ،وای افرا تو رو خدا تائید نکن -  

.اتفاقی نمی افته ،نگران نباش، تا تو نخوای -  

تنش گر  ،مینو شرم زده سرش را زیر انداخت و دوباره با یادآوری چشمان سهند

.گرفت  

.باشه بگو زنگ بزنه، ممنون -  

افرا ابرویی باال داد و دست مینو را گرفت، با اهورا حرف میزد و این مسافرت را 

.همه چیز را  تمام کند هم می رفتند، تا خود او  

*** 
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"پارت  دویست و چهل و نه"  

*** 

بعد از آن شب، اهورا   با او سرسنگین شده بود، اما از وقتی بحث مسافرت، 

جدی تر شد، او هم کمی از سنگرش فاصله گرفت و گاهی لبخندی هم می 

.زد  

مام شود، مرد انگار مبادی تا تلفن اهورا ت ،گوشه ای ایستاده بود و منتظر بود

!آداب بود و داشت حسابی با اهورا عیاق می شد  

از گفتگویی که دارد، راضی بود چهره ی اهورا هم بشاش شده بود و معلوم 

.است  

راحت کرد و گفت، خودش برای بردن  ،هم خاطر مرد را از اتفاقات احتمالی باز

.او را هم از نزدیک  میبیندمینو می آید و   

:گفت جلو آمد وافرا ه تمام شد، تماس ک  

قبول کرد دیگه؟ -  

به نظرت می تونست به من نه بگه؟ -  

تمام حرف هایش  کنایه دار بود، افرا پشت چشمی نازک کرد  و دست به سینه 

.شد  

!البته که نه -  

به  مبهش خبر بده، فردا صبح زود راه می افتیم، منآفرین درست حدس زدی،  -

.م نکردهسهند بگم تا دیوانه   

.بدهد شافرا اهومی کرد و رفت تا این خبر خوش را به دوست  

*** 

شماره ی سهند را گرفت و دستی روی چشمانش کشید، این چند روز 

.تا بتواند دختر را راضی به آمدن کند ،حسابی روی مخش رژه رفته بود  

.، خوش خبر باشیسالم -  

!باش مرض مردک، یکم آرووم -  

!ورادل تو دلم نیست اه -  

کردم اولین بار می خوای با یه  باورم نمیشه، اگه نمی شناختمت، فکر می -

.دختر بری تفریح  

.باور کن اولین بار همچین حسی دارم، هیجان زدم اهورا -  

روی قولی که می دی رو خوب می شناسم، می دونم که  ببین سهند، من تو -

.هستی، پس نذار به باورهام شک کنم  

نیستم، اون برام با بقیه فرق داره اهورا، باور کن تو این  اونقدر هام دله -

اون چیزی که می خوام، تصمیم رو علنی  ،اگه حس کنم تمام وکمال ،مسافرت

 میکنم، در ضمن تو که الالیی بلدی، چرا خوابت نمی بره؟

اخمی در هم کشید، او سالیان سال بود که تصمیمش جدی  بی هوا  اهورا

نه دختر کسی را داشت که بتواند سراغش برود و  ،روزگاربد از  اما شده بود،

!تصمیممصمم برای این  ،دختر را بگیرد، نه هنوز خود اش اجازه  

.زبون بازی رو بذار کنار سهند، بهت زنگ میزنم، فعال شب خوش -  



سهند هم شب خوشی گفت و تماس را قطع کرد، هیچ وقت از این مرد روی 

...سعبو خوش نمی دید، عبوس بود،  

*** 

مینو تک سرفه داد،  نگاهی به ساعتش انداخت، هفت و ده دقیقه را نشان می

:ای زد و گفت  

.واقعا ممنونم اهورا خان -  

!کاری نکردم دختر خوب -  

 پدرم صحبت کردین، برای من خیلی با ارزشبا اینکه تا منزل تشریف آوردین و  -

.بود   

.من برای سهند هرکاری میکنم -  

.ا گفت و خنده ای کرداهورا این ر  

.هم خیلی برام عزیزی تو ،البته بدون! حسابی زده به سرش -  

ها فضایی  یا این !مینو شرم زده سرش را زیر انداخت، او مال این دنیا نبود؟

.رک بودن شان  کنار بیاید با اصال نمی توانست بودند،  

و   ند کندمجبورش کرد، سر بل ،که صدای بوق ماشینی ،در خود فرو رفته بود

.شد قفلنگاهش در یک جفت چشم مشتاق،  ،همان موقع  

.سهند سریع از ماشین پیاده شد و سالمی داد  

.شد ببخشید دیر -  

.عادت داریم -  

شرمنده م، خوبین دخترا؟ -  

فاصله با هم افرا تشکری کرد و او هم همینطور، اما حال شان یک کهکشان 

.داشت  

بریم؟ ،خب -  

.خیابون الله ایستادن ،م رسیدنآره، سام و شیده ه -  

.سهند اوهومی کرد و با حسرت به چشمان مینو خیره شد  

اهورا هم که انگار کودک درونش بیدار شده بود، پا روی پدال گذاشت و ماشین 

.از جا کنده شد، سهند هم پوفی کرد  و تند پشت رل نشست  

*** 

.سام و شیده هم به آن پیوستند و  باالخره راهی شدند  

:ودش را سمت افرا کشاند و گفتخ  

.ولی اگه کمند و آهو بفهمن من رو میکشن -  

اگه تو حرفی نزنی، از کجا می خوان بفهمن؟ -  

!خیلی بد میشه،  کاش بهشون می گفتیم -  

.خودت میدونی که نمی شد -  

، حق با افرا بود، اصال قابل اعتماد مینو سری تکان داد و به پنجره خیره شد

.نبودند  

*** 

.در فضای ماشین پیچید ،را باال برد و باز نوای بانوی محبوبشضبط ولوم   

چقدر این آهنگ را  ،عضالتش را از انقباض آزاد کردو  افرا چشمانش را بست

!دوست داشت  



.شماتت گر روبرو شدلحظه ای بعد چشم باز کرد و با یک جفت چشم سیاه   

:خودش را جلو کشید و زیر گوش مرد لب زد  

یخوری؟چیزی م -  

...نه -  

!مهگل همه چی گذاشته ها -  

.نیست ییه جا می ایستیم برای صبحانه، نیاز -  

تا عطری که تازه روی پوست اهورا اسپری شده بود را  ،نفس عمیقی کشید

.بیشتر حس کند  

.رو ببینم  ، می خوام عقبافرا تکیه بده -  

نمی خواست از انگار اهورا واقعا عصبی اخمی کرد و به صندلی اش تکیه زد، 

!موضعش کوتاه بیاید  

قهوه ی داغ می خواست، فالشر را زد و گوشه  کساعتی گذشته بود و دلش ی

.کنار رستوران های میان راهی ایستاد ،ای  

.سهند و سام هم ایستادند  

*** 

:به عقب برگشت و گفت، به تنش کش و قوسی داد  

.دخترا پیاده شین، یه صبحانه بخوریم -  

.پیاده شد ،د و افرا هم با اخممینو لبخندی ز  

.شدی گفت حاال  ،ابرویی باال انداخت و در دل  

*** 

.لبش را به دهان کشید و کنار دختر ایستاد  

؟خانم دیدی اومدی -  

:مینو پر جذبه برگشت و با لحن جدی گفت  

.به خاطر خواهش دوستم اومدم، نه شما -  

.فرقی نداره، مهم این که االن اینجایی -  

!سوء استفاده گرینخیلی  -  

اوهوم، نمی دونستی؟ -  

...متاسفانه نه -  

.خوبه، تو این سفر تمام خلق و خوی من دستت میاد -  

.لزومی نمی بینم -  

.چرا می بینی -  

کرد،  چه دختر بیشتر ناز می مینو پوفی کرد و رو از سهند گرفت، او هم که هر

!جذبش میشدبیشتر   

:گفت سرش را نزدیک آورد و  

.تو ماشین منبیا  -  

!چی؟ -  

!هیس آرووم، انگار چی گفتم؟ -  

.نمیام -  

.میای -  

تو چرا همه ش با من لجبازی می کنی؟ -  



.همین خواستم بیای دیگه، دیونه ی حرص خوردنتمبرای  -  

.لب هایش آویزانچشمانش گشاد شد و  ،مینو برای چندمین بار  

گیره، هم بخوابم  که تمببین منو دختر، بیا تو ماشین من، هم من تنها نیس -

.به دعوا شون می رسن ،اون دو تا عاشق و معشوق  

، بی هوا به باشد با فکر این که سهند خوابش ببرد و اهورا از حضورش ناراحت

داری اش چه میکرد؟ دلش افتاد که درخواست سهند را بپذیرد، اما با رو  

قول میدی ساکت بشینی حرف نزنی؟ -  

ابدا، فکر کردی میشه؟ -  

الاقل حرف بی ربط نزنی؟قول میدی  -  

بشینی، میشه آرووم بود؟ باالخره یه بوسی  ماون که اصال، فکر کردی تو کنار -

!بغلی چیزی  

.سهندددددد -  

.، جون سهند؟ چی شده عزیزمحاال باشه، جیغ نزن -  

.دلم میخواد با همین دستام خفه ت کنم -  

؟!همین دستای کوچولو با -  

سهند سریع  تصمیم گرفت راهش را بگیرد و برد که !بشو نبوداین مرد آدم  نخیر

.دست به کار شد و بازویش را چنگ زد  

بی ظرفیتم؟ تو راجب به من چی فکر میکنی دختر جون؟ یعنی تا این حد  -  

.بی ظرفیت نبود، اما رک و بی ریا بود. مینو نگاهی به چشمانش انداخت  

پای  ،بهت گفته که من جونم بره وین رحتما ا. در ضمن من به اهورا قول دادم -

 قولم هستم؟

!اهورا گفته بود، چه چشمانش مظلوم بود؟  

...باشه میام، ولی شرط داره -  

.هیچ شرطی قبول نیست -  

هرچه می  ، هر چه دلش می خواست میگفت،وبیدعصبی پایش را روی زمین ک

تمام عش همه چیز به نف ،آخر خواست می کرد، لجش را هم در می آورد و سر

!بودمرد نفرت انگیز جذابی می شد، واقعا   

*** 

و  سهند و سام حرف می زدند ،صبحانه را کنار هم خوردند و این وسط بیشتر

.بقیه آرام بودند  

*** 

افرا؟ -  

جانم؟ -  

.سهند میگه برم پیشش -  

!تعجب کردم چرا همون اول نگفت -  

یعنی میگی برم؟ -  

خودت چی دوست داری؟ -  

!ی دونمواقعا نم -  

برویی باال داد، باالخره باید تکلیفش را با خودش معلوم می افرا نگاهش کرد و ا

.کرد  



خب؟ ،باشه میرم، ولی حواست بهم باشه -  

.هست عزیزم، نگران نباش -  

پوستی نگاهی به سهند انداخت، چشمانش می  تکان داد و زیر مینو سر

.خندید  

@dejhavoo20 

"پارت  دویست و پنجاه ویک"  

***  

:و آرام نشست، اهورا نگاهی انداخت و پرسید درب صندلی جلو را باز کرد  

دوستت رو جا گذاشتی؟ -  

.رفت به سهند -  

انقدر روی آدم ها شناخت دارم که بفهمم مینو از چه دسته دخترهایی  -

مرد جذابی، به خصوص که زبون بازم هست،  مهستش، اما به هر حال سهند

باشه، من نمی خوام جذابیت این سفرو براش پس بهش بگو، مراقب خودش 

.کمرنگ کنم، اما پدرش اون رو دست من سپرده  

.تو نگران نباش ،خودش هم استرس داشت، منتها مراقب -  

.امیدوارم -  

.افرا سر تکان داد و کمربندش را بست، باز صدای ضبط بلند شد  

ای درخت های سر به فلک کشیده و هو ،ساعتی گذشته بود که باالخره

.نوید رسیدن به بهشت خدا را به آنها داد ،مرطوب  

.بی هوا لبخند قشنگی روی لبانش نقش بستکشید و  شیشه را پائین  

.بهم خیلی خوش گذشت،خیلی دوست دارم، اون بار که اومدیم  شمال رو -  

؟!اهورا نگاهش کرد، کجای آن ماجرا خوش بود  

!نمی دانست لبی  کج کرد،  

.انش خواندافرا تعجب را از چشم  

اون طوری که نشون میدی یادت نمیاد؟ اولین بار اینجا بهم فهموندی،  -

.اهورا نیستی، اولین بار اینجا بهم نزدیک شدی  

جا، وجودم را لرزاندی، اما دیگر سکوت  خواست بگوید، اولین بار اینمی دلش 

.کرد  

افرا؟ -  

جانم؟ -  

.شستروی لبانش ن ،یااهورا بعد از روزها خنده   

.جانت سالمت خانم -  

شان دوباره ی افرا حس شیرینی زیر پوستش دمید، شاید این شروع آشتی 

!بود  

.می خواستم وقتی برگشتم، یه سری به پدر بزرگ بزنم -  

!افرا دهانش باز ماند، باورش نمی شد  

هم با من میای؟ تو -  

.افرا بی درنگ جواب مثبت داد  

!؟حتما، چرا نیام -  

.اوهوم، ممنونم -  



می  ،رد این را گفت و دستی دور فرمان کشید، شاید بخشیدن جمشید پارسام

!را حل کند روحی اش مشکالت از توانست خیلی  

.کم کرد و دستی روی پایش گذاشت افرا فاصله را   

میشه دیگه قهر نباشی؟ -  

.اهورا زوم چشمان ملتمسش شد  

میشه انقدر ازم فاصله نگیری؟ -  

می خوای بهت باج بدم؟ -  

.ورا خنده ی دندان نمایی زداه  

می خوام شینطت کنی افرا، دلم یکم جوونی می خواد، چیش بده؟ -  

.او را به اوج می رساند ،م افتاد، اهورا هر کالمی که می گفتطباز قلبش به تال  

میریم ویالی خودت؟ -  

باز از جواب دادن طفره برو، آخرش که چی؟ -  

.را به الله گوش اهورا چسباند افرا خود را کمی خم کرد و لبان مرطوبش  

...آقا آخرش رو تو تعیین می کنی -  

!گردنش را جمع کرد و نفس عمیقی کشید، چه عشوه گر خوبی بوداهورا   

دیگه فرصت هام از دست بره، من تو رو می خوام، اونم با   ولی من نمی ذارم -

.ن کنیباید جبرا هم ،  من به خاطر تو از همه چی گذشتم، پس توجوره همه  

مثال قرار چیکار کنم؟ -  

.بهت میگم، عجله نکن -  

.خیلی بدجنسی -  

.حسرت همه چیز به دلم بمونهبدجنس باشم بهتر از این که  -  

رو جبران کنم؟ اون وقت من باید حسرت های تو -  

پس اگه نمی تونی، برم سراغ یکی دیگه، چطوره؟  -  

گرفت، طوری که فرمان  عمیقیک گاز دوباره سمتش خیز برداشت و از گوشش 

!نابود شود ثانیه  در کثری از همه چیزپیچید و نزدیک بود  مرد در دست  

!نه؟ودیو ی چیکار میکنی دختر -  

!در این مورد اصال باهات شوخی ندارم اهورا، حواست به حرفات باشه -  

!به وحش بازی نیست زومیبله خانم،  فهمیدم، ل -  

.همین که هست -  

، باشه؟همونی که من می خوامپس تو هم بشو  -  

دلش برای اهورا می رفت، خودش هم افرا نازی کرد و سمت شیشه برگشت، 

.طاقش طاق شده بود  

*** 

 از خسته گی سفر کدام  ه و ناله ی شیده و مینو بلند شده بود و هرآصدای 

.وسایل را جا به جا می کرد ،می گفتند، اما افرا می خندید و کمک شان  

ر بودین انقدر وسیله با خودتون بیارین؟حاال مجبو -  

:سام خنده ای کرد و گفت  

!الزم بود، ولی بقیه رو نمی دونم ،ما که بله -  

.شیده به بازویش کوبید و چشم غره ای آمد و مینو هم باز سرخ و سفید شد  

.اما چهره ی اهورا و سهند، دیدنی بود  



این جور وقتا چی   البد ،هچی بیاره، اما خودش می دونست  من به افرا نگفتم -

 الزم؟

مثال االن وقت چیه ی که من ازش بی خبرم؟ -  

:سهند با لودگی جلو آمد و گفت  

یعنی تو نمی دونی اومدی نامزد بازی؟ -  

.افرا ابرویی باال داد و معترض سهندی گفت  

.عرق شرم ریخت و بیشتر دستانش را در هم جمع کرد ،مینو هم طبق معمول  

:ه بود که برای عوض کردن جو به حرف آمددقیقه ای گذشت  

چای بذارم؟ ی توی راه خسته شدیم، اهورا خان اجازه هستخیل -  

بعدشم اینجا ! اوال که اهورا خان نه و اهورای خالی، مگه من چند سالم دختر -

همه چی هست، دیشب صابر همه چیز رو آماده کرده، هر کار دوست داری 

.مختاری ،بکن  

!دست و دلبازی بود و تشکری کرد، اهورا واقعا مرد خوب و مینو لبخندی زد  

*** 

اهورا هم رفت تا به صابر سری بزند و افرا ، سام هم به اتاق شان رفتند، شیده

.تا در کمد بچیند ،هم وسایل خودش را برد  

.پس قطعا کار خودش بود  

پر  و  وارد آشپز خانه شد و سوتی کشید، اینجا همه چیز مدرن و امروزی بود

!بعضی هایشان را نمی دانست بود از وسایلی که حتی اسم  

وقت کتری برقی رفت، این را به لطف خاله سیما خوب  لبخند محزونی زد و سر

.می شناخت  

قوری ریخت،  در را هم پیدا کرد و خشک از آب پر کرد و روی گاز گذاشت، چای

می کرد  و سر وقت یخچال رفت و سینی شیرینی را بیرون کشید، تند کار 

.پشت سرش مشغول تماشایش بود ،مردی لبخند زنان  

.خواست لیوان آبی بردارد که کسی سر شانه اش زد  

.برگشت هینی کرد و  

آقا سهند؟ نچی می خوای -  

.دستش را بی هوا جلو برد و روی لب های هلویی دختر گذاشت  

پس دیگه این حرفا نداریم؟ منم فقط سهندم سهند،  مگه اهورا نگفت، آقا و -

.تکرار نشه  

.عصبی دست مرد را پس زد و اخمی کرد  

دیگه به من دست نزن فهمیدی؟ -  

!من کال دیر فهمم ...نه -  

!لجمو در میاری سهند -  

.سهند دوال شد و سر شانه اش را نرم بوسید  

.جریان برقی به پوستش خورد و نفسش گرفت  

.خیره شد ،با شتاب برگشت و به صورتی که شیطنت از آن می بارید  

تو چیکار کردی؟ -  

!هیچی فقط بوسیدمت -  

...دیگه این کارو نکن، وگرنه -  



وگرنه چی؟ -  

.با خودتههر اتفاقی افتاد، مسئولیتش  -  

!باشه می پذیرم، خانم معلم، چه سختگیرم هست؟ -  

 

@dejhavoo20 

"پنجاه و دوپارت  دویست و "  

*** 

انگار  او  اما سهند با هر تشرو باز مشغول کارش شد، مینو نگاه تندی کرد 

!می شدتر شیفته   

.پشت میز نشست و دستش را زیر چانه زد  

جای دیگر می  ،می داشت و ناشیانه و بی هدف مینو هم معذب، چیزی بر

.گذاشت  

چرا از من فرار میکنی مینو؟ -  

 به ،مینو بهتر دید، جوابش را قانع کننده بدهد، حاال که آمده بود و ثابت کرده بود

.دست به سر کند ،او بی میل نیست، نمی توانست او را بی دلیل  

.جلو آمد، دستانش را حائل تنش کرد و کمی به جلو خم شد  

من تو دنیایی زندگی میکنم، که اصال شبیه دنیای شماها نیست، پس نمی  -

.تونم با رفتارت و خواسته هات کنار بیام  

و به چشم یه مزاحم نبینی، بهم من خواسته ای ازت ندارم، جزء این که من ر -

حس بدی میده، در ضمن هیچ دنیایی نیست، که نشه با یه دنیای دیگه گره 

.ش زد  

.کنم منطقی باشم ما من سعی میکنی، ا تو این طوری فکر می -  

.دقیقا روبرویش ایستاد و به چشمانش زل زد، سهند بلند شد  

رام ایجاد نکنی؛ جذب بسمت تویی که سعی میکنی هیچ جاذبه ای  ،این که -

بی مطنقی؟ ،میشم  

که پسری روزی به  زیر و رو شد، بدش می آمد از این ،دل دختر با این حرف

.جذبش شده است ،به خاطر دختر بودن و طنازی اش ،رویش بیاورد  

.ریستبا چشم دیگری نگ ،بی هوا رنگ  نگاهش عوض شد و به سهند  

.این جذر و مد را خوب حس کرد ،مردو   

هیچ فرقی نداره دختر، در ضمن من خودم همیشه  ،یای تو با دنیای  مندن -

.برای زندگیم تصمیم گرفتم، پس نگران هیچی نباش  

خوب خیال دختر را راحت کرده بود، یکی از دغدغه   حرفش را ساده زده بود، اما

در این  خانواده به ظاهر  متمول سهند بود، که انگار سدی  آزار دهنده اش، های

.طه باشندراب  

مرد  کمی از سهند فاصله گرفت، عطر مشغول بازی با انگشتانش شد و

.داد مشامش را قلقلک می  

به کارت برس، خیلی خسته ای، منم برم دوش بگیرم، تو هم چایت رو  -

.خوردی، یه دوش بگیر  

!تنهایی؟ -  

.سهند خندید، زیبا و دلفریب  



.نه عزیز دلم، منم میام، زود میام -  

و داشت خود را رسوا  ش تنگ شد، چه زود دچار حماقت شده بودمینو نفس

!می کرد  

.جذاب بود ،طور خاص کتا سهند زودتر برود، مرد ی سری تکان داد  

*** 

هم مزید برعلت شده بود تا دلش  ،کارش با صابر تمام شده بود و خستگی راه

.یک دوش اساسی بخواهد  

اصال دوست نداشت این چند  سمت اتاقی رفت که افرا وسایلش را برده بود،

.شب را تنها سر کند  

.وارد اتاق شد ،پوفی کرد و دست در جیب  

.افرا داشت لباس هایش را داخل کمد می چید  

دستی  بی حرف جلو رفت و  نگاهی انداخت، یکی شان زیادی قشنگ بود،

.کشید و بعد نگاهی به دختر انداخت  

زرد بهت میاد، کی می خوای بپوشیش؟ -  

:گفت ری زیر انداخت وافرا س  

!طوری آوردمش، فکر نکنم بشه جایی پوشیدش نمی دونم، همین -  

.اهورا ابرویی باال داد و دست به سینه شد  

.شه جایی پوشیدش نمیکه باالش که باز، پائین شم همینطور، معلوم  -  

.افرا اهومی کرد و دوباره مشغول شد  

کارت با صابر تموم شد؟ -  

، خواستم هاین جا آفتابی نش  روز فارش کردم، این چندآره عزیزم، بهش س -

.هم راحت باشن  

.ممنون بابت همه چیز -  

.تشکر واسه چی؟  اینجا مال تو دختر، باید کیفش رو بکنی -  

خنده ی ملیحی کرد و سری زیر انداخت، اصال آمادگی اینطوری تعارفات را افرا 

!نداشت  

خب  خانم، لباسای من رو کجا گذاشتی؟ -  

رو؟ لباسای تو -  

.آره -  

!تو چمدون، اتاق بغلی -  

انتظار داری برم اتاق بغلی بخوابم؟افرا  -  

نگاهی انداخت، مگر غیر از این قرار بود؟ اهورا متعجب به چشمان    

دور باشم، اگه قرار  ی زجرآورافرا، اومدم اینجا که از اون دنیا ااصال حوصله ندارم -

!نمیشهباشه تنها باشم که چیزی عوض   

.افرا اخمی کرد و روی تخت نشست  

ببین منو، تو خودت دلت میاد تنها بخوابی؟ -  

:افرا تک سرفه ای زد و گفت  

اصال چه معنی داره؟ آره، چرا نتونم، -  

.گرفتم نکن، من تصمیم رو خودت رو خستهبی خودی  -  

بازم قضیه ی زور اجبار دیگه؟ -  



.تو هر طور دوست داری فکر کن -  

دقیقه ای  یش را گرفت و مشغول بافت موهایش شد، اهورا هم رفت وافرا رو

.برگشت ،چمدان به دست بعد،  

.زیپش را کشید و وسایلش را بیرون آورد  

...چند تک پوش بود و شلوار جین  

. بیرون آورد و روی میز چیدهم هایش را  لباس زیر و وسایل شخصی،  عطر  

اما افرا هنوز مشغول بازی با  سری تکان داد و هر کدامش را جایی گذاشت،

.موهایش بود  

.کشید و پست بندش سوتی زدبیرون جلو رفت، یکی از کشو ها را   

 داد، با  افرا که تمام مدت پشتش را کرده بود و الکی خود را مشغول نشان می

.سمتش حمله ور شدسوت اهورا برگشت و صدای   

تو برای چی رفتی سر کشوی من؟ -  

.بیرون کشید، و یکی از لباس ها که قرمز رنگ هم بود اهورا قهقهه ای زد  

.بی هوش شود ،افرا نزدیک بود از زور حرصو   

.بهش دست نزن -  

!خیلی قشنگن ؟چرا -  

.سرجاش شاهورا بذار -  

اگه نمیخواستی ببینم، اصال برای چی با خودت  آوردی؟ -  

وشیدم؟نباید لباس زیر می پ کردم؟ پس باید چیکار میچه ربطی داره؟  -  

الزم بود انقدر خوشگل باشه؟ -  

.که نکردم گلچینهمه ش همین شکلی،  -  

:زیر گوشش گفت اهورا خود را جلو کشید و   

اما  ؟دیدم می رو باورت میشه یه روز حالم بهم می خورد اگه چیزی شبیه این -

...حاال  

افرا چشمانش را بست، نفسش را آرام بیرون داد و دستی سر شانه ی اهورا 

.د تا کمی خود را کنار بکشدز  

.خفه ت میکنم، اگه من رو اونطوری تصور کنیا -  

:اهورا چشمان خمارش را ثانیه ای بست و باز زمزمه کرد  

.دیونه کننده ست، راست میگی -  

.خجالت بکش اهورا، برو کنار -  

.برام می پوشیش -  

.افرا لبش را به دهان کشید  

.سرش را جلو برد   

.دی نکننکن افرا، نامر -  

.افرا باز ملتمس اهورایی گفت  

صورتش را نزدیک کرد و لب افرا را با سر انگشت، بیرون کشید، نرم و مرطوب  

!بود  

  !، وگرنهنگاهی انداخت، حیف که االن وقتش نبود دختر به صورت سرخ  

.باز سرکی کشید و یکی دیگر را برداشت  

.نارنجی بودی د و نیمرزی نیم  



!!!برن تو ایناحیفن اونا، یا اونا تو    می مونه این حیف برآدم اوف، واقعا  -  

از مرد این حرف ها بعید بود،  زد، خنده ی دندان نماییاین را گفت و  اهورا 

...بعید  

نیم تنه را از دست اهورا قاپید و سر جایش گذاشت، اما افرا عصبی و لرزان، 

.بود اهورا چموش تر از این حرف ها  

یکی دیگر را برداشت، چند بند نازک بود که به طور ناموزون  بی هوا دست برد و

!، زیر و رویش کرد، چشمانش دیدنی بودندبهم وصل شده بود  

:گفت لبش را روی زبان کشید و  

هان؟ افرا این دقیقا کجا رو قرار از دید محو کنه، -  

اهورا اگه همین االن نری، جیغ میزنم، می فهمی چی میگم؟ -  

.به چنگ گرفت و از جایش بلند شداهورا لباس را   

بدش به من، اونو کجا می بری؟ -  

.میشه مالزم -  

.و وای خدایی گفت افرا دستانش را جلوی چشمانش گرفت  

.نترس نمی پوشمش -  

.افرا جیغ بلندی زد و اهورا خنده کنان از اتاق بیرون آمد  

ن که در را بست، سهند مثل جن پشت سرش ظاهر شد و نگاهی به همی

ست مشت شده اش انداخت، خیز برداشت تا کشف کند، چیزی که میان د

دستان دوست همیشه عبوسش نشسته، اما اهورا اخمی کرد و در صورتش 

.براق شد  

.بکش کنار سهند -  

!چی قایم کردی خب؟ بده ماهم ببینیم -  

دوستمی، عزیزمی، به کنار، اما هرچیزی برای  خودش حریمی داره، حاال برو  -

.روم تو روت باز بشهنذار،   

سهند خنده ی زیر پوستی کرد و قدمی عقب گذاشت و رفت، حال این روزهای 

اهورا، شبیه حال خودش شده بود، شبیه پسر بچه ها دبیرستانی دنبال هیجان 

.می گشت   

 

*** 

اهورا در ایوان رو به دریا ایستاده بود وچای خوش طعمی که مینو دم کرده بود را 

:ده رو به سام گفتمی نوشید که شی  

از شخصیت اهورا خوشم میاد، خیلی متفاوت و پر جذبه ست، اما خیلی هم  -

 مرموز، تو می دونی چرا؟

زیاد اهل حرف زدن نیست، خیلی چیزی راجب به گذشته ش نمی دونم، اما  -

خیلی پایبند به اصولی که برای خودش گذاشته، قول الکی و این رو میدونم که 

ا اگه چیزی بگه، تا پای جونش سر حرفش می مونه، اهل دوز و وعده نمیده، ام

کلک نیست، چیزی که تو این زمونه مثلش رو کم پیدا میکنی،  باورت نمیشه 

اما، تا همین چند سال پیش بعد ضربه ای که از یه نفر خورد، حتی اهل رابطه 

هم نبود،  با اومدن افرا به زندگیش، دوباره تونست سر پا بشه، خیلی 

.خوشحالم که کسی که بهش دل بسته از  جنس خودش  



هیچ وقت بهت نگفته چرا انقدر چشماش غم داره؟ -  

اصال  حرف نمیزنه، بیشتر با سکوتش بهت می فهمونه چی تودلش می  -

گذره، اون موجود خاص شیده، یه انسان که تو اوج مشکالتش هم دست شونه 

مایه کرده، گاهی دلم برای ی کسی نذاشته برای ایستادن، همیشه از خودش 

!اییش می سوزه، اما خب انگار اوضاع داره تغییر میکنهتنه  

چطوری با افرا آشنا شد؟ -  

اگرآن برگ از زندگی اهورا را کنار میگذاشت، به جد می توانست قسم بخورد، 

مرد یکی از پاک ترین انسان های روی زمین است، اما به هر حال نمی 

تش را فراموش کند، اما به هر حال معلوم بود، اهورا توانست گذشته و اتفاقا

.مکررا در حال جبران است  

.اونو به سرپرستی گرفت، بعدم عاشقش شدهمین -  

!وای چه جالب، مثل تو رمان ها -  

.سام سری تکان داد و دست شیده را فشرد  

باورت میشه اگه ساعت ها بشینی و باهاش در هر موردی بحث کنی، خیلی  -

و با معلومات جوابت رو میده؟ بعضی وقتا حس می کنی چطور یه آدم با دقت 

.مثل یه دایره المعارف می مونه! دقیق باشهمی تونه انقدر   

م را محکم تر گرفت، از انتخابش خوشحال بود، شیده خنده ای کرد و دست سا

!حتی دوستانش هم انسان های خاص و جالبی بودند  

@dejhavoo20 

"اه و سهپارت  دویست و پنج"  

*** 

.شب شده بود  و همه گی در رخوت خاصی فرو رفته بودند  

.سهند اما این سستی و کسلی را نمی خواست  

:ایستاد و رو به بچه ها گفت  

.بلند شین ببینم، آدم حس میکنه اومده ویالی ارواح -  

پاشیم چیکار کنیم سهند جان؟ -  

.مپانشی، دست در دست یار، خوش و خر مشما بایدبله،  -  

.شیده خنده ی ریزی کرد و دستش را از دور گردن سام برداشت  

.تو که نباید گوش بدی ،چیکار می کنی خانم؟ این حرف مفت زیاد میزنه -  

.شیده باز خندید و نگاهی به سهند انداخت  

.حِل ،من که پایه م، اگه مینو و افرا هم بیان -  

یعنی میگی بدون اهورا بریم؟ -  

.شون هم حتما میانای بیاد،اگه افرا -  

:گفت سهند رو به اهورا پوزخندی زد و  

.مرد که بیا تحویل بگیر، آبرو برامون نذاشتی -  

.خنده ی مردانه ای کرد و دستش را روی زانو گذاشتاهورا   

!یستبگو می خوام برم لب دریا، این همه سفسطه الزم نفقط  -  

بریم؟حاال اصال هرچی تو میگی همون،  -  

.ان داد و دختر ها هم بلند شدنداهورا سری تک  

*** 



سکوت مرگ باری همه جا را گرفته بود و جز چند صدای پای آرام، هیچ صدایی 

!به گوش نمی رسید  

.مینو کنار افرا ایستاد و دستش را گرفت  

چی شده؟چیه؟  -  

میشه من کنار تو راه برم؟ ،هیچی -  

!چرا نمیشه ،آره -  

.ممنون ،مرسی -  

:آهسته گفت افرا لبی کج کرد و  

از سهند می ترسی؟ -  

.از خودش نه، اما از حسش آره، اصال نمیشه بهش مطمئن بود -  

.از خود بی خود شدن، می فهمم چی میگی -  

را برای مینو تعریف کرد، چشمانش یش با اهورا افرا این را گفت و بعد ماجرا

پیش گشاد شده بود و نفس نفس میزد، یعنی ممکن بود سهند، تا اینجا هم 

!برود  

!بعید نبود ،از او هیچ چیزبه نظرش،   

.من می کشمش افرااما  -  

...باید عادت کنیاما  -  

.نمی تونم ،نمی خوام -  

آینده فکر میکنی، باید  و به زندگی باهاش در  تنها انتخابت شدهسهند اگه  -

.حتی حست رو هم محک بزنی  

!نمی فهمم چی میگیمن  -  

.ه چی درست میشهبهش فکر نکن، به موقع هم -  

.مینو سری تکان داد و بیشتر خود را به افرا چساند  

اهورا نفس عمیقی کشید و به دل سیاه شب زل زد، هیچ وقت فکرش را نمی 

بار بعدی که به اینجا می آید، افرا برایش یک طور دیگر باشد، افرایی که  ،کرد

!استحاال بدون او، نفس کشیدم هم سخت   

:شش نجوا کردنزدیکش آمد و زیر گو  

می خوای کل راهو با اون بری؟ پس من چی؟ -  

افرا نگاهش را باال کشید، چقدر دوست داشت بغلش بزند، این پسر کوچولوی 

.کل راه را فقط با تو و برای تو هستم ،را و بگوید مظلوم  

.نگاه مهربانی به مرد انداخت و سمت مینو برگشت  

 رو بری که داره من یاه رو باید با اوناحضار شدم، دیگه باقی ر ببخشید عزیزم -

.با نگاهش تیکه پاره می کنه  

مینو برگشت و به سهند خیره شد، بی هوا به خود لرزید، مرد داشت با 

.میکرد شنگاهش شماتت  

.آب دهانش را فرو داد و فاصله را کمتر کرد  

:سهند پر اخم به حرف آمد  

.که می خوام میرسم بازم فرار کن، اما بالخره که چی؟ من به چیزی -  

:مینو دستش به سینه شد و گفت  

شما دقیقا می خوای به چی برسی؟حاال  -  



!سهند صورتش را نزدیک آورد، چه عطری داشت تنش  

.آرامش -  

...فقط کمی ! بغضش گرفت، کاش کمی می توانست از خود فاصله بگیرد  

.م بوداما هوا برای او و عاشقانه ای که برایش دل می زد، بی نهایت ک  

*** 

کشیدند،  شیده و سام هم دست به دست بودند و مدام نفس های عمیق می

.کند تا هوای تازه و دریا زده، مشامشان را پر  

شاید آنها پر احساس ترین  ،در دل شب و سیاهی مطلقش، در آن ثانیه ها

!خدا بودند مخلوقات  

*** 

افرا؟ -  

جانم؟ -  

.وی صورتش پس زداز ر ،موهای دختر را اهورا دست برد  و  

به دریا نگاه کن، چی میبنی؟ -  

:پر عطش گفت سپسافرا اول نگاهی به دریا انداخت و بعد به صورت اهورا   

.چشمای تو رو   -  

 .او را در دنیای ماوراء نشان میداد ،نگاهش کرد، نگاهی که انگار تراهورا عمیق

.می گشت پنجره حضور معشوق، به فراسوی زمین بر  

.نفسی گرفت  

انداخت، هم میدید و  داغی نگاه چشمانشد ایستاد، به بی فاصله از مر افرا

؟!هم نمیدید  

.یک آن ترسید و قلبش به تپش افتاد  

!اهورا انگار در این دنیا نبود  

.تکانی خورد و اخمی کردمرد  دستی سر شانه اش زد،   

!کاش فرصتم کافی باشه برای شناختنت! هنوز نمی فهممت افرا -  

.بی مشتی به سینه اش کوبیدافرا عص  

.کنم دیگه این رو نگو، وگرنه خودم نابودت می -  

.به دهان کشیدرا اهورا سرش را کج کرد و لب های افرا   

فرا خجالت زده کمی همراهی اش کرد، اما سریع جدا شد و اشک حلقه زده ا

.در چشمانش را بس زد  

حواست هست کجاییم؟ -  

!ادیگه به هیچی حواسم نیست افر -  

!باورم نمیشه تو همون اهورا باشی -  

!وقتی خودم باورم نمیشه، چطوری از تو انتظار داشته باشم -  

.یکم صبور باش -  

...خانم کوچولو، لبریز  ملبریز -  

بزرگ تر نشود، چه  ی دو دلی اشافرا گاز کوچکی از لپش گرفت تا خنده 

؟!دکسی بود که اینطور از بی طاقتی بشنود و خود آرام بمان  

...هیچ کس  

*** 



بچه ها می دونین اهورا خیلی قشنگ می خونه؟ -  

.صدای سام بود که همه را متوجه خود کرده بود  

!خیره به دهان سام مانده بود ،و چشمان اهورا بود که متعجب  

اما دختر ها شدیدا هیجان زده شدند و  ،افرا شنیده بود، سهند هم می دانست

.مان صدای گوش نوازش کندمیه ،خواستند تا آن ها را هم  

کمی من من کرد، اما وقتی با چشمان ملتمس افرا روبرو شد، چشمی گفت و 

.روی تخت سنگی نشست  

.به دختر انداخت و بعد سینه اش را صاف کرد ،نگاهی داغ  

.و بی هوایی صدایی اوج گرفت و به اوج رساند  

*** 

بی تو پرسه زدم ،تو خیال خودم ،ه هوای تو منب  

د به همان شبی که به چشای تو زول میزدممنو بر  

با این احساس ناب عادت کردم ،من به دنیای تو  

 عادت کردم

هر نگاه تو را عبادت کردم ،بعد از آن شب سرد  

به من آتش جان زد ،آه که نبودت  

که تو را بی وفا کرد ،سوختم از این عشق  

 من شدم آن کس که روم پی مستی

 قلب مرا تو شکستی

دادم که غمم برهانیدل به تو   

که به درد بکشانی ،نشوی تو همان کس  

که یه روز تو بیایی و بمانی ،کاش که شود باز  

که مرا تو نخواهی ،حال که دگر   

که هوایت برهد ز سرم ،تو بگو چه کنم  

 تو ندانی که خود که تمام منی

 تو همانی که من نتوانم از یاد ببرم

ادبعداز آن همه زخم که به جان من افت  

 تو به تسکین دل یار دگر بودی

 من به جان بخریدم که بمیرمو اما

 برسی به کسی که به آن دل داده بودی

 دل داده بودی

 ..دل داده بودی

 آه که نبودت به من آتش جان زد

 سوختم از این عشق که تو را بی وفا کرد

 من شدم آن کس که روم پی مستی

 قلب مرا تو شکستی

برهانیدل به تو دادم که غمم   

 نشوی تو همان کس که به درد بکشانی

 کاش که شود باز که یه روز تو بیایی و بمانی

فرزاد فرخ: ترانه سرا   



*** 

و سیل اشک بود که از حنجره بیرون می داد  را  اهورا، پر احساس، صدای نابش

.خاک تف زده ی احساس دختر، می بارید به   

"تو بیایی و بمانی...بمانیتو بیایی و "خورد  در سرش کلمات آهنگ زنگ  

*** 

تنها به مرد روبرویش  ،اما او مثل مسخ شده ها ،صدای کف زدن ها می آمد

 خیره بود، اگر این عشق نبود، جنون نبود، هستی نبود؟

؟!پس نامش چه بود  

"عشق"و به حتم که هیچ وژاه ای مقدس از این سه حرف نبود   

 ی تخت سنگ بلند شد و سمتاهورا بی هوا بعد آن صدای شهرآشوب، از رو

.آمددختر   

از روی زمین بلندش کرد و یک نفس عمیق کشید، تا  ، دستانش را زیر بغلش زد

به این دقیقه ها و ثانیه ها، اوج احساس را درک نکرده بود،  ابه حال به امروز، ت

کرد، به انتهای احساس رسیده است، جایی نزدیک  بی  اما حال حس می

.و بی خبری هوشی  

@dejhavoo20 

"پارت  دویست و پنجاه و چهار"  

*** 

صدای برخورد موج با سخره ها، هوشیاری اش را بیشتر کرد، پنجره را باز 

مرد به او هم برسد، تا هوایی که اهورایش در آن نفس می کشد،  ،گذاشته بود

دختر قصه ی ما ا خود صبح، شب رفته بود و خواسته بود تا  تنها باشد و تهمان 

.تظار صدای پایی له زددران  

نفس عمیقی کشید و زانوانش را جمع کرد و کز کرده سرش را روی آن 

.گذاشت  

به کجا می رسید؟آخر سرنوشتش   

از اهورا برای گذشته اش شاکی بود، اما شکایتش بیشتر از پدر و مادری بود که 

ده حتی برای پیدا کردنش، زحمتی به خود نداسال ها او را رها کرده بودند و 

.بودند  

دیگر  ،که حتی دلش نمی خواست ،انقدر کدورت و دلخوری اش زیاد شده بود

.تنها کسش اهورا بود ،در این روزها و ساعت ها ...به آن ها فکر کند، االن  

آنها هنوز یاد باز هم گوشه ی دلش  ،راخونی اما هرچه پس می زد این نسبت 

.می زدند دل  

او  ،هورا رقم بخورد، مرد باید از که اجازه میگرفتاصال اگر قرار بود آینده اش با ا

!را از که می خواست، شاید قرار بود اهورا دختر را از اهورا خواستگاری کند  

.کشید ی عمیقروی لبانش نشست و باز آه ،خنده ای بی هوا  

...هیچ کس ،هیچ کس را نداشت  

؟!یعنی واقعا شوم بود از جا بلند شد و نگاهی در آینه انداخت،  

.که صدای در بلند شد کرد ولی برچید،نگاه تندی به خود   

بله؟ -  

میشه بیام تو؟ -  



.بیا تو عزیزم -  

.وارد شد ،مینو در را باز کرد و آرام و سر در گریبان  

چطوری خوبی؟ -  

.نه نیستم -  

اتفاقی افتاده؟ -  

.اهورا تموم شب رو نبود، ازم خواست تنهاش بذارم -  

!، انگار در دل او هم غوغایی بودمینو محزون خنده ای کرد  

حاال تو چرا لبات آویزون شده؟ -  

!افرا حس بدی دارم، سردرگمم، نمی دونم داره چه اتفاقی می افته -  

.میدونی -  

!نمیدونم -  

.خودت رو گول نزن دختر، حست یه تشبیه بیشتر نداره -  

!مینو با استفهام نگاهش کرد  

.سهداری عاشق میشی و خدا به دادت بر -  

.مینو نفسی کشید و لب به دندان گرفت  

؟!حاال این خوب بود یا بد  

حرفاش جدی؟به نظرت سهند  -  

!تا به امروز انقدر جدی ندیدمش -  

مینو باز سر تکان داد، کاش اصال به آن مهمانی نمی آمد، این روزها فقط 

پر از استرس بود، به خصوص که سهند همه چیز را با تعجیل دوست لحظاتش 

.و طلب می کرد شتدا  

:افرا کالفه دستی میان موهایش برد و گفت  

حاال کارم داشتی؟ -  

آخ داشت یادم میرفت، اومدم برای صبحانه صدات کنم، بیا همه چیز آماده  -

.ست  

.ببخش افتادی تو زحمت! وای ممنون -  

...ما خراب شدیم سر شما! این چه حرفیه -  

.افرا خنده ای کرد و دستش را کشید  

.بیا بریم تا بیشتر از این خراب نشدیس پ -  

.مینو نگاه قدر شناسانه ای به دوستش انداخت و همراهش شد  

.سهند پائین پله ها دست به سینه ایستاده بود  

:نزدیک افرا آمد و گفت  

این چرا همه ش از من فرار می کنه، افرا؟ نکنه جزام دارم؟ -  

.نمی دونم، دقت نکردم -  

.داری دوستت رو بکن، به وقتش نوبت منم میرسهباشه، حاال هی طرف -  

:گفت و ملتمس نگاهی به چشمان سهند انداخت   

هنوز برنگشته؟ -  

:سهند اخمی کرد و رویش را برگرداند، سرشانه اش را گرفت و گفت  

باشه حاال قهر نکن حضرت آقا، برگشتیم خودم می رم برات خواستگاری، حاال  -

.جواب منو بده  
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:لپ افرا را کشید و قربان صدقه اش رفت و پشتبندش گفت  

!هنوز نه، ولی نگران نباش، بادمجون بم آفت نداره -  

هم اراجیف بار هم کنند که  افرا تشری زد و سام هم خندید، می خواستند باز

.سام نزدیک شد  

.به خیر تونصبح ها، سالم بچه -  

خوب خوابیدی؟ سالم عزیزم -  

!خجالت بکش سهند -  

مرده شورت رو ببرن که همیشه زندگی فقط به کام شما دکتراست، ما باید  -

.همیشه پاسوز بشیم  

.بله واقفم که چقدر پات سوخته -  

.ساکت...خفه -  

.سام خنده ی زیر پوستی کرد و سمت آشپزخانه رفت  

حاال یار کجاست؟ -  

...ان کالرفته قدم بزنه، سحر خیز شیده ج -  

.بعد لبخند دندان نمایی زد چیزی گفت و لب سهند زیر  

ارین بانو؟ی شما تشریف نمی -  

.ما هم میایم ،چرا بفرمائید -  

.پس زودتر -  

.مویش را پشت گوش داد و پشت سرش راه افتادمینو   

که باز  همه گی دور میز نشسته بودند و صبحانه را در آرامش می خوردند

:سهند نقل مجلس شد  

بچه ها امروز بریم جنگل؟ -  

!م بقیه چی میگنیمن که مشکلی ندارم سهند جان، ببین -  

:سهند رو به دختر ها کرد و گفت  

!این جا و اون جا  رو ول کن، کال فرقی براشون نداره ها این -  

نشانه رفتند و سهند خنده کنان مرد را با مشت  ،اعتراض گونه ،مینو و افرا

.اشتدستش را روی صورتش گذ  

!خیلی وحشی هستینا، باورم نمیشه -  

.تا تو باشی حرف دهنت رو بفهمی -  

.می فهمم عزیزم، می فهمم -  

.مینو پشت چشمی نازک کرد و لقمه ای که دستش بود سمت سهند گرفت  

..هنوز هیچی نخوردی گیر،ب -  

.را در دهانش گذاشتمرد دهانش را باز کرد و مینو لقمه   

وقتی باز کرد، چشمانش از اشک می  ،ثانیه ی بعدسهند چشمانش را بست و 

.درخشید  

.خوشمزه بودممنون،  -  

!با همه ی خوش رقصی هایش، تنها تشنه ی محبت بودانگار او هم،   



*** 

.شد سام سرفه ی مصلحی کرد و از جایش بلند  

پس ما بریم آماده شیم، نهار هم می مونیم دیگه؟ -  

:سهند هم تکانی به خود داد و گفت  

.تا شب هستیم ،آره دیگه -  

.زودتر بیاد ،پس من به شیده یه زنگی بزنم ،باشه -  

 سهند اوهومی کرد و بلند شد تا به دختر ها کمک کند، مینو اخم ریزی کرد و

:گفت  

.نیازی نیست، برو بیرون -  

!یعنی چی؟ خب دارم کمک میکنم -  

.، خودم انجامش میدمنمی خواد -  

...یره شد، صداقت داشتدختر خ نافذ سهند در چشمان  

.باشه، میرم ولی فقط این بار -  

.نمی خوام اذییت شی می فهمی چی میگم؟ ،دوست ندارم -  

زد، اینبار تنها  مینو سرش را جلو آورد و بوسه ای بر پیشانی  حواس، سهند بی

.حسی شبیه احترام به وجودش تزریق شد و سکوت کرد  

*** 

...د اهوراهمه آماده شده بود و فقط مانده بو  

.هم زنگ می زنیم خودش بیاد افرا بیا بریم، به اهورا -  

.، شما ها برین میایمباهم  شبیاد، بعدتا ، منتظر میشم سهند جان نه -  

بر تصمیمش مصمم است،  ،ی مطمئن شدندو وقت ندنگاهی انداخت افرابه همه 

.راهی شدندقبول کردند و باالخره   

*** 

.تا نیم ساعت دیگر می رسد ،ود، اهورا گفته بودبه اتاقش برگشت تا آماده ش  

انداخت و چیز هایی که اهورا گفته بود را برداشت،  در  یشنگاهی به لباس ها

.تنش حرارتی انکار ناپذیر حس میکرد، اما سعی داشت به خود مسلط باشد  

نگاهی در آینه به خود انداخت، بلوز زرد کار شده ای  ،وقتی لباس را هم پوشید

که پاهای سفید و خوش  ،قه ی بازی داشت، با شلوارک مشکی رنگکه ی

.فرمش را جذاب تر نشان می داد  

گردنبند ظریفی از دانه های مروارید هم به گردنش آویخت، موهایش را هم 

می پسندید را  هم روی گلو   شانه زد و دورش رها کرد، عطری که اهورا

.اسپری کرد  

.ودآماده ی حضور ب ،و حاال همه چیز  

.بلند شدکشدار شماره ی اهورا را گرفت و صدای بوق   

سالم، رسیدی؟ -  

آره، آماده ای؟ -  

.آماده ی بیرون رفتن است کرد، افرا بله ای گفت و مرد به خیال  

.تماس را قطع کرد و سمت پله ها رفت   



پشت پنجره ایستاده و پرده را کنار زد، اهورا رسیده بود و خسته به نظر می 

اما از وجناتش پیدا بود  ،ی دانست شب تا صبح را کجا گذرانده استرسید، نم

.حال خوشی ندارد  
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ویال وارد  ،خسته و بی جوان در را گشود، نفسی گرفت و با قدم هایی سست

.شد  

.برگشت و خیره اش شد ،به محض شنیدن صدای پایشافرا   

!کرد، در خواب و رویا راه می رودمرد یک لحظه تصور   

.آمد و سر تا پای دختر را  اسکن کرد ترکمی جلو  

.خودش بود، افرای خودش  

.سری کج کرد و نگاه داغی به تنش انداخت  

.و فاصله ی بینشان را پر کرد زدافرا خنده ی ملیحی   

.دقیقا روبرویش ایستاد و با دستانش صورت خسته ی مرد را قاب گرفت  

، مشام را قلقلک داغ بود، چهره اش آشفته میزد، اما عطر تندشتنش داغ 

.میداد  

.پریشان بود موهایش هم در هم و  

...همه رفتن، فقط موندیم من و تو -  

.اهوار نفس آسوده ای کشید، حوصله ی هیچ کس را نداشت  

عسلی چشمانش شیرین تکان داد و باز به صورت افرا خیره شد، چقدر  سر

!بود  

بگی کجا بودی؟ نمی خوای -  

.فقط می خواستم تنها باشم، همین -  

تنها باشی که چی بشه؟ -  

.که از یک چیزایی  مطمئن بشم -  

از چی؟ -  

روشن  خیلی چیزا همه چیز رو بهت میگم افرا، دیگه باید ،برگردیم  خونه -

.بشه، من واقعا خسته م  

.شد شافرا سری تکان داد و زوم مردمک لرزان چشمان  

!و تاریک بود چقدر سیاه  

اهورا نگاهش را پائین کشید و به گردنبندی که گردن دختر را زینت داده بود 

روی دانه های مروارید  ،آورد و سر انگشتانش نگاهی انداخت، دستش را باال 

.سر خورد  

!چقدر قشنگ افرا -  

.و روی گلوی دختر نشستتکانی خورد باز سر انگشتانش نوازش وار   

تا چشمانش را ببیند، باز نوازش کرد، روی چانه اش  ،دنگاهش را باال کشی

.نقشی کشید  

!روی لب های متورم افرا بود ،حاال سر انگشتانش  

.دل میزد ،زیر داغی داستان مرد ،لب های اناریو   



.به چشمانش رسید ،روی گونه اش هم کشید و سر آخر    

 ،انگشت جای  لبانش را به ،بار چشمانش را بست و  اهورا این ،افرا بی هوا

.میهمان چشمان بسته ی دختر کرد  

.بگیردرا به بازی ش صورت تا ،و نوازش ها ادامه داشت  

:لبش را روی الله ی گوش افرا گذاشت و گفت  

!نا مسلط نبودم، تو داری با من چیکار میکنی دختر؟تا حاال تو زندگیم اینطور  -  

.و گلوی دختر را با زبانش تر کردجمله اش را گفت   

.فس افرا داشت به آخر می رسید و قلبش تند به سینه می کوبیدن  

.بوسیدلبش را پائین کشید و جناق سینه ی افرا را هم   

.سینه ی دختر را به آتش کشید ، دستش پائین تر آمد و نوازشی مرتعش  

.همزمان منبسط  دستش مشت شد و قلب افرا   

.بی هوا دستی زیر پایش زد و از زمین جدایش کرد  

را جرات نگاه کردن در آن چشمان دود زده را نداشت، سرش پائین بود و عطر اف

.می بلعید ،تن مرد را بی واسطه  

.افرا را به خود چسباند ای بی نوا،روی تک مبلی نشست و مثل بچه   

.سر دختر هنوز پائین بود  

.و باز نگاهش کرد، در اوج خواهش و تمنا بود پای افرا گذاشت  دستش را روی  
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!چقدر ظریفی تو -  

بوسید، تن اهورا  و طوالنی را نرم مرد افرا سرش را کمی باال کشید و زیر گلوی

.تنش عرق می کردلرزید، باز داشت    

.زد دختر چنگی به موهای  

به لرزه درآمد،  یک آن  ،، تمام سیستم عصبی اشناله ی افرا که بلند شد

.شهوت انگیز بوددختر  یصدا  

.روی سینه ی افرا مشت شد ش،باز چنگی زد و دست دیگر  

.داشتن یمانده بود و بازدمهوا در گلوی افرا   

...نگام کن افرا -  

!مور و تب زده بودخاهش را باال کشید، چشمانش مافرا شرمزده، آرام  نگ  

هیچی ازم می خوای دیونه م کنی؟ من که اقرار کردم، من که گفتم دیگه  -

کنی؟ این کارو با من میچرا  نمونده، پس  

.رجسته ی مرد گذاشتافرا دستش را روی سینه ی ب  

.دلم تنگ شده بود برات -  

! اهورا یکه خورد  

.این اولین اقرار بود، این اولین بار بود که استیصالش را به زبان آورده بود  

!دل تنگش شده است ،این اولین بار بود که می گفت  

  ،خم شد ش، وحشیانه سمتشد فراموش  این حرف،  دیگر زمان و مکانو با 

.همراهی اش کرد ،و افرا هم بی دریغلبانش را به دهان کشید   



مرد سینه ی جفتشان حبس شده بود، در ی طوالنی گذشت و نفس یدقیقه ها

بیشتر عضالتش گرفته بود و صدای نفس های تند افرا، محرکی میشد برای 

.خواستن  

.رد شد و پوست تن دختر را لمس کردزرد از زیر لباس دستش   

.نارنجی، چشمانش را یک آن بست وزردنیم تنه ی را باال زد و با دیدن بلوزش   

.کشید باال و پائین وار،دوباره دستانش روی پاهای دختر نشست و نوازش   

وقتی از  کرد، دستش لرزان میان پاهای دختر رفت و دیگر عقلش یاری اش نمی

:به حرف آمد ،با صدایی خش دار حالش مطمئن شد، حس  

 

؟، حسش می کنیاین اتفاق برات نیفتاده بود، می فهمیش  می دونم تا حاال-  

افرا دیگر قلبش تند نمی کوبید، باز بی حرکت شده بود، اهورا داشت همه چیز 

حرارت به تنش می بیشتر  ،گفت کلمه ای که می را به رویش می آورد و هر

.ریخت  

باهام حرف بزن افرا؟ -   

:افرا چشمی برهم زد  و با صدایی  که به زور شنیده میشد گفت  

چی بگم؟ -  

درونت داره چه اتفاق می افته؟ ای متوجه -  

:افرا یک آن حس کرد قلبش دارد از جا کنده می شود، بی حس ادامه داد  

میشه دستت رو برداری؟ -  

.گذشتزمانی طوالنی  مرد، تا برداشته شدن دستان   

ترسیدی؟-  

.دیگر تاب نداشتو  داشت به جنون می رسید     

آماده ای؟دیگه نمی تونم افرا، حالم خیلی بده،  -  

.همینطور تب زده نگاهش کرد، اما افرا چیزی نمی گفت  

صورتی که از استرس مچاله شده بود، نشان به ظاهر  عمیق تر نگاهش کرد،

پیش قدم شده است، ییر داده است و همه چیز را تغ ،داد، تنها به خاطر او می

اگر ادامه میداد، شاید اما اهورا این رابطه را با بی میلی افرا نمی خواست، 

!هیچ وقت خود را نمی بخشید  

:گفت نفس عمیقی کشید و سرش را نزدیک گوش دختر برد و  

...حیف که بچه ها منتظرن، وگرنه -  

دختر نفسی گرفت و  ،بلندشد از جا ،و  همراه افرا بوسه ای روی سر دختر زد

.چشمانش را برای ثانیه ای بست  

، او را خوب می فهمید و درک هر لحظه بیشتر از پیش عاشق اهورا میشد

.میکرد  

 ***  
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"پارت  دویست و پنجاه و هشت"  

*** 

، باران ریزی می بارید و دریا کمی خیره شدسرش را باال گرفت و به آسمان 

.ه بودمتالطم شد  

.دقیقا پشت سرش ایستاده بود برگشت و به سهند نگاهی انداخت،  

!پایش را روی ماسه ها کشید، صدای خش خشی داد، قشنگ بود  

:نگاهی به اطراف انداخت، دوباره سمت سهند برگشت و متعجب پرسید  

شیده و سام کجا رفتن؟ -  

  .قدم بزننرفتن؛  -

ن؟یعنی کجا موند !اوهوم، افرا هم نیومد -  

؟به نظرت این فرصت طالیی رو از دست می دن -  

.زشته، خجالت بکش -  

.سهند کنارش دست به سینه ایستاد و خیره ی دریا شد  

.منم دلم خواستاوف،  -  

!سهند -  

خب مگه چیه؟ دوست داری دروغ بگم؟ -  

  .ولی لزومی هم نداره انقدر روراست باشی دوست ندارم دروغ بگی، نخیر، -

:جذابی کرد و گفت سهنده خنده ی  

.اما من این جوریم -  

!چه جور بد و مزخرفی -  

:سهند دستانش را جیب فرو برد و گفت  

.بارون قشنگی، آدم دلش بغل می خواد -  

!چه ربطی به بغل داره؟ -  

.از نظر من همه چی به بغل ربط داره -  

.مشکل داره، یه فکری به حال خودت بکن تتو ذهن -  

.نزدیک تر شد قدمی برداشت و  سهند  

:لب زد کنار گوشش   

حاال نمی شه تو یه فکری به حال من بکنی؟ -  

.انقدر کالمش مظلومانه و پر حس بود که مینو سکوت کرد  

دقیقه ای همان طور در سکوت، مبهوت چشمان یکدیگر بودند، که سهند بی 

.دستانش را باز کرد و دختر را به آغوش کشید هوا،  

وی صورتشان ضربه می زد، سهند چشمانش را باران درشت شده بود و ر

.بست  

.حس نابی به تنش ریخته شد و نفس عمیقی کشید  

و نفسش باال و پائین نمی  منقبض شده بودمینو شوک زده، ماهیچه هایش اما 

.رفت  

:گفت آورد و آهسته مینو سرش را کنار گوش  

ر، چشمات کنی زشت و سیاه نیست، یکم آرووم بگییدنیا انقدر هم که فکر م -

...رو ببند، به صدای بارون گوش بده، به صدای دریا  



:با صدای بمش، دوباره به حرف آمدآرام سرش را پس کشید و   

...و به صدای قلب من -  

 

@dejhavoo20 

"پارت  دویست و پنجاه و نه"  

*** 

از سهند فاصله گرفت و به پشت سر نگاهی انداخت، چرخ های ماشین اهورا 

.بیرون کشید ،طوالنی ای یده شد و آن دو را از خلسهروی ماسه ها کش  

تا کمی به خود مسلط شود، قطعا صورتش رنگین شده  ،نفس عمیقی کشید

.بود  

.افرا از ماشین پیاده شد و سمتش آمد  

؟رفتن خوبی؟ بچه ها کجا -  

...رفتن قدم بزنن-  

.مینو انداخت، نگاهی  نافذ و دقیقافرا نگاهی به صورت   

اصال کار سختی نبود، لبخند است، ن که به دوستش چه گذشته و فهمیدن ای

:کم جانی زد و رو به سهند گفت  

همین جا بمونین؟بارون شدید شده؟ میخواین  -  

.بچه ها بیان میریم ،نه -  

.باشه -  

به صورتش  ،شان آمد، قطرات ریز و درشت باران اهورا هم پیاده شد و سمت

.کرد می می خورد و کمی از التهاب درونش کم  

.علت شده بود برمزید  ،بوی دریا و ماسه های خیس خورده هم  

 .و دمی عمیق گرفت،درد و دل با دریا را دوست داشتنگاهی به دریا انداخت 

شد،  که باالخره سر و کله ی سام و شیده هم پیداچند دقیقه ای گذشته بود 

.بودند  و آب از سر و رویشان می چکید حسابی خیس شده  

.شین خودشان شدندسر سری دادند و همه گی سوار ماسالمی   

*** 

.اهورا برگشت و نگاهی داغ به دختر انداخت، در فکر فرو رفته بود  

به نظرت برای نهار بریم رستوران؟ -  

!توی ویال هم می تونیم یه چیزی درست کنیم -  

.نمی خوام اذییت شی، تازه االن همه گرسنه هستن -  

؟دیگه اب کنیالبد بازم قرار تو حس -  

.اهورا ابرویی باال داد و خنده ای روی لبانش نقش بست  

ایرادی داره؟ -  

.چیزی حساب و کتاب داره به هرحال، هر -  

.اهورا دست افرا را گرفت و بوسه ی آرامی زد  

داری مثل خانم ها حرف میزنیا، حواست هست؟ -  

مگه قرار بود مثل آقا ها حرف بزنم؟ ،ببخشید -  

...مثل ،این که نه منظورم -  

.اهورا جمله اش را نیمه تمام گذاشت و دوباره دستان افرا را بوسه زد  



.حساب و کتاب هم به وقتشنگران نباش خانمم،  -  

افرا خجالت زده سرش را زیر انداخت  و تازه متوجه کالمش شد،  درست که 

 ه اهورا را دوست داشت و بیش از حد به او نزدیک شده بود، اما فکر این ک

.کنار مرد باشد،  مضطربش می کرد ،روزی با این اسم و رسم  

*** 

.کنار رستورانی که اهورا از قبل رزرو کرده بود ایستادند و همه گی پیاده شدند  

.باران کمی از شدتش کم شده بود  

.پشت  میز نشستند و هر کس غذایی سفارش داد  

:به اهورا کرد و پرسیدشیده رو تقریبا نیمی از غذایشان را خورده بودند، که   

از اینجا تا شیطان کوه چقدر راه داریم؟ -  

:اهورا چشمی تنگ کرد و گفت  

.یک ساعتی باشهفکر میکنم ،  -  

!پس زیاد دور نیست؟ -  

نه، چطور؟ دوست داری بریم؟-  

.اگه بشه که عالی -  

.اهورا نگاهی به بقیه انداخت تا موافقت شان را بگیرد  

.از مخالفت نداشت نشان ،هیچ کدام  چهره   

.بعد از نهار میریمباشه، ! انگار همه موافقن -  

.اعتراضی می کردند ،شد و  هر کدام به شوخی صدای همه بی هوا بلند  

:دستی باال برد و گفت ،اهورا هم به نشانه ی تسلیم  

، پس می کنه برنامه ریزی   شلوغ نکنین، خیلی خب،  برای فردا هم سهند -

؟ حاال همه راضی شدین؟فردا هم من، خوبه  

*** 

.رل نشستند و راهی شدندبعد از سرو نهار،  مرد ها دوباره پشت   

@dejhavoo20 

"پارت  دویست و شصت"  

*** 

:سمت اهورا برگشت و گفتافرا   

اهورا؟ -  

جانم؟ -  

بزنی؟از گذشته  هنوزم قصد نداری هیچ حرفی  -  

.اهورا نفس عمیقی کشید و  اخمی کرد  

خواد، اما دوست دارم این سفر به خوشی تموم بشه، افرا من  خیلی دلم می -

.به یه نفس تازه نیاز دارم  

حرف هایی که می خوای بزنی، خیلی خطرناکن؟ -  

.اهورا به چشمان عزیز کرده اش خیره شد  

!بستگی به تو و حست نسبت به من داره! نمی دونم -  

اطمینان و عشق می  همیشه از ،ا یک آن به خود لرزید، اهورا تازگی هاافر

.گفت، اما حاال کالمش نا مطمئن و  تشویش گونه بود  



رویش را از مرد گرفت تا به قول او، این مسافرت نفس دوباره ای شود، برای  

.حرف های زیادی برای گفتن داشت  آینده ی که  

*** 

.چشم گشود ،با حس داغ شدن صورتش  

!کل راه رو خوابیده بودی...بلند شو خوابالو -  

!اصال نفهمیدم، کی خوابم برد -  

.باشه، حاال چشمات رو باز کن و بهشت رو ببین -  

هم  از درختان سر به فلک کشیده پر بود، نگاهی انداخت،افرا به کوه بلندی که 

...مخوف و وهم انگیز هم نی بود،دزیبا و ستو  

!قشنگ اهوراچه  -  

.شیده پیشنهاد خوبی داد...خیلی -  

ی؟اومد اینجا قبال -  

.آره، ولی خیلی سال پیش -  

این جا  او اهورا با یادآوری سفرش با سایه، دلش چنگی خورد، آخرین بار با 

.آمده بود  

:زونی پرسیدحبا لحن مافرا به صورت رنگ پریده ی مرد خیره شد،   

چیزی شده اهورا، چرا یهو رنگت پرید؟ -  

.چیزی نیست عزیزم، فکر کنم غذای ظهر  بهم نساخته -  

.ا بهتر دید، بیشتر نپرسد، اهورا تا خودش نمی خواست حرفی نمی زدافر  

.تا ورودی بام، سکوت کرد و به اطراف و درختان مه گرفته خیره شد  

 ***  

:شیده رو به سام کرد و گفت  

سام می خوام باهات در یه مورد مشورت  کنم؟ -  

.می شنوم! بگو؟ -  

می تونم روی کمکت برای پروژه م حساب کنم؟ -  

.سام متفکر نگاهش کرد  

!من بر میاد؟ کمکی ازچه  -  

.زندگی اهورا بچینماز روی می خوام پایان نامه م رو  -  

دیونه شدی؟ ،زده به سرت! زندگی اهورا؟ -  

اون یک مشکل روحی روانی خیلی بزرگ داشته و تو هم ازش مطلعی، االن  -

اون مشکل رو  ،هبا تجربه باشهم خیلی  ،داره با کمک کسی که به نظر نمیاد

با یک طرح م رو ه پایان نام  کمرنگ میکنه، می خوام هم بهش کمک کنم، هم 

.بنویسمناب   

!ولی فکر نمیکنم اون موافق باشه -  

.برای همین می خوام تو کمکم کنی -  

راه خیلی سختی رو انتخاب کردی شیده، اهورا اجازه نمیده کسی وارد حریم  -

.خصوصیش بشه  

یک روانپزشک بهش نزدیک بشم و بخوام کمکش کنم، مطمئن  اگه به عنوان -

.باش اونم همراهی میکنه، فقط اولش سخت و تو باید بهم کمک کنی  



سام نگاه مرددی به دختر انداخت، بعید می دانست، این کار سر انجامی 

!داشته باشد  

 خودش و اون دختر، بتونه به ،حرف زدن و تشریح ماجرا  اهورا با وقتی ،سام -

چرا نباید ما پیش قدم بشیم؟  برای جبران و فراموشی گذشته کمک میکنه، 

.نمی تونم بی تفاوت باشم ،باور کن وقتی نگاه غم زده ش رو میبنیم  

سام دستان سرد شیده را که از هیجان یخ کرده بود را در دست گرفت و اینبار 

:مطمئن گفت  

.عجول نباشیولی قول بده  کمکت می کنم، باشه، -  

.باشه، قول میدم -  

@dejhavoo20 

"پارت  دویست و شصت و یک"  

*** 

مهبد را باز هم به آغوش کشید و بوسید، خیلی دلتنگ او و مادرش بود، روی 

.مهگل را هم بوسید و با سیامک هم سالم و احوال پرسی گرمی کرد  

مهگل هم از سفر پرسید و خوشی های یواشکی اش، به سیامک اشاره کرد و 

.بگویدبرایش قول داد، بعدا چیز هایی  در گوشش  

سوغاتی هایشان را هم داد و باالخره سمت اتاقش رفت، حسابی دلش برای 

.اتاقش تنگ شده بود  

نفس راحتی کشید و چشمانش را روی هم گذاشت،  ،وقتی روی تخت افتاد

!عجیب وابسته ی اینجا بود  

.مینو دادروی تخت چرخی زد و پیامی  به   

جوابی گرفت و خیالش راحت شد،  موقع خداحافظی سهند  چند لحظه بعد

.کمی افرا را مضطرب کرده بود ،این خواسته بود تا خود مینو را برساند و  

.گوشی را کناری گذاشت و زیر پتو خزید، خواب چشمانش را خمار کرده بود  

از  کشید به مسافرتی که زیبا تر سرش را روی بالش تکان داد و دوباره فکرش پر

.کرد طی شده بود نچه تصور میآ  

یکی از روستا سمت  ،فردای روزی که بام سبز را دیدند، به خواسته ی سهند

که بسیار بکر و دست نخورده بود و طبیعتش ناب  ،های قدیمی و سر سبز رفتند

.و خاص  

تاالب انزلی را هم دیدند، آن هم زیبا و  به خواسته ی اهورا،  ،روز بعدش هم

.مثال زدنی بود  

موقع برگشتن، همه ظاهری بی حس و کسل داشتند و انگار نمی خواستند 

به زندگی جریان داشت و هر کس باید  ،این سفر تمام شود، اما به هر حال

.روزمرگی اش بر می گشت  

روی لبش نقش بست و بدون این که  ،لبخندی با یاد آوری قایق سواری شان

.بفهمد، خواب به سراغش آمد  

*** 

.نگ قبر انداخت و دستی روی آن کشیدنگاهی به س  

"نارین صمدی "  



چینی به پیشانی داد و آهی کشید، کاش زن هنوز زنده بود و خود همه چیز را  

!برای دخترک توضیح می داد  

.می شنید، باورش برایش راحت تر بود او به  هر حال اگر افرا موضوع را از زبان   

بوی افرا به مشامش می خورد نمی رفت، مردک هم که ابدا سراغ مسعود   

!می شد شان باز موی دماغ  

چند سنگ قبر آن طرف تر، مادر و پدرش خوابیده بودند، در تمام این سالها 

از روی قبر مادر  ،حتی ذره ای خاک  گاهی سراغ پدر می آمد، اما یاد نداشت

.کنار زده باشد  

...اما حاال  

.نفس عمیقی کشید  

.دیگر به کارش نمی آمد ،کینهآمده بود که ببخشد، بخل  و   

.همراهش بود ،شد، چند بطر آب ترنزدیک  

.اول روی سنگ قبر پدر ریخت  

بی هوا اشکی گوشه ی . دستی کشید، خاک کنار رفت و نوشته ها پدیدار شد

.چشمش، النه کرد  

اما رفتنش  همراه نبود، پدر هیچ وقت نبود، همیشه کمبودش را حس می کرد، 

.بی پشت و پناه تر کرد برای همیشه، او را  

خانواده بی خانمانش کرده بود، از او هم نفرت داشت، مادرش را کشته بود، 

بود، اما هرچه بود  آتش زده  خودش را جلوی چشمان اواش را نابود کرده بود، 

.به پای او نمی رسید ،پدر بود و رنگ نفرتی که از مادر داشت  

.کرد د طی میمسیر کوتاه تری را بای ،برای بخشیدن او  

.روی برگرداند و به سنگ قبر مادر خیره شد  

.شد و بی حال، آب را روی سنگ قبر ریخت دوال  

حسابی خاک گرفته و کدر شده بود، دلش پیچی خورد و عرقی روی پیشانی 

.اش نشست  

.اما باید کار را تمام می کرداصال حال خوشی نداشت،   

:لب گشود و لرزان گفت  

هم نمی کردم، روزی سراغت بیام، اما حاال اومدم، شاید هیچ وقت فکرش رو  -

به حرمت همون چند سالی که دوستت داشتم، شایدم به حرمت دختری که 

با اون بسازم، اون باید بفهمه، اهورای کینه  ،می خوام زندگیم رو از این به بعد

ی و پر خشم، برای همیشه مرده، اون باید حس کنه، بخشیدم، تا اونم 

.ببخشه  

.چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید  

.قلبش درد می کرد  

.سینه اش از حجم این درد زیاد سنگین شده بود  

.آهی از ته دل کشید ولی هوایی نبود  

.معده ش سوزی خورد و نفسش باز تنگ تر شد  

راه گرفته بود و با هر قطره  ،روی صورت جذاب و مردانه اش ،سیل اشک حاال

.پائین میریخت  انه دانه از غصه هایش داشکی که می آمد، انگار   

!ولی حیف که درد هایش قد یک کوه آتشفشان بود  



.از جا بلند شد و باز نگاهی انداخت  

.تمام شد و رفت، بخشید و راحت شد  

نفسش را پر صدا بیرون داد و راهی  زندگی شد که از این به بعد باقی اش را 

.تنها خودش می ساخت، خود خودش  

@dejhavoo20 
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:سمت سیامک آمد و گفت  

تا چند روز دیگه جمشید رو بیارم عمارت، می تونی براش یه سیامک ممکن  -

 اتاق آماده کنی؟

و لبخندی زد، باورش نمی شد، اهورا همچین تصمیمی  سیامک ابرویی باال داد

!گرفته باشد  

...خیلی خوشحالم اهورا! آره چرا که نه -  

و همیشه برام بهترین دوست بودی، از این به بعد بیشتر از قبل بهت نیاز ت -

، شرایط داره تغییر میکنه و برای اینکه بتونم ادامه بدم، به کمک تو و مهگل دارم

.نیاز دارم  

.من هستم داداش، می تونی همه جوره روی من حساب کنی -  

ر حامی داشتن زد و سری تکان داد، چقد ششاهورا دستی سر شانه ی برادر

.خوب و پر حس بود  

*** 

.آید، اما باید مطمئن می شدباید با افرا هم حرف میزد، قول داده بود می  حاال  

.در زد تا صدای نازنینش بیاید  

.افرا که جانمی گفت، در را آرام باز کرد و داخل شد  

در این مدت حسابی  ،باز هم سرش در کتاب و دفتر بود، به قول خودش دختر،

.شان مانده بود کرد، کمتر از چهار روز به کنکور افتاده بود و باید جبران می عقب  

.بود شده که مامن آرامشش سرش را بلند کرده بود و محو تماشای مردی شد  

داشتی؟ مجانم کار -  

!، این چند روز که اصال پیدات نیستعروسک دلم برات تنگ شده بود -  

.ادشد و روبرویش ایست افرا از جایش بلند  

ه م کم بشه، هان؟بتو که دوست نداری رتخیلی عقب موندم، می دونی که،  -  

.نه دوست ندارم، دوست دارم همیشه تو اوج باشی -  

.افرا لبخند دلبرانه ای زد و فاصله را  کمتر کرد  

.باز عضالتش منقبض شد ،عطر تنش به مشام مرد که رسید  

!چشمات چرا این شکلین اهورا؟ -  

؟!ه شکلیچ -  

!انگار می خوای یه چیزی بگی -  

.مرد دستی روی صورت نرم دختر کشید  

!ادیگه خوب منو می شناسی -  

.خیلی بیشتر از اونی که فکرش رو می کنی -  

.، فقط  امیدوارم دل به حباب نبسته باشممی کنمفکر همه چیز رو  -  



.افرا نزدیک تر شد و دستانش را دور کمر اهورا حلقه کرد  

.حال او را هم دگرگون کرد مرد، داغی تن  

من حباب نیستم، خیال نیستم، رویا نیستم، من افرام، به من نگاه کن اهورا،  -

.مطمئن باش  

بد جور بی قراری  ،باز غده ی اشکی اش فعال شد، این روزها کودک دروغش

.می کرد  

.نفس عمیقی کشید و سرش را روی شانه های ظریف دختر گذاشت  

.چقدر خوب که هستی -  

.فرا به تنش پیچی داد و  محکم تر مرد را چسبیدا  

.بغل می خواست ،دل سیر کدلش ی  

.اهورا سر بلند کرد و چشمان خمارش را به او دوخت   

.تازگی ها زود تر از موعد خط قرمز ها رد میشد  

.شیطونی نکن دختر، من همینطوریشم ویرونم -  

.این را گفت و لب های داغش را روی گلوی دختر کشید  

!خیلی هوس انگیزی، چرا؟ -  

!برد و باز نفس کشید، عطر زندگی داشت انگار شسرش را میان موهای  

سرش را پس کشید و خوب نگاهش کرد، مثل عروسک شیشه ای می ماند، 

.که می ترسی حتی نوازشش کنی  

از زمین بلندش کرد و کمی در هوا چرخاند، او ، دستانش را آرام زیر بغل دختر برد

!ی و جوانی اش بود در این سن  و سالمسبب سرمست  

.خیلی ظریفی افرا، می ترسم لمست کنم -  

.افرا قهقه ای ناب زد و دستانش را در هوا چرخاند  

.او هم تشنه ی همین بی تابی های مرد بود  

:او را آرام زمین گذاشت و باالخره لب زد  

. نمی ذاری که، داشت یادم می رفت -  

چی رو؟ -  

.اینجام این که برای چی -  

خب بگو؟ -  

هنوز قولت یادت هست؟ -  

کدومش؟ -  

  .می خوام برم دیدن پدربزرگ -

:ادامه دادجمله اش را گفت و بعد با لحن گرفته ای   

...و بیارمش اینجا -  

.افرا جیغ خفته ای کشید و دستانش را بهم کوبید  

و  این واقعا پیشرفت خوبی به حساب می آمد، دستان اهورا را در دست گرفت

:گفت  

معلوم که میام، حاال کی باید بریم؟ -  

میرم دنبالش، خوبه؟  بعد از امتحان تو -  

به این زودی؟ -  

:اهورا ترس خورده و مضطرب گفت  



.اگه االن آماده گیش رو نداری می ذاریم برای یه وقت دیگه -  

.نه نه، اصال منظورم این نبود، فقط تعجب کردم، اهورا خیلی برات خوشحالم -  

اگه بدونی امروز کجا بودم بیشتر خوشحال میشی، "هورا خندید و در دل گفت ا

"سد بزرگی بود  که من برش داشتم ،بخشیدن اونا  
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*** 

گشت، دانشگاه می رفت و  شب آخر بود و شاید فردا، ورق زندگی اش بر می

!رها شود ،حس پوچی برای خود کسی میشد،  تا شاید کمی از این  

.یک دوش اساسی هم گرفته بودتمام وسایلش را چیده بود و   

برای بار صدم وسایلش را چک کرد و باالخره روی تخت نشست، خیالش حاال 

.کمی راحت شده بود  

. چک کرددوباره   ،ساعت گوشی را هم  

فقط باید می رفت تا با سیامک برای فردا هماهنگ کند، نمی خواست استرس 

.یر رفتن داشته باشدد  

.سیامک را صدا زد که رسید، بلند پائین پله ها    

.اهورا در سالن نشسته بود و گوشی اش را چک میکرد  

.ی انداختو نگاهبه محض شنیدن صدای دختر، سر بلند کرد   

سالم، خوبی؟ داداش سیامک رو ندیدی؟ -  

!با مهگل رفتن دکتر -  

!دکتر واسه چی؟ -  

.مهبد یکم نا آروومی می کردچیز خاصی نیست،  -  

!پس چرا به من چیزی نگفت؟ -  

.نخواست نگران شی، به هر حال فردا روز خیلی مهمی افرا -  

.داد بهتر بود باشه به هر حال بهم خبر می -  

.از جایش بلند شداهورا سر تکان داد و   

حاال چیکارش داشتی؟  -  

.می خواستم بگم چه ساعتی آماده باشه -  

با اون بری؟ مگه قرار -  

!یعنی تنها برم؟ -  

:گفت اهورا طره ای از موهای دختر را با نوک انگشت کنار زد و  

!خودم می برمت، مگه می ذارم تنها باشی -  

!افرا تنها نگاهش کرد، لحنش یک جور خاص بود  

.مممنون -  

.خواهش نفسم -  

فتاد و به تپش افتاده است، ناخواسته سرش زیر اافرا حس کرد  قلبش دوباره 

.انگشتانش را به بازی گرفت  

افرا؟ -  

جانم؟ -  

دیگه نمی ترسی؟ -  



!از چی؟ -  

...از من و تنهایی -  

!افرا اخمی کرد، کاش گذشته را در همان گذشته دفن می کرد  

...نه -  

مطمئنی؟ -  

...آره -  

!پس چرا وقتی تنها میشیم حس می کنم مضطربی؟ -  

.سیاهش خیره شدافرا نگاهش را باال کشید و در چشمان   

.از ترس نیست -  

.اهورا تک خنده ای کرد و سرش را کج کرد  

هیجان زده میشی؟ -  

!!!اهورا -  

خب دوست دارم بشنوم، چرا دریغ می کنی؟جان دل اهورا،  -  

زیر انداخت، عادت به بی پروایی نداشت، هنوز دوباره دخترک بیچاره سرش را 

.وردبی طاقتی اش را به زبان بیانمی توانست   

.من رو ببین -  

.مرد این را گفت و دستان دختر را قاپید و روی قلبش گذاشت  

قلبم درد می گیره،  می خوای برات بگم، من وقتی می بینمت این قسمت  -

...چشمام می سوزه، سر گیجه میگیرم، حرارت تنم ثانیه به ثانیه باال میره  

.روی صورت دختر پاشید ،را گفت و نفسش را داغ حرفش  

بازم بگم؟ -  

.چشمانش روی هم افتادافرا به خود لرزید و   

به نفس نفس می افتم، دیگه جز تو کسی رو نمی بینم، درد بدی تو تنم  -

.میپیچه، خالصه خرابم خراب  

با اقرار های اهورا، بی حس می قلبش به شماره افتاده بود و هر ثانیه بیشتر 

.شد  

.نش دادبازوان دختر را در دست گرفت  و کمی تکا  

.به حرف میای ینمی خوای چیزی بگی؟ باشه، ولی باالخره یه روز -  

اد، نگاهش سمت دکمه های صورتی افت ،نوازشی کرد و بعدبازوانش را 

.و مشغول شد دستانش هم نافرمانی کرد  

.و خودش را عقب کشیدافرا بی هوا روی دستانش زد   

اینطوری قرار به تمرکزم کمکم کنی؟ -  

:ای زد و گفت اهورا قهقهه  

یعنی تمرکزت بهم میریزه؟ -  

.باید به دستای تو فکر کنم ،به جای سواال ،فردا سر جلسه -  

.و سفت افرا را در آغوش کشید باز خندید اهورا   

!کرد، چاره ای نداشت فردا را هم صبر می  
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.ی خورد و نق می زدمدام حرص م ،کنار افرا ایستاده بود  

:برگشت و با تشر رو به دختر گفت  

که کمند  مینو حاال وقت این حرفاست؟ تمرکزت باید روی امتحان باشه، نه این -

!و آهو چی میگن  

دست خودم نیست افرا، تو شرایط من رو نداری، اگه بابام بفهمه خیلی بد  -

.میشه  

مگه مرتکب قتل شدی؟ -  

.، حقم داریتو نمی فهمی چی میگمخب  -  

کرد، سهند هم  افرا پوفی کرد و باز چشم در چشم اهورا شد، واقعا فکر نمی

.زیادی روی نروش بود ،همراهشان بیاد، نگاه و پچ پچ های آهو و کمند  

اما انگار استرس مینو به او هم  چند سعی می کرد بی تفاوت باشد، هر

!سرایت کرده بود  

گرفت و به آن ژست خاصش نشسته بود  با  ،که در ماشینرویش را از اهورا 

:مینو در حالی که باز با انگشتانش بازی می کرد  گفت  

پدرت متوجه چیزی بشه، اون پای همه  ،مینو سهند  کامال جدی، اگرم برفرض -

.چیز می ایسته، در ضمن من  و اهورا هم هستیم، تنهات نمی ذاریم  

ی عمیق کشید،  همین مینو نگاهی به صورت مطمئن افرا انداخت  و  نفس

زنده نگه ش داشته بود، وگرنه با دیوانه بازی های  ،وهم و خیال، تا به اینجا

.می دیدزنده به گورشدنش را نزدیک سهند و شکی که محمد کرده بود،   

*** 

.سالن امتحانات باز شد و بچه ها وارد شدند باالخرهدقیقه ای بعد،   

:و گفت آمد کمند نزدیکشان   

!یشد اهورا هم بیادباورم نم -  

چرا؟ -  

!مردا اصوال حوصله این طور کارا رو ندارن -  

.اون فرق دارهخب  -  

.بله، کامال معلوم -  

بی خیال  ،سردی کالم افرا باعث نشدکمند این را گفت و پوزخندی زد، اما 

.سوالش شود  

 اون شبم خونه تون دیدم، چرا یه کاری نمی کنی با ،این پسر خوشتیپ رو -

؟شناشیمهم آ  

.اون زیاد از آشناییت خوشش نمیادآخه  -  

!ولی به نظر نمی اومد -  

.عاشق تنهاییاون چرا من میدونم،  -  

دندان های کمند را در  ،مینو زیر پوستی حرص می خورد و دلش می خواست

.تا دیگر اینطور از سهندش حرف نزند ،دهانش خورد کند  



دلش را  چیزیتنش پیچید،  در ،با حس مالکیتی که بی هوا نسبت به مرد

در او شیرین کرد،  نفس عمیقی کشید و رو از کمند گرفت، اجازه می داد 

.مال او بود و بس ،ذهنش خیال بافی کند، سهند فقط و فقط  

*** 

دو ساعتی بود که با ماشین دور می زدند و تقریبا سهند دلش داشت زیر و رو 

.میشد  

:عصبی سمتش براق شد و گفت  

!یسا بریم کافی شاپ، یه قهوه بخوریمالاقل وا -  

.بدون افراه بهم مزه نمیده -  

.سهند دستش را محکم پشت گردن اهورا کوبید و لبی کج کرد  

.زیر لب روحش را آباد کرد و دستی دور گردنش کشید هم اهورا  

خاک برسرت، یعنی نمی خوای دیگه بدون اون چیزی بخوری؟ -  

...نه -  

.چیزی نخوردم  ، صبحشده گرسنه ممرض، وایسا ببینم، من  -  

.را کشیددستی  باالجبار ایستاد و ترمزاهورا   

جان میکنی؟ شببینم چطوری قهوه نو ، حاالبفرمائید -  

.برام سفسطه نکن اهورا، یه قهوه ست دیگه -  

.اهورا پوزخندی زد و همراه سهند پیاده شد  

.منو را بستند دو فنجان قهوه اسپرسو سفارش دادند و تنها  

چی شد؟ تو که خیلی گرسنه بودی؟ -  

سهند در چشمان دوستش زل  زد، حق با او بود، بدون دخترک زیبا چشم، دیگر 

.چیزی نمی چسبید  

.از پس نق زدی اشتهام کور شد -  

!زد و سری تکان داد، به او هم تنهایی چیزی نمی چسبید اهورا پوزخندی  
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اهورا دستی سر شانه ی دوستش زد و به ساعتش اشاره کرد، دیگر وقت 

!رفتن بود  

!، کافه خلوت و سوت و کور بودانداختندبلند شدند و نگاهی به اطراف  ااز ج  

*** 

باز نگاه اجمالی انداخت و همه چیز را چک کرد، بهتر از چیزی که تصورش را می 

.ه بودتست ها را جواب دادکرد،   

.لبخند شیرینی زد و از جا بلند شد  

زیاد چنگی به دل  ،زد، اما چهره ی کمند و آهو یمینو هم بلند شد و به او لبخند

!راضی نبودند زیاد نمی زد، انگار از نتیجه کارشان  

.ایستادند سالن بیرونجلسه را ترک کردند و   

بود، مینو نفس راحتی   خانواده ی کمند آمده بودند و آرین هم به دنبال آهو آمده

.با افرا همراه شد ،کشید و بعد از خداحافظی از بچه ها  

.اهورا لبخندی زد و در آینه به افرا خیره شد  

خوب بود؟ -  

.عالی ،اوهوم -  

.سهند هم برگشت و به مینو نگاهی انداخت  

منم خوب دادم؟ -  

.جدی؟ خب خیالم راحت شد -  

و بوسه ای فرستاد، افرا  افرا تنظیم کرددر چشمان عسلی  ،اهورا آینه را دقیق

.ابرویش را باال داد و به سهند اشاره کرد   

.برایش مهم نبود ،اهورا هم خندید و استارت زد، ابدا حرف دیگری  

و خوشو بشی  به خواسته ی اهورا و سهند، نهار دوستانه ای هم خوردند

.کردند  

:گفتکرد و را سهند رو به اهوساعتی گذشته بود و باید می رفتند،   

.ممنون بابت همه چیز ،روز خوبی بود -  

.خواهش -  

.بعدا حسابی صحبت میکنیم، فقط یکم عجله کندر  اون مورد هم  -  

.پیاده شدند  اهورا سر تکان داد و سهند و مینو  

:برگشت و با لحن داغی گفت  

.بیا جلو عزیز دلم -  

.چشمی گفت و در صندلی جلو، جا گرفتهم افرا   

.عمیقی کشید و دوباره راه افتادنفس     

فکر میکنی پزشکی بیاری افرا؟ -  

!باید ببینیم چی میشه حاالخیلی امیدوارم،  -  

را باال برد، افرا خود را به شیشه چسباند و  شاوهومی کرد و سرعتاهورا 

.دوست داشت بیشتر از قبل تازگی ها  هیجان را لبخندی زد،  

.دستش را روی پایش گذاشت اهورا نگاهی عمیق به او انداخت و  



دوست داری؟ -  

چیو؟ -  

از سرعت خوشت میاد؟ -  

.اوهوم -  

قبال می ترسیدی؟ -  

!قبال احساس امنیت نمی کردم، اما حاال فرق داره -  

نگاه محبت آمیزی انداخت، چه اهورا چشمانش را تنگ کرد و به عروسکش 

.خوب که این تغییر احساساتش را به زبان می آورد  

.ا نوازشی کرد و مردد صدایش کردپایش ر  

افرا؟ -  

جانم؟ -  

برای فردا آماده ای؟  -  

دیدن  پدربزرگ؟ -  

...نه -  

پس چی؟ -  

باید قبلش یه چیزی نشونت بدم،  باهام میای؟ -  

...آره -  

.خوبه -  

!؟بازم توضیحی نمی دی -  

.خودت ببینی خیلی بهتر افرا -  

.یشمباشه، چیزی نمی پرسم، مثل همیشه ساکت م -  

.این دیگه آخریش دختر خوب -  

.امیدوارم -  

.باش -  

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



@dejhavoo20 

"پارت  دویست و شصت و پنج"  

*** 

.شام را روی میز چید و افرا را صدا زد  

.از پله ها پائین آمد و دستی به کمرش زددختر   

.من حرفی با تو ندارم -  

ه مهگل برای نتیجه امتحان داده از ظهر که رسیده بود و تنها جواب سرسری ب

!بود، همینطور با او سرو سنگین حرف میزد  

.اما مهگل برای قهرش هم دلش می رفت  

نگاهی به دخترک که حاال حسابی شکفته بود و مثل الماس می درخشید، 

.انداخت  

.دوستش داشت، دقیقا اندازه ی خواهر نداشته اش  

.دلبری می کرد حسابی کهزیبا و فریبنده شده بود، موهای بلندش هم   

!اوف چقدر خشن -  

چرا بهم نگفتی مهبد مریض شده؟ -  

.عزیز دلم، چیز خاصی نبود، یه سرماخوردگی ساده بود، همین -  

.باشه به هر حال باید بهم می گفتی -  

.مضطرب بشی  نخواستم شب امتحان -  

دیگه بی خبرم نذار، باشه؟ -  

.چشم ،چشم عزیزم -  

بوسه ای روی گونه اش زد، او هم مهگل را بی شک مثل افرا نزدیکش شد و 

.خواهرش می دید  

.شام آماده ستعزیزم، بیا حاال  -  

، مهبد کجاست؟باشه -  

.پیش خاطره ست، االن اونا رو هم صدا می زنم  

اهورا هنوز نیومده؟ -  

.نه عزیزم -  

.کشید، همزمان سیامک هم رسید  ولجاش را افرا سر تکان داد و صندلی   

.سالم داداش -  

  سالم عزیزم، کنکور چطور بود؟ -

.خدا رو شکر همه چی خوب بود بله، -  

.من بهت ایمان دارم عزیزم، مطمئنم قبول میشی -  

.ممنونم داداش -  

.مردانه ای زد و نشست سیامک لبخند  

داداش سیامک؟ -  

جان دلم؟ -  

اهورا میگفت فردا قرار بریم جایی؟ شما می دونین کجا؟ -  

چینی به پیشانی انداخت، می دانست، اما به اهورا قول داده بود، سیامک 

.چیزی به دختر نگوید، از دروغ خوشش نمی آمد، اما مصلحتی بود  

!نه عزیزم خبر ندارم، شاید قرار برین تفریح -  



تفریحی در کار نیست، انقدر وقتی ازش حرف میزد تشویش داشت، که ... نه -

!رنگ صورتش پریده بود  

 نمیکه می دانست، افرا چقدر روی رفتار و حرکات مرد دقیق است سیامک 

طور خواسته بود و او مجبور  گول زد، اما اهورا این با چیز های سادهشود او را 

.به اطاعت بود  

.مهبد و خاطره هم آمدند و همه گی کنار هم شام را خوردند  

داد و  یواکنش نشان م ،مهبد کمی بزرگتر شده بود و به صدا های اطراف

.می آورد  شد و حسابی حالشان را جا همین باعث خنده ی بقیه  می  

*** 

.افرا از جا بلند شد و تشکری کرد، دستپخت مهگل حرف نداشت  

.واقعا مزه داد مهگل جان -  

.نوش جونت عزیزم -  

کمک کنم؟ -  

.نه امشب رو استراحت کن که  از فردا باید جبران این چند ماه رو بکنی -  

.ین را گفت و خنده ی دندان نمایی زدمهگل ا  

.افرا هم لپش را کشید و چشمی زیر لب گفت  

.اما تمام حواسش پی نیامدن اهورا بود، خیلی دیر کرده بود  

!سابقه نداشت تا این وقت شب در عمارت نباشد  

!شب خوشی گفت و سمت اتاقش رفت، شاید بهتر بود تماسی بگیرد  

*** 

.ی اهورا را گرفت گوشی اش را برداشت و شماره  

!، اما هنوز تماسی برقرار نشده بوددپنج بوق پیاپی خور  

.دلشوره اش بیشتر شد ،بی هوا  

!قطع کرد و دوباره گرفت، بازهم هیچ  

...برای بار سوم گرفت که  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



@dejhavoo20 

"پارت  دویست و شصت وشش"  

*** 

.یچیددر گوشی پ ،ل نشسته ی اهوراصدای بی حال و به ٍگ  

حسی درونش می چشمانش را بست و باالخره، نفس راحتی کشید، اما 

.گفت، اتفاق بدی در راه است  

:با لحن تندی به حرف آمد  

چرا گوشی تو جواب نمیدی؟ کجایی اهورا؟ -  

.چیزی نیست...خوبم -  

  یعنی چی؟ چرا هنوز نیومدی، بگو چی شده؟  -

  .هیچی نیست عزیز دلم -

.چیزی در ذهنش جرقه زد !بودر عادی و غیصدایش کش دار   

.قلبش به تپش افتادناخواسته،   

چیزی خوردی اهورا؟باز  -  

.اهورا چشمانش را روی هم گذاشت، خورده بود، آن هم تا خرخره  

...نه -  

!به من دروغ نگو -  

.خوردم ،آره -  

 ه داشت اوضاع معده اشتاز اهورا شورش را در آورده بود، وره در رفت،کاز دختر 

.کمی بهتر می شد  

.صدایش را این بار روی سرش گذاشت و فریاد کشید  

واسه چی اهورا؟ ،تو غلط کردی؟ چرا -  

، مجنون که می گفتند، اهورا قهقهه ای زد، حالش اصال دست خودش نبود

!همین بود؟  

چیه؟ تو بهم بگو؟ شاما درست...آره راست میگی،  غلط کردم -  

اهورا االن کجایی؟ -  

!منمی دون -  

.ی، دیگه اسمت رو نمیارمگزود باش جواب بده، به خدا اگه ن -  

نفس هایش   مرد به خود لرزید، به خاطر او، حضورش، صدایش، چشمانش،

!انداخته بودو حال خودش را به این روز   

!به چه کارش می آمد؟ ،قهرش  

.، زود بر می گردمگردم تو نگران نباش، بر می -  

رها شد و صدای گوش خراشی در  ز دستشجام ا، گفتکه را  جمله اش 

.گوشی پیچید  

، تو داری با خودت چیکار اهورا؟ وای خدای من، دارم دیونه میشم چی شد -

 میکنی؟

.چیزی نیست عروسکم، آرووم باش، آرووم -  

صدایش انگار از ته چاهی عمیق بیرون می آمد، ثانیه ای بعد، تماس قطع شده 

.اکو میشد بود و صدایی زننده ای  در گوشی  

.عصبی و لرزان، دوباره شماره اش را گرفت  



!اما مشترک مورد نظر، دیگر قادر به پاسخگویی نبود  

!انگار داشت خود را به فنا می داد دلش چنگی زد، اهورا  

چشمانش بی واسطه از و اشک سریع از پله ها پائین آمد، سیامک را صدا زد 

.راه گرفت  

.رت وحشتزده ی افرا خیره شدو به صو سیامک سراسیمه جلو آمد  

جانم، چی شده افرا؟ -  

.ه بودداداش، اهورا زنگ زد -  

!خب؟ -  

.کنم پیداش کن بازم خورده، حالش خیلی بد بود، خواهش میانگار  -  

.االن بهش زنگ می زنم چرا آدم نمیشه؟! اوف، از دست این مرد -  

.گوشیش رو خاموش کرده، جواب نمی ده -  

!اوف، ای بابا-  

، اگه حالش بد بشه چی؟یه کاری بکن رو خدا تو داداش -  

.باشه گلم، آرووم باش، میرم دنبالش -  

مگه می دونی کجاست؟ -  

!فکر کنم -  

.بریم پس زود باش -  

!تو کجا؟ -  

منم میام، توقع نداری که همین جا آرووم بشینم؟ -  

!باشهدختر خوب اومدن تو که فایده ای نداره، ممکن تو شرایط نامساعدی  -  

.برام مهم نیست، باید ببینمش -  

زل زد، مطمئن و قاطع بود، به ناچار تسلیم  افرا سیامک در عسلی چشمان

!، اما مانده بود به اهورا چه بگوید شد  

.مرد رفتن کسی به غیر از او را به آن  عمارت، ممنون کرده بود  

.اما خب افرا هم، هر کسی نبود، همه ی وجود و سجوِد اربابش بود  

 به مهگل هم خبر بی خیال مراوده ی بعدش با اهورا شد و رفت تا حاضر شود،

.و راهی شد داد  

ا بابت این بی مالحظه گری زن بیچاره هم کلی حرص تو دلی خورد و ارباب ر

.شماتت کرد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



@dejhavoo20 

"پارت  دویست و شصت و هفت"  

*** 

داداش سیامک؟ -  

.بله عزیزم -  

نم بگو داریم کجا می ریم؟ک خواهش می -  

، می رفت طفره  این چندمین بار بود که افرا پرسیده بود و سیامک از جواب دادن

.و دنده را عوض کرد شیدک آهی  

!ندباالخره که می فهمید، شاید اصال بهتر بود قبل از رسیدن، کمی آماده اش ک  

.عتماد بشهقول می دی در موردش با اهورا حرفی نزنی، نمی خوام بهم بی ا -  

.باشه داداش، قول میدم، تو رو خدا بگو، دارم از دلشوره می میرم -  

:سیامک با لحن تلخی گفت  

.داریم میریم جایی که قرار بود، ارباب زندگی جدیدش رو اونجا شروع کنه -  

!متوجه نمیشم چی می گی؟ -  

.عشق زندگیش ،تو یه عمارت جدید، باسایه -  

؟!او را به آن جا کشیده بود ،جا شد، یعنی گذشتهچیزی درون قلب دختر جا به   

!اخمی کرد و نفسی گرفت، چقدر زندگی این مرد، مرموز بود  

خیلی دوستش داشت؟ -  

...آره خیلی -  

ناخواسته ادا کرده بود، اما نمی دانست همین را بی اراده و جمله سیامک این 

!دختر آورده استو حال چه به روز  ،یک جمله ی کوتاه  

.بیشتر در خود مچاله شد و نفسش بیشتر گرفت ،با شنیدن این حرف افرا  

سیامک برگشت و نگاهی به دختر کز کرده انداخت، وایی گفت و سریع در پی 

.ر آمددجبران   

اون موضوع مال گذشته ست، اهورا دیگه هیچ حسی به اون زن  ،عزیز دلم -

!عفریته نداره، حتی اگه می تونست نفسش رو می گرفت  

شبونه تو خونه ی  ،ازش متنفر بودواقعا س برای چی االن اینجاست؟ اگه پ -

!ش نوشیدنی نمی خوردقدیمی عشق  

.سیامک ترمزی زد و گوشه ای  ایستاد  

:دقیق در چشمانش خیره شد و گفت  

.داری اشتباه می کنی، اهورا رو همون بی شرف نابود کردافرا،  -  

!نشون میدهولی شرایط چیز دیگه ای رو  -  

تند باز و بسته می  ،سیامک سری تکان داد و در حالی که پره های بینی اش

:شد، به حرف آمد  

درست شب قبل از محرمیت شون، توی همین عمارت با جمشید  ،اون بی صفت رو ،اهورا -

پارسا دید، هیچ مردی دوباره نمی تونه تو این شرایط به عشق قدیمیش برگرده، ثانیه به ثانیه 

...، پس تمومش کن این اراجیف روعذاب ختر، زجر وزجر و عذاب د  

.افرا بی هوا به خود لرزید، اما سیامک دست بردار نبود  

خورد، تو حق نداری به خاطر چیزی که  اصال  اوناز رو  اهورا بزرگترین ضربه -

.کنی شمتهم ، وجود نداره  



از پر ،  چشمان مرد، را باال کشید و به سیامک نگاهی انداخت چشمانش افرا

!خشم بود  

من کسی رو به چیزی متهم نمی کنم، خودش با رفتارش باعث میشه  -

.قضاوتش کنم  

بعد از آن   آن هم ،سیامک به افرا هم حق می داد، آمدن اهورا به این عمارت

.مرتکب شده بود ،هر حالدر   فاجعه، حماقت محض بود، حماقتی که اهورا  

نداره، به درست یا غلط بودن  زنون من فقط می گم، اهورا دیگه حسی به ا -

چند اگه به من بود، حتما مانعش می شدم، اما  کاری ندارم، هرهم تصمیمش 

.تو ناراحت بشی و عذاب بکشی ،نمی خوام به خاطر این موضوع  

فهمیده بود که سیامک و مهگل از حس بین شان مطلع شده اند، اما شدت  و 

سیامک معذبش کرد، هنوز نمی حدتش را نمی دانست،  برای همین، حرف 

!راجع به این موضوع صریح صحبت کند ،توانست با شخص ثالثی  

.چند حاال، شرایط وخیم تر از خجالت های او بود هر  

باشه اصال به درک که برای چی به اون خونه ی کوفتی رفته، فقط می خوام  -

.ببینمش داداش  

.سیامک نفس آسوده ای کشید و استارت زد  

*** 

ی عمارت شاهانه ی اهورا ایستاد و نفس حبس شده اش را بیرون داد، روبرو

.خودش اینجا را برای عروس و داماد آماده کرده بود  

.خب رسیدیم -  

:افرا نگاهی گذرا انداخت و رو به سیامک گفت  

.کنم اجازه بده می خوام خودم برم داداش، خواهش می -  

تو چه وضعیتی، ممکن انقدر  این دیگه محال افرا، من االن نمی دونم اون -

!خورده باشه که نفهمه داره چه غلطی میکنه  

.اش بهت التماس می کنم، می خوام باهاش تنها حرف بزنمداد -  

.سیامک اخمی کرد و سریع پیاده شد  

افرا هم دستگیره را کشید و پیاده شد، روبرویش محکم ایستاد و دوباره 

.قسمش داد  

...تو رو به جون -  

:را به نشانه ی سکوت باال برد و گفتمرد دستش   

دیگه جون کسی رو قسم نخوری، یادت که نرفته؟  بهت هشدار دادم -  

:دستان مرد را در دست گرفت و مغموم به حرف آمد ،افرا سر به زیر  

.خواهش می کنم این فرصت رو ازم نگیر -  

:وح گفتسیامک که خواهش و تمنای دختر، باالخره مجابش کرده بود، سرد و بی ر  

.میام داخل حیاط، و از اونجا حواسم بهت هست -  

افرا دستی بهم کوبید و بوسه ای روی گونه اش زد، مرد خندید و دستی روی 

.شانه اش گذاشت، تا همراهش شود  

.ممنونم داداش، قول میدم پشیمون نشی-  

.امیدوارم  

 



@dejhavoo20 

"پارت  دویست و شصت و هشت"  

*** 

 

*** 

که از سالن می آمد، شکش لید انداخت و با دیدن نور اندکی سیامک آهسته ک

.به یقین بدل شد ،از حضور اهورا  

نگاهی به حیاط خاک گرفته  و ویران انداخت و متاسف سر تکان داد، اهورا در 

!تقاص داده بود  این زندگی بیش از حد  

آهی کشید و روی تاب آهنی زنگ زده نشست، تا دخترک برود و عشقش را از 

.این منجالبی که در آن دست و پا می زند نجات دهد  

*** 

در شریان  ،در دل افرا هم غوغایی بود، نفس نفس می زد و حس ترسی عمیق

.قلبش می جوشید  

.در را گشودکشید و  ینفس عمیق و بلند  

فرو رفته بود، اخمی کرد و باز قدمی  ،سالن در مه غلیظی از دود سیگاه

.برداشت  

، صدایی هم نمی آمد، دلشوره داشت خفه اش می کرد، اهورا را نمی دید

پر و خالی که  و باطری های  همه جا سرک کشید، روی کانتر پر بود از جام ها

.صاحبشان را نشانه رفته بودند  

.قلبش پر تپش می زد و از زور ترس و اضطراب، نایی برایش نمانده بود  

مدفون شده  ،زیر تلی از خاکبا شکوه بود، اما ، به اطراف انداخت اجمالی نگاه

چقدر بود، غده ی اشکیش باز جوشید، دلش به حال اهورا می سوخت، 

!طالعش نحس بود  

سرکی به اتاق ها کشید، اما هیچ اثری از مرد نبود، کالفه اتاق بعدی را هم 

.رصد کرد، اما چیزی دستگیرش نشد  

رش رسید انداخت، آنجا هم نبود، فک  بهداشتیبی رمق نگاهی به سرویس 

.شاید، دوباره خود را زیر آب سرد رها کرده باشد  

.یش به بازی در آمدشد، با صحنه ای اسف بار روبروحمام به محض اینکه وارد و   

ظاهرا از هوش هم زیر آب رفته بود، از سر و رویش آب می چکید و  ،مرد با لباس

!رفته بود  

.خیز برداشت مرد تنش  لرزی کرد و سمت  

سالهای بود که دیگر نبضش   یزد و تکانش می داد، اما انگار مبلند صدایش 

!نمی زد  

.آب را روی سرش باز کرد و باز تکانش داد  

.دقیقه ای کشدار گذشت، تا باالخره اهورا چشمان شب زده اش را گشود  

نفس به ریه هایش برگشت و باز اشک بود که می بارید و روی گونه هایش می 

.افتاد  

ت؟ نمی گی می میرم؟چی کردی با خود -  

.اهورا فقط ناله ای کرد، جانی در تنش نمانده بود   



دیگر  تابه سینه کشید، دلش می خواست در او حل شود را نشست و سر مرد 

.من و تویی نباشد  

...یه حرفی بزن اهورا، یه چیزی بگو -  

مرد که انگار کمی هوشیاری اش برگشته بود،  نفسش را آرام بیرون داد و  

.افرا گذاشت ی  روی دستان مشت شده دستی  

اهورا من دیگه ! چرا اینجایی اهورا؟ چی شده باز؟ ببین با خودت چی کردی -

طاقت ندارم، دیگه کم آوردم، دیگه نمی تونم ببینم زجر کشیدنت رو، تمومش 

.کن  

...تمومش کردم افرا -  

یالش را کمی خ صدایش خش دار و سنگین بود، اما همین که به حرف آمده بود،

.راحت کرد  

تو قول دادی، باز زیر قولت زدی؟ -  

.دیگه نمی زنم -  

!چطوری باورت کنم؟ -  

افرا؟ -  

دستانش را دور سرش حلقه کرد و صورتش را نوازش وار روی صورت اهورا 

.کشید  

جان دلم؟ -  

میشه بریم؟خیلی خسته م،  -  

.افرا هق هقی کرد و دستی زیر بازوان مرد برد  

.و کنار دیوار نشاندرا از آن گنداب بیرون کشید  کشان کشان او  

:بلند شد تا سیامک را صدا بزند که اهورا به حرف آمد  

چطوری اومدی اینجا؟ -  

.از سیامک خواستم -  

بود که سیامک از حرفش سرپیچی  یاولین باراین اهورا خنده ی بی جانی زد، 

!خوشحال می شداو کرده بود و   

.تر روی نیم تنه اش افتاددستان افرا را کشید و دخ  

 ، افرا گریان همراهینگاهش در نگاه دختر قفل شد و لبانش را به بازی گرفت

هم آغوشی طوالنی، چیزی که انگار کیمیا و  ککرد، دلش له میزد برای ی اش

!کمیاب شده بود این روزها  

با اهورا بودن  می خواست، بشیند،  نوازشش کند، لب  ،دلش یک دل سیر

.ببوسد و از بی قراری های مرد بشنود هایش را  

چیز می خواهد،  کی ،از عاشقی بگوید، از تمنا و خواستنش، از اینکه تنها و تنها

...یک جفت چشم سیاه هرمان زده را  

.او اهورایش را می خواست  

ه بود، تکانی به تنش بخشید دوباره انگار جانی ،طعم لبهای افراکه حاال  اهورا

.گ تر در آغوش گرفتو افرا را تنخورد   

.افرا سرش را پس کشید و اخمی کرد  

  بازم حرفی بزنی؟ ینمی خوا -

.افرا لعنتی رو هم بسوزونم اتاومدم اینجا تا اون خاطر -  



.تمومش کن، دیگه نمی خوام چیزی از گذشته باشه ؟چقدر کینه اهورا -  

نجام برسه، به سراتموم شد افرا، فقط می مونه قولی که تو بهم دادی، اونم  -

.دیگه چیزی برای فکر به گذشته نمی مونه  

افرا گریان و ماتم زده نگاهش کرد، نمی دانست چه انتظارش را می کشد، فقط 

!پایبند به قولش بماند شودبآنقدری بزرگ نباشد که  ،راز پنهانآن کرد،  دعا می  
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*** 

روی تخت نشاند و بعد اشاره ای کرد تا سیامک برود، به کمک سیامک، مرد را 

سیامک که حاال مطمئن شده بود، اهورا هنوز قابل اعتماد است، سری تکان 

.داد و از اتاق بیرون زد  

:سمتش آمد و سراسیمه پرسید ،مهگل به محض بیرون آمدن سیامک  

باز چی شده سیامک؟ -  

فت، بریم بخوابیم، خیلی  گردر دست مرد پوفی کرد و دستان سرد مهگل را 

.خسته م، برات می گم  

ارباب شان حال تا سیامک باز هم از خرابی  ،مهگل مضطرب همراهش شد

.برایش بگوید  

*** 

!چشمی بر  هم زد و خیره صورت بی رنگ مرد شد، حسابی کم آورده بود  

اهورا؟ یمی تونی لباست رو عوض کن -  

!حسش نیست، بذار بخوابم -  

.نمی شه، بذار کمکت کنم که اینطوری -  

اهورا بی میل دستش را کش داد تا افرا لباسش را بیرون بیاورد، بی حس بود و 

.این بی حسی عذابش می داد  

:تنها شلوارک اسپرتی سمتش گرفت و گفت  

.این رو بپوش  و بخواب -  

.اهورا اوهومی کرد، لباس را گرفت و از فرت خستگی خود را روی تخت رها کرد  

.مانع شد ،اما صدای خزان زده ی مرد ، تش را کرد تا برودافرا پش  

!امشب تنهام نذار افرا -  

!برگشت و نگاهش کرد، ملتمس بود و پر نیاز  

کنارش روی تخت نشست، نور کم سوی آباژور کنار تخت، روی صورت  اهورا 

!می تابید و استیصالش را فریاد می زد  

میدونی چقدر دوستت دارم افرا؟ -  

نمی تواند  ،در این دنیا کس ت نگاهش کرد، اگر زمانی مطمئن بود، هیچافرا ما

که توصیفی ی ب عشقنفرت اهورا را برانگیزد، حال مطمئن بود،  ،تا به این حد

!نشده استتا به امروز میهمان کسی  ،یزداز چشمانش می راینگونه   

.و نوازشی روی دستان سردش کشیدنفس عمیقی کشید   

.می دونمآره  -  

.ورا خود را کمی کنار کشید و با چشمانش اشاره کرد تا کنارش آرام گیرداه  



چشمی برهم زد و بی اراده روی تخت خزید، آرامش از جانش گریزان بود و او 

.برای رسیدن به آن، نیازمند آغوشی از جنس اهورایی بود  

.سرش را روی بازوان مرد گذاشت و چشمانش را بست  

*** 

ود و هر دو در سکوت، تنها به صدای قلب پر تپش چند دقیقه ای گذشته ب

برایشان جذابیتی  ،گوش می دادند و انگار هیچ اصواتی در این دنیایکدیگر 

!نداشت  

*** 

صورتش را به الله ی گوش دختر نزدیک کرد، نفس داغش را منقطع بیرون داد و 

:با آوایی محسور کننده گفت  

.عاشق نفس هاتم افرا -  

که شاید تا ابد سرد  ،داغی گذاشتختر به بازی در آمد و لبانش روی صورت د

!شدنی نبود  

این  ،دستی روی لب های دختر کشید و باز با صورتش نوازش کرد، می پرستید

روی آسمانی را، کسی که او را از فرش به عرش رسانده بود و اهورایی  یپر

!دیگر ساخته بود  

:باز کنار گوشش نجوا کرد  

 هیچ امیدی برای نفس کشیدنتو بدون ، و توخالی بدون تو هیچم، پوچ -

...با تو زنده م افران ، منیست  

نشسته و مرسیه می   که پای قتلگاه خود ،حرف هایش شبیه کسی بود

این عاشقانه  ،هم دوست داشت هم دوست نداشت، بوی غم می داد! خواند

!ها  

.برگشت و با دستانش صورت مرد را قاب گرفت  

بوسه های طوالنی میهمانش گذاشت و  اهورا لب های لبش را بی هوا روی

.کرد  

سرش را پس کشید و روی چشمانش را هم بوسید، گونه لحظه ای بعد، 

.را هم هایش و چانه ی خوش فرمش  

قدیسه ای را می بوسید، که قرار بود در فردا ی او هم انگار داشت مجسمه 

.شفایی باشد بر دل به خون نشسته اش ،روزی  

*** 
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باز داشت رسوایش  ،اهورا از خود بی خود شده بود و نفس های تند شده اش

لبانش را روی گلوی دختر کشید و ، می کرد، کمی در جایش جا به جا شد

.تن افرا به بازی در آمددستانش روی   

ده بود و قلبش جایی منقبض ش ،زیر دستان پر قدرت مرد ،سینه های ظریفش

.برای تپش نداشت  

.زد دختر روی جناق سینه ،سرش را کمی پائین گرفت و بوسه ای عمیق  

مدام گر می گیرد و ثانیه ای بعد،  ،افرا حس می کرد در نوسانی ناشناخته

.بی هوای مردبوسه های  زیر ،دوش تنش زمهریری می  

!نی بودمرد رویاهش، جداب و خواست ...نگاهش کرد، جذاب بود  

خمیه زد و با چشمانی که  از خون خود می  افراکامل چرخید، روی اهورا 

.تن دختر را نشانه رفت ،جوشید  

!ظریف بود و بی انتها  

زیر دستانش جوشید،   افرا کف دستانش را روی صورتش گذاشت، چشمان

با نوازش سر  ،شد، باالتنه اش آتش گرفت و اندام زنانه اشتب زده  شلبهای

.به اوج رسیدان مرد، انگشت  

پیچید و  ،شنروی دستا با حس رطوبِت ،انحنای کمرشدردی عمیق در  

ه چشمانش خمار تر شد، تا مرز شکستن تمام تابو های ذهنش، چیزی نماند

.که همه چیز را همین امشب تمام کند تا مرز این ،بود  

.نفس نفسی زد و خود را کمی کنار کشیداما   

دختر بود که روی شکمش مشت شد و روی پائین تنه  دستان ،بار اینهر چند 

.اش به بازی در آمد  

ممکن بود نقشه هایش هر آن،  اهورا در حال تجربه ی شوکی عصبی بود و 

!نقش بر آب شود  

!چشمانش عجیب می سوختنفس هایش کند شده بود و   

:اما به خود کمی جرات داد و به حرف آمد  

ال من شدی، تجربه ای رو حس کنی  که تا قول می دم وقتی تمام و کمال، م -

 لمس نکرده باشه، قول میدم، خاطره ای بسازم  ،معشوقیبه اون روز، هیچ 

.الیق بهترین هاست ،فقط خنده به لب هات بیاره، افرای من کهبرات،   

*** 

شب از نیمه گذشته بود، اما هنوز خواب به چشمان عسلی اش نیامده بود، 

! نمی فهمیدد اهورا را اصال معنی این جذر و م  

چقدر زمان الزم بود، تا اهورای  ؟!هنوز نمی دانست، مرد با خود چند چند است

.د، از این همه انتظار خسته بودسانواقعی را بش  

*** 

چند سبد گل در دستش بود و با پاهایی لرزان، سمت آن ها قدم بر می 

حال خوشی ندارد،  اومی دانست  مرد داشت، رنگ و روی افرا هم پریده بود و

.اما دیگر وقتش بود  



.گذاشت شسبد های گل را روی سنگ قبر مادر و پدر ،شد دوال  

.هنوز در دستانش بود ،سبد گل سوم  

.تنها نظاره اش می کرد ،افرا مضطرب و پر تشویش  

.نترس، بیا جلو -  

.خیره شد ،افرا سست قدمی برداشت و به نوشته های روی سنگ قبر  

...سوگند و پدرم ناصر، باهاشون آشنا شو، مادرم کنم معرفی می -  

!افرا به سنگ قبر ها خیره شد، اهورا عجیب شبیه مادرش بود  

قطره ی اشکی از چشمانش چکید و روی دستش افتاد،  غم مرد را در 

.چشمانش می خواند و نمی توانست آن را تاب بیاورد  

!اهورا نشست، سبد هنوز میان دستانش بود  

گ قبر پدر کشید و نفسی گرفت، خنده ی بی جانی زد و بعد دستی روی سن

:رویش را سمت سنگ قبر مادر برگرداند و با لحن غمباری گفت  

آوردم که ببینی، به چشماش نگاه کن، اون فرشته ی سوگند، افرا رو  سالم -

.، خوب نگاش کنمن، کسی که امید زندگیِم  

 پر خون می ،نیه به ثانیهاهورا می گفت و اشک می ریخت، می گفت و دلش ثا

.دل می زد ،در معرض انفجار شد، می گفت و  غمباد گلویش  

.کرد چیزی که افرا می دید و حسش می  

.ش گذاشتا دستی روی شانه کنارش چمباتمه زد و  

.کنم دیگه کافی اهورا، خواهش می -  

.افرا دارم خفه میشم، خیلی عذاب می کشم، خیلی -  

، قولت که یادت نرفته؟ولی قول دادی تمومش کنی -  

...پس بشین تا همه چیز رو برات بگمنه، یادم نرفته،   -  

بی صدا تر از همیشه، چشم دوخت به لب هایی که باز و بسته  و افرا مظلوم 

.شد و اصواتی گنگ را به گوشش می رساند می  

*** 

 اهورا میگفت، از بچگی، از دوران خوشی که لبخند را بر لبانش می دوخت،  از

زندگی می گرفت، از مادری که تا آن  شچند کمرنگ، اما از وجود پدری که هر

.نفسش بند نفس هایش بودشب لعنتی،   

، وارد زندگی شان شد، از وقتی که او منحوس یشخصو گفت از لحظه ای که 

کمرنگ تر و  ،، کم کمسیاهدر پس آن سایه  ،شد عشق پنهان مادر و باقی همه

.کمرنگ تر شدند  

قصه هایش، از وقتی  ظاهری می ساخت، همچون پرنسِسی که مادر  از وقت

.می کردو جادو که عطرش همه جا می پیچید و سحر   

ه حریم خانه شان پا ب مرد،از آن شب لعنتی خانمان سوز، از آن شبی که 

.گذاشت و ناصری که بی هوا پیدایش شد  

.یا زود، می رسید بی هوا که نه، خبرها دیر  

زیر دست و پای یک مرد غریبه دید و  ،ناصر،  زنش را عریان از لحظه ای که

...همان جا، شد لحظه ی آخر  



سوگند، از زجه هایش و باالخره از چوب   ، از زیر دست و پا له شدنفرار مرداز 

خاکستر  ،در آتش خشم و کینه ای ابدی ،کبریتی که زده شد و همه جا یک آن

.شد  

 ناقص بود، انگار عالئم حیاتش اما ، تکان می خورد شلب های ،حرف می زد

!کوبید قلبش نمیدیگر   

.از عقده های کودکی ،فقط غده ای چرکین بود ،نفسی دیگر نبود  

:اشکی که می بارید را با پشت دست پس زد و گفت  سیل  

چرا تو قربانی شدی؟ تویی که هیچ کار حاال البد می خوای بدونی، این وسط  -

!این ماجرایی؟  

.فقط بی صدا نفس می کشید ،ه به شراره های چشمانشافرا زل زد  

!دیگر چه فرقی داشت، گذشته، گذشته بود  

افرا اون کسی که من و زندگیم رو نابود کرد، اونی که پدرم رو زیر خروار ها  -

، مسعود یه عقده ای به تمام معنا ساخت ،خاک مدفون کرد، اونی که از من

...بود  

.اره روی سرش چرخید و نبضش به شماره افتادافرا حس کرد، دنیا به یک ب   

کسی که تو بهش می گفتی بابا، اما نبود، افرا اون پدرت نبود، اون یه پست  -

تمام بدبختی های من و تو شد، می فطرت بود، یه شیاد کثیف، که مسبب 

...فهمی چی میگم؟ اون باعث و بانی همه چیز بود، همه چیز  

کرد، مثل آدمی گنگ و بی جان، مات نا کجا افرا دیگر نمی شنید، حس نمی 

.آباد بود  

.باید بازی را تمام می کرداو اهورا دستش را گرفت،   

شد، ادامه دادن این  همه چیز را می گفت و تمام میاو دختر در شوک بود، اما 

.ماجرا، یعنی به گل نشستن جفتشان  

.افرا بی اراده همپایش شد  

!، که نامش عجیب آشنا می زدحاال روبروی سنگ قبری نشسته بود  

"نارین صمدی"   

سرش زنگی خورد، این دیگر مادرش بود، مادر عزیزش، مادر مهربانش، مادری 

از بند هر چه تبیعد و  شبیاید و براهندتا شاید  ،بود شکه سال ها چشم انتظار

.تحقیر است  

که نفسی به ریه  ،فریاد پر بغض کدلش یک های های بلند می خواست، ی

!!!، رهاییش بدمد، شاید اصال دلش مرگ می خواست، بی نفسیهای  

.نبودن این نفس های سنگین را می خواست ای خدایا، دلش  

!نباشددنیا مادرش دیگر در این   باور نداشتو   

.محال بود مرده باشداصال   

...او مادرش بود، نارینش، عزیزش  

.برگشت و نگاهی ماتم زده به مرد انداخت  

ن، دتو رو از خانواده ی خودت دزدی ،ت نبود افرا، اون زن و مرداون هم مادر -

 بعد از ،مادرت هم می دونست، اما هیچ وقت همپای کثافت کاری های مسعود

...از اون کینه به دل نگیراومدن تو به زندگیش نشد،   

.افرا می لرزید و فشارش هر لحظه رو به افول بود  



 به ،و سرگیجه ای ناخواستهدر قفسه ی سینه اش پیچید  ،دردی عمیق

.سراغش آمد  

!کردمیاهورا نگاهش کرد، فرشته ی مرگ را انگار باالی سرش حس   

.افرا بی هوا روی زمین افتاد، هینی کرد و سمتش آمد  

...بلند شو ،بلند شو افرا -  

:افرا بی  جان، دستش را به عالمت ایست جلو آورد  

.نزدیک نشو، به من دست نزن -  

...اما افرا -  

سرش را تند تکان داد و با چشمانی که از  حدقه بیرون زده بود، تنها نگاهی به 

!از جا بلند شد، تمام تنش پر از خاک مرده ها شده بودسست انداخت  و   او  

.شروع به دویدن کرد ،نگاه آخر را انداخت و بی وقفه   

.اهورا شوک زده، همراهش می دوید و صدایش می زد  

.ود نبوداما افرا در حال خ  

.می دویید و نعره می زد فقط مثل دیوانه ای رها شده از زنجیر،   

، اما هیچ خیره بودندمردم با وحشت به او و مردی که به  دنبالش می دود، 

.کس نزدیکش نمی شد  

از روی سنگ قبری پرید، دستی روی تنه ی درخت کشید و پایش مماس 

...ت خیابان شد لآسفا  

تیک ماشینی، باالخره همه چیز را در کسری از ثانیه صدای جیغ السیک آن، و 

!متوقف کرد  

*** 

"شش ماه بعد"  

سام نمی خوای باهاش حرف بزنی؟  -  

.تمومش کناصرار نکن شیده،  -  

پروژه و همه چیز به درک، اون داره و به خدا به خاطر  خودم نیست، اصال من  -

کوت کرده، غمباد د حرف بزنه، شش ماه سایذره ذره نابود میشه،  اون ب

.چیزی عوض نمیشهرفتارا میگیره، با این   

! نمی دونم؟ این چیزا رو فکر میکنی خودم -  

و شبا یاد این جا شش ماه فقط  روزا م پس چرا دست روی دست گذاشتی؟ -

؟نوشیدنی می خوره،  فکر میکنی چقدر دیگه می تونه دووم بیاره  

به هیچ دردی نمی  ، بدون انگیزهشیده بعضی وقتا زنده بودن و ادامه دادن -

!خوره  

:شیده در صورتش براق شد  و با لحن تندی گفت  

یعنی چی؟ یعنی می خوای سکوت کنی تاه شاهد مرگش باشی؟ -  

...هر چی من بگم یک مشت اراجیف محضمن االن  -  

!نمی فهممت سام، نمی فهمم -  

 ا تصور میقطره اشکی از گوشه ی چشمان مرد چکید، چه کسی این عاقبت ر

برای دوستش  ،کرد، اهورا مثل مرده ای متحرک،  روبرویش بود، اما هیچ  فعلی

!از دست او ساخته نبود  

.بغضش را فرو خورد و سرش را زیر انداخت  



سام جواب آزمایشش رو گرفتی؟ -  

!دارم میرم سراغ دکتر کبیری، خیلی دلواپسم شیده -  

که پیش گرفته،  راهیون داشت و با با بیماری پیشرفته ای که ابایدم باشی،  -

...منتظر هر خبری باش  

سام نفس حبس شده اش را آرام بیرون داد و با چشمانی اشک بار، سمت 

.اتاق دکتر رفت  

.تقه ای به در زد و وارد شد  

.سالم دکتر جان -  

سام خسته  ی نادر سرش را بلند کرد، عینکش را برداشت و خیره ی چهره ی 

.بدهد، اما  مجبور بوداو  اشت، این خبر را شد، اصال دوست ند  

.سالم پسرم، خوبی؟ بیا بشین -  

جواب آزمایش رو گرفتین؟ ،دکترممنون  -  

.نادر اخمی کرد  و سرش را زیر انداخت  

...بله -  

خب؟ -  

...متاسفم سام -  

.روبروی مرد ایستاد ،سام از جایش بلند شد و با دهانی باز  

!به کارش نمی آمدتاسف   ،شرایطاین در  نفسش  تنگ شده بود،  

!منظورتون چیه دکتر؟ -  

...باید پیوند بشه، درمان دیگه جواب نمیده، سیروز کبدی -  

؟!چطور او را حاضر به پیوند می کردند ،دنیا دور سر سام چرخید، در این وانفسا  

.پایش سست شد و بی حس روی اولین صندلی نشست  

!کنه اون موافقت نمی -  

.رش کنیباید مجبو -  

.نمی تونم -  

.سام از دستش می دی -  

 اهورا را خوب می شناخت، اصال دلش نمی نادر این را گفت و پوفی کرد،

.میهمان خاک شود  او، به این زودیبا وجنات جوانی  ،خواست  

*** 

.از پشت شیشه کنار رفت و هق هقی کرد  

.کمک کرد تا بنشیند سیامک زیر بازوانش را گرفت و  

.دارم خفه میشم یاک نمی تونم طاقت بیارم، خداوای سیام -  

.عزیز دلم  آرووم باش -  

مثل یه گل داره جلوم پر پر میشه،  چطوری ؟ نمی بینیمآخه چطور آرووم باش -

 حال و روز اهورا رو نمی بینی؟

از افرا بود، او الاقل آرام  ترسیامک هم چشمانش پر اشک بود، حال اهورا بد

!می کرد  یمثل مرغ سرکنده ای بی قرار گرفته بود، اما اهورا  

!چرا اینطوری شد سیامک، آخه چرا؟ به خدا حق شون نبود -  

سیامک دستان مهگل را در دست گرفت و آه بلندی کشید، واقعا دلش برای 

.اهورا به خون نشسته بود  



.فردا بازم میایمبریم،  -  

باز نگاهی  مهگل با چشمانی سرخ، نگاهش کرد، خسته از جایش بلند شد و

.که زیر خروار ها سیم و دستگاه مدفون شده بود، انداخت ،به دخترک بی پناه  

!این فرشته ی بی بال ،چه طالع منحوسی داشت  

*** 

.سرگردان این طرف و آن طرف می رفت و مدام سام را شماتت می کرد  

سهند باور کن چاره ی دیگه ای نیست، دکتر گفت چند روز بیشتر فرصت  -

.نداریم  

.سهند سمتش حمله ور شد و یقه اش را چسبید  

با گرفتن جون اون دختر، مثال می خوای اهورا رو نجات بدی، می دونه اگه  -

؟نابود میکنه بعدم خودش رو ،بفهمه، اول تو رو می کشه  

همه ی این ها رو میدونم سهند، اما افرا  دیگه بر نمیگرده، همین االن اگه اون  -

.کنن صادر میرو  نیم، جواز دفنش دستگاه ها رو قطع ک  

سام کرد، دنیا دور  دهان بی هوا مشتی حواله ی با شنیدین این حرف، سهند

.دهانش فواره زد سر مرد چرخید و خون از  

سرش نعره می کشید و سامی که سکوت بر  و صدای فریاد سهند بود که 

.خیره بود ،کرده بود و به خونی که از دهانش می چکید  

...ی شان خراب بود، خرابحال همه   

!از سهند کینه به دل نداشت، می دانست به جنون نزدیک است  

سهند باز مشتی به دیوار کوبید و از اتاق بیرون آمد، مینو و کمند، پشت شیشه 

.چشمان شان نوازش می کردندبا اشک را دوست عزیزشان   ایستاده بودند و   

می  صدای قدم های سهند مینو نفس عمیقی کشید و اشکش را پاک کرد، 

!امد  

به صورت مرد که حاال ریش هایش حسابی بلند  ،برگشت و  نگاهی مغموم

.شده بود، انداخت  

.که داشت خفه اش می کرد ،بغضی عمیق در گلویش النه کرده بود  

:نزدیکش شد و گفت  

؟چی شد سهند، دکتر چی می گفت -  

.نگاهی انداخت سر بلند کرد و به چشمان مرطوب مینو ،سهند بی رمق  

باید می گفت، قرار است جان دوستش را یعنی سخت بود گفتن ماجرا،  هچ

!بگیرد، تا جان دوست خودش را نجات دهد، ته نامردی بود، نبود؟  

!خیلی سخت مینو، خیلی، کاش می مردم و این روزها رو نمی دیدم -  

.داد شمینو سرشانه اش را گرفت و تکان  

رو خدا سکوت  ند، دیگه دارم دیونه میشم، توچی شده سه ،حرف بزنیه  -

برای چی صدات کرد؟ نکن، سام  

.پیوند بشهممکن دکتر ها اهورا رو جواب کردن، باید تو کمترین زمان  ، مینو -  

.مینو دوزانو روبرویش نشست  

!سخت نبود زیاد حدس این که می خواهد چه بگوید  

...نگو که می خوای -  



فضای غمزده ی  ،ای های گریه هایشدستی جلوی دهانش گذاشت و ه

سعی داشت قانعش  ،بیمارستان را پر کرد، کمند دلداری اش می داد و سهند

.کند  

همه تون خفه شین، هیس، هیچ کس هیچی نگه، خیلی پستین، خیلی،  -

سهند، خیلی آرزو داره، می خواست بره دانشگاه، می  اون هنوز خیلی جووِن

...ن کارو با اون بکنین، حق ندارینخواست دکتر بشه، حق ندارین ای  

.سهند هم فریادی زد و از کوره در رفت  

ساکت شو، خودم دارم جون میدم، تو دیگه نمک به زخمم نزن، اگه این کارو  -

  .نکنیم، تا چند روز دیگه هر دوشون رو از دست می دیم

د و هر مدنآبیرون  ،پرستار ها شاکیبا سر و صدایی که همه جا را پر کرده بود، 

.کدام چیزی می گفتند، اما سام سریع از اتاقش بیرون آمد  و مانع شان شد  

.به آنجا برگشت دوباره هر سه شان را به اتاقش هدایت کرد و سکوت  

.در را پشت سرش بست و اخمی کرد  

!نمیگین اینجا بیمارستان، یکم رعایت کنین -  

سام، این چی می گه، تو می خوای چیکار کنی؟ -  

.وبروی مینو نشست و سرش را زیر انداختسام ر  

با داد و هوار، افرا زنده نمیشه مینو، ما فقط داریم با کشتن وقت، اهورا رو هم  -

.از دست میدیم  

.ببینمش هر روز و نمی خوام، نمی تونم، این طوری حداقل می تونم بیام -  

م، می بهت حق میدم، ما هیچ کدوم راضی به این کار نیستیم، اما مجبوری -

 فهمی این رو؟

.مینو باز هم هق زد و دل سهند را بیشتر به درد آورد، دقیق او را می فهمید  

.نباید ،نمی خوام باور کنم، نباید اینطوری می شد...وای خدا -  

سام به سهند اشاره کرد تا مینو را با خود ببرد، دختر بیچاره اصال حال خوشی 

.نداشت  

.شد، روبروی مرد ایستاد و اخمی کرد سهند هم سری  تکان داد و بلند  

!ببخش سام، اصال نفهمیدم دارم چیکار می کنم -  

:سام دستی سر شانه اش زد و گفت  

.کنم بیخیال، یه روز تالفی می -  

سهند خنده ی سردی کرد و دستان مینو را گرفت و همراه کمند، از اتاق بیرون 

.رفت  

*** 

.دادچشمان بی روحش را دور تا دور اتاق تاب   

تا فراموش کند  ،رو به اتمام بود، بازهم می خواست ،شیشه ی شراب سرخ

.آنچه را با چشم دیده بود  

.نگاهی انداختبه بطری  با چشمانی خمار و به خون نشسته،  

 پرخشم آن را به زمین کوبید و پلکش روی هم افتاد

...ته دنیا همین جا بود، همین جا  

***  

 


