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 یکتا نام به

 

  تیــــرآخر# یمجموعه

 (Deraxsan) عسکری_لنا# اول اثر

 ایران نویسندگان مجمع انجمن عضو

 

 : خالصه#

 و گذردیم ستاره یعاشقانه عقد خوردن بهم از سال یک

 در "همرس"عنوان با "پوالد"نام با جدیدی یصفحه حاال

 .است شده باز زندگیش

 ...و دوری از مملوء و محبت و عشق از خایل ایصفحه

 هایابر باران   رسد شب یک در ستاره شدن دزدیده با که

  بر سفید و سیاه
 
 .بندندیم سایه شانزندگ

 برگ شغلش، مسی   شدن عوض و پوالد استعفای با که

  یصفحه در جدیدی
 
 !شودیم باز شانزندگ
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  همه و همه

 در

  تیــــرآخر#

 (Deraxsan) عسکری_لنا# :قلم به

 :ژانر

 معمان  _جنان  _عاشقانه_پلییس#

 

وع_تاریــــخ#  1399/10/11 گذاریپارت_رسر

 ��باشید همراه ما با

 

 ⛓تیــــرآخر#

 ۱_پارت#

  عسکری_لنا#
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 هل را در قفل، شدن باز تیک صدای شنیدن محض به    

  .شدم خانه وارد کوچیک ساک با و دادم

 رسد همچنی    و بود، غرق تارییک دل در خانه همیشه مثل

 .زده یخ و

 .بستم پایم با را در و دادم تکان تاسف از رسی

 فضا در کورم و سوت یخانه در شدن بسته صدای    

 پیچید؛

 در اینکه یعن   رسد، همیشه یخانه این مطلق، تارییکی  این

 خانه این وارد کس هیچ داشتم، که مامورین   هفته دو این

 یک فقط کس، هیچ از من منظور دقیق، طور به .نشده

 !بود نفر

 اولی    به تارییک در زمان   هر از ترناتوان و جانن      

 .رسیدم مقصدم

دی در هنوز ِفلش که بزنم حدس توانستمیم هم تارییک در

 .مانده باق   دیوی
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 قرمز یدکمه روی را، رسمایم از شده خشک هایانگشت

دم رنگ  این یزده یخ دیوار و در که نکشید طویل و فرسر

 .شدند همراه "عقییل شادمهر" زدن ویولن صدای با خانه،

 از و رفت در کشش که کشیدم پایی    رسم از را چادرم    

  .افتاد رسم

 کردن جمع برای اقدایم داشتم که کیم وسواسی  به توجهن  

 هایالیه از پر زمی    دانستمیم خوب و نکردم چادرم ته

  .است خاک

 روی حسان   که چادرم رفتم،یم اتاق سمت که همانطور

 .کشیدمیم رسم پشت  را کردیم سنگین   دستم

 همیشه وضعیت به توجه بدون و شدم اتاق وارد     

 .رفتم امدیواری کمد سمت تارییک، در اتاق، مرتب

 امراحن   هایلباس با را فرمم لباس که مدن   تمام در

یم زمزمه را موسیق   شادمهر، زدن ویولن با کردمیم عوض

 .کردم

 با و نکردم، ساکم یتخلیه برای اقدایم و بستم را کمد در

، کاغذی دستمال ون اتاق از نون    .رفتم بی 
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 .بود رسد که بس از بودم شده منجمد "خلخال" در رسما

 آمد و رفت خلخال به مرتب که ماه شش این در    

 رنگ خودش به زور با خلخال، بودم فهمیده داشتم،

 عادت رسما به و بودم رشت دخی   کهاین با .بیندیم آفتاب

 .آوردم کم خلخال، در ویل داشتم،

خانه وارد و کردم پاک دستمال با را امبین    باید .شدم آشی  

ی  در .دادمیم اممعده خورد به و کردمیم پا و دست چی  

ی ماموریت، خاطر به ماه شش این ی آن از چی    که دخی 

 چشم در خاری اشکشیده هایگونه و بود پر تو کیم

 .بود نمانده بود، "دریا"

 

 

 

 

 ⛓تیــــرآخر#

 ۲_پارت#
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  عسکری_لنا#

 

 

 .کردم محتویاتش به نگایه و کردم باز را یخچال    

 .بودند رفتنم از قبل که بود همان   محتویاتش

 رفتند؛ هم در شدید هایماخم

 این وجنات .شدید خییل هم آن بود، خورده ذوقم در

 نیامده خانه به که کردیم ثابت بیشی   لحظه هر خانه

 بود؟ نشده بسته پرونده آن هنوزم یعن   است،

 یخچال دری  و برداشتم مرغتخم دوعدد مشغول فکری با    

 باال حن   یا چراغ کردن روشن بدون .بستم آرنجم با را

چراغ نور رفتم؛ گاز سمت گشادم، راهِ راه شلوار کشیدن  تی 

خانه در پنجره از که خیابان   برق  .بود کاق   بود، تابیده آشی  

 روشن از بعد رفته فرو درهم هایاخم با هارا مرغتخم

 کوبیدم محکم دیگر هم به روغن، ریخی    و تابه زیر کردن

 یفاصله از را پوستشان مرغتخم هر شکسی    از بعد و

 و برداشتم را نمک .انداختمیم شون  ظرف سینک در دور،
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ن   اما، گرفتم بودند ولزجلز حال در که هان  مرغتخم باالی

ه هامرغتخم به و ماندم حرکت  .شدم خی 

 نه؟ یا خانه آمده نبودم در که شدمیم مطمی    باید

 به سال یک از بعد امخانه مرد مثال دادیم معن   چه     

 زنش شاید دادنیم احتمال واقعا باشد؟ نزده رسی اشخانه

 باشد؟ ُمرده

 نمک هامرغتخم هایزرده به برهم و درهم اعصان   با    

 به کردم، رها گاز یشعله از دورتر را نمکدان و پاشیدم

خانه از رسعت ون آشی    حمام که مقصدم تا و رفتم بی 

 .رفتند پایم زیر مگشاده شلوار هایپاچه بار چندیدن بود،

 روی نگاهم .کردم روشن را چراغ و کردم باز را حمام در   

  آن   و سی    سبدهای
 

 حرکتن   بودند لباس از خایل که رنیک

 .گرفتند عصن   موج   هایمنفس و ماند

 !نه

 نگفت مگر دریا .شدنیم بند سنگرویسنگ گونهاین 

 شده؟ تمام بالخره شانماموریت
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 دیشب که گفت دریا صبح است، یادم دقیق من لعنن      

 "پوالد" که دادیم نشان این و شده تمام ماموریت آن

 .پیش هایسال مانندِ  خانه، بیاید ندارد قصد

 و کردم خاموش را حمام چراغ .دادم تکان تاسف از رسی

خانه به شده، خم هایشانه با  تابه جلوی و برگشتم آشی  

 .ایستادم

 باز ویل انداخت مالش به را دلم نیمروها خوش بوی    

  مرد که برود یادم شدنیم باعث هم
 
 حال به تا من، زندگ

 !نمانده همرسش کنار در را هفته یک یاندازه

یم اسمش تنگ را کار مرد لقب "وحدن   رسهنگ"   

 مسئولیتن   گویمیم من اما ...شناس وظیفه مرد چسباند،

 پخته برایم وحدن   رسهنگ که بود آشر  چه این .فکر ن   و

  !زدم؟نیم دم و کردمیم تحمل باید چقدر بود؟

 پوالد به حن   باشم، ابرویش و چشم عاشق که نه   

 
 

 اشوابسته تا نبود وقت هیچ چون ندارم هم وابستیک

 در اسمش که فردی به باریک مایه نبود بد ویل بشوم؛

 !بزند زنگ بود خورده جوهر اششناسنامه
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 .کشیدم عصن   پوق   و کردم خاموش را گاز زیر عصن     

  این
 
 بوی زدم،یم که همش بود، بند لجن به هم زندگ

ون فاضالب چاه گنده     .زدیم بی 

 

 

. 

 

 ⛓تیــــرآخر#

 ۳_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 باال هاپله از ذاتیم، یطمانینه با و کردم مرتب را چادرم    

 .رفتم

 این با بود، داده مرخیص روز سه من به وحدن   رسهنگ

 .جااین آمدم و کرده کاله و شال زود صبح حال
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  .آمدنم برای داشتم هم خون   یبهانه خوشبختانه،

  .بود پوالد اصلیم یبهانه ویل

 نه؟ یا است برگشته ببینم خواستمیم

 با و بودم داشته نگه را چادرم جلوی دست یک با    

 .بودم دستم در پوالد اتاق کلیدهای دیگرم دست

 بود گذاشته را کلیدهایش فقط عقد روز فردای درست

  !من اتاق بود، شده اتاقش مدت، این و خانه اپن روی

 رس اتاقش به کم گشت،بریم هم ماموریت از وقن   حن      

 .جرم یصحنه در یا بود ماموریت در یا همیشه .زدیم

 کند،یم که کاراهان   به کردن فکر از رفته درهم هایاخم با

ه در، بودن قفل به توجهن    با و کشیدم پایی    را دستگی 

ه نگاهم اتاق، به شدنم وارد   به خی 

 !بودمش ندیده بود سال یک که شد ایقواره و قد

 نداشت انتظار انگار .بود شده گرد کیم هایشچشم    

یم وقن   مخصوصا بشود، اتاقش وارد زدن در بدون کیس

ی، افراد یهمه که دانست  ورود اجازه ن   از دانندیم کالنی 

 .متنفراست اتاقش، به
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اهن  تنش مشیک رکان   یک فقط و بود دستش فرمش پی 

  .بود

 گره دیگر درهم دوباره را تعجبم از شده باز هایاخم    

 :کردم پاره را ماننگاه یرشته و زدم

 .ببخشید -

ایم هیچ بدون  عرق .بستم را اتاق در رسیــــع نظایم احی 

 نوع از بودم، زده گند بود نشسته کمرم روی رسدی

  .حسان  

 ماموریت هر از بعد که بودم من فقط انگار کشیدم، پوق  

 تکان هم ذره یک پوالد گشتم؛بریم استخوان و پوست

 .هیکل نه و قیافه، نظر از نه بود نخورده

 همزمان و افتادم راه به آهسته هان  قدم با راهرو در    

 و گرفتم را دریا یشماره و درآوردم جیبم از را همراهمتلفن

 .کردم گوشم بند را گوشر 

 :پیچید گوشم در صدایش بالخره که بود چهارم بوق

 آقاتون؟ با گذرهیم خوش مرخیص خـــانم، سالم -

 :چرخاندم حدقه در را هایمچشم   
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؟ دریا، نگو چرت -  کجان 

یم؛ ...عصن   چقدم اوه اوه -      به وحدن   رسهنگ کالنی 

 .نداره ارادت مجردا

 :کشیدم پوق  

  .منتظرتم آبدارخونه، سمت بیا ...نیار در بازی مسخره -

 :گفت متعجب لحن   با

؟ یم چیکار اینجا -  کن 

 

 :افتادم راه آبدارخانه سمت   

 .میگم بهت بیا -

  دیگر نگذاشتم
 

تلفن و کردم قطع را تماس و کند پرچانیک

 .انداختم جیبم در را همراهم
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. 

 

 ⛓تیــــرآخر#

 ۴_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 بوده؟ کجا دیشب آخه؟ ج   یعن   -    

 فشار پایم به کمی   کردم سیع و انداختم باال ایشانه

 :بیاورم

 .شننه یخونه رفته حتما چمیدونم، -

 :کرد نچ  

 هوا؟ رو رفته زندگیتون کردی توجه -

 :زدم خندی نیش    

 .بود رفته -
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 :گفت حرص با

ن   حرکن   چرا تو دخی   -  آخه؟ نمی  

 و زن انگار نه انگار هاست،غریبه عینه درست رفتاراتون 

  ...شوهرید

 :کردم پاک دستمال با را بینیم و کشیدم پوق  

 یم -
 
مش زورگ کنم؟ چیکار گ  خونه؟ بی 

 :کرد نچ      

؛ کاری همچی    گفت گ نخی   -  کن 

 .بساز رو زندگیت کن پیدا رایه یه ویل

 :چرخاندم حدقه در را هایمچشم

ن   هاحرف -  ازدواج و نشناسن رو هم نفر دو دریا ...هامی  

،   تو کی   یم سیع کی  
 
 حداقل بشناسن، رو دیگه هم زندگ

ت باهم  ما ویل ...زهرمار و کوفت هزارتا و دارن معارسر

  از کارمون
 
ت و زندگ  داره خودش شی  هرگ گذشته معارسر

 
 
 منم کرده، غرق ماموریت تو رو خودش اون کنهیم زندگ

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 مبادا کردم، غرق ماموریتا یپرده پشت و جااین رو خودم

 .کنه فرار خونه از دوباره بخواد و باشم من خونه، بره

 :داشت نگهم و گرفت را بازویم

 ..اینجـ خواین یم گ تا آخه ویل -

     

  !عیلآل رسوان -

 نگاهم و چرخیدم رسیــــع آمد رس پشت از که صدان   با    

ون   هایلباس در وحدن   رسهنگ قامت به  و افتاد اشبی 

 این از روز سه تا رسهنگ رسما .گرفتم گاز را لبم محکم

ون مرا جا یم امجریمه بیایم اگر بود گفته و بود انداخته بی 

  .زدمیم قدم داشتم هایشچشم جلوی االن من و کند

ی ساختمان داخل به  :کرد اشاره کالنی 

 .منتظرتونم اتاقم تو -

 

 سمت رفته، فرو درهم هایاخم با نکشیده ثانیه به      

 .کرد حرکت داخل
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 گیج خاطری به که کوبیدم رسم روی وار بیچاره را دستم

  رسما این از بودنم
 
 رسم بود، خلخال سوغات که خوردگ

 .رفت گیج بیشی   و گرفت درد بیشی  

  .کنهیم توبیخم بدجور دیگه دفعه این ...وای ای -

 :خندید ریزریز دریا

  .نکن   پیچ   رس رسهنگ دستورات از باشر  تو تا !درک به -

 :کوبیدم بازویش به را دستم و سمتش برگشتم     

 .دریا تروخدا ببند -

 

 

.. 

 

 ⛓تیــــرآخر#

 ۵_پارت#

  عسکری_لنا#
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 .کشیدم عمیق   نفس و ایستادم رسهنگ اتاق در جلوی   

 دو و دادم قورت را دهنم آب .فرستادم لب زیر صلوان  

به  :لرزاند را قلبم صالبتش پر صدای که کوبیدم در به ض 

 .بفرمایید -

ه روی را دستم  شده، حبس نفیس با و دادم فشار دستگی 

 را، زمینم روی کوبش از دردناک پای .شدم اتاقم وارد

ام و کوبیدم زمی    روی دوباره  گذاشتم؛ نظایم احی 

 رو رسهنگ می    کناره که بود فردی به نگاهم تمام ویل

 .بود پایی    رسش و بود نشسته صندیل

  رسهنگ؟ داشتی    کاری من با -

 :کرد اشاره صندیل به دستش با عصن      

 .بشی    -

 .کشیدم صدان  ن   و عمیق نفس
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قدم با و بستم را در .شوم توبیخ پوالد جلوی بود قرار انگار

 .نشستم پوالد مقابل صندیلی  روی و رفتم جلو آرام هان  

 مرتب گرفتم، بازی به را دستمالم و گرفتم پایی    را رسم

 .کردمیم باز و پیچیدمیم اماشاره انگشت دوره را دستمال

 گفتم؟ بهت ج   دیشب ...رسوان -

  دقیق رو همونا خوامیم
 

 .بیک

 بهم چسبیده هایلب و کشیدم دیگری عمیِق  نفس    

 :کردم باز هم از  را دیگرم

 ...کنم یم رد برات مرخیص روز سه گفتی    -

 :کرد هویم

؟ یم چیکار اینجا االن شما و -  کن 

ه رسهنگ به و بردم باال را رسم       :شدم خی 

 ...من دونید یم خودتونم رسهنگ -

 :کرد ریز را چشمانش

 دیگه؟ همیشگیه یبهانه همون -
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 دستم در باز را دستمالم و دادم قورت را دهانم آب      

م اینبار و کردم مشت ی .گرفتم بازی به رو انگشی   انگشی 

 دیدم که عقد مراسم در کردم؛ فرو دستم در خودم که

ش پوالد  فهمیدم گذاشت، انگشتش در خودش رو انگشی 

 در را همیشگیش سکوت و اعصان  ن   و جدیتش مرد این

 خیال خییل که نبود مردی پوالد .بردیم کار به هم زندگیش

 نفر یک برای فقط هایشخنده بگویم، داستان   و بافانه

یم مجهول معادالتم در عمرم آخر تا پوالد .هستند خاص

 .ماند

نیم بهتون بار هر ...بود اگر ...نیست بهانه رسهنگ -

 .گفتمش

ه را امجمله آخر  ادا رسهنگ یشده ریز چشمان به خی 

 .کردم

  در هان  چی    چه دانستیم خوب
 
 گذرد،یم مانزندگ

 !بود کذان   عقد آن شاهدهای از ییک خودش

 چرخید پوالدی سمته  و رفت هم در بیشی   هایشاخم     

 و کوبیدیم هارسامیک روی را پایش کف مدت تمام که

  .بود پایی    رسش
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 میانه ریزی اخم .هستم نامحرم انگار کردیم رفتار جوری

 دیگر آمد رسم که بالن   آن از بعد من .نشست هایمابرو

 .ندیدم را خوشبخن   روی و رنگ

 مرخیص؟ هفته یه نگفتم بهت مگه ...رسگرد شما و -

  نه؟ یا زندگیت؟گفتم خونه ن    برو رس یه نگفتم

 :برد باال را رسش و کرد ایمصلحن   یرسفه پوالد    

 ...گفتی    بله -

 :پرید حرفش میانه زد که دادی با رسهنگ

 جان   من اینجا، اومدین کردین بیخود توندو هر پس -

 دنباله برید ...ندارم نمیده گوش و حرفم که ماموری برای

ی که جان    ...بهتون چی  

 

 :حرفش میانه پریدم نگران و عصن  

 زنید؟ یم رو ج   یچونه ...رسهنگ -
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 ...نداریم مرخیص به هم نیازی و هستیم راض   دو هر ما 

شکایت و مشکالت حله با وقتمون کردن پر شما نظر از

، ماموریت و مردم های   بده؟ رفی  

 :انداخت می    روی را دستش خودکار     

 بود نفر دو شما جای هرگ ویل خانم، نیست بد ...نخی   -

ه روز چند اینکه از  .شدیم خوشحال بچش و زن کناره می 

 کنیدیم رفتار جوری پوالد مخصوصا و شما دوی هر ویل

، به خدمت و ماموریت یتشنه انگار  انگار نه انگار مردمی  

 .شوهرید و زن

ه پوالد به اینبار و برگشت  :شد خی 

 زنت که باری آخرین شناس، وظیفه پرسمیم خودت از -

 بود؟ گ دیدی و

 رسهنگ .انداختم پایی    به رس و گرفتم گاز را لبم محکم    

 :دادیم هم ادامه و بود گذاشته دست اینقطه بد بر

 حاال تا بود؟ گ زدی حرف باهاش که باری آخرین -

 پخت دست دیدی؟ خونه تو و زنت تصادف به حداقل
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 کدوم از و ناهارت و شام میدونه خوردی؟ و زنت

 میدی؟ سفارش رستوران

یم نشان رسهنگ زدن حرف لحن و لفظه ویل ندیدم     

 :منم مخاطبش داد

؟ شما -  ...آخرین دیدی؟ گ بار آخرین و شوهرت ج 

  این مقرص .شدم بلند جایم از هوان  
 
 کیس نبودم من زندگ

 هم شاید بود، نشسته رویم به رو استوار، خییل که بود

 انداخته دامنم در را پوالد که بود وحدن   رسهنگ مقرص

 .بود

، اینجا رسهنگ - یی
 شوهرا و زن مشکالت حل محل کالنی 

  ...نیست
 
 بهی   همون هست، که همینه ماهم زندگ

  اینجوری
 
 تر موفق کاریمون یعرصه تو تا کنیم زندگ

 زدین، حرف باهامون حاال تا بار چندین هم شما بمونیم،

 همون بزارید .نبوده گذار تاثی   حرفاتون که دیدین و

  .ببخشید ...بمونیم شناسوظیفه مامورای
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ی دیگر تا نکردم صی    اتاق از خروج از بعد و بشنوم چی  

 و شدم رد راهرو در هایمامور و مردم بی    از رسعت به

  .بردم هجوم پارکینگ سمته

 

 

 ...دارد ادامه داستان این ��

 

 ⛓تیــــرآخر#

 ۶_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

ون جیبم از را کلیدهایم لرزان انگشتان   با      .آوردم بی 

  جـــان ستاره -
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 نداشتم حال اصال االن گرفتم؛ گاز توان تمام با را لبام

 همسایه حرمت به ویل بدهم، را نجمه هایفضویل جواب

 :زدم لبخندی و سمتش برگشتم داری

 خوبه؟ حالت جان نجمه سالم -

 :زد گشادی لبخند

؟ تو خوبم من عزیزم برم قربونت -  خوبه؟ پوالد آقا خون 

 :دادم تکون را رسم     

  .خوبیم خداروشکر ممنون -

 قفل در را کلید و چرخیدم رسیــــع .داد تکون را رسش

 .چرخاندمش و گذاشتم

 برگشت؟ ماموریت از پوالد آقا جان ستاره میگم -

 نیم .کشیدم حرض پر نفس و بستم را هایمچشم    

 :گفتم انعطاق   هیچ بدون و زدم چرج  

 .برگشت بله -

 :گفت کشداری هوم

 .روشن چشمت -
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 .شدم وارد و کردم باز را خانه در و دادم تکان رسی

 :سمتش چرخیدم

 .خداحافظ ممنون، -

 .بستم را در رسعت، به و بدهد را جوابم نگذاشتم

 کاق   و بکشد گردن درخونه همیشه داشت عادت نجمه

 به اصال اینجاست جالب و داخل بیاید تا کنم، تعارف بود

 همرسش یا کودکان است ممکن که کردنیم فکر این

ی یا باشند گرسنه  فقط کشتیم را خودش .بخواهند چی  

 را امخانه یگوشه به گوشه و بیاید امخانه در ایلحظه

 .کند چک

 چون   لباشی  چوب روی و آوردم در رسم از را چادرم      

ن   .کردم عوض هایمدمپان   با را هایمکفش و انداختم

 رفتم راست یک خانه، افتضاح وضعیت به نسبت حواس

 و کمد سمته رفتم چراغ، کردن روشن بدون و اتاق در

ون تنم از را مانتوام  گشاد شلوار با را شلوارم و کشیدم بی 

 تاپ خواستم و کردم تعوض زد، یم زار تنم در که بنفیسر 

 ذهنم بر همراهمتلفن صدای که بپوشم را زردم یساده
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ین است؛ دریا بودم مطمی    .انداخت خط  که دوسن   بهی 

 .نشستیم هایمدل و درد پای به کوچییک از

 یدسته رفتم، تخت سمته  و گرفتم دستم در را تاپم    

 زیپش، کردن باز از بعد و کشیدم خودم سمت را کیفم

 بر یکبار سایل که اسیم بر نگاهم و آوردم در رو امگوشر 

ه افتادنیم امگوشر   آب .افتاد دلم به ایدلهره .ماند خی 

 کردم زمزمه لب زیر که همزمان و دادم قورت را دهنم

 «کنه خی   به خدا»

  .کردم گوشم بند را امگوشر  و کشیدم را سی    ایکون 

 ...عجــ چه جان پری سالم -

 :پرید حرفم میان عصبانیت با

 داداش زن علییک چه سالیم چه -

 :شد گشاد عصبیش لحن از چشمانم

 افتاده؟ اتفاق   -

 :غرید قبیل لحن همان با

 بشه؟ ج   خواسن  یم دیگه -
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  از بعد 
 
 و داریشوهر رسم حاال تا دراز،گوش یه با زندگ

 !نگرفن   یاد

 را لبم و بستم را چشمانم و شد تند تند هامنفس     

 :نشه باز نامربویط حرف به دهنم تا گزیدم

  کیس با من جان پری -
 
 فقط اطالع محض نکردم، زندگ

  میشه حاال بودم نامزد
 

 پره؟ توپت انقدر که شد ج   بیک

 :رفت باالتر صدایش تن

ه نگا نگا اِ  اِ  اِ  -  یک از بعد من داداش سفید، چشم یدخی 

 مادرم یخونه و شبش باید ...کندن جون و ماموریت سال

 کنه؟ صبح

 روی را دستم و نشستم تخت روی و شد خم هایمزانو

 .گذاشتم پیشانیم

 دمای کردمیم احساس گویدیم چه پری شنیدمنیم دیگه

  انفجارم به رو و شده بیشی   درجه صد بدنم

  بیچاره با
 
 :نالیدم گ

 بود؟ خانم زهرا خونه پوالد مگه -
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 :کرد نچ نچ تند، تند    

 دست ...کجاست شوهرش دونهنیم حن   برات، متاسفم -

 سفید و رومون ...کردنش اختیار عروس و عمو به مریزاد

 .خانم عروس کردی

 

 

.. 

 

 ⛓تیــــرآخر#

 ۷_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 :نالیدم .داشتم کم را ییک همی   
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یم کجا از ...برگشتم ماموریت از دیشب خودم من پری -

، در ...برگشته پوالد دونستم  ...ی خونه نیومد چرا ثان 

 :حرفم میانه پرید

 پرسمون با یکاری حتما ...نیومده چرا بدونم کجا از من -

 .دیگه اینجا اومده که کردی

 و زدم گوشم پشت را موهایم بردم، فرو دهانم در را لبانم

 :پریدم کرد یم بارم پری که هان  حرف میانه عصن  

یم رو داداشت اخالق خوب خودتم ...پری کن تمومش -

 .شناش

 :توپید عصن  

 عقلش رسه دستت دیمیم و مونبچه بود خوش دلمون -

  .کن  یم درست و اخالقش و میاری

یم حرف پوالد با باید همیشه برای یکبار بود، بس تحمل

  !االن همی    زدم،

 را تماس و کشیدم پایی    را گوشر  پری به اهمیتن       

 .کردم قطع
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 جوابم ماندم منتظر و گرفتم را پوالد یشماره رسعت به

 .بدهد رو

  .بدهد جواب نبودم مطمی    هرچند

 هر از و رسد صدای که شود قطع بود مانده کم تقریبا

 :پیچید گوشم در ترشغریبه آشنان  

 بله؟ -

 :گرفتم رسم و شونه میونه رو گوشم

؟ -  کجان 

 صدای که بردم فرو تاپ های استی    در را دستانم

 :پیچید گوشر  در متعجبش

؟ -  ج 

ون رسم و شونه الی از را گوشر        روی و آوردم بی 

 :کردم پرت تخت روی و گذاشتم اسپیکر

، هرجا -  کن  یم تعطیل رو کن  یم داری که کاری هر هسن 

 .خونه میای و
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ون تاپ ییقه از را رسم  لباسم از را موهایم و آوردم بی 

ون  آوردم بی 

 :گفت متعجب لحن   با و عصن  

؟ ج   داری هست معلوم -
 

  مییک

 

 گوشم روی و آوردم در اسپیکر از و برداشتم را گوشر      

 :گذاشتم

قابل و احمقانه حرف - یع زن اینکه ...نزدم باوری غی   و رسر

 به نیست، آورتعجب خونه بیای خواسته ازت قانونیت

ع  که دارم کارت حتما .خورهنیم بر خدا دین و قانون و رسر

 .بیای میگم

 

 :داشت عصن   از موج   فقط اینبار صدایش

 .میام بعدا دارم کار فعال -

 :توپیدم محکم لحن   با و عصن  
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 ساعت نیم تا خدا  به پوالد .خونه میای االن همی    .نــه -

 شده خراب اون از میگم عموت به نباشر  خونه دیگه

ون بندازتت   .بی 

 :رفت باال کیم صداش تن

اد زبون -  تو دارم کار میگم دارم شه؟ یم حالیت آدمی  

؟ یم تهدید نم زنگ بهت بعدا خودم ...کن   .می  

 :کوبیدم زمی    روی محکم را پایم

 خونه میای آمی    مسالمت خییل بیام، خودم نزار پوالد -

  .دارم حرف باهات

 را گوشر  و کردم قطع را تماس و بزند دیگر حرق   نزاشتم

وع برهنه پاهای با و کردم پرت مبل روی  کردن می   به رسر

 .کردم خانه

 

 

 

. 
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 ⛓تیــــرآخر#

 ۸_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 وسط مانند گرد یقالیچه روی خانه، مطلق درتارییک    

 به که فندگ و بودم شده جمع خودم در وارجنی    خانه،

 و باز هر با و گرفته مشتم در را بود مانده پدرم از یادگاری

 یبدنه روی یبرجسته ایشیشه دلفی    کردنش، بسته

، رنگ به رنگش، طالن   ایقهوه یم خاموش و روشن آن 

یم بازی فندک این با آنقدر گرفت،یم دلم وقت هر .شد

د خوابم تا کردم،  ...بی 

 آهنگ زدن ویولن صدای نه نبود، هاشب آن از امشب اما

 .فندک این حن   نه و کردیم آرامم شادمهر از ناز الهیه

ی   .بود گرفته اشبازی امسینه در چی  
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ی  رسما این
 
 جلوی بود آورده را اجدادم هم موقعهن   خوردگ

  .چشمانم

 افتاده خارش به هم لعنن   بین   این و کردیم درد رسم      

 بودمش شسته و بودم کرده پاکش دستمال با آنقدر .بود

  .افتدن   دستم در و کنده جایش از بود مونده کم که

 هایاشک بود، شده قرمز کامال االن بود؛ قرمز نوکش کم

 که خداروشکر .بود راه به هم خوردگیم رسما از ناشر 

های پای به را هااشک این وگرنه نیامد؛ پوالد نیم خون   چی  

  .گذاشت

هان  
 این اشنمونه یک مثال گنجیدند، نیم عقل با که چی  

 گریه به شکند،یم را دلم چون و هستم عاشقش حتما که

  .امافتاده

  این کجای هیچ     
 
 جالبش کرد،نیم یاری من با زندگ

 گرفت تماس پری اینکه از بعد دوساعت ییک که بود اینجا

 بارم را هاحرف همان و گرفتند تماس هم پروانه و پونه

 .کردن
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 حن   و نبودم سکوت اهل ...نکردم سکوت اینبار ویل

 دانستند یم که پوالد یخانواده برای نبود جایز سکوت

 .ستآدیم چه پرسشان

 و وحدن   رسهنگ همان یا ناتن   عموی پوالد یخانواده در

آن با کالم دو شدیم و بودند تحمل قابل خانم زهرا مادرش

 .عنوان هیچ به بقیه اما، کرد اختالط ها

ل      از بعد و برداشتم را بود کنارم که دی وی دی کنی 

چشم با و رسیدم نظرم مورد اهنگ به اهنگ، تعویض کیل

دم گوش معی    صدای به بسته های  .سی 

ر  صدای با   هنوز که خانه ورودی در لوالهای بلند قی 

 و رفته خانه این در دادند،یم نشان و داشتند سفن   حالت

د؛نیم صورت زیادی آمد  گی 

 در چشمانم هایقرینه و شد باز چشمانم و لرزید کمرم

  .چرخیدنیم کجا هر به تارییک

 بود داده اجازه خودش به بالخره پس بود، خودش قطعا

ه شدن پرت صدای با .بزند رسی زندگیش و خانه به  چی  

 دادم احتمال داشت، هم زنجی   که زمی    روی سنگین  
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 و کوبیدیم دهانم در تند تند قلبم باشد؛ هایشلباس ساک

 لحن در ظهر یک ساعت که ایحمله و گارد آن از دیگر

ی بارید،یم وجناتم از و صدایم  .نبود خی 

 گرفته بر در رو وجودم االن که بود دلخوری بیشی       

یم وضوح به را زمی    روی آرامش هایقدم صدای .بود

 .کشیدم عمیق   نفس و بستم را چشمانم .شنیدم

خانه چراغ شدن روشن با  مننشی    در  اپن از نور آشی  

قدم صدای هم باز و بستم ترسفت را چشمانم .تابید

نزدیک و نزدیک دارد کردم یم احساس  .شنیدم را هایش

  .شودیم تر

 رسه؟نیم شوفاژ به دست -

دم هم روی  را هایمدندان زد که ایطعنه با        و فرسر

 ده صدای آن و رستق   و لجبازی با و کردم باز را چشمانم

 :گفتم شده رگه

، روشن تو بیای بودم منتظر ...رسه نیم نه -  دست کن 

 .کوتاهِ  من
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  پنجره زیر شوفاژی  سمت محکم هایقدم ب و نداد جوان  

ش و رفت  .شد درگی 

 یشده مچاله دستمال به و گرفتم او از را آتشینم نگاه

ه کاغذی دستمال یجعبه کناره  .شدم خی 

 

 

 

. 

 

 ⛓تیــــرآخر#

  ۹_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 من به که هایشقدم به شوفاژ کردن روشن از بعد    

ه شدندیم نزدیک   .شدم خی 
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 دیگر شدنش خم با ویل بودم زارن   خودم، به نزدیکیش از

 .بود دیر شدن بلند برای

 روی اول از انگار که رفتمیم جوری بود دورتر قدم یک اگر

 .امنبوده کش دراز قالیچه

 رس و اشکشیده و بزرگ دست به و کردم حبس را نفسم

ه دستش هایرگ و قرمز هایاستخوان  که شدم خی 

ل  کردن راست از بعد .برداشت رو دی وی دی کنی 

 و کرد خفه رو دی وی دی که نرسیده ثانیه به قامتش

ل شدن پرت صدای  مبل روی نزدیک، یفاصله از کنی 

 .آمد

 پرت صدای بعد ثانیه چند و شدند دورتر هایشقدم      

 گوش به رسم پشت ینفره سه مبل روی خودش کردن

  .رسید

  کردم بازدم صدان   را امهشد حبس نفس

 دست دادن تکیه با و کردم بلند چپم بازوی روی از را رسم

، روی چپم دست بعد و راستم  پشِت  با و نشستم زمی  

  بود هایماشک از که را امشقیقه خییس چپم، دست
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 شده مچاله های دستمال تند تند راستم دست با و گرفتم

  .کردم جم رو

 من از حسان   که بنفشم زرد گشاد و تنگ تیپ همان با 

خانه سمته وجودش به اهمیتن   بود ساخته داف  راه آشی  

 .افتادم

 کوتاه نگاه یک با بگویم دروغ شدنیم که خودم به ویل

  .بودم کرده اشبررش کامل

 ماننده بودمش، دیده که باری چندین آن هر ماننده

ان     .بود مبل پخش سی 

ظرف زیر کابینت در دادم هل رو اشغال سطل پایم با      

 .بستم را کابینت دره و شون  

 باز رو یخچال در و کردم هدایت گوشم پشت رو موهایم

 خشک چرک و کدئی    قرص، هایبسته میانه از و کردم

ون را آب ایشیشه بطری و کن  اپن سمت .کشیدم بی 

 به حواسم ریختمیم آب لیوانم در که جور همان و رفتم

  .بود پوالد
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  و دلخوری با
 
گ ون قرض ها،بسته از کدام هر از خی   بی 

 نابود رو گلویم دانستمیم که رسدی آب کمک با و کشیدم

 .دادم قورتشان کند،یم

  آرامیسر  با
 

 بودم لیوان در آِب  دادن قورت حال در ساختیک

یم فکر شدمیم بیدار دردناک گلون   با که صبح فردا به و

  .شد بلند جایش از پوالد که کردم

 .بدهم ادامه کارم به و نکنم گم را پایم و دست کردم سیع

 که بار هر ویل نداشتم حیس او به سوزن رس یاندازه      

 و دست دیدمشیم دور از یا خوردیم نگاهش به نگاهم

 .لرزیدیم پایم

  نقش 
 
 رو نقش این ویل بود، زندگیم مرده داشت؛ بزرگ

 !کردنیم ایفاش ...داشت فقط

نیم حس که بود بود رنگ کم زندگیم در حضورش انقدر

 .شد

 در تریپررنگ نقش عمویش گفتمیم اگر نبود دروغ

 .دارد زندگیم
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 برای تا برداشت رو شیشه و ایستاد کنارم لیوان   با     

  .بریزد آب خودش

 .برداشتم را قرص هایبسته و گذاشتم اپن روی را لیوانم

 رسه را هابسته کردنش باز از بعد و یخچال سمته رفتم

 را دلم اپن رو لیوان کوبیدن صدای که گذاشتم جایشان

 که چرخیدم و بستم رو یخچال در اهمیتن   ویل لرزاند،

 .افتاد اخمش و شد ریز چشمان به نگاهم

 :گفتم ظاهری خونرسدی با و انداختم باال ای شونه

 چیه؟ -

 :گرفت را لبش خییس شستش انگشت با     

؟ -  مرییص 

 وجود سوال این از تراحمقانه ...پرید باال ابروهام       

  داشت؟

؟ نیم ...اره -  !بین 

 .افتادم راه شون   ظرف سمت و چرخیدم      

 .ذهنیه منظورم -
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 را بود کرده اقدام بعد قدم برای که پایم شد گرد چشمانم

 :چرخیدم سمتش پا یپاشنه روی و داشتم نگه

؟ داری ج   -
 

 مییک

 با و گرفت هایشدندان بی    را لبش و زد پوزخندی     

 :کرد ول مکث

 شر  بدتر خواییم چیه؟ خوردن ســرد آب از منظورت -

 بندازی؟ دستم رو خودتو

 

 :کردم چفت را هایمدندان و شد باز هایماخم

 یم دعوا دلت شایدم زدی؟ توهم یا شدی نما خواب -

 اره؟ خواد

 نیم تو مثله فردی دست رو خودمو سیاه سال صد من

  "قانون مرد" ...ندازم

 

چهره از تا کنم حفظ رو خونرسدیم کردم سیع و چرخیدم

 .نکنم تیه قالب خشمگینش ی
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 قطعا داد،یم نشان کردم تلفظ را قانون مرد که جوری

 !است راه در طوفان  

 

 

. 

 

 ⛓تیــــرآخر#

 ۱۰_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 در صلوان   ترس از شد، کشیده پشت از که بازویم      

 .فرستادم دلم

 را بازویم بزرگش دست .خودش سمت گرداندبرم محکم

 اهله من ویل دادیم فشار محکم و بود گرفت قاب کامال
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 در جدی، خودش مانندِ  نبودم؛ آوردن ابرو به خم

ه چشمانش  .شدم خی 

ل صدای با  :غرید ایشده کنی 

 کن   شوج   اگر کن  یم فک یا کردی؟ مسخره و من -

  رش؟یم نظر به جذاب خییل

 .کشوندیم اینجا تا اونجا از که ندارم اضافه وقت من

لم        و چرخوندم  را باوزیم و دادم دستم از را کنی 

 مشت آوردمیم در دستش میانه از را باوزیم که همزمان

 :کوبیدم اشسینه به محکیم

 داره حالم دیگه رو، مزخرف اخالق این کن تمومش پوالد -

  این از
 
 گفتم بهت ظهر یک ساعت ...خورهیم بهم زندگ

 رد داره شب دوی از ...چنده ساعت ببی    االن و بیا

ه این نگفن   خودت با بیا، خودت به یکم ...میشه  یدخی 

 ...زدنیم زنگ وگرنه داره کاری حتما بدبخت

  به نفس نفس با
 

ه هایشکالفیک  تند تند اشسینه شدم؛ خی 

ی وضعیت نی    من و شدیم پایی    باال   .نداشتم بهی 

 :دادم ادامه تریآرام لحن با
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 باره اومدیم در دهنش از هرج   .زد زنگ پری خواهرت -

 به کاشف ...شده ج   دونستمنیم گیجا مثه من و کرد من

 ...کرده صبح مادرش یخونه و شب آقا اومد در عمل

ون انداختمت خونه از من کنهیم فکر ندونه هرگ  .بی 

ه من به گیج رسخش هایچشم با     :گفت و بود خی 

 زد؟ زنگ پری -

 :زدم پوزخندی     

 خاطر به بیای گفتم اگر ...زدن زنگ هم پونه و پروانه -

 چون کنیم، روشن رو مونتکلیف خواستمیم که بود این

 ازت من پوالد، ...نیست شوهرا و زن به شبیه ما هیچیه

 هیچ ما دوی هر دونمیم چون نخواستم، عاشقانه حرفای

 ...نداریم بهم حیس

 

 قوز بور شده هم لعنن   بغض این بود، گرفته صدایم کم

 و بودم زن یک من ندهم ادامه توانستمنیم ویل قوز باال

  بشکنم؟ شدیم چقدر داشتم؟ تحمل چقدر مگر
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ه باال به اشک از پر هایچشم با       را بینیم و شدم خی 

 :کشیدمیم باال مرتب

، دیده بزار ...بمون یکم ...باش مرد یکم -  انقدر نزار بیسر

  این رسه پشت حرف
 
 یا ...بده طالقم یا ...یا باشه؛ زندگ

  این توی یکم
 
 خودم بتونم که وقن   تا باش، وارنکبت زندگ

 .کنم جور و جم رو

 

گونه روی بر بالخره و کنم مهار را هایماشک نتوانستم

 .شدند رسریز هایم

 هیچ که .بود پوالد مقرص و ریختند ضعفم هاینشانه

 !نبود وقت

 خوب خودتم ...نیست خوب حالم من خدا به -     

 ویل گذشته سال دو ...کشم یم رو دردی چه دارم میدون  

 درک یکم لطفا تو ...چشمه جلو ها صحنه اون هنوزم

 توی که خانمان   به نسبت تو که انقدری کن باور ...کن

، ماموریتا  من به نسبت برابرش هزار مسئویل، همراهی  
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 باش کنارم یکم فقط خوامنیم ازت هیچ   من ...مسئویل

 ...همی   

 

 جلوی من ...باشد شکستنم شاهد این از بیشی   نگذاشتم

 یستاره این خواستمنیم بودم، شده خورد هاخییل

ش از که جدیدی  .کنم ترداغان را شده متولد خاکسی 

 عذاب در که هان  وقت از هایشغم جدید، ی ستاره این

 ایی شیشه جایم مانند بود تر شکننده ...بود بیشی   بود،

 .بود شده شکسته پا زیر گذشته در که بود، ایکهنه

 دیگر شکست،یم دوباره اگر و بودم کرده جمش خودم

  .ماندنیم باق   ستاره از چی    هیچ

 روی را خودم بستم؛ محکم را در و شدم اتاق وارد      

 توان تمام با و انداختم بود هایمتنهان   شاهد که تخن  

 را گذاشتیم اختیارم در را آغوشش منتن   که بالشن  

 .دادم ادامه هایمگریه به صدا ن   و کردم بغل
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۱_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

ی شکسی    با که دادی صدای با       هوان   شد، همراه چی  

 اتاق یبسته در به  کشیدم؛ خفیق   هی    و پریدم خواب از

ه  .آمدیم پوالد دادن   و داد صدای .شدم خی 

چشم و کردم خشکم و ناکدرد گلوی مهمان را دهانم آب

 .بستم محکم گلویم درد از را هایم

 .اندکرده باد حسان   دانستمیم ندیده که هان  چشم
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 تخت روی را خودم و آمدم در خی   نیم حالت از      

ه سقف به و گذاشتم رسم کناره را دستانم و انداختم  خی 

 .شدم

 تکان بود کاق   بودم، متنفر باشد سبک خوابم اینکه از

وقت اکی   و شومیم بیدار رسیــــع بشنوم، را صدان   یا اضاق  

 .شودیم حرام برایم خواب ها

 بالخره بودم، شده بیدار تخت خوردن تکان با هم دیشب

 یخانه در بود داده اجازه خودش به هامدت از بعد

 .بخوابد خودش

 به اینکه از بود مشخص هم پونه با دعوایش صدای از

  .است شده عصن   حسان   اندزده زنگ من

 عصن   بودند کرده دخالت زندگیش در چون اصل در

 .بود نگزیده من واسه ککش وگرنه بود، شده

 جایم از کشان پوف و زدم عقب را موهایم دستم با     

د، چشم از که خواب .شدم بلند  ممکن دیگر بازگشتش بی 

 هم پوالد دادن   و داد صدای به دادن گوش .بود نخواهد
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 شدندیم اذیت هایمگوش الیک فقط هیچ، نداشت نفیع

  .حمام در رفتم امحوله با بیخیال، خییل پس

 .بیاورد جا را حالم توانستیم گرم آب دوش یک االن

 و شدم دست به لیف حمام، در رفتم که اول همان از     

 از جان   نگذاشتم .کردم قرمز را پام نوک تا رس فرق از

 !اینکرده قرمزم چرا که کند گله من از و بماند سفید بدنم

 پوست از خرم و خوش خییل پیج حوله آخر در     

 .آمدم در حمام از اندازیم،

 وضع رس با و نیاید اتاق در پوالد ناگهان اینکه برای

 رسیــــع زیرم، هایلباس پوشیدن از بعد ببیند، مرا ناجوری

 بندی تاپ با را اممشیک سفید یچهارخانه راهراه شلوار

  نارنچ  
 

 .پوشیدم رنیک

 ایرابطه هیچ بودیم، شوهر و زن که این  عینه در ما خب

 .نداشتیم

وع شب اولی    حن     رسر
 
کمان مثال زندگ ی هم مشی   از خی 

  .بود هم بهی   من برای این و نبود رابطه
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یم را اسمش اگر البته شدیم ختم زدن حرف به ما یرابطه

  .پران   تیکه و بود دعوا بیشی   "حرف" گذاشت شد

 هم باز ویل نداشتیم ایرابطه که حال این با حال هر به 

 آدیم برای را تیپم و بگذرم توانستمنیم بودنم راحت از من

 .کردمنیم عوض پوالد مثله

 گرفتم، تقریبا را موهایم آب حوله با اینکه از بعد    

ی  رنگ و ریختم دورم آزادانه را موهایم
 
 رسما پریدگ

 خییل و کردم رجوع و رفع پودر، کرم یک با را خوردگیم

ون  اتاق از مجلیس، شیک  که کوتایه یروراه از .رفتم بی 

 .انداختم پوالد به نگایه و کردم گذر بود هااتاق قسمت

حرف بود مشخص بود گرفته خواهراش با که دعوان   از

 .بودند کرده عمل تلنگر یک مانند دیشبم های

 زن جیغ صدای تا که بود مردها از دسته آم از پوالد

 .شدنیم ساکت آوردنیم در رو جماعت

نیم تا هابازجون   در نبود، اینجوری هم همه با البته

اف خالفکار زنان گذاشت   .نبود شانکن ول  کنند اعی 
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 من از عمویش و بودم ستوان یک که هازمان آن

  بود، نکرده خواستگاری

خالفکار از بازجوییا برای که بودم هاپلیس از دسته آن از

 .افتمن   راه دنبالش گفتیم خانم، های

 بگوید عصبانیت با بود کاق   ترسیدم،یم او از خییل قبال

  .لرزیدیم بدنم ستون چار «عیلآل ستوان»

ایک ینقطه چه عمویش دانمنیم  من از که دید ما در اشی 

 !کرد خواستگاری

 شده جونن   و روحن   آنقدر آمد رسم که بالن   از بعد     

 کرده حبس دیواری چهار در را خودم ماه یک تا که بودم

 را بود دستم دمه هرج   هاروان   مانند سال یک تا و بودم

 نزدیک من به نداشت جرات هم دریا و کردمیم خورد

 .شود

 اولی    ترسیدم،یم پوالد نگاه از هم هنوز حال این با

 .سوم پایه رسوان شدم که رفتم او با هم را ماموریت

  یاجازه عمویش که بود ماموریت اون از بعد 

  .خواست خواستگاری
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 از لبم روی که لبخندی با و داشتم نگه را نبات ن       

دمهم را داغ آب بود، نشسته گذشته خاطرات  .می  

 در را پاهایم و نشستم نفره تکه مبل روی احتیاط با و آرام

  .کردم جمع شکمم

 اهمین   ویل آمد مبل روی گوشیش شدن پرت صدای

  .ندادم

 داره؟ خنده واست ج   دقیقا -

 .بخندم منم بگو 

 

 

 ...دارد ارامه داستان این��

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۲_پارت#

  عسکری_لنا#
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 شود، محو لبخندم نشد باعث هم خشمگینش صدای     

 .بلرزم پوالد اسم شنیدن با که نبودم  ایستاره دیگر من

 و است ترسناک ظاهر یک فقط پوالد، این بودم فهمیده

 دانستمنیم حال، این با .نداشت جای خشم وجودش در

ی چه  یا آرامش، نویع شاید هست؛ وجودش در چی  

ی همچی     .چی  

 ابروانش روی اخم ویل چرا، دانمنیم و سمتش برگشتم     

ه .کرد ترعمیق را لبخندم  و داغ آب از کیم او به خی 

ین ین لب و کشیدم پایی    را لیوانم .خوردم را شده شی   شی 

 :کردم رها آرایم به و کشیدم دهانم در را شدم

 .بخندی دونمیم بعید -

 گردن   دو از را این و شد چفت هایشدندان کردمیم حس

ون دهانش نزدیک و گوشش زیر تقریبا که  زدند بی 

 .فهمیدم

 .خندیدم شاید ...بگو -
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 رسم از دست فهمیدنیم تا مطمئی    .کشیدم عمیق   نفس

 :داشتبرنیم

 ...کردمیم فکر گذشته به داشتم -

ی چه دانمنیم نیم و کرد دریافت "گذشته" یکلمه از چی  

 .بدانم که خواستم

، دکی   قول به  خاطره یادآوری اتفاق، یک با باید چرا معین 

یی  منظور یا  لبم روی میان در ماه یک که لبخندی تلخ گی 

م بی    از را نشستیم  !بی 

 این قطعا .گرفتم اششده طوفان   نگاه از رو نگاهم     

 و تک دیواری چهار یک در بود، معادله ترینمجهول مرد

 نگاهش "گذشته" یکلمه آوردن با و کردیم رهایم تنها

 .شدیم طوفان   و درید

 :نوشیدم را لیوانم محتویات از کیم و گرفتم  او از را نگاهم

 عصاب با مجرما از کردن بازجون   واسه وقن   یادته -

 کردی؟یم صدام خورد همیشه

 :دادم ادامه و کردم ریزی ی خنده     
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 بود محال لرزید؛یم بدنم ستون چهار هاموقعه اون -

 .نلرزه جونم تمام من و بزن   صدام روزی

 :زد پوزخندی طوفان   نگاه همان با و کردی بلندی هوم

 .ترشیم تو که چقدرم -

یم حق نگاهش شدن ترسناک به باید هم شاید دانمنیم

 شاید بود، خورده اولش ازدواج از بدی زخم پوالد دادم؛

 .بزند گردشر  کیارش حوش و حول ذهنش دادمیم حق باید

 به و کردم آرایم یهخند و دادم تکیه مبل پشن   به را رسم

ه سقف   :شدم خی 

  وارد اگر شاید -
 
 وقت هیچ شدم،نیم اتکوله و کج زندگ

 .کرده رست سه دیو شبیه که ظاهرته فقط فهمیدمنیم

ه او به و برگرداندم را رسم        یغره چشم که شدم خی 

  .رفت وحشتنایک

 :انداختم باال ایشانه

 روم سوزن رس یاندازه تو، هایغره چشم این کن باور -

 .نداره تاثی  
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 :شد بلند جاش از و گرفت و نگاهش

  ...ست ترانه تولد امشب -

ی حالت لحنش  :داد ادامه و گرفت تمسخرآمی  

اشکیای هوس ترانه گفت مامان -  .کرده رو تو پی 

و و پرید گلویم در آخرش یجمله از شد ولرم آب  به رسر

 .کردم کردن، رسفه

 تا کوبیدم امسینه در مشت با و گذاشتم کنار را لیوان

 .بیاید باال نفسم

 به و شدم بلند جایم از و گذاشتم دهنم روی را دستم

 .بردم هجوم خونه آشی   

 

 اشکم و کردم رسفه حسان   اینکه از بعد بالخره      

  .آمد بند امرسفه درآمد،

 .است شده سی    رسم روی شاخ دو کردمیم حس
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 پروانه هایحرف و نبود خانم زهرا حرف این بودم مطمی   

پرت و چرت که بود پی   و ساده آنقدر خانم زهرا  .بود

ش های  .کردیم ادا نقص بدون را دخی 

 به اخم با و کردم باز را در و رفتم اتاق سمت رسعت به

 .دادم تکیه در چهارچوب

  .چشمانش روی ساعدش و بود آویزان تخت از پاهایش

 به و اجدادم و آبا بزنه زنگ بلده خوب خانم پروانه -

ه رگبار سه ویل بگی  اشیک بگه بزنه زنگ میی   کن؟ درست پی 

 بعد اومده بدنیا نیست سال یه ترانه شکنه؟ یم غرورش

اشکیای هوس  کرده؟ و پیش دوسال پی 

 را صورتش و برداشت چشمانش روی از را ساعدش     

ه من به و چرخوند  :شد خی 

 .شه زهرم مرخصیم هفته یه کن   کاری تون  یم ببی    -

  .بستم محکم را اتاق دره و چرخاندم حدقه در را چشمانم
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۳_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 آن به طرف این از و بودم کرده روغن از پر را تابه     

  .دویدمیم طرف

اشیک خمی   باریک  کاسه از باریک و دادمیم شکل را هاپی 

یم صاف چون   یتخته روی وردنه، با و داشتمبریم خمی  

اشیک گاز، جلوی هم باریک و کردم  از را شده رسخ هایپی 

  .کردمیم منتقل دیس، به تابه

 کمر و لرزیدیم پاهام که بودم ایستاده پاهایم روی آنقدری

 .بودم گرفته درد

 تولد خاطری به داشت را ارزشش پروانه واقعا دانمنیم

ش   آنقدر دخی 
 
 نه؟ یا کنم دوندگ
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 گرفته تصمیم نیامد، پوالد وقن   دیروز همان من ویل     

 سخن   خییل تصمیِم  بسازم، دیگر باریک را زندگیم بودم

 که رسیدم نتیجه این به چندسال این در من ویل، بود

 مثله همه نبود قرار ...نیست خیانت اهله حداقل پوالد

  .باشند کار خیانت کیارش

 .بود شده ثابت برایم پوالد

 کاری کیس به آمد،یم آسه رفت یم آسه بود، کار مرد

 را پوالد نبود قرار منم .کردیم را خودش کار و نداشت

 او به خواستمیم فقط کنم، خودم یدلباخته و عاشق

 بدهم، را تعهد احساس

 قدم ده خواستمیم اصل در دارد، زن که بفهمد خواستمیم

 طور به البته، .بیاید جلو قدم یک تا بردارم برایش

 .نامحسوس

  بودم کرده کاری هر کیارش برای من

 داده انجام کردنش پایبند برای آمدیم بر دستم از کار هر

 .شد باز برام زودتر دستش که خداروشکر و بودم

 !بود محاالت  از کیارش با هم آن سقف یک زیر رفی   
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 ...گذاشتم کابینت روی را دستانم کوفته و خسته       

  .آمدمنیم بر کار همه این دادن انجام پس از تنهان  

 پوالد و شدیم کوفتم داشت مرخصیم روز آخرین رسما

 .بود خوابیده

 ظهر بعد دوی ساعت االن و بود خوابیده یازده ساعت از

  .بود

 به رفی    بود؛ خودم تقصی   رس،زود شدن جونن   این

 کشانده خانه، برای کردن خرید و بازار به را مارکت سوپر

 .بودم

 .بودم کرده خرید بودم توانسته تا

 .کنم خایل کامل را پوالد کارت داشتم قصد

 ایتازه جاِن  ناگهان   خییل زد رسم به که فکری با ناگهان    

 به که کردم باز جوری را در و دویدم اتاق تا و گرفتم

 :گذاشتم رسم روی را صدایم توجهن   .خورد دیوار

 .میشه شب االن خفته، زیبای شو بیدار -

 روی را خودم و زدم گوشم پشت را موهایم و جلو رفتم

  .انداختم تخت
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 نشان درهمش هایاخم زدم؛ کنار رویش از محکم رو پتو

 .است سبک خوابش من مثله دادیم

 .شو بلند ...رسگرد جناب ...قانون مرد -

 :گفت ایعصن   و آلود خواب صدای با

 .بردار کچلم رس از دست بکپم، گذاشن   اگر -

 نشست ریشش روی  نگاهم بعد و انداختم رسش به نگایه

 :کردم کج را لبانم و

، کچل میدونم بعید -  مرغوب و اصل گل با خدا باشر

 کرده خلقت شمال

 .تکله پسی  چسبون  یم و ریشت نداری غیم بیسر  هم کچل

 تکان کیل با شدنیم اینجوری .شد تر درهم هایشاخم

 .رفتم پایی    تخت، روی پاهانم کوبیدن و خوردن

 

 

 

. 
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 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۴_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 ناگهان   خییل را زخیم هایپرده و ایستادم پنجره جلوی    

 تابید اتاق در نور از زیادی حجم که کشیدم طرف دو به

 :درآورد را پوالد صدای و

؟ یم چیکار داری هست معلوم -  کن 

 :سمتش برگشتم کمر به دست     

 .دومیم ور اون و ور این خواهرزادت تولد واسه دارم اره، -

 نیست قرار بشم شکسته و پی   من دیگه سال چند تا اگر

 چاله تو که بشن دستم عصای بیان مادرش با خودش

 .کن کمکم بیا شو بلند پس ...افتمن   هاچوله

 :زد عقب دستش با را موهایش عصن  

 ...خوای یم گرفتم مرخیص هفته یه -
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 :زدن بشکن   و جهیدم حرفش میان پا جفت

 تربلندرسیــــع ...پس برات، کنم کوفتش خوامیم دقیقا، -

 .شو

ه عصن    راه و پاشیدم رویش به لبخندی که شد امخی 

اشیک دادن شکل به و برگشتم را آمده  شدم؛ مشغول هاپی 

تزیی    کار ماندیم فقط نبودم، کردنشان رسخ نگران دیگر

 زمان زیاد بود، شکالت با خطی  خط چندتا هم آن که شان

 .نبود بر

 خوردم، حرص هم کیل که دقیقه ده از بعد بالخره       

خانه وارد  توش، شلوارک و سفید رکان   همان با و شد آشی  

  .ایستاد گاز جلوی بالتکلیف

 فشار و انداختم باالیش و قد به نگایه و رسچرخانده

ی  یم کار زبانش از کیم اگر ُمردیم .آوردم وردنه به بیشی 

 کشید؟

اشیک که دییس       بودم گذاشته آن در را شده گرد هایپی 

 :گرفتم سمتش را

 .نشه خراب شکلشون باش مراقب تابه، تو بزار احتیاط با -
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ه چشمانم یگوشه از گرفت؛ را دیس حرفن    اشخی 

 داغ یتابه در را هاخمی   خواهدیم چگونه ببینم تا شدم

 .بگذارد

 دستش، در ِِ قاشق و دیس در گردِ  هایخمی   بی    نگاهش

  .بود چرخش در

 دیس در مرتب رو شده گرد خمی   و کشیدم عمیق   نفس

 .گذاشتم بعدی

 تا بخواهد، راهنمان   من از پوالد تا ماندم یم منتظر اگر

 .کشیدیم طول صبح فردا

 :ایستادم کنارش و سمتش رفتم      

 توضیح دوباره که کن دقت مردقانون،جناِب  خب -

ا این بالخره نمیدم، ی یاد باید رو چی    زنت دیدی یهو بگی 

 یاد باید کشیده، طالق به کارتون شایدم یا ...ماموریِت 

ی  .بگی 

ون را امشده سنگی    نفس  خودم جلوی را دیس و دادم بی 

 :برداشتم احتیاط با را هاخمی   از ییک و کشیدم
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 خییل زاریش،یم دستت توی داریبریم آروم اینجوری -

 انگشتات با روی گردیش حوصله با و مجلیس و شیک

 ...و کن   یم مرتب

 

 روغن در را خمی   و تابه سمته شدم خم کیم جلویش از

 :گذاشتم داغ

اری آروم اینجوری -  و کنهیم باد خودش  روغن تو می  

  !نکن پرتش روغن تو بزارش آروم ضمن در ...باال میاد

ه پوالد به برگشتم و ایستادم جایم رسه       با و شدم خی 

 :کردم اشاره دیس به چشمانم

 گرفی    و پروندها حل از .بخشه لذت کن، امتحانش -

 .ترهآسون مجرما

  .کارم رسی  برگشتم و چرخیدم و گرفتم پوالد از را نگاهم

 

 

 ...دارد ادامه داستام این��
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 ۱۵_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 آن بود، آمده بهم زرشیک رژ و مات صورن   رژ ترکیب    

 .نداشتم را کردن آرایش وقت که مدت همه این از بعد هم

 رفی    برای فقط داشتم، که ایاجتمایع موقعیت برخالف

ون برای و کردمیم استفاده چادر از اگایه، به  هایرفی    بی 

 .بودم شلوار و مانتو همون با متفرقه،

 استفاده جیغ هایرنگ از زدم،یم  که هان  تین   میاِن  اتفاقا

 مچ و دادمنیم باال ارنج تا رو هایماستی    ویل کردم،یم

ون را پاهایم  .نداختمنیم بی 

  عینه در
 
 !بود زیبا و خوشتیپ شدیم هم سادگ
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 شده خاری من هایپوشیدن شلوار مانتو این دقیقا و    

 مرا شغلم که بود درست .پوالد خواهرهای چشم در بود

 قول به من منطق اما، کردیم چادر پوشیدن به مجبور

 دیگران؛ نظر از البتع بود، کج بابا،

غلم عاشِق  من بله، 
ُ
نیم رعایت را اصول تمام اما بودم ش

 کردم

یم رس ماشی    فرمان پشت را عمرم نصف وقن   طرق   از و

 .امپوشیده چه که کند زوم من بر بود قرار کیس چه کنم،

 

ه پالتوی و شال      ون اتاق از و برداشتم را کیفم و پایی    بی 

 .رفتم

 در و کردم آویزان مبل پشن   روی را پالتوام و شال

خانه  .رفتم آشی  

اشیک ظرف و کردم باز را یخچال وسط مواد که هان  پی 

 بودند شده دلی   حسان   و بود ریخته برشان و دور از شان

ه هاآن به شگفن   با و درآوردم را  .شدم خی 

 .بردن یم دل حسان   هم تزیی    بدون

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

پن روی را ظرف
ُ
پسته پودر و شده آب تلخ شکالت کناری  ا

 قیف حالت به قبل از که ایروغن   کاغذ گذاشتم؛ ها

 شده آب شکالت ریخی    با و برداشتم رو بودم آورده درش

 و شیک ظرف در و شدم شانتزیی    مشغول داخلش،

  طالن  
 

 .شانگذاشتمیم مرتب رنیک

 شکالن   انگشتانم حسان   و بودم کارم آواخر تقریبا     

 شیک رفته، حموم قانون مرد جناب بالخره که بودند شده

ون آمد در اتاق از کرده، پیک و  .بی 

اهن  باریک هایخط و مشیک یزمینه با عمودی راهِ  راه پی 

میکس ایسورمه کتان شلوار با و بود کرده تنش سفید،

 ساعد روی هم، کوتاه مشیک پالتوی یک و بود کرده ش

 .بود انداخته دستش

 خییل که شدم مشغول دوباره و گرفتم او از را نگاهم

اشیک از ییک و ظرف در برد دست جلو، آمد بیخیال  هاپی 

اض خواستم تا و برداشت را   گاز کنم اعی 
 
 از بزرگ

اشیک،  :کردم نگاهش حرص با که گرفت پی 

 .نزن دست میاد بدم -
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 :انداخت باال ایشانه

 ندادی ناهارم یه کردی خراب که و مرخصیم اول روز -

 داری؟ ج   انتظار

اشیک روی را پسته پودر کردم، نگاهش چپ چپ       هاپی 

 :ریختم

 نیمچه یه بخاطره و وقتم که خواهرته تقصی   متاسفم -

 .گرفته نمیده، تشخیص و راستش و چپ که بچه

 

 

 ...دارد ادامه ادامه داستان این��

 

 ⛓تیــــرآخر#

 ۱۶_پارت#

 عسکری_لنا#
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د با کارهایم بالخره      از پوالد دیگر بارهیک زدن دستی ُ

اشیک  روی رسید؛ پایان به من، هایغرهچشم و ها،پی 

اشیک  خراب باران نم نم این در تا کشیدم سلفون هاپی 

 خونه از پوالد با شالم و پالتو پوشیدن از بعد .نشوند

ون  که همی    و کرد قفل را خانه در پوالد رفتیم، بی 

 آمد دری شدن باز صدای برویم پایی    هاپله از خواستیم

 .بود نجمه یخانه در درصد نه نودو احتماال به که

 گرفتم، گاز محکم را لبم و بستم را هایمچشم ای ثانیه

 .بردمیم ن   شانسیم خوش به بود نجمه شوهر اگر قطعا

زده ذوق صدای که فهمیدم زمان   دقیقا را این نبود اما،     

 :خورد پیچ ساختمان در نجمه ی

 .اومده گ ببی    بــه بــه -

 نجمه به نگاهم و چرخیدم منم اجبار به پوالد، چرخیدن با

 دست و بود گرفته بغلش در را پرسانش از ییک که افتاد

  .بود گرفته هم رو دومش پرس
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 تموم سالمن   به تونمماموریت این جان؟ رسگرد خوبی    -

 شد؟

 :کرد صاف را گلویش پوالد     

 تموم سالمن   به اینم بله ...ممنون سپیدان خانم سالم -

 .شد

امش این یکم اگر  من آنقدر گذاشتیم من برای را احی 

  .خوردمنیم حرص

ی  با نجمه
  ناراحن 

 
 :گفت ساختیک

 هردوتاتون اصال نرید ماموریت دیگه شنویدیم من از -

ییک واسه نکرده خدان   خطره پر کنید، عوض رو شغلتون

 جان ستاره کناره بیشی   شماهم ...افتهیم اتفاق   تون

 نمیشه دلیل ویل پلیسی  جانم ستاره درسته حاال باشید،

 .کنید ولش تنها انقدر

ه نجمه به و کردم ریز را چشمانم  اگر زن این .شدم خی 

د؟ شدیم ساکت   میمی 

 که کنم منحرف را موضوع خواستم و زدم کچ   لبخند     

 :آمد حرف به زودتر پوالد

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .بعد به این از ایشاال گی   یم درست بله -

 :گفت رسیــــع نجمه بار این کنم باز دهن خواستم تا

 اگر اینجوری باشه زنش پهلوی باید مرد همینه، درستشم -

یم آباد، ناکجا اونم ماموریت تو دیگه روز دو برین، پیش

 زبونم یا زاییده تنها و تک خونه، تو یا جان ستاره فهمید

یم نداره شوج   که عزرائیل ...مرده کر شیطون گوش الل،

 .که دونید

 بزنند کاسه از بود مانده کم چشمانم اشجمله پایان با

ون  .بی 

 حال در هنوز و نبود سکوت اهله ماشاهللا که هم نجمه

 .بود زدن حرف

بساط تو بچه یه هنوز شوهرین و زن دوساله شما واال -

 همش .ستبچه عاشقه یحیاجان دلم، عزیزه ندارید، تون

 شلوغ کنم بچه از پر رو خونه خوامیم جاننجمه میگه

 ...یم بشه،

 قرار موضوع نبود معلوم پریدمنیم حرفش میانه اگر     

 کند پیدا بیخ کجا تا بود
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 نجمه حرف میانه و کردم ان  مصلحن   ایرسفه تند تند 

 :زدم ایکوله و کج لبخند و پریدم

 باید ما جان، نجمه ببخشید که شد دیرمون وای ای -

 .برسون رو یحیا آقا سالم ...بریم تررسیــــع

 :پوالد سمته برگشتم

 .شد دیر پوالد بریم -

 لبخند با نجمه و کردیم رسرسن   خداحافط   رسیــــع

 تا صبح که هان  خانم پیشه رفت خودشم و کرد بدرقمون

  و نشستندیم آپارتمان، پشت هایآالچیق در شب

 .شدندیم غیبت مشغول

، در شدن سوار بعد هم پوالد و من  آپارتمان از ماشی  

ون  ...رفتیم بی 

 

 

.. 
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 ⛓ تیـــرآخر#

 ۱۷_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 به باران شدیم خانم زهرا یخانه وارد وقن   دقیقا    

  با و کرد اضافه شدتش

 "هادی آقا"پوالد عموی پرس با رسرسن   پرش احوال سالم

  داخل رفتیم رسیــــع

 ماناستقبال به هایشقلو دو با هادی همرس "شیدا" که

  .آمد

 که پدرش خالف بر که بود وحدن   رسهنگ پرس  هادی

 در و نداشت قانون با ایمیانه هادی بود قانون مرد

 .کردیم کار کالبدشکاق   بخش قانون   پزشک

یم فعالیت قانون  پزشک در پدرش اجبار به بودم شنیده

 .شود پزشک دندان خواست،یم دلش وگرنه کرد
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م خییل و کرد بغلم صمیمانه شیدا        خوش و محی 

 .کرد پرش احوال سالم پوالد با برخورد،

 مانندِ  دقیقا کردمیم احساس چون داشتم، دوست را شیدا

  .بود من از ترشانس خوش کیم ویل است خودم

 که هادی خواهر "هدیه"به بود رسیده نوبت آن، از بعد

 .بود مهربان   و قلب خوش دخی   العاده فوق

ان   دسته آن از  گفتیم وحدن   رسهنگ که بود دخی 

 "دمشنیم پان   و دستن   خروس هیچ به" 

اشییک ظرف معمول، هایپرش احوال سالم از بعد       پی 

خانه به و گرفت من از براق هایچشم با را  .رفت آشی  

 پوالد هایخواهر پونه و پری بعدی، نفرات بدبختانه اما و

  !خوردشان شدنیم هم عسل من یک با که بودند

  .بود هم در بدجوری هایشانسگرمه     

 شانبغل در همیشه که پوالد با حن   بلکه من، با تنها نه

ی و کردند برخورد رسد هم چالندنش یم  احوال از خی 

 در بیشی   پری هایاخم پوالد، ندادن محل با نبود؛ پرش
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 کن گوش حرف نمونه، زن   بسیار که هم من و رفت هم

 .بودم کرده اکتفا نگاهن   سالیم به بودم، همرسم تابع و

 عمویزن به رسید نوبت هم آن از بعد خوشبخاتانه     

 صورتش داشت، پری تو اندام .هادی و هدیه مادره پوالد

 آنقدر ویل بود کوتاه نسبتا هم قدش بود، سفید برف مثله

 را ایشگوجه هایلپ شدنیم که نشستیم دل به

  .نبوسید

 هاشانبعیص   که پوالد فامیل و فک با ترتیب، همی    به و

 پرش احوال و سالم بودند داشتن  دوس بعیص   و مخرو

  .کردیم

ی همیشه ماننِد  هم مدت این تمام       خانم زهرا از خی 

  .نبود

 را محرم سال هر که خدان   اهل و مومن العاده فوق زن

 را خدا به خودین   هایخوردن قسم و گذراندیم کربال در

 قسم که زمان   و دوره در هم آن کردیم محسوب گناه

 رسپوش و کردندنیم محسوب گناه را خدا به خوردن

 .گذاشتندیم هایشانقسم بر را مصلحن  
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 و کردیم رفتار سنگینانه رس گایه توصیفات این همه با

انش شدیم معلوم خب که پراندیم ایتیکه  اشدوره دخی 

 .اندزده رو مخش اصطالح، به و کردند

 جااین داد،یم دستوری که روز از امان هزار و امان ویل

 .بودند دستوراتش تابع بزرگ و کوچیک

 همی    هم بود، زنده پوالد پدر که زمان   گفتیم شیدا

 را اقتدارش .شدیم اجرا برگرد برو ن   دستورش بود؛ بساط

 .داشتم دوست خییل

 نشسی    برای را جان   زیاد، خییل جمعیت بی    بالخره     

  .کردیم پیدا

 کناره پوالد و نشستم پوریا زن "حنانه"جاریم کناره من

  "هامون"عمویش

 هایبچه و زدیم حرف دستیش بغل با دری از هرکس

 .دویدندیم طرف هر از هم کوچولو

 وقن   تا نظرش از بودند هابچه قرمزش خط خانم زهرا

 هر مشخص، محدودین   با توانستندیم بودند، کوچیک

 .بکنند خواهندیم کاری
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 و بود درگی   ایلیا پرسش کوچولوی هایدست با حنانه     

 رسما من مانندِ  هم ایلیا ویل .بخنداند را پرسش کردیم سیع

 یاد زور با که هان  خندیدن قش قش همان و بود خورده

ی دیگر هم بودم گرفته  .نبود ازشان خی 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۸_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

ش، و شوهر پروانه، از     ی دخی  گفته طبق و نبود خی 

 .اتلیه بودند رفته هایشان،
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ان بی    از پروانه  از ویل، بود دوم دخی   خانم، زهرا دخی 

  هجده در بود؛ کرده ازدواج زودتر پری
 
 یخانه رایه سالیک

  پنج وبیست اما، شد بخت
 
 .آورد بدنیا را ترانه سالیک

 که اینجاست عجیب ویل بود شوهرش از مشکل گفتندیم

  !داشت را مشکل همی    هم پوالد انگاری

ی با من، از قبل پوالد بله،       ازدواج یاسمن اسم به دخی 

   شان،جنی    ناگهان   سقط دوبار از بعد و بود کرده
 
زندگ

 اینکه با پوالد گفتیم شیدا .نداشت ایطوالن   عمر شان

 کم هم باز حال این با بود، کرده انتخاب را یاسمن خودش

 .کردندیم هم بدی هایدعوا و بود پیشش

یم گرددبریم ماموریت از پوالد که روز یک هم آخرش

 طالق، زمان گفتیم شیدا .دارد پرسدوست یاسمن فهمد

 به دست یه پوالد و یاسمن داداش که بوده بپا غوغان  

 .شدندیم یقه

 را ایلیا پوشک بود رفته که شدیم ایدقیقه چند حنانه     

  .بودم نشسته جایم رسه آرام و ساکت هممن و کند عوض
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 من ویل شد،یم پیدا هم خون   افراد پوالد هایفامیل بی   

 را هاآن با صمیمیت و حد از بیش صحبت به ایعالقه

  .نداشتم

 داشته نظرم زیر پونه و پری مانند کسان   اگر مخصوصا

  .باشند

 پر را خانم زهرا گوش پوک،کله سه این بودم مطمی   

اه از کردند  بیایم؛ کوتاه که نبودم ایستاره من ویل، بدبی 

، پیش دست برای ناگهان   حرکن   و فکر یط  جایم از گرفی  

 آمدند باال دنبالم به که هان  نگاه به یتوجه و شدم بلند

ون جور، و جم لبخند همان با مننشی    از .نکردم  رفتم بی 

  .کردم پاتند خانم زهرا اتاق مقصد به و

 پدر روح برای خوندن قرآن حال در بودم مطمی       

 .است شوهرم

 چند هایم،انگشت استخون با و ایستادم اتاق در جلوی

به  هیچ ویل، ماندم منتظر چندثانیه و کوبیدم در به ض 

 من همیشه خانم زهرا هایکردن نیاز و راز .نیامد صدان  

اجبار و دستورات که ایاندازه همان به آوردیم وجد به را

 رسه شیدا نبود، خودش اجبار به اگر .دادیم آزارم هایش،
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 بیمارستان در هفته دو کردن زایمان و شدن داربچه

ی   .شدنیم بسی 

 هادی کمک به و دارد ضعیق   بدن شیدا دانستندیم همه

 !شنوا گوش کو ویل کندیم تقویت را خودش دارد

ه        خانم زهرا به نگاهم و کشیدم پایی    را در یدستگی 

 گردی روی مهر چرخوندن و بوسیدن حال در که افتاد

 .بود صورتش

 و بسته را در و شدم اتاق وارد کامال و زدم او به لبخندی

ه نگاهم و رفتم جلو آرایم به ش دستان یخی   به که شد پی 

  .شدند بسته چشمانش و رفتند باال سمت

 گلدارش چادر در خورده پیچ هایشانه بند را دستانم

 :کردم

 آقا " و خدا یکیم خواینیم اومده، پوالدت عروس -

 بندازی؟ بهش نگایه و بیسر  بیخیال رو "رسول

 و نشست چپم دست روی دستش بعد ایدقیقه     

د را دستم  .فرسر
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ین همیشه نماز از بعد خانم زهرا با صحبت  کاری  بهی 

 .بود ممکن

 بود ترآرام آورد، بدست را دلش راحن   به شدیم موقعه آن

 .کند فکر توانستیم ترمنطق   و

ون دستش زیر از را دستم      رو دستش و کشیدم بی 

سنگ دستش یک با .نشستم کنارش و چرخیدم گرفتم،

 صدای و کردیم جدا صلوات هر از بعد را تسبیحش های

ت و هللا اسم که تسبیچ هایسنگ خوردن تق تق  حرص 

 حاکم ساکت، فضای بر بود، شده نوشته هاآن بر محمد

 .بود

ه  هر از آشناتر ایچهره ایلحظه زیبایش، تسبیح به خی 

 محکم را چشمانم گرفت، جان چشمانم جلوی آشنان  

دم دیگر هم روی  از ویل کردم چفت را هایمدندان و فرسر

د، جان چشمانم جلوی تصویرش هم باز اینکه ترس  بگی 

 .کشیدم عمیق   نفس و کردم باز رو چشمانم

 دیدم یم رو خانم زهرا وقن   که حسادن   حس این     

 .کردنیم رهایم وقت هیچ گرفتیم را گریبانم
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 و بود من همرس مثال که پوالد ماننده فردی به حسادت

 .بود شده سیاهِ  امشناسنامه دوم یصفحه در اسمش

 

 

. 
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 :کشیدم دردی پر آه    

  .هاکن   دعا عروستم نره یادت -
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 روی و زد تسبیح به ایبوسه و کرد جمع را تسبیحش

 :گذاشت پیشانیش

  .منید دعاهای اول ذکر پوالد و تو -

 :کشیدند پرده دیدم جلوی اجازهن   هایماشک

 همه گشای مشکل بوده، همه پنهاه و پشت هاتدعا -

 .پوالد و من بجز بوده،

ه چشمانم به و برگشت  :شد خی 

 عروس؟ چته -

 کیه؟ کشیدنات آه یرسچشمه !مندی گله 

 آه رسش پشت کیس نکردم بزرگ جوری و پوالد من

ش هم مخصوصا، .بکشه  .بسی 

 "نام که دوختم مهری به را نگاهم و گرفتم رو او از     

 :بود شده هک آن بر "هللا

 ...کنید رسزنش و پوالد برید که گمنیم بهتون رو اینا -

 شلوغ شهر این توی باشم، کرده دل و درد که میگم

 ن   من که کنیدیم درک و دونیدیم همه از بهی   خودتون
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 چون اینجام بینیدیم اگرم .مردمم یهمه از تر کار و کس

، شما  .ترانه نه و پوالد بخاطره نه ...نه هستی  

 :داد تکان تاسف از رسی

ن   که تون   فقط جماعت این بی    ...بگو عروس، بگو -

 .نیسن   مند گله خودی

ه رنگش مییسر  هایچشم به و برگشتم  :شدم خی 

 حرفای ...هوا رو رفته زندگیم ...خانم زهرا آوردم کم -

 .زدیم طالق بنای پیشا وقت خییل پوالد نبود اگر شما

 :فرستاد شیطان بر لعنن   و بست را چشمانش

 طالق از حرف کن   عروش باید تو عروس ...توبه خدایا -

 .میده طوفان معنای

 :کشیدم باال را سوزناکم بین  

  شما که طوفان   این -
 

 خودش غرق منو وقته خییل مییک

 !کرده

 پایی    چشمم یگوشه از سمج اشیک امجمله پایان با     

 .کردم پاک را اشکم دستم پشت با .ریخت
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 فهمیدم اینجا اومد ساکش و کار لباس با شبونه که پوالد -

 .شکرابه تون بی   

 :دادم تکان طرف دو به رو رسم

ن   صبحش پوالد که عقد شب همون از بود، شکراب -

 از بعد نیست قرار که فهمیدم ماموریت، رفت خی  

 خدا ستاره، گفتم خودم با .بیاد لبم به خنده سال چندین

 این دیگه، نیست کیارش این کرده نگا سوختت دل به

ی  از جنسش
 

 و کشیده سخن   شناسه، خدا و مردونیک

 آخرش ویل، شناستتیم و شناسیشیم کرده، خداروشکر

 .شد ج  

 ماموریت پوالد و ماموریتم توی رو سال ماه شیش من

 .شهیم سی    بعدیش ماموریت نشده، تموم اولش

 به نگاهم که زمانان   شمارن انگشت سالدو این توی

 .افتاده نگاهش به تصادف

 کرد، رد زوری مرخیصی  برامون هامون آقا که پیش روز دو

  خروس مثه هم دوم روز و کردیم رسپیچ   و اول روز
 

 جنیک

  .بودیم
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 :کشید آیه خانم زهرا    

 .عروس کن صبوری -

ون شالم پس از اجازهن   که موهان    به را بودند زده بی 

 :کردم هدایت داخل

 این که دونیدیم هم پوالد و بقیه شما،  دونمیم من  -

 
 
 .نیست دیگه ساِل  یک از بیشی   دوامش زندگ

 بود مونده اینجا ستاره اگر دیگه سال نشون اینم خط این

 .کلفتیشه پوست نشون

 خانم زهرا دست که انداختم پایی    به رس و لرزید امچانه

 .نشست امچانه زیر

ه اشکم از پر چشمان به و آورد باال را رسم  :شد خی 

  پای بزارم؟ ج   پای رو چونت لرزش -
 

 یا پوالد؟ از خستیک

 گرفته؟ رسچشمه قلبت از لرزش این

 .انداختم زیر به رس دوباره    

  از من که چرا بود کدامهیچ جواب 
 
 و بودم خسته زندگ

 .مند گله خدا از
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 :دادم تکان طرف دو به را رسم

  این از من خانم زهرا نه -
 
 .خستم زندگ

 سال یک من خواست، خواستگاری یاجازه که هامون آقا

ون جنون اون از بود  بنای منطقم بودم؛ اومده بی 

 ییک این گفتیم قلبم ویل کنم رد گفتیم زد،یم ناسازگاری

 .ترهعمیق ویل، زخمته جنس از زخمش ییک این داره، فرق

 نیاز و راز صبح خودم تا دادم مثبت جواب که زمان  

 همدم یه کیسن   این توی خواستیم دلم فقط من کردم؛

 کنارم دوسال این توی وقت هیچ پوالد ویل، باشم داشته

 !زندگیم به باختم هم بار این خانم زهرا خستم .نبود

 

 

.. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۰_پارت#
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  عسکری_لنا#

 

 :غرید و شد عصبان      

  عروس؟ شدی خسته -

 اتاق این توی که نبودی تو مگه .نبود کارت تو رفی    حرف

؟یم پوالد برای کاری هر خوردی، قسم   کن 

 :انداختم پایی    را رسم    

 آوردم؛ کم خدا همون به ویل خوردم، قسم من اره -

  از دوسال
 
 تحمل رو دیگه هم زوری ویل گذرهیم مونزندگ

 توی حقمه ویل، نخواستم عشق پوالد از من کنیم،یم

 باال مرد یه گرفتم خدا از که سن   سال هفت و بیست

 اون از بعد حقمه باشه، همدمم باشه، کنارم باشه، رسم

 احساس وجودش با که باشم داشته رو کیس سخن   همه

 .کنم امنیت

و آرامش با و گرفت نگاه من از خانم زهرا  کردن جم به رسر

 :کرد اشسجاده

  زن -
 
  !بسازه مردش با رو زندگیش خودش که اونیه زندگ
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انش دانستیم خدا       که بودن گفته او به ج   دخی 

 برده زمان دقیقه پنج فقط نمازش، از بعد آرامش و منطق

 .بود

 :کشیدم درهم اخم

  یعن   خانم زهرا -
 

  زن مییک
 
 کنم چیکار دیگه؟ نیستم زندگ

  زن که
 
 بتونم من که هست پوالد مگه آخه باشم؟ زندگ

  زن
 
  !باشم؟ زندگ

 :کرد نگاهم چپ چپ     

 اخالقه؟ بد پوالد میگم من  هللا اال اله ال -

 کن، اخالقش خوش خودت

 نیست؟ وقت هیچ پوالد

 کن، زندگیش و خونه پاگی  

 نمیده؟ امنیت بهت پوالد

 .باشه زندگیش اولویت براش امنیتت کن کاری

 :کشیدم آیه
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، اولویتش کاره، مرده پوالد -  مردم به رو امنیت حس کارشی

 میده، شهرش

 .بکشه دست عشقش از تونسته گ و کارشی  عاشقه اون

 یا و گذاشت خودش کناره مرتب و زده تا رو اشسجاده

 :شد بلند جایش از گویان عیل

 بسازیش، تون  یم ویل رسوِل  یپرورده دست میدونم، اره -

 خودشو که ظاهریشه یپوسته این شناسم؛یم و پوالد من

 ...میده نشون فوالدین

 من و گذاشت تختش روی و درآورد رسش از رو چادرش

 .بودم حرفایش یادامه منتظر همچنان

، عوض بهش رو دیدت - ه بین  یم کن   یآماده و خمی 

 !خوادیم قابل سفالگر ...گرفی    شکل

 چه نفهمیدم و انداختم پایی    را رسم اشجمله پایان با     

ون اتاق از وقت  بودم؛ افکارم غرق .رفت بی 

 مانندِ  بود، تیه ذهنم .نداشتند ته و رس که افکاری غرق

 آغوشش در که کیس راجب ذهنین   هیچ که نوزادی ذهن

 .ندارد گرفته
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 بردم باال را رسم ترس با و لرزید قلبم امشانه شدن لمس با

 بغل را پرسش هایقل از ییک افتاد؛ شیدا به نگاهم که

 مشخص پرسش ی.تنه پایی    دور یحوله از و بود کرده

 .کند عوض را پوشاکش خواهدیم بود

 خوبه؟ حالت .جان ستاره فکری تو -

 :دادم تکون بار چند را رسم

  .خوبم اره ...اره -

 :نشست کنارم و پاشید لبخندی

 نیم .خوبه حالت چقدر مشخصه بودنت فکر تو از -

ی ساعته  است دقیقه ده هم خانم زهرا نیست، ازت خی 

 :شدند گرد چشمانم .جمع تو رفته

 ساعت؟ نیم -

 از رسی و انداخت من به نگایه چشمش یگوشه از      

 تمام حال در که ایبسته از پوشایک و داد تکان تاسف

 :درآورد بود شدن

 .اومدن بالخره پیش دقیقه ده هم شوهرش و پروانه -

 !کردیا درگی   و ذهنت خییل
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ی .پایی    انداختم را رسم       به حاجت نه بود عیان که چی  

 .کاری مخق   نه بود بیان

ی -  .میشه درست ...نیست چی  

 و گذاشت زمی    روی را، پوشاک پایی    قسمت و کرد نچ  

 پوشاکش روی را رامی    پرسش ی،کرده بلند پاهای

 :گذاشت

 ...نمیشه درست ندی، تکون   و نخوای تو تا عزیزم نه -

 !غافیل خییل ...ستاره شدی غافل

 

 

. 

 

 ⛓  تیــــرآخر#

 ۲۱_پارت#

  عسکری_لنا#
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 :کردم نگاهش گیج    

؟ از -  ج 

 با و چسباند محکم پوشاک روی هم را دویم چسب    

 :گفت حرص

ای تا اتاق این کنج تو نشسن   تنهان   -  خانم زهرا دخی 

 .بخندن ریشت به و کی    کر و هر راحت

 همچی    کردنیم رفتار اونجوری و بودم جات اگر که بخدا

 .بشه زهر کامشون رفتمیم رژه جلوشون

 :چرخاندم حدقه در را چشمانم

 اهمیت و کنمنیم فکر که کسان   تنها به کن باور -

 .تانسه اون نمیدم،

 :کرد نگاهم چپ چپ و کشید باال رو رامی    شلوار     
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 بده، تکون وخودت بلندشو، پوالدی، فکر به اگر پس -

 و بخوری حرص بلکه وضعیه چه تو شوهرت ببی    برو

 .بیای خودت به کیم

ه او به خورده یکه  .شد بلند جایش از که شدم خی 

 حرض با که داشتم شنگه و گرفتم را دستش رسیــــع

 :سمتم برگشت ناراحن   با همراه

ون اون ...شیدا - ه؟ بی   چخی 

 :کشید آیه    

 رو شوهرش خواهر پروانه ...تنگه وقت ستاره، بجنب -

 پوالد .نیست رسشون تو خون   افکار !پوالد به چسبونده

 همه و نداره میونه جماعت زن با شناشیم خودت رو

ه این دیگه نه نمیشه نزدیک زنا به میدونن  چسبیده دخی 

 .بهش

  بده تکون حن   و رسش تونهنیم بدبخت

 یپوسته اون ببینم پاشو ستاره، پاشو .اینجان   که توام

ی کار به تون  یم و خندونت و شاد  آتیش و ملت بگی 

؟  نه؟ یا بزن 
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 که بود شده شل شیدا مچ دوره تعجب از دستم     

ون اتاق از  گ نفهمیدم   .است رفته بی 

 باری توانمنیم ویل، نداشتم دوست را شوهرم من بله

 .شوم گزیده سوارخ یه از  دیگر

 است؛ زبانم زیر هنوز شد، جانم وارد قبال که نییسر  طعم

 مسموم دوباره نخواهم که هست گند طعمش انقدری

 .شوم

حرف .جهیدم جایم از درهم هان  اخم و راسخ عزیم با     

 برده هجوم هایمرگ به و جان بودند شده شیدا های

 .بودند

 را پایم تا رس و ایستادم خانم زهرا اتاق یآینه جلوی

 .کاویدم

 نبود آینه به نیاز کردنش پیدا برای و گشتمیم نقابم دنبال

 به خود تا کند باد زندگیم و خودم از دفاع رگ بود کاق  

  .شوم پوش نقاب خود

 گزیده بد انقدری هایم،خون هم لطف به و خداروشکر

 گفتمیم باید بخورم قسم خواستمیم اگر که بودم شده
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 گذارمنیم دیگر کشید، جنون به را من که دردی به قسم》

ن   سایه زندگیم بر زده آفت و ناسالم عقل یک صاحب

 《اندازد

 

 

. 

 

 ⛓  تیــــرآخر#

 ۲۲_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 حنانه شوم، من نشی    وارد خواستم که این محض به    

  .کرد صدایم رس پشت از
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ی  به لبخندی و چرخیدم
 

 با که زدم اشچهره در خستیک

 :نالید آرایم صدای

 تنم به جون دار نگه یکم رو ایلیا بیا رسوندت، خدا -

 .ترکیدِن  حال در کمرم نمونده،

 تنها .گرفتم او از را ایلیا باز روی با دردش، علت حدس با

 !چه یعن   ماهانه، درد فهمیدیم زن یک

دن از بعد     ش، یشیشه دادن و دستم به ایلیا سی   شی 

 در که این از قبل و برد هجوم سالن در سمت رسیــــع

 :چرخید سمتم  بیاید

ش بهش شد نه که ساعت -  .دستت قربوِن  بده و شی 

 و گذاشتم ایلیا کمری  پشت را دستم و دادم تکان را رسم

 .انداختم خمارش چشمان به نگایه

 یخانواده پلوغی  و شلوغ جمع وارد لبم، روی لبخندی با     

 دیدن با .نیانداختم پوالد به نگایه، نیم حن   و شدم پوالد

، روی راحت و مجلیس شیک، خییل هامبل بودن پر  زمی  

ی  یشیشه و نشستم هامبل از ییک کناری   کناری  را ایلیا شی 

 در را بشیند بود گرفته یاد جدیدا که را ایلیا گذاشتم، پایم
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 ساعت به نگایه .دادم تکیه امسینه به و ندم نشا بغلم

  انداختم؛

، به رفی    دم حنانه ه ساعت بود گفته دستشون 
ُ
 ایلیا به ن

ش ه ساعت دیگر دقیقه پنح و بدم را شی 
ُ
 پس شدیم ن

 .بود وقت فعال،

 سنگی    نگاهای به اهمین   و پایی    انداختم و رسم      

  ندادم

 را ایلیا کوچولوی هایدست کف شستم، هایانگشت با

 ایبوسه محبت با و کردم پاک را بودند کرده عرق که

 .گذاشتم رسش روی

 حسان   بود مشخص ام،سینه به رسش پشت دادن تکان از

 بود گرفت دستانش در را اماشاره هایانگشت .است گیج

 .کوبیدیم آرام هایش زانو به خودم، کمک با رو دستانم و و

 نگایه پوالد به چشیم زیر لبخند، همون با ناخوداگاه

  نیانداختم؛ نگایه کناریش دخی   به .انداختم

 قطعا و بودم ندیده را پروانه شوهر هایفامیل هم حاال تا

ی  هم آن .نیست دیدن   چسبد،یم دار زن مردِ  به که دخی 
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ک آن قطعا و باشد پوک کله سه طرف از اگر  اگر دخی 

 .تمرگیدیم زمی    روی نداشت، کرم

 سمت اخم، من یک با و بود اشگوشر  در رسش پوالد      

 .بود شده خم جلو

 یه لبخندم و .بود گرفته امخنده بود، تنگنا در اینکه از

 .شدیم کشدارتر

 .افتاد کناریش دخی   به ایلحظه نگاهم

 چک برای بود انداخته پایی    که رسی این بودم مطمی   

  .بود پوالد گوشر  یصفحه کردن

 که حرق   متوجه صدا و رس بخاطره ویل خورد تکان لبانش

 سمته را صورتش کیم و باال آورد را رسش پوالد .نشدم زد

ک  من به و برگشت رسیــــع دیدنم با ویل، چرخاند دخی 

ه   شد خی 

 .زدم او به چشمیک و شد دندان   لبخندم ناگهان که

     ،  بودنش اذیت از که لذن   حس این اتونستمنیم لعنن 

م نادیده را شدیم تزریق من به داشت  .بگی 
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، حرکن   یط و نداد دخی   آن به جوان    جایش از ناگهان 

  .شد بلند

 اقدایم بود همی    برای شودیم بلند بودم مطمی    دقیقا

 .بودم نکرده نجاتش، برای

 پری پهلوی که پروانه یشانه پریدن شدنش بلند با     

 .گرفت را چشمم بود، نشسته

 پوالد به و بردم باال را رسم و گرفتم پروانه از را چشمم

ه  نفس صدای و نشست من پهلوی دقیقا، که شدم خی 

چشم که دخی   همان به همزمان رسید، گوشم به عمیقش

 نتوانستم انداختم؛ نگایه چرخاند حدقه در را هایش

وع ریز ریز و انداختم پایی    را رسم .شوم امخنده مانعه  رسر

 .کردم خندیدن به

 بودی؟ کجا -

 پوالد به چشمم یگوشه از و برگشتم خنده همان با     

ه  جمع را لبخندم ویل، دادم پایان امخنده به و شدم خی 

 :نکردم
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 فرصت خواهرای ببینم که بودم مادرشوهرم پیشه -

 !کردن پر رو گوشش چقدر طلبت

 

 

. 

 

 ⛓  تیــــرآخر#

 ۲۳_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 :غرید آمی    اخطار    

 .ستاره -

 :کشیدم باال را امبین   آب

 میگم؟ دروغ چیه؟ -
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 خواهرشوهری  نبود، طلب فرصت پروانه، شنمونه 

 این پروانه کن باور .نداختنیم بغلت تو رو ترشیدش

 که جورهمون کنه، خفه و خواهرشوهرش تا کرد، کارو

 بچش چرا نیاد در صداشون تا داد شوهر رو مادرشوهرش

 .نبوده پرس

ه بهم عصبانیت با      :شد خی 

 ...ستاره -

 :آمدم ریزی یعشوه

 عزیزم؟ جانم -

 قصد انگار خواهرت بگذره مونوقت کنمیم غیبت دارم 

 .بده بهمون کیک تیکه یه نداره

 .کرد خیس را لبانش و گرفت رو

 لپ و زدم بود هایمانصحبت محو که ایلیا به لبخندی

 .بوسیدم را اشانداخته گل

 :کوبیدم  پوالد پهلوی به را ارنجم ناگهان   خییل
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 از نیست حیف بدیم شونحرص یکم بزار پوالد، بخند -

 با کردن بحث با رو حنجرت و کردی خوابن   و من صبح

اشیک دونه چندتا واسه آخرش و کردی اذیت خواهرات  پی 

 شکست؟ کمرمون

یم انتقام بزار بخند یم لذت و بگی   .بی 

ه من به عصبانیت با چشمش یگوشه از       :شد خی 

 !داد؟ رات اگایه تو دید تو توی ج   هامون -

 :خندیدم ریز ریز     

 رفی    از بعد باشم داشته جون کن تعریف ازم آفرین -

 .کنم کل کل خواهرات با مهمونا

 :غرید آرام و داد تکان تاسف از رسی

 هللا اال اله ال -

 کامال پوالد به و انداختم بغلش در را ایلیا ناگهان   خییل

 :چسبیدم

 ندون   نباشه، خایل دستات شو مشغول برادرزادت با -

  .بزاریشون کجا
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ون حرص پر را نفسش  مرتب پاهایش روی را ایلیا و داد بی 

 .کرد دراز

 پوالد دست در و برداشتم پایم کناره از را شی   شیشه

ه اخم با و برگشت که گذاشتم  :شد امخی 

 :گفتم شیطنن   با ایلیا به رو

 بچه تمرین بده شی   بهت دادت قورت عصا عموی بزار -

 !بپوشه زنونه شد الزم ماموریتا تو شاید کنه داری

 :غرید شده چفتهایدندون با و حرص پر    

 .ستاره -

 برای آمی   محبت حدی تا و مالیم لحن با و برگشتم

 :گفتم کردندیم خوان   لب داشتند که خواهرانش چزاندن

  فکرته؟ به خانمت بده عزیزم؟ جانم -

 مظلوم کیم و عادی لحن   با که کرد نگاهم چپ چپ     

 :گفتم

ه باش، مهربون یکم .که نیسن   بیشی   هفته یه پوالد -  ذخی 

نه غیبت و شر یم مچ   اج   که زمانان   واسه کنم  .می  
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 ⛓تیــــرآخر#

 ۲۴_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 یخانواده ورود با شد، ترشلوغ و کامل جمع بالخره    

 .پروانه شوهر

 همان یعن   "سمیه"  پروانه که ایچارهن   مردِ  "احسان"

 دوری  پروانه مانندِ  رسما بود، کرده بندش را، شوهرش مادر

 جان، احسان هم خانمسمیه  .چرخیدیم خانم سمیه

 هم ورودش بدو از .افتادنیم زبانش روی از جان احسان

 کیس هر که بوسید و کرد بغل را ترانه اشنوه ایگونه به
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 و است عروس خانمسمیه کردیم فکر دانستنیم که

 !شوهر مادر پروانه

 

 خانم، پروانه زیبای صدای از تولد شعر شنیدن از بعد     

 قرآنش از تومان   پنجاه عدد دو همه، از زودتر خانم زهرا

 در رسش، بوسیدن و ترانه به دادنش از بعد و آورددر

 .رفت اتاقش

 کارت یک هم پوالد دادند؛ را هایشانهدیه همه ترتیب به 

 من و خودش طرف از ناقابل تومان دویست با بانک عابر

 رفت و کنند تشکر او از مثال نماند منتظر و داد ترانه به

 .خانم زهرا دنباله

ا که شانکردن باز و هدایا دادن از بعد       پول هم اکی 

 بودند، داده

یم محسوب داماد تازه که آقا احسان و گذاشتند آهنگ

 هم قشنگ نگذریم، حق از .کردند رقص به مجبور را شد

 .رقصیدیم
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 یک هاغریبه مانندِ  عقدش روز در که نبود پوالد مانندِ 

 نداشتم، پوالد از کیم دست منم البته .بود ایستاده گوشه

ش خودش و کرد ضایعم چجوری دیدم وقن   از  را انگشی 

 هم من نداد، من به هم اهمین   و گذاشت دستش در

م خودم پرو، پرو خییل  و بودم کرده انگشتم بند را انگشی 

 .نخوردم تکون جایم از مزخرف، مجلس آن آخر تا

 ندادم عسل او به تالق   برای هم خوردن عسل یموقعه

 .رفت خواهرانش و خودش چشم در خار مانندِ  کار این که

 هالک تقریبا کون  پای و رقص از همه اینکه از بعد   

و شدند،  گوشه یک هرکیس و کیک تقسیم به کردن رسر

 .شد مستقر

  !عزیزم؟ خون   -

 لبخند افتاد؛ پروانه شوهری  مادر به نگاهم که چرخیدم     

 :زدم او به ایخسته

؟ شما ممنون -   خوبی  

 :زد گشادی لبخند    

 خوردی؟ رسما نده بد خدا عزیزم، تو قرباِن  -
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 :کشیدم باال آرام را بینیم    

  .میشه روزی چهار سه بله -

ه من به دقت با و کرد ریز را چشمانش  :شد خی 

 .رسدِ  خییل خلخال بردی،یم ترگرم لباس باید -

ها ماشاهللا  !رسیدیم زود چه خی 

 :دادم تکان آرام را رسم    

 دیگه بیوفته آدم جون به شناسه،نیم گرم لباس رسما -

  ...خالص

 

 در امجمله یادامه که زد نامحسوش چشمک ناگهان

 :ماسید دهانم

  بهشون خواینیم -
 

؟ تکمیل رو شونشادی بیک  کن 

 :انداختم باال ایشانه و کردم اخیم    

 بگم؟ باید رو ج   -

 من و نوشید چای کیم فنجانش از و خندید ریز ریز    

 .بودم حرفش یادامه منتظر هنوز
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 :کشید پایی    را فنجانش

 خودم من هم رو پروانه شده، بیشی   چشمات سفیدی -

 .ستحامله فهمیدم

 و شد گرد چشمانم منظورش، فهمیدن و اشجمله پایان با

 .ماند باز نیمه دهنم

 کردم شک لحظه یک که زدیم حرف مطمی    آنقدری

  .بودم خی  ن   و داشتم ایرابطه پوالد با نکند

 !دیگه؟ بود کجا حرفا این خانم سمیه ...سم -

 :کرد نازک چشیم پشت لبخند و ناز با    

 .برییم ن   حرفم صحت به بدی آزمایش -

 :زدم ای مسخره لبخند

 .کنیدیم اشتباه خانم سمیه نه -

 

 

.. 
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 ⛓تیــــرآخر#

 ۲۵_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

؟یم خجالت ج   از دخی   -      کیسر

ا این   .که طبیعیه چی  

 :کشیدم عمیق   نفس

 .میدونم بهی   که خودم ویل گی   یم درست بله -

 

 :کرد نگاهم چپ چپ

ش نکنه  جان دخی   نداره خور رد من تشخیص -   میی 
 

 بیک

؟ کار دیگه نزاره جان پوالد و  !کن 

ه او به شده عاض      :شدم خی 

  .نداریم بچه به نیاز فعال ما خانم سمیه نه -
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 :گفت ایکشیده هوم

  دوسال از بعد -
 
ک زندگ  .ویل دارین الزم بچه یه مشی 

 :دادم تکان را رسم

ی -  .خوبه شموقعه به هرچی  

 :کشید رس را فنجانش ته

 خودم من کمه شما بی    بچه یه دخی   بجنبون دست -

 بغل رو پوریا پرسه چجوری جان پوالد دیدم اومدم وقن  

 .خوادیم بچه کردم حس کرده

 پایم روی از را بود نخورده دست هنوز که کیکم بشقاب

 :شدم بلند جایم از و کردم بلند

 رو کیکش بهش برم من گهیم صد در صد بخواد اگر -

 .اجازه با .بدم

 پس هنوز، باشد خانم زهرا اتاق در دادمیم احتمال    

 در جلوی و پایی    هایاتاق  راهروی در رفتم بالفاصله

 زهرا صدای شنیدن با که باال رفت دستم و ایستادم آخر

 :شدم متوقف اتاق داخل از خانم،
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 هم تو رفت هاتسگرمه که زدم بدی حرف مگه -

 ساکت هرج   ...ننداز پایی    رس بده منو جواب ...دیگه؟

 خجالت خوادنیم رسول یپرورده دست نخی   دیدم موندم

 این از دوسال .سالته یک و ش جون، پرس ...بکشه

  فهیم؟یم داری زن تو بابا ماموریت اون به ماموریت

 

 .که نبود این مانوضع فهمیدیم اگر .زدم دلم در پوزخندی

 خون   یوصله اولشم از ستاره و من ویل فهممیم بله -

  .نمیاد بهم ما هیچیه نبودیم دیگه هم واسه

 

مش لگد زیر خواستیم دلم  کمال و تمام را اشدیه و بگی 

 .کردنیم ایجاب امشغیل وضعیت حیف بدم،

 شوهر فقط اسما ساله دو ستاره از نه خودته از مشکل -

 در حرف رسش پشت کم کردی فک کرده، تحملت و داره

 هست؟ حرف رسش پشت دونهنیم خودش یا اومده؟
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 روزی اون میاد خوش رو خدا پوالد کن جمش و زندگیت

 به بده خواینیم اگر و عروست بگه بهم همسایه زن

  داداشم؟

 نزدیک زن اون داداش گن؛یم ج   مردم ببی    تو کارای از

 !سالشی  پنجاه

  از نقطه کدام در      
 
یم کیس چه را من حق بودم؟ زندگ

  این از خواست
 
د؟ پس زندگ  بگی 

 :پرید ترس از امشانه پاالد صدای رفی    باال با

 واضح حتما باید خوامنیم زن و برمیام زندگیم پس از من -

 تونمنیم و خوامنیم رو ستاره من آقا بگم؟ روشن و

  !بدم ادامه کنارش و زندگیم

 ن   بره بدم و طالقش خوامیم کالم، ختم کالم یک

 ...زندگیش

 

 پرت پرتگاه از قلبم کردم حس آخرش ی جمله شنیدن با

  کرد سقوط بلندی از شد؛

 .شد تبدیل کوچییک ذرات به و
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 روی که بود دردناک آنقدر جایش رسی  قلبم نبودِ  احساس

 .شوم خم پاهامم

، ج   داری فهیم یم پوالد -
 

 گفن   نبودی تو مگه مییک

 ... شد؟ ج   پس سازم؟یم و زندگیم

 

 بد آنقدری حاالم  بشنوم که نخواستم و نشنیدم دیگر

ون راهرو از را خودم نکردن   باور رسعن   با که بود شده  بی 

 گذاشتم ایگوشه را لرزیدیم دستم در که بشقان   کشیدم،

ون صدان   سالن در از کیفم، و پالتو برداشی    با و  .رفتم بی 

 

 

. 

 

 ⛓تیــــرآخر#

 ۲۶_پارت#

  عسکری_لنا#
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ک"    تماس بعدا لطفا باشد، یم خاموش نظر مورد مشی 

ید؛  "...sorry بگی 

 از کوبیدم، تخت روی عصن   را گوشر  هزارم بار برای

شماره رسه یک بود، جمعه که امشب به تا شب یکشنبه

ل"نام با که تلفن   ی  گرفتمیم را بودم کرده سیوش " sمی  

 .خاموش و بود خاموش ...جواب یک از دریــــغ ویل،

، روز چند این در       کم بودم، نشنیده رسزنش کم کذان 

 خواهرانم کم و بودم نکشیده فریاد کم بودم، نکرده دعوا

ون امخانه از را بودند زده حرف ستاره رسی  پشت که را  بی 

 !بودم نکرده

 اشانمکالمه پایان در که بود گفته پروانه، شوهر مادر    

 .بدهد را کیکم سهم من به تا آمده دنبالم به که بود گفته

خانه، از خروج هنگام که بود گفته هم پیام  را ستاره آشی  

 آن و رفتیم هااتاق سمت که بود دیده کیک بشقاب با

 به وقت هیچ بود، شده آب اشخامه که کییک بشقاب

 !نرسید دستم
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 قلب .بود گذشته رسم از بار هامیلیون مادرم ی جمله    

 لرزیدِ  رسم در جمالت آن تکرار با بار هامیلیون دستانم و

  .بود

 پشتم دیدم،یم رسم پشت استوار کویه چون که را مادرم

  .بود کرده خایل را

 گنایه مادرم برای شکسی    قسم دانستمیم خوب

  ویل، است نابخشودن  
 
 مقدور برایم دیگر ستاره با زندگ

 از منحوس شب آن مادرم اما .بود نخواهد و نیست

  .بود نزده حرف قسم شکسی   

 .بود آورخفقان چه جمالت تکرار !خدایا

؟ قلب...پوالد"  زنت؟ قلب شکسن 

 وجدانت ...یتیم و بود غریب شهر این توی ستاره پوالد

ه؟ یم آروم ؟ تون  یم دیگه راحت شبا گی   قلب بخوان 

؟ رو یحن   دخی    " رسویل؟ یپرورده دست تو شکسن 

یم چه باید را جانم به افتاده آتش این شدنیم گونه این

 کردم؟
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 میان را خوریغذا می    صندیل و زدم فریادی هوان  

 .کردم پرت ایگوشه به و گرفتم انگشتانم

ی شدن شکسته صدای  شدن پرت و وزن سنگی    چی  

 بهم را خانه کم .کردنیم آرامم هم زمی    روی صندیل

 اما بودم، نکرده پرت اطراف به را وسایل کم بودم، نریخته

 .کردنیم آرامم چی    هیچ

 با که را ایستاره و بچرخم خواستیم دلم چرا دروغ    

 و باز موهای و تنگ بندیی  تاپ راه، راه گشادِ  شلوار

 هر با که ببینم، را باشد شده بیدار خواب از که شلخته

ن   که بزند غر و بکشد باال را شلوارش دارد،بریم که قدیم

 .امکرده خوابش

 دیده خانه در را ستاره که را هان  زمان بود شمار انگشت

 .بودم حفظ از را او خوب بار چند همان در ویل، بودم

 بود کاق   نداشت، نیاز ساالنه زمان   ستاره فهمیدن برای

 .فهمیدش تا کرد، نگاهش دقیق

 

 

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

. 
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  عسکری_لنا#

 

 

 هایدندان خواستیم دلم بودم، عصن   بودم، خسته    

 کردن خارج برای که کنم خورد دهانش در جوری را ستاره

 بشود نیازش دکی   هادندان آن

 برنگشته دیارش به قطعا بود؟ کجا ستاره آخر ویل،

 رفت؟ سفر به لوازم و لباسن   شدیم چگونه

فامیل از رفت،نیم مادرش نزد به قطعا بود رفته هم اگر

ی هم هایش  با که بود جا آن فاجعه عمق و نداشتم خی 

 خی   ستاره از روحش دریا و بودم گرفته تماس دریا
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 دوست ترین صمییم باید چرا بود اینجا سوال و نداشت؛

 باشد؟ خی  ن   احواالتش از ستاره،

 هایشکسته خورده ستاره، دست از شده له عصان   با    

 را خودم .ریختم زمی    بر مبل روی از دست، با را ماگش

 که آنچنان .گرفتم دست در را رسم و کردم پرت مبل روی

 تابه در شدن آب حال در ایکره ماننده و کردمیم رفتار

یم فکر خواهرانم و هامون مادرم، جمله از همه بودم،

  .امستاره یدلباخته و عاشق کردند

نیم عشق یمزه بود گرفته را گریبانم که وجدان   عذاب اما

  !داد

 بودنش تنها و بودن کار و کس ن   ستاره، بودن یتیم     

 این در ستاره طالق موعود از زودتر کهاین داد،یم عذابم

  .دادیم عذابم نبود، شده ویرانه یخانه

 و کردم پرت سمن   به و گرفتم دست به را کنارم کوسن

 چه مرا کردم، مرتب و ریخته بهم را موهایم بار چندین

 بود؟ شده

  .خانه این در آرامش ایذره از دریــــغ

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

ه و کردم باز را امخسته چشمان  .شدم قالیچه یخی 

 را ستاره خانه، به ورودم بدو در که جان   همان به درست

  .بودم دیده آن بر کشدراز

 در جایگایه و مقام برایم که کسان   از گرفی    دستور از    

 
 
 ادامه را کارهایم شب تا و بودم زارن   نداشتند، امزندگ

 شب همان را اشکش و بودم کرده ناراحت را ستاره .دادم

  بودم درآورده

 را ستاره زدِن  زنگ علت وقن   گرفتم  آتش چقدر و

  آوردم؟ خودم روی به مگر ویل، فهمیدم

 یستاره برای باری سال دو این در که راسن   به    

 .بودم نکرده شوهری

 را وقتش خواستمیم اگر و داشت هم را رویش بودم، بلد

ا چشمم در زیادی ستاره ویل، داشتم هم  کوچک و ناچی  

 .بود

 

ون دیوار از  حاال همی    ستاره کاش  تخیس با و آمدیم بی 

 :گفتیم
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ی وجدان عذاب خواستمیم فقط"  "بشه خنک دلم بگی 

 بود ستاره کاش نبود خانه این کجای هیچ ستاره نبود، ویل

 .دادمیم را طالقش وجدان عذاب بدون من و

  و زن
 
 را خودم که من ماننده مردی برای داشی    زندگ

 امکان بودم، کرده هاجنایت و هاماموریت درگی   زیادی

  .نبود پذیر

، مرد هر ضعف نقطه زیرا
 

  و زن جنیک
 
 .بس و بود اشزندگ

 را اشانخانواده هویت ماموران یهمه که بود همی    برای

به تا کردندنیم فاش  وجود هم هان  استثنا اما نخورند ض 

 .داشت

 هم بود کرده گزینش هامون که همرسی که قبیل این از

ی سوم یپایه رسوان  هرچند هاماموریت در و بود کالنی 

 .بود موفق ویل، بود پرده پشت در
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 ⛓  تیــــرآخر#

 ۲۸_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

ه نگاهم ایلحظه      چند همان در .ماند دیویدی یخی 

 که دیدمیم بودم، آمده خانه به که شمار انگشت بار

  .بود ویالن هاینوا به داد گوش حال در ستاره

 .بود کرده خوش جا دیویدی در هم هنوز فلش آن و 

 از را ستاره گونه آن که نواهان   به بسپارم گوش نبود بد

 .کردند یم غافل اطرافش و دور

ویدی رنِگ  قرمز یدکمه زدن با و شدم بلند جایم از    

 از کیم فضای رنگش، آن   جان کم نور بعد ایثانیه دی،
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 در شادمهر زدن ویالن صدای و کرد روشن را خانه تارییکی 

 .پیچید فضا

 آن نوای فهمیدن با و بردم باالتر را صدا ولوم کیم

،  !افتاد جانم به اآتش انگار موسیق 

 از را ستاره تصویر کرد سیع و دادم قورت را دهانم آب    

 .نبود شدن   ویل، کنم محو ذهنم

یم ستاره به زیادی پیچیدیم فضا در که نازی الهیه نوای

 با همراه آرامش همی    اما، خوردنیم احوالتم به ویل آمد

 .کردیم کفایت بودم گرفته که آتیسر 

یم احساسش که الحق و خواستیم را ستاره حضور دلم

 روی گشادش شلوار و تنگتاپ آن با ستاره انگار .کردم

 .بود کشیده دراز قالیچه همان

 به را روحم موسیق   آن دادم اجازه و شدم بلند جایم از    

د؛ بازی یم نشان را آسمان باراِن  که ایپنجره جلوی بگی 

ه آپارتمان بزرگ یدروازه به و ایستادم داد،  .شدم خی 

 !شد؟یم داخل دروازه دری  از ستاره اگر شدیم چه
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 کرده را ستاره بودن هوای هوان   و بست را چشمانم    

  .بودم

 من؟ با  کرد یم چه داشت وجدان عذاب این

؟ دخی   کجان   -  یحن 

یم طالق آمی    مسالمت بزار و برگرد    .بگی 

  مرد من بودم گفته بهت
 
 به جونم گفتم ...نیستم زندگ

 ماموریت تو عمرم نصف گفتم بنده، اماسلحه جون

 .نداره اشکال گفن   تو و گذشته

 در فریادم و کوبیدم پنجره کناره دیواری  بر را مشتم هوان  

 :پیچید خانه

 .ستاره آخرت و اول به لعنت -

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#
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 ۲۹_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 نشسته اتاقم در خوان  ن   از رنجور چشمان   با و خسته    

 اما، بودم مجرمان از ییک ی پرونده تکمیل حال در و بودم

 .کردیم سفر و سی   دیگری جای ذهنم

 دوست را کارش ستاره آمد؛یم ستاره باید حتما امروز

 حاال تا چرا ویل، آوردنیم در بازی معطل آن در و داشت

 بود؟ نیامده

 و بودم چرخیده بار بیست بودم آمده که ساعن   دو از    

 ببینم پارکینگ در را ستاره ماشی    تا بود پارکینگ به نگاهم

 خنک دلم کیم تا بزنم لبانش به دهان   تو چند بروم و

 را اشکش اش،ناگهان   رفی    خاطری  به خواستیم دلم شود،

 .خودش نه و بود ماشینش نه نبود؛ اما، بیاورم در
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 اپن روی سویچش بود آپارتمان پارکینگ در ماشینش    

خانه  به امیدم من و بود خانه در هم هایشکلید و آشی  

 .بود نگهبان زاپاس کلید

یم نگهبان از را خانه زاپاس کلید ستاره اگر شدیم چه

  مشیک چادر و نظایم لباس با و گرفت
 

 را صورتش که رنیک

فتیم بر در  آمد؟یم اینجا به گی 

 بک فلش مغزش ایلحظه اتاقم در ناگهان   شدن باز با    

 حال در و داشتم تن به رکان   فقط که روزی همان به زد

اهن پوشیدن   .بودم امنظایم پی 

 .شدیم مکان   وارد هوان   گونه این گایه فقط که بود ستاره

 :غریدم و برخاستم جا از درهم هان  اخم با

 ...وگرنه ستاره بودی گورستون   کدوم بگو االن همی    -

ه نگاهم  .هامون هایاخم به ماند خی 

 اینجا به وحدن   رسهنگ که ساعت از روز این بود عجیب

 !بود آمده

ام و کردم ایرسفه       .گذاشتم نظیمن   نظایم احی 
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 رسیــــع .آمد جلو و بست را در مالیمن   هیچ بدون هامون

م پشت از و بستم را پرونده ون می    .آمدم بی 

 همان با و کرد پرت مبل روی را خود عصن   هامون

ه من به و برد باال رس نشسته، خون به چشمان  :شد خی 

ی -  نشد؟ ستاره از خی 

 روی از کردم؛ خیس را لبانم و انداخته پایی    رسم    

 خواستمیم فقط ننداختم، پایی    رس بودم زده که گندی

 .کنم جور و جمع کیم را ذهنم

ی هیچ نه -  .نیست ازش خی 

 خانواده که دانستمیم .شد مشت هامون دست بالفاصله

 ای .بود عزیز خییل شانبرای ستاره مادرم بعد و هامون

 با هامون .دیدنیم مناسب من برای را ستاره هامون کاش

 :گفت حرف و عصبانیت

 دنبالش؟ گشن   -

 :بود امچاره تنها هم حقیقت گفی    و نبود کارم در دروغ    

  بگردم؟ باید رو کجا -
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  کنارش من مگه
 
 !رفته کجا بدونم که کردم زندگ

  .نیست مادرش پیش مطمئنم فقط

 

ن در حیسی  ن   این حجم از نیاورد تاب هامون
ُ
ن   .صدایم ت

 :کشید فریاد و برخواست جایش از هوا

  تو و نیست روزه پنج زنت بیا، خودت به پوالد -
 

 مییک

 چه فهممنیم من حسان   مرد کجاست؟ بدونم که نبودم

م   نداری؟ وجدان تو فروخته؟ بهت تری هی  

 شبونه .کردی نابود و نیست حرفات با و مردم دخی   زدی

  تو رفته کرده ول خدا بارون تو و
 

 زنم نمیدونم مییک

 !کجاست؟

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ۳۰_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 شنیده اتاق از عمویم خروج از قبل که آخری جمالت    

 گویمیم که جنون   را؛ من بود کشانده جنون مرز به بودم،

 از قبل هایبوق صدای شنیدِن  بار چندین معنایش،

 ده و آوردیم خودم به را من لحظه در که بود تصادف

  آمی    جنون دوباره بعد، یدقیقه
 
یم رس از را کردن رانندگ

 .گرفتم

به امسینه جلوی ُرل بار چندین دانستیم خدا      یض 

  بود چشیده را مشتم

 .بودم کرده رد را قرمز چراغ چندین و

 برایش کردمنیم پیدایش امشب تا اگر بود گفته هامون

 "شده گم رسوان" نام با هم آن دادند؛یم تشکیل پرونده

 قوز شدیم هم پرونده این و داشتم فکری یمشغله کم

 !قوز باال
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 که پیچیدیم اگایه در نشِد، فردا کردمنیم پیدایش اگر     

 بعدش شایعات و شده گم معتمدنیا پوالد رسگرد همرس

یم وجودم جواهر و اعضا جان به و آتش شدندیم هم

 .افتادند

 نگه مادر یخانه نزدیک هایکوچه از ییک در را ماشی       

خیابان و کوچه از و بودم نگشته را کوچه این .داشتم

 .بودم نگذشته نچ   رس کردن پیدا برای هایش

 نگشته که هان  فریع و کوچه بودند هم هنوز حال این با

 .شانبودم

 این .کردمیم جو و پرس نی    هاهمسایه از باید احتماال

  .کور و سوت و بود خایل تهش و رس زیادی کوچه

 .بس و بودند بزرگ و کوچک هایخانه آخرش تا اول

 به کمر به دست و کوبیدم زمی    بر محکم را پایم عصن  

 .انداختم نگایه هاخانه

 جانم به وارخوره چگونه وجدان عذاب این دانستیم خدا

 بود۔ افتاده

 .دانستمیم اول ردیف متهم قضیه این در را خودم
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  کردم؟ یم چه باید مشغول ذهن این با حاال و

 پریشان انقدر تا گفتنیم هامون را جمله آن کاش ای

 !نبودم حال

 گرفتم آتش هامون یجمله یاد با بار هزارمی    برای     

  تو رفته کرده ول خدا بارون تو و شبونه" 
 

 نمیدونم مییک

 "!کجاست؟ زنم

 باریدیم نمک نم که باران   وسط در که بود عجیب چه

 .بودم کرده داغ

 رسی با و افتادم راه به هاخانه از ییک سمت به هوان        

 روی را دستم بودند درهم عجیب که هان  اخم و پایی   

دمش؛ محکم و گذاشتم خانه زنگ  بستم رو چشمانم فرسر

 .دادم تکیه دیوار روی زنگ زیر را دستم و

 دره پشته گ ببی    برو امید -

 :رسید گوشم به دست دور از جوان   پرسک صدای

  !دیگه پاسبون   واسه آوردین بدنیا و من -

 .کن باز و در پاشو گفتم بهت یبار حاال نزن غر امید -    
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 شد؛یم ترنزدیک در به صدایش زدیم حرف که همزمان

 من و نبود کار در ایعجله هایش دمپان   لخ لخ صدای در

 .بودم وقن   هر از ترحوصله ن  

ی ازت وقت هر انگار گرفته باال غرغرت همچی    -   چی  

 .دویدی رسیــــع خواستم

 

 مدل آن از و جنبیدم خودم به رسیــــع کرد، باز که در زن

ون ایستادن  زن چشمان در را چشمانم و آمدم بی 

 گلدارش چادر کردن مرتب حال در که دوختم میانسایل

 :بود

 بفرمایید؟ سالم -

 جیب در دست همیش مانند و کردم خیس را لبانم    

ون را امشناش کارت و بردم فرو کتم  به رو و کشیدم بی 

 :گرفتم زن روی

  آگایه از هستم رسگردمعتمدنیا سالم -

 :نداد دست از را موضعش ویل شد گرد چشمانش کیم زن

 افتاده؟ اتفاق   بفرمایید پرسم، سالم علیک -
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 :برگرداندم کتم جیب در را کارتم    

  .داشتم کوچیک سوال چند فقط خی   -

 :کرد ترمحکم را اش رورسی ی گره زن

 .بفرمایید -

 را کالمم یرشته بود اول بار برای و کردم صاف را گلویم

وع باید ویل کنم پیدا توانستمنیم  .کردمیم رسر

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۳۱_پارت#

  عسکری_لنا#
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 را کالمم ی رشته بود اول بار برای کردم صاف را گلویم    

وع باید ویل کنم پیدا توانستمنیم  :کردم یم رسر

 خانم کوچه توی شبونه پیش شب پنج یا شیش حدود -

 ...بنظر ...بنظر که ندیدین جوون  

 

 وضعین   چه در دانستمیم مگر گفتم؟ یم چه چه؟ بنظر

 بود؟

 .بود رفته صدان   که بود شده آزرده و ناراحت حتما ویل

 :دادم ادامه و کردم خیس را لبانم

ی؟ همچی    یک یا بودن ناراحت بنظر -  چی  

ه زن به منتظر      ویل زد زل من به متفکر که شدم خی 

ی انگار  :آمد در حالت آن از که بود ندیده چی  

 رد واجور جور آدم نفر صد روز شب کوچه این از پرسم -

 ازش عکیس دیدم بخواد دلت تا هم ناراحت دخی   میشه،

 نداری؟

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 عکس او با تا بودم کنارش من مگر گرفتم گاز را لبم

م؟  بگی 

 هنوز را عقدمان روز در مانینفره دو های عکس تنها

 .داشتم

 و شدند درشت هاعکس آن آوردن یاد به با چشمانم     

ون جیبم از را امگوشر  رسعت به  .کشیدم بی 

 .عکس آن بجز کردم پاک را هاعکس یهمه چرا دانمنیم

 را مانعکس شمارم، انگشت هایعکس میانه از بالخره

 .کردم پیدا

 در قرآن و بود نشسته کنارم سفید چادر با عکس، این در

یم رو قرآن آن کلمات داشتم هم من حن   و بود دستش

  .خواندم

 خانم آن طرف و کردم بزرگ اشچهره روی را عکس     

 و آورد جلوتر را رسش و کرد ریز را هایشچشم که گرفتم

 راست و چپ به و رسش بار چندین ثانیه چند از بعد

 :داد تکون

 خویشته؟ !ندیدمش مادر نه -
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 :زدم را پاور یدکمه و کشیدم خودم سمت را گوشر     

  .کشیدین زحمت ممنون -

 .پرسم کنم یم خواهش -

 رفتم و دادم تکان برایش رسی و ندادم سوالش به جوان  

 .شانرون   به رو در سمت

ی بود فهمید که هم زن ش من از چی    شود؛نیم دستگی 

 .بست را در و داخل رفت

 ویل انداختم رویم روبه یخانه دوری  تا دور به نگایه     

ی انگار ، سویــــچ با ناچارا، و نبود زنگ از خی   چند ماشی  

به  .بشود باز در تا ماندم منتظر و کوبیدم در به ض 

دم را گوشیم پاور یدکمه فاصله این در  به دوباره و فرسر

ه بود شده گرفته قاب سفید چادر آن در که اشچهره  خی 

 .شدم

 و آرام شدنیم دیده هایشچشم وقن   تا فقط ستاره     

 چشمانش به آدم نگاه بود کاق   رسید،یم نظر به متی   

 فردی به را ستاره و ریختیم بهم معادالت  تمام بیافتد،

   .کردیم تبدیل شیطان و رسر 

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ترسیدمیم چشمانش شیطنت از من و

 را در دیگری بار اجبار به و بود نشده باز خانه دری  هنوز

 در تا ماندم منتظر و دادم تکیه دیوار به چرخیدم کوبیدم؛

   .شود باز

 کیس اینکه بود عجیب کور و سوت یکوچه این در

 
 
 .کند زندگ

 البته، بود ساکت شدت این به که بود ایکوچه تنها این

 اینجا دادیم نشان پیچید،یم کوچه در که هان  مقد صدای

 دو بود مشخص هاقدم صاحبان صدای از و نیستم تنها

  .هستند جوان دخی  

ه این شنیدی -  شده؟ چش فسو فس یدخی 

ه نگاه و بود پایی    هنوز رسم      با و بود ستاره به خی 

 .بود دخی   دو آن ن   حواسم اما، کردمیم رصدش چشمانم

 سحر؟ گ؟ -

 .هست اینجا ایافاده و فیس چندتا مگه بابا اره -     

 شده؟ چش حاال خب -
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 تو انگار شده، زده جن شبونه گنیم کرده، قفل گنیم -    

 از سعید داداشش که بود زمی    پخش بارون زیر کوچه

  .بینتشیم میاد در خونه

 به تردقیق پایی    رسی با و شد ترعمیق هایماخم هوان  

دم گوش شانصحبت  برای در کوبیدن برای اقدایم و سی 

 .نکردم سوم بار

 .بود کجا جن گنیم ج   همه بابا شایعات بیخیال -

 خییل حالشم گنیم شنیدم، اینجوری که من چمیدونم -

  .خونه تو کرده کز بیمارستان بره نمیشه راض   بده،

 رسعت به که شد روشن دلم در امیدی نور چرا نمیدانم

 دخی   دو به و بردم باال رس و گرفتم دیوار از را امتکیه

ه بودند چی   زیر که جوان    شدن دور حال در که شدم خی 

  .بودند

 :رفتم جلو قدم چند

 .خانم ببخشید -

 .چرخیدند سمتم مکث با و ایستادند
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 آن یکننده بازگو بود مشخص صدایش تن از که آن    

 :گفت بود موضوع

 بفرمایید؟ -

 ...دونیدیم شما -   

 صدای همزمام کوبیدمیم که دری شدن باز صدای با

مردی  :آمد رس پشت از پی 

 زدی؟یم در (شما)شوما عمو؟ (بفرما)بیفرما -
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 یک" معنای به را اماشاره انگشت و سمتش برگشتم   

 :کردم بلند "دقیقه

 .بدین اجازه لحظه چند -

مرد غرغرهای به اهمین   و دخی   دو آن سمت چرخیدم  پی 

 :ندادم خمار

 کجاست؟ خانم اون آدرس دونیدیم شما -

 :گفت گیچ   با دخی   همان   

؟ کدوم -  دخی 

 :خاراندم را امپیشان      

  .شده زده جن گی   یم که همون -

 :داد باال را ابروانش

؟ یم رو سحر !اهان - ؟ دوس گی    پرسشی  

 شناساییم کارت و گذاشتم دیگر هم روی چشم عصن      

ون کتم جیب از را  :کردم باز دخی   دو سمت و کشیدم بی 

- ،   .اگایه از هستم معتمدنیا رسگرد نخی 
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مرد هی    صدای  از اشخانه در شدید خوردن تکان و پی 

 روی دویم دخی   دسِت  شدن کوبیده با رس، پشت

 .شد همزمان آمد،یم آرام بنظر که صورتش

 با تکیه که انداختم مردپی   به نگایه و زدم چرج   نیم     

 دوباره .بود خودش کردِن  جور و جمع حال در درخانه،

 هاآن به چشم منتظر و چرخیدم تن دو همان سمت

 .دوختم

 داد؛ قورت را دهانش آب و گزید را لبانش اویل، دخی  

 .برگرداندم جایش رسه را کارت

کوچه همی    بلدم رو آدرسش بله رسگرد، جناب ببخشید -

ی  ی
 .پایی  

 

مرد صدای   بست را امشده باز دهان پی 

ه سحر -  منظورتونه؟ شهریاری (آقا)آق دخی 

ه دقت با و مرد سمت برگشتم      .شدم اشخی 

 گفت ایبله ضعیق   صدای با جوان دخی   دو آن از ییک

 :زد پوزخند مرد که
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  .بود راه به رو حالش که پیش شب چن اهان، -

مرد به قدیم  ترس با در از را اشتکیه که شدم نزدیک پی 

 :ایستاد راست و گرفت

  دیدید؟ رو خانم اون پیش شب چند شما -

ه باال به متفکر     :خاراند را دستش پشت و شد خی 

 ج   یه فکنم بود پیش شب چند همی    جناب دونمنیم -

 رو بود افتاده پیش شب شیش شایدم پنج، چهار، ...حدود

  !کردیم گریه داشت زمی   

 مثال .شد روشن دلم در امیدی نور و شد گرد چشمانم   

 آرامم کیم و کردیم ایاشاره هم ستاره به اگر شد،یم چه

 کرد؟یم

ی قبلش -  ندیدین؟ چی  

 :داد تکان طرف دو به را رسش    

  (نیست یادم) ن   یادوم دیدم اگرم واال نه -

 شدیم مگر .شد خانوش باری  یک به امید کورسوی همان

 !باشد ندیده را ستاده کیس
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 :دادم تکون را رسم

  .آقا ممنون باشه -

 .باشیم خدمت در چای کنم، یم خواهش -

 :بردم فرو جیبم در را امگوشر 

- ،   .ممنون خی 

 :شدم نزدیک دخی   دو آن به بلند هایقدم با و چرخیدم

 .بدین نشون رو راه شمیم ممنون -

 

 

. 
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گوشم به هان  دمپان   لخ لخ صدای که نکشید طویل     

 باز ایفربه و کوتاه قد زن توسط خانه دری  و رسید هایم

 :آوردم باال را کارتم و باز را کیفم رسیــــع .شد

 .میشم تونمزاحم اگایه یاداره از خانم، سالم -

 :کرد ترمرتب را چارش زیر رورسی یگره چشمان   با زن

ی بفرمایید جناب سالم -  شده؟ چی  

 :برگرداندم جیبم در و بسته را کیفم     

 .داشتم کوچیک سوال چندتا خی   -

 :گفت اخم با و گیج

؟ یدرباره -  ج 

 :دادم قورت رو دهنم آب    

تون برای پیش شب چند که اتفاق   یدرباره -  .افتاد دخی 

 و زد پلک بار چندین و پرید رخسارش از رنگ رسعت به

 :کرد باز بیشی   را در

 .بفرمایید کنمیم خواهش -

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 حیاِط  وارد پایی    رسی با و کرده قبول را تعارفش رسیــــع

 شدم خانه

 :بست نیمه تا را در زن که

 .لطفا داخل بفرمایید -

 وارد گویان "هللا یا" زن همان همراه به و کرده قبول رسیــــع

 تریننزدیک روی تعارفش با و شدم ایمبله و ساده یخانه

 .نشستم مبل

 ...براتون چان   یه -

 :پریدم حرفش میاِن  و کردم بلند و دستم

- ،  .دارم عجله من بشینید لطفا نخی 

 به رو و شد تسلیم آخر در و کرد نگاهم درمانده کیم

  .نشست رویم

 :کردم مصلحن   ای رسفه

م راست یک -  بود پیش شب چند مطلب، اصل رس می 

تون که  دیدین؟ کوچه توی ناخوش حال با رو دخی 

 :گفت غم با و کرد مرتب رو چادرش     
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 پرس گذره؛یم نحس شب اون از روزی شیش پنج -

 .دیدش کوچیکم

 

 قورت را دهانم آب کرد، قراری ن   سینه در قلبم ناگاه به

 :دادم

تون االن ...بگید بیشی   خب -  دونید یم و کجاست؟ دخی 

 بود؟ افتاده کوچه توی چرا

 :زد گریه زیر و کوبید زانوش روی رو دستش هوا ن      

م رسه رو بال این که اون   نبخشه خدا -  بچم ...آورده دخی 

 .اتاقشه کنج و شده دیوونه خوابه، یم نه و خورهیم نه

 

دم هم روی را هایم دندان  علت اگر شدیم چه مثال فرسر

ک این حاِل   شد؟یم وصل ستاره به دخی 

ی کردن، آرام .کنم آرام را زن کردم سیع  بلد را آن که چی  

 بودن آرام دانستمنیم که بود روز شش پنج، دقیقا نبودم؛

 !چه یعن  
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 افتاده؟ براشون اتفاق   چه دونیدیم ...باشید آروم لطفا -    

 :کرد فین   فی   

 .که نبود بدتر بچم از وضعم که دونستمیم اگر جناب نه -

 :کردم خیس را لبانم

تون شه یم -  ببینم؟ رو دخی 

 :آمد بند اشگریه رسیــــع و ترسید    

 زیاد که ازش نکنید؛ اذیتش تروخدا جناب بده حالش -

 .انگار شهیم دیوونه شه پرسیده سوال

 بار اولی    برای کوبیدم زمی    بر تند تند قرار ن   را پایم

لم کردم یم احساس  .است دستم از خروج حال در کنی 

 :!خدایا

 و شونببینم االن همی    باید من خانم، لطفا -     

  .کنم صحبت باهاشون

 سکوت آخر دز اما، بزند حرق   تا کردیم باز دهن مدام

 راه سمن   به و شد بلند جایش از تعمل با و ناچار و کرد

  .شد غیب و افتاد
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نیم زمان و شدندیم رد همه از دیگری از پس ییک ها ثانیه

 مطمی    چرا دانمنیم .بود کند دوری  روی انگار گذشت

ی اینجا بودم م چی     .شودیم دستگی 

گ شدن پدیدار و زمان یافی    پایان با بالخره و   با دخی 
 

 رنیک

ون صدا پر را نفسم کبود و پریده  .دادم بی 

 

 

.. 
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ک      من و بود نشسته زدن پلک بدون رویم، به رو دخی 

 .نداشتم او از کیم دست هم
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 برد،یم رس به سکوت در مدت این تمایم در که قلبم حن   

 فکرم و بود کرده ایست مغزم .بود کردنم شماتت حال در

  .دادنیم قد جان   به

ی بودم مطمی    م چی    !شد و شد، خواهد دستگی 

 دروغ انداختم، پایی    را رسم و بستم محکم را چشمانم    

  .پشیمانم هایمحرف از "خر" مانند گفتمیم اگر نبود

 نشسته کنارش و دیدم را ستاره که باری آخرین تصویر

 از خواستیم دلم داد؛یم جوالن ذهنم در هنوز بودم،

ونش خیاالتم  .بخواهم معذرت ازش و بکشم بی 

ن  ن   هامون قول به که الحق و بودم زده گند  کرده غی 

ن  ن   بود دوسال من بلکه یکبار این فقط نه .بودم یم غی 

 و بود همرسم ویل، نداشتم دوستش که زن   حق در کردم،

 .امشناسنامه در بود شده مهر اسمش

ک به و کردم باز را چشمانم     ه دخی   :شدم خی 

  بدین؟ جواب سواالتم به تونید یم خانم؟ -

 نزد هم پلک بلکه نداد جواب تنها نه    

 :کشیدم پوق  
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  .کنم پیدا رو وسایل این صاحب باید من لطفا، خانم -

 ...هیچ بازهم و

 و کیف به باز و کشیدم عمیق   نفس و کردم بلند رس

ی 
ک دستان در که ستاره همراه گوشر ه بود، دخی   .شدم خی 

ک این دیده چه و شده چه دانستیم خدا  این که دخی 

 :بود انداخته توسل به را من و بود شده گونه

 کمکش باید من و خطره در خانم اون جون لطفا، خانم -

  .اومد رسش بالن   چه بگید فقط لطفا کنم،

 را چشمانم عصن   چشمش از اشیک یقطره چکیدن با

 .بستم

یم صی   روی پا همیشه هم ستاره و بودم صی   ن   من 

ک جای اندازهن   چه که راسن   به .گذاشت امه دخی  ر  پی 

 !بود خایل امخانه در پوشی 

 من بود رسیده رس به تحملم غریدم، عصن   و هوان       

 قطره جند با که بودم نگشته او دنباله مدت همه این

 .کنم را کیس حال مراعات اشک،
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 نذار نمیشه درست هیچ   سکوتت با بزن، حرف خانم -

 کیف این صاحب بدم نجاتش بذار بزن حرف ...بشه دیر

 !منه زن گوشر  و

لم  یجمله که بود عجیب و بودم داده دست از را کنی 

ن   بر فریاد اهله وقت هیچ من .بودم زده فریاد را آخر

 .نبودم گناهان

 بود؟ شده چه مرا

ک مادره دست شدن کوبیده از بعد بالفاصله      دخی 

ش "هاشم بن   قمر یا"گفی    و صورتش روی  با دخی 

 هق هق و گریه شدت از و زد گریه زیر بلندی صدای

  .شد خم زانوانش روی

کش دوری  دست مادرش  :گفت وارچاره ن   و انداخت دخی 

م گفتم -  ...اذ و دخی 

ش فریاد با  ترس از هایششانه و شد خفه صدایش دخی 

 معنای برایم زن یگریه .زد گریه زیر نی    خودش و پرید

 جوش حال در جانم در که عصن   تشنچ   داشت را تشنج

  .بود خروش و
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 تشنه گفت ...گف...گ... بود بد ...بد لش...حال..ح -

 ...ست

 جنون بستم را چشمانم و بردم فرو موهایم در دست      

 بود؟ من حس این

نچ   همچی    دنباِل  من  صاحب کاش ای اصال .نبودم رسی

 !نباشد ستاره جمالن آن

ک      :داد ادامه دخی 

 ..خییل ..خیل...بود...غ..دا...خییل..خ..خ...تنش -

 ...کنم کاری ک ...ک ...نتونستم ...نت ...زدن...زد

ت ن   آنقدر من؟ زن بودند؟ زده را کیس چه  که بودم غی 

 به مرا خدایا بودند؟ کرده بلند دست همرسم روی شبانه

؟یم کجا  !کیسر

 

 

. 
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 ⛓  تیــــرآخر#

 ۳۵_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 ..خییل ..خیل...بود...غ..دا...خییل..خ..خ...تنش -

 ...کنم کاری ک ...ک ...نتونستم ...نت ...زدن...زد

ت ن   آنقدر من؟ زن بودند؟ زده را کیس چه  که بودم غی 

 به مرا خدایا بودند؟ کرده بلند دست همرسم روی شبانه

؟یم کجا  !کیسر

ک به خشم با و کرده بلند رس     ه دخی   :شدم خی 

 شد؟ ج   بعدش -

 داشت، کردنش آرام در سیع که مادرش بغل در تقریبا   

 :زد یم نفس نفس و بود شده پخش

 ...ویل ...و ...و ...کنه فاع..دف ...رد ...ک یم ..سیع-

 ...نت ...نتو
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 در عادی چه و گرفتاری در چه ستاره نبود، عجین   چی   

 .بود تدافع حالت

ک دستان میان از گوشر  و کیف  صدای و خورده لی    دخی 

ک یزمزمه صدای و پیچید فضا در برخوردشان،  دخی 

 :رفت فرو قلبم در تی   مانند

 !ُبردنش ...ُب  -

 خواست دلم هایشگفته تصور با و بستم را چشمانم     

 کم برایم قطعا ویل، بکوبانم دیوار روی بر را رسم یا مشت

 .بودند ُبردِ  را من زن بودند، ُبردِ  .بود

ک  جیغ و افتاد بیحال مادرش آغوش در که نام سحر دخی 

ون مادرش  آمد بی 

 از را امگوشر  وارانه،گیج و سکوت در و آمدم خودم به

ون جیبم  گوشر  چرخاندن بار چندین از بعد و کشیدم بی 

 در و گرفتم تماس اورژانس به ابتدا اشتباه، رمز زدن و

 کنم، پیدا را هامون شماره۔ی کردمیم سیع که مدن   تمام

  .نکردم زن کردن آرام برای تالشر  هیچ

م تماس هامون با اگر دانستمنیم حن    !بگویم چه باید بگی 
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 را افکارم و خودم بتوانم تا داشتم سکوت قدری به نیاز     

  کنم جور و جمع

م، قرار موقعیت این در کردمنیم فکر گاههیچ  هیچ بگی 

  .کند داغانم گونه این وجدانم عذاب کردمنیم فکر گاه

 .جویدندیم را مغزم وار خوره مادر و هامون هایحرف

 امخانواده اعضای از ییک کردمنیم را فکرش وقت هیچ

  .بشوند درگی  

  خودش برای نبود کیس کم هم ستاره

 در کارش نبود، هاماموریت در کم و بود دولت مامور

یم   نداشت خور رد گی 

 دزدیده را ستاره کسان   چه فهمیدمیم باید کجا از اصال

 باید که از دشمنان؟ کدامی    ها؟نشناس خدا کدامی    اند؟

 که همرسی یافی    ماموریت چرا  کردم؟یم بازجون  

 آنقدر بودم هایشناراحن   مسبب و بودم کرده ناراحتش

 رسید؟ یم بنظر سخت

 در کیس چه و آمد اورژانس صدای زمان چه نفهمیدم    

 .کردم باز را
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ی تنها ک که بود این فهمیدم، که چی    روی را دخی 

 اثرات که کیق   با من و کردند منتقل اورژانس در برانکارد،

 ماشینم در ستاره همراه گوشر  و بود نمایان رویش گل

 .افتادم راه به اورژانس رس پشت

 .کردمیم آماده هاشماتت برای را خودم باید

 از هم گررسزنش ضمی   این و طرف یک از هاشماتت

  دیگر سوی

 بودند؟ بدتر کدام که راسن   به

 

 

.. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۳۶_پارت#

  عسکری_لنا#
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 طویل و شدم اتاقم وارد شدید، رسدردی با و خسته    

م پشت صندیل روی را خودم که نکشید  و کردم پرتاب می  

 .ندادم اهمین   صندیل، یناله صدای به و بستم را چشمانم

 .است ترکیده رسم در بمن   کردمیم احساس

 یکره کجای در و ستحایل چه در ستاره دانستیم خدا

 !است زمی   

 و رسد آب لیوان نیازم و کشیدندیم تی   هایم شقیقه    

م آرام تا بود مسکن    پیش روز پنج مانند مگر ویل .بگی 

 آمد؟یم چشمانم به خواب

  .بودم خوابیده ساعت ده از کمی   مدت این در رسجمع

 شدمیم بیدار پریشان و عجله با و خوابیدمیم ساعت نیم

ی بلکه کردمیم چک را امگوشر  و  .باشد شده ستاره از خی 

 ستاره کردمیم فکر صبح امروز به تا احمقانه چقدر

  .است کرده قایم شهر این در مکان   در را خودش

 در پشت جوان رسباز پور،عیل تا کردم باز را هایمچشم    

 .کنم صدا را اتاق
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ه ستاره کیف و گوشر  روی هایمچشم اما   .ماند خی 

 و برداشتم می    روی از را کیف و رفت جلو دستم هوا ن  

 زدن دست که بود درست .کردم بازش منطق   هیچ بدون

 هرکیس ستاره اما گنجیدنیم اممخیله در زن یک کیف به

 .بود "زنم" او نبود،

 دوسال تا بود؛ جالب برای احواالتم .زدم پوزخندی هوان  

خانه خانم" جای به و بود عادی فردی برایم ستاره پیش

 روز شش ستاره چه، حاال و دیدمیم مزاحم یک را او  "ام

 است "زنم" او آمد یادم االن من و شده دزدیدِ  که است

 !کیس هر نه

  نبود کیفش درون خاض چی       

 و بود پالستییک جلدی در که الکرش ایت ایبرگه بجز

 ترک بانِک  پاور بود، شده نوشته عهد دعای پشتش

 .بهداشن   پد یک و پویل کیف فندک، خورده،

  .بودند کرده خوش جا کیفش در که بودند هان   چی    تنها

ون را فندک  .کردم اشارزیان   انگشتانم میان و کشیدم بی 
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 ایشیشه شکلیک و طالن   هایرگه با بود ایقهوه اشبدنه

 .دهم تشخیصش توانستمنیم اتاق کم نور با که

  آن   نور ایشیشه شکل آن فندک، کردن باز با
 

 از رنیک

ون خود   .ببینم را اشدلفین   شکل توانستم و داد بی 

 و نشستم اتاق یپنجره روی روبه و چرخند را صندیل    

ه دم گوش رنگ، آن   دلفی    به خی   قطرات صدای به سی 

  .شدندیم کوبیده پنجره به که باران  

ه آنقدر  نفهمیدم که ماندم فندک رنگ آن   نور به خی 

 برده هجوم چشمانم به بود، غریبه من با که خوان   چگونه

 .کشید رخم به را امشده سیاه روزگار و

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#
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 ۳۷_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 از نیست حیف بدیم شونحرص یکم بذار پوالد بخند"    

 خواهرت با و حنجرت و کردی خواب ن   و من صبح

اشیک دونه چندتا واسه آخرش و کردی اذیت  کمرمون پی 

 شکست؟

یم انتقام بذار بخند یم لذت و بگی   "بی 

 مادر که جورهمون کنه خفه و شوهرش خواهر ... " 

 پرس بچش چرا نیاد در صداشون تا داد شوهر و شوهرش

 نبوده

 "ستاره"

 "عزیزم؟ جانم"

 قصد انگار خواهرت بگذره مونوقت کنم یم غیبت دارم" 

 " بده بهمون کیک تیکه یه نداره
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 بچه تمرین بده شی   بهت دادت قورت عصا عموی بذار "

 "شد الزمش ماموریتا تو شاید کنه، داری

  "فکرته؟ به خانمت بده"

ه باش مهربون یکم که نیسن   بیشی   هفته یه پوالد"  ذخی 

 "نیسن   که زمانان   واسه کنم

 

 هامون نگاه در امشده گرد نگاه و پریدم جا از هوا ن      

ه ی گردنم ناگهان که ماند خی   .کشید تی 

 جوالن ذهنم در هنوز که صدایش به و بستم را چشمانم

دم گوش دادیم   .سی 

 شدم خم صندیل همان روی هامون حضور به توجهن  

 به را هایمارنج و گذاشتم امیپیشان روی را دستانم وکف

 .دادم تکیه زانوانم

  میگه؟ ج   پریشونیت این عمو؟ چته پوالد؟ -

  !خواستیش نیم که تو
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 توی ترس و نگران   نکردی؟ پیداش شد؟ ج   حاال

 نگفن   مگه خوامش؟نیم نگفن   مگه میگه؟ ج   چشمات

  بدم؟ طالقش خوامیم

 !دیگه رفته االنم بفرما

 :زدم صندیل به لگدی و شدم بلند جایم از خشم با     

 کنم پیداش خدا خداوندی به خوامش، نیم هنوزم -

 نیاد یادش مونشناستیم هرکس که بدم طالقش جوری

  ...داشتم ستاره اسم به زن   من

 نرن برسونن آسین   خواسی    دشمنام اگر ...اگر که

 !خودم رساغی  بیان ...رساغش

 جلو را خودم و بودم گفته ناالن تقریبا را آخر یجمله    

 :کردم پرت صندیل روی هامون مشکوک هایچشم

 .شمیم خفه دارم زدم گند هامون، زدم گند -

بهه و شک با ناباور هامون
ُ
 :گفت ش

 شده؟ ج   ببینم بگو آدم مثله -
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 ⛓  تیــــرآخر#

 ۳۸_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 شده؟ ج   ببینم بگو آدم مثله -   

ی  با همراه اخیم با و بردم باال رس
 به مرزی و حدن   نگران 

ه هامون  :شدم خی 

 !دزدیدنش -

 :گفت ناباور و شدند گرد آن در چشمانش    

  ج   -
 

 بچه؟ مییک
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 :بردم فرو امشده نامرتب موهای در را انگشتانم    

 ...شمیم مسئولش خودم هامون، بده تشکیل رو پرونده -

 .شدنشم دزدیده مقرص من کنم، پیداش باید

 :گفت ناباوری با بردیم رس به شک در هم هنوز که هامون

  ج   -
 

 دزدیدتش؟ گ پرس؟ مییک

 .کشیدم صورتم روی کالفه را دستم و زده پوزخندی    

 :نبود وضعم این دانستمیم اگر

 .نمیدونم -

 :غرید عصن   و فرستاد شیطان بر لعنن   هامون

 فهمیدم؟ کجا از تو -

ون تنم از را امشده چروک کت حوصلهن        و کشاندم بی 

م روی  :انداختم می  

درباره مامان؛ یخونه اطراف و دور هایکوچه تو رفتم -

ی یه به رسیدم که کردم جو و پرس ش  یموقعه که دخی 

ه رسه بالن   چه نیست معلومم بود، پیشش دزدیدنش  دخی 

 !بود بد حالش آوردن، مردم
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م روی را دستش هامون      :کوبید می  

یم فردا همی    ...هللا اال اله ال -  اون با باید خودم من می 

  .بزنم حرف دخی  

دم را رنجورم چشمان  :فرسر

یه بیمارستان نیست خوب حالش -  ...فعال بسی 

 :پرید حرفم میان همیشه از تر جدی هامون

 گردی،یم نخ یر دنبال نکرده طلوع خورشید صبح، فردا -

،یم پیداش بود سنگم زیر ین بدون رو یحن   امانت کن   کمی 

میم ازت و طالقش خودم میدی، تحویلم آسین    از ...گی 

یم رو زندگیش کردمیم فکر که کردم اشتباه اولشم همون

 .بسازی تون  

 و انداخت جانم به آتش چگونه ببیند تا نماند  نماند

  .رفت

 پشت هایپل یهمه کارم این با رسما من داشت، هم حق

 این از بدتر مستحق و بودم کرده خاکشی   و خورد را رسم

  بود ابتدایش تازه این بودم، هاحرف

 .بخوابانم را امکله باد تا هاتلنگر این به داشتم نیاز من و
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 شتوجیه توانستمیم چگونه کردم؟یم باید چه را مادر

یم ردیف هاتماس نزده نیش آسمان در خورشید کنم؟

 .بندد

 رفی    از قبل و بود هامون دست در که دلفی    فندک به    

 اعماق از آیه و انداختم نگایه بود، گذاشته می    روی

 مشتم در را فندک و برخاستم جایم از و کشیدم قلبم

 .گرفتم

 باز را پنجره هوا، رسدی به توجهن   و ایستادم پنجر جلوی

 پیش هاساعت که باران   از خورده نم خاک بوی که کردم

  .پیچید اتاقم در بارید،یم

 بود؟ مهم مگر ویل نشست تنم بر هوا رسدی

 تشنه گفت ...گف... بود بد ...بد لش...حال..ح"     

 "...ست

 دلفی    نور به و کردم باز را فندک و کشیدم عمیق   نفس

ه  :شدم خی 

 بگردم؟ رو کجا ستاره؟ کجان   -

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

ه سیاه آسمام به و بردم باال را رسم     از دریــــغ شدم، خی 

 ام،خانه یستاره رفی    با انگار ستاره، یک

 بسته رخت آسمان سیاه یپهنه از هم آسمان هایستاره

 !بودند

 

 

. 
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 !هفته دو ...روز سه روز، دو روز، یک    

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 آن چی    هیچ .گذشتیم ستاره شدِن  دزدیده از هفته دو   

 باز سویم به محدودی درهای رفت،نیم پیش باید که تور

 .پوچ و بود هیچ کردم،یم باز را دری هر ویل، بودند

 پیدا رسنچ   حیل،راه بلکه کوبیدمیم در آن به در این از

 هایماموریت که رسگردی  هفته دو از بعد ویل، کنم

 بود گذاشته دست روی دست بود گذرانده رس از زیادی

  .نبود ذهنش در فکری که چرا کرد،نیم هم فکری حن   و

ک آن      دیده فقط را پالک از شماره دو نام سحر دخی 

 پورسعیدی دریا رسوان که بودم ناامیدی اوج در و بود

 کوچه آن کنکاش حال در ستاره دوست ترینصمییم

  .دارد کوچیک دوربی    ها خانه از ییک که شد متوجه

 سمت به چگونه من به خی   این رسیدن با دانستیم خدا

  جاآن تا دیوانگان مانند و بردم هجوم ماشینم
 
 کرده رانندگ

 .بودم

 و من از رسیــــع و نبود بدقلق خانه صاحاب خداروشکر

  .کرد استقبال سعیدی پور خانم
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 .شوم دیوانه بود مانده کم کردیم، چک که را هادوربی   

 همان با بودم؟ من کارها این مسبب واقعا شدنیم باورم

 را بود همرسم که را کیس بودم توانسته چگونه جمالت

 !کنم؟ خورد

 ضبط فیلم ینسخه بردن از بعد سعیدی پور رسوان    

 .بود شده ماشینش سوار گریه با خانه، آن از خروج و شده

 از رسنچ   دنبال به گرفت؛ مرخیص زور با که را روزی

 .بود گشته ستاره

 

 داده تشکیل پرونده برای هامون که کوچییک عملیات تیم

 .بودند دیده را فیلم هامون یاضافه به بود

 و من یدرباره بودند کرده فکرهان   چه دانستیم خدا

 احضارم اتاقش به فیلم دیدن از بعد که هامون .ستاره

  .حرف حرف، حرف، باز و کرد

 .بودم نشنیده حرف هفته دو این در کم
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 شده دزدیده ستاره فهمید وقن   نبود، گفتن   هم مادر حال

 ندارم حق نکردم پیدا را ستاره تا بود گفته حایلن   کمال در

 .بگذارم اشخانه در پا

 شکسته خواهرانم و برادران مقابل در بدجور  شکستم

 .بود حقم اما بودم،

، خواهرانم  .بودند کرده سکوت حن 

 به شب تا صبح و زدمیم پرسه اداره در صبح تا شب

 زده رس ایخرابه هر به و گشتمیم را شهر رسنچ   دنبال

 بودم،

  .ستاره از نشانه یک از دریــــغ

  رشت هایخیابان و کوچه در رسگردان مردی بودم شده

 شده سدی که ایکشیده فلک به رس هایساختمان میان

 یم آسمان دنبال به من و .آسمان دیدن برابر در بودند

 که ایستاره کردن پیدا برای خواستمیم را آسمان گشتم،

 !نبود

 در کنم، یان  راه بتوانم تا کردم یم پیدا را ها ستاره باید    

  شب تارییک دل
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  .گذاشتم یم بیابان و صحرا بالی     به رس ستاره برای باید

 .همیار و همدم ن   تنها و تک

 

 

. 

 

 ⛓  تیــــرآخر#

 ۴۰_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 "play" یدکمه انگشتم که بود چندم نمیدانم بار برای    

 .دادیم فشار را

 .سوختمیم و دیدمیم چشمانم با
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 کمِک  و گریه با باران زیر در ستاره چگونه که دیدم یم

  .رفتیم راه نامتعادل دیوار،

ک آن از ک بود، کرده طلب آب لیوان نام سحر دخی   دخی 

 مشیک زانتیای ماشی    آن که بود نرفته بیشی   قدم چند

 .ایستاد کنارشان کوچه در رنگ،

 از و بستم قدرت با را تابلپ دری  شد تحریک عصان   با

 .زدم می    به لگدی شدم، بلند جایم

 زیر که من بر لعنت ستاره، بر لعنت روزها، این بر لعنت

 .بودم آورده کم بدبخن   این آوار

 دل از ماشی    و بود مشخص دوربی    در ماشی    پالک 

ون ایدریاچه  کار این با انگار .بود آورده در رس شهر از بی 

 .بود گرفته رو من از هم خدا بلکه اطرافیانم تنها نه

 یپرونده این روی من و بود شده گم هفته دو همرسم    

ند و وارانه کور گره، از پر و رسنخن  
ُ
 .داشتمبریم قدم ک

 باید را آشفته ذهن این کردم،یم جور و جمع را خودم باید

  .کردمیم جور و جمع
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نیم و افتادنیم کار به مغزم کردمنیم جم را خودم تا

 .کنم پیدا را ستاره توانستم

رسنخ با را هایشماموریت که رسگردی همان شدمیم باید 

 .رساندیم پایان به موفقیت با کم های

 بتوانم تا کردمیم دور ذهنم از را ستاره فکر باید     

 اضافه و قربان   یک مانند همیشه مانندِ  باید کنم، پیدایش

  در
 
 بدستش بتوانم تا کردم،یم تصورش ذهنم در و امزندگ

 ذهنم به دوساعت از بعد که فکری تنها باید فعال بیاورم،

  .کردمیم عمیل را بود رسیده

  پور؟ عیل -

ام و شد وارد اتاق دری  پشت رسباز که نکشید طویل      احی 

 :گذاشت نظایم

 قربان؟ بله -

 :کردم باز دوباره را ستاره سبِک  یپرونده    

 تو دیگه دقیقه پنج شایسته و پورسعیدی رسوان بگو -

 .باشن اتاقم

 :کوبید زمی    بر محکم را پایش

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .قربان چشم -

 را در اتاق، از خروج از بعد رسباز و دادم تکان رسی 

  .بست

 عمیق   نفس و انداختم ستاره یپرونده به دقیق   نگاه

 .کشیدم

ی یک باید  رسنچ   قطعا کردم،یم پیدا پرونده این در چی  

 .بود شده پنهان هایمچشم از که داشت وجود

 باید ستاره چرا که بود این بود، ذهنم در که سوایل تنها    

 نبود خودش مگر شود؟ ناراحت دادنش طالق از قدرآن

 بدهم؟ طالقش گفت شب آن که

 پایی    تا را هایمانگشت و کشیدم هایمچشم به دسن      

  .زدم یم را ریشم باید .کشیدم صورتم

 پشت پر ریش از که گفتنیم علن   وقت هیچ ستاره

 تیکه شمارمان، انگشت هایدیدار در ویل آید،یم بدش

  .بود کرده پران  
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 و کشیدم موهایم در دسن   آمد، در صدا به که اتاق در

 بعد و پورسعیدی رسوان .دادم ورود یاجازه همزمان

ام همزمان و شدند اتاق وارد شایسته  .گذاشتند نظایم احی 

 آمده مایه دو که بود ایساله نه و بیست جوان شایسته

صندیل به دستم با .بود داده نشان خون   به را خود و بود

 و نشستند یکدیگر روی به رو دو هر و کردم اشاره ها

  .کردند نگاهم منتظر

 مطلب اصل رس راست یک و کردم مصلحن   ایرسفه

 :رفتم

 ربایعی  آدم وقوع محل تو ریدیم االن همی    نفر، دو شما -

یم دقت با رو اطراف هایکوچه عیل؛آل خانم یپرونده

خونه که کسان   هسی    اطراف و دور اون مطمئنم گردید،

 .باشه داشته دوربی    هاشون

 روی از را اممشیک باران   و شدم بلند جایم از بالفاصله،    

 :برداشتم لباش چوب

ید، نمونه یک ازشون میخوام - م روی شب تا بگی  یم می  

 .شونخوام
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 زرد یبرگه روی که  را مادر خانه روی روبه یخانه آدرس

 
 

 باور طرز به که ستاره فندک با همراه بودم، نوشته رنیک

م برداشتم، می    روی از را بود شده همدمم نکردن    را می  

 .زدم دور

 :گرفتم شایسته سمت را برگه

 شب .داره خونه جهت چهار از دوربی    خونه این -

 .مرخصید ...منتظرتونم

 :گفت شایسته و شدند بلند جا از دو هر

یم ساعه از -    .میدیم انجام رو اوامرتون می 

 روی را پورسعیدی نگاه و چرخیدم و داده تکان رسی

 .دیدم فندک

 .است ستاره ازآن فندک این داندیم داشتم حتم

ون اتاق در از ون من از بعد نی    دو آن و رفتم بی   آمدند بی 

ایم با و   .افتادند راه به خروج   سمته نظایم، احی 

 باید نی    من کشیدم، عمیق   نفس و کردم قفل را اتاقم دری 

  .افتادمیم راه
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۴۱_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 بودم مالیدِ  مسیبیل و ریش به که کق   از را دستانم    

 .برداشتم را تیغم و بستم را آب شی   شستم؛

ه حمام یآینه در خودم به  .شدم خی 

 ن   دیدیم مرا هرکیس که بود افتضاح قدری به وضعیتم

 !امداده دست از را عزیزی کردیم فکر شک
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  داشتم؟ خوراک و خواب مگر هفته دو این در     

 مردم های شکایت به یا بودم کردن فکر حال در یا

 
 
 کردمیم رسیدگ

 عذاب .زدمیم پرسه باران زیر هاخیابان و کوچه در یا

  .کردنیم رهایم وجدانم

 و خوره بودند شده طرق   از هم هامون و مادر هایحرف

  .بودند افتاده جانم به

 شدم عاجز قدرآن باران زیر شن   گفتم،یم اگر نبود دروغ

 آسمان از ستاره و شود شکافته آسمان کردم آرزو که

 !بیاید فرود

 و نبود خوب اصال حالم که دانستمیم خوب خودم    

 .بودند فهمیدِ  اطرافیانم حن  

 آمده رساغم به رسنگ با هادی که نبود دیشب همی    مگر

 .بود

پن   آمپول یک با او و بودم کرده بخش آرام طلب او از من

 .ایخورده رسما گفتیم و بود آمده سیلی   

  بود؟ مهم مگر
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 با من و بود گفته کالم یه فقط شب آن هادی    

 .بودم کرده نقضش تمام صادقیت و قاطعیت

 عاشق   که آمده یادم رفته، ستاره که حال بود گفته هادی

 .امنکرده

 هیچ ستاره به که دانستمیم چون بودم کرده نقضش

 طالق قصد که است همرسی کهاین جز ندارم حیس

 برجاست پا قصد این هم هنوز .دارم هم، هنوز را دادنش

 قبل از بیشی   حن  

حرف من درد .کردندیم را هامون و هادی فکر همه ویل،

 بود، مادر و هامون های

 .بود جانم مکیدن حال در که بود وجدان   درد

 کردن چک برای خودم توانستمیم پیش ساعت یک     

  .نرفتم  ویل بروم هادوربی   

 .بیایم خودم به کیم تا بودم آمده خانه به

 کردم،یم پیدا را شده گم پوالد باید

 .کردمیم پیدا را خودم باید ستاره به رسیدن برای من
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 تو این پوالد، "که زدندیم فریاد جوارهم و اعضا تمام

  بود؟ دروغ مگر "نیسن  

 کردم،یم ظاهر حفظ همکارانم کناره در فقط من     

 کردندیم فکر قرمز و افتاده گود چشمان این با هرچند

 .کنمیم گریه ستاره دوری از هاشب

 !بودند سال هایجک ترین دارخنده افکارشان

 روی را تیغ لپم کردن باد با و گرفته برعکس را تیغ    

 باز و کردمیم تمی    را تیغ ثانیه هرچند و کشیدم صورتم

 .کشیدمیم صورتم پوست روی

 اتمام به سیبیلم زدن با را کارم ساعت، ربــع از بعد بالخره

یم را هایمسیبیل هنوز سن سال یک و ش از بعد .رساندم

 بود ندید سیبیل و ریش بدون مرا حال به تا ستاره اما زدم

 .داشتم ریش ته عقدمان روز حن   و

 با را دستم و کشیدم صورتم روی را امشانه روی یحوله

 
 

  .دادم رس عمیق   نفس و کشیدم صورت روی  کالفیک

 .دادم رُس  موهایم در را دستانم
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 یم نی    ایاساش دوش بودم، آمده خانه به که حاال باید

ین خسته ذهن این کردن آرام برای گرفتم  .بود راه بهی 

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۴۲_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 رکان   و مشیک گرمکن پوشیدن از بعد را خیس یحوله    

 عقب را خیسم موهای و انداختم تخت روی سفیدی

ون اتاق از و دادم  .رفتم بی 
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 نشسی    تارییک، دلم .بود دردم دوای خواب و بودم خسته

یم را فندک کردن بسته و باز تق تق صدای و پنجره جلوی

 شدنیم بود افتاده کار به اممعده که حاال ویل خواست

مش نادیده  .بگی 

  رسما این و ماندمیم رسپا باید
 
 جانم به که ایخوردگ

  .بود من شدن ضعیف نشان بود، افتاده

 خودش ابتدا باید دهد نجات را زنش خواستیم اگر پوالد

 .ساختیم را

ی تا افتادم راه خانهآشی    سمت       خوردن برای چی  

  کنم پا و دست

  .آمد در صدا به خانه زنگ موقعه همان که

  .زدم عمیق   پلک حوصلهن   و ایستادم رسجایم

 بود مشخص سپیدان یخانواده هایبچه  صدای و رس از

 .است خانه دری  پشت سپیدان خانم زیاد احتمال به

 هایبهانه به فضویل برای همیشه دانستمیم خوب

 .زدیم را خانه زنگ مختلف
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 باز را کمدم .برگشتم را آمده مسی   و کردم گرد عقب

 آمدنیم یادم که هان  لباس انبوه حجم بی    از و کردم

تن   پوشیدم، را هاآن گ بار آخرین ی رسر   خاکسی 
 

 به رنیک

ون اتاق از که همزمان و زدم چنگ  را دستانم رفتم،یم بی 

تن   ،یقه پشت گرفی    با و بردم فرو هایشاستی    در  را رسر

 به نگاهم و کردم باز را در کردنش مرتب بعد و زدم تن به

 را بود رفته زنگ سمت که دستش که افتاد سپیدان خانم

 داشت درونش ایکاسه که ایسین   زیر و کشید پایی   

 و کردم مصلحن   ایرسفه .انداخت باال ابرون    .گذاشت

 بود آمده باال روغنش که کاسه درون حلیم به نگایه

 :انداختم

؟ خوب سپیدان خانم سالم -  هستی  

 :زد هویل لبخند و افتاد پته تته به    

 جان ستاره خوبید؟ شما ممنون پوالد آقا سالم وا اِ  -

 خوبه؟

 :دادم تکان را رسم    

 بفرمایید؟ ممنون بله -
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 زن این .داد سوق داخل به امشانه از را نگاهش رد    

 در چهارچوب به .کردیم تحریک را من ینداشته عصاب

 در که نکشید طویل در از کتفم شدن جدا با و دادم تکیه

 .چسبید کتفم به دوباره

 :کرد تر دارکش را لبخندش سپیدان خانم

 رفته زدم حدس بینم،نیم و جان ستاره هست روزی چند -

 حلیم تونواسه باشه تونگرسن شاید گفتم ماموریت باشه

 .آوردم

 :دادم تکان را رسم

  .نکنه درد شما دست نیست، مدن   یه بله -

 .برداشتم سین   از را کاسه آورد؛ جلوتر را سین      

 رسی  .کردم درست خییل میارم براتون بازم خواستی    اگر -

ام برای  :دادم تکان احی 

  .دمنیم زحمت ممنون -

 :شد گرد چشمانش

 .مراحمی    پوالد آقا بود کجا زحمت -
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 از توانستم کردن، پاره تیکه تعارف کیل از بعد بالخره

 .ببندم را خانه در و شوم خالص دستش

 در را کاسه راست یک و چرخاندم حدقه در را چشمانم

 شانه از مرغ تخم دو برداشی    از بعد و گذاشتم یخچال

 را یخچال در بود،  نخورده دست و کامل که مریع   تخم

  .بستم

ماموریت در قدرآن آش، نه و بودم حلیم اهِل  نه من    

 مرغ تخم جزبه روزی اگر اممعده که بودم زیادی های

 .شدیم مچاله تعجب از دید،یم را دیگری چی   

ی اهِل  آقایون نه هاماموریت در  هاخانم نه و بودند آشی  

 مانتالش و سیع نهایت داشتند، پز و پخت برای وقن  

، رفع برای
 

 آن که بود مرغ تخم یک کردن نیمرو گرسنیک

 یمزه از اشمزه نداشت، مزه یا بود زهر اش مزه یا هم

 .بود بدتر پادگان غذاهای
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 ⛓ تیــــرآخر#

 ۴۳_پارت#

  عسکری_لنا#

 

  

ون اتاق از همزمان و زدم تن به را اممشیک پالتوی     بی 

 از و پوشیده کفش ماشینم، سویــــچ برداشی    از بعد و رفتم

ون خانه  .رفتم بی 

 بخورم را مرغ تخم آن حسان   و درست توانستم نه آخرت

 .بخوابم توانستم نه و

 بد بود گفت و بود گرفته تماس همراهم تلفن به شایسته

ی به تررسیــــع نیست  .بروم کالنی 

ون آپارتمان در از رفتم؛ پایی    اول یچندپله از       رفتم بی 

 .کردم تند قدم پارکینگ سمِت  اطرافم و دور به توجهن   و
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ش قفل ماشینم به نرسیِد   روشن هایشچراغ زدم؛ را دزدگی 

 .آمد در قفلش شدن باز صدای و

 و گرفتم جا صندیل روی و کردم باز را ماشی    در رسیــــع

 .بستم را ماشی    در و زدم جا قفل در را سویــــچ

 و موتور شد، روشن ماشی    و چرخاندم قفل در را کلید

 ماشی    باک عالمت به نگاهم که افتادند کار به اشباتری

  .کشیدم پوق   و افتاد

ی تا دانستمیم بعید  !برسانتم کالنی 

 چه حال .خاراندم را لبم باالی و کشیدم باال را امبینم     

  کردم؟یم باید

 را رسم خواستم چرخید؛ راست سمت ایلحظه نگاهم

 سمت همان به رسیــــع رفته باال ابروان   با که برگردانم

یم ایهفته دو که افتاده ستاره ماشی    به نگاهم و چرخیدم

 .بود برده خوابش که شد

 همی    با دانستمیم بعید و بود خودم ماشی    مدل هم

 نیافتاد، کار به سویــــچ
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 حال هر به افتاد،نیم کار به سویــــچ همی    با اگر هرچند

 روی که را ستاره سویــــچ و برگردم خانه به شدمیم مجبور

خانه اپن  .بردارم را بود مانده آشی  

 شدم پیاده ماشی    از رسیــــع دادم؛یم دست از را وقتم نباید

 کناره که ستاره ماشی    سمت کردنش قفل از بعد و

 با و بردم فرو قفل در را کلید و رفتم بود ماشینم

 لبخند ماشی    قفل شدن باز تیک صدای چرخاندنش

 .آورد لبم روی کوچیک

 .زدم استارت رسعت به و شدم ماشی    سوار رسیــــع     

 داشت نصف از بیشی   کیم که ماشی    باک به نگایه

 با و آوردم در پارک از را ماشی    رسعت به و انداختم

 آپارتمان در از رسعت به گاز، پدال روی پایم گذاشی   

ون  .رفتم بی 

سینه در فرمان و بود چسبیده ماشی    سقف به موهایم    

 نشانه نزدیک، زیادی صندیل این و بود رفته فرو ام

 .بود ستاره قد کوتایه
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 خودم اهرم، گرفی    با و بردم صندیل پایی    سمت رو دستم

دم صندیل پشن   به را  انگار صندیل رفی    عقب با و فرسر

 بودند شده باز هم از چشمانم تازه

ی مسی   متوسط تقریبا رسعن   و راحن   به و  یط را کالنی 

 .کردم

 

 

 

. 
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 روی خودم کشیدن با بود، که زوری هر با را خودم     

  .دادم تکیه دیوار به نفس نفس با و کشیدم باال دیوار

  .دادم تکیه رسم پشت دیوار به را رسم و بستم را چشمانم

 .کردیم عمل تی   مانندِ  نفسم هر

 را کشیدن نفس نای و کشیدیم تی   شدت به امدنده

  .نداشتم

 عبارن   به و گذاشتم امشونه روی را سالمم چپ دست

  .گرفتم بغل را راستم دست

ه؟ یه - ؟ دخی   خون 

 تارییک در و کردم باز را دردناکم و کرده باد هایچشم    

ی ویل، گرداندم چشم  من بود، اگرم نبود دیدن قابل چی  

 .دیدمنیم

 !رم ...دا سلویل هم ...هم -

انه و گم صدای همی         :گفت دخی 

 خوبه؟ حالت -
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 باز و کرد رسباز لبم زخم که زدم خنده از پوزخندی    

 .خون هم،

، پس ...نمردم حاال تا اگر ...نمیدونم -  .خوبه حالم یعن 

 :گفت داری بغض صدای با و کرد فین   فی   

 .ترسم یم ...خییل من ...من -

 :چرخاندم حدقه در حوصلهن   را هایمچشم یقرینه

 رو که مردی ریزه،یم ترست بخوری کتک ازشون که یبار -

 .نداره ترس ...کنه بلند دست مخالفش جنس

 :کرد فین   فی    باز

؟ گ از ...تو -  اینجان 

 و کشید تی   امدنده که بشینم بهی   کردم سیع کیم     

 :گزیدم محکم را لبم شد، قطع نفسم

 .آخ -

؟ چیشد؟ -   خون 

 تمرکز دردهایم برای بتونم تا کردیم سکوت کیم کاش    

 .کنم
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 و رفت بار چندیدن روحم برگردد، جایش رسه نفسم تا

 :برگشت

؟ حرف...انقدر میشه ...یم -  نزن 

 .گرفت غم از موج   لحنش    

 بود پر آنقدر کوپنم ویل، کنم ناراحتش خواستنیم دلم

 .بود اومده رس حن   تحملم که

 .وراجم خییل گفتیم همیشه مادرمم خوام، یم معذرت -

 دلجون   برای وقن   ویل، فرستادم خودم به لعنن   دلم در

 .نداشتم

یم کیم منم و ماندیم ساکت او شدیم بهی   خیلیم اینجوری

م آرام توانستم  .بگی 

 آن فی    فی    صدای چون بود وایه خیال یک این البته

ک م آرام گذاشتنیم ریزش، ریز هایهقهق و دخی   .بگی 

 سیاه یتخته روی ناخن شدِن  کشیده مانندِ  صدایش     

 خسته منی  برای اما .نداشت ناهنجاری و نکره صدای بود؛

 .بود گونهاین زخیم و
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 پیشت؟ بیام میشه -

 .ترسم یم تارییک و تنهان   از من 

 :کشیدم پوق  

 ترش؟یم که چندسالته مگه -

 :کرد عمیق   فی    فی       

  .سالمه شونزده -

 :دادم تکان تاسف از رسی

 .بیا باشه -

 که پارچه دو خوردن بهم و خوردنش تکان صدای

 به پوشیده، یل شلوار احتماال دادیم نشان صدایشان

ی که نکشید طول زیادی ثوان   و رسید گوشم  محکم چی  

 با و شد قطع بار هزارمی    برای نفسم که خورد پایم مچ به

ل صدان   ک یترسیده صدای که نالیدم شده کنی   به دخی 

 :رسید گوشم

یم معذرت  بینمنیم رو جان   هیج من ببخشید ...وای ای -

  .واقعا خوام
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 طریق   هر به را دردم تا گرفتم چنگ به را زانویم درد، از

  .کنم خفه

 به که ایسییل شدت از که بود زمان   چه نمیدانم    

 خورده پیچ پایم مچ و چرخیدم شدت به خورد، صورتم

 .بود

به یک که بود سنگی    هایشاندست آنقدر هالعنن    یض 

به  سه یا دو معادِل  هاآن  .کردیم عمل ض 

 بگردد دنبالم که بود وحدن   رسهنگ به امیدم تنها     

 .کند بخار آن   که نیست کیس پوالد دانستمیم چون

 و سکوت پر زده، یخ داشت، را قطب معنای وجودش

 !طوفان   گایه

 

 

.. 

 

 ⛓  تیــــرآخر#
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 ۴۵_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 آن یعن   بود، شده خفه دردم که شدیم ایدقیقه پنج    

ک  ویل، بود رفته یادم از دردم که زد حرف آنقدر دخی 

 کردمیم سیع حال این با و بود شده تشدید رسدردم

 .رو وضعیتم بره یادم تا بدم بهش رو حواسم

، شیوا بود شیوا اسمش      و گفتار طرز از محبون 

 در من مانندِ  ریاستن   و ساده بود مشخص رفتارش

 .بودن آورده شده خراب این به و بودنش انداخته ماشی   

 !بود هم خودش ریزی کرم خاطری  به البته

 .بود پرسش دوس منتظر شهر از افتاده دور ایدرکوچه    

 و نداشتند هم حسان   درست مایل وضع اشخانواده

 .نبود تعریق   آرایشگاه، در  کردن کار خاطری  به درسش

  .داشت هم خودش از ترکوچک بردار یک
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، این در       موقعیت از و بود فهمیدِ  را اسمم فقط بی  

  و اجتماعیم
 
 زبانم زیر از بود کرده سیع هرچقدر ام،زندگ

  .بودم نزده او به حرق   بکشد، حرف

 از و برد خوابش زمی    روی که زد حرف قدرآن بالخره 

  .کردم خداروشکر قلبم اعماق

 !زدیم حرف بند یه که بود خراب نوارش انگار

ی  شدن باز با     
  زرد و تی    نور تابیدن و در ناگهان 

 
 در رنیک

، سلول  سیمان 

 .نو از روزی هم باز و کشیدم آیه و بستم رو چشمانم

سیمان روی شدنش کشید و آهن   در کردن باز قدرآن

 وحشت شیوا که بود ترسناک و دلخراش زمی    کف های

 .کشید هین   و پرید خدا از زده

  پیکر غول همان یسایه افتادن با
 

 شیوا اتاق، در همیشیک

   چسبید الشم و آش و راست دست به ترسیِد 

تم، وحیسر  آن کهاین از قبل من درد و وع بگی    .شد رسر

 .ساییدم دندان و بستم را هایمچشم     
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 با گایه فقط، بود آمده دستم رسی  بالن   چه دانستمنیم

 که شدیم القا بهم حس این دردش شدن خاموش

  .نیست کاری گچ به نیازی و نشکسته

 پیکر غول آن جلوی داشتم سیع و بود بسته هایمچشم

 .نکنم ناله

 گرفت گارد شانجلوی نبودن ضعیف با باید مرد این امثال

یم را مخالفش جنس ضعف باید حتما پوالد امثال ویل،

 قطره دو که بود هان  آن از پوالد .آمدیم کوتاه تا دید

  .موقن   البته بود کاق   کردنش رام برای اشک

 

، هایجوجه چه اوه - سید، ترسون   شما به کاری عمون   نی 

 که نداره

 

 ناخواسته و شد کشیده محکم چپم دست حرفش پایان با

 .شدم کندِ  جایم از

 در امناله شیوا توسط راستم دست شدن کشیده با ویل

 :پیچید سلول
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ش نه -  !نی 

 سیع دستم درد از و بود شده بست درد از هایمچشم

 تمام ویل، کنم چفت دیگر هم روی را هایمدندان داشتم

 .کردمیم ناله ناخواسته و لرزیدیم بدنم

  بهم چی    دو کردن برخورد صدای با

 همزمان شیوا جیغ با پیکر، غول آن ی"بچه شو خفه"

  .پیچید فضا در باهم

 که افتاد شیوا به نگاهم و شدند باز هم از هایمچشم

 .بود افتاده زمی    روی مسکوت

 آن سمت را رسم انزجار و درد با .کرد پر را وجودم ترس

 :چرخاندم وحیسر 

 ...چیکا...افط..کث -

 

ون سمِت  کشیدنم با  نطقم وجودم کله کشیدن تی   و بی 

 ...شد خفه
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. 

 

 ⛓  تیــــرآخر#

 ۴۶_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 ویل، گذاشتم ترمز روی را پایم و چرخاندم را فرمان     

یم ترنزدیک رون   به رو ماشی    به بیشی   لحظه هر

 محکم اجبار به که  نشست آبروانم میان اخیم    !شدم

، نایستادن با که کوبیدم ترمز روی را پایم  چشمانم ماشی  

 به که بود این آمد بر دستم از که کار تنها و شدند گرد

 بود، تردد حال در که ماشین   به توجهن   را فرمان رسعت
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 ترمز صدای و رسید آسمان به بوقش که چرخاندم

 .کشید خط مغزم روی وحشتناکش

 بودم داشته نگه را فرمان که همزمان و شدم خیابان وارد 

 گاز حال در انگار اما، کوبیدمیم ترمز روی را پایم محکم

  !بود؟ شده مرگش چه ماشی    این .بودم دادن

  .بود فایده ن   ویل کوبیدمیم ترمز روی را پایم محکم     

  .بودند کرده عوض را ترمز و گاز جای انگار

 آخر تا پایم و بود نوسان در خیابان و ترمز میان نگاهم

 .نداشت ایفایده ویل بود ترمز روی

 :کوبیدم فرمان روی را مشتم

  .بایست لعنن   -

 .بود بریده ترمزش قطعا ویل، بود تلخ حقیقت

 قایط چگونه که بود ستاره ماشی    هایفلش به نگاهم 

 آمد و رفت و نبودند ثابت عددی هیچ روی و بودند کرده

 .کردندیم
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ل و بود چرخش حال در مرتب چشمانم   در ماشی    کنی 

 ماشی    است ممکن لحظه هر کردمیم احساس نبود دستم

 .شود منفجر

 بودند، چرخش حال در خیابان در که چشمان   با     

 روی از ماشی    وحشتناک شدن رد با که برداشتم را تلفنم

، رسعت  و افتاد زمی    کف روی دستم میان از تلفن گی 

 .رسید آسمان به گویانم لعنن   فریاد

 به هوان   تا بود کاق   تلفن برداشی    برای غفلت لحظه یک

 .شوم کوبیده جان  

 کاری تنها و انداختم نگایه بغل هایآینه به نبود ایچاره

 که بندی کمر ابتدا دادم؛ انجام را بود درست بنظرم که

 را بود سه روی که را دنده و انداختم جا را بودم کرده باز

 نگاهم .گذاشتم کالژ روی نرم را پایم و دادم قرار دو روی

 .بود چرخش در هاآینه  میان

 و دنده .دادمیم فشار کالژ روی بیشی   نرم نرم را پایم

ه نگاه گرفتم، ترمحکم رو فرمان  در که برق   تی   از را امخی 

ه دسن   ترمز به و گرفتم بود چپ سمت خیابان  .شدم خی 
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 کم رسعتش  که را ستاره ماشی    ناگهان   حرکت یک در

 گذاشتم یک روی را دنده چرخانم، خیابان در را بود شده

ش چند حد در ماشی    رسعت .کوبیدم کالژ روی را پایم و

 و گرفته را دسن   ترمز برق، تی   به نرسیده و شد کمی   ش

 !...خواباندم

 برخورد برق تی   به قدرت با ماشی    که نکشید طویل     

 و کرد برخورد فرمان به رسم و رفت جلو به رو بدنم و کرد

 .شدم پرت عقب به

 

 

 

.. 

 

 ⛓  تیــــرآخر#

 ۴۷_پارت#

  عسکری_لنا#
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ی ماشی    در بلند بلند هاینفس با را دقایق        کرده سی 

یم احساس امپیشان   روی را گریم  مایع خون   به و بودم

 از که صدان   بر عالوه و نبود ذهنم در فکری هیچ کردم،

 .آمدیم رسم در ممتدی بوق صدای آمدیم ماشی   

 دردناکم رس روی و کردم بلند فرمان روی از را دستم

 و رسدی با رسم، و دست گرمای و خییس گذاشتم،

 و ترکیب دستم، در سفیِد  طال برلیان انگشی   خشیک

  !بود زن بهم حال و افتصاح تضادی

 .کردم باز را امشده سنگی    چشمان     

د به نگایه  اما، کنم پیدا دستمایل تا انداختم داشی 

د و شدم خم نبود؛ دستمایل  دستمال کردم، باز را داشی 

  رژ جای آن روی که چروگ اما، شده تا مرتب
 

 خود کمرنیک

  .آوردم در را کردیم نمان  
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د روی ایجعبه نه و بود هایم جیب در دستمایل نه  داشی 

 لبان از شده رژی دستمال به شدیم پس، کردیم خودنمان  

 زخم روی شکل همان با را دستمال .کرد بسنده ستاره

  .دادم فشارش و گذاشتم امپیشان   یگوشه

 خون رد و زده تا را دستمال و کردم اخیم خفیفش درد از

  .کردم پاک گوشم، کنار در را

 در هامون صدای و شد باز  پرصدا ماشی    دری  ناگهان     

 :پیچید رسم

 خودت رسه بالن   چه ببینم بیا خوبه؟ حالت پوالد؟ -

 آوردی؟

ون ماشی    از رفته فرو درهم هایاخم همان با      آمدم بی 

 .آوردم پایی    رو دستمال و

یم نگاهم نگران   با و بودند آنجا هم شایسته و هادی

 .کردند

 :کرد نگاه زخمم به و گرفت را بازویم و آمد جلو هادی

  عمر یه بعد -
 
 عزیز برات انقدر که تو احتیاط؟ و رانندگ

 پس؟ کردییم اذیتش چرا بود
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 همکارانم از کیس خواستنیم دلم کردم، نگاهش تی        

 مطمی    هادی حرف این با و باشد خی   با زندگیم وضع از

  .است قرار چه از موضوع فهمیده آخر تا شایسته بودم

 نگاهم هم چپ چپ حن   و نداد نگاهم به اهمین   هادی

 .کرد

 :توپید خشم با بود دیده را نگاهم که هامون

 نیست؟ ستاره ماشی    مگه این چیشد؟ ببینم بگو -

 شستم انگشت با را لبم پشت و کردم خیس را لبم    

 :خاراندم

ین و ماشینم -  ستاره ماشی    با شدم مجبور بودم نزده بی  

 .بیام

 :گفت صی  ن   هامون

 بعدش؟ خب -

ه ستاره ماشی    به و کردم ریز را چشمانم      :شدم خی 

 !برید ترمزش -

 :شدند گرد آن در هامون چشمان    
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؟ یعن   -  الکیه؟ مگه ج 

 :دادم سوق هامون سمت را چشانم    

ه ترمزش الیک الیک میدونم بعید -  ...بی 

 

 :کرد شایسته روبه و گفت "هللا اال اله ال"هامون

ید و ماشی    رسبازا از ییک با رسیــــع شایسته - گاه بی    .تعمی 

 :پریدم هامون حرف میان رسیــــع

  دارم الزم رو شایسته رسهنگ، جناب نه -

 .بگید ایدیگه کسه به

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#
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 ۴۸_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 سالن وارد سعیدی پور خانم و شایسته با رسعت به     

  .شدیم اجتماعات

 پورسعیدی ایستادم، سالن در بزرِگ  مانیتور روی به رو

 لپتاپش با رسیــــع شایسته و نشست هاصندیل از ییک روی

 .شد مشغول

ه شایسته به جیب به دست   شدم خی 

 نکشید طویل و  کرد وصل مانیتور به را لپتاپ رسیــــع که

 :آورد باال را رسش که

 .آمادست -

ه مانیتور به و دادم تکان را رسم  :شدم خی 

 .کن پخشش -
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 رسی  کرد؛ خاموش را هاچراغ و شد بلند جایش از رسیــــع     

 باران   شب تصویر کرد؛ پخش را فیلم و برگشت جایش

 .شد پخش مادر یخانه دری  جلوی

 :گفت رس پشت از پورسعیدی خانم

 .بودین داده که آدرش همون به رفتیم اول -

ه خانه دری  به و دادم تکان رس  .شدم خی 

چراغ اما، بود خیس و تاریک کوچه و باریدیم مهابان   باران

 جو کیم خانه، هر جلوی هایکوب دیوار و برق تی   های

 .بودند ساخته روشن را

ی ستاره از هنوز یم که بود باران صدای تنها و نبود خی 

 .آمد

 :برگشتم شایسته سمته

 .جلو بزن -

 :برگشت سمتم شایسته

  .بشه دیده مشکوگ چی    شاید -
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 دقیق ضبط هنگام هادروبی    که ساعن   به و کردم نچ  

 :کردم اشاره بودند داده نشان

 و ساعت بود اومده در خونه از ساعت این شایسته نه -

   یازده به دقیقه پنج زده

 ...ساعت این

 

ون و خانه دری  شدن باز با  دستش که درحایل ستاره زدن بی 

 :انداختم ساعت به نگایه بود دهانش روی

 !شایسته کن قطش -

 ایلحظه .کرد قطع رو فیلم شایسته که نکشید طویل     

ه شده استپ فیلم به و کردم مکث و و شدم خی   به رسر

 .کردم تحلیل

 که زیرا بودم، کرده نگاه ساعت به بارها مادر اتاق در من

 .بروم زودتر هرچه خواستمیم و بودم خسته

 چند من و بود نیم و ده حوش و حول ساعت بار آخرین 

 بعد دقیقه پنج تقریبا و بودم آمده در اتاق از بعد، دقیقه

 پیام و پروانه شوهر مادر از گشتم، ستاره دنباِل  اینکه از
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ون خانه از ستاره که بودم فهمیده وع و است رفته بی   رسر

 تماس او با بار پنج تقریبا و کردم ستاره با گرفی    تماس به

 .بودم گرفته

 چی    هیچ شدنیم گونه این بردم، فرو موهایم در دست    

 .آمدنیم در جور باهم

 رفتم سمتش رسعت به و انداختم بردوایت تخته به نگایه

 :برداشتم زیرش از را ماژیک و

 .باشه من با تونگوش -

 :نوشتم را بودم گفته را مزخرافت آن من که ساعن   رسیــــع

 که بده کیک بهم بود اومده ستاره نیم و ده ساعت خب -

 در خونه از خوادیم و شهیم ناراحت حرفان   شنیدن یط

 .بیاد

 با و نوشتم ایگوشه را پیام و پروانه شوهر مادر نام

به پروانه شوهر مادر اسم روی ماژیک  :زدم ای ض 

 به ستاره که کردیم صحبت ستاره با داشت خانم این -

  .کنهیم فرار ازش من به دادن کیک یبهونه

 :زدم ساعت اعداد سمت به فلیسر 
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 .شنوهیم رو هاحرف اینجا -

 :زدم پیام سمته به فلیسر 

ه داره خونه از ستاره که بینهیم پیام - ون، می   یعن   بی 

 .هاحرف اون شنیدن از بعد دقیقه چهار سه، تقریبا

 نگایه مانیتور روی شده ذکر ساعت به و برگشتم    

 ماینتور سمت هم سعیدی پور و شایسته که انداختم

  برگشتند

 :گفت پورسعیدی

 اومده؟ در خونه از پنج و پنجاه و یازده ساعت چرا پس -

 چهل و ده یا پنج و ش ده حوش و حول باید که حایل در

 اومد؟یم در خونه از دقیقه

 

 

 

. 
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 ⛓  تیــــرآخر#

 ۴۹_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 اومده در خونه از پنج و پنجا و یازده ساعت چرا پس -    

 حداکی   یا پنج و ش و ده حوش و حول باید که حایل در

 اومد؟ یم در خونه از دقیقه، چهل و ده

ه سعیدی پور به  :شدم خی 

  چرا؟ دقیقا -

 :نوشتم را ستاره خروج زمان ماژیک با رسیــــع    

 فاصله این با زیاده، خونه از خروجش زمان   یفاصله -

 بود، خونه توی هنوز ستاره ویل رسید، کوچه رسه تا میشه

 ...اینکه مگر

 :گفت رسعت به شایسته

 !شاید داشی    گو و گفت کیس با -
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 :زدم هوا در بشکن       

  کن پخش و فیلم ...کرده صحبت کیس با قطعا اره -

 

 دسن   همان با ستاره و شد پخش فیلم که برگشتم رسیــــع

وع بود دهنش روی که گریه صدای و کرد رفی    راه به رسر

 .شدیم شنیده هم باران در که بود بلند قدری به هایش

 شد؟یم ناراحت دادنش طالق از باید چرا بود اینجا سوال

 آن در قطعا پس بودم نزده بدی هایحرف اتاق آن در من

ی زیاد یفاصله ؟ چه ویل .بود شنیده یا دیده چی     چی  

 

 .شد محو دوربی    جلوی از ستاره که نکشید طویل     

 :کشیدم پوق  

 .شایسته بعدی بزن -

 شد ظاهر  فیلم در فردی کرد قطع را فیلم که زمان   دقیقا

 :شدند گرد چشمانم که
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 .رسیــــع کن، پخشش - 

 کرد؛ پخش را فیلم رسیــــع شایسته

 دور آنقدر ویل دادمنیم تشخیص را اشچهره تارییک آن در

 و است دنبالش به کیس انگار که کردیم نگاه را اطرافش و

 هم دوساله ایبچه که رفتیم جلو احتیاط با آنقدر

 .است ستاره تعقیب در شخص آن که شدیم متوجه

 شد نمایان اشچهره و چرخید دوربی    سمت ایلحظه

 نبودند، مشخص صورتش جزییات تارگ در ویل،

 .کرد متوقف را فیلم شایسته بگویم اینکه بدون

یم مختلف هایزاویه از رو پرسه این عکس شایسته، -

 .خوام

 قربان چشم -

 

 که فیلم در جوان پرسک کرد؛ پخش هم باز را فیلم    

 و کشیدم رسش روی را کالهش بود شده دوربی    متوجه

 .شد دور و دوید و گرداند رو رسیــــع
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ی صدای باران صدای جز و بود اتمام حال در فیلم  چی  

 که احتمالم برعکس و شد باز خانه دری  ناگهان که آمدنیم

ون خانه از من کردمیم فکر   ام،آمده بی 

 طرف دو به که پروانه شوهر خواهر جز، نبود کیس

 به و انداخت باال را هایششانه و انداخت نگایه کوچه

 .بست را در و رفت خانه داخل

 .رفتند فرو هم در هایماخم و گزیدم را لبم

ک همی    کردم،یم بازجون   او از باید که کیس اولی     دخی 

 !بود موزمار

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۵۰_پارت#

  عسکری_لنا#
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 جان   دم آتش بود انداخته جانم به را آتش بعدی فیلم    

ین به نیاز که بودم   !سوختم و بسوزم تا داشتم بی  

 کیف بود شده درگی   ستاره با وقاحت کمال در پرسک    

  .بود گشته را کیفش و بود کرده خایل را اشپویل

 اشنتیجه که داشت وجود هم مکیسر  کش ابتدا در

 .بود ستاره صورت به پرس ارنج خوردن

 و ایستاد افتاد هایشانه با ایگوشه ستاره آخر در ویل

 پرسک آخر در و بگرد کامل را کیفش پرسک تا شد منتظر

 .شد دور و انداخته زمی    روی را هایشکیف

قدم از که ایناراحن   و خراب وضع همان با هم ستاره

 راهش به و کرد بلند را هایشکیف بود، مشخص هایش

 .بود داده ادامه

ه دوم فیلم به که مدن   تمام       در موهایم بودم خی 

 بود انگشتانم چنگال
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 که دادیم نشان این و نداشتند خاض چی    هافیلم باق   و

  .است نشده رد هاکوچه آن از ستاره

 مارا دانستمیم بعید بود آمده دستمان به که فیلیم سه    

 .برسانند جان   به

 آمدن در و نیست معلوم شب تارییک در که پرسی یچهره

ک آن  خانه، از لوس دخی 

 و برساننده ستاره به مارا دانستمیم بعید که هرچند

 خانه اهِل  تمام از بازجون   این دانستمیم که هرچند

 انجامش حال این با آورد،یم وجود به زیادی هایکدورت

ون خانه از من هایحرف شنیدن با ستاره دادم،یم  زده بی 

 خواستمیم فقط بود چه از اشناراحن   نبود مهم و بود

 .همی    کنم، پیدایش

 بردم؛ فرو قفل در را کلید

ِل  سالم -  معتمدنیا؟ پوالد آقا می  

 آندایم الغر پرس به و چرخیدم پرسی صدای شنیدن با     

 .شدم رو به رو داشت تن به را ج   پست های لباس که

 بفرمایید؟ هستم خودم سالم، -
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 پاکت بود انداخته اششانه روی که سفیدی کیف از     

ون اینامه  :آورد بی 

 .اومده نامه یه براتون -

 فرستاده نامه برایم کیس چه .نشست آبروانم میان اخیم

 !بود قجر عهد مگر بود،

 اشارزیان   و گرفتم دستش از را سفید ینامه پاکت     

 .نبود رویش نشان   و نام هیچ ویل کردم

ش در که پرسکه به و بردم باال را رسم ی دنبال به دفی   چی  

ه گشتیم  :شدم خی 

 نداده؟ بهتون نشون   و نام کیه؟ از نامه این -

ش      :گرفت سمتم را خودکارش و دفی 

  .کنید امضا رو اینجا لطفا جناب، نخی   -

 از را خودکار آخر در و انداختم پرسک به پا تا رس از نگایه

به رویش خودکار با که محیل روی و گرفتم دستش  زده ض 

 خشک، خداحافط   یک با آخر در و کردم امضا بود،

ون آپارتمان از پرسک  خانه داخل به هم من و رفت بی 

 .بستم را در و رفتم
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دمپان   پوشیدن برای اقدایم و آوردم در را هایمکفش    

 .نکردم فرشر  رو های

 رسعت به و نشستم مبل روی هایم،لباس تعویض بدون

 .کردم باز را نامه پاکت

 زرد های لکه و بود خورده تا نامرتب صورت به که ایبرگه

  قرمز و
 

 .شدیم مشاهده رویش رنیک

 به را کاغذ ناخوداگاه و شدند جمع هم در بیشی   هایماخم

 .بوییدمش و کردم نزدیک امبین  

 کردن کار سال همه این از بعد شدند، باز هم از هایماخم

  رس معنای برایم نشوم متوجه را خون بوی اگر
 
 افکندگ

 !دارد

 قفل نگاهم و کرد باز رسعت به را مشکوک کاغذ     

 را شده خشک خون وضوح به و شد نامرتب هان  نوشته

  .دیدم کاغذ روی

 کالس کودگ که انگار کوله، و کج و بود نامرتب هانوشته

 !...بود نوشته برایم را هااین اویل
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۵۱_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 خط دست از بتون   و حالم فکنم خودت به زنت از "    

شکنجه زیر اینکه عالیم بفهیم ایمقورباغه خرچنگ

 گفی    بهم کلفتیمه پوست ینشونه آوردم دووم هاشون

 که رسید خی   رسنچ   دنبال و گردییم دنبالم داری که

 از تاسف انتظار اومده رست بالن   چه پیش هاساعت

ی یاد دیگه یدفه تا حقته اتفاقا باش نداشته و جانبم  بگی 
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ی اجازه  یم ازت و آخرش قرون تا ماشینمم خسارت بگی 

م  .گی 

نوشته آخر یتیکه و خنده از شدی بر روده میدونم خب 

 .هام

ه   برات  دادگاه از برگه چندتا فردا مطلب اصل رس برم بهی 

 تموم خب که دادنمه طالق من آزادی برای اول قدم میاد

 اطاعت حرفاشون از قدم به قدم باید گنیم بدونش شده

 .کن   پیدام بتون   تا  کن  

 ازدواج باهام خواسن   کردی پیدام اینکه از بعد اگر راسن  

 رو فامیل یهمه خوامیم کمال و تمام عروش من کن  

یم که تو مخلفات، با سلطان   رسفه به کن   دعوت باید

  فامیالتم عاشق من دون  

 کاق   یاندازه به اینجا نکش آشغال و گند به هم رو خونه

 " ستاره عشقت طرف از میاد اشغال گند بوی

 

 پور خانم و شایسته من، جلوی رو نامه دوم بار عیل،    

 .خواند سعیدی
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 دوستم ترینصمییم سوم، پایه رسگرد دوست، نظام عیل

 اینجا به تهران از دیروز که بود تهران افرسی دانشگاه در

 .بود گرفته انتقایل

 :انداخت می    روی و بست را نامه

 مشکوک؟ نامه این معتقدی هنوزم -

 :کردم نگاهش چشیم زیر    

 این به خاض حس گفتم ...مشکوک نگفتم من ...نه -

 .دارم نامه

 بی    عیل، توسط نامه خواندن هنگام که خودکاری

 و کردم پرت می    روی را کردمیم جا جابه انگشتانم

 :سعیدی پور سمته برگشتم

یم خواهرش مثله رو شما ستاره پورسعیدی، خانم -

 هیچ شما گذشت هم با عمرتون ستاره و شما دونست

 ندارید؟ نامه این به حیس

 :کرد نگام وار چارهن      
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 ستاره ...همی    عادیه ینامه یک این ویل رسگرد ببخشید -

 صحبتاش و رفتار و همینه شناختم که وقن   از من رو

 .نکرده تغیی   وقت هیچ

 

 !بود زده رسم به انگار گرفتم رو او از حرص با

 روی و زد باال کیم و گرفت زانو از را شلوارش عیل    

 :نشست صندیل

 رو احساس این بود همرست چون عیلآل خانم رسگرد، -

 .کرد فکر منطق   باید .داری

 .بردم فرو موهایم در را دستم و کشیدم پوق  

 :گفت و جویید رو لبش عیل

 رسیدن؟ دادگاه های برگه -

ون پرونده توی از را برگه دادم تکون را رسم       و آوردم بی 

 :انداختم می    روی

 .رسید صبح دیروز .کرده امضا توافقیه، -
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 :گفت غمگی    لحن   با پورسعیدی

 دین؟یم طالقش -

ه او به و برگشتم تی          پایی    را رسش که شدم خی 

 .انداخت

 !بودم پرسیده خودم از بار ها میلیون دیروز که سوایل

  دادم؟یم طالقش باید واقعا    

 با توانستمیم و بود جور چی    همه که حاال من به لعنت

 بود؟ شده مرگم چه کنم پیدایش دادنش طالق

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#
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 خواندیم را نامه سکوت در که شایسته به چرخیدم    

ه  داشت خودش و بود نکرده نظری اظهار هیچ شدم، خی 

 حداقل داشتم دوس بود، باهوشر  پرس او .خواندیم را نامه

 .باشد عقیده هم من با او

ی خواینیم .شایسته رسوان ساکن   - ؟ چی  
 

 بیک

ه من به و آورد باال رو رسش       مانندِ  را دهانش و شد خی 

 :گفتم طاقت ن   که کرد بسته و باز مایه

 .شایسته بزن و حرفت -

 :کرد ایرسفه

  پورسعیدی رسوان و دوست نظام رسگرد برعکس خب -

 ...ویل ...دارم نظر اتفاق شما با من

 :کردم ریز را هایم چشم

؟ ویل -  ج 

 :شد جا به جا جابش در کیم     
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 جمع رو افکارم تونمنیم کرده، گیج رو من نامه این -

 نامه این هاینوشته و مضمون میدونم فقط کنم، بندی

ی  خط چند از
ی یه و بیشی   نمیدونم که هست توشون چی  

 !چیه

 :شدم بلند جایم از رسیــــع و زدم بشکن      

ی نامه این همینه، منم حرف .دقیقا -  که داره چی  

 ...مخفیه

 :کرد صاف گلون   سعیدی پور

 هوشش متوجه ستاره با دوستیم زمان از من ...خب -

 بتونه داشته که بدی حال با میدونم بعید ویل بودم شده

 ...بزنه حرق   رمزی

 

ه پورسعیدی به برگشتم  :خورد را حرفش که شدم خی 

 !رمز -

 :دوختم چشم عیل به و چرخیدم    
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 اون بیاره، کم بدحایل توی که نیست کیس ستاره ویل -

 و حرف ممکن حالت بدترین توی و نیست ضعف اهله

 .پرونهیم و هاشتیکه

 

 نماند، دور چشمم از پورسعیدی لب یگوشه ریز لبخند

 و بودم نخورده تیکه ستاره از کم داشت، خنده هم واقعا

یم دادن اخطار به کارم و آوردمیم کم برابرش در که الحق

 .کشید

 

 گرفته شایسته دست از را نامه و شد بلند جایش از عیل

 :رفت بردوایت یتخته سمته آن   و قرمز ماژیک دو با و

 کنیم، مرور کیم جداگانه رو نامه این جمالت نیست بد -

 ...نظرم هم باهاتون فکنم منم

 

 

. 
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 ⛓ تیــــرآخر#

 ۵۳_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 "دادنمه طالق من آزادی برای اول قدم"   

 "کن   اطاعت باید"

 "خوام یم کمال و تمام عروش"

 "فامیالتم عاشق من"

 کاق   اندازی به اینجا نکش، اشغال و گند به رو خونه"

 "میاد اشغال گند بوی

 "ستاره عشقت طرف از"
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 و نوشت تخته روی عیل را ستاره ینامه یجمله شش    

 .بودیم کرده زوم تخت روی نفر چهار هر

 :گفت رس پشت از سعیدی پور

سال من باشم، موافق رسگرد جناب با منم کنمیم فک -

 نیستم مطمی    هنوز گذروندم، ستاره با رو زیادی های

 دقیق نتونسته و بزنه حرق   خواسته ستاره اینجا اگر ویل،

 .بوده کار محافظ دزدیدتش که کیس میده نشون بگه،

 .بود پورسعیدی با حق

 و برداشتم را قرمز ماژیک نامه، بر کیل مروری از پس   

 :کشیدم خط دوم و اول یجمله دور

ی جمله دو این قطعا -  آزادیش برای قطعا چون ندارن چی  

 .شنیم حذف پس کنم، اطاعت هااون از باید من

 

 .کردم زمزمه لب زیر را سوم یجمله و بستم را ماژیک رس

انه و ظریف انگشت  کلمه روی سعیدی پور یدخی 

 :نشست عروش
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 .کنهیم اشاره عروش به داره قسمت این توی -

 :دادم تکون آروم رو رسم

  اما کنه تموم تونستهیم راحت و رسیــــع خییل رو نامه -

ی من به خواسته   .نوشته رو اینا که بفهمونه رو چی  

 

 :کرد ایرسفه عیل

 افتاد؟ اتفاق   تونعروش توی ام -

ل را خود انا بزنم بلندی پوزخند خواستیم دلم     کنی 

 :گفتم اخم با و کردم

 .تمام و دورهیم و عقد یه نبود کار در عروش -

 :داد ادامه و داد تکان را رسش

 اومد؟یم خوشش فامیالت از عیلآل خانم -

 در دادم تکان طرف دو به نه معنای به را به رو رسم     

ه از ستاره واقع  تنها این دقیقا بود متنفر هایمفامیل اکی 

کمان ینقطه   در اشی 
 
 .بس و بود زندگ
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 توسط شده ضبط هایفیلم یاده عیل  یجمله این با 

 .شدند جم هایماخم و افتادم دوربی   

 :گفتم شایسته و پورسعیدی به رو و چرخیدم

  یادتونه؟ رو هافیلم  -

 :گفت رسیــــع و شد گرد چشمانش پورسعیدی    

 !خواهرتون شوهر خواهر -

 :گفت رس پشت از عیل    

 بنظر احمقانه ویل زنیدیم حرف ج   یدرباره نمیدونم -

 .میاد

م سمت و ندادم عیل حرف به اهمین    و افتادم راه به می  

 شوهر مادر یخانه آدرس رسعت به و کندم کاغذی برگ

 :نوشتم را پروانه

ان   یه کنیم تمومش باید رو بازی خل -
  .زدم حدس چی  

 

 :گرفتم شایسته سمت را کاغذ
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 محسن   نیلوفر آدرس، این به برو پورسعیدی رسوان با -

 بفهمه نفر دو شما زبون از کیس گردینبرنیم نیاوردین، رو

 هم اتاق این حرفای کنم،یم تونتوبیخ محسن   دنبال رفتی   

 .میشه چال جا همی   

 حن   .دارین رسنچ   ستاره از نه دارین، خی   نامه از نه شما

  مفهومه؟ بفهمه نباید وحدتیم رسهنگ

 :کشید درهم اخم عیل    

 رسگرد؟ ج   یعن   -

ام که کردم اشاره نفر دو آن به رس با      نظایم احی 

ون اتاق از و گذاشتند  رفتند بی 

 ...برگشتم عیل سمت

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#
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 ۵۴_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 به نگاهم و شدم بازجون   اتاق وارد زدن در بدون    

 تند، تند و بود انداخته پا روی پا که افتاد محسن   نیلوفر

 .دادیم تکان عصن   حالن   با را پایش

ام دیدنم با پورسعیدی  صدای از که گذاشت نظایم احی 

، روی پایش کوبش  به ابتدا و پرید اششانه نیلوفر زمی  

ه من بعد و پورسعیدی  .شد خی 

یم حریر بنظر که شالش هایپر جهید، جایش از دیدنم با

 را اشسینه یقفسه و خوردند رس هایششانه روی از آمد

  .گذاشتند نمایش به

 .بستم محکم را در و رفتند فرو هم در هایماخم
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 رفته یادت انگار پوالد، آوردی در چیه بازیا مسخره این -

 !کیم من

 نسبت بودم خواسته پورسعیدی از که همونطور     

د، نظر در را فامییل  تذکر بلند صدای با و کرد عمل نگی 

 :داد

 .کن رعایت و حجابت و جات رسه بشی    -

》معنای به را دستش و برگشت پورسعیدی سمته نیلوفر

 .داد تکان《بابا برو

 

 جا به جا بلند صدای با تحکم، معنای به را امصندلیم

 :نشستم رویش و کردم

م، خانم -  چون پایی    بیار صداتو و جاترسه بشی    محی 

 بندازمت مامور به توهی    حکم به تونمیم راحت خییل

 .بازداشتگاه

 :گرفت خود به خمیده حالت کیم و شد گرد چشمانش

 ...من پوالد، رست به زده -

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 :غریدم و پریدم حرفش میان

ت آداب هستم، معتمدنیا رسگرد -  با و مکان هر در معارسر

 باشر  بلد باید رو هرکس

 .نگی   منم وقت جات رسه بشی    پس

ون حدقه از بود مانده کم چشمانش  نگایه با که بزنند بی 

 و داد تکان رس پورسعیدی انداختم، پورسعیدی به که

 یشانه گرفی    با و آورد جلو را نیلوفر صندیل شد؛ نزدیک

 .نشاندش جایش رسه فشاری با نیلوفر

 نیلوفر به سینه به دست و دادم تکیه اخم با صندیل به     

ه  :شدم خی 

یم ازت که سوایل هر به خونه بری رسیــــع خواییم اگر -

 دروغ داری بفهمم دی،یم جواب حسان   و درست پرسم

،
 

 .کن جمع حواستو پس .میشه تموم بد برات مییک

 :کوبید می    روی را دستش کف و کشید درهم اخم

 معتمدنیا؟ رسگرد کن  یم تهدیدم حق   چه به -

 تلخم، اوقات شد باعث و گفت طعنه با را معتمدنیا    

 و اول گفتیم دروغ یا راست اگر دخی   این .شود ترتلخ
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 از باید را مشکل این من اما، گشت بریم خانه به آخرش

 .کردمیم حل ریشه

 وقت پس خانم، شده داده من به کامل حقوق و حق -

 منم،  پرسهیم سوال که کیس اینجا نره یادت نکن، کیسر 

 .میدی جواب واو یه انداخی    جا بدون هم شما

 :گفت انزجار و نفرت با

 به دلم سگیه، انقدر برادرش اخالق بود نگفته پروانه -

یم خودم حال به دلمم سوزه،یم بدبخت یستاره اون حال

 .دادم پروانه هایخواسته به تن که سوزه

 :رفت باال دادم صدای هوا ن  

  ج   داری بفهم -
 

دفه به بدم تذکر بهت نذار ...خانم مییک

،یم پشیمون خودت برسه سوم ی  از خارج نره یادت شر

 که جوری نذار پس شده، دزدیده زنش که کسیم من اینجا

  االنم....کنم برخورد باهات نباید
 

 پروانه هایخواسته مییک

 .بوده ج  

 ن   کوتاه موضعش از ویل پرید رنگش کیم کردم احساس

 :آمد
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؟ ج   خواسته کدوم -
 

 مییک

 :بودند ساحره مشن   خواهرانم گزیدم، را لبم    

 تن بهشون که همونان   بودن؟ ج   پروانه های خواسته -

 دادی

 :انداخت باال شانه

ن   حرف ج   یدرباره داری فهممنیم -  .می  

 :کردم ریز را چشمانم

 هایخواسته به گفت، که کیس کنیمیم فرض باشه -

 تولد شب اون به بریم بذار بوده، دیوار داده تن پروانه

 .ترانه

  کرد نگاهم منتظر

 :کردم خیس را لبانم

؟ اینم یا دیگه؟ گم یم و شب کدوم که یادته -  نمیدون 

 :گفت عصن      

 .نیستم مایه -

 .گفتم کشداری هوم
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 رساغ که شب اون  مطلب اصل رس برو پس عایل چه -

 رفته ستاره نگفن   چرا گرفتم تونتک تک از رو ستاره

ون؟   بی 

 :انداخت باال را هایششانه و زد پوزخندی     

 کرده، و بارون تو زدن قدم هوس زنت بدونم کجا از من -

 .تنهان   اونم

 به و داد تکان رس که دادم اشاره پورسعیدی به رس با

 :رفت اتاق در سمت

ون نرفن   ستاره رس پشت احیانا تو یعن   -      درسته؟ بی 

 اونم رفته، بارون تو رفته، تنها بدون   باید کجا از چون

 !زنون؟ قدم

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#
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 ۵۵_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 :گفت مطمی    اما شد زردتر رنگش    

 .نرفتم نه -

 یک تنها نه من .زدم پوزخندی فقط و کردم سکوت

 کردندیم ثابت که بودم کرده پیدا مدرک دو بلکه مدرک،

 .اندزده حرف باهم نیلوفر و ستاره

 و گذاشت می    روی را لپتاپ پورسعیدی که نکشید طویل

 پیل را بودند کرده ضبط را نیلوفر هادروبی    که قسمن   آن

  .کرد

 اماشاره با و افتاد اشپریده رنگ یچهره به نگاهم     

 مانیتور به هنوز نیلوفر  اما، کرد قطع را فیلم پورسعیدی

ه  ...بود خی 

؟ تو این هوم؟-   خواییم حتما نیسن 
 

  اره؟ پاپوشه بیک
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 :رفت باال صدایم عصن   ناگهان    

 جا این االن بودی، داده جواب پرسیدم که شب اون اگر -

 .بود ستاره االن نبودی،

  کردی؟ چیکار فهیمیم

ه من به لرزان هایلب با       :شد خی 

،یم ...توکه ...تو - نیم که تو !بدی طالقش خواسن 

  ...خواستیش

 :شدم بلند جایم از

 فک االن خواستمش،نیم بدم، طالقش خواستمیم اره، -

 از من نداره، ربط هیچ تو به هرچند ...خوامشیم کن

 خانم گذرمنیم شدنش دزدیده هایبان   و باعث

  کامل االنم ...محسن  
 

 از داره دیدی که شب اون مییک

 وقت زیادم منتظرم، ...گفن   بهش ج   میاد، در خونه

 .نداری

 :گفتم رسیــــع که کرد باز را دهانش و کرد اخم

  حالت به وای -
 

 و ست زنده شاهدم دفه این  چون نه بیک

؟ بهش ج   ...آشناست  گفن 
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 تمام هیچ، که دستانش و کشیدیم نفس تند تند     

 را پایش تا رس ثانیه چندین یفاصله در .لرزیدیم وجودش

 .بودم کرده منقلب

اض اخم با   با کرد،یم اعی 
 

 حقیقت معنای به پریده رنیک

 .کردیم سکوت

 .بود مغزم هایسیم ترکاندن حال در ترکیبات این

 

  .چکید اشکش بعد ایثانیه و گرفت من از را نگاهش

 به تظاهر شناختمیم خوب را زنانه هایجنس نوع این

 با ویل نداشتند ادب جو یک اما، کردندیم بودن شاخ

 .رسیدندیم سکته مرز به شدند،یم رو به رو که حقیقت

 خودم که وجودی با که بود آنها بارز ینمونه یاسمن

 پشیمان انتخابم از سگ مانند ویل، بودم کرده انتخابش

 بودزده ناسازگاری بنای ازدواج از بعد ماه یک دقیقا .بودم

ایط بدترین در  در زن یک رفتیم انتظار که ممکن رسر

  !بودم تنها من کند، حمایتش و باشد همرسش کناری 
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 نیاز حمایت به که نبودم کیس ظاهر به من شاید     

یم دلم و آورمیم کم عجیب گایه ویل باشد داشته

 《 .کنارتم شد هرج   برو》بگوید که باشد کیس خواست

ه نیلوفر به منتظر      مانیتور به نگاهش از ویل شدم خی 

 .است بهت در بود مشخص

 دید،نیم رو جا هیچ انگار ...اومد در خونه دری  از وقن   -

 دقیقا بود، مشخص شچهره از هم تارییک توی ناراحن  

 توی ایلیا وقن   اشزیرکانه و آمی   شیطنت نگاه اون برخالف

 توی که من حن   ...نبود خودش انگار اصا .بود بغلش

 دربیاد خونه از اینکه از قبل .ندید هم رو بودم حیاط

 رو دستش و سمتش رفتم شده، ج   بدونم شدم کنجکاو

 شده؟ ج   گفتم بهش گرفتم

 با .کرد متعجبم هاشچشم توی عصبانیت موج ویل 

نیم نداره، ربط من به که گفتیم بهم داشت نگاهش

 گل هامبازی رسخود رگ بیارم، کم نگاهش طرز از خواستم

یم رسکوبم نگاهش با که جورهمون خواستیم دلم کرد،
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 از خواهرات بوده تا چون بزنم، آتیشش زبونم با منم کنه

 .گفی    ستاره بدیای

 

 کردم نیم خفه امروز اگر را خواهرانم شد، مشت دستانم

 !نبودم پوالد

 گریه زیر به و گذاشت رسش روی دست هوا ن   نیلوفر    

 :زد

 وقن   از ...بخدا ...بزنم بهش رو حرفا اون خواستمنیم -

یم مخفه داره وجدان عذاب دزدیدنش شب همون فهمیدم

 گنده اخالقای همی    خاطر به گفتم بهش ...بهش ...کنه

 ...کرد ولت عقد یسفره رسه تنامزده که مزخرفته و

  .ناخوادت داره حق پوالد گفتم بهش

 

 نیلوفر بود، گرفته آتش قلبم و بودند شده گرد چشمانم

  .بود آورده باال گند

 بهش حسادت حس یه دیدم رو ستاره وقن   از من من، -

 بود، آزاد دولت هفت از و نداشت کم هیچ   داشتم،
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 هم پونه و پروانه ...خواهرات  زیر به ورس بود خانم زیادی

 گفتیم بهم همیشه پروانه دارن، بهش و حس همی   

 هم دوتا اون ...رفتنیه ستاره بدون، پوالد زِن  و خودت

 از روز به روز که قدرآن ذاشی   یم هندونه بغلم زیر همش

یم نابودم داشت حسادتم حس و شدمیم متنفرتر ستاره

 .کرد

 

 :داد ادامه شد رسخ صورن   با و آورد باال را رسش

 خواستمیم فقط کنم، ناراحتش خواستمنیم من بخدا -

 ترشقبل خییل از پری و پروانه چون کنم آروم رو خودم

 ستاره، اومدن با و بودن داده رو تو با ازدواج قول بهم

 .شد خراب چی    همه

 

 شنیدن تحمل دیگر چون بزند، حرق   دیگر ندادم مجال

ی  و دیگری شکل به را من هایحرف نیلوفر نداشتم را چی  

 ...بود انداخته ستاره جان به بیشی   آتش با

 داشتم؛ را خودم از تهوع ماننده حالن  
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ون در هرکه به توجهن    اتاق از بود شیشه پشت اتاق از بی 

ون  .کردیم صدایم رس پشت از گریه با نیلوفر و رفتم بی 

 قصدشان بودند؟ کرده چه خواهرانم بودم؟ کرده چه من

   بود؟ چه هابازی مسخره این از

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۵۶_پارت#

 عسکری_لنا#
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 امکشیده وسط را نیلوفر پای بود فهمیدِ  وقن   هامون     

 نیلوفر که آخر قسمت به و بود آمده دعوا قصد به

اف   .موقعه به درست .رسید بود، کرده هایشحرف به اعی 

نیم را هایشحرف هایمگوش اما، بود آمده رسم پشت

 .شنید

 مادر خانه۔ی در امروز پونه و پروانه پری، بودم مطمی   

ن   پس هستند، آنجا ناهار و شام برای هفته هر رسم به

 .شدم مادر یخانه رایه هالباس همان با هامون، به توجه

 در پا نیاوردی تهمراه را ستاره اگر گفت که مادری همان

 .نگذار امخانه

 

 ماشی    از رسعت به و کردم پارک خانه در را ماشی        

 پس کرد نخواهد باز را در مادر دانستمیم شدم، پیاده

 را مادر یخانه کوتاه در باالی یلبه نکردم؛ تلف را وقتم

ون   یدسته روی پایم داشی    نگه و کوبیدن با و گرفتم  بی 

 نسبتا ارتفاع همان از بالفاصله و کشیدم باال را خود در،

 نگه برای که دستانم نشستم، پاهایم روی و پریدم کم
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 جایم از و کردم بلند را بودند نشسته زمی    روی داشتنم

 .نکردم هایمدست تکاندن برای اقدایم شدم؛ بلند

 شنیده را در روی پایم کوبیدن صدای انگار که پونه و پری

ون هراسان بودند،  ترش شاننگاه در دیدنم، با و آمدند بی 

  .کنند سالم بود رفته یادشان که انقدری دوید،

ش با پروانه که نکشید طویل      سی    رسشان پشت دخی 

  با و کرد جا به جا آغوشش در را ترانه و شد
 

 شیفتیک

 :گفت

؟ داداش اِ  -  .میان بهت چه لباسا این ماشاهللا تون 

 .کردند سالم آرایم به دو هر پری و پونه

 شانسمت برداشتم قدم آرایم به هم در هایاخم همان با

 :رسید گوشم به مادر صدای و

  پوریاست؟ -

ون پونه باز دهان از حرق   اینکه از قبل       بیاید بی 

 :بردم باال را صدایم

 .پوالدم خانم، زهرا نخی   -
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 ایشقهوه عصای با مادر، و رفتند کنار پونه و پروانه پری،

 :زد لبخندی دیدنم با و شد ظاهر در جلوی

 جان؟ مادر کردی پیدا رو ستاره -

 و ایستادم مادر روی به رو و رفتم باال ایوان هایپله از     

 :غریدم

- ،  و ناز تو که خایل و خط خوش مار تا سه اومدم نخی 

 .بدم نشون بهت رو کردی بزرگ نعمت

 :گذراند نظر از اخم با را پایم تا رس

 مادر بفرست صلوات کدومه، حرفا این -

 چیه؟ پیشونیت رو زخم اون

 :زدم پوزخندی    

، کنارم داشتم نیاز بهت وقن   -  نیومدم ...نبودی باشر

سه، سوال ازم کیس ات از اومدم بی  سم دخی   گ تا ببینم بی 

 !بدن ادامه رو مزخرفات این خوانیم

 :گزید لب و کوبید اشگونه روی دست با مادر     
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ه، ازت پری پوالد، بکش خجالت -  نشکن، حرمت بزرگی 

 کردن؟ چیکار خواهرات مگه

 به مشتم کوبیدم با را آرامشم و کردم خیس را لبم    

 :شکستم دیوار

؟ چیکار خواسی   یم دیگه کردن؟ چیکار -   کی  

 کنم باز بخوام رو ایگره هر زندگیم، آرامش مخل شدن

ات پای بینمیم   ماجراست اون وسط دخی 

ت از س پروانه دخی   .کرده چیکار بی 

 :گفت عصبانیت با و شد گرد چشمانش مادر    

؟ داد رسم کردم بزرگت مریزاد، دست -  عصای یا بزن 

؟ دستم  باشر

 روی دست با فریاد با و خوردند گره بیشی   هایم سیم     

 :کوبیدم امسینه

ات وقن   ویل نوکرتم من -  ریزنیم بهم دارن و زندگیم دخی 

میم آتیش دارم جوریشمهمی    من باشم، آروم نخوا ازم  .گی 
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کاشر  روی را عصایش ناراحن   با مخلوط عصبانین   با مادر

 :کوبید ایوان های

 ...انداخن   جونت به خودت و آتیش این -

 :گفت تحکم با و چرخاند را صورتش

 کردی؟ غلط چه ببینم بگو بیا پروانه -

ک پروانه     د پونه به را اشترسیده دخی   شجاعن   با و سی 

 به تک بودم مطمی    آمد، جلو لرزان هایقدم با تظاهری،

 .امشده مطلع گندشان کدام از که فکرند این در تکشان

  کردی؟ صدام جانم؟ مادر بله -

ه مادر       :چرخاند پروانه سمت را رخش نیم من به خی 

 رو اسفند شده که کردی چیکار میگه؟ ج   داداشت -

 آتیش؟

 :چرخید سمتم و کرد گرد را چشمانش پروانه    

 !بچمه و شوهر ن   رسم که من داداش؟ کردم چیکار من -

 لب خط و کردم کمرم بند را دستم و زدم پوزخندی     

 :خاراندم شست انگشت با را پایینم
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 واقعا؟ زندگیت؟ ن   -

 و برادرش میده قول اون و این به که اون   حتما پس 

  اره؟ .منم دامنش توی بندازه

 کرد باز دهن و کوبید اشگونه روی زد وق چشمان با     

 :گذاشتم امبین   روی و آوردم باال را انگشتم که

 خواب نه من .پروانه نشنوم و صدات شو ساکت هیس، -

، نه شدم نما  رس پشت گفت بهم امروز که اون   خیاالن 

 اتاق تو خودش کن  یم غلط چه داری زندگیم و من

و همه بازجون    اومدم نیاد، در نطقت پس گفت، بهم چی  

د خواهراتم به بلکه تو، به فقط نه اینجا  یدفه کنم گورسر 

 برن برام ندارن حق نداده طالق و زنم هنوز دیگه،

 !بود آخرتون اول یدفه این .خواستگاری

 از که اسموقعه اون بنداز گوش پشت تونییک دارم دوس

گوش پوشت اگر موقعه اون بینید،یم دیگه پوالد یه من

 !بینیدیم هم و پوالد دیدین، تونو
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۵۶_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 امکشیده وسط را نیلوفر پای بود فهمیدِ  وقن   هامون     

 نیلوفر که آخر قسمت به و بود آمده دعوا قصد به

اف   .موقعه به درست .رسید بود، کرده هایشحرف به اعی 

نیم را هایشحرف هایمگوش اما، بود آمده رسم پشت

 .شنید

 مادر خانه۔ی در امروز پونه و پروانه پری، بودم مطمی   

ن   پس هستند، آنجا ناهار و شام برای هفته هر رسم به

 .شدم مادر یخانه رایه هالباس همان با هامون، به توجه
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 در پا نیاوردی تهمراه را ستاره اگر گفت که مادری همان

 .نگذار امخانه

 

 ماشی    از رسعت به و کردم پارک خانه در را ماشی        

 پس کرد نخواهد باز را در مادر دانستمیم شدم، پیاده

 را مادر یخانه کوتاه در باالی یلبه نکردم؛ تلف را وقتم

ون   یدسته روی پایم داشی    نگه و کوبیدن با و گرفتم  بی 

 نسبتا ارتفاع همان از بالفاصله و کشیدم باال را خود در،

 نگه برای که دستانم نشستم، پاهایم روی و پریدم کم

 جایم از و کردم بلند را بودند نشسته زمی    روی داشتنم

 .نکردم هایمدست تکاندن برای اقدایم شدم؛ بلند

 شنیده را در روی پایم کوبیدن صدای انگار که پونه و پری

ون هراسان بودند،  ترش شاننگاه در دیدنم، با و آمدند بی 

  .کنند سالم بود رفته یادشان که انقدری دوید،

ش با پروانه که نکشید طویل      سی    رسشان پشت دخی 

  با و کرد جا به جا آغوشش در را ترانه و شد
 

 شیفتیک

 :گفت
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؟ داداش اِ  -  .میان بهت چه لباسا این ماشاهللا تون 

 .کردند سالم آرایم به دو هر پری و پونه

 شانسمت برداشتم قدم آرایم به هم در هایاخم همان با

 :رسید گوشم به مادر صدای و

  پوریاست؟ -

ون پونه باز دهان از حرق   اینکه از قبل       بیاید بی 

 :بردم باال را صدایم

 .پوالدم خانم، زهرا نخی   -

 ایشقهوه عصای با مادر، و رفتند کنار پونه و پروانه پری،

 :زد لبخندی دیدنم با و شد ظاهر در جلوی

 جان؟ مادر کردی پیدا رو ستاره -

 و ایستادم مادر روی به رو و رفتم باال ایوان هایپله از     

 :غریدم

- ،  و ناز تو که خایل و خط خوش مار تا سه اومدم نخی 

 .بدم نشون بهت رو کردی بزرگ نعمت

 :گذراند نظر از اخم با را پایم تا رس
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 مادر بفرست صلوات کدومه، حرفا این -

 چیه؟ پیشونیت رو زخم اون

 :زدم پوزخندی    

، کنارم داشتم نیاز بهت وقن   -  نیومدم ...نبودی باشر

سه، سوال ازم کیس ات از اومدم بی  سم دخی   گ تا ببینم بی 

 !بدن ادامه رو مزخرفات این خوانیم

 :گزید لب و کوبید اشگونه روی دست با مادر     

ه، ازت پری پوالد، بکش خجالت -  نشکن، حرمت بزرگی 

 کردن؟ چیکار خواهرات مگه

 به مشتم کوبیدم با را آرامشم و کردم خیس را لبم    

 :شکستم دیوار

؟ چیکار خواسی   یم دیگه کردن؟ چیکار -   کی  

 کنم باز بخوام رو ایگره هر زندگیم، آرامش مخل شدن

ات پای بینمیم   ماجراست اون وسط دخی 

ت از س پروانه دخی   .کرده چیکار بی 

 :گفت عصبانیت با و شد گرد چشمانش مادر    
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؟ داد رسم کردم بزرگت مریزاد، دست -  عصای یا بزن 

؟ دستم  باشر

 روی دست با فریاد با و خوردند گره بیشی   هایم سیم     

 :کوبیدم امسینه

ات وقن   ویل نوکرتم من -  ریزنیم بهم دارن و زندگیم دخی 

میم آتیش دارم جوریشمهمی    من باشم، آروم نخوا ازم  .گی 

کاشر  روی را عصایش ناراحن   با مخلوط عصبانین   با مادر

 :کوبید ایوان های

 ...انداخن   جونت به خودت و آتیش این -

 :گفت تحکم با و چرخاند را صورتش

 کردی؟ غلط چه ببینم بگو بیا پروانه -

ک پروانه     د پونه به را اشترسیده دخی   شجاعن   با و سی 

 به تک بودم مطمی    آمد، جلو لرزان هایقدم با تظاهری،

 .امشده مطلع گندشان کدام از که فکرند این در تکشان

  کردی؟ صدام جانم؟ مادر بله -

ه مادر       :چرخاند پروانه سمت را رخش نیم من به خی 
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 رو اسفند شده که کردی چیکار میگه؟ ج   داداشت -

 آتیش؟

 :چرخید سمتم و کرد گرد را چشمانش پروانه    

 !بچمه و شوهر ن   رسم که من داداش؟ کردم چیکار من -

 لب خط و کردم کمرم بند را دستم و زدم پوزخندی     

 :خاراندم شست انگشت با را پایینم

 واقعا؟ زندگیت؟ ن   -

 و برادرش میده قول اون و این به که اون   حتما پس 

  اره؟ .منم دامنش توی بندازه

 کرد باز دهن و کوبید اشگونه روی زد وق چشمان با     

 :گذاشتم امبین   روی و آوردم باال را انگشتم که

 خواب نه من .پروانه نشنوم و صدات شو ساکت هیس، -

، نه شدم نما  رس پشت گفت بهم امروز که اون   خیاالن 

 اتاق تو خودش کن  یم غلط چه داری زندگیم و من

و همه بازجون    اومدم نیاد، در نطقت پس گفت، بهم چی  

د خواهراتم به بلکه تو، به فقط نه اینجا  یدفه کنم گورسر 
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 برن برام ندارن حق نداده طالق و زنم هنوز دیگه،

 !بود آخرتون اول یدفه این .خواستگاری

 از که اسموقعه اون بنداز گوش پشت تونییک دارم دوس

گوش پوشت اگر موقعه اون بینید،یم دیگه پوالد یه من

 !بینیدیم هم و پوالد دیدین، تونو

 

 

. 
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 و باشم خودار نتوانستم کردم؛ باز درد با را هایمچشم    

 فین   فی    امناله صدای شنیدن با شیوا .نکنم ناله درد از

 :گفت داری بغض و خوشحال صدای با و کرد

  بالخره؟ شدی بیدار -

 بلند پایش روی از را رسم خواستم و کردم ایرسفه     

 :شد مانعم و نشست پیشانیم روی دستش که کنم

 .میشه بیشی   دردت نشو، بلند -

 :گفتم ایگرفته صدای با و کردم گلویم درد از اخیم

 ...درد پات -

 :پرید حرفم میان رسیــــع

ه درد پام -   .میگم بهت بگی 

 

 جابه کم پایش روی را رسم خواسته خدا از و شدم بیخیال

وع بود، امسینه آن منشا که خیس خس با و کردم جا  رسر

وع شیوا و کردم بلند بلند هاینفس کشیدن به  به رسر

 .کرد امشده کوتاه موهای نوازش
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 !هاکرده چرک فکنم اتسینه -

 :کشیدم باال را امبین   و کردم اایرسفه    

ی -  .میشم خوب ...نیست چی  

 

 بمونیم؟ اینجا قرار گ تا -

 !شده تنگ خونمون برای دلم من 

 دلم بودم، خسته هم من کردیم اذیتم صدایش بغض     

 خوابم، تخت دریا، ماشینم، رسدم، همیشه یخانه برای

 شده تنگ هایشاخم و پوالد حن   و ...راحتیم هایلباس

  !بود

د دیر به دیر که رییسر  برای دلم       بود شده تنگ هم می  

 و سن کم شیوای برای و کردمیم سکوت باید فعال ویل،

 .بودمیم صبوری و قدرت مظهر یک سال،
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 تو زندگیمون، و خونه رسه گردیمبریم میشه، تموم -

، عاض کوچیکت داداش از دوباره ی مییسر  مدرسه، می 

 میاری معلمت رسه بال کیل و کن  یم تقلن  

 .کارم رسه گردمبریم منم

 سخته؟ بودن پلیس -

 :انداختم باال را دردناکم هایشانه    

 شم،نیم متوجهش من باشه سخت اگر ویل دونمنیم -

 دارم دوسش چون

؛اگر یم اذیتت پلییس چون ویل اینا -  بیای در اینجا از کی  

؟ پلیس خواییم بازم  بمون 

 :زدم ایخنده ته

 کار به دربیام اینجا از اگر کی   یم اذیتم حسودن چون اینا -

ن حسادت از تا شم،یم ترموفق و میدم ادامه   .بمی 

 

 :گفت وار پچپچ اضطراب با
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ن   حرف رسشون پشت داری شنونیم بازم هیس -  بازم می  

 .میان واست

  کنمنیم حس اصا دیگه شدم کلفت پوستم -

  کردی؟ ازدواج گفن   -

 چشمانم جلوی پوالد جدی یچهره شیوا سوال این با     

 :کشیدم آیه و گرفت جان

 .اره -

 کردین؟ ازدواج چجوری -

 اولی    یادِ  و بستم را هامچشم و چرخاندم را رسم    

 .نشست گلویم در شدیدی بغض افتادم، مانماموریت

  کاش
 
 .گرفتیم دیگرن   طعم شدیم مانزندگ

 ازم عموش باالتره، من از شدرجه ویل پلیسه، اونم -

  کردم قبولش ...خوبیه پرس دیدم منم کرد، خواستگاری

 :گفت هویم

 .بود سنن   ازدواجت پس -

 .اره -
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 فکر تمام سوزد،یم زیادی هایمچشم کردمیم احساس     

 .بود پوالد معطوف ذکر و

 زیر دادنش، حرص و کردن اذیت گفتمیم اگر نبود دروغ

  .کرده مزه زبانم

 هیچ من ویل، بودم ریخته برنامه خوشبختیم برای چقدر

  .نیستم خوشبخن   الیق وقت

 و خنده برایم کیم رفت یادش خدا تقدیرم در انگار

 .بنویسد خوشبخن  

 

 

. 
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ی هیچ هم هنوز      شکل تریندیر به روزها و نبود خی 

، حسان   یط شدنم حبس از  گذشتندیم ممکن  رسانگشن 

ی هنوز گذشت،یم مایه یک کنمیم فکر  طالق از خی 

ی هیچ نداده، یا داده طالقم دانستمنیم نبود،  نبود، خی 

 .گفتندنیم من به بود اگرم

 بودم خواب زمی    روی یا شبم تا صبح و صبح تا شب     

 .بود شیوا پای روی رسم یا

یم بیدار  بردیم خوابم کشیدم،یم که را همیشگیم دردای 

 .خواب و درد بازم شدم

 پایی    گلویم از بود بدمزه آنقدر یا آوردندیم اگر هم غذا

 کردند؛نیم یاری مخورده چاک هایلب یا رفتنیم

یم پا از را من بعد به جا یک از قطعا درد و ضعف این 

 .انداخت

  .بود کرده ضعیفم کاق   یاندازه به هم جا این به تا
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 برابر در که بود بعد به جان   از من ضعف مرز و حد البته

اد زبون خوشبختانه نداشتم، جواب توان هازورگون    آدمی  

  که هم
 

 !نبود پذیرضعف و خستیک

حوصله و کردیم تان  ن   خییل امروز طرق   از هم شیوا     

 بود؟ چه چاره و بود رفته رس اش

 درک را اینجا بودنش ویل کردم،یم درک را هایشحالت     

 .کردمنیم

 جز بودند نزده دست اوبه اصال بودنش، آورده وقن   از

 البته  نیافتاد برایش اتفاق   و دادند هلش که باریک همان

 .بود بودنش آرام و سکوت خاطری به شایدم

 :آمد رسم باالی از صدایش

 نرفته؟ رس حوصلت تو -

 :کردم باز را هایمچشم و کردم نچ       

ه  نداریم ایچاره هم بره رس -  این با و باشر  آروم کیم بهی 

 .نری راه مخم رو بیاهات برو
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 :نشست رسم باالی و کشید پوق  

، حرف میشه -  بنظرت هرج   یا خاطره یه دونمنیم بزن 

؟ جالبه میاد
 

 بیک

 :کشیدم پوق      

 بشنوی؟ ج   داری دوس -

 :گفت کردن من من کیم از بعد و کرد سکوت کیم     

 کنم جو و پرس زندگیت از ...از نمیاد خوشت میدونم -

؟ کیم زندگیت از میشه ویل،
 

 !بیک

 :کشیدم پرصدان   و عمیق نفس     

ا بعیص   -  .باشه اما، نیسی    گفن   چی  

 

 :کردم صاف را گلویم و کردم ایرسفه

 روی تا عکاش، بودم برده پدرم بودم که کوچیک -

 بغض و ترسیدم شد، دور کیم و نشوندم عکاش صندیل

 عکس چندین .داره درد گرفی    عکس کردمیم فکر .کردم

 دیگه آخرش بودن، نخور دردبه همشونم و گرفی    ازم
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 آوردن در با پدرم ویل بودم کرده عاض هم و عکاس

 و بودم شده فندک محو کنه، آرومم تونست فندکش

 یزمینه با فندک یه گرفت، عکس ازم عکاس گ نفهمیدم

 دلفی    از میشه باز وقن   که طالن   خطوط و ایقهوه

  .میاد در رنگ آن   نور روشه، که ایبرجسته

 و نشست هایملب روی لبخندی عکس آن آوری یاد با

 :دادم ادامه

 شدیدی اخم و بودم کرده بغض هنوز عکس تو اینکه با -

ین ویل، بود ابروام میونه  گرفتم، که بود عکیس بهی 

 واسه بودم شده داق   قرمز، رورسی اون با مخصوصا

 .خودم

 :کرد آرویم یخنده شیوا

 کجاست؟ االن بود؟ ج   کارش پدرت -

 پدرم داشتن   دوس یچهره آوری یاد با و کشیدم آیه    

 :زدم تلچ   لبخند

 !شد شهید بود، پلیس -
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 :مالیدم را هایم چشم

 عیل -

 داداش؟ جانم -

 :کردم باز را خوابیمن   از خمار هایچشم    

 !فکتو ببند -
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 تکیه مبل پشن   به و کشید پوق   و شد گرد چشمانش    

 :داد

 گ؟ تا آخه -

 و بده طالقش گذشته ها برگه اون فرستادن از هفته یه 

  .بیار بدستش

 :اشچهره از گرفتم چشم حوصلهن  

ای کنم عمیل رو شونخواسته االن اگر -  هم ان  دیگه چی  

 دست که خوامیم و پدر ن   اون خوده من خوانیم

 .زندگیم رو گذاشته

 :کشید پوق   عیل

 رسش بالن   و نشده دیر تا کن امضا من، برادر کن امضا -

 خودشون مگه بالخره بیاریم، گی   نچ   رسه شاید نیاوردن،

شون دارن، برشون که میان خوان،نیم هاروبرگه اون یم گی 

 .ندازیم

 

 کشو از هان   برگه و کردم باز را دستم کناره کشوی     

 :کوبیدم می    روی و آوردم در
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 !دارم دیگه فکر یه من -

ه بهم متفکر      :شد خی 

 فکری؟ چه -

 گفت که انداختم نگایه رویم به رو هایبرگه به    

  داری؟ حیل راه -

 :داشتم نگه را لبم هایمدندان با و کردم خیس را لبم     

 .بدم گل سفارش باید االن فقط گمیم بهت موقش به -

 

ی سکوت در دقایق   ه من و شد سی   که ایتخته به خی 

 که بودم عیل ن   در حواسم بود، رویش هنوز هایمنوشته

 و نیاورد طاقت درآخر .بستیم و کردیم باز دهن یه

 :غرید

 خواییم گل خوره،بریم بهت دهنیم کار مخت میگم -

 ...چیکار؟

 دعوتش سکوت به و آورده باال را دستم     
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سیده سوال کیل دانستمیم .کردم یم تی   مغزم .دارد نی 

 ویل، بودند خواب قدری طالب جسمم و روح و کشید

  بگذارم تنها هایشسوال با را عیل آمدنیم دلم

 .امشده دلسوز انقدر گ از نمیدانم

 ذهنت کیم تا بدم جواب جوری کنم یم سیع عیل بگو -

ه آروم  .بگی 

 :نشست صندیل یلبه روی رسیــــع حرفم پایان با

 افتاد؟ کار از مخت تو چرا ببینم بگو -

وع اول از اصال بذار بیخیال،  کنمیم حس چرا کنم، رسر

 خانم؟ ستاره شدن دزدیده تو داری وجدان عذاب

 

 و کشیدم قلبم اعماق از آیه ناخودآگاه اشجمله پایان با

 بودم؟ ضایع انقدر .دادم تکیه صندیل پشن   به را رسم

  دادم؟یم جواب آیا
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 توانستیم عیل از بهی   کیس چه دادم،یم جواب بله،     

 ویل بود وجدانش عذاب قربان   هم او خوده ...کند درکم

 !دیگر شکیل به

 :دادم سوق سمتش را چشمانم    

 !گند .عیل زدم گند درسته، حست اره، -

ک  هیچ اون کردم، خیابون رایه شبونه رو چارهن   دخی 

 و شدمیم الل کاش نداشت، شهر این توی من جز و کس

 ...گفتمنیم

 

 :کرد اخیم شده گیج عیل

  ج   -
 

؟ مرده مییک  قصه ببینم بزن حرف درست حسان 

 چیه؟

 از نگاه رسم پشت یپنجره سمت صندیل چرخاندن با    

 .گرفتم عیل

 ...زدم یم حرف مادرم با دادنش طالق راجب داشتم -

  .گیمیم ج   داریم شنید در پشت
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 از آه و برد ن   فاجعه عمق به که کشید طول کیم ثوان  

 :شد بلند نهادش

 نکن غلط گفتم بهت صدبار حسان   مرد پوالد، وای -

 نقل شدی .انداخن   نگاه یه وضعت به اصا .بیسر  پشیمون

 حرفاشون اولی    بایسی    هم کناره نفر دو .هابچه مجالس

 .نافهمه توی راجب

 

 :انداختم باال را هایمشانه

 .دونمیم خودمم .نیست جدیدی چی    -

 

 

 

. 
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  عسکری_لنا#

 

 

 

 ج   واسه اصال ...بگم ج   بهت باید دونمنیم واقعا -

 بدی؟ طالقش خواسن  

 با عجیب روزها این که فندگ و برده عقب را دستم    

م روی از را بود شده رفیق انگشتانم  :برداشتم می  

 ...اینکه واسه -

 فعل با بردم؟یم کار به چگونه را فعلم گفتم؟یم چه باید

 .بودم گذشته فعِل  گفی    از عاجز و آمدمنیم کنار حال

ین این آری .دادمیم تغیی   را امجمله بنیاد از باید شاید  بهی 

ها خییل ...کردِن  کتمان برای راه تنها شاید و بود راه  .چی  

 هم مقابل قطب ستاره، منو خوردیم،نیم هم بدرد کال -

 .بود متفاوت خییل دنیامون بودیم،
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 :زد پوزخندی عیل

 و دینن   و جلف دخی   اون انگار زن  یم حرف جوری -

 و عمرت نصف که دسن   به تسبیح پرس هم تو ایموِن 

 !گذروندی قبله جلوی

 جمله بنیاد تغیی   از هم این شدند، چفت هایمدندان    

 .شنیدم جواب گونه این که

 .بودم شده تحمل کم من اما، نبود اشتباه حرفش

- ،  که اون   من نه بود ایمون و دینن   و جلف اون نه نخی 

 ج   همه که قبال من شده، کبود پیشونیش رو ُمهر جای

 دونمنیم که االن نه شدیم قضا نمازام بود خودش روال تو

 .خوندم نماز رکعت یه گ

 :گفت کنجکاوی با و گفت ایطعنه پر و کشدار هوم

 مردِ  اون اینکه مثه کال شدی، سیگاریم دونستمنیم -

، آقا، قانون، ن   وجود به بسته فقط ...اینا و کار اهل غی 

 !گم؟نیم درست بود خانم ستاره

 .بود انصاق  ن   دیگر این جدا    

 :کردم اشروانه تی    نگایه و چرخاندم رس
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و عیل، -  یادگاری  استستاره فندک نده تحویلم ور و رسر

 .عیلی آل رسهنگ

 تکان تاسف از رسی و دوخت پنجره به و گفت من از نگاه

 .داد

 :گفت که گرفتم نگاه او از مکث با

 و زنت و بده انجام الزمه دون  یم کاری هر پوالد -

 خودت جلد تو وقته خییل برگرد خودتم و برگردون،

، ی به برگرد، نیسن   !باشر  باید که چی  

 در شدن بسته صدای که بودم جمالتش در غرق    

 .خورد پیچ گوشم

ی به برگرد،"  "باشر  باید که چی  

دم، دستم در محکم را فندک و شد مشت دستانم  فرسر

  ...لعنتت خدا

  نکند؟ یا کند

ک آن باید چگونه  چه مرا کردم؟یم لعنت را چارهن   دخی 

  کردمیم حس چرا بود؟ شده
 
 به سیاه طلسم در امزندگ

 !است افتاده دام
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۶۱_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 ستاره؟ -

 

 هوم؟ -

 

؟ -  خون 
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 دورتر روحم و جسم از فرسخ صدها که ای واژه !خوب

 !بود

 له بدِن  سوزناک، هایچشم رسد، قلب خایل، ذهن اگر    

 بود دور کالبدم از هامایل که روج و خون و درد از شده

 توانستمیم حن   شاید بودم، خوب بله کردم،یم سانسور را

 .باشم هم بهی  

 !عالیم -

 .نامرده خییل پوالد یعن   نه ...شوه -   

 :شدم جمع بیشی   خودم در

 :زد فریاد هوان   .خواستم ازش من ...شیوا شو ساکت -

 دیوونه؟ چرا -

 

 :بستم را هایمچشم و کشیدم آیه     

اف بود، راه تنها .بود ما دوی هر نفع به -  کنم؛یم اعی 

 !رسیده رس به تحملم
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 .کنه کمکت نداری رو کیس که تو ستاره، اما ...اما -     

 :کردم نچ  

 .نره یادت و شغلیم موقعیت ویل ندارم فامیل و فک - 

 :کشید پوق  

 زندگیت از دوسال تو بود، شوهرت اون ستاره، کن بس -

 .کردی رس باهاش رو

 

 را سبد در گِل  هزار از ییک و کردم دراز را سالمم دست

 عطری  خاطربه دانمنیم .گرفتم بینیم جلوی و برداشتم

 تلنگر دنبال به من هایچشم یا بود محمدی گل خوش

وع که بود  .کردند باریدن به رسر

 شکل درهم هایاخم با مردی ام،بسته هایپلک پشت

 تنگ برایش دلم گفتمیم اگر بود دروغ که بود گرفته

 !نشده

 دوسال که نبود کم داشتم، احساس بودم، زن هم من    

نامردی تمام با که دانستمیم مردی به متعهد را خودم من

  !بود من مرد هایش
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 هایشاخم بود، رسم یسایه هایشنبودن تمام با    

 کرده تصورش لبخند با بار صدها من ویل کرد،یم عصبیم

 .بودم

 .هایشنبودن تمام با بود، من شوهری  او

 .بدهد طالقم بودم گفته خودم

 اما دورم او از چقدر زدمنیم حدس حن   که حایل در 

 را قلبم امنیت احساس بود، نداده طالقم هنوز وقن  

 .بود کرده مملوء

 احساس من هایم،حرف از بودم پشیمان سگ مانندِ  ویل

 .خواستمیم را امنیتم

 من جای باید شاید ...شیوا نیست گفتن   ها چی    بعیص   -

 .بیسر  متوجه تا باشر 

؟ یم گریه -       !کن 

 :کشیدم باال را بینیم

یم گریه طالقش گرفی    از بعد زن   هر طبیعیه ویل ...اره -

 .زنمنیم پا پشت طالق، هر از بعد رسم به منم کنه،
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؟ گریه کنم خواهش میشه -  !نکن 

 :بوییدم را گل وجودم اعماق از و کردم باز را هایمچشم     

، ساکت کنم خواهش میشه -  به هروقن   از بیشی   باشر

 !دارم نیاز سکوت

؟ دوسش -      داشن 

 .نداشتند جوان   هیچ هاسوال بعیص   گایه .کشیدم آیه    

ین دانمنیم شاید اما، زمان در که من   برای بود جواب بهی 

 گاه کردم؛یم نگاه پوالد کودگ آلبوم عکس به بیکاریم، های

یم هایشاخم به گاه، و کردمیم باران ش*فح را پایش رستا

 .خندیدم

 

 

 

. 

 

 ⛓  تیــــرآخر#

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ۶۲_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 تمام کشیدن تی   و شدم بلند جایم از دردم، به توجهن  

 .خریدم جان به را بدنم

  دادم تکیه رسم پشت کاهگیل دیوار به 

 برگرداندم، سبد در را دستم در گِل 

 چسباندم، خودم به بیشی   رو سبد

چشم با و کشیدم هابرگ گل روی را زخمیم دست پشت

 لطافتشان بسته هان  

 .خریدم جان به را

م، کن تعیی    رو مهریه خودتم"       تو هرچقدر دخی 
 

 "بیک

 " !محمدی گل هزارتا"
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 "المطالبه عند"

 "وکیلم؟ آیا"

 " داشتم رو اینا از بیشی   انتظار"

 " پسندم یم قلن   من رو مهریه"

 " !عیل آل خانم ندارم قلن   من"

 به راض   هم من حن   ویل عزیزم، باشه راض   ازت خدا"

 " نیستم مهریه این

 " خانم زهرا راضیم من"

 

 وارموریانه که هستند خاطرات هجوم حمله، نوع بدترین

 !کنندیم سالم مغز از تیه را رست

، آقای پوالد، عقدم، روز تصاویر      ...و خانم زهرا وحدن 

یم رژه چشمم جلوی پوالد یخانواده اعضای تک تک

 .رفتند

 ندارم، پنایه و پشت تو جز به که قسم خودت به خدایا

  کن خون   حقم در و بیا
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د آتش قلبم این از بیشی   نگذار  .بگی 

 !نخواستم مهریه پوالد از من

  و ِگل سلول در ناگهان   شدن باز با      
 

 زرد نور مان،سنیک

 
 

ون پیکر قول مورد همان نور، آن پسی  از و تابید رنیک  بی 

 :انداخت خط ذهنم بر پوزخندش صدای و آمد

 .پلیسه جوجه کردی خلوت گالت با -

 را کس هیچ حال و بود سوخته جگرم و بودم عصن  

 .را خودم حن   نداشتم

 

ون گمشو -  طالق از اینم طالق، گفتی    بذار تنهامون و بی 

 !خواید؟یم ج   دیگه

 به آرام کفشش با و کرد بلند را پایش و جلو آمد     

 گوشم روی را جوری و جمع تلفن و زد سییل صورتم

 :کوبید

ون دنیای با تمکالمه آخرین شاید بزن، حرف -  !باشه بی 
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۶۳_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 دیگرش چشم و بود من به چشمش یک پورسعیدی خانم

 .رویش به رو مانیتور به

 به دانستمیم بعید من و بود ردیان   درحال رسیــــع مانیتور

 .زد را ردشان بشود ها زودی این
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 ههآن ...بودم مشکوک زیادی تماس این به چرا دانمنیم

 صد در صد شانکردن ردیان   احتمال دانسی   یم قطعا

 ...پس است

 منتظر شنیدیم، مردک آن از که ایجمله از بعد همه     

 و زدنیم حرف که خداروشکر و بودیم ستاره از ایجمله

 .بودیم زمان خریدن حال در

 تا آوردمنیم زبان به ایکلمه خواسته خدا از هم من

  .باشد داشته وقت بیشی   مانیتور

یم دلم گرش،پرخاش صدای شنیدن از بعد چرا، دروغ

 خواستیم دلم حن   بشنوم، را صدایش بیشی   خواست

نیم مجال عیل های کردن اشاره اما، شوم قدم پیش خودم

 .داد

 وضوح به خورد، پیچ گوشم در که لرزانش صدای     

 دردناک تکان   ویل خورد تکان قلبم در شر  کردم احساس

 .اشجمله از

 .بود صالحش به ویل کردم بد دانستمیم

 !قشنگن ...خییل گال -
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 رسم بر بالن   چه دانستیم خدا  دادنش طالق اثرات     

 آورده؛

،  برایم یا داشت دوس را ستاره که کس آن هر و مادر دان 

دیوانه و آمدند امخانه به دان   و مادر مانند یا گرفت قیافه

  کردم؟یم چه باید .کردند ام

 .نبود رایه

 .پس رسیدن دستت به -    

 .ممنون ...خوبه خییل بوشونم اره، -

 اشکال و کردم روانه جلویم یبرگه روی را خودکار هوان  

 .کردمیم پیاده رویش نامفهویم

؟یم اذیتت .کنمیم خواهش -  کی  

 

 .خوبه...ج   همه اینجا نه -

 صدان   با توانستیم چطور کردیم امعصن   گفی    دروغ

 .بگوید دروغ سسن   و بغض رسارس و رنجور

 .پوالد -
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 نوشته که ایجمله روی نگاهم و ایستاد حرکت از دستم

 " ستاره"ماند ثابت بودم

 .بدهم جوان   چه باید حن   دانستمنیم     

 جانم به هابودن گیج و هاندانسی    این زمان   از درست

 و داد با مادر، یخانه در که باری آخرین که کرد رخنه

  گذاشتم، پا قال

اشیک ظرف با پری بزرگ دخی   که دیدم لوچه لب و هاپی 

ون خانه از شکالن   و روغن   ای  .آمد بی 

اشیک همان  چه کنم؛ رسخ چگونه بود داده یادم که هان  پی 

 !بودند خوشمزه

 هم را این ویل دهم بروز را احساساتم نبودم بلد شاید     

 پوششان کاور و بگویم دروغ احساساتم به که نبودم بلد

  .کنم

 یادم دوسال از بعد و مردم هم من بودم فهمیده روز آن

 دوری تمام با و دارد معنا هنوز وجودم در احساس آمده

 خاص تعصب رویش و بود مهم برایم ستاره هایم،کردن

 .داشتم را خودم
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۶۴_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

اف باید  را پورعیل که ندانست کسهیچ که کردمیم اعی 

 مطلع ستاره اوضاع و وضع از تا کردمیم امخانه یروانه

 .فهمید نخواهد کسهیچ وقت، هیچ و شود،

 .ندهم پاسخ نتوانستم کرد صدایم که دوم بار برای     
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 بله؟ -

 !شده تنگ خونمون واسه دلم -    

ون مانند آه را نفسم       و کردم رها را خودکار و دادم بی 

 .گذاشتم امپیشان   روی دست

 ...ک پیدات میدم قول کن، تحمل دیگه یکم -

 

 بلکه من تنها نه هوان   اسلحه شلیک صدای شنیدن با

 روی را دستش سعیدیپور و پرید جایش از هم عیل

  .کوبید دهانش

 که اتفاق   از ترسیدمیم     !کردیم سنگین   گلویم در قلبم

 را نامش آنقدری بار، ده نه یکبار، نه زدم، فریاد بود افتاده

ده زبان بر را نامش آنقدر سال دو این در که زدم فریاد  نی 

 .بودم

  .بود رفته فرو قلبم در و بود شده خاری اشجوان  ن  

 به گوشر  دادن از قبل مرد آن که ایجمله از داشتم ترس

 .بود گفته ستاره
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 آرزو اکنون، ویل گفتندنیم دروغ من به گاه هیچ حدسیاتم

 رویا یک اتفاقات این تمام بلکه حدسم تنها نه داشتم

 !باشند

 غر کند، بیدارم ستاره باز و باشد ترانه تولد روز مثال    

 آغوشش در محکم شاید اما دانمنیم اما، دستش از بزنم

 !بکشم

 معتمدنیا، پوالد بودم، پوالد من    

ی و کیس از  و حال حاال، و نداشتم ترس خدایم جز چی  

 !شده؟ چه روزم

نیم پا از دست شایسته،《کردم پیداشون》فریاد با    

 .شناختم

مکان آدرس و بردم هجوم مانیتورش سمته دست به گوشر 

 :زدم فریاد و گذراندم نظر از را شان

وا عیل -  رسیــــع، من با پورسعیدی شایسته کن، جم رو نی 

 .رسیــــع رسیــــع،
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ون اتاق از چهارنفر هر امجمله پایان با  عیل و زدیم بی 

 .افتاد راه به مانمخالف سمت

 از بعید ویل برقرار تماس و بود دستانم در هنوز گوشر 

 .صدان  

 :کردم زمزمه آرام لرزان پاهان   و نفس نفس با

 .بیار طاقت میام، دارم -

یم مانرسعت نهایت با  و مردم از جمیع دیدگان جلوی     

 .دویدیم

 .رفتیمیم معلوم مکان به تررسیــــع چه هر باید

نیم را خودم کردمنیم دستگی   را ربایان آدم این اگر امروز

 !قدییم پوالد همان بشوم دانستمیم بعید بخشیدم،

 

 

 

. 
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 ⛓ تیــــرآخر#

 ۶۵_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 شدیم پیاده هایمانموتور از همزمان دو هر عیل و من    

  .ایستادند پشتمان هم ماشی    دو و

ه تماما نگاهم  پیش چندسال، که بود ساختمان   به خی 

 کویه کنارش در اکنون و بود هازباله بازیافت برای مکان  

یم هوا در باد کوچک وزش با که داشت وجود هازباله از

 همه که آنقدری داشت، بدی شدت به بوی و چرخیدند،

 .بود شده مچاله هایمانصورت

 بود بلد خوب ستاره که الحق جنگل، دل در بود مکان       

 .بود نداده قد مغزم من ویل کند راهنمان  

 و درجه الیق که فهمیدم شد، دزدیده ستاره که زمان   از

 .نیستم منسبم
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 مقابله احساساتم با هرچه...نه اینک اما، چرا قبال شاید

 هر اصیل دشمن که چرا باشم؛ شانراه سد نتوانستم کردم

 !است احساساتش پلیس

ون جیبم از را همراهم تلفن       کل به تا کشیدم بی 

 افتاد، غریبه ایشماره به نگاهم ایلحظه .کنم خاموشش

 نگایه اشاولیه محتویات به و کردم ریز را چشمانم

 رسیــــع و شدند گرد چشمانم که نکشید طویل .انداختم

س》خواندم کامل را پیام محتویات .کردم باز را پیاها  نی 

 سینه عاشق بگرد معشوقت دنبال خالیه، ساختمون

 رس پایان، ینقطه این معتمدنیا پوالد باش منتظرم چاک،

 .کیه بعدی نفر بزن   حدس دارم دوست داره، هم خط

 《.باشه نمرده حاال تا اگر البته برس زنت داد به فعال اما

 فرط از دستانم کشیدیم زبانه وجودم تمام در آتش

 آزار قصد که پدری ن   آن بود که .لرزیدندیم عصبانیت

 .داشت را امخانواده

  !بعدی نفر
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 امخانواده اعضای و من رس به داشت بالن   چه من خدای

 بود؟ که المروت آن آمد؟یم

و گ شنوی؟یم پوالد؟ -       حواست پوالد؟ کنیم؟ رسر

 !کجاست؟

 .دوختم چشم عیل به و آوردم باال را رسم    

 .گرفتند تعجب رنگ ایلحظه هایشچشم

 .عیل نیست ساختمون تو کس هیچ -

 

 :کرد عمیق   اخم

؟یم ج   -
 
 میشه؟ مگه گ

گلوله صدای و شدم خی   عیل رس پشت ساختمون به    

 .شد تدایع به رسم در  بودم شنیده تلفنم پشت از که ای

 :گفتم لب زیر

 .نیست خوب حالش ستاره -
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 منتظر که بقیه سمت رسیــــع کند کنجکاوی نگذاشتم

 :برگشتم بودند

 ریمیم احتیاط با ساختمونه، تو سوژه فقط کردن فرار -

 .داخل

 را بازویم که شدم رد عیل کناره از رسعت به و  چرخیدم

 :گفت و کشید خودش سمت و گرفت

 گی   واسه باشه تله به همش ممکنه نکن عجله پوالد -

 .انداختنت

 :دادم تکان طرف دو به را رسم

، گرفتنم دنبال اونا نه، عیل نه -  شونهدف اونا نیسی  

 !خانوادمن

 

 صدای .افتادم راه به رسعت به و نماندم منتظر دیگر     

و یبقیه هایقدم  .شنیدمیم رسم پشت را هانی 

 آن بعدی هدف فکر به یا باشم ستاره فکر به دانستمنیم

 !هارذل
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 مادر به ستاره نجات از بعد ماندیم یادم باید فقط     

 .باشند خودشان مراقب دهد خی   همه به بگویم

 از مراقبت کردندنیم که کاری تنها ما هایفامیل هرچند

 .بود خودشان

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۶۶_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 و بود شده کوبیده هم در رسما بازیافت، یکارخانه    

 سقف از هاچوب و پاره آهن  .بود افتضاح وضعش

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 رسمان روی داشت امکان لحظه هر و بودند شده آویزان

 .شوند آوار

 بعیص   بودند، شده چپ زمی    بر هایدستگاه از بعیص  

 بود، شده کنده یا و بود زده زنگ با شانیبدنه از قسمن  

 کثیف و سیاه هادیوار بود، شیشه خورده از مملوء زمی   

 کرده پر را رسم زباله افتضاح بوی بدتر همه از و بودند

 .بود

 صورت و بین   و لب رو هان  دست با تک به تک     

 دنباِل  به احتیاط با و  بودیم شده متفرق  شده مچاله

 .کنیم پیدا ستاره از اثری

 رفته فرو زمی    در و شده ایقطره انگار نبود که نبود اما

  .بود

 ذهنم آنقدر .بود بریده را امانم پایم هم طرق   از     

یده خوب دیوار از که بود مشغول  به پایم مچ و بودم نی 

 .بود آمده درد

 بودیم کرده رو زیر را خرابه این هایسنبه و سوراخ تمام

 وارانه آشوب قلبم .نبود خرابه این کجای هیچ ستاره ویل
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 که جییع   صدای و شلیک آن صدای لحظه هر و کوبیدیم

  .نواختیم وارطنی    گوشم در بود، ستاره به متعلق

 کرده اشمخق   کجا در و حالیست چه در دانستیم خدا

 .اند

 زیر و انداختم نگایه دورم تا دو به و ایستادم جایم رس    

 :کردم زمزمه لب

؟ تو کجان   -  دخی 

 رسگرد؟ -

 قسمت آن از رسعت به و چرخاندم صدا سمت را رسم

ون  .نکردم داغانم پای به توجیه و رفتم بی 

 برای رسبازها از ییک با که من، به پورسعیدی نگاه افتادن با

 پریده رنگ ایچهره با بود، رفته ساختمان وجوی جست

 :گفت

  ...که هست هم دیگه ییک دنبالم، بیاید جاست همی    -

 !یابد؟ پایان اشجمله گذاشتم مگر
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 از جلوتر و چرخید رسیــــع که .رفتم سمتش رسعت به     

 .افتاد راه به من

نور خوردن با .رفتیم پایی    آهن   یپله چند از رسعت به

 پیچ رسم در درد از موج   صورتم و رس به رنگ زرد های

  نورهای از .خورد
 

 داشتم، تنفر زیادی این به هم آن و رنیک

 .کنم تحمل توانستمنیم هم را سفید نور حن   گایه

نور رسی صدقه از و شدیم تاریک اتاق   وارد رسعت به      

 .داشت نور اتاقک آن کیم رنگ زرد های

 و کبود جمال به هفته چندین از بعد نگاهم بالخره و 

 !شد روشن ستاره زخیم

 در جسمش و بود تابیده نور کیم صورتش روی فقط

 .بود تارییک

یم کند ثوان   و بود شده خفه لحظه در جهان انگار

 .گذشت

 خط معرض در همیشه  پلیس یک یخانواده دانستمیم

 دزدیده همرسم کردمنیم را فکرش گاههیچ اما، هستند

 و نپذیرفتم خودم برای را مورد این گاههیچ که چرا شود
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پلیس یخانواده باق   برای را خطر که بود غرورم این شاید

  !نه من برای اما کردیم قبول ها

 ببیند کیس را ضعیفم روی این خواستمنیم وقت هیچ    

مجلس نقل شدم که اینقطه به رسیدم هفته چند در اما

 .ها

 

 

 

. 

 

 ⛓تیــــرآخر#

 ۶۷_پارت#

  عسکری_لنا#
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 ها اس ن   ج   نه؟نکند .بودیم آماده اشتباه را نشان   قطعا

 !زدند؟ اشتباه را رد

 دست بود ممکن غی   باشد، ستاره بود ممکن غی   این     

 اشخفه اقیانوس در دادن، آب جای به که باشد گیل

 !باشم کرده

 عجیب لبش یگوشه و شقیقه روی خون هایباریک    

 .زدیم کبودی به صورتش و زدندیم برق

 رسش کنار مرتعش دستان   و لرزان صدان   با پورسعیدی

 در بغیص   با و کرد بلند زمی    روی از را رسش و نشست

 :زد لب گلویش پسی 

 نبند؟ و چشمات نگفتم مگه ستاره ...ستاره -

 کن باز اینجاست، هم رسگرد بریمت یم اینجا از االن 

 .چشاتو

 یستاره کبود هایگونه بر مدام پورسعیدی لرزان دستان

ه  کم صدایش بغض و آمدندیم فرود ام...شده تاریک و تی 

 .بود هایشچشم کردن غرق حال در کم
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 که گیل هزاران از گیل دیدن و ستاره دست آمدن باال با    

 .کردم احساس قلبم در عجیب دردی فرستادم، برایش

 برد؛ اشبین   به نزدیک را خونی    گل

 آیدنیم یادم حن   آوردم، در حرکت به را لرزانم هایقدم

 زمی    کشیدند، تی   و خوردند زمی    به هایمزانو چگونه

  !دریدیم را پوستم قطعا زانوهایم زیر سف

ین ..به -      ...ی یه ...مهر ..م ...بهی 

 منه...ماله...م...م...دنیا

 گفت؟ یم چه وجودم در کشیده شعله آتشی  این

  .االن همی    ...آمبوالنس ...پورسعیدی -    

 

 رس آخر در و شدیم بسته و باز مدام مایه مانند دهانش

 هایمدست میان را ستاره بیایم خودم به تا و داد تکان

ده ون از دویدنش صدای و بود سی   .آمدیم بی 

 غرق یچهره به و پیچیدم دورش ترمحکم را هایمدست    

ه اشتارییک در  زور با و کرد درهم را هایشاخم .شدم خی 
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 و داد فاصله هم از را هایشلب .کرد باز را هایشچشم

  .رساند گوشم به را ریزش یناله صدای

 بلندتر اشناله صدای که دادم تکان بدنش زیری  را دستانم

 .شد

 .باش آروم -

 ...چ..ج   اینجا ...تو -

 بدنش در که دردی به توجهن   و کشیدم عمیق   نفس

 امسینه به را اششانه و رس محکم داشت، جریان

 حن   و گذاشتم موهایش روی را امچانه و چسباندم

م آغوشش در سخت تا نشد مانع اش،ناله صدای  .نگی 

 !بود بعید من از هااحتیایطن   این

 خودم یخواسته به که باری آخرین آمدنیم یادم حن       

 .گرددبریم تاریــــخ کدام به گرفتم، آغوش در را زن  

یم جا آغوشم در را خودش زور با که بود یاسمن بوده تا

  که بود من رسدی همی    و داد
 
 متالشر  هم از را امزندگ

 .ستاره هم و یاسمن زمان در هم کرد؛
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ی دیگه - یم بیدار وقن   میدم قول .کن تحمل نمونده، چی  

، ی جای شر  !باشر  بهی 

 

 

 

. 

 

 ⛓تیــــرآخر#

 ۶۸_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 بودم چسبانده یکدیگر به را دستم دو هر هایانگشت رس

 دستانم شسی    و خون   هایلباس تعویض به مییل هیچ و

  .نداشتم
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 پیش از بیشی   لحظه هر دستانم روی ستاره خوِن  دیدن با

 این در من از بیشی   کس، هیچ که بردمیم ن   این به

 نه گونه این که بودم من مجازت الیق .نبود مقرص مسئله

 که امشده دور هم امخانواده از بلکه همرسم، از تنها

 .کند تهدیدم شانجان با دادیم اجازه خودش به هرکیس

 وضعیت به امخانواده از دویم فرد بگذارم بود محال

 .شود دچار ستاره

  .رود پایی    نامرد آن گلوی از خوش آب گذاشتمنیم 

 قطعا کردم،یم دور رشت از را ستاره باید چی    همه از قبل

 را جدید اتفاقات فهمیدن پتانسیل داشت که وضعین   با

 .نداشت

 اخراج را ستاره کنم مجبور را عمو که بود این اول گام    

 .بازگردد شغل این به دیگر ستاره بگذارم بود محال .کند

 پاهایم جلوی مردانه و زنانه کفش دوجفت ایستادن با  

 .افتاد عمو و پورسعیدی به نگاهم و بردم باال را رسم

ه شانپای تا رس از نگران   دو هر ّ  .کردیم رسر
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 هایم،زانو روی گذاشی    دست با و کشیدم عمیق   نفس  

ام عمو به و برخاستم جایم از  .گذاشتم نظایم احی 

 کرد مجبورم و گذاشت امشانه روی دست نگران   با      

 .بیایم فرود دوباره جایم رسه

؟ - ش با چخی   نکردی؟ صحبت دکی 

 :شکستم را شستم انگشت قلنج    

 .عمله اتاق تو هنوز نه -

 :کشید هم در را هایشاخم و نشست کنارم

؟ عمل -  آوردن؟ رسش بالن   چه ج 

 را بودند ریخته امپیشان   روی که موهایم از تار چند     

 :زدم کنار

 .اشکلیه به ...بودن کرده شلیک -

 .گفت لب زیر ی...االاالاله عصن   عمو

 بود ایستاده هنوز که پورسعیدی به و بردم باال را رسم

 :انداختم نگایه

؟ -  بود؟ اونجا هم دیگه کیس چخی 
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 کرد پا آن و پا این کنان من من    

 :کردم جمع درهم را هایماخم

 .پورسعیدی بزن حرف -

 :داد تکان را رسش

 .بود -

 :کشیدم درهم بیشی   را هایم اخم

 نفر؟ چند -

 :کشید عمیق   نفس    

  .ساله شونزده یا پونزده حدودا دخی   یه نفر، یک -

 :کردم خیس را هایملب و دادم تکان را رسم

 بزنه؟ حرف میتونه چطوره؟ وضعیتش کجاست؟ -

 :داد پاسخ عمو اینبار    

 !سرسدخونه -

 :گرداندم روی عمو سمته     

؟ یعن   -   ج 
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 :داد تکان رسی تاسف با     

یم شب تا کی   یم بندی جم دارن و قانونیش پزشیک نتایج -

 دستمون رسه

ون حرص پر را نفسم   دادم بی 

 بود؟ کننده گیج انقدر چرا پرونده این

اد جان با داشت گونه این که آن  کدام کردیم بازی آدمی  

 بود؟ نشناش خدا

 سطح کردمیم فکر همیشه بود، زرنگ هم خییل و لعنن  

 از بیش لحظه، هر اما است باالتر خالفکاری هر از من

 .اشتباهم در که رسیدمیم نتیجه این به پیش

 

 

 

 

. 
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 ⛓تیــــرآخر#

 ۶۹_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 که بود نگذشته بیشی   دقیقه چند پورسعیدی رفی    از     

 .شد راهرو وارد گریه با پری مادرهمراه

شده پر زیادی امروز برای کردم یم احساس .کشیدم آیه

 .نبود درست جااین در مادر وجود .ام

 شاندوی هر به اخم با و برخاستم جایم از اجبار به    

ه  :توپیدم رسیــــع شانرسیدن محض به .شدم خی 

  من؟ مادر اومدی کجا حالت این با -

 رسد هایصندیل جلون   ردیف روی پری کمکم به    

 تندی با و کرد پاک را اشبین   و آمد فرود بیمارستان

 :گفت
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 یه ستاره نرفته یادم هنوز .احساسمن   تو مثله من مگه -

ون رفت که من یخونه از بوده، عروسم روزی  بال این بی 

 به پوالد رو، تو نه و بخشمیم رو خودم نه من اومد، رسش

نیم حاللت من ببخشتت هم دخی   این خدا خداوندی

 .کنم

 :انداختم جلویش صندیل روی را خودم

 .بسه مادر، بسه -

 :کشید درهم را هایشاخم

 واسه اتفاق   قسم رسول روح به پوالد نیست، بس نخی   -

 از من میدون   گذرم،نیم ازت افته ن   معصوم طفله این

 .نیستم بیا کوتاه قسمم

 

 متوجه اما، شدیم بسته و باز مدام جواب برای دهنم     

 را دستم فقط پس، ندارم مادر برای جوان   هیچ که شدم

 کدام بفهمم خواستمیم فقط .کوبیدم امپیشان   به محکم

ه مادر به شعوری و عقلن    .داده خی 

 :شد بلند کنارم از عمو صدای     
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 گردن بندازی رو هاتقصی   یهمه نیست روا داداش زن -

  .مدت این نکشیده عذاب کم خودشم پوالد

 

 :کوبید زانویش روی را دستش عصن   مادر

  ج   -
 

 هامون؟ مییک

 طالقش بود، مهم براش ستاره و بود کشیده عذاب اگر

 .دادنیم

 :نشست کنارش و انداخت مادر به چپ چپ نگایه پری

ی که هم حاال -  هر اول از وه کرد وکاری پوالد نشده، چی  

 .خواسی   یم دو

 :گفت حرص با و چرخید پدی سمت پر توپ با مادر

 شما به من که تربین   به خوشا روشن رسول دل و چشم -

 زدن حرف حق بیای خواییم اگر گفتم بهت پری دادم،

ون بیام دینم از نذار بمون ساکت پس نداری،  .بی 

 :نشست اشصندیل یلبه روی عمو
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 نبود معلوم ستاره االن که دادنیم طالقش اگر داداش زن -

 اتفاقات این مقرص ثان   در .بود اومده رسش بالن   چه

ات جمله از ما یهمه نیست هم پوالد فقط  هم دخی 

 .بودن مقرص

 

 و بودم رفته یخ از پر استخر وارد انگار اش جمله پایان با

 :توپید همیشه ماننده پری که بود گرفته آرام وجودم آتش

 اره؟ مقرص شدیم ما حاال هامون عمو نکنه درد دست -

 :گفت محکم هامون     

 وگرنه نیست مناسب جاش اینجا فعال ...مقرصید که بله -

 جا رسه چجوری بلدم خوب رو خواهرات هم و تو هم

 .بده انجام باید فهمیده تازه پوالد که کاری بنوشونم

 :غرید حرص با پری

 ماشاهللا رسجاش، بنوشنه ییک باید و پوالد که فعال -

ل انقدریم
ُ
 ساعت از و نگاهش که هست مضطرب و ه

ه  ...بکنه کاری بخواد دونمیم بعید نگی 

 :غریدم و گرفتم ساعت از چشم
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 !پری -

 :داد ادامه و نیامد کوتاه   

 .ترتمبزرگ خواهر بکنم کاریم هر من پوالد باشه یادت -

 :پاشیدم رویش به لبخندی

 من بی    اختالف نتازون من واسه بزرگی   خواهر اسم به -

 که بزنم آخر سیم به نکن کاری کشه،نیم سالم یه به تو و

 .روز اون به وای بزنم اگر

 :غرید حرص با مادر

 .هاگرفته و پشتت هامون نبی    -

 :گفت انزجار با هامون    

، دهن به زبون پری -  ...اایشا بیا کوتاه توهم زنداداش بگی 

 .گذرهیم خی  به که

 

 

 

. 
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 ۷۰_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 را گلویش لیوانش، از آب کیم نوشیدن با محمودی دکی  

 :کرد صاف

 دارید؟ بیمار با نسبن   چه -

 کشیدم، هم در را هایماخم    

  بود؟ بیمار ستاره بیمار؟

 .نبود میلم باب اصال ستاره اسم به چسبانده پیشوند این

 .هسی    همرسم -

 :داد تکان را رسش
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م نیستم، حاشیه اهله -  سالمت مطلب، اصل رس می 

 توی امیدوارم و .نیست راه به رو همرستون جسیم

 .باشه نگذاشته تاثی   امر این روحیاتشون

 !دانستمیم خودمم که را این

 دکی   بده ادامه -    

 :کشید عمیق   نفس

 و کتف دویم، یدنده و شکسته هاشوندنده از ییک - 

 از راست پای ساق استخوان برداشته، مو راستشون دست

 خی   تنها خورده، پیچ شدت به پاشون مچ و شکسته وسط

 کلیه کناره از ،گلوله که ایِنه بدم بهتون تونمیم که خون  

 خوشبختانه و کرده زخیم رو شونکلیه و شده رد شون

 بار به خسارن   و شده رد کامال بدنشون توی از گلوله

 نیاورده

 ...باید دونیدیم که طور همون

 

د حرف چه از  او و بود شکسته درهم ستاره مرد؟ این می  

 زد؟ یم حرف خسارت نبود از
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 :گفتم و پریدم اشپزشیک هایتوصیه میان

 میشه؟ مرخص گ -

 موهای وجود با که دید امچهره در چه دانمنیم     

 ناراحت پریدم هایشحرف میان در اینکه از سفیدش،

 روی را بود دستش در مدت تمام که خودکارش .نشد

 :گذاشت جلویش یپرونده

 ماه سه دو گذشت یط شونجسمان   وضعیت بودن بد  -

 رو هم شونبخیه و کلیه زخم وضعیت میشه، حل کامال

 بد باشن ما مهمون رو روزی سه دو فعال ویل، راهِ  به

 کم همکارانتون و شما رسگرد باشه خدا به امیدتون .نیست

، قرار وضعیت این توی  توننیم دوباره که شاهللاان نگرفی  

 .بشن پا رسی 

 مشابه وضعبت در کم همکارانم درسته، .دادم تکان را رسم

 اتفاق این مقرص بود این خوبیش اما، نبودند من

 :گفتم همزمان و شدم بلند جایم از    !نبودند

 ببینمش؟ تونم یم -

 :شد بلند جایش از   
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 و هسی    ویژه هایمراقبت بخش تو احتیاط برای امشب -

نیم طول شونکردن مالقات اگر بخش، شنیم منتقل فردا

 .ببینیدشون تونیدیم کشه

 :دادم تکان را رسم

 .شمیم ممنون -

 تشکری از بعد و داد تکان کوچک لبخندی با را رسش

ون اتاق از کوتایه دادن دست و کوتاه  .رفتم بی 

ا که مردیم میان از       گذر بود نگران هایشانچهره اکی 

 با اسانسور جلوی .افتادم راه اسانسور سمت به و کردم

 راه به هاپله سمت و شدم اسانسور بیخیال ها،پله دیدن

 یبچه دخی   آن ماجرای .کردیم درد شدت به رسم .افتادم

 از و بود کرده مشغول سمن   از هم را ذهنم نشان و نام ن  

 !ستاره از آه ...ستاره هم طرق  

 شدم؟یم رو در رو او با باید چگونه    

  گفتم؟یم چه

 بارآوردن گند آنقدر ...لعنن   یومهریه طالق آن ماجرای

 .بود بعید من از
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 نازک صدای وار،تشنج و سخت یمسئله دو این وجود با

گ ی نام مدام که دخی   عجیب هم کردیم پیج را دکی 

 .شدیم خفه کاش .بود کرده عصبیم

یم عشوه و ناز آنقدر دکی   یک نام کردن پیج واقعا

 خواست؟

 طولش و کشیدندیم تلفظ حی    را اسم هااین که گونه آن

 بییار که رسیدیم بیمار کناری  زمان   دکی   قطعا دادند،یم

 .است کرده تمام

 

 

 

. 

 

آخر#  ⛓ تی 

#part_۷۱ 

 

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 "نکشه طول دقیقه بیست از بیشی  " گفی    با پرستار

 .بست را اتاق در و گذاشت تنهایمان

ه   جلو بودند، کرده اشاحاطه که هان  گچ و باند به خی 

 را اشخورده رسم دست و زدم کنار پایم با را صندیل .رفتم

چهره به دقیق و شدم خم سمتش کیم .گرفتم دستم میان

ه اش  .شدم خی 

 خود رنگش سفید رورسی زیر که اشپیشان   روی باند

 را چی    همه محمودی دکی   که داد یم نشان کرد،یم نمان  

  .اسنگفته کامل

 اشپریده رنگ صورت روی و بودند شده تمی    هایشزخم

د، سفیدی به زیادی که  .کردندیم نمان   خود زیادی می  

 و سفید یگونه دیگرم دست با و کشیدم عمیق   نفس

 .زده یخ و بود رسد .کردم نوازش را کبودش

 .باشد نداشته جریان وجودش در خون که انگار

؟ بیدار خواینیم ستاره؟ -  شر
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  !دارم نیازت .منم وضعیتت این مقرص دونمیم

، هر از بیشی   ، کنارم خوامیم وقن   ببخشیم، خوامیم باشر

 زیادی هایخواسته کن باور .باشه خوب حالت خوامیم

،  خیالم که تو از شو، پا رس .تو برای مخصوصا نیسی  

 رو من یریشه خوادیم که نامردی اون باشه راحت

 خون از من ذارم،نیم اشزنده .کنمیم پیدا رو بخشکونه

یم له رو بخوره زندگیم و زن به انگشتش که کیس کثیف

 .شو بلند فقط تو کنم

ل را هایملب نتوانستم هوان         هوس و کنم کنی 

 بیایم خودم به تا .افتاد جانم به اشپیشان   بوسیدن

۔اش  از نبودم پشیمان ایذره و بودم کرده مهر را پیشان 

 .کار این

یم انجام ستاره برای باید کارها خییل مرد یک عنوان به من

ین ندادم، ویل  دادم یم کنارش باید که بود این شانمهمی 

 .نبودم ویل، بودم

 کوچیک هایکار هزاران از ییک هم همرسم پیشان   بوسیدن

 .نفهمیدم بودویل، من یوظیفه که بود
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 و داشتند تلنگر به نیازی گاه من، چون هان  مرد امثال

لرزه پس و کنندیم عمل زلزله مانند هاتلنگر این اغلب

 .ندارند زلزله از کیم هم هایش

 

 به توجهن   و بوسیدم را اشپیشان   دوم بار برای     

 
 

ین با رسش احتمایل ترک یا شکستیک  را امپیشان   فشار کمی 

 :چسباندم اششده  پیچ   باند پیشان   به

 به خوامیم موضوع این شدن تموم بعد ستاره، شو بیدار -

  به ...خودت خودم،
 
 یم .بدم دوباره فرصت یه مونزندگ

  یک طعم خوام
 
 این که میدونم و بچشم و آروم زندگ

 .فقط میافته تو کناره اتفاق

 کناره بدی، انجام خواسن  یم تو که کنم رو کاری خوامیم

  تو
 
 و نبود سخت من برای اولش همون از کردن زندگ

یم حاال اما ...همه با تو، با خودم، با کردم، لج اما، نیست

ان خوام  !نذاری چه بذاری چه کنم جی 
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 هایمچشم بدبخن   با وجودم، تمام کشیدن تی   احساس با

 درد و هایمچشم به چراغ نور خوردن با ویل .کردم باز را

 .کردم بلندی یناله رسم، گرفی   

م مادر؟ ستاره ...العظیم و عیل و هللا صدق - ؟ دخی    خون 

 .ببینم کن باز رو چشمات

 !گفتیم چه کنارم دقیقا آشنا صدای این

 توانستمنیم که کردیم درد آنقدر وجودم تمام     

 تواندیم کیس چه است کنارم که کیس بدهم تشخیص
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 کنم باز را هایمچشم کردم تالش دوم برای برای .باشد

 .شدم مواجه شکست با دوباره اما،

چشم زورگ و بیاورم باال را دردناکم دست خواستیم دلم

 !شدنیم ...اما کنم باز را هایم

 اعضای از یک هیچ .امشده فلج کردمیم احساس     

 زمان در انگار .کردمنیم احساس جایشان رسی  را بدنم

 از بعد درد حاال و بود شده قطعه قطعه بدنم نامعلویم

یم اگر البته .کردمیم تحمل داشتم را بدنم شدِن  تیکه تیکه

 .گذاشت تحمل رو اسمش شد

 بودم، لن   زیری  هایناله حال در مدام     

 تی   و سوزش همه از بدتر و بود سنگی    جانم تمام و رسم

 .کردیم امروان   داشت امکلیه ناکوحشت هایکشیدن

ت میگم االن جان ستاره باش آروم -  .عزیزکم بیاد دکی 

 کند آرامم داشت سیع هایمناله زمان در که صدان  

 به سنگی    رس این ویل، بود آشنا هایمگوش برای عجیب

 کار مغزم از خواستمنیم هم شاید داد،نیم قد جا هیچ

 .بکشم
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 موفق بازم اما،  کنم باز را هایمچشم کردم سیع دوباره

 دانستمنیم .شدند اذیت هم بیشی   هایمچشم بلکه نبودم،

 فعال وضعیت، این خاطری به کنم لعنت را کیس چه باید

 امشدهتکه تکه شخصی  داشتم خاطرم به که را کیس تنها

  !امدرآمده پا از گونهاین که من   به لعنت پس، بس و بود

 لرزه به تنم دری شدن بسته و باز صدای با ایلحظه    

ر  صدای و درآمد  و آهن   دری شدن بسته و باز ماننِد  قی 

 .شد تدایع ذهنم دردناکم رس در خاک رو شدنش کشیده

 و کردم بلندی یناله که بود خراش گوش صدا این آنقدر

 اهمیت شدیدش سوزش به و کردم بلند را دستم هوان  

 دستم که گذاشتم دردناکم رس روی رو دستم ندادم؛

 .کردم احساس دستم در خفیق   درد و شد گرفته محکم

  :گفت ایغریبه صدای

؟ یم چیکار -  کن 

 .کردی زخیم رو دستت 

ی  با آشنا صدای همان بالفاصله    
 :گفت مشهودی نگران 

  .رفت دست از بکن کار یه دکی   -
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 کنده؟ آرامم خواستیم که بود که او

 آن با صداهایشان کرند،یم سکوت کیم کاش      

 بدتر و بود شده اضافه  رسم در خراشی  گوش صداهای

 .کردندیم بد را حالم

 و کرد آرامشش به دعوت ایافتاده جا و مردانه صدای

 :گفت

 باز رو چشماتون تونید یم خوبه؟ حالتون عیل؟آل خانم -

 ...شنوید؟ یم رو من صدای کنید؟

 تصاویر لحظه هر من و پرسیدیم سواالن   مدام مرد آن     

 هر که دیدمیم خودم روی به رو دقیقا را پوشر  سیاه افراد

 .شدندیم نزدیکم بیشی   لحظه

 صدای صدها و آهن   در آن شدید هایکوبش صدای

د اوج بیشی   هایمناله صدای بود شده باعث مختلف  بگی 

 .بشود بیشی   و بیشی   لحظه هر بدنم دمای و

 گونه این باره یک به چرا من آمد؟یم رسم به داشت چه

 !بودم شده

 بود؟ کجا  کوچولو وراج آن راسن   ...کناری  در که من
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 !شده داغ خییل شونبدن ...دکی   -

  .ببینم کنار برو -    

 به شبیه که جییع   صدای و بلند شلیک صدای شنیدن با

 ذره ذره لرز این و لرزید شدت به پایم بود، خودم صدای

 .کرد رسایت بدنم نقاط باق   به

 و بیداد و داد صدهای بود لرزیدن حال در وجودم تمام

 مانندِ  لحظه هر کردمیم احساس گوشم دم که را ایگریه

ین    ...کردیم عمل امگرفته آتش جاِن  روی بی  

 

 

 

. 
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 بعد .شدم پیاده ماشی    از پورسعیدی و شایسته اتفاق به

 بودم توانسته بالخره ستاره یپرونده هاینقیص تکمیل از

 و ببینم را ساِل  پانزده شانزده، دخی   همان هایعکس

 .بخوانم را قانون   پزشک گزارش

ک تن روی کبودی گونه هیچ  هیچ و بود نشده دیده دخی 

 شدن مطمی    برای .نبود بدنش روی خاض ینشانه

ک باز که بودم فرستاده را پورسعیدی  کند چک را دخی 

ی نامعلوم، نشان   و نام و تجاوز جزبه ویل  در چی  

 .نبود اطالعاتش

ک اگیه زدن از بعد امروز       اول یصفحه در دخی 

 تا بیایم بودم توانسته بالخره عکسش همراه به روزنامه،

ک خودم  .ببینم نزدیک از را دخی 
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 تلفن زنگ صدای با که شدیم بیمارستان یمحوطه وارد

 نگاهم و کردم خارجش اممشیک پالتوی  جیب از همراهم،

 و پورسعیدی ایستادم، حرکت از افتاد مادر اسم به که

  .ایستادند هم شایسته

 و پورسعیدی به دستم با همزمان و کشیدم را سی    ایکون

 .بروند بیمارستان ساختمان سمت کردم اشاره شایسته

 و پورسعیدی که دیدم و گذاشتم گوشم روی را گوشر 

 .رفتند و دادند تکان رس شایسته

 :پیچید گوشم در مادر نگران صدای ناگهان    

؟ پوالد -  کجان 

 !کند سالم است رفته یادش مادر که بود عجیب   

م دارم سالم -     مگه؟ چطور رسدخونه می 

 :گفت لرزان   صدای و نگران   با    

  .من پیشه بیا کن ول رو رسدخونه -

 

 :کردم جمع هم در را هایماخم نگران
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 دارم، کار رسدخونه سمت برم باید جام، همی    من مادر -

 .کنارت میام بشه تموم کارم

 :گفت بلندی صدای با

 بیمارستان تخت رو داره دادی آب به که گیل دست -

  تو میده جون
 

  ...از من رسدخونه؟ مییک

 شد؟ ج   بچم دکی  

 دوپا فقط شنید چه و گفت چه مادر نشنیدم دیگر    

 ساختمان سمت و گرفتم قرض نی    دیگر پای دو و داشتم

 .افتادم راه به بیمارستان

 این مادر که افتاده ستاره برای اتفاق   چه دانستیم خدا

 زیادی حجم بارهیک به نی    من بود مضطرب و نگران گونه

  .بود زده شبیخون جانم تمام به نگران   از

افش نبود، پنهان اطرافیانم تمام نی    و خودم و خدا از  اعی 

 بود گرفته جدیدی طعم هایمنگران   اما، سخت شاید

 !بودم فراری آن از عمر تمام که طعیم

 را دوم یطبقه ی دکمه و شدم اسانسور وارد رسعت به    

دم  ...فرسر
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ون اسانسور از محمودی به نگاهم و رفتم بی   که افتاد دکی 

 .بود مادر با صحبت حال در

 دیدنم با محمودی دکی   که رفتم شانسمت رسعت به

 .چرخید من سمت هم مادر و کرد سکوت
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 :گفتم دکی   به رو نگران و ایستادم مادر کنار

  شده؟ ج   -

 :گفت و مالید بهم را دستانش دکی      

 ان نوشتم آزمایش براشون گذشت خی   به نباشید نگران -

 ...خا چی    شون تشنج دلیل که هللا شا

 :گفتم گیج

 !تشنج؟ -

 دهن به توجهن   و زدم پلک تند تند .کرد سکوت دکی      

 اتاق وارد رسعت به و شدم رد کنارش از دکی   یشده باز

 .شدم ستاره

 با زد، را چشمم اششده زرد پوست رنگ اتاق به ورودم با

 
 
گ  کرد،یم خودنمان   دستش روی که جدیدی باند به خی 

 را خود آخر، در و افتادم راه به سمتش و بستم را اتاق در

 .کردم پرتکنارش صندیل روی

  رنگ این دیدن    
 
 سنگی    چشمانم برای قدری به پریدگ

 زانوانم سمت و گذاشتم زانوانم روی را هایمارنج که بود

 .بردم فرو موهایم در را دستانم و شد خم
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 عصاب کردن متشنج حال در خورده گره اوضاع این

 مثال .بود کرده لج من با هم خدا حن   انگار .بود امنداشته

 روز سه از بعد نیاید بهوش اگر حن   امشب بود قرار

 ...چه حاال اما، .شود مرخص

ه چشمش زیر کبودی به و بردم باال را رسم       و شدم خی 

 :کشیدم آیه

؟ خوب زود نشد قرار مگه -  همه این نیست بس بیسر

 خواب؟

                             *** 

 با صندیل همان روی شب تا و فرستادم خانه را مادر

 .بودم آمدنش بهوش منتظر بسته چشمان

 عجیب و بودند سنگی    خواب از هایمگوش و چشمان

 خفیق   یناله صدای شنیدن با که بخوابم خواستیم دلم

ه ستاره به شده گرد چشمان   با و پریدم جایم از  .شدم خی 
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  ⛓ تیــــرآخر#

 ۷۵_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 جا از بار این و نیاوردم تاب اشدوباره یناله صدای با

 از هایشچشم یقرینه .شدم خم سمتش و شدم بلند

 .چرخیدندیم سون   هر به هایشپلک پشت

 رو؟ صدام شنوییم ستاره -

 دست به نگاهم که کردم باز دهن کرد، بلندی یناله     

 را پتو و بود بسته محکم را دستش .افتاد اشخورده رسم

 .دادیم فشار دستش در

 آرام را صورتش که دیدمیم و کشاندم باال سمت را نگاهم

  .دهدیم تکان طرف دو به
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 دارد امکان لحظه هر کردمیم احساس کردم،یم کاری باید

 .کند تشنج هم باز

انگشت میان از را پتو زور با و رفت مشتش سمت  دستم

 هایانگشت و دست خودم اینبار و درآوردم هایش

 .گرفتم دست در را اشاستخوان  

 !زده یخ و بود رسد دستش

 گرفی    شدت از و شدیم پایی    باال تند تند اش سینه     

 هازاده*حرام آن دادمیم احتمال رسش، چرخاندن

 .اندگذاشته جای به ذهنش در بدی خاطرات

زخیم یگونه به را رخم نیم و شدم خم سمتش هوان       

 .چسباندم اش

 ایومقدمه فکر بدون اینک اما، بود بعید من از کارها این

 .شدمیم نزدیک او به

 یستاره .کردمیم آرامش باید کردم،یم کاری برایش باید

 کار خاطری به که بود ایستاره از تردیدن   برایم قوی

 .افتاده بسی   در اماحمقانه
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 تموم دیگه ذهنته تو هرج   .آروم ...ستاره باش آروم -     

 قول .شده تموم همش اونا .کن گوش من به فقط .شده

ی کن   باز رو چشمات اگر میدم  .نمونه باق   اونا از چی  

 رسش دیگر بود، کرده اخم کشیدم عقب مکث با را رسم

 کردیم سیع ویل، دادنیم تکان طرف دو به قرارن   را

 .شدمیم مانعش من اما، کند مشت را دستش

 باز را هایشاخم و کشیدم ابروانش میان را آزادم دست

 :کردم

 از و خودت تون   یم تو ستاره، رو چشمات کن باز -

 حرف به کافیه شده، تموم ج  همه بدی، نجات دستشون

 ...کن   گوش من

  .کشدنیم منظم را هایشنفس که دیدمیم

 تکان و شدیم ساکن جا در و رفتیم باال شدیدا اشسینه

 .خوردنیم

 بار چندین و کشیدم هایشچشم روی آرام را دستم باراین

 .کردم تکرار را کار این

 .شده تموم همش -
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 :کوبید تخت روی و خم را سالمش پای ناگهان

 ...تو -

 .بودند داده جا گلویش در خاردار سیم چندین انگار

دم نریم به را دستش  :فرسر

 ...پوالد ...پوالدم -

 :گفت بغیص   پر صدای با

 ...حا ...حا رش،..کیا ..ه..مث..م...کردی لم...ول -

  !وره...خ..خیم هم...به ون ...همت ...هم از...لم

 

 

. 

 

 ⛓  تیــــرآخر#

 ۷۶_پارت#

  عسکری_لنا#
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 :گفت بغیص   پر صدای با

 ...حا ...حا رش،..کیا ..ه..مث..م...کردی لم...ول -

  !وره...خ..خیم هم...به ون ...همت ...هم از...لم

 سوختمیم کمی   انداختیم یم اگر جانم به آتش    

؟  عصن 

 !نه

 بهم خودم از حالم و بودم سوخته بلکه نشدم عصن       

 اشمهریه فرستادن طرف، یک فرمالیته طالق آن خورد،یم

  .دیگر طرق   از

 :دادم تکان طرف دو به را رسم

 قسم ...کنم ول باید چرا ...نکردم ولت ...ستاره نه ...نه -

 ...من   زن هنوزم تو ...بود فرمالیته چی    همه خورمیم

 فکر به املحظه یک حن   من ...من   یخونه خانم هنوزم

 هر به خوامیم خوام،یم برعکس، ...افتمنیم دادنت طالق
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  .بدم جدید فرصت یه دومون
 
 ...هم کناره در .کنیم زندگ

 .کنم نیم ولت بخوای، هم خودت اگر حن  

 

 !نبودند دروغ رس از حرفایم

 به من .کند باز را هایشچشم که نبودند این برای حن       

 نه .خواستمیم را ستاره .بودم کرده فکر حرفاهایم تک تک

 فهمیده جدیدا بلکه .داشتم دوستش نه و بودم عاشقش

 دروغ .است خایل ستاره بدون چقدر مان یخانه بودم

اشیک باهم دوم بار برای خواستیم دلم چرا،  درست پی 

 زیادی خواهرانم که بزند غر باز خواستیم دلم کنیم،

 گشاد شلواری با هم باز خواستیم دلم کنند، یم دخالت

 بهم موهای و چرخدیم خانه در که ببینم تنگ تاپ و

 داشتم دوس است، گرفته بر در زا صورتش اشریخته

 .برویم جان   به باهم دوم بار برای

 را قدرش  وقت هیچ دادمنیم دست از را ستاره اگر من     

 .بدانم نبود قرار

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی دوسال همرسش کند تحمل توانستیم که  او از خی 

د؟  نگی 

 نداشتم دوستش کردم، یم هرکاری یاسمن برای من     

 بزنم کارم از گایه که دانستمیم خودم یوظیفه را این ویل

 بار هامیلیون ستاره حق در ویل، بروم یاسمن نزد به و

 ایعالقه ستاره به نه و یاسمن نه من بودم، کرده کوتایه

ام یاسمن به ویل نداشتم  زناشون   مسائل و گذاشتمیم احی 

 اندازه آن به اگر شاید .بودند مهم حدودی تا برایم مانبی   

 توانستم یم شدمنیم چرکی    دل هازن از یاسمن، کاره با

 
 
  .نشد اما، باشم داشته ستاره با خون   زندگ

 را درازی راه و  جوانیم ما دوی هر .نبود دیر هم االن ویل

 .داریم پیش در

 که رایه کشید، خواهیم دوش به را هایشسخن   که رایه

 ستاره برای هرکاری پوالد و است پوالد یخانه بانوی ستاره

 .کندیم

 برایم اینک ستاره اینکه برای شاید تکلیف رفع برای نه

 .است مهم خییل
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. 

 

 ⛓  تیــــرآخر#

 ۷۷_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 و لرزیدند سفیدش صورت در آرایم به هایشپلک کبودی

  .رفتند باال سمت کیم ابروهایش،

 یفاصله و باز چشمانش بالخره و رسید رس به انتظار

 .گرفتند هم از کیم
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 مشکینش، هایقرینه برق که بود ایاندازه به شانفاصله

چراغ که سون   کم نور در  بودند، تابیده اتاق به هابرق تی 

 .شوند مشخص

 :گفت باگیچ   و زد عمیق   پلک

؟یم چیکار اینجا تو کجام؟ -  کن 

 رویش و کشیدم جلوتر را صندیل و برده عقب را دستم    

 :نشستم

 .بیمارستان -

 :زد عمیق   پلک باز و کرد جمع درهم را هایشاخم

 .کنمنیم حس ..و بدنم -

 به زیاد الغری خاطری به که را سالمش دست مچ یهارگ

 :کردم نوازش شستم انگشت زیر را شدندیم احساس راحن  

ی -  .بخشاست آرام و هاحیسن   خاطری به نیست چی  

 :انداخت سقف به نگایه و کرد باز بیشی   را هایشچشم

 .بخوابم خوامیم .خونه بی   و من -

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 اتاق در که کمدی سمت و شدم بلند جایم از آرایم به     

 :رفتم بود

احت - یم فردا کن اسی   .می 

 که افتادم راه سمتش و چرخیدم و آوردم در کمد از پتون  

 :داد تکان را رسش تان  ن   با

  .خونه برم خوامیم -

 :کردم پهن رویش و کرده باز را پتو

 .ریمیم اومد که آزمایشت جواب کن تحمل و امشب -

گوشه دستش درون رسم به توجهن   و کشید باال را اشبین  

 :گفت ناله با و کرد پاک را چشمش ی

 .نکن اذیتم -

 :کردم نگاهش چپ چپ و نشستم صندیل روی

 .نکن لج ...بار یک ستاره، -

 سمته را خودش داشت سیع و کشید باال باز را اشبین  

 :بکشد باال

 ...پیش بیای گفته بهت گ اصال ...اصال -
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 و کرد بلندی یناله درد از باال، به رو خودش کشیدن با

 .خورد را حرفش

 ثابت برایش تا بشنوم را اشناله صدای بودم منتظر دقیقا

 جایش از بتواند که نیست جالب چنانآن وضعیتش شود

 .شود بلند

یم حرف گوشش دم که دقایق   آن کردمیم احساس     

 .است رفته یادش را همه رسما زدم

 دستش با و داد تکیه تخت باالی یمیله به را رسش

 .بود گرفته را پهلویش

؟ چرا که ج   یعن   -  اینجان 

 :کرد اشاره اتاق در به رس با

  بدی؟ طالق خواسن  نیم مگه -

 .برو .دیگه دادی خب

 قطعا .کشیدم آیه و گذاشتم امپیشان   روی را دستم    

 از که روزی نبود بعید کند،یم پی   زود خییل مرا دخی   این

م و کنم سکته هایشلجبازی  .بمی 
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 نشده لود ذهنت فعال تو ستاره بخواب -

 :غرید دمایع   تو صدان   با

، خنگ -  !لوچت چشای اون با ...شعورن   خودن 

ه حرص با       ساکت شدنیم دیگر واقعا نه شدم، اشخی 

 را مغزم ستاره باشم آرام داشتم سیع من چه هر بمانم،

 .زدیم شخم

 لوچه؟ من چشای -

 :کرد درهم درد از را صورتش    

 ...عمم چشای نه -

 :داد ادامه  و کرد صاف را صورتش و برید را حرفش

 .لوچه خواهرات چشای اصال، عمم چرا -

 کجان   شدم، ساکت و کوبیدم امپیشان   بر را دستم

 .کردی بزرگ چه ببین   که عیلآل رسهنگ

ه هایشکشیدن درد به و کشیدم عمیق   نفس      خی 

 روی از یناله صدای من که بود این سعیش تمام .شدم

 .نشونم را دردش
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 با سینه به دست و گذاشتم زانویم روی را پایم مچ

ه شده ریز چشمان  .شدم اشخی 

 ج   داشتم پیش دقیقه چند میاد یادت بگو، و این فقط -

 گفتم؟ یم بهت

 :چرخاند سمتم را صورتش درهم هایاخم با     

ی مگه - ؟ یم چی    گفن 

عمه برای داشتم وقت تمام فهمیدم و بستم را چشمانم    

 .دادمیم جزوه ام

 !کنم؟ چه دخی   این با من

 

 

. 
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 بود کشیده درد صبح تا ستاره .بود انفجار حال در رسم

م دارم کن کاری یه»به «نامحریم تو»از هایشحرف  «میمی 

  .بود کرده پیدا تغیی  

 .هستم من هایش درد مسبب گفتیم صبح خوده تا

 این اش،ناراحن   نبود، تولد شب آن خاطری به اشناراحن  

  .بودم نکرده پیدایش زودتر چرا که بود

 !بود سکوت ...من جواب و

 .بود نیامده رسش بال کم کردمیم درکش     

 .شینمنیم این رو من پوالد، بردار رسم از دست -

 :کشیدم عمیق   نفس شد عاض

 .نیسن   داغون کم .بشم متوسل زور به نذار ستاره -

 :کرد پاک را اشکش آستینش با
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یم .شدم هامومیان   مثِل  اینجوری که توی  تقصی   همشم -

 .برم راه خودم خوام

 کشیدم، ریشم به دسن   و بستم را سوزناکم هایچشم     

ی ستاره نشیندنیم ویلچر روی ستاره یم۔دانستم  دخی 

بازی بچه و لجبازی آمدمیم کوتاه باید من، و بود لجباز

یم مدارا باید من و دادندیم اشروحیه از نشان همه هایش

 .کردمیم مدارا همرسم با باید .کردم

 اشبچگانه هایرفتار و اخالق آن با دیشب از چند هر

 .شوهر تا هستم پدرش کردمیم احساس

 پایش کناری  تخت روی و دادم ِهل سمن   را ویلچر     

 .کشید کنار را پایش وضوح به که نشستم

 .کردم یم حل را نامحریم و محرمیت موضوع این باید ابتدا

 ستاره؟ -

ه       :زد لب پنجره به خی 

 .خانم -

 :کردم جمع درهم را هایماخم
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 واست باید چجوری .بود فرمالیته طالق اون ...ستاره -

 کنم؟ ثابت

 از ناشر  دمایع   تو صدان   با و چرخید سمتم     

 
 
 :گفت اشموقعه ن   رسماخوردگ

  هم بار هزار -
 

 نداده طالق منو اگر تو ...کنمنیم باور بیک

 بود، خدات از .گذاشن  نیم دستم کف و اممهریه بودی

 موقش به همتون ایددیگه هم یلنگه همتون مردا شما

ه یادتون و کنیدیم خایل شونه  ...مثال ...مردین ...مثال می 

و   .برید را حرفش و کرد کردن هقهق به رسر

 سوزن با شدن زخیم بخاطره که سالمش دست پشت با

 :کرد پاک را هایشاشک بود، شده پانسمان رسم،

ه کیارش اون یلنگه هم تو حن   -  به ...ایندیده خی 

ه یادتون موقش  .دارین زن می 

 دستمال برداشی    برای که را کاغذی دستمال یجعبه     

ب به بودم، برده شانه که کوبیدم رسش کناری  دیوار به ض 

 .پرید ترس از هایش
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 ...نیستم خیانتکار من .نکن ییک صفت سگ اون با و من -

 جعیل همش بگم چقدر ندادم؟ طالقت بگم چقدر لعنن  

 خودت با و زندگیم خوامیم المصب منه بگم چقدر بوده؟

  بفهیم؟ خواینیم چرا بسازم؟

 حالیته؟ من زن ...من   زن تو بابا

 .گذاشت چشمانش روی را ارنجش و زد گریه زیر به بلندتر

 .کردمیم مرتب و ریختمیم بهم تند تند را موهایم عصن  

 !باد خودم بر لعنت که کردم خودم

 گند یک باید کردنش مایلماست برای و زنمیم گند    

 .بزنم برهم را بزرگی  

 .زنمیم داد هم اینک و

 .بس و هستم باعثش من را داغان و درب یروحیه این

 

 

 

. 
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  ⛓ تیــــرآخر#

 ۷۹_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 بدون آرایم، به و رفتم سمتش هوان   که زد هق آنقدر

 با .کشیدم آغوشش در بدنش، از اینقطه به آوردن فشار

 باز بدنش، از اینقطه به نیاوردن فشار برای سعیم تمام

 دادش به مسکن خداراشکر .داد رس خفیق   یناله هم

 بودم، گرفته آغوشش در من که جوری وگرنه بود رسیده

 .بکشد هم جیغ درد از حن   االن بود ممکن

 واسه هاتگریه دیگه شده، تموم بوده هرج   ستاره بسه -

 چیه؟
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همه .تکمیله ظرفیتم ...آدمم خدا ..به ...شدم خسته -    

ی  هم اینا ی  .خودته تقصی 

 :کشیدم عمیق   نفس و برداشتم را رنگ یشیم پلیور

یم االن .کشمیم داریچوبه لب رو صفتا سگ اون خودم -

 کن، گریه خواست دلت هرچقدر اولش خونه، ریم

 دهیم قول پوالدم .خوان  یم و خورییم رو قرصات بعدشم

 کمک دهیم قول هم ستاره کنه، درست رو چی    همه

 حله؟ .باشه حالش

 و نبودم جانبش از جواب منتظر منم و نداد جوان      

 .کند عوض را هایشلباس کردم کمکش

 چه ناکش وحشت هایکبودی دیدن با داندیم خدا

 هایشلباس تعویض زمان در کم هم او بودم؛ کشیده

 .بود نکشیده خجالت

عادی برایمان  شخصه به .بود طبییع چی    این و بود غی 

دیگه جاهای پاهایش، ساق و دست جز به بود بارم اولی   

 .بودم دیده را بدنش از ای
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 بشیند ویلچر روی کردم مجبورش زور هزار با آخر در    

 باال ذره یک حن   را رسش شویم خارج بیمارستان از تا و

 .بود نیاورده

 کردنش بلند با گذاشتم؛ کمرش پشت و زانو زیر را دستم

 ماشین   صندیل روی رسیــــع خزید، هایشلب میان از آج  

 یچهره به منتظر و دادم قرارش بودمش خوابانده کیم که

ه اشرفته درهم  .شدم خی 

 گرفته؟ درد کجات  -

 :نالید خفه صدان   با    

 .هامدنده -

 :کردم خیس را لبم

یم کن تحمل -  .مییسر  خوب خونه می 

 .داد تکان آرویم به را رسش

ون ماشی    از  را ماشی    و بستم را ماشی    دری  و آمدم بی 

  .کردم قفل
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نیم و بود ترسیده چشمم بود شده دزدیده ستاره وقن   از

 .بگذارم تنهایش ایلحظه توانستم

 هم رسعت همان با و برگرداندم را ویلچر رسعت به      

، قفل کردن باز از بعد و برگشتم  شدم ماشی    سوار ماشی  

 .انداختم ستاره به نگایه و کردم روشن را ماشی    رسیــــع و

 تکیه ماشی    یشیشه به را رسش و بود بسته را چشمانش

 .بود داده

 .افتادم راه به احتیاط، با و برگرداندن را صورتم

 

 

. 

 

 ⛓  تیــــرآخر#

 ۸۰_پارت#

  عسکری_لنا#
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 از خمار چشمان که کردم پارک حیاط در را ماشی   

 :نالید و کرد باز را خوابش

 .رسده خییل -

 بود کرده تب .گذاشتم اشپیشان   روی را دستم پشت

 لرزیدیم هم کیم

یم - احت داخل، می  ،یم اسی   .شر یم خوب کن 

 .بست را هایشچشم دوباره و داد تکان آرایم به را رسش

 .خورد صورتم به رسدی موج که شدم پیاده ماشی    از

  لرزیدم، خودم به ایلحظه

 و بود رسد بسیار هوا واقعا .کردم جمع درهم را هایم اخم

 !زده یخ

  کلید دست با رسعت به     
 
 ویال سالن در سمت بزرگ

 سمت رسعت به و کردم باز را درش رسعت به و رفتم

 .برگشتم ماشی   
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 دید جلوی را ستاره بود محال وضعیت این در فعال

ین همه از دوری پس .بگذارم تنهایش حن   یا و بگذارم  بهی 

 .بود حل راه

یم فکر عیل و هامون جزبه همه که  بود عایل چه و

  .امداده طالقش کردند،

 .باشم داشته اعتماد توانستمنیم کس هیچ به فعال

 این خاطری به بلکه دوسن   روی از تنها نه عیل به اعتمادم

 با داشت دوست و داشت من زخم مشابه زخیم که بود

د آرام کیم من به کمک  .بگی 

 و پدر از اما، بود ناتن   عموی اینکه با هامون هامون، اما

 "عمو"وقت هیچ که آنقدر .بود ترنزدیک من به برادرانم

 .نکردم صدایش

 در دوباره احتیاط، با و کردم باز را  ستاره سمِت  دری      

  .گرفتمش آغوش

 .افتادم راه به خانه در سمِت  و بستم ارنجم با را ماشی    در

 .کرد پنهان اورکتم در را بود چسبانده بازویم به که را رسش
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 راهرو، به شدن وارد از بعد و رفتم باال آرایم به هاپله از

  .بستم کتفم با در

گ وجود سالمن   به  یک گرفته، خاک ویالی خانم گلی 

 .نداشت وجود درش غبار

 ِگلیم روی آرام به و .افتادم راه به آجری یشومینه سمت

 .خواباندمش شومینه جلوی گرد و رنگ آن  

 دل شومینه از بخواد رسد هوای این در دانستمیم بعید

 .بکند

نزدییک همان در مبیل روی و کردم خارج تنم از را اورکتم    

 از بعد رسعت به و دادم عقب را موهایم .کردم پرت ها

م زدن آتش  را به پایی    یطبقه هایاتاق سمت ها،هی  

 دو کنند، مرتب برایمان بودم گفته که اتاق   از و افتادم

 را تخت روی هایمتکا و الحاف یاضافه به و تشک

  .برگشتم سالن به دوباره در، بسی    بدون و برداشتم

 ستاره گذاشی    و هم کناری  در هاتشک کردن پهن از بعد

خانه سمت ها،تشک از ییک روی  در .افتادم راه به آشی  

 افکار توانستیم سوز لب چای لیوان یک باران   هوای این
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 به را آرامش و بزند کنار ذهنم یصفحه از را امریخته بهم

 .دهد هدیه من

 از همراهم تلفن زنگ صدای که شدم خانه آشی    وارد     

ون شلوارم جیب   آمد؛ بی 

 جیبم از را تلفنم رسیــــع و انداختم ستاره به نگایه اپن از

  .کردم خارج

 و کشیدم را رنگ سی    ایکون رسیــــع هامون اسم دیدن با 

 گذاشتم گوشم روی را گوشر 

 هامون؟ بله -

 .هامون یا توام عموی من نفهمیدم آخرش -    

 :شد کج کوچیک لبخندی به لبم یگوشه

 .ترم راحت هامون با من -

 :زد خندی تک

؟ -  چخی 

 :کردم روشن را ساز چای    

ی هیچ -  چطوره؟ ور اون اوضاع نیست، خی 
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 .بدنیست -   

 :دادم تکیه هاکابینت یلبه به و زدم پوزخندی

 !میده افتضاح معن   که نیست بد این -

 این .دیگه مونهیم لرزشم پای خورهیم خربزه که کیس -    

ه خودت چش تو دودش افتضاح  .بچه می 

 و شد تموم االن موندم، لرزشم پای خوردم رو خربزه من -

 .رفت

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۸۱_پارت#

  عسکری_لنا#
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 !شده تموم تو برای فقط پوالد، -

 تشنج خواب همش میگه س،ستاره فکر به خییل زهرا

 .کنهیم قرارین   زیادی بینیم،یم و کردنش

 :زدم را ساز چای یدکمه و کشیدم پوق  

 .ترمراحت اینجوری من بفهمه، کیس خوامنیم هامون، -

 حل وقت هیچ کن فک درصد یک جون؟ پرس تایک -

 قایم خودت پیشه رو ستاره خواییم عمرت آخر تا نشه،

؟  کن 

 :کوبیدم اپن رو هم در عصان   با و برداشتم لیوان       

 .کنم یم قایمش عمرم آخر تا اره -

 :گفت لب زیر یهللااالالاله

 فامیله؟ از فرد اون مطمئن   -

 :کردم پر چای از را لیوان و انداختم ستاره به نگایه     
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 روحیش نزدم، حرف راجبش ستاره با فعال ویل، نه -

 .بگذره باید مدن   یه شده کم خییل تحملش و داغوِن 

 :کرد آرایم یخنده هامون

 یآویزه میگم و چی    یه جماعت، زن دست از امان -

 بلد بغیل، و لوسن پرنازن، گربن، مثِل  زنا کن گوشت

 مثله دیگه ویل، پیشت بمونه شاید کن   نوازشش نباشر 

 .کنهنیم نگات قبل

 :دادم تکون و رسم و برداشتم را لیوانم

  ج   فهممیم -
 

 .مییک

 :کرد ایطعنه و صداپر یخنده

 که نبود جوری وضعیتت االن فهمیدییم اگر ...نه -    

 .کنه تهدید رو زندگیت کیس

نم که باران   به و ایستادم سالن هایپنجره از ییک جلوی

ه بود گرفته نمش  کرده کوتایه گفت،یم راست .شدم خی 

 .بودم

 چطوره؟ ستاره خوده -
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ه مسکنا سالمن   به -     .بهی 

 :کشید عمیق   نفس

 نگه رو زندگیت افسار بتون   اگر البته میشه، درست -

 و خانم خییل برعکس نیست بدی دخی   ستاره داری،

 با خوردن،یم قسم اسمش به که یاسمن   همی    .صبوره

 کار رسه رو ستاره دوساله تو ویل پرید بودی، پیشش اینکه

 .گذاشن  

 :گفتم آرام ویل کشیده

 !هامون -

 پرس؟ چیه -    

 .میاد خوابم خستم، -    

 :زد خندی ته

یم خر گوش تو یاسی    اگر من بساز، وزندگیت برو، برو -

 .هسن   خری چه دیگه تو ببی    بودم گرفته جواب خوندم

 :زدم خندیته

 .باش مامان مراقب -
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، تو بودم منتظر -
 

 .نشو مزاحمم برو بیک

یم پشت از را بالن   شیطان هر دست اشموقعه به هامون

 .بست

 .خدافظ -

 

 

. 

 

 ⛓  تیــــرآخر#

 ۸۲_پارت#

  عسکری_لنا#
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 .کردم خاموش را تلفنم هامون، تماس کردن قطع از بعد

 رس را بود شده خارج اشاولیه گرمیه از که چایم لیوان

 کناری را لیوانم .بردم لذت تنم شدن داغ از و کشیدم

 .گذاشتم

 سمت خانه، کردن تاریک و هاپرده کشیدن از بعد      

 به کشیدم، دراز دوم تشک روی کنارش رفتم؛ ستاره

دم گوش بود شده تندتر که باران   صدای نیم به و سی 

 رسیدیم نظر به جذابکی   آتش، نور یواسطه به که رخش

ه  هر روی را الحاف و گذاشتم رسم زیر را دستم .شدم خی 

 .کشیدم باال بیشی   دویمان

 و بیشی   دردش وگرنه شدیم رسد هایشاستخوان نباید

 .شدیم هم بیشی  

ه رخشنیم به چقدر دانمنیم       صدا و شدم خی 

م گرفی    آتش توک و تک و باران سمفنوی  گوش ها هی  

دم  .وبس بود حاکم تارییک بعد به جا یک از اما، سی 

 

                            *** 
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 بیدار زد،یم صدا را نامم ناله و درد با که ستاره صدای با

 .کرد نگاه ستار به گیچ   با ثانیه چند و شدم

 مشت را سالمش دست و بود بسته محکم را هایشچشم

 برای بود مانده کم شده چفت های دندان با و بود کرده

 !کند التماس کردنم بیدار

 اششده مشت دست و نشستم جایم رسه رسعت به     

 :گرفتم دستم در را

 بده؟ حالت چیشده؟ چته؟ ستاره -

ه رسم پشت به کرد باز را رسخش هایچشم      و شد خی 

 :گفت بریده بریده

م...درد...از...ا...ا...دارم...دا -  ...ُمسکن...مُ ...میمی 

 به نگاهم چرخیدنم، با و شدم بلند جایم از رسیــــع حرف ن  

 پمادهای و هاقرص انواع .افتاد هادارو یکیسه به

 .بودند کیسه در مخصوص

خانه سمته رسعت به  کردم آب از پر را لیوان   و رفتم آشی  

 .نشستم ستاره کناره هاقرص یکیسه با و
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 به اشچهره کم رسج   این و بود انداخت گل اشچهره

 روح کیم رسش، دوره باند آن با روحشن   صورت

 .بود بخشیده

 هاقرص از انبویه میان از رسعت به

 ستاره خورده به آب کمکم به و کردم خارج قوی مسکن  

 .دادم

ون رسش زیر از رو دستم   درد به منتظر و کشیدم بی 

ه کشیدنش  .شدم خی 

 .نبودم بلد هم صدقه قربان کنم، چه باید دانستمنیم

 من .بود دو هر نفع به شدم،یم ساکت که بهی   همان

 .آورمیم بار به گند بیصی   کردن دلجون   مواقع در همیشه

د آرام دردش حاال داشتم انتظار ویل بود احمقانه      .بگی 

 .کشیدم امریخته بهم موهای در دسن   و کشیدم پوق  

 .نحوی هر به کردم،یم منحرف را افکارش باید
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۸۳_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 داری؟ درد وقته خییل -

 :گفت حرص با و داد تکان دوطرف به رو رسش     

 ...رو انداخن   و دست...جنابعایل...خی  ...نخ -

 ادامه و کرد خارج لبانش از آج   و کرد مکن   حرفش میان

 :داد

 .گرفی    درد...دستم و دندهام ...شکمم -
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 پلیس کودگ در که آنقدر کاش .کردنم مراقبت از هم این

 .کردمیم بازی خاله هم کیم کردمیم بازی

 :کشیدم پوق   و کردم خیس رو لبم

 .نبود عمدی ببخشید -

 دست هایانگشت روی نگاهم که کشیدم پایی    رو نگاهم

 .موند ثابت چپش

ی  بجای
 دور مانندی حلقه کبودیی  دستش، در انگشی 

 .بود هم کوچییک زخم و انگشتش

 انگشت و گرفتم دستم در را چپش دست کردم، اخیم

 .کشیدم انگشتش کبودی روی نرم را شستم

ش  عکس خواستندیم وقن   بود، شلوارم جیب در انگشی 

  از
 

ند هاشکستیک ش بگی   .بیاورند در بودند مجبور را انگشی 

 :انداختم نگایه ستاره به

  چیه؟ این -

 باال را دستش خماری و درد با و کرد باز را چشمانش    

 :انداخت انگشتش به نگایه آورد
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 .دیگه کبودیه -

ه هایشچشم به جدیت با  :شدم خی 

 کرده؟ ورم طوری این چجوری میدونم خودمم-

 :چرخاند حدقه در را هایشچشم     

ت -  .بود سنگی    انگشی 

 جم هایش اخم که دادم فشار را انگشتش ورم هوان  

 :شدند

؟ یم چیکار ...آخ -  کن 

 بودم کرده مرخصش بیمارستان از امروز همی    لعنن        

یل خودم روی چرا  و برداشتم را انگشتم فشار نداشتم کنی 

  با
 

 :گفتم کالفیک

 .بده جواب آدم مثه -

ه جان کم آتش به و چرخواند را صورتش ن   با و شد خی 

 :گفت غم و حایل
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 و ندادم بردارنش، ازم خواسی   یم ...طالقه روزه ماله -

 دستم از فکنم شنیدم، شکستنم صدای شدیم درگی  

 .افتاده

 

 کردم؛ لمسش شلوار روی از و بردم جیبم سمت را دستم

ونش و کردم جیبم در را دستم بود؛ جا همان هنوز  بی 

  .گرفتمش هایمانگشت میان و کشیدم

ی  درخشید،یم آتش سوی کم نور میان در
 طال انگشی 

  هم باز فضا، کِم  نور در که بود سفیدی
 

 اششکستیک

 مزین کوچک هایالماس با که ردیق   دو با بود، مشخص

 در و خوردیم چشم به هاالماس خایل جاهای و بود شده

 .زدیم ذوق

ها خییل تکلیف باید        این باید ابتدا .کردمیم حل را چی  

 از ستاره هفته دو این در شاید بگذرد، اممرخیص هفته دو

 به هایشگفته از بتوانم و شود بهی   حالش کیم روج نظر

ک آن تکلیف و برسم جان    .شود مشخص دخی 

 کردی؟ پیداش کنه؟یم چیکار تو دست -
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  از سوزان نگاه مکث با      
 
گ  و گرفتم انگشی   از را امخی 

چشم زیر آرام را سالمش دست پشت .دوختم ستاره به

 چه؟ برای بود؟ کرده گریه .کشید هایش

 شده؟ ج   کردی؟ گریه ستاره؟ -     

 اشگونه روی ترمحکم را دستش و کرد فین   فی         

 درد از صورتش اما، کند پاک را هایشاشک آثار تا کشید

 .شد درهم اش،گونه روی کبودی و هازخم

ی -    اومدیم اشک چشمام نیست چی  

 در و کردم پرت باال هوا در را انگشی   و دادم باال را ابرویم

 :گرفتم مشتم

؟ یم خر بچه -  کن 

 :داد تکون طرف دو به و صورتش  

 ...من نه -

 را دستش .لرزید اشچانه و شد اشک از پر هایشچشم

 چشم آتش به و گرفت رو من از و گذاشت دهانش روی

 .دوخت
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. 

 

 ⛓  تیــــرآخر#

 ۸۴_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 و برخاستم جایم از دلجون   با و رفتند درهم هایماخم  

 روی از را دستش و نشستم رویش به رو و آتش به پشت

 .زدم کنار دهانش
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 هایششقیقه روی هایشاشک و بست را هایشچشم

 .انداختند خط

  چیه؟ برای تگریه -  

 :توپید و کرد باز را هایشچشم      

؟نیم و من وضعیت تو داره؟ پرسیدن -  بین 

 تونمنیم حن   رو کارها ترین ساده شم، بلند تونمنیم ازجام

یم الزم کمک هم دستشون   یه واسه من پوالد بدم؛ انجام

؟ یم درک شم  کن 

 !نه  

ه اشکش در غرق هایچشم به        هیچ ن   او و بودم خی 

 خط اشک اماشاره انگشت پشت با .ریختیم اشک ابان  

 رایه که دانستمیم .کردم پاک را اششقیقه رو انداخته

  .ستاره کناره در هم آن دارم، پیش در طوالن  

  توانستمیم بود پیش دوسال یا یک اگر شاید
 
 را آرایم زندگ

 ترین سخت در حاال ویل کنم؛ گذاری پایه کنارش در

  یمرحله
 
 .کردنش راه رسبه بود سخت اشزندگ

ین من، امابرای  !فرصت بهی 
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 .ابد تا کنم، ثابت را خودم توانستمیم االن    

 اشتباهم چغندر برگ با خانم؟ ستاره چیم اینجا من پس - 

؟  قرار مگه گفتم؟ چیا بیمارستان تو رفت یادت گرفن 

 بدیم؟ جدید فرصت یه زندگیمون و خودمون به نشد

 از نگاهش گرفی    العملشعکس تنها نداد، جوان   هیچ      

 .بود هایمچشم در دوختنش و آتش

  .بخواند چشمانم از را هایمحرف صحت خواستیم انگار

 :گرفت رویمروبه و کرد خارج دستم از را دستش 

؟ یم بازش -  کن 

 :انداختم دستش به نگایه    

ه شاید -  .بمونه بیشی   بهی 

 :کرد نچ  

 شده زخیم یکم رگم گفت پرسیدم، پرستارا از ییک از نه، -

 .شده کشیده پوستم رو شبقیه

 ییک که هایشناخن به و کشید باال را نگاهش و کرد مکن  

 :دوخت چشم بودند شده نازک و شکسته میان در
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 .کی   یم گی   ج   یه به یه میاد بدم کن، کوتاه ناخنامم -

 :دادم تکون رو رسم

 باشه -

 !بودم او مرد مثال بود، اموظیفه نه ...اطاعت به مجبور

 سیع اگر شاید کردم،یم کار بیشی   لغاتم تغیی   روی باید    

م کار به جمالتم در نامحسوس را " عزیزم" کردمیم  بی 

 .دانستمیم بعید هرچند باشم؛ ترموفق

 

 

 

. 

 

 ⛓  تیــــرآخر#

 ۸۵_پارت#

  عسکری_لنا#
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 ستاره کناره کوچیک، گی  ناخن کردن پیدا با بالخره  

 پایم روی را گی  ناخن .نشستم زانو چهار و برگشتم

 یک که باند چسب و گرفتم دستم در را دستش گذاشتم،

 آرایم به کردم، باز را بود شده پیچیده دستش دوره دور،

 که بلندی زخم به نگایه و برداشتم دستش دور از را باند

یم راست انداختم؛ بود، انداخته خط را دستش پشت

 اگر شاید .بود نشده خشک هنوز ویل، نبود عمیق گفت،

 .شود خشک هم زودتر بخورد دستش پوست به باد

 .کردم آغاز کوچکش انگشت از و برداشتم را گی  ناخن   

وع را هایشناخن مرتب و آرایم به  کردن، کوتاه به رسر

 کنم حفظ را شکلش هالیل حالت کردمیم سیع کردم؛

 .نداشتم رضایت زیاد کار این در بودنم موفق از هرچند
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چشم به نگایه و کردم مکث ایلحظه زد که حرق   با       

 .انداختم هایش

 تنها شد، پوچ امیدم یهمه فرستادی، و ممهریه وقن   -

ن   مملکت این مامور ذارهنیم که بود هامون آقا به امیدم

ه گناه  .بمی 

 

  دادم ادامه کارم به و کشیدم عمیق   نفس

م و شاخن   هایغول من -
ُ
 ...اینا اما بودم، دیده زیادی د

م شاخ
ُ
، د  تا کردم سیع خییل من بودن؛ وحشتناک داشی  

سم، بمونم، قوی لحظه آخرین  به نسبت نشم، ضعیف نی 

 اون چون شایدم ...باشم اهمیتن   فرسام طاقت دردهای

 ویل کشیدمیم درد کمی   باشم قوی کردمیم سیع موقعه

 !شده؟ چم نمیدونم االن

 ...کشهیم تی   وجودم تمام

 به و چرخوندم سمتم رو رسش

 

ه چشمام  :شد خی 
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 میشم؟ خوب من ...پوالد -

 

 مشتم در را گذاشتمیم داخلش را هایشناخن که دستمایل

 :کردم جمع

ی از زودتر کن   اراده -  خوب بکن   رو فکرش که چی  

،  .بخوای کافیه فقط مییسر

 .کشید عمیق نفیس و بست را چشمانش  

 :کردمیم نگاهش باال از و بلندشدم جایم از

 بزنیم؟ شام -

 :گفت مکث با و کرد باز را چشمانش    

 .اره -

 

 

. 
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 ⛓ تیــــرآخر#

 ۸۶_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

ی ویال یخچال در  پیدا بودم آورده خودم که آب جز چی  

 بیست ایفاصله که مارکن   سوپر از شدم ناچار .شدنیم

 فردا هرچند بخرم، است الزم هرچه دارد، ویال با قدیم

 و رفتمیم فروشگاه به باید شدیم بیدار ستاره اینکه از قبل

  .کردمیم خرید را هفته دو مایحتاج

 !بدی من خورده به و این نکن فکرشم -     

 

  بست را هایشچشم و گرفت رو    

 :بردم فرو لیوان در را ن   اهمیتن  

 .میدم خوردت به چون نیست، کردن فکر به نیاز -
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 :غرید حرص با و سمتم برگشت دوباره

 .خورمشنیم نکن اذیتم پوالد -

 کردم بازش و برداشتم را کیک یبسته

 بیسر  خوب زودتر تا خورییم ستاره، کن گوش حرف -

نیم درد هاتدنده نیار فشار خودت به آنقدرم  .گی 

 

 :نالید

 آخه؟ کردم درگاهت در گنایه چه من خدا آی -

هیم درد معدم بخدا پوالد  ...تونیم گی 

 :کردم نگاهش خبیثانه و بردم فرو دهانش در ناگهان   را ن  

هنیم درد - ؛ تلقی    خودت به گی  س نکن  ین   نی   کیکت شی 

 .شهنیم هیچیت کنهیم شخنن  

 :کردم اشاره لیوان به چشم با

 .گرسنمه حسان   منم که باش زود بخور -

ی کِم  مقدار هر بعد       خورد،یم حرص و زور با که شی 

 .چپاندمیم دهانش در کیک ایتکه
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 را لیوان نصف تا فقط زور با که کرد مقاومت آنقدر آخر

 .بخورد شد راض  

 کالباش پرمالت ساندویــــچ از و گذاشتم کنار را لیوانش

  گاز بودم کرده درست خودم برای که
 
 گرفتم بزرگ

 

 نخوردی؟ غذا وقته چند -

 

 اگر دخی   این نشست لبم یگوشه کوچیک لبخند     

 .مردیم ریختنیم را زهرش بود مار مانندِ 

 رفتیم یادم که بودم درگی   انقدر دزدیدنت؛ وقن   از -

ی  با تونستم که غذاییه اولی    هامدت از بعد .بخورم چی  

 شاید موضوع این از بعد کردمیم فکر .بخورم آرامش

ی قورمه یه پختتدست با و خودم  ...کنم مهمون سی  

 :دادم ادامه و کردم اشاره املقمه به

ی قورمه -  حسان   ویل نیست توام پختدست نیست، سی  

 .چسبیده بهم
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 کرد سیع و داد تکان درد، از اخیم با را راستش دست   

 :نشوند اذیت هایشدنده تا بکشد آرام اما عمیق نفیس

 عاشقمم اگر هرچند داری، دوسم انقدر دونستمنیم -

ی قورمه واست عمرا باشر   .کنم درست سی  

ه نگایه  گاز جوابن    و انداختم چشمانش به کوتاه و خی 

  .گرفتم ساندیچ از دیگری

، دوست  شابد نداشتم جوان   برایشان ...عاشق   داشی  

ی آینده از و نداشتم مورد دو این به حیس چون  خی 

 .نداشتم

 :کردم مهمانش تلچ   لبخند و دادم قورت را املقمه

؟ قیمه -  ج 

 :کرد نگاهم چپ چپ     

 .بخور جلوتو -

 بعید دادم، ادامه املقمه خوردن به و انداختم پایی    را رسم

 .بیاید بدش کالباس از دانستمیم
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 دیده بودیم رفته ماموریت به باهم که باری دو ییک، آن

 از هم آن خورد؛یم خایل خایل را کالباس باری چند بودم

 .اشمعمویل نوع

 !من خدای

ا این من چرا  بود؟ یادم چی  

ی موقعه آن  .نبود هم خواستگاری از خی 

 .بودم نکرده دقت آنقدر کیس به حاال تا

 یاسمن یعالقه مورد غذای دانستمنیم دوسال تا من

 !چیست

 یبسته خودم با گشتمبریم که هاماموریت از همیشه   

 
 
 وقت هیچ و آوردم،یم یاسمن برای پاستیل از بزرگ

 که هابعد و ندارد دوست پاستیل اصال او که نفهمیدم

اف را این علن   شد بدخلق  کرد؛ اعی 

 .فریاد و داد با

 ...استبچه سقط دردش کردمیم فکر ساد چه من
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. 

 

 ⛓  تیــــرآخر#

 ۸۷_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 کجاست؟ گوشیم میدون   تو -

 را رسم و دادم قورت نجویده جویده، را لقمه آخرین    

 :دادم تکان

 .سوخته ست، خونه -
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 .کشید باال بیشی   را ملحفه و کرد جمع درهم را هایشاخم

 جور و جمع کیم از بعد و بلندشدم جایم از سین   با

خانه چراغ کردن،  کناره دوباره و کردم خاموش را آشی  

  .برگشتم ستاره

 اشگرفته گچ پای کناره و برداشتم را همراهم تلفن

 .نشستم

 .حموم برم خوام یم -

 :انداختم باال ابرون   و سمتش برگشتم

 !دیگه؟ گرفته شوخیت -

 :کرد نچ      

 نزن چونه باهام تروخدا حموم، برم باید جدیم جدیی  -

 نکردم حموم وقته خییل

 :دادم فشار را پاور یدکمه

 ندارم بقیه با مشکیل .بعد بشه بهی   رست ترک کن صی   -

 .نحله پالستیک یه با

 :گفت حرص با
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هیم پیاز بو نکنه حموم هفته یک آدم پوالد، -  من نه گی 

 .نکردم حموم گ از نیست معلوم که دیگه

 :انداختم باال را هایمشانه

ی که من -  .نکردم حس چی  

 :چرخاند حدقه در را چشمانش

 .کنمیم حس من پوالد -

ه شده عاض  :شدم اشخی 

  بیسر  بیدار شب -
 

ی دردی بیک  و جوابت عمرا دارم چی  

 .بدم

خانه سمت و شدم بلند جایم از       که افتادم راه آشی  

وع دستم در امگوشر   یصفحه به .کرد خوردن زنگ به رسر

ه دادیم نشان را مادر نام که گوشر   هایاخم با و شدم خی 

خانه وارد درهم  هایشانتماس جواب قطعا اگر .شدم آشی  

 زیاد توانستنیم هامون شدند،یم پیگی   بیشی   دادمنیم را

د را شانجلوی  .بگی 

 گوشم روی را گوشر  و کردم وصل را تماس اجبار به

 :گذاشتم
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 .خانمم زهرا بله -

 :توپید

؟ هست معلوم سالم، علیک -  و معصوم طفل اون کجان 

 اصال داری؟ هم وجدان تو پوالد بردی؟ کجا حالش اون با

 رسویل؟ پرس تو

 

 .هایم دادن جواب عاقبت و آخر هم این کشیدم پوق      

 چیکار دارم دونمیم خودم من نکن، جیمسی    منو انقدر -

 .باشم دور همه از خوامیم فعال .کنمیم

 

 آخه؟ میدی حرص و من انقدر چرا مادر؟ چته تو پوالد -

 کردی؟ چیکار مردم دخی   با

 

 :رفت باال صدایم هوان      
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ی اون -  یم شما که دخی 
 
 مطمی    بود، من زن روزی یه گ

خانومات و تو ببینم ...نکشتمش باش  یه تونیدیم دخی 

 !نه؟ یا کنید ولم خودم حال به مدت

 

 خاموش کامل را گوشر  و کردم راقطع تماس رسیــــع    

 کردمیم احساس کردم؛یم روشنش دیگر اگر عمرا کردم؛

 .امبریده عالم و دنیا از

 ستاره کناره دوباره و کردم پا و دست پالستیک چند رسیــــع

و درهم هایاخم همون با و برگشتم  پیچ پالستیک به رسر

 .کردم هایشگچ کردم

، حرف خانم زهرا با اینجوری نباید - هیم دلش بزن   .گی 

 دوباره و کردم نگاهش چشیم زیر و نیاوردم باال را رسم

 :شدم کارم مشغول

 .مجبورم مدت یه -

؟ و طالق موضوع اصل بهشون -  نگفن 

ون پرصدا را نفسم      :دمیدم بی 
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ه ندونن نه، -  .بهی 

 

 

 

. 

 

 ⛓  تیــــرآخر#

 ۸۸_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 .بود زیادی هایفشار هم پوالد بر

بچه که من ویل بیاورد، خودش روی به کمی   کردیم سیع

  .نبودم دوساله ای
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 مجهول یمسئله تنها و تنها بودیم اینجا در که مدن   تمام

 !بود اممهریه گِل  سبد آن ذهنم

 .رسید دستم به چگونه سبد آن دانستمنیم هم هنوز

 سبد آوردن از ساعت چند اختالف با که است درست

 از تر سالم کیم توانستمیم شاید اما .شد پیدایش پوالد گل

ون جاآن  .نباشم شده له آنقدر تا بیایم بی 

ه حمام یآینه در خودم به و کشیدم آیه      شدم، خی 

  خون و بود کبودی بدنم جایبه جای
 
 الغر بسیار و مردگ

 سالم دست یک و حوله با و کشیدم آیه .بودم شده

  .کردم خشک آب قطرات از را تنم آرام آرام مانده،

 پوشیدم زور با و دست یک کمک با را شلوارم و زیر لباس

 .اذیتم چقدر زیرینم هایدنده جانب از دانستیم خدا و

 دست با و کردم رد هایم دست از را تینم**سو های بند

عهده بر بعد با به جااین از داشتم؛ نگهش جلو از سالمم

ه بسی    دست یک با که چرا بود پوالد ی  شدن   هایشگی 

 .اصال نبود
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ه ابتدا همیشه که من   مخصوصا  روی جلو از را هاگی 

 .بیافتد راه زودتر کارم تا بستمیم شکمم

 تا که بود دریت زدم، صدایش و کشیدم عمیق   نفس    

 از نبود، مهم ویل شدمیم رسخ خجالت از بعد ایثانیه

 پیشنهاد خودش دیگر طرق   از و بود شوهرم هنوز طرق  

 .کند کمکم هایمسلبا پوشیدن در بود داده

هدست که نکشید طویل   در و رفت پایی    حمام در یگی 

 باعث و شد حمام وارد رسدی هوای پوالد ورود با .شد باز

 .بلرزد تنم شد

مم از رسج   کبودم صورت خداروشکر  پوشاندیم را رسر

 .شدمیم شکیل چه دانستیم خدا وگرنه

م واقعا  همرس که بود نییم و دوسال پوالد بود؛ آوررسر

عیم و رسیم  !کشیدمیم خجالت او از من و بود رسر

ه بسی    از بعد         کمرم و کتف دوره که پالستییک هاگی 

 از که را زمستانیم ُبلی    کرد کمکم و کرد باز را بود بسته

 یموقعه دانستیم خدا فقط .کنم تنم بود، آورده خانه
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 کشیدم، درد چقدر لباس آستی    از راستم دستم کردن رد

 .بیاورم خودم روی به کمی   کردم سیع پوالد ترس از ویل

 آلوده بخار و آورخفقان فضای از کمکش با بالخره     

ون حمام  جلوی هایخواب رخت به دوباره و رفتیم بی 

 .برگشتیم شومینه

 حمام در و بود شده محاالت  از برایم نشسی    صاف

 پشیمان آمدنم حمام از که بودم شده اذیت  آنقدری

 شده خالص سنگنیم هجم از که خداراشکر اما بودم،

 احساس رسم دوره خیس یحوله وجود با حن   و بودم

 .کردمیم سبیک

م پوالد      گرفته جان دوباره آتش میانه درشن   هی  

 روی کنارم تنشط در سفیِد  ِِ رکان   همان با و انداخت

 .نشست تشکش

 :زدم کنار کیم رو رسم که برد حوله سمت را دستش

 .ایخسته ...کن ولش -

 .بیسر  بدتر ممکنه شده، بهی   یکم تازه خوردگیت رسما -

 :کردم پرت باال به را رسم
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 .خستم بخوابیم فقط شم،نیم -

 دیگر هم پوالد و بستم را چشمانم رسیــــع امجمله پایان با

 .استخسته اوهم بود مشخص .نزد حرق  

 

 

 

. 

 

 ⛓  تیــــرآخر#

 ۸۹_پارت#

  عسکری_لنا#
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یم پیچ امبین   زیر کننده ضدعفون   هزارچی    و الکل بوی   

 .بود انداخته قلیان به راه معدم باوری، غی   طرز به و خورد

ه بودین منتظر -  بیاریدش؟ تا بمی 

 امهوشیاری به کیم امنزدییک در صدان   شنیدن با    

 .کردم تی    زا هایمگوش و شد اضافه

م خانم - ا بعیص   شما محی   االن منم دون  نیم رو چی  

 .بمون ساکت ...پس  ندارم حسان   و درست عصاب

 

انش و خدا  گونه این که بود پوالد این کنند بخی   پیغمی 

 !زد؟یم حرف

 باز را هامچشم بود که زوری هر با ویل بود، سخت     

 هایاخم با که افتاد ایجسه ریز دکی   به نگاهم که کردم

ه من به درهم  ...پوالد و بود خی 

 .بود ایستاده دیگرم سمت در پوالد 

 را مرد این من ویل، دادیم نشی    را آرام بنظر ایجلوه

 !شناختمیم خوب
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 :گفت همزمان و کرد چک را رسمم و شد خم دکی      

 یه دیده، آسیب هاتوناستخون هم خوردین رسما هم -

  کنید؟یم هم حموم نگذشته هفته

 

 و رومنیم رو از من دید وقن   و کرد راست را قامتش    

 دوزم،یم چشمانش در را بیخیالم نگاه صبح خودِ  تا احتماال

زن ماننِد  و داد تکان تاسف از رسی  نچ نچ غرغرو هایپی 

 :کرد

 مراقب بیشی   شماهم ...مرخصید شد تموم رسمتون -

  .باش خانومتون

 

 .را پوالد آلودغضب نگاه ندیدم و بستم را هایمچشم

دم گوش دکی   هایقدم صدای به فقط   طویل و سی 

 .رسید گوش به در شدن بسته و باز صدای که نکشید

 یک به که کردم آغاز را سه از معکوس شمارش دلم در

 .رسید گوش به پوالد عصن   و حرض صدای نرسیده،
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 رو بالغ مرد صدتا مغز تون  یم تنهان   به ...آخ ستاره، آخ -

کون    .بی 

 

 :کردم باز را چشمانم و گرفت کوچیک کمانک لبم ناگهان

اف هامتوانان   به اینکه از -  .شمیم لذت غرق کن  یم اعی 

 

 بدی تکان تخت که زد تخت ی پایه به لگدی ناگهان

  .کشیدند تی   هایم استخوان یک به یک خورد

 مهمان هایملب و شد بلند نهادم از آه نکشیده ثانیه به

 .شدند هایمدندان

 هان؟ کنم؟ چیکار تو دست از من لعنن   -

 ...بگو خودت 

یم بال بال داشتم شهر این تو رسکنده مرغ مثه شب نصف

 .زدم

  این ذارینیم چرا ستاره؟ بفهیم خواینیم چرا تو
 
 زندگ

 حالیته؟ میارم کم دارم من کنم؟ درست رو برده لجن
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 خدانشناس چندتا گی   حماقتام، خاطری  به دوماه نزدیک 

 تونستم که حاال و شنیدمیم تهدید باید یه و بودی افتاده

،نیم ول گرفن   رو ناسازگاری رس بدم نجاتت  خودم کن 

 دور رسوصدا از دوهفته اینجا آوردمت سیاه؛ بدرک

،  دست و درمیاری بازی واسم داری بشه، بهی   حالت باشر

 .داریبرنیم لجبازی از

 کنم؟ جمش و زارلجن این خواینیم

 .کنمیم راحتت بگـــو خب

 

 افتاد، تنم به که لرزی از و کشید فریاد را آخرش یجمله

 گو به محکمش هایقدم صدای که بستم را هایمچشم

 از را امشانه در محکم شدن بسته صدای آخر در و رسید

 پراند ترس

 

 

 

. 
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 ⛓  تیــــرآخر#

 ۹۰_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 هایاشک گذاشتم و کشیدم رسم روی محکم را ملحفه

ی رسعت بغضم، شدن شکسته با روانم ند بیشی   .بگی 

 هایرفتار این و من بود؟ آمده رسم بالن   چه دقیقا

 رفتارها؟ این بود چه اثرات چه؟ یعن   بچگانه،

 باور هنوز من که چرا .دربرود کوره از داشت حق    

 ساخته ناباور گونه این من .باشد نداده طالقم نداشتم

 جدید ایستاره من از آمد رسم بر که بالهان   بودم، نشده

 برای خودش، کردن تحمل که ایستاره .بودند کرده خلق

 !بود سخت خودش
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  یک دنباله من اینکه نه مگر    
 
 چه پس بودم؟ آرام زندگ

 بود؟ آمده رسم بالن   چه شد؟

                           *** 

 

 نگه ویال جلوی را ماشی    کردیم درد شدت به که رسی با

  .شدم پیاده ماشی    از رسعت به و داشتم

 .کنند آرامم توانستندیم خواب و مسکن قرص یک تنها

 .کردم باز را ستاره سمت دری  و زدم دور را ماشی   

 .بود مشخص هایشاشک رد ویال هایکوب دیوار نور زیری 

  برابرش در بودم رفته در کوره از زیادی

  کنم؟ چه اما

  این صالح خواستم،یم را صالحش من
 
 در شده آباد زندگ

 ...لجن

  این
 
 صدن دزدیده بود؛ شده ساخته اشتباه به باریک زندگ

  این دیگر اتفاقات و ستاره
 
 حاال و بود کرده پودر را زندگ

 من بچینم، مرتب و آرام را آجر به آجر خواستمیم من،
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  این
 
 من برای کیس نه که چرا بودم، کرده قبول را زندگ

 گونهاین تواندیم ستاره مثله کیس نه و است ستاره از بهی  

 .کند تحملم

 کارهایم و خودم از حن   گایه شناسم،یم  خوب را خودم

 !شومیم عصن  

 

و خواستنیم دلم .بودم شده نگرانش       و داد به رسر

 ...ویل کنم فریاد

 بودم عصن   کارهایم و کارهایش از کشیدم، عمیق   نفس

  به ویل،
 
  .را دکی   آن هایحرف بود رفته یادم سادگ

مش شناسروان پیش باید بود گفته دیده آسیب روان تا بی 

 تا را رسوصدا و دعوا بود گفته شود، درمان اش

 داده انجام را هااین عکس من و کنم قطع حداالمکان

 .بودم

 کمرش زیر را دستم آرایم به و شدم خم کشیدم، آیه   

 پیچیده گردنم دوره استخوان   و کوچک دسن   که بردم

 .شد
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 بدنم به شده وارد شوک و بود ماند هوا در دومم دست

 .کرد درگی   نی    را هایمسلول

 :شد پخش گوشم زیر درست دارشبغض صدای

 بچه دارم االنم حن   شده، بچگانه زیادی خلقیاتم میدونم -

 !ببخشید ...درمیارم بازی

 این دخی   این شدند، جمع دیگر هم در بیشی   هایماخم    

 :درمانم هم و بود شده درد هم روزها

ه رسده هوا -  .داخل بریم بهی 

 .گفت "نه" بلندی صدای و لجبازی با

ه نصورتما میان نزدیک یفاصله از و کشید پوق    اشخی 

 :شدم

 .نشو بدی دخی   -

 

  :کرد فین   فی   

؟یم منو -  !بخیسر
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 هایگربه بچه مانندِ  رفت باال نریم به لبم یگوشه    

 !بود ثواب شانخوردن که بود شده ملوش

 شهیم مگه بزن   حرف لوس یگربه یه مثه وقن   تو -     

 !نبخشم؟

 

 

. 

 

 ⛓  تیــــرآخر#

 ۹۱_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 :کشیدم پوق   و داشتم نگه ویال جلوی را ماشی   
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 تازه یپرسبچه یه کنمیم حس عیل، کنم چیکار دونمنیم -

 .رسیدم دوران به

 :زد ایخندهته گوشر  پشت از

 .بشین   زندگیت رسخونه آدم مثه باشر  تو تا حقته، -

 :شدم پیاده ماشی    از عصن  

یم آزارش دارم بیشی   باکارام کنمیم حس عیل، فکتو ببند -

 .دم

 :کشید عمیق   نفس گوشر  پشت از

، رسیده دوران به تازه همچینم -  کن  یم حس اینکه نیسن 

 اینه یدهنده نشون دییم آزارش اخالقات با داری ممکنه

 به پس، بدی آزارش نداری دوست خب، و مهمه برات که

 شیطنت و محبت یکم البته جلو برو فرمون همی    با نظرم

 .نیسر  ترسناک بکن اخالقت قایط

 .دادم باال را صندق

 بعد را خودم مغز اول بودم ترکانده رسما دیشب محبت با

 بود سخت ما هردوی برای باورش را؛ ستاره هایچشم هم

 !بودم گفته خودم را جمله آن من که
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ی؟ از چخی   -     کالنی 

ی ...هاپیچون  یم خوب -     همیشه، مثله نیست خی 

ه میاد، مجرم ون بدتر زندان، می   .میاد بی 

ون صندق از را خریدها یکیسه اولی     :کشیدم بی 

ه اون رساغ کیس -  نیومد؟ دخی 

 :گفت رسیــــع    

 اینجان   اصال یا نداره رو کیس یا دخی   این انگار نبابا -

 .نرسیده حاال تا دفنشم و کفن مجوز ...نیست

 

 گذاشتم اول یکیسه کنار را خرید سوم و دوم هایکیسه

 :بستم محکم را صندق در و

ی واسه شهرداری فرستادییم هارو بچه از ییک -  .پیگی 

 :کشید ایخسته پوف

ی شخانواده از که فعال - ی ویل نشده خی   ...کنمیم پیگی 

ون جیبم از را خانه هایکلید و پریدم حرفش میان  بی 

 :آوردم
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ی ...برم من - ؟ خواسن  یم چی  
 

 بیک

 :گفت کرده هل    

ی هیچ   -  .زنت پیشه برو بیخیال نیست چی  

 

 دری  هایپله سمت و کردم بلند دست یک با را هاکیسه

 :افتادم راه سالن

 .فعال پس باشه -

 .باشید خودتون مراقب خدافظ -

 .گذاشتم جیبم در را همراهم تلفن و کردم قطع را تماس

 وارد کلید چرخاندن با و بردم فرو قفل در هارا کلید    

 کردن منتقل با .بستم پایم با را در و شدم خانه راهروی

 سالن سمت خالیم دست به خریدها یکیسه سه از ییک

 .افتادم راه

 رسه که ستاره دیدن با و انداختم شومینه سمت نگایه     

 سمت و چرخیدم رسوصدان   بود کشیده دراز جایش

خانه  افتادم۔ راه آشی  
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 بودی؟ کجا -

 دوباره بعد و کرده مکث ایلحظه صدایش شنیدین با    

 :دادم ادامه راهم به

 .خالیه یخچال ...خرید -

 در را سویــــچ که همزمان و گذاشتم می    روی را هاکیسه

خانه از دادمیم بازی دستم ون آشی   ه و رفتم بی   به خی 

 .افتادم راه بود ستاره که مقصدم

 و گذاشتم ماننزدیک می    روی را سویچم و شده خم    

 و برداشتم گردنم دوره از را گردنم شال ایستادم؛ راست

 شومینه سمته صورتش که افتاد ستاره به نگاهم ایلحظه

  .کشیدیم ناموزون   هاینفس بسته هان  چشم با و بود

 از را پالتویم که همزمان و نشست ابرویم دو میان اخیم

 :گفتم آوردمیم در تن

؟ -  !نیس؟ جوری یه نفسات خون 

 هم از هایماخم که کرد هویم بسته هایچشم همان با     

 :نشستم کنارش و شدند باز

 شده؟ج   -
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 :چرخاند سمتم را صورتش و کرد باز را هایشچشم    

 .نبودی تو، ...خب و اومدیم دستشویم - 

 :زدم عمیق   پلک و کردم نچ  

  داری؟ درد االن ...االن -

 .بیارم مسکن واست اذین   اگر

 :انداخت باال سمت را رسش

 .خوردم رفتم خودم نه -

 سمت و شدم بلند جایم از اخم با و شد چفت فکم

خانه  :افتادم راه آشی  

؟ نکرده مونده کاریم نبودم در -  باشر

 :کشید پوق      

 .خب داشتم درد نزن غر -
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وع عوض در و ندادم جوان       خرید کردن جا جابه به رسر

 .کردم ها

ی به رسی حتما باید   زدم،یم کالنی 

یم جسد آن برای کاری باید و بودم من پرونده آن مسئول

  .کردم

 .آوردمیم حرف به را ستاره باید قبلش

 را وقتم از دقیقه ده که هاخرید جان  جابه از بعد     

 ایقهوه ایحوله با دستانم کردن خشک حال در گرفت؛
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خانه از رنگ ون آشی    پایی    رسی با همزمان و رفتم بی 

 :گفتم

ی برم رس یه باید -  ...کالنی 

  بردم باال را رسم حرفم میان پریدنش با

؟ یعن   -  بری؟ خواییم ج   واسه ج 

 :نشستم زمی    روی پایش کناره و کشیدم عمیق   نفس     

 فردا تا کنم شونریس و راست باید دارم افتاده عقب کار -

 .گردمبریم شب

 آتش به دوباره و کرد جمع درهم شدید را هایشاخم

ه شومینه  .شد خی 

 :گفتم و کردم مالیم را لحنم

 گردم،بر زودترم شه تموم زودتر کارام اگر میدم قول -

 حله؟ کنارت بیان شوهرشم و خانم هدیه میگم

 :داد باال را سالمش یشانه    

 ...دونمنیم -
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ه اشچهره هایکبودی به و کردم خیس را لبم  شدم خی 

 ویل دادنیم نشان انعطاف اصال اتفاقات آن با رابطه در

وع جان   یک از باید  .کردمیم رسر

م؟ دارم کاری چه واسه پرشنیم -      می 

 مکث با و انداخت بهم نگایه چشمش یگوشه از   

 :چرخاند سمتم را رسش

 کاری؟ چه واسه -

 پرت بود ماننزدیک که مبیل یدسته روی را حوله    

 :کردم

 دخی   یه بودی، اسی   اونجا که نبودی تو فقط بالخره -

 .بوده اونجا هم ساله پونزده حدودا

ه اشچهره به دقیق حرفم درپایان  به اشهچهر .شدم خی 

 هایشچشم در غم از ایسایه و باختیم رنگ مراتب

ه من به شد، هویدا  در روحش داشتم یقی    اما، بود خی 

 .است چرخش حال در بازیافت یکارخانه همان

 :بست را هایشپلک که کردم زمزمه را نامش آرام

 !سالشه شونزده -
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ی ستاره از بودم مطمی    .زدند برق   چشمانم       چی  

م  .شودیم دستگی 

 :کرد باز را هایشچشم و کشید عمیق   نفس

ش، سوال آروم آروم نیست نیاز -  بی 

س رو بدون   خواییم هرج    .دمیم جواب رو شونهمه بی 

 

 

 

. 
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 .بیسر  اذیت خوامنیم -  

 :چرخاند طرف دو به را رسش

ی نداره اشکایل -  .شهنیم چی  

ی ستاره،   خودش داشت سیع هم هنوز و بود قوی دخی 

 باید من بود؛ این عکس حقیقت اما، دهد نشان قوی را

 .کردمیم را حالش رعایت

 را بست نقش ذهنم در که سوایل اولی    مکث کیم با

 :پرسیدم

؟ و فامیلش و اسم -  میدون 

 :داد قورت را دهانش آب و داد تکان رو رسش    

 .محبون   شیوا اره -

 :پرسیدم بالفاصله و کردم تکرار خود با لب زیر را اسمش

ی زدی؟یم حرف باهاش -  اصال بود؟ گفته خودش از چی  

 بود؟ اونجا گ از

 :داد تکان را رسش     

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 پرحرق   دخی   چرا، اون اما زدمنیم حرف باهاش زیاد من -

 .آوردنش من از بعد بود،

 :دادم تکان را رسم

 گرفتنش؟ کجا و گ اصا نزد؟ حرق   زندگیش محل از -

 :داد تکان طرف دو به را رسش    

ی -  دقیِق  محل بود نگفته زندگیش محل راجب چی  

 با شهر از افتاده دور یکوچه یه ام،ا دونمنیم گرفتنشم

 وضع گفتیم تازه ...گرفتنش که داشته قرار پرسشدوس

 داره خودشم از ترکوچیک برادر یه و ندارن خون   مایل

ان   تنها اینا
 .بود گفته که بودن چی  

 

 :کشیدم موهایم در دسن   و کردم نچ  

، کاق   - ، بخورم بدرد نیسی   ی دیگه مطمئن   نیسی    چی  

 نگفته؟

 .کرد زمزمه آرایم ی" نه" و کشید عمیق   نفس    

 :گفت و نشست اخم آبروانش میان ایلحظه
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  خوبه؟ روحیش حال اصال پرش؟نیم خودش از چرا -

 

ه چشیم زیر و شکستم را انگشتانم قلنج      شدم؛ اشخی 

 .نداشت خی   مرگش از اصال انگار

 :کشیدم پوق  

 !خونست رسد تو االن دخی   اون ستاره -

 

 ویل شدند باز هم از هایشلبا و شد گرد هایشچشم    

 .زدنیم حرق   هیچ

 آتش هایشعله به و گرفت چشم من از عمیق   مکث با

 .دوخت چشم

 :کشیدم صورتم روی پایی    تا باال از را دستم

ی یه میشم پا ...من نکن؛ فکر بهش -   چی  

 .کنم پا و دست
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 برگشتم خانهآشی    به دوباره و شدم بلند جایم از بالفاصله

 سبک ناهاری کردن حاض   حال در که مدن   تمام در و

ه ستاره به اپن از بودم  العمیلعکس منتظر و بودم خی 

 .نه اما، بودم

خانه در که مدن   تمام در       بودم آشی  

ه ستاره  .بود شومینه آتش به خی 

 بیاید حرف به کنم کاری و بروم تا رفتیم جلو پایم گایه

ون را غمش و  او که رسیدمیم نتیجه این به اما، بریزد بی 

 .بیاید کنار وضعیتش و خودش با ابتدا باید

 

 

. 

 

 ⛓  تیــــرآخر#

 ۹۴_پارت#

  عسکری_لنا#
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ون صدا پر را نفسم و کردم نچ    :دادم بی 

یه، زن خانم هدیه ها،نکن   بدقلق   ستاره -  یه که  همی    پی 

 .خیلیه خودش کنهیم درست لقمه

  

 از ایتکه سالمش دست با و انداخت باال را هایششانه

گرد  :برد دهانش سمت چنگال با و برید را جلویم همی 

 .برمیام خودم پس از خودم بیاد شبا فقط بگو بهش -

گرد یتکه آن که آن از قبل  کند فرو دهانش در را همی 

 :کشیدم دستش از را چنگال

 .زن  یم خودتو حرف داری باز -

 :گفت و رفت ایغره چشم

 مگه نکن من اسی   رو زنه اون بعدشم بده، و چنگالم اوال -

 نیم
 
ه؟ گ  پی 
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 :کردم خیس را لبانم و انداختم ظرف در را چنگال     

، تنها خوامنیم ستاره نکن لجبازی -  دو از کمی   رفتنم باشر

 .باشه راحت جانبت از خیالم بذار کشه،یم طول روز

 

 :کشید آیه و آمد پایی    لجبازش موضع اون از هوان  

  باشم تنها یکیم خوبیه فرصت -

 روزا این نیومدم، کنار افتادِ  اتفاقات و خودم با هنوز

 خودم از حرصم گذره،یم کننده خسته و گنگ برام خییل

 .دراومده دیوار و در حن   و

 

یم درکش بودم؛ نظارگرش خسته نگایه با مدت تمام در

 وسط از دستم که هاماموریت از ییک در هم من کردم

 اکیدا تنهان   ویل .بودم شدن دیوانه حال در بود، شکست

 .بود ممنوع ستاره برای
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ی به خواستمنیم  باز ترسیدمیم طرق   از و کند فکر چی  

 .بیاورند رسش بالن   بخواهند هاخدانشناس آن

 حال در رسما مالیمت، راه از شدن وارد جز نبود رایه پس

 .بودم حساسش یروحیه از سواستفاده و زن   مخ

 

 آرایم به را دستش دو هر و دادم حل کناری به را سین      

دم انگشتانم میان را سالمش دست و گرفتم  .فرسر

 من طرق   از خورهنیم بدردت تنهان   االن تو جان، ستاره -

 .بشه تکرار بازم پیش مدت یه خوامنیم

 ویل، بذارتت خودت حال به میگم خانم هدیه به اصال

 کن کمکم و بیاراه کنم،باهام ولت تنهان   تونمنیم واقعا

 .نیست خوب اصال وضعمون

  

 آب قدرت تمام با ستاره اما، بودم جانبش از جوان   منتظر

  از ناشر  که اشبین  
 
 بعد و کشید باال را بود رسماخوردگ

ه چشمانم در ثانیه چند کهاین از  پایی    رس بود، خی 

گرد یتکه همان به و انداخت ه همی   :شد خی 
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 .باشم راحت خوامیم بیا، زود -

 :این از هم این خدایا اوه کشیدم ایهآسود نفس

 .نباش نگران میام زود -

 .آرومیه و خایک زن خانم هدیه

 

 .نزد حرق   دیگر و داد تکان ریز را رسش فقط     

 کردم بلند را سین   شود عوض نظرش اینکه از قبل هم من

 رفتم خانهآشی    به و

ی آخرین دقیقا خانه هایکار انجام  بود ممکن که بود چی  

 .کنم فکر آن به

 اما، دادمنیم انجام را هاکار این جدی صورت به هم االن 

 .بود ستاره به ختِم  هاشلویع   این یهمه و بود شلوغ رسم

  هایمشغله آنقدر روزی کردمنیم فکر گاههیچ
 
 به امزندگ

 مسئله این از که اینجاست جالبش و شود ختم ستاره

 .نیستم ناراحت هم اصال
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 خواب از کوفته و کرده عرق بدن   و شدید رسدردی با

 روی را عرق رسد قطرات و سوختندیم هایمچشم .پریدم

 باال بدنم دمای ناخودآگاه خییل کردم،یم احساس کمرم

  احساس و بود رفته
 

 .کردمیم خفیک

 ده هایشعقربه که ساعن   دیدن با و چرخاندم کیم را رسم

 .جهیدم جایم از داد،یم نشان را شب یدقیقه چهل و
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 ساعتچهار االن و بیافتم راه عرص شش ساعت بود قرار

 .بود گذشته رفتنم وقت از

 با و چرخاندم را رسم فرستادم؛ ماندنمخواب به لعنن  

 .کشیدم عمیق   نفس بود، خوابیده آرام که ستاره دیدن

 عرق بدن این با ویل شدمیم حاض   باید رسعت به     

ون خانه از بود محال کرده  وقت دقیقه بیست .بروم بی 

 .دادمیم انجام را کارهایم رسیــــع باید و داشتم

 دوشر  گرفی    بعد و رفتم حمام سمت امحوله با رسعت به

 نیمه تن همان با و شدم خارج حمام از ای،دقیقه پنج

 زدن شانه از بعد و کردم تن به گریم هایلباس خشک

 سویچم و مدارک برداشی    درحال که طورهمان موهایم

 بیدارش است الزم دانستمنیم .بود ستاره به نگاهم بودم

 .نه یا کنم

 هدیه شوهر مهدی حدسیاتم طبق و برداشتم را موبایلم

 .بود گرفته تماس چندبار خانم

 زنگ مهدی آقا به رسیــــع و شدند جمع درهم هایماخم     

 .افتادم راه اتاق در سمت و زدم
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 :آمد گوشر  پشت از مهدی آقا صدای که بستم را اتاق در

 بودیم نگران همش جان خانم منو حسان   مرد کجان   تو -

یتون  .باشه شده چی  

 :کشیدم گردنم به دسن   و کردم خیس را لبانم

منده -   .بود برده خوابم مهدی آقا رسر

 :شد بلند گوشر  پشت از اشآسوده نفس

 ایدیگه اتفاق  و بودین خواب که خداروشکر خب - 

 بیافتیم؟ راه جان خانم و من االن .نیافتاده

 :گفتم رسیــــع و افتادم راه خانه سالن در سمت     

 ...رسی یکیم نداره مشکیل اگه بله -

 .پوالد -

 قطع کردیم صدایم که ستاره صدای شنیدن با امجمله

 برگشتم را رفته راه و انداختم اتاق به نگایه برگشتم و شد

 :کردم کامل را امجمله همزمان و

 .لطفا تررسیــــع یکیم -

 .اومدیم جان بابا باشه -
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 .منتظرم -

 و شد قطع هم مهدی آقا با تماسم اتاق در کردن باز با

 :افتاد ستاره باز هایچشم به نگاهم

 .که شدی بیدار -

 :کشید عمیق   نفس و داد تکان رسی مکث با

ی؟ داری -  می 

 :رفتم جلو آرام آرام     

 .میام زود ...میان خانمم هدیه و مهدی اقا االن اره، -

 :داد تکان آرام را رسش

 .باش خودت مراقب ...باشه -

 اشپیشان   روی که موهایش از ایتره و شدم خم کیم

 :زدم کنار را بود آمده

 .ها نکن   بدقلق   میام تا طورهمی    هم تو -

 این نبودن خایل خشک برای هم من و داد تکان را رسش

،   خداحافط 

  نشاندم اشپیشان   روی ایبوسه
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 الزم اما، داشت ایجنبه چه دانمنیم که ایبوسه

 .دانستمش

 خانه و اتاق از رسعت به رسرسی، خداحافط   از بعد

ون  .رفتم بی 

 .آمدمیم نظر به هول کیم و نبودم بلد کارها این از

 از بعد و بودند در پشت را خانم هدیه و مهدی آقا

 آقا به را یدک کلید کوتایه، پرش احوال و سالم لبخند،

 هدیه به و باشند مراقبش که کردم تاکید و دادم مهدی

 دلیل به و گفتم خالصه صورت به هایشبدقلق   از خانم

 "مقصد به و شدم ماشینم سوار رسعت به وقت کمبود

 .راندم کله یک "رشت

 

 

 

. 
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 ⛓ تیــــرآخر#

 ۹۶_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 که عمیق نفیس با و بردم فرو موهایم عمق در را دستم

 سمت و شدم پیاده ماشی    از انداخت، خارش به را گلویم

ی ساختمان  اتاق به رفی    مسی   در .افتادم راه به کالنی 

 خی   ستاره یپرونده بیش و کم از کس هر هامون،

ام از بعد داشت، ییک نظایم احی   با من و گفتیم تی 

  .کردمیم عبور کنارشان از تشکری

 و زدم در به تقه چند و ایستادم هامون اتاق در جلوی     

 .شدم اتاق وارد صدایش، شنیدن از بعد

 :پریدند باال ابروهایش دیدنم با و آمد باال رسش

 !پوالد -
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 پرس؟ اومدی گ

ام از بعد و بستم را اتاق در      راه به سمتش نظایم احی 

 .افتادم

 را دستش هامون و کشیدم آغوش در را دیگر هم مردانه

 :کوبید کتفم بر

 کجاست؟ ستاره اومدی؟ گ چطوره؟ حالت -

ون آغوشش از       سمت دستش تعارفه با و آمدم بی 

ون را نفسم و نشستم رسیــــع صندیل،  :دادم بی 

 رسیــــع رسیدم که االن همی    نیست، بد هم ستاره خوبم، - 

ی اومدم  .کالنی 

 :گفت تعجب با

 نیست اینجا جاش ستاره تر،مهم همه از بیای، نبود قرار -

 ...بفهمن خواهرات میدون  

 

 :پریدم حرفش میان رسیــــع

 .نیاوردم رو ستاره -
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 .شدندیم گردتر و گرد لحظه هر هایشچشم

؟ یعن   -  گذاشتیش؟ خدا امون به تنها ج 

 :دادم تکان طرف دو به را رسم    

ن روز دو زنش و مهدی آقا نه -  نیست قرار پیشش، می 

 .بمونم زیاد

 

 :کشید درهم را هایشاخم

 چیکار؟ اینجا اومدی کردی ول و زنت -

 

 حس را گلویم خارش هم باز و کشیدم عمیق   نفس   

 :کردم

 پیش برم یکمم و بزنم خونه به رس یه باید دارم کار یکم -

 .مامان

 :انداخت کناری و بست را جلویش یپرونده

ه نری -  !بهی 
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 :داد ادامه خنده از پوزخندی با که کردم ریز را هایمچشم

یم خودشون قول به زدن باال آستی    واست خواهرات -

ن واست چیل و چرب یلقمه خوان  .بگی 

 

 .زد خندیته اشجمله اتمام بند پشت

 :دوختم جلویم می    به چشم عصن   و گرفتم رو هامون از

 رو شوندم اساش باید دفعه این ...برم شد واجب پس -

 .بچینم

 

 !...نیست هم این فقط -

ه اشچهره به اخم با و کردم بلند را رسم      با که شدم خی 

 که کنم حس خون   به توانستمیم .کرد تر را لبش زبانش

 که نگوید شکیل به تا چرخاندیم دهن در را جمالتش دارد

 .شوم منفجر
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کون   آمی   الیک و کن   حفظ رو خونرسدیت کن سیع -  نی 

 .اومدن خانم زهرا خونه کیارش و خانم سهیال ...ویل

 :انداختم باال ابرون  

 کیارش؟ و سهیال کدوم -

ون را نفسش و کشید گردنش پشت دسن        و داد بی 

 :گفت پوزخند و طعنه

 !ستاره شوهرمادر ...و مادر -

 

 

 

. 

 

 ⛓  تیــــرآخر#

 ۹۷_پارت#

  عسکری_لنا#
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یم گردتر لحظه هر هایمچشم و شدند باز هایماخم

 کشیدیم شعله درونم که خشیم آتش توانستمیم شدند،

 .کنم حس را

 دستت از حسان   و نبودین خون   امانتدار شماها میگن -

ه چپ مادرش شکارن، ی  میگه می   شهر تو و بچم من تقصی 

 فالن ببینم پوالد میگه میاد راست دادم، شوهر غریب

 کنم،یم فالن

 درگی   باهاش یبارم موافقن، باهاش یبار هم خواهرات

 .میشن

 !ذارننیم تکله رو مو اونجا بری بخوای کل در

ی بهشون نمیشه زنن که همشونم   .گفت چی  

ل صدان   با      :غریدم شده کنی 
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 ازدواج خودش یاراده و خواست با ستاره کردن، بیخود -

 االن ویل نبود خوب اولش زندگیمون کردم؛ اذیتش .کرد

 .کرده فرق اوضاع

 

 :انداخت باال را هایششانه

 و من جز دیگه گ ویل کی   یم قانع رو تو و من حرفا این -

 بشه؟ ساکت حرفات با که ندادی طالقش میدونه تو

ین   حقیقت عی    در هایشحرف لعنن           آتش بر بی  

 .بودند جانم

 را کیارشر  خواستیم دلم احمقانه خییل هم طرق   از

 بود، آمده خوشش او از زمان   ستاره که ببینم

 و حرص تا باشد زده حرق   خواستیم دلم همچنی    

 خایل رسش جایک را هایشحرف و مدت این عصبانیت

 .کنم میخش دیوار به و کنم

 را دلم کوچیک حسادت احساس اما، بود سخت باورش

 .دادیم قلقلک

ه  :گفتم می    روی ظرف درون های شکالت به خی 
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ی پرسه اون اصال؟ فهمیدن چجوری -  نکرده؟ بلغور چی  

 

 :کرد بازش و برداشته شکالن   ظرف درون از      

 به بود، ستاره نگران دی،نیم جواب دید که خانم زهرا -

 .چیه موضوع بگه بهش شد مجبور و زد زنگ خانم سهیال

 .ببینه رو ستاره خوادیم گفتیم فقط هم پرسه اون

 

 پرسک آن یخواسته ویل، بود آمده در مادر از حرصم

 :غریدم و شدم بلند جایم از که زد آتشم جوری

ش به و رسر  به کنمیم ختم رو قائله رمیم االن همی    -  خی 

  نیست، مهم برام هم

 .ببینه رو ستاره خوایم کرده غلط خییل ماشین   جوجه اون

 هایزدن صدا به توجیه و رفتم در سمت رسعت به

 .نکردم هامون

 بستم،یم رگبار به را همه امروز که بودم مرد من اگر

 !را پا و دست ن   کیارش آن مخصوصا
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۹۸_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 را انگشتم مرتب و کوبیدمیم در روی مهابان   را دستم

 عصابم و بودم زده آخر سیم به دادم؛یم فشار زنگ روی

 .بود خورده گره هم در بیشی   همیشه از

 :گفت گیج و کرد باز را در گرد چشمان   با پیام
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 !داداش -

 :گفتم برسد همه گوشه به که صدان   با و زدم کنارش    

 شنوید؟نیم و در صدای که کنیدیم چیکار -

 با درحیاط که پونه و پروانه پری، هایبچه دیدن با     

 راه به دوباره عصبانیت با کردند،یم نگاهم ترس و تعجب

 :افتادم

 بردارن و زناشون بیان بگو هاپدرسوخته اون به بزن زنگ -

 .کی    زنجی   و قل خونه تو

 

 پونه، پروانه، پری، یاضافه به مادر که نکشید طویل    

  .شدند حاض   ایوان در جوان پرسی و میانسال زن  

 :گفت تعجب با مادر

 .مادر کردم دق تو واسه که من پرسم کجان   تو !پوالد -

 

 :غرید عصبانیت با میانسال زن همان
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ی واسه اما کن  یم دق پرست واسه -  بی    انداختم که دخی 

؟نیم دق گرگا شما   کن 

مو پرست  کجاست؟ من دخی   االن کرده، گور و گم دخی 

 هان؟

 

م، خواهر سه خواستمنیم    
ر  سهیال سمت به گارد با رسر

 .بروند

 بود جدا کیارش از سهیال حساب

، از و  .بود افتاده من من به هم مادر طرق 

 

 :غریدم و رفتم جلوتر     

 بندازن لنگر اینجا روز هر دادی شوهر دخی   خانم، زهرا -

 و کی    و اون و این غیبت و بخورن کنگر اینجا بیان بعد

 بزنن؟ باال آستی    اجازهن   همه واسه

 :گفت سهیال از غافل و عصن   پری     

 .داداش رست رو بذار رو خونه بعد برش بذار -
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 :گفت بالفاصله پروانه

 بده این باشه؟ آواره مونداداش نخواستیم کردیم بد مگه 

ای با بدبخن   عمر یه از بعد  خواستیم اون و این دخی 

م، زن واست ؟ داشته بچه یه خودت از حداقل بگی   باشر

 خانم پروانه چیدمیم باید که نفری اولی    دم شد معلوم     

 !است

 

 :کردم ریز چشم و ایستادم ایوان یپله آخرین روی     

  خواسته؟ کمک ازت کیس تهش؟ یا پیازی رس -

 یپایه کردن محکم واسه هم تو میدونم، صالحمو خودم

مرده ذلیل نریخره اون خواهر واسه داداشت، از زندگیت

 !نذار مایه کرده ولت خدا امون به که ای

 

 :آورد فرود اشگونه روی را دستش و کشید هین       

 و حیان   هایغریبه جلو خوب پوالد، آقا نکنه درد دست -

 .دادی و خواهرت مزد نشناسن خدا
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 :زدم پوزخندی

 .نباش نگران میدم هم رو بقیه مزد -

 

 :گفت شده رسخ رون   با خانم سهیال     

 گیسای برو نکن دخالت بزرگ آدم چندتا دعوای بی    -

 .جون دخی   بباف و عروسکات

 درازش زبان ستاره شد مشخص پس زدم؛ لبخندی دل در

 .بود برده ارث به کجا از را

 .رفت داخل رسیــــع بغض و عصبانیت با پروانه

 

 

.  

 ⛓  تیــــرآخر#

 ۹۹_پارت#

  عسکری_لنا#
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 :گفتم آرامش با بقیه به رو

 بگه بذار کنهیم سنگین   دلش رو حرق   اگر ایدیگه کس -

پیش طرفه، اون از در وگرنه  .خی 

 

 رو فاصله با هم پونه و رفت داخل عصبانیت با پری     

 .شد خانه وارد و کرد ترش

 :غرید شده چفت هان  لب با خانم سهیال اما،

 نابود هم و گلم دسته دخی   پوالد آقا نکنه درد دستت -

 کجا نیست معلوم و دادی طالقشم داغون، هم کردی،

  .کردی نیستش به رس

 که وضعین   با من یبچه کردی، داریامانت خوب

 و جا یه شده ول خدا امون به چجوریه، نیست مشخص

 .نمیاد در صداشم

م برو   .برم خوامیم بیار و دخی 
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 :کردم اشاره خانه در به و رفتم کنار  هاپله جلوی از    

 !اومدینخوش بفرمایید -

 

 .آمددرنیم سهیال خون زدمیم کارد    

 :گفت شده چفت هان   لب با مادر

 !پوالد -

 :گفتم و سمتش برگشتم    

 خانم؟ زهرا جانم -

احت داخل برو شما  .پیشت میام دیگه یکم کن اسی 

 

 .نرفت داخل و گرفت رو حرص با

 از نام، کیارش جواِن  پرس همان که برگشتم دو آن سمت

ون خانم سهیال پشت  :گفت جیب به دست و آمد بی 

 نه؟ گفت ج   نشدی ملتفت انگار -

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 :زدم پوزخندی و انداختم پایش تا رس از نگایه    

 هان؟ گفت؟ ج   خانومت تازه -

ا دعوای تو" گفت  شخص با و این "نکن دخالت بزرگی 

 .بگه صورتت تو نشد روش اما، بود هم جنابعایل

 مشت هایش جیب در دستانش و کشید درهم ابرو     

 :شد

 کجاست؟ ستاره -

 :انداختم باال ابرون   تای و رفتم جلو قدیم    

 به میاری، زبونت رس و اسمش وقن   بده غسل و دهنت -

 بکش و هاتشونه و شاخ کجاست، نداره ربط توهم

 .نیست تو با حرفم من کنار

 

 :گفت مادر بار این

 مادر؟ بردی کجا رو ستاره پوالد -

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

شونه  ی جلوشونو تون  نیم تو دخی   دادی طالقش بگی 

عا  .نیست زنت دیگه قانون و رسر

 

 :گفتم آرامش با و برگشتم مادر سمت

 گفت،یم باشه خانوادش کناره خواستیم دلش اگر -

 دسته اختیارشم ...نیست که زور خوادنیم رو خانوادش

 .خودشه

 

 :گفت حرص با کیارش

 زبون تو حاال تا گ از بیاد، خوادنیم بگه باید خودش -

 !شدی؟ ستاره

 

 :کردم کج را رسم و سمتش برگشتم    

 روی رو اسمش و کن  یم دخالت داری باره دومی    این -

 ...نرس سوم یدفه به میاری، زبونت
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 :زد داد هوان  

  کجاست؟ "ستاره "میگم شده هم بارصد میگم بازم -

 

 :دادم تکان طرف دو به و انداختم پایی    را رسم    

 ویل دادم هم اخطار و شوخفه گفتم بهت نامحسوس -

 !دوزمشیم خورده، چاک دهنت

 

 قدرت تمام با بجنبد خودش بر و کند کاری بخواهد تا     

 دهانش در را مشتم داشتم رساغ خودم از که عصبانین   و

 .آوردم فرود

 نزده گونه این را کیس عمرم در بخورم قسم بودم حاض  

 .بودم

 

 

 

. 
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 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۰۰_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 به تفنگدار سه آن و رسید آسمان به هاجیغ صدای

ون رسعت  .شد بلند کشیدنشان هی    صدای و جهیدند بی 

 از ییک زیر تخت روی اشدرش قطور کتاب با که پیام

 و آمد پایی    تخت از رسعت به بود، نشسته درختان

 .دوید ایوان سمت

به عصبانیت و حرص از کیارش  از کرده، جاننوش یض 

 .شدیم گالویز حدسایتم طبق و شد بلند جایش

 

 تنش و داشتم نگه مچ از را کیارش یخورده گره مشت    

 .کوبیدم دیوار به را
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 عقب به مرا داشت سیع و بود امسینه روی بر پیام دست

 کنم تمامش، خواستندیم من از یا جیغ با بقیه و دهد هل

 .کند کاری خواستندیم پیام از یا

 

 با و زدم کنار را دستش کخ کشید عقب به مرا زور با پیام

 :گفتم کیارش به رو عجیب آرامیسر 

ون، بکش نیست مربوط بهت که مسائیل از پاتو -  من بی 

  اخالقم آنقدر
 

 روی اون که روزی به وای که هست سیک

، و من  .درمیارم و اشکت واحد و احد خدای به ببین 

 شدت به و کشیدمش جلو سمت و کردم دراز دست

 هین   با تفنگدار سه که دادم هلش خانم سهیال سمت

 .کشیدند عقب

 

 با و زد زانو کنارش سهیال و افتاد زمی    بر کیارش     

 :چرخید سمتم رسخ صورن  

مم با حتما رو کارا این -  نگذره ازت خدا کردی، دخی 

 کجاست؟ مبچه ببینم بگو پوالد،
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 و رفتم پایی    هاپله از زدم، کنار را وپیام زدم پوزخندی     

 :افتادم راه در سمت

س کنم،نیم بلند دست جماعت زن رو من -  انقدری نی 

ام و اهمیت براش  باشر  مادرش که شما که قائلم احی 

 .نبودی قائل براش

 

ون خانه از حرفم اتمام با      .بستم محکم را در و رفتم بی 

ه روی را دستم و رفتم ماشینم سمت  اما، گذاشتم دستگی 

  نکردم باز را در

 تازه نفیس و گذاشتم ماشی    سقف روی را دومم دست

  .کردم

 خوردی اعصاب و رسدرد از پر برایم قطعا روز دو این

 .بود خواهد

ک آن  نوبری .بودم برده یاد از کیل به هم را نام شیوا دخی 

 .خودم برای بودم
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ش کردیم فکر همرسم مادر  چشم در ام،دزدیده را دخی 

  سابقم همرس با من مادرم
 
 اینکه از غافل اما، کنمیم زندگ

 نبوده، کار در طالق  

ند زن برایم خواستندیم خواهرانم   بگی 

 جوجه آن با کشیدمیم یدک را رسگرد پسوند که من   و

 چندکیلومی   همرسم همه از مهمی   و  شدم درگی   ماشین  

  ...زدیم پا و دست روحیش و جسیم هایدرد در دورتر،

  اوضاع
 
 که بودم ندیده گره در گره آنقدر هم آن زندگ

 .دیدم

 

 توجهن   آمد رس پشت از که خانه در شدن باز صدای     

 که کردم باز را ماشی    در باشد، تواندیم کیس چه اینکه به

 آمد رسم پشت از مادر صدای

 ...مادر پوالد -

 :چرخیدم مادر سمت و کشیدم عمیق   نفس
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 بله؟ -

 :گفت صالبت پر و گذراند نظر از را پایم تا رس غم با    

 وقته خییل داخل بیا رسیــــع نداری جنگ رس که من با -

 .ندیدمت

 :کشیدم درهم اخم

 .کنم تحمل تونمنیم رو جماعت این من -

 

 :کوبید زمی    بر عصن   را عصایش

، خفه رو رسته پشت که حرفان   و بیای باید پس -  بیا کن 

 .داخل

 

  و غم توانستمیم هایشحرف پس در    
 

 احساس را دلتنیک

 و کنم قفل را ماشی    شوم مجبور که آنقدری .کنم

 .برگردم خانه به همراهش

 .کنم خایل کیم را سنگی    رس این آمدنیم بدم حن   شاید
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۰۱_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 هایحرف جواب و بود نشسته رویم روبه دقیقا کیارش

 داد،یم اخم با را خانم سهیال زیرگ زیر

 کیارش خون   بین   زیر را دستمال خانم سهیال که بار هر و

  کشیدیم

 کردیم دریافت ترسنایک یغره چشم

 .نبود بیا کوتاه اما،

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی  نشسته اخم با هم پونه و پری و نبود پروانه از خی 

یم نازک چشم پشت بار، یک دقیقه چند هر و بودند

 کردند،

 خونرسدی کمال در هم من و بود رفته نماز برای هم مادر

 را هایماخم ایذره نبودم حاض   و بودم انداخته پا روی پا

 .کنم باز هم از

 سکوت در همه که بود سنگی    آنقدر جو کالم یک در

ی وهم  .بودند خفه برانگی  

 چند ام،گوشر  زنگخور شدن پخش صدای با ناگهان     

 .برگشت من سمت به چشم جفت

 چرمم کت جیب از را امگوشر  هایشاننگاه به اهمیتن  

ون  به هایماخم خانم هدیه یشماره دیدن با و کشیدم بی 

 شدندباز هم از رسعت

 .درآورد را پونه صدای که بود رسیــــع آنقدر حرکت این

 .بشه باز هم از پوالد داداش اخمای دیدیم ما عجب چه -

 

 .پراند پوزخندی هم پری
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 گذراندم نظر از را پونه خشم موج از پر و رسد و نگایه با

وع تند تند که  .کرد زدن پلک به رسر

 برای که بردیم حساب نگاهم این از آنقدری خوشبختانه

ون را عینکش ندیدنم  کردنش پاک یبهانه به تا آورد بی 

 .ببیند تار مرا

 را گوشر  و کشیدم را سی    ایکون و گرفتم پونه از چشم    

 :گذاشتم گوشم روی

 بله؟ -

 :رسید گوشم به ریزی یخنده صدای

 خانم؟ زهرا خونه رفن   ببینم بگو ترسنایک، صدای چه -

 نه؟ اونجان خواهراتم حتما

 

 که لبخندی بتوانم تا کشیدم هایملب به دسن   ناگهان    

 در .بودم هم موفق و کنم مهار را بشیند لبم روی رفتیم

 :گفتم هویم جوابش

 .اره هوم، -

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 خنده آن در که لحن   همان با و گفت ایکشیده اوم   

 :گفت زدیم موج

؟یم خودت یا شده؟ چیا بزنم حدس -
 
 گ

 و گذراندم نظر از را جمع کنجکاوی از پر هاینگاه     

 :کشیدم عمیق   نفس

 .بگو -

 

 :کرد ایرسفه

نیم که جلوتن خواهرات االن احتماال اینکه اول باشه، -

، حرف تون    با داشن   کوچیک بحث یه حتما اینکه و بزن 

 درسته؟ خواهرات

  !نه   

 .نبود زدن حرف جای اینجا

 :گفتم همزمان و شدم بلند جایم از

 .نبود کوچیک ویل اره -
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ون پذیران   سالن از پله از مسابقه اتاق مقصد به و رفتم بی 

 .رفتم باال ها

 :کشید پوق  

 .کی    دخالت خوانیم گ تا خواهرات موندم من -

 :بستم را در و شدم اتاقم وارد

؟ رو، اونا کنول -   خون 

؟ تو خوبم، االن ویل داشتم درد صبح -     گ دیشب خون 

 رسیدی؟

 

 یلبه را هایمدست ارنج و کردم باز را اتاق یپنجره     

ه حیاط به و زدم جک پنجره  :شدم خی 

ی رفتم اول رسیدم، صبح نیستم، بد -  .کالنی 

 

 شیوا؟ پیش نرفن   بعدش، ...خب اهان، -
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 موهایم در را هایمانگشت و کشیدم موهایم در دسن      

 :داشتم نگه

م -  .بشم خالص اینجا از باید فعال می 

 

 :گفت شک با و کرد مکث کیم

  خوبه؟ خانم زهرا دیگه؟ رایهروبه ...ام -

 

 و مادرش وجود از نباید قطعا جویدم، را لبم یگوشه    

دار کیارش  :شدیم خی 

 ...خوب خانمم زهرا خورمیم رسما دارم فکنم اره -

 

ی خوردن صدای شنیدن با  چرخیدم رسیــــع اتاق در به چی  

 در ایجرقه و دوختم چشم اتاق پشت یسایه به اخم با و

  ریسک کردنش عمیل که خورد ذهنم
 
  بود بزرگ

 رسیــــع که بودم عقل به شایدم و پذیر ریسک آنقدر ویل

 صدای با را بزنم خداحافط   برای خواستمیم که حرق  

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بلندی هایقدم با همزمان و گفتم تغیی   کیم و بلند

 :افتادم راه به اتاق در سمت

 .باش خودت مراقب گردمبریم تا عزیزم، برم باید من -

 

 :گفت گیچ   با تلفن پشت از

ی کنمیم حس -   .شده چی  

 :گفتم کردمیم باز را اتاق در که همزمان

 .میام زود عزیزم، بیشی   من -

 

 نگاه در نگاهم که کردم باز رسعت به را اتاق در    

 .شد قفل کیارش خشمگی   

 :گفت شده شک تلفن پشت از ستاره

  ج   پوالد -
 

 تو؟ مییک

 

 پوزخندی و دادم تکان کیارش برای تاسف از رسی    

 .کردم اشحواله
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 .خداحافظ -

 

وز و ترسناک نگایه و .کردم قطع را تماس رسیــــع  به پی 

 .انداختم کیارش

 

 را ستاره بفهمد بود ممکن که سیاه درک هزار به اصال

 .امنداده طالق

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۰۲_پارت#

  عسکری_لنا#
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ی دنباله -  گردی؟یم چی  

 رس دوباره و کرد کج را فکش و کشید لبش دور دسن      

 :برگرداند جایش

 .باشه سود رس دو تو واسه که کنیم معامله یه بیا -

 :پریدند باال ابروانم

 جوری؟ چه اونوقت جالب چه -

 :کرد درشت و ریز را هایشچشم    

 و شر یم راحت ازش عوض در میدی، رو ستاره من به تو -

 با داری آباد ناکجا توی دمنیم خی   پلیس به من اینکه

 .زن  یم الس  ستاره

 .کشیدم دهان در را باالیم لب و پایی    را هایمابرو

 کنم؟ فرویش دیوار در میخ مانند نبود حقش

 :انداختم هاشچشم به تحقی   پر نگایه پایی    از    
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 پلیس به رو اینا بری خواییم اسیم چه با تو اونوقت -

؟
 

 هوم؟ ناتنیش؟ پدر شایدم یا خیانتکار؟ سابق؟ نامزد بیک

 کدومش؟

 

 سیم در که انداخت جانش به آتش انگار پدرناتن   لفظ     

 .شد رسخ صورتش و افتاد ولز و جلز به ثانیه

 دیوار به کشید، جلو و گرفت دست در محکم را امیقه

ون  لبخند با پیش، ساعن   برعکس من و کوبید اتاق از بی 

ه اشچهره به  .شدم خی 

 صدای و آمد اتاق   در شدن باز صدای که نکشید طویل

 .رفت باال پروانه

 :گفت صورتم از نزدیک ایفاصله در کیارش

 !پدر ن   کن مزه مزه اول حرفاتو -

  

ه هایشچشم به سکوت در و کردم جمع را لبخندم      خی 

 نتوانسته بود، شنیده را آخر یکلمه که پروانه ویل شدم

 :گفت داد و جیغ با و کند سکوت بود
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 اسم که ایزنیکه اون و تون   پدرن   حروم به نمک -

 تونراه اینجا که ماست تقصی   مادر، گذاشته و خودش

  دادیم،

ون برو خونه این از کن جم و زنت  واسه جان   اینجا بی 

  نداریم، نجسا

گلتم  همچی    درتون،دمه فرستیمیم کنیمیم پیچ کادو دخی 

 !نیست ایمتحفه

 

یم گاه و کشیدیم آتشم به گاه هایشحرف در پروانه    

 چند هایشحرف در نبود معلوم آتشم بر یچ   آب شد

 .است چند

 انگار و بود داده سوق پروانه سمت را نگاهش کیارش

 .بود برده ماتش

 درد با که کوبیدم زانویش در و آوردم باال را پایم رسعت به

 هایمدست با محکم که نکرد ول را امیقه اما شد خم

 سهیال و خورد رو به رو دیوار به که دادم هولش عقب

 وحشت و آمدند باال پیام و پونه پری، یاضافه به خانم
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ه ما به پروانه، و کیارس بیداد و داد صدای از زده  خی 

 .بودند

 که افتادم راه خانم سهیال سمت و کردم مرتب را کتم

 و کشید عقب به را بود برداشته کیارش سمت که قدیم

ه من به خشم با و منتظر  .شد خی 

 

ه تصمیم خودش ستاره بذارید عیلآل خانم -  کجا بگی 

ه تصمیم براش کیس نیست ساله دو یبچه باشه،  و بگی 

یم بهی   باشه تنها ستاره .کنه تعیی    نباید و باید واسش

ه، تصمیم تونه  .بدونید بهی   من از باید اینو بگی 

 

 که مادر اینکه از قبل و بشنوم حرق   تا نماندم منتظر     

د، را جلویم بتواند بود ایستاده هاپله پایی     با بگی 

ون خانه از کوتایه خداحافط    نشسی    از بعد و رفتم بی 

، در  .رفتم امگوشر  هایپیام قسمت ماشی  
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. 

 

 ⛓  تیــــرآخر#

 ۱۰۳_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 مادر؟ نشدی که اذیت -

 

 :دادم تکان طرف دو به نفس نفس با را رسم   

 خانم؟ هدیه کنیدیم چیه اینکارا آخه ویل ...خوبم نه ...نه -

 

 :گذاشت زانویم روی دست    
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 کلوم دو زبونش از زورگ شوهرت دون  یم که تو عزیزم -

ون  میاد، بی 

 .ساکته خود خودی به هم همینجوریش

 

 بود نشسته فرمان پشت که مهدی آقا سمته را رسم

 :چرخاندم

 بدونم باید من بگی   و پوالد یشماره زحمتن   مهدی آقا -

 شدهج  

 

 در که همزمان و چرخاند جاده و من بی    چشم  مهدی آقا

 :دادیم تکان نی    را دستانش بود من به دادن جواب حال

م - ه، که ایشاال نباش نگران دخی   خودش گفت پوالد خی 

نه، زنگ  .جان بابا نیست صالح االن حتما می  

 

ون به چشم نگران و کشیدم درهم را هایماخم      از بی 

  .دوختم ماشی   
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بریم روزی  دو گفتیم پوالد بعد .شده چه نبود معلوم

  داده رخ اتفاق   چه نبود معلوم و بود اول روز گردد،

 کند بخی   را دوم روز خدا

 

                            *** 

 

 بود، سخت برایم هم زدنش تخمی    حن   که زمان   از بعد

 سمند ماشی   

 گرفته قرض کیس از هایشانگفته طبق که مهدی آقا

ی و هاخانه ظاهری  از که ایستاد مکان   در بودند،  رسسی  

 و آب خوش روستای اینجا اینکه زدن حدس زیادش،

 .نبود سخت هم آنچنان باشد هوان  

 رسیــــع شویم، پیاده خواست ما از اینکه از بعد مهدی آقا

 .شد پیاده

 آرایم به را خودم .شد پیاده ماشی    از آرامش با خانم هدیه

 صندق شدن کوبیده صدای که کشیدم ماشی    در سمت

 .رسید گوشم به ماشی    عقب
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 وزنم تمام کردن وارد با و گذاشتم زمی    روی را سالمم پای

 توانستم خانم هدیه کمک و زور هزار با سالمم، پای به

 بودم، متحمل که دردی تمام وجود با و شوم پیاده

 .کردم بدنم بند را دستم فقط شاننکردن نگران برای

 داغان هایدنده جز کنم تحمل توانستمیم را هرچی    درد

 .امشده

  آن   در سمت بود که زوری هر با بالخره     
 

 .رفتیم رنیک

  کرد باز را در کلیدی دست با مهدی آقا

 که نکشید طویل و رسید گوش به ترسیده مریع   جیغ که

 .کرد فرار سمن   به دویدن حال در تپیل، مرغ

 لبم روی لبخندی که بود مزه با آنقدر دویدنش حالت

 .آورد

 و بست را در و و شد خانه وارد ما از بعد مهدی آقا

 :گفت

 اینجا صباج چند پوالد آقا با قرار جان، بابا باش راحت -

 .بگذرونید
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 .انداختم زیر به رس و کردم اخیم دوباره پوالد آوری یاد با

 هم ساده گوشر  یک نداشی    ارتباطات عرص این در

  !بود بدی معظل

 برای قطعا داشتم دست در گوشر  یک االن من اگر    

 .خوردمیم را پوالد مخ موضوع فهمیدن

 

 

. 

 

 ⛓  تیــــرآخر#

 ۱۰۴_پارت#

  عسکری_لنا#
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 در بود کرده پهن برایم خانم هدیه که خوان  رخت روی

 صدای و شد باز در که بودم بدنم خفیف درد تحمل حال

 .رسید گوشم به پالستییک خش خش

 در دارمهایم یکیسه دیدن از و کردم باز چشم رسیــــع

 .شکفت گلم از گل خانم، هدیه دست

ی   درد این پایان تا بود نمانده چی  

  !کردمیم چه باید گرفتیم مرا که خوان   با اما،

 دوس .مسکن تا بودند آور خواب بیشی   داروها این    

 من و بزند زنگ پوالد ترسیدمیم بروم؛ خواب به نداشتم

 که بدنم درد اما است قرار چه از موضوع بفهمم تا نباشم

 در مغزم در که نبود مهم برایش شد،یم بیشی   لحظه هر

 .بردیم رس به ایآشفته حالت چه

قرص دانه دانه نشست کنارم اینکه از بعد خانم هدیه     

 .دادیم خوردم به را خوردمیم ساعت این در باید که هان  

ی مدام و بود هایشرفتار در هم ریزی یعجله  زیر چی  

 .گفتیم لب
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 جون بچه این کنم درست حسان   درست ناهار یه برم -

ه  و کوفت و قرص با که کردن چیکارش نیست معلوم بگی 

 .مونده پا رس زهرمار

 برسه کبدش و معده داد به بره باید شد خوب اینکه بعد

  شدن داغون قرصا از که

 پلیس بود، کم آبت بود، کم نونت جان، پرس بگو آخه

 !بود ج   شدنت

  از کارش همی   
 
 ...باهاش بگم مهدی آقا به انداختتش زندگ

 

 قطع شد لبخندم و من متوجه وقن   ریزش ریز هایحرف

  .شد

ین برایم هایشحرف ه هایمچشم به .بود شی   و شد خی 

 صدای و کشید عقب بود قرص آن در که را دستش

ینگ ینگ جی   .شد بلند النگوهایش جی 

ی مادر چیه -   خوای؟یم چی  
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 :دادم تکان طرف دو به را رسم    

ی خانم هدیه نه -  .خوامنیم چی  

 :داد تکان نامطمی    را رسش

 !گشنته؟ نکنه -

 :کردم پایی    باال را رسم و دادم وسعت را لبخندم    

 .خوامنیم هیچ   خانم هدیه نه -

 

 آخرین و رفتند پایی    لبش هایگوشه و پرید باال ابروهایش

 .داد خوردم به هم را قرص

گره و انداخت کیسه در و کرد جمع را هاقرص هایجلد

 دستش که شود بلند جایش از خواست و زد کیسه به ای

 :گرفتم دستم در را

 اگر لطفا فقط نکنید بیدارم ناهار واسه ...خانم هدیه -

 باهاش باید کنید بیدارم شده هم زورگ زد زنگ پوالد

 باشه؟ بزنم حرف

 :کرد نگاهم چپ چپ     
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ی که نمیشه -  شیمیاییه همش دارو این مادر نخوری چی  

 .کشنتیم الل زبونم

 

 :دادم تکان طرف دو به را رس و خندیدم ریز

 زد زنگ پوالد فقط خانم، هدیه دارم جون هفتا من -

 باشه؟ کن   بیدارم نره یادت

 :داد تکان تاسع از رسی    

 زد زنگ شوهرتم بخوای، تو هرجور مادر بهت بگم ج   -

 کنمیم بیدارت چشم،

 

 :دادم دستش به فشاری قدردان   برای     

 .ممنون روشن، چشمات -

ون اتاق از زدن حرف لن  زیر با خانم هدیه  و رفت بی 

ون مانند آه رو نفسم   .دادم بی 

 حس آن االن به تا بودم کرده صحبت پوالد با که وقن   از

س آوری  زجر  .کردنیم رهایم اسی 
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  افتاده، اتفاق   یک کردمیم احساس 

 قطعا داشته، خواهرانش با که بحن   کردمیم احساس

  و عادی بحث یک از تر گنده
 

 .بوده همیشیک

  گفتندیم دروغ احساساتم این گایه کاش ای و

 .نداشتند برایم چی    هیچ اضطراب جز کردنشان باور

 

 

 

. 

 

 ⛓  تیــــرآخر#

 ۱۰۵_پارت#

  عسکری_لنا#
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 خواستنیم دلم بخوابم، بیشی   کیم هنوز خواستیم دلم

 را هستم هادارو مدیون را شانآرامش که هان  خواب این

 زدیم صدا را آدم خوب آنقدر خانم هدیه اما، بگذارم کنار

 .شدند باز هم از هایمچشم ناخواسته که

 در اتاق، یپرده الی به ال از کیم نور و بود تاریک اتاق    

 .بود تابیده اتاق

 .شدم مواجه اتاق یبسته در با که چرخاندم را رسم

 اما ببینم خودم پیشه را خانم هدیه رفتیم انتظار قطعا

 .نبود

وع را هایمچشم و بردم باال را سالمم دست       به رسر

 و رسید گوشم به در شدن باز صدای که کردم مالیدن

 .آمد چراغ شدن روشن تیک صدای

 با و کردم بازشان و برداشتم هایمچشم مالش از دست

 به بودند، شده ریز کیم چراغ نور خاطری  به که چشمان  

ه خانم هدیه  .افتاد راه به ساکم سمت که شدم خی 
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 و تونمنیم بسه، درد و تنبیل دیگه که جان دخی   پاشو -

 .تعطیل هم صحبتا این

  

ه خانم هدیه به و انداختم باال ابرون    :شدم خی 

ی -   خانم؟ هدیه شده چی  

 :کشید خودش جلوی را ساکم و نشست زمی    بر    

 .بشه بخواد ج   مادر، نه -

 

 خی   خانم هدیه هایکار به و کشیدم دهان در را لبم

  .شدم

وع و کرد باز را ساکم  کرد هالباس کردن پایی    و باال به رسر

 را سفیدی بافتن   بلی    ساکم، در زدن گشت کیل از بعد و

 با سفیدی رورسی و رنگ مشیک زخیم شلوار همراه به

  هایطرح
 

ون ساک از چارقد رنیک  کناری و کشید بی 

 :گذاشت

مت خوامیم -  !مادر بخوری هوا بی 
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 :زدم گشادی لبخند خوشحال و شد گرد هایگچشم

یم خواییم کجا -  خانم؟ هدیه بی 

 

 را ساک و کشید اتاق یگوشه کمد سمت را خودش    

 :کشید خودش سمت نی   

 آب خوش حیاط یه مادر، ندیدی کامل رو خونه این تو -

س و نگو که داره هوا و  .نی 

 

 که بودم دیده بودیم که حیاط در دادم تکان آرام را رسم

 .هست رایه نی    خانه پشت

یم کمد در را امشده تا هایلباس دانه دانه خانم هدیه

 خواستمیم بود، پوالد به معطوف من فکر تمام و گذاشت

سم خانم هدیه از  تماس پوالد اگر صد در صد ویل، بی 

 .گفتیم من به خانم هدیه بود گرفته
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 :گفتم حواسم کردن پرت برای     

  داری؟ بچه چندتا شما خانم هدیه -

 :انداخت عقب را دستش و چرخید سمتم    

 .بخواد دلت تا -

 

 :کردم ریزی یخنده

 !ها بوده خوب قبال تولیدِ  ماشاهللا هزار هللاماشا -

 :گزید لب و کرد بلندی یخنده

جان کن حیا -  .دخی 

 یدونه االن کرد،یم فرق االن با زمان اون مادر میدون  

 میشه که هم یدونه همون بسه، دیگه گنیم و میارن

 و بازیشهم بشه میارن هم دیگه یدونه کنهیم اضار

 .خالص

 

یم تکان تایید ینشانه به هایشحرف با مرتب را رسم    

 :گفت و کرد ریزی یخنده که دادم
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 یهسفر اگر داشت اعتقاد من پدر مثال قدیم زمان -

 بچه از پر شگوشه به گوشه باید باشه هم می   ده خونش

 شی   از مادرم که رو بچه یه وقن   که بود اینجوری !باشه

 همی    بود، باردار ماهِ  یک حداقل هم رو بعدی گرفت،یم

 اوایل آدم وگرنه کی   یم صفا با رو خونه زیاد هایبچه

 بعدش اما، بگذره خوش بهش شوهرش با شاید ازدواجش

ن ه یادشون خودشونم و مشکالت تو می   .می 

 متوسط وضعش من پدر اصال بود، زیاد مشکالت هم قبال

 .کردیم پر رو نفره هفده یخانواده یه شکم ویل بود

 

 

. 

 

 ⛓  تیــــرآخر#

 ۱۰۶_پارت#

  عسکری_لنا#
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  بودم؛ موافق خانم هدیه هایحرف با
 
 قدییم هایزندگ

 .داشت دیگری طعم

 بودین؟ چندم یبچه شما -

 پرتاب کمد باالی را امخایل ساک و شد بلند جایش از     

 :کرد ترمحکم را اشرورسی یگره و چرخید سمتم و کرد

ا بی    دهم، یبچه -  تغاریته هم دخی 

 :گفتم ایکشیده هوم

ا بی    بودین عزیز حسان   پس -  .دخی 

 

 لبخند با و نشست کنارم و شد نزدیک هایملباس با

ون را نفسش  :داد بی 

بچه خودت تو .بود دوست دخی   خییل من پدر مادر، اره -

 چندیم؟ ی
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 برادر یا خواهر حرست در همیشه من کشیدم آیه    

 مادرم شاید ویل بود چه مشکل نمیدانم بودم شده بزرگ

 به هم شاید بود، نشده ایبچه آوردن به حاض   من از بعد

  .نخواست خدا خودشان، قول

ش به که مادری آن از ی هر کرد خیانت دخی  یم بر چی  

 .آمد

 .خانم هدیه میدونه ییک من -

 

 :داد تکان تاسف از رسی

 هم دور خواهرات با وقن   داره ایمزه چه نمیدون   پس -

 .رستون رو بذارید رو خونه شوج   و خنده از و بشید جم

 

 هانعمت از خییل از من دقیقا .دادم تکان آرام را رسم

 .بودم محروم

 :کرد مکث ایلحظه اما برداشت را تونیکم خانم هدیه
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  دوسال بعد هم تو مادر راسن   -
 
 هیچ چرا پوالد با زندگ

 کنید؟نیم شدن داربچه واسه اقدایم

 کاراتون هایبدو بدو تو همش داره سنتون نیست حیف 

 !گذرهیم

 درسته .بدین تغیی   و کارتون دو هر گمیم اصا که من

  اوایل
 
 اوضاع حاال ویل نبود جور باهم تونوضع تونزندگ

  بیاری ورگل و ترگل یبچه یه باید تو کرده، فرق
 
 تونزندگ

 من ببندی، خواهراتمشوهر دهن تازه بدین، صفا رو

 نقص بردارش رو داره دوس که خواهریه کدوم موندم

 !آخه بذاره

 

 اما بودم هابچه عاشق خودم من انداختم باال ایشانه    

  این پای شوهرش ببیند آدم وقن  
 
 کردن باز نیست، زندگ

، این به بچه یک پای
 
 بود، زن یک حماقت اوج زندگ

 آمدندیم عقل رس شدن دار بچه با مردها بعیص   هرچند

 !نه پوالد اما
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  درسته شما حرف واال بگم ج   -

 بشم داربچه بخوام من که نیست جوری اوضاع فعال اما

 اوج شدن باردار االن خطره، تو فعال خودمون جون ما

 .منه حماقته

 

 که کوبید راستش دست پشت بر را دستش و کشید آیه

 :شد بلند هایشالنگو جرینگ جرینگ صدای

 یم راست -
 
 شد، تموم خدا امید به مشکل این ویل مادر گ

 باید رو بشه داربچه تونهنیم پوالد گنیم که اونان   دهن

 یه به چسبیدن نمیده، گوش ما حرف به که کیس .ببندی

 از و مدرکش نیست معلوم که  نخور درد به دکی   مشت

  گرفته؛ آباد دوقوز کدوم

 .داشت مشکل خودش پوالد اول زن

 

 کنجکاوی هم کیم نبود بد بود شده باز بحث که حاال

 .کنم

 بود؟ج   اولش زن مشکل -
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 :گفت انزجار با و کرد کج را دهانش خانم هدیه     

 لباس و بود چاق یکم کرد، ازدواج پوالد با که اوایل -

 از مردم و بود تنگ انگار تنش به بود گرفته که عروش

 عیب به نشسی    عروش فردای پوالد خواهرای جمله

 .کردن

اخالق اول همان از پوالد خواهران زدم، پوزخندی دل در

 .بود شیطان   شان

 !داندیم خدا شدند، زاده مادر و پدر آن از چگونه

 

دم گوش و گفتم دل در استغفاری     صحبت ادامه به سی 

 .خانم هدیه های

 مات همه که کرد الغر رو خودش جوری هم دخی   این -

 .بود گرفته سخت رژیم جوونا قول به خانم نگو موندن،

 شد،یم تراسکلت هم روز به روز

 پوالد و میشه بد حالش شدیدا جمع تو روز یه که آنقدر

 خونه مریض بردنش وقن   .بود رسکار همیشه مثه هم

  .خی  ن   خودشم و شده سقط شبچه فهمیدن
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 ول رو رژیمش گرفت تصمیم دعوا کیل از بعد که شد این

 .کنه

 بار واسه و برگشت تنش به جون و شد بهی   کیم اندامش

 واسه روستا بودن اومده خانواده یهمه شد؛ حامله دوم

 سمت اصال و جوریه یه بودم کرده حس منم خوری؛ هوا

ه، پوالد  .حاملگیشه خاطری به حتما گفتم نمی 

 برگشت و شد سقط هم بچه این دومایه تو اینکه تا

 .ضعیفن هاشنطفه که داره مشکل پوالد حتما گفت

 آخر دست شد، پا به قیامت مثه جریان اون که بعدشم

 اون خاطری  به رو بچه خودش دوم بار که فهمیدن همه

  تو که خی  ن   خدا از یسوخته پدر
 
 پا نفر دو این زندگ

 !کرده سقط گذاشته

 ببنده؟ و پوالد خواهرای دهن تونستیم گ ویل

 

 

 

. 
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  ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۰۷_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 حوض در و کردم له را داشتم دست در که نان   تکه

 که  بزرگ و کوچک هایاردک تا ریختم شده کار سنگ

 این بر مسیع تمام و بخورند هاآن از بودند، شن حال در

 بیشی   را دردم ام،دنده خفیف درد به نکردن فکر با که بود

 دیواری چهار از کیم هفته دو این از بعد بود حقم نکنم

ون   بیایم بی 

 حیاط به هایملباس تعویض از بعد خانم هدیه کمک با

 در از گل، و درخت و دار آنقدر .بودیم آمده پشن   بزرگ

 تا بود جنگل یک به شبیه که بود روییده زمی    و دیوار و

 !حیاط
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 گذرانده رس از آنچه بردن یاد از برای بود خون   مکان     

 .بودم

 محسوش شکل به همه که کنم درک خون   به توانستمیم

 ممنون هاآن از من و نیستند مدت آن از پرسش به حاض  

 .نداشتم دادن جواب به تماییل اصال که چرا بودم،

 و کردندیم رفتار آوریوحشت شکل به پوشان آدیم آن

 رساندند،یم من به که هان  آسیب وجود به مدت تمام من

 از پر کالم یک در ...اواخر اما کردمیم بودن آرام در سیع

آخرشان ویل زجر و بود درد  کرده تکه تکه را من قلب تی 

 کرده اوز*تج شیوا به من هایمچشم جلوی هاآن بود،

 .بودند

 تابیدن و در بودن باز و بود آورخفقان مکان آن فضای

، سلول آن در نور کیم
 

 ...بود کرده بدتر را چی    همه سنیک

یم زجر را من هم شانهایپا و دست به حن   نور تابیدن

 .داد

یم زجر نداشتم را کاری توانان   شده له تن   آن با اینکه از

  .کشیدم

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 قدرآن من و گفتیم را من نام لحظات آن تمایم در شیوا

  و بودم بسته را هایمچشم مدت تمایم که بودم ناتوان

 .کردمیم گریه

 تنها که بود مشخص نداشتند کاری من به هاآن اینکه

 .بود من یروحیه تخریب شانهدف

 دانمیم بعید هامدت تا که آنقدر بودند شده هم موفق و

 !برگردم امعالقه مورد کار سمت

 شوم، متنفر خودم از من که بودند کرده کاری هاآن    

 مالمت با را بودم شده خالص هاآن از که مدن   تمام من

 من از شیوا کردمیم احساس و بودم رسانده پایان به

 .است متنفر

 

 مادر؟ کن  یم فکر ج   به -

 رس رسیــــع کنارم از درست خانم هدیه صدای با     

 را رسم و دادم خانم هدیه تحویل تلخ لبخندی و چرخاندم

 :دادم تکان طرف دو به

 .هیچ   به -
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 :کوبید سالمم دست به را ارنجش شیطنت با

؟یم فکر شوهرت به داری نکنه -  !کن 

 

 :دادم تکان طرف دو به را رسم و کردم ایخنده     

 .نبود خاض چی    نه، -

وع و انداخت باال ایشانه خانم هدیه  کردن تکه تکه به رسر

ه هااردک به دوباره من و کرد ظرف درون هایمیوه  خی 

 .شدم

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۰۸_پارت#
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  عسکری_لنا#

 

 

 

؟ چیکار خواییم حاال -  کن 

 :کردم نگاهش گیج و چرخاندم رس عیل سمت   

 کنم؟ چیکار چیو -

 :داد باال را هایششانه   

 نیسن   واقف حسان   مرد رو، اومده پیش وضعیت این -

 .اینجا هم تو ست،آواره و داغونه که زنت انگار،

 

 :کشیدم موهایم در دسن   و کشیدم هم در اخم

 یم -
 
 ستاره دارم شک مخانواده به عیل؟ کنم چیکار گ

 وقن   مخصوصا اینجاست از تر امن روستا اون تو جاش

بعدی حرکت دونمنیم و نکردم پیدا رو حیوونا اون االن تا

  !چیه شون
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 .کردن گیجم حسان  

 

 دارن؟ دست موضوع این تو تخانواده بنظرت هنوزم -

ه هایشچشم به و چرخیدم سمتش       رس شدم، خی 

ل جلو به را پایم زیر سنگ و انداختم پایی   
ُ
 :دادم ه

 نزد، حرق   هیچ نامه اون یدرباره ستاره عیل، دونمنیم -

 آزارش جوابام سوال با بخوام نیست راه روبه هم اونقدرا

 داغونه، اشروحیه چقدر دونمیم ویل زنهنیم حرق   .بدم

 و حول فقط حرفاشم زنه،یم حرف خواب تو گایه شبا

 .نمیارم رسدر بودنش، گرفته که روزاییه اون حوش

 

د را امشانه و گذاشت امشانه روی را دستش  :فرسر

 و بسازی خودتو باید همه از اول پرونده این حل واسه -

، راحت خانمستاره از و خیالت  و اینجان   وقن   تا کن 

 .برینیم پیش از کاری سستاره پیشه فکرت
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 .دادم تکان رس و کشیدم دندان به را باالیم لب

 .بودند حقیقت عینه هایشحرف

 .رسگرد -

 

 پورسعیدی دریا رسوان صدای شنیدن با

 کیم بنظر .رساند ما به را خودش رسیــــع که رسچرخاندم

  نبود خون   ینشانه این و بود مضطرب

 رسوان؟ چیشده -

 قورت را دهانش آب و چرخاند چشم عیل و من بی       

 :داد

 اما، نه یا گفتنش الزم اوضاع این توی دونمنیم -

 .خونم دمه اومدن کیارش و خانم سهیال دیشب ...دیشب

 

  .شدند باز هم از آن   به هایماخم

 :داشتم کم را نفر دو این

  ج   -
 

 چرا؟ اونجا رسوان؟ مییک
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 :زد گره هم در را هایشانگشت     

 و ببیننش اضار خییل و گردنیم ستاره دنبال دارن اونا -

ی ستاره از که گمیم دروغ بهشون دارم کردنیم فکر  خی 

 .ندارم

 :پرسید گیچ   با عیل

؟ کیارش و سهیال -  کی  

 

 ریش ته روی را دیگرم دست و کمر به را دستم یک    

 :کشیدم امروزه چند

 نزدن؟ خاض حرف -

 

 :انداخت باال ایشانه پورسعیدی    

 بزنن، حرف باهاش حداقل یا ببینش داشی    اضار خییل -

 خوانیم فهمیدم حرفاشون بی    از و بودن عصن   هم خییل

نش باخودشون  .بی 
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 .کشیدم امپیشان   به دسن   و و برداشتم رس از را کالهم

 .بودند نفر دو همی    دقیقا قوز باال قوز

  روستا؟ بروم توانستمیم چگونه اوضاع این با

 اگر ویل، بودم داده قول کردم،یم حرکت باید امشب نهایتا

 چه؟ کردیم تعقیبم کیارش و رفتمیم

 و انداختم بودند ماشی    کاپوت روی که دستانم بر را وزنم

 .گرفتم پایی    به رو را رسم

  .کشیدیم تی   شدت به امشقیقه

، همه از کشیدن دست به نیاز مدن    کیم .داشتم چی  

 توانستم؟یم مگر ویل خواستمیم بیخیایل

 

 :پرسید دوباره عیل   

 کیه؟ کیارش مگه -
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 یعهده به را عیل به دادن جواب و گزیدم را لبم    

 .گذاشتم پورسعیدی

 وقن   تا کردمیم موضوع این برای اساش فکر یک باید

نه خواستیم کیارش
َ
 .برگردم توانستمنیم آورد در بازی ک

 

 

 

. 

 

  ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۰۹_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 همراهم،تلفنی  زنگ آمدن در صدا به با

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 همراهم تلفن و بردم فرو جیبم در دست طوالن   مکن   با

ون را  یصفحه روی مهدی آقا نام دیدن با .کشیدم بی 

یم زنگ باید افتادم؛ دیشب یاده و کردم خیس را لبم تلفن،

 .بودم نزده اما زدم

 عقب را بود انداخته سایه امپیشان   روی که موهان      

 گوشم روی را گوشر  و کشیدم را سی    ایکون و زدم

 :گذاشتم

 چطوره؟ حالت مهدی، آقا سالم -

 !گرمه رسش مهدی آقا -     

 

 پورسعیدی و عیل به ارادهن   و پرید باال ابرویم تای یک     

وع و کردم پشت کردندیم نگاهم کنجکاوی با که  به رسر

 :کردم زدن قدم

 خانم؟ احوالت -

 

 :شنیدم را نفسش بریدن صدای که کشید عمیق   نفس     
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؟ تو خوبم -  خون 

 

 آسمان سمت را رسم و گذاشتم گردانم روی را دستم    

 :گرفتم

 خوردی؟ قرصاتو خوبم، -

 

 .کشیدم درهم را هایماخم که کرد نچ       

 یه ویل میشه، داغون هامکلیه میگه خانم هدیه -

یم گاو پهن بوی لعنن   که ریخت حلقم تو زورگ جوشونده

 .مرغ چی   نقطه یمزه و داد

 :کردم آرایم یخنده هوان  

 خوردی؟ مرغ چی   نقطه خودت قول به دفعه چند -

 

 :گفت ایکشیده و حرص پر صدای با     

 !پوالد -
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 را لبخندم و کشیدم واردایره حالت زمی    روی را پایم

 :کردم حفظ

 کردی، تشبیه ج   به و شجوشونده بفهمه خانم هدیه -

ون، میکنه پرتت  بی 

؟ حرف راحت انقدر تو که کجان ببینم بگو اصا ن   می  

 

 :گفت حرص با    

 آخه؟ میگم دروغ مگه -

 یاده شونفیل فکنم خانم هدیه و مهدی آقا ...بعدشم 

 واسه داره مهدی آقا حیاط تو نشسی    کرده، هندستون

نه تارسه خانم هدیه  .می  

 و عیل چشمان در نگاهم که چرخیدم لبخند همان با

 خورد گره پورسعیدی

ه من به لبخند با پورسعیدی و شیطنت با عیل  .بودند خی 

 .کردم ایرسفه و کردم جمع را لبخندم ناگهایم کامال

 :افتادم راه به ماشی    سمت
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 .پیششون رفن  یم توام خب -

 

 :کرد ریزی یخنده

 .باشن تنها خوانیم پوالد، بیخیال -

 

 رسعت به و شدم ماشی    سوار نفر دو آن به توجهن        

 کردم روشن را ماشی   

سه واسش باشر  تنها زنت با خودت تو ببینم، بگو اصا -

 نیم بهش دلت تو پیشت، بیاد ییک بزن   تار
 
 ن   خروس گ

 محل؟

 

 راه به را ماشی    نشست، لبم بر لبخندی ناگهان   خییل    

 :زدم نفر دو آن برای بوق   و انداختم

یم درست شما بله، دوما، بزنم تارسه نیستم بلد که اوال -

 
 
 .گ
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  غروری با گوشر  پشت از
 

 :گفت ساختیک

 نیسن   بلد تارسه دوما، گمیم درست همیشه من که اوال -

 عزیزیم یه مثال بزن قشنگ قشنگ حرفای حداقل بزن  

 .ها هست کلمه بخواد دلت تا ...نفسم خوشکلم، بگو،

 

  به جلویم که ماشین   از
 

  آهستیک
 
  .زدم جلو کردیم رانندگ

یم نشان ستاره هایحرف و صحبت طرز بودم، خوشحال

 .است بهی   قبل از خییل حالش که داد

 

 شده بهی   حالت اینکه مثه -

 :گفت بالن   بلند هوم

م خییل واقعا روج نظر از اره -  جسیم نظر از و بهی 

 ...نیستم تعریق   ...هم

 

حرف کردن مزه مزه حال در انگار و کرد سکوت کیم

 بود هایش
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 .شنومیم بگو -

 

 .معذب یکمم ناراحتم، -

 قرمز چراغ پشت انداختم؛ باال ابرون   و شد محو لبخندم

 :داشتم نگه را ماشی   

 افتاده؟ اتفاق   چرا؟ -

 

 :گفت من من با      

 اینجا بیا، االن همی    کن حرکت ...فقط هیچ   نه نه، -

یم سیع زورگ یه خانم هدیه  قشنگه، خییل اشمحوطه

تم کنه ون بی   وزن از ترسنگی    گچا این با من اما، بی 

ه خانمم هدیه شدم، اصلیم  .داره گناه پی 

 

  :کشیدم موهایم در دسن   و کشیدم عمیق   نفس

 .میام امشب ستاره، میام -

 :کشید پر خنده و شوج   اثرات و شد جدی لحنش
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 .باشر  اینجا باید تو امشب یعن   روز دو گفن   تو پوالد -

 نه؟ دیگه میای

 

 :زدم جلون   ماشی    برای بوق  

؟ ج   نگران -   هسن 

 

 :کشید پوق       

 ...باشم تنها خوادنیم دلم رسدرگمم ویل نیستم نگران من -

 .بیا

 

 

 

. 

 

 ⛓تیــــرآخر#
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 ۱۱۰_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 .شدم بیدار درد زور از که بود چند ساعت دانمنیم

یم حلقم در زور با خانم هدیه که ایمزه بد یجوشانده

 .کردیم آرامم فقط کردنیم خفه را دردم ریخت،

  .داشتم هایمقرص به شدید نیاز

 را ها گچ این دیگر نییم و دوهفته تا باید اینکه به فکر از

 .شدیم هم بیشی   دردم کنم، تحمل

 دیگر ماه یک بود گفته دکی   گفتیم پوالد هرچند     

 بود؛ نزده هاگچ شدن باز از حرق   بروم چکاپ برای

یف حیوان مانند یعن   این  !امکرده گی   گل در ملوش و رسر
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 گفت، شدیم و  بود، شده کمی   نسبتا که بخیه آن درد     

  دردِ  جلوی
 

یم خم رس بدنم، هایاستخوان ترک و شکستیک

 .کرد

 کنجکاوی با گزیدم؛ را هایملب درد با و کردم باز چشم

 مطلق تارییک با که انداختم نگایه پنجره به و چرخاندم رس

 .شدم رو به رو آسمان

 از که بود نوری اتاق، نوری  تنها و بود تاریک نی    اتاق     

 .تابیدیم اتاق در باالی یشیشه

 .چرخاندم را رسم و بستم حایلن   نهایت با را هایمچشم

  بکشم، درد بیشی   داشت جا هنوز نظرم از

 .بخورم قرص امنکشیده جیغ درد از وقن   تا خواستمنیم

وع دردم تا من که بود ایهفته دو یا و نیم و هفته یک  رسر

 .خوردمیم قرص شدیم

 درد از کند، عادت مسکن هایقرص آن به بدنم کهاین

 .است بدتر نی    کشیدن

 مادر؟ خون   -
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ن که خانم هدیه صدای شنیدن با    
ُ
 از و داشت پایین   ت

 اما کردم باز را هایمچشم رسید،یم گوش به دورتر کیم

 .ندیدم را کیس

 کنم طلب را هایمقرص و کنم صدایش خواستیم دلم

 .بود گذاشته دست دهانم روی منطقم ویل،

 .خانم هدیه خوبم -

 حد آخرین تا مردانه صدای آن شنیدن با هایمچشم

 .بود پوالد صدای کردم،نیم اشتباه .شدند گشاد ممکن

 مادر؟ مطمئن   -

 

 نباش نگران شما بله -    

 

 بیارم؟ برات شام -

 

م خستم، نکنه درد دستتون نه -      ستاره ...بخوابم می 

 خورده؟ شام
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 .نکنم بیدارش شام واسه گفت مادر نه -     

 

احت بفرمایید افتادین زحمت به ممنون، باشه -  کنید اسی 

 .شما

 

 برو منید، هایبچه مثه شماهم عزیزم چیه حرفا این -

احت  .مادر کن اسی 

 

 .اجازه با -

ه در به و گرفتم چنگ در را تنم زیر تشک درد از      خی 

 .شدم

ی نور و شد باز اتاق در که نکشید طویل  اتاق در بیشی 

 .شد خاموش ناگهان هم نور همان اما، آمد

 آه که را نفسش صدای و شد اتاق وارد مکث با پوالد

ون مانند  .شنیدم داد بی 
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 ایگونه به امدنده ناگهان اما، کنم صدایش کردم باز دهن

 به بدنم، به ورود هنگام پهن   سیخ انگار که کشید تی  

 باشد خورده استخوانم به شدت

 زور با را نفسم کنان، ناله و بستم محکم را هایمچشم      

ون  .کشیدم بریده نفیس مرتعش و صدا پر  دادم، بی 

 

 همزمان و :رسید گوشم به پوالد شک پر صدای لحن

ی  :افتاد زمی    بر چی  

 بیداری؟ ستاره؟ -

 در که لعنن   درد این اما دهم جوابش خواستمیم دلم    

 حرف و کشیدیم ریزی هایتی   مدام بود، شدن آرام حال

 .کردیم منع برایم را زدن

 

 ثانیه چند از بعد و رسید گوشم به هایشقدم صدای     

 تشکم یلبه کردم احساس ،اومدیم جلو احتیاط با که

 .رفت پایی   
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دنده یدوباره کشیدن تی   با که کرد صدایم دوباره آرایم به

، شدن   با اما ام  دست با هوان   ندانستم جایز را صی   کمی 

 :گرفتم چنگ در محکم را لباسش سالمم

 ...پوالد ...پو -

 

 

 

. 

 

 ⛓تیــــرآخر#

 ۱۱۱_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 ...قر ...پوالد ...پو -
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 بریده صدایم و بدهم ادامه نتوانم که بود آنقدری دردم

 .شود

 یصفحه ابتدا بعد ثانیه چند و خورد محکم تکان   بدنش

 که نکشید طویل و انداخت نور اشچهره در اشگوشر 

گوشر  رسعت به که شد روشن پشت از اش،گوشر  فلش

اهنش که را دستم .انداخت کناری را اش  چنگ در را پی 

 صورتم دستش، ییک آن با و گرفت دستش با را بود گرفته

 :گفت نگران   با و چرخاند خودش سمت کامل را

 کن باز و چشات کنه؟یم درد کجات چیشده؟ ستاره -

 ببینمت

 

گوشه از اشیک که کردم باز بود زوری هر با را چشمانم     

  .چکید چشمم ی

 ...درد ...بیار ...قرصام -

 با کنم، تمام را امجمله یشده پاره و تکه کلمات نگذاشت

 ای،باشه گفی   
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ون عجله با اتاق از و برداشت رسیــــع را اشگوشر    .رفت بی 

 بود؟ دار ادامه گ تا ناکاسف وضعیت این واقعا

 

 تصورش و بود ممکنغی   همه برای قطعا کردنم درک     

 .محاالت  از کیس هر برای

 کمک بدون توانستمنیم که بود همی    من مشکل بدترین

 .بخورم تکان کیم جایم از

 !کردیم معذب مرا واقعا این

 

 لیوان   یاضافه به و داروهایم یکیسه با پوالد بالخره    

 .نشست کنارم دوباره و شد پیدایش آب

 و گذاشتیم دهانم در دانه دانه را بود الزم که داروهان  

 .دهم شانقورت توانستمیم آب زور با

 هایشاخم گذاشتیم دهانم در را هاقرص که مدن   تمام

 کارش، پایان از پس و بود هم در شدت به
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 ساعد کرد، دراز را دومش پای و داد باال را زانویش یک

 آب از خایل لیواِن  به و گذاشت زانویش روی را دستش

ه داد،یم اشبازی دستش با که  .بود خی 

 خفه را هایمناله هایملب گرفی    گاز با داشتم سیع هم من

یم اثر هاقرص دیگر دقایق   تا که کنم فکر این به و کنم

 .درد این از کنندیم راحتم و گذارند

 

ی سخن   به دقایق       از دقیقه دو تقریبا شدند؛یم سی 

 نگرفته آرام هنوز من درد و گذشتیم هاقرص خوردن

ون دهانم از پرصدا و لرزان هایمنفس بود،  .آمدندیم بی 

 !بود؟ افتاده جانم به گناه کدامی    به دقیقا درد این

 که انداختم نگایه پوالد رخنیم به و چرخاندم را رسم      

 در چشم شده شوکه .شد تاریک کامال اتاق فضای ناگهان

ی شدن پرت صدای که چرخاندم اتاق فضای  و آمد چی  

 :زد پوزخندی پوالد آن از بعد

 !شد خاموش -
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  چرخاندم سمتش دوباره را رسم    

 بود شده تمام شارژش احتماال بود؛ اشگوشر  با منظورش

 بود کرده روشن کیم را فضا که گوشر  فلش که چرا

 .بود شده خاموش

 خوابیدی؟ نخورده قرص -

 :کردم آزاد هایمدندان بندِ  از را لبم       

 ...کردمنیم فکر -

ل صدای و حرص با  :غرید شده کنی 

 قرصات باید دون  نیم تو ستاره؟ کردینیم فکر رو ج   -

 چجوری، دون  نیم بکیسر  رو خودت خواییم بخوری؟ رو

 اره؟

 

 بود؟ عصن   آنقدر چرا بود؟ شده چه را او    

 

 :چرخاندم حدقه در را چشمانم حایلن   با      
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 این به داره بدنم ...نزن غر کنم،یم خواهش...پوالد -

  متوجیه؟ کنه،یم عادت قرصا

 اینا و دارم تریقوی یقرصا به نیاز دیگه یهفته یه تا

 .دننیم و دردم جواب

 

 را چی    چه یا که به فرستاد؛یم لعنت دیگر هم رس پشت

 .دانستمنیم

 عصن   من نخوردن قرص بخاطره فقط کردمیم باور باید

 !است؟

 

 نشان و بود شده بهی   کیم اما، بود برجا پا هنوز دردم     

  .بود هاقرص اثرات از

 دادیم نشان این و بود غلبه حال در کم کم خواب حس

 مرز به شدنش کم با که بود زیاد آنقدر لعنن   درد آن

 .بروم بیهوشر 

 نقش هایملب بر تلخ لبخندی سخن   آوری یاد با ناگهان

 جزن   خنده و لبخند که دور بسیار هایزمان در بست؛
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 آن گفتیم نزدیک بسیار فردی بود، هایملب الینفک

 بود متحمل درد آنقدر بودم، آمدن بدنیا حال در که زمان

 و است شدن تکه تکه حال در لگنش کردیم احساس که

 پایان و هایمگریه صدای شنیدن و آمدنم بدنیا از پس

 خواب در را تمام روز یک کننده، دیوانه درد آن پذیری

ی  .بود کرده سی 

 .بود دور زمان آن چقدر

 .بودم دردی و غم هر از خایل هازمان آن چقدر

 مورد جسمم و روح باره یک به کردیم را فکرش کیس چه

د قرار رسنوشت یحمانهرن   یحمله  !بگی 

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#
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 ۱۱۲_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 درد، از رهان   که چرا خواست،یم خواب دلم شدت به

 .است طمع خوش بسیار و بخش لذت

 .دارم نگه باز را خمارم هایچشم تا دادم باال را ابروهایم

  .بود شده کمی   اما بودم نشده رها کامال درد از هنوز

 از گیج .نباشد بریده بریده هایمنفس دیگر که آنقدری

 :کردم زمزمه خوابالود و درد

 .کن عوض لباساتو پاشو -

 :گفت کالفه لحن   با شد؛ بلند جایش از کردم احساس

 .بخوابم خوامیم فقط -

 آورد تشک برایم آنجا از خانم هدیه که مکان   یادآوری با

 :گفتم

 .هست تشک کمدا از ییک تو -
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 و کرد پیدا را کمد تارییک در که نکشید طویل و نزد حرق  

ر  صدای  .رسید گوشم به شدنش باز قی 

 پوف صدای که داشتم هایمچشم داشی    نگه باز در سیع

 :رسید گوشم به پوالد

 .هست بالشت یه فقط نیست نه -

نیم و چرخاندم پنجره به رو چپ سمت را رسم گیچ   با

 :مالیدم نرم بالشت به را رخم

 .بزرگه من تشک -

 

 ثانیه چند از بعد فقط و نشنیدم جانبش از حرق       

 .آمد زین   شدن باز صدای

 شده ترکم خییل من درد و بود گذشته دقیقه دو یا یک

 .شدندیم ترگرم لحظه هر هایمچشم و بود

 دراز با که نکشید طویل و کردم احساسش خودم کناره

  .کردم باز را خوابالودم هایچشم کنارم، در کشیدنش
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 خون   به اما، ببینمش توانستمنیم اتاق مطلق تارییک در

 کردمیم احساسش

ون کالفه را هایشنفس ثانیه چند هر   .دادیم بی 

 دلیل ن   خوردی عصاب و کالفیک این دانستمیم بعید

 .باشد

 چرا باشد وضعیتم خاطری  به دادمنیم احتمال درصد یک و

ی  که
  کرد،یم سنگین   پوالد دل بر دیگری چی  

 .کردمیم احساس خون   به را این

  این دلیل و کنم صحبت او با داشتم دوس
 

 را کالفیک

  بفهمم

یم آرام را دردم تنها نه که بودند قوی آنقدر هامسکن اما،

 .کردندیم خواب گیج مرا بلکه کردند

                            *** 

 پیچید هایمدنده در که کیم درد با که خوردم ریز تکان  

 و هفته یک .کردم اخیم .گذاشتم هایمدنده روی دست

 .کردندیم زهرمار برایم را صبح دردها این که بود نییم
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خوابیده کمرم روی که آنقدر کردمیم احساس گایه حن  

 .است پوسیده کمرم عضالت و ماهیچه ام

 و کردم باز را امخورده چسب هایپلک بود زوری هر با    

 روشن را اتاق کیم پرده و پنجره پشت که گایهصبح نور

 .گرفت بازی به را هایمچشم بود کرده

 .کردم بازی چشم دوباره و گذاشتم هم روی را هایمپلک

 ترواضح و واضح دیدم که کردم تکرار را کار این آنقدر

 .شد

 عمیق   نفس و گذاشتم صورتم روی را سالمم دست

 .کشیدم

 !بخواب -

 شد، بلند کنارم از که امگرفته صدای شنیدن با     

 جلوی دیشب اتفاقات تمام پوالد دیدن با که رسچرخاندم

 .گرفت نقش هایمچشم

 

 

. 
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  تیــــرآخر#

 ۱۱۳_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

یم بیشی   باید که او بود بیدار چه برای صبح اول صبح

 .خوابید

؟نیم چرا -  خوان 

 .بودم خوابیده عرص از دیروز من -   

 .برداشت هایشچشم روی از را ساعدش

 را رسش و زد جک بالشتش روی را دستش و چرخید کامال

 هایرگه هایشچشم در .زد تکیه اششده مشت دست به

 .شدیم دیده رسخ

 نتوانستم و رفت جلو و کرد جسارت سالمم دست هوان  

 .نداشتم شدنش مانع به مییل چون شاید شوم، مانعش
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 پایی    آرایم به و نشست اشپیشان   رو دستم هایمانگشت

 بست را هایشچشم .کردند مکث هایشچشم روی .رفتند

 احساس خون   به را هایشپلک پشت از هایشچشم دایع  

 .کردم

 رس اشبین   یتیغه بر و رفتند پایی    به انگشتانم آرایم به

 .خوردند

 .کشیدم عقب را انگشتانم

وی بیشی   انگشتانم گذاشتمیم اگر  بعدها خودم کنند پیرسر

 .کارم از کشیدمیم خجالت

 مشهود نگاهش در تردید .کرد باز آرایم به را چشمانش    

 .بود

 نخوابیدی؟ چرا -

ون را نفسش      :دمید بی 

 .بخوابم نتونستم شده عوض جام -

 روی به رو ینقطه دو دروغ و پوالد زدم، پوزخندی هوان  

 .بودند هم
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  آره؟ کنم باور داری انتظار -

 چیشده؟ بگو، و راستش

 :انداخت پایی    را نگاهش و رفتند هم در هایشاخم    

 ...نه االن -

 برخالف دقیقا آوردمیم فشار او به نباید کشیدم، آیه

 افتاده، اتفاق   چه بدانم داشتم دوست که امخواسته

 .کردم سکوت

 فقط گفتنیم هم کردمیم اضار اگر نبود هم ایچاره

 .شدیم تر خراب هست که این   از عصابش

 .حفظم مو به مو را پوالد من

 

 

. 

 

  تیــــرآخر#
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 ۱۱۴_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 تشک در توانستیم دوساعت تا فقط عاقبت و آخر

 از مرتب و کرده عوض لباس صبح پنج ساعت و بمانیم

ون اتاق  را گریبانش که رسدردی همان با پوالد  و رفتیم بی 

 .کرد آماده را صبحانه بساط بود گرفته

 از بعد ساعت دو مهدی آقا و خانم هدیه که شکر خدارا

 صبحانه نشستنم وضعیت آن با وگرنه شدند بیدار ما

  .شدیم کوفتم جلویشان

یم خجالت هم خودم ویل بود موجه عذرم که هرچند

 .کشیدم

 بود شده بهی   صبحانه خوردن از بعد هم پوالد رسدرد     

  اما،
 

 ماجرا فهمیدن برای من و بود پابرجا هنوز اشکالفیک

 که چرا کردمیم صبوری جانم، در افتاده یولوله برخالفه

 .کنم سخن به مجبور را پوالد توانستمنیم
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 کیل و برایمان ناهار گذاشی    بار با خانم هدیه آخر در     

  برای نصیحت و توصیه
 
 حل برای دعا و مانزندگ

 و ماندم من و شدند شهر رایه مهدی آقا با مشکالتمان،

  در هنوز که پوالدی
 

 .بردیم رس به کالفیک

  .بود شده رسریز من تحمل و

 خودم به کچ   حالت زمی    بر سالمم دست به تکیه      

 داغان پای .بیاید فشار هایمدنده به کمی   تا بودم گرفته

 گردنم به زیادی ترمداغان دست و بود شده دراز امشده

 .آوردیم فشار

 ویل، بودن کش دراز از بودم خسته

 .نبود مناسب اصال برایم وضعیت این در نشسی    

ی قورمه تا بودم فرستاده را پوالد       خانم هدیه که ایسی  

 آب مبادا کند چک را بود کرده را هایشکار بیشی  

د ته خورشت و شود بخار خورشت  .بگی 

 باال را صدایم کشیدن دراز برای کردنم کمک یبهانه به

جوجه رنگ حنان   مرغ موقع همان که زدم صدایش و بردم
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 جیغ جوجه و زد رسش بر نوکش با را اشگرفته جان ی

  .شد دور کیم مادرش از و کشید خفیق  

 لبم بر لبخندی جیغش و جوجه دویدن حالت این از

 آرام که کردمیم نگاه جوجه به کنجکاوی با و بود نشسته

 .شدیم نزدیک مادرش به احتیاط با و

 دارم کار پوالد با که بود رفته یادم کیل با

 !زدن صدام رفته یادشون خانم اینکه مثه -

 شدیم تخت نزدیک آرایم به که پوالد صدای با      

 .زدم لبخندی و چرخیدم سمتش

 کنارم و آمد تخت باالی و آورد در پا از را دمپاییش

 .داد تکیه هاپشن   به و نشست

 دراز کن   کمکم بیای گفتم شد جوجه پرت حواسم -

 .نیافتاده جونم به دیشب درد تا بکشم

 نگاهش تعجب با که شد خی    نیم و داد تکان را رسش    

 :گرفتم را بازویش سالمم دست با هوان   و کردم

ی؟ کجا -  می 
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 :چرخاندم سمتم را رسش      

م -  ...بیا بالشت واست می 

 دست گرفی    برای گفتم ریزی آخ امدنده گرفی    درد با

 خم پوالد سمت کیم .بودم داده دست از را امتکیه پوالد

 :شدم

 .بکشم دراز کن کمکم فقط خوادنیم کن ولش -

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#
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 متوجه کشیدم، دراز کامال اینکه از بعد و کرد کمکم رسیــــع

 .گذاشته رسم زیر را پایش ران شدم

 در "چیه مگه شوهرمه" گفی    با اما کشیدم خجالتکیم

ی شدنم رسخ از دلم،  .کردم جلوگی 

همه و بیندازم اشچهره به نگایه نیم نداشتم جرات هرچند

 .بود رسسی    حیاط معطوف نگاهم ی

 ستاره؟ -

 گفتم هویم و کشیدم عمیق   نفس    

  

 از که جان   یه بفرستمت مدت یه بشم مجبور ...اگر -

ی؟ باشه، دورتر خییل اینجا  می 

 

 :چرخاندم سمتش را رسم گیج    

  ج   -
 

؟ یعن   پوالد؟ مییک   کجا؟ ج 

 حرق   و کشید موهایش در دسن   و کشید عمیق   نفس

 .نزد
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 :کشیدم درهم را هایماخم

  ای؟کالفه انقدر چرا اومدی وقن   از شده؟ج   پوالد -

ی کردم سیع خییل  به خودت باشم منتظرت و نگم چی  

، عادی اصال هاتحالت ویل، بیای حرف  خواینیم نیسی  

 
 

 شده؟ج   بیک

 

، در فالسک از و کرد صاف را گلویش      استکان در سین 

 .ریخت چای باریک کمر زیبای های

 پس است، افکارش کردن منظم حال در دانستمیم

 .نشدم مزاحمش

ین بدون  نفس یک و برداشت را استکان چاییش کردن شی 

 اما، شد درهم چای تلچ   و دایع   از اشچهره و نوشیدش

 .نزد حرق   هیچ

 :برداشت را فالسک دوباره و گذاشت جایش رس را استکان

 تونمیم نه نمیشه، کنمیم فکر که هرجور ...نمیشه -

، اینجا بذارم تونمیم نه و بفرستمت  بی    افتادم گی   بمون 

 .گذشته بدتر و بد از کار .افتضاح انتخاب دوتا
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 رس را چایش دوباره نبود، خودش دست انگار کارهایش    

وع و برداشت را فالسک دوباره و کشید  چان   ریخی    به رسر

 .کرد

 کردم؟یم آرامش باید چگونه

 

 بفرستیم؟ کجا قرار ...پوالد -

 

 :چرخاند دوطرف به را رسش     

  !داره خطر ویل، میمون   جا همی    آخرش تا جا، هیچ -

 ...بهی   رفتنت

 .شوم بلند خواهمیم شد متوجه رسیــــع بازویش گرفی    با

 .بنشینم کرد کمک و گرفت نریم به را دستم و کمر

 :گفتم هایمدنده خفیف درد از شد جم هایاخم همان با

  االن همی    -
 

 شدهج   مییک
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؟ چته؟ تو ...پوالد  خون 

 

به با که رفت استکان سمت دستش       در به که هایض 

 در سمت نگاهش و ایستاد حرکت از دستش خورد خانه

 .رفت خانه

 .ماند در به نگاهم و چرخاندم کیم را رسم

ون صدا پر را نفسش پوالد  از شد، بلند جایش از و داد بی 

 :گفت همزمان و پوشید را اشدمپان   و رفت پایی    تخت

 .رست بذار و رورسیت -

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۱۶_پارت#
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  عسکری_لنا#

 

 

 

 ...کجا و بچم -

 

 این بودم، نگفته دروغ ایستاد برایم زمان گفتمیم اگر    

 را من لحظه یک در مادرم، به زن این صدای تشابه همه

ین   که انداخت ایگذشته در  زده را دلم عاقبت هایششی 

 !بیاورم باال غم و جنون بود کرده وادار مرا بدجور و بود

م باال را رسم نداشتم جرات سوزنیک رس       .بی 

 روی کامال را شالم پر کردیم وادارم و کردیم اذیتم امدنده

اخم با و بگذارم شکمم باالی روی را دستم و بندازم امشانه

م رسم رفته فرو درهم های  .باال بی 
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  و هادرد به کاش ای و
 

 و درد جانم، هایشکستیک

 
 

نیم باال رس این و شدیم اضافه گردنم هایمهره شکستیک

 !رفت

 

یم چه اینجا "آن" و "او" بیاورم؟ باال تنفر نداشت جا

 !کردند؟

 

 موج با شد، مصادف و چرخید پوالد سمت ناباورم نگاه    

 .هایشچشم ن   ن   در نگران   گرفی   

 بود؟ چخی   دقیقا اینجا

 ییک و افتاد زمی    به بلند صدای با سهیال کیف ناگهان    

 :اومد فرود صورتش رو دویم و سینه روی هایشدست از

ه مادرت -  !آوردن؟ رست به بالن   چه عزیزم بمی 

 به چاقیش، روبه شده توپر اندام آن که نکشید طویل     

 ری وضعیتم به نسبت مالحظهن   من و کرد پرواز سمتم

 .داشت برایم را مرگ حکم که دادم نشان اکشن  
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 و زمی    با زیادم نسبتا یفاصله پریدم، جایم از شدت به

 تعادل ن   شد باعث پیچید، جانم تمام در که دردی شدت

 .بیافتم زمی    به لگن با

 را "باش مراقب" که سهیال با شد همزمان پردردم جیغ 

 .زد فریاد را اسمم که پوالد و کشید جیغ

 

 ایناله با من و دویدند سمتم همزمان پوالد و سهیال     

 انداخته صدایم به بغض و بود گذاشته فلک به رس که

 و بردم باال بود نرسیده هنوز که سهیال برای را دستم بود،

 :نالیدم

 ...آی ...ری ...ندا ...حق -

 از که پایم روی دانستمنیم و داشتم سالم دست یک تنها

 را نفسم که هایمدنده روی یا بگذارم بود شکسته وسط

 .بودند بریده

 روی درد از اشیک قطره که شدم خم زمی    سمت اختیارن  

 .آمد فرود گونم
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 ...انداخت کنارم را خودش رسعت به پوالد

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۱۷_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

؟ ستاره؟ ستاره؟ -  با کردی چیکار کن، نگا و من خون 

  کنه؟یم درد کجات خودت؟

 !کــــن نگا منو
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 سالمم یشانه روی را دویم و کمرم روی را دستش یک     

 درد بیشی   هایمدنده اما، کند بلندم کرد سیع و گذاشت

ناله با بغضم که آنقدری کرد سخت را هایمنفس و گرفت

 .آمد در صدا به درد از پر ای

 

 :گفت کالفه پوالد

  ...ستاره چیشد؟ ستاره -

 :زد فریاد هوان   و فرستاد لعنن   و نداد ادامه

 .االن همی    دوتاتون، هر بیــــرون، -

 

مه اون ...بدی دستور من به تون  نیم -  .دخی 

 

 با و بردم باال رو رسم درد از شده داغ و خیس صورن   با

 :گفتم درد

 ..بر...وام...خ...نیم -
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 شد؟یم بیشی   لحظه هر که بود چه دیگر درد این

وع با       .شد بیشی   هایمناله هایمهقهق رسر

 اعصاب با مستقییم راه هایمزدن هق و ناله صدای انگار

 :زد فریاد باز که داشت پوالد

  گفتم؟ ج   نشنیدید -

 !رسیــــع بیــــرون

 

 :آمد سهیال حرص پر صدای    

م من -  باش آماده میام، دیگه ساعت یه برمیم و دخی 

 .ستاره

 

 آن از پس و کفشش هایپاشنه صدای که نکشید طویل

 .پیچید حیاط در خانه در کوبیدن صدای

 کمر روی هایشدست و فرستاد لعنن   فریاد با دوباره پوالد

 .شد ترمحکم امشانه و
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 .ببینمت باال بیار رستو ...رفی    ببی    -

م باال را رسم داشتم دوس کشیدم باال را امبین    این اما، بی 

  بدتر دیشب از حن   دردش بود، پیچیده جانم تمام در درد

 .بود

 که چون شده نابود رسما امشکسته پای کردمیم احساس

 .بودم نشسته رویش گفت شدیم و بود شده تا

 درد با که بیاورد باال را کمرم کرد سیع و کرد نچ   پوالد

  هایمدنده گرفی   

 به و درآوردم امسینه بند از را دستم و و گرفتم گاز را لبانم

 :غرید خورد عصان   با که زدم چنگ را پلیورش شدت

، زمی    رو که شهنیم - مت کن تحمل بمون   .دکی   بی 

  کردمیم تحمل را چی    چه باید دقیقا

 را؟ هایماستخوان درد یا سهیال؟ دیدن از را قلبم درد

 

 بود افتاده راه حن   هایمرسفه هوان      
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 بودم نکرده خوردگیم رسما ایام در که هان  رسفه تمام انگار

 .بودند شده جمع االن

 !شد؟یم جمع االن هایمدرد یهمه باید دقیقا

 قلبم کردن سوراخ درحال هایمدنده کردمیم احساس    

 .هستند

نیم پایان درد این چرا کرد؟نیم یاری نفس این چرا

 پذیرفت؟

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۱۸_پارت#

  عسکری_لنا#

 

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 .دکی   ممنون -

 راه به و گفت رسرسی کنیمیم خواهش عجله با دکی  

  با را دستانم .افتاد
 

ون را نفسم و کردم کمرم بند کالفیک  بی 

 .کردم فوت

 !رسیدم بیمارستان به تا کشیدم هاچه دانستیم خدا فقط

  آمدند؟یم کجا از کور هایگره این

 !بودم اویل کردن باز درحال دندان و چنگ با هنوز من

  بردم، فرو موهایم در را دستم دو هر    

 گفتم؟یم ستاره به چه باید

 از که سوپروایزری به ایغره چشم خورد فوق عصان   با

ه من به ابتدا همان  ستاره اتاق سمته و رفتم بود خی 

 را در بودنش، خواب به نسبت مالحظهن   و چرخیدم

 کردم؛ باز محکم
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 صندیل روی پایی    رسی با و بستم را در ورودم از بعد

 موهایم وارد وارکالفه را دستانم و نشستم تخت کناره

 .کردم

 .بود بسته طرف هر از بود، بسته دستانم

نیم .کنم توانستمنیم غلط هیچ شدنیم خوب ستاره تا

 در مدت تمام که چرا بگذارم مراقبش را کیس توانستم

 .شدیم گذشته از بدتر وضع و بردمیم رس به نگران  

 به موهایم در ظریق   انگشتان ورود با قلبم ایلحظه

 .لرزید شدت

  .کشیدم عمیق   نفس و بردم باال را رسم

ه رسخش چشمان به و گرفتم دستانم الی را دستش  خی 

 :شدم

؟ -  خون 

 الی از را دستش و زد عمیق   پلک طوالن   مکن   از بعد     

ن ماسک سمت که دستش .آورد در دستانم ر  به رفت اکسی 

 :شدم مانعش و گرفتم را دستش رسعت

 .بمونه بذار ...کن ولش -
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ه کیم   .شد شل دستم میان دستش و کرد نگاهم خی 

ه و مالیدم را اشزده یخ دست      .بودم چشمانش به خی 

 گفتم؟یم چه باید کردند مانپیدای کجا از پرسیدیم اگر

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۱۹_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 اتاق از است، خوابیده ستاره اینکه از شدن مطمی    از بعد

ون  سمت بالفاصله و بستم آرایم به را در و رفتم بی 

تماس آخرین گزارشات در .افتادم راه به بیمارستان خروج  
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 همراهم تلفن یصفحه بر مدام که ایشماره و رفتم هایم

 .کردم گوشم بندِ  را گوشر  و گرفتم را بستیم نقش

یم پیچید؛ گوشم در صدایش بوق دومی    خوردن با

 لذت و کنم احساس را حرصش وجودم بند بند با توانستم

م   .بی 

 دلم نبود کاق   اما .بود آتشم بر آن   خوردنش حرص انگار

 دیوار در میخ مانند کردند که غلط بابت خواستیم

 بودم؟ شده حریص و رحمن   آنقدر گ از .کنم فرویشان

 سالمن   و جاِن  به نسبت حریص و همه به نسبت  رحمن  

 !ستاره

 آزار چرندیاتش با را گوشم و کشیدم پایی    را امگوشر      

 .ندادم

 بار یک لیوان و ایستادم بیمارستان رسدکن آب کناره

 و داشتم نگهش رسد آب یلوله زیری  و برداشتم مرصق  

ه  را دستم نامحسوس بودم؛ شدنش پر منتظر لیوان به خی 

 صدای و گذاشتم امگوشر  صدای ولوم یدکمه روی

 .کردم کم را گوشیم
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 بد و پرت و چرت اطرافم و دور مردم داشت معن   چه

اهه  !بشنوند را رسیده دوران به تازه خروس این هایوبی 

 خشم آتش اما  کشیدم رس لذت با را لیوان در آب      

 .نداشت خاموشر  انگار امکرده باز رس

 کشیدم باال را گوشیم بار این و بردم پایی    را لیوان دوباره

 :پریدم حرفش میان و گذاشتم گوشم دم و

ت بد رو گوشر  -  دقیقه دو کن تحمل جون، بچه بزرگی 

 .کن   بازی ماشی    میده رو گوشیش بهت دیگه

 

 دوباره، پوزخندی با اما کرد پر را گوشم فریادش صدای

 آشغال سطل در را لیوان و کشیدم رس را لیوان درون آب

 .انداختم

 در سهیال صدای که کردم گوشم بند دوباره را گوشر    

 :پیچید گوشم

؟نیم حرف چرا -  ...ست رس بالن   نکنه زن 

 :پریدم حرفش میان و زدم پوزخندی
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یم االن اومدیم رسش بالن   اگر چون آوردین شانس -

 .بیمارستان گوشه تونفرستادم

ل در سیع  مشهود صدایش در ویل داشت خشمش کنی 

 :بود

 !گلم دامادِ  عجیبه تهدید، و مملکت مامور -

ون بیمارستان از و کشیدم لبم دور دسن        که رفتم بی 

 :خورد صورتم به محوطه رسد هوای

 مادرزن، گذشته وجب ده من رس از آب -

 رو ستاره یگندیده موی تاری  یک من بگم زدم زنگ خالصه

 .دمنیم بهتون هم

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#
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 ۱۲۰_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 :شد بلند کیارش فریاد صدای ناگهان

ی  -
 خودته؟ دسته مگه نامرد عوض 

 :توپید رسعت به سهیال

 ...بمو ساکت تو گفتم کیارش -

 

 :نشاندمیم رسجایش باید را جوجه این

 حرف وسط نداده یاد بهت مادرت اگر جون، بچه ببی    -

ی، بزرگی   دوتا   بدم یاد بهت دهن   تو با تونمیم من نی 

 دست از رو تونفرصت نفر دو شما جات، رسه بشی    پس

  دادمیم فرصت بهتون نباید اولم همون از دادید،

  مونهیم خودم بغل و خونه تو جاش من زِن 
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 گوشر  یعن   این و بود ترنزدیک کیارش فریادِ  صدای اینبار

 :بود گرفته باز را

 ها؟ دادی؟ طالقش نگفن   خودت مگه قالن   پلیسی  -

 نمیشه، و نبود خوشبخت تو پیش اولش از اون گودروغ 

  ترس با که داری دردرس انقدری تو
 
 .کن  یم زندگ

 

 :نشاندم لبم به لبخندی و زدم پوزخندی

 خییل مادر از ترمهربان یدایه نقشی  ایفای تو کیارش، -

،  مدت چند خواستم ستاره خاطری  واسه من ضعیق 

 بیشی   شما پیش جونش فهمیدم االن ویل تونپیش بیارمش

 از هرکاری که بزدیل کثیف یه تو بود رفته یادم خطره در

 .برمیاد دستت

 

 :گفت بغض از پر جییع   با سهیال اینبار
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ِم  اون پوالد - م منی  حق این فهیم،یم دخی   پیشم دخی 

 .کنمیم شکایت ازت من ...باشه

ون را نفسم  :انداختم زده یخ نیمکت بر را خودم و داده بی 

  بهشون خواییم ج   -
 

 حاال؟ بیک

 

 :گفت عصبانیت با     

م گمیم بهشون -  ولش حاال تا ویل دادی طالق و دخی 

 .نکردی

 

 بر را دستم بردم فرو موهایم در را دستم و کشیدم پوق  

ی  روی بعد و کشیدم گردنم امتداد
 :گذاشتم نیمکت پشن 

  همی    به کردیم، رجوع میگم منم -
 
 .سادگ

 :کشید بلندی جیغ

؟ - ؟ رجوع کردین؟ رجوع ج  ؟ کشک ج    ج 

 

  .بود رفی    رس حال در امحوصله واقعا     
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 را آوردیم کم ستاره جلوی فقط که جدیدی اخالق این

 .کردمنیم درک

ایط این اما  .بود ساخته دیگر پوالدی من از سخت رسر

تر،سخت کارتر،محافظ  ترآرام گایه تر،عصن   تر،نرم گی 

 ...و

 :کشیدم امشده بلند ریش بر دسن  

 از بهی   خودتم نکن خسته رو خودت خانم سهیال -

 تنها اگر تره،آمن من پیش جاش ستاره دون  یم هرکیس

ی یه بودی  کثیف نگاه دیگه باری  نیستم حاض   من ویل چی  

 میدونه خدا موقعه اون چون ببینم ستاره رو و کیارش

ه پس کنمیم چیکار ی رو شوهرت جلوی بهی   کاری بگی 

ر به که نکنه  خودش اگر حن   ستاره بشه، تموم همه ض 

 تونهنیم کیس و بمونه من با باید عمرش آخر تا نخواد

ه، و من جلوی  به پس شدم تروحیسر  خییل قبل از من بگی 

 .خدافظ ...نپلکه هامداشته و من دوری  بگو تشوهر
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یم خطاب "دیوانه" و "روان  " مرا جیغ با که سهیال صدای

 .کردم قطع را تماس و گرفتم نشنیده را کرد

 دیوانه من گفتیم درست کامال بلکه نه شاید ...شاید

ایط بودم،  غروری هایمداشته رس و بود کرده امدیونه رسر

 وقن   اما بود گونه همی    هم یاسمن رسی  .داشتم وارجنون

 از رفتیم پرسش دوست یصدقه قربان چگونه دیدم

 آن .شد تبدیل نجس ایلکه به و افتاد زمی    بر چشمم

 از همه و همه خانواده دادگاه در برادرش با شدن گالویز

یم اجبار به که خواهرانم دست از بود؛ عصبانیت روی

 دست از دهند، نشان دارمشکل و عقیم مرا خواستند

  ...و دانستیم مقرص مرا که یاسمن برادر

 به قرعه اول و بنشانم جایشان رسی  را همه باید حاال اما،

 .افتاد کیارش و سهیال نام

 

 

 

. 
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 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۲۱_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 سوپروایزر همان به نگاهم ایلحظه که بردم باال را رسم

 بند یک بیمارستان، به ورودم ابتدای از که افتاد بخش

یم شکار را نگاهش وقن   و بود برنداشته من از را چشمش

 .دزدیدیم را نگاهش اشکارا کردم،

 سنگین   یتیکه داشتم را این پتانسیل و بودم عصابن  

 چشم به و گفتم لب زیری  ی،"هللا اال اله ال" اما کنم بارش

 .کردم بسنده ایغره

 هایشقدم زده، یخ نیمکت آن از شدن بلند محض به    

  کرد؛ روانه سویم به را

 .کردم کج را راهم و ندادم اهمین  

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

ان که نبودم هامرد یدسته آن از  اصطالح به دخی 

 و عادی ایقیافه بشکنند، دست و رس برایم بخواهند

 هایچشم و نشده اصالح ریشی  این با که داشتم موجه

 این چرا دانمنیم اما، رسیدمیم نظربه ترسناک کیم خسته

 .داشتبرنیم من از چشم دخی  

 از پس نه ...فرصت رس هم را ریش این حال، هر به

 ظاهرم کردم،یم اصالح باید جا این از ستاره کردن مرخص

 !بود گذشته حد از بیش مرتب فردی از

 

 !؟...معتمدنیا ...پوالدِ  -      

انه صدان   از اسمم شنیدن با  با و شد ترعمیق اخمم دخی 

 :داد ادامه که چرخیدم صدا سمت مکث

 درسته؟ معتمدنیا پوالد -

 

 به حن   دانستمیم بعید گذراندم نظر از را رستاپایش    

یم را من نام کجا از او اما، باشمش دیده جان   اتفاق

 دانست؟
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 :دادم تکان را رسم    

 بفرمایید؟ -

ون را نفسش      :زد مضطرن   لبخند و دمید بی 

 .اولش داشتم شک ...خودتونید پس -

 

 که او پس ندیِدمش جان   بودم مطمی    کردمیم فکر هرچه

 بود؟

 امرتون؟ - 

س با       انگشت با و پیچید یکدیگر به را انگشتانش اسی 

 :کرد اشاره رسش پشت به شست

 بزنیم؟ حرف میشه ...میشه ...ام -

 

 مخصوصا نداشتم او با شدن صحبت هم برای دلییل    

 رسیدیم نظربه مشکوک هم کیم و شناختمنیم را او اینکه

 روی گردم،باز ستاره اتاق به خواستمیم فقط اینک

ه و بنشینم صندیل احت کیم او به خی   .کنم اسی 
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 .نیستم بیکار نخی   -

 

 :گفت و آمد جلو قدیم رسیــــع که بچرخم خواستم

 زیاد خوبه حالشم کردم؛ چکش خودم خوابیده، ستاره -

منیم رو تونوقت  .گی 

 

یم ستاره پیشه  باید االم  همی    من شد، باز هم از هایماخم

 !نبود او به اعتمادی رفتم،

 .برگردم االن همی    شد واجب پس -

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#
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 ۱۲۲_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 به توجیه و رفتم بیمارستام ساختماِن  سمت رسعت به

ک هایزدن صدا  .نکردم دخی 

 ستاره اتاق سمت رسعت به و کردم گذر روهاراه میان از

 ستاره به نگاهم که کردم باز محکم را اتاق دری  و رفتم

 پشت که هان  نفس صدای بود، بسته هایشچشم .افتاد

ن ماسک ر  حال این با اما رسیدیم گوش به کشیدیم اکسی 

ه اشسینه یقفسه به یم نفس شوم مطمی    تا شدم خی 

 .کشد

ک صدای که رفتم جلو آرایم به  :آمد رسم پشت از دخی 

 ...خوان   گفتم که من -

 .گفتم کشداری هیس و زدم چرج  نیم
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قرص و آمد رسش به که اتفاقان   از پس ستاره بود درست 

نیم اما بود شده سنگی    خوابش کردیم مرصف که هان  

 او از را راحت خواب این کشید که یدرد از پس خواستم

م  .بگی 

 برای و رفته جلو هوان   و چرخیدم ستاره سمت دوباره    

 را ستاره پیشان   دخی   آن وجود به توجهن   و بار دومی   

 .زدم مهر

 برگشته قبل سفیدی به که صورن   آن من خاطری  به امروز

 شده سیاه چشمانش زیری  و بود شده پریده رنگ دوباره بود

 .بودند

 .کردم شکر خدارا و کشیده آیه

 از پس و بودم کرده که هان  کار تمام از پس که چرا

 .بود گرداندهباز من به را ستاره خدا شدنش، دزدیده

 اما بود دیده آسیب بسیار جسیم و روج نظری  از شاید

 .دارمش هم هنوز که بودم خوشحال

 !عزیزه تونواسه خییل اینکه مثه -
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 او به را امحوصلهن   و عصن   نگاه و چرخیدم سمتش    

 :دوختم

 خانم؟ داره ربط شما به -

 

 :کشید اشپیشان   به را دستش و کشید پوق      

  !لطفا -

 انقدر کنم صحبت باهاتون خواستم دقیقه چند فقط من

ید سخت  .نگی 

 

 .انگار نبود بردار دست دخی   این .کشیدم درهم اخم 

 گذشتمیم کنارش از که  همزمان و افتادم راه به در سمت

 :گفتم

، حرفاتو داری فرصت دقیقه ده فقط -  و طفره بزن 

 اصل رس رییم راست یه و کنار ذارییم رو حاشیه

 .نیستم بیکار من مطلب،
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 ...دارد ادامه داستان این⛓

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۲۳_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 او بلندم، هایقدم به نسبت تقریبا .نشست رویم به رو

 یک به را نفسش نشستنش با که بود آرام دوی حال در

ون باره  .کشید عمیق   نفس و دمید بی 

 :انداختم اممچ   ساعت به رسرسی نگایه

وع االن از اتدقیقه ده -  .شنومیم ...شد رسر
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 و داد قورت را دهانش آب و پیچید درهم را انگشتانش

 :گفت مضطرب

 یا باشه یادتون و من میدونم بعید یسنام، من ...من -

 درس درگی   من پیش سال چند تا چون بیاد، یادتون اسمم

 .توندیدم فقط بار یک و بودم بیمارستان و

 :انداختم اشچهره به تفاون   ن   نگاه

 کجا؟ گ؟ -

 :کشید اشمقنعه به دسن      

 خواهر من ...پیش سال سه تونبرون بله توی ...توی -

 !یاسمنم

 

 گذاشت امکاشانه و خانه در پا که زن   اولی    "یاسمن"    

 مانده ذهنم در کمرنگ نام یک تنها او از .کرد اشویرانه و

 .بود

 :انداختم ساعتم به نگایه
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، مونده حرق   داری وقت دیگهدقیقه شش -  یا بزن بزن 

 .ببخش رو دقیقه شش این

 :گرفت گاز را لبش

 بودم یاسی    و یاسمن کارای مخالف من کنید باور -

 بود کرده تغیی   کیل به توندوم یبچه سقط از بعد یاسمن

 یشماره بهش بودم من اما، نبودین کنارش زیاد شما

ین  کیل به کرد چیکار فهمیدم وقن   اما، دادم رو مشاور بهی 

 .شدم دور ازش

 تا بود گذاشته فشارش تحت نحوی به یاسی    طرفیم از و

ه طالق شما از   یک الیق یاسمن نظرم از ویل .نگی 
 
 زندگ

 ...زد پا پشت زندگیش به که نداشت رو راحت و مرفه

 :انداختم باال ایشانه

؟یم ج   واسه رو حرفا این -  زن 

 

 پرت باال به را هایششانه و انداخت پایی    را رسش      

 :کرد
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 شماهم که الزمه توندیدم که حاال کردم حس دونمنیم -

ا بعیص   از  زیاد هاموقعه اون شما چون بشید باخی   چی  

 ...نبودین

 

 شده کنجکاو که کنمنیم انکار کشیدم، ریشم به دسن  

 کرده ازدواج چاکش سینه عاشق با یاسمن ببینم بودم

 نه یا است

 !دلییل هیچن   البته

 ادامه شده کاسته اضطران   و صدا تن همان با یسنا     

 :داد

 بعد بینمیم که خوشحالم قلبم صمیم از واقعا دونیدیم -

 خوشبخن   الیق یاسمن دادین، خانواده تشکیل یاسمن از

 اما، نه یا هستید خوشبخت شما دونمنیم هم االن نبود،

 به نگران   براش و هستی    همرستون کناره در بینمیم اینکه

 .عالیه خییل دینیم خرج

 :دادم تحویلش پوزخندی
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 راحتم خواهرت رسر  از که داشت دوسم خییل خدا فکنم -

 مقابله ینقطه ستاره .خییل خوشبختم، اره ...االن و کرد

ی همون دقیقا یاسمنی   .کردمیم رو فکرش که چی  

 

 !گفتنم چاخان درحال گفتمیم اگر نبود دروغ

 خواستمیم آرام زن   همیشه من    

 .نشد نصیبم آرام زن   ازدواجم دو هر در و

  کردیم آرایم به تظاهر که یاسمن

یم پایش تا رس از لجبازی و خفته شیطنن   که ستاره و

  .ریخت

نیم تظاهر که بود این آن و داشت مثبت ینکته یک اما

 بود دراز زبان بود، بال شیطان کرد،نیم بازی نقش کرد،

 .داشت خون   ذات اما،

 که است مثبن   نکات از ییک باشیم مانواقیع خود اینکه

 .ندارد کیس هر
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 ...دارد ادامه داستان این⛓

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۲۴_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 :گفت کوچک لبخندی با و داد راتکان رسش

 نشدین؟ بچه صاحب -
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ی بچه،        همان کردم،نیم فکر آن به اصال که چی  

 گوش یاسمن و مادرم حرف به و کردم حماقت که دوباری

 .بود بس پشتم هفت برای دادم

ایط در  عضو بودم کرده قبول ماموریت سخت رسر

 هیچ پای که خدا شکر و کنم اضافه امخانواده به جدیدی

  در معصویم طفل
 
 یاسمن مادرش که نشد باز امزندگ

 !باشد

 

 :گفتم همزمان و انداختم نگایه اطراف و دور به    

 .نداریم رو وقتش ستاره نه و من، نه  -

 :داد تکان را رسش

 ...داره ساله دو یبچه یه االن یاسمن اما -

 :داد ادامه و زد پوزخندی

 داغون هاشریه و سینه کاریاش کثافط خاطری  به اونم که -

 بودیم کرده عادت اومدنش بدنیا اول سال یک شده،

 و کوفت و دود کیل از و معصوم طفل اون بریم هرشب

 کنیم، جمع زهرمار
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 .داره برش یاسمن نداد اجازه مامان که میشه سایل یه االنم

 و کرد فین   فی    و شدند خیس باره یک به هایشچشم

 :داد ادامه

ن دستگاه لطف به یجوران   - ر  اواخر این ست،زنده اکسی 

 .شده بدتر خییل حالش

 

 هیچ که کردم شکر را خدا و داده تکان تاسف از رسی    

 .نیست یاسمن و من میان ایبچه

 سمتم را رسش و کرد پاک را اشکش دست پشت با

 :زد غمگین   لبخند و چرخاند

یه اینجا ستهفته دو تقریبا اینجاست االنم -  .بسی 

 با و انداختم مچیم ساعت به نگایه .کشید عمیق   نفس

 :شدم بلند جایم از بزرگ یعقربه دیدن

 برگردی باید توام دادم، وقت بهت بیشی   دقیقه ده از -

 .باشن داشته نیاز بهت شاید بیمارستان بخش تو رسکارت

 :شد بلند جایش از رسیــــع
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 خوشحال کارم، رس برگردم باید کردم توناذیت ببخشید -

 .دیدنت از شدم

  

 به بیمارستان ساختمان سمت و چرخیدم داده؛ تکان رسی

 .افتادم راه

 منتظر و باز هایچشم به نگاهم که شدم اتاق وارد    

 .افتاد ستاره

 و رفتم جلو در بسی    از بعد و کردم باز هم از را هایماخم

 :نشستم صندیل روی

ی نداری؟ درد خوبه؟ حالت -  خوای؟یم چی  

 .گذاشت برهم طوالن   و عمیق را هایشپلک    

ون را نفسم چشم به و دادم تکیه صندیل به و دادم بی 

ه هایش  .شدم خی 

 قطعا بگویم، را راستش توانستمنیم ویل نبودم دروغ اهِل 

 دادمیم را ستاره سواالت  جواب باید بیمارستان از خروج با

 حاال شایدم دادم،یم را جوابش سانسور با باید شاید و

 !دانمنیم بروم، طفره و نگویم حاالها
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 نیست؟ گرسنت -    

 .داد تکان طرف دو به مکث با را رسش    

 :کردم جمع درهم کیم را هایماخم

، تقویت باید وضعیت این از شدن خالص واسه -  بیسر

،  .پرسیدمیم ازت نباید اولشم از میدون 

ون سمت و شدم بلند جایم از رسعت به  راه به اتاق از بی 

 .افتادم

 

 

 

 ...دارد ادامه داستان این⛓

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۲۵_پارت#

 عسکری_لنا#
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 و گذاشتم سالمش یشانه و دست زیر مکث با را دستم

 با و بردم فرو کمرش زیر احتیاط با را دومم دست

 .نشست بازویم بر سالمش دست باال، سمت کشیدنش

 اشکشیده دست به نگایه و رسچرخاندم ایلحظه

  دستش، بر نگاهم دیدن با که انداختم

د کیم دستش زیر را چرمم کت   .فرسر

ه اشچهره به همزمان و کشیدمش باال سمت کیم آرام  خی 

 .شدم

 دیدم؛یم خود به نزدیک آنقدر را اشچهره بود بار اولی   

  خجالت و بیماری
 
 .بودند هویدا صورتش در دو هر زدگ

 

 باال دستم هوان   و دادم اشتکیه آمده باال تخت به     

م از اشگونه رسج   بر دستم کف و آمد  نشست، رسر

 کشیدم چشمش زیر سیایه بر آرایم به را شستم انگشت
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مژه شدیم باعث و زدیم پلک تند تند آمد؛ باال نگاهش که

 .بخورند شستم انگشت رس بر هایش

 کنم، راحت تو از و خیالم بذار ستاره، شو خوب زود -

 بن و بیخ از رو کرده املونه تو چوب که رو دسن   بذار

 !باشر  کنارم دارم نیاز ...من کنم، قطع

 

 پایی     با و لرزید کیم اشبریده بریده بازدم از تنش    

 .زد هایمحرف بر تایید مهر رسش دادن تکان و انداخی   

چهره به ایخسته و ریز لبخند و کشیدم عقب را دستانم

 :زدم اش

 کشیدنم خجالت دراز زبون عیلی آل خانم دونستمنیم -

 .نمیاد بهت بلِد،

 را ماسکش که بود راض   جو و بحث تغیی   از هم او انگار

 نیمه صدان   با و آورد باال را رسش و کشید پایی    آرام

 :گفت گرفته

 .شر یم پرو ...نیست خوب تو واسه من کشیدن خجالت -

 :انداختم باال ابرون  
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 !هانمیشه تموم نفعت به هم درازیا زبون این -

 

 :انداخت هاظرف به دور از نگایه و زد کوچیک لبخند    

  خواینیم که تو -
 

 آوردی؟ سوپ برام بیک

 

 :افتادم راه به روان می    سمت    

ا واست خواسن  یم نکنه -  لقمه واست نون با و بیارم پیی  

م کونه و معدت قشنگ بگی   .بی 

 

 صدایش و شد چفت فکش و شد محو لبخندش آرام آرام

 :رفت باال

 .خورمنیم اصال من درنیار، بازی مسخره پوالد -

 ...شدم نزدیکش آرام آرام و زدم نیشخندی
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۲۶_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 بیمارستان جلوی یدکه از که ساندویچ   به مییلن   گاز

 .گرفتم بودم خریده

م ساندویــــچ از دیگری گاز کشیدنیم میلم  فویل .بگی 

 آالچیق می    روی و کشیدم رویش مرتب را دورش آلمینیوم

 .گذاشتم
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 تا زدم؛ ایخسته لبخند ستاره هایغرزدن یادآوری با

 و زدن غر به توجیه و دادم خوردش به را قاشق آخرین

 .نکردم هایشتهدید

 و بودند شده خمار خواب از چشمانش آخر هایلقمه

 رفتند؛یم هم روی مدام

 دیدم چرخیدنم محض به بشورم، را هایمدست که رفتم تا

 .است خواب خواب کامال که

 اثرشان هنوز که بود قوی هایمسکن خاطری  به هم آن

 .بود مانده

 

  از پر عجیب، چی    همه چقدر     
 

 تغیی   درد و خستیک

 .بود کرده

 .بود رسانده نقطه این به را من بودن، فراری دوسال

 االن اما، دهم طالقش خواستمیم پیش دوماه ییک همی   

  خواستمیم تازه نه، دیگر
 
  بسازم او با را امزندگ

 کرده نشی    روستا را من که ایمسئله این حل از بعد البته

 .بیمار را ستاره و بود
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 بشینم؟ میشه -    

 .افتاد یسنا به نگاهم که چرخاندم رس

 .او بازهم

 :گرفتم دست به را ساندویــــچ و شدم بلند جایم از

 .رفتمیم داشتم دیگه من بشی    اره -

 :گفت رسیــــع

 که حاال گفتم کنم بلندتون خواستمنیم ببخشید نه نه -

 .کنیم صحبت کیم بیکاریم دو هر

 اتفاقن   چه بودم فهمیده اینکه با .انداختم باال ابرون  

 .شدنیم صاف خانواده این با دلم اما افتاده

 .نیستم بیکار خوری هوا بودم اومده -

 

 :داد تکان تند تند را دستانش

 بشینید؟ میشه .واقعا نداشتم منظوری ببخشید -
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 :افتادم راه به و رفتم پایی    هاپله از

 .میشه نگران نبینه رو من شه بیدار شب ستاره نخی   -

 !حساسه خییل انگاری -

 

 :برگشتم سمتش و ایستادم    

 .نکنم فک -

 

 :انداخت باال ایشانه

 .داره دوستون حتما پس -

 

 بدانم که بودم ندیده حرکن   هیچ او از من ...دانستمنیم

 نه، یا دارد دوستم

 چه هم برای بودیم فهمیده نویع به تازه ما طرق   از

 !دیگر؟ بود کجا داشی    دوست داریم، جایگایه
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 .متقابله احساس این و -    

 بود یاسمن خواهر او اما، نبودم دروغ اهله که حال این با

  دیگر طرق   از و

 دوست را دیگر هم واقعا آینده در شاید معلوم کجا از

 .بداریم

 :گفت بلندی صدای با که افتادم راه به و کردم پشت باز

 !بدین دل کیس به باز یاسمن از بعد کردمنیم فک -

 

 :بردم باال را صدایم و زدم پوزخندی     

 .نداشتم اولم انتخاب به حیس اول از چون شاید -

 تند پا بیمارستان ساختمان سمت و شدم رد پیچ از رسیــــع

 .کردم

 زیادی ظاهرش شاید .بود یاسمن کوچک انگشِت  یسنا

 .نشستنیم دلم به هایشحرف اما، بود مظلوم
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۲۷_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 انگار ایلحظه که بردم باال را رسم اتاق در کردن باز با

 !سوخت مغزم

 کرد؟یم غلط چه اینجا، او،    

 یمیانه اما، بود شده دراز ستاره دست سمت دستش    

یم نگاهم شوک با و بود ایستاده حرکت از ورودم با راه

 .کرد
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 !شکستمنیم را دستش اگر بودم ناموسن  

 :شدم نزدیک آرام آرام و بستم بلند صدای با را در    

 خوری؟یم ی*گوه چه اینجا -

 

 .بود پریده رنگش انگار    

 :خاراند را اشبین   یگوشه

 داری؟ مشکیل سابقم نامزد عیادت بودم، اومده -

 

  کردم خیس را لبم و زدم پوزخندی    

 .چرخاندم ستاره سمت را رسم

 کثیف یناله صدای اگر شود بیدار ستاره بود ممکن

 شنید؛یم درد از را کیارش

ون، بردمشیم باید  .حاال بی 

 یکه که گرفتم را دستش مچ محکم و بردم جلو دست

 :زدم لبخندی که رفت عقب قدیم خورده
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س - یم عموجون، نی  ون می   بیدار ستاره بزنیم، حرف بی 

ه تهوع حالت ممکنه ببینتت و شه  اذیت خوامنیم بگی 

 .بریم بدو بشه

ون محکم دستم از را دستش  :کشید بی 

 .ندارم تو با حرق   من -

 :زدم پوزخندی

 من؟ از ترشیم -

 و کردیم تغیی   پرست آفتاب مانندِ  رنگش داشت کم کم    

 خشم با که زدم آتشش بدجور انگار رفت،یم قرمزی به رو

 :غرید

  .دمیم نشونت -

 :کردم حفظ را مصنوعیم لبخند و زدم عمیق   پلک

ون، گمشو منتظرم، منم -  .نیست جاش اینجا بی 

 حدس با و گذشت رسعت به کنارم از شد، چفت فکش

ه بزند، طعنه خواهدیم اینکه  رسعت به .ماندم اشخی 
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 که رساندم گوشش به را پوزخندم صدای و دادم جاخایل

 .آمد اتاق در شدن کوبیده صدای بعد، ایثانیه

ون اتاق از مکث، با و کردم زمزمه حیوان   لب زیر  .رفتم بی 

 دانستمیم بعید .شدنیم اما، کنم لهش داشتم دوست    

  .باشد خنگ کیارش

 از راحن   .کردمیم باید من را بکند خواستیم او که کاری

 .خواستمیم ستاره شدِن  خوب از زودتر را او

 تریناساش باید بعد و کردمیم واصلش درک به باید ابتدا

 .کردمیم را کار

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۲۸_پارت#
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 عسکری_لنا#

 

 

 از هم خودم که کردم خواب ضفه را مدت این آنقدر

  .بودم شده زده خوابیدن

 این نبود من دست نویع به و نداشتم ایچاره طرق   از

 .نبودم شوم مکان این در االن بود اگر که وضع

 بود؛ من خواباندن فقط کاراشان دقیقا لعنن   هایدارو آن

 سه دو، در چند هر دیدمنیم خود در بهبودی هیچ من

 .شدنیم پیدا بهبودی از زیادی عالئم هم هفته

 

  بودم کرده باز را هایمچشم وقن   از    

ی  کیل یاضافه به داشتم او با حرف کیل .نبود پوالد از خی 

 .بود جا این در وجودم دلیل اولینش که سوال

 مانندِ  پیش، ساعت چند انگار

 ...ناگوار اتفاق یک رویا، یک برایم، بود کابوس یک
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ه برایم آنقدر دو آن دیدن  عقلم در که بود منتظره غی 

 !گنجیدنیم حن  

 

 و نداشتند نقیسر  هیچ دیگر زندگیم در که بود درست     

 برایم کل به بودند کرده حقم در که خیانن   آن شاید حن  

 در چشم خواستنیم دلم قطعا اما، بود شده کمرنگ

 هاآن از ییک قضا از که بگذارم نجس انسان دو چشم

 !کندیم معرق   مادر را خود

 

  دیگر؟ بود زده غیبش کجا پوالد    

 .کند خالصم اینجا از شدیم کاش

 .ماندن اینجا در به دادمیم ترجیه را زیبایش باغ و خانه آن

 گوشم به در شدن باز صدای که بودم بسته را هایمچشم

  .رسید

 پوالد قامت به نگاهم که کردم باز آرایم به را هایمچشم

 افتاد؛
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 ممکن حالت ترینصدان   در چراغ، کردن روشن بدون

 .افتاد راه به روشون   سمت

آب و ایستاد روشون   روی، به رو  دستانش .کرد باز را شی 

آب زیر را  و پاشیدیم آب صورتش در مدام و گرفتیم شی 

 رسش و شد خم بیشی   ناگهان   حرکت یک در آخر دست

 .برد آب زیر را

 تا بخورد رسما پوالد بود مانده همی    رسد، هوای این در

 .نور ایل نور بشود

 نکردم، شوهر نکردم، شوهر

 !افتادم عیار تمام یدیوانه یک گی   کردم شوهر هم وقن  

 :گفتم حرص با

 رد فرسخیم ده از نداری حق بخوری رسما بخدا پوالد -

،  .کنه عود خوردگیم رسما دوباره مونده کم شر

 

 .بود داشته نگه زیر همان را رسش من به توجهن  

 .بود پوالد همی    گفتندیم که دیوانه
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 درمان و درست یبچه یک حن   نکشید زحمت خانم زهرا

 .کند بزرگ

  پوالدش از هم این پوکشکله سه از آن

  دارد دیگر پرس دو شکر خدارا باز

 .درسش مشغول تغاریته آن و است راه به رس کیم ییک که

 از آرام پرهام مانندِ  هم پیام کند خدا خدا باید خانم زهرا

 .دربیاید آب

 

ون آب زیر از را رسش بالخره       .بست را شی   و آورد بی 

 را رسش و گذاشت شون   رو سنگ طرف دو را دستانش

 .داشت نگه کرده خم

 !ندهد را جوابم نداشت عادت

 

 باال کیم را خودم تخت هایلبه گرفی    با کرده اخم    

ه و کشیدم  .ماندم اشخی 

ی پوالد؟ -   شده؟ چی  
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 .نه ویل، پوالد از آمددریم صدا دیوار از اگر    

 کردی هوس پاشم، تونمنیم ترکیده استخوانام بین  یم -

 دربیاری؟ و حرصم

  ببینم؟ بزن حرف دِ 

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۲۹_پارت#

 عسکری_لنا#
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؟ دوسش -  داشن 

 

ه کمرش به گیج و شدند باز هم از هایماخم     .شدم خی 

  داشتم؟ دوس را کیس چه بود؟ من با

 بود؟ خوب حالش

 یم ج   -
 
 !کردی گیجم شده؟ چت ببینم بیا پوالد؟ گ

 

 :گفت حوصلهن     

 .بده جوابمو -

 :کشیدم پوق  

  رست؟ به زده -

 ...فهممنیم من

 

 :کرد امشوکه و پرید بلندی نسبتا صدای با حرفم میان
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 نه؟ یا داشن   دوسش -

 

 :بردم باال را صدایم عصن      

 آخه؟ رو گ -

اهن به نگاهم ایلحظه که چرخید سمتم  اشخورده جر پی 

 پتک رسم بر انگار زد، که حرق   با اما افتاد سینه کناره از

 :شد کوبیده

؟ دوسش ...کیارش -  داشن 

 

 .دادم قورت را دهانم آب

  بود؟ چه دیگر سوال این

؟یم ج   پوالد -
 
 گ

 

 و کرد روشن را چراغ و رفت جلو بلند هایگام با و عصن  

  آمد جلو و چرخید سمتم بالفاصله

 .رفتند فرو امسینه در خاری مانندِ  هایشکبودی
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 باال را اشاشاره انگشت و نشست تخت روی رویم روبه

 .آورد

 نه؟ یا آره کلمه یه -

 

 را اماشاره انگشت نوک و آوردم باال را سالمم دست   

 :کشیدم اشگونه زخم روی

 کردی؟ دعوا گ با -

 

 من   برای اما نبود زیاد شدتش زد، پس محکم را دستم    

 .بود زیاد بودم، نداشته نگه محکم را دستم که

ه شده شوکه  کرد تکرار را سوالش باز که بودم اشخی 

  به کیارش رسم و اسم هم باز نکند 
 
 !بود تنیده تار امزندگ

  خواستمیم وقت هر چرا    
 
 سدی برایم خدا کنم زندگ

 ساخت؟یم محکم

  چته؟ تو پوالد وسط؟ این چیه کیارش موضوع -
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 آب ایشیشه پارچ شد بلند جایش از صی  ن   و عصن      

 :زیاد فریاد و کوبید کنارم دیواره به شدت به و کرد بلند را

 .ستاره بزن حرف -

م را هایمگوش دانستمنیم  پشت سوزش و درد از یا بگی 

 .کنم ناله دستم

در آنژیوکت و انداخت رنگ دستم پشت رسعت به خون

 .رفتیم راست و چپ به هوا

ه پوالد به شوکه و کشیده هین   ه نگاهش که شدم خی   خی 

 .بود دستم به

 :نالیدم

 !پوالد -

 .کردم۔یم احساس قلبم در را شدیدی درد   

 !بود؟ شده چه را پوالد

 کشید، هایمچشم بر زخییم یپرده اشک

 گفتم؟یم پوالد به باید چه من

 .داشتم دوستش نه و بود کیارش عاشق نه هازمان آن من
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 .آمدیم خوشم او از که شدمنیم این منکره ویل

 

 اتاق وارد رساسیمه زن و مرد پرستار دو که نکشید طویل

 .شدند

ون موجود، وضعیت دیدن با رسعت به زن پرستار  بی 

 داشتند سیع زنان غر و شایک مرد پرستارهای آن و رفت

ون را پوالد  .اندازدن   بی 

ه غم و عصبانیت با پوالد  از و بود هایمچشم به خی 

 .خوردنیم تکان جایش

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۳۰_پارت#
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 عسکری_لنا#

 

 

 

 مالخونی    دست وار چارهن   و کردم زمزمه را نامش زیرلب

 .کردم دراز سمتش را لرزانم و

 ...من ...پوالد -

 به خواب، از خمار هایچشم با نگهبان   ناگهان   ورودِ  با

 روی بر هایماشک و لرزید امچانه خانم، پرستار دو همراه

 .شدند جاری هایمگونه

 .شد آویزان پوالد بازوی از گیج، نگهباِن 

 امزخیم دسِت  که پرستاری دست و نالیدم را نامش بلندتر

 .زدم پس شدت به را بود گرفته را

 چه؟ پوالد وضعیت اما، نبود خوب امشدهپاره رگ وضع

 !بود بدتر او وضع 
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 بودند دیده که نگهبان همراه به مرد پرستار دو آن    

یم ترمحکم را هایشدست خوردنیم تکان جایش از پوالد

ه من هایچشم به استوار هنوز او و کشیدند  .بود خی 

 .بگویم او به چه دانستمنیم و بودم کرده گم را کلمات

دست داشتند سیع که پرستاری دو آن دست دوباره   

 :نالیدم و زدم پس دارند نگه را هایم

 دستش االن آقا نداره، کاریم کن ولش آقا آقا، ...پوالد -

هیم درد  .گی 

 عصبانیت با بود داشته نگه را دستم که پرستاران   از ییک

 :گفت

 !شده؟ پاره رگت بین  نیم بگی   آروم خودت تو فعال -

 اشسینه به را دستم کف و زدم پسش ترمحکم    

 :کوباندم

 !بهم؟ چسبیدی کنه مثل ج   واسه کن ولم -
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 پایی    را رسش عصبانیت با پوالد که چرخاندم رس    

 .زد پوزخندی و انداخت

 را مرد پرستارهای من به کردن نگاه بدون و آورد باال رس

 کشید نگهبان هایدست از را بازویش و داد هل کیم

ون  ...و بی 

 !رفت

 

، همی    به    
 
 نگذاشت بزنم، حرق   نگذاشت سادگ

 نبود این بر قرار بیاورم، برهان و دلیل و کنم روشنش

 از زمان   بگویم پروان   خواستمنیم ویل، بگویم دروغ

 ...آمدیم خوشم کیارش

 و بود برف در کبک چون رسم که زمان آن به لعنت

 ندانستم است، رفته رسم بر ایگنده کاله چه ندانستم

 .باشد ذاتن   تواندیم چقدر کیارش

 

 ...زیاد خییل زیاد، اما بار چندین دانمنیم کردم، صدایش    
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 را نامش کردم، صدایش اشک با کردم، صدایش بغض با

 هایماستخوان کرد،یم درد تنم تمام داشتم، درد زدم، فریاد

 .داشتم درد پوالد نگاه نفرت و دوری از نه، اما،

  در کیارش دانستیم که خودش
 
 داشت نقش من زندگ

 دوریم دلیل دانستیم که خودش داد؟یم عذابم چرا پس

یم عذابم چرا پس چیست؛ باشد، مادرم که سهیال از

 ؟...داد

 

 ...کیارش کیارش، کیارش،     

  در درد، و اشتباه از پر و انگی   غم و تلخ ایقصه
 
 من زندگ

 مرگ شاید و بیهوشر  نبود، درمانش خواب حن   که بود

  .کردندیم آرامم کوتاه مدن   برای

 بیداری، از امان اما،

 !خورده زخم پوالد از امان
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 گایه که داریم هایمانقلب بر ایکهنه زخم ما دوی هر   

 باز رس بار هزارمی    برای که روزی از امان و کندیم باز رس

 !کند

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۳۱_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 .گرفتم هایمچشم جلوی را داغانم و درب دست
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  خواستیم خواب دلم شدیدا

 است شب ندان   شوییم بیدار وقن   که هان  خواب آن از

 !روز یا

 در دقیقا کشید،یم تی   عجیب گایه گه هم دلم زیری      

 .داشتم کم را مورد یک همی    بد اوضاع این

ی قرص کاش  .خوردمیم جلوگی 

یم بدبیاری پشت بیاری بد که بود هان  زمان همان از دقیقا

 .آورم

 .ماهیانه عادت و شده پاره رگ داغان، بدن

 خواهد ان  فاجعه چه بعدی اتفاق دانستیم خدا فقط

 .بود

 .بروم دستشون   به خواستیم دلم شدیدا فعال، اما

 باالی قرمز یدکمه به و بردم باال را مشتم خورد عصان   با

 .کوبیدم رسم

 را رسم بخواهم خودم بود مانده همی    بود؛ بس خریت

 .بردارد مرا خون باز و دربیاورم
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 پوالد رساغ شایدم و کردمیم بهداشن   پد طلب او از باید

 .گرفتمیم را

 نشست، لبم بر پوزخندی هوان  

 .بخندم قاهقاه دیشبم وضع به خواستیم دلم

انه آنقدر که بودم من واقعا  افتاده گریه و التماس به حقی 

 بودم؟

 !ناکرده گناه به هم آن

 

 .نیسن   چی    هیچ الیق که پوالد رست بر هاخاک واقعا    

  ساخت از
 
 االن تا صبح از وقت آن زدیم حرف زندگ

 ...زنده یا اممرده ببیند بود نیامده

 :گفتم رسعت به و بستم چشم در شدن باز با

  .دستشون   برم خوامیم بیار در و رسمم زحمتن   -

 .آمد اتاق در شدن بسته صدای فقط
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 باز چشم باشد، پوالد است ممکن اینکه فکر از ایلحظه

 اشخانواده و خودش بار را دارم چنته در هرچه تا کردم

 کنم

 نقیسر   بالها این در نی    هاآن آمد رسم بال هرچه که

 .داشتند

 .نبود پوالد او نه، اما،

 بدی وقت چه .بود انداخته حال این به مرا که بود کیس

 !بود آمده هم

 

 :کردم اشحواله پوزخندی    

ن   فامیل و فک کن  یم صدا پرستارو  جالبیه بیمارستان -

 .فرسی   یم مرصف

 

 :کشید آیه و نشست صندیل روی اجازهن  

ایمن   همه این الیق منو واقعا - ؟یم احی   دون 
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 هایشچشم به هایمبرلب مانده باق   پوزخندِ  و نفرت با    

ه  :شدم خی 

 .هست کمتم تازه -

 

 :زد غمگین   لبخند

ن   حرف که اینجوری -  فرق   یه ویل افتم،یم بابات یاده می  

  دارین،

 توی تحقی   شاید و داشت و لحن این مجرما با اون

 .اون   برعکس دقیقا تو اما، زدیم موج کمی   صداش

 

 :زدم کنار را موهایم و بردم باال را دستم

ون برو زندگیم از - یم .برو بردار شوهرتم سهیال، بی 

 .میشه بد حالم بینمتون

 .بکنم رو نباید که رو کاری نکن، کاری

 

 :زد لبخندی
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، یلنگه - یم جور باهم رو تخته و در خوب خدا شوهرن 

 .کنه

 

 :دادم تکان را رسم

 .کنهیم صدق بدجور هم تو واسه اره -

، دوتا  .بشید خوشبخت عوض 

 

 :کشید آیه دوباره و کرد خیس را لباهایش

یمیم طالق داریم -  !گی 

 

  تعجب؟    

 شاید دانستم،یم را ازدواج این ته اول همان از  هرگز نه

 .هرگز ...کیارش اما، بود بساز کیم سهیال

 

- ،  ...باشه مبارکا بسالمن 
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 :آمد حرفم میان رسیــــع

 بازداشتگاه، انداخته و کیارش دیشب پوالد ستاره، -

 ترسوندتش حسان  

ه پس رو شکایتش  ...دادرسا فرسی   یم رو کیارش نگی 

 چه باید فهمید پوالد عجب چه زدم، خنده از پوزخندی

 .کند زندان   را کیس

 .نکنه درد دستش -

 :گفت التماس با و گذاشت تخت یلبه را دستش

 عصن   کیارش بزن حرف پوالد با کنمیم خواهش ستاره -

 ...بود

 :کشیدم عمیق   نفسی 

ون، بکشش بذار سند -  و ملک تمام هنوز اگر البته بی 

 .کیارش حساب تو نریخن   و نفرخن   رو بابا امالک

 :نالید لرزان ایچانه با جوشید هایشچشم در اشک

 ...ستاره -
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ن   و ریختم صدایم در بود پوالد دست از حرص هرچه

 :غریدم رحمانه

ون برو -  .کی    جمعت بیان نزدم جیغ تا بی 

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#
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ی التماس با  :نالید بیشی 

 .نداده رضایت دیه به پوالد کنم،یم خواهش دارم ستاره -
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  کیس؟ چه یدیه اصال چه؟ یدیه دیه؟

 کند؟ شکایت پوالد باید اصال چرا

ه سهیال به گیج  :شدم خی 

؟ یدیه -  کرده؟ غلط چه کیارش مگه ج 

 :کرد خیس را هاشلبا

 اصال پوالد شد؛ درگی   بیمارستان جلو پوالد با ...دیشب -

به نزده، دست کیارش به  رس پلیسا که بود سوم دوم یض 

 ...بوده پوالد ینقشه رسن؛یم

 

  و زخم یاده ایلحظه
 
 عجب چه ...افتادم پوالد لباس پارگ

 !بود انداخته کار را اشوامانده مغز

 

 :داد ادامه    

 از دیشب پیشت، اومدمنیم خدا به بود اینجا پوالد اگر -

 .رفته اینجا
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 مرد این چرا بود؟ رفته کجا او اینجا، من کجا؟ بود؟ رفته

 تقسیم هنگام بود؟ نافهم قدراین چرا بود؟ ناالیق قدراین

 بود؟ گورستان کدام در شعور

 

 کردمیم حس .کردم مشت عصبانیت شدت از را دستم    

 .است کرده داغ رسم یکاسه و افتاده جوش به خونم تمام

 رو من رساغ اصال و همیشه برای برو، جا این از سهیال -   

، نزدیک بهم وقت هیچ رو خودت نکن سیع و نگی    کن 

 هم به دیگه هیچ   و شده تموم وقته خییل ما یرابطه

 .االن همی    برو، کنه،نیم مونوصل

 

 :گفت بغض پر

 باال تو ستاره باشم، داده یاد بهت رو نامردی نمیاد یادم -

 بود، خوردن گول من گناه ...من   دخی   بیای، پایی    بری،

 که نبود کیس پدرت ...شدن بیوه برای نداشتم سن   من

  یادش به عمر آخری  تا بخوام که باشم عاشقش من
 
 زندگ

  کنم
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 .بود من مسلم حق ازدواج

 

ه هایشچشم به  :غریدم و شدم خی 

 ویل کنم،نیم انکارش منم ازدواجه، تو مسلم حق اره -

 نامزد باشه، الیق که کردییم ازدواج کیس با حداقل

ت  بلکه من، تنها نه مردم یهمه جلوی نباشه، دخی 

 چجوری فهممنیم واقعا ...کردی پول یه یسکه خودتم

  داری شهر اون توی هنوز
 
؟یم زندگ  !کن 

 

 ناگهان   خییل و هوان   که شد باز ایکلمه برای دهانش     

 .بالخره و شد اتاق وارد پرستاری و شد باز اتاق در

 :گفتم پرستار به رو و گرفتم سهیال از چشم رسعت به 

ون رو خانوم این و بیاری در و رسمم شمیم ممنون -  بی 

  .کن   راهنمان  

ه من به گیج و متعجب پرستار  کهاین از قبل ویل شد خی 

 با و شد بلند جایش از سهیال بیاید، خودش به بخواهد

ون رسعت به ناراحن    .زد پرستار به ایطعنه و رفت بی 
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  اخم و شده و گرد هایچشم با پرستار
 

 و من بی    کمرنیک

ون  .داد تکان تاسف از رسی و چرخاند چشم اتاق از بی 

 

 .بریزم اشک زار زار دارم که وضعین   به داشت جا      

ن   شوهری اطرافیان، تمام از ترس شکسته، درهم بدن  

  .کارخیانت مادری عقل،

 چنی    کجا به آمد؟یم رسم به داشت بالن   چه نبود؟ بس

 !شتابان؟

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#
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 گذاشتم می    روی را ارنجم و نشستم فلزی صندیل روی  

 محتویات به نگایه .کشیدم ریشم ته به را دستم کف و

گ《افرا》.انداختم رویم روبه جدیدِ  ی پرونده ه دخی 
ُ
 ن

 در شنبه پنج بود رفته رسش در که میچ   اثر بر که  ساله

 .بود کرده فوت اش،ناتن   پدر پدربزرگ سیب باغ

 مرد به رسمان، باالی سفید نور پس از را نگاهم     

 انگشت با و دوختم بود نشسته رویم به رو که میانسایل

 :خاراندم را لبم یگوشه شستم

تون تو کنه یم فکر سابقت زن -  تو نظری  .کشن   رو دخی 

 چیه؟

 

ی  دستمال     
 

نیک
ُ
ب با را دستش میان ل  پرت می    روی ض 

 :زد فریاد و کرد
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 ...یزنیکه گفته چرت -

 :پریدم حرفش میان و کشیدم هم در را هایماخم

ت مادر اون خونه اینجا پایی    بیار و صدات -  .نیست پی 

 اسکنم پایی    تا باال از و آورد پایی    را صدایش خورده یکه 

 :کرد

 .آقا ببخشید -

 را عرق و سیگار بوی وضوح به که کشیدم عمیق   نفس

  .کردم استشمام

 :کشیدم امبین   به دسن   و کردم جمع بیشی   را هایماخم

 دادی؟ طالق رو زنت چندساله .کنمیم خواهش -

 

 :زد پوزخندی    

 ...داد طالقم خودش که بود هول انقدر زنیکه اون -

 

 :دادم باال را ابرویم تای یک
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؟ هول هول؟ -  ج 

نگش دستمال     
ُ
 و انداخت گردنش دوره و برداشت را ل

 :کرد پاک را اشکش نم دستمال یگوشه با

 ...نبود ساز و ساخت اهله ویل داشتم، دوسش خییل -

 :داد ادامه و زد خندینیش

، معتاد یه خودش قول به که منم -
 

 معتاد یه با گ مفنیک

 .مگه سازهیم

 و شد گندتر اخالقش اومد بدنیا افرا اینکه از بعد دوسال

کن   مدیری  .پاش زیر نشسته ییک فهمیدم  توش که بود رسر

 رسید،یم دهنش به دستش بود، دارپول .کردیم کار

 پنجتا دوتا، دو از چجوری بود بلد بود، کرده تحصیل

 .گرفت ازم و زنم ...نبود پی   من مثه ...بسازه

 انداختم، اششده مشت دست به نگایه

 خاراندم؛ را امبین   یگوشه و کشیدم باال را امبین    

 .باشم نخورده رسما امیدوارم
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ت فوت روز -    بودی؟ کجا دخی 

 :گفت بغض با و کرد پاک را اشکش دست پشت با     

 .حالل نون لقمه یه واسه کردم،یم کیسر  مسافر - 

 :دادم تکان را رسم

 مرده؟ افرا که گفت بهت گ -

 :کشید باال شدت به را اشبین   آب     

 کیل با و زد زنگ مادرش که دنبالش رفتمیم داشتم -

اه  .شده کشته افرا گفت بهم بدوبی 

 

 مرد لرزان دست و رفتم جلوتر کیم و کردم خیس را لبم  

 :گذراندم نظر از را اشپیشان   خییس و

 بود؟ چند افرا دنباله رفتنت و کیسر  مسافر ساعت -

 

 :چرخاند متفکرانه اتاق، در را هایشچشم کیم

، مسافر بودم رفته دو ساعت -  دنباله رفتم هم پنج کیسر

 .افرا
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 :باالبردم را رسم و نوشتم پرونده در را هاساعت ترتیب به

 

 دیدی؟یم مردی چجور رو شایسته فرهاد -

 

نگش    
ُ
 :کرد مشت دستش در و کشید پایی    را ل

 !دزد -

 و زن و انداخت سایه زندگیم رو شوم جغد یه مثه اون 

 رس تو میخ اون که بود این حق .آورد در کفم از رو مبچه

کم رس تو نه بره، پرسش و خودش  .دخی 

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#
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 ۱۳۴_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

ه بین   ریز با و کردم جمع هم در را هایماخم    اشخی 

 :شدم

 کردی؟ تهدیدش گفتیم زنت -

 

 :زد فریاد عصبانیت با     

 .تهدید به چه و من ب*خر یزنیکه گفته دروغ -

 

 :کندم را لبم پوست  

 زنت که ایمواقعه میشه؟ محسوب جرم دروغم میدون   -

 تو بنظرت بازم کرده، ضبط رو صدات کردییم تهدید و

 نکردی؟ تهدیدش
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 :کرد ایرسفه و شدند گرد هایشچشم   

 .فقط برگرده بهم خواستمیم -

 

 .دادم تکان تاسف از رسی

 .کشیدم پوق   و انداختم جلویم هاینوشته به نگایه   

 شناش؟یم چقدر رو شایسته فرید -

 

 :انداخت باال را هایششانه     

 .اولش زن از فرهاده، پرس میدونم فقط -

 خرید؟یم مواد ازت چقدر روزانه -  

 

 :گفت پته تته با به و شدند گر هایشچشم    

 ...آقا ...آقا -

 :آوردم باال را دستم
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 باری آخرین بگو فقط حفظم، از رو سابقت و پیشینه -

 بود؟ گ خرید مواد ازت که

 

 قورت را دهانش آب تند تند و انداخت پایی    را رسش    

 :داد

 .خونه دم اومد یک ساعت شنبه، پنج -

 :دادم تکان را رسم

  رفت؟ کجا بعدش بنظرت -

 

 چگونه بود مشکوک برایم زیادی مرد این زد، خندیته    

  پذیرفت؟ را بودنش فروش مواد رسعت این به

 یا بود، شده رد رسش از آب یا ندارد، بیشی   دلیل دو

ی خودش  .نبود هایشحرف متوجه که بود زده چی  

  .بکشه رفت معلومه -

 

 :بستم را جلویم یپرونده
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 !بوده قایط گچ و آرد فروخن  یم که موادان   بی    -

 

 :کشید دسن   رسش پس بلندِ  موهای به    

 مردم های بچه میشه؛ کمی   مواد اثره اینجوری اره -

یشون  .نشه چی  

 

 :زدم پوزخندی .احمق مردک

 با میدون   اصا خودت؟ جیبه یا مردیم هایبچه نگران -

  داری؟ حبس چندسال کارت این

 !باشر  نکشته رو افرا اگر تازه

 

 :کرد جمع درهم را هایش اخم    

 پرس کشمنیم رو پوستمه و گوشت از که کیس من -

ت بگه بهت کیس شر یم راض   خودت تو .جون  و دخی 

؟  کشن 
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 که همزمان و زدم پوزخندی همراهم تلفن لرزیدن با    

 :گفتم کردمیم خارج جیبم از را تلفنم

 همچی    کیس روزی کنمنیم غلطیم و ندارم بچه من -

 .بزنه بهم حرق  

؟یم ج   بهش دیگه مواد بجز  فروخن 

 

 شدند، جمع درهم هایماخم غریبهط یشماره دیدن با    

 کرده دایورت خاموشم یشماره به را مهدی آقا یشماره

م تماس او با الزم مواقعه فقط تا بودم ، این و بگی   یعن 

 .بود آشنا کیم شماره اما، نبود ستاره

 گوشم روی را تلفن و کردم متصل را تماس رسیــــع 

 :پیچید گوشم در ناآشنا زن   جیغ صدای که گذاشتم

 ...بکشه منم خوادیم کنید کمک تروخدا ...کمک -

 .رسگرد کنمیم خواهش

 :کردم جمع درهم را هایماخم

  ج   -
 

؟ گ خانم؟ مییک  بکشتت؟ خواد یم گ هسن 
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 :گفت مردانه هان  فریاد با آمیخته در هایجیغ با      

 با باید میگه بهم کنید کمکم تروخدا ...بکشتم خوادیم -

 !رسگرد بده نجاتم تروخدا ...بکوبتم دیوار به میخ

 

 .شد گرد هایمچشم   

 :داد ادامه گریه با

مه قاتل -  ...توهم قرص ...دخی 

 گوشم در ممتد هایبوق صدای اشدوباره جیغ صدای با

 .پیچید

 

 :زدم فریاد در به رو گرد هان  چشم با

 .پورعیل -

 حرق   نگذاشتم شد اتاق وارد رسیــــع وارشلخته پورعیل

 :گفتم رسیــــع و بزند

ش -  .رسیــــع کی    حاض   و ماشی    بگو بازداشتگاه بی 
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۳۵_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

شیشه از را همراهم تلفن و شدم پیاده ماشی    از رسعت به

 :کردم پرت  ماشی    صندیل بر باز ی

 .شایسته -

 .چرخید سمتم نگران   با

ون تو -  .بمون بی 

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 :کرد اشاره رسش پشت به

 ...فرید و داداشم زن رسگرد -

 :دادم تکان طرف دو به را رسم

ون - ه بمون   بی  م هابچه با من بهی   .داخل می 

اض با  :نالید اعی 

 ...رسگرد -

ه اخم با  :غریدم عصان  ن   با و شدم اشخی 

 !که میدون   کنمنیم تکرار بار ده و حرف یه من شایسته -

 

 سمت افراد به اشاره با و بزند حرق   دیگر نگذاشتم    

 .افتادیم راه به خانه

 بیاید، جلو نگران   احساس آن با خواستیم اگر شایسته

یم بهی   دیگران و من برساند؛ آسیب آن به فرید بود ممکن

 .بیاییم کنار موضوع این با توانستیم
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 گریه صدای که بودیم نرسیده خانه لوکس در کناری  کامال

 .رسید گوشمان به ناله و

 و کردیم رسفه کرد،یم هقهق بلند ایزنانه صدای با کیس

 .بود آمد بند نفسش انگار

 افرا مادر صدای که بخشیدیم رسعت هایمانقدم به

 صدای و ناله با را "کمک" یکلمه مدام و شد بلندتر

  .کردیم تکرار ضعیق  

 .انداختم نگایه خانه بلند دیواره به

ش، و براق سفید، هایرسامیک یم ترسخت را رفی    باال لی  

 .کرد

 

لتم    
ُ
 از ییک سمت و گذاشتم کمرم پشت رسعت به را ک

 قالب دستانش با و شد متوجه رسیــــع که چرخیدم افراد

 .گرفت

 کف را راستم پای گذاشتم، هایششانه بر دست رسیــــع

ون با و گذاشتم هایشدست  را دومم پای نفسم دادن بی 
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 به هایش،دست بردن باال با که گذاشتم دستش در نی   

  .رفتم باال سمت رسعت

 .نبود کاق   اما گرفتم هایمدست با را دیوار یلبه رسیــــع

 .کشیدم باال را خودم و گذاشتم اششانه بر را چپم پای

 .آمدند باال دیگر نفر چند من، با همزمان

 بر نی    را دومم پای رسعت به حیاط به کردن نگاه بدون

 رسعت به دیوار، یلبه گرفی    محکم با و گذاشتم اششانه

 .کشیدم باال را خودم

 !بلند هایدیوار به لعنت

 

 بسیار حیاط به نگاهم و نشستم دیوار بزرگ یلبه بر    

 افتاد، رسسی   

 .کشیدیم عقب را خودش آرام و افتاده زمی    بر افرا مادری 

 بود، چنگش در پهلویش و بود زخیم

 بیشی   و بیشی   بدنش زیر هایچمن رفتیم ترعقب هرچه

 .شدندیم قرمز
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 بود خون   پایش تا رس بلکه دستش چاقوی تنها نه فرید، و

 بود کرده زن   خود یا احتماال .بود زخیم نی    خودش حن   و

 .بود کرده کاری خودش از دفاع برای افرا مادری  یا و

انداز تک به نگایه  .انداختم کنارم تی 

 بود؟ رایه

 آمدیم نگران نظر به که شایسته به دور از و چرخاندم رس

 .انداختم نگایه

 نه؟ مگر کرد،یم درک

 

    ،  جان بتوانم کردن قال و داد با دانستمیم بعید لعنن 

 .دهم نجات را چارهن   زن آن

 نگه زنده را دو هر شدیم جان   خسارت کیم با حداقل

 .چرخاندم باز را رسم .داشت

 را کار باید را ما بودند ندیده تا نبود جایز کردن معطل

 .کردیمیم تمام

اندازیتک به رو آرام  :گفتم کردیم نگاهم منتظر که تی 
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 .رسیــــع پاش، -

 آماده فرید وقن   بعد ایدقیقه و داد تکان آرایم به را رسش

ی صدای بود، حمله برای  از را پرندگان رفت، در که تی 

 درد از فرید صدای که نکشیده ثانیه به و پراند درختان

 جیغ صدای همزمان و افتاد زمی    بر رسعت به و شد بلند

 .شد بلند افرا مادری 

 دری  و پریدند خانه در دیوار، از رسعت به افراد یبقیه

 .کردند باز را خانه

وع باد رسعت با شایسته که دیدم چشمم یگوشه از   رسر

 .کرد دویدن به

 بعدش به این از کرد پیدا خاتمه من برای نی    پرونده این

 .برسد قاض   دست به باید

 

 

. 
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 که کشیدم آیه و انداختم صندیل بر را خودم خسته

 نیازم بودم خسته خداوندا .درآمد صدا به اتاقم در صدای

 .بود درک کیم

 :زدم گره می    بر را هایمدست و نشستم صاف اجبار به

 .بفرمایید -

 .شد وارد پورسعیدی خانم و شد باز اتاق در کوتاه مکن   با

ام  :دادم تکان رسی خسته که گذاشت نظایم احی 

 رسوان؟ بفرمایید -
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 :گفت آرام لحن   با     

 یه ...ایدخسته میدونم شدم، مزاحم ببخشید ...ام -

 .داشتم کوچیک درخواست

 :کردم اشاره هامبل به و دادم تکان برایش رسی

 .رسوان بفرمایید -

 :نشست می    از دور مبل بر و آمد جلو طمانینه با

م، رو ستاره رساغ ...که اومدم راستش، -  وقته خییل بگی 

 اگر خواستم نگرانشم، خیلیم و نکردم صحبت باهاش

 .بدین بهم ازش نشون   یا شماره هست، امکانش

 

 !نکرد؟ فکر او به شدنیم چرا ستاره، باز و

 طرف هر به من هستم من صاحبش است، فکر یک

 سمت به و کندیم لجبازی آنقدر چرا اما، دهمیم سوقش

 رود؟یم ستاره

 

 :بیاورم دست به را تمرکزم تا کشیدم صورتم به دسن  
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 فقط میدم بهتون ایشماره اما، بدم تونمنیم نشون   -    

ید، تماس لزوم مواقع در  صحبت ستاره با تونیدیم بگی 

 .کنید

 به حن   ندین کیس به رو شماره وجه هیچ به لطفا

ه و وحدن   رسهنگ  .غی 

 :داد تکان را رسش و زد خوشحایل از لبخندی

 هم جز ستاره و من خوشبختانه نباشید، نگران اصال -

 .نداریم دوسن  

 

چه از کوچیک کاغذ و دادم تکان رسی  و کندم کنارم یدفی 

 خانم سمت و نوشتم آن بر را مهدی آقا یشماره

 .گرفتم پورسعیدی

 :شد بلند جایش از خوشحایل با و زد تا و گرفت را کاغذ

  لطف ممنونم، خییل -
 
 .کردین بزرگ

 .کنمیم خواهش -

ام دوباره  :گذاشت نظایم احی 
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 .خوش روز اجازه، با -

 .بسالمت -

 

ون اتاق از      .بست را در و رفت بی 

 .دادم تکیه صندیل به و برده عقب را رسم

پلک پشت شده مجسم سیاهِ  هایچشم و ماندم من حاال

 خودم با اموامانده مغزی  در ستاره از یادگار به که هایم

 .بودم آورده

 شده؟ چه مرا خدایا،

 !است بعید من از کارها این 

 

 بود کیارش و او بی    کوچییک یعالقه دانستمیم که من    

 چرا؟ پس،

 :کشیدم پوق  

 .دادم اجاره رو خونه باال رسما -
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#
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 عسکری_لنا#

 

 

 

 ام،خانه در روز، شبانه چهار این ماننِد  خواستیم دلم

درد و کنم مچاله پناهن   کودگ چون را خودم تختم، روی

 .بشمارم دانه دانه را هایم

نیم اما .شدم دور پوالد آن از هاکیلومی   کردمیم احساس

 وقت؟ چه دانم
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 ابتدا .دادمیم انجام باید که داشتم کار کیل رفتمیم باید    

 .زدمیم بنگاه به رسی باید

 .کردم تعویض را هایملباس رسعت به و شدم بلند جایم از

ون می    روی یجعبه از کاغذیدستماِل  برگ چند  بی 

 .دادم جا شلوارم جیب در و کشیدم

 مشت که کردم باز را در و افتادم راه به اتاق در سمت

 .نشست امسینه روی پورعیل آرام

ام رسیــــع شده شوکه دیدنم با  :گذاشتم نظایم احی 

 ...که بزنم در خواستمیم ببخشید رسگرد سالم ...س -

 به ببی    ستاره، تو به لعنت کردم، خفیفم رسدرد از اخیم

 .انداخن   روزم چه

 .بگو کارتو نداره اشکایل -

 .دارن کار باهاتون وحدن   رسهنگ -

 

 .حرف حرف، حرف، باز هامون، هم باز آه

 .ندارد کشش دیگر مغز این
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 ن   با را رسم
 
 قفل و بسته را اتاق در .دادم تکان حوصلیک

 .افتادم راه به هامون اتاق سمت و کردم

 بود توانسته زور با و بود شده مطلع کیارش ماجرای از

ون زبانم زیر از ایکلمه چند  کلمه چند همان با و بکشد بی 

 .شود باخی   ماجرا تمام از بود، توانسته

 

 اتاق وارد اجازه، کسب از بعد و زدم در به ایتقه چند

ام هیچ اما شدم  رفتم راست یک و نگذاشتم نظایم احی 

 .شدم مبل پخش مرده حیوان   یالشه چون

 :غرید

 نبود بد کاریم، رس االن و مملکتم این رسهنگ ناسالمن   -

امیم یه  .بذاری احی 

 :کشیدم هایمشقیقه به دست کشید، تی   رسم هم باز

 کار کلیم ندارم خودمو حال کن ولم جدت رس هامون -

 .دارم ناتموم

 :نشست رویم به رو آمد و شد بلند جایش از
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 ...احمق -

 زدم خندیته اختیارن   که گفت غلیظ را "احمق" چنان

 :داد ادامه اخم با که

؟ آدم خواییم گ -  شر

 یا االن ت،پرونده تو زدنیم گند اخالقت، این اگر خدا به 

 سن به کیس باالتر، من از درجه یه یا بودی من سطح هم

 به اصال مقام رسه،نیم داری که مقایم و پست این به تو

 کرده؟ گنایه چه ستاره اون درک

 

 :زدم پوزخندی    

 .خواهشا کن، تمومش -

 :داد تکان تاسف از رسی و کشید پوق  

 زنش الل زبونم که شدی کیس شبیه روزتو، و حال ببی    -

ی مشیک رنگ جز مدته یه مرده،  رسما ندیدم، تنت به چی  

 .چارهن   یستاره اون و زندگیت و خودت به زدی گند

؟ پیشش چرا ببینم بگو اصال  حل تا اینکه نه مگه نیسن 
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یم کردم؟ رد مرخیص شما دوی هر واسه من پرونده این

 زدم؟ کله و رس اون و این با چقدر دون  

 زور با زنت یپرنده بدون، االن اما نداری، خی   چون نه،

 .ستمختومه نظرشون از و مونده باز

 

 :نشستم مبل یلبه بر رفته جلو

 که کردیم دستگی   کسیو مگه هامون؟ چیه مختومه -

 شده؟ مختومه

 

 :کشید پوق      

 فقط زنت اسم که شده باز جدا یپرونده یه اونا واسه -

 .شده نوشته توش "محبون   شیوا" از بیشی   گوششه، یه

 بازم "محبون   شیوا" مشابهِ  اتفاق   با هم سن کم مورد یه

هیم رو ستاره ن   زودی به مسئولش شده، گزارش  چون گی 

ون زنده اتفاق اون از  .اومده بی 
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 :کردم کج را دهانم

 باال منو یپرونده رسما کنم،یم دنبال دارم منم اینارو -

 داری انتظار اینه؟ از غی   دیگه، ییک به دادین کردین پایی   

 دیگه یپرونده یه و بستی    رو ستاره یپرونده کنم باور

 ...و

 کشیدم صورتم بر محکم را هایمدست و کردم استغفاری

 :غریدم و

؟یم رست دور رو لقمه چرا  -    پیچ 

 

 :شد بلند جایش از و کشید پوق       

 تون  یم نداشت فایده من زدن چونه باالست از دستور -

، همکاری هم تو  برگرد هم حاال .هست نفعتم به البته کن 

 .زنت پهلوی

 

اه  را حواسم و هوش توانستمیم حداقل گفتنیم هم بی 

 :کشیدم هایممو در دسن   بگذارم ستاره روی

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

م بعدش دارم، کار -  .پیشش می 

 :گفت خلق   کج با

 میدونم مادرت از بهی   حن   شناسمیم و خرکله توی من -

 .رسته تو ج   االن

 زمان   زنتم کردی انتخاب و یاسمن تو که همونجور پوالد

 هر برای چی    همه االن و اومدیم خوشش پرس اون از

  قرار شده، تموم شما دوی
 
 خودت قول به رو تونزندگ

یم رو ستاره من نیست، سازش تو کارای ویل بسازین

 برخاست و نشست پدرش با پدرت هم و من هم شناسم

 از رو تو تونهیم که کیس تنها پیشش، برو برگرد داشتیم،

 .سستاره فقط بدش، وضع وجود با اونم دربیاره حال این

 تو اگر البته باهاته ابد تا که زنته کنار، بذار و مادر آغوش

 !نیاری در بازی دبه

     

 

 

. 
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 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۳۸_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 :کشیدم عمیق   نفس

م کنمیم و کارام باشه -  .می 

 :داد تکان تاسف از رسی

 .شدی ترسناک برس خودت به یکمم -

 :شدم جا به جا جایم در و زدم خندی ته

- ،  .برنیم حساب بیشی   ازم اینجوری بهی 

 

 :رفت ایغره چشم
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، دونمنیم که کاران   این بی    -  .کن جور خایل وقت یه چی  

 

  زدیم حرف خایل وقت از وقن   هامون

 مزاجم به اصال اکنون که کند کاری خواستیم یعن  

ی آنقدر .آیدنیم خوش  که بود زیاد امفکری هایدرگی 

 .نکند خوشحالم چی    هیچ

 :شدم بلند جایم از رسعت به

 کن اعمال بقیه برای داری که ایبرنامه هر لطفا هامون -

 ...نیستم من

 

 :غرید و شد بلند جایش از

 ...با قرار وقت من بیخود -

 

 :پریدم حرفش میان رسیــــع
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 فقط فعال ندارم، حالشم ندارم، وقت من کن، کنسلش -

 ستاره و خودم واسه که وضعین   این رسر  از خوامیم

  .تمام و بشم خالص ساختم

 

 .افتادم راه به در سمت رسعت به

 بدی؟ ادامه بختت به زدن لگد به خواییم گ تا پوالد، -

ین این   همکاری ماموریت این تو اگر تو، برای موقعیته بهی 

ه تدرجه اون از بعد کن    .باال می 

 

ون از قبل و کردم باز را در  :چرخاندم رس رفی    بی 

 از حفاظت برای راضیم، من هامون، خوامنیم دیگه -

 .زنیمیم حرف زودی به ...خوامنیم دیگه زندگیم،

 

ی خواستنیم دلم دیگر      اتاق از رسعت به بشنوم، چی  

ون  از ییک با که افتاد شایسته به دور از نگاهم که رفتم بی 

 .بود صحبت حال در رسبازها
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 .کردمیم صحبت او با باید فرصت رس

  بود رسیده که هان  خی   طبق هرچند

 .بود دیده افرا مادری  را جدی آسیب

 ماشی    سمت رسعت به ورودی در از خروج از بعد

 .رفتم جدیدم

 بود دیده آسیب تصادف آن در که ستاره و خودم ماشی   

 بر توجیه قابل مبلغ کردن اضافه با و بودم فروخته را

 .بخرم صفری ماشی    توانستم هاماشی    فروش مبلغ

 کیم اشقیافه آمد؛نیم کارم به دیگر قبیل ماشی    آن

 .رسیدیم نظر به محجوب

 .بود ترموجه "مزداتری"

 !بعد به این از البته

*** 

 

 از عمیق   نفس با و کردم پارک بنگاه در دِم  را ماشی   

 .کردم قفلش و شدم پیاده ماشی   
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یم مرا که هرکیس برای شدم، بنگاه واردِ  راست یک

 ستوده آقای نزد معطیلن   و دادمیم تکان رسی شناخت

 .رفتم

 را نگاهم سنگین   انگار که بود کامپیوترش رسگرم حسان  

 .زد لبخندی دیدنم، با و آورد باال را رسش و کرد حس

 :کردم دراز سمتش را دستم و ایستادم رویش به رو

 ستوده؟ جناب خوبی    سالم -

 

د محکم را دستم      :فرسر

 خوبید؟ شما خداروشکر، معتمدنیا آقای سالم -

 :دادم تکان را رسم و کشیدم عقب را دستم    

 .شکرخدا خوبم -

 :کرد اشاره پایم کناری  صندیل به

 .لطفا بفرمایید -

 .نشستم صندیل روی

 ستوده؟ جناب چخی   -
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 و شد کامپیوترش مشغول تند تند گشادی لبخنده با    

 :گفت همزمان

ا -  خوایدیم چجوری رو خونه بودین نگفته عایل؛ که خی 

 براتون ...مسکون   مجتمع تو که واحدی به توجه با منم

 کردم، پیدا امروزی و مدرن واحد یه براتون بودم کرده پیدا

ین تو اونم  و ایمن همچنی    و آروم کامال شهر، جای بهی 

 اطراف اون و هرکس .بسته مدار هایدوربی    به مجهز

 .میدم نشون بهتون و عکساش االن .نیاورده نه فرستادم

 موهایم در بار چند را دستم و کشیدم عمیق   نفس

 :کشیدم

 ییک قسمت گیدیم که ایخونه فکنم ستوده جناب نه -

 !باشه دیگه

 

ه شده شوکه     :شد امخی 

یف عیال با کردین پسند اگر ببینید رو عکساش شما -  ترسر

 ...نزدیک از بیارید
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 :دادم تکان طرف دو به را رسم

 ....راستش نه، -

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۳۹_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 .بستم را در و نشستم ماشی    در
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 داد نشانم را خانه آن هایعکس آخرش

  بودم بلد را جاآن آدرس بود، زیبا جدا

 که امقبیل یخانه فروش با .بود خون   خییل یمنطقه

یش   بخرم را خانه آن توانستمیم بود، آماده هم مشی 

 .نه اما، بود نشسته دلم به عجیب

ی یخانه شدیم بعدها شاید  .نه اکنون اما کرد پیدا بهی 

 و حول فکرم مدت تمام و راندم خانه سمت راست یک    

 .چرخیدیم اخی   اتفاقات حوش

 .مرا بود کوبیده زمی    به شب یک در خدا انگار

اشیک آن از چی    همه وع معروف هایپی   به رسید و شد رسر

 !نقطه این

 

 آیدنیم یادم .بود کردنم رو و زیر حال در که اینقطه   

 .داشتم راحت خواب زمان   چه بار آخرین

 شغلیم، موقعیت به توجهن   و کوبیدم گاز بر را پایم

 ...و زدم بوق اعصان  ن   با رفتم الن   گرفتم، سبقت آزادانه
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 .کردیم خی   به باید را بعدش به این از خدا

م را تصمیم این دیدمنیم را خوابش گاههیچ  از بگی 

 !بود؟ چه چاره اما، بود محاالت 

 

 شدم پیاده رسعت به و کردم پارک مجتمع در را ماشی       

 .کردم قفل را ماشی    و

 .دارم وقت تنها ساعت نیم

 .نه یا بخورم نان لقمه یک شودیم نبود معلوم

ی  این شدم،یم الغرتر مدام مدت این
 .نبود جالن   چی  

 ساختمان وارد ببیند مرا کیس اینکه از قبل رسعت به

 در کلید، با رسعت به .کردم یط را اول یپله چند .شدم

 .بستم را در و کردم باز را خانه

 .آمدنیم خوشش سپیدان خانم از ستاره چرا فهممیم حال

 برایم بودم که هان  زمان ستاره، نبود یبهانه به همیشه

 !کند فضویل تا آوردیم ناهار و شام
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خانه واردِ  رسعت به     در آخر بار که ایتابه و شدم آشی  

 را بشورمش تا نشد وقت و کردم درست املت آن

 ریختم، آن در روغن مقداری و گذاشتم گاز روی برداشتم،

 از تابه، شدن گرم یفاصله در و کردم روشن را زیرش

 .برداشتم را مانده باق   مرغ تخم دو شده خایل یخچاِل 

ند تنهان   به تا کردم رهایشان و شکستم را هامرغ تخم  .بی  

 انداخته اپن روی بود، دستم در هنوز که را ماشی    سویــــچ

 .کردم پاتند اتاق سمت و

چمدان دانه دانه و کردم باز را ستاره و خود کمد در

 .کردم باز را هایمان

ون   هایلباس رسیم، هایلباس خیاِل ن    به را راحتیم و بی 

  تا همان با رسعت
 
ون شدگ  چمدانم در و کشیده بی 

  .انداختم

اهنم هایدکمه   کردم باز رسیــــع را پی 

تن   ، بر شده پخش رکان   دو کمد، یلبه به آویزان رسر  زمی  

اهن   چند یاضافه به  دست در را بودند تخت بر که پی 
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ون اتاق از حمام مقصد به و گرفته  احساس با اما رفتم بی 

  بوی کردن
 

  سوختیک

ون نهادم از آه آشی    سمت  دویدم رسعت به و آمد بی 

 .خانه

 .کردم خاموش را تابه زیر یشعله رسعت به دست یک با 

 تخم یسفیده و و بود شده سیاه کامال هانیمرو هدور

 .بود پوشانده را زرده کامال مرغ

  از باز دادم، تکان تاسف از رسی
 

 .دیگر بود بهی   گرسنیک

 لحظه در که کردم بلند را تابه آزادم دست با حواسن  

 .گرفت را دستم تمام سوزش

 گاز روی دوباره که کردم ول را تابه و گفتم صدان   پر آخ

 .افتاد

 آن به سو این از و دادمیم تکان هوا در را دستم تند تند

خانه یسو  .رفتمیم آشی  

 ...بهت لعنت -

؟ چه   ستاره؟ کس؟ چه چی  
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  با کردم چه من م،ابله خوده خودم ...نه
 
 که کاری ام؟زندگ

 به که آرامیسر  آن بود این کنم؟یم چه دارم کنار، به کردم

 ستاره؟ کردِن  رها با بودم؟ دنبالش

 

 درد با من ستاره، دردهای بود شد هادوری این ینتیجه

 .بودم دادن پس تاوان حال در ستاره هایکشیدن

 است ایمن کامال چی    همه که نبود این بر مبنا من سکوِت 

 .نه یافته، پایان و

یم زنده و مردمیم دیدمیم را ستاره هایدرد که بار هر من

 که بود درست ببیند آسین   او خواستمنیم من .شدم

 !کند؟ متنبیه ستاره با باید خدا چرا اما بودم رفته اشتباه

 است، ترمظلوم است، ترگناهن   احدی هر از که ایستاره

 .است ترپاک

 

 او من .شود رو و زیر ستاره بود شده باعث من کارهای    

 داغان به داشتم هنوز بد، خی   یک و بودم کرده نابود را

 !دادمیم ادامه کردنش
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۴۰_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 کابینت به لگدی و انداختم زمی    بر حرص با را هاسلبا

 .شد بسته و باز دور یک که زدم جلویم

 که خواستمیم ج   زن یه از من پوالد، بهت لعنت -

  از دوسال
 
 بودم؟ فراری زندگ
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اد مانندِ  را دوسال آن اگر      نشستمیم زندگیم رس آدمی  

 و داشتیم چندماه یبچه یا بود باردار یا ستاره احتماال االن

 هم حرف بخوانند عقیم مرا خواهرنم امثال گذاشتمنیم

  حرکت تنها من که دانستندیم مگر کجا از داشتند،
 
 بزرگ

  این در که
 
 کجا از بود، ستاره پیشان   بوسیدن زدم، زندگ

 .است "دخی  " هم هنوز ستاره که دانستندیم باید

 دست و کشیدم صورتم روی بار چند و چندین را دستانم

 .گذراندم نظر از را برم و دور کمر به

  .شدنیم گونهاین

 را تاب و کردم روشن را هود و رفتم گاز سمت رسعت به

 .انداختم سینک در و گرفتم گرما، عایق یدسته از

 .شودنیم غذا من برای سوخته مرغتخم

 از کردم؛ جمع  زمی    کف از رسعت به را هایملباس

خانه ون آشی    .شدم حمام وارد و رفتم بی 
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 را دستم هایلباس و کردم باز را شون  لباس در رسعت به 

 بود چرک هایلباس سبد در که هان  لباس یاضافه به

 .گذاشتم شون  لباس درون

 روی یشوینده هایمواد میان از و بستم را درش

،  مکان در کهاین از بعد و کردم انتخاب را ییک لباسشون 

 کردن تنظیم با و زدم را اشدکمه ریختم، مخصوصش

ون حمام از درجه،  .رفتم بی 

 .انداختم خانه تمام به اجمایل نگایه

 .مرتب و بود تمی   

خانه سمِت       را نان یتکه آخرین تا افتادم راه به آشی  

 زنگ صدای آمدن در صدا به با که کنم اممعده مهمان

  خانه

 .شد بلند نهادم از آه

 .بودند تایم آن هم خییل

 در دستم کشیدن از بعد و افتادم راه به در سمت

 افتاد میانسال مرد دو به نگاهم که کردم باز را در  موهایم

 .بودم کرده صحبت او با که بود همان شانییک که
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 .کردم شاندعوت داخل به و دادم دست دو هر با

ی دانستمیم بعید  حال من بود اگر و باشد خانه در چی  

  .نداشتم کردن تعارف

سیدم سوایل هیچ نوشیدن   راجب پس  همان از هاآن و نی 

وع ابتدا  با قران دو و قران یک برای من و کردند کار به رسر

 .زدمیم چانه هاآن

 !دیگر کردم یم تأمینش باید داشتم رو پیش سخن   یآینده

 

، گلدان ها،تابلو ها،مبل      باند تلوزیون، یخچال، زینن 

 به را نو و استفاده بال قایلی  دو و تخت دی، وی دی ها،

 وسایل بودن استفاده بال خوشبختانه .فروختم سمسارها

 .بود شده شانماندن سالم موجب خانه، این

 

 

 

. 
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 کمد از بالشن   و پتو و دادم هل سمن   به را ستاره چمداِن 

ون  .کشیدم بی 

 باید بعد و کند آرام کیم مرا توانستیم خواب فقط فعال

 .رفتمیم جدیدم یخانه به

 نزنم، چرت شب هاینیمه که خوابیدمیم آنقدر باید

 .داشتم زیادی خییل کارهای

 دراز اینکه از قبل گذاشتم، اتاق یقالیچه روی را بالشت

اهنم بکشم،  .انداختم چمدان روی و درآوردم تنم از را پی 
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 هایمچشم روی را ساعدم و رفتم فرو زیرپتو کامال

 .گذاشتم

 این درمان توانستیم کیس چه و چی    چه و بودم خسته

 
 

 !باشد؟ خستیک

 

 دیده نه و داشتم مادر با تماش نه بود وقن   چند راسن      

 .بودمش

 تماس اگر بودم مطمی    ویل، شد تنگ برایش دلم ایلحظه

م  .کنمنیم دریافت جوان   بگی 

 و زده کنار را پتو رسعت به رسید ذهنم به که فکری با

 .برداشتم را همراهم تلفن

 چت یصفحه وارد و شدم ساپوات وارد هامدت از بعد

 .بود پیش یدقیقه دو برای بازدیدش آخرین شدم "پیام" با

 :کردم تایپ رسعت به

؟ سالم"  "مرتبه؟ اوضاع خون 

وع و شد آنالین که نکشید طویل      .کرد نوشی    به رسر
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؟ خودت ممنون سالم"  خون 

 "رسهیم خوب که ظاهر به

 :کردم تایپ رسیــــع 

 غیبت نیومدن اواخر این خواهرات مامان؟ از خی   چه"

؟  "کی  

 

 امشن   کوتایه مدت از بعد و فرستاد ایخنده استیکر   

 :آمد صفحه روی

 نیان؟ میشه مگه"

 اینجان ناهار یا شام یا دقیقه به دم دیدن دور چشتو 

 جا؟ همی    کی   نیم مکان نقل چرا موندم

 "اینجاست همش که شونخوراک و خورد

 

 :نوشتم و زدم پوزخندی

 "ببندم خونه دومادرس شوهراشون نافه به من ترسنیم"
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 و خنده ایموج   آن از بعد و رسید رسیــــع امشن      

 :فرستاد پوزخندی

 به حرفو همی    پرهام اومدن دیروز داداش زن و پرهام"

 "زد پری

 !عجب ،چه انداختم باال ابرون  

 

 بود، آرام بسیار ما یهمه بی    پرهام    

 .شدنیم باز نطقش آمدنیم او به فشار حد از بیش تا

 را سی    ایکون رسیــــع که گرفت تماس پیام موقعه همان

 :چسباندم گوشم به را امگوشر  و کشیدم

 شده؟ چیا دیروز ببینم کن تعریف -

 

 :گفت آرام صدان   و ذوق با    

 معمول طبق و بودن اینجا تاسه هر پونه و پروانه پری، -

 .کردن دوره و مامان

 .اومد پرهام بود یازده ساعتای فکنم
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 گفت سه هر شوهر به شوج   با پرهام که بودیم نشسته

 رسخونه، دوماد

 .بود ساکت مدت تمام هم مامان کردن چیکار دون  نیم

 گفت پرهام به پروانه موقع همون که بود اوجش تو دعوا

 گوی و گفت راجب حرق   پوالد به نگرفن   زنتو جلوی چرا

ه اون و ستاره  !نزنه دخی 

 

 .زدم پوزخندی

 چه .داشت نیاز اساش شوی و شست یک به جدا پروانه

 !آمده؟ بار سفید چشم قدراین که بودند داده خوردش به

 

ک آن و ستاره هایصحبت به حنانه اگر      چندش دخی 

 حال در هنوز و رسیدمنیم اینجا به االن دادنیم شهادت

 بود خواسته خدا .نداشتم شاهدی هیچ و بودم زدن درجا

 .باشد دستشون   در حنانه تولد شب آن

 :داد ادامه پیام
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وع زد آخرسیم به پرهامم -  و مامان کردن مالمت کرد ورسر

 .رفت گذاشت

ون انداخت رو تا سه هر مامان رفتنشم بعد  .بی 

 .اینجا ریخی    باز صبح اول از دونه دونه امروز اما

 

 

 

 

. 
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ی هر از بودند صفت مار که خواهری سه داشی     چی  

 .بود بدتر

 چه خواهندیم سه آن نبود مهم برایم دیگر .کشیدم آیه

 .نکشند رسک زندگیم در که زمان   تا البته کنند غلط

 خونه اون سمت دیگه من پیام، کن باز گوشاتو خوب -

 به روز هر بسپار پرهام به باش مامان مراقب خییل نمیام،

 میگم بهش خودمم رسبزنه مامان

 رس کی    غیبت یکم بیان بذار نداره مشکیل هم تاسه اون

 .شه گرم مامان

 

 :گفت پیام بالفاصله

 داره، رسدرد هم همیشه نمیشه، گرم اینجاست مشکل -

نه حرق    !نگرانته خیلیم ویل نمی  

 

 :کشیدم پوق      
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ی کیس به بگو بهش  چیه دردش میدونم -  بگو نگه چی  

 .کردن رس به دست و بوده فرمالیته همش

 :گفت گیج

 ج   فهممنیم -
 

 !مییک

 

 :کشیدم عمیق   نفس    

  بهش و همی    فقط تو -
 

 نشد متوجه دیدی اگر کافیه بیک

 .کن خی   و هامون فقط

 

 و کردم قطع را تماس معمویل خداحافط   یک از بعد

 .کشیدم عمیق   نفسی 

 .انداختم کنارم را همراهم تلفن

 شود، دروغم متوجه کیس که نداشت اهمین   برایم دیگر

 !سیاه درک هزاران به بقیه و ستاره و بودم من فقط دیگر
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 آقا به زدن زنگ از ترواجب حن   بود، واجب خواب فعال

 .ستاره حال از شدن مطلع و مهدی

نیم که وستاره خودم حق در کنمیم ظلم دارم دانستمیم

 از او هم و من هم حایل در بزند، حرق   گذاشتم

 .هستیم مطلع خوب گذشته ماجراهای

ی ستاره هایکردن من من دلیل شب آن  جز نبود چی  

 ما دوی هر دل یباغچه در که ایزده جوانه احساسات

 .بود زده نیش

 و مشکالت از باری کوله با هم آن  بودم اینجا من اگر و

،  .داشت احساسات همان به مستقییم ربط ناراحن 

 اما دارم حیس ستاره به که بودم مطمی    خودم از

 .داشتم شک کیم شاید…ستاره

 ...افتمیم هایشگفی    پوالد پوالد و گریه یاد که بار هر اما،

 

 یاد که بار هر کشیدم، رسم باالی تا را پتو و کشیدم پوق  

 .خوردیم بهم خودم از حالم افتمیم شب آن
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ی تنها از من خداراشکر حال هر به  آورده شانس که چی  

اف از که بود همی    بودم  و ابا هیچ احساساتم به اعی 

 امشناسنامه در ستاره نام بودن هم شاید نداشتم، ترش

 .بود کرده آسان را این

 

 زیر از خودم در شدن جمع کیم با و شدم پهلو به پهلو    

ه پتو  .شدم امگوشر  به خی 

 چقدر مگر هاآن احواالت  از شدن مطمی    و تماس یک

 فرصن   ستاره به چرا دادم؟نیم انجامش که بردیم وقت

 کند؟ دفاع خودش از تا ندادم

 !بود شده بریده رگش

 را خودم بتوانم عمیق هاینفس به تا بستم را هایمچشم

 جان هم باز برایم بیمارستان در ستاره تصویر اما کنم آرام

 .گرفت

  .غافل اشبریده رگ از و بود من فکر به
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 امپیشان   روی را دستم کِف  و کردم باز را هایمچشم

  .گذاشتم
 

 از مدت این تمام .بود ترسناک عالیم دیوانیک

  گذاشتم من و نگذارم تنهایش خواستیم من

 .ترسدیم تنهان   از اینکه به توجهن  

 آمد؟ رسم به بود بالن   و درد چه این اما بخوابم کیم آمدم

 ساعت یک در را کارهایم باید وگرنه خوابیدمیم باید    

 .رفتمیم روستا به و کردمیم تمام

 

 

 

. 
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 سمتش کامال را رسم تخت، روی رنگ حنان   مرغ پریدن با

 .چرخاندم

 همان .کند فرار هایشجوجه دست از بود توانسته بالخره

  حنان   مرغ
 

 را هایشجوجه پیش روز چند که بود رنیک

 .زدیم کتک

  .آمدیم جلو آرام آرام و بود راه به هایشقدقد

 .پاشیدم رویش به لبخندی

ی من، پیش اومدی کردی ول هاتوجوجه و شوهر -  چی  

 خوای؟یم

 

 .نداشتند تمایم که بود هان  قدقد تنها جوابم

 .انداختم پایی    را رسم و کشیدم آیه

 داشت هایمدنده ِِ درد کمکم شدم،یم نشسی    بیخیال باید

 .شدیم آغاز
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 با که بالشن   روی هایم،لب کردن گازگاز کیل با و آرایم به

 دراز بود، نشسته که حنان   مرغ کناری  بودم، آورده خودم

 امپیشان   روی را امشده پیچ   باند دسِت  مچ و کشیدم

 .گذاشتم

 

 گرم، نه و بود رسِدرسد نه امروز هوا    

نیم تی   به را ضعیفم هایاستخوان رسمایش گفت شدیم

 .کشید

شکل به که شدیم دیده ابرها ایپنبه هایتکه آسمان در

 شدندیم بیشی   ابرها اگر بودند، شده چیده زیبان   های

 .شدیم صد در صد باران بارش احتمال

 برگ از داشت تقریبا رسم، باالی سیب تنومند درخت

 .شدیم خایل

 دور تا دور حصار مانندِ  که هان  درخت تمام همچنی    و

 شده زرد و پی   شانهایبرگ بودند گرفته بر در را حیاط

 .بودند
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 حواسم تمام .بستم را هایمچشم و کشیدم عمیق   نفس   

 نوکش مدام و بود درگی   پایم گچ با که بود حنان   مرغ به

 انگشت و کند شیطنت ناگهان   که ترسیدمیم کیم .زدیم

 از درد احساس برای کشیدن انتظار بزند؛ نوک را پاهایم

ند دور بر نی    زمان که چرا بود، جهان هایحس بدترین
ُ
 ک

 .رفتیم

 

 از رسید،یم گوشم به دورتر کم از دمپان   لخ لخ صدای    

 است؛ خانم هدیه بود مشخص رفتنش راه تند تند

 .رفتیم راه آرام که مهدی آقا برعکس درست

 هدیه به نگاهم که رسچرخاندم و کردم باز را هایمچشم

 .پاشیدم رویش به لبخندی افتاد؛ خانم

 .رفتیم راه تند تند و بود دستش در ایساده همراه تلفن

م را هایشبچه یشماره برایش خواستیم یا  کیس یا بگی 

 .بود زده زنگ

 دادم،یم ترجیه را اول یگزینه من که
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 آن با من .کنمیم قطع را تماس باشد پوالد اگر که خدا به

 .داشت نخواهم و ندارم حرق   هیچ سادیسیم

 را هایماخم کرد که کاری یادآوری و یادآوریش با هوان  

 .کشیدم درهم

 :گفت من به نرسیده خانمهدیه که شدم بلند جایم از آرام

 .دارن کارت جان ستاره بیا -

 .زدم دلم در پوزخندی

 !نیستم ستاره نکنم قطع را تماس اگر

 

 :گفت و داد دستم به را گوشر  و شد نزدیکم    

 ...اسمش دوستته میگه خانمیه، دخی   یه -

 .دهد ادامه نگذاشتم و شد باز هایماخم

 !داشتم دوست چند من مگر

 گوشم بند و گرفتم را همراه تلفن رسیــــع خوشحایل با     

 :کردم

 !دریا -
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 عزیزم؟ خون   دریا، شه فدات -   

 

  با     
 

 :نالیدم دلتنیک

 تون  نیم حن   که انقدر شده، تنگ برات دلم خییل -

 .بکن   تصورشم

 :کرد فین   فی   

 دلواپست بیشی   ویل شده تنگ برات دلم خییل من -

 .دیدمت وقن   کشیدم ج   دون  نیم بودم،

 

 :کشیدم آیه

 خوشحالم خییل خوبه؟ حالت خودت بیخیال اینارو -

 .شد باز دلم شنومیم رو صدات

 

 :خندید ریز

ه؟یم شوهرت پیشه دلت -  گی 
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 خواستنیم که شوهری شوهر؟ کدام زدم، پوزخندی    

 بشنود؟ توضیح حن  

 

 .من مخصوصا بود همه نفع به بحث تغیی  

؟ نریز مزه - ؟یم چیکارا چخی  ؟ آگایه از کن   چخی 

ی زدن گاز صدای      زدم حدس و آمد تلفن پشت از چی  

 .همیشه مانند درست است، خوردن درحال

ی آگایه -  بهمون نفر دو فقط همیشه، مثه بابا نداره خی 

 نظام هم دویم شایسته رسوان یکیش شدن، اضافه

 شناسیش؟یم شوهرته جینگ رفیق که دوست

 

ی اما کردم زمزمه لب زیر را اشفامییل بار چند     به چی  

دوست آمار که بودم پوالد کنار چقدر مگر نیامد، یادم

 .باشم داشته را هایش

ی -  ...نمیاد یادم چی  

 :دادم ادامه شیطنت با
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 نکردی؟ شوهر راسن   -

 

 :گفت و کشید جییع     

 شوهره کو اصال کنم،نیم و نکردم شوهر نخی   درد -

 رو ریخته چلوسیده و مونده عقب جنس همش خوب

،   !تنهاست همیشه عقاب یه اصال کردی، بد و حالم زمی  

 

خنده صدای و افتادم خنده به بالخره هامدت از بعد     

 !پراند جا از را حنان   مرغ حن   ام

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#
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  عسکری_لنا#

 

 

 

 .کردم باز را هایمچشم همراهم تلفن زنگ صدای با

 باران قطرات ماشی    پایی    یشیشه از و باریدیم آرام باران

 .خوردندیم صورتم به

ون جیبم از را همراهم تلفن خسته، و حوصلهن    بی 

 کشیدم را سی    ایکون اسم، به کردن نگاه بدون و کشیدم

 :کردم گوشم بند را گوشر  و

 بله؟ -

 

؟ گرفته بال درد، و کوفت و بله -     کجان 

 تو پرس بکنه، جا از و رست خوادیم زهرا چون نشو آفتان   

؟ ج   واسه رو خونه نداری؟ عقل  کدوم اصا فروخن 

؟ جهنیم  رفن 
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 :پریدم هایشحرف میان و کشیدم عمیق   نفسی    

 .ماشینم تو االنم بمونم، اونجا نبود صالح -

 :گفت حرص با

 یه وقن   کارت، این با شده غوغان   چه اینجا بدون   اگر -

 و زهرا رس رو بود مونده کم کرد باز و خونت در غریبه

 .بشه سی    شاخ خواهرت

 :زدم عقب را موهایم

 .دارم برات زحمن   یه هامون، بیخیال -

 :کشید پوق  

 از خانم زهرا کنه، خی   به ییک تو با رو عاقبتمون خدا -

 .ببینم بگو زنم،یم ییک من نزنه آخر سیم به دستت

 

، روی اتاقم، آگایه، تو -  ممنون هست کاغذ دوتا می  

 .کن   امضا وقت اول فردا میشم
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 :گفت نگران و گیج

 اینجوریه؟ صدات چرا حاال؟ هسی    ج   -

 

 :شدم جمع خودم در کیم رسما از    

نیم زندگیم از من ستهمه صالح به کن، امضا فقط -

 پشتم هفت برای و کردم انگاریسهل باریک بگذرم، تونم

 .بسه

 

؟یم چیکار داری هست حواست ...پوالد -  بگو اصا کن 

 ستاره بودی؟ تلپ اینجا همش چرا مدت این ببینم

  کجاست؟

 :داد ادامه عصن   و کشید پوق  

؟یم غلط چه زندگیت با داری حالیته اصا -  کن 
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یم پا منجالن   چه در دارم فهمیدمنیم حن   فهمیدم،نیم    

 از خروج اما بود من دست ورودش که منجالن   گذارم،

 !خدا دست آن

 :کشیدم آیه

 تنها این اما کنم،یم غلط چه دارم فهممنیم واقعا نه -

 .ستاره پیشه برم باید ...باید راِه،

 

 کالفه داشت حق ام،کرده کالفه هم را او بود مشخص

 .نبودم دهانم از شده خارج کلمات متوجه خودم حن   شود

 .گفت استغفاری که شنیدم لب زیر

 مراقب خیلیم باش، خودت مراقب ...حرفاتو فهممنیم -

 باشه؟ کنارتم همیشه من باشه یادت اینم باش، ستاره

  

 بروم ستاره نزد داشتم نیاز جدا بستم، را هایمچشم    

  !کشتیم مرا داشت تنهان   احساس
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 همه هایمریزی برنامه اینکه از ترسیدم،یم آینده از من     

 از ...ببازم را ..."امستاره" زندگیم، اینکه از دربیاید، اشتباه

  خط هفت مار نتوانم اینکه
 
ون را امزندگ  ترس بکشم بی 

م اینکه از داشتم،  بماند، تنها ستاره و بمی 

 !نداریم را کیس یکدیگر جز ما دوی هر

 هم کرده امالنه در انگشت که آن خدا اگر شدیم چه

 و انداختیم آغوشم در سنگی    هایدلیل از باری با اکنون

 بعد و بشکنم را هایشاستخوان سی   دل یک توانستمیم

 !بکشم دار یچوبه باالی

 

ون لرزان را نفسم  :دادم بی 

 قضاوتم ایستادیم هم مقابل روزی اگر بده قول هامون -

،  .دارم نیاز بهت وقن   هر از بیشی   روز اون نکن 

 

 :گفت نگران

؟ خرین   چه خواییم پوالد -  بکن 

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

  

 :کردم خشیک هایرسفه    

 .سپارمشیم تو به بعد خدا به اول باش، مامان مراقب -

 

 !ترسون  یم منو داری -

 

 ...ترس    

 را کیس خودم از من کنم،نیم نگاه آینه به روزها این

 !هایشچشم به کردن نگاه از دارم ترس که ام،ساخته

 

 ...دیدار امید به -

 :گفت غمگی    و کالفه و کشید آیه

دمت -  .خدا به سی 
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. 

 

  تیــــرآخر#

 ۱۴۵_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

تلفن از را کارتمسیم و کردم باز را همراهمتلفن قاب

ون همراهم  از زدم، تا ساده، حرکت یک با و کشیدم بی 

ون پنجره  .تمام و انداختم بی 

 جا همراهمتلفن در بودم خریده که را جدیدی کارتسیم

 .کردم سوار دوباره را قاب و انداختم
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 را قبلیم ماشی    فروختم، را وسایل فروختم، را خانه خب،

 پا و دست برایم ستوده که خانه یک مانده حاال و فروختم

 .کند

 .کردم ریس و راست را چی    همه خوب روز، پنج چهار در

 .بروم ستاره پیش مانده فقط حاال

 هر ویل، بیافتاد اتفاق   چه است ممکن جاآن دانمنیم

 .خواهمنیم توضیچ هیچ او از افتاد اتفاق  

م بغلش شاید  بخوابم، هامدت بعد و بگی 

ه صبح تا شاید  حک مغزم روی را اشچهره و بمانم اشخی 

 دلش از بیمارستان روز آن کنم کاری هم شاید کنم،

 .دربیاید

 کال را باالخانه که است من از مشکل ندارد، گنایه او

 !بودم فروخته

 

 روی را پایم ابتدا همان از و درآوردم حرکت به را ماشی       

 .برنداشتم و کوبیدم گاز
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 گوشر  یصفحه به دومم چشم و جاده به چشمم یک

 که گشتمیم عکیس دنبال به محدودم تصاویر بی    از بود؛

  بود ستاره و من عقد روز برای

 .بودم داده نشان هاهمسایه به کردنش پیدا برای کههمان

 روی را عکس و کردم کلیک تصویر روی کردنش پیدا با

 .کردم زوم ستاره صورت

 !نکردم پاکش هاعکس تمام بی    چرا دانمنیم هنوز و

 

وع باال از      .کردم کردنش اسکن به رسر

ون شالش از موهایش  حفاظ چادرش فقط و بود زده بی 

 .بود موهایش

 .بودم ندیده را اشاصیل رنگ حال به تا که موهان  

ش چه موهایش کردن رنگ از واقعا  !شد؟یم دستگی 

 

 به و بود خواب که هاوقت آن صافش، صورت و    

 چی    یک همیشه کردم،یم نوازشش و دادمیم جرات خودم
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 نرم پنبه چون صورتش که بود این آن و بود ذهنم در

 را هایشگونه خواستیم دلم که گاه بخش، لذت و است

 شدم؛یم پشیمان ببوسم

 من ریش از که نرم و صاف هایگونه آن داشتند گناه

 .شوند اذیت

 از رفت،یم هاآن روی نگاهم بار هر که زیبایش هایلب و

 .شدمیم بلند ستاره کناری 

 !کردیم اموسوسه گاه هایشلب زیبان   نبود، من تقصی  

 

  بزرگ نه و بودند کوچک نه    

  و متناسب کامال
 

 داشتند طبییع رنیک

نیم تر،روشن کیم شاید ویل انسان، یماهیچه رنگ به

 .نیستم خون   شناس رنگ دانم،

  هی   دادمیم تشخیص صورن   از را قرمز که همی   
 
 بزرگ

 .بود

 .بودند دلم باب بودند هرچه هایشلب ویل
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 .پسندمیم من که طورنهما دقیقا

 

ه گونهاین اگر شد،نیم  نه     ه به خی   عکس به شدن خی 

 .بود شاخش در تصادف دادم،یم ادامه

 .انداختم کنارم را امگوشر  و زدم را پاور یدکمه

 پدال باز و کرده سفت را ماشی    گاز روی از شد شل پای

دم را گاز  .فرسر

ون ستاره فکر از مقصد تا اما  .نیامدم بی 

احت ایلحظه و توقفن   راندم، رس یک و  .اسی 

احن  ن   این به  این کردم،یم عادت باید هاخوان  ن   و اسی 

 .بود راهم ابتدای تازه

 

 

 

. 
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 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۴۶_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 و کردم باز را خانه حیاط در ممکن حالت ترینصدان   در

 ببندم را در آرام خییل کردم سیع خانه، به ورودم از بعد

 .نبودم موفق هرچند

 تا افتادم راه به و کشیدم امریخته بهم موهای در دسن  

 .شوم خانه وارد تررسیــــع

 .رفتم باال هاپله از و شدم رد حیاط از

وع و شده خم  همان که کردم هایمکفش درآوردن به رسر

 .شد روشن راهرو در باالی چراغی  موقعه

 خانمهدیه با که بردم باال رس و کشیدم کارم از دست

 .شدم رو روبه
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 .مادر اومدی بالخره -

 

 :دادم تکان را رسم

 .افتادین زحمت به ببخشید اره، -

 .درآوردم را کفشم دوم یلنگه رسیــــع و انداختم پایی    رس

 آزاری که معصوم طفل اون دلم، عزیزه چیه حرفا این -

 !فقط رسونهیم خودش به باشه، داشته اگرم نداره،

 

منده      بحث موضوع در چرا دروغ دادم، تکان را رسم رسر

 .بود ترباریک مو از من گردن ستاره یدرباره

 :رفت کنار در جلوی از

 رسخ بادمجون بود افتاده دلم به امشب مادر، داخل بیا -

 .مونده هنوزم کنم،

 

 .افتادم راه به رسش پشت و رفتم داخل آرایم به
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ی قورمه از حن   بود، من محبوب غذای بادمجان،  سی  

 .نداشتم خوردن برای حایل اکنون اما، بود ترلذید برایم

 .بروم ستاره پیش خواستمیم فقط

 

خانه چراغ      که رفت یخچال سمت و کرد روشن را آشی  

 :گفتم رسیــــع

ون من نکش زحمت خانم هدیه - ی یه بی   رمیم خوردم چی  

احت برو شماهم بخوابم  .کن اسی 

 :کرد نگاهم چپ چپ و برگشت

ون   غذای -  و آت اون از خواییم گ تو سم، سمه، بی 

ون آشغاالی ؟ دست بی    بکیسر

ه، منم از پختشدست خانم زهرا ماشاهللا  نمیدونم من بهی 

یم دست لعابش و رنگخوش غذاهای اون از چجوری

 !کیسر 

 

خانه دیوار به و زدم تلچ   لبخنده      :دادم تکیه آشی  
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 .نرفتم مادرم پیش کال -

 

 :آمد جلو قدم چند و بست را یخچال

؟ که ج   یعن   -   پس؟ بودی کجا مدت همه این نرفن 

 

 :کشیدم آیه     

 .بودم خودم یخونه -

ه غمگی     وسط یقالیچه روی عمیق آیه با و شد امخی 

خانه  .نشست آشی  

 .نشستم دیوار کناره جاهمان او از تبعیت به هم من

، پرسای مثله توهم مادر ببی    -  بغل تو عزیزی، برام من 

، بیان   و برو من  تو کم نگذاشتم، دهنت لقمه کم داشن 

حرف خوامنیم نخوندم، الالن   برات و نخوابیدی بغلم

 که رایه این جان مادر ویل، کن   فرض دخالت و من های

 !ستاره نه و خودته صالح به نه داریبریم قدم توش داری
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 حرف کنه، دفاع خودش از دینیم اجازه دخی   این به چرا

؟ حرفاش پای مردونه و مرد باریک بزنه؟  نشسن 

 باریک بذار ندیده، جونیش از خی   خودت مثل دخی   این

 بزنتت حن   شده کنه گریه بزنه، داد بزنه، حرف کنه، گله

 .بشه خایل دلش ویل

 حالش امشبم وضعیت، این با نیست عذاب توی کم

 عمر این من اما، کنهیم درد پاش گفتیم ...بود بد خییل

دیگه چی    یه دردش دونمیم نگذروندم، هوا باد روی رو

، دردش ...ست  .نیسن   وقتهیچ که تون 

  به لطفا  اما کن  یم چیکار داری دونمنیم
 
 لطمه تونزندگ

 .نزن

ه یاسمن اون  نمیشه، هم دمپان   دخی   این واسه ندیده خی 

 حداقل اما، نباشه کامل شاید نمونه زن یک عنوان به

 .کنهیم رو سعیش

، مردش کن سیع توهم  نیازی مهدی آقا و من به اون باشر

 ...هسن   کاق   براش تو چون نداره
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 را حرفش یادامه ام،شده شل دست از سویــــچ افتادن با

 .برید

 دوباره را سویــــچ ناراحن   رس از رفته درهم هایاخم با

 .گرفتم بازی به و برداشتم

  بگویم باید چه دانستمنیم

 خودم حن   من اشتباه،ن   و بودند درست همه هایشحرف

 .کنمیم غلط چه دارم دانستمنیم

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۴۷_پارت#

  عسکری_لنا#
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 نکردم، شوهری براش که کنمنیم انکار -

 .زیاد خییل کردم، کوتایه درحقش

 .نیست کم این و نبودم بودم،یم باید که هان  زمان

هدیه باشم، مرد واسش کنمیم سیع دارم االن من اما

 برام فهمیدم که بود ستاره شدن دزدیده با من خانم،

  یک برای اهمیت و ارزش این و داره ارزش مهمه،
 
 زندگ

م االن کافیه، ساده  دستم از هرکاری خاطرشبه حاض 

 و حالش خوامیم کنم، خوشحالش خوامیم بکنم، برمیاد

 کنم بهی   شده هرجور

 .ستفایدهن   هامتالش کنمیم حس چرا دونمنیم اما،

ن   و عاجز انقدر حاال تا عمرم تمام خستم، زدن درجا از

 ترش و تردید کاری هیچ تو وقت هیچ نبودم، چاره

 و زندگیم افسار دونم،نیم ...ستاره با رابطه در اما نداشتم

  این تونمنیم گرفته، هوا
 
ل رو زندگ  .کنم کنی 
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 :زد تلچ   لبخند

 درسته، حرفات یهمه درسته، -

  توی
 
 کهصورن   در اما، مهمه خییل اهمیت و ارزش زندگ

ام کنارش  !باشه محبت و احی 

ام کیم اگر شاید  این تمام باشه تونبی    محبت و احی 

  شاید بشه، حل مسائل
 
 نشون رو اشدیگه روی یک زندگ

 .بده

 

  با    
 

 .کشیدم صورتم به دسن   خستیک

 .خوان  ن   از کشیدیم تی   رسم یکاسه

 را همه بودند، کرده ترمخسته قبل از حن   هاحرف این و

 .بودم ماندوی هر درد دوای دنبال من دانستم،یم

 

ی برو، شماهم بخوابم یکم برم من ببخشید، -  طلوع تا چی  

 .شر یم اذیت صبح نمونده آفتاب
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 .شدیم بلند مانجای از باهم و داد تکان را رسش

خانه چراغ ، "خی  شب" از بعد و کرد خاموش را آشی    گفی  

 .افتادیم راه سمن   به هریک

 

 .بستم را در و شدم اتاق وارد آرایم به    

 .بود افتاده اتاق در ماه نور

 و ببینم، را بود رفته کنار رویش از که پتون   توانستمیم 

 .را نحیفش تن همچنی   

 رفتم؛ اتاق یگوشه کمد تک سمت و بستم آرایم به را در

 .داشتم لباس اینجا هنوز

ه  هاقبیل و کردم تعویض را هایملباس رسیــــع ستاره به خی 

 .کردم آویزان کمد دری  از را

 .نشستم ستاره کنار قایل روی تشک، کردن پهن بیخیال

 روی بار چند و محکم رو پایم پشت و کردم دراز را پایم

 .کشیدم قایل

اد کن ول هاکورهپشه این  !نبودند آدمی  
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 مطمی    پایم پشت پوست شدن کنده از اینکه از بعد    

 جلوتر کیم را رسم و کشیدم دراز قایل رو جاهمان شدم،

 جهت موقعه همان که گذاشتم ستاره بالشت روی و بردم

 لبم روی کچ   لبخند که گرفت رو و چرخاند را صورتش

 .نشست

 !سهو یا عمد به چه حاال بود لجباز هم خواب در حن  

 

 دستم کف را رسم و زدم جک قایل روی را ارنجم     

ه ستاره رخنیم به  گذاشتم  عالم در غرق که شدم خی 

 .بود خواب

 .شد بلندش گردن معطوف ایلحظه نگاهم

 رخشنیم سمت را نگاهم و دادم قورت را دهانم آب

 قرار قطعا خواست، شیطنت دلم ایلحظه .برگرداندم

 .شود مطلع نبود
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 خارج   وجود صبح فردا اکنون، آراِم  یچهره این قطعا

یم را رسم شاید کنم، چه خواهمیم فهمیدیم اگر و نداشت

 !برید

 

 خواستیم که امدرون   میل برعکس و شدم خم هوان      

 .بوسیدم آرام را نازکش و نرم یگونه ببوسم، را گردنش

نیم بیهوشش رسما هادارو آن اگر که دانستیم فقط خدا

 نداشتم، را او به شدن نزدیک جرات من کردند

 .سبکش خواب آن با هم آن

ه رخشنیم به و کشیدم عقب ایذره فقط را صورتم  خی 

 .شدم

 تا گونه از ام،اشاره انگشت با و کردم بیشی   کیم را جراتم

 .کردم نوازش را اشچانه

 !بگذرم؟ او از خواستمیم چگونه من
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 به را اینجا آدرس کهاین از قبل سهیال مکرر هایاضار   

 که بیافتم فکر این به که بود شده باعث بدهم هاآن

 هایمکار به بتوانم تا کنم دور شهر این از مدن   را ستاره

 .برسم

 کیارش و سهیال هایحرف از اینکه خاطرهبه فقط همآن

ند طالق است قرار که بودم دریافته  .بگی 

 .بودم داده هاآن به خودم هم را مکان این آدرس

 به نه سهیال، نزد فرستادن یمسئله یدرباره که خداراشکر

ی هاآن  بار هزاران و دیگری، کس به نه و گفتم چی  

 به را آخرتم فهمیدیم اگر که نفهمید ستاره که خداراشکر

 .دیدمیم عینه

 .فهمیدیم زود یا دیر هرچند

 

 

 

 ��...دارد ادامه داستان این
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 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۴۸_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 داشت، درد هم کیم که صورتم به نریم چی    برخورد با

 به محکم سفیدی شر  موقعه همان که کردم باز چشم

 .بود بیشی   هم دردش دیگر بار این و خورد صورتم

 آن دوباره کنم باز چشم بخواهم تا و پریدم جایم از گیج

اه صدای و خورد صورتم به شر   به ستاره هایگفی    بدوبی 

 .رسید گوشم

بات از تا گذاشتم صورتم روی را ساعدم  ن   در ن   ض 

ی  .نبود بردار دست ستاره اما، کنم جلوگی 

؟یم چیکار ستاره -  جلدت؟ تو رفته جن صبح اول کن 
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 :کرد جیغ جیغ

 یابو، بعدشم دهِ  ساعت و نیست صبح که اول -     

ک جغدشوم، گاومیش،  چه به کثیف، خوک بدقواره، رسر

  ها؟خوان  یم من پیش میای جران  

 جلو میارم و رت*انت خواهرای االن فقط، کنصب

 .چشات

 

اه هر با      یم کولم و رسو به را بالشت هایشگفی    بدوبی 

 را بالشت خورده گره هایاخم با نهایت در که کوبید

 :انداختم ایگوشه و کشیدم دستش از گرفتم،

 بشم آدم بخوام من روز یه  رست؟ به زده شدی؟ روان   -

ینیم آروم تو ؟ و سگم روی باید روز هر گی   ببین 

 

ه خشم با       پای انتحاری حرکت یک در و شد امخی 

 :زد جیغ و کوبید زانویم به محکم و آورد باال را سالمش
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 !عصبانیت به برسه چه سگه عادیتم حالت تو -

 

همی    اگر شدنیم گونه این کردم، نگاهش چپ چپ     

 .شدیم بدتر وضع نشستمیم جوری

 .شدم بلند جایم از درهم هایسگرمه با

 آیدیم نظر به مظلوم چقدر گفتمیم خود با دیشب همی   

 .بود معنا تمام به یزلزله یک ستاره اما،

 !انداختیم کسان   چه گی   مرا خدا

 

 :زدم غر عصن  

ه مخت تو درصد یه کنم مراعات خوامیم هرج   -      نمی 

 .کنار بذاری رو بازیا بچه این که

 :گفت که بروم تا کردم باز را در

 تا ترکوندت، باهاش شهیم که سالحیه تنها بازی بچه اگر -

 .مونمیم بچه عمرم آخر
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 :غریدم حرص با فقط و نچرخیدم سمتش

 .کنمیم بزرگت خودم روش به -

 

ون  .بستم محکم را در و رفتم بی 

 پیداست؛ بهارش از نکوست که سایل

 .کند بخی   خدا را شبش شد، آغاز گونه این که صبحم

 .شودیم سفید دانه دانه موهایم عجوز این با من

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۴۹_پارت#

 عسکری_لنا#
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 آروم اعصابت بخور کردم، دم زبون گاوگل برات ننه، بیا -

ه  .بگی 

 

ه خانم هدیه به شده عاض  برای آخر بار برای و شدم خی 

 :کردم تالش ماندنش

 که شما .نذارید تنها عجوزه این با و من خانم هدیه -

 منو رس برین شما زد، حرف باهاش میشه تره،آروم باشر 

 .سینم رو ذارهیم

 

وع آرام خانم هدیه  :کرد خندیدن به رسر

  چیه؟ عجوزه جان پرس -
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 حق بهش باید توهم نیست، که غریبه ها، زنته ناسالمن  

 از طرفم یه از و عصبیه وضعیتش از طرق   از بدی،

 .ناراحته تو دست

 شب بچشه، جزاشم باید نباشه اعمالش مراقب که کیس

 فکر االن به باید کردی ولش تنها و تک بیمارستان تو که

 .کردییم

 

 برابرش در گردنم و بود تلخ آنقدر که بود چه حق حرف

 !بود؟ ترباریک مو از

 

 :کرد مرتب رسش روی را چادرش     

 میده و روز دو کفاف کردم درس غذا براتون جان مادر -

ون اگر  چی    چندتا بشه، خراب ممکنه چون نذاریش، بی 

 هم نون فریز، تو گذاشتم کردم پزنیم براتون هم می   

 .زدیم تنوری مهدی آقای با براتون

 .کن   آشن   ستاره با کن سیع اینجان   وقن   تا
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ریم خروج   در سمت که طورهمان و شدم بلند جایم از

  :داد ادامه هایشتوصیه به فتیم

 نشه، رسدش باش مراقب بده، وقت به قرصاشو -

، هم جون به باشه خروسا و مرغ این به حواستم  نیوفی  

ه دلش نکن   بداخالق   ستاره با  و تند زبون مادرجان، بگی 

 کن   مدارا کیه، میدون   خودت که داره مقرص شدشم تی   

  دخی   این به عزیزم دوتا
 

 دلت بشه، خوش یکم دلش بیک

 .شهیم خوش توام

 

 :چرخید سمتم و رسیدیم در دم

 و گاز کنید قفل رو خونه در شب دیگه نکنم سفارش -

 .کن خاموش هم

 

 :دادم تکان را رسم

 .هست چی    همه به حواسم چشم -

 :زد امشانه به بار چند رو اشچروکیده و پی   دست
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 .برم دیگه من باالت، و قد فدای مادر آفرین -

 :کشیدم ستاره با شدن تنها از آیه

 .باش خودت مراقب -

 

 :گفت لبخند با و کرد باز را در

 .کافیه باشر  زنت و خودت مراقب تو -

 

ون خانه در از همراهش و دادم تکان را رسم  که رفتم بی 

 .شد سوار و افتاد راه مهدی آقا وانت سمت

 :گفت و چرخید سمتش خنده با مهدی آقا

 .نرفت یادت که سفارشاتت خانم -

 :گفت خنده با هم خانم هدیه و زدم لبخندی

 .گفتم مو به مو رو همه آقا نخی   -

 

 :چرخاند سمتم را رسش مهدی آقا
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 .باشید هم مراقب بریم ما -

 .همراهتون به خدا شما همچنی    -

 .پرسم یارت عیل -

 تکان برایم دسن   کهاین از بعد و کرد روشن را ماشی   

 .انداخت راه به را ماشی    دادند،

 

 دیدم از که ماندم خیده مهدی آقا وانت به آنقدر    

 قد نیم و قد هایپرسبچه به نگایه و چرخیدم شد؛ خارج

 .بودند کردن بازی فوتبال حال در که انداختم

 

 شدم، حیاط وارد و رفتم خانه سمت

ون صدا پر را نفسم و بستم را در  .دادم بی 

 .دنده یک و لجباز دخی   یک و ماندم من حاال

یم بعید کرد،یم خی   به او به باید را عاقبتم و آخر خدا

 بر را خانه رفتند مهدی آقا و خانم هدیه که حاال دانستم

 !ریختیم را خونم نگذارد، رسش
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۵۰_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 

 .گذاشتم ستاره تشک کناره زمی    روی را صبحانه سین  

 و بکوبد سین   زیر را دستش داشتم انتظار چرا دروغ

 .کند جانم تمام پخش را محتویاتش

 !نبود بعید هابازی دیوانه این ستاره از
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 .نداد تکان رس ایذره اصال بود، پنجره به تمام نگاهش    

 بهی   خییل برایم کند قال و داد که ایستاره تحمل قطعا

 .بود

  از خودش مگر
 
 بخواهد که بود دیده خوشر  چقدر زندگ

 .بریزد خودش در اکنون

 !آمد؟یم دلم من اصال

 

 معنا این به اما بودم ساکت و گنداخالق کیم شاید    

 به نسبت هم آن نباشد قلبم در مرون   و رحم که نیست

 امفهمیده تازه و بودم مسئول او به دوسال که کیس

 .است بزرگ مسئولیتم

یم حداقل کردم،یم نرمش کیم کردم،یم صحبت او با باید

 بکشد، جیغ کند، گریه کند، خایل را خودش گذاشتم

 .مرا بزند، خواهدیم اگر اصال

 و کند خایل رسم را شدنش دزدیده زمان از حرصش تمام

ون را هایشدرد  .بریزد بی 
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 خاطر آسوده ندیدم بار یک شدنش دزدیده زمان همان از

 .باشد کنارم غمن   و

 !بدم؟ آنقدر من یعن  

 !من به لعنت

 

  خانم؟ ستاره؟ -    

 .تپل و مفصل آوردم صبحانه واست که پاشو خانم، پاشو

 

 .پوکتکله خواهرای تعمه حیف نه ...عم واسه بذار -

 

 تا خب نشست، لبم بر حرصش پر یجمله ته از لبخندی

 .بودم موفق اینجا به

 اگر حال هر در و همیشه نبود، سکوت اهل خانم ستاره

 .شود تمام گران برایش اگر حن   ترکدیم نگوید را حرفش

 زباشن هایش،استخوان شدن شکسته بان   نود به صدی

 !بود
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 !لجباز دراز زبان

 

  داری دوس هرج   -    
 

 ...نکن قهر شکمت با اما بگو، بیک

 توانستیم شاید ویل نبودم، مطمی    امجمله پایان گفی    از

 پیش درمانش ستاره، درد .دربیاورد بیشی   را صدایش کیم

 .بود من

 .بود فریاد و عربده درمانش

 تنها نه شدنیم خایل اگر گلویش در چرک و غم یغده این

 .کردیم اذیت مرا بلکه او

 شکمت، با کن   قهر بخوای که نیست جوری وضعیتت -

 .بیسر  تقویت باید

 به من را بالها این که بگوید و بزند فریاد ماندم منتظر

 اما، آوردم رسش

م  .نزد حرق   ستاره رفت، خطا تی 

 نبود؟ بهی   کردمیم خوایه معذرت اگر کردم؟یم باید چه

 

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .نداشتم ترش "ببخشید" یکلمه گفی    از من    

یم استفاده کلمه این از کردمیم خبط وقن   هاوقت خییل

 .کردم

 

 ستاره شانه که شدم بلند جایم از ناگهان   حرکت یک در

 .پرید کیم ترس از

 !بود شدن دزدیده اثرات از این

 

 .چرخاند را رسش که نشستم رویش به رو و چرخیده    

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#
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 ۱۵۱_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 .چرخاندم خودم سمت و گرفتم را اشچانه

 ن   با را هایشچشم یقرینه
 
 کرد سیع چرخاند، حوصلیک

 از را اشچانه داشت سیع  و دارد نگه مخالف سمت

 .داشتم نگه را اشچانه ترمحکم اما کند آزاد دستم حصار

 در را هایشناخن و زد چنگ را دستم مچ سالمش دست با

 :نالید حرص با و برد فرو مچم

 خوامنیم ...کردی خستم بابا ای بذار، تنهام کن، ولم -

 .پیشم از برو ...ببینمت

 

ی من روی هاحرف این  .نداشت تاثی 
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یم آرامش من باید و معتمدنیا پوالد زن بود، من زن او

 .کردم

 زمی    روی را دستش رفتم؛ جلوتر کیم و گرفتم را دستش

 .نشود اذیت تا نیاوردم فشاری اما گذاشتم زانویم زیر

 :غرید بلند صدای و حرص با

 ...اه کن ول اوف، کن، ولم پوالد -

 

 سمت  داشتم نگه محکم دستم دو با را صورتش     

 .خودم

 حرص پر را هایشنفس و بست لجبازی با را هایشچشم

ون  .شدیم منقبض مدام فکش و دادیم بی 

 .رسیــــع کن، باز چشاتو ...کن نگاه من به ستاره، -

 

 :غرید

 .خورهیم بهم حالم ببینمت، خوامنیم -
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 :زدم خنده از خندینیش

  ... "خانومم" متاسفم -

 !خانومم

 !نه؟ دیگر بودم من این

ه و کرد باز چشم تعجب کیم با ستاره حن        .شد امخی 

 دیگر، نبود مهم برایم ...ترگستاخانه بار،این دادم ادامه

 .بشود بشود، خواستیم هرچه

 واسه باشه خوب خی   یه تونهیم خوبیه، چی    تهوع حالت -

 ...بخواد دلش کوچولو عضو یه که مردی

 تا بیای، کنار قیافه این با باید عمر آخر تا بعد به این از

،یم و شوهرت یقیافه شر یم بیدار وقن   عمر آخر  بین 

 و میل هیچ اون جالب خی   یه و کن  یم تربیت هاشوبچه

 !بکنه دل تقیافه از که نداری قصدی

    

 .من دهمیم گازی چه    
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 ابروهایش روی را هایمشست و کشید عمیق   نفس

 .شود باز اشخوشمزه اخم تا کشیدم

 

 ...تند یکیم خوام،یم معذرت -

 :کردم اصالح را امجمله رسیــــع پرید، باال که ابرویش تای

 نداشتم عادت بودم عصن   رفتم، تند خییل ببخشید، -

 نیاد اطرافت دیگه اینکه واسه شدم مجبور نزنم و بخورم

 .بود راهم تنها ...زندان بندازمش

 

 بلندی صدای با و گذاشت صورتش روی را دستش هوان  

 .شکست

 .بلرزد دلم که بلند آنقدر

 !چارهن   دخی   این با پوالد کردی چه

 .من به برسد چه کردیم آب را سنگ دل هایشگریه    

،ن   از خسته کودگ مانندِ  و لرزیدیم گریه از تنش  خوان 

 .مالیدیم صورتش روی را دستش
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 .بود گرفته را اتاق فضای تمام و بود راه به هقشهق

 :نالید گرفته و بغض پر

 !زدت؟ -

  .بود گرفته آتش دلم باشم، خوددار نتوانستم    

 یک با محکم و کشیدمش  خودم سمت دردش به توجهن  

 روی را دستم و کردم حبسش محکم آغوشم در دست

 .گذاشتم موهایش

 کرده پیدا را اشاصیل رنگ و نبود بلوند دیگر که موهان  

 .بود

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۵۲_پارت#
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 عسکری_لنا#

 

 

 

 

 .نکردم کم را دستم فشار اما نالید درد از

 اصال کن، گریه خوادیم دلت هرچقدر کن، گریه هیس -

 من نباش، ُپر آنقدر ویل بکش جیغ بزن، منو بیا خواییم

 .قشنگه خنده با فقط ستاره خوام،نیم اخمو زن

 

 :نالید خفه و بغض با آغوشم در

 که بیسر  عضو نقص زدیم همچی    کاش زدت، کرد خوب -

اب یمرتیکه کن   درکم یکمم کن  یم اذیتم داری وقن    .سی 

 

 هایملب بر هم خنده تازه هیچ نشدند گرد هایمچشم

 .زد شکوفه
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یم تعجب زدیم دیگری هایحرف اگر دیگر بود ستاره

 .کردم

 طرف دو هایمدست هنوز اما، کردم رهایش آرایم به

 .بود بدنش

 انجام کردنش محو برای تالشر  که لبخندی همان با

ه او به ندادم،  .شدم خی 

 .کردیم پاک را هایشاشک دستش با مدام کودکان چون

 حاال؟ بخیسر یم و من -

 

 هایمچشم در را تخسش نگاه و آورد باال را رسش   

 .دوخت

 !نه -

 

 احتیاط با کشیدمش، درآغوشم دوباره و  کردم نچ      

 هایشدنده به که دادم اشتکیه خودم به و چرخاندمش

 .نیاید فشار
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 تکیه رسش به را امچانه و پیچیدم دورش را هایمدست

ه گرفتهدل آسمان به پنجره از و دادم  .شدم خی 

 .نداشت تمایم هم لعنن   پایی    این

 .نکن رنگ موهاتو دیگه -

  ای؟چیکاره تو -

 .خودمه موهای

 

 گایه کند؛ آشن   تررسیــــع کاش .دخی   این دست از امان

 .آورمیم کم جلویش

 .دارم دوست طبییع موهاتو و شوهرتم من -

 

 :زد خندینیش

 هم رو خدا مییسر  که عصن   ویل شوهریم االن که جالب -

 .من به برسه چه نداری قبول

 

 .نداشت تمایم انگار نه
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 یک توی من کن، درکم کیم توهم خوام،یم معذرت -

 دست از رو تو .شد رو و زیر زندگیم تمام کوتاه مدت

 از رو قدرتم دادم، دست از رو مادرم پشتیبان   دادم،

 از رو کارم جدیدا و رفت هوا روی زندگیم دادم، دست

یم ناسازگاری داری که دارم رو تو یه فقط االن دادم، دست

،  آشفته این کردن درست واسه من بیا، راه یکم باهام کن 

 نیست، اما باشه راحت جانبت از خیالم دارم نیاز بازار

 .نگرانتم همیشه چون

 

ه تعجب با و چرخاند سمتم را رسش  :شد امخی 

 کردن؟ اخراجت دادی؟ دست از که ج   یعن   کارت؟ -

  چیشده؟ ببینم بزن حرف

 

 رو رسکش چندتارموی و کشیدم موهایش در  را دستم    

ون کالفه را نفسم و فرستادم گوشش پشت  :دمیدم بی 

 .شدم مجبور دیشب؛ دادم، استعفا -
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 خییل و کارت دونمیم .کنه اخراجت گفتم هامونم به

 دور که ماری این زهر که وقن   تا اما، داری دوست

ون رو پیچیده زندگیم  کار اون به بذارم تونمنیم نکشم، بی 

 .برگردی

 :گفت ناباور و غمگی   

 !بودم کارم عاشقه من پوالد -

 

 تکیه امسینه به کامال باز و چرخانده را رسش کشیدم، آیه

 :دادم

 .نداشن   دوست و کارت من از بیشی   قطعا میدونم، -    

 .کن   درک باید مجبوریم

 

 کنیم؟ چیکار باید حاال -

 

 :دادم باال را هایمشانه    

 .گذرونیمیمخوش اینجام تا فعال -
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 .مون  یم اینجا هم تو رمیم من بعدشم

 

 نگران   و ترس تعجب، از مملوء نگایه با چرخاند را رسش

 :گفت

؟ ولم خواییم -  کن 

 

ی ی کیارش بمی   !بمی 

 مقرص .کردنش ول به دهدیم ربطش گویمیم هرچه من    

 .است کیارش همه هااین

 

 !کنم؟یم ولت گفته گ نه، -

م ی همه فقط می   دمیم قول کنم، ریس و راست و چی  

  .بزنیم حرف باهم بزنم، رس بهت هم همیشه

 

 :گفت نگران   با و زد دودو هایمچشم میان هایشچشم

؟ چیکار خواییم ببینم بگو -  کن 
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۵۳_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

ی نگران تو -  .نباش چی  

 :کشید درهم بیشی   را هایشاخم

 ذاری؟یم مگه -

ای تو لحن این  .نیست پشتش خون   چی  
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 ...من دزدیدن موضوع به نکنه ...نکنه

 :شد گرد هایشچشم و کرد مکن  

؟ غلط چه خواییم بزن حرف پوالد -  !بکن 

    

ه ستاره    یم خودش قول به گفتمیم اگر بود باهوشر  دخی 

 .زدمیم را چی    همه قید باید بکنم، غلط چه خواهم

 خطری نباش نگران اما، نیست ربطن   موضوع اون به -

 .نداره

 

  !گفتمیم دروغ

 !دارشاخ دورغ یک

 حن   و ریسک از پر بود، خطر از پر " تاُرخ" با همکاری    

 .برگشتن   هان  رفی    از پر شاید

 بود؟ جهنم کدام در اکنون تاُرخ راسن   به

 

  :زد پوزخندی    
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  فهمم؟نیم مخملیه؟ گوشام خرم؟ من پوالد نه؟ خطرن   -

  بچه یه به رو جمله این تو
 

یم حس و درمیاد اشکش بیک

 کن   خر رو من   خواییم بعد نیست عادی چی    هیچ کنه

  زنتم؟ رسم خی   دوسال که

 

 :کردم نچ      

  فهیم؟نیم گفتم خری؟ گفتم من -

 تالشیم هیچ نیست، موضوع اون به ربطن   گمیم دارم

راست حمال اون ذارمنیم من نکن، کردنم منرصف برای

 .بخنده من ریش به و بگرده خودش واسه راست

 

 :گفت حرص با

 .نیست خطرن   بگو بعد -

وع نشسته و کشیدم پاهایش روی از را پتو  زدنش تا به رسر

 :کردم
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 مستقیم من اینه حداقلش بودنه، پلیس از خطرترن   -

 .شمنیم دیده

 

 را رسم و کشیدم پوق    که گذاشت مچم روی را دستش

 .چرخاندم سمتش

؟ چیکار خواییم کن، وخالصم بگو کالم یه پوالد -  کن 

 

ه شده عاض      در تارخ پای فهمیدیم اگر شدم، اشخی 

 توانستمنیم درصد یک حن   کرد،یم پا به ولوله است میان

 چه کنم همکاری تارخ با خواهمیم بفهمد اگر کنم تصور

 .کردیم

ی که اوایل همان  شنیده زبانش از بارها نبود ازدواج از خی 

 .آیدنیم خوشش تارخ از که بودم

 

چهره یفاصله و رفتم جلو کیم حواسش کردن پرت برای

 :کردم کم را هایمان
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 مانیع اگر بزنم، روستا این تو گشن   یه زنم با برم خوامیم -

یم لذت هواش و آب از هستیم اینجا تا حیفه نداری،  .نی 

 

 زد صدا را اسمم حرص با که شدم بلند جایم از

 اونم فقط، بسازیم خاطره بذار نکن بدقلق   ستاره، -

ین، م تا شی  احت توهم کنم آماده و وسایل می   کن اسی 

 اوگ؟

 

 بزند حرق   بخواهد اینکه از قبل و نماندم جوان   منتظر    

ون اتاق از   رفتم بی 

ون جیبم از را همراهم تلفن رسیــــع و  .کشیدم بی 

 سه به که گرفتم تماس بود آن در که ایشماره تنها با

 :داد پاسخ رسیــــع نکشیده بوق

ا -  گذره؟یم خوش سین   صفا چخی 
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 :گفتم آرایم صدای با و افتادم راه به خروج   در سمت به

 .درنیار بازی مسخره -

 

 :خندید بلندی صدای با 

؟ حرف آروم چرا ببینم بگو بتونم، اگر تو جان به - ن   می  

 

 :رفتم پایی    پله سه از رسعت به و زدم پا را دمپاییم    
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 .بشنوه ستاره خوامنیم -

 

 :افتاد خنده به بلندتر

 .ندارم من شکرخدا نیستا خوب اصال داشتنم زن این -

 

 زورگ الکاتبینه و کرام با حسابم بشنوه صدامو زهرمار، -

 .بزنه حرف باهام کلوم دو کردم راضیش

 

انه را صدایش عیل هوان    :گفت کشداری ایش و کرد دخی 

 چیه بگو تا ده کلوم دو جای به خودم پیش بیا عشقم -

 نفس یه مصیبتات دست از بذار حداقل ستاره، اون

 .چارهن   بکشه راحت

 :کردم نچ   نچ

 .بیسر  آدم خواینیم هنوزم داری و پدربزرگم سن -

  با و برگرداند اول حالت با را صدایش
 
 :گفت لودگ

 بشم؟ آدم من که گرفن   رست به گیل چه آدیم که تو -
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 :گفتم حوصلهن  

 .کن باز گوشاتو و بگی   دهن به زبون عیل -

 .باهاته گوشم بگو داداش جانم -

 

 او از بودم مطمی    پرسیدم،یم ازش باید چگونه دانستمنیم

 .نیست خی  ن  

 .دادمیم نجات را زندگیم باید نداشتم ایچاره ویل

؟ کجا پوالد؟ -   رفن 

 :کشیدم آیه   

ی تو، ...جامهمی    -  داری؟ تارخ از خی 

 

 و جدی صدایش که نکشید طویل و کرد مکث کیم

 :شد متعجب

 رساغش همینجوری کنم باور تارخ؟ خوبه؟ حالت پوالد -

ی؟یم داری و  گی 
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 :گفتم کالفه

 !کن باور نگفتم -

 

 :برد باال کیم را صدایش    

؟ یعن   -  چیشده حاال نمیاری و اسمش ساله چندین تو ج 

 کردی؟ یادش که

 

 پنهان خواسن  یم اگر چقدر هر که بود اینجا روزگار بد    

 مطلع موضوع این از نفر چند باید آخر در کن   کاری

   .باشند

مستقیم صورت به شاید  برای بودند، آگاه هم باز اما، غی 

 داشته شاهدی و رسنخ باید پرونده هر که بود همی   

 واقع در و دارند باالن   جایگاه هارسنخ پرونده هر در باشد،

 .هستند مجهول یپرونده هر یکننده کامل

 .فقط خوامیم شماره یه تارخ از االن گم،یم بهت -
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 تو کارای به دلم من کنه،یم آشوب منو همیشه تو کارای -

 .نیست روشن وقت هیچ

 

 :غریدم عصن   و کردم شوت محکم را پایم جلوی سنگ

 .رساغش برم خودم یا رو شماره میدی عیل -

 

 :زد غر و کرد نچ  

یم اونو که تو بیاره، جوش بلده فقط توام حاال خب -

 هر بلکه عجیی    تنها نه خودش مثل هاششماره شناش

 .کنم معجزه تونمنیم دقیقه یک تو کی   یم تغیی   روز سه

 .ندارم وقت عیل هفته، یک فقط -

  کشید پوق  

 .کنمیم رو سعیم تمام باشه باشه -

 .برم باید من گرم دمت -

 

 :گفت زدیم موج صدایش در که اینگران   با
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 نرو جوریمهمی    نکن، هم حماقت باش، خودت مواظب -

 .نمیاد خوشش سوپرایز از اون رساغ

 

  از
 
 که گفتیم برایم کیس عجیب و افتضاح هایویژگ

 .شناختمیم را او که نبود سال دو و سال یک

 .فعال حله، -

 

 خداحافظ -

 

 

 

. 
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ه و داد تکیه رسش پشت سنگ به آرام ستاره  رودی به خی 

 آن و ور این به جو در خروشانش آب از قطران   که شد

 .زدندیم خی    و جست ور

ی توانستمنیم اشچهره از  نظر به اما، دهم تشخیص چی  

 .است آرام که آمدیم

 .کرد سکوت شدنیم اما

 .دیگر بود الزم مانروابط کردن محکم برای حداقل

 کمر هایاستکان در که طورهمان و نشستم رویش به رو

ین ریختم،یم چای باریک  گو و گفت برای را بحث بهی 

 .آمد حرف به زودتر ستاره اما کردم پیدا

 !قشنگه خییل جااین -
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 کنارش را اشنعلبیک و استکان و دادم تکان را رسم    

 :گذاشتم

 .تره دیدن   پایی    و تابستون اواخر بهار، اما اره -

 :گفت و چرخاند سمتم را رسش

 ببینیم؟ و بهارش که هستیم اینجا انقدر -

 

ه کیم      .دادم تکان رس فقط آخر در و شدم اشخی 

 ریزی برنامه باید کدام هر برای و بود طوالن   من هایکار

 .کردمیم

 توانمیم دانستمنیم اما، کشیدیم درازا به ماندنمان اینجا

 !نه یا بیاورم اینجا به را ستاره باز

 و در این به و کردمیم تالش هفته یک باید حداقل من    

 تا کنم کاری و کنم پیدا را تارخ بتوانم تا زدمیم در آن

 .کند کمکم

 .کشپیش کارها یبقیه
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 خییل از او قطعا کند، کمکم بتواند داشتم شک البته

ها  که گذشته وحشتناک اتفاقات آن با اما، بود مطلع چی  

 غرورش دانمیم بعید بود، نوشته من پای به را همه قطعا

 .کند کمکم دهد اجازه

 آن به کاش کرد،نیم امتناع همکاری از گذشته در کاش

 هایشخران   کله از کیم کاش گفت،نیم "نه"هادرخواست

 .کشیدیم دست

 وحشتنایک غول او از اخالقش اما، نبود بدی مرد تارخ

 اما، بود پر محبت و رحم از درونش که غویل بود؛ ساخته

 نبود او روی آن دیدن به قادر کشهیچ

 بودنش گرادرون و بودن ناپذیر نفوذ خاطری  به هااین و

 .بود

 

 برده؟ ماتت چرا توام با پوالد -

 

 :چرخاندم ستاره سمت را رسم و زدم پلیک    

ی بله؟ - ؟ چی    گفن 
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 :کشید هم در اخم و کرد نچ      

، مشکوک کاق   یاندازه به پوالد - ل خودتو یکم هسن   کنی 

 .نری لو جلوم حداقل کن

 

 :کشیدم پیشانیم به دسن  

ی -  .همی    بودم افتاده ایمسئله یه یاده فقط نیست چی  

 

ه دقت با و گفت کشیده هویم  :شد امخی 

 چیه؟ مسئله اون و -

 

 .نه یا بگویم دانستمنیم    

 هیچ که بود دسته آن از بدتر همه از و بود باهوش ستاره

 .نکرد درک را تارخ وقت
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ی گفتمیم دروغ اگر ویل  باید حداقل شد،نیم عوض چی  

 را تارخ موضوع اگر که باشد ذهنش در سازیزمینه یک

 .نشود آوار رسم بر بفهمد

 

 !...تارخ -

 

 

 

 ....دارد ادامه داستان این

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۵۶_پارت#

  عسکری_لنا#
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 کرد ریز را هایشچشم رسعت به اما شد گرد هایشچشم

 :گفت شک با و

؟ -  اومد؟ ذهنت تو یهو چیشد وقت اون تارخ؟ ج 

 

 :کشیدم موهایم در دسن     

 بیاد؟ نباید چرا -

ون من ذهن بایگان   از وقت هیچ اون ه بی  لکه یه مثه نمی 

 .مونهیم مغزم روی سیاه ی

 

 :سایید دندان

، مونم،یم متنفر اون از دارم عمر تا من اما -  ما میدون 

 نزده حرف باهم کلمه یک حن   و نداریم باهم دشمن   هیچ

 دل به دل بارزه مصادق متنفریم هم از دو هر اما، بودیم

 .کنهیم حکم واسمون داره راه
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 :زدم خندیته

 .بابا کدومه حرفا این -

 

 رود کنار هایچمن خیس روی را دستش و کشید آیه

 :کشید

 هرکیس که مونهیم سیاه یلکه یه مثه واقعا اون ...تارخ -

 یلکه اون رد سال چندین از بعد حن   شناستشیم که

  .میمونه ذهنش تو سیاه

 و کرد که هرکاری و هاشمخالفت ش،چهره وقت هیچ من

 برخالفه درست کنم، درک تونمنیم و کنمنیم فراموش

 .امخواسته

 

 غی   دیگران برای تارخ توجیح ...بگویم که داشتم چه

  .بود خودش مقرصش و بود ممکن
 
یم فقط تارخ با زندگ

 درست کند، عوض راجبش را دیگران ذهنیت توانست

ی یم را بد ذهنیت همان او بود، زارن   آن از تارخ که چی  
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ی برایش مردم حرف واقع در و پسندید  ارزش پشی  

 .نداشت

 

 .سخته همه برای تارخ درک -

 

 :گرفت گارد رسعت به

؟یم دفاع ازش -  !کن 

  

 :کردم نچ     

یم باال نه بود سند برام تارخ حرف زمان   یه من ستاره -

 فرق خییل عیل و من با اون دنیای اومد،یم پایی    نه و رفت

 .داشت

 

 :کرد نازک چشیم پشت

یم اگر لعنن   اون شده، محو زندگیت از االن خوشحالم -

 .گفن  نیم نه بکش و زنت گفتیم بهت اگر رسما موند
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 تکان طرف دو به تاسف با را رسم و کشیدم عمیق   نفس

 :دادم

یم عوض نظرت شناختیشیم عیل منو مثِل  اگر شاید -

 نخواد خودش که وقن   تا ستفایدهن   اون از دفاع شد،

 .نمیشه عوض راجبش مردم ذهنیت

 

 به ایعالقه هیچ بود مشخص اما نزد حرق   دیگر ستاره

 .کرد سکوت که بود همی    برای و ندارد بحث این یادامه

 

 محبت بود، سخت هایروز مرد کودگ همان از تارخ

 تا همیشه آلود،اخم همیشه و بود یایع   بود، نچشیده

ون را کیس دماغ خون  این و گرفتنیم آرام کشیدنیم بی 

 و پخش ایخانواده بود، اشخانواده متشنج جو خاطره به

 .پال

  ...و بودند ایگوشه در خواهرانش از کدام هر

  کالم یک در
 
 .بود برانگی    تعفن او زندگ
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 اما، گرفتیم قرار دیگر کودکان تمسخر مورد همیشه

 !گشتندبریم خانه به کبود و گریه با کودکان همان

 خییل اما نبود بودنش بزرگی   دوسال ییک آن خاطر به    

ب و بود قوی  .چشیدم من حن   را دستش ض 

 .خوردم کتک و شوم دوست او با کردم سیع

 با کنم کاری تا بودم شده پیچ سه اما نبود خودم دست

 .شود دوست من

 .بود هاحرف این از تودارتر او اما

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۵۷_پارت#

 عسکری_لنا#
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ونش جیبم از رسیــــع همراهم تلفن خوردن زنگ با یم بی 

 .کشم

 به نسبت را وخودم دهمیم جواب رسعت به بود، عیل

 کنمیم سیع اما دهمیم نشان اهمیتن   ستاره شکپر نگاه

ل
ُ
 .درنیاورم بازی ه

 .عیل بگو -

 .برنخوره جان   به بکن سالم یه خواییم -

 :کردم نچ  

؟ ببینم بگو توام حاال خب -  چخی 

 

ی     :گویدیم و جودیم چی  

ی؟ کجا؟ از خی   -   کالنی 
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ی از نبود هم بد اما چیست منظورم دانستیم      کالنی 

ی م خی   .بگی 

 .اره -

 گوشم در جویدن کیم از بعد و آیدیم زدنش گاز صدای

 :گفت کرد متشنج را عصابم حسان   که

، دی*ری -  نمیاد، در هامون خون بزن   کارد عمون 

 شم، رد قدمیش یه از ترسمیم که توهمه اخماش همچی   

 پس جواب اون و این به جنابعایل گند خاطرهبه هم مدام

 .نبودا بد کن   مراعات یکم خواسن  یم میده،

 

 ایچاره اما افتدیم گی   هامون حسان   کار این با دانستمیم

 :نداشتم

 ...عیل -

 گفت پر دهن با

 عزیزم؟ دلم جان -
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د آوردنیم در بازی مسخره پرس این      .میمی 

 ببینمت هرجا وگرنه بخور و کوفتیت اون و ببند دهنتو -

 .پایی    کشمیم و فکت

 

 :داد رس بلندی یخنده

م باید نشناسم رو تو من پوالد -  و تلفن حاال تا اگر تو بمی 

 .تارخی  خاطره واس نکردی قطع

 :غریدم

 ...عیل -

 

 :پرید حرفم میان رسیــــع

نم حدس -  راحت و خیالت بذار باشه، پیشت ستاره می  

ی هیچ کنم،  جو و پرس که نفریم چند از ازش، ندارم خی 

 ازش هم همونا ندیدنش، که وقته خییل گفی   یم کردم

 .ندارن ایشماره هیچ
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  .کردمیم پیدا را تارخ و شکافتمیم را زمی    باید من لعنن  

 .بود کاه انبار در سوزن کردن پیدا مانندِ  کردنش پیدا

 

 .کردم قطع را تماس و کردم تشکر عیل از

 کردم؟یم چه باید

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۵۸_پارت#

 عسکری_لنا#
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 برنگشت بار یک حن   او و کردمیم نگاه ستاره به چپچپ

 ببیند، مرا تا

 خایل و پیچدیم را اشعالقه مورد و معمویل هایکالباس

 .کردیم جان نوش خایل

 :گفتم حرص با

 .بیسر  خوب کامل حداقل ذاشن  یم -

 

 :انداخت باال را سالمش یشانه

 اگرم و ریخن   شی   حلقم تو همش هفته سه نده، گی   -

 به دیگه عمرا گرفت،یم رو جات خانم هدیه نبودی

 .بدم گوش حرفت

 

 :دادم تکان طرف دو به تاسف با را رسم

، همش ایناهم بود، هفته دو همش -  االن تا همینه مرضی

 .نشدی خوب
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 :کرد ایبامزه اخم و چرخاند سمتم را رسش

زنا مثه -  دیگه روز سه دو نره یادت بعدشم، نزن، غر پی 

 .بشه باز پام گچ باید

 

 :کردم نچ  

 .بعد کن  یم تموم رو ماه یک نخی   -

 

 :رفت ایغرهچشم

 .که نشکسته خورده ترک پام نکن اذیت پوالد، -

 

 :کردم باز را رسش کیم و برداشتم را فالسک

، حاال -  رو هفته این کردی تحمل هفته سه توکه هرج 

 .شه باز هم جاهابقیه گچ بود صالح اگر که روش بذار
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ه کیم  دوباره و کرد کج را هایشلب و کرد نگاهم خی 

 اما، است شده راض   یعن   این شد، هایشکالباس مشغول

 .کامال نه

 

 را درش دوباره و ریختم چای خودم برای فالسک از     

 :گفت ستاره که بستم محکم

 به حسان   خریدی رو ماشی    این کردی خوب راسن   ام -

 .بدم ویراژ باهاش دور چند یه باید نشسته، دلم

 

 :زدم خندی ته

 بریم راست یه که بدی ویراژ باهاش تو مونده همی    -

 .جهنم

 

 :کرد آرایم یخنده کردن ترش رو جایبه

، عزرائیل با پارتیم من - م قویی  اگر حاال بهشت، می 

نم حرف خدا با خواسن    .خوردی عفو شاید می  
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 :نوشیدم را چایم از قولن   و دادم باال را ابروهایم

 !من بانوی کنیدیم لطف خییل واقعا -

 

 :گفت ناز با و زد پلک تند تند    

 .نکن   پشیمونم امیدوارم -

 

ون عشوه و پرناز حالت آن از  :داد ادامه و آمد بی 

یم حاال کردی، نشی   خونه رو دومون هر که تو میگم -

 دربیاری؟ پول کجا از خوای

 

 :کردم بسته و باز اطمینان با را هایمچشم   

 به ماه کار اون حقوق جز به من نباش، ایناش نگران تو -

 بابا کشاورزی هایزمی    محصوالت  پول حسابم به ماه

 .شدیم واریز
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 :انداخت باال را اششانه

 خواهر پوال اون تو نره یادت اینم کن   کار باید هرحال به -

 .سهیمن مادرتم و برادرات

 

 :دادم تکان را رسم

 واسشون ماه هر که، نخوردم رو حقشون منم میدونم، -

 .کنمیم کارت به کارت

ون را نفسش  :داد تکان را رسش و دمید بی 

 مدیر خودمون کنیم، درس خودمون واسه کار یه کاش -

 .باشیم خودمون

 

 کارهای که اکنون  اما بودم فکر این به بود هامدت اتفاقا

 .داشتم تریمهم

ی اما، فکرشم به منم اره -  .اشموقعه به هرچی  
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 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۵۹_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

تلفن و پریدم خواب از رسیــــع همراهمتلفن زنگ صدای با

 و برداشتم را بودم کرده رها تشک نزدیک که را همراهم

 .کردم قطع را صدایش همه از اول

 .بود گرفته تماس شب نصف که بود عیل

 سخن   به که را روزی چند این از بعد بودم مطمی   

ی حتما بودم گذرانده  تماس شب نصف که دارد خی 

 .نیست مالحظهن   هم آنقدرها عیل است، گرفته
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 نظر از را بود خواب غرق که ستاره و چرخاندم را رسم

 .گذراندم

ون پتو زیر از آرایم به  باال هایششانه تا را پتو و آمدم بی 

 .کردم مرتب  و کشیده

 من به قبل از بیشی   دید،نیم را من شدیم بیدار اگر رسما

 تارخ از ثانوی اطالع تا خواستمنیم من و کردیم شک

ی  .بگویم او به چی  

 

تم رسیــــع       شدن قطع از قبل و زدم چنگ را سوییرسر

ون اتاق از تماس،  رفتم؛ بی 

 افتادم؛ راه به خانه در سمت و کشیدم را سی    ایکون

 :گفتم بزند حرق   عیل اینکه از قبل رسیــــع

 .لحظهیک -

 و کردم باز را خانه در قفل کشیدم، پایی    را همراهمتلفن

ون در از  رفتم، بی 

 .شدم دور رسیــــع ماناتاق یپنجره از و پوشیدم را دمپاییم
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 راخوابش و بودند آورخواب ستاره داروهای بود درست

 غی   هرچی    نباشد یار که شانس اما، بودند کرده سنگی   

 .شودیم ممکن ممکن  

 

 عیل به امشده دور کاق   یاندازه به شدم مطمی    وقن      

 :گفتم بود خط پشت که

 شب؟ وقت این چیشده -

 

 :پیچید گوشم در اشکالفه پوف صدای    

 .زدم زنگ دیروقت فکرکنم ببخشید -

 

ی نداره، اشکایل - ت تارخ از خی   اومده؟ گی 

 

 :گفت آخر در و کرد مکث کیم     

 .اره -
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 :گفتم و شد گرد هایمچشم

ی؟ چه بزن، حرف خب -  حرف خودش با تونسن   خی 

؟  بزن 

 

 اون از طرف کنم، صحبت اشواسطه با تونستم -    

 باز اصال زبونش نمیده، پس نم لعنن   مارموزاست،

  .بیمارستانه یک توی نظافتچ   نمیشه،

 

 :کشیدم درموهایم دسن  

 .دادییم بهش ج   یه چمیدونم پویل، -

 

 از ییک با شهنیم باز زبونش نکردم؟ کارو این کن  یم فک -

 شک زِن  به کرد،یم صحبت خییل هم خانم هاینظافتچ  

 بزنم، حرف کردم باز دهن سمتش رفتم کردم

 راه لعنتیا داشت، زهرمار زبونشم این تازه بود شناخته منو

 .نیسی    بیا
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 .کردم شوت سمن   به محکم را پایم جلوی سنگ

 .بدترند هم خودت از حن   زیردستانت که تارخ تو به لعنت

 هم آن راه، یک ماندیم رسیدمنیم او به اشواسطه از اگر

 .کنم پیدایش خانه در بتوانم اگر که بروم اشخانه به

 شکن   داشت، ضعیف احتمال که کردمیم پیدا اگر که

 آمدیم کنار سخت هرچی    با او شدمیم بیمارستان یروانه

یغافل با اما  .نبود بیا کنار هرگز گی 

 

؟ چیکار خواییم حاال -  کن 

 

 که بکن کاریش یه خودت شهر، بیام تونمنیم من عیل -   

 راض   رو احمق اون جوری یه و بزنه زنگ تارخ به واسطه

 .بزنه حرف باهام که کنه
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 اوگ تا بزنه زنگ دیگه ییک به باید هم واسطه اون خوده -

 بتونم کاری هر نباش، نگران ببی    ...خدایا اوف بشن،

ه بزنم حرف باهاش من اول ویل دم،یم انجام  از تارخ بهی 

 همون صداتوبشنوه ممکنه گرفته دل به کینه هامون و تو

 .کنه قطع موقع

 هیچ بدون تارخ انداخت، چنگ دلم به عصبانیت و غم

 .بود کرده مجازات مرا علیم

ن   زنگ که دیگه یدفعه حله، -  زده حرف تارخ با لطفا می  

 .باشر 

 

 .کنمیم سعیمو تمام داداش اوگ -

 .فعال پس -

 .خدافظ -

 

 .کوبیدم کنارم درخت به را دستم و کردم قطع را تماس

 .کردم همکاری ندانسته نقشه آن در که من به لعنت
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 هیچ به که من   درآوردم، بازیخنگ راحن   به چگونه

 !خوردم گول راحن   به کردمنیم اعتماد احدی

 

 

 

 ....دارد ادامه داستان این

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۶۰_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

ه را شب تمام  کردم؛یم سی   دیگر عالیم در ستاره به خی 

 .آن از بعد اتفاقات و شناختم را تارخ که زمان   از درست

 ایجاد خلیل پرونده آن در خواستم هامون از چقدر کهاین

 .بشود که نشد نشد، اما کند
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 با تارخ شد،یم کشیده نباید جریان آن در تارخ پای

 نابود به راض   اما بود زارن   اشخانواده از که وجودی

 .نبود هاآن شدن

 گذاشته دست هاآن روی دقیقا هامون هایمافوق اما

 .بودند

 که ایدوسن   هستم، دوست تارخ با که بودند فهمیده

 .بود قوی اشریشه

ی تارخ شاید  که کردمیم احساس اما، دادنیم بروز چی  

 .است من پشت همیشه

طعمه که کردند استفاده تله یک عنوام به من از هاآن    

 در که ایخانواده .اشخانواده صیدشان و بود تارخ اش

 نام به داشتند پاک و سفید اینقطه بدی، و سیایه اوج

 ...تارخ

 .دلسوز و رئوف گایه تحمل،کم گند،اخالق   با فردی

 !گران خییل شد، تمام گران برایم تارخ دادن دست از

 

 .کردمیم نابود را او داشتم من که راسن   به    
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 برایش نتوانستم کهاین نبود، مهم بود ناخواسته کهاین

 .بود افتضاح یک بکنم کاری

م  هامون از آخر یلحظه کهاین از خودم از داشتم رسر

 یخانواده فقط اشلعنن   هایمافوق آن هدف فهمیدم

 دیر خواهند،یم هم را تارخ که فهمیدم دیر نیست، تارخ

 ام،خورده گول فهمیدم

 گی   تله در پایش که دیر آنقدر گرفتم تماس تارخ با دیر

 .بود کرده

 رفت،نیم ذهنم از درد از اشعربده صدای وقت هیچ

 ...وقت هیچ

 

 پوالد؟ -

 

 ستاره که وجودی با و زدم پلک تندتند شده شوکه    

 .گشتمیم دنبالش بود رویم جلوی

 :کرد نگاهم دقیق و کرداخم
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 خوبه؟ حالت چته؟ پوالد -

 

 تشکم روی و شدم بلند دادم، تکان نامطمی    را رسم    

 .نشستم

 زبان بر ناله با را تارخ نام تقریبا و افتاد کار به زبانم هوان  

 ستاره که شدم کاری گند این متوجه وقن   دقیقا و آوردم

 .بود شنیده را نامش

وع باز -  اره؟ کن  یم فکر تارخ به هنوز تو پوالد شد، رسر

 

 حرق   دنبال تا مالیدم را هایمچشم هایمدست کف با     

 .کنم مایل ماست را گندم بتوانم و باشم

 :گفتم گرفته صدان   با

 ...اشتباه نه -

 :زد پوزخندی

 !گرفته؟ شوخیت اشتباه؟ -
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 بهم را موهایم تندتند و شدم عصن   ناگهان   خییل    

 :کردم مرتب و ریختم

 .نده گی   جدت ترو ستاره -

 

 :زد عقب را موهایش شده عاض

 !کرد شلیک بهت اون -

 

 :نبود دردی کم من برای تارخ رفت، باال اختیارن   صدایم    

 ویل خوردیم منو گوشت اون نکرد، کارو این عمد از اون -

 در تی   منم یاسلحه از داشت،یم نگه رو استخوانام

 نبوده؟ من کار که کرد باور کیس چیشد؟ آخرش رفت،

 تو آخرش بودم؟ کرده گم ماسلحه من کرد باور کیس

 نکردم؟ صبح و شبام انفرادی

 

 و گلوله رد که ایشانه کوبیدم امشانه بر محکم را دستم

 .بود مانده هنوز اشبخیه

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

ه، بی    از وقت هیچ رد این ستاره -  ننگه یلکه یه مثله نمی 

 !نامردم یه من که یادآوره بهم همیشه که

 

 من به دوباره و زمی    به را هایشچشم و کشید پوق      

 :گفت غمگی    و دوخت

 ...دونیمیم رو این ما یهمه نبودی، مقرص تو -

 

 :دادم تکان طرف دو به را رسم

 رسجاش تارخ با رفاقتم هم آوردم،درنیم بازی خنگ اگر -

 زنم به دستش کردنیم جرات دشمنم من االن هم بود

 .بخوره

 

نفس باره یک به که دیدم و انداخت پایی    را رسش ستاره

 برایش پردردش و تلخ یگذشته یادآوری شد، تندتر هایش

 کردم، یادآوری که حاال دانستمنیم نی    من و بود عذاب

 .کنم آرامش چگونه
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 .نداشتم دیگر را نشسی    تحمل

ون اتاق از رسیــــع  .بستم را در محکم و رفتم بی 

 که است چهارسال و شد ثبت تارخ نام با که ایپرونده آن

 .شودنیم بسته گاه هیچ خوردیم خاک دارد

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۶۱_پارت#

 عسکری_لنا#
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 .نمیشه حل هیچ   ناراحن   با پوالد، -

 فکر به هم اصال دنیاست کجای نیست معلوم تارخ االن

 .نیست تو

 :کندم نان   تکه و گذاشتم سین   در را فنجانم

 حقش در که کاری باشه، فکرم به ندارم انتظار منم -

 .اومدبریم دشمن یه از کردم

 

 :کشید عمیق   نفس

 آخرش تو گذشته اون از موضوع، از نداشن   خی   تو -

 !نمیاد یادت کردی خراب رو نقشه

 

 را بودم کرده لقمه که نان   تکه و بردم باال را رسم    

 :گرفتم سمتش

 اینتیجه وقت هیچ باشه تارخ موضوعش که بحن   -

 .نداره
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 :شد جا با جا کیم و گرفت دستم از را لقمه

 .موافقم -

 :گفتم رسیــــع بحث تغیی   برای

 گچا هست صالح ببینیم بریم شو آماده صبحونه از بعد -

 .یانه کن   باز رو

 

 :زد لبخندی و شد براق خوشحایل از هایشچشم

 از شدم خسته خدابه کنم،یم بازشون نباشه هم صالح -

 .امکیلو صد کنمیم حس وزنم

 

 مانمیان حرق   صبحانه پایان تا و زدم ایطرفه یک لبخند

 .نشد بدل و رد

 گنایه او دیدم،یم را هایشلبخند گایه که خوب چقدر

 .کند تحمل را زجر همه این باید که نداشت
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 و بودم او درمانن   درد روزی آیدیم یادم گایه که این از

 خودم از کردم،یم فرار او و خانه از کودک یک مانند

  .کشمیم خجالت

 پشیمان   با کیس چون کردم،یم خاک را هاگذشته باید ویل

 .بود نمانده زنده کاش ای و

 

 نبودیم، اینجا اکنون افتادنیم اتفاقات آن اگر شاید    

 او به دیدگاهم اکنون زد،نیم لبخند برایم گایه او اکنون

 .شدنیم باز دوباره تارخ یپرونده و شدنیم عوض

، تلنگر آن به بودم راض   بود که هرچه  گران خییل سنگی  

 .داشت را ارزشش اما، ستاره هم و من برای هم شد تمام

 یصفحه یک مادوی هر به خدا که داشت را ارزشش

 که نه کنیم، رنگ خوشبخن   با را آن باراین تا بدهد جدید

 .بچگانه هایدعوا و دوری با کنیم، زده ماتم و سیاه را آن
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۶۲_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

یف که بعدی یدفعه امیدوارم -  هیچ بدون میارید، ترسر

ون بیمارستان این از دردی و گچ  .برید بی 

 :شد گشادتر لبخندش ستاره

 .دکی   ممنون -

 

 .بودم خوشحال او خوشحایل از بودم؛ خوشحال

ی  .داشتم دوست را شدیم او یخنده باعث که هرچی  
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 :گفتم دکی   به رو و ایستادم کنارش

 بیایم؟ گ بقیه کردن باز برای -

 

ه متفکر کیم دکی    رسش پشت را هایشدست و شد امخی 

 :زد گره

یف دیگه هفته دو یا نیم و هفته یک -  اگر که بیارید، ترسر

 .میشه ترعایل خییل بگذره هفته دو بذارید

 

 :داد ادامه و برگشت ستاره سمت

گچ شدن باز از پس طوالن   مدن   و موقعه اون تا لطفا

 مرصف هاتوناستخوان گرفی    جون برای دیگه، های

تون ید، باال رو شی  مراقبت به کل در و نشینید زیاد بی 

 از بعد حن   هااستخوان چون بدید ادامه خودتون از کردن

 .هسی    ضعیف کیم شدن ترمیم

 

 :داد تکان را رسش ستاره
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 .حتما بله -

 

 :گفت و کرد اشاره من دست ینسخه به دکی  

 .بخورید مرتب رو هاتونقرص همچنی    -

 .دکی   ممنون چشم بله -

 من .داشتیم وا خنده به را لبم هایشکن   گوشحرف

 دکی   دست از فقط خواستیم بودم، بر از را ستاره

ط شود، خالص پرحرف حرف از کدام هیچ بندمیم رسر

عمیل که این به برسد چه نمانده یادش در حن   دکی   های

  .کند شان

 آرامش ظاهر گول ساده چقدر مردم دیگر و دکی   امثال و

 پسندمیم آرام زن دانستیم چون هم هامون خوردند،یم را

 آرایم دخی   وجه هیچ به  ستاره اما بود رفته ستاره رساغ

 .نیست و نبود

 تشکر دکی   از نی    من و گذاشتم کمرش پشت را دستم

ون اتاق از باهام دو هر و کردم  .رفتیم بی 
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د لنگ کیم ستاره       بسیار و کبود پایش و دست و می  

ی حال این با اما بود شده الغر  .نداشت اشروحیه در تاثی 

 از غم آن یسایه که دیدمیم بود بار اولی    هامدت از بعد

 .شده برداشته اشچهره روی

 

 :بردم پایی    کیم را رسم و چسباندمش خودم به بیشی  

 بازارگردی؟ یکم بریم -

 

 نزدیک یفاصله از زده ذوق و چرخاند سمتم را رسش    

ه  .شد امخی 

 بود، زیباتر چه هایشچشم فاصله این از

امروزمان بود، خوشحال امروز که خوب چه لبخندش، و

وع عایل  !کنیم تمامش عایل شدیم اما، بود نشده رسر

 

 .خونه تو پوسیدم اره وای -    

 :دادم تکان را رسم
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 .پس بریم -

 خریدن و صندق به رفی    از پس یکدیگر یشانه به شانه

ون بیمارستان از بعد و داروخانه از ستاره هایدارو  بی 

 .رفتیم

 

 را ستاره و نشست ستاره کمر روی دوباره دستم هوان  

 .چسباندم خودم به بیشی  

 ترس یجنبه از نبود محبت روی از حرکتم این یجنبه

 !بود

 

 در ابد تا بود ممکن ستاره یدوباره شدن دزدیده ترس    

  .بماند من وجود

 شانگوشت کردم،یم پیدا را هاصفت حیوان آن اگر حن  

استخوان اگر حن   دادم،یم سگ به و بریدمیم تکهتکه را

 آخر تا ترس این کردمیم له پایم و دست زیر را هایشان

 .گرفتیم را گریبانم عمر
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 از ییک را کار این بودم معتقد هم هنوز من چرا دانمنیم و

 .داده انجام فامیل یا امخانواده اعضای

 که خواهرانم جز نداشتم کیس با شخیص خصومت من

 .بود بودنشان صفت و ذات ن   از همآن

 بدانم مقرص توانستمنیم را کیس کردمیم فکر که هرچه

 ...ستاره ینامه آن اما

 منظورش که پرسیدمیم او از باید فرصت رس دیگر امشب

 .بوده چه جمالت آن و نامه آم نوشی    پشت

 داشتم؟ ایچاره مگر ویل کنم ناراحتش خواستمنیم

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۶۳_پارت#

 عسکری_لنا#
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 .شکفت گلم از گل شدیم که لعاب و رنگ پر بازار وارد

 خرج حسان   خوردم قسم بودم که بیمارستان در جاهمان

 .کنم

 خوب بودم نتوانسته بود همرسم پوالد که دوسایل این در

 ن   مسئله نبود پویلن   هم مسئله کنم، خرج
 
 و حوصلیک

 در را نخورش بدرد یک خدا که بود شوهری از ناراحن  

 کردمیم حس بود صباج  چند اما، بود انداخته دامنم

 !نیست زورگو گنداخالق آن دیگر پوالد

 

 سال دو این تمام یاندازه به امروز خواستیم دلم    

 .بروم کش را پوالد کارت و دربیاورم بازی پرو کنم، ولخرج  

 پیش اشبانیک هایحساب کارت داشت معنان   چه اصال

 !باشد؟ خودش
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 !بودم من که وقن   تا هم آن

 

 که بودم هامغازه و مردم میان چرخاندن چشم درحال

 .افتاد فروشر  رورسی مغازی به چشمم

 موقعیت اما بودم دارطرح هایرورسی عاشق همیشه

 داشت؛یم وا هاآن خریدن از مرا رسم بودن شلوغ و شغیل

 قید در دیگر در که حاال اما نداشتم که بود وقن   بحث

یم دلم هرچه باید نبودم امشغیل هایمحدودیت و قانون

 .بخرم خواست

 :کردم اشاره مغازه آن به دست با

وع اونجا از -  سال چند این ُعقده خوامیم که کنیم رسر

کونم رو محدودیت  .بی 

 

 و زد خندیته بود شده منظورم متوجه که هم پوالد

مان  .کردیم کج مغازه سمت را مسی 
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  متوجه مغازه به ورود بدو همان
 
 .شدیم اشبزرگ

 .بود ساده و دارطرح هایشال و رورسی رسش تا رس

  سفید رورسی ابتدا همان
 

 قرمزی هایجقه ُبته که رنیک

ی به و نشست نگاهم در داشت رنگ  پشت که دخی 

م مانندِ  رسمان
ُ
 پایی    را رورسی تا گفتم بود افتاده راه د

 .بیاورد

 .بگذرم رورسی این از بود محال

ون   با هم دخی  آن
 پوالد به و کشید پایی    را رورسی خورسر

 .داد

 .است آشفته کیم پوالد کردمیم احساس

 روی بیمارستان در را دستش که شدم متوجه زمان   را این

 گذاشت؛ کمرم

 .کردمیم احساس را ترسش

  ترس این با ابد تا شدنیم  اما ترسیدمیم هم من
 
 .کرد زندگ

 
 
 نفر هزاران ابد تا نبود قرار و داشت ادامه هنوز زندگ

 .بدزدند مرا مدام بخواهند
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 .کردمیم پرت کیم را حواسش باید

  این به سی    چراغ او که حاال
 
 نبود بد داد،یم نشان زندگ

 .دهم نشان نرمش کیم هم من

 در که سفیدی رورسی به دست با و کشیدم عمیق   نفس

 :کردم اشاره شدیم دیده طوش و زرد هایطرح آن

 خوبه؟ اون نظرت به پوالد -

 

 :گفت و کرد دنبال را دستم رد گیج    

 کدومش؟ -

 

 طوش و زد هایرنگ توش که رنگ سفید همون -    

 .هست

 

وع نگاهش با و ماند ساکت  بعد و کرد جووجست به رسر

 :گفت کردنش پیدا از

 .باشه عایل فکرکنم خوبه، -
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 رورسی تا گفتم دخی   همان به و زدم تاییدش از لبخندی

 .بکشد پایی    برایم را

 اشاره ساده های رورسی ردیف به و آمد باال دستش پوالد

 :گفت و کرد

 خواییم ...آبیه انگار گی   یم ج   رنگ اون به دونمنیم -

 .کن امتحانش

 و طرحن   و ساده رورسی به کردم دنبال که را دستش رد

آن   رنگش که رسیدم نگاری و نقش
 .بود سی  

 را رنگ این بودم نکرده امتحان حال به تا بود، جذان   رنگ

 خواستمنیم خریدمش،یم هم کردیم زشتم اگر حن   ویل

 .بدهم او به انتخابش به نسبتا بدی احساس

 .باشه قشنگ فکنم دونمنیم -

ک سمت ک به رورسی دادن نشان با و چرخیدم دخی   دخی 

 .بیاوردش برایمان که گفتم او به
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به و ایستادم آینه روی روبه رورسی آوردن از بعد    

 .کند کمکم تا خواستم پوالد از داغانم، کتف خاطر

 و برداشتم را پوالد انتخان   رورسیی  همان هم همه از اول

 .ایستاد رسم پشت نی    پوالد

 .بیار در پایی    از رو رورسیم بعد رسم رو بذارش -

 بودم گفته او به که گونه همان داد تکان رسی فقط

 از را خودم رورسی و گذاشت رسم روی ابتدا را رورسی

 .کشید پایی    پشت

 

 

 

 ...دارد ادامه داستان این

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۶۴_پارت#

  عسکری_لنا#
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آن   رورسی با سفیدم پوست ترکیب 
 بود زیبا آنقدری سی  

چشم برق وضوح به توانستمیم و ماندم خودم محو که

 .ببینم آینه از را هایم

ه  رورسی روی و آوردم باال را کبودم دست خودم به خی 

 :گفتم ذوق با  و کشیدم

 .کن مرتبش پوالد -

 .انداختم او به نگایه آینه از نکردم حس پوالد از که حرکن  

ه من به آینه از هم او  لبش روی کوچیک لبخند و بود خی 

 .بود

 دارم نگه توانستمنیم که لبخندی با و چرخیدم سمتش

 :گفتم

 تو؟ کجان   -
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 گیج و کشید موهایش در دسن   و زد عمیق   پلک    

 :گفت

 ها؟ -   

 :گفتم شیطنت با

 .کن مرتب رو رورسیم میگم -

 :داد تکان را رسش و داد باال را ابروهایش

 بندی؟یم چجوری تو خب ...باشه باشه آهان -

 

 روی را رورسی پر نابلد و نماند من از جوان   منتظر    

 .گذاشت امشانه

 

ه او به  خرج به وسواس  و نابلدی با چگونه که بودم خی 

 احساسات وضوح به و کردیم مرتب را رورسی دادن،

 .دیدم را بود کرده خفه نطفه در یاسمن که را درونش
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 روی نرم را دستش و داد سوق باال سمت را هایشچشم

 .کشید موهایم

 

ه هایمچشم به  صورتم به را خون هجوم که شد خی 

 .کردم احساس

 که احساسان   داشتم، درونم ایمرده احساسات هم من

 !شدند نابود ناجوانمردانه

 

 گرفی    با و آمد باال دستش که چرخیدم آینه سمت    

 .کرد مرتبش کیم ام،گونه کنار از رورسی

 مدام هم من و کردمیم احساس آینه از را نگاهش سنگین  

ه هایشچشم به  .دزدیدمیم چشم و شدمیم خی 

 اما، کشیدمنیم خجالت قطعا بود پوالد جای هرکیس

 ...همه با داشت فرق او ...پوالد

ی راهروی در وقن   که بود مردی همان او یم فریاد با کالنی 

 .آمدیم در لرزه به تنم تمام "عیلآل رسوان" گفت
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 و سفت مرد یک از ناب احساسات این که راسن   به

 !باشد دلنشی    و ناب توانستیم چقدر سخت

 

ه تحسی    با و کشید عقب را هایشدست       مانده امخی 

 .بود

 .میاد بهت ...قشنگه -

 :گفت و کرد باد شیطنتش رگ انگار ایلحظه

خوش شوهری  انتخاب ناسالمن   نباشه، قشنگ چرا البته -

 .دیگه اِت سلیقه

 

 و عشوه با و چرخیدم سمتش و کردم گرد را هایمچشم

 :گفتم شیطنت

 رس روی رو رورسی این برو شما سلیقه،خوش جناب -

 خوشگلم من یعن   این و بیاد بهش عمرا بذار، دیگه یک

 .میاد بهم ج   همه که
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وع و چرخیدم آینه سمت دوباره  خودم کردن برانداز به رسر

 .کردم

 انداخت پایی    را رسش که بود پوالد به حواسم نی    آینه از

 .زد خندیته و

 :آورد باال را نگاهش پایی    رس همان با

 .لعنت برمنکرش -

 

 دادند، اتصایل  جذابش حرکت این با هایمپیچ سیم انگار

 روی از و بود خودم انتخاب کیارش شاید ...داشتم حق

 یجذبه نه او اما، بودم کرده انتخابش امقلن   احساسات

 دلیل با یا دلیلن   ...جذابین   حن   نه و داشت را مردانه

 قائل دیگران و من بی    فرق   و کردیم همه خرج محبت

 .نبود

 :زدم لبخندی

 برات جمعه شب حرف این خاطری به همرس، احسنت -

 !بیسر  بر کف پوشمیم و رورسی همی   
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 باال ابروهای به گیج من و آمد باال آرامآرام رسش     

ه اششده گشاد هایچشم و پریده  از لبخندم، و بودم خی 

 !بود؟ شده چه را او .بود ماسیده نگاهش

 !دیدی؟ جن چته؟ وا -

 

 :گفت که چرخیدم سمتش حرفم پایان در    

؟ ج   - ؟ج   شِب  گفن   ج 

 

 :انداختم باال را هایمشانه و کردم نگاهش چپچپ    

 ...جم شب گفتم پوالد، چته بابا ای -

 

 .داشتم چک ویدیو درخواست من

 بودم؟ کرده بلغور چی    چه من دقیقا

 

 شدنیم باورم و شدیم ترگشاد لحظه هر هایمچشم     

 تمام کردمیم احساس .باشم گفته را جمالت آن من
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 لحظه هر و اندگرفته بر در امزده وق هایچشم را صورتم

 .بودم شدن رنگبهرنگ حاال در پرست آفتاب مانند

 اشچهره لحظه هر پوالد و بود مانده باز تعجب از دهانم

امتحان بیخیال که آنقدر شد،یم ترشیطان   شیطنت، از

 افتادم راه سمن   به و چرخیدم رسیــــع رورسی، دو آن کردن

فروشنده از ییک به رو و کردم اشاره قسمن   به دستم با و

 :گفتم ها

 .پایی    بیارین کنیدیم لطف رو رورسی اون خانم -

 

 با و شد بلند پوالد رسخوش یخنده صدای موقعه همان

 :گفت رسم پشت از خنده

 !رورسی نه شاِل  اون -

 کبودی به رو دارم خجالت از کردم احساس و گزیدم لب

 آخرش بکشم، خنده به را او کردم را تالشم تمام .رومیم

 .دادم باد به را خودم

 !خانم ستاره اختیارتن   زبان به مرحبا
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 ...دارد ادامه داستان این

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۶۵_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 پوالد، جلوی ریزی آبرو آن از بعد

 .بود پوالد یسلیقه به که خریدم هم کیف و مانتو یک

 زده مغازه در که حرق   آن از شده خرکیف مدت تمام

 حرف به مرا کردیم سیع مدام و کردیم شوج   بودم،

وت عالم در را خودم من اما بیاورد  و بودم انداخته هی 

ون نبودم حاض    .بیایم بی 
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 بخوریم؟ معجون بریم -

 

 .بودم کرده معجون هوس چقدر که آخ   

 خجالت هوای و حال آن از رسما خوشمزه، سوال این با

ون  :چرخیدم سمتش پرستاره هایچشم با و آمدم بی 

 امشب نخورم اگر رسما هدف، به زدی اصال اره، وای -

 .برهنیم خوابم

 

 :انداختم باال ابرون   که کرد رها را اشخنده بلندی باصدای

 بود؟ دارخنده آنقدر حرفم جدا

 

 :گفت و آورد پایی    را صدایش    

 ...و رورسی نرفته که یادت بخوان   امشب نیست قرارم -
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 در را آرنجم حرص با .شد گلگون هایمگونه کردم احساس

 :کوبیدم پهلویش

 .روش آبم یه خوردی رو حیا -

 

ن   با و کرد صاف را صدایش
ُ
 باریدیم خنده آن از که ت

 :گفت

 این مثل خانم ستاره داره معصیت شوهر و زن بی    حیا -

ا خییل باید که  .بدم یاد بهت رو چی  

 

شوج   از دست تا چرخاندم رس و کردم نگاهش چپچپ

 یمغازه دیدن با اما، بردار کردیم رنگبهرنگ مرا که هان  

 آب مرتب که افتاد راه به دهانمآب چنان فروشر  ترشر 

 .دادمیم قورت را دهانم

 کیفم در بزرگ لواشک یک همیشه بودم ُمحصل که زمان  

 .افتادمیم جانش به تفریــــح هایزنگ و بود

 :گفتم ملتمس و زدم چنگ را پوالد بازوی هوان  
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 بدجوری من فروشر  ترشر  یمغازه اون بریم پـوالد، وای -

 .کردم هوس

 بکش، کارت فقط تو گذاشتم دست هرج   رو من ببی   

 دستت داره دلییل چه خودم بده کارتتم خواییم اصال

 .باشه

 

 :زد خندیته

،یم مادرمون پدر داری افشان   گرده با نکنه ببینم -  من کن 

 .نکردم کاری مطمئنم خودم از

 

 کثیف بیخیاِل  اما، کنم اشتکه دو وسط از بزنم خواستم

 :گرفتم ریزی وشگون دستش پوست از فقط خونم، کردن

 .بخریم می    چی    یکم اونجا بریم نریز مزه -

 :گفت صدایش در هویدا یخنده همان با

 .بریم -
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 به حسان   که پوالد هایشوج   از شدن خالص با درآخر

گفته طبق و شدیم مغازه آن وارد بودند، ساخته مزاجش

 خریدیم را آن پوالد گذاشتمیم دست که هرچی    بر من ی

 خریدهایمان با را فروشنده جواِن  پرس و دخی   حسان   و

 .آوردیم رسیکیف

 

 را رسم و ایستادم بود کردن حساب حال در که پوالد کنار

ه ایلحظه و چرخاندم  .ماندم اشخی 

 عادت زیادی قامت دراز گنداخالق این وجود به انگار

 اما، ندیده محبت و بودم جنبهن   من شاید بودم، کرده

 !بمانم او کنار در خواهدیم دلم که بودم مطمی   

 

 .نبود خشک گذشته مانندِ  که خوب چقدر    

 کس هر تقریبا کرد رها گونهآن را اشخنده وقن   تازه

ه ما به بود کنارمان  .بود شده خی 

 !آمدیم او به بودن پدر چقدر اصال ...اصال

 

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۶۶_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

ون که مغازه از  با هاعروس تازه مانند ناگهان آمدیم بی 

 تکیه بازویش به را رسم و گرفتم را بازویش دست یک

 .دادم

 باشد آورچندش توانستیم چقدر حرکت این نبود مهم

 آن و او یجذبه و ابهت قامت، به مردی قطعا اما

دست با هم آن بود، کرده اشچهره یضمیمه که لبخندی

ی هر دل خرید هایپاکت از پر های  .بردیم را دخی 
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ن   و دست یک در خرید هایپالستیک تمام گرفی    با

 هایمشانه دوری  دستش چیدن

بان و گرفت را وجودم تمام نان   و مطلوب گریم هوان    ض 

 .رفت باال قلبم

ی همان همیشه صمیمت این  رویا و خواب در که بود چی  

 .خواستمیم امآینده همرس با

 به تنها دوسال شاید داشت، بدی هایاخالق پوالد شاید

 داشت، هم هان  خون   اما، بود کرده رهایم خودم حال

 .بودند ساخته مرد یک از که هان  خون  

 

 حقیق   یجنبه که آورخجالت هان  شوج  آن با رسما     

 تواندیم چقدر بود فهمانده من به مدت تمام داشتند،

 .باشد دوست خانواده

 به او که کردمیم حس من اما، بزند فریاد حتما نبود الزم

  این کردن جدی فکر
 
 یک وجودش تمام و است زندگ

 و برود راه کوگ عروسک یک مانند تا خواستیم کودک

 !کند "بابا بابا،" مدام
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 .من خواسته نبود پنهان نی    خدا از    

  این خواستیم دلم هممن
 
 خود به دیگری شکل زندگ

د  .بگی 

 زمان بجنبیم خودمان به تا و نبودیم بچه پوالد و من

 رسید،یم فرا هم مرگمان

 .چشیدیمیم را خوشبخن   طعم باید

 در ما دیگر دوسال تا گفتیم پوالد مشکوک رفتار اما

 ...میمانیم منجالب

 

 پوالد کهاین بیافتد، اتفاق   است قرار کردمیم حس    

 نیاز بود مشخص کامال بود شوم اتفاق آن فکر به هنوز

 .نداشت گفی    به

 خون   به توانستمیم هایشچشم درون درد و غم از را این

 .دهم تشخیص

 !نبود این تنها اما
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 که فکری .بود رسش در خطرنایک فکر روزها این پوالد    

 .دادنیم خون   بوی

 !تارخ خطرنایک به فکری

 

 یک او بود، درمانن   درد یک او ...تارخ تارخ، تارخ،   

  ایخانواده در او بود، عیار تمام یدیوانه
 
 کردمیم زندگ

 فهمیدند،نیم را محبت معنای که

  تمام تارخ
 
 هان  حرست بود، گذرانده حرست در را اشزندگ

 .بودند شده تبدیل ُعقده و کینه به که

 

 

 

 ...دارد ادامه داستان این

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۶۷_پارت#
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  عسکری_لنا#

 

 

 

 .شدنیم پاک ذهنم از چهرهآن گاههیچ

 !بود دوست زمان   او با پوالد چگونه شدنیم باورم

 

ترسناک همه از و بود، پرونده ترینترسناک او یپرونده   

 .بود اشخانواده یپرونده تر

یم گی   اشخانواده و تارخ انتخاب دو میان من، اگر رسما

 دیدنش با اگر البته، دادم،یم ترجیح را تارخ من افتادم،

 !زدمنیم ناقص سکته

 

 اناتویم ورزیده، و پهن اشسینه و بود بلند قدش    

ی هر پشت از جسمش  وقن   تا البته کرد،یم هوان   را دخی 

 .دیدنیم را اشچهره کیس
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اخم بود، مدفون همیشه سیبلش و ریش زیر اشچهره

 درهم، همیشه هایش

  نگاه و پایی    همیشه رسش
 

 باال، به رو همیشه اشرنیک

 .داشت دریده حالن   نگاهش

 .بود آن   چشم بود سیاه گرگ یک ترسنایک به او

خانواده را بال این کهاین بود، سیاه باطنش و ظاهر تارخ

 او که بود این مهم نبود، مهم بودند آورده رسش به اش

 !گاههیچ نبود، تغیی   به حاض  

 

 .پوالد -

 از صدایش آن از بعد و آمد عمیقش نفس صدای

 :نزدیکیم

 بله؟ -

دم او به را هایمقدم اختیار و چرخاندم را رسم     :سی 

 به نبود حاض   وقتهیچ چرا بود؟ اونجوری تارخ چرا -

؟ و همکاری  تغیی 

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ایستاد، حرکت از پاهایش و چرخاند سمتم را رسش    

چشم بندبند تندتند، هایشنفس و شد گشاد هایشچشم

  هوان   هایش
 

 .زدند فریاد را دلتنیک

 !باشد داشته دوست را تارخ آنقدر باید چرا او لعنن  

 نه؟ یا داشتم را مرد یک به حسودی حق

 

 .افتادیم راه به بازهم و داد قورت را دهانشآب    

 ...داره کودکیش توی ریشه -

خانواده در واقع در و کودگ در ریشه دانستمیم نی    من

نیم پوالد که بودم متوجه .نه را اشچگونه اما دارد اش

 .بودم ُمرص من اما، بزند حرف او یگذشته راجب خواهد

 ...خب -

 

 :کشید آیه

؟ کنجکاوی راجبش شد باعث ج   -  کن 
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 :انداختم باال ایشانه   

 .اومد چشم جلوی تصویرش لحظه یک -

 اول بار همون من ترسیدی؟نیم ازش چطوری واقعا

 .لرزید دیدنش از تنم نشناخته

  ینشانه به حدقه در و کرده گشاد را هایمچشم
 
 بزرگ

 :دادم ادامه همزمان و چرخاندم تارخ

 از ...و ریش و بلند موهای ترسناک، و گنده هیکل اون -

 تونسن  یم چطوری ...ترسناکش هایچشم ترمهم همه

؟ کنارش  باشر

 

 :زد خندیته   

ه خییل نزنیم حرف راجبش -  .بهی 

 

 تارخ راجب هم زیاد هرچند .کرد چفت را دهانم رسما

 این کودگ در عاشقانه یقصه یک شاید نبودم، کنجکاو
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 یک که عاشقانه یقصه یک بود، آورده رسش را بال

 بود که هرچه ویل ...باشند اشوحیسر  یخانواده طرفش

 .شدنیم صاف تارخ با من قلب قطعا

 

 نشستم همجنسش هایصندیل روی و چون   می    پشت    

 گفی    با پوالد و

 "بدم سفارش برم"

 .دهد سفارش را هامعجون تا رفت

 ماساژ کیم را کتفم هایمانگشت با و کشیدم عمیق   نفس

 .دادم

 .کردیم امکالفه خییل کتفم به دستم بودن آویزان

 .بود قرمز همیشه کتفم روی بندش جای

ی ویل  دو این کردمیم تحمل کیم اگر دیگر، بود نمانده چی  

 .شدمیم راحت نی    من و شدندیم باز هم لعنن   گچ

 .بود صی   کیم نیازش
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 ...دارد ادامه داستان این

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۶۸_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 رویم به رو معجون پرمالت ظرف دو با پوالد بالخره

 .شدیم مشغول سکوت در و نشست

 را زبانم جلوی نتوانستم خانم زهرا آوری یاد با ایلحظه

م  :پرسیدم و بگی 

 خانم؟ زهرا از چخی   ...راسن   اوم -
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 :کشید درهم اخم کیم و آورد باال را رسش    

 طورماین شاید ...نزدم حرف باهاش هست روزی چند -

 ...باشه بهی  

 

نیم نشان ظاهر در وقت هیچ پوالد .انداختم باال ابرون  

ن   زن زهراخانم .داشت دوست بسیار را مادرش اما داد

 گرفتیم؛یم فاکتور را هایشاجبار اگر که بود آزاری

 به اشینامزد برای گفتیم که بود قرآن   در همیشه رسش

 .بودند داده او

 

 .نکن   صحبت زهراخانم با که نیست تو عادتای از این -

 شهر از وقن   از که، عزیزی براش چقدرم دون  یم تازه

 .بزن   حرف باهاش ندیدم رفتیم
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 پری قاشق آخر در و کرد بازی کیم معجونش محتویات با

 برد؛ فرو دهانش در

 درهمش هایاخم اما بودم او از حرق   منتظر همچنان من

 .ندارد بحث این یادامه به ایعالقه دادیم نشان

 .شدم مشغول دوباره و انداختم پایی    را رسم نی    من

 :بردم باال دوباره را رسم صدایش با

 بزنم، حرف باهاش نتونم طوالن   مدت یک برای شاید -

 فکرم به زیاد که کردن پر رو دورش انقدر هاشبچه قطعا

 .نباشه

  ...باشم دور همه از مدت یه خوامیم
 
 به زنم کنار زندگ

ی آرامش نظر  !داره بیشی 

 اخم بیانش هنگام و داشت مالییم لحن آخرش یجمله    

 .نداشت

  این به که خوب چقدر
 
 .دادیم نشان سی    چراغ زندگ

 دیر شاید بودم، هالبخند و هاحرف این منتظر دوسال من

 ترحم روی از اگر البته نبود، هم بد زمانش اما بود گفته

 !نباشد
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 :زدم کچ   لبخند

  واقعا؟ کن  یم فکر طوراین -

  .کرد رها ظرف در را قاشقش و کشید عمیق   نفس    

 .آمد جلوتر کیم و گذاشت می    روی را هایشدست

 داری؟ ایدیگه فکر انتظار  -

 و دادم تکان طرف دو به را رسم و انداختم باال را امشانه   

 :کردم بیان را واقعیم احساس

 .اره ...متعجبم ...فقط نه -

 !نداشتم؟ داشتم، حق

 .کند کاری برایم ترحم روی از خواستنیم دلم 

 

 .کن نگا من به -

ه هایشچشم به کوتایه مکث با  کردم سیع و شدم خی 

م را هایمقرینه زدن دودو جلوی  .بگی 
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 حالت از نیستم بلدم ندارم، غیب علم من ستاره، -

 تو هرج   خوامیم ازت شم، مطلع درونش از کیس صورت

  این از رسته
 
 بریزی رو کن  یم فکر راجبم هرج   و زندگ

ون  .کنیم حلش باهم بتونیم تا بی 

 

 خواستیم او که حاال ...نه که چرا کشیدم، عمیق   نفس

 خفه را خودم دوسال من زدم،یم حرف باید بزنم حرف من

 .بودم کرده پیشه صی   و کردم

 اما بیاید خودش به دوسال این در شاید پوالد کردمیم فکر

 آن در نباید که اینقطه به رسیدیم سکوت، آن با آخرش

 .بودیمیم

نیم کیس زدیمنیم حرف وقن   تا .نبود چاره راه سکوت

  .شود آگاه ماندرون غم از توانست

 !گفی    سخن بود؛ مشکل حل راه اما هست سخت

 

ون را نفسم     کار این .چرخاندم چشم مردم بی    و دادم بی 

 .کردیم آرامم کیم
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ه هایشچشم در و چرخانده رس  را دهانم آب و شدم خی 

 :دادم قورت

 افتاد برام که اتفاق   کنمیم حس یعن   ...حس ...ترحم -

 یخواسته کنمیم حس بهم، کن   ترحم تو شد باعث

، من کناره که نیست این قلبیت  مثل چون شاید باشر

  ...نبودم انتخابت یاسمن

 اول همرس از زن   هر برای بود سخت بود، سخت چقدر

 نیستم پوالد عاشق که من   برای کند، صحبت همرسش

 ادامه اما شود بریده صدایم که آنقدر است، سخت هم

 .دادم

سیم به بزن   روز یه ممکنه که حیس این اما دونمنیم -

  بهم نامردی نهایت در و آخر
 

  به مجبوری بیک
 
 من، با زندگ

  این که ذارهنیم
 
 از من کنم، قبول جدی طور به رو زندگ

 رو خودم کنم سیع تمام سالیک و شم نابود دوباره اینکه

 .ترسمیم کنم پا رس دوباره

  از من
 
ی  فرصت خودم به بار یک من ترسم،یم زندگ

 
 زندگ

ایط تو کیس و کشیدم تنهان   دوسال و دادم دوباره  رسر

 .نبود کنارم سختم
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  این کنم قبول باید چجوری دونمنیم
 
 بچه من رو، زندگ

 برای فرصن   دیگه من شدم، گزیده من پوالد، نیستم

 فقط ...باشم خوشبخت دارم دوس ندارم، دوباره ریسک

 .همی   

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۶۹_پارت#

 عسکری_لنا#
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 فشار و گرفت را دستم محکم و آمد جلو هایشدست

 .کرد وارد  کیم

یم حالت متوجه خودت از بیشی   حن   کنم،یم درکت -

 به منو تلنگر یک و بودم تو حال توی زمان   منم شم،

عذاب واقعا مدت یه اون که میدونم ستاره آورد، خودم

 من افتادنیم اتفاق اون اگر شاید ویل گذشت، برات آور

 شاید افتاد،نیم اتفاق اون اگر !بردمنیم ن   اشتباهاتم به

 شاید کردم،نیم تمقایسه شاید شد،نیم باز تو به چشمم

 .سنجیدمنیم رو بدت و خوب جوانب

 درد تاندازه به بود، من حق نبود تو حق عذاب اون

  .بیام خودم به که بود انقدری اما نکشیدم

 با بدم تشکیل رو المایده یخانواده دیگه الزم کنم حس

 وجود با که کیس با بود، راهم به چشم دوسال که کیس

 با نبود، کارش تو زدن جا دونست،یم رو عادتام کمم بودِن 

 و کنه خیانت تونستیم نبودم در بار هامیلیون کهکیس

 به تو هایکار وقتهیچ من ستاره .نرفت و نکرد اما بره

 .شده باز چشمام که خوشحالم و اومدنیم چشمم
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 ترحیم هیچ که بدون اینو اما کن   باور کنمنیم مجبورت

 "تو"با رو زندگیم باق   خوامیم فقط ندارم، تو به نسبت

 باشم،

 نشیب و فراز از زندگیم من چون نمیدم، خوشبخن   قول

 رو تالشم تمام که دونمیم اینو اما، پره مکش کش از پره،

 !باشیم خوشبخت ...باشر  خوشبخت که کنمیم

 

 .کردیم نفوذ هایماستخوان در مسکن مانندِ  حرفایش    

 برای تالش یوعده اینکه از

 .بودم خوشحال دادیم "مانیخوشبخت" 

یم وادار مرا ایگونه به و بود محکم و قرص هایشحرف

 .را هایشحرف کنم باور کرد

 .بود کوچک لبخند یک تنها او به جوابم

 کرده راحت را خیالم زیادی او نداشتم، گفی    برای حرق  

 .بود
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مرد از بعیص   که چرا کندیم چه عمل در دیدیم باید البته

 اما بودند برده ارث به را زدنش حرف فقط عمل از ها

ی  دیدن کنم اعتماد پوالد به تا کردیم وادار مرا که چی  

 .بود هایشتالش و  عملش

  .بود کوشر سخت مرد او

 هر از دیده آسیب دخی   یک الیق کوشسخت مرد یک

 !نبود؟ نظری

 

 بود هایمانلب جفت روی بر که لبخندی و آرامش در    

 .بودیم هایمانمعجون از بردن لذت حال در

ی احساس کلمه چند آن از بعد کردمیم حس  .دارم بهی 

 دیگر هایمنفس و بود شده کمی   خییل مراتب به اضطرابم

 .شدندنیم پایی    و باال سنگی   

ی یک  از پوالد البته صد که گفتیم وجودم در چی  

این است، بهی   خییل باراین گفتیم است، مردتر کیارش

 کنارت فردی دان  یم اما بکیسر  زیادی سخن   شاید بار

این است، زدن درجا درحال اتخوشبخن   برای که هست
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ی و دارد وجود واقیع کوه یک پشتم کردمیم حس بار  خی 

 هایپرت و چرت جز که نیست غبار یتوده آن از

 .نبود بلد دیگری چی    پوچ هایوعده و عاشقانه

 

 

 

 ...دارد ادامه داستان این

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۷۰_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 !عاشق   و ایافسانه زوج چه کن نگا جارواین خدا وای -
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 ممکن حالت ترینمسخره در که ایزنانه صدای شنیدن با

 سمت به دویمان هر رس بود، کرده بیان را کلمات این

 .چرخید صدا

 بچه؛ پرس یک و بودند خانم دو

گ رسید،یم نظر به پریده کیم پرسبچه رنگ  که دخی 

 با و بود تلخ حسان   اوقاتش انگار هم بود گرفته را دستش

ی به درهم هایاخم  به هایشچشم که کردیم نگاه دخی 

 .زده شگفت و بودند آشنا شدت

 ...دانمنیم کجا اما امدیده را او جان   کردمیم حس

 هایچشم خشم برق لحظه همان که چرخاندم را رسم 

 .کرد متعجبم پوالد

 

 جلو قدیم آشنا دخی   همان که چرخاندم را رسم دوباره    

کآن که آمد  و گرفت پشت از را دستش اخمو دخی 

 :گفت زده هول و داشت نگهش

 .اجازه با نباشیم مزاحم واقعا، ببخشید -
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ب به بود آشنا برایم که ییک آن  با و کشید را دستش ض 

 :چرخاند ما سمت را رسش دوباره غره چشم یک

 .که نمیشه دیر بیا یسنا -

ک آن ون را نفسش عصن   نام یسنا دخی   با و کرد فوت بی 

 :غرید آرام حرص

 .کن تمومش لطفا یاسمن -

 

  !یاسمن

 !یاسمن

 !باشد یاسمن او شدنیم باورم

 .اصال بود دیگر یاسمن یک شاید

 چه؟ رنگ عسیل و درشت هایچشم آن اما

 که وجودی با هم آن بردم یاد از را اشچهره چگونه

 !بودم؟ هایشعکس شاهد همیشه
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 و چرخاند را رسش که چرخاندم پوالد سمت را رسم    

 .دوخت هایمچشم در را خشمگینش نگاه

 و کنمنیم اشتباه من که این بر بود مهر انگار پوالد خشم

 .بودم دیدارش مشتاق اوایل که نامیست یاسمن همان این

 .ندادم پوالد متعجب نگاه به اهمین   و شدم بلند جایم از

 !بود برخاسته خواب از مدارم سیاست و مارموز خوی

 

 .بودم گرفته یاد "مادرم" از را این    

 و شوم زده شگفت شدیم باعث همیشه او سیاست

 .کنم تقلید را او کارهای

 به امروز که چرا رسیده رس مناسن   وقت گفت شدیم

 و بودم رسیده خودم به حسان   هایمگچ از رهان   مناسبت

 وسواس با نبودنم، پلیس و چادر نبود خاطری  به طرق   از

 .بودم کرده آرایش

 خودم باید گفتیم همیشه مادر اما، نبودم بی    برتر خود

 بیشی   و بیشی   نفسم به اعتماد تا بدانم عایل همیشه را

 .شود
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 !شدمیم مدیونش گایه اما، کرد مادری کم حقم در مادر

 

 این گذاشتم نمایش به را هایمدندان و زدم لبخند    

 را هایمدندان وقن   گفتیم دریا دید،نیم هرکیس را لبخند

 .شومیم ترجذاب دیگری وقت هر از گذارمیم نمایش به

 را دستم یاسمن کنجکاو و گر جووجست نگاه برابر در

 :گفتم صمیمانه و بردم جلو

 درسته؟ باشر  یاسمن باید -

 

 :انداخت باال ابرون   و گذاشت دستم در را دستش

یم زده شگفت منو همیشه پوالد یسلیقه ستاره، تو و -

 .کنه

 

 .بود برده بون   سیاست از هم او پس

 .واقعا بودم دیدارت مشتاق عزیزم، لطفته نظر -
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 زور، کیم و عمد از من اما، بود گرفته را دستم هنوز او

 را دستش رسعت به هم او که  کشیدم عقب را دستم آرام

 او به حرکت این از بد حیس کردم احساس کشید، عقب

 قرار نوسان در هایمچشن میان هایشچشم داد، دست

 باال را ابرویش تای یک و داد قورت را دهانش آب گرفت،

 :داد

 !متقابیل حس چه -

 

 با سخن به مییل پوالد که بفهمانم او به داشتم دوست    

 .بود کم هایشاخم و پوالد اکنون رفتار ندارد، تو

 :گفتم پوالد به رو و چرخاندم رسم

 !جان پوالد -

 به دست با که کرد رصدم وحشتناکش هایاخم با    

 .کردم اشاره یاسمن
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۷۱_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 :گفت خنده با یاسمن

 بایک ندارن، صحبن   هم به مییل معتمدنیا آقای فکنم -

 .بشیم کالم هم همرسشون با خوایمیم یکم نیست،

ارت لبخندی آن از بعد  عمد از و داد تحویلم بار رسر

 .افتاد راه به پوالد کنار صندیل سمت

ی یاسمن به توانستمنیم  نبودم راض   قطعا ویل بگویم چی  

 دوختم پوالد به را نگاهم فقط پس بنشنید، پوالد کنار که

 .ببینم را العملش و عکس تا
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 عقب را اشصندیل پوالد بنشیند، خواست تا یاسمن

 رسعت به یاسمن هایچشم و شد بلند جایش از و کشید

 .شدند گرد

 جریان دلم در ذوق   و شوق چنان که دانستیم خدا فقط

 شده باران ستاره هایمچشم کردم احساس که گرفت

 .است

ی احساس با  با جنگ به و نشستم صندلیم روی بهی 

 .تاختم یاسمن

 را ایپرسبچه دست که ناراض   و اخمو یسنای به پوالد

 :کرد اشاره بود گرفته

 .بشی    خواهرت کناره بفرما -

  .نشست صندیل روی من کناره و چرخید آن از بعد

 .دادم هایشاخم تحویل لبخندی

 !اخمون   جدیدتم زن با پوالد -

 تونعاشقانه خلوت مزاحِم  نکنه ببینیم، هاتوخنده بده وا

 شدیم؟
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 :زد پوزخندی رسعت به پوالد     

 برای فقط باشه ایمخنده اگر مزاحیم، خال، تو زدی -

 .هرکیس نه س،ستاره

 

 الیه ای گرفت، پوالد بودن رک از خبیث حالن   لبخندم

ر قرباِن  به من
ُ
 چنان بروم، دهانش از ریزان گوهر و د

 .نداشت معنا رسما دیگر که کرد وجودش از گرم را پشتم

 

 جمع به حاال که  یسنا به و زد خندینیش مکث با یاسمن

یم عمیق هاینفس عصبانیت از و بود شده اضافه ما

 :گفت کشید

 خییل انگار ستاره نبودم، بد من هم همیشه یسنا، بین  یم -

 ما یخونه تو دعوا که بود گرفته و پوالد چشم پیشا وقت

 !اصال نبودم پوالد با ماموریتا تو که من بود، حاکم
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 طرز به که آغوشش در کودک رس بر ایبوسه یسنا    

 .زد بود آرام عجین  

 به خودت داشی    نگه راض   واسه عزیزم، یاسمن -

 .نزن چنگ ُمهمالت

 

 !اوه

 یسنا کردمیم فکر ابتدا در که چرا شدم، زدهشگفت جدا

 .کردمیم اشتباه انگار اما است یاسمن پشتیبان

 :گفت حرص با یاسمن

 من به نگاه این وقت هیچ پوالد بنداز، بهشون نگاه یه تو -

 .بکنم کارو اون داشتم حق من پس نداخت،نیم

 ...زدیم حرف خیانتش از راحت چقدر

 و گرفت را من دست و شد بلند جایش از رسعت به پوالد

 .کشید

 .شوم بلند شدم مجبور
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 می    روی و درآورد پنجایه تراول دو پولش کیف از

 :گفت گرفته صدان   با و انداخت

 خوبه که زن   این از غی   نه و بود ایکهنه عشق نه -

 صادقانه .خرابه عمرش آخر تا خراب که زنیم خوبه،

اف  .گفتناته پرت و چرت از ترتحمل قابل خیانتت به اعی 

 

خالص انگار  .زد یاسمن به را تی 

 به شدم، نگرانش ایلحظه که .برد ماتش چنان یاسمن

ون هایشچشم گرفت، ایلرزه هایشدست باره یک  بی 

 مانند درست بود، شده گچ سفیدی به رنگش و بود زده

 .کودک

 

 شد، تنش مماس تنم وقن   و کشید را دستم محکم پوالد   

 .افتاد راه به و پیچید تنم دور را دستش محکم

 اما پیچیدیم کمرم دور را دستش جدیدا که بود درست

 را یاسمن سوزاندن یجنبه فقط حرکت این بودم مطمی   

 .دارد همراه به
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 ...دارد ادامه داستات این��

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۷۲_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 سکوت در مدت تمام اما بودیم شده دور چقدر دانمنیم

 .بود گذشته

 و بود درهم هایشاخم چرخاندم؛ پوالد سمت را رسم

 کمال و تمام را او من و نیست دنیا این در بود مشخص

 .خواستمیم خودم کنار
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مم  پیچیدم کمرش دوره را دستم دو هر و زدم عقب را رسر

 .دادیم ادامه زدنمان قدم به و

 نکشید طویل و چرخاند سمتم را رسش که کردم احساس

د تنش به را تنم که ون موهای بر ایبوسه و فرسر  امزده بی 

 :کاشت

 .نکن فکر زنیکه اون حرفای به -

 یاسمن وجنات از نبود، فکر به نیاز کشیدم، آیه

 .است پشیمان چقدر بود مشخص

 .بود پشیمون زیادیم انگار -

 دارم و دارم و زنم من داره، ربط من به مگه !بدرک خب -

 ربط تو و من به دارن مردم حیس هر کنم،یم رو زندگیم

 .نداره

 

 که بود گفته حرفش این با کل در .بود صحیح حرفش   

 یمغازه دیدن با من و ببندم کیل طور به را موضوع

چشم و کردم استقبال موضوع بسی    از بهداشن   آراییسر 

 :زد برق هایم
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 .بخرم مو رنگ من مغازه اون بریم پوالد پوالد -

 

 :گفت گیج

 .کن   رنگ خواییم رو کجات ج   واسه -

 :کردم نگاهش چپ چپ

 .که زنننیم که بغل زیر به رو مو رنگ -

 .اومدیم بهم خییل کنم بلوند دوباره رو موهام خوامیم

 :کشید درهم اخم

 .نکرده الزم باش ساکت -

 :زدم نق

 .میاد بهم خییل دارم دوست من اما -

 :کرد هدایتم ماشی    سمت

راه بسوزون   مغزتو خواییم نخور، بدرد موادای این چیه -

 راض   موهات رنگ از باید که کیس هست، هم دیگه های

 بمایل رو زهرماریا این کن  یم بیخود خودتم راضیه، باشه،

 .تکله به
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 :کوبیدم زمی    به پا

 .دارم دوست منم کی   یم رنگ همه دیگه بریم پوالد اِ  -

 :کرد باز را ماشی    جلوی در و کرد باز را ماشی    قفل

 جای به پسندمیم طوریهمی    من .داری دوس بیخود -

 ثواب بخر خوابا لباس این از تا دوسه بی   مو رنگ خرید

 .داره هم

 

 و شد خم کیم که کوبیدم شکمش در محکم ارنجم با    

 .گفت اج  

زنیم بخر، خواب لباس تعمه واسه برو -  یجنبه بخر پی 

 .باشه فراهم جمعه شب هم فانش

 :کرد راست را قامتش و زد خندیته

 لباس و رورسی با زنم که ایمجمعه شب منتظر فعال من -

تم خواب  .فضا بی 

 را هایملب آمدن کش جلوی و چرخاندم حدقه در چشم

 :گرفتم
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 .پرسم باش خیال همی    به -

 :زد چشمیک

 .بمونه خیال این به باید گ گمیم بهت شموقعه به حاال -

 .شد سوار رسیــــع هم خودش و نشاندم ماشی    داخل زور با

 ...زورگوی

 !کنم اضافه را " داشتن   دوست"خواهمنیم هم اصال

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۷۳_پارت#

 عسکری_لنا#
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 فعال دانستمیم که جاآن از همراهم تلفن خوردن زنگ با

 ستار به نگایه ابتدا ندارد، را امشماره کیس عیل جز

 الویه سال کردن درست حال در حوصله با که انداختم

 .بود

ون جیبم از را همراهمتلفن و کردم صاف را گلویم  بی 

 .کشیدم

 :گذاشتم گوشم روی را تلفن و کشیدم را سی    ایکون

 .عیل بگو -

 :کشید پوق  

؟ -  خون 

 

هان   یعن   این .رفت طفره      .هست خی 

 .نرو طفره -

 که این حدس و شد بلند هاماشی    متوایل هایبوق صدای

 .نبود سخت اصال باشد جاده در

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 میگه بزنم، حرف حن   نذاشت شکاره، دست از حسان   -

 .شسته اسید با ازت رو دستش

 از زدم حرف باهاش من که تارج   این بیاد راه دونمیم بعید

 .شده بدتر هم قبل

 

 .چرخاندم حدقه در را هایمچشم    

 .بود من تقصی   هرچند داشتم، کم را ییک همی   

 .بده رو شمارش -

 دمیم بهت خواییم کنهیم عوض شماره یه این داداش -

ط اما  .خاموشه االن بندمیم رسر

 

 فریاد داشتم نیاز بردم، فرو موهایم الی کالفه را دستم

 .کردم که حماقن   همه این از بزنم

 :گفت نگران صدان   با عیل

، ...پوالد -  حرف طرز .ندارم تارخ به خون   حس من ببی  

 با داره نیست معلوم احمق این بود، کننده نگران زدنش
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 شده بدتر وضعش ترسمیم کنه،یم غلط چه خودش

 ...مدت یه این دون  یم که تو باشه

 

 بد حالش تارخ اگر که چرا کند، کامل را حرفش نگذاشتم

 رخ برایش اتفاق   اگر که چرا .زدمیم آخر سیم به من شدیم

 .بود نخواهم تقصی   ن   نی    من دهد،

 .مطمئنم افته،نیم واسش اتفاق   !نه -

 

یم یهو نیست خودش مراقب اصال این واال بگم ج   -   

 .کنهیم قایط روغن آب بین  

 .باشم دیگری راه فکر به باید کشیدم، پوق  

 .تو نداری کاری کنم،یم یکاریش -

 .برسون زنتو سالم قربونت نه -

، سالمت -  .فعال باشر

*** 
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 طرف هر به آزادانه و نبود نشسی    به حاض   اصال ستاره

 .رفتیم

 و باشد شده رها قفس از که ایپرنده مانند درست

د لذت پرواز از بخواهد  .بی 

خانه در زدن   هم به چشم در بود هااتاق در باریک  آشی  

 .شدیم دیده

اض که هم را چندباری  غر کیل و غرهچشم با کردم اعی 

 ایبهانه با نهایت در و نشستیم زمی    بر دقیقه پنج زدن

 .شدیم دور هایمچشم جلوی از

 در شدم غافل او از تا داد ادامه کارهایش این به آنقدر

 ذکرم و فکر تمام و شدم تارخ فکر در غرق کامال نهایت

 راض   وقن   همآن ببینمش توانمیم چگونه که شد این

 !نیست؟

 

 

 

. 
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 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۷۴_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

  .بودند کرده نگرانم عیل هایحرف

 از بود، گذرانده بدبخن   در را عمرش نصف از بیشی   تارخ

 .بودم نگران کند رس بدبخن   در هنوز کهاین

 اگر راسن   به کردم؟یم چه باید دیدارش برای واقعا

وع کجا از بگویم؟ چه باید دیدمش   کنم؟ رسر

 !کردمیم رفتار خام نوجوان یک مانندِ  درست من خدای

 

 هایچشم با و پریدم جا از و ترسیده ستاره جیغ با     

ه ستاره به شده گرد  :شدم خی 
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  کنه؟یم درد کجات چته؟ -

 ...دی همینه دینیم گوش حرف بفرما

 

 :کرد نگاهم چپ چپ و پرید حرفم وسط

 یه جاستاین مشکل کنه،نیم درد جامهیچ من پوالد -

ه بهم هادیوونه مثل تو کنمیم صدات دارم ساعت  خی 

 .شدی

 

ه؟ من؟  وقت؟ چه اصال خی 

 :دادم عقب را موهایم و کشیدم پوق  

ی بودم فکر تو ببخشید -  شده؟ چی  

 

 :کرد نگاهم مشکوک   

 .زننیم در دارن -
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  به انگار
 
 را در صدای که بود شده فعال رادارهایم تازگ

 :شدم بلند جایم از رسیــــع شنیدم؛

 .کیه ببینم برم من باشه -

 

 راه به خانه در سمت نی    من نزد، حرق   و داد تکان رس    

 و رفتم پایی    هاپله از هایم،دمپان   پوشیدن از بعد و افتادم

 .دادم رسعت هایمقدم به درحیاط به رسیدن برای

 باز را در در، قفل یزبانه کشیدن با و رسیدم در پشت

 عیل همچنی    و مهدی آقا خانم،هدیه به نگاهم که کردم

 .افتاد

هدیه سالم با اما شدند گرد عیل حضور از هایمچشم

ون شوک از خانم  کردم، جور و جمع را خودم و آمدم بی 

 :رفتم عقب و نشاندم لب به کوچیک لبخند

  .کردین یادی عجب چه خانم هدیه خوبی    سالم، -

 :شد حیاط وارد و خندید آرام

 یا گفتم مهدی آقا به بود، شده تنگ واستون دلم صبح -

م خودم یا برییم منو  .می 
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 :شد تر کشیده اشزبان  خوش از لبخندم

 .تنهاییم هم ستاره منو اتفاقا چشم، روی قدمت -

 :زد امشانه بر را دستش مهدی آقا

 .ها دزدیدین منو زن قاپ و روستا اومدین باز -

 

 :گفت خنده با بود افتاده راه حیاط در که خانم هدیه

 .بردار حسادتا این از دست مرد، -

 

 کوتاه را دیگر هم کهاین از بعد و خندید بلند مهدی آقا

 راه به خانم هدیه رس پشت هم او کشیدیم آغوش در

 .افتاد

 .شود خانه وارد گشاد نیش با که بود عیل نوبت حاال و

 :کوبید امسینه به را مشتش سالم بدون

 .باشیم نزده بهم خلوتتونو -
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 :کردم نگاهش چپ چپ

؟ آدم تو -  نمییسر

 

 :زد چشمیک    

 .خوردمنیم کتک تارخ از که شدمیم اگر -

ی آوری یاد با شان هایدرگی   :زدم تلچ   لبخند طی  

 .کنم پر جاشو تونمیم بخوای اگر -

 

 :برد باال تسلیم ینشانه به را هایشدست

 البته بچسبم خانم هدیه به میدم ترجیح نیسن   ایمن تو -

مرده این اگر  .نذارتم هامبچه حرست تو ساله هفتاد پی 

 

 رس پشت دیگر هم با در بسی    با و زدم کوتایه خندهته

 به  "عشقا مرغ"عیل قول به یا و مهدی آقا و خانمهدیه

 .افتادیم راه
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۷۵_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 

 :رفت باال خانم هدیهصدای که بودیم هاپله پاگرد در

 خوای؟نیم مهمون خونه، صاب -
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 به باران ستاره هایچشم با ستاره که نکشید طویل    

ون خانه در از رسعت  .آمد بی 

 :غریدم هوان   که کرد نخواهد رعایت دانستمیم

 .کی   نیم فرار تریواش -

 هاپله از پایش، استخوان بودن ضعیف و من به توجهن  

 :انداخت خانم هدیه آغوش در را خودش و آمد پایی   

 واستون حسان   دلم اومدین شد خوب چقدر خدا وای -

 .بود شده تنگ

 

 گلش از گل شده، باز هایگچ دیدن با هم خانمهدیه

وع و شکفت  زیر عیل که کرد رفی    صدقه قربان به رسر

 :کرد وزوز شیطنت با گوشم

 .نکرد حسابت شلغم اندازه رسما -

ه هایشچشم به و چرخاندم سمتش را رسم  :شدم خی 

 بدی؟ دست از و فکت نیست حیف -
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 :انداخت باال را ابروهایش تندتند و زد گشادی لبخند    

 هسن   آدیم چه تو ببی    کنه آدمت تونهیم ستاره فقط -

 ...برنم پست از هم خانم زهرا که

 آخش و شد رسخ صورتش که کوبیدم شکمش به را آرنجم

 .درآمد

 

 کردم، شل خباثت با را نیشم عملم ینتیجه از خوشحال

 و چرخاند رس کرد؛ قطع مهدی آقا با را صحبتش ستاره

 :گفت بود دیده را عیل تازه انگار شد، گرد هایشچشم

 خوبه؟ حالتون شد؟ چتون ندیدمتون، اصال آقا عیل ا -

 

 :گفت خفه صدای با و کرد مصلحن   ایرسفه عیل    

 .عالیم بله -
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چپ که بود کرده درک خوب را خبیثم لبخند انگار ستاره

 به را همه و چرخاند را رسش دوباره و کرد نگاهم چپ

 .کردم همرایه او با هم من و کرد دعوت خانه داخل

 

یم صحبت دری هر از و بودیم شده جمع هم دور    

 .کردیمیم سانسور را عیل هایشیطنت اگر البته کردیم

خانه از کلمه چند با نی    ستاره  .کردیم همراهیمان آشی  

 

 .پوالد -

خانه سمت  .شدم بلند جایم از و رسچرخاندم آشی  

خانه وارد  :کرد اشاره چان   سین   سمت که شدم آشی  

 .میام منم کن تعارف بی   زحمتن   -

وع مهدی آقا از و برداشتم را سین   حرفن    تعارف به رسر

ین   ظرف با ستاره بعد چندی و کردم  آقا که هان  شی 

خانه از بودند آورده خانم هدیه و مهدی ون آشی    .آمد بی 
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 را فنجانش ناز، کیل و کردن نازک چشم پشت با عیل

 باق   فنجان دو و سین   خواستیم دلم عجیب و برداشت

 .کنم خایل رویش را مانده

ین   کردن تعارف از بعد ستاره و نشستم قبلیم رسجای  شی 

 جاگی   کنارم آخر در و گذاشت وسط را ظرف عیل، به

 .شد

 

 :گفت و کرد ستاره به رو خانم هدیه

 .کردین باز رو گچا گ خانم، کن تعریف -

 

 جانش در ها گچ شدن باز از هنوز که ذوق   با ستاره

 :گفت بود مانده

 از هفته آخره ایشاهللا کردیم بازشون رفتیم امروز -

 .شمیم راحت موندن که همیناییم
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 دوباره عیل که گفت  "شاءهللاان"دلش ته از خانمهدیه

 :گفت شیطنت با و کرد باز دهن

 باق   این کهاین از قبل خانم، ستاره نکنید درنگ نظرم به -

 بزنید، پوالد به لگد و چک چندتا یه کنید باز رو هامونده

 و خوشمزه بیس پوالد خور کتک که بگه براتون جونم

 .ملسه

 که بود عیل خوده هم نفر اولی    و افتادند خنده به همه

وع و کرد باز تمساح مانندِ  را دهانش  .کرد خنده به رسر

 کردم، بسنده غره چشم به البته بود گرفته امخنده نی    من

 .بود لبم بر لبخند هرچند

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#
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 ۱۷۶_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

*** 

  رس که شد بلند جایش از مهدی آقا
 

 رفت؛ باال او با همیک

 :گفت و داد باال را هایشآستی   

 .الصاله عیل یه گذشته، اذان از ساعته ربــع خانم پاشو -

 

 :شد بلند جایش از گویان عیل یا نی    خانمهدیه

 .بریم -

ون مهدی آقا د وضو حوض آب شی   با تا رفت بی   و بگی 

خانه به کیس مننشی    از چون خانم هدیه  دید آشی  

د را وضویش جاآن تا رفت نداشت،  .بگی 
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 دل و خواندمیم درمیان ییک را نمازم روزها این که هم من

 خدا با داشتم دوست عجیب امشب اما، دادمنیم نمازم به

 مهدی آقا به تا افتادیم راه به عیل همراه پس کنم اختالط

 .رسید گوشم به در صدای موقعه همان که بپیوندیم

 :گفتم کوچیک اخم با و چرخاندم عیل سمت را رسم

 بیاد؟ شما از بعد بود قرار کیس -

 

 :انداخت باال را هایششانه    

 .نکنم فکر نه -

 

ون راهرو در از و انداختم باال ایشانه  صدای که رفتم بی 

 .شنیدم کیس با را مهدی آقا صحبت

 بود ایستاده در رویروبه که مهدی آقا به و کرده اخم

ه  کنجکاوی با .کرد باز بیشی   را در مهدی آقا که شدم خی 

 :پرسیدم

  کیه؟ عمو؟ -
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 :چرخاند سمتم را رسش مکث با مهدی آقا    

 .پرسم دارن کار تو با فکنم -

 !بود هامون نکند پرید باال ابروهایم

 

 .داخل بیان بگو -    

ی بالفاصله  بود آغوشش در که نوزادی با الغراندام دخی 

 .ایستاد کناری و شد خانه وارد

 اما، گذراندم نظر از در دم چراغ نور زیر را اشهچهر

 .نرسید نظر به آشنا برایم اصال

 این و است کیس چه بفهمم تا رفتم پایی    آرایم به هاپله از

 نگاهم موقعه همان که .دارد کاری چه من با شب از وقت

 .بود ایستاده در دم که کرد پیدا تلق   مردی نگاه با

 باور .بازماند حرکت از پاهایم ایستاد، زمان ایلحظه انگار

  نکنم؟ یا کنم
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 که اخمالون   یچهره آن تیپ، آن قواره، و قد این     

 برایم وحیسر  هایچشم آن دید،نیم خودش به اصالح

 .بودند وحشتناک سونایم یک مانندِ 

 این چرا است؟ خودش اصال بیدارم؟ خوابم؟ اینجا؟ او؟

یم نظر به تررحمن   آنقدر چرا تر؟وحیسر  تر؟ترسناک قدر

  آمد؟

 !پوالدم؟ خواینیم مهمون -

   

 مطمی    اگر و لرزاند را تنم تمام ایلحظه برای صدایش    

 چند مگر .است تارخ همان این شدم مطمی    اکنون نبودم،

شخصیت چون صدایشان که داشت وجود جهان در تارخ

 باشد؟ سینمان   هایفیلم ترسناک های

 

 ایگونه به کرد، باز کامال را هایشدست و شد وارد     

ک پیشان   به تقریبا  بازویش که  .بود چسبیده دخی 

نیم سمتم به افتادنش راه حن   و بودم شوک در هنوز

 !بود آمده او دهد، تکانم جا از توانست
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 و شوکه حایل در عیل صدای که رساند من به را خودش

 :رسید گوشمان به بود ریزان آن از بودن متعجب

 !تارخ؟ -

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۷۷_پارت#

 عسکری_لنا#
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 ایستاد، رویم به رو که این محض به

 رسیعش حرکت متوجه بخواهم تا و شد مشت دستش

 از اختیارن   آمد، فرود صورتم در اشسنگی    مشت بشوم،

به شدت  .بود شده خفه امسینه در نفسم و شدم خم ض 

ک آن کشیدن هی    صدای  و مهدی آقا صدای با دخی 

 .شد همزمان گفتند، "ابلفضل یا" همزمان که عیل

 !بودند کرده احساس را راه در طوفان نفر سه هر

 

 که دیدم را مهدی آقا و داشت نگه را بازویم رسیــــع عیل    

 اشسینه روی را هایشدست و ایستاد تارخ روی به رو

 .گذاشت

 بیابان   غول آن یسینه تا فقط قدش که مهدی آقا بیچاره

 .رسیدیم

 :گفت بهت با عیل

 !تو؟ برنداشن   دست هنوز عادت این از تارخ -
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 که چرخاندم آرایم به را رسم    

 :گرفت باال را اششده پیچ   باند دستان تارخ

 "رفیق"متاسفم -

 ش*فح حکم که کرد ادا طعنه با و غلیظ جوری را رفیق

 انداخت، جانم به آتش بدجور داشت، برایم را ناموش

 !بد خییل

 

 :داد ادامه   

 .کنم گرم و رو دستم خواستمیم -   

 

 برای هم عیل که آمدم جلو قدم دو و کردم راست قامت 

 کیم بود تنگنا در که مهدی آقا آمد، جلو من با احتیاط

  تمام هاگذشته عادت به .کامال نه اما، کشید کنار
 

دلتنیک

 در تا آوردم باال را مشتم ریختم، فرو دستم در را برایش ام

 شد غالف تارخ توسط هوا در مشتم که بکوبم صورتش

 قدرت با و آوردم باال را دومم دست مشت رسعت به که

 !کوبیدم تارخ شکم در
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 گرفت را دومم دست مچ اما، شد خم درد از بالفاصله     

 دستم نشدن شکسته برای که چرخید ناگهان   خییل و

 به دو هر بیایم خودم به تا و بچرخم او با شدم مجبور

 .افتادیم زمی   

وع تازه این و  .بود ما هایبزن بزن و دعوا ماجرای رسر

 بار یک نوبن   درد، از ایناله با گایه فقط حرق   هیچ ن  

یم اشحواله را هایممشت و نشستمیم شکمش بر من

 .او بار یک و کردم

 کنند جدایمان هم از داشتند سیع دو هر وعیل مهدی آقا

 را خاک و گرد و خوردیم،یم غلت زمی    روی مدام ما اما،

 .بیاییم کوتاه خواستیمنیم جورههیچ و بودیم کرده بلند

 

 

 

 ...دارد ادامه داستان این
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 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۷۸_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 هدیه صدای که بودیم زمی    بر هایمانزدن غلت همی    در

 ترس که بود ستاره صدای همه از بدتر اما، شد بلند خانم

 .بود هویدا آن از اضطراب و

 یادم تازه دارد، وجود ایستاره بود آمده یادم تازه انگار

 قدغن برایش وحشتناک هایصحنه این دیدن بود آمده

 .بود

 بود رفته یادم حن   من بودند، ماجرا طرف یک شاید هااین

 .ترسدیم و است متنفر تارخ از ستاره

 هایشگفی    پوالد به توجهن   و حرص با
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 کردم صورتش یحواله مشن   و نشستم تارخ شکم روی 

 :گفتم حرص با و چرخید صورتش که

 ...بی   زدی یایع   مادرت شکم از -

 

 را مشتش و نشست شکمم بر و زد پسم قدرت به تارخ

 را لگدش اما شد کشیده عقب عیل توسط که برد باال

 خودم در و کردم بلندی یناله که کرد پرت شکمم سمت

 :پیچید گوشم در تارخ عصن   صدای که شدم جمع

 ...یابوی ببند -

 

؟ - ؟یم غلط چه اینجا تو...تو ج   !کن 

 

 .گذاشتم پیشانیم بر ایچارهن   چون و درد با را دستم    

وع دعوا جدید راند حاال شد، تمام  .شودیم رسر

 با و چرخید سمتش تارخ که کردم باز را هایمچشم

 :گفت تمسخر
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 پات که بینمیم شکسته؟ پا و دست یخاله خان چطور -

 !شده خوب

 

 .نبود که نبود بشو آدم تارخ لعنن  

 :گفت لرزان صدان   و حرص با ستاره

؟یم غلط چه اینجا -  کرده؟ دعوتت احمق   کدوم کن 

 

 به دست با و رفت باال ترسناکش یقهقه صدای هوان      

 :کرد اشاره عقب

 میدون   ویل ...نامحسوس خییل البته احمقت، شوهری  -

 .بذارم جوابن   رو کیس دعوت نمیاد دلم من دیگه،

 

 :گفت رفته وا صدان   با ستاره

 !پوالد -

  !من خدایا نمیشه باورم کردی؟ دعوت و تارخ تو ...تو
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 .داشتم کم را ییک همی      

 دوباره ستاره که این برای فقط من و گرفت را دستم عیل 

وع نشود ناراحت  که توضیحان   کردم، توضیح به رسر

 :ارزدنیم مفت دانستمیم هم خودم

  ...توض   میگه رسر  داره -

 

نرده به لگدی سالمش پای با غم، و حرص با ستاره ناگهان

 .رفت خانه داخل به و چرخید و زد ایوان های

  ...باتوام ستاره -

 بود آورتشنج وضعیتم بشنود، که نخواست و رفت رفت،

 را جنگ میدان این تا کنم چه باید دانستمنیم که آنقدر

 :گفتم تارخ به رو حرص با کنم رسکوب

؟یم رو همی    -   خواسن 

 

 :زد خندیته باز تارخ    
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 از ترشیم ساخته، بهت بدجور داری زن میاد خوشم -

 ...جم شب از یا کنه محرومت ناهار و شام

 

خندهته صدای و کوبید اشگونه روی محکم خانم هدیه

 .خورد را اشخنده من چپچپ نگاه با که شد بلند عیل ی

 به وضعیتم اما بود گرفته امخنده هم من چرا دروغ

 با .باشم داشته خندیدن برای وقن   که نبود صورن  

 :غریدم و زدم تارخ زانوی به لگدی عصبانیت

 .بگی   گل -

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۷۹_پارت#
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  عسکری_لنا#

 

 

 

 اما زدم زانو پایش کنارهبالفاصله و شدم اتاقمان وارد

 نگه زانوهایش روی را رسش و نداد نشان العمیل و عکس

 .داشت

 پس را دستم شدت به که گذاشتم آرنجش روی را دستم

 .زد

 :کشیدم پوق  

 شدی؟ بچه ...ستاره -

 

 زانویم به محکم و کرد دراز را پایش آورد، باال را رسش    

 :کشید جییع   و کوبید
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 از تو، دست از شدم دیوونه نه شدم، بچه اره اره، اره، -

  این دست
 
 کمر میام تا نیومده خوشر  من به نکبت، زندگ

 .رسم تو کوبهیم خدا کنم دلخوش حرفات به و کنم راست

 

 نفسنفس با و کوبید رسش روی محکم را دستش همزمان

 چون را دستش زدن حرف تند و عصبانیت شدت از

 .گذاشت اشپیشان   بر بدبخن  

 

یم خوشبختت گفتم هستم، هامحرف پای هنوزم من -

 تو  واسه کنمیم دارم که غلط هر من کنم،یم یعن   کنم

  این و
 
 راه باهام خواینیم چرا  دمیم انجام دارم زندگ

 بیای؟

 

 :کوبید اشپیشان   بر را دستش    

  پوالد؟ بیام ج   راه بیام؟ راه -

 از کن  یم کاری کنم تکیه بهت خوامیم تا من المصب د

 .بشم پشیمون امکرده
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 :غریدم عصن  

 .نکن ترشخراب تو خرابه اعصابم همینجوری من ستاره -

 

 :زد پوزخندی

 هدیه رفن   اره؟ بود امشب واسه کردییم تارخ تارخ، یه -

 من مثال که کردی دعوت هم رو مهدی آقا و خانم

  اره؟ بندازم راه دعوا نخوام جلوشون

 .تو پسن   چقدر

 

ل و زدم عقب شدت به را موهایم  :غریدم شده کنی 

 من کیس، اومدن از نداشتم خی   من پیغمی   به پی   به -

 .نشدم شوکه کم خودم

 

 :نالید براق هایچشم با و زد پوزخندی و داد تکان را رسش
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 اره؟ زبونته رو تارخ اسم همش روزه چند و نداشن   خی   -

 زدی؟یم سینه به و سنگش یه کن   آماده منو خواسن  یم

 از من و اشگرمابه جینگه رفیق باز بیسر   که دادی استعفا

؟یم اینو بشم؟ بدبخت بیشی   این  از من پوالد خواسن 

 هان؟ بریزم رسم تو خایک چه تو دست

 

 روی همدیگر رس پشت بار چند محکم را هایمدست    

ل را خودم کیم تا کشیدم صورتم  :کنم کنی 

 آخر تا تارخ که کن فرو گوشت تو خوب اینو ...ستاره -

، و من رفیق عمر  اگر منم نخوای، چه بخوای چه عیلی

 فقط عقله،ن   توی خاطره به فقط خورمیم یه*گو دارم

 زندگیم؟ رو گذاشته و چشش گ بفهمم کهاین واسه

 حالیته؟ خوامیم بدبخت من از ج   بفهمم

 مبادا لرزیدیم دلم و دست بند یه من امروز ...نیست نه

 تو ویل بشم رسگردون دوماه دوباره بیسر  دور اینچ یه ازم

 فهیم؟یم رو این

  .بفهیم که خواینیم و فهیمنیم نه
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 روی روان هایاشک با را اشخورده گره مشت    

 :کوبید امسینه بر صورتش،

 نلرزیده، تنم کم بفهمم، که خوامنیم چون نفهمم من اره -

 خسته توام، زن مثال که االن چه و کیارش زمان تو چه

هان   فهمیدن از شدم
 خسته کردن، وسیاه روزگارم که چی  

 توهم کاش و بفهمم رو تو ازحرکاتت باید کهاین از شدم

 .نداری که داشن   درک یکم

 

 :زدم بشکن  

 همینجوری قراره عمرت آخر تا و نفهیم یه تو دقیقا -

  این به دارم من بفهیم خواینیم بری، پیش
 
 چراغ زندگ

 کنمیم کاری هر که بفهیم خواینیم میدم، نشون سی   

 خواینیم بشه، صاف باهام دلت که این برای فقط

 دور به اونم باشر  من ماله کمال و تمام خوادیم دلم بفهیم

 هم منو زنم کردن خورد با خوانیم که کسان   فکر از

 !...کی    نابود
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۸۰_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

ه بر دست بروم، تا شدم بلند  نشد، اما گذاشتم دستگی 

 کرد چفت را پاهایم و سوزاند  را دلم هایشگریه هقهق

ون   که انگار  هیچ من و کشیدیم سمتش به مرا ماوران   نی 

 .آمدبرنیم دستم از کار
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ه او به و نشستم پایاش جلوی و برگشتم دوباره  .شدم خی 

 با و کردیم گریه دل ته از بود، چسباند دیوار به را رسش

دن  را صدایش داشت سیع صورتش به هایشدست فرسر

 .کند خفه

 جلوی رایه خدایا  کنم؟ چه باید دیگر حاال دانستمنیم

 توانمنیم تارخ بدون که بفهمانم او به چگونه بگذار، پایم

 اندازه همان به بفهمانم او به چگونه دهم؟ انجام غلط

 به چگونه است؟ من محتاج نی    تارخ تارخم، محتاج که

 خوب حالش که حاال چرا کیست؟ تارخ که بفهمانم ستاره

د را دستم خواهدنیم است شده  کند؟ حمایتم و بگی 

 

 بکشم پایی    تا گرفتم را هایشدست مچ دستم دو هر با

 :نالید گریه با و زد پس را هایمدست حرص با که

 حرست تو عمرت آخر تا ذارمیم بزن   دست بهم خدا به -

 .بیسر  رسگردون هامطب و هابیمارستان تو بچه،
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 درونم در که حرض اما لرزید خندیدن برای هایملب

م نادیده توانستمنیم را بود کشیده شعله  .بگی 

 بود، سخت برایم ستاره درک گایه واقعا

 در را درازی آن به زبان چگونه بغیل و آرام ظاهره این

 برعکس که دانستیم خودش اصال بود؟ داده جا خودش

 خوشمزه تواندیم چقدر گایه آرامش و آزار ن   ظاهره

 باشد؟

 

ل را هایملب      :گرفتم را هایشدست دوباره و کردم کنی 

 کمک بهم شدی خوب تو نبود قرار مگه عزیزم؟ ستاره؟ -

؟یم اذیت چرا هان؟ کنیم؟ رسنگون دشمنامونو کن    کن 

 

 :کرد فین   فی      

 تارخ اگر مخصوصا خوامنیم دیگه ویل بود قرار اره -

 رسه زیر همش معلوم کجا از اصال کنه، کمکمون بخواد

 .نباشه تارخ خوده
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 :زدم کوچیک لبخند

 به کاری باشه چرکی    دل دشمناش از که چقدرم هر اون -

 .بودم دوستش زمان   یه که من   دیگه نه نداره ناموسشون

 

 گرفتیم درد قلبم بردمیم کار به گذشته فعل که این از

 دلش دیگر کردیم ثابت که بود ایگونه به تارخ ظاهر اما،

 .باشد داشته من چون دوسن   خواهدنیم

 او از حن   من که کردیم درک کاش بود، عذاب برایم این و

ترن   هم  !بودم خی 

 

 

 :غرید و گذاشت هایشگوش بر را هایشدست ستاره    

 برو کن، ولم فقط نکن، تارخ تارخ، من واسه قدراین -

 .برو بیام، کنار کارت این و خودم با بذار
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 از نشان این و گفت جیغ با تقریبا را آخرش یکلمه

 .بود کرده تحریک را اعصابش که بود فشاری

 دست از کاری کردیم خی   به باید خدا را ماجرا این ته

 ...آمدبرنیم کیس

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۸۱_پارت#

  عسکری_لنا#
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ون رفته فرو درهم هایسگرمه با اتاق از  خسته و آمدم بی 

 انداختم زمی    بر را خودم تقریبا ستاره، با زدن کله رسو از

 .دادم تکیه دیوار به و

 ستاره تا امشب کردم،یم آمده نی    بعد برای را خودم باید

 .شدیم حرام برایم خواب کردمنیم متقاعد را

ک همان به نگاهم که آوردم باال را رسم  افتاد جوان دخی 

 .باشد ستاره همسن آمدیم نظر به که

چشم اما داشت آرام ظاهری و بود نشسته رویم به رو

 !هایش

 

ها نوع آن از باریدیم هایشچشم از رسکیسر       به که دخی 

 .نیستند مستقیم ضایط هیچ

س از ایحاله هایشچشم   .داشت خود در را بودن نی 

ل همرس انتخاب در تارخ که الحق
ُ
 متناسب .بود کاشته گ

 .اندام از جز به نظر، هر از خودش با

  .بودند فنجان و فیل هم برابر در
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 .چرا تارخ به نسبت اما، نبود کوتاه همرسش

  و زن اهل که تارج   بدانم بودم شده کنجکاو
 
 نیست زندگ

 !داده ازدواج به رضایت چگونه

 

یم را تارخ من وگرنه بود میان در عشق پای شکن      

 رفت،نیم جوی یک در آبش جماعت زن با شناختم،

 .منفعت پای هم شاید

ک نبود معلوم  .است ساخته تارخ با چگونه بدبخت دخی 

ه نوزادی بود، آغوشش در هم نوزادی  شبیه که رو سی  

  .نبود کدامشانهیچ

ه تارخ نه ، آن نه و بود سی    !نبود؟ هاآن یبچه نکند دخی 

 

 همرسش به ابرو با کردم، نگاه تارخ به و زدم پوزخندی     

 :کردم اشاره

 که چیشده حاال نبودی، اهلش ساخته، بهت بیشی   توکه -

 ؟...و ذهاب و عیاب و اوالد عیال
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نیش و گذاشت نعلبیک در را چایش باریک کم استکان    

 :دوخت من به را اشوحیسر  نگاه و زد خندی

 !طعمه دزدیه، -

 

 خدایا آه کدامشان؟ "طعمه دزدی،" .پرید باال ابروهایم    

 !بود؟ برنداشته کارهایش از دست هنوز لعنن   این

 

 :گفتم متعجب 

 کدومش؟ -

 :زد پوزخندی    

 !دوش هر -

 

 .بود نگرانش عیل که نبود سببن   .تارخ تو به لعنت    

 :گفت تعجب و اخم با عیل
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 دزدیدی؟ رو دو هر االن تو یعن   -

     

  عادت به   
 

ک به و گفت کشداری نچ همیشیک  اخم دخی 

 :کرد اشاره کنارش یکرده

 پیش برنامه طبق کامال ،"ایلخان   آذر" کنمیم معرق   -

 یطعمه یه شایدم بود، خون   دزدیی  خب ویل، نرفت

 .دزدید خانم طعمه شخصه، رو بچه اون و ...عایل

 

 آن نام آذر دخی   آن کهاین از نه شدند، گرد هایمچشم

 یک که بودم رسیده جایگایه به که این از دزدیده، را بچه

 صافصاف و بنشیند رویم به رو راستراست دزد دخی  

 .بزند زل هایمچشم در

 .رستق نگاه آن نبود جهتن  

 صدایش بالخره که بود زده خجالت کیم و عصن   نظر به

 :پیچید لغزشر  هیچ بدون

 .کردی مجبورم تهدید با که کن اضافه اینم -
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 هر به را همه تارخ زیاد، نه البته بود شده جالب ماجرا

 .گزیدنیم هم ککش حن   و کردیم مجبور کاری

 و گزید لب دوخت، هایشچشم به را ترسناکش نگاه تارخ

 :انداخت باال شانه نهایت در

 .دزدیدی تو که بالخره -

 بود آمده که این از اصال انگار .گرفت رو و کرد اخم

 در زور با که بود مشخص کامال .نداشت رضایت اینجا،

 .داشت حقم .است تارخ تحمل حال

یم را ستاره حرف که بود هان  همان از آذر کنمیم فکر

ی طبق فهمید،  تارخ از نی    دخی   این انگار دیدمیم که چی  

 .داشت نفرت

 

 لحظه یک حن   تارخ و بود شدن سنگی    حال در جو    

 برای نی    من و داشتبرنیم من روی از را اشخصمانه نگاه

ه هایشچشم در نیاورم کم که این  .شدم خی 
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این تمام با اما، کند نگاه گونه آن که داشت حق تارخ شاید

 .شدیم سوارم قطعا دادمیم نشان خوش روی اگر ها

 هدیه آغوش در تقریبا را نوان   یبچه آذر ناگهان   خییل

 حرکت در سمت و شد بلند جایش از و انداخت خانم

 :شد بلند تارخ غرش صدای که کرد

 کجا؟ -

 

 :گفت حرص با و کرد باز را در

م رس -  .قی 

ون در از  .بست را در محکم و رفت بی 

ک  گونه این و بود تارخ با بود، ایگسیخته افسار دخی 

 چه خواستیم نبود رسش باالی زور اگر کردیم رسکیسر 

 .کند
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 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۸۲_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 خفه دوباره آورخفقان سکون   در جو در، بسی    از بعد

 :شکست را سکوت عیل که نکشید طویل اما شد

 چیه؟ واسه بازیا دزدی این -

 

 :توپید عیل به رسیــــع درهم هایاخم با تارخ    

 .نداره ربط تو به که اینه واسه -
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 :کشید پوق   عیل

 .نکنه فرار تطعمه -

 

 :برگرداند نعلبیک در را استکانش

 .بکنه نمیتونه غلط هیچ -

 

 گرفته حرصش تارخ دست از حسان   که خانم هدیه     

 :گفت بود

 بعد کن   بدبخت و مردم دخی   نمیاد خوش رو خدا -

 .بزن   حرف رسش پشت

 

 :زد خندیته بالفاصله تارخ

 حاِل  داره تازه من پیش اومد این خانم هدیه بود بدبخت -

 .برهیم رو دنیا

 

 :گرفت رو اخم با خانم هدیه
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 .برهنیم دنیا از لذن   جونش عذاب پیشه آدم -

 

 :زد پوزخندی تارخ

  ...ن   داداش نبودم من جونش عذاب -

 نداشت غیبت تحمل و بود گرفته وضو که مهدی آقا

 :پرید حرفش میان رسیــــع

 .پرسجان کن استغفار -

 

 :زد خندینیش و شد بلند جایش از بالفاصله تارخ

، پیشه - ن   دنیا از کردی رس عاشقونه رو زندگیت زنن 

ی ، خی  م من حاج   .هللا تقبلل بخون، نمازتو تو می 

 

 خانه در از بچه برداشی    بدون حرفش پایان از پس     

ون  .رفت بی 

 بردم فرو موهایم در بار چند کالفه را ودستم کشیدم پوق  

ون و  .کشیدم بی 
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 خودش کردن داغان حال در بودم دیده من که تارج   این

 .زیاد خییل بودم، نگرانش .بود

 :گفت و چرخید بود رفته پنجره دم که عیل

ه پیشه رفت -  .دخی 

 

 :کشید آیه خانمهدیه

ی این کنه،یم پرپر کاراش با داره و مردم دخی   -  که دخی 

 ن   از دیدم من
 
 .درنمیاد خونش بزن   کارد چارگ

 خی   به خدا .کنهیم چیکار داره پرس این نیست معلوم

 .کنهیم آشوب رو آدم دل پرس این بگذرونه

 

 و کردم باز دانمنیم معنای به طرف دو به را هایمدست

 :کشیدم پوق  

 خودش از بیشی   تارخ ...خانم هدیه نباش نگران -

 .رفتنیم دنبالش االن وگرنه هست زیردستاش به حواسش
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 :کشید پشتش کم موهای در دسن   مهدی آقا

 چشمای جلوی االن که تارج   بگذرونه خی   به خدا فقط -

 .نداره رحیم خودش به بود ما

 

 به جا دستش در را بچه خانم هدیه و کرد نچ   کالفه عیل

 :گفت و کرد جا

 گه؟یم ج   ستاره -

 

 

 

 ...دارد ادامه داستان این

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۸۳_پارت#

  عسکری_لنا#
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 اماشاره و شست انگشت با و شد تازه دلم داغ دوباره

 :دادم ماساژ را هایمچشم

 بهی   یکم قبال باز حداقل بشنوه، رو حرفام نیست حاض   -

 به داغونشم یروحیه شد، دزدیده که وقن   از بود

 .شد اضافه بدبختیامون

 

 :گفت غم با خانم هدیه

 بزنم؟ حرف باهاش من خواییم -

 

 :دادم تکان طرف دو به را رسم    

  .کنم صحبت باهاش باید خودم ممنون، نه -

*** 
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 خانه از بچه برداشی    با بود آذر نامش که دخی   آن و تارخ

  .رفتند

 حق خب و بود دخی   آن نگران حسان   اما خانم هدیه

  .داشت

 وحیسر  نگاه آن با دخی   این و نبود اعصان   خوش مرد تارخ

  .بود گذاشته پا اعصابش روی انعطاف،ن   و

  .نبودم مطمی    بودنش سالم از اما ماندیم زنده قطعا

 .رفت یشانخانه به  مهدی آقا و خانم هدیه همراه نی    عیل

 بهی   چه و گرددبرنیم شهر به حاالها حاال بود مشخص

 .گشتبرنیم که

 .داشتم نیاز بودنش به فعال

 

 بود، خانه در که نوری تنها و بود مطلق تارییک در خانه    

 خانه در پنجره از که بود خیابان برق تی   چراغ نارنچ   نور

 .بود تابیده

 .نداشتم را اتاق به رفی    جان
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 ستاره به باید چه کنم فکر تا بودم نشسته پذیران   در

نیم ذهنم به چی    هیچ اما، کنم اشراض   بتوانم تا بگویم

 ذهنم در تصویر تنها و بود ایواژه هر از خایل ذهنم رسید

 .بود تارخ

 با و بود نشسته رویمروبه پیش دوساعت ییک تا که تارج  

 .دادیم تحویلم پوزخند دهان و چشم

 :گفتیم رسما نگاهش با

 "بیچاره و بدبخن   که بینمیم"

 

  از من دقیقا بله،
 
 این با و بودم آورده رو تارخ به بیچارگ

 گاه هیچ شوند، باز دوباره گذشته اتفاقات شدم باعث کار

 جلوه گذشته مانند دوباره اما، واقع در بودند نشده بسته

 .پریدندیم پایی    باال مغزم روی و بودند گرفته

ی نیم واقع در و بود دردناک و بد گذشته چقدر  از بیشی 

 گذشته از و زدندیم پا و دست آینده برای جهان مردم

  .بودند گریزان
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 ماجرای بعد و یاسمن ابتدا بود، تلخ نی    من یگذشته

  .تارخ

 خوش روز بود قرار وقن   چه دقیقا من بود جا این سوال

 ببینم؟

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۸۴_پارت#

  عسکری_لنا#
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 از کردمیم احساس و بودم داده تکیه پشن   به را رسم

 در مغزم لحظه هر بود متحمل مغزم که زیادی فشار

 از مغزم هایخورده و خون و شودیم آب امجمجمه

ون امبین   چشم، گوش،  .ریزدیم بی 

 به نگاهم که آوردم باال را رسم رسیــــع فین  فی    صدای با

  .کردم جور و جمع را خودم شده شوکه افتاد، ستاره

  نارنچ   نور در هردویمان خرنیم
 

برق از که بود رنیک  هایتی 

 رخنیم و بود آورده هجوم خانه به پنجره طریق از خیابان

  .بود رفته فرو مطلق تارییک در بعدیمان

 خیسش هایمژه و چشم اشک و کشیدم صورتم به دسن  

 .گذراندم نظر از را

 نخوابیدی؟ چرا -

 

 :نالید بغض و درد از پر   

 تا پوالد باشه؟ داشته راحت خواب یه آدم ذارنیم کارات -

  رس رو تارخ یسایه قراره گ تا گ؟
 
  باشه؟ مونزندگ
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  نخواسته اون که معلوم کجا از اصال
 
 آتیش به مارو زندگ

 بکشه؟

 

 :کشیدم چنگ به را موهایم هزارم بار برای و کشیده پوق  

 !ستاره کشمنیم دیگه من -

ساده دنبال فقط که خستس انقدر بین  یم جلوت که این  

 مخانواده از من بشه، خالص درداش از تا گردهیم راه ترین

 تو اما بشم خالص دعوا و درد از تا اینجا اومدم کردم فرار

 .کن  یم تکرار رو اونا کارای داری دقیقا

 

 روانه هایشچشم از اشک و کرد پر تعجب را صورتش

 .دادم تکیه پشن   به را رسم کرده نچ   که شد

 .نداشتم تحمل دیگر کشیدم،نیم

نیم که این بدیه؟ کاره تارخ راه توی بری خوامنیم که این -

 کاره کنم گریه زارزار شوهرم قی   رس دیگه روز دو تا خوام

 بدیه؟
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 ندارم، حرق   دیگه من شر یم اذیت که حاال ...باشه خب 

 خوادیم دلت هرکاری ...باشر  اذیت که خوامنیم چون

 که هست ایستاره که نکن فکر اینم به ...بده انجام

 .خوادیم آروم زندگیه یه کیس هر از بیشی  

 این و تو این .عقب کشمیم خودمو من اذین   که حاال

 
 
 تو ...یا کن گلستونش یا خودت روش به مونلجن زندگ

 .گذاشی    تنهام و رفی    که خیلیا مثل برو؛ کن ول هم

 باهاشون و بذارم مرهم و زخمام بلدم کیس هر از بهی   من

 .کنم نرم پنجه و دست

 

 سالج   و کشتیم رسما مرا هایشحرف با داشت چرا    

یم تا چرا کنم؟ خوب را حالش توانستمنیم چرا کرد؟یم

  این آمدم
 
یم کار کجای شد؟یم خراب نو از بسازم را زندگ

  لنگید؟

 

 تنهایم خانه این ظلمت در و رفت رفت، ستاره    

  .آورد پناه اتاق به و گذاشت
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 اندر غلط کارهایم تمام که کردم احساس بار اولی    برای

  .اندغلط

  .بود شده دیر دیگر ویل

 خودش پناه مرا دیگر ستاره که دقیقه همی    از دقیقا

 !ندانست

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۸۵_پارت#

 عسکری_لنا#
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 تاریک اتاق در تنها پناهن   جنین   مانند خودم در صبح تا

 .ماندم

یم که هر به و زدم صدا قلبم ته از را خدا کردم، گریه

  .دادم قسم شناختم

 خدا خواست دلم اما امخواسته این داشت نیاز استغفار

  .بیاید زمی    به

ی چند اتاق همی    در  فرو آغوشش در بنشیند، کنارم می 

 کنم تسلیمش را روحم تا کنم گله و بزنم زار آنقدر و بروم

  .بروم ابد تا جهان این از و

 در را خودم چنان پوالد برای نگران   از و قلبم پنایهن   از

 که نشد باعث دردناکم کتف حن   که بودم کشیده آغوش

ون خودم آغوش از   .بیایم بی 

 خایل جای اقیانوس در که بود کوچیک مایه حاِل  حالم

 و آورده پناه ساحل به درد از و نداشت دوسن   نداشت،

 .کردندیم ذوب را تنش هایشاشک
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 .کشیدم فریاد خدا رس بر دل در اما، بار چندین دانمنیم

ک فریاد هر از پس و  و آمد فرود زانو بر درونم پردرد دخی 

 .گرفتند اوج باز هایشگریه

 بیافتد، اتفاق   برایش خواستنیم دلم بود؟ نبود که زور

  داشتم؟ مگر را کیس چه دنیا این در او جز من

، از ترسیدمیم  !بگذارد تنهایم و برود ترسیدمیم تنهان 

  

 گردو یاندازه به کدام هر هایمچشم کردمیم احساس    

 دردناک، و بود سوزناک هایمچشم یقرینه اند،شده

 بودنداما، سنگی    هایمچشم یقرینه بر متورمم هایپلک

  .کنم باز چشم نداشتم اختیار حن  

 پر یقصه این پایان در کردمیم احساس چرا دانمنیم

  این راه در چشم من غصه
 
  .دهمیم زندگ

  .بود رفته در کفم از هایمگریه حساب

 زارزار احزان یکلبه در "یعقوب" با باید نی    من کمکم

یم قربان   را اسماعیلم خودم هایدست با و کردمیم گریه

 !ابد برای شاید کردم،
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 باز کیم فقط کیم، را هایمچشم اتاق در شدن باز با    

 آنقدر هایمپلک اما، ببینم را روزهایم این یوسف تا کردم

دند مغزم به را اختیار که بودند خسته و دردناک  .سی 

 هایماشک و بریدم کف از اختیار باز کنارم نشستنش با

  .جوشید

 !پوالد آه

 کردمیم گذر ازتو چگونه کردم؟یم گذر تو از باید چگونه

 مرگ نداشتم؟ را کس هیچ تو جز جهان این در من و

 نبود؟ حالل تارخ برای

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#
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 ۱۸۶_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 

 و بود گرفته راه امبین   روی چشمم یگوشه از که اشیک

 از انگشتش توسط بود، افتاده راه به دومم چشمم سمت

 رجبهرج و گرفت را سوزان اشک آن راه ایستاد، حرکت

 پشت را موهایم آخر در و کاوید را چشمم زیر و پلک

 .فرستاد گوشم

 بدی عذاب منو خواییم کردی؟ خودت با کاریه چه این -

 چجوری؟ نیسن   بلد

 

 و بشکند بغضم و دهم جواب ترسیدمیم .ندادم جواب    

 .کند کر را ایزنده موجود هر گوش صدایش
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  .کشید دراز رسم پشت که کردم احساس

 کرد باز را بودم پیچیده خودم دوره سخت که هان  دست

  .کشید آغوش در مرا شدت به که بود او باراین و

 پاهایم روی را پایش که شدم جمع خود در قبل از بیشی  

  .برد فرو گردنم در را رسش و گذاشت

 :کرد نجوا گوشم زیر خفه و گرفته صدان   با

؟یم کارواین چرا -  عمر یه تا کن   پشیمونم خواییم کن 

  ببینم؟ بزدل نامرد یه کنم نگاه آینه تو خودم به وقت هر

 

 :نالیدم گرفته صدان   با و کردم فین  فی        

 دید نیست، مهم خودت دید بزدل، نه و نامردی نه تو -

 ...کافیه من

 

 گوشم زیر خسته صدای تن همان با و پرید حرفم میان

 :گفت
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 یسایه ذارمنیم من ستاره، کنهنیم راض   رو من تو دید -

  رو احمق چندتا
 
 گریه جای بیوفته، مخانواده و من زندگ

 مخالفت و من کناره بودنت باش، کنارم یکم کردن

 .برهیم جلو زودتر رو کارا نکردنت

 

ه هایشچشم برق به اتاق تارییک در و چرخیدم سمتش  خی 

 :شدم

  ...ترسمیم تارخ از من گرفته، دل به کینه ازت تارخ -

 

 :برد فرو اشسینه در را رسم و زد خندینیش

 ممکنه کنه،یم تهدید داره، ترسناک ظاهره یه فقط اون -

  رو دنیا تمام اصال بکشه، عربده بزنه، داد بزنه، کتک

  .خودش رس روی اما، کنه خراب

  .کشتمنیم اما داره، حق که بیاره رسم بالن   هر ممکنه
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یم اعتماد سخت که پوالدی که بود که تارخ راسن   به و    

 او به است خورده نیش طرف هر از اعتمادش و کرد

 پوالد برای حرفش هر که بود که او اصال بود؟ مطمی   

  بود؟ حجت

 !نبود خدا قطعا

 

ی اما     ی نداشتم، خی   آن از من که بود چی    که چی  

 خودم چشم دو با کهاین مگر کنم باور نبود ممکن قطعا

  .ببینم

 .است هاحرف این از موزمارتر تارخ که دانمیم را این اما

ریش و مو آن با ترسناکش، و ورزشکاری اندام آن با تارخ

 قطعا بودند ساخته غول یک فقط آن از که بلندش های

ی   .نبود آگاه آن از کیس که داشت رس در چی  

  .بودم مطمی    این از

 باورش هم بخورد قسم و بگذارد قرآن بر دست اگر حن  

خواه فقط او کنم،نیم   .است خودش خی 
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 رس در او از من که تفکران   و احتماالت  تمام هم شاید

 کیس به آزارش واقعا و باشد هایمحرف عکس داشتم

  .کنم باور خواهمنیم اما، نرسد

 دورنش که آمدیم مگر مهربان یچهره تارخ به اصال

  باشد؟ مهربان

 !نه قطعا

 

 هرکیس تارخ اصال ندارم، کاری هااین تمام به من اصال    

د من از را پوالد اما باشد، خواهدیم   .نگی 

 دیگر هم از مرا نبودش که بود من کار و کس تمام پوالد

 .پاشاندیم

 

 

 

 دارد ادامه داستان این��
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 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۸۷_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 

 ستاره سکوت وقن   که بودم گذرانده بد آنقدر را دیشب

 پیام عیل به رسعت به دیدم، را تارخ با همکاریم بر مبنا را

  .برویم تارخ یخانه به تا شود حاض   که دادم

 خیالش کیم که حاال کند مخالفت ستاره باز خواستمنیم

  .شدمیم عمل واردِ  رسیــــع باید بودم کرده راحت را

  .نبود جایز هرگز کردن درنگ

 

خانه به خواهمیم کهاین فهمیدن از بعد که عیل اما و    

  .کرد پابه ایشنگهالم چه بروم تارخ ی
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وع چنان فهمید کهاین محض به  که کرد مخالفت به رسر

  .دادنیم من به صحبت یاجازه

 دانشجون   زمان عیل چون بودم، تارخ با بیشی   عیل از من

  .پیوست مانجمع به

 که دانستمیم .بود کرده پرواترن   مرا تارخ با من زیاد بودن

استخوان است ممکنه ببیند اشخانه در دم مرا تارخ اگر

  .نبود مهم برایم اما کند خورد را هایم

 

 

یم راه موندنبال رو مهدی آقا و خانمهدیه نباید -   

 .نداخن  

 

 :گفت حرص با عیل

 قسم نکردی عبادتش آدم مثه که خدان   اون ترو پوالد -

 ببینه و خانمهدیه تارخ .نگو مزخرف انقدر رو فکت ببند

 .داره نگه روخودش یکم کنهیم سیع
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 تارخ باطن و ظاهر و بود بی   واقع .انداختم عیل به نگایه

 .دیدمیم را باطنش فقط من اما دیدیم جایک را

 نکنه باز دهن و ببینه اگر رو تو و من تارخ، عیل، -

 این کمه براش زدن کتک .میشه عصن   بدتر نشورتمون

منرصف بزن زنگ چرخه،نیم دهنش تو قشنگ هایحرف

  .کن شون

 

 محیط به ماشی    یشیشه از و انداخت باال را هایششانه

ون رسسی    ه بی   :شد خی 

 بزن زنگ خودت خواییم نداره ربط هیچ من به -

 کن شونمنرصف

 

 :کوبیدم ماشی    فرمان بر را دستم عصن  

  نفهیم؟ انقدر چرا تو -
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 :برد باال را صدایش هم او     

  تو؟ یا من -

 این .پایی    میکشه رو فکت نمیاد خوشش سوپرایز از تارخ

 .نمیده راه خونش به آدم

 

 :کشیدم پوق  

م، من عیل، -  همی    به کنم، پیادت بگو بیای خواینیم می 

 بزن زنگ مهدی آقا به کن همکاری ساده خییل یا راحن  

 .برگردن بگو

 

ه عصبانیت با و رسچرخاند عیل  :شد امخی 

 خوامیم فهمید تا خانمهدیه کنم، آخرت و اول به تف - 

ه اون و تارخ دیشب بیام، خوامیم گفت خودش برم  دخی 

ه با ترسیده نرفی    تخونه از خون   وضع با  کاری دخی 

  .باشه کرده
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 :چرخاندم را فرمان و زدم پوزخندی

ه البته، صد کهاین -  من داشت، مارنیش زبونش دخی 

 باهاش جوریاین نداشتم جرات تارخ با آشناییم اوایل

ه این بزنم حرف ه اما دخی   تنش به و چی    همه یشی 

ونه جفتک که داده خر شی   بهش شننه ...مالیده  .میی 

 

 :کرد تایید و کشید عمیق   نفس عیل

 یه نگاه نگاهش بود، شکار تارخ دست از حسان   اره، -

  .بود جادوگر

 

ک آن زدم، لبخندی عیل تشبیه از  پروا،ن   ناِم  آذر دخی 

  .بود گذشته رسش از آب زیادی انگار

 

 

 

. 
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 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۸۸_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 

 ستاره سکوت وقن   که بودم گذرانده بد آنقدر را دیشب

 پیام عیل به رسعت به دیدم، را تارخ با همکاریم بر مبنا را

  .برویم تارخ یخانه به تا شود حاض   که دادم

 خیالش کیم که حاال کند مخالفت ستاره باز خواستمنیم

  .شدمیم عمل واردِ  رسیــــع باید بودم کرده راحت را

  .نبود جایز هرگز کردن درنگ
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خانه به خواهمیم کهاین فهمیدن از بعد که عیل اما و    

  .کرد پابه ایشنگهالم چه بروم تارخ ی

وع چنان فهمید کهاین محض به  که کرد مخالفت به رسر

  .دادنیم من به صحبت یاجازه

 دانشجون   زمان عیل چون بودم، تارخ با بیشی   عیل از من

  .پیوست مانجمع به

 که دانستمیم .بود کرده پرواترن   مرا تارخ با من زیاد بودن

استخوان است ممکنه ببیند اشخانه در دم مرا تارخ اگر

  .نبود مهم برایم اما کند خورد را هایم

 

 

یم راه موندنبال رو مهدی آقا و خانمهدیه نباید -   

 .نداخن  

 

 :گفت حرص با عیل
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 قسم نکردی عبادتش آدم مثه که خدان   اون ترو پوالد -

 ببینه و خانمهدیه تارخ .نگو مزخرف انقدر رو فکت ببند

 .داره نگه روخودش یکم کنهیم سیع

 

 تارخ باطن و ظاهر و بود بی   واقع .انداختم عیل به نگایه

 .دیدمیم را باطنش فقط من اما دیدیم جایک را

 نکنه باز دهن و ببینه اگر رو تو و من تارخ، عیل، -

 این کمه براش زدن کتک .میشه عصن   بدتر نشورتمون

منرصف بزن زنگ چرخه،نیم دهنش تو قشنگ هایحرف

  .کن شون

 

 محیط به ماشی    یشیشه از و انداخت باال را هایششانه

ون رسسی    ه بی   :شد خی 

 بزن زنگ خودت خواییم نداره ربط هیچ من به -

 کن شونمنرصف

 

 :کوبیدم ماشی    فرمان بر را دستم عصن  
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  نفهیم؟ انقدر چرا تو -

 

 :برد باال را صدایش هم او     

  تو؟ یا من -

 این .پایی    میکشه رو فکت نمیاد خوشش سوپرایز از تارخ

 .نمیده راه خونش به آدم

 

 :کشیدم پوق  

م، من عیل، -  همی    به کنم، پیادت بگو بیای خواینیم می 

 بزن زنگ مهدی آقا به کن همکاری ساده خییل یا راحن  

 .برگردن بگو

 

ه عصبانیت با و رسچرخاند عیل  :شد امخی 

 خوامیم فهمید تا خانمهدیه کنم، آخرت و اول به تف - 

ه اون و تارخ دیشب بیام، خوامیم گفت خودش برم  دخی 
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ه با ترسیده نرفی    تخونه از خون   وضع با  کاری دخی 

  .باشه کرده

 

 :چرخاندم را فرمان و زدم پوزخندی

ه البته، صد کهاین -  من داشت، مارنیش زبونش دخی 

 باهاش جوریاین نداشتم جرات تارخ با آشناییم اوایل

ه این بزنم حرف ه اما دخی   تنش به و چی    همه یشی 

ونه جفتک که داده خر شی   بهش شننه ...مالیده  .میی 

 

 :کرد تایید و کشید عمیق   نفس عیل

 یه نگاه نگاهش بود، شکار تارخ دست از حسان   اره، -

  .بود جادوگر

 

ک آن زدم، لبخندی عیل تشبیه از  پروا،ن   ناِم  آذر دخی 

  .بود گذشته رسش از آب زیادی انگار
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۸۹_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

خانه در به نگایه و کردم پارک اشخانه رویروبه را ماشی   

 انداختم؛ اش

 که بود ایخانهتک همان هم هنوز و بود رنگ همان هنوز

 بود ایخانه همان جااین .بود شده سی    جنگل یک پشتش

  .داشتیم بیان   و برو جااین به ما یسه هر که
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 کسهیچ نبود، که زمان   و بود تلپ جااین همیشه تارخ

  !است جهان کجای دانستنیم خدا جز

 

 هم عیل که شدم پیاده  آرام و کردم خاموش را ماشی        

ه   .بست را ماشی    در و شد پیاده خانه به خی 

 برایش نداشتم وقت که جان  آن از و بستم را ماشی    در

 و بردم فرو ماشی    قفل در را کلید کنم، وپا دست سویــــچ

  .ایستادم عیل کنار و زدم دور را ماشی    .کردم قفلش

  جاست؟این هنوزم نظرت به -

 

 :گفت رس پشت از مهدی آقا عیل جای به    

  ...باشن رفته بدونم بعید -

 

 سمتش را رسم اش؛جمله بودن مجهول از کردم اخم

 :چرخاندم

 باشن؟ رفته که ج   یعن   باشن؟ رفته -
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 :کشید موهایش به دسن   مهدی آقا    

 نزدییک که داد بهم آدرس یه و زد زنگ بهم تارخ شب یه -

ه فروشگاه همی     خانم آذر رفتم منم .بود کوروش ایزنجی 

 .اینجا آوردمش و کردم سوار بچه اون با و

 

 بیاورد؟ جااین را دخی   آن باید چرا

  

 :گفت تعجب با عیل

  اصال؟ اینجا چرا اینجا؟ اونم بچه؟ یه با آذر -

 

 :انداخت باال شانه آقامهدی    

ه .دونمنیم من دیگه رو این -  شب اون بیچاره یدخی 

 .باریدیم روش و رس از ناراحن   و بود ترسیده خییل

 

 :گفت کنان نچنچ خانمهدیه
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 چه و این .نگذره دخی   این بدبخن   بان   و باعث از خدا -

  دزدی؟ بچه به

 

  .انداختم پایی    رس و کشیدم عصن   آیه

 :گفت مهدی آقا

 مسئله این توی حکمن   یه شاید جانخانم نشور گناه -

  .هست

 

 :افتاد راه به خانه در سمت خانمهدیه

  .نیست حکمتن   خدا کاره هیچ واال، چمیدونم -

 

 رسیــــع عیل که افتادم راه خانم هدیه رس پشت نی    من

 :گفت آرام و رساند من به را خودش

 غلط بود، فروشگاه همی    نزدیک هم بیمارستان اون -

ه نکنم  رو بچه بیمارستان همون از شب همون دخی 

  .دزدیده
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غوطه برهمم درهم افکار در و چرخاندم عیل سمت را رسم

  .شدم ور

 افکارم دانمنیم خودم حن   بگویم اگر نیست عجیب

 .کنم جورشان و جمع چگونه باید و چیستند

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۹۰_پارت#

 عسکری_لنا#
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 پشت نی    مهدی آقا و عیل و ایستادم خانم هدیه کناره

  .بودند ایستاده رسمان

 اما ایستادیم مهدی آقا باید من جای که کردیم حکم ادب

 او از هم هنوز من فهمیدیم باید دیدیم مرا باید ابتدا تارخ

 .ندارم ترش

به شش تندتند بود دستم در که کلیدی دسته با   زدم ض 

به دو هر که   .کوبیدم در به فاصله با را ض 

 اگر که دانستیمیم عیل و او من، فقط را زدن در روش این

 .باشد مانده یادش او

 

 :کوبید کفشم یپاشنه به را کفشش پشت از عیل    

 ...کندیا خودتو گور -
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 مجبور ویل بودم کنده را خودم گور گفتیم راست عیل

 سوپرایز بیشی   کردیم باز را در ندانسته و آمدیم اگر بودم،

 بود؟ چه چاره ویل شدیم

 

ی و بود گذشته ایدقیقه پنج تقریبا      در شدن باز از خی 

 :گفت شده کالفه خانم هدیه که نبود

 ...خوابه شاید بزن در باز مادر -

 

 :داد ادامه آقامهدی

 .نیسی    شایدم -

 

 !بیـــدارم -

 

 صلوان   خانم هدیه در پشت از صدایش شدن پخش با    

 :گفت آرام و فرستاد

 .هاشمبن  قمر یا -
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 محو را لبم یگوشه لبخند در، یبالفاصله شدن باز با

 از شدن بیدار از پس هم هنوز که گذشت رسم از و کردم

  .شدیم کشیده زمختش لحن خواب

 

 باالیش که بود تنش سفیدی رکان   و رنگ آن   راحن   شلوار

  مشیک چرم ژاکت
 

مو و ورزید یسینه بود، پوشیده رنیک

 موهای گذشته ماننده و بود گذاشته نمایش به را دارش

  .داشت ریش و بود بلند رسش

  !داشت را معتاد یک تصویر دقیقا

 

العملعکس همیشه و کردنیم تغیی   وقت هیچ تارخ    

قابل هایش   .بود بین  پیش غی 

 دیگرش دست ساعد و بود شلوارش جیب در دستش یک

 که رنگش آن   خمار هایچشم با و بود داد تکیه در به را

 من به بودند رفته فرو هایشچشم هایرگ قرمزی در
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ه  رسم پشت که عیل به ایغرهچشم گایه از هر و بود خی 

  .رفتیم بود

 

 درآورد جیبش از را دستش کشید، باال را اشبین   درآخر    

ه خانمهدیه به و رفت عقب و کشید درموهایش و  خی 

 :شد

 .بفرمایید -

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۹۱_پارت#

 عسکری_لنا#
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 :شد خانه وارد همه از اول خانمهدیه

  مادر؟ کجاست آذر -

 

 لبخندی و کرد کج را رسش خانم هدیه برابر در تارخ

 :نشاند برلب

 !نمرده هنوز -

 

 :گزید لب خانمهدیه   

  .دستت از امان -

 

مانه تارخ و شد وارد نی    آقامهدی  دستش در دست محی 

 که شدیم واردخانه عیل و من  نی   آن از بعد و گذاشت

ه تارخ  اشمسخره لبخند از اثری و بود مانده زمی    به خی 

 .نبود لبش بر
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 ترعصن   را او بود ممکن انتظار چون نماندیم، منتظرش

 رسهدیه پشت و یکدیگر کنار در نی    عیل و من پس کند

  .افتادیم راه به مهدی آقا و خانم

 :گفت آرام عیل

روبه جنازه با خونه تو ممکنه کنمیم حس چرا دونمنیم -

 .بشیم رو

 

 :دادم تکان تاسف از رسی و چرخاندم سمتش را رسم

؟ چرت میشه -
 

  نیک

، روبهرو که جان   یه با   .دیگه تارخی  نیسن 

 

 :کشید پوق   عیل

، اره -  باز رو هاتچشم شده، عوض رفتارهای کیل با تارخی

 !داره فرق ییک اون با تارخ این کن،
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 راست هم عیل شاید .نه یا و دارد فرق آیا که دانستمنیم

  !گفتیم

 

  .انداختم اطراف و دور به نگایه   

  .بود نکرده تغیی   که بود خانه این تنها انگار

  حیاط همان هنوز
 
 هایزارچمن رستارسش که بود بزرگ

 را حیاط که سالکهن هان  درخت با بود، بلند و خشک

  .بودند دیده خود به را پایی    رنگ و بودند کرده پیچ حصار

 هایماننوجوان   پاتوق که حیاط وسط کوچیک یخانه و

  .بود

ون   نمای هم هنوز بود، رنگ آن   بامش هنوز دیوار بی 

 گرفته فاصله زمی    از پله چند با و بود سنگ از هایش

  .بود

  .داشتم دوست خییل را خانه این نی    من

 آورده بدست کجا از تارخ دانمنیم اکنون تا که ایخانه

  .بود
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  درآوردیم؛ را هایمانکفش و رفتیم باال چون   هایپله از   

 به خانم هدیه و شدیم خانه وارد مهدی آقا رسپشت

  .رفت هااتاق سمت رسعت

 .بود رفته دخی   آن دنبال به  صددرصد احتمال به که

 

  نشستیم چهارزانو یکدیگر کنار عیل و من

الت  مانند تارخ اما نشست ما کنار فاصله با نی    مهدی آقا

 روی را آرنجش پشت و شد زمی    پخش بازاری کوچه های

ه زمی    به و گذاشت زانویش   .شد خی 

ام به اگر نیم مانحساب آدم حن   نبود مهدی آقا سن احی 

 !دارد حق گویمیم هم باز من و کرد

 

ون بغل بچه و  هراسان خانم هدیه     لحظه من و آمد بی 

 افتادم عیل یجمله یاد ای
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روبه جنازه با خونه تو ممکنه کنمیم حس چرا دونمنیم"

 "بشیم رو

 

 و انداخت تارخ به بعد و من به ابتدا نگایه خانمهدیه

 :گفت ترسیده

  آخه؟ کن  یم تو کاریه چه این مادر تارخ -

 

 عیل موقعه همان که انداختم عیل به نگایه ایلحظه    

 .انداخت باال ابرون   و چرخاند رو سمتم

 :گفت که چرخاندم خانمهدیه سمت را رسم دوباره

 ...آخه برم باالت  و قد فدای مادرجان، -

 

 

 

. 
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 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۹۲_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 :گفت که چرخاندم خانمهدیه سمت را رسم دوباره

 کجاست دخی   این آخه برم باالت  و قد فدای مادرجان -

  پس؟

 خودش و هست وسایلش گشتم، رو خونه یهمه که من

  ها؟ بردیش؟ کجا نه،

 

 :داد ادامه نگران   با و نشست زمی    روی خانمهدیه   

 بچه این دونمیم خودمم من بده، حق بهش هم تو -

ه و تند زبونش  هیچ بدون داره گناه معصوم طفل اما تی  
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 بزنه نیش کنه، گله بخواد داره حق خب شده اسی   گنایه

ی از که اون  .نداره خی   چی  

 

هدیه سمت را رسش و داد نشان العمیلعکس بالخره تارخ

 :چرخاند خانم

  گناه؟ن   دون  یم کجا از شما -

 

 چندبار را دستش و کرد نگاهش چپچپ خانمهدیه    

 :زد کردیم نقنق ریزریز که ایبچه کمر پشت

 نکردم، سفید که هوا باد روی رو مو این من مادر -

 دلیل بدون ییک باشم جاش منم ویل، پاکیه دخی   مشخصه

 کیل بلکه کنمیم خوف تنها نه جنگل این تو بیاره داره برم

 .کنمیم بارش می   چی    هم

 

 :زد خندینیش تارخ

س -  ".میاد" شماست، و من از ترسالم خانمهدیه نی 
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 برخالف خانمهدیه که گفت تحکم با چنان را "میاد"

 بسته کیل به آذر موضوع یعن   این و کرد سکوت میلش

  .شد

 

  بود؟ فرستاده دزدی به را مردم دخی   باز نکند

  !نبود بعید قطعا

 

ه و آورد باال را رسش تارخ      قولنج وعیل من به خی 

  .کشید باال را اشبین   و شکست را گردنش

 اشبین   همیشه آمدیم یادم وقن   از اما بود نخورده رسما

 .زمستان در مخصوصا کشیدیم باال را

 

 :کرد باز طرف دو به را هایشدست
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 جا چشم تخم رو خانومش و مهدیآقا قدم شنوم،یم -

بازه براشون مخونه دره باشم هرجا بادلیل، یا دلیلن   داره،

 ...اما بازه

 

 :گرفت عیل و من سمت را بزرگش و اشاره انگشت

  خواید؟یم ج   ...دوتا شما -

 

 :گفت و کرد مصلحن   ایرسفه رسعت به عیل   

 ...خوردیم همو نمک و نون ما داداش -

 

 که شد رسخ هایشگوش و کرد باد گردنش رگ چنان تارخ

 .دهد ادامه نکرد جرات دیگر عیل

 :برد باال صدا و کرد گردچشم و نشست چهارزانو تارخ

  !نشکستم نمکدون اما -

، آسیب کمی   تا عقب ماجرا این از بکش خودتو تو  ببین 

 که کنم رو کاری و ببندم چشم نذار جداست تو حساب
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 و دار با هم رو تو نذار ببندم، جمعت "این" با نذار نباید،

ف*سگ هامون یدسته  .ببندم جمع رسر

 

 ترس از بچه آن جیغ صدای که زد فریاد را آخرش یجمله

  .رفت باال

نیم اما نشود باز موقعن   تا کشیدم دهانم به دسن  

 .کنم سکوت توانستمنیم توانستم،

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۹۳_پارت#

  عسکری_لنا#
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 ...نبود ایکاره هامون -

 :پرید حرفم در و زد پوزخندی

 ...اره ...کن دفاع -

 :بردم باال را صدایم و پریدم حرفش در من باراین

 اون، از من و گرفتیم دستور هاشمافوق از فقط اون -

 خودم من گفتم، بهت رو دونستمیم که ج   هر من

ه چه فهمیدم آخرش  ...خی 

 

 جای که داد باال را اشرکان   خانمهدیه وجود به توجهن  

ی  نشان را بود کرده شده جمع و درهم را قلبش زیر که تی 

 :داد

  .بزن حرف اره؟ اینه؟ فهمیدنت -
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ه لعنن   تی   آن جای به تنها من و گرفت رو خانم هدیه  خی 

 .بودم

 

 :کرد اشاره من به انگشت با

رفیق میدون اون تو بود تو و من بی    بزرگ فرق یه پوالد -

،  ندونسته من اما، زدی بد خیلیم و زدی عمد از تو کیسر

 که نزدم جان   اما، درست جنبیدم دیر حواسیمن   به و زدم

 .بندازمت پا از

 

 :شد بلند فریادم نی    من باراین شدعاض

  فهیم؟یم بودم، کرده گم رو اماسلحه من لعنن   روز اون -

ی ون زد من یاسلحه از که تی   رو اشماشه من رو بی 

 تو واسه کن   تحقیق تون  یم نداری باور اگر بودم، نکشیده

 کردن گم خاطره به من لعنن   تاریــــخ اون توی نداره کاری

 و هامشب انفرادی تو مشونه شدن بخیه از بعد اماسلحه

  از شدن مطمی    هست، کاریم یپرونده توی کردم، صبح

  .دوساعته کار تو واسه حرفم بودن دروغ و راست
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ه   .ندادم ادامه دیگر نی    من نزد حرق   شد، امخی 

ه ایگونه به   .کاودیم را مغزم باال از دارد انگار بود امخی 

ه نوازدی به و انداخت پایی    رس بعد اما  و جیغ که شد خی 

 توانستنیم حن   خانم هدیه و آمدنیم بند هایشگریه

 نتواند کیس که بود متشنج آنقدر جو و کند ساکتش

  .کند باز نطق

 

 هیچ اماسلحه شدن دزدیده یمسئله چرا راسن   به    

یم چطور نگرفتم؟ بیشی   را اشدنباله چرا نشد؟ باز وقت

 جایش رس دوباره بعد و شود غیب اسلحه یک شود

  بود؟ گشته خییل را جا آن من که حایل در کنم، پیدایش

ن   رس از شدیم را خطرناک و مشیک موجود آن مگر

ی کم اسلحه ندید؟ حواش  مگر؟ بود چی  

 

 تارخ که رفتیم پیش خودش سنگی    سکوِت  در جو

 و کشید را هاآن محکم و کشید موهایش در دست عصن  
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ون هایششقیقه و پیشان   هایرگ کرد، آرام غرشر   زده بی 

  .بودند ورغوطه خون در رنگش آن   هایقرنیه و بود

  بود؟ شده چه را تارخ نبود، خوب حالش

  بود؟ نبود، گونه این او

 از دانستمنیم صالح و کوبیدیم تندتند نگران   از قلبم

ه او حال به فقط هم دیگران و بخورم تکان جایم  خی 

  .خوردندنیم تکان   و بودند

 خودش آن، و کند آرام توانستیم نفر یک فقط را تارخ

 !بود

 

 و رفت اتاقش سمت خوران تلوتلو و شد بلند جایش از    

 چشمش یگوشه اشک خانمهدیه که بست را در محکم

 :گفت ناالن و کرد پاک اشرورسی یگوشه با را

ش به ختم خودت خدا یا پس؟ مونده کجا آذر -   کن؟ خی 

 

 :گفت نگران عیل   
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ه این اعصاب رو باز بیاد اگر ...نیستش که بهی   -  .می 

 

 :زد هق   غمگی    خانمهدیه

 با که این از بهی   کی    بحث باهم اگر دوتا این مادر نه -

 بره، یادش جو این یکم هم تارخ حداقل کنه، بحث پوالد

 خدا شه،یم ریش دلم اینجوریه میبینم چشه نیست معلوم

 .پرسو این حال بان   و باعث نبخشه

 

 :گزیدملب و کشیدم آیه

 ماجرا از زودتر یکم فقط اگر منم، بانیش و باعث -

دار روبه نه باشم کنارش تونستمیم االن حداقل شدمیم خی 

  .روش

 

 هنوز و بود ترسیده که نوزادی رس به دسن   مهدی آقا

 :کشید کردیم گریه
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 راه دنبال نباشید مقرص دنبال میشه، درست چی   همه -

  .باشید حل

 

 زاویه این از کیم کم تارخ اتاق در به و کشید پوق   عیل

 کرد اشاره بود مشخص

 !چشه؟ دونیمنیم وقن   چجوری -

 

چشم همان با تارخ که بزند حرق   خواست خانمهدیه    

ون هایرگ و رسخ های ون اتاق از زده بی   انگار آمد، بی 

ون هنوز رسش هایرگ .کامال نه اما بود بهی   حالش  بی 

 !نبود خوب اصال ...هم شاید بودند،

 

ه نوزاد به باز و نشست رسجایش دوباره         .شد خی 

 .است آمده رسش بالن   چه فهمید شدیم کاش
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۹۴_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 

 تارخ جز به همه شدنش، باز و در پشت ایسایه افتادن با

 ابتدا تعجب با آذر که چرخاندیم در سمت را رسمان

 و افتاد خانم هدیه و مهدی آقا بعد و تارخ به نگاهش

 هم او انگار .انداخت عیل و من به جزن   نگایه درآخر

  .است متشنج بسیار کنون   وضع بود کرده احساس

 چیست؟ تارخ درد دانستیم او راسن  
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 خانم هدیه و مهدی آقا جز کیس که کرد سالم آرام    

 را عیل و بودم شده غرق افکارم در من ندادند، را جوابش

 جواب دانستمیم بعید که هم تارخ بود، غرق کجا دانمنیم

 .دهد سالم

 هدیه متعجب صدای با که بیاندازم پایی    رس باز خواستم

 :چرخیدم سمتش خانم

 شده؟ ج   دستت مادر رسم به خاک -

 

 و انداخت مهدی آقا آغوش در را بچه رسعت به    

 باندپیچ   دست متوجه موقع همان که رفت آذر سمت

  .شدم آذر یشده

یم این اشنتیجه تارخ با مخالفت .نداشت تعجب جای

 دستش فقط چرا که کردمیم تعجب باید فعال شد،

 !دیده آسیب

 

 :گفت و گذاشت خانم هدیه کمر روی را سالمش دست

ی -  .افتادم بود تاریک خونه دیشب نیست، چی  
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 گفتندیم که دارشاخ دروغ شوم، پوزخندم مانع نتوانستم

  .دیگر بود همی   

  .گرفت نشانه سمتم را اشوحیسر  نگاه پوزخندم صدای با

 بودم؟ دیده کجا را نگاه این راسن   به نبود؟ آشنا نگاه این

 

 

 :گفت نامطمی    خانم هدیه   

 شهمه که بچه این مادر، باش مراقب بیشی   آها، -

 .داره نگهش تونهیم گ هواست جیغش

 به نگاهش اما داد تکان خانم هدیه برای آرایم به را رسش

یم احساس خودم روی بر را نگاهش سنگین   که بود تارج  

 .کنم نگاهش نبودم حاض   اما، کردم

  .بود بهی   شدیمیم درچشمچشم ترکم اگر شاید

 

 :گفت و چرخاند خانم هدیه سمت را رسش باز آذر    

 .میام االن برم من -
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 راه به هااتاق سمت آذر و داد تکان رس تنها خانم هدیه

 :شد بلند تارخ خشمگی    صدای  موقع همان که افتاد

 کجا؟ -

 

 :چرخید سمتش مکث با و ایستاد    

 ...لباسام -

 

 :غرید اما تارخ

 .بشی    نکرده، الزم -

 

اهه خانم هدیه که گفت باید شاید و   .گفتنیم بی 

 کیم متشنج جو از توانستیم آذر با کردن بحث با تارخ

 .کیم فقط ویل شود دور
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ک که انگار چشم که بردیم حساب کیم تارخ از فقط دخی 

 کنارش زیادی یفاصله با و چرخاند حدقه در را هایش

 رویشروبه و بود عیل و تارخ وسط تقریبا و نشست

 چرا .کوتایه مدت برای اما بودند خانمهدیه و آقامهدی

 حیاط به بچه با به و نمانند ما جمع در دادن ترجیح که

 .بروند

 .بود خدایش از تارخ انگار خب که

 

  این اما بود گذشته سکوت در ایدقیقه پنج    
 

 از کالفیک

 ترجیح که بود رفته مخم روی آنقدر تارخ درد ندانسی   

وگفت شاید شود، بحث باز اگر حن   بزنم، حرف دادم

 کجا بیاورم یاد به کند کمکم توانستیم آذر با بیشی   گوی

  .دیدم را او

 :گفتم و کردم صاف را گلویم

 افتادین؟ کجا دیشب ...شما وقتاون -
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 چرخش بدون که نیامد خوش مزاجش به حرفم انگار    

 .چرخاند سمتم را هایشقرینه فقط سمتم، به رسش

 بر حاکم خشم شد، پر تحقی   و تنفر از باره یک به نگاهش

یم را امخرخره نگاهش با داشت انگار و شد هایشقرینه

  .جوید

 بودم؟ دیده کجا را نگاه این خدایا

 

 .جاهمی    -

 

ه باز را ایثانیه چند داد که جوان   با  در و ماندم اشخی 

  .زدم خندینیش و دادم رستکان آخر

 .بودند جنگیده جاهمی    پس

 !جالبه -

 

 ...وقت هیچ -
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 و گرفت قایل از را نگاهش که چرخاندم تارخ سمت را رسم

 :داد ادامه دارشخش صدای آن با رفته باال ابرون   با

 نداره ربط بهت که کارن   تو نگرفن   یاد وقت هیچ -

ی تا زدمتیم خاک به باید همیشه ...نکن   دخالن    نی 

 .کارام وسط

 

 :گفتم آرامش با مانخوشر  از پر اما تلخ یگذشته یاد با

  اونا به تو -
 

 !عجب کار؟ مییک

 

 :رفت باال تارخ صدای   

 !شوخفه -

 

 .شدنیم بهی   اما، چرا بدتر شد،نیم آدم وقتهیچ تارخ    

 کودگ از تارخ دقیقا و ماندیم اخالقسگ یک همیشه

  .بود من الگوی

 :داد ادامه و آورد پایی    را صدایش بالفاصله
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 کیس تو کنم، اعتماد بهت تونمنیم وقت هیچ همینه -

 افرادم که نشدم خر .بکنم کمیک بهش بتونم من که نیسن  

 کارای وارد رو اونا من پاکن، خییل که افرادی .بهت بدم و

 .کنمنیم نرخرت عموی اون و تو کثیف

 

 برای اما، بود پرکشیده باز آرامشم زدم، پوزخندی عصن  

 یاد به و آذر با بیشی   گویوگفت و بحث این یادامه

 دست با باشمش، دیده کجا است ممکن کهاین آوردن

 :کردم اشاره سمتش

 .دیدیم شونمپاک -

 !خورد؟بریم کجا به درآوردن حرص کیم مگر

 

 

 

. 
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 عسکری_لنا#

 

 

 

 

 نگاه و رسچرخاند چنان که چرا افتاد جانش به آتش انگار

 یرسفه اخطارم زنگ که دوخت هایمچشم در را آتشینش

 درست نداشتم، ترش دخی   این از اما بود عیل مصلحن  

 .تارخ مانند

 

 :غرید عصن  

، قضاوت و مردم نشناخته و ندیده کردی عادت -  کن 

 باشم؟ ترپاک "خودت "از شاید نمیدی احتمال درصد یک
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 امشبه و شک که گفت تاکید با را "خودت" چنان    

  .شد بیشی   دخی   این به نسبت

 دخی   این آمدنیم یادم که این خاطر به ییک کردم، اخم

 تارخ بود، رفته مخم روی که خاطر این به ییک و کیست

 .بیاورد رسش بال داشت حق

 :گفت و زد پوزخندی تارخ

 باید نشناسم رو تو اگر من .کن تف شمهسته خوردی؟ -

م  ...بمی 

 

 خم رسم باالی و آمد جلو قدم چند شد بلند جایش از

 :گفت و شد

 به االن بیاری در رس من کارای از خواسن  نیم اگر تو -

 .زدییم دارش باید خوردی که ایجمله این خاطر

 نخواهم کیس به وقتمهیچ و ندارم اعتماد تو به من

 سخت اصال دادی استعفا فرمالیته که این حدس داشت،

 .نیست

 !خانمت ستاره یفرمالیته دادن طالق مثِل 
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 من طالق بودن فرمالیته موضوع کجا از دیگر او لعنن      

 بود؟ فهمیده را ستاره و

 از اصال بود؟ رسیده گوشش به امخانواده از خی   نکند

  ام؟خانواده اعضای کدام

 .ندارند تارخ از خوشر دل که هاآن

 .افتادم ستاره هایحرف یاده لحظه یک

 ستاره روی دست عمد از من چزاندن برای نکند نکند،

  بود؟ کرده تجاوز شیوا به به او چه؟ شیوا اما گذاشت؟

 با را کار این تارخ بود، ممکن غی   امر این باور نه، نه، نه،

 نه؟ مگر کندنیم من

 

 اتاقش سمت تا چرخید و ایستاد صاف زد، خندینیش    

یم گرفتم، محکم را وبازویش شدم بلند رسیــــع که برود

 است کرده من با را کار این او آیا که فهمیدمنیم اگر ُمردم

 .نه یا و

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 :گفتم بود کرده داغ هایشحرف از حسان   که بدن   با

 نکردی، کارواین لعنتیت خوده که بگو بزن، حرف تارخ -

 .بمونه جدا ابد تا حسابت بذار

 

 :گفت و انداخت بازویش به نگایه تارخ

 خوای؟یم کمک ازم نداری اعتماد بهم وقن   چطور -

 بخوام که میاد خوشم ستاره از من نظرت به هوم؟

 بدزدمش؟

 .زنیمیم تی   با همو یسایه اون و من

 

 باری و انداختیم شک به را آدم باریک .بود همی    تارخ

  .کردیم پشیمان کردن شک از را فرد دیگر

 چندسال و دوسن   سال چندین وجود با هم هنوز

 از اصال انگار چیست، از جنسش دانستمنیم دلخوری،

  !نیست گل
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 وقن   تا بود، آورده درد به را رسم بود، کرده امکالفه   

نیم کمیک نه یا کردم شلیک او به من که شدنیم مطمی   

 .کرد

  نداشتم، وقت من اما
 
 نقل باید و .بود هوا روی امزندگ

 .داشتم انجام برای کار کیل کردمیم مکان

 

 :کردم فرو موهایم در را دستم و کشیدم عقب را دستم

ت استعفام صحت از آدمات مطمئنم -  فقط .کردن خی 

 بدی؟ رو عوض   اون اسم بهم تا خواییم ج   بگو

 

ه هایمچشم در چرخید؛ سمتم کامال تارخ     و شد خی 

 نگاه نگاهش .گذراند نظر از پایم رستا چندبار و چندین

 !بود خریدار یک

 

ونم و درون داشت انگار     کاوید،یم لحظه یک در را بی 

 را هایشچش خونینش، هایکاسه در نافذش نگاه

  .بودند کرده ترسناکش
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 کرد؟یم رس کنارش در چگونه آذر

 دستش زیر که غریبه یک دلییل هیچن   کردمیم باور باید

  دارد؟یم نگه خانه یک در خود با را هست

 

ون فکر از تارخ صدای با     شد گوش من تمام و آمدم بی 

 :هایشحرف ریزریزبه شنیدن برای

 ده و طال معدن یک از ارزشش که ارزش با چی    یه -

ی یه باشه، زیادتر نفت یُبشکه هزارتا  روش نشه که چی  

 !جون یه نفس، یه گذاشت، قیمت

 

 :کرد تکرار و زدم پوزخندی هوان     

  !جالبه هوم، ...جون یه نفس، یه -

 پوزخندم و کشیدم پایینم لب روی شدت به را هایمدندان

  .شد تبدیل خندهته به

 .دادیم تکان رس لب به خندنیش من با همراه او و

  .نیاورم فرود اشگونه در را مشتم نتوانستم نتوانستم اما،
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 و چرخید رسش که کوبیدم اشگونه به را مشتم چنان

 .چرخید بد خییل

 خشم اژدهای کهاین از ترسیدمیم نبود، جایز ماندن رفتم،

 !کشتنش به کند وادارم وجودم

 .نبودم مردم جان تاجر من

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۹۶_پارت#

 عسکری_لنا#
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 عصن   و عاض نی    عیل و انداختم ماشی    درون را خودم

ون از ه ماشی    بی   .بود امخی 

 و کرده بغل را بچه دست یک با خانه حیاط در دم آذر

 و خانمهدیه و کند آرامش کیم تا دادیم تکان آرام

 .کردندیم صحبت او با داشتند آقامهدی

 .آذر به نگاه یک و انداختیم من به نگاه یک نی    عیل

  

  .بود متشنج یک حال حالم   

 ذهن   حضور و بودم آمده بهوش تشنج یک از پس انگار

  .نداشتم اتفاقات از

 .بود هااین تمام مسبب تارخ و

  کرد؟یم فکر من راجب چه او واقعا

 

 و کوبیدمیم ماشی    کف به تند تند را پایم یپاشنه    

  .زدمیم فرمان به تندتند را راستم دست یاشاره انگشت
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ی انگار و بود شده تندتند هایمنفس  ترکیده رسم درون چی  

 .بود

  !خواستیم نفس یک

 

 گره باز مشتم و گرفت شکل هایملب روی پوزخندی   

 .کنم صورتش مهمان را مشتم خواستیم دلم باز شد،

  به باید است؛ تارخ همان این شدنیم باورم
 
 هایویژگ

 کردم؛یم اضافه را گستاج   افتضاحش

 .کردیم رفتار جان   یک مانند رسما

 بوق روی محکم را دستم دیگری وقت هر از تراعصابن  

 خانمهدیه سن مراعات که بودم عصن   آنقدر .دادم فشار

  .نکنم را مهدی آقا و

 

گوشه از و کردمیم احساس را چهارنفر هر نگاه سنگین      

 .افتاد راه به ماشی    سمت عیل که دیدم چشمم ی

 :آورد پایی    را رسش و کرد باز را ماشی    در
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 ...با شدی هاپو چته؟ -

 

 خورد را حرفش یادامه که چرخاندم سمتش را رسم چنان

 :کشید پوق   و

نیم چته؟ تو کنه عصبیت فقط گفت ج   یه این بابا -

  مگه؟ شناسیش

 

 :کوبیدم فرمان روی را مشتم    

 با کردنشم ثواب تارخ عصبیم، شناسمشیم چون اتفاقا -

  .گرفتنه باج

 .زندگیمون ن   گمشیم کنید جمع

 

 و دادم تکیه شیشه یلبه را آرنجم چرخاندم، را رسم

 مقصدی به و گذاشت هایملب روی رو اماشاره انگشت

ه نامعلوم   .شدم خی 

  .بازگشت نفر سه آن سمت و بست را ماشی    در نی    عیل
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 :شد ماشی    سوار دوباره بعد چندی

  .بیوفت راه یاال -

 

 به را ماشی    رسعت به اطرافم و دور به کردن نگاه بدون

  .شدم دور نحس مکان آن از رسعت به و انداختم راه

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۹۷_پارت#

  عسکری_لنا#
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یم بعید که بودم عصن   آنقدر برگشتم خانه به وقن  

 خون   هایچی    .شود باز هایماخم حاالها حاال دانستم

  .بودم نشنیده

خانه وارد ابتدا ستاره، کنار به رفی    از قبل  و شدم آشی  

 و خشم کردم احساس رسد، آب لیوان یک خوردن از بعد

 لیوان دو و دارد آب به بیشی   نیاز عصبانیتم رس از گرمای

  .خوردم نی    دیگر

  .کوبیدم البته گذاشتم، کابینت سنگ روی را لیوان

ه  از که بود تارخ تصویر اما بودم رویمروبه دیوار به خی 

یم زنگ گوشم در صدایش و گذشتیم هایمچشم جلو

  .خورد

  .آخرش تا اول به لعنت

 سمت رسعت به یخچال در آب پارچ برگرداند بیخیال

  .رفتم اتاق

 آمد؟نیم صدایش که بود کجا ستاره
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 تنها و شدم روروبه اتاق تارییک با که شدم اتاق وارد   

 ن   آسمان نور بود کرده روشن کیم را اتاق که نوری

 رسجایش هنوز ستاره و تابیدیم پنجره از که بود خورشید

 .بود خواب

  !...امستاره بیچاره

 

 تارخ میلش برخالف باید حاال و شد خالص گچ زجر از    

 .کردیم تحمل را

  .شدم اتاق وارد و کشیده آیه

 اندوه و بودم هم غمگی    عصبانیت یاضافه به اکنون

  .شدیم بیشی   لحظه هر درونم

 هم صبح ستاره، نه و بودم خوابیده من نه ابدا دیشب

 و شد آرام کیم بالخره تا زدم حرف گوشش زیر آنقدر

  شدت از تقریبا
 

 .شد بیهوش خستیک
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 به اششده نحیف تن کشیدن آغوش در برای تابن     

 به و کردم تعویض راحن   هایسلبا با را هایملباس رسعت

 پتوی و گرفتم جا کمرش به چسبیده و کنارش در رسعت

  .کشیدم باال را رفته کنار

 متوجه پیچیدم، وارپیچک شکمش و کمر دوره را دستم

  .چسباندم خودم به را او بیشی   و شدم بدنش بودن رسد

ون تارخ فکر از داشتم نیاز هاساعت برای  فقط و بیایم بی 

دازم امستاره به  .بی 

 .دهم انجام را هرکاری بودم حاض   برایش که ایستاره

 موقعه همان که کردم رد گردنش ازگودی را دومم دست

یم کهاین احساس با کرد، ایناله خواب در و خورد تکان  

 شل را بود کمرش دوره که دسن   شود، پهلو به پهلو خواد

 آغوشم در را خودش و چرخیده آغوشم میان در که کردم

  .کرد گوله

 که دسن   با و پیچیدم دورش به ترمحکم را دستانم

 دادم؛ فشار گردنم زیر به آرام را رسش بود زیرگردنش
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 هایچشم آن نبینم نخورم، حرص و نبینم تا دادم فشار

 .بود آمده رسشان بال این من برای که گریه از کرده پوف

 زمزمه آرام و کشیدم وجودش عطر از عمیق   نفس   

 .ستاره یا و بود خودم برای دانمنیم کردم،

  خندیم،یم میشه، درست ج   همه روز یه -
 
 کنیم،یم زندگ

 شاید دیگران اذیت و آزار بدن واهمه، بدون ترس، بدون

 بتونه کیس بدونم بعید که روزی روز، اون رسهیم اما دیر

 .بندازه زندگیم به چپ نگاه

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۹۸_پارت#

  عسکری_لنا#
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 بود نداده اجازه امآشفته ذهن بخوابم، بودم نتوانسته زیاد

 تمام بیاید، هایمچشم به خواب ساعت سه از بیشی  

 با عصاب جنگ آن بعد و نیامد چشمم به خواب دیشب

 ...تارخ

 .بود غنیمت هم همی    بودم خوابیده کیم شکر را خدا باز

 خواب بود، خوابیده اکنون تا که ستاره حال به خوش اما

یم اذیت بیداری در خوابید،یم که بهی   همان بود نیازش

 کیم هم شاید کردم؛یم اذیتش اختیار ن   گایه من و شد

 .گایه از بیشی  

 موجب روشر  هر به اما، کنم را کار این آمدنیم دلم

 .شدمیم اشناراحن  
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 به رسم دادن تکیه با و زدم جک تشک روی را آرنجم   

ه ستاره به دستم، کف  .شدم خی 

 

 مخالف جهت در رسش و بود خوابیده آرام کمرش روی

  .بود

 شد پخش ایقهوه موهای و بردم جلو را دستم آرایم به

  .کردم هدایت گوشش پشت را رخشنیم روی

یم نظر به ترجذاب کردنیم رنگ را موهایش دیگر وقن   از

 پایی    آنقدر سنش بگویم، توانستمیم جرات به و رسید

 ها،غریبه برای بودنش متاهل فهمیدن که شدیم دیده

  .باشد برانگی    تعجب

 

 لگنش طرف دو استخوان و شکم بود، رفته باال تاپش   

 .بودند بخشیده پوستش به زیبان   نقش و بودند واضح

 آن هایملب با تا بودند زده شبیخون مغزم به هاوسوسه

 .کنم لمس را استخوان دو
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 شستم انگشت با و گذاشتم شکمش روی را دستم کف

 عقب را دستم رسعت به ...نه اما، کردم نوازش را پوستش

 شدن بیدار از مانع تاپش کشیدن پایی    با و کشیدم

  .شدم اممردانه احساسات

 .نبود نخواسی    موضوع ...نه نخواهم، نکه

یم بعید نخواهدش، آدم بشود که نبود طوری ستاره اصال

 شدن بیدار اما .باشد داشته مخالفن   خودش حن   دانستم

 اکنون دقیقا و مدت همه این از بعد اممردانه احساسات

 آن شدن باز از و بود ضعیف بدنش ستاره .نبود درست

 و بود گذشته کمی   ساعت چند یا و روز دو فقط هاگچ

  .بود کبود هنوز بدنش

 

 .شدم بلند جایم از و کشیدم باالتر رویش را پتو    

 یک در و کشیدم موهایم الیبهال را دستم و کشیده پوق  

 لباش چوب روی از را امحوله ناگهان   حرکت حرکت

ون اتاق از حمام مقصد به و برداشتم   .رفتم بی 
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.  

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۱۹۹_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

ون که حمام از ی حال آمدم بی   زده را ریشم داشتم، بهی 

 ستاره اگر که بودم کرده نی    دیگری کاره همچنی    و بودم

  .شدیم سی    رسش بر شاخ یحتمل دید،یم

 پشیمان اما، کردم را کار این چگونه دانمنیم هم خودم

 .نبودم

 

  .افتاد ستاره به نگاهم لحظه همان که شدم اتاق وارد   
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چشم روی محکم را قاشق دو و بود نشسته تشکش روی

 بود، گذاشته هایش

 باالی کامال را موهایش و بود کرده عوض را هایشلباس

  .بود کرد جمع رسش

  .نشستم رویشبهرو و رفته جلو و بستم را در تعجب با

 جریان صورتش روی اما، دانمنیم اشک یا بود آب قطرات

 قرار چه از موضوع دانستمنیم هنوز من و بودند گرفته

 .شدمنیم متوجه هم پرسیدمنیم اگر قطعا و است

 :گفتم شده گرد هایچشم با

  تو؟ کن  یم چیکار !ستاره -

 

 :گفت مسخره لحن   با هاقاشق برداشی    بدون    

،گوجه خوده شده هامچشم شوهرم لطف به -
 

 فرنیک

 گوجه ُرب تبلیغ واسه بازرگان   پیام تو که اونان   مثه دقیقا

  .میدن نشون
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  .رفت باال هایملب یگوشه و انداخته باال ابرون  

 این به هایشچشم هم باید گریه همه آن با بود طبییع

 بود؟ چه هاقاشق ماجرای اما افتادندیم روز

 حاال؟ چیه هاقاشق این -

 

  .کشید پایی    را هاقاشق آرام    

 بر در را اشچهره تمام غم و بود پایی    به رو هایشچشم

  .بود گرفته

  .بودند قرمز و متورم حسان   هایشچشم

 گوجه مانند درست
 

 .فرنیک

 چشم باد واسه میگن برداشتم، و فریز برفک باهاشون -

  .خوبه

 خوشایند احساس با و پاشیدم رویش به تلخ لبخندی

 :گفتم هایمرگ در گرفته جریان

  .خانم ستاره میشن گوجه شبیه بدتر که جوریاین -
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 اما دهد جوابم تا آورد باال را رسش و کشید درهم اخم

 رسخ یدریاچه در ایشقهوه هایقرینه و ماند باز دهانش

  .رفتند باال سمت هایشچشم

 .امکرده کار چه شده متوجه بودم مطمی   

 

ه وآرامم تلخ لبخند آن با طورهمان اما من  مانده اشخی 

 .بودم العملعکس منتظر و بودم

  ُبهت همان با هوان  
 
 امسینه به محکم را هایشدست زدگ

 به شده گرد هایچشم با که داد فشار عقب به و کوبید

 :رفتم عقب

 چته؟ !ستاره -

 

ون اتاق از رسعت به و نداده جوان        .رفت بی 

 شدمیم بلند که همزمان عجیبش العملعکس از گیج

 .کردم صدایش بلندتر
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۰۰_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

ون اتاق از  در را هاقاشق شدن پرت صدای که رفتم بی 

خانه سینک  .افتادم راه به سمت همان به و شنیدم آشی  

خانه وارد آب موقعه همان که شدم آشی    و کرد باز را شی 

وع   .کرد هاقاشق کیسر  آب به رسر

 .ایستادم کنارش و رفته جلو آرام
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 :گذاشتم اششانه روی را دستم

  تو؟ شد چت -

 

 و چرخید سمتم شدت به و زد عقب محکم را دستم    

 :کوبید زمی    به را پایش

؟ منو خواییم -  روان تو پوالد معطیل؟ چرا پس بکیسر

  .کردم شوهر منم کردن شوهر مردم کردی، داغون منو

 

آب چرخید متعجبم هایچشم برابر در  و بست را شی 

 .کرد پرت سینک در دوباره عصن   حالن   با را هاقاشق

 

 سمت دست به لیوان که بودم رفتارش ُبهت در هنوز

 آب لیوان در پارچ، از کردنش باز از پس و رفت یخچال

وع و بست را یخچال در ریخت،  کرد؛ آب نوشیدن به رسر

 :گفتم آرام لحن   با رفتمیم سمتش که همزمان
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نیم رو رفتارت این دلیل واقعا من ستاره، باش آروم -

 ...فهمم

 

  .نخورد تکان گلویش سیبک دیگر ایستادم که جلویش

  .کشید باال و گرفت لیوان در آب از را برزخیش نگاه

ه  .کشید پایی    را لیوان و شد امخی 

 رفت یادش انگار اما، بدهد را جوابم تا کرد باز را دهانش

 دهانش از آب که چرا هست، آب دهانش در که بود

ون  شده، خم رسیــــع نشدن خیس برای او و ریخت بی 

 زدم خندیته هوان   که آورد جلو را رسش و رفت عقب

  .آورد باال پایی    رس با را نگاهش که

 و زدم گوشش پشت را جلویش موهای و بردم جلو دست

 :گفتم آرایم به

 ...حفظ و آرامشت -
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 پوزیشن در شوکه نی    من صورتم شدن خیس با هوان  

ه گرد هایچشم با و گرفتم قرار ماشبهش  :ماندم اشخی 

 !ستاره؟ -

 

 بلندی فریاد آخر در و زد ژکوندی لبخند حرص با   

 :کشید

  کــــو؟ موهات -

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۰۱_پارت#

  عسکری_لنا#
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 کشیدم خیسم صورت به دسن   و کردم نگاهش چپچپ

ت و  :گذراندم نظر از را امشده خیس تیرسر

 .امکله رو -

 

 :غرید و کرد باریک را هایشلب حرص از

  اش؟بقیه -

 

 کشیدم باال و گرفته را امیقه پشت از و ایستاده صاف    

تن   که همزمان و  :گفتم آوردمدریم را خیسم رسر

 !کمه موهاش کردم حس که جاهان   به چسبوندم بریدم -

 

ه     دست همزمان و بودم ناکشغضب رسخ نگاه به خی 

 را مشتش هوان   که کردمیم خارج هایمآستی    از را هایم
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 خم کیم بودنش منتظره غی   دلیل به که کوبید شکمم در

 :گفت کنان جیغجیغ که شدم

 کردی؟ کوتاه موهاتو ج   واسه توام؟ یمسخره من -

 داشتم؟ آرزو چقدر من میدون  

 

تمن   و کشیده عمیق   نفس  :انداختم امشانه روی را رسر

 مو جاها بقیه نداره اشکال حاال اومد،نیم خوشت که تو -

  .داره

 

 :گفت حرص با و کرد گرد چشم

 پرپشت ریش از من خورد؛ بهم حالم بزن برادر تیغ یه -

 .اومدنیم خوشم

 

م را لبخندم جلوی نتوانستم  :زدم چشمیک و بگی 

 ...دیگه بدن محافظ -
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 :غرید و بست را هایشچشم

یف چندش خییل خییل، خییل، ...پوالد -  ...داری ترسر

 ...کثیــــف

 

 :گفتم شیطنت با

ی تو عوضش نداره اشکال -  .تمی  

 

تن   لبخند همان با و کرده استفاده فرصت از  دوره را رسر

تن   طرف دو هر و انداختم گردنش  خودم سمت را رسر

 با را هایملب بیاید، خودش به بخواهد ستاره تا و کشیدم

ی برای و کوبیدم هایشلب به محکم لبخند همان  جلوگی 

 محکم را هایمدست انداختنش، تخته شلنگ گونه هر از

  .پیچیدم دورش

 حقم دوسال از بعد بود، گچ در هنوز کتفش که بدرک

 !نیست؟ ناچی    یبوسه یک
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۰۲_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 

 شدم متوجه کرد، وارد امسینه به که تریمحکم فشار با

ن   یسالههجده پرسان مانند که است طوالن   زمان   که

  .امافتاده هایشلب جان به جنبه،

 برابر در و کردم باز را هایمچشم و کشیدم عقب را رسم

مش، رسج    خجالت پس نشاندم؛ لب به لبخند فقط رسر
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 با کردیم سیع و زدیم نفسنفس آرام بود بلد هم کشیدن

ل را خودش صدان   و عمیق هاینفس کشیدن  .کند کنی 

 

 ...یه تو -

 :کردم نچ  

 

 حرفان   نسبت به همینه، وضع بعد به این از ...هیــــس -

ن   که یم ویل بدم، جوابتو بهی   شایدم یا و جوریهمی    می  

،  .چسبهیم شدید که من به ...بده ادامه جوریهمی    دون 

 

 :کرد نگاهم چپچپ

  .فعالیی   ن   سنسورات ساِل  دو داری حقم -

 

 جیغشجیغ که کشیدم محکم را لپش و خندیده گلو در    

 :شد بلند

  .گرفتمتیم زودتر ایخوشمزه انقدر دونستمیم -
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تمن   و رفتم عقب قصد از که داد هولم ترمحکم  هم را رسر

 کرده بغ .کردم رها را لپش و کشیدم گردنش پشت از

خانه خروج   سمت و مالید را لپش  :افتاد راه به آشی  

 فراری دوسال اطالع محض نداره زود و دیر به ربط -

م جناب بودی  .محی 

 

 سخنش خباثت وضوح به اما، ندیدم .انداختم باال ابرون  

 .کردم حس را

ی بیمارن   نکنه میگم - ، چی    ...طاع یه جزایم یه داشن 

 .نبود بردار دست انگار نه،

 دو را هایمدست برداشته خی    سمتش صدان   و رسیــــع

 و کشید بلندی جیغ که کردم بلندش و پیچیده کمرش

 :داد تکان هوا در تندتند را پاهایش

 ...کن ولم خوردم چی    نـــه، نه، نه، پــــوالد -
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خانه از ون آشی    افتادمو راه به هااتاق سمت و رفته بی 

 ترمحکم و خندیدم بلند صدای با و رسخوش همزمان

 :دادم فشارش

 .بودم داده و اخطارم من دیره کردن غلط واسه دیگه -

 :گفت جیغجیغ با

 برات داری دوست هرج   شام دمیم قول پایی    بذاریم -

 .کنم درست

 

 و ایستادم حرکت از اتاق در دم و زد برق هایمچشم

 :گفتم مشکوکانه

 .نکردی درست شاید نیست اعتمادی بهت -

 :گفت التماس با

 .کنمیم درست خودم جون به نه -

 

 شام ماجرا بودم، داشته نگهش هنوز اما، زدم لبخندی    

 اما، بود شده تحریک فسنجان برای اممعده هرچند نبود
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  ستاره ممکن
 
  دوسال از بعد باشد، نداشته آمادگ

 
 زندگ

ک  اما، کارها خییل انجام برای بود دیر خییل شاید نامشی 

  .کرد صبوری هم روز دو ییک، نداشت اشکایل

 دوست و نیستم حسن   ستاره به دانمیم خودم که من

  هایپایه تا دارم
 
 نخواهد او تا اما، کنم ترقوی را امزندگ

 .شدیم آماده باید که بالخره اما کنم مجبورش توانستمنیم

 

 :گفتم آمی    اخطار گوشش دم

 و بار این کردی، تحریک فسنجون واسه که و ممعده -

مت دمنیم قول دیگه، یدفعه ویل ملخک جسن    .نگی 

 

دست کرد سیع صدایش در مشهود التماس و خواهش با

 :کند باز هم از را هایم

 درست فسنجون یه تواسه برم زمی    بذارم باشه باشه، -

ه رست از هوش کنم   .بی 
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 لبخند با و نکردم رهایش اما گذاشتمش زمی    روی آرام

 :گفتم

 وقته خییل که پرهیم دیگه جوره یه من رس از هوش -

 ...پریده

 

 :کردم اضافه و بوسیده را گوشش یالله

 !...نکن   دیر -

 

 از رسعت به که کردم باز دورش از را هایمدست     

 جایم رس لبخند همان با من و شد دور هایمچشم جلوی

  .ایستادم

 !باشد کرده درک آخر یجمله را منظورم که بودم امیدوارم

 

 

 

. 

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۰۳_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 

 چه دانمنیم که کاری انجام برای پوالد که شکر را خدا

ون خانه از بود،   .رفت بی 

 از بعد بالخره بیاید؛ رساغم بودم منتظر لحظه هر که چرا

 ایوظیفه و جایگاه چه بود آمده یادمان تازه که دوسال

 .مسائل این بود طبییع داریم، دیگر هم به نسبت

ش که دادمیم حق هم پوالد به  باشد، رسیده رس به صی 

  طعم و است مرد او بالخره
 
 چشیده را زناشون   زندگ

  .است
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ی من، اما  تنها کیارش با امنامزدی زمان در که بودم دخی 

 چند کردن بدل و رد نهایتا و بود دستش گرفی    خالفم

  .دیگر هم هایگونه روی بوس

 این اما بودم کرده ازدواج پوالد با که بود سال دو شاید

 در پا که است نوعروش هر باره اولی    من، برای رابطه

 بود صفر مسائل این در امتجربه .گذاشته همرس یخانه

 اما، بودم خوانده زیادی مطالب نوجوان   زمان در شاید

  .کردمیم گم را پایم و دست اشموقعه به قطعا

 درآمده اکبندی از هایملب بالخره امروز اتفاق، یک اما

 !بودند

  

 تکه دو برخورد مانند دقیقا بود، ناپذیر توصیف حسش   

 حالت کیم که گوشت از ترنرم حن   شاید و تازه گوشت

  .بودند گرم آخر در و داشتند مرطوب

 شوک از داد اجازه تقریبا نداشت، ایوحشیانه برخورد

 
 
ون زدگ   بیایم، بی 
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بان  بدنم تمام تقریبا و بود وحشتناک موقعه آن قلبم ض 

  .زدیم نبض

 اکنون نبودم، اگر که بودم جنبهن   یک من که راسن   به و

 آتش هایگونه با و نبود هایم لب روی هایمانگشت

 !گزیدمنیم را امآمده کش هایلب گرفته،

 

 یک توانستیم کوتاه یجمله این توضیح "نکن   دیر"   

  .کند مملوء را آچار یبرگه

 دیر"این .بودم آمده کوه پشت از نه و بودم هندی نه

 !نداشت فسنجان پخت به ربط اصال "نکن  

 مخصوصا آمد،نیم بدم جدید تجربیات از من هرچند،

 این از جا همه و ماست یطرفه دو یوظیفه که این

 .بود صحبن   مسئله

 

 بود دستم در داننمک که درحایل ایمسئله آوری یاد با    

  .ایستادم حرکت از
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 هوان   تنم که بود کشیده شعله چنان امزنانه هایحسادت

  .بود کرده داغ

 ن   این نکند
 

  دهد؟ دستم کار تجربیک

 به توانستمنیم دورغ و شناختمیم را خودم که من    

 با را تجربگیمن   پوالد که ترسیدمیم این از بگویم، خودم

  .کند مقایسه کارکشته یاسمنی 

 که بود فشانآتش یک نام وجودم، در "حسادت" انگار

 داشتند هایشگدازه هوان   که حاال مگر نبود فعال گاههیچ

 .کردندیم برخورد بدنم و تن به

 که رفتیم خواب به دوباره فشانآتش این زمان   تنها 

ون و درون ی پوالد بی    .نباشد مقایسه از خی 

 حرکات توانمیم و امکرده ازدواج دخی   یک من بالخره

 .بفهمم را او و کنم ارزیان   را همرسم

 

  .کردم رها کابینت سنگ روی را نمکدان و کشیده پوق     

 !...است بودن دوم زن مشکالت دسته از هم این
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۰۴_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 

 آرام انداختم؛ پوالد به نگایه زیرچشیم و برده باال را رسم

 گفت شدیم نوشید،یم آب گایه و خوردیم را شامش بود،

  .نبود آرام پوالد درون اما است آرام چی    همه
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 داشتم شک ابتدا .کردمیم حس خون   به را بودنش آشفته

 در دستش از قاشق بار سه حواشن   با که این از بعد اما،

 آید،یم نظر به که چنی    این که فهمیدم افتاد، بشقاب

  .نیست آرام

 

ه پوالد به و گذاشتم کنار را قاشقم      :شدم خی 

 .شدن کوچیک هم هاقاشق -

 

 سکوت در و نگفت هیچ   اما، بزند حرق   بودم منتظر

 .جویدیم را غذایش داشت

 

ی از بیشی   انگار نه، زدم، ملیچ لبخند یم فکر که چی  

 .است شده غرق کردم

 !پوالد -

 

 .گفت هویم پر دهان با و آورد باال را رسش   
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 :کردم اشاره دستش در قاشق به

 کوچیکه؟ قاشقت میگم -

 

 را لیوان رسعت به سپس اما، گفت هویم گیچ   با و دوباره

 که هان  نگاه آن با من و خورد را آب یمانده ته و برداشت

ه لبخند با بود، "خودن   خر"زیرنویساشان  .ماندم اشخی 

 :کشید پایی    را لیوانش

  .اتفاقا نیست کوچیک نه -

 

 :دادم تکان را رسم

  نه؟ تارج   فکر به -

 

 اما، کرد باز تکذیب به لب و شد گرد کیم هایشچشم   

  عادت به و بست را دهانش رسیــــع
 

 را هایشانگشت کالفیک

 که این شدن متوجه با اما بکشد موهایش در تا برد باال
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 را دستش کف است، شده کوتاه خییل رسش موهای

 .کشید رسش روی محکم

 .اره -

 

 را هایملب جلوی و گرفت خود به غیم طعم لبخندم

 .نشوند جمع تا گرفتم

نیم تارخ ازخی   پوالد نخواهم، چه بخواهم چه من

  .گذشت

 

  افتاده؟ براش اتفاق   بده، ادامه خب -

 

 کرده پر را قاشقم بود متعجب کیم که نگاهش برابر در    

  .کردم فرو دهانم در و

 راه قال و داد داشت انتظار .کردمیم درک را تعجبش

 .بیندازم

 :کشید آیه
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 گذشته کارای به ترسمیم ...نیست خودش فکر به -

 .باشه برگشته

 

 :زدم پوزخندی هوان  

 ول رو گذشته کارای مگه تارخ تروخدا، نگو جوک پوالد -

 !برگرده؟ بخواد تا کرد

 

ه کیم    در انگار اما، کرد باز دهن آخر در و ماند امخی 

  .داشت شک مطلن   نگفی    یا گفی   

 :کشید عمیق   نفس

 بدتر قبل از نظرت به ...بود دیگه چی    یه منظورم -

ی دیدیش وقن   نشده؟   نکردی؟ حس چی  

 

 :انداختم باال را سالمم یشانه

 جمع رس که شبم اون شناختمش،نیم اصال قبال که من -

 .ترسناکه هنوزم خب، اما نکردم نگاش هم دقیقه پنج
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یم دلم سخت من اما نزد حرق   و داد تکان را رسش فقط

 به تارخ کردمیم حس شوم، متوجه را منظورش خواست

نیم پس نم پوالد اما، کردیم هم ایدیگه کار خالف، جز

 .داد

 .کردیم نگرانم تارخ به پوالد حد از بیش وفاداری 

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۰۵_پارت#

 عسکری_لنا#
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 در چی    همه گذشت، هم دیگر هایشب و شب آن

ی آرامش  !...ظاهر به البته شدیم سی 

 

 مثل و بود شده پرت حواس بود، آشوب درونش پوالد   

 خودش از بدی اخالق اما، بود درهم هایشاخم همیشه

 بار یک عیل با مهدی آقا و خانم هدیه .دادنیم نشان

 پرت حواسم بود دیده تا پوالد و آمدند جا این به دیگر

 جیکجیک ابتدا عیل با ایگوشه در است، نوازیمهمان

پنجره از من اما، شدند ناپدید ناگهان آخر در و کردندیم

خانه ی  دیدم؛ را دو هر داشت، دید حیاط به که آشی  

 اما نداشتم خوان  لب برای وقن   و نشنیدم را صدایشان

 یعن   زد، حدس شدیم راحن   به را شانبحث موضوع

 آن   هایچشم آن با پشمالو، و ترسناک جنگیل همان

  .بود اشوحیسر 

یم تحملش دارد چگونه دانستیم خدا همرسش، چارهن  

  .کند
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 مجوزی چه با است؛ عقلن   یک دخی   آن گفت باید البته

 !شود؟یم داربچه گنداخالق و خالفکار مرد یک از آدم

 

 هم آن نظر یک با راستش ببینمش بودم شده کنجکاو  

 دیدن از بودن شوکه همه از بدتر و کم نور با شب، در

  .کنم اشارزیان   بودم نتوانسته تارخ،

 را پوالد بتوانم تا نداشتم درسن   حال که هم آن از بعد

 .کنم اطالعات تخلیه

 سیمان یا بود گچ اشکله در بدانم خواستیم دلم فقط 

  !بود شده آدیم همچی    زن وقن  

 

 باشد دیده را دخی   آن پوالد حتما که فکر این با    

ی  شدن باز از را خوشحالم لبخند و چرخیدم سمتش
گچ باق 

  .کردم جور و جمع کیم را ها

 سلب را خوشحالیم توانستنیم چی    هیچ امروز رسما

  .آن گچ شدن باز از کتفم خفیف درد حن   کند،

 .شد خالص هم خفیفش درد از شدیم مسکن یک با قطعا
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 بتوانم بلکه کردم ادا را نامش ناز با کیم با و کشیده

ی اطالعات م او از بیشی   :بگی 

  !پوالد -

 

 من به نگایه و چرخید پریده باال ابروی با رسعت به   

 :انداخت

ی -   شده؟ چی  

 

 یک بود نعمت باهوش شوهر داشی    .خندیدم آرام   

 و ناز اهل دانستیم .بود رفته مطلب اصل رس راست

 .نیستم خرگ هایعشوه

  .اومد جنگلیت دوست اون که هست شب اون میگم -

 

 :خندید آرام

؟ نداده بهش مونده لقبیم -   باشر
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 :کردم نازک چشیم پشت لبخند با

ا خییل فعال -  .مونده چی  

 

 .بعدش خب -

 

 :کردم صاف گلون  

 نفهمیدی ندیدم، رو زنش اصال من اومد زنش با وقن   -

 خورم؟یم جوش و حرص ج   از ؟میدون  ...ستچیکاره کیه

 ...انداخته پس هم بچه یه تازه هیچ، شده زنش که این از

دیگه آدم نداری، مغز مگه تو دخی   آخه بگه نیست ییک

 ...اصال نبود ای

 

م نفس خواستم  پوالد اما دهم ادامه هایمحرف به تا بگی 

 :پرید حرفم در تررسیــــع

 ببینیش؟ دقیق که بیان باز بگم خواییم -

 

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۰۶_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 کنجکاوی کردن ارضا خب، اما کردم نگاهش چپچپ

  .ندارم را تارخ دیدن تحمل من اما، نبود بد هم

ه پوالد که بدهم جوان   چه بودم مانده  باز لب جاده به خی 

 :کرد

  .نبود زنش -
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 :انداختم باال ابرون  

 !نبود؟ -

 

 :داد ادامه و کرد نچ     

 خودش زنشه، کردیمیم فکر هم عیل و من ...نبود نخی   -

ه اخالق نیست، زنش گفت که  کرد،یم ثابت اینو هم دخی 

  .بیاد بدش تارخ از تو از بیشی   شاید و تو مثل کنم فکر

 

 :زدم دخی   آن با بودنم نظر هم از لبخندی

  .باشه خنگ خییل کردمیم فکر خوبه، بازم -

 

 :چرخاند جاده و من بی    را نگاهش پوالد دوباره

 .ایلخان   آذر -
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 :داد ادامه هایشچشم کردن ریز با که کردم نگاهش سوایل

ی  آذر اسمش -
واژه بودنم بعید ندیدیش، کامل تو ...ایلخان 

 روز یه امیدوارم بچرخه، دخی   این حوش و حول خنگ ی

 وحیسر  نگاهش باره،یم رسکیسر  رستاپاش از ببینیش، حتما

 نگه رو افسارش زورگ تارخ نظرم به بود، چموش بود،

 وحیسر  اسب یه مثل .بود آشنا برام خییل نگاهش ...داشته

  .بشه رام خوادنیم و فراره دنبال فقط که میمونه

ی همچی    داشی    با تارخ یم مشکل به گروهش، توی دخی 

  .خوره

 

 اخالقش از پوالد توصیفات و تعریفات ...وحیسر  اسب   

 .بود کرده کنجکاو مرا

 :گفتم گیچ   با

  اصال؟ بخوره مشکل به باید چرا -

 

 :انداخت باال را هایششانه    
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 دون  یم خودت .دارم رو احساس این من شاید نمیدونم -

ان   با
 جو یه تو آبم نباشن کن گوش حرف زیادی که دخی 

ه،  نبود، کدومشون هیچ یبچه بچه، اون طرفیم از نمی 

ه این از تارخ  یا کنهیم استفاده طعمه عنوان به داره دخی 

اف مسئله این به خودشم و بکنه قرار شایدم  .کرده اعی 

ه  !دزدیده تارخ دستور به رو بچه اون ...دخی 

 

 بود آن از ترجالب ماجرا انگار نه شد، گرد هایمچشم    

 و دل پر و وحیسر  هایچشم با دخی   یک .کردمیم فکر که

 .دخی   این داشت دیدن قطعا .جرات

 

 باال را ابرویش تای یک و داد پایی    را لبش هایگوشه پوالد

 :داد

 کارا این بر و دور اصال وحیسر  اسب این کنمیم حس -

 نیت حتما گروهش توی هرکیس آوردن از تارخ نباشه،

 
 
 .داره بزرگ
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 را مردم دخی   چگونه نیست معلوم کشیدم، پوق     

  .کند دزدی است کرده مجبور

 شود؟ آدم خواستیم گ واقعا تارخ

 

 رس را پرسهایشان که این قصد به هامادر قدیم زمان در   

 کامال مورد این با من که گرفتندیم زن برایشان کنند راه به

  .بودم مخالف

 و شدنیم را هابعیص   و کرد آدم شدیم را هابعیص   چون

  .شدیم بدبخت بیچاره دخی   یک فقط وسط این

 آدم گرفتیم هم زن اگر که بود دسته آن از دقیقا تارخ

 .نبود بگی   زن هم قطعا نبود؛ بشو

 

 

 

. 
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 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۰۷_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 

 :زدم لب آرام

  !وحیسر  آهوی -

 

ه ثانیه چند و و چرخاند سمتم را رسش      با که شد امخی 

 :انداخت باال را هایششانه منظورم، شدن متوجه

 .بیاد بهش بدونم بعید -

 

 :چرخاندم سمتش را رسم
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 مظلومیت یه آخرش باشه رسکش بخواد هرچقدرم دخی   -

 .هست هاشچشم تو خاض

 

 :دادم ادامه حرص و خباثت با

 نه و بریدن مظلومیت از بون   نه که آقایون شما البته و -

  .آرامش

 خودت، شنمونه دور، راه چرا اصال تارخ، همی    شنمونه

 ازشون باید که اونان   بدبخت .شدی خوب یکم االن مثال

 دلم اما، بودن گناهکار بعضیا که این با کردی؛یم بازجون  

 .سوختیم حالشون به

 

د حرصش داشتم انتظار  به شدوع چنان برعکس، اما بگی 

 را بازویش مشت با و گرفت حرصم من که کرد خندیدن

 :گرفتم هدف

 میاد، هم خوشش چه کوفت، -

 .کن  یم چک و مردم اینجوری باشه آخرتم یدفعه
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 در مانده یخنده تن همان با و کرد مصلحن   ایرسفه

 :گفت صدایش

 و تارخ که شده ج   کردمیم فک داشتم خب، طبیعیه -

 .کرده قبول اصال

 

 :کشیدم عمیق   نفس

 کنم فکر .کنه قبولش و گوریل این کیس اگر که خدا به -

ه زن بخواد ه بابای و بگی  ش بهش دخی   هفت نده رو دخی 

ه تی    .رسش باالی بگی 

 

 :درآوردم را تارخ ادای و کردم کلفت کیم را صدایم

ت یا - نم یدونه یا میدی رو دخی   خونت مخت تو می  

 .دیوار تنِگ  بپاچه
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 نازک چشیم پشت که کرد نگاهم چپچپ خنده با پوالد

 :کردم

 دروغه؟ مگه چیه -

 .کثیفه زبونش کال که تارخ گفتم، مادبانه هم خییل من تازه

 

 :خندید آرام

 از موتورش با درمیاری اداهان   چه رسش پشت بدونه اگر -

 .میشه رد روت

 

 سمتش را رسم وقن   اما بدهم را جوابش خواستم    

 عصبانیت از ایهاله .رفت یادم را جوابم کیل به چرخاندم

 تغیی   این دادیم نشان و کردیم بیداد اشچهره در غم و

 .نیست جالب اصال ناگهان  

 

ی -  شده؟ چی  
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 بعد و کرد نگاهم دقت با کیم و چرخاند سمتم را رسش    

ه روروبه به دوباره  :شد خی 

 !دنبالت میاد امشب ...باش آماده -

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۰۸_پارت#

 عسکری_لنا#
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ین سکوت و کردم سکوت  سکوت یک بود، ممکن کار بهی 

 معنا؛ پر

  .باشد غم و نارضاین   رضایت، روی از توانستیم

 من هایگله و مخالفت برای ابدا ما کنون   وضعیت و

 .نبود مناسب

 

شیشه به آنقدر ته، و رس به افکاری در غرق و گرفته رو   

ه ماشی    ی  را خانه در پوالد بیایم، خودم به تا که شدم خی 

 .بود برده خانه داخل را ماشی    و کرده باز

 .رفتم خانه در سمت و شدم پیاده حرفن   ماشی    از

 !ستاره -

 

  .چرخاندم سمتش را رسم مکث با   

 :زد کچ   لبخند و کشید رسش روی دست

  .نباش ناراحت -
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 را ما دوی هر داشت پوالد نبود؟ ناراحت شدیم شد؟یم

 زنده آیا اما ماندیم،یم زنده کرد،یم فرو نهنگ دهان در

ون  آمدیم؟یم بی 

 چگونه .کردیم جانسوزی چه وداع نشده شب هنوز

یم رها باید را دارم گنداخالق کچل این کنار که امنین  

  کردم؟

 

  و دادم تکان آرام را رسم   
 
گ  پایان به را مدتم طوالن   خی 

 .شدم خانه گرم فضای وارد و رسانده

 .داشتم خفیق   درد دل و بود افتاده وییل قییل به دلم

  .کردیم آشوب را دلم خداحافط   و مسافرت همیشه

  کم از این
 

 بچه .بود وجدان عذاب از بیشی   نبود، جنبیک

 هایدمپان   هایم،عروسک و بروم چگونه گفتمیم بودم که

 اکنون ...دارد فرق اکنون اما، بگذارم تنها را بالشتم و خانه

 " !بگذارم تنها را پوالد و بروم چگونه"گویمیم
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 بزرگ که نیست و نبوده قرار وقت هیچ انگار هاآدم ما    

آرمان و هاانتخاب ها،خواستار عالیق، فقط ما شویم،

 عقلمان حن   بگویم توانمیم جرات به کرد،یم تغیی   هایمان

هابعیص   فقط ما شود،نیم بزرگ های جایگزین را چی    چی  

 .کنیمیم قدییم

 

 اتاق یگوشه کمد سمت راست یک و شدم اتاق وارد

 هالباس زیر از را کمد ته ساک کردنش باز از بعد رفتم،

ون  یاضافه به را مرتب و زده تا هایسلبا و کشیدم بی 

وع را ...و حوله مانند دیگر شخیص وسایل  دادن جا به رسر

 .کردم ساک درون

 

 بیاید پوالد کاش اصال نشویم، جدا هم از شدیم کاش    

 گردیم،بریم شهر به که بگوید است، کرده چاخان بگوید

 باهم رو ما بود منتظر سال دو که داریم ایخانه جا آن

  .هم از دور نه ببیند
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ی دیگر موقع آن  دلدل و نیست آشوب و درد دل از خی 

  .امخانه به بازگشت برای زنمیم

ی هنوز دیگر، بودم خسته وع چی    شده خسته نشده رسر

  .بودم

  که روز آن به وای
 

  .بزند رسم به دیوانیک

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#
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  .دربیار منم ساک ستاره -

 

 این کردم، اخم بالفاصله ویل شد گرد هایمچشم ابتدا

  داشت؟ ایمعن   چه حرفش

 رسعت به و کرده پرت ساک روی را دستم در لباس تکه   

ون اتاق از  بیخیال که افتاد پوالد به نگاهم که رفتم بی 

  .خوردیم آب بطری با دستش، کنار لیوان

 لیوان بالفاصله و کشید پایی    را بطری رسیــــع دیدنم با

 :کرد آب از پر را دستش کنار

  .فهمیدم حله حله، -

 

 سینه به دست چهارچوب، به و کردم نگاهش مشکوک

 :دادم تکیه

  .نفهمیدم من اما -
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 :داد تکان طرف دو به را رسش

  رو؟ ج   -

  چیه؟ ساک موضوع -

 

 پر آب از که لیوان   به توجهن   و گرفت چشم جوابن      

وع دوباره بود، کرده  من و کرد بطری از آب خوردن به رسر

ه همچنان   .بودم اشخی 

 فرض خر را من پوالد که بود این درآور حرص چی    یک و

 جور بهانه تواندیم خریدن وقت با کردیم فکر و کردیم

 .کند

 :زدم جیغ

  چیه؟ موضوع نیستم خر من پوالد -

 

ه کیم و کشید پایی    را بطری      :شد امخی 

 .عزیزم مونمنیم که معلومه بمونم؟ جا این داری انتظار -
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 :گفتم اخم با و گیج که افتاد راه سمتم حرفش پایان در

؟ یعن   فهممنیم -  محض پوالد بری؟ کجا خواییم ج 

  این گندآب بری تارخ با میدونم که من خدا رضای
 
 زندگ

 .بری کجا خواییم کن حالیم دارهبریم رو

 

ثانیه و شد خم رسیــــع ناگهان   حرکن   در و ایستاد رویمبهرو

 هم کوچیک گاز و کرد لمس را هایملب هایشلب بعد ای

 .کشید عقب رسیــــع ویل گرفت هایملب از

 به و رودیم هلون   به سفیدی از دارد رنگم کردم احساس

 .شدمیم رسخرسخ دیگر یثانیه ده تا زیاد احتمال

 :غریدم حرص با و بستم را هایمچشم

، منحرف و مغزم کارات این با نکن سیع پوالد - یم کن 

 بری؟ کجا خوای

 

 روی رسم باالی را دستش که کردم باز را هایمچشم   

 :گذاشت در چهارچوب
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 شهر پایی    تو نقیل یخونه یه که وقته خییل شهر، -

 و فروشمشیم بشه تموم ماجرا این کردم، پا و دست

  .خالص

 

 رسدردِ  و بوسه آن تاثی   تحت و بود شده تندتند هایمنفس

 این کردمیم احساس و بودم گرفته قرار عصبانیتم روی از

م روی از دیگر رسج     .داد عصن   یجنبه و نیست رسر

 :رفتم کمد سمت و دادم هولش عقب به محکم

 مطمی    ویل نه بگو تو من، مرگ میشه ماجرا این خالض -

م خوشحایل از من یا بشه تموم ماجرا این باش  یا میمی 

  .میکشه رو من کارات

 

 به من اما شد پیچیده کمرم دوره هایشدست ناگهان   خییل

 از که شنیدم را آرامش یخنده صدای و دادم ادامه کارم

ون گلویش   .آمدیم بی 

 .میشم محلق بهت رسیــــع و کنمنیم صی   لحظه یک منم -
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۱۰_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

  .لرزیدم خود به و ایستادم حرکت از

 ...پوالد -

 گرم را گردنم هایشنفس هرم و رفت فرو گردنم در رسش

 .کرد

 هوم؟ -
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 تو من باشه، کوتاه انقدر زندگیمون عمر خوامنیم من -   

  یه حرست
 
نم پا و دست دارم زندگ  اتفاق   نذار تروخدا .می  

 .بیوفته

 

 اخم با و چرخاندم خودش سمت خشونت کیم با را من

  کم
 

ه رنیک  .شد امخی 

  کردن؟ بلغور سیم رو افتادی باز -

 

 :نالیدم و کردم کج را رسم   

 .بده قول -

 

 :گرفت بر در غبار را هایشچشم که کشید پوق  

؟ قول -   ج 

 

 :کردم تر را گلویم و داده قورت را دهانم آب   
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 درد و سخن   تحمل من پوالد .شه تموم زود بده قول -

 .تکمیلم ظرفیت ندارم، و کشیدن

 

 :کشید پوق  

 تارخ با کاری من کنم،یم رو تالشم تمام ویل نمیدم قول -

 خوامیم زاده*حروم اون از نشون یه فقط من ستاره، ندارم

 چون بمونم، تارخ با تونمنیم بخوام اگرم حن   من .تمام و

  .خوادنیم اون

 

  .نداشت اعتماد پوالد به تارخ که عایل چه

 خواه پوالد تا بردنیم مهمش کارهای برای را او گونهاین

  .شود خالف درگی   ناخواه

 

ن  ن        :کردم پرت صورتش در را بود دستم در که رسر

  .شدی دهن بد خییل -
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تن   و خندید آرام وع و گرفته را رسر  :کرد زدنش تا به رسر

  .پسندینیم که خودته مشکل -

 

تن    باز که کردم نگاهش چپچپ .داد دستم به را رسر

  .داد پیچ پیچک مانند کمرم دور را هایشدست

یم احساسش خودم به وقن   هر از ترنزدیک روزها این

 .کردم

م ننداز دارسگ نگاه - یمیم زن می    .گی 

 

تن   چپ،چپ نگاه همان با  از که هان  لب با را زده تا رسر

 صورتش در بودند، شده باز خنده به آهنگینش لحن

 :کوبیدم

؟ ج   -  گفن 

 

 :خندید گلو در    

  .میبین   بد کن   شیطنت گفتم روز اون میگم، -
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 :نالیدم ملتمس برایم، منظورش افتادن جا با

 .جدت رس -

 

 :خندید بلند

 .دیره دیگه -

 باراین و افتاد جانم به اشروزه دو ییک این عادت به باز

 همراهیش آوردن در بازی خنگ و ماست بیخیال هم من

 .نبود که حرام بود، شوهرم کردم،

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#
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 ۲۱۱_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 و گرفتند پیش در را تنم پوست به ورود راه هایشانگشت

 و بود گرم هایشدست نشستند، کمرم روی هایشدست

انگشت کرد،یم رسازیر تنم پوست به خون   حس و مطبوع

یم لمس را کمرم گودی و بارییک رجبهرج و ذره ذره هایش

  .کردند

 که کردیم را کار این احساس پر و آهسته و نرم آنقدر

 !هستند تنم پوست عبادت درحال هایشدست انگار

یم تحریک را نابلد و زده یخ منی  و بود ناب احساسش    

دست آرام کنم، هایششانه مهمان را هایمدست تا کرد

اف دل در و دهم سوق گردنش پشت به را هایم  کنم اعی 

 کرده ترشجذاب صدبرابر موهایش کردن کوتاه این که

  .بود
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ناخن و کردند لمس را دارشتب گردن انگشتانم، ظرافت

 معتاد گردنش پوست لمس به انگار امشده مرتب های

 از بند یک  نی    هایمانلب ایستادند،نیم حرکت از و بودند

 هم نابلد منی  ویل چگونه دانمنیم ایستادند،نیم حرکت

 هم بود، بهی   من از او ویل، بودم بر از را چی    همه انگار

 ایوقفه میانش هم و کردیم نوازش را هایملب هایشلب

ین با بود  و پر را هایمشش بتوانم تا ممکن یفاصله کمی 

 مانند و بخورند پیچ دیگر بهم هایمانلب باز و کنم خایل

 حل هم وجود در چگونه که ندانیم دیرینه عاشقانه

یم نوازش را هم هایمانلب بیشی   هرچه انگار شویم،

  .شدیمیم تشنه بیشی   کردند

 که رفتندیم پیش نرم آنقدر هایش،دست از امان و

 .رفتندیم باال ذرهذره و کردمنیم احساسشان

 

 و لرزیدند کیم هایمشانه تماسش زنگ صدا با ناگهان   

 حرکت از کردندیم بازی کمرم روی که هایشدست

 شده خشک چوب مانند نی    من هایدست ایستادند،

  .بودند
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 هر و کشیدیم نفس آرام برد، عقب را رسش اکراه و مث با

 از امسینه من اما، شدندیم ترخشمگی    هایشنفس لحظه

 .شدیم خایل و پر مدام هیجان

 بود؛ ابروهایش بی    ایگنده اخم 

 شنیدن ویل بودم شنیده فقط که بود هان  ضدحال آن از

  !چشیدن ...و دیدن مانند بود گ

 

ی     حدس توانستمیم اطمینان با که گفت لب زیر چی  

نده تماس اموات به فحیسر  که بزنم   .بود گی 

ون جیبش از را همراهشتلفن  :غرید و کشید بی 

  .محلن   خروس -

 :داد جواب بالفاصله

  عیل؟ چیه -
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 این گذاشتنیم خجالتم احساس و لرزیدند هایملب   

 هایشدست میان از بماند؛ گونه همی    کم، یفاصله

  .برگشتم کارم به آرایم به و خزیده

 .عیل بیچاره

 

  چیشده؟ نیستم عصن   نه -

 

 پشت از را بیچاره آن بود مانده کم و نبود عصن   مثال    

 تمی    را هایشدندان هایشاستخوان با و دهد قورت گوشر 

  .کند

 آرام رسید گوشم به که اتاق در شدن بسته صدای

  .خندیدم

  این من
 
 !بسیار خییل دارم، دوست را زندگ
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۱۲_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 

 لباس تکه چند بودم، کرده جمع را پوالد و خودم ساک

 خودم ساک ممکن حالت کندترین در من و نبودند بیشی  

 اتمام به رسیــــع کارم حال این با اما، بودم بسته را پوالد و

 .برایم بود سخت رفی    .رسید

 فرق هادلشوره یهمه با جدان   و رفی    یدلشوره این

 در ساعت یک از بیشی   بتوانم که نبود کیس تارخ .داشت

  .باشم کنارش
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گوشه به رساندنم از بعد که کردمیم دلخوش این به باید

  .کردیم رهایم ای

 اما شدمنیم رفی    به حاض   گاههیچ بود خودم دست اگر

نیم خودم حن   که راسن   به .بروم باید گفتیم فقط پوالد

  !بروم باید چرا دانستم

 اما، بودم نکرده پیدا کار این برای منطق   دلییل هنوز من

 من به و آیدیم دنبالم به امشب بود گفته کالم یک پوالد

ی همچی    یا گله برای ایاجازه  هم واقعا شاید داد،نیم چی  

نیم رفتنم بر مبنا منطق   دلیل یک او از که بودم خنگ

 پرسیدم۔

 

 اکنون، تا بود گرفته تماس عیل که وقن   از هم پوالد    

ی  بود؟ نشده طوالن   زیادی تماس این نبود، او از خی 

 

 از و گذاشتم کمد کنار در یکدیگر جفت را هاساک    

ون اتاق  دیوار، به شده وصل لباشی  چوب از و رفتم بی 

  سی    و پشیم زخیم شال
 

 و انداختم هایمشانه روی را رنیک
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 روبهرو پایی    رسمای و سوز با که کردم باز را خانه در

 سیخ آدم تن بر مو رسما و بود زده یخ جا همه انگار .شدم

یم تمام هم زده فلک پایی    این که بود روزها همی    کرد،یم

 .شد

  

د قدم حیاط انتهای در پوالد    یم خودش دوره و می  

یم هوا در صحبت هنگام را دستش همزمان و چرخید

  .چرخاند

 و بود عصن   گونه این که بود شده چه دانستیم خدا

 .شنیدمنیم را صدایش متاسفانه

 

 انگار اما، افتادم راه به سمتش و رفتم پایی    آرام هاپله از 

 قدم چند هنوز و نبود اطرافش و دور متوجه اصال

 و کشید پایی    را همراهشتلفن عصن   که بودم برنداشته

 کشید، رسش بر دسن   که این از پس و داد جا جیبش در

 راه به با اما شدمیم نزدیکش آرام که دید مرا و داد باال رس

  .ایستادم حرکت از من افتادنش
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 :گفت من به رسیدنش تا مانده قدم چند

ون اومدی ج   واسه رسده هوا -   .بی 

 :پیچیدم تنم دور بیشی   را شال

  ...همچنی    و بوده طوالن   خییل انگار اتمکالمه -

 ادامه هایشچشم در خشم دیدن با و ایستاد رویمروبه

 :دادم

 .کن خورد اعصاب -

 

 :چرخاند طرف دو به را رسش

ی -  .نشده چی  

 :کردم باز لب شک با و دادم تکان آرام را رسم

 ...من باید چرا پوالد -

 

 سمت تا چرخاند و گرفت را امشانه حوصلهن   و رسیــــع

 :برویم خانه
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 !داریم مهمون امشب -

 

 :شدم خوشحال و انداختم باال ابرون     

  .ببینمش رفی    از قبل میاد خانم هدیه که خوب چه -

 

 ...نیست خانم هدیه -

 

ه سوایل و ایستادم حرکت از  :شدم اشخی 

 کیه؟ ...پس نیست؟ خانم هدیه -

 

 :شد پایی    باال گلویش سیبک و داد قورت رو دهانش آب

  .هامون -
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۱۳_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 هم و بیاید هامون هم نه؟ مگر کردیم شوج   هامون؟

 رسیده رس به پوالد و من عمر یا بود نزدیک قیامت تارخ؟

  بود؟

 

 نزدیک یآینده از ترس و تعجب افتضاح حس از پر   

 :رفت باال صدایم
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؟ رسهنگ هامون؟ -  اصال این متوجیه؟ پوالد وحدن 

؟ چیکار خواییم و تارخ ...نیست جالب  میدون   کن 

 میکنه؟ خاکمون بفهمه

 

 

 :نالید

 .دره جلو هم ساعته چهاروبیست مراقب -

 

 چرا دروغ کشیدم، پوق   و گذاشتم امپیشان   روی را دستم

 بسیار هم آن شومیم خوشحال تارخ با نکردن همکاری از

 اصال بیاید جا این به خواهدیم هامون فهمیدیم اگر اما،

 کردیم؟یم باید چه نبود، زیبا

؟ یعن   -  میشه؟ ج   حاال ج 

 

ه متفکر کیم      را همراهش تلفن رسعت به و ماند امخی 

ون جیبش از وع و کشید بی    .کرد کردن تایپ به رسر
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؟یم چیکار -   کن 

 

ه      :گفت همراهشتلفن یصفحه به خی 

کن -  .صی 

 صی   جز ایچاره مگر اما کند چه خواهدیم دانستمنیم

  بود؟

 

 :گفتم زد رسم به که فکری با هوان      

 نیست؟ بهی   اینجوری دنبالم، بیاد صبح بگو تارخ به -

 

 :کرد نچ  

  .بشه بدترم وضع ممکنه ...نه -

 

  .میدانم من بریدیم را امانم دلشوره امروز .کردم نچ  
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 که را لبم پوست و گرفته هایمپهلو به را هایمدست

 شور یمزه و کندم دندان با بود کرده تحریک را اعصابم

 .کردم حس دهانم در را خون

 

ی سخن   به که بعد چندی  را دستم پوالد شدند سی 

 .افتادیم راه به خانه سمت و گرفت

  چیشد؟ -

 

ه، حتما .نداد جواب -     .بالخره میده جواب درگی 

 

 تارخ ترسم،یم شدنشون رو در رو از ترسم،یم من پوالد -

 .کنه باور رو حرفات دیگه عمرا

 

 :کرد هدایتم هاپله سمت
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 ترس نتیجه در میگم، راست دارم میدونم خودم اینه مهم -

 یکم نهایتش نمیاد تو سمت بشه عصن   اگرم تارخ ترس، ن  

 .کنیمیم خورد و زد

 

وع بعد ایدقیقه  کنار را تلفنش و کرد کردن تایپ به رسر

ه من به لبخند با و گذاشت  .شد خی 

 سیم به که عصن   آنقدر کرد،یم امعصن   لبخندش این

  .بزنم آخر

 :بردم باال را صدایم و شدم خانه وارد و زدم پس را دستش

 طرف، یه از هامون میشه، ساییده داره دیگه من مغز -

 این وسط گوسفند مثله توهم و من دیگه طرف یه از تارخ

 کجا اصال برم؟ باید ج   واسه من ببینم بگو اصال ...دوتا

 تارخ؟ با اونم برم

  اومدی کاره یه 
 

 نه دنبالت میاد امشب کن جمع مییک

 بهت که این واسه منم ای،دیگه کوفت هیچ نه و دلییل

 ...پشتتم جور همه بفهمونم
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 :دادم ادامه و کوبیدم دهانم روی دست با

 بده کننده قانع دلیل یه فقط دلیل، یه پوالد شدم، خفه -

  .برم تارخ با که این واسه

 

 

ه منتظر  با خسته، و کشید عمیق   نفس که اشخی 

 :نالید دردآور تلخندی

 !نیست امن من پیش دیگه جات -

 

 !رفتم وا

ه که ایگونه به     .شدم پخش خانه وسط پوالد به خی 

 بود شده اشنتیجه و بود تارخ با همکاری ابتدای تازه این

؛ امنیت نداشی     نازل رست بر عالم دو خاک یعن   جان 

  .شده

؛ شوک خی   یک و   .است راه در سهمگین   طوفان برانگی  
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۱۴_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

ی ممکن حالت کندترین به زمان  ظاهری پوالد شد،یم سی 

 و بودم گرفته پیچهدل آینده ترس از من و داشت آرام

یم دستشون   در دم تا دقیقا رفتم،یم دستشون   به مدام

 گشتم،بریم دوباره تا و رفتیم امپیچهدل احساس و رفتم

  رسما .افتادیم جانم به امپیچهدل دوباره
 
 بازی یک امزندگ

  .بود کثیف
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 نگایه که کردم شوت زمی    روی پوالد کنار باراین را خودم

 :انداخت من به

  شده؟ رسدیت -

 

 :چرخاندم حدقه در را هایمچشم   

 انداخته جونم به دلشوره کاق   یاندازه به تارخ با رفی    -

 نگران   از دارم میشه ج   شب نیست معلم که حاال بود

 با ییک لحظه هر کنمیم حس طرفم یه از میشم، تلف

 .خونه تو میاد تی  هفت

 

 :گفت بیخیال و گرفت گاز را خیارش

 و گوشه یه برتتیم ثانوی اطالع تا تارخ مگه؟ میشه ج   -

یم و من پیش گردیبریم بعدش   رس می 
 
  .مونزندگ
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نیم یا بود خونرسد واقعا انداختم او به پا تا رس از نگایه

 شود؟ چه است قرار فهمید

 

 انقدر تو مثل منم کاش ...میشه حسودیم بهت پوالد -   

 این توی چجوری نیستم متوجه اصال بودم، بیخیال

ایط  هامون که حایل در خورییم خیار دادی، لم بحران   رسر

 خون به هم تارخ دشمن، دوتا .اینجا بیان خوانیم تارخ و

 .زنهیم رسش تو گلوله یه ببینتش هرجا و ستتشنه هامون

 

 و چرخید شکمش روی انداخت باال را هایششانه پوالد

 :خندید آرام و زد جک زمی    روی را هایشارنج

 یکم فوقش میمونه، فیل مثل پوستش هامون بزنه، خب -

  .دارهبریم خراش

 

 :کردم نگاهش چپچپ

 حالت ترینبیخیال در زاییدنت یموقعه خانم زهرا فکنم -

 .بود ممکن
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 :کرد فرو دهانم درون محکم را دستش در خیار

 .خوبه بچه واسه بخور خیار -

 

  .کشیدم آیه و آوردم در را خیار

 .گرفتیم حرصم بودنش بیخیال این از

  ...پوالد -

 

تلفن به و کردم سکوت همراهشتلفن پیامک صدای با

ه زده وق هایچشم با همراهش  آرامش با که ماندم خی 

 :گفت گشاد لبخندی با و برداشت را همراهشتلفن

 .کن حفظ خودتو آرامش -
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 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۱۵_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

  عروس بینمتیم سالم خوشحالم -
 
 سخت پوالد با زندگ

  نیست؟ که

 

 روی به لبخندی وجودم یشده الینفک اضطراب وجود با

 و بدهم سوالش به را حواسم کردم سیع و پاشیدم هامون

 دهم، حواب نبود قرار کامال هرچند دهم، جواب صادقانه

  گایه بگویم نبود قرار مثال
 
 دنیا مرد ترینبیخیال با زندگ

 !باشد کن خورد اعصاب است ممکن چقدر
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  .نیست اخمو ...هم همیشه اون فهمیدم ...خب -    

 :زد کوتایه لبخند هامون

 رو نبودنش اخمو که جلوتری همه از هیچ ده فکنم خب -

  .دیدی هم

 

 کردن پنهان برای و کردم جور و جمع کیم را لبخندم

 .شدم سخن دامان به دست اضطرابم

 .ندیدمش دیگه شب اون از بعد از چطوره؟ خانم زهرا -

 

 :چرخاند پوالد و من بی    را نگاهش منظوردار هامون

  .خوایدنیم خودتون ویل ...دیدش میشه -

 

 :زد خندینیش پوالد

ی تنفر جو اون از که اینجا اومدیم ما هامون -  که برانگی  

 صالح خودم که وقتم هر .بشیم دور ساخی    خواهرام
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بریم داره رو گذشته تحمل هنوز ستاره بفهمم و بودنم

 .گردیم

 

 :برگرداند نعلبیک در را فنجانش عصن   حالن   با هامون

 .فردا از قبل امشب، .کنید تمومش رو بازیا مسخره این -

 هم همه مراده وفق بر هم ج   همه سالمه، و صچ ستاره

  .ندادی طالق رو ستاره فهمیدن

 

 :انداخت باال را هایششانه پوالد

 بفهمن، همه که گفتم پیام به اصال من بفهمن خب -

  .نیست مهم برام هم اصال

 

 هرلحظه من و خوردند گره بیشی   هایشاخم هامون

 .ترسیدمیم کور یگره این از بیشی  
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ی، افرسای از ییک به شده داده انتقال پرونده -  کالنی 

 از من هایمافوق شده، پخش جا همه نامه اون ماجرای

دارن مونفامییل ارتباط  .نستاره دنبال و خی 

 

 !بود کم ییک همی   

 

 و گذاشت زانوهایش روی را هایشدست مچ پوالد    

 :داد پایی    را هایشلب یگوشه بیخیال

 و نیست مرموز جاشهیچ نامه اون کن باور هامون -

 و کرد و کردنش پیدا توی کنه کمیک خواسته ستاره نبوده،

 باشه گرم محبون   شیوا مرگ به رستون نظرم به .شد تمام

ی اون فرسچ   ده از من زن فقط،   .نمیشه رد کالنی 

 

 :چرخاند پوالد و من بی    را اخمالودش نگاه هامون

 یه فقط نامه اون فهمیدن هم همه درست، تو حرفای -

 باید ستاره رو هااین ویل، خالص و بود کمک و دادن آمار

 ط اگر ستاره نداره، فایده من حرف بگه،
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 بیاد نبود الزم دیگه االن گفتیم را شواهدش زودتر

ی  .کالنی 

 

لش ایلحظه پوالد  اگر نیست دروغ و داد دست از را کنی 

 .بود حسای ماجرا آن رس بیشی   من از حن   بگویم

 یه آوردم،یم باید چجوری رو ستاره من بده، وا هامون -

 .کشیدیم درد کیل و خوردیم ریز تکون

 

 :رفت باال صدایش هامون

؟ االن -  بخوره؟ تکون نمیتونه االنم ج 

 

ی به بودم حاض       داشتم چنته در هرچه و بروم کالنی 

ون  اکنون .نمیشد اکنون اما کنم ختم را قائله و بریزم بی 

 آوردن بدست اشجنبه که رفتن   .بود رفی    وقت فقط

 بود، دشمنان کردن پیدا اشجنبه که رفتن   بود، امنیت

نیم هنوز من و داشت دیگری بسیار هایجنبه که رفتن  
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 جواب به لب کیس چه ویل بدانم داشتم دوست دانستم،

 !کرد؟یم باز

 

 :کردم باز لب اضطراب از مملو آرامیسر  با

 اونا خوره،نیم دردی هیچ به من هایشنیده و هادیده -   

یم پرون   لگد من جواب هر از بعد یا و کردنیم فحاشر  یا

  .کردن

 

 تکتک لگدشان هر با که هان  شب و هاروز آن تصور از

 دیوار را بعدی درد و کشیدندیم فریاد بدنم اعضاب

ن   و لرزید تنم کرد،یم تزریق وجودم به سلولم سخت

 هم بد و کندم کندم، را انگشتم یاضافه پوست حواس

 محکم و شوند درهم دردش از هایماخم که قدر آن .کندم

  .بزنم چنگ را انگشتم

ه، جلو رو پرونده روند گفتم که هان  این اگر -  هیچ میی 

  ...متاسفم هم محبون   شیوا راجب میام، من نداره مشکیل

 

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 خشک گلویم مانند رسعت به اما  کردم تر را هایملب

س داره جلو نتوانستم دیگر و شدند شب از شده وارد اسی 

م؛ را گذراندم که آوریعذاب های  خودکار صورت به بگی 

یک و  :چرخاندمیم هوا در تندتند را هایمدست هیستی 

 شدنش کشته و تجاوز یصحنه اون از من که بگم باید -

 ...ندا تصوری حن  

 !بلنــــدشو -

 

 

 

.. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۱۶_پارت#

  عسکری_لنا#
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 ترجیح قرار بر را فرار و گزیده لب پوالد، فریاد صدای با

 تشنج به مرا بود مانده کم دردناک تصاویر و جو این دادم،

 یک خالفش تنها که ایبیچاره شیوای شیوا، کند، وادار

  .بود دیدار

  این به قرار یک رس کردیم را فکرش کیس چه
 
 با سادگ

 !دهد جانممکن شکل بدترین

 را در و شدم اتاق وارد شدم؛ بلند جا از رسعت به    

  .دادم تکیه آن به و بستم

 کارهایش با مرا بود بسته کمر دنیا یک کردمیم حس چرا

  دهد؟ آزار

 .بزرگم عذاب یک خودم برای خودم حن   کردمیم حس    

 وحشتنایک تصاویر مدام که داشتم را مغزی تن، این در من

 دشمن نبود، من مغز انگار کرد،یم ظاهر هایمچشم جلوی

  .بود من
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اف؛ یک  دیگر را مقاوم و آرام یستاره  وجودم در من اعی 

 مانده باق   اضطراب و ترس ُمشن   من از کردم،نیم پیدا

 دیگر من کشید،یم رخم به را بودنم بزدل و ناتوان   که بود

 چی    هیچ .باشم گذشته مانند توانستمنیم و نبودم خودم

 دردهای از شوم؛ گذشته یستاره من دادنیم اجازه دیگر

  .رسم در وحشتناک تصاویر تا شده تحمیل

 از داشتم سیع درازی زبان با و بود کشیده پر آرامشم

س ظاهری خودم  بود هااین عکس حقیقت اما، بسازم نی 

  .لرزیدیم جانم تمام تصویر چند یادآوری با من

 من با کردن بدتا به خواستیم چقدر دیگر رسنوشت

  درآخر هایم؟عذاب نبود کاق   دهد؟ ادامه
 
 من زندگ

 دید؟یم خود به خوشر 

 

 .لرزیدم خود به هامون فریاد صدای با    

؟ قایم موش مثل رو خودت خواییم گ تا -  این به تو کن 

 
 

  محافظت؟ مییک

 :شد بلند هم پوالد صدای بالفاصله
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  صالح من هامون -
 
 ج   میدونم و میدونم رو خودم زندگ

ر به   .ستستاره نفع به و ض 

 

  خوای؟یم رو صالحش کردنش قایم با -
 
 آخر به زندگ

 زنت تا باشن کمی    در همه روز هر نیست قرار نرسیده،

 برگرد بکن   خواییم که کارهان   این جای بدزدن، رو

 آدم یه جون بشه بسته زودتر پرونده این بذار رسکارت،

 حالیته؟ شده، حروم

 

 !گناهن   یک جان گفت باید شاید

 

 اون اگرم من کن آویز گوشت به رو این هامون -     

 و پر زیر رو ستاره عمرم آخره تا شده نکنم پیدا رو حیوونا

 .نیفته بهش نجس چشم یه حن   تا کنمیم قایم بالم

 .بودی فراری ازش که پیش چندماه تا -

ش خواییم حاال ؟ اسی   شدی؟ بانزندان کن 
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ایمن   نظرم از پوالد فریاد صدای ون پای ویل بود احی   بی 

 .بودند شده سست پاهایم ،نداشتم را رفی   

 

 از من بودم فراری که جدم هفت با خوردم ه*گو آقا -

 
 
 خوام،یم ج   میدونم دیگه االن اما ترسیدمیم دوباره زندگ

 رسانجام به رو زندگیم چجوری خوامیم و خوامیم رو گ

 .برسونم

 

 جمع خودم در و نشستم گذاشتم، رسم روی را هایمدست

 به خوشبخن   توهم و بدهم خاطر تسالی خود به تا شدم

 !بزند رسم

 

 

 

. 
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 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۱۷_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 بتوانم که بود آنقدری ویل آمد پایی    کیم هامون صدای

  .بشنوم

 با نه بزنم حرف ستاره با اومدم من نکن، اذیت منو پوالد -

 .بیاد بگو برو تو،

 

 رس و ستریخته بهم کاق   یاندازه به ستاره روان هامون -

 باق   لطفا پس، میده عذاب رو خودش کوچییک هرچی   

روبه رسی  نکشیدم عذاب کم من نکن، داغون رو شمونده

 لطفا هست، که ایدیگه هرکس و بقیه تو، ...شدنش راه
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 غلط چه دارم بفهمم بذارید بردارید، زندگیم رس از دست

 .کنمیم

 

 کیم بودم، مضطرب کیم فقط دانمنیم ...حالم من

س یم بزرگ را چی    همه کیم داشتم، اندازه از بیش اسی 

  نه؟ مگر بودند طبییع ...بودم شده ترسو کیم کردم،

  !بودم؟ .نبودم داغان پوالد هایگفته شدت به من

 

 :لرزاند را دلم و گوش هامون داد صدای     

،یم غلط داری فقط تو دقیقا -  داری فقط سازینیم کن 

 .کن  یم آوار

 

 :گفت فریاد با نی    پوالد

  ...اره اره، -
 
 و زندگیم خوامیم خودمه، زن خودمه، زندگ

 ...بشم بدبخت خوامیم اصال کنم خراب
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ی شکسی    مهیب صدای با  از و زدند وق هایمچشم چی  

 احمق آنقدر است محال ایستادم، رسجایم سیخ ترس

 نه؟ مگر باشد شده پیدایش رسبزنگاه که باشد

  نه؟ مگر دیگر، بود گربه

 

 روی سیایه یلکه با سفید یگربه همان بود گربه بله    

 که خر کله اما بیاید اکنون نیست احمق او اش،پیشان  

 .بود

 

 سکوت چرخیدم، اتاق تارییک در خود دوره دیوانگان مانند

 توانستمنیم و بود زجرآورتر برایم همه از هامون و پوالد

 از و نیاورده دوام  .است افتاده اتفاق   چه که دهم احتمال

ون اتاق  :گفتم راهرو از خروج از قبل و رفتم بی 

ی زد گربهِ  این باز فکنم پوالد -   ...شکس رو چی  

 

 حق کرد؟یم صحبت سالم روان از اینجا کیس ببینم

  شوم؟ دیوانه نداشتم
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 با هامون برد،یم رس به کالفه و ایستاده حالن   در پوالد    

 انگار که بود زمی    روی حالن   در شده درشت هایچشم

 شیشه خورده از پر اشقدیم دو تا کند، فرار خواستیم

جوگندیم ریش الیالبه از و بود شده زخیم اشگونه و بود

 در و شدیم دیده رسج   رد دقت کیم با سفیدش، به رو 

 هم شاید بود، ...ویل بودیم احمق نباید که کیس آخر

 یا و خراب کله خر،کله نبود، احمق بله نبود، احمق

ی همچی     !بود شده فاسد مغزش کیل به بود، چی  

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۱۸_پارت#
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  عسکری_لنا#

 

 

 

چشم و بود گرفته باال از را در چهارچوب هایشدست با

 کاویدندیم را هامون گرگش، همانند ترسناِک  و براق های

  .پوزخندش آن و

 

، قایل شن   هامون -  ترخوشگل شر یم پی   یه کرمون 

؟ حامله کی    حمله بهت  مردا ترشنیم مییسر    شر

 

 ترکوچک .گذاشتم دهانم روی را دستم و گزیده لب    

 .مگر شناختیم تربزرگ

 

 :چرخاند پوالد سمت را رسش
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 یاد عموت از یکم نداشتت، رس فرق تو عالم دو خاک -

 از ارزن یه ویل، بودی کرده شوهر االن بودی گرفته

 .عتیقه نرسیده، بهت هامون هایخوشگیل

 

 کردمیم حس که ُبهن   با و شد بلند جایش از هامون

 :گفت شود منجرب سکته به است ممکن

 !تارخ -

 

 

 :داد تکان را رسش    

، درست آفرین -  دوست شما برای امتیاز صد شناخن 

 .برانگی    تنفر

 

 

 رو پوالد سمت و کرد اشاره تارخ به دست با هامون

 :چرخاند
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یم هاسال این تمام باهاش؟ بودی ارتباط در ...تو -

؟ و کجاست دونسن    پوالد ست؟زنده دونسن  یم نگفن 

نم حرف باهات دارم  .بده جواب ...می  

 

 و گذاشتم صورتم روی دست گویان "ابلفضل یا"دلم در

 شاهد خواستمنیم .دادم تکیه راهرو دیوار به و رفته عقب

  .باشم دیگر بلوای یک

 

 کجام، من دونستیم هاسال این تمام مثال بر فرض -

 نمیبین   بشه؟ رد فرسخیم ده از داره جنم شماهم از کدوم

 خواسن  یم مدرک کدوم با اصال میلرزی؟ داری چجوری

؟ نزدیکم  شکسته پا و دست یخانواده جرم با نکنه بیسر

  متهمم؟ منم

یم داری مردم چیکار .برو بکش رو راهت هامون کن بس

؟ چیکار خوان  بد تو برای هرکیس کاره تو فضولیا این کی  

 !عزیزم نگرانتم میشه، تموم
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ی      .تمسخرآمی  ت لحن آن با تارخ بمی 

 :زد فریاد هامون

سینه توی نزدی مگه نزدیش؟ تو مگه ...بزن حرف پوالد -

  پس؟ ستزنده چرا اش؟

 از رسنچ   ذارهنیم که کیس فهمیدیم باید فهمیدم،یم باید

 خونشونه، هم بمونه عفریت این یخانواده گندای

 .پرسشونه

 

،یم درست دقیقا که هامون آه  روی که سیایه ابر گون 

 خانواده آن هایسیایه بر تا بود انداخته سایه خورشید

 .است تارخ خوده نتابد

 

 :گرفت باال اشقهقه صدای

برادرزاده نمردم ...نه ندازی،یم خنده به منو هامون وای -

ش نشونه ناتنیت ی  مطمی    خورد،یم هاشعمه درد به گی 

م بخوام که روزی باش  فک کنم،یم دفن رو تو قبلش بمی 

 .بگذرم خونت از درصد یک کن
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 .ســــتاره ...ســــتاره -

 پدید جلویشان دوباره ناخواسته هامون فریاد صدای با 

 جورب نشسته خون به هایچشم با هامون که آمدم

ون حن   دهنش آب که کشید عربده  :پاشید بی 

؟یم - ؟مــــی دونسن    اره؟ دونسن 

 

 تارخ بی    چشم شدیم بسته و باز مدام که دهان   با    

 :چرخاندم بیخیال پوالد و خندان

 ...چی    ...من -

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#
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 ۲۱۹_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 :گفت آرامش با پوالد

  داری؟ زنم به چیکار بزن، حرف خودم با هامون -

 

 :گفت حدودین   عصبانیت با و رسچرخاند هامون

 رفیق بیسر  که این واسه اره؟ دادی استعفا همی    واسه -

 چی    همه ن   این یخانواده یپرونده اره؟ جینگش

 اره؟ نرسید جا هیچ به کاریاتدست خاطر به چندسال

؟ جاسوس اون   تون 

 

 :شد خانه وارد و و زد پوزخندی تارخ    
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ی آدم باشه؟ من جاسوس این که احمقم انقدر من -  بهی 

 مگه؟ ندارم

 

 :لرزاند را خانه تن هامون فریاد    

 و تو خاطره به عمرم تمام من مادر، پدرن   شوخفه -

 راست تو و میشم یخ رو سنگ دارم خرابت یخانواده

  گردی؟یم خیابون تو راست

 

  .کشید موهایش در دسن   تارخ    

یم اشریخته بهم موهای در دست مدام اما نزد حرق  

  .کشید

 ریشه از بود مانده کم که دادیم عقب را موهایش چنان

ون   .بزنند بی 

 نه؟ مگر بود عادی

 

  .کندی و گورت ...هامون آخ -   
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 به جیغم صدای هامون روی پریدنش با که نکشید طویل

  .رسید هوا

 هامون، بین   در تارخ مشت اولی    و افتادند برزمی    دو هر

وع  .بود دعوا رسر

 :غرید تارخ 

 من تو مرد، ناکرده گناه به من پدر کثافط کنم،یم دفنت -

 .کردی پدرن   رو

 

 هم او انگار اما کند کاری تا زدم فریاد را پوالد نام جیغ با

یم خوردیم من به اگر مشتش هر رسیدنیم تارخ به زورش

  .کند خورد را بدنم بارها و بارها توانست

 بلندی جیغ و کردم چفت دهانم روی را هایمدست

 :کشیدم

 .کشتیش بسه تارخ -
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 شده پوشاند صورن   با هیکل درشت مرد که نکشید طویل

 با و گرفت را تارخ ارنج دوید؛ رسعت به و شد خانه وارد

 زمی    بر چنان و کشید عقب را تارخ پوالد کمک و قدرت

 تارخ اما، رسید گوش به تارخ کمر قولنج صدای که کوبید

 رکییک هایفحش با و کردیم استفاده پاهایش از بار این

 را شده بیهوش هامون بودم، نشنیده حن   حال به تا که

  .نبودم بلد لرزیدن خود به جز کاری من و دادیم غسل

 کردن غش این که نبود سایل و سن کم مرد هامون

  .باشد طبیعن   برایس بخواهد

 نبود احوال یهمه در بودن قدرت پر بر دلیل بودن پلیس

  .که

 

 جیبش از ایبسته و نشست تارخ شکم روی مرد همان    

ون  قرص چند تارخ زدن پا و دست میان در که کشید بی 

 به مرد همان .افتادند زمی    روی رنگ سفید و درشت

ون بسته از قرض رسعت  :زد داد و کشید بی 

  .بگی   و شبین   -
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 ایذره برای تارخ که گرفت را تارخ بین   بالفاصله پوالد

بین   رسش، چرخاندن با کرد سیع و زد پا و دست نفس

 رسعت به .نتوانست اما کند خالص پوالد دست از را اش

 او و شد دهانش وارد قرص موقعه همان که کرد باز دهن

 .نداشت دیگری ایچاره دادنش قورت جز

 با و گرفت را تارخ گردن از قسمن   رسعت به مرد آن 

 طویل اما زد پا و دست تارخ انگشتان، ریز حرکت چند

 .شد حرکتن   تماما  که نکشید

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۲۰_پارت#

 عسکری_لنا#
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 از هم پوالد شد بلند تارخ شکم روی از احتیاط با که مرد

 .شد بلند جایش

 :گفت بیم صدای با پوش سیاه مرد

  .رسیــــع کنید، جور و جمع میاد بهوش دیگه دقیقه پنج -

 

 وارد و دویده رسیــــع نبود، جایز دیگر بازی خنگ و درنگ

 هایملباس باالی را بودم کرده آماده که مانتون   شدم؛ اتاق

ون اتاق از را ساک دو هر و پوشیدم  اتاق در انداختم، بی 

 که افتاد پوالد به نگاهم که شدم خارج راهرو از و بسته را

 باال به احتیاط محض من و دادیم تکیه دیوار به را هامون

 باشد هرچه .شدم دقیق هامون شکم و سینه شدِن  پایی   

 بود این حقیقت نبود، هم بازی و شوج   نبود، که دشمن

 .نیست نبوده جانش در مرون   و رحم تارخ که
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 و جمع را تارخ داشت دیگر طرق   از هم مرد همان    

خانه وارد رسیــــع کرد،یم جور  کردم قطع را گاز و شدم آشی  

ون برق از را یخچال و   .کشیدم بی 

خانه از آورده را انداز خاک و جارو رسعت به ون آشی    بی 

 تا را هاشیشه خورده بازی رسرسی و حواشن   با و آمدم

 قایل هایپرز در بودم مطمی    هرچند کردم جمع حدودی

 .هست شیشه اثرات هنوز

ون خانه از رسعت به  در را اندازخاک محتویات و رفتم بی 

 که برگردم خواستم و چرخیده کردم، خایل آشغال سطل

 بر دیوار به تکیه را تارخ .افتاد تارخ و مرد آن به نگاهم

به آرام صورتش به دست با و بود نشانده زمی      .زدیم ض 

 

 برگشتم خانه به نفر دو آن دیدن بیخیال .بود تنگ وقت

خانه در را انداز خاک و   .کردم پرت تقریبا آشی  
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ون خانه از هاساک با پوالد  جا برای نی    من و رفت بی 

 به نگایه آخر یلحظه و دویده رسش پشت نماندن

  .انداختم هامون

  !بود بدی حرف مادر و پدرن  

 خواه بعد به این از که متاسفم شد، تمام برایت گران

 !بود خواهم تو مقابل در هم من حن   ناخواه

 

ون      به هم پوالد .زدم پا به را پوتینم رسعت به و رفته بی 

  .بست را در و کرده خاموش را خانه چراغ رسعت

 

یم را پوتینم بند داشتم و بودم مانده خم که همانطور

 :گفتم دلشوره با بستم

یش ...پوالد -   .نشه چی  

 

 :کرد نچ  
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 اون نباید باشه بد تارخ هرچقدرم خورده، کتک خییل نه، -

  .زدیم حرفارو

 

 تارخ مدافع وکیل باز آخرش کردمیم پوالد جان به جان

 .بود

 تارخ سمت و شدیم رسازیر هاپله از دو هر و کشیده آیه

  .افتادیم راه هاآن و

 

 بدنش و بود دیوار به دستش و بود شده هوشیار تارخ

  .داشت خمیده حالن  

 دم؟ و شاخن   غول این بود چه مشکلش

 

 روش این باید ابتدا البته پرسیدم،یم پوالد از حتما باید    

  .گرفتمیم یاد را کردن بیهوش
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۲۱_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

یم ترواضح مرد آن صدای شدیمیم نزدیک که قدم هر با

  .شد

 خاکش پاهات جلوی خودم من بده دستور فقط تو آقا -

  .نکن آلوده رو دست کنم،یم

 

  .بریم باید بیان، دوتا این بگو -

 

 :گفت زمختش صدای حفظ و نگران حالن   با مرد
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احت خواییم -  ممکنه بیهوشر  و قرص اثر آقا؟ کن   اسی 

  .کنه گیجت

 

  آیا؟ بود مادر از ترمهربان یدایه ...آقا آقا، آقا،

 

ه این ...بریم باید نه -     بچه این تنهاست، اونجا دخی 

نن بدترشه اونم پرونهیم جفتک نداره تربیت  تیکه همو می  

 .میکی    پاره

 :کوبید اشسینه به را دستش مرد

 این برات، کنمیم آویزون رو دو هر بده، رخصت تو آقا -

ه  زبونش کن امر تو کنه،یم درست رسر  واست همش دخی 

نم پاپیون و  .برات می  

 

 :رفت باال تارخ صدای

 !انگار نیسن   واقف جلیل -
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  چه؟ گفتیم تارخ که ایبچه و دخی   جریان برچه؟ واقف

 "جلیل"نامش که مردی همان که رسیدیم که کنارشان   

 :گفت بود

 همچی    گردن شکسی    از من آقا، حجت حرفت -

ادهان  
  .کن اشاره یه فقط خواسن   برمیم لذت آدمی  

 

 ییک کاش جویدندیم را مخم داشتند مجهول هایحرف این

 .دهد توضیح را چی    همه بیاید

 و انداخت پوالد و من به چشم یگوشه از نگایه تارخ

 و من و افتاد راه به داد؛ تکان آرام جلیل برای را رسش

 .افتادیم راه به رسش پشت نی    پوالد

 

 :گفت آرام پوالد   

 بودنم الزم خودمم موقوف، ثانوی اطالع تا درازی زبون -

  .پیشت بیام کنمیم سیع
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 تا بزن حرف تارخ با دیدار از داری جرات اگر یعن   این

 !بشکند را گردنت

 

 :گفت بود شنیده را پوالد صدای که تارخ   

 دنیا اون باید شاید که کنید وداع نزن، صابون و دلت -

 .بذارید رو قرارهاتون

 

ه پوالد به برچیده لب  :زد چشمیک که شدم خی 

  .گفتم ج   که فهمیدی -

 

دم یگدیگر به را هایملب  :فرسر

 .اهوم -

 

ون خانه از  ماشی    سویــــچ پوالد که بستیم را در و رفتیم بی 

 دستش از رسیــــع که گرفت تارخ جلوی و درآورده را
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ون جیبش از سویچ   گرفت؛  جلیل سمت و آورد بی 

 :گرفت

 .گفتم بهت که جا همون بی   و پوالد -

 

 :داد رستکان جلیل

  بری؟یم کجا و خانم آقا، -

 

 :افتاد راه به ماشی    سمت و زد پوزخندی تارخ   

 یکم باشه وحیسر  یگربه اون پیش روز دو ییک برمیم -

ت اولیا شو سوار ...کی    غیبت  .حرص 

یم دخی   آن یاد مرا وحیسر  صفت "وحیسر  یگربه"

  .ببینم را او آمدنیم بدم انداخت

ی شمایلش و شکل از ه ایسایه به شبیه چی    در تار و تی 

 خوشم او از ندیده پوالد هایگفته طبق اما و بود رسم

 .بود آمده
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۲۲_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 ماشی    فرمان پشت و شد سوار خودش بالفاصله تارخ

  .نشست

 

؟بن   این بود سالم  کشتنمان به راه وسط بود ممکن برسر

  دهد؟
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 .افتادنیم اتفاق   قطعا برایش که او هرچند

 

 افتاد راه به پیکری غول موتور سمت سو آن از نی    جلیل

 :گفت پوالد که جویدم لب دلشوره از من و

، ساکت گفت هرج   -  دعوا ...نیست راهروبه این مییسر

 حله؟ خوامتیم سالم نداریم، هم معوا

 

 :گفتم غمگی      

  ذاره؟نیم واقعا یا پیشم میای -

 

 :کشید جلو کیم را شالم و زد لبخندی   

 .کنه عصبیت که میگه اینجوری نباش، نگران میام -

 

 روی را دستش تارخ که کشیدم آیه و انداختم باال شانه

د چراغ و بوق تند تند و گذاشت ماشی    بوق  پوالد که می  

 به کردم حسادت باز من و خندید آرام ماشی    به پشت
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 که محبن   و مهر به کردم حسادت بیخیایل، و آرامش این

 دریا هایبازی خل برای دلم اصال، داشت، تارخ به پوالد

یم آذر برای خون   یکله هم قطعا بود کاش ...شد تنگ

 .شد

 

 کنارش اما، هست مریض و وحیسر  نکن نگاش اینجوری -

نه موج امنیت فقط  جورم و جمع گوشر  یه ضمن در .می  

 دارم، خودم فقط که جدید خط یه با .گذاشتم ساکت تو

 ترجیح شده، سیو هم تارخ یشماره .بشه الزمت ممکنه

 هم همیشه بشه؛ الزم ممکنه ویل نزن   زنگ بهش میدم

 همیشه من کل در ...کنهیم عوض تندتند رو هاششماره

سم در تو برای  باشه؟ دسی 

 

 در من برای همیشه دادم، تکان حرفش تایید به را رسم

س   .است دسی 
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 کنم؟ راحت هایمچشم سوزش از را خودم نداشت جا

یم بغلم هاشب دلخوری و دعوا وجود با کیس چه دیگر

 کرد؟

 اصال بود، نشده ترمیم هایماستخوان هنوز کاش اصال 

یم پوالد جز کیس چه را دیده آسیب روان این و من

 زدم؟یم غر کیس چه رس بعد این از کند؟ تحمل توانست

  همی    به
 
 چشم دوسال من شویم؟ جدا بود قرار باز سادگ

  بدهم؟ دستش از باز اکنون که ماندم راه به

 :زد لب آهسته

 ...نمیاد خوشم خداحافط   از -

 

ا" آهنگ یاد و لرزید امچانه  "گفتیم که افتادم "حمی 

دمت خدا دست شد جاری چشمام اشک   " !سی 

 تنها کنم، نجوا قلبم در خواستمنیم را آهنگ آن یادامه

 .بود سوخته جگرم یادآوریش با

 :داد ادامه پوالد
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 دیگه هم وقت هیچ ممکنه که کسان   واسه خداحافط   -

، رو ایط با کن سیع سالم، اونم میبینمت، ...پس نبیی    رسر

ایط هیچ تحت و باشر  خودت مراقب و بیای کنار  به رسر

 باشه؟ نندازی کل تارخ

 

دم هم به را هایمدندان و دادم تکان رس باز  بتوانم تا فرسر

لم  .نزنم گریه زیر و کنم حفظ را کنی 

 .باش خودت مراقب هم تو -

 

  .هستم -

 

 .بوسید را پیشانیم رسیــــع و آمد جلو

 .نمیشه حالیش انتظار این دیگه برو میبنیمت، -

 گردنش دور رو هایمدست من اما، شد شل هایشدست

 جاری هایماشک و گذاشتم اششانه روی رس آویختم،

 :شد
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ا یادته -  جدان   این به نبود راض   من دل "خوندیم حمی 

 "...نازنی   

 :دادم ادامه هقهق همان با و زدم هق

 !آزردمت ...وقت یه اگه ...ببخش منو عزیزم، -

د خودش به مرا سخت      :نالیدم من و فرسر

 ...من به گفن   -

 .طالبم جا همی    را مرگ من کن تمامش خدایا گزیدم، لب

 :کرد نجوا گرفته صدان   با گوشم زیر

م نخور غصه -  گردم،بریم و می 

 .گردمبریم و میشم پرستوها سفرهم

  

 وداع به شباهتن   وداع این گرفت، جان بیشی   هقمهق

 !نبود پدر قی   باالی من

 

 و بوسید را امپیشان   باز و گرفت دستانش میان را رسم    

 :انداخت کار از را قلبم نجوایش
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م بزن   هم چشم تا -  !...گردمبریم ...و می 

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۲۳_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

دم را ساکم یدسته  .افتادم راه به ماشی    سمت به و فرسر

 دیگر وقت چند تا باشد تارخ دست اگر قطعا که ماشین  

  .شودیم کمی   پراید یک از اشقیافه و ارزش
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 باشد خانه به رفی    برای فقط بعدمان دیدار که امیدوارم

  .دیگری چی    نه

 باش، جهان این در کسم تنها مراقب خدایا

 !است من درد دیگر او درد

*** 

 

 بعید هرچند بودیم راه در که بود ساعت یک به نزدیک    

 همآن باشد طوالن   راه آنقدر شهر به رسیدن تا دانستمیم

  .شدیم رد خانه کنار از دوبار که وجودی با

 را چرایش .است کردن تلف وقت حال در دادیم نشان این

 شاید البته .نداشتم فهمیدنش به ایعالقه و دانستمنیم

 .پرسیدمنیم ترس از

 یک شد پیدایش هامون که بود شب نیمودو ساعت

 زیادی زمان که اکنون و کردن بدوبدو و بحث هم ساعت

  .دادیم نشان را چهارونیم ماشی    ساعت بودیم، ماشی   در

 این خب اما، نبودم مطمی    ماشی    ساعت بودن صحیح از

ی اهه هم دادیم نشان که چی    .نبود بی 
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 از و کردم باز را هایمچشم ایستاد که توقف از ماشی       

ه تارییک و تنگ یکوچه به شیشه  را آدم دل که شدم خی 

 .لرزاندیم

 ماشی    فرمان روی دستش هنوز چرخاندم، سمتش را رسم

  .نه یا و شوم پیاده باید آیا دانستمنیم و بود

 

 :گفت که کردم مصلحن   ایرسفه

 رو دیده ج   هر گفتم نفر یک به وقن   بار آخرین -

 از و کندم رو پوستش منم .نشد بشه، الل و کنه فراموش

 کنم، شتجربه دوباره خوادیم دلم .بردم لذت فریادهاش

 !بکنم؟ رو پوستت داری دوس

 

ه گرد هایچشم با     اشجمله پایان بعد که بودم اشخی 

 به را اخطارآمی  ش و تهدید نگاه و چرخاند سمتم را رسش

 دادم قورت سخن   به را دهانم آب که دوخت هایمچشم

 :دادم تکان طرف دو به را رسم و
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 .دارم نیاز تنم پوست به زندگیم یادامه واسه من -

 

 :زد خندینیش

 .پایی    بی   حاال آفرین، .داره عاقیل زن چه پوالد -

 

 سالم مرد این بستم را در و شدم پیاده ماشی    از رسعت به

 .داشت تیمارستان به نیاز که خدا به .نبود

 

 در کردنش قفل از پس و شد پیاده ماشی    از هم او    

  .افتاد راه به ناکخوف و تنگ یکوچه همان

 رفتم؛یم جلو قدم یک یفاصله با رسش پشت نی    من

ی سود باشد بیشی   هرچه او از دوری   .دارد بیشی 

وع مهابان   رسیدم که خانه در جلوی  .کرد زدن در به رسر

د در تندتند آنقدر  در بودم خانه صاحب جای اگر که می  

 .کوبیدمیم رسش روی و کنده جا از را
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.. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۲۴_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

انه صدای که نکشید طویل  در پشت از خماری و دخی 

 دانستیم اگر البته کرد، خنک را دلم کیم و کشید هوار

م کردیم سیع است در پشت تارخ  :باشد ترمحی 

ته؟خوبه یابو، -  ...خرا رست رو خونتو در بیام منم چخی 
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 به خانه، حیاط یزننده و زرد نور در نگاهم شد باز که در

انه جمال  .شد روشن ایدخی 

 آب بالفاصله و کشید عمیق   نفس هوان   تارخ دیدن با 

وع و پرید گلویش در دهانش  نه هم آن .کرد رسفه به رسر

 جای البته بودند، مرگ و ترس روی از عادی، هایرسفه

  .نبود نگران  

؟ مردی -  بسالمن 

 

 آن و شد خانه وارد اشجمله اتمام از پس بالفاصله   

ک  شده خم زانوهایش روی رسفه شدت از بیچاره دخی 

  .بود

ک رویروبه بالتکلیف و شدم وارد نی    من  ایستادم دخی 

به چند که  نفسش انگار بعد چندی و زد اشسینه به ض 

 هایشچشم من دیدن با که کرد راست قامت و آمده باال

 تعجب ایذره با ام،دورن   کنجکاوی با من و شدند درشت

ه کوچیک اخم و   .کاویدم را اشچهره و شدم اشخی 
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 چرخاند تارخ سمت را رسش و نشاند ابروهایش میان اخم

 .بودم اشچهره بررش حال در هنوز من اما،

 

 این که بودم عجب در من و گرفت خود به طلبکار حالن  

 او با راحت آنقدر توانستیم چگونه ترس وجود با دخی  

  !بگوید سخن

 

 :زد غر شده عاض    

م، آقای -  اون مونده کم اماضافه اینجا خودم من محی 

ه ساطور با و  رسم بچه  !میاری؟ مهمون شما بی 

 

 خانه در جلیل و تارخ که بود جان   همان جااین پس    

 از منظورش .آوردیم جااین مرا بود گفته .زدندیم را حرفش

 همان آمدیم نظر به که بود دخی   همی    وحیسر  یگربه

  .باشد معروف آذر
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آب زیر از را رسش که چرخاندم تارخ سمت را رسم  شی 

ون  حالت در کیم آن از پس و بست را آن آورد، بی 

 نسبتا موهای .داد تکان تندتند را رسش بار چندین خمیده

 کوچک دلیل به و زد چرخ هوا در دارش وحالت بلند

 آن و طرف این به موهایش آب قطرات حیاط، بودن

 .کرد پاک را صورتش حرص با گربه که شدیم پرت طرف

 را خیسشموهای تار و کرد فرو موهایش در دست تارخ

 :گفت خندنیش با و داد باال

 دوس رو میشه دراز زبونت که زمانان   چقدر من که آخ -

 .مییسر  پشیمون تکرده از بعد چون دارم،

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#
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 ۲۲۵_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 

ک  سمت ناراض   و کرد کج سمن   به را هایشلب دخی 

 :افتاد راه به خانه

 بودم، وحشیانه هایحمله شاهد دوبار گم؟یم دروغ -

 .نیستم گو جواب من بره پاش به خار پوالد آقا سوگیل

 

قیافه توصیفات یاضافه به حاال شناخت،یم هم مرا پس

 شده اضافه هم من شناخی    اش،وحیسر  هایچشم و اش

  .کردیم زیاد را باشد آذر که این درصد این و بود
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 کجایش مگر بودن پوالد سوگیل اصال کشیدم درهم اخم   

 کردند؟یم صحبت بدی لحن با آنقدر که بود بد

ان   باق   از هیچ به صد من  بودند دیده را پوالد که دخی 

  .بود گفته هم هامون حن   را این  بودم جلوتر

 

 :زد پوزخندی تارخ

ی  نباش گو جواب -  زیادی پوالد آقا سوگیل این شو بال سی 

 .کنهیم درست رسر  پوالد بره پاش تو خار ...عزیزه

 

 که این فکر از اما شدم اشپران   تیکه متوجه رسعت به

 مانده کم همی    شدم، آزرده کند درست رسر  بخواهد پوالد

 .شود تارخ شبیه هم پوالد بود

 :گرفتم جبهه

 ...نکن ویروش دوباره رو پوالد تارخ، -
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 رس پشت و شد رد کنارم از و زد تمسخر از پر خندیته

ک  رسم از من و افتاد راه به بود در دم هنوز که دخی 

 که بود برخوردار عقیل سالمت از فرد این آیا که گذاشت

 شست؟یم رسد آب با را موهایش یخبندان این در

 

 !کردییم نصب واسش ویروس آنن   خب -     

 

 با تارخ که گرفت حرصم هم بد و گرفت حرصم    

 :داد ادامه خانم گربه به رو تمسخر

؟ بلد داری مهمون داخل بیاد بزن تعارف -  نیسن 

 

 نگاه با شود خانه وارد تارخ که زمان   تا خانم گربه    

 از رسی و چرخاند سمتم را رسش آخر در و کرد تعقیبش

 :داد تکان تاسف

ی بایسن   جااون - ، نمیشه حل چی    کن همکاری مامان 

 .زندگیت رسه بری کرد ولت شاید شر  پی   زودتر
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۲۶_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

ه داشت نگه که را موتور  موتور از رویمروبه مکان به خی 

 .شدم پیاده

 چقدر بود معلوم هم دور از که بلند شدت به دیوار یک

حفاظ با پنجره یک زده، زنگ و آهنی    در یک است، زخیم
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یم کارچشم تا دیواری چهار این دور تا دور و زد زنگ های

 .شدنیم دیده ایجاده هیچ و بود خاک کرد

 مشخص هم صبحگایه میش و گرگ در حن   زخیم دیوار

  .است کثیف و سیاه چقدر بود

 .آقا برگشن   خوش -

 اششانه به را دستم و چرخاندم جلیل سمت را رسم

 :کوبیدم چندباری

  هست؟ داخل کسیم جلیل، ممنون -

 

یم جلو او با قدم به قدم نی    من و افتاد راه به در سمت   

 .رفتم

 حجره تادوازده طبقه هر تو استطبقه دوتا اینجا آقا اره -

 جادار و خوب یحجره یه گفتم آقا دستور به هست،

  .کی    پا و دست واست

 

  !بود رسپناه من درد کاش
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 قفیل شدن باز صدای که کوبید در به را پایش لگد با   

 شد باز در درون  کوچیک بسیار شکاف آن از پس و آمد

 .شدنیم دیده آن از چی    هیچ که

 :گفت شکاف آن پشت از انعطاق  ن   و زمخت صدای

 رمز؟ -

 

  .بنگبنگ -

 

یم انتخاب تارخ که هان  رمز در حن   کشتار و کشت عشق

  .بود واضح کرد

 شدن باز صدای بعد و شد بسته شکاف آن در قفل

 .رسید گوش به هم رس پشت قفل چندین

  .شدیم وارد من بعد و جلیل ابتدا و شد باز در 

 شده وارد  مکان آن درون کامال و نداشت وجود حیایط

  .بودیم
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 در دوازده و بود کثیف رواهروی یک کردیم کار چشم تا

  .آهنی   

 .شد نمایان در پشت فرد بالخره و شد بسته رسم پشت در

 یساله پنجوش کمکم فردی به در پشت زمخت صدای

یت چوب دخی   یک نه آمد،یم هیکل فیل  !کی 

 

 کیس چه اصال شود سی    شاخ رسم روی بود مانده کم  

 این گلوی از رگه هزار زشت صدای آن شدیم باورش

ک ون جسه ریز دخی   باشد؟ آمده بی 

 کردیم وادارم و نبود دوستانه ابدا لبش روی پوزخند 

 چاشن   را امجذبه پر هایاخم  و بگذارم کنار را تعجبم

 .کنم امچهره

 

 :گفت غرور با جلیل

 صدای از میده صدا یه رگش هر است،رگه چند گلوش -

اد صدای تا بگی   بوقلمون   .آدمی  
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ک سمت را رسش  :چرخاند دخی 

ل رو خودت آقاست، یگرمابه جینگه رفیق آقا -  کن کنی 

  ور و رسر 
 

  .نیک

 

د  فریاد دور از که صدان   با و زد پوزخندی  من" می  

 :گفت "خالفکارم

 چشمونه رو جاش ...خورهیم رفیق از خورهیم هرج   آدم -

  .بگه آقا وقن   تا البت،

 

 :غرید جلیل

، هم بنگیه هم طرف -
 

  .عمو باش خودت مراقب جنیک

 

ک   .کردم رس هایماخم با فقط من و زد پوزخندی باز دخی 

ب با و ترسندیم بیشی   سکوت با جماعت این  شست ض 

  .شوندیم تربیت
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  .افتادیم راه به دوباره جلیل با    

 خودش بعد و زدیم غر دیدیم را جا این اگر ستاره قطعا

 نه، یا کردیم درک خودش دانمنیم کرد؛یم تمی    را جااین

 را کارهایش خواستیم همیشه و بود وسواش کیم ویل

  .دهد انجام مرتب

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۲۷_پارت#

 عسکری_لنا#
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 هادیوار بود، آویزان سقف از المپ یک قدم پنج هر در

 هاالمپ سفید نور که بودند گرفته لجن و کثیف آنقدر

 بود ساکت آنقدر فضا دادند،یم نشان رنگ سی    را فضا

 دیوار روی سوسک یک حرکت صدای نداشتم شک که

 و شدیم دیده پلهراه راهرو انتهای در شد،یم شنیده هم

 تصویر اصال بود، سوم یپله یگوشه که ایقلمبه موش

 شد،یم رد ستاره قدیم ده از موش این نداشت، زیبان  

 کردیم فرار آژیرکشان میگمیگ مانند ستاره نداشتم شک

 بوی که خدا به بود، بدش بوی اینجا جهنیم قسمت اما و

 شکنجه هم خود خودی به جا این بوی تحمل بود، مدفوع

  !شدیم محسوب

 

 برای آماده و حاض   کامال محل یک دقیقا راهرو این   

 از ییک نداشتم شک مجهز، کامال بود، ساوایک هایفیلم

 ترینمحبوب یعن   بود، شکنجه مخصوص هااتاق این

  .تارخ برای قسمت
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یم بعید که آمدیم رسعقل روزی اگر که بود هاآن از تارخ

 و داشت خواهد شکنجه اتاق یک اشخانه در قطعا دانم،

  او با بتواند که زن   روز به وای یعن   این
 
 .کند زندگ

 

 که افتادیم راه به هاپله روی و رسیدیم راهرو ته به    

 پرت پایی    را او و زد موش به لگدی حرکت یک در جلیل

 کرد؛

 در خفیفش هایجیغ صدای افتاد، کمرش روی موش

 شکل به پاهایش روی ایستادن برای و شد اکو فضا

 و بلند دم و دادیم تکان هوا در را پاهایش آوری، چندش

 پایان هایشجیغ و دادیم تکان راست و چپ به را رسش

 .یافتنیم

 

 رفتیم، باال یطبقه به هاپله کمک به

 بود، معنا تمام به افتضاح یک باال یطبقه

 هایالمپ سفید نور در بود، شده جمع آب زمی    روی

 هاینقش یا و بود رنگ مشیک هاینقش یا دیوار، روی
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 قرمز هایرنگ اینصاحب دانستیم خدا که قرمز

،  و بود بدتر جااین بو است، ایمرده مادر کدام خونی  

یم جلو که قدیم هر جلیل بود، کرده پر را تنم تمام انزجار

 تمام شدیم باعث و کوبیدیم زمی    به محکم را پایش رفت

  .کند جاخوش هایمپاچه روی زمی    روی کثیف آب

 حمام کنمیم جا این از خروج از بعد که کاری اولی    قطعا

  .بود خواهد کردن

دیم را تنش تمام  گند بوی بماند جا این دقیقه دو آدم  .گی 

  .کند تحمل را جا این بتواند تارخ که بود عجیب

 :غریدم و دادم چی    را دماغم عصن  

 به هم زندان برداشته رو جا این کثافط و گوه بوی جلیل -

  .نیست کثافط این

 :زد لبخندی و ایستاد دری کنار

، گل دهنت قربون آخ -   داری گفن 
 

 اینجا زندان، مییک

 .پرستا شیطان گناه یکفاره و آقاست یشکنجه محل

 ...کن   پر رو آقا جا اومدی شما بگم، اینم البت
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 و بروم داخل کرد اشاره دست با و کرد باز را دری   

 :دادیم ادامه همزمان

 و اومده جدیده بچه وجبنیم این شلوغ، رسش آقا -

 آقا خوده پشیمونیه، پشتش غفلت لحظه یه خالصه

یم پرست شیطون واستون جااین ماهم .مراقبشه شخصا

 چارقول پرسیدن بعد و صلوات ذکر با رو طرف و فرستیم

  .کنیمیم جامعه رایه ائمه، تکتک اسم و

 

 :بست را در و شد وارد نی    او و ایستادم اتاق وسط

  ...هست وسایل اونواع و اتاق یه رو،روبه -

 :زد چشمیک و چرخاند را دستش مچ

، دست کردن گرم از اد تا بگی   طرف، کردن آدمی  

 و برییم لذت نامردا خون ریخی    از جااین چندصباج

  .دیگه قسمت یه رایه بعدشم

 

 تخت روی دور از را ساکم کردم برانداز را جلیل اخم با   

  .انداختم کهنه ینفره یک
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 .نیستم کش آدم من جلیل -

 

 :زد پوزخندی

، جا این قراره نه و کیسر  آدم نه -  آقا جای مدن   یه بکیسر

 .کرد میشه چه بچه این با ببینیم تا کن  یم پر رو

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۲۸_پارت#

 عسکری_لنا#
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  میان؟ این بود که گفتندیم که بچه ،بچه

 

؟ که کیه بچه -
 

  مییک

 

 و رفت جلو و کشید آیه که بود شده تازه دلش داغ انگار

 جیغ صدای که نشست دیوار به چسبیده صندیل روی

  از صندیل
 

 .درآمد کهنیک

 

 تو حرف میگم بهش وقتم هر ...نگرانم آقا واسه من -

ه گوشش ه که نمی    .نمی 

 

 هایفی   صدای که نشستم تخت روی و رفته عقبعقب

 :درآمد تشکش

 .بینم بزن حرف -
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 :خندید گلو در

ی،نیم آروم تو آقا - ی گی  ی یه می    بهش چی  
 

 فقط مییک

  .میشه بد خودت واسه

 

 :زدم خندینیش

 من نگران بودم آقا لگد و مشت زیر کوچییک از من -

  .نباش

 

 

 هایشاخم  و شدند جمع کمکم هایشلب و کرد مکث

 :شدند تنیده دیگر بهم

ه، این از من آقا - ، دخی    .ترسیده چشمم ایلخون 

 

  .وحیسر  هایچشم با ایلخان   بازهم
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  و پیشینه -
 
 زهرمار و کوفت هرج   و رزومه و نامهزندگ

 چشمم ویل، حفظم از من و هست دخی   این راجب

 دشمناش آقا دربیاد، ازآب کلک بد طرف ترسمیم ترسیده،

 یه چشماش بچه این .هست هم ترزرنگ آقا از و زیاده

 .ندیدمش درست نزدیک از حاال تا من جوریه

 

 و کند درازی زبان ترش هیچن   که کیس گفتیم راست   

  قطعا نگزد، ککش
 

  اگر اما، دارد کفش به رییک
 

 به رییک

 درازی زبان و بورزد تنفر واضح آنقدر آیدیم دارد کفش

  کند؟

 نشان وحیسر  یک را خودش تا بود اشنقشه این شاید    

 زیاد و دهد جلوه طبییع تا دربیاورد بازی وحیسر  و دهد

  .بیاورد بار خرابکاری و نکند توجه جلب

س آن از "معروف قول به دیگر طرق   از اما  به رس که بی 

 "!دارد توی
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 کرده تغیی   آنقدر مردم کشیدم، رسم روی را دستم   

 که بود گرفته بر در را جانشان کثایط و شیادی و بودن

 کیس، چه و است خوب کیس چه داد تشخیص شدنیم

 .بد

 اما، ترسهیم آقا از ج   مثل دیدمش، من درسته، حرفات -

  .نیست حریف کیس و زبونش

 

 :کشید عمیق   نفس

 برنامه طبق اصال گرفتنش بدتر همه از و حیوونیه بد -

 تونهیم رو آقا یقیافه االن خورمیم قسم نرفت، پیش

 ببینه خیابون تو اگر ندیده، هرگ که کنه توصیف جوری

 .رو آقا شناسهیم

 

 و من فقط این انگار دادم، تکان حرفش تایید به را رسم

 شده دقیق زیادی دخی   آن بودن مرموز به که نبودیم عیل

  .بودیم
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۲۹_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 :آوردم زبان بر رسیــــع را بود ذهنم در که سوایل

 هیچ اون داره؟یم نگه خودش پیش و آذر اصال چرا -

 رو صورتش مردم و خودیا از غی   کیس ذارهنیم وقت

  ؟...پس ببیی   
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 :کشید پوق   جلیل

 ریخته نقشه خودشم واسه بردیم و خواهرش که شن   -

نقشه طبقه اگر نرفت، پیش برنامه طبق بردنش اما بودیم

 االن هیچ که دیدنیم رو آقا دخی   این بود رفته پیش آقا ی

  .مشکوکم بهش بازم اما .نبود صدمی   زبونشم

 یا جلیل بود، کرده عصبیم جلیل هایزدن حرف مبهم این

د حرف وقن   یا دنمی    حرف د حرف تکهتکه و مبهم می    .می  

 :کشیدم هایملب به را دستم

  کجاست؟ خواهرش -

 

 :خندید گلو در جلیل   

س محرمانه آقا -  اما، بودی آقا راست دست زمان   شما نی 

 رو شما آقا بازم آقا باشر  کنارش بخوای هرچقدرم االن

 .میبینه اشمقابله
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 در را رسم خجالت شدت از داشت جا .دادم تکان را رسم

 چی  ب من بود وارد تازه جلیل  که زمان   بکوبم، دیوار

 .بودم راست دست یک از ترنزدیک

 ...دیگه اون نتیجه در پس -

 

 :زد عصن   خندینیش

 این اصیل هویت من بالخره اما خال، تو زدی دقیقا -

ه  نیست اعتماد قابل درصد یک کنم،یم کشف رو دخی 

ون، ندازمشنیم دیگه که وقته اون نیست، که تیکه هر بی 

 !کنمیم خاک جا یه رو اش

 

 

 و دادم تکان رس فقط .کندیم را خودش گور باید آذر   

 امآشفته ذهن اما بود زیاد هایحرف نزدم حرق   دیگر

 .نداشت گفی    سخن به دادن دستور برای جان  

 از اژدهان   دخی   آن بودیم خودش مراقب خییل باید تارخ

  .نبود صالح اصال او به اعتماد بود، دردرس
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 فکری ابدا هم کنارش در دخی   آن داشی    نگه طرق   از

دنش حن   و نبود هوشمندانه  هم زیردستانش از ییک به سی 

 .نداشتند که را تارخ صی   تارخ زیردستان نبود؛ جالن   فکر

  .بگذراند خدابخی  

 

 :شد بلند جایش از جلیل   

م من - ون می   کن   گریم دست یکم شو حاض   شما بی 

وع، واسه یم تخته شلنگ زیادی ییک هست روزی چند رسر

  .ندازه

 

 :دادم تکان را رسم

  .دنبالت میام حله -

 

 

 

. 
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 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۳۰_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

ون را نفسم پوشیده، را اممشیک دست یک هایلباس  بی 

  .انداختم اتاقم به نگایه و داده

 است، تمی    که بود اتاق   تنها جا این صددرصد احتمال به

  .هستند حایل چه در هااتاق باق   داندیم خدا

 شده پوشانده شکسته و قدییم هایکاشر  با زمی    کف

 آن روی بسیاری هان  لکه و بود گچ از دیوارش بود،

 و بزرگ و کوچک هایسوراخ از مملو کرد،یم خودنمان  

 اتاق بود هرچه دیگر، بریک شده عمود هایترک همچنی   

  .گذاشتمیم هدفم روی را تمرکزم باید دیگر، بود
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 مغزم در، هایلوال جیغ صدای کردم باز که را اتاق در    

  .ساییدند را

ون که اتاق از  حاض   هم او افتاد، جلیل به نگاهم رفتم بی 

  .بود رسش بر کالیه و بود شده

دست جفت یک به نگاهم که کرد دراز سمتم را دستش

  .افتاد کاله و کش

  .گرفتم دستش از را آنها و داده تکان را رسم

کشدست پوشیدن از بعد من و رفت رون  روبه در سمت

کاله همزمان دو هر و گذاشتم رسم بر را کاله چریم، های

 .کشیدیم صورتمان روی را هایمان

 پشت نی    او و شدم اتاق وارد رفت، عقب و کرد باز را در

  .شد اتاق وارد من رس

 

 پایی    کامال را رسش که افتاد مردی به رسیــــع نگاهم   

 نداشت، را رسش تحمل گردنش واقع در بود، انداخته
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اهن  شکِم  قسمت هایدکمه بودند، پاره تکه شلوارش و پی 

 به چراغ نور زیر در نافش بودند، درآمده جا از اشگنده

 سیاه موهای را نافش دور تا دور و بود معلوم وضوح

 حن   بگویم توانستمیم جرات به و بودند پوشانده بدنش

 .کثیق   شایدم یا بود مو هم نافش در

 

  کرده؟ چیکار -

 

 با کردیم بلند زمی    روی از را سطیل که همزمان جلیل   

 :گفت بود شده ترزمخت کالهش پشت از که صدان  

 کرده، تجاوز داشت همجنسگران   مشکل که دخی   یه به -

 باعث و کرده کشپیش خودشم از ترسگ رفیق به تازه

  .بزنه دار رو خودش دخی   اون شده

 

 هی    مرد شد باعث و ریخت مرد سمت را سطل درون آب

 سلول به سلول شوک از من حن   انگار و بکشد باالن   بلند

 وجودم در تنفر و کشیدم درهم اخم کشیدند، هی    تنم
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 بیخیال آنقدر توانستیم چگونه جلیل کشید، شعله

 !کند؟ صحبت موضوع این راجب

 

 این را رسش بود شده هوشیار اکنون که نجس مردک   

 حالم صدایش پر هاینفس .بود شده آویزان پشت به بار

  .زدندیم بهم را

 

 کثافط به بره خودش کن   کاری بگم داده دستور آقا -

اف کاریش   .کنه اعی 

 

 سمت که همزمان و رفتم جلو و دادم تکان تاسف از رسی

 کوبیدم شکمش به محکم را دستم رفتمیم رسش پشت می   

 خییل دادیم نشان شکمش .کردم احساس را شیل بافت که

 کرده پیدا ایشده شل بافت و نشده پر که است وقت

  .بود بیشی   معمول حد از لرزشش و بود

 :غریدم

 .خورحروم که کندی گورتو -
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  .نبود بد بازی آتش کیم دست کردن گرم برای

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۳۱_پارت#

 عسکری_لنا#
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 بوی کند، کر را گوشم بود مانده کم هایشفریاد صدای

 و گرفته را جا همه سوختنش حال در نجسی  گوشت

 جمع حرارت برخورد با ابتدا بودند؛ سوخته کمرش موهای

  .نداشتند وجود دیگر اکنون اما بودند شده

 که عذان   یاده بیشی   هرچه اما، کنم رحیمن   آمدنیم دلم

 مدام و شدمیم خشمگی    بیشی   افتادمیم کشید دخی   آن

 را ستاره هایاستخوان که افتادمیم هان  عذاب یاده

  .بودند شکسته

نیم گند امآینده به اکنون نبودم، مجبور اگر که خدا به

 .زدم

 

ی ده هایتکان    یم تکان مدام را صندیل درد از اشریشی 

 حس گایه و دادند

ل توان کردمیم   سوی از و رودیم در دستم از صندیل کنی 

 عصن   مرا بیشی   این و لرزاندیم را قلبم فریادهایش دیگر

لم کلمه واقیع معنای به و کردیم  داده دست از را کنی 

  .بودم
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 نظر از را ملتهبش پوست و انداختم کنار را فندک    

  هایتاول شکن   گذراندم،
 
 سوزنایک هایتاول زد،یم بزرگ

تاول آن کردن له قطعا کردند،یم حرام برایش را خواب که

 !بریدندیم را جانش ها

 

 رس از را هایشفحش دیدنم با که ایستادم رویشروبه   

 به اختیارین   با دهانش آب دادیم که فحش هر با گرفت،

 به مانند جیغ حالن   صدایش و جهیدیم سو آن و سو این

 .بود گرفته خودش

ه آورش چندش حالت به  رکیکش هایفحش به و بودم خی 

ده گوش  بلد که هان  فحش لغت فرهنگ به و بودم سی 

 .شدندیم اضافه بودم

 را زبانش توانستیم جلیل سنگی    و درشت دست قطعا

د   .بی 

یم شکایت ...ازتون ...ازتون سگ،*پدر هایزاده*حروم -

 ...م*تخ ...کنــــم
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 و راض   که چرخاندم جلیل سمت را رسم و کشیده پوق  

  .زد چشمیک خرسند

 دستم کف را مشتم چشمیک با و کردم اشاره مرد به رس با

 :آوردم فرود

 

 !که میدون   -

 

 :دیدم هایشچشم در را خوشحایل برق    

 .اومدم بدنیا همی    واسه -

  

 مرد رسخ هایچشم در و دادم باال را امچانه رفتم، عقب

ه میانسال  دهانش در چنان جلیل مشت که بودم خی 

 دهانش از زیادی خون و شد کج مرد رس که آمد فرود

ون  دیوار به و شد پرت شدت به که دندان   و جهید بی 

  .کردم دنبال بیفتد زمی    بر که زمان   تا را کرد برخورد
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 حد از بیش گایه شاید و بود بلد را کارش خوب جلیل

  .خوب

نیم او دست را آذر گاههیچ تارخ که بود همی    برای شاید

د؛  باشد، جلیل دست روز چند از کمی   آذر بود کاق   سی 

یم جان نوش را خرمایش و خواندیمیم باید را اشفاتحه

 .کردیم

 

 متوقف تا کوبیدم جلیل یشانه به را دستم و رفته جلو    

  .رفتم جلو همزمان و شود

 شدت به و گرفتم را هایششانه ایستادم، مرد رس پشت

دم  :فرسر

 دوست یا کردی غلط چه میاد یادت ببینم بگو خب -

 و دوم یگزینه دارم دوست کنم؟ راهنماییت بهی   داری

؛ انتخاب  .بردم لذت خییل گوشتت پخت یایده از کن 
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۳۲_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 هایش،نفس هن و هن صدای و بود سکوت فقط جوابم

  .کردنیم رحم خودش به حن   احمق، مردک

 :دادم تکان را رسم

 آدم یه به سپارمتیم بعد و کنیمیم بازی یکم باشه -

  ...بشناسیش بهی   فکنم که ترحسان  
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 :گفتم گوشش مقابل و شده خم

یم جوری درمیاره، و جونت و نیست مهربون اصال اون -

 فاضالبم سوسک یه یاندازه به جونت ارزش که کشتت

  .نباشه

 

  .کردم راست را قامتم و آوردم فشار هایششانه به    

  .شدمنیم آرام کردمنیم باز را مردک این زبان امروز من

 عنوان به انتخابش بی    گذراندم نظر از را شمع و چرخیدم

 .بودم دل دو شکنجه برای موادی

 ساعن   خواستمیم .خواستمیم فرساتر طاقت چی    یک

 تا نباشد کیس و کند صداکیسر  را "کردم غلط" صدبار

 .دهد نجاتش

 

 را کرد تحمیل دخی   آن به که سخن   لحظات خواستمیم

 کمک طعم خواستمیم کنم، تحمیل او به بیشی   برابر ده

 از حرصم تمام خواستمیم بچشد، را جوابن   کردِن  طلب

 .کنم خایل مردک این رس را دنیا
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 .نبود هم بد جا این کردمیم فکر که طورآن  انگار

 بیشی   اشجنبه پاشیدم،یم نمک هایشزخم به باید ابتدا

 هم شکنجه یک اما بود هایشزخم نکردن عفونت

  .شدیم محسوب

ه و رفتم رویشروبه و برداشتم را نمک یکیسه  به خی 

 هاآن در ترس نمک یکیسه دیدن با که رمق  ن   هایچشم

  .کردم باز را نمک یکیسه کشید،یم شعله

 بازی این از کردی، انتخاب رو دوم یگزینه که ممنون -

م داره و اومده خوشم خییل   .میاد خوشم بیشی 

 

 شدند،یم گرد بیشی   لحظه هر که هایشچشم برابر در

  .کردم کج و گرفته باال را نمک یکیسه

 به شتابان برق   روز یک هایدانه مانند نمک هایدانه

 فریاد لذت و دویدند و دویدند هوا در پاهایش سمت

  .گرفت جریان خونم در هایشکشیدن

 بیشی   عصبانیتم و حرص کشیدیم فریاد بیشی   هرچه اما،

  .کردمیم احساس کالبدم در را شیطان گرفت؛یم شعله
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 امان به را ستاره شب که پوالدی آن اکنون "منی " این قطعا

ده خدا   .نبود بود سی 

 

 در حن   هانمک و پاشیدمیم تنش به رحمانهن   را نمک    

 خونم هایشفریاد صدای و بودند جهیده هم هایشچشم

 را نمک یشده خایل پاکت آورد،یم جوش به بیشی   را

 را آسمان دل بود مانده کم هایشفریاد کردم، پرت سمتش

  .کند سوراخ

 

 :چرخیدم جلیل سمت ناگهان   حرکت یک در

 رسش، باال بفرست و نفر چند و زمی    رو بخوابونش -

 یه*گو چه بفهمه بچشه رو اوز*تج طعم اگر شاید

 .خورده

 

 ...نـــکردم خــدا به نکردم، کاری من ...نــــــه ـــه،نـ نـــه، -
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 و شدم خارج اتاق از رسعت به و رفته آهنی    در سمت

 در از نی    جلیل که ندادم مرد آن هایالتماس به اهمین  

  .شد خارج

 به فقط که صدان   ترینآرام با و چرخیدم سمتش رسیــــع

د رسیــــع برسد جلیل گوش  :کردم گورسر 

 غلط ندارن حق داخل، بفرست رو هیکال گنده از چندتا -

  .ترسوندن حد در فقط کی    اضاق  

 

 را رسش براق هایچشم با و من عملکرد از راض   جلیل

 :داد تکان

ش -  .من به بسی 

 گذاشته کنار را بازجون   هایممنوعیت زمان   اگر قطعا

  .بود بیشی   هم هامون از امدرجه اکنون بودم،

 بود؟ کجا اکنون هامون راسن  
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۳۳_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 درست زمی    روی اششده پیچ طناب پای و دست آن با

فحش و رفتیم راست و چپ به و لولیدیم کرم مانند

 پایی    را اششده پاره شلوار بودند، هوا در رکیکش های

 مدام بود، دید معرض در اشزیرشلواری و بودند کشیده

 صندیل، روی که من به و بکشد باال را رسش کردیم سیع

 و هیکل قوی مرد سه کند، نگاه بودم نشسته دورتر کیم

 هر با بود، کرده احضار پیام یک با جلیل که قامن   بلند
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 جلیل کردند،یم نثارش بدی لگد مردک آن ناموش فحش

امروزی یگفته به و بود شده خرسند بسیار ایده این از

  .بود خرکیف حسان   ها،

 

 باز را کمربندهایشان من یاشاره با هامرد آن یسه هر   

وع و کردند  که کردند کمربندهایشان با کردن بازی به رسر

 و نبود کاق   اما شد بیشی   هایشبددهن   و لولیدن

 با  .حد از بیش  کرد؛یم امعصن   داشت مقاومتش

 روی آرایم به را هایشانکفش نوک سه هر من چشمک

 رسش و کشیدند مرد زییل و زخم پاهای و تنه پایی    کمر،

دند زمی    به را  .نبیند را هاآن تا فرسر

 

وع دیگر بار این که دادند ادامه کار این به آنقد  به رسر

 .شنیدم را جلیل پوزخند صدای و کرد شیون و گریه

 ...آخ م*حرو نکنید نکنیــد، -
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 وارد تنش به که بود لگدی خاطر به دردش روی از فریاد

  و لذت مانند حیس بی    من و شد
 

 مقاومتش از خستیک

  .بودم افتاده گی  

 

  نه؟ کن  یم حسشون -

 :زد فریاد گریه با

 .آشغــال -

 

 :زدم پوزخندی

 خداحافط   دنیا این با تا کافیه من یاشاره یه منتظرن، -

، یه کن   ه اون خودکیسر  از ترتلخ خداحافط   بیچاره، دخی 

ت حن   کسهیچ  یزده کپک گوشت و نمیاد هم رسقی 

 .حیوونا غذای میشه نجست

 

م گنده شکم این مقاومت لعنن   و یز را صی   .بود کرده لی 

 دهد؟ نجاتش کیس چه بود منتظر
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 اما برسند را حسابش بگویم نفر سه آن به خواستمیم 

  .کردم را سعیم آخر بار برای

 اتفاق شدیم مطلع رسم درون فکر از تارخ اگر که چرا

 به  بود، کرده غدغن را جنیس آزار تارخ  افتاد،نیم خون  

یم کیفور امر این از که جلیل برعکس درست .شکیل هر

  .شد

 

 :افتادم راه به در سمت و شدم بلند جایم از    

 !نیسر  حامله امیدوارم -

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۳۴_پارت#
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 عسکری_لنا#

 

 

 

نیم ...کن رحــم ...آقا خــــوردم ــوه*گــ کــــردم، غلط -

ه خواستم   ...بمی 

 

وع زنان مانند او و ساییدم دندان و شد چفت فکم  به رسر

 :کرد شیون

 ...نــکن ...آخ ...خدا به بچم جان به آقــا -

 

  و عصن   حالن   جلیل چرخاندم، سمتش را رسم
 

 به جنیک

  .ریختیم مرد دهان از خون و بود گرفته خود

 :غرید پوزخند با جلیل

  تو؟ شناشیم هم خدا ...احمق رو فکت ببند -
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 که دادم تکان تاسف از رسی .بود بیهوشر  به رو مرد    

 :گفت آرام و چرخید سمتم جلیل

  .هاستبچه منو یعهده به اشبقیه آقا، بود عایل کارت -

 

ون اتاق از رسعت به و دادم تکان آرام را رسم  .رفتم بی 

 .کردیم امخفه داشت مرد این برانگی    تهوع نجاسِت  بوی

 

  .بود شده زن بهم حال چقدر دنیا این    

 لباس که بودند کسان   مانند درست هاگناهن   دنیا این در

لجن در و باشند پوشیده حریر جنس از و سفید گرانبهای

 نشدن، آلوده برای تالششان و سیع تمام و بگذارند پا زار

  .باشد هاآن شدن پاره تکه و مرگ با مساوی

ک آن  بودنش همجنسگرا اشروان   گناه تنها بیچاره دخی 

 .بود شده پرپر کفتار دو دست به راحن   به و بود

 است حریرسفید جنس از گران ایجامه دقیقا بودن پاک

  !روز آن به وای و خوردیم رُس  تن روی از روزی که
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  .بود "محبون   شیوا" هاشدن پاره تکه این ترکوچک مثال

 رسیده اشخانواده به مرگش خی   هنوز دانستمیم بعید که

 .باشد

 نه آه جز شده پرپر دخی   آن و شیوا حال با رابطه در

 .آن غی   نه و بود سخن  

 

 از مرا مهین   و بلند صدای که افتادم راه به اتاقم سمت    

 .کرد منع بعدی قدم

 بالفاصله دوباره اما، نه یا و بود اتاق همان از دانستمنیم

 گوشم «زنانه»هق  هق و التماس صدای که افتادم راه به

  :کرد پر را

بچه جون ترو ببخش، بزرگیت به آقا، تروخدا آقــــا، آقــــا، -

 سسته، عنرصم من میدون   خودت میدم، قسمت هات

  نیــــست؟ اینجا ییک ؟...شنوییم تروخدا آقــــا
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 طرف کدام از صدا این دانستمنیم کشیدم، درهم اخم    

 شکنجه را هازن حن   جا این در که بود عجیب و آیدیم

 .بدهند

 پشت کنجکاوی با من و بود التماس درحال هنوز زن آن

 دو به زده کمر به هایدست با و بودم ایستاده اتاقم در به

 باید طرف کدام به دانستمنیم و کردمیم نگاه راهرو طرف

  .بروم

 

ر  صدای با که نکشید طویل  رویم،روبه در شدن باز قی 

 داشتند که افتاد تارخ هاینوچه از نفر دو به ابتدا نگاهم

  .بردندیم سمن   به را شده پیچ طناب مرد

ون اتاق از هم جلیل آن از بعد  و ایستاد جلویم و آمد بی 

ون اتاق از که آخر نفر به  :گفت آمد بی 

  .ببند رو زنیکه این دهن بی   -

 

 سمت به که نفر دو آن رس پشت و داد تکان را رسش

  .افتاد راه به رفتندیم راهرو انتهای
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 :گفتم کنجکاوی با

 چیه؟ زن این جریان -

 

جر و سخت جلیل یچهره      :شد می  

 شخصا خودش آقا کرده، لق   دهن هاست،محرمانه از -

  .برسه حسابش به خوادیم

 

  .افتادم راه به اتاقم سمت و دادم تکان آرام را رسم

 بیشی   کنجکاوی برای حایل که آنقدر بسیار، ام،خسته

 .ندارم

 

 

 

. 
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 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۳۵_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 جایم از دیگر هم به چی    دو برخورد وحشتناک صدای با

 در دم موقعه همان که کردم نگاه اطرافم به گیج و پریدم

 روی نی    کاسکن   کاله که دیدم را پوشر  سیاه فرد اتاقم،

  .بود رسش

 از که بود آشنا آنقدر قامتش اشچهره دیدن بدون

 
 

چشم روی را دستم و شوم تخت پخش دوباره خستیک

  .بگذارم هایم

ر  صدای   .پیچید رسم در آهنی    هایلوال چرخش قی 

  رسوندیش؟ -
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  .عمون   نکن بازخاست اموالم راجب و من -    

 

 :گفتم شایک و برداشتم هایمچشم روی از را دستم

  اسمت؟ به خورده مهر یا زدی سند اموالت؟ -

 

 :داد تکان تهدیدوار را انگشتش و درآورد را کالهش    

 رو زبونت پس، کیم من نره یادت .کردم دارش سند اره -

  .کن کوتاه

 

 :غریدم عصن  

  .منه زن اون -

 

 تنش از زور و فشار کیم با را چرمش ژاکت و زد پوزخندی

 که بود شده ترحجیم بدنش آناتویم آنقدری .درآورد

 .بچسبد تنش به هایشلباس و کند جلوه ترسناک

  بودی؟ کرده ولش دوسال که همون   زن؟ کدوم -
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،نیم تغیی   وقت هیچ  خوری وه*گ به زمان   دقیقا کن 

  .زدی آسیب طرف به میبین   که میفن  

 

 آدم یا دیگر، بود حقیقت تلچ   .شدم تخت پخش دوباره

  .انداختیم کشیدن عربده به یا کردیم سست را

  !خستم -

ی   :کرد پرت زمی    بر را چی  

 مخ رو وجود با زنت، همی    خودته، از خستگیت -    

 .کنهیم کار بیشی   مخش تو از حال این با اما بودنش

 

 بر ژاکتش روی نشسته را او که چرخاندم سمتش را رسم

ط و نیست هایشلباس مراقب وقت هیچ دیدم، زمی     رسر

 در را روز آن باشد، راحت و بیکار را روزی اگر که بندمیم 

 .چرخدیم ت*لخ خانه
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ن   حرف همچی    - ی، من از خییل خودت انگار می    بهی 

ک وجه نره یادت   .نداریم که مغزیه دقیقا تو و من مشی 

 

  .داد تکان حرفم تایید به را رسش و زد خندینیش

 :پرسیدم ناگهان   خییل

  چیه؟ ایلخان   آذر ماجرای -

 

خمیازه و آورد باال بود پایی    به رو که را رسش مکث با   

 :کشید ای

  میدم؟ رو جوابت کن  یم فکر چرا -

 

 :نشستم تخت روی و شدم بلند جایم رس از    

 پیدا رو دشمنم بتونم تا کنه کمک میتونه همی    گفن   تو -

  .ستچیکاره بفهمم حقمه کنم،
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 و کرد بلند جا از خسته حالن   با را تنش طوالن   مکن   با

  .چرخاند دستش در را کاسکتش کاله

 دعا جونش به  بشی    فکری تو خییل نداره، ربط تو به -

 .بزن   دو سگ داری عمر تا باید نباشه کن،

 من است مهم آنقدر «وحیسر  آهوی»ستاره قول به آن

 کیست؟ مگر ندارم؟ خی  

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۳۶_پارت#

 عسکری_لنا#
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 شد،یم بسته و باز مدام درها بود آمده تارخ وقن   از

یم سیع و پیچیدیم گوشم در هاالتماس و فریاد صدای

 رسم از تارخ رحیمن   تا دهم خاطر تسالی خودم به کردم

ون   .برود بی 

 دیده عینه به را این نبود، رحمن   قطعا بود که هرکس تارخ

 !دانمنیم ...چهارسال گذشت از بعد البته .بودم

 

 من و پیچید رسم درون در، هایلوال جیغ صدای دوباره    

 کیم لوالها این به که نبود کیس چرا که بودم عجب در

  بزند؟ روغن

 

 دیگری زن اگر .پیچید گوشم در ایزنانه التماس صدای   

یم جلیل که بود زن   همان قطعا نبود گاهشکنجه این در

  .است کرده لق  دهن گفت

 این در تارخ که استکرده چه دقیقا ببینم بودم کنجکاو

 ؟بود کرده حبسش مکان
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 زمی    روی که را تارخ چرم کت و شدم بلند جایم از

 کردم؛ پرت تشکم روی دور از و کردم بلند بود انداخته

ون در از کردم، بازش و رفتم در سمت  دو به و رفتم بی 

 دو چپ سمت راهرو انتهای در انداختم؛ نگایه طرف

ه و عادی هایلباس با تشنغول   .بودند ایستاده رنگ تی 

 به نگاهم و زدم چرج  نیم امشانه روی دسن   گرفی    قرار با

 .افتاد جلیل

 

  .آقا داخل بری بهی   -

 :کشیدم پوق  

  .کن   زندانیم که نیاوردی منو جلیل -

 

 :زد لبخندی
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ون اومدی چرا میدونم ویل نه -  که آقا قاعدتا .بی 

ه بدی، انجام کاری نیست الزم اینجاست  بری بهی 

احت   .کن   اسی 

 

 که دهانم پیچید راهرو فضای در که تلفن   زنگ صدای با

  .شد بسته بود شده باز مخالفت برای

 از العمیلعکس هم جلیل و نبود من تلفن خورزنگ این

 انتهای در که نفر دو آن حن   نه و دادنیم نشان خودش

  .بودند راهرو

 بود؟ کیس چه خورزنگ ...پس

 

 قطع تلفن خورزنگ صدای که بودم کشیده درهم اخم   

 بالفاصله و خورد زنگ دوباره که نکشید طویل اما شد

  .شد قطع دوباره

 اصال زن آن هایالتماس صدای که بود اینجا جالب اما

 و گریه همه آن با آوردنیم کنم نفس .شدنیم بریده

 !التماس؟
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 .پریدیم پایی    باال مخم روی عجیب صدایش   

 اتاق وارد تا چرخیدم آورد امشانه به جلیل که فشاری با

  .پیچید گوشم در خورزنگ آن صدای باز اما شوم

 :چرخاندم جلیل سمت را رسم

  جلیل؟ کیه گوشر  -

 

 

 :گفت بیخیال   

 .آقاست گوشر  صدای -

 

 شدن باز صدای موقع همان که دادم تکان آرام را رسم

همان را تارخ و چرخید صدا سمت هردویمان رس آمد دری

ساده همراهتلفن و بود رسش روی کاسکتشکاله که طور

 .دیدیم بود دستش در اش
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 من و نیاورد فشاری امشانه به دیگر و ایستاد عقب جلیل

 عجلهن   و آرامش در که کردمیم نگاه تارخ به منتظر

 .آمدیم ما سمت

 هایمانچشم مقابل در آخر در و شد ترنزدیک و نزدیک

 که شدیم وارد رسش پشت نی    جلیل من و شد اتاق وارد

  .زد بغلش زیر و آورد در را کاسکتشکاله رسعت به

 گوشش روی را تلفن حرفن   و داد پاسخ را تماس

 .گذاشت

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۳۷_پارت#

 عسکری_لنا#
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ی  من سمت را نگاهش چنان هوان   که بود نگذشته چی  

  .رفت فرو درهم هایماخم که چرخاند

 !نبود دوستانه اصال نگاهش

 

ه     :غرید خشم با من به خی 

  .چیشده بگو آدم مثل زرزر و جیغجیغ جای -

- ... 

 :شد تردرهم هایشاخم اما گفت چه مخاطبش دانمنیم

  کیه؟ خر احمد -

- ... 

 

ه  :داد تکان تاسف از رسی من به خی 
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 کجاست؟ االن پدر سگ کرده غلط خییل -

- ... 

 :زد داد و شد باز هایشاخم

 .کن  یم بلغور ج   بفهمم من بزن حرف درست زنیکه -

 

 .انداختم او به نگایه و چرخاندم جلیل سمت را رسم   

 که ندارد حدش گفتیم هم جلیل یشده گیج یقیافه

 .بود زن فقط فعال .باشد کیس چه مخاطب است ممکن

 

؟ -  کرده فک برداشته فاز تو، با کرده غلط خییل اون ج 

ی 
 !پرسشجاعه؟ دخی 

 

 بچه که کرد ازدواج مگر پرسشجاع انداختم، باال ابرون  

 اصال؟ شود دار
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 حرص با و داد فاصله گوشش از را تلفنش عصن      

ون را نفسش  :زد لب من به رو و داد بی 

  .ای*پاره -

 

 :گذاشت گوشش روی را تلفن دوباره که پرید باال ابروهایم

 .اومدم منم نیاد رسش بالن   کن جمع و حواست -

 

 :گذاشت رسش روی را کاسکتش کاله و کرد قطع را تماس

ی؟ زیرآن   حاال من واسه -  زنت دست میدی گوشر  می 

  اره؟

 

 !بود؟ ستاره .شد گرد هایمچشم

 

 راه به جلیل و من سمت که آوردم زبان به را سوالم    

 :افتاد
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 جا رو حالت وگرنه برنگردم کن دعا بود، جفتت اره -

 .میارم

 

 دیگر بود مشت چند فوقش .شود رد تا رفتم کنار بیخیال

 بدی اتفاق نکند بزند؟ زنگ تارخ به باید چرا ستاره اما،

  بود؟ که «احمد» بود؟ افتاده

 

 رسشان پشت نی    من و افتاد راه به تارخ رس پشت جلیل   

 :پرسید مرا سوال تررسیــــع جلیل یه

  افتاده؟ اتفاق   آقا -

 

 :افتاد راه به هاپله سمت تارخ    

 شده درگی   ستاره و آذر با خونه، رفته زنه این داداش -

  .مونده پیشش آذر فقط االنم
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 کرد، منع نگران   از مرا وحشتنایک هایجیغ صدای هوان  

 طوری هاجیغ نخورم، تکان و بمانم رسجایم که آنقدر

 جان نگران   نخورد، تکان و بماند رسجایش آدم که نبودند

 اضافه هم اینجا هایبدبخن   بود، کم ستاره برای گرفته

 .شد

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۳۸_پارت#

 عسکری_لنا#
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 ...آذر ...آذر ...آذر -

 

 شناخت؟یم را آذر .بود ملتمس زن همان صدای

یم کیم یفاصله از را تارخ هایگفی    «لعنن  »صدای

  .شنیدم

 

 گفت،یم را آذر نام گریه و گداز و سوز با چنان زن آن

 باشند، کرده پرت جلویش را آذر یپارهپاره جسد که انگار

 !باشد نزدیکانش از ییک که انگار

 

  .دادیم قلقلک داشت را کنجکاویم حس آذر ماجرا   

 آن نزد توانستیم تارخ فقط بود، کرده لق  دهن که زن  

 ینقشه آن، به کردن رحم برای زن هایالتماس برود، زن

 که آذری بود، شده مواجه شکست با که آذر گرفی   

 ...بود تارخ کنار را چندصباج

 بودند، متعددی هایقصه از انگار هاپازل این یتکه هر

  .کردندنیم معلوم را رسم در مجهوالت  کدامشان هیچ
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 :غرید تارخ

ی رو زنیکه این جلیل -  خودم برگردم وگرنه کن  یم خفه می 

  .شکافمشیم

 

 صدایش اصال هرچند رفت، باال هایشجیغ دوباره زن   

  .بود نشده قطع

 تو بیار، آذر برام آقا هات،بچه جون ترو آقــــا آقــــا،  -

  ...آقــــــــا کجاست میدون  

 

 را اششانه جلیل که بشتابد زن اتاق سمت خواست تارخ

 من و شدند روشن رسم درون اخطار هایچراغ و گرفت

 زن این به نسبت اما داشتم نگه را تارخ یشانه و بازو نی   

 نگه برای قدرتم تمام از که بودم کنجکاو چنان آذر و

 .نکنم استفاده تارخ داشی   
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د عقب به را تارخ کرد سیع جلیل  آن سمت همزمان و بی 

 :غرید نفر دو

  .کنید شخفه برید -

 هایجیغ که شدند اتاق وارد و کرده اطاعات رسعت به

 هایشگفی    «آقا و آذر»و التماس و رفت باالتر زن آن

  .شد بیشی  

 :کشید عقب به را تارخ جلیل

  .میبندم رو دهنش خودم چیه ماجرا ببی    برو شما آقا -

 

 برای من و داد هل عقب به را هردویمان خشم با تارخ

 .داشتم نگه را دستش رسعت به جلیل، نیافتادن

 یه بشنوم رو صداش و برگردم میدوزی، رو دهنش جلیل -

  .میارم رسش بالن  

 

 :داد تکان رس و کرد راست را قامتس کمکم به جلیل

 .برو تو آقا چشم رو -
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 اتاق آن و جلیل من، میان دیگری خشمگی    و بد نگاه تارخ

 .شد رسازیر هاپله از رسعت به بالفاصله بعد و چرخاند

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۳۹_پارت#

 عسکری_لنا#
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 از رسعت به و گرفتم پنجره از دل شنیدم که را در صدای

ون اتاق  روشنان   و تارییک در را آذر پایتا رس و رفتم بی 

 :کاویدم خانه

یت خون   -  نشد؟ چی  

 

 نچ و چرخاند حدقه در را هایشچشم سینه به دست   

 :کرد نچ  

یم نگاه یه پنجره پشت حداقل کردی، شاهکار نگران   از -

ی چاقون   یه نداخن    .کن   خی   آمبوالنس یه زد بهم چی  

 

 دهد،یم کار درازش زبان هنوز که این از خاطر آسوده

 مشت نشسی    از قبل و کردم شوت زمی    روی را خودم

 درد نشستنم، طرز با که البته و زدم بازویش به آرایم

  .خریدم جان به هم را لگنم خفیف

 

ن   آن با  لحظه هر داشتیم احمد با آذر و من که درگی 

  .بیاورد رسش بالن   و بیفتد آذر جان به احمد بودم منتظر
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 مانده زبانم فقط سابقم جرات و دل از دیگر که هم من

، لگد کیم و بود  پیاده احمد روی هم را هاهمان که پران 

  .کردم

 بود کشیده را پایم چنان لعنن   نیاورد کم هم احمد هرچند

  .بودم افتاده زمی    روی لگن با که

 جراتم آذر وجود طرق   از و بود کرده داغ را امکله دعوا اما

  .بود کرده بیشی   را

 الزم که بود این هایشخون   از ییک بودن پوالد کنار در

 وجود با بودن آذر کنار در اما، کنم دفاع خودم از نبود

ی دیگر که بود داده یاد من به روز، یک  و پوالد از خی 

 حریف باید آذر مانند هم من اکنون نیست، حمایتش

 .شدمیم مردان

 

 به زدن زنگ از رو تارخ گوشیه داشتم خانم بداخالق -    

 .شاهکارم اینم دادم،یم فنا
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چهره به لبخند چقدر ...و نشاند لبش بر کوچیک لبخند

  .آمدیم اش

درد که هان  آن بیشی   بود کرده ثابت جهان این تجربیات

نند لبخند کم دارند زیادی های  زیباترین واقع در و می  

 .هاستآن از ییک هم آذر که است افراد همان ازآن لبخند

 

 ناپدید ورودش با و رفت شاهی    و شهیناز اتاق سمت آرام

  .شد

 کوچک، حیاط اتاق، دو از جمع رس کوچک یخانه این

خانه یک و دستشون   ون و قدییم طرح یآشی    خانه از بی 

ی دیگر و شدیم تشکیل  و نبود ...و راهرو نشینمن، از خی 

ی اتاق در دم  یپرده یک آن جای به و نبود در از خی 

  .بود رنگ قرمز

 

 به بود شهیناز با گو و گفت حال در که آذر صدای

  :رسید گوشم

 .میدم قول میشه درست چی    همه نباش، ناراحت -
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 مرور در دردهایت که گفتیم کاش داد،نیم قول کاش

 باهم و برگرد شاید شوهرت کند،یم پیدا التیام زمان

 شیوا که رسانیدیم جان   به و کنیدیم بزرگ را پرستان

  .برسد آن به نتوانست

 

 :آزرد را قلبم شهیناز کشان آه صدای

 هان؟ عزیزم؟ میشه درست ج   -

 از دست احمد گردن؟بریم شدم گور و گم شوهره و دخی  

 میشه؟ آدم شبیه بختم داره؟بریم خفت این رسه

  فرصت دیگه چقدر مگه
 
 این از بعد هم اون دارم زندگ

 !عذاب؟ و درد همه

 

 !نیست خوشبخت کس هیچ -
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 نبود، مطلق خوشبخت کس هیچ گفت،یم راست آذر

 درد هم رفتیم باال پارو از پولشان که هان  آن حن  

 کردندیم خرجشان پول هرچقدر که دردهان   داشتند،

  .شدندنیم خوب

 

 خر حرفا این با رو خودم بودم تو وسال سن هم منم -

 روت به دری یه و بزرگه خدا نه که دادم امید یه و کردم

 کجاست؟ در این کجا؟ کو؟ اما میشه باز

 مادرانه نصیحت یه تو به من از .شدم تربدبخت که من

 مییسر  چون نزن گول غاز یه من صد حرفای با خودتو

 .االن شهیناز

 

 خورد هایماستخوان  که من   برای شهیناز هایحرف   

 دردآور زیادی داد، دوسن   دست نااهالن با شوهرم و شد

 هایحرف همان با خواستمیم من شهیناز برخالف .بود

 .دهم خاطر تسالی خودم به غاز یه صدمن
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 خواستمنیم من و بودند زنده خوشبخن   امید به هاانسان

م هاحاال حاال  .بمی 

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۴۰_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 کنونیمان اتاق به بالخره دیگر، صحبت کیم از پس ستاره

 پایی    را بود شده آویزان میخ به که ایپرده و گشت باز

 صدای که بود وقت خییل که بود درحایل این و انداخت

  .بود رسیده گوشم به حیاط در شدن بسته
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 در کرد، چه حن   و شنید چه و گفت چه تارخ دانستمنیم

 دور اینجا از را احمد که همی    اما نبود مهم برایم واقع

 .بود کاق   بود، کرده

 :انداختم رفتیم پتو زیر داشت که آذر به نگایه

 خوابیدن؟ -

 

 :کشید دراز کنارم آرام    

یم اره، -  .نمونده صبح تا چی  

 :کشیدم عمیق   نفس

سم؟ سوال یه اهوم، -  بی 

 

 :چرخاند سمتم را رسش    

س -  .بی 

 

 .نبود شناس وقت که هم کنجکاوی
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 :کردم خیس را هایملب و کرده ایرسفه

 شدی؟ آشنا تارخ با چجوری تو -

 

 ایقصه آن پشت و بود سوزجان آهش .کشید آیه    

  .غصه از پر ایقصه بلند،

 

 :انداخت باال را اششانه

 اگر حاال ...شد آشنا باهم اون نشدم، آشنا اون با من -

 .نشده سی    واسمون دیگه ییک  تا بکپیم بذار نداری سوایل

 

 .بود تارخ از بدتر که این .کشیدم پوق  

 را رسم درون سواالت  و دهد پس نم نیست ییک هالعنن  

  .دهد جواب

  .شومیم تلف دارم من میان این

 :چرخاندم حدقه در را هایمچشم

ه اره -  .پیچوندیم نشدم متوجه نکن فکر البته بخوابیم بهی 
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 :زد خندیته

 الزم فسفر بخواب کیل، عقله خییل فهمیدم بابا حله -

،  .خوش شب نیسر

 

ین، گایه هم و بود دراز زبانش هم      در لحنش شی 

 گرفت،یم را شهر پایی    هایلوت و الت  حالت عصبانیت

 در و مرامند ته هافیلم در که شهری پایی    هایزن آن از

ند آخر  .زنندیم آتش را ببیندگان تمام دل و میمی 

 :زدم لب آرام

 .خی  شب -

  .بستم چشم نی    من و کرد من به را پشتش رسیــــع

 .بود درمانن   درد هر دوای خواب
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۴۱_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 :کردم باز را خمارم هایچشم بلندی فریاد صدای با

 !مـــرگ -

 

 .بود شده حرام برایم خواب شدم؛ خی   نیم بدخلق    

 در چی    همه بدهد خی   جلیل به تارخ که وقن   تا دیشب

 داده پیام ستاره به هرچه و نبستم چشم است امان و امن

 بوق چند بار یک فقط و بود خاموش  تلفنش زدم، زنگ و
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؛ بعد و خورد  او از را تلفنش تارخ دادمیم احتمال خاموشر

   .باشد گرفته

  .نداشت وجود ارتبایط راه هیچ دیگر حاال رسما

 

 .نکــــن لعنن   آیـــــی -    

 

  :رفتم آهنی    در به ایغرهچشم

 .مرض و درد -

 

 از کوفته بدن   با و خسته دستشون   به رفی    از بعد

ون اتاق از بدخوان    صدای با که بستم را در و رفتم بی 

 که طورهمان جلیل نکشید طویل و شد بسته بدی

 سی    راهرو انتهای هایاتاق از ییک از دادیم باال را کالهش

  .افتاد راه به سمتم و شد

  نیومد؟ آقا -
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جر حالن   دهنم درون «آقا»یواژه  با بود تلخ و کنند می  

ون زور  در تارخ نام که بود اینجا عجیب آمد،یم بی 

ی  همه جلیل اما، اشچهره حن   و بود معروف ...و کالنی 

 .بزنند صدا «آقا»را او بود کرده مجبور را

 

  :ایستاد رویمبهرو   

 کال شاید بیان، شب شاید داشی    کار دیگه جاهای نه -

  .نیان هم

 

  :کشیدم رسم روی دسن   و داده تکان رس

  آوردین؟ بالن   چه دیروزی مرده رس -

 

 دیروز که مردیست با منظورم بود دریافته که جلیل    

  :داد پاسخ ام،کرده شکنجه

 عدله و مدرک با که کنیمیم ریس و راست کاراشو داریم -

ی، بفرستیم یم رحم بهش داریم نظرم به هرچند  کالنی 
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اف خودش حن   نیست الیق کنیم؛ اف کنه، اعی   برای اعی 

 .نیست پفیوز این مثل نامردان  

 

 

 دریافت جوان   دانستمیم که جان   آن از و داده رستکان

  :پرسیدم  اما، کرد نخواهم

  چیشد؟ زن اون ماجرای -

 

ه جلیل      :کرد نگاهم خی 

 بو رو خیانت و توطئه که من   واسه کنجکاویات آقا -

  !ها نیست خوب میکشم

 

ها این من ویل بود اخطار      .رفتنیم فرو امکله در چی  

  :کردم ریز چشم
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  ج   جلیل -
 

 بخوامم .که میدون   تارخه دست زنم تو؟ مییک

 غلط هیچ نباشم مطمی    زنم مکان از وقن   تا کنم کاری

 .کنمنیم

 

  :زد نیشخندی

  شماهم آقا صحیح -
 

 آقا با وقن   نره یادت ویل، زرنیک

، و مرگ االن کردین، توافق ج   رسه کردی معامله
 
 زندگ

 به زنتون موندن زنده و زندگیتون خوشبخن   یا بخن   سیاه

  شما
 

 زنتون کردین، امضا قرارداد  ...ابد تا اونم داره، بستیک

 در «جون یک»ماجرای کردین فکر  خورده، سند

  همی    به «کمک»برابر
 
 !میشه؟ تموم سادگ

 

 

 

. 
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 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۴۲_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

  !اخطار تهدید،

 و دانستمیم را هااین یهمه من .لرزاند را تنم بود هرچه 

 بود من برای اسما فقط همرسم  بود، شکن کمر یادآوریش

   !چه؟ تارخ برای ویل

 

 بگذارد، عالمت کیس روی ذهنش در تارخ فقط بود کاق    

 .خالص دیگر

 درماجرای میدانستم هم خودم

دروغ چه و ...نداشتم ایچاره ویل امزده گند «نفس یک»

 .بودم نکرده ستاره رس در که ها
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  :دادم تکان هوا در عصن   را دستم

 معامله اون با من منو، ِخره کن ول جدت رس جلیل -

م زنمو دست شه تموم هم مصیبتم خالص، و کردم  میگی 

م و   .می 

 

  !بود ابله یک به انگار اشخنده خندید، آرام

 

 وقت هر که گفت بهتون هم موقعه همون آقا -   

 باید نظرم به و میده پس بهتون رو زنتون بکشه عشقش

ید، جدی رو حرفش  دیگه  نیست، آقا همون آقا این بگی 

 .شناسهنیم رو اون از غی   و رفیق هم

 

 را جلیل هایحرف خواستنیم دلم کشیدم، درهم اخم   

  .کنم باور کردیم مجبورم ناخودآگاهم ضمی   اما کنم باور
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 باال گند این لجن بوی زود یا دیر و امزده گند دانستمیم

د  فرو ستاره رس در و کرده رسهم که هان  دروغ آن و می  

 .رفتندیم فرو چشمم در و شدندیم خار بردم

 

 میانسال سن   نظر از جلیل شاید کردم، نگاهش چپچپ

د، آتش آدم جان به هایشحرف اما، شدیم محسوب  می  

 !بود زده گند زندگیش به شخصا که آدیم مخصوصا

 

 بخوابم، و بخورم آقا بغل تو نیست قرار منم !جلیل -   

 خودمم بلکه دستش، دادم و زنم تنها نه کمکش ازای در

 .کنمیم دارم کارن   یه ور این

 

ی تا نماندم حرف این از پس   بشنوم چی  

ون ساک از را همراهمتلفن و شدم اتاق وارد رسعت به  بی 

 گوش هابوق صدای به و گرفتم را تارخ یشماره و کشیدم

دم  .سی 

 :غریدم هوان   شد برقرار تماس تا
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 کجاست؟ زنم -

 

؟ نکنه خوای؟یم ج   چیه -  پشیمون 

 

 !پشیمان؟   

 کرده روشن را مغزم اخطار زنگ جلیل بودم، پشیمان بله

 .بود

 :پرسیدم رسیــــع و کشیدم رسم به دسن  

 کجاست؟ ستاره -

 

 باید دستام زیر از یادگاری یه همیشه من چیته؟ واسه -   

 نه؟ یا باشم داشته

 

 را مغزم ستاره ندیدن ترس و زد آتش را وجودم خشم    

 :سوزاند

 کجاست؟ ستاره میگم ایه؟صیغه چه یادگاری تارخ -
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 :زد صداداری پوزخند   

 توش زنتم میارم، لگنتو نکن گریه برخورد؟ بهت چیه -

ر نیومده کنم،یم پیچ بقچه  .مالم به زده ض 

 صدایم عصبانیت و حرص شدت از و شدم بلند جایم از

 :رفت باال

؟ مال - ؟ کشک ج   کن گوش ستاره، به بده رو گوشر  ج 

 من بیاد رسش به بالن   اگر قسم خدا به میگم، ج   ببی   

 .کنمیم قیامت

 

 :غرید

 .منه دسته االن زنت نگذر حدت از پوالد -

 .میشم بدتر دنبالشون   که اونان   از برسه پاش

 

، از شد، بلند فریادم  کردم غلط .عصبانیت حرص، نگران 

 کند؟ حالم به نگایه خدا تا نوشتمیم بار چند باید را
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 این بود چه خریت این دادم؟ او به را زنم من چگونه

 وسط؟

 

  کردیم؟ معامله اعصابم، به ین*ن -   

 رس .نبینم رو زنم من نیست قرار ویل نیست مشکیل حله

 روی اختیاری دیگه تو و میشه جدا هم از راهمون وقتش

 حله؟ نداری زنم

 :غرید انعطافن   و جدی

مزه رو دهنت تو حرفای اول پس نیستم آدم من پوالد -

 اصال که کنم محرومت زنت دیدن از نکن کاری کن، مزه

؛یم رسباز هنوز قبیل زخمای جای نداره، کاری برام  کی  

 .نباشه چشم جلو زنت کی   یم باز رس که زمان   کن دعا

 

 

 

. 
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 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۴۳_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 واژگون صندیل که بار هر و بودم کرده می   را اتاق رسما

  .کردمیم نثارش لگدی میدیدم، جلویم را شده

 حن   و بودند افتاده جانم به کک مانند جلیل هایحرف

 .کند آرامم توانستنیم هم جلیل خود

 زنت با کاری آقا نکن   کاری شما وقن   تا آقا، باش آروم -

  .نداره

 

 :زدم صندیل به لگدی
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 مغزم داره نده یا بده و زنم بهم ممکنه کهاین زنمه، جلیل -

کونه، رو  آخرش و اول نداره، رو دیدنم چشم تارخ میی 

یزه رو زهرش  .می 

 

دندان در یزده زنگ لوالهای شدن ساییده صدای هوان  

 :کشیدند تی   به را هایم

 .شده دراز زبونت -

 

یم ظاهر جن مانند شدیم او از حرف تا بود چه حکمتش

 شد؟

 

ه کمر به دست      :آمدیم جلو آرام او و شدم اشخی 

  بیارم؟ یادت یا رفته یادت بشه، دراز زبونت نبود قرار -

 

 بود؟ چه اکنون مناسب رفتار کشیدم، رسم به دسن     

 :غریدم    
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  !زنمه -

 

ون را کاسکتش کاله     :کشید بی 

 ...زنته که کردییم فکر این به قبلش باید -

 

 :گفت رسیــــع موقعه همان که کردم باز دهن

 ...بیار برام رو زنیکه اون جلیل -

 :چرخید سمتم

 .میای هم تو -

 

 باید شد،نیم گونه این نه .زدم صندیل به لگدی حرص از

 این از ترخطری تارخ رفتم،یم جلو سنجیده و کردمیم فکر

 .شود رام فریاد و داد با که بود

 :چرخاند چشم تارخ و من میان و کرد امتناع جلیل

  ست؟محرمانه نگفن   مگه آقا -
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 :گذاشت رسش روی را کالهش باز تارخ   

 .جلیل بیارش -

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۴۴_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

یم بلند قطعا بود، آدم اگر خانه خراشگوش زنگ صدای

 را آذر تا چرخاندم را رسم .کردمیم کتکش سی   و شدم
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 اما شوم بلند شدیم امتنبیل کند، باز را در برود کنم بیدار

  .نبود آذر

  !نداشت خواب انگار دخی   این

 

 شاهی    توسط سنگ یک اثابت مورد پهلویم اگر من   

 ساعت تا شدمیم درگی   داییش با شب و گرفتیم قرار

 .نبود خیالمم عینه و خوابیدمیم ظهر یدوازده

 کوچولوی داداش شاهی    آمدم، خانه به وقن   صبح دقیقا

فاصله از متوسط سنگ خانه، شدن شلوغ حرص از شیوا

 آذر که درحایل بود، کوبیده بیچاره آذر پهلوی به دور ی

خانه در  .بود حیاط یآشی  

 داخل فریاد و داد با را همه دید را ماجرا این وقن   هم تارخ

خانه وارد خودش و فرستاد  .بست را در و شد آشی  

 دار طرح و مات یشیشه به داشتم من که بود موقعه آن

خانه دره  هالباس رنگ جز چرا که فرستادمیم لعنت آشی  

 !دهدنیم نشان دیگری ویز
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 همه از خواستیم دلم .بود کرده کبود مرا کنجکاوی   

  .باشم داشته خی   چی   

  .ریختم را زهرم هم آخرش

 بودم شاهی    و شهیناز دعوای شاهد که بعد چندی

  .آمدم در خانه از و نیاوردم تاب بالخره

 دیوار به رو و  حوض روی کوچک حیاط در دویشان هر

 من و داشت قرار دستشون   دقیقا کنارشان بودند، نشسته

  !دارد؟ دیدن واقعا آیا خراب دیوار که بودم عجب در

 

 گفته او به نباید که زدم را حرق   و رفتم آذر جلوی    

 مرا نی    او و نیامد در جیکم و بودم درد در ماه دو که بودم

 کار به بدی شکل به زبانم حرص از من و خواند جان سگ

یم نباید که دادم نسبت پدرش به را جان سگ و افتاد

 ...دادم

 اکنون بود جان سگ پدرش اگر گفت آذر که بود جا آن

  .نبود اینجا
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 بود مرده پدرش یا نبود؛ خارج بیشی   حالت دو از جوابش

تن   هایمعتاد آن از یا  شبش کجا نبود معلوم که بود غی 

 آن از اکنون تا که داندیم خدا فقط و کندیم صبح را

 .نادمم سخن

م  عذر نداد فرصت هم احمد آمدن و زشتم سخن از رسر

 .کنم خوایه

 

 .ارزیدنیم اکنونم وجدان عذاب به سخن آن گفی   

 

 رفته در سمت و شدم بلند جایم از امخواسته برخالف    

ِک  به نگاهم که کردم بازش و  روی که افتاد پشمالون   رسر

 
 
ه امزندگ  .بود زده چنی 

 :گفت آذر به رو تارخ و بودند ندیده هنوز مرا

 رفته؟ یادت رو کردن سالم -

 

 :گفت رسیــــع تارخ که کرد سالم آهسته آذر    
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م، رو خانوم سلیط این کن درست ج   یه بی   علیک، -  بی 

 .بود شده سی    نظایم چنار جلوم بود نحس پاقدمش

 

دند کارد من و زد خنده از پوزخندی آذر نیم در خونم می  

 .نداشت ادب جو یک مردک .آمد

 :پرید جا از ترسیده آذر و غریدم

  رو که فامیلت و فک و تون   نحس -
 
 سایه من زندگ

 .انداختی   

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#
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 عسکری_لنا#
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 :گفت اهمیتن   تارخ

 یه شوهر کرده، خوش جا خودمون رس رو ما یسایه -

 .دادیم راش ماهم بیاد، داشت دوست القبات

 جلویش، هایمو که آذر کمر به را دستش بالفاصله

 :زد بودند خیس اشیقه و صورت

 .داخل -

 خون که من   کناره از و کرد کج کیم را هایشلب آذر

 پشت هم تارخ و شد خانه وارد و شده رد خوردیم را خونم

 :افتاد راه به رسش

ه این هیچ، من القبای یه شوهر - ؟ بدبخت یدخی   ج 

 درمونگاه یه دیروز نکردی اومد؟ تونسایه زیر خودش اونم

ی  .باشه ندیده آسیب پهلوش ببین   بی 
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 ابرون   حرفم با که کرد بازش و نشست ساکش کنار آذر

 :انداختم باال

 .لطفا نکش جذابتون بحث وسط منو -

 

 :کردم نچ  نچ تاسف رس از

 نخوای بخوای تو کنم رست فرق تو عالم دو خاک -

 .بحن   وسط

 

 :کرد اشاره دوم اتاق به رسیــــع تارخ    

، ملت از رو آسایش -  بزن   حرق   خواییم اگر تو نگی 

 .منه با خانم این حساب شوهرته، و خودت حوش و حول

 

اند لگد بود بلد فقط آذر زدم، پوزخندی  هوار و داد و بی 

 .کند تالش اشآزادی برای داشتم شک کند،
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 جاش به خودم بزنه حرف نیست بلد که خرش خوده -

نم حرف  .می  

 

 متاسف ایچهره با و انداخت چپچپ نگایه فقط آذر

 گوله اشحوله در تندتند تارخ چشم از دور را هایشلباس

  .رفت و کرد

 :شد باز دوباره زبانش آذر خروج از پس بالفاصله اما تارخ

 از و حسابت و بمونم آدم بذار نمیگم، بت هیچ   نبی    -

 بیاد من روی اون خواینیم که تو کنم، جدا شوهرت

 !باال؟

 

 

 :دادم تکان «بابا برو» معنای به هوا در را دستم   

 .یکی    روت دو هر -

 

 :زد گشادی لبخند ناگهان  
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- ،  بی   میدم، نشون بهت مهربونمم روی عزیزم، اج 

  .کن   پادشایه نیاوردمت کن، درست رو صبحونه

ه و پرمالت هم رو چان    .برو بدو خوامیم تی 

 

 حس زد رسم به که فکری با اما کنم ممانعت خواستم

 حفظ کردم سیع اما، شودیم شیطان   دارد امچهره کردم

  و زبر تارخ جلوی هم آن کنم ظاهر
 

 رنگ نگاهش که زرنیک

  .بود گرفته شک

 
 

  تنفر از پر نگاه و کردم کچ   دهان ساختیک
 

 به را همیشیک

  .شدم بلند جا از و انداخته پایش تا رس

ون خانه از  که نشد دیگر حیاط به ورودم با و رفتم بی 

ل را امشده بدجنس و شیطان   یچهره  سمت و کنم کنی 

خانه   .افتادم راه به آشی  

 

 

. 
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 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۴۶_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

مموفقیت عمل از خرسند و راض    یبهانه به   آمی  

 در به نگاهم که کردم بازش و رفتم در سمت دستشون  

 در که افتاد آذر به نگاهم بالفاصله افتاد؛ حمام باز

خانه ون و کرد باز را آشی    :گفتم رسیــــع که آمد بی 

 .کردم درست خودم رو صبحونه نخوری رسما داخل بیا -

 

 که زدند برق هایشچشم و شد خوشحال چنان اشقیافه

 .بود صبحانه کردن حاض   برای بودم مطمی   

  .نشود رسد آن جو تا بستم را خانه در
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 رسش دادن تکان با آذر و افتادم راه به دستشون   سمت

 .رفت خانه سمت

 

، روج آرامش کسب از بعد      دستشون   در هنوز روان 

 .نه یا بروم دانستمنیم .بودم

 بخوابد عصبانیتش بیشی   کیم گذاشتمیم اگر نظرم به

  .بود بهی  

  گفت؟یم چه آذر به اکنون

 

د ُبر را امنداشته هایعمه داشت قطعا خب     فعال .می  

 که نیست مردی نیامده، دادش صدای که بود عجیب

  .کند را بیدار و خواب مراعات بخواهد

ی هنوز اصال شاید   بود؟ نخورده چی  

 

  .رفت سفره سمت دیدم خودم نبود، ممکن ویل   

ه   .کردم پوق   دستشون   سنگ به خی 
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ی از زیاد بسیار بیس،  بودم پشیمان بودم خورده که چی  

  بخورد؟ حرص کیم شدیم چه اما،

 

  .مردنیم قطعا   

 کردم،یم خالص دستشون   بوی از را خودم ابتدا باید فعال

 مرده سگ بوی چرا دانمنیم فقط امنکرده خاض کاره

  !میدهد

 

 تا وگرنه نیست، خانه در دستشون   شکر را خدا باز   

 .شومیم تارخ یسوژه دارم عمر

 دو بیخیال که هم پوالد گفت،یم پوالد به رفتیم قطعا

 .کردیم پاک را هایشاشک خنده از نشستیم قطعا عالم

 

ون دستشون   از وع و رفتم روشون   سمت و رفته بی   به رسر

  .کردم هایمدست شسی   
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 جلویم کوچک یآینه از من و شد باز در موقعه همان که

ه عقب به ون آذر که شدم خی   .آمد بی 

 شستش انگشت موقعه همان که افتاد من به که نگاهش

 .کرد امحواله چشمیک و آورد باال را

 !است آمده باال گندم خب خب،

  

 سیع لبم گزیدن با درونیم ترس از اما آمد کش هایملب   

م را لبخندم جلوی کردمیم  .بگی 

خانه سمت  در را خیسم هایدست من و افتاد راه به آشی  

 .بریزد آبشان تا دادمیم تکان هوا

ون که چای قویط با  لب ترمحکم بست، را در و آمد بی 

 و است شنیده حرف چقدر من جای داندیم خدا گزیدم،

 پاره خنده از هایملب مانده کم من که اینجاست جالبش

 .شود

س با بار این که افتاد من به نگاهش چرخید؛  تندتند اسی 

 .دادمیم تکان را هایمدست
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 کشید گلویش زیره را انگشتش و داد تکان تاسف از رسی

ل ایخنده با که  امزده یخ هایگونه بر دست شده کنی 

 .گذاشتم

 

 گزیده لن   با و رفتم جلو آرام نی    من شد، وارد که آذر

 .نبیند در مات یشیشه پشت از مرا تا ایستاد در کنار

س ترس، بی    حیس   .داشتم را خنده از مردن و اسی 

س از دانستمنیم وع بیخیال یا بگزم لب اسی   به رسر

 .کنم خندیدن

 :رسید گوشم به صدایش موقعه همان 

ش خوده -  کجاست؟ انی 

 

 :آمد آذر یرسفه صدای و لرزید هایملب   

 .دستشون   -

 

 مرده؟ دستشون   تو بسالمن   -   
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 لرزش صدای ترسیدمیم گذاشتم، دهنم روی را دستم

 .کند امبیچاره و برسد گوشش به خنده از نفسم

ون این از بیشی   شدنیم اما،   .بمانم بی 

 .کشیدم عمیق   نفس و گرفتم وشگون را هایمگونه و پهلو

 .است منفور تارخ همان این نخند و ستاره باش آرام

 

 و کنم شوکه را خودم نحوی به تا کردم باز رسیــــع را در

م را احتمالیم یخنده جلوی  .چرخید سمتم آذر رس .بگی 

 و بود قرمز صورتش و بودند خنده از پر هایشچشم

 !جویدیم مرا نگاهش با ...تارخ

 

 :غرید   

ی  شخبطه ترینبزرگ پوالد -
 .بود تو گرفی  

 

کم خنده از داشت جا  :بستم را در و کرده اخم ویل بی 
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،نیم تعیی    تو دیگه رو این -  .راضیه که فعال کن 

 

 :زد پوزخندی تارخ

 .بریم باس کن جمع .کنه چیکار نباشه راض   -

 

د مرا بود قرار دیشب وقن   رفتم، وا واقیع معنای به  اما بی 

د،  :بروم جان   دیگر نیست قرار کردم فکر نی 

 کجا؟ -

 

 :تراشیدم بهانه ترسیده   

 .نخوردم صبحونه من -

 

 :برداشت را اشچریم ژاکت و شد بلند جایش از تارخ

، خان شده تموم مهمون   بدرک، -  کندن جون وقت باج 

 .شده
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 مرا در با و کرد باز را در و آمده جلو  حرفش پایان در

ون خانه از و زد کنار  .رفت بی 

ی یم خراب لحظه یک در را هایمخوشر  تمام که تارخ بمی 

 .کن  

 !بود طوالن   هایمغم عمر مانند هایمخوشر  عمر کاش

    

 

. 
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 و آمد صورتم جلوی اشگنده دسته نبسته را ماشی    در

 :پراند جا از را من

  چیه؟ -

 

ه     :چرخاند را سویــــچ روروبه به خی 

 .بدش -

 

 :بستم را در و انداختم باال را هایمشانه

 رو؟ ج   -

 

 :کرد نثارم خشمگین   و بد نگاه و چرخاند سمتم را رسش   

 .بده رو گوشر  نیا فیلم من واسه -

 

 !خدا یا
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 از نکند بودم، نزده حرق   که من بود؟ فهمیده کجا از این

  بود؟ پریده پوالد دهن

 

 نیامدم کنار موضعم از و دادم قورت آرام را دهانم آب    

 :شدم متوسل دروغ به و

  ج   -
 

؟ کدوم تو؟ مییک  که شب همون من گوشر  گوشر

ی االن .بود مونده کیف تو دزدیدنم   .ندارم چی  

 

 من به رو خونرسدش نگاه و چرخید کیم صندیل روی

 شدم زده خجالت دروغم از که کردیم نگاه جوری دوخت،

م چشم خواستم و  آمد جلو دستش ناگهان   خییل که بگی 

 شد؛ جیغم برابر در سدی و گرفت را گردنم محکم و

 :زدم چنگ را دستش و شد گرد هایمچشم

 !ن ...هیــ-

 

 آن   سمت به هایشچشم سفیدی در که رسج   هایرگه   

 .دیدمیم وضوح به را کردندیم شنا هایشچشم
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 :غرید

، دروغ و کن  یم نگاه هامچشم تخم تو -
 

 یروده یه مییک

 کمک از دارید نیست، شوهرت اون و تو شکم تو راست

 احمد ترس از که شب اون کنید،یم منرصفم کردن

 زنگ خری کدوم گوشر  با بودی کرده نجس شلوارتو

  زدی؟

 

تکان اختیارن   تنم و کرد عقب و جلو محکم را گردنم    

 اما، خورد شیشه به رسم بار یک حن   و خوردیم بدی های

 خودم و بکشم بریده بریده هاینفس بودم قادر فقط من

 .کنم لعنت حواسیمن   بابت را

 

 :زد فریاد

 کن  یم ییک به دست شوهرت با بده، رو من جواب ها؟ -

ین، آب زیر رو من رس خواینیم اره؟ من؟ واس  تارخ بی 

 نلرزید، خودتون به اسمم اومدن با نکنم کاری اگر نیستم

 .کنمیم رو دوتون هر جلد
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 :زدم چنگ هایمناخن با را دستش

  ...ولم -
ُ
  ...ک

ُ
  ...ت ...لعن ...ک

 

 اختیارن   رسم و کرد رها را گردنم دادیم هلم که همزمان

 هایرسفه اما، گرفت درد رسم کیم .خورد شیشه به

 .کنم تمرکز رسم درد روی گذاشتندنیم وحشتناکم

 

 بود، وحیسر  که خدا به بود، وحیسر  مرد این که خدا به

 و ناشناخته موجودی یا پدرش و مادر که نداشتم شک

 که شکن   و بودند کرده رها جنگل در را او یا اندوحیسر 

 .بود منفور و ترسناک جگوار یک ذات ذاتش

 

 که درآورد حرکت به را ماشی   

 :ورزیدم تنفر و آوردم باال را رسم

ی  خورهیم بهم ازت حالم -
 ...عوض وحیسر
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 !شو خفه -

 

 ناهنجار صدای و کرد برخورد شیشه به محکم رخمنیم    

 .شدیم اکو مرتب رسم در دهانم به دستش برخورد

 :زد فریاد

، دور نمیگم بهت هیچ   نبی    ...شو خفــه - دفعه برداشن 

 ماشی    عقب به گیساتو تا کن   باز دهن منتظرم دیگه ی

 خفــه پس کنم، ییک جاده اسفالت با قیافتو دکور و ببندم

،  .نیاد باال نفست میمون 

 

 .رسید گوشم به مرکزی قفل صدای بالفاصله 

ی 
 !زرنگ وحیسر

 

 !من مرد مریزاد دست .پوالد توام مدیون را خفت این   
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 این دربرابر من کردیم فکر اگر بود اشتباه در سخت تارخ

 .کنمیم سکوت او کاره

 بازویش به محکم را مشتم چنان عصبانیت و حرص ار

 از بلکه گرفت، درد خودم مشت حن   تنها نه که کوبیدم

وی دستم، شتاب شدت  احساس مشتم دور را هوا نی 

 .کردم
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 بد فهمیدم که دوخت من به را برزخیش و گرد نگاه چنان

 این البته دهم، ادامه باید امرفته که حاال و امرفته جلو

 .بکشد شانه و شاخ برایم نداشت حق او بود حقم

؟یم بلند روم رو دست که مادرم پدر ن   یا خریدی -  کن 

 توی که نکردن بلند دست روم همه این پدرم و شوهر من

ی  گوالخ
، یایع  ؟ بلند دست روم هرجان   کن 

 

 روی از تقریبا که کوبید ترمز روی را پایش هوان      

 به آخر یلحظه که درآمد جیغم شدم، پرت صندیل

د  :زدم فریاد امجییع  جیغ صدای همان با و زدم چنگ داشی 

  مگه؟ باباته ماشی    -

 

 در ترمحکم بار این دستش پشت حرفم پایان از پس   

 یگوشه از خون هجوم با مقاومتم سد آمد، فرود دهانم

 یقینا دستش استخوان وهار که خدا به شد، شکسته لبم

  اند،کرده اق را هایمدندان

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 حس رحیمن   کمال در و لرزیدندیم چنان بدنم و چانه

 نامادری شبانه خیس تن   با که انگار داشتم، را مرگ

ون خانه از مرا بدجنیس   .باشد انداخته بی 

 

ه لرزش و بهت همان با  محکم که بودم هایمزانو به خی 

 ضعف، درد، از کشید، و گرفت شالم روی از رو گوشم

، یم را گلویم بیخ که بغیص   و امنین  ن   پنایه،ن   ناتوان 

د،  .گرفت جان هقمهق نیامده، پایی    اشکم فرسر

 :غرید گوشم دم

 دهن و شوخفه پس بکشمت، خوادیم دلم خییل -

 خوشگلت دندونای از اتوپوزه که این از قبل ببند گشادتو

  .کنم پر

 

 درد از که خدا به و پیچاند هایشانگشت بی    را گوشم    

  .گرفت مضاعف انرژی امناله و
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 داره جرات که کیس تنها کردمیم فکر پیش دقیقه دو تا -

 پوالد زن فهمیدم االن اما، ستگربه اون فقط کنه زرزر

 اینه گربه اون و تو بی    فرق معناست؛ تمام به جنگیل یه

وحیسر  کمال در و ترزرنگ تر،باهوش تو از ـــیلج   اون که

 و شوهرشه یلنگه که احمق یه تو، اما، مظلومه گری

 رو گربه اون ادای نشین  هم روز دو ییک تو کنهیم سیع

  .بکشمش ممکنه کنهنیم خیال که درحایل دربیاره

 

 محکم را هایماشک داد هلم و کرد ول رو گوشم محکم

 را پوالد از اشگذشته حرص داشت که خدا به کردم، پاک

جر و تارخ از تنفر با .کند خایل رسم  شدن مقایسه از می  

 :غریدم

 و داد چندتا زیر میتون   رو داشتنت دوست نکن فکر -

، مخق   هوار  به فقط نداری آذر به کاری اگر تو کن 

 .گرفته چشتو که اینه خاطره
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 شک بودنم احمق به که کرد نگاهم جوری ایلحظه

 دو بودم گفته که پرن   و چرت دانستمیم که چرا کردم،

م ارزد،نیم هزار  در عالقه و عشق که بخورم قسم حاض 

نیم را نابودی او و هستند «نابودی»معنای تارخ یمخیله

 .خواهد

 

 :کشید باال ادن  ن   کمال در را اشمیان   انگشت

 پلیس یه روز یه که «احمق  »یه تو که نره یادت اینو -

 ...مخ رو زن یه االن و بود منفور

 واقعا شد، باورم خودم حن   که گفت غلیظ چنان را احمق

ی هایپرت و چرت مغزم کاریکتک این در چگونه  فانی  

 بود؟ کرده هم رس

ون به نگایه اخم با ماشی    بغل یآینه از  ماشی    از بی 

 :انداخت

 تحملت کردم قبول معامله با من که اینه اساش فرق یه -

 و چرت بلغورای دستم؛ زیر کشیدم خودم رو آذر و کنم
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 بهم رو حالم داری کن پاک رو دهنت شد تموم پرتت

ن    .می  

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۴۹_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 شد پیاده ماشی    از و برداشت خی    چنان حرف این از پس

 وسط که رفتم عقب ترسیده و نشست تنم به لرزی که
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 صندیل به را تنم محکم که زد فریادی چنان جاده

 .بشکنم را صندیل مانده کم کردمیم احساس چسباندم،

 باباته عروش یا شر  رد نمیتون   کوری؟ سوار یابو !هـــــو -

؟ بوق یه ن   می  

 

 :زد داد جوان   نسبتا صدای

 ایستادنه؟ جای جاده وسط دمت، به هوی -

 

 .بر ابرو مردک .گزیدم لب من و شد دور کیم    

؟ سننه؟ رو تو -  خریدی؟ رو جاده مفتیسر

 

یم اگر .شد باز زبانش باز جوان نسبتا صدای همان    

 زمی    به چگونه پیش دقیقه دو و کیست مرد این دانست

 باد به را رسش تا بریدیم را زبانش کوبید،یم مرا آسمان و

 .ندهد
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نم تازه رو، هیکلت تمام هم خرم،یم رو جاده هم ببی    -  می  

 .میدم هم رو تدیه

 

 :غرید بازاری کوچه لحن با ادب کمال در

 پیکان با داشن   فروش و خرید پول تو عمو نگو ر*ش -

 به درضمن ...ددر بردینیم رو اردگ لب اون بابات زپرن  

ک وقن   بگو اردکت کور  چشماش کنه، آرومت کنهیم ور

 .دارم صاحب من نچرخه ور این

 

د یا .بود این تارخ  .کردیم تخریب هایشحرف با یا می  

 یک نداری هم پیکان حن   که تو آخر بگوید نبود کیس

 ...ارزن   موتوری 

 

 یک بله؛ کردم؛ اصالح و کوبیدم پیشانیم به را دستم

 !است بیشی   برابر چندین پیکان از ارزشش که داری موتور
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 که صاحبش .چندم چند خودم با دانمنیم حن   گایه    

 این خاطر به را خودش زن   بدانم بعید میان؟ این بود

 .کند بدبخت پشمالو

 

 آن دعوا صدای ببندد را ماشی    در تارخ وقن   تا که البته و

 .آمدیم زن   با مرد

  همی    به انداخت، هم جان به را هاآن
 
 .سادگ

 خوشش او از ببیند را تارخ یقیافه و تیپ که هرکس البته

ی اگر مخصوصا آید،یم  وقن   حن   اما، نباشد ریش از خی 

 جذب خود به را بزرگ و کوچک تواندیم هم باشد پشمالو

 .نبود پوالد مانند بود، جذاب گایه هایشاخم حن   کند،

دی حرف او با که وقن   تا پوالد  عصن   فهمیدینیم نمی  

  فکر، تمرکز، از هایشاخم است،
 

ی همچی    یا کالفیک  چی  

 کند خورد و زد نگاهش با که نیامده پیش کم ویل، است

 لج رس که وقن   از امان هایش،اخم از امان گایه اما،

 .کرد بار باقایل خر با باید موقعه آن بیفتد،
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 هایشنگران   بود، ترمهربان تارخ از که البته صد هم باز و

 و رسزنش میان در شدیم اما، دادنیم بروز علن   همیشه را

 نسبت که ترسید روزی از باید .یافت نگران   هایش،اخم

ی یا کیس به  !باشد بیخیال چی  

 

اف .نبود توصیق   و گفتن   حالم      آذر از کنم؛ باید اعی 

 چقدر وجودش در دانمیم که این با شدم متنفر ایلحظه

 انسان نباید که همیشه .دارد وجود مظلومیت و رحم

 و صحبت لحن از را این من بزند؛ فریاد را هایشبدبخن  

  .بودم کرده حس هایشچشم

 .نیست مهم باشد که شکیل هر به متنفرم مقایسه از من

 

 ظلم مورد من و شدیم واقع رحم مورد آذر حن   که این از

 .بودم متنفر همگان، ستم و
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۵۰_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 که کالیه دارد نگه خیابان رس که این از قبل را ماشی   

 پشت از کیم که صدان   با و کشید پایی    را بود رسش روی

 :گفت بود گرفته ایخفه و تربم حالت کاله

ی نیست، بیشی   کوچه تو نفر یه -  خودش و سمتش می 

 هست، بهت حواسم اینجا از منم کنه، چیکار باید میدونه

نم تگره میام کن   خطا پا از دست  .می  
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 شده گور و گم شوهرم بود، رفی    وقت بود، آخری دم   

 و بود گرفته قرار مقایسه مورد و خورده را هایمکتک بود،

ی دیگر که شدنیم باعث این  .نکنم بارش چی  

  سیایه از باالتر اصال
 

بسم بزند، باز خواهدیم نبود؛ رنیک

 .هللا

 

 را ساکم بعد و برد عقب را دستش و داشت نگه را ماشی   

 جلو دستش بازی جنتلمن کمال در و کرد پرت آغوشم در

هدست کشیدن با و آمد ون به و کرد باز را در گی   اشاره بی 

 :کرد

  .بسالمت -

 انقباضی  از را بدنم بود گرفته هم بدطور بود گرفته حرصم

 :کردم نثارش پوزخندی عمد از و و کرده آزاد اشنزدییک

ون رو گ گ، ببی    -  !ندازهیم بی 

 

 :زد پوزخندی    
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  .کنم عمیل رو تهدیدم باید نه -

ون ماشی    از را پایم یک  :گفتم همزمان و گذاشته بی 

 .بزن بلوف بعد کن باز هاتوگره اول -

 

ون را دومم پای  خورد، تکان ماشی    هوان   که نکشیده بی 

ون را دومم پای و کشیده جییع    خورده تلوتلو کشیده، بی 

 یخنده صدای که گرفتک ماشی    یبدنه به را دستم و

 :شد بلند تارخ رسخوش و زشت

  .ترسو یزنیکه -

 :گفت رسیــــع که کنم نثارش بلدم هرچه کردم باز دهن

 .میدون   خودت آوردی زبون به جا اون رو اسمم بفهمم -

 :ورزیدم نفرت

  .میاد خوشم ازت خییل نیست -
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 اشمیان   انگشت بعد کیم و بست را ماشی    در و شد خم

 ماشی    حرکت از قبل و داد نشانم اشکناری یشیشه از را

 :زد داد

  .داره راه دل به دل -

 

 

 کردم؟ خبط چه درگاهت در خدایا

 .کن راحتم و بگو 

 

میان   انگشت دادن تکان از شود محو ماشی    وقن   تا     

 تهوع به بیشی   او از حالم ثانیه هر من و نشد خسته اش

 .رفت

 

 .میبینم ندیده خی   پوالد چشم از را هااین یهمه من
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  .گذراندم نظر از را مقابلم یکوچه و چرخانده را رسم  

  زنگ و هاخانه دره رنگ و نما وضع،
 
 هر انتهای هایزدگ

 جالن   وضعیت از نی    منطقه این که دادیم نشان در،

 منطقه این اهایل وضع گفت شدیم و نیست برخوردار

 خط زیر ،است متوسط به رو پایی    یا پایی    به رو متوسط

 .نبودند فقر

 سطل یک و بود دیوار و در فقط کوچه این رستارس

 .کوچه وسط در بزرگ آشغال

 .باشد جا این فردی باید پشمالو غول آن یگفته طبق

 .کردم طرفم دو به نگایه

 آن از وقن   هم دیگر سوی و بود جاده سمت سو یک

 .باشد ایجاده که ندیدم  شدیم کوچه این وارد

 که بود پیچیده هاکوچه پس کوچه از آنقدر تارخ البته

 .بودم شده گیج فقط

ه شدیم منتیه جاده به که سمت آن به و چرخیده  خی 

 .شدم

 .کردم پاک را لبم یگوشه خون دست پشت با
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 تارخ لج رس اما، کنم پاکش خواستیم دلم مدت تمام

 .کردم نقض را امخواسته

 جاده از که هان  ماشی    و گرفته رنگ دست بی    را نگاهم

 .چرخاندم کردندیم تردد

ه ون جیبم از دستمایل هاماشی    به خی  گوشه و کشیدم بی 

 .گذاشتم لبم ی

 .انداختم نگایه ساکت یکوچه به چشم یگوشه از

 

 !کنم؟ فرار

 

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ۲۵۱_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 .کن فرار -

 از و شد صورتم وارد غلیط   دود که چرخیدم ترسیده

وع شد، امریه وارد که سیگاری بوی  .کردم رسفه به رسر

 اصال امروی جلوی فرد و کوبیدیم امسینه در تندتند قلبم

 .نداشت ایدوستانه یچهره

 و بود روشن ایقهوه موهایش بود، قلیون ن   کالم یک در

 نه و دیده خود به شانه نه بود مشخص دار، حالت کیم

 !نرم ...و ایقهوه و بودند بلند نی    هایشپشم و ریش آب،
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  به که بود پرسی ریش این   
 
 باشد، آورده در ریش تازگ

 ندیده تیغ خودش به زیاد و بود ضعیف قطعا اشریشه

  بود؟ سالش چند .بود

 

 پوستش که نداشتم شک روشن، اما، بود کدر پوستش   

ه هایشلب باشد، گندیم یا سفید  هایشچشم و بودند تی 

 خوردنیم معتادها به هایشچشم رنگ روشن، ایقهوه نی   

  !چرا بدنما، مهرباِن  و مظلوم یک به ویل

 

 کیم را هایشچشم ایقهوه هایشچشم رسخ هایرگه    

 و ایقهوه هایمژه و بودند کرده خسته و ترسناک

 هایشلباس بودند، هایشچشم بر زیبان   سایبان بلندش،

 بوی خدایا و کثیف کدر، گشاد، بود، سوراخ سوراخ

 این و است گرسنه گفتیم هایشنفس داد،یم افتضاج

 بود، چه دانمنیم که دیگری چی    بوی و عرق بوی با بو

یم قلیان به را اممعده محتویات داشت و شده مخلوط

 .انداخت
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 باید اممهریه که بگم باید شدم قائل پسند مورد اگر -

 .تا هزاروسیصدوهفتادوسه باشه؛ طال شمش

  بود؟ تولدش سال

 دو،وبیست ...باشد نودوپنج سال که امسال پس بود اگر

 .ندارد بیشی   سال سه

؟ گ تو -  هسن 

 

 :آورد جلو را دستش   

 .تیام -

 

 :گذراندم نظر از دیگر بار یک را شکلش و رس

 ...و ...تیام -

  :کرد فین  فی   

 کوک ...باشه اینجا باید و گردییم دنبالش که همون -

؟ ن  ؟ کوکائی   ) می   ن    (می  
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 لبش یگوشه را سیگارش که رفت درهم هایماخم

ه، و چشیم زیر نگایه با و گذاشت  جیبش از ایبسته خی 

ون  :آورد بی 

  ...فضا برتتیم ...عالیه -

 

 

 :جنباند طرف دو به را رسش سوایل و شد چفت فکم

 .باشه نه؟ -

 

ون کوچک یبسته چند و کرد دومش جیب در دست  بی 

 :گرفت جلویم و کشید

ییک با باید هیچکدوم؟ ؟...حشیش ؟...تریاک ؟...گل -

 ...باشر  کاره این خورهیم قیافت ...دیگه بیای راه شون

؟ شیشه نکنه ن    !می  

 

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 دستش در هایبسته و هاچشم میان انزجار با را نگاهم   

 درآورده جیبش از که هان  بسته بعد، ایثانیه که چرخاندم

 :زد بشکن   و برگرداند رسجایش کج لبخندی با را با بود

 من نیست، کیس هر کاره شیشه .اومد خوشم آفرین، -

 .کی   یم حلقم تو داغ رسب بزنم شیشه

 

 

 :دادم تکان تاسف از رسی

 .بیچاره -

 

 

 :زد خندینیش

م خورنتیم اینجاییا باشر  مامان   تیتیش -  .دخی 

 

 :زدم پوزخندی

 .ترحیم مورد واقعا -
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 !وار جوکر کیم ...و ترسناک تلخ، خندید، بلند

 

، بود افتاده هایشلب میان از سیگارش      دیوار به زمی  

  با را موهایش و بود داده تکیه
 

 قهقه و زده عقب به چنیک

 .زدیم

 .بود جوکر که راسن   به

 

 

 

. 
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 :داد انجام زشن   حرکت شستش انگشت با

 پرونده دلسوزیا و حرفا این با خانم دخی   بیخیال بابا -

 .که نمیشه سفید شوهرت و خودت

 

 :انداختم باال ابرون  

 .باشه سیاه میدونم بعیدم -

 

 

 :انداخت باال گشاد لبخندی با را هایششانه

 .مهمه که آقاست نظر صافه و سفید که شما نظر از -

 

 :غریدم کشیده شعله تنفری با سینه به دست
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 آقات نظر هم درصد یه درک به بریده آقات و خودت -

 .نیست مهم

 

 بود خورده قی   پرس این ببینم .کرد ریز چشم و گزید لب

  بود؟ شده سیاه گونه این هایشدندان که

 

 دیوار به تکیه و کرد قطع ناگهان   و رسیــــع را اشخنده     

 :کرد نگاهم مهربان و چرخانده سمتم را رسش

 .میشکنه دلم اینجوری نگو -

 

 لحن برای دلم اکنون باید چرا بکش، را دل ساده منی  خدایا

 !بشکند؟ غمگینش

 از وقن   آذر حن   و تارخ زیردستان تمام میدانم که من

 .گویندیم راست یکم شوندیم خسته دروغ

  این از بود قرار گ
 
 بردارم؟ دست هاسادگ
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  این   
 
 در که بود آورده بدبیاری برایم آنقدر سادگ

 هیچ و کردمیم گریم را مخق   ماموران فقط هاماموریت

 .نرفتم جلوتر صحنه پشت از وقت

نیم تارخ حال به دلم عایل، صدالبته و جالب چی    یک اما

 .سوخت نخواهد و سوزد

 

، فرار خواییم -    منتظره آقا ویل نیست مشکیل .بکن کن 

 رو کن   گوش حرف روشش به تا کن   خطا پا از دست

 .بده یادت

 

 :زدم بلوف

 .کسیم کم من یا الکیه مگه بیخود -

 

 :داد تکان مظلوم یچهره همان با را رسش

  !الکیه اره -
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، پریون شاه دخی   ، داشته رو موش عصای باشر  باشر

دار باس آقا جلو  خواستم درکل .باشر  کن گوش حرف خی 

 دخی   یک مثل یا کن فرار ...نیستم جلودارت من بگم

 .کار رو برم منم بریم کن جمع خوب

 

به را اشاشاره انگشت دو  من و کشید هم روی دری ض 

 .چرخاندم حدقه در چشم

 

ی  این صددرصد    
 

 نبود ابرویم و چشم  عاشق عزیز مفنیک

  .کند رها آزاد مرا بخواهد که

 و گذاشت حماقت را نامش شدیم اکنون دانمنیم «فرار»

 منتظرم جاده رس تارخ که این مانند جوانن   اما، نه یا

یم امید قطع من از پوالد شود،یم درگی   پوالد با است،

 شعر این کجای دانمنیم و امآواره ندارم، پناه رس کند،

 حماقت درصد نه ممی    نودونه که دادندیم نشان لعنتیم،

 .است

 .تمام و بود آمی    موفقیت درصد یک از کمی   فرار این
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ی دندان و زیبا تیاِم     ه قی   :زد بشکن   روروبه دیواره به خی 

 .عاقیل -

 

 نگاهش سوایل رفته باال ابرون   با و کرده کج کم را رسم

 .بودم ادامه منتظر و کردم

 من بر هایشچشم یگوشه از رسیــــع ثابتش هایقرینه

 :شدند ثابت

 ...بودی کرده فرار االن نبودی -

 :کرد رها هوا در و باز را هایشدست

 ...اطاعن   به مجبور نخوای اگر حن   میبین   -

به دو  :زد رسش به ض 

ل -  .بیاری نه برابرش در نمیتون   دور، راه از مغز، با کنی 

 

  دارد؟ دوست کیس را راست حرف

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .نه قطعا

 :غریدم

 .بریم فقط -

 

 

 

. 
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 :زدم فریاد و دادم هلش عقب به محکم
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، مرد کن بس -  رادار هزارتا بودی من جای اگر تو حسان 

 .کردییم زنت آویزون زهرمار و کوفت و

 

 خایک زمی    به محکم را دستش در یشده خورد تلفن

 :کوبید

 طرف ...کیه مقابلم طرف میدونم که وقن   نه اما اره -

یم وصل بهش رادار هزارتا اره، باشه، تو مثل ییک مقابلم

 .کنم

 

 در و کرد چوب را پیش چهارسال هم باز .خوابید آتشم

 :کشیدم عربده هوان   و چرخیدم خودم دوره .کوبید رسم

 !نبــــودم؟ ان  کاره من بفهیم خواییم گ -

 

  نزنم؟ چرا و بودم زده فریاد دلم ته از را امجمله پایان    
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 یا عمد به بزرگ و کوچک پوچ و هیچ رس است چهارسال

 در را شاناشاره انگشت تاسف، یا خرسندی با سهو

  .زدی را تی   آن تو گویندیم و کنندیم فرو چشمم

 پا زیر چهارسال را سال بیست از بیش قدمت با رفاقن  

 که هنوز اما، شود کم عذابم تا گرفتم نادیده و گذاشتم

 خاکسی   زیر و نشده خاموش ماجرا آن آتش  است هنوز

 .کندیم ساطع حرارت و دود خود از هنوز

 

 و محکم آنقدر نه اما کرد پرت سمتم را کاسکتش کاله    

 :بخورد بدنم به که دقیق

 این من بدی، بهم حسان   و درست دلیل یه که وقن    -

 .کنمنیم باور رو پرتا و چرت

 

 :دادم تکان هوا در را دستم

 .بابا برو -
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 تکیه و انداختم ریزهسنگ و خاک از پر زمی    بر را خودم

، و سخت دیوار به
 

 که صورتم روی زخم به را بازویم سنیک

 :کشیدم بود تارخ دست کار

 بردی؟ کجا رو زنم -

 

 :داد پاسخ خونرسد

ت رس -     .قی 

 

 نشسته دیوار به تکیه که او به چن   نگاه و کشیده پوق  

 خودش به مرییص   از ایحاله صورتش .انداختم بود،

 از کردم؛یم شک بودنش آدم به نشود مریض .بود گرفته

 روزی بخوابد، بودم ندیده لحظه یک بودم آمده وقن  

یم بعید و رفتیم و آمدیم اینجا به بار پنج از بیشی  

 که هم جان   تا .بخوابد و بیاورد گی   گوشه یک دانستم

  !ندارد رسپنایه انگار میدانم من
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 گاه  رسپناه نبود، کاشانه و خانه فقط رسپناه 

 .دارد را پاتوق آن او وگرنه بود «خانواده»معنای

نیم که بودم عصن   خود از و سوختیم برایش دلم

 در اکنون که وجودی با حن   کنم، کاری برایش توانستم

ی و دعوا یم بعید که کرد صورتم مهمان زخم یک درگی 

 تارخ شود غیب اثرش و شود خوب هاحاال حاال دانستم

د نشانه مرا اسلحه با اکنون اگر  داشی    دوست از من بگی 

 خودش از حن   را او چون شد، نخواهد کم دلسوزیم و

 .شناسمیم بهی  

  نخوابیدی؟ وقته چند -

    

  برد، فرو خاک در را هایشانگشت و زد پوزخندی    
 

 سنیک

ون  .کرد پرت نامعلوم سمن   به نهایت در و کشید بی 

 کنارم که کوچیک سنگ حرص از نکردم دریافت که جوان  

 :کردم پرت سمتش را بود

دم حرف دیوار با -  .دادیم جواب می  
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 :انداخت من به چشمش یگوشه از تخیس نگاه

 .کافیه باشر  زنت فکر به داره؟ فرقیم مگه تو واسه -

 

 

 :کردم نچ  

 .میکیسر  کجا به رو آدم کن نگاه پرسیدم سوال یه -

 

 به دقیق   نگاه .بود آشنا برایم هافی   فی    این .کرد فین  فی   

 بهم موهایش بود، بلند هایشریش انداختم؛ رخشنیم

د، ذوق در اشگونه زردی ریخته،  ایچاله چشمش زیر می  

 .بود سیایه از

 .است نمرده بود عجیب

 

 

 

. 

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ⛓ تیــــرآخر#
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 عسکری_لنا#

 

 

 

 رویشروبه و رفته نزدیکش آرام و شدم بلند جایم از

م اشچانه زیر دست دادم جرات خودم به نشستم،  بی 

 .است زارن   شدن لمس از تارخ دانستمیم هرچند

ه شکلش و رس به و کشیدم باال را رسش  .شدم خی 

 ...بده حالت -

 

 دیگری سمت به را نگاهش و چرخانده را هایشچشم آن  

 و کرده فرو موهایش در رو دومم دست که داد سوق

 .کند نگاه من به کردم مجبورش
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؟ رو خودت خواییم - یم خودت با کارو این چرا بکیسر

؟  تا مییسر  داغون خودت فقط کردن کار سخت با کن 

و   .کن   کاری نمیتون   باشر  نداشته نی 

یم   خوردی؟ چی  

 

 مشت چند کردیم کاری داشت همی    و دادنیم جواب    

 .کنم صورتش مهمان

 :دادم تکان محکم را رسش

ی نیست قرار من به دادن جواب با -  .بینم بزن حرف بمی 

 

 

 خودش حال از کردمیم حس .شد خم عقب به رسش

 .شده خارج

 «.ناریه»خونه -

 

  آنجا؟ بود رفته چگونه شد، گرد هایمچشم کیم
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 پیشش؟ بری تونسن   چجوری -

 

 :چرخید حدقه در هایشچشم   

 ...پاتوق خونه ...نگو ر*ش -

 

 آمد، یادم را بود هایمانجوان   پاتوق که ایخانه رسیــــع

 در زیبا آنقدر و بود شده سی    جنگل پشتش که همان

 دور مکان   در .کند پیدایش نتواند هرکیس که بود استتار

 .کند پیدایش توانستیم کیس کمی   که افتاده

 باره آیدیم یادم که جان   تا بود، تارخ داران   تنها خانه آن

؛ آن با آخر  .بود آنجا ایلخان   آذر دخی 

 که تا بود شده دست به دست تارخ اجداد بی    خانه آن 

 !تارخ مادر «ناریه» یمهریه شد و رسید پدرش به
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 تارخ با ناگوار اتفاقات وقوع و تارخ پدر مرگ از پس   

 فهمیدیم رفتیم،یم پاتوق به عیل با که بعدها و شدم آشنا

 .است داده پرسش به را خانه ناریه که

ی تنها آید،نیم یادم زیاد را ناریه یچهره  به او از که چی  

 که حایل در مشیک چادری با که بود وقن   همان دارم، یاد

 در نوزاد به زده ماتم نگایه با بود، گرفته را تارخ دست

ه آغوشش   .بود خی 

 ندیدم، را زن آن دیگر من شدند ما یهمسایه وقن   از 

  .ندیدمش کردند مکان نقل که وقن   حن  

 اصال؟ بود زنده

 

  .گرفتم دستانم میان را تارخ صورت   

 .نداشتم دوست را مریضش یچهره

مت خواییم -   اونجا؟ بی 

 

 .کرد نچ  
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 چرا؟ -

 

 :زد کچ   لبخند   

ه اون چون - ه غذان   که نیست دخی   .بی  

 .بود خوشمزه اُملتاش

 

 :انداختم باال ابرون  

م من خب -  .باشه اون نباید که حتما .میی  

 

 :داد نشانم را اشمیان   انگشت

 املتش ناریه بعد که بود کیس تنها .پزی وه*گ تو -

 .بود خوشمزه
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ممکن بود هوشیاتر اگر که خدا به زدم خندینیش  بود غی 

 .کشید حرف زور با باید تارخ از .بزند من به را هاحرف این

مت -   .کنه درست املت برات بگم پیشش بی 

 ...نه -

 

 :بست را هایشچشم

 .بیاد جلیل بگو برو ...برو ...شوخفه فقط -

 

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#
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 عسکری_لنا#

 

 

 

 مخ جواِن  چند نظر تحت که را همراهمتلفن رسیــــع

ات عشق و کامپیوتری ، تجهی    رادار شنود، مانند مخق 

ون بودند، تارخ نظر زیر قضا از و بودند ...و  کشیدم؛ بی 

 را بودنش زنگ به گوش و گرفتم تماس جلیل با رسعت به

 .گفتم شکر

  بله؟ -

 

دم را تارخ زانوی دستم با     :فرسر

 .بده حالش تارخ پایی    بیا رسیــــع جلیل -

 

 اینم عاشق من و آن از غی   نه و کرد ایاضافه سوال نه

ی مغز که   .دارد تی  
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 .اومدم -

 

ی که وجودی با   چهل یدهه بود نمانده چی  
 
 به را سالیک

 در همیشه آشنان   اوایل .بود فرز و تی    اما، برساند پایان

 نوردیکوه از هایشعضله و هااستخوان بود، ورزش حال

 .بودند سخت سنگ، مانند

 

 

 ریش و موها باد و بود افتاده اششانه بر تارخ رس   

 خشک حسان   هایشلب و گرفتیم بازی به را پریشانش

نیم خودش با را کار این نبود، مریض کشیدم، آیه بودند؛

  .کرد

 خاک که رسدی باد این رفت؛یم حمام به حتما باید

 بود، گرفته بازی به را ساختمان اطراف و دور برهوت

 خایک حسان   را تارخ موهای و دویمان هر بدن و تن رسما

 .بود کرده
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 من به را رسخش نگاه گیج، و آورد باال را رسش هوان      

 .دوخت

 :کشیدم موهایش به دسن  

 .میاد االن جلیل باش، آروم -

 

 :زد پس اکراه با را دستم و شد کج صورتش

 .ناآرومم چقدرم -

 

 :کردم نگاهش برزج  

اندازه به چون شو ساکت پس زیادتره تو از من زور االن -

 اشتباهت بوکس کیسه با تا دارم بهونه و بدبخن   کاق   ی

م  .بگی 

 

 :زد پایم ساق به آرام و کرد دراز کیم زمی    روی را پایش

 چجوری سوزهیم زنت واسه دلم .زشت کچل بمی   -

 !نمیشه؟ بند ش*شا میبینه قیافتو
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 :رفتم ایغرهچشم   

 .کن صحبت درست -

 

 :داد تکان تهدیدوار و جانن   را  اشمیان   انگشت

 .میارم در رو چشات -

 

 بود بد حالش تا .دادم تکان «بروبابا»معنای به را دستم

  .تازاندمیم باید

ی  صدای با آهنی    در بعد چندی
ر  شدن ساییده بلندِ  قی 

اخم و کشیده تی   صدا آن از هایمدندام و شد باز لوالها،

 .شد تردرهم هایم

ون در از رسعت به جلیل  پا سمتمان دیدنمان با و آمد بی 

 :زد زانو کنارمان و کرد تند

  چیشده؟ آقا، نبینمت بدحال -
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 :دادم پاسخ تررسیــــع   

 باید شده ضعیف نداشته خوراک و خواب وقته چند -

یمش  .داخل بی 

 

 :کرد مخالفت رسعت به جلیل

یم دیگه جا یه .نیست مناسب اینجا -  .می 

 

 :دادم تکان را رسم

 .حله باشه هرجا نیست مشکیل -

 

 دو و برد فرو جیبش در دست تارخ که داد تکان رس جلیل

ون سویــــچ  :کشید بی 

 .نره یادت و موتورم -
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 را بود من ماشی    برای شانییک که را هاسویــــچ جلیل

 :گذاشت چشمش روی دست و گرفت

 .برگشتم ساعه از -

 

ه آنقدر من و افتاد راه به فرز و تی    و شد بلند      او به خی 

 تارخ باز و شد ناپدید ساختمان پشت نظرم از که تا بودم

 :ریخت را زهرش و زد نیش

ه تو از برابر صد -  !بهی 

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۵۶_پارت#

 عسکری_لنا#
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 جلیل که اتاق   وارد که آن از قبل خوردن غذا بیخیال تارخ

وع تندتند همراهشتلفن با ،شود بود داده نشان او به  رسر

 وقن   تا همراهشتلفن هایدکمه صدای و کرد تایپ به

  .نشد قطع شود اتاق وارد

 

 اما، بود قدییم نظر به ایخانه بودیم آن در که ایخانه   

 را هاپنجره تمام بودند، بالاستفاده و شیک درونش وسایل

 سفید هایملحفه وسایل تمام روی ،بودند  زده روزنامه

 نی    را هاآن که بود دیوار روی نی    چندتابلو داشت، قرار

 بودند، سالن از یگوشه و شده تا هاقایل بودند، پوشانده

 از کل در و بود عنکبوت تار از مملو خانه یگوشهگوشه

 شدت از رسما را پوشکف و دیوار تا گرفته سفید سقف

 .شستندیم شوینده مواد با باید خاک، زیاد
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 ن   از     
 
 یملحفه و بودم نشسته مبل روی حوصلیک

 حن   را بود شده کثیف و مات رنگش خاک از که رویش

 .نکردم بلند

 از پر هایدیوار چرخاندم؛ هادیوار روی دور چند را نگاهم

 هرکس خانه این صاحب دادیم نشان عکس،قاب و تابلو

 بسیار سازیخاطره و گرفی    عکس از احتماال باشد، که

 .آیدیم خوشش

 

 بطری شد؛ پیدایش لیوان دو و آب بطری یک با جلیل    

 و گذاشت بود چوب از که وسط می    روی را هالیوان و

 قرمز مبل که برداشت رویمروبه مبل روی از را ملحفه

 به خانه روح ن   و خایک فضای به مشیک هایپایه با رنگ

 .بخشید رنگ رسعت

 

اهنش باالی یدکمه دو و نشست مبل روی جلیل  باز را پی 

 :کزد اشاره اطراف و دور به چشم با و کرد

 قشنگه؟ -
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 :تکاندم رس   

 .اره -

 

 :دوخت جلویش می    به را نگاهش و داد تکان را رسش

 .خونمه -

 

 :داد ادامه که کردم نگاهش تعجب با

ه خییل -  !دلگی 

 

 از و نداشت العمیلانداختم؛عکس پایش تا رس به نگایه   

 .شدنیم دریافت حیس وجانتش

 

 .بفروشمش شاید -

 

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .ریخت آب خودش برای بطری از و شد خم رسعت به

  چرا؟ -

 

 :کشید رس رسیــــع را لیوان درون آب   

 .ندارم بهش نیازی -

 

 :کشیدم درهم را هایماخم

 .داره نیاز خونه به هرکیس -

 

 :انداخت باال را هایششانه

ی ...نه من -   بدم؟ سفارش خورییم چی  

 

 

ی داشت جلیل     فهمیدنش برای که کردیم پنهان را چی  

 هرکس البته بردمیم رس به کنجکاوری در باید حاالها حاال
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 ابدا این و داشت تلخ ایقصه بود تارخ دست زیر که

 .نبود برانگی    تعجب

 .بده منم واسه میدی سفارش خودت واسه هرج   -

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

  ۲۵۷_پارت#

 عسکری_لنا#
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گردم ساندویــــچ به گازی  که را جلیل پایی    رس با و زدم همی 

 :گذراندم نظر از را بود خوردن حال در دولن  

ه اون -   چیشد؟ دخی 

 

؟ کدام» معنای به را رسش پر دهان با     .جنباند «دخی 

 

 .ایلخان   -

 

 منتظرش دهد قورت را غذایش وقن   تا و شد تلخ اوقاتش

 .ماندم

 

 :زد غر

 .شد تلخ دهنم بیاری؟ یادم رو ایلخون   بود وقتش االن -

 

 از بود؛ شده دور زدن حرف رسیم آن از جدیدا شکرخدا

 .بودم زارن   شدن بسته جمع
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 :شد باز هم از هایملب

  میاد؟ بدت ازش انقدر که کرده کاری -

 

 

 :گرفت ساندویچش از گازی اخم با   

 ...رو نکرده کاری ...چون -

 

به دو  :دادم ادامه او جای به من و زد رسش به ض 

 .ُمخته -

 

 از گازی من و جوید را اشلقمه و داد تکان را رسش

دم گوش هایشحرف به و گرفته ساندویچم  :سی 

 منم فقط اینو نیست، اعتماد باب درصد یه دخی   این -

 .نبود پیشش مدت یه وگرنه میگه، هم آقا نمیگم،
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 هایاملت آنقدر هم مدت همان در انداختم، باال ایشانه

 رس از و ناخودآگاه که بودند کرده مزه زبانش زیر دخی   آن

  .بود کرده باز زبان برایم مرییص  

 :دادم هل سمن   به را دهانم در یلقمه

 .میکنه کنه کاری بخواد نیست، پیشش که فعال -

 

 :کشید پوق  

ه مرتب آقا -   .کنه خطا پا از دست ممکنه ویل پیشش می 

 

جرعه و برداشتم را امنوشابه از پر و نخورده دست لیوان

 :نوشیدم ای

 صددرصد که باشه دستتون تو ضعفش نقطه اگر -

  .کنه کاری بتونه بدونم بعید هست،

 

 

 :زد پوزخندی
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است، اون از شناسیش،نیم تو -  بود، هکر هم قبال رسر

 و کردیم کار توش که بیمارستان   هایدوربی    بار آخرین

  .کرد هک

 

 :انداختم باال ابرون  

 .بود مراقبش بیشی   باید پس !هوم -

 

 :داد تکان رس تندتند

 حال به خییل روزا این بزنم، حرف آقا با راجبش باید -

 .کرده رهاش خودش

 

 

 

 

. 
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 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۵۸_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

  بله؟ -

 

 تماس این بود واجب واقعا ...دادم قورت را دهانم آب

؟   گرفی  

 

 بفرمایید؟ بله -   

 

  .هاآن حال از شدن مطمی    بود من مسلم حق   

 

ن   زنگ داری کرم -  نمیدی؟ جواب می  
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ن   آنقدر پرهام حاال تا گ از نشست، لبم بر خندینیش   

  بود؟ شده اعصاب

 

 :زدم لب اختیارن  

 .کرده دراز رو زبونت نبودم -

 

 اما باشد شک به دو که انگار شد، برقرار سکوت کیم

 هر و پیچید گوشم در اششده شوکه صدای بالخره

 :رفتیم باالتر صدایش لحظه

؟ پوالد !پوالد ...تو -   خودن 

 

 :کشیدم درهم اخم    

  .کن   خی   رو همه میتون   ببی    پوالد، زهرماری  هیس، -

 

 :بود پابرجا هنوز اششوکه لحن اما آمد ترپایی    صدایش

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

؟ تو من داداش نمیشه، باورم -  کردی کاریه چه این کجان 

 اصال؟ کجاست خانم ستاره ...دنبالت بیام کجان   بگو تو؟

 

ون ناخنم زیر از دندان با را ساندویــــچ نان هایخورده     بی 

 :انداختم نگایه امشده بلند هایناخن به و کشیده

؟ -  کجان 

 

؟ تو خونه، -      کجان 

 

 :پرسیدم سوالش به توجهن  

 کو؟ زنت -

 

 :کشید پوق     

؟یم چیه سواال این -  .پیشت بیام کجان   بگو کن 
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 :کشیدم هایمچشم به دسن  

 برات اتفاق   چه زدم زنگ بهت بفهمه کیس اگر نظرت به -

  میفته؟

 

 متعجبش لحن بعد اما شد حاکم سکوت ثانیه چند    

 :کرد پشیمانم

؟ حرف اینجوری چرا تو؟ خون   ...پوالد - ن   انقدر چرا می  

 پرس کجاست؟ زنت تو؟ کجان   کرده؟ تغیی   صدات لحن

 .کردین عمر نصف را همه زنت و تو

 

 :باشد دوستانه لحنم کیم کردم سیع و کشیدم پوق  

 این از کیس پرهام، میگم ج   ببی    کن باز رو گوشات -

دار تماس  میشه، تموم بد خییل بشه اگر چون نمیشه، خی 

  من به که این جای
 

؟» بیک  یه ماشینت، تو بی   «کجان 

ی راست  هر و زمینا به میدی رو حواست روستا، می 

ی مدت  حواسم ور این از خودمم من کن  یم شونچک می 

ه یادت هست، بهتون  حله؟ میگم، دارم ج   نمی 
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 :کرد نچ     

؟ ببینم بگو حاال من برادر باشه -  ...کج خون 

 

 :پریدم حرفش وسط   

م، رس ...کجان   گفت باز -  داری، کارا این به چیکار تو قی 

ن   زنگ منم به میم تماس باهات خودم بود کاری نمی    .گی 

 

 

 :رفت باال صدایش

 شما نگران همه اینجا کن  یم بلغور ج   حسان   مرد -

یم عمری آخر کن، فکر مامان به یکم درک به بقیه دوتان،

 نگران   اون و این واسه بشینه یا باشه خوشحال خواد

  کنه؟
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 :زدم پوزخندی   

 .کنه نگران   میذارن وقت براش آبجیات که عجیبه -

 

 .نگرانن هم اونا اتفاقا -

 

 :کشیدم عمیق   نفس

  .میشه واریز ماه هر مثل شونسهم نباشن بگو -

 

 :کرد نچ   کالفه

 مامان میدون   چیه؟ برای تغیی   همه این چته؟ تو پوالد -

ی حاال تا دوبار دوتا شما واسه  شده؟ بسی 

 

ی مادر   چه؟ برای بود؟ شده چه را او بود؟ شده بسی 

 

 :داد ادامه   
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ا کرد، تصادف هامون -  ...ناراحی    حسان   دخی 

 

 :گفتم رسیــــع و کرده اخم

ی چرا مامان -   چشه؟ هامون شده؟ بسی 

 

 

یم گریه همش ناراحته، خانم ستاره و تو برای مامان - 

 چمیدونم، ...گفی    بیمارستان بردیم شد، بد حالش کنه،

 ایوون تو یا شده، خور کم و حرف کم داره، قلن   ناراحن  

ه حیاط در به  روا .خونهیم قرآن اتاقش تو یا ستخی 

، اذیت انقدر و بدبخت زن این نیست  میگه همش کن 

 درست ندیدم، درست پرسمو کردم، رفتاری بد آخر باره

 تو الل زبونم انگار کنهیم رفتار جوری نکردم، خداحافط  

 ...مردی

 

 :دادیم ادامه داشت هنوز او و کشیدم صورتم به دسن  
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ه،یم اشگریه میاد خانم ستاره اسم تا -  بد حالش گی 

نه، حرف مرگ از میشه،  خوامیم مرگ از قبل میگه می  

 .ببینم رو عروسم

 

 .کردم گردنم بند را دستم و بستم محکم را هایمچشم

 !مادر آه

 

 ستاره با استهفته یک به قریب خودم من بدان   اگر    

  .گذارییم بیابان به رس نزدم، حرف

 

 :نالیدم خسته

 چشه؟ هامون -

 

 زخیم یکم کرد، تصادف پیش هفته یک تقریبا هامون -   

  .االن خوبه حالش بود شده
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 هفته یک تقریبا هامون کشیدم، دندان زیر را لبم یگوشه

 .داد رخ اتفاقات آن و آمد ستار و من دیدار به پیش

 با که این اما، نبود انتظار از دور باشد، گفته دروغ که این

 هم باشد کرده تصادف و باشد رفته خانه از خراب حایل

 .بود سالم مهم .نبود انتظار از دور

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۵۹_پارت#

 عسکری_لنا#
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تلفن و کردمقطع پرهام هایاضار برخالف را تماس

  .کردم پرت جلویم می    روی را همراهم

 هایخی   انتظار ابتدا از گرفی    تماس از شدم پشیمان

 حسان   هم شنیدنشان حال هر به اما، نداشتم را جالب

  .داد آزارم

 خی   را کیس تماس این با رابطه در پرهام که بودم مطمی   

ی هامون به که نبودم مطمی    اما، کندنیم   .نگوید چی 

ی تصادف از هامون منظور اگر  روستا در روز آن درگی 

 خانواده به حرق   تارخ با رابطه در هامون یعن   پس بود

 بعید البته زد،یم حرق   پرهام اکنون زدیم اگر که نزده

 .نباشد کشیدن نقشه حال در هایشمافوق به میدانم

 ردیاب نزند، هامون به حرق   پرهام باشم امیدوار باید فعال

 طول چقدر مگر امشماره طریق از مکانیم موقعیت

  .میکشد

 

 خودم یشماره با نباید اصال کشیدم، صورتم به دسن     

  .گرفتمیم تماس
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 رسعت به برداشتم، را همراهم تلفن و شده خم رسیــــع

 را سیمکارت و کرده خارج را باتری کردم، باز را قابش

ون  .کشیدم بی 

؟ آروم رو کرمت نتونسن   -   کن 

 

  .انداختم داغان و درب تارخ به نگایه برده باال رس   

 

 و ثبت تماسم بودم مطمی    نکردم، تعجن   سوالش از

 .اندداده خی   او به و است شده ضبط

 :کردم فرو جیبم در را سیمکارت

دم زنگ باید -  .می  

 

 :زد عقب صورتش روی از را موهایش

  .کردی بیخود -
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تلفن روی را قاب آن از بعد و زدم جا جایش رس را باتری

 :کردم فرو جیبم در و گذاشتم همراه

 دست نمیتونم زنم مثل مخانواده از نگو چرت تارخ -

 .بکشم

 

 :کوبید کنارش دیوار به را دستش منطقن  

 .بتون   باید -

 

 :انداختم پایش تا رس به نگایه

 کشیدی؟ دست تو -

 

 دارد کردمیم احساس و شدند برآمده کیم هایشگونه   

 و سالنهسالنه ،دهدیم فشار یکدیگر روی را هایشدندان

 :آمد جلو بیمار حالن   با خوران تلوتلو کیم

 ...دارم فرق تو با من -
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 هایملب روی برگشت و رفت حالن   با را اماشاره انگشت

 :میکشم

 .برم باید -

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#
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ه آرامش در  داد تکان را رسش تصورم برخالف و شد امخی 

 .کرد خیس را اشخوردهترک و سفید هایلب و

 .کندیم اممسخره دارد کردمیم احساس

 !جدیم -

 

 

  خریت؟ به زدی خودتو یا خـــری تو -   

ینیم یاد چرا تو احمق، ؟ آدم گی   باشر

 

 

 بود بلد او فقط مگر کشیدم، هوار و برده باال را صدایم

 کند؟ هوار و داد

 

ننه میتونم؟ بکشم دست ازشون تونمنیم من،خانواده -   

ه م ؟ مننه تو بمی   رس از کردی گور و گم و زنم حاال مییسر
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 زندگیم نیست قرار ویل شدم خفه و نگفتم هیچ   اعتماد

 .بذارم رسم پشت و

 

 

 :زد می    به محکیم لگد

 دارم، و زنم فقط دنیا دار از من گفن   مرگت خی   وقن   -

 پیشت امانت زنم زندگیم و زن نجات ازای در گفن   وقن  

 رست پشت بذاری باید زندگیتو تمام گفتم بهت باشه،

 نگفتم؟

 

  مانند هایشحرف   
 

 آنقدر تحملشان و بود رسم بر پتیک

 :کنم پاره حنجره که سخت

 که غلط این با خودم نکوب رسم تو و خریتم انقدر -

ت ن   یه خودم به صدبار روزی کردم  تو کنم،یم نثار غی 

تن   میگه خودش به وقن   مرد یه مفهیم ؟ یعن   غی   ج 

 ازای در که داری قرار مکان   تو دقیقا تو چون نمیفهیم نه

،یم کمک مردم به ناموسشون ت ن   تو کن   ...نیسن   غی 
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 :کوبیدم امسینه به را دستم محکم

تم ن   من -  تموم گذاشتم و  شکستم دل شبون که غی 

 ن   ...بشه خیابون یآواره بارون، و باد تو شبونه زندگیم

ت  محتاج رو من و شکسی    رو زنم استخوانای که منم غی 

 !کردن تو

 

 رسعت به فقط و نماندم منتظر حرفم پایان از پس    

 نگرفت را جلویم کیس که شکرخدا و کردم ترک را خانه

 .بزنم خوردیم تا را فرد همان بود ممکن چون

 

 

  .گرفتم زانوهایم به دست و شده خم خانه در دم

یک من بود؛ تلخ حقیقت و بود حقیقت یک این  رسر

 !بودم باخته را زندگیم
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 مردی گذارد،یم رس کجا شب ناموسش نداند که مردی    

 باز چشم زنش کناره و نبندد چشم زنش کناره شب که

  .است کمی   شلغم از نیست، مرد نکند،

 

 

 

. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۶۱_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

تن   یک بارز ینمونه دقیقا من  کردمیم فکر هستم، غی 

 چه؟ اکنون اما کند جدا من از را ستاره تواندیم خدا فقط
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یم چه کند،یم صبح را شب کجا زنم دانمنیم اکنون

 در آیا کند؟یم اذیتش کیس آیا پوشد؟یم چه خوردی؟

 ترسد؟نیم تنهان  

 !بود فنا بر زندگیم

 

 

 پا این بود باران ینشانه بودنش خیس که ایکوچه در    

 ام،آورده کم ستاره نبود از ام،آورده کم کردم،یم پا آن و

ین زندگیمان چقدر آخر روزهای  غر چقدر بود، شده شی 

راحت برایش، و کنارش در چقدر بود، دلنشی    هایشزدن

 با خواستیم دلم چقدر کرد، مدارا هاسخن   با شدیم تر

 پیش دوسال اگر تن، دو در روح یک مانند شوم، ییک او

 یبچه دو سن سال یکوش با اکنون بودم، نکرده خریت

ی داشتم هم کوچک  به گ و دارم را یشآرزو که چی  

 شوم؟ پدر روزی که پیونددیم حقیقت

 

*** 

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 زیادی مسافت جلیل یخانه تا که جهان این از جان   یک

  .بودم نشسته ماشینم در نداشت،

 که است مدت چند دانمنیم .بود خاموشر  در شهر تمام

 چراغ بودن خاموش اما، امنشسته اینجا فکری هیچ بدون

 دادیم نشان بودند، روشن آمدنم هنگام که هان  مغازه

 و اندرفته خواب برای شهر مردم که زیادیست زمان مدت

 .بیدارم هنوز من،

 

 و دادیم خود به تکان   ثانیه چند هر کن پاک برف   

 که کشیدنیم طویل و کردیم پاک آهسته را باران قطرات

  .کردندیم خیس رو شیشه نمنم قطرات،

ه شیشه به و چرخاندم را رسم  با باران قطرات شدم، خی 

 روی تررسیــــع و شدندیم درشت یکدیگر به خوردن پیوند

  .خوردندیم رس شیشه
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 کرده ترک را سیگار که بود چهارسایل سوخت،یم امریه   

ی وقن   پیش سال چهار بودم،  و دیل نبود، بدبخن   از خی 

 امشب، اما، کردمیم دود گذران  خوش و بیکاری رس از

 پر فقط نداشتم، گذران  خوش برای حایل نبودم، بیکار

، درد از غم، از بودم ، از جدان 
 
 به نسبت تهوع از بیچارگ

  تمام
 
  .ندارم که ایستاره از ام،زندگ

 نشدند، دود نه، اما، کنم دود را هایمغم تمان خواستمیم

 .کردند غرقم بیشی   فقط

 

 

 وارد آرامآرام باران قطرات که کشیدم پایی    را پنجره   

 به ماشی    دودی فضای نشستند، صورتم بر و شدند

ون ماشی    از را دستم شد،یم عوض داشت رسعت  بی 

 شیشه نزدیک در، یلبه به را رسم و بستم چشم بردم،

 به را خورده آب خاک خوش بوی و پاک هوای چسباندم،

 الی سیگاری  انتهای یشعله گذاشتم و کشیدم هایمریه

 .کند خاموش باران را انگشتانم
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. 

 

 ⛓ تیــــرآخر#

 ۲۶۲_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 خانه، به ورودم با و شدم خانه وارد راهرو بازه در از

 اما، کرد تی    را هایمشاخک تارخ یخسته و کالفه صدای

 .باشم تفاوتن   کردم سیع

ه و صداش بگو جلیل -  درشت دوتا میشم پا وگرنه بی 

 .کنمیم بارش
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  بود؟ من با

 !بود کرده بارم کم نیست زدم، پوزخندی

 

 

د لنگ کیم که پان   با و بستم را در     راه به راهرو در می  

  .افتادم

 و بودم پریده حیاط در دیوار، از اجبار به و نداشتم کلید

 و نداشتم نگه صاف را پایم آخر یلحظه حواشن   از

  .باشد خورده پیچ کیم پایم مچ کردمیم حس

 

 .اومد خودش کنم فکر ...نزن داد خانم -

 من که منظورش بود؟ که «خودش» خودش؟ خانم؟

 بودم؟ نبودم،
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 در بود گوشش روی همراهشتلفن که حایل در جلیل   

 .زد برق هایشچشم و شد سی    راهرو انتهای

 

 را موبایلش که حایل در رسعت به که کشیدم درهم اخم

ن   و داد صدای سو آن از و بود داده فاصله گوشش از

 و کشید جلویم را خودش قدم دو با رسیــــع آمد،یم داد

 :داد دستم را موبایل

 .زنته -

 

 :شد گرد کیم هایمچشم

 !ستاره -

 

 .گذاشتم گوشم روی را تلفن رسعت به    

 من که کن فرو پوالد آق اون گوش تو برو آقا، ببی    -

ه رو رساغم که شوهری  با بذار خوام،نیم دیگه رو نگی 

 .کنه صبح رو هاششب رفیقش و دوست همون
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 :نالیدم و گرفته دیوار به را دستم پایم، به فشار شدت از

 !ستاره -

 

ن   که هان  نفس صدای جز نیامد صدان   لحظه چند   

 .گرفتندیم بازی به را قلبم رحمانه

 برس تشبونه ولگردی به برو افتادی؟ یادم االن چیه؟ -

 .عزیزم

 

 :کشیدم خسته آیه

  ج   -
 

 ...یکم باش آروم تو؟ مییک

 

 :زد جیغ

 گنده اون ذاری؟یم تو هان؟ آروم کدوم باشم؟ آروم -

 نیست ییک شده، خراب این تو انداختی    من ذاره؟یم بک

 .دارم جزام کنمیم حس زنده، یا مردم ببینه بیاد
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  رفع تا داشت آرامش به نیاز خسته منی  این
 

 این کند دلتنیک

 .نبود میلم باب هافغان و داد

 اینتیجه بیداد و داد انقدر باش آروم عزیزم جان ستاره -

 .نداره

 

 

  نمیشم؟ آروم من نداره؟ واقعا نداره؟ نتیجه -

 

 :گفت تلفن پشت از فردی   

هیم ما از و آسایش آرامشت -  .جغهجغ گی 

 

 :کشیدم پوق  

 .میشه پاره فقط تحنجره نمیگن شدن آروم این به نخی   -
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. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۲۶۳_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 

 :غرید فرد همان سمت ستاره

 .نخواست نظر تو از کیس -

 

 بود؟ مودب یستاره همان این ببینم
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   کنم؟ باور باید

 

 :گفتم رفته وا صدان   و تعجب با    

 .یکم باش آروم برخورده؟ طرز چه این ستاره؟ -

 

 :زد داد

 بگو وقت اون کن   تحمل تونسن   جام بیا دقیقه دو تو -

 همکاری درندشت غول اون با تو نخوام من .باش آروم

 و راحتیم خوام،یم و زندگیم من ها؟ ببینم رو گ باید کن  

 ...پس ...بده پسش ...بده پسش خوام،یم

 

 برای گلویش، بغض برای ریختم، فرو و دادم تکیه دیوار به

 
 
رویا برای خودم، برای گرفتم، او از من که خوشر  زندگ

 .امخوشبخن   های
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 گوشم از را تلفن شد بلند که اشگریه هقهق صدای

ن  ن   ینتیجه دادم، فاصله  .است همی    من غی 

 به را زندگیم تمام ریخی    فرو و گذاشتم دهانم روی دست

  .دیدم چشم

 

 کردم،یم باید را سعیم اما نبودم بلد کردم،یم آرامش باید

 داشتم؟ را کیس مگر ستاره جز

 

ون خانه از لنگانلنگان      مجبور پایم مچ درد از و رفتم بی 

 وقت تا نشوم دور زیاد و بنشینم دوم یپله روی شدم

 تا کردم دراز آخر یپله روی را پایم نشوم؛ اذیت برگشت

 نشود؛ وارد مچم به فشاری

 هایشگریه کیم کردم سیع و گذاشتم گوشم روی را تلفن

م نادیده را  :بگی 

؟یم گریه ج   واسه خانمم، ستاره، -  رسش پوالد بذار کن 

 تمومه، کن   تحمل یکم کن، گریه بعد نشه بلند زمی    بذار

 از تربدبخت به نیست، مطلق خوشبخت کسهیچ
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 هنوزم داریم، رو دیگه هم هنوز ما ستاره، کن نگاه خودت

ه ابدز تا و کن   تکیه من به دنیا بیخیال تون  یم  برای مانگی  

 .باشر  جنگیدن و دفاع

 

 

؟ قشنگ حرفای اومد یادت ...شدی دور - نیم چرا بزن 

 ...تنهام نمیاد، خوشم جا این از من خستم، من فهیم،

 

 :کردم نچ  

؟ گفته گ -  دیگه کسهیچ و نباشم من اصال هان؟ تنهان 

 .هست که خدا نباشه، هم

 

 

 :نالید

 روز این به منو ...خودش ...خودش خدا ...خدا -

 ...انداخت
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 :پریدم حرفش میان

 من جز کیس اتفاق اون مقرص چیه؟ حرفا این هیس، -

 کنارم اگر فقط کنم، درستش خوامیم من و ...نبود

 .ببندی رو پام و دست که نه ...باشر 

 

 

 :رفت باال صدایش باز ناراحت

  .بسی    پا و دست میگن نگران   به روزا این دیگه اره -

 

 

 .خندیدم اما، خسته تلخ، آرام، بیجا، کامال خندیدم،    

 .بودم شده غرهایش دلتنگ پیش کیم همی   

 

 گفتم؟ جک من خندی؟یم -

 .که واقعا 
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 :هایشزدن غر به او و دادم ادامه امهخند به

نم؟ زر ج   دارم من پوالد -  فهمیدییم درصد یه کاش می  

 .میگم ج   دارم من

 

، دروغ هنگام هنوز اثراتش اما دادم پایان را امخنده  گفی  

د موج صدایم در  :می  

 چه ممکنه مثال عزیزم، بیجاست نگرانیات میدونم چون -

  هوم؟ بیفته؟ اتفاق  

 

 امنیت معنای به قطعا تارخ کنار بودن .هااتفاق خییل  

 تضمی    را خودش امنیت هم تارخ حن   گاه ...نبود کامل

 .کردنیم
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.. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۲۶۴_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 داری یا هسن   مطمی    زدی که حرق   به درصد یه پوالد -

  برف؟ تو کن  یم کبک مثل منو رس زوری زوری

ن   حرفا  بعد نیست امان در جونش تارخم خوده ...ها می  

  تو
 

  خطری؟ چه مییک

 

 از در وحشتناک شدن باز با اما دهم را جوابش خواستم   

 :گفت جلیل که چرخاندم رس تعجب با رسم پشت

 ...بیا بی   پوالد، -
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 :ایستادم پایم روی رسیــــع اما سخن   به

  چیشده؟ -

 

 :زد داد   

 .فقط بیا -

 

ه من و چرخید رسعت به  :گفتم دویدیم که او به خی 

میم تماس باهات بعدا -  .گی 

 

 ...پول -

 شدم، خانه وارد نگران دل و کرده قطع را تماس رسعت به

 نشدنش، بسته به توجهن   و داده هل ورود از پس را در

ی   .گرفتم پیش در لنگانلنگان را رفت جلیل که مسی 
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 آن در که شدم خانه خصوض حریم وارد و رد راهرو از

 وجود اتاق سه و کثیف و خورده خاک قدی آینه حمام،

  .داشت

 

 اتاق وارد و رفتم بود روشن چراغش که وسط اتاق سمت

  .شدم

  اتاق
 
ه، پوشکف با بود بزرگ  تخت رنگ، آن   هایدیوار تی 

 قسمت و سفید دیواری کمد و توالت می    ست دونفر،

  ایقهوه در راست،
 

 نگران جلیل که داشت وجود رنیک

زدن اوق صدای بسته، در سوی آن و بود ایستاده مقابلش

 .بود تارخ صاحبشان قطعا که آمدیم ایمردانه های

 :شدم اتاق وارد کامال

 جلیل؟ چیشده -

 

 :چرخاند سمتم را رسش    

  .بده حالش آقا -
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 :شد درهم هایماخم

ی -   خورده؟ چی  

 

 :داد تکان را رسش   

  .خورد تازه اره -

 

 :کشیدم پوق  

 ...چمیدونم ...مسمومیت نساخته، بهش شاید خب -

 

 و رنگ با تارخ کردم؛ سکوت من و شد باز دستشون   در

 چهارچوب بند را دستش و ایستاد در درگاه در پریده رون  

تشن   چکید،یم آب صورتش از کرد،  و بود شده خیس رسر

 .بود ریخته اشپیشان   روی نی    موهایش

 آشنان   کوتایه و اصالح مانند ایواژه با دانستمیم بعید

 !باشد داشته
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ه سکوت در جلیل و من     منتظر انگار و بودیم اشخی 

 بسی    بدون و چرخیده اما، برویم سمتش تا بیفتد بودیم

  .آورد باال روشون   در و کرده خم رس در

 

 بود ستاره با صحبت اثرات دانمنیم من و کرد نچ   جلیل

  از ذهنم یا
 

ی خستیک د فانی    :کردم باز دهن بیجا که می  

  !ای؟حامله -

 

 اما کرد نگاهم ناباوری با و پرید باال ابروهایش جلیل   

 از باید دادنیم جواب اگر کرد؛ باز دهن هن، و هن با تارخ

 .کوبیدمیم دیوار به را رسم تعجب

 .امحامله عمت از ...از ...اره -

 

 :دادم تکان آرام را رسم

  کرد؟ خفتت گ من، دارم ایعمه چه -
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 :آورد باال را اشمیان   انگشت

 ...کرد خفت رو پرسشدوست زوری زوری اولت زن وقن   -

 

  .داد پس زردی یماده و زده باالن   بلند اوق

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#
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 عسکری_لنا#
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  .کرد بد را حالم مجلیس و شیک خییل

 

  داشت؟ ربط چه االن -

 

 :چرخاند سمتم کیم را رسش   

ی همون دقیقا بود، مشخص هدفش -  که ...که چی  

 .آورد ...کش رو قیافت

 

 کرده خفت را پرسشدوس یاسمن .کردم نگاهش چپچپ

 دانست؟یم کجا از او اصال شد؟یم مگر بود؟

  .بودم نزده حرف او با مسئله این راجب وقت هیچ که من 

  .نبوده تاثی  ن   هم نداشتم خی   مسئله این از که این البته

 اما شدمیم عصن   خییل بود پیش ماه سه دو، اگر شاید

 هایزیبان   و حیا و حجب .نیست مهم برایم ...اکنون
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 یاسمن دیگر که بودند کرده پر را چشمم آنقدر ستاره

 .باشد محوی یخاطره فقط

ش هم دوسال که ایخاطره برای فراموشر   باشر  بسی 

 آن شاید است، کیفیتن   پاکن شیشه یک مانند دقیقا

 .ماندیم باق   محو خییل آثارش اما کند پاک را خاطره

 

 :شود اذیت پایم کمی   تا دادم تکیه دیوار به   

 که من که حایل در داری خی   مسئله این از کجا از تو -

 ندارم؟ خی   بودم شوهرش

 

 

ه روشون   به و شد متوقف زدنش اوق    نفس ماند، خی 

د نفس یم ن   بودنش مشکوک به ثانیه به ثانیه من و می  

 چی    یک جا این شد،یم غلیظ آرامآرام هایماخم و بردم

 انتظار کردمیم حس زدم، پوزخندی هوان   نیست درست

پیش زودتر را سوال این اگر شاید .نداشت را سوال این

 .پرسیدنیم ابدا را سوال این کرد،یم بین  
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  .پرید دهنت از کنمیم حس -

 

 را امتکیه ماند، باق   پوزیشن همان در فقط و نزد حرق   باز

 .گرفتم دیوار از

 ...حرف برای مناسن   وقت فعال -

 

 حرفش میان که آنقدر کرد، کنجکاوم بیشی   جلیل حرف

م  .بی 

 :چرخاندم جلیل سمت را رسم

  هان؟ نیست؟ مناسن   وقت چرا -

 

 آم در برایم تارخ که این دادم سوق تارخ سمت را نگاهم  

 برای اما بود روشن روز مثل بود گذاشته مراقب که زمان

  چه؟
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 همان با دقیقا بود شده جدا ناخواسته مانراه موقعه آن

قابل چشمش در مرا که نخور بدرد ینقشه  اعتماد غی 

  .بود کاشته دلش در را تنفر بذر و بود داده نشان

 

 تصاویر و یاسمن محو تصویر کردم وادار را لعنتیم مغز

  .کند دور ذهنم از را کیسر  رفیق تارخ، قول به میدان آن

 ...نبود درست چی    یک جا این

 !است نممک غی   نه ...نکند ...نکند

 

 

 :کردم باز لب شک با   

  ؟...بودی زندگیم دنبال ؟...نه بودی دنبالم -

 

 .کردم خود نثار احمق   دل در و شد لبم بر نقش پوزخندی

ی از دقیقا تو فهمیدی،نیم که نبودی اگر -  داری خی   چی  

 ...ندارم من که
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 رسم به را دستم و کرده پشت و زدم پوزخندی باز

  .نبودم هم خنگ قطعا اما، بود دار خنده آرامشم کشیدم،

 :چرخیدم سمتشان

 درصد یک برای یاسمن که اینه داری که شانیس تنها -

 ...میدم وقت بهت دارم و بهت پرمنیم که نداره اهمیت

  .بری در قرص دادن جواب از نیست قرارم اما

 .خوامیم حسان   و درست جواب یه من

 

 :کردم ریز چشم

 ...چرا فهمیدی؟ اینو کجا از تارخ -

 

  .دواند ریشه دلم در شک بذر و خورد گره بیشی   هایماخم

 

 :رفت باال صدایم و رفتم جلو
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 بعدش کردم شلیک بهت کردییم فکر که وقن   چرا -

؟ به رو زندگیم باید   پان 

 .کنمنیم باور چون نکن   انکار کن سیع .بده بهم دلیل

 

ی مقرص بود امیدوار شدیم  !نباشد؟ چی  

 

 :انداخت طنی    گوشم در ستاره صدای ایلحظه

  رس رو تارخ یسایه قراره گ تا گ؟ تا پوالد»
 
 مونزندگ

  باشه؟

  نخواسته اون که معلوم کجا از اصال
 
 آتیش به مارو زندگ

 «بکشه؟

 

 پا به برایم فقط او که بود امیدوار درصد یک شودیم 

؟ بود گذاشته   والغی 

 

 :زدم داد    
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  مقرص نکنم فکر که بده دلیل یه لعنن   -
 
 خرابم زندگ

  ریز بهریز از تو عوض   ...تون  
 
 درحایل داری، خی   من زندگ

 .نــــدارم خی   من که

 

 

 :غرید و زد عقب محکم را موهایش

 !بـــــودم مـــن پرسش دوس چون -

 

 

 

 

 ...دارد ادامه داستان این ��

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۲۶۶_پارت#
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 عسکری_لنا#

 

 

 

 طرف دو به را هایمدست و زدم خندی نیش خورده یکه

 :کردم باز

 !باشر  جدی تون  نیم -

 

ش کمال در      :گفت تحکم با نی 

 پرس دوست من، عزیزم، رفیق پوالد، اره جدیم، کامال -

 .یاسمن بودم، زنت

 

 از بود؟ ستاره هایحرف تاثی   بود؟ خیال و خواب

 
 

 کیس لعنن   بود؟ چه شنید؟یم اشتباه هایمگوش خستیک

 !بدهد؟ مرا جواب نیست
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 :دادم تکان طرف دو به را رسم    

ف*ن   -  تو ...یعن   ...یع پس ها؟ کردی چیکار تو ...تو رسر

 ...تو ...نشسن   یاسمن پای زیر

 

 :زد پوزخندی

 !ستاره؟ وجوده با هنوزم؟ برات؟ عزیزه -

 

 :زد پس را موهایش و زد پوزخندی

 خودته انتخاب برات، عزیزه معلومه سوالیه، چه این -

 .دیگه

 

 :کشیدم رسم به دسن  

  !داری بچه تو لعنن   -

، بچه اون پدر ؟ چطور کثافط اره؟ تون   تونسن 
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 :کرد باز طرف دو به را هایشدست   

 اگر زده، اسمم به سندتو شوهرت بفهیم اگر ستاره، آخ -

 به پوالد ...آخ آخ، ...اولشه زن پیش شوهرت دل بفهیم

  میشه؟ ج   بفهمه رو اینا ستاره نظرت

 

 سوزاند خودش با حن   مرا و کشید شعله چنان خشمم    

 و برداشتم خی    سمتش سوزش، و حرص شدت از که

 :کشیدم عربده

 همون تو زندگیم، رو گذاشن   دست چی    همه ن   کثـــافِط  -

ق  ن    ...آورد ستاره رس رو بال اون که هسن   رسر

 

 حن   تقریبا و دشت نگهم راه یمیانه محکم و جهید جلیل

لگد و زدمیم هوا در را هایممشت من و بود کرده بلندم

 .کردیم جان نوش هوا را هایم
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 :زد داد

 تو یشکسته استخون زن به چه من حمال نگو ر*ش -

  ها؟

 

 شی   یک مانند من و نکرد رهایم اما دادم هل را جلیل    

 کردیم حس وجودش در را انتقام جوشش که شکسته رس

 :کردمیم پاره حنجره و کشیدمیم عربده

 و کن  یم نگاه هامچشم تو تــــو؟ نداری؟ زنم به کاری تو -

؟ دروغ
 

 ...کن  یم مجازات داری منو نکرده گناه به تو مییک

 دزدیدی، و زنم کردی، بدبخت منو تو سیـــاه بدرک یاسمن

، رو استخوناش ونم دوماه شکسن   ماه یک کردی، حی 

د، پرپر چشمام جلو داشت درد زیر من زن تمام  مخونه می  

 زنم شد، ساقط هستیم تمام فروختم و زندگیم فروختم، و

  دروغ داری هنوز و کردی گور و گم االن و
 

 تو ...مییک

 هستــــی؟ آدیم چجور
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. 
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 :گفت حوصله ن   تارخ

  بزنم؟ این به کجاست هاری آمپول این -
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 را باال و قد آن با جلیل که گرفتم مضاعف انرژی چنان    

 فکش به محکیم مشت و پریدم تارخ روی و زده پس

 :گرفتم جان ترقشترق صدای از و کوبیدم

 نابود و زندگیم که باهات کردم چیکار هارم؟ من عوض   -

 کردم؟ چیکار ها؟ کردی؟

 

 اشبین   در ترمحکم را بعدی مشت و زده پس را دستش

 :زدم

ف*ن   -  حتما، کشیدین نقشه زندگیم واسه یاسمن با رسر

 بدبخت منو تو اره؟ کردی نابود منو یستاره تو اره؟

 چـــــرا؟ چــرا؟ اره؟ کردی

 

 تا رفتیم باال مشتم که باری ده بی    از و کشیدمیم عربده

 شدیم مهار تارخ توسط هفتایشان بکوبم، جانش تمام به

ل من اما،  چه دارم کردمنیم درک و بودم شده نشدن   کنی 

یم رویم جلوی اکنون ستاره اگر حن   گویمیم چه یا کنمیم

  .شناختمشنیم ایستاد
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 ما گناه؟ چه به کردی؟ جهنم رو زندگیم گنایه چه به -

 ...نامـــــرد ...نامــــرد ...نامــرد خوردیم رو هم نمکنون

 

 

یم پرت هوا در را هایملگد محکم شدنم کشیده عقب با

 حن   بخواهم تا و آمده فرود نریم چی    بر محکم که کردم

 مرا محکم جلیل بیاید، باال نفسم و بزنم حرف کنم وقت

 هر انجام از و انداخت من بر را وزنش سنگین   و چرخاند

 با و کرد ثابت را رسم محکم دستش با کرد، مهارم حرکت

 تند پا سمتم خون پر دمایع   با تارخ که میدیدم هایمچشم

  .کندیم

 کثافط کــــن، ول بکشمش، کن ول ...کن ولم عوضـــی، -

 فهمـی؟یم .نــــداشت خواب شد، زنده و مرد درد از زنم

 

 .نگهدار رو رسش محکم -
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 ...کن ولم -

 

 .آقا بزن -

 

ده تخت به رسم کرده باد رگ در را بدی سوزش و شد فرسر

 .کردم حس گردنم ی

 

 ...کنمیم تبیچاره ...عوض   ...آه -

 

 :غرید

 .ببند رو دهنت شوخفه -

ون را سوزن  را رسم و کشید رسم به را دستش و کشید بی 

د تخت به  :فرسر

 .بخواب -
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 تکتک در معقول غی   رسعن   به را خواب سنگی    جریان

یان  یماده آن و کردمیم احساس هایمچشم و رس هایرسر

 خواستمنیم اما، کردیم فلج را هایمپلک داشت لعنن  

 گرفتم،یم را انتقامم باید گرفتم،یم را حقم باید بیایم کوتاه

 .شوم خالص قلبم درد از تا بزنمش آنقدر باید

 باور را ستاره هایحرف چگونه خوردم؟ را گولش چگونه

 نکردم؟

  !من به لعنت

 

 ...یم ...ه ...تار...س ...ز نارو بهم چطور عوض   -    

 ...گفت

 !بود؟ من آن از شده خمار صدای این خدایا

 

 را ...چ ...نکر ...باور ...من -    
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 داشت؛ نگهم محکم تارخ شد، بلند کمرم روی از جلیل

 و بود مقابلم صورتش

 .بود شده رسخ اشبین   و دهان خون از فکش

 ...بخواب فهیم،نیم هیچ   االن -

 

 بود؟ شده چندتا نگاهم در تارخ چرا

 

 

 را رسم بودند؛ چرخش حال در تارخ سه چشمانم جلوی   

  .آوردندیم بدرد

 

 :مالیدم تخت به و چرخانده را رسم

 ...کشیدم ...درد ...باهاش -

 

 .میدونم رو همش میدونم، -
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 نخواهم، که نه نشد، اما شوم خی   نیم کردم سیع

 هم آن گرفت بر در را هایمچشم تارییک و نتوانستم

 به را تارخ چگونه چرخید یم رسم در که زمان   درست

  .بنشانم سیاه خاک

 

 

 

. 
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  انگار که بود دردناک و سنگی    چنان رسم
 

 آسمان از سنیک

 شدید آنقدر درد این .بود کرده متالشر  را مغزم و جمجمه

  بود، کرده وادار ناله به مرا که بود

 کور یگره هایمابرو نداشتند، شدن باز توانان   هایمچشم

 بودند، خورده

یم درد حسان   کمرم و هاشانه نداشتم، خوردن تکان توانان  

 !بود دردی هر دوای فراموشر  که راسن   به و کردند

 

 

 همه .بود کار در توهیم نه و بودم رویا و خواب در نه    

  درد دقیقا این و داشتم خاطر به را چی   
 
  .بود بزرگ

 .را شانتمام بودم، باخته را هایمداشته تمام راحن   به من

 

 تا بود کشیده نقشه یاسمن با تارخ صددرصد نه، احتمال

  .نشاندند خون   به  و بنشانند سیاه خاک به مرا
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 هم هنوز کردمیم فکر که است کیس دست اکنون من زن

  .هست دلش در رحم ان  ذره

  .بود انداخته حال آن به را امستاره که بود همان   خود او

 .بود خودش قطعا اما، نداشتم مدرک سوزن   رس

 من کند فکر که این از ترمحکم دلییل چه انتقامش برای

 هاپلیس گرفتار اشخانواده و خودش تا کشیدم نقشه

  .شوند

 از خوش آب گذارمنیم که پوالدم من اگر ...نه ویل

  کنمیم خورد را هایشاستخوان برود، پایی    گلویش

 !کنند باز را پایم و دست که این از پس البته

 

 

 پشت به که دستانم به توجهن   و کردم باز چشم زور با    

 و کرده رسم و شانه درد از ایناله بودند شده بسته

 .چرخیدم
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ده تنم زیر هایمدست  دردشان هایمشانه و شدند فرسر

 زیر تشک به درد از را رسم و کرده ایناله باز شد بیشی  

  .کوبیدم رسم

 

 .تارخ ذاتت به لعنت -

 

ل توانان   حن   و بودم رسم درد از ناله حال در  صدایم کنی 

 از چرخ هجده یک انگار و بود کرخت بدنم نداشتم، را

 .کردیم درد تنم تمام باشد، شده رد رویم

 

 بودم بسته اکنون تا که چشمان   اختیارن   در، شدن باز با

  .کردم باز را

 صبحی  انگی   دل و سفید نور و بود روشن نیمه اتاق فضای

یم بازی به را روان و روح حسان   ماه، دی اوایل زمستان  

 .گرفت
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 هیکل بازم نیمه هایچشم الی از راحن   به توانستمیم    

 آرامآرام که دهم تشخیص را جلیل افرایط و بزرگ بسیار

 .آمدیم جلو

 

  اومدی؟ بهوش -

 

 :غریدم حوصلهن      

  .بیهوشم هنوز نه -

 

ون را نفسش حرفن    من به پشت تخت روی و داد بی 

 :کردم غرغر که نشست

 .بده حالم رو المصبا این کن باز بیا -

 

 :گفت آرام من بلند صدای برعکس

  .نیسن   که آقا از بدتر -
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  !آقا هم باز

 

 :زدم پوزخندی   

 کرد، فیکونکن رو زندگیم یهمه نامرد اون مرگه، حقش -

ه بره درک، به یاسمن  گناهش ستاره اما، هرجان   زنیکه بمی 

م تارخ به هان؟ بود ج    اون مشکل بود؟ فروخته تر هی  

  .ستـــاره با نه بود من با عوض  

 

 توانستمیم و شد بلند فندک کردن روشن تقتق صدای

 :ببینم را فندک آتش نور بیش و کم

، بیار صداتو -   .بخوابه تونست تازه بده حالش آقام پایی  

 

 

 :زدم غر خودم با بیخیال

 .حیان   درمیارم رو صاحابت پدر یاسمن، برات دارم -
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 کرده بلند کیم را رسش چرخاند؛ سمتم کیم را رسش جلیل

ون دهانش از را سیگار دود و  عمیق   پک و کرد فوت بی 

 ترآتشی    ترقرمز را سیگار رس یشعله و زد سیگارش به

 :کرد

 !نیست هم گناهن   اما ...ستکاره هیچ یاسمن -

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#
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 عسکری_لنا#
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 کنم تقال هایمدست کردن آزاد برای نتوانم که این از

 .نداشتم را شدن بلند توانان   حن   و بودم خسته

 :داد ادامه جلیل 

د تیک همه با اولش از یاسمن -  رفتنت ماموریت از و می  

 .کردیم سواستفاده

 خی   نبود، تو از بارداریش دومی    جالب؛ چی    یه اهان،

؟  داشن 

 

 

ه  !آه و  شدیم اضافه رسم وزن بر سقف به خی 

 .کشیدیم تی   مدام مغزم

 

 :غریدم نفرت با   

یک رو شدنش پدر تارخ به باید البته .نبود که بدرک -  تی 

  .گفت
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 :چرخاند سمتم کامال را رسش

 بعید و نیست پسند بنجل انقدر آقا نبود، هم آقا از -

ه زن بخواد بدونم  اگر آقا باشه، عاشق   فاز تو و بگی 

 وارد رو فردی برنمیاد خودش امنیت پس از بدونه

 لحایط   هر از که کسیه اون بکنه اگر و کنهنیم زندگیش

 از دوسن   سال چندین وجود با که عجیبه باشه، جفتش

 .نداری خی   آقا یسلیقه

 

یم تالش نشسی    برای که همزمان و شد خم تخت روی

 :زدم لب کردم

 بیا باشم، داشته خی   که نداره سلیقه اصال آقات چون -

  .رو اینا کن باز

 

 :کشید عمیق   نفس

  .نمیشن باز اینا نخواد آقا تا نکن بیهوده تالش -
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 :زدم داد حرص با

ه -   .آقات بمی 

 

 :زد خندینیش

 .بوده گ زنت دزد بفهیم تون  نیم که نباشه من آقای -

 

 :کشیدم عربده

 بعدی یمرحله برم باید دیگه بوده گ فهمیدم باتشکر -

ف*ن   دزد اون کشی    یعن    .رسر

 

 

 :داد تکان تاسف از رسب

 پس میشه، تموم بد برات بشه بدخواب بده، حالش آقا -

  .خوب پرس باشر  آروم کن سیع

 .بشنوی بخواد دلت شاید برات، بگم یاسمن از اها
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 :کوبیدم تخت روی و برده باال را پایم دو هر

 .اینــارو کن باز بیــــا جلیل -

 .خورهیم بهم حالم نیار رو زنیکه اون اسم انقدرم

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۲۷۰_پارت#

 عسکری_لنا#
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 و کرد له انداخت، پا زیر را سیگارش انتهای من به توجهن  

د، آتش را دوم سیگار که همانطور سپس ه می    نور به خی 

 :زد پوزخندی فندک

یم فقط آقا نیست، آقا از هم معصوم طفل اون -

 بچه اون کرد، و کنه دور ازت رو زنیکه اون خواست

 .ستدیگه ییک گل دسته

 

 

 :زدم پوزخندی

 .کردم باور حله، -

 

 :انداخت باال را هایششانه

 زده رو حرفام من اینه مهم نیست، مهم کردنت باور -

  .باشم

 

 :داد ادامه و کرد مکن  
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 هر ملک؛ فروش و خرید خالفکاره، یه بچه اون پدر -

 یه و فروختیم بیشی   گایه یا دونفر به حداقل  رو ملک

،ن   یه از شبه  .کردیم پارو پول و بود شده گندع کله چی  

 با آرنج تا رو دستش افتاد بینتون که اتفاق   اون از بعد ٱقا

 فرق بار این اما، نیاد طرفت دیگه که شست تو از اسید

 به یاسمنه مرتیکه اون دخی  دوست فهمید وقن   داشت،

 دور تو از هم رو یاسمن مرد، اون انداخی    گی   یبهونه

 و بود انداخته آقا به رو خودش انقدر یاسمن البته کرد،

ون تونست دوبار فقط آقا که آورددریم بازی سبک  از بی 

یم با رو هابچه از ییک بعد و ببینتش خونه  کیل و گی 

 رو مرد اون مخ زنت زنت، ن   فرستادیم زهرمار و کوفت

د  کردیم، کسب اطالعات یاسمن مخ زدن با ما و می  

د حرف زیاد مرتیکه اون هرچند  کارشون اواخر اما نمی  

 با و بود شده بازتر زبونش مرده که بود رفته جلو انقدر

 یعن   هدفمون، به رسیدیم بیش و کم اطالعات همون

  .کردنش ادب و مرتیکه اون گرفی   

  ...زنت اما
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 که آدیم و بشه منتق   ج   همه بود قرار که شن   دقیقا

 بازی زه*هر زنت کنه، تموم رو ج   همه بودیم فرستاده

 !...درآورد

 

 :زد پوزخندی  

وِل  -
ُ
  .نشناخن   و یاسمن که عجیبه بدبخت، ه

 

 دو .زدم پوزخندی
 

 دانستمنیم کردم،یم تجربه را حس گانیک

  .خوشحال دادنش طالق از یا باشم رسافکنده انتخابم از

 

 

 :داد ادامه

 رایه هر از کنه، برقرار رابطه آدممون با زورگ کرد سیع -

 بود مونده کم آدممون که زمان   دقیقا و بود کرده استفاده

 رو جوابت زدی، زنگ یاسمن به تو و آورد شانس بزنه، جا

 گردن   پس انگار اومد، خودش به رسیــــع آدممون اما، نداد
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 و کرد خالص جادوگر یاسمن از رو خودش باشه خورده

 عقیمش آقا بود مونده کم بازیش سسن   این برای بعدها

 !کنه

 

دست کوبیدم، تخت به و کشیده باال زور با را کمرم    

 :کردندیم اذیتم کمرم زیر هایم

 ناخواسته نکرده، گناه به رو مردم داره عادت کال آقات -

 .کنه مجازات ندونسته و

 

 :انداخت باال را هایششانه

 و شد سقط بچه اون که شانیسخوش خییل حال هر به -

ی، رو زنت مچ تونسن   یک بگی   .تی 

 

 

یم اما، کردم باور را هایشحرف یک به یک ...کردم باور

 تارخ که این .نکنم باور و بزنم گول را خودم خواستم
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 زن یاسمن دارم، قبول کامال را نباشد یاسمن سمت واقعا

 لوند مردی هر شاید نبود، تارخ یسلیقه این و بود لوندی

 در قطعا را لوندی این تارخ اما بدارد دوست را زن بودن

  .دانستیم ترمناسب خلوت و خفا

 هیچ چون بچشد، را داشی    زن طعم بدانم بعید هرچند

 .کند وصلت تارخ با تا نخورده خر مغز زن  

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#
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 :دادم نشانش را دستانم و چرخیده پهلو به حوصلهن  

  .کن باز اینارو بیا شد تموم حرفات -

 

 .کنهیم بازشون شد بیدار آقا نزن چونه و چک -

 

یم باالتر مدام را صدایم صحبت حی    و زدم پوزخندی

 :بردم

  .آقــــات بشه بیدار تا ســـرم رو میذارم و صدام منم باشه، -

 

 :ایستاد رویمروبه و زد دور را تخت عاض

احت باید شده مسموم آقا چیه؟ بازیا بچه این پوالد -  اسی 

 .کنم پر رو آقا جای برم باید منم کنه،

 

 :کوبیدم تشک به را رسم
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  .کن بازشون بیا مخم روی نرو -

 

 :کشید پوق  

 !ببندم رو دهنت نکن مجبورم -

 

 :زدم خندینیش

 واسم اینا کردن باز که بگم بهت بذار نشناخن   منو اگر -

  .ننداز زحمت به منو و بیا ساعته، ربــع کار

 

 :زد خندیته

 رو پاهات و دست خودت و ننداز زحمت به منم پس -

 .تونسن   اگر البته کن، باز

 

 از شده گرد چشمان مقابل در او و ساییدم دندان

ون اتاق از عصبانیتم  .رفت بی 
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 دورتادورش را خودش از ترعقلکم کثافط مشت یک تارخ

  .است کرده جمع

 

 

 کش دراز پهلو به که همانطور ناگهان   تصمیم یک در    

 فقط این اما، کردم آویزان تخت از را پاهایم زور با بودم

 .بود بیهوده تالش یک

  .نداشتم را نشسی    توان من

 .هالعنن   .کوبیدم زمی    به حرص با را امبسته پاهای

 

نیم کار مغزم گذراندم، نظر از را سقف و زده نفسنفس

م آرام خدا رضای محض  داشتم نیاز و کرد  کیم و بگی 

  .بیندازم کار به را مغزم

ون بلندی صدای با را نفسم و بستم را هایمچشم   .دادم بی 

 کار مغز این اگر برد،نیم وقت زیاد برایم دستانم کردن باز

 .بودم کرده را کار این بارها من .کردیم
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ن از عمیق   دم کردم مجبور را خودم ر م اکسی  ریه و بگی 

 ثانیه چند از بعد و داشتم نگه را نفسم و کرده پر را هایم

 را نفسم  شمردم،یم چهار عدد تا دل در که همزمان

ون آهسته  .دادم بی 

 

نیم کسب آرامش و دادنیم کار بازدم و دم این نه،    

یم داشی    آرامش یاجازه هابدبخن   مگر اصال .کردم

 !دادند؟

 

 گذراندم؛ نظر از را اطرافم و دور و کرده باز چشم    

ی شر  هیچ   از شاید و دیدمنیم را تی  
 

 عصبانیت و کالفیک

 حرکت یک در بود که هرچه دادنیم کار هایمچشم

 تصمیم ،کشیدم تخت پایی    سمت را خودم ناگهان  

  .شناختمنیم صی   من اما، بود ایعجوالنه

 

 کردم تالش دوباره تخت انتهای به مقعدم رسیدن با

ملحفه هوان   اما، بودم شدن موفق درحال تقریبا و بنشینم
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 زمی    روی مبارکم ماتحت با و خورد رس تخت روی ی

 .زد آتش را کمرم تخت چون   یلبه و آمادم فرود

  احساس
 

تن   .کردمیم سوختیک  و پیچ در امزمستان   رسر

 تخت چوب نداشتم شک و بود رفته باال زدن غلت و خم

 این کردن کم برای دانستمنیم و کرده رسخ حسان   را کمرم

  .کنم چه سوزش

 !لعنن   -

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۲۷۲_پارت#

  عسکری_لنا#
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 و رساندم زانوهایم پشت به بود که زوری هر به را دستانم

 همزمان را پایم هردو باید که بود زمان   دقیقا فاجعه عمق

ون دستانم از  به امر این نشسته طور به و کشیدمیم بی 

 و بودم مرد که من   برای مخصوصا شد،نیم انجام آسان  

یم رسانجام به سخن   به امر این داشتم بلندی پاهای

  .رسید

 کاش ای و نبودم تجربه کم سختم، روزهای مرد من اما

  هایسخن   تمام
 
 یگره همی    کردن باز به فقط امزندگ

 !شدیم ختم پا و دست

 

 که گذشت رسم از ایلحظه و کشیدم دراز اجبار به    

 انجام را کار این بودم کشیده دراز که تخت روی چرا

 !ندادم؟
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 در جان نباشد که عقل»بارز مصداق کشیدم، پوق      

 .بود جور اکنونم حال با ناجور خییل «است عذاب

 

 و بود که زوری هر با و کرده جمع شکمم در را پاهایم

 و کرده رد پاهایم زیر از را دستانم نفسم، کردن حبس

 امآماده کش هایدست به که نکردم این تلف را وقت

احن    بدهم؛ اسی 

 سخت ایگره کش، دراز پوزیشن همان با رسعت به

 و چرخیده گره، بازشدن محض به و کردم باز را پاهایم

 از و گذاشتم زمی    هایپوشکف روی را امبسته دستان

 .برخاستم جایم

 

ون را نفسم چنان هوان        مدت که انگار کردم شوت بی 

 .است شده حبس امسینه در زیادیست زمان

 پنجه و دست یحوصله .استدستانم نوبت حاال خب

 راه به اتاق در سمت پس نداشتم را گره با کردن نرم
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ه افتادم،  در، شدن باز محض به و کشیدم پایی    را دستگی 

ون اتاق از  .رفتم بی 

 

 

خانه سمت راست یک     به توجیه و افتادم راه به آشی  

 .نکردم کردیم نگاهم بروبر که جلیل

خانه وارد  برداشتم قاشق   جا از ان  اره چاقون   و شدم آشی 

 بود بسته حلقه دستانم دور که ان  پارچه روی بار وچند

کوره حرص از که من   برای نه اما بود سخت کیم کشیدم

 .بودم آتش ی

 سینک در را چاقو  پارچه پود و تار شدن باز محض به 

 پارچه که کشیدم طرف دو به محکم را دستانم و انداخته

 آزاد را دستانم بتوانم که حدی در اما نه کامال شد، پاره

  .بود کاق   و اندازه به بسیار کنم

 

 زبر راست یک که پراندم لگدی زمی    بر افتاده یپارچه به

  .شد قایم هاکابینت
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خانه از تارخ کردن پیدا برای بهی   حایل با ون آشی    .رفتم بی 

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۲۷۳_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 .دادم تکان برایش تاسف از رسی و ایستادم رسش باالی
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 پیشانیش روی موهایش و داشت ایگنده اخم خواب در

 گفتن   که هم اششده بلند هایپشم ریش بود، افتاده

  نبود،

 سه بود، گذاشته نمایش به را پرمویش یسینه تنش رکان  

 گوزن پالکشان هاآن دوتای که بود گردنش در گردنبند

 با پالیک سویم و داشت تری بلند هایشاخ شانییک بود،

  .بود «ناریه»نام

 

 درازی و طول یقصه هاپالک این از کدام هر پشت    

 مادرش، و پدر و بود و کودک تارخ که زمان   از دارد وجود

 دود شب یک در همه که داشتند برایش آرزوها و امال

  .شدند

 نفر دو و میدانم را آن از جزن   فقط من که شب یک در

 بعدی، نفر و بود خاک از باری کوله زیر شانییک که دیگر

 .نداشتم خی   بودنش زنده از
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 و گرفتند فاصله یکدیگر از آرام اششده رسخ هایپلک    

شدند نمایان بودند غرق خون در که کمیان   آن   هایچشم

. 

م خوامنیم باشه، تو شکل عزرائیل اگر -  .بمی 

 

 

 :ساییدم دندان

  .تارخ بمی   -

 

 :بست را هایشچشم

 تونمیم راحن   به چون نبینمت گمشو و نکن بدخوابم -

 .پایی    بکشم دیشب بابت رو فکت

 

 

 :زدم پوزخندی
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 نیست، جالب زیاد مطلب اصل رس رفی    راست یه گایه -

ه پس کنه عصن   رو من بخواد اگر مخصوصا  مراقب بهی 

 .باشر  زدنت حرف

 

 :داد تکان هوا در را دستش

 .مگسک نکن ویزویز -

 

 :دادم تکان برایش تاسف از رسی

 .نمییسر  آدم که رست توفرق عالم دو خاک -

 

 

 :زد غر و کرد باز را هایشچشم که نشستم تخت روی

؟ اینجا گفته بهت گ -   بشین 

 

  .انداختم شکلش و رس به نگایه متفکر    
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 خوراکش و خورد و شکل و رس به شدیم گرفتیم زن اگر

  کرد؟ باز حساب

ی اصال هیچ، که خوراک و خورد و شکل و رس  او به دخی 

   دهد؟یم رضایت

 

 که دادی جلیل خورد به و بافن   که ایقصه نظرت به -   

 کنم؟ باور باید رو بگه بهم

 

 

 :انداخت باال را هایششانه   

یه آخرین نکردنت یا کردن باور -  اهمیت بهش که چی  

 .میدم

 

 نبود اگر البته و بود حقیق   زیادی قصه آن .کشیدم پوق  

 !بود مرده ایخاطره یاسمن نداشت اهمین   برایم
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؟ مردام به منو خواییم گ -      برسون 

 

 :شد جاجابه کیم

 مردا دوتا بابا خورایک خوش چه نرسیدی؟ مردات به مگه -

ت  نکنه ببینم کمه؟ برات ستاره خوای؟یم بازم اومده گی 

 بندازی؟ راه رسا حرم خواییم

 

 

 :کردم اخم   

  .میدون   خوب رو منظورم فکتو، ببند -

 

 :داد تکان رس و انداخت باال را ابروهایش

 اگر که هسن   منفور برام انقدر بدون   جالبه .اره اوه، -

 از و بغلت ندازمیم راست یه کنم پیدا و خور الش  اون

 .میشم خالص دست
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 چرا نبود، سخت برایم باورش و بود نکرده پیدا هنوز پس

 خالص که امشده واقع منفور آنقدر تارخ نگاه در که

 .است شده آرزویش دستم از شدنش

 

 را رسم و انداختم نگایه شده پیچ روزنامه یپنجره به

 :چرخاندم سمتش

  خوای؟نیم مردا تو -

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۲۷۴_پارت#
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 عسکری_لنا#

 

 

 

 .نه -

 

 جواب زدن حدس «مراد»تارخ قول به یا ازدواج امور در

  .بود خوردن آب تارخ،

 

ه پنجره به باز و چرخاندم رس و زده خندینیش  .شدم خی 

  .خوامیم سگتوله یه ویل -

 

 :چرخاندم سمتش را رسم و انداختم باال ابرون      

  اخالقت کاق   یاندازه به خودت -
 

 سگم توله هست سیک

ه پاچه کنارت بذاری خوای یم  .بگی 
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 :رفت ایغرهچشم حایلن   اوج در

  نباید حق که تو ویل سگ توله گفتم من -
 

 .بیک

 

 :خندیدم آرام

، جیک، جکوب، اوگ؛ -
ی

، دایک  اسم نمیدونم ...یا بلک هان 

 نیست؟ نظرت مد خاض

 

 

 صدایم که کوبید پهلویم به هوان   و کرد جمع رو پایش   

 :رفت باال

؟ چته -   وحیسر

 

 :بست را هایشچشم بیخیال    

  .بذار خودت یبچه روی رو اسما این -
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 که افتاد جا هزاریم دو ناگهان   چنان و کردم نگاهش گیج

 :کردم حس رسم کف را ابروهایم

  کردی؟ شوج   ...مگه بینم -

 

 :انداخت متعجب من به ایخنن   نگاه و کرد باز چشم     

عه؟ خالف -   رسر

 

 

 :چرخیدم سمتش بیشی     

اد؟ یا حیوونه منظورت -  آدمی  

 

 

 :چرخاند حدقه در را هایشچشم    

اد -   .منه سگه توله تو آدمی  
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  بود؟ گرفته گاز را مغزش خر این ببینم .زدم پلک تندتند

 .نیست جدی قطعا .برعکس هم شاید   

 :زدم خندیته بسته دهان با

 کنه؟ ازدواج تو با خوادیم گ سوال یه فقط حله -

 کنهیم صبوری انقدری نظرت به کنه؟یم تحملت چجوری

 بده؟ سگ توله ...بهت که

 

 :دادم تکان هوا در را دستم

 .ها رو ما گرفن   -

 

 :کشید دراز شکمش روی و کرد من به را پشتش

 .خوامیم زن نگفتم منم -
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. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۲۷۵_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 :شد بسته آرام نیشم

؟ یعن   ...خب -   ج 

 

 

 :گفت خفه صدان   با و برد فرو بالشتش در را رسش   
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 پشت بندازم سلیطه یه منگلم شنیدی، که همی    یعن   -

 !بزنه؟ غر رسم

 

 :کردم اخم    

ی؟ سلیطه یه مجبوری مگه جدت رس نگو چرت -   بگی 

 

 :داد تکان را رسش   

 چیکار؟ خوامیم آروم یبچه من باشه سلیطه باید اره -

 آروم بکشه، عربده کنه باز تمساح قد و دهنش باید بچه

  .عیل دامن تو بندازمش باید باشه

 

 این .دادم تکان هوا در «بابا برو »معنای به را دستم

ی یک قطعا اما، .بود مست احتماال مردک  دانستندیم چی  

 .راسن   و مسن   گفتندیم که

  !آرام یبچه
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 مادر اصال بود؟ ممکن اصال آرام یبچه یک کنار تارخ،

 تارخ با خدا امان به را اشبچه کردیم قبول بچه آن

؟ را امبچه بگوید دارد را جراتش بسپارد؟  تارخ نکند نی 

 بود؟ گرفته قرار ایاجاره رحم ماجرای تاثی   تحت

 

 

 تو .نیسن   راهبهرو نظرم به زدی؟ ج   خداوکییل تارخ -   

  تو بری بخوای که کن  یم تضمی    رو خودت امنیت
 
 زندگ

ک؟  قول به که ج   یعن   ببینم کن صی   اصال مشی 

 ایران   فیلم ندازی؟نیم را رست پشت سلیطه یه خودت،

 باال، بیاد بیچاره زن اون شکم بازرگان   پیام یه با که نیست

؟ افشان   گرده خواییم  کن 

 

 

 :انداخت باال را ابروهایش   
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ن   زر کنم؟ افشون رو عمت گرده -  چیه؟ صیغه ...ها می  

 و سگم توله کنمیم باطل زایید، دیگه، عربیه کلوم خط دو

نم  .خالص و بغلم زیر می  

 

 :کوبیدم رانش به و کرده مشت را دستم

بچه یا کن   سی   خواییم هوا باد با رو بچه اون تو؟ آدیم -

  بلدی؟ داری

 

 :کشیدم پوق  

 از بعد بشه زنت کن پیدا و مغز خل یه اصال تو بروبابا -

 .بزن حرف بچه

 

 :شد خی   نیم

  کرد، استفاده میشه خییل زنت از -

یم باهم همزمان !دایه عنوان به مثال  که تخم ِکشت تو می 

 .کنه سی   منم یبچه زنت
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 :کردم نگاهش چپچپ

 خونه رس نرم وقن   تا من ثانیا کن، صحبت درست اوال -

  .ندازمنیم زحمت به رو ستاره زندگیم

 

 :کرد کج را دهانش

 خودته؟ دست مگه -

 

 :دادم تکان هوا در را دستم و شدم بلند جایم از    

  .خودته دست پس نه -

 

 

 

. 
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 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۲۷۶_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 !ترمتشنج من اعصاب و شد خورده تارخ نبود در ناهار

 

 به تارخ همراهتلفن از و بود گرفته را تارخ جای جلیل   

د زنگ افرادی  .می  

 را تلفن پشت مخاطب بار یک داد،یم فحش بار یک

 اکنون مانند گاه و دادیم اخطار دیگر بار کرد،یم تحسی   

  .کردیم پرت می    بر را ساندویچش

 

 :زد داد و شد بلند جایش از

  !ها کی    تنفله بیان میدم احمق، -

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

  هان؟ گفتم؟ ج   من

- ... 

 

 :رفت رو قدم

  خوردی؟ ج   تو بعد -

 

 هیچ، ندارند اعصاب .چرخاندم حدقه در را هایمچشم    

 .کردند دیوانه هم را من

 

 بهت و کرد آدمت آقا (بابا ببینم بشی   ) باوا مینم شینیم -

ون کشید حلقت از زبونت که اول روز همون داد، رو  بی 

ی و یم رو جلوش نباید کرد، خون پر و دهنت ساتور تی  

 .گرفتم

 

 را دهانم در سوسیس جلیل، هایحرف آن تصور از

  .کردم حس اضافه زیادی
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 ساندویــــچ درون بندری سوسیس محتویات به نگایه

 بریده و چاق زبان به نگاهم در یکشان به یک و انداختم

  .شدند تبدیل شده

 

 دادم قورت را املقمه جویدن بدون و بستم را هایمچشم

  مانند که
 

  .کرد عبور گلویم از سنیک

  !لعنت

 

 نیست، آن در شیک کرده را کار این قطعا تارخ که این   

 ماند؛یم حرفش روی که است مرد یک بارز مصادق تارخ

 .قدرت پر و استوار

 

 روش ندازمیم سگام جلو برمیم زبونت که جلیلم اگر من -

یم درستش یا میگم، ج   ببی    کن باز گوشاتو شن،*بشا

،یم درستش بازم یا کن    نیست خارج حالت دو این از کن 

، عمل برعکس اگر اما،   .برمیم گوشاتم کن 
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 انگی   دل تصور آن با حسان   گذاشتم، کنار را ساندویــــچ

 !بودم شده سی  

 

 

 جلیش رس انداخت؛ می    روی را همراهشتلفن جلیل   

  گاز ساندویچش برداشی    با و برگشت
 
 دو و گرفت بزرگ

 بهم حالش چگونه بودم تعجب در من و شد مشغول لن  

 .خوردنیم

 

  .تمام و ماند باق   ابتدا همان فقط تعجب این البته

 ساندویچش در را مایونز سس هایپاکت از ییک که جلیل

 و کنم قهر هرکس با من زدم، را کردن ناز قید کرد خایل

 برداشته را دوم سس پاکت گذرم،نیم شکمم از کنم دعوا

 مشغول باز اهمیتن   و ریختم ساندویــــچ در آخر تا و

 .شدم
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. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۲۷۷_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 نگاهم که کردم باز را هایمچشم آشنان   زنگخور صدای با

  کرد؟یم چه اینجا .افتاد همراهمتلفن به

 !دیدمش کجا آیدنیم یادم حن   بار آخرین

 

 کشیدم، عمیق   نفس و شده بلند جایم از اجبار به   

 بوی چنان که بردارم را همراهمتلفن تا کردم دراز دست

 در و گرفتم رسگیجه ایلحظه که خورد مشامم به بدی
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 محکم را هایمچشم ایستادم؛ حرکت از پوزیشن همان

  .دادم فشار هم روی

 !دیگر؟ بود چه کثافط بوی این

 

یم خودکیسر  داشت که را تلفنم و گرفتم محکم را بینیم   

  .برداشتم کرد

 گرفته لحن   با رسیــــع کرد مجابم صفحه روی جلیل نام

 !نداشتم سیمکارت که من اما دهم پاسخ

 

  جلیل؟ بگو -

 

 صدای آن بند پشت و پیچید گوشم در باد صدای   

 :بود گذاشته رسش روی را صدایش که جلیل

 چندجا رفتم، من میگم، ج   ببی    کن گوش پوالد، الو -

 آقا مراقب و نذار هم رو چشم برسم تا دارم، واجب کاره

 .نشه بد حالش باش
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 بوی از اما، دادم ماساژ را هایمشقیقه دوانگشت با

بین   روی را امیقه اجبار به و بیاورم تاب نتوانستم پیچیده

 :زدم غر و کشیدم ام

  اصال؟ خوابید میشه گند بوی این با -

 

 :زد داد

؟ -  .نمیاد صدات ج 

 

 :زدم داد

 .میاد وه*گ یجوشونده بوی -

 

 :زد داد

 گنده مردک باال، زده فاضالب حتما نازنازو، بینم برو بیا -

 شدی بزرگ قو پر تو کنه، تحمل نمیتونه فاضالبم بوی یه

  .خودتو کن جمع لوش؟ انقدر
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 :غریدم

 .ها ندارم اعصاب جلیل -

 

 :خندید تمسخر و بلند صدای با

 اینم آها نیستم، بیکار کن قطع کردی،یم شوهر باس تو -

 نظره، زیر گوشیت، تو انداختم جدید سیمکارت بگم،

 .کن قطع حاال پس، نکن   خطا پا از دست

 

 و کردم قطع را تماس رسیــــع حرفن   و کرده کج را دهانم

 .انداختم تخت روی کنارم را تلفن

 

د صورت آمدی و رفت اینجا بدانم بعید      دو این .بگی 

روده کداممان نبود معلوم بودیم اینجا که هم روزی سه

 غوغا بد خییل گونه این فاضالب که بود پوسیده هایش

 .بود کرده
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 از لحظه یک اما، کنم باز را پنجره تا شدم بلند جایم از

  .ایستادم حرکت

 هم تارخ کردم، استفاده حیاط در دستشون   از که من

  .بود کرده استفاده اتاق این درون روشون   از بار یک فقط

 

 حواسیمن   البته کند، کاری خانه درون ندیدم ...هم جلیل

  .نبوده تاثی  ن   هم

دم هم به را هایملب  :فرسر

 !مگه؟ مرده شکمت تو موش جلیل، بزنن گندت -

 

 و گی   این در افتضاحش محتویات و زده باال فاضالب    

 .است نور عیل نور دار

ون اتاق از  تارخ اتاق پشت را خودم قدم یک با و رفتم بی 

ون با انگار اما، شوم مطمی    حالش از تا رساندم  آمدنم بی 
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ه روی دستم که شد هم بدتر بو این  را فکم و ماند دستگی 

  .کردم چفت

 

  .بدتر و بد بی    انتخاب بود، سخن   دورایه

 هم نکشم نفس شود،یم بد حالم بد بوی از بکشم نفس

م  .میمی 

 

 هوا که جهنم کردم،یم باز را هاپنجره تررسیــــع هرچه باید

یم برف قطعا رفتیم پیش گونه این .داشت زده یخ حایل

ی که اکنون تا آمد،  .نبود برف از خی 

 

 تصور پردازش از مغزم ایلحظه که کردم باز را دراتاق    

  .شد عاجز مقابلم

 بیدار؟ یا خوابم
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. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۲۷۸_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 

 :گرفتم زمی    روی اششده پهن یالشه سمت را انگشتم

 ...نه وای ...تو بینم -

م چنگ به را موهایم خواستم  که من بر داد ای اما بگی 

 .نباشد کشیدن قابل که بود کوتاه آنقدری موهاییم
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 :چرخیدم خودم دوره

 !وای ...وای ...نه ...نه -

 

 

 :زدم فریاد هوان      

 کـــــردی؟ غلط چه !احمــــق -

 

 تنم، در گرفته شعله عصبانیت و حرص شدت از    

 تن به را خودم قدم یک با است؛ تارخ مقابلم فرد نفهمیدم

 پهلویش به لگدی و رساندم زمی    بر اششده پخش

 :کوبیدم

؟ آدم خواییم گ -  خوابیم .بیا خودت به لعنن   بیسر

ی؟   اره؟ بمی 

 که این از بهی   کنم خالصت جدیجدی خودم بگو

  .دربیاری صاحابم از پدر اینجوری
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 و تکلیف رفع برای اشسینه فقط و بود مرده انگار رسما

  .شدیم پایی    باال اجمایل

 کرده بودم،داغ افتاده کوره در انگار بود کرده داغ بدنم

 اما بیاید حال به ایذره بلکه زدم تریمحکم لگد بار این

 :بود زدن غلت واکنشش

 .وار ...سر  ...سر ...بو...یا شــو،...ـگم -

 

 به آتش و کرد بد را حالم چنان خمارش صدای شنیدن

ن   تن اشرکان   ییقه گرفی    با و زده زانو که کشید جانم

 :غریدم و کشیدم باال را حسش

 کم بیا، خودت به برداشته، رو زندگیت کثافط و گند -

  هان؟ آشغاال؟ این از کشیدی عذاب

 

 :زدم فرباد و داده تکان را تنش محکم     

  .بده رو جوابم -
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 را تنم شانرسج   و گرفتند فاصله سانت یک هایشچشم

 انتهان   لرزشر  با اشمیان   انگشت بعد ایلحظه و لرزاند

 .زد پوزخندی .آمد باال

 

دم یکدیگر به را هایملب  شدن سایید که ایگونع به فرسر

 .شدیم متوجه کیس هر را فکم لرزش و هایمدندان

 .کنمیم آدمت -

 

 تقریبا و کشیده باال خودم با را اشورزشر  و سنگی    تن

ی  زمی    روی
 از خورد،نیم تکان حن   او و کشیدم را تنش باق 

ون اتاق  پرتش زمی    روی تقریبا حمام در زور با و رفته بی 

 ها،رسامیک به رسش نخوردن برای آخر یلحظه که کردم

بیچاره یک مانند را دستش او و داشتم نگه را اشرکان   بند

 و داشت نگه را تنش و گرفت زمی    به چی   ن   و فقی   ی

 .دوخت هایمچشم به را رسخش نگاه
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 خوردیم تا برایش ناراحن   و نگران   شدت از بود مانده کم

ون حمام از مرا نگاهش مظلومیت اما، بزنمش  کشید، بی 

 بود، داشته نگه او با اکنون تا مرا که واقیع مظلومین  

  و بود معصومیت جنسش که مظلومین  
 

  .نبود ساختیک

 روی من اما وحیسر  یتیِم  بچه گفتندیم همیشه تارخ به

 .بودم دیده را مظلومش

 

تلفن گرفی    چنگ به با و شدم اتاق وارد رسعت به   

 که کردم وارد حفظ از را عیل یشماره رسعت به همراهم

 :پیچید گوشم در صدایش نکشید طویل

  بفرمایید؟ بله -

 

 رفت باز تارخ میدمت، که آدرش میای رسیــــع منم، عیل -

 .دم و دود کار تو
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  رفت وا صدایش

  ـی؟ ...چــ -

 !اره -

 

 

 

. 
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 تالش در سخت افتاد؛ او به نگاهم که شدم حمام وارد

 آنقدر بود خمار و ِچت آنقدر اما، شد بلند جایش از بود

 .باشد نداشته توان که بود کرده مرصف

 انفجار حال در که من   به را مظلومش نگاه بعد ایثانیه

 :دوخت بودم

 ن...کـ ...کمکم ...تونــ ...نیم -

 

 دم تارخ نیست، تارخ آن تارخ این کردم، مشت را دستانم

 .دهدیم انجام را کارهایش همیشه خودش باشد هم مرگ

 :زدم رسکوفت و غریدم

 این وقت هیچ تو کنه ترک هرگ کثیف، معتاد شو خفه -

 .کن  نیم کارو
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 بارهیک را رسد آب دوش و رفته جلو حرفم پایان از پس    

 فحش و گرفت باال اشعربده نکشیده ثانیه به و کردم باز

  .گرفت رس از را دادنش

 از خواستیم بار هر و کردم بودن کر به تظاهر من اما

 به لگدی و داشتمیم نگهش محکم شود بلند جایش

دم دستش   .ریختیم بهم تعادلش او و می  

 را او حن   بود ممکن که بودم عصن   و ناراحت آنقدر

  .بکشم

 

 

 در آوردم؛ باال را رسش و گرفته را موهایش و زدم زانو    

 :زدم فریاد دردش پر صورت مقابل

 یک قسم کسم عزیزترین به قسم خدا خداوندی به تارخ -

زنده خورییم گوه داری رفن   ببینم دیگه بار یک فقط بار،

 زجرمون و کشیدی زجر عمر یه بود کم .ذارمنیم ت

 بود؟ کــــم کردنت؟ ترک واسه درد همه اون بود کم دادی؟

 گله یه رسپرست زوریزوری رفته یادت رساغش؟ رفن   باز
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ردی؟ اینجوری بدی؟ رو آبشون و نون باید و شدی آدم  مر

 .این   اگر سگ حلق تو استقامتت پایبندی؟ اینجوری

 ...مردونگیت قلدریت، بزرگیت، عزتت،

 

 :زدم پچ حرص بت و کردم نزدیک گوشش به را دهانم

 !ارزننیم مفت -

 

 

 نرسد دیوار و در گوش به زدم، پچ زدم، پچ گوشش در    

  .را اششده ارزشن   ارزش

 تارخ اگر اما شد زندگیش و زن مالک تارخ که همانم من

 و کردمیم پا رس نو از را هایشاستخوان ریخت،یم فرو

 .دادمشیم پوست و گوشت

ن   معتاد یک مظهر نه باشد قدرت مظهر باید فقط تارخ

 .ارزش
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. 
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 عسکری_لنا#

 

 

 

  شدیم زده تندتند که در صدای شنیدن با

ب به را تارخ موهای  متالشر  تن به اهمین   و کرده رها ض 

 لرز سگ بگذار نکردم، رسد دوش زیر و زمی    بر اششده

 .شود آدم اما، کند تشنج کند، تب بزند،

 پوالد نیاورم خودش به را مردک این من .بستم را حمام در 

 !نیستم مرد اصال نیستم،
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 پشت از عیل نگران صدای که افتادم راه به در سمت    

 :شد شنیده در

 .درو این کن باز بابا پوالد؟ پوالد؟ -

 

 :زد در به محکیم لگد 

 ...بابا ای -

 

 در را خودش که کردم باز آرامش و درهم هایاخم با را در

 :گرفت را اشبین   بالفاصله و کرد پرت خانه

، ...بدی بوی چه اوف، -   کجاست؟ صاحبش لعنن 

 

 :بستم محکم را در   

  داخل؟ اومدی کجا از .باباش قی   رس -
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 :افتاد راه به خانه در و کرد نچ     

 .پریدم دیوار از -

 

 در به را ورود و دیوار از پرش بود ما یسه هر عادت این

 .دادیمیم ترجیح زدن

  ندیدت؟ که کیس -

 

 خصوض حریم سمت و انداخت باال را هایششانه   

 :رفت

  حمومه؟تو ...سواالتت این با توام چمیدونم -

 

خانه وارد     :افتادم راه به یخچال سمت و شدم آشی  

  .اره -

 

 :گفت تعجب با جاهمان از
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  کنه؟یم چیکار -

 

 :غریدم حوصلهن     

  .شه آدم داخل انداختمش !کنهیم بازی -

 

 

ون خصوض حریم از  :گفت رفته وا و آمد بی 

 اصال؟ میکی    آدم اینجوری آدیم؟ تو -

 

 

 .دهم جوان   نبود قرار هم من و نماند جواب منتظر    

 حمله آب بطری به لیوان بدون و کرده باز را یخچال

 .کردم

 

 بعد چندی و شد قطع آب دوش صدای بعد ثانیه وند

 :آمدیم حمام از عیل نگران صدای
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 ای ...خودت با کن  یم چیکار پرس ...ببی    منو ...تارخ -

  ...ببینم پاشو بابا،

 

 

 خودش مانند باید شناسدنیم لطافت تارخ زدم، پوزخندی

 هوان   خورد،نیم بدردش لطافت آن و عیل و .بود وحیسر 

 راسن   به زدم؛ خندینیش و افتادم اتاق در اشجمله یاده

ین عیل بود، آرایم یبچه تارخ سگ توله اگر که  پدر بهی 

 .بود خواهد برایش

 

 .نمیشه بلند این ببینم بیا ...پوالد -

 

 

 خروج   سمت و چرخاندم حدقه در را هایمچشم

خانه  :افتادم راه به آشی  

 .مرده بسالمن   -
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. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۲۸۱_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 کردن رسپا برای عیل هایتالش به و ایستادم حمام در دم

ه تارخ   .شدم خی 

 با و بود زمی    پخش شد کشیدهآب موش مانند اما تارخ

ه سقف به باز نیمه هایچشم  .بود خی 

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 :زد داد کالفه عیل

 دقیقه دو خرید، دوتاتون هر کن، کمک بیا اونجا نایست -

 .ببینم بیا میارید، هم رس بال نوبت به بشید تنها

 

 :دادم تکان تهدیدوار را انگشتم و رفتم سمتشان

 .هاشده دراز زبونت -

 

 :زد غر عصن  

 .کنیدیم تیمارستان رایه منو آخرش دوتا شما بابا، برو -

 

 

 :کوبیدم دستم کف به را مشتم کالفه

زنا مثل -  این با هم رو تو تکمیلم ظرفیت االن نزن غر پی 

 .کنمیم خرد
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 همی    عیل .نزد حرف دیگر و کرد نگاهم چپچپ فقط

 بود همی    برای کردنیم عصبانیت خرج را وقتش زیاد بود

ین و داشت آرامش همیشه که یم انتخاب را تصمیم بهی 

 .کرد

 

 تنها و انداخت حمام د و کرد پاره تقریبا را تارخ رکان   عیل

 !است لباس کم چقدر تارخ که که بود یادم انگار من

 

 با عیل کرد،یم چکه آب که طورهمان را خیسش تن    

ون حمام از پاهایش گرفی    با من و بغلش زیر گرفی     بی 

 حرکن   در عیل ورود، از بعد و رفتیم اتاق سمت و برده

 و بند به لگدی طرفم، از ستایش قابل و پسندیده کامال

  .کرد دیوارشان نقش و زد تارخ بساط

 .گذاشتیم زمی    بر جاهمان را خیسش تن

  کو؟ وسایلش -
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 :انداختم باال شانه

ی خودمون با - ، یه نیاوردیم، چی   ملحفه چمیدونم پتون 

 .بدو نخورده، رسما تا کنیم خشکش بیار ای

 

 :رفت هاکمد سمت و شد کار به دست رسیــــع

  .ایبیچاره وگرنه نخوره رسما بیاری شانس -

 

 :کردم نگاهش چپچپ

  کنه، جمع رو خودش بذار اول -
 

  .مفنیک

 

 ایغرهچشم درهم هایاخم با و شد نزدیک ایملحفه با

 :رفت

  .اینو یه نگو -

 

 :زدم پوزخندی
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  .بروبابا -

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۲۸۲_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 همان با شلوارش درآوردن از بعد و کردیم خشک را تنش

 تخت روی تا کردم کمک عیل به خیسش زیرشلواری

ون اتاق از رسعت به آن از بعد و بگذاریمش  .رفتم بی 
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 خانه بد هوای تا کردم باز دانهدانه را خانه هایپنجره

 تاثی   هرچند زد، یخ خانه جو بیشی   اما، شود عوض رسیــــع

 .داشت خانه هوای تغیی   در شایان  

 

 پایان،ن   هایگره و مشکالت از پر و مشغول فکر با   

ه نامعلوم اینقطه به ایستادم، پنجره رویروبه   بودم، خی 

ابر مشیک، و بار پر هایابر و شدیم تاریک کمکم آسمان

  .کردندیم سیاه و مسموم و دریدندیم را سفید های

 ساعت یک حداقل که وقن   هم آن هوا شدن تاریک این

  .بود بخش لذت خییل برایم بود، وقت غروب تا

ی حیف  کنار نتوانستم و کشیدیم پر داشت که پایی  

 !باشم ستاره

 

، و زمستان هوای و حال      جلوی فقط دادیم جان پایی  

م بغل محکم را ستاره شومینه  و سکوت آرامش، در و بگی 

 به و دهم گوش هاچوب سوخی    تقتق صدای به تارییک
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 آرامش یچهره در تابیده نارنچ   نور چقدر کنم فکر این

ترشدل و زیباتر  !است کرده انگی  

 

 بدن جزجزبه لمس برای کرد، ترمتشنه تصورش ...آه   

  .بکرش

 محقق زیبا آرزوی این نرسیده بهار به کاش نشد، که پایی   

  .شود

نیم بگویم باید شوم، اممردانه غرایز و نیاز بیخیال بخواهم

اب ستاره از شود  .گذشت نشده سی 

 از او و ببوسمش زدن غر هنگام که بودم لحظه آن عاشق

 بدتر یا کند فرار کوبان پای و شود لبو خجالت و حرص

 .بزند غر

 

 هوا این تو کردی داغ مرتیکه کنم؟ خی   نجات غریق -

 من فکر به نیسن   خودت فکر به پنجره؟ جلو ایستادی

 .باش

 

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 :چرخاندم سمتش را رسم آرام

 .شدی وراج روزا این -

 

ه را پنجره  :گذراند نظر از را رستاپایم که بستم او به خی 

 دیده؟ ستاره رو ریختت این !شدی ترسناک -

 

 ادامه او و رفتم بعدی یپنجره سمت و کردم سکوت   

 :داد

 اخالق گند، اعصاب زشت، یکله گنده، زخم دوتا -

 جنس اصل بیسر  داره کم چاقو یه تریپت ...بددهن گندتر،

  .واقیع خالفکاری  یه

 

 :رفتم رویش به ایغرهچشم

 اسمم پیشوند قاتل صفت ُبکشم که دارم کم یکیم اره -

 .بشه
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 :کرد تایید او و بستمش و رفته آخر یپنجره سمت

 !گفن   گل -

 

 :دادم تکیه دیوار به خندنیش با و چرخیده   

 .شو مقتول تو بیا -

 

 :چسباند هم به را اشاشاره و شست انگشت

 ...گف گل -

 

ه چپچپ و چرخیده و کرد سکوت یهو  :شد امخی 

 بسی    واسه ماه یک فوقش قاض   که بکش توعمه برو -

 یه کنه تشکر ازت تازه زندان بندازتت تعمه شوهر دهن

 .بده بهت تقدیرم لوح

 

 :کردم ریز چشم و کرده جمع را هایملب
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 .خوامیم افتخار مدال !نچ -

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۲۸۳_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 را هایمگوش بیداری و خواب در عیل صدای شنیدن با

 :کند بیدار را تارخ بود تالش در انگار .کردم تی   
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 بلند تارخ، ...حسان   مرده دیگه شو بلند ...تارخ تارخ، -

 ؟...مردی بابا شو

 

 ترمحکم را بالشتم و زدم غلن   کرخت تن   با و خسته   

 .گرفتم بغل

 کلیک «تارخ» نام بر و بود داده قورت رادیو انگار عیل اما

 نه و دهم ادامه خوابم به من گذاشتیم نه بود، کرده

  .تارخ

 تارخ دست زیر را خودش خودین   که نبود بیمار اما

 !بیندازد

  

 تا کند صدایش مدام عیل روش به کیس که این از تارخ   

  .داشت نفرت شود بیدار

یم تحمل هم را شدنش گندتر باید بود گند اخالقش کم

 .عیل لطف به هم آن کردیم،
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 :رسید گوشم به ضعیف تارخ یگرفته و بم صدای

 .بابا دیگه بمی   خفه -

 

 :گرفت حرص از موج   عیل صدای

؟ خفه چیو ج   -  بمی 

ه این باش فکر به هم یکم دزدییم آدم  رو جوابش دخی 

ه ندی نه زنگ داره یه دوازده ساعت از میمی    .می  

 

؟ کدام  اکنون مگر دیگر؟ بود چه دوازده ساعت دخی 

  بود؟ چند ساعت

 

 :نالید دارکش   

  کدوم؟ -

 

  بار این   
 

 :شد مشهود کامال عیل صدای کالفیک
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ه این پاشو، بابا پاشو -  محبون   شیوا پدر آذر، دخی 

 .دیگه شو بلند هواس، رو ج   همه شخونه برگشته

 

؟ شیوا پدر آذر؟  درست .شدم خی   نیم هوان   محبون 

  است؟ برگشته شیوا پدر شنیدم؟

 

 مهر هنوز گرفتم، قرار باش آماده حالت در جایم رس    

 .دربیایم پرواز به تا بود نزده را هایمشنیده به واقعیت

 

  چشه؟ ...آذر -

 

ی سوال کشیدم، پوق       ش؟ نبود بهی   بی 

ک این به شده بیخیال را شیوا پدر یدرباره سوال  دخی 

 است چسبیده وحیسر 

 !امشنیده اشتباه من اصال شاید
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 که پریدم جایم از و برداشته خی    چنان کرده نچ     

 ایلحظه و شنیدم وضوح به را لگنم قولنج تق صدای

 در را خودم رسعت به و داده ادامه اما، زدم لنگ

وحشیانه طرز از بیچاره عیل و دیدم تارخ اتاق چهارچوب

 .بود شده گرده هایشچشم در، شدن باز ی

 

ون عیل دست از را تارخ کون   گوشت تلفن رسعت به  بی 

 :دادم پاسخ را تماس و کشیدم

  الو؟ -

 

 :پیچید گوشم در اشزده هل صدای   

 شما؟ ...ام -

 

 :گفتم رسیــــع

 .پوالدم ...بگو -
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 :گفت مردد

 .افتاده بدی اتفاق بدین تارخ به رو گوشر  میشه -

 

 :بکن جان لعنن   کشیدم پوق  

 .خوابیده نبود خوب حالش -

 

 :نالید ترس با 

 ...برگشته شیوا پدر، -

 

 :زدم فریاد ناباور

 چــــی؟ -

 

 :نالید تارخ

 !مرگ -
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 :داد ادامه مضطرب   

 دونمنیم من افتاده پس شهینازم نیست، خوب حالش -

 .کنم چیکار باید

 

  بود؟ که شهیناز

 فعال بود؛ که حن   دانمنیم دقیقا اما بودم شنیده را نامش

 .نداشت اهمیت زیاد

 

 :رفتم اتاقم سمت و دویده تارخ همراه تلفن با

 .رسونمیم رو خودم منم بزن زنگ اورژانس به -

 

 :کرد نچ  

 زده هاروزنامه تو رو عکسم ممکنه دنبالمه دردربه برادرم -

 .باشه
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تمن   که طورهمان و کوبیدم پیشانیم به را دستم بریم را رسر

 .فرستادم لعنت تندتند داشتم

 میام خودم باش آماده زنمیم زنگ اورژانس به خودم االن -

 .دنبالت

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۲۸۴_پارت#

 عسکری_لنا#
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 شدمیم حاض   رسیــــع که طورهمان و کرده قطع را تماس

وع  در دم که کردم عیل برای ماجرا دادن توضیح به رسر

 را مغزم خواستمیم انگار بود، ایستاده سینه به دست اتاق

 :کنم تخلیه هیجان از

 انگار .برگشته همون یادته؟ که رو محبون   شیوا پدر -

ه این نبوده، خوب وضعش  اورژانس به خواستیم دخی 

  .بزنه زنگ

 

 :چرخیدم عیل سمت رسیــــع و شد متوقف دستم ایلحظه

 اینا شیوا یخونه آدرس بی   رسیــــع بپوشم و کفشم من تا -

 .بزن زنگ اورژانس به بگی   تارخ از رو

 .افتاد راه به و داده تکان آرام را رسش

 

ون اتاق از رسعت به      از را تارخ همراه تلفن و رفته بی 

  .آمد فرود تارخ پشت تخت روی و کردم پرت در دم

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

خانه سمت رسعت به  و صورتم شسی    از بعد و رفتم آشی  

 برداشتم را ماشینم سویــــچ لباسم، آستی    با کردنش خشک

 .افتادم راه به در سمت و

 

 کفش در را پایم رسعت به بود؛ سمن   کفشم یلنگه هر

 اشرفته فرو یلبه دیوار به دستم دادن تکیه با و بردم فرو

ون  را  .پوشیدمش و رفته دوم لنگه سمت و کشیدم بی 

ه  :زدم داد منتظر و کشیده پایی    را دستگی 

 چیشد؟ عیل -

 

 که طورهمان شد پیدایش عیل بعد دقیقه یک از کمی      

 به را انگشتش کردیم صحبت تلفن پشت از مخاطبش با

 :گذاشت اشبین   و لب روی «سکوت» معنای

 ...نیست خوب حالشون تررسیــــع لطفا ممنون خییل بله -

-... 

 .خداحافظ -
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 رسعت به و  زدم چشمیک و شدم مخاطبش متوجه رسیــــع

 :گفتم

 .کن اساماس -

 

 با را پله چهار سه، و کند باز لب نگذاشتم و بسته را در

 .رفتم در سمت و کرده یط پرشر 

 

 خی   کجا از او اصال گفت؟یم چه خانه در عیل راسن  

  است؟ برگشته شیوا پدر که داشت

 

 اشتباه من یا پس باشد، داشته خی   تارخ میدانم بعید    

م تماس او با حتما است واجب یا امشنیده  .بگی 
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. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۲۸۵_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 

 .سالم -

 

ش با زمان آن در دخی   این ببینم یم تلفن پشت از که اسی 

ون را موهایش و کند آرایش کرد وقت چگونه کشید،  بی 

  بریزد؟
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  چیشد؟ دقیق سالم -   

 راه به باریک نسبتا هایکوچه پس کوچه در را ماشی   

 لحن همان با که گذاشتم گاز روی را پایم و انداختم

 :گفت تلفن پشت مضطرب

 وضع با پدرش و کرد باز درو شاهی    زدن، رو خونه زنگ -

 قفل انگار شهینازم روش، افتاد خون   لباسای و افتضاح

 !داره آسم طرفم یه از کرد،

 

  دارن؟ مگه ایمدیگه دخی   کیه؟ شهیناز -

 

 :داد تکان طرف دو به را رسش

  .شیواست مادر -

 

 پدر باید .میش قارش گویندیم وضع این به کردم، پوق      

 خی   دادن دادم،یم سامان و رس شده طور هر را شیوا
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ش مرگ  بود مرد بالخره انگار؛ بود ترآسان او به دخی 

  .دیگر

ی، فرستادمیم را او عیل کمک به راست یک باید  کالنی 

 شیوا فقط وسط این کند، پرونده حل به کمیک بدانم بعید

 چند هر .شدیم رها پرونده در بودن مجهول از محبون  

 میان این و بود کاق   نظر به هم داد ستاره که اطالعان  

ده دیگر کیس به را پرونده نبود مهم برایم ابدا  من و اندسی 

 .است کردن فضویل معنای به من عمل این و دادم استعفا

 بد وضع با چرا بزند؟ غیبش باید شیوا پدر چرا اما،

 !پس؟ رسیدیمیم بیمارستان به گ لعنن   برگردد؟

 

 رنگ که شدم آذر پرواین   هاینگاه متوجه ایلحظه    

 کرده تغیی   زیادی من داشت حقم البته داشت، تعجب

ه پروان   و راحت قدر این همه به دخی   این اصال .بودم  خی 

  شود؟یم

 

 :گرفت اشپیشان   به را دستش و کشید پوق    
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  اصال؟ شده بد حالش چجوری کجاست؟ تارخ -

 ...زدم زنگ بهش کیل من

 

ه کیم و چرخاندم سمتش را رسم  نی    او و شدم اشخی 

س هایچشم  .دوخت من به را اشوحیسر  و نی 

 را ماشی    رسعت و کرده عوض را دنده گرفتم؛ را نگاهم

 .کردم بیشی  

سال انگار چرخید،یم زبانش بر «تارخ» نام راحت چقدر

 .است ارتباط در او با هاستسال شناسد،یم را او هاست

 :زدم لب آرام

 .میاد -

 

یم کیس چه یاد مرا دخی   این خدایا ...و گرفت رو

، انگار آشناست، نگاهش جنس نگاهش، انداخت؟  زمان 

  کجا؟ ویل امدیده را او جان   چمیدانم یا مکان  

*** 
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 دو هر و کردم پارک را ماشی    رسیدیم که بیمارستان به

 :شدیم پیاده

 وقن   تا کن پیدا خلوت جای یه مشتا پشت این برو تو -

 .داخل بیای بتون   بشه شب

 

  .نزد حرق   و داد تکان را رسش

 .شدیم بیمارستان وارد باهم دو هر و کردم قفل را ماشی   

 و افتادم راه به بیمارستان سمت و کشیدم رسم به دسن  

 سمت احتیاط با که انداختم آذر به نگایه آخر یلحظه

 .رفتیم بیمارستان پشت

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#
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 ۲۸۶_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 عذاب دچار مرا که امکرده گنایه چه من خداوندا خدایا

  ای؟کرده عظیم

 

 کردم، نثارشان بلندی «مرگ» هابچه جیغ صدای با    

  .بودند خلق یععجوبه که نبودند بچه

 کرده زهرمار برایم را روز و شب خواب هواراشان و جیغ

ت پوالد، آقا و بود   بود؟ کجا السلطنه بیخیال حرص 

 !نمیدانم
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  و خانه در هم رس پشت کوبش صدای با   
 

 پشت که زنیک

 دلم و کردم رسم بند را هایمدست شدیم زده دیگر رسهم

  .بکشم بلندی جیغ خواست

 و تارخ مختص زدن در روش این بودند، عذاب هایمامور

  .بود هایشنوچه

  .بود نشده قطع هابچه فغان و جیغ صدای هنوز اما،

یم الل کیم هابچه آمدندیم عذاب هایمامور وقن   معموال

  باشد؟ دیگر کیس نکند .شدند

 

 در به و شدم خی   نیم خورد خانه در به که بدی لگد با    

ه آلونکم  .شدم خی 

  کرد؟نیم تلوپ تالپ زیادی من قلب این

 

 با باید اکنون است، هندی رسیال زندگیم دانستمیم اگر    

ینگ صدای و دویدمیم هوا در پریشان موهان   ینگجی   جی 

  .دادمیم ربط پوالد به را قلبم تپش و شدیم بلند هایمالنگو
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 .زدنیم در وحشیانه پوالد اما،

 

ه» صدای  صدالبته و کثیف یخانه این اعظم حاکم «نی 

 :شد بلند شلوغ

؟یم جا از اینجوری باباتم خونه در هــــوی -  صاحبن   کن 

  .بینم و در اون کن باز نرجس ...بتمرگ

 

یم دعوا قطعا دعوا، هم باز کوبیدم، پیشانیم به را دستم

ه شد،  زدن در طرز این دانستیم کیس هر از بهی   نی 

اهه و بد و فحش حال این با ستکسان   چه برای  هایشبی 

 این و داشت کرم نویع به داد،یم در شدن باز از قبل را

  .انداختیم آذر یاده مرا رفتارش

 

 جایم از ناخواسته خورد، در به که ایدوباره لگد با    

 در سمت آرام و انداختم رسم روی را شالم و شدم بلند

 شدن باز صدای کنم، بازش که آن از قبل و رفتم آلونکم

 فقط و خوابید کیم که هان  جیغ آن از بعد و آمد در
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 به واضح ...هاجوجه جیکجیک و هامرغ قدقد صدای

 نشده قطع هم کامال هابچه صدای البته .رسیدیم گوش

 این و نداشتند هابچه با کاری هایشنوچه و تارخ بود،

 باشم بچه که کنم آرزو شدیم باعث

 .کن رحم خدایا ...آه

 

 ناخواسته و ایستادم در درگاه در و کرده باز را در آرام    

  .بود تارخ او که قسم خدا به .شد مشت دستم در شالم

  نشناخت؟ شدیم مگر را هیکلش

 

 هایمچشم تارخ، به نسبت تریجسهریز فرد ورود با    

 .شد گرد

ون هایمو !...که او  صورن   شده، رنگ زیتون   و ریخته بی 

بهریز که متعجب هان  چشم و زدیم زردی به دور از که

 کرد؟یم چه اینجا آذر ...آذر ...کاویدیم را خانه ریز
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ون پنجره و در از هایشانکله همه رسما   تارخ به و بود بی 

ه آذر و ه و بودند خی   روی که طورهمان و آرامآرام نی 

 و نزدیک گذاشت،یم قدم هااردک و مرغ هایفضله

 اشبهانه آمدم، من که روزی مانند درست رفت ترنزدیک

ه من به نزدییک برای   .بود تارخ به مقدم خی 

 که کردمیم احساس هم دور از و زد چرج   آذر دور دورتا

 آذر از ابدا که بود این از نشان اششده جمع بین  

 .بگذران خی   به خدایا .نیامده خوشش

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۲۸۷_پارت#

 عسکری_لنا#
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 دفایع سی   و گذاشت نمایش به تارخ برای را درازش زبان

  زره و
 

  :کرد رونمان   آذر برابر در را اشجنیک

 قبیل یدفعه میاری، جدید مانتال سانتال یا بار هر -

 ...بود حالیش رورسی و شال حداقل

 

ه آخ گزیدم، لب دارنیش تو از حن   آذر زبان بدان   اگر نی 

  .است تر

 یپالتو کالهِ  زیر موهای به دسن   و ایستاد آذر رویروبه

 :کشید اشخایک

 .بدتره که این -

 

 :غرید تهدیدآمی    تارخ

ه -  !...نی 
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 :کرد درهم را هایشاخم و کرد ترش رو لحظه در آذر   

م جوره قراره مگه - ؟ رو قی   !بکیسر

 

 .کردم ترمچاله دست در را شالم گویان «ابلفضل یا»    

دن روزها این  و نبود ساز کار هم دستم در اشیا فرسر

سم   .کردنیم خفه را اسی 

ه  :زد پوزخندی نی 

 .درازه که زبونشم زگ، -

 

 کرد؟نیم کاری تارخ چرا

 

 دهانم بند را دستم گرفت، را آذر فک محکم هوان       

 شستش انگشت کرد سیع و کشید جلو را صورتش کردم،

 :کند فرو دهانش در را

ون بکشم حلقت از رو زبونت االن از باید -  .انگار بی 
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ه، حرکت آن از عصن   و شوکه آذر  که دیدم وضوح به نی 

ه انگشت کردن قطع قصد به هایشدندان  روی نی 

 صدای که نکشید طویل و شدند چفت چاقش انگشت

ه  و رفت هوا به اش،مردانه زمخت هایرگه آن با نی 

 یفربه تن محکم شده یایع   آذر شد؛ قطع هانفس صدای

ه  :رفت باال فریادش و داد هل عقب به را نی 

 ...عوض   کنار بکش رو دستت -

  

 :لرزاند را قلبم تارخ فریاد صدای

ه -   اره؟ نشستت کیس وقته خییل انگار نی 

 

 

 

. 
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 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۲۸۸_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 

ه  هایچشم بود گرفته را شستش انگشت محکم که نی 

 آذر به بیشی   و گرداند تارخ و آذر میان را اششده گرد

 :کشید فلک به رس عربده با هایشتهدید و شد نزدیک

 .هرجان   کنمیم پاره دهنت که خدا به -

  

 در تارخ که رفتند درهم ابروهایم و شد گرد هایمچشم    

، حرکن    آن با و کرد علم قد آذر جلوی رسیــــع باورنکردن 

ی بلندش، قد و ایعضله هیکل  بود آذر برای فوالدین سی 

 .داد پوشش را آذر تن و
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 چه آذر فهمیدم که بود جا آن و کشید باال گردن آذر اما 

د را دفاعش کیس د یا بگی   حرکت از دارش نیش زبان نگی 

 .ایستدنیم

 

، هرجان   - ؟ گ کردی فک خودن   هسن 

 

 :غرید و چرخاند آذر سمت را رسش تارخ بالفاصله   

 .رو دهنت ببند -

 

 :کوبید زمی    به پا

 میگه؟ ج   شنوینیم -

 

 :زد فریاد تحکم با    

 .بمی   خفه آذر -
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 .چرکت دهان به نه دفاعت به نه احمق مردک

 به که تنش و شدیم حس آذر رنگ تغیی   هم فاصله آن از

  .مریضش و خصمانه نگاه و لرزیدیم شدت

 پوستش سفیدی به که هان  لب و افتاده گود هایچشم

 .بود بدش حال گویای بودند،

 پس آذر نشود تمام بحث این ایگونه به اگر کردمیم حس

 .افتاد خواهد

  اخالق تارخ با همیشه
 

 و ضعف اما، داشت بحث سیک

 !بود؟ چه اکنون هویدایش لرزش

 :زدم صدایش حالش از نگران   و اخم تعجب، با   

 !آذر -

 

ه      :کرد باز دهن باز شده شی   نی 

 .کنمیم اشخفه برات خودم بده رخصت آقا -

 

 :داد تکان سمتم به تقریبا را رسش تارخ
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 .رسیــــع داخل، -

 

  و گرفته گارد نگایه با
 

ه به جنیک  کرد عبور تارخ کناره از نی 

ه به ایتنه و  :زد نی 

 زحمت نیست الزم نیسر  خفه چاق   از باش مراقب تو -

 .بکیسر 

 

ک ایوان که ان  پله پنج چهار، از رسیــــع  را اتاقک هر مشی 

 نگایه با .دوید سمتم تقریبا و آمد باال کرد،یم جدا زمی    از

ه به خشمگی     وارد رسش پشت رفتم؛ کنار رسعت به نی 

ه که کردم چفت و بستم را در محکم و شدم  صدایش نی 

 :گذاشت رسش روی را

ون میکشم حلقت از پولشو زنک هــــوی -  دوتونو هر و بی 

نم گره بهم  .می  
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 هایشنفس بود، بسته را هایشچشم چرخیدم؛ آذر سمت

  و قرمز صورتش رنگ بود، عمیق
 
گ  هایشچشم گودی تی 

 .شدیم دیده ترواضح

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۲۸۹_پارت#

  عسکری_لنا#
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 هایشنفس بود، بسته را هایشچشم چرخیدم؛ آذر سمت

  و قرمز صورتش رنگ بود، عمیق
 
گ چشم زیر گودی و تی 

 .شدیم دیده ترواضح هایش

  تو؟ کن  یم چیکار جا این -

 

 دستش شد؛ خم شدتش از که زد باالن   بلند عق هوان      

 در موجود در تنها سمت رسعت به و کوبید دهانش به را

 .دوید آلونکم

 یا بروم دنبالش کنم، چه باید دانستمنیم و شده دستپاچه

  .باشد راحت بگذارم

  شد؟ گونهاین چرا اصال

 از بعد شاید ...شاید ...نبود بد شدت این به که حالش

 !آوردیم باال دعوا هر

 

 صدای داد،یم آزارم ندانسی    این و کنم چه دانستمنیم   

  .شدیم شنیده واضح آوردنش باال و زدن عق
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 خوابرخت به نگاهم که چرخاندم رس مچاله صورن   با

  .افتاد دیوار یگوشه یخورده تا و اضاق  

 

 حن   و شدیم خایل معدم حسان   وقن   آوردن باال از پس

ون محتویات امبین   از گایه  چسبیدیم فقط ریخت،یم بی 

 لعنت را خودم گلویم سوزش برای و بلرزم بروم، پتو زیر

 .منم

 پهن خوابم رخت کناره را خوابش رخت فاصله با پس

 .کردم

 

ون که دستشون   از     ی آمد، بی   نبود، پالتویش از خی 

 هایشمو جلو از و بودند رها آزادانه اششدهرنگ موهای

 .بود شده خیس

چشم کرد، سقوط دیوار به تکیه دستشون   در کنار ناتوان

 .کشید دراز شده، جمع خود در و بستم را هایش

 

 :کردم اخم نگران
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  تو؟ خون   -

 

 :نالیدم نزار حایل با    

 .بذارن خرفهم جماعت این اگر -

 

 :کردم نچ  

  اصال؟ شدی اینجوری چرا تو -

 

 :کرد باز چشم و زد پوزخندی    

  .شده پر کوپنم -

 

 کرد؟ پر رسعت این به را کوپنش دعوا یک کشیدم، پوق  

 :کردم اشاره خوابش رخت به

  .بخواب بگی   بیا کردم پهن جا برات -   
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 و خوابشرخت به را خمارش نگاه و آورد باال را رسش

 هوس در را من حن   خمارش نگاه دوخت، برق   بخاری

 .انداخت خوابیدن

 کنار زمستان در خوابیدن مانند چی    هیچ که خدا به

 .نیست بخاری

 و رساند تشک به را خودش پا و چهاردست و کشانکشان

 .انداخت تشک روی را خودش

 و گرفت را پتو یلبه که انداختم رویش را پتو و رفته جلو

 .کشید باال رسش روی تا

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۲۹۰_پارت#
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 عسکری_لنا#

 

 

 

 

 درهم افکاری با من و گذشت منوال همی    به دقیقه ده

ه و بودم نشسته تشکم روی برهم  زیر که آذر به خی 

ه، هایزدن غر صدای از پر رسی با و بود پتویش  به نی 

  .کردمیم فکر امآینده

 شده گذشته از بدتر چی    همه کردمیم حس روزها این

 .است

نیم ...اکنون اما کرد بین  پیش کیم را آینده شدیم ابتدا

 مرا مورد همی    و ندارم آینده از تصوری و فکر دانم،

 و نشستمیم اگر باشم احمق خییل باید کند،یم اذیت

  .زدمیم گول را خودم
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ون افکارم از در کوبش صدای با      .شدم انداخته بی 

  تارخ؟ جز است کیس چه واقعا

 

 انگار .زندیم در وحشیانه گونه این که اوست فقط    

د را طلبش تا آمده  .بگی 

 در سمت ممکن حالت ترینآرام در و شده بلند جایم از

 اتاقم چون برسم؛ در به تا نکشید طول زیاد اما، رفتم

 .وجن   یک و بود آلونک

  :انداختم باال ابرون   و کرده باز را در

  فرمایش؟ -

 

 به کشیده هین   آلونک، داخل سمت به هجومش با    

 :زدم غر و رفتم عقب رسعت

ته؟ ...یواش -  .بود لخت کیس شاید چخی 

 

 :غرید شده بم صدای آن با کاسکتش کاله زیر
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 .رو صاحبن   در اون ببند -

 

 :ساییدم دندان و کرده گرد چشم عصن  

؟یم چیکار نبندم -   کن 

 

 

 :زد پوزخندی   

 .نبود اندیشه تاالر با منظورم -

 

 .ادبن   مردک آمد،درنیم خونم زدندیم کارد

 صدای با که دادم هل را در محکم و برد عقب را دستم

 :زدم غر عادت طبق و شد بسته بدی

 احمق شوهره اون از مشکل نیست، تو از مشکل دون  یم -

ه کرده، ییک به دست تو با که منه  ویل، بگذره من از حاض 

  .نه تو از
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 :داد تکان آرام را رسش

 .داشته نگهت حاال تا که ذلیله زن خر یه ویل -

 

 :بردم باال کیم را صدایم و شده براق 

 شوهرم و کن   سواستفاده گفتم هرج   من نمیشه دلیل -

ی، باد به رو  .باش زدنت حرف مراقب بگی 

 

 درهم و شلوغ هایپشم و ریش که درآورد را کاسکتش کاله

 .گرفتند را چشمم برهمش

نیم باهاش هم رو تو که مراقبم االن خیلیم مثال تازه -

 .نی   پایی    باال مخم رو انقدر کن کز گوشه یه پس شورم،

 

 :دادم تکان هوا در را دستم

 .تجزغاله مخ اون با روان   بروبابا -

 

  :برد باال را صدایش
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  بزنم؟ تگره یا بندییم -

 

 :زدم خندیریش   

 گره درآوردن بعد و قبل و پوتینت بودی بلد زدن گره تو -

 .زدییم

 

 :انداخت باال شانه

 با .پوتی    زدن گره ییک تو، با زدن حرف ییک وقته، اتالفه -

 بازیات کویل از و کرد آویزون گیسات از رو تو میشه

 .برد لذت

 

 کامال را حرفش رسم دادن تکان با و و بستم را هایمچشم

 :کردم تایید جدی

 برس کاریات خالف به بفرما نظرم به صحیح، بله بله، -

 .پس نشه دیرت
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. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۲۹۱_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 

 .آذر یه، -

 

 :کردم مرتب را بالشتم و نشست تشکم روی و رفته عقب

 .دینیم عذابش که کم داری؟ چیکارش کن ولش -
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 :کرد درهم را اشچهره تلچ   اوقات با

 مردی االن نمردی تازه توام با آذر ...رو فکت ببند -

 !شکرخدا؟

 

اهه و بد این از بس از      آب دیگر که بودم شنیده هابی 

 کمال در بلکه هیچ شدمنیم ناراحت بودم، شده دیده

 هر و بستمیم را هایمچشم و کردمیم باز دهان بیخیایل

ون دهانم از چه  .پریدیم پرید،یم بی 

  بود؟ چه «نمردی تازه» از منظورش ویل

د بود قرار  مگر؟ بمی 

 

لب ریخته، بهم خایک، افتادم، آذر یچهره یاده ایلحظه    

 ...زرد صورت رنگ،ن   های

ی بدانم بعید  .باشد نشده چی  
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 آدم آمدنیم در صدایش کام تا الم  که هم خانم آذر 

سد  به را تارخ سکوتش با خوب البته بود، مرگش چه بی 

 .بود انداخته ولزجلز

 :شد لبم نقش پوزخندی

م ظاهر به خاِن  تارخ جناب -  جهت مقـــام، واال و محی 

 واسه خوابیده، و نیست خوب حالش بگم باید اطالع

 .کن رزرو رو دیگه روز یه باهاش زدن حرف و دیدن

 

 :کرد نگاهم بدبد و کرد ریز را هایشچشم

ندتر بیانت فن اینجا آوردمت من بینم -
َ
 حواست یا بشه گ

  باشه؟ هامرده ننه این به

 

 :زدم خندیته    

ی اینا از من نیست الزم - م، یاد چی   ت بگی   من باتو معارسر

  .کرده کار این رو
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ه بد خییل نگاهش گم ایبره به گرگ نگاه مانند بود، امخی 

  لبخند ناگهان اما، شده
 
 دست با و نشاند لب بر بزرگ

 :داد عقب را موهایش

یم رو آخرتت روز، اون نباشه، بالت سی   روز یک کافیه -

 ...بین  

 

 تصور از گرفته نشات لبخند آن است مشخص کامال

 .است بوده من کشی   

 :کرد اشاره آذر به رس با و کرد اخم باز

 چشه؟ این -

 

 :انداختم باال شانه   

 ...دیدِن  زیاد اثرات از فکنم آوردیم باال داشت -

 

 به بازاری کوچه لحن با و کنم کامل را امجمله نگذاشت

 :آمد حرف
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، استفاده آرامشم از نکن سیع و بگی   دهن به زبون -  کن 

 مگه ...ببینم شو بلند آذر ...واویالس شه پر خطات چوب

  نیستم؟ تو با

 

 :پیچید بینمان آذر مانند ناله صدا   

  هوم؟ -

 

 :داد تکان آذر سمت تهدیدآمی    را انگشتش    

ه شاخ با شاخت بفهمم - ،یم خودت خورده گره نی   دون 

ی،یم دهن به زبون ،نیم زنگ من به فرت و فرت گی   زن 

 یم جاهمی   
 
ون، بری بخوری، جم جات از تمرگ  بی 

ه جلوی عمرا من بشه، دعواتون م، رو نی   تازه بگی 

 .بشکنه استخوناتم کنمیم تشویقش

 

 کردیمیم فکر ما مثال کند،نیم دفاع او از که گفتنیم اگر

  .است مدافع پا تا رس او
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 دیگری چی    پشم و ریش و عضله چند جز که تو مردک

 .نیسن  

 

 :شد بلند آذر یکالفه پوف صدای

؟ انداخت پشتک خر مثل خودش اگر وقت اون  -  ج 

  .کنم غرقش حوض تو کن صادر مجوز

 

های چرا  جذابند؟ قدر این دراز زبان دخی 

  

 را شانحق اگر کنندیم فکر که آرام دخی   صد لعنن     

ند مند، نگی   زبان دخی   یک پای به دیگر، هم روی محی 

 از گرفتنیم را حقش کیس اگر روزها این .رسندنیم دراز

  .گرفتندیم سواری او

 

 :کرد نگاه چپچپ را آذر تارخ
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 اون شناسم،یم هم رو تو شناسمیم رو اون که انقدری -

 دو هر من گردینیم دردرس دنبال هم تو جا،این نمیاد

 .کن جمع رو حواست پس جااین میام روز

 

 .گفت باالن   بلند «چشم» ناالن آذر

 

 پس کهاین گفی    و تریاضافه هایتهدید از پس نی    تارخ

 رسش روی را کاسکتش کاله آورد،یم را آذر ساک فردا

ون اتاق از درآخر و گذاشت  در، بسی    صدای و رفت بی 

 .کرد تزریق هایمرگ به را مطلق آرامش

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#
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 ۲۹۲_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

ء کردن چکه حس با که بودم بیداری و خواب در  به شر

 :زدم نق و زده غلن   یخ، رسدی

 !اه پام؟ رو افتاد چیه این -

 

 :پیچید گوشم در آذر خبیث صدای   

ه بیارم شانس ستاره، نزن نق - ون نی   چه که آخ باشه، بی 

 جنگ یه از ذارهنیم باشه، داشته دوست اگر خدا شود،

 !بمون   بهره ن   بخور و بزن بعدش و لفط  

 

 گشاد چنان باره یک به امبسته و خمار هایچشم    

 .است شده چشم امچهره تمام کردمیم حس که شدند
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 ترقترق صدای  که زدم چرج  نیم و پریدم جایم از چنان

 :شد بلند کمرم قولنج

 نزدیک خودم من بیخیال، پرسن  یم کس هر رو تو آذر -

 یاد که هست وحشتناک انقدر لعنن   نمیشم، تمساح این

پری فیلم تو که میفتم چاق رنِگ  بنفش پایهشت زن اون

ی    .بود آن 

 

 ن   مغزش نقص به که شد بلند اشخنده چنان پروان  

  .کرد جاجابه دستش در را خیسش پالتوی .بردم

یم بعید اما، کردم حس را افراطش که خندید آنقدر

 خنده نیمچه به آیدیم یادم تا باشد، خنده اهل دانستم

 .کردیم کفایت

 عمد از نداشتم شک بودم، شناخته خوب را دخی   این من

   .خندیدیم گونه این داشت

 

یم نظر به قصد بدون نظر به شاید و کرد باز بیشی    را در

 این از عمد از گایه شخصه به .نبودم خنگ من اما، رسید
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 هیچ .دربیاورم را پوالد خواهران حرص تا کردمیم کارها

  .دادنیم آزارشان هایمخنده و پوالد به نزدیکیم جز چی   

 یگزینه ماندیم فقط بودم، نصیب ن   که اول یگزینه از

  .شدیم اجرا مدت هر که دوم

  ذوق   با آذر
 

 :برد باال را صدایش ساختیک

 .میشه بر روده آدم تو با لعنن   -

 

 .فاسد هم بود ناقص هم مغزش دخی   این

ه با عاقل آدم  .افتدنیم در که نی 

 بودن درست به زد که چشمیک با او و گزیدم لب برایش

 .زد دامن حدسم

 .داشت کرم رسما دخی   این

 

ون که در از ی برای ناچار رفت، بی  ی هر از جلوگی   درگی 

 شوت را بود شده پیچیده پایم دوره که پتویم رسعت به

 :گزیدم لب زد که حرق   و صدایش شنیدن با که کردم
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ون بیا ستاره، -   ...خالیه خونه کهاین مثه بی 

  مظلومین   با 
 

 :داد ادامه ساختیک

  .کشید راحت نفس یه میشه جااین حداقل -

 

ک رست فرق در بخورد راحت نفس  .دیوانه دخی 

 را شالم کرد وادارم و رسید گوشم به بلندش صدای باز

 :بزنم چنگ

  اومدی؟ تو کجان   -

  

ه امشب  .آورییم شانس نکند دفنت نی 

 

 

 

 

. 
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 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۲۹۳_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 هجوم در سمت و انداختم رسم روی را شالم رسعت به

 به اما خوردم سکندری کرد، گی   پتو به پایم که بردم

ون با و داشته نگه را خودم رسعت  سمت نفسم، راندن بی 

 :کردم صدایش زده هل و رفتم در

 !آذر -

 

 :گفت سمتم برگشی    بدون    

 .ها میان کن   فسفس دیگه بیا  جونم؟ -
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 بخواد که گذاشته خونه از پاشو کیس مگه میان؟ کیا -

  بیاد؟

 

ه .فرستادم لعنت آذر به و شد گرد هایمچشم      در دم نی 

 بود داده تکیه دیوار به را دستش یک  بود، ایستاده اتاقش

 .بود داشته نگه را در دوم یتکه دیگرش دست ساعد با و

ون برای که بود فربه آنقدر زنک  دو هر در، از آمدن بی 

 زیادی درها این هم شاید کردیم باز باید را در یتکه

 .بودند کوچک

 

 

 و داد تغیی   تفاوتن   نگایه به را شیطانیش نگاه آذر

ه سمت  .چرخید نی 

 

ه  سیگارش رس زد، لبانش میان سیگار به عمیق   پک نی 

 هوس ابری، هوای این در اشنارنچ   قرمز رنگ و سوخت
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 رسم در را زمستان در زدن لرزسگ و دریا لب آتش

 .انداخت

  این به خونه این من کردی فکر -
 
 دست سپارمیم روبزرگ

ی  موش دوتا   بدید؟ ندید فاضالن 

 

 بود؟ که با منظورش این ببینم موش؟ دوتا    

     

 :افتاد راه به هاپله سمت و زد چرج   نیم آذر

ان   -
ون، میان پریون شاه قرص از که دخی   همیشه بی 

  ...توی حن   موننیم شاهدخت

 و کرد اشاره خانه به نامحسوس و کرد باز را دستانش

 :داد ادامه

 !فاضالب چاه -

 

 اشسینه روی را آذر رس است قرار که این مثل خب    

 .ببینم
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. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۲۹۴_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 

 باز ناگهان   را بود داده تکیه آن به را دستش که در جفت

ون و کرد  :پرید بی 

؟ ج   تو بینم -   گفن 
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 :نداشتم دعوا برای حایل هرچند کردمیم مداخله باید    

  .کنید تمومش -

 

  جااین که دیگران  
 
 و زن چندین از که کردندیم زندگ

ون آرام آرام بودند، متشکل کودک  آرام آذر و آمدندیم بی 

ه به نسبت و رفت پایی    هاپله از ه که بود توجهن   نی   نی 

 :توپید سمتم

  .دهنو ببند تو -

 

 دسن  پیش آذر که کنم بارش درشت چند کردم باز دهن

 :داد پاسخ و کرد

ه - امت نی    .ندارم دعوا به مییل اصال من کن حفظ رو احی 

 

 چاخان» نویسش زیر که نگایه با و پرید عصبیم حس

ه بود «قهار گوی   .شدم اشخی 
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 سلیطه این یا ریختمیم کرم بودم من پیش دقیقه دو تو

 !خانم؟

 

ه     پشن   به را هایشدست و آمد جلو زد، پوزخندی نی 

 جک بود، ایوان روی اششایه تخت حکم که اشصندیل

 :زد

 شاه دخی   کردم هوس حسان   من آخه بد، چه هوم، -

  .کنم له زیرپا رو پریون

 

 محکم و انداخت زمی    بر را سیگارش اش،جمله پایان در 

  .کوبید پا رویش

 

ه را آذر گردن که خدا به سیگار این جای  کرده تصور نی 

 نسن   آرامش از بود، عایل چی   همه صبح امروز همی    .بود

دم، حرف آماده دست به  برایم خدا اش،نتیجه هم این می  

 .کرد زهرمارش
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  لوس لحن با آذر
 

 :زد لب وساختیک

 کردم دعوا هوس وقت هر جیگرم، متاسفم آخ، آخ -

مانه حتما  .کنمیم اعالم بهت محی 

 

 را افراد تکتک جواب بود، شده سی   جانش از دخی   این

  .ُمردیم دادنیم

ه  سیگار و کوبیدیم زمی    به پا مدام اما، نزد حرق   نی    نی 

 سمت به سالنهسالنه آذر کرد،یم ترله و له را پایش زیر

 و بودند وصل دیوار به حیاط یگوشه که افتاد را هان  بند

 رنگ سی    رسهیم شان،ییک  از فقط بند، همهآن میان

  .بود آویزان ایبچگانه

 زمی    پخش درونش آب که تکاند محکم و کرد باز را پالتو

 .کرد تکرار را کار این مرتب و شد دیوار و

 که بازیگوشر  هایموش به و چرخانده حیاط در رس هوان  

 :توپید کشیدندیم رسک فضویل برای

  ن   برید داره؟ نگاه چتونه؟ -
 
 تکتک شد دعوا تون،زندگ

 .قبلش میدمخی   زنمیم در
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ه     یم نعره نبود، که داد پراند، جا از مرا و زد داد نی 

 :کشید

  .باش داشته ادب نیست، خاله خونه هوش -

 

 پهن و شستیم را خانه اهایل صدبار روزی زدم، پوزخندی

د حرف ادب از اکنون و کردیم  .می  

 

 :کرد زبان   بلبل آذر

 بهت که کاری تو کن سیع ثانیا و نبودم تو با که اوال -

 برات میشه، تموم بد برات ...نکن   دخالت نیست مربوط

 !کنمیم تمومش بد
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. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۲۹۵_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 جاساز خر مغز اشکله در دخی   این هاشم بن   قمر یا

 !بودند؟ کرده

 

ه       هر بی    نگاهم من و کردیم عوض رنگ مدام نی 

گیش اگر فکنم .کنم چه دانستمنیم و چرخیدیم دویشان

م قرار میانشان نبود صالح ابدا افتادیم راه کیسر   بگی 

 کاری گچ مرا باید چقدر اعصابمن   و خرابکله شوهر

 دید؟یم شده
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 اتاق کناری اتاقک در ایپرسبچه و نوجوان دخی   ناگهان   

ه ه نطق که کردند باز چنان را نی  چشم من و شد خفه نی 

ون هایم  بودند؟ سی   جانشان از .زد بی 

ه جلوی  !هاانداخی    تخته شلنگ این و نی 

 

ون دوان دوان      .آمدند بی 

 به خنده و جیغ با و بود دستش در همرایهتلفن پرسبچه

 .آمدیم پایی    هاپله از رسعت

ه  :غرید بلندی صدای با بود گرخیده که نی 

 ...زهرمار هوووی، -

ک ه دیدن و شستیم را پرسبچه نگاه با مدام دخی   آن و نی 

 .بود کرده متوقف حرکت از را او بلندش داد

ک سمت  :داد ادامه و چرخید عصن   دخی 

؟یم باز جوریاین باباتم یخونه در - م کن   رو دستات بگی 

  بشکنم؟
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ک      با حوض کناره که پرسبچه به نگایه آلودبغض دخی 

 :انداخت پریدیم پایی    باال شادی

  ...گوشیم خودش خدابه ...خانم -

 

ه  :زد داد عصن   نی 

 .شوخفه -

 

 :چرخاند پرسبچه سمت را رسش

  .رسیــــع ببینم، جااین بیا بچه، هوی -

 

 .بچه کندی را گورت ایستاد، حرکت از پرسبچه

ه یدوباره داد با که نخورد تکان جایش از  و کوبان پای نی 

 طورهمان و رفت باال هاپله از رفت، ایوان سمت  ناراض  

 پایی    رس با بود، داشته نگه رسش پشت را همراهتلفن که

ه جلوی  .ایستاد نی 
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 .مظلومیت این به نه و جیغ آن به نه

ه  :گرفت بچه جلوی را دستش نی 

 .من بدش -

 

 :گفت مظلوم بچه پرس

 .خانم ببخشید -

 

ه  :زد داد تراعصابن   نی 

 .ماسکوماس اون من بدش میگم -

 

 رسش پشت را همراهتلفن و کرد امتناع دوباره پرسبچه

دیم و بود گرفت محکم   .نشود سالج   بیاورد شانس .فرسر

 

ه      که کشید جلو را بچه پرس محکم بازی وحیسر  با نی 

وع بازی کویل با پرس  موقعه همان و کرد زدن جیغ به رسر
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ه طرف از دهن   تو  فرو درهم هایماخم کرد، جاننوش نی 

  .رفت

ه  .ایستاد جلویش نشود که بود قلدر آنقدر نی 

 سمت را پرسبچه محکم و کشید دستش از را همراهتلفن

ک  زانو با بچه پرس که داد هل ترسیده و پریده رنگ دخی 

ک و افتاد زمی    روی  چرا نکرد، گرفتنش برای تالشر  دخی 

ه و بود تلفنش سمت نگاهش که  .نی 

 حوض در ایوان از را همراهتلفن رحیمن   کمال در او و

 .کرد پرت پرآب

ک هایآرزو و امال وضوح به  !شدند غرق که دیدم را دخی 

 

 خورد، تکان دلش، در همراهتلفن افتاد از حوض زیاد آب

 وجود به آب در که هان  موج و پریدند باال آب قطرات

ون کیم حوض از بودند، آمده  .ریختیم بی 

 

ک کد، بغضش تنفر و غم از بود مانده کم که نی     دخی   بی 

 هایشاشک و بود ترسیده حسان   که را پرسبچه محکم
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 و داد هل خانه در زده چنگ لباسش از را بود روان

 هایجیغ صدای که بست را در و شد وارد نی    خودش

  .بود حقش اما، بود ظالمانه شد، بلند بچه پرس

یم شوج   یبهانه به را تلفن که پرو هایبچه از همیشه

 .آیدیم و آمدیم بدم دزدیدند

 

ه اتاقک یبسته در به    ه صدای که بودم خی   گوشم به نی 

 :رسید

 کنید خطا پا از دست هست، دوتا شما به حواسم -

  .میشه ج   دونیدیم خودتون ...و آقا به میدمتون

 

 راسن   به بست، را در محکم و شد اتاقش وارد سپس

ه میان بحث  .شد تمام زود چه آذر و نی 
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. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۲۹۶_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 

 

 بسته را در .شدم وارد رسش پشت نی    من و شد اتاق وارد

 که بود من تقصی   کردم چفتش قفل کمک به باال از و

 .نداشتم نگهش تز.رسیــــع

 نشسته درهچ اعصان   با دیوار بر تکیه چرخیدم، سمتش

  .بود

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 و غمگی    بود نرسیده کیسر گیس به بحث که این از

 :نشستم رویشروبه تلخ اوقان   با و رفته جلو .بود عصن  

؟ خواسن  یم بود کاری چه این شدی؟ خر تو دخی   -  بکن 

ه اصال تو  حیوونیه؟ چه شناشیم رو نی 

 تارخم نیست، آدم این خدا به بابا حیوون، به رحمت صد

  اره؟ تارخ؟ دست تو بیفن   خواییم بدتره، این از

 

ل صدان   با و نشست زانو چهار عصن        :غرید شده کنی 

یم هان؟ ایدیوونه انقدر چرا تو نرو، مخم رو ستاره -

؟نون این تو بمون   خوای  پوش،یم جا این احمق، دون 

ی،  میکشه توجنازه خونه این از آخرش شوهرت میمی 

ون ه یا من ...بی   شده هرجور جا این از یا کنمیم آدم رو نی 

م  .می 

 

 چقدر .آیدیم امجنازه دنبال آخرش پوالد گفت،نیم دروغ

 .است شکن کمر ایآینده چنی    این حدس
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 :بست چشم و گذاشت رسم طرف دو را هایمدست 

ه بخدا بابا باشم، تارخ مثل ییک کناره که اینه از بهی   -  نی 

ا از ییک دهن تو روزی اون ه کوبید دخی   از دوتا دخی 

ین برنگشته، حاال تا و شکسته دندوناش  اششکنجه کمی 

  .جاستاین آدمای دست رو سیگار کردن خاموش

  بکشتت؟ خواییم

 

ه نگران و سوایل و کرده باز چشم امجمله پایان در  اشخی 

 :کردم پرت عقب را دستش بیخیال که شدم

 برابرده من بیاره رسم بال بخواد این بابا، کن ولمون -

این بودن از بهی   خییل تارخ کناره بودن ،میدم رو جوابش

  .جاست

 روش، ایناهم کردم تحمل درد کیل کلفته، پوستم من

 .رسجدت نباش ترسو انقدر

 

 مرگ خواستم،نیم را تنهان   رفتنش، قصد از شدم غمگی   

 .نیست جالب اصال تنهان   در
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 با افتادن در بمون، جاهمی    و درنیار بازی خر لطفا آذر -

ه  این دهن میتونه که تارخ فقط نیست کیس هر کاره نی 

  فهیم؟نیم چرا کنه چفت و زن

 

 تکان بروبابا معنای به را دستش و کرد درهم را اشچهره   

 :دادم

  .هم تو کردی گندش بابا برو -

 

 :کوبیدم زانویم به دست ناله با

 آروم چرا خوابیده، هاتچشم تو رسر  انقدر چرا تو دخی   -

ی،نیم   داری؟ کرم گی 

 

لب یگوشه که بود دار خنده امجمله کجای دانمنیم

 :خورد چی    هایش

بازی انقدر نباش، ترسو انقدر -  جااین درنیار، حقی 

 بگو شوهرت اون با باش زن یکم نداره، سودی موندنت
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ت یم تارخ ببینیم تا شو نیست رسبه آروم، جای یه بی 

 .کنه غلط چه خواد

 

 :گذاشتم کنارم و درآورده را شالم و کشیدم آیه

  بودم؟ جوریاین اول از من کن  یم فک -

ی تو قبال من نبودم، نه صحنه پشت و بودم رسوان کالنی 

  .کردمیم فعالیت گریم کاره تو  ماموریتا ی

 این از منم .بمونم ساکت پوالد خاطرهبه مجبورم االن، اما

 !چیه؟ چاره ویل نیستم راض   وضع

 

  نکنم؟ اعتماد پوالد به توانستمیم مگر

 اشقیافه نه .بود کرده خود مطیع هم مرا ناخودآگاه پوالد

 نگاهم در انقدر چرا دانمنیم اما، اخالقش نه و بود خاص

م و ارجمند  !است محی 
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. 
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 غم، از مملوء و پایی    رسی با من و آمد جلوتر آذر

ه نگاه سنگین    .کردمیم احساس را اشخی 

بریم شدنت دزدیده ...به تارخ با پوالد همکاری ماجرای -

  گرده؟
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 همکاریی  این ماجرا .بود درست از تر درست حدسش    

بریم شدن دزدیده همان به غم، و جدان   از پر و شوم

 .گشت

 در و نشستمیم رسجایم عاقل آدم یک مانند شب آن اگر

 اینجا اکنون کردم،نیم بدبخت را خودم باران   هوای آن

 .شدمنیم بندی قالب گچ با تمام ماه دو و نبودم

 :داد تکان را رسم و کشیدم سوزی جگر آه

  نیست قرار چرا دونمنیم اره، -
 
 نشونم خوش روی زندگ

 مون،خونه اومدین بچه اون با تارخ و تو که شن   .بده

گچ رسر  از من و بیمارستان بودیم رفته پوالد و من صبحش

ین بودم، شده راحت بدنم های  پوالد کناره رو روز بهی 

ی  و شد عوض چی    همه تارخ اومدن با اما، بودم کرده سی 

 چه تو خوادیم پوالد که فهمیدم من  برگشت، ورق

 صبح خوده تا بشم، مانعش کردم سیع بره، منجالن  

 رو مرگ ...نبود تنم توی جون دیگه که کردم گریه انقدر

 پوالد اما، کرد،یم درد قلبم دیدم،یم پوالد قدیم چند تو

 ییک به دست تارخ با ...نیست و نبود کن گوش حرف
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 تونهیم تارخ فقط کنه، پیدا و شخص اون بتونه تا کرده

  .نیست روشن ماجرا این به دلم من اما، کنه کمکش

ی ازش مطمئنم بهش کردن کمک قبال در هم تارخ  چی  

 کیس به تارخ قطعا .نیستم مطلع ازش من که خواسته

  .کنهنیم کمک الیک

*** 

 تا هایمانرس بودیم؛ کشیده دراز رسجاهایمان دور هر

 با که شن   از پس درست بود، همراهمانتلفن در گردن

ه زدم حرف پوالد  کون  گوشت همراهتلفن یک صبحش نی 

 بود ُرند یشماره یک آن در که داد دستم به تهدید کیل با

 باشد مهم ماجرا اگر و شدیم وصل تارخ همکاران به که

 .کردندیم وصل تارخ به را تماس

 

ه انگار     چرا بود؛ ترمطمی    من از تارخ، از تربدقواره ینی 

 کردنیم رد را رستم خانهفت تارخ با صحبت برای او که

 .گرفتیم تماس خودش با راست یک و
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 با را توپم داشتم سیع سخت و بودم بازی حال در    

دم  پریدن با که کنم شوت روروبه دیوار به ها،دکمه فرسر

ء  از تلفنم و پریده جا از ترس با هوان   نزدیکیم در شر

 دیوانه آذر به زده وق هان  چشم با و شد شوت دستم

ه  :دادیم تکان را هایمشانه تندتند که شدم خی 

- ،  یه ازش باید بزن زنگ پوالد به جدت رس سن   سن 

ی  ...بی   چی  

 

یاد با که کشیدم جییع   و زده عقب را هایشدست هوان  

ه آوری  :آوردم پایی    را صدایم نی 

 آدم؟ رو پرنیم جوریاین شد آب زهرم !خایلخال خر -

 

 بازویش به را مشتم که شد باز خنده به هایشلب    

 :کوبیدم

 .گرفت درد قلبم رو، فکت ببند -
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 :داد ادامه را اشقبیل یجمله و گفت داریکش ایش

ه چه بابا ای -  بزن زنگ شوهرت به توام، لوش چقدر خی 

  .دارم کارش

 

 :انداختم باال ابرون  

 چیکار؟ -

 

 :چرخاند حدقه در را هایشچشم   

 رو شوهرش که شهیناز صبح تنهاست، خونه تو شاهی    -

 بردیمشون بود، بد حالش که شوهرشم رفت، حال از دید

 .بیمارستان

 

ن   من چرا گ؟ بود؟ برگشته شیوا؟ پدر شهیناز؟ شوهر

 پس؟ بودم خی  

 

 برگشت؟ جدی وای -
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ین برایم این کشیدم، راحن   نفس       :بود خی   بهی 

 .من بودم نگران خییل عایل، چه آخیش، -

 

 :کشید پوق  

  .نه یا خونه رفی    بفهمم من بزن زنگ شوهرت به بابا -

 

 :چرخاندم هوا در دوران   را دستم

 بزنم زنگ پوالد به تونستمیم اگر من ها، تو خوشه دلت -

  .بابا خوردیم فحش ازم وعده چهل روزی

 

 :شد گرد هایشچشم

؟ یعن   -   ج 

 

 :کشیدم دراز دوباره     
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، یعن   -  فهمه،یم تارخ کنم خطا پا از دست بخوام همی  

 رفتم شهیناز یخونه از که روزی تو، دون  نیم رو این تازه

 ازم و باشیم تماس در بود داده پوالد که ایمخق   گوشر 

 ...حن   فهمید کجا از اصال دونمنیم برداشت،

 

 نگاهش شک با و شد گرد هایمچشم خوردم؛ را امجمله

 :دادم ادامه و کردم

؟ بهش تو -   نگفن 

 

 :داد تکان طرف دو به را رسش    

 .مخفیه گوشر  اون نداشتم خی   اصال نگفتم، خدا به نه -

 

 از کاری نه یا باشد گفته بالخره انداخت، باال را هایمشانه

 .نبود ساخته من دست

 از دست نیست، ساخته من دست از کاری حال هر به -

 .شوهرم بغل ندازتمیم پیچ کفن کنم، خطا پا
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 .برگشت رسجایش و کشید پوق  

 

 

 

. 
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 فرد تلفنش یصفحه در را رسش و پرید رسجایش هوان  

ک .دادم تکان برایش تاسف از رسی .برد  انگار دیوانه دخی 

 .بود وصل برق به

 

 که این فکر اما، کنم مار را کرمم رفتم توپ آن خیالن  

ون رسم از دارم مخق   گوشر  من فهمید کجا از تارخ نیم بی 

 .رفت

 !آه

     

 پرس،دوست برای فقط مخق   گوشر  ماجرای زمان      

ها  ازدواج وجود با و سن این با من اکنون اما بود دخی 

 که تارخ ترس از هم آن داشتم مخق   گوشر  کردن

  .گرفت را مچم متاسفانه
 
 شده فیکون کن کال من زندگ

 .بود

 کنارم واقعا و باشد مدافعم زندگیم در پوالد که این جای

 از من کرد،یم سی   سینه برایم آذر، مردم؛ دخی   باشد،
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 و بردمیم پناه تارخ یشماره به بد اتفاق افتادن ترس

  بود؟ کجا شوهرم

 .اعلم و هللا

 

 که شب آن هایصحنه و شد گرد هایمچشم ایلحظه    

 مانند هایمچشم جلو آمد خانه به شهیناز برادر احمد

، .گذشتیم فیلم ، لعنن   ...لعنن   لعنن 

 ثبت گینس در نباید اسمش چرا من مانند پرن   حواس

 !شود؟

 

م جایم از که بود زیاد آنقدر کارم آوردن یاد به شوک      بی 

 به برانگی    تاسف حایل با و بکوبم پیشانیم به را دستم و

ه آذر ه سوایل که شوم خی   :بود شده امخی 

 .من   از بدتر که تو چته؟ -

 

 :نالیدم تقریبا و کوبیدم امپیشان   به را دستم دیگر بار دو
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 ...فهمید چجوری تارخ اومد یادم االن -

 

ه گیج و انداخت باال ابرون   آذر  :دادم ادامه .شد امخی 

 تو و بود اومده شهیناز داداش احمد که شب اون لعنن   -

 زدم،یم زنگ تارخ به داشتم من موندی تنها حیاط داخل

 که خط هفت این وگرنه بود، داده بهم و ششماره پوالد

 .فهمیدنیم

 

 :کردم نفرین حرص با

گ ای -   .میشه ناامید عقلم از رسما بفهمه پوالد احمد، بی 

 

 :زد خندینیش

 تارخ آخرش و اول بعدشم فهمیده، االنم تا پوالد بیخیال -

 تحت پوالدم گوشر  درصد نود احتمال به دیگه؛ فهمیدیم

ل،  فهمید زودتر تارخ خوبه باز میشه، چک تماساش کنی 

 .نکشید درازا به
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 روی را ساعدم و کشیدم دراز دوباره کشیدم؛ پوق      

  .گذاشتم امپیشان  

اهه  .گفتنیم هم بی 

 

 شالش برداشی    با آذر که رفتم همراهمتلفن سمت باز  

 .کرد باز را چفتش و رفت اتاق در سمت

 درست دعوا خواهدیم باز نکند .پریدم جایم از رسیــــع

 کند؟

 

ی؟ کجا آذر -      ...نکن درست دعوا تروخدا می 

 

 :پرید حرفم میان

 گردمبریم و زنمیم زنگ یه خوابن، همه کدومه، دعوا -

  .هابمونم در پشت نخوان   رسیــــع،
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ه شک با  دادن تکان رس جز کاری آخر در و شدم اشخی 

 .دهم انجام نتوانستم

 

 

 

 

.  
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ی صدای با ون اشاسلحه از که تی   را رسم جهید، بی 

  .چرخاندم سمتش
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 .بود داده حالت تغیی   ثانیه چند عرض در راحت چقدر

 از آرامشش این منشا و بود آرام کامال آمد که ابتدا

 یط اکنون اما، بود محبون   شیوا پدر شدن پیدا خوشحایل

 و داده حالت تغیی   چنان ایثانیه چند تماس یک

  .شود نزدیکش نداشت جرات کیس که بود خشمگی   

  .بود آشنا برایم خوردنش حرص و خشم

 تا گرفتیم تماس او با اشناپدری که هان  وقت همیشه

 .شدنیم آرام کردنیم خایل اشیا رس را حرصش

 

بچه بود، روزگار هایخط هفت آن از تارخ ناپدری    

 عنوان به را تارخ همیشه دادند،یم درس را شیطان هایش

بال  .بود سلیمان نامش انداخت؛یم جلو سی 

ی در که زمان   مافوق هایهدف دقیقا کردمیم کار کالنی 

 با بود قرار و بودند فرزندانش و سلیمان هامون های

  .نشد اما، بیندازیم گی   را هاآن تارخ از استفاده
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 نفر چند و تارخ و شد فیکون کن چی   همه راه یمیانه

 در پرسانش و سلیمان و بودند مانده باق   میدان در دیگر

  .بردندیم رس به کامل امنیت

  ...نشد اما بودیم هاآن قدیم یک در دقیقا

ه و مدافع زیادی تارخ چون شاید  .بود خون   بالی سی 

 و کندیم دافع هاآن از آنقدر چرا دانمنیم هم هنوز

 را هاآن و است یشانرسبریده دیدن آرزویش همزمان

 !کندیم صدا «خون هم»

 

 در هاشلیک صدای توقف با که پیامیک اعالن صدای با   

 تنظیم اماسلحه یدسته زیر دوباره را دستم پیچید، جو

ه هدفم به کردم،   .شلیک ...و شدم خی 

 قبیل، یگلوله شلیک سوراخی  از باالتر کیم دقیقا، گلوله

  .کرد تربزرگ را هدف روی سوراخی  و کرد برخورد

 وصل چون   به بودند، کاه و هازارن   از ایدسته هاهدف

 یچهره عنوان به کارتون   ایدایره هاآن روی بودند، شده

 برای ایمسخره دهان و چشم که بود گرفته قرار هدف،
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 تر،کجدهان کج، هایچشم بود، شده کشیده هاچهره

  .شکل زمین  سیب دمایع   و تی    هایدندان

 

  !بزنن تگنده -

 

تلفن کوچک یصفحه به چرخاندم، تارخ سمت را رسم    

ه همراهش  چند دخی   آن جلیل، من، صدایش با .بود خی 

  .ایستادیم حرکت از تارخ افراد از دیگر فردی و صدا

 

 :شد نزدیکش قدیم جلیل

ی -   آقا؟ شده چی  

 

وع تندتند     :زد غر و کرد تایپ به رسر

ه این - م یه کرده ول تنها رو بچه جمع حواس یدخی   خی 

  .اومده یادش االن نداده،
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 :پرسید گیچ   و اخم با جلیل

 آقا؟ کدوم -

 

 :داد رس جیبش در را همراهشتلفن    

 تنها خونه تو رو محبوبیا یزلزله ایلخونیه، همی    -

 بچه این ن   بفرست رو ییک بگه، اومده یادش االن گذاشته

 .نمرده تا

 

 

ی صدا چند دخی   آن  :زد پوزخندی و کرد در تی 

  !پپه -

 

جر تارخ     ی می    دیوار به و رفت خطا که کرد در تی 

 :کرد برخورد

 .خفه -

ون را همراهش تلفن و کشید پوق   جلیل  :کشید بی 
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ه این به گفتم که من آقا - ، اعتباری دخی   حرف شما ن 

ه این ندادی، گوش منو  بلده زورگ کفششم بند دخی 

 .ببنده

 

 

 :گفت تمسخر با صدا چند دخی  

 .پس مامانیه تیتیش -

 

 ینقطه دو مامان   تیتیش و ایلخان   آذر .زدم پوزخندی

 .گرفتندنیم قرار یکدیگر مقابل حن   که بودند دور

 .زدندیم پس را یکدیگر که ربا آهن قطب دو دقیقا

 

ون جیبش از را آن تارخ، همراهتلفن خوردن زنگ با  بی 

 :کرد حکم و کشید

 .نخواستم نظر باشه، خودتون کالهتو رستون -
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  شد دور و گرفت تماس فردی با جلیل

ی همزمان و داد پاسخ را تماس نی    تارخ  .کرد در تی 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۰۰_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 

 ها؟ -
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 من «ها؟» این به نه و دفاعش به نه پرید، باال هایمابرو

 هربار هفته یک تا و کردیم قهر گفتمیم ستاره به را این

یم رگبار به مرا قطعا گرفتم،یم تماس دلجون   برای که

 .داشت فرق قطعا آذر اما، بست

- ... 

 :رفت باال صدایش که شنید چه دانمنیم

  زدی زنگ -
 

  .دارم کار بینم بگو ترسیدم؟ بیک

 

- ... 

 را رسش اش،اسلحه رس با و چرخید خودش دوره کالفه

 :خاراند

یم وگرنه نیستم دکی   ببخشید بعدشم فرستادم، اره -

 .برنگشی    حاال تا چرا فهمیدم

- ... 

 شلیک صدای که کشیدم را ماشه بیخیال و کشیدم پوق  

  .پیچید زباله و کاه پر فضای در
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 نمیاری؟ اسممو نگفتم مگه درد، و تارخ -

 

 مدرگ هیچ که این با چرخاندم، حدقه در را هایمچشم   

 امر همی    و بود محتاط همیشه حال این با نبود شعلیه

 .داشتیم نگه جلوتر همه از را او

 

 :رسید گوشم به بیخیالش صدای

 جذاب یصحنه یه گوشیت پشت زدی زنگ موقعه بد -

 احمقه؛ چندتا کشی    از

  .بود گلوله شلیک صدای

 

 تعجب با و شد کج هایمچشم و دهان پاسخش شنیدن با

 .چرخیدم سمتش

  اکشن؟ یصحنه کدام

ی که اینجا  .نبود خی 
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- ... 

 

 :کرد نچ  

ن که اومدن نه، -  !بمی 

 

 از بعد مغز شل مردک دادم، تکان برایش تاسف از رسی 

 مردم گذاشی    رسکار و کردن مسخره یحوصله عصبانیت

 داشت؟ را

- ... 

 

ه،نیم جونه، سگ -  خودتن مثه همه کردی فک می 

 .بیفی    پس بشنون شلیک صدای

 

 :کرد شلیک و زد پوزخندی  چندصدا دخی  

 .نی   و لوس -

 

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

-... 

 

ییم ازم رو ییک کشی    لذت داری، زن  یم حرف خییل -  گی 

 و کن قطع یا بی   لذت اکشن صدای از و باش ساکت یا

 .نرو مخم رو

- ... 

 

 و کشید پایی    را همراهشتلفن نداده پاسخ بعد چندی

ه  به دوباره و زد خندینیش تلفنش یصفحه به خی 

 .پیوست جمعمان

 

 

 

 

. 
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 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۰۱_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 

ی باز تا ایستاد دوباره هدفش جلوی  اما، کند در تی 

  .شد پشیمان

 را رسش بعد چندی شد؛ خم و گرفت زانوهایش به دست

 :چرخاند دو آن سمت

 .کارتون ن   برید -

 او و من فقط دقیقه چند یط و کردند اطاعت رسعت به

 .ماندیم

 

  .نشست هاکاه از ایدسته روی و رفته عقب خسته
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 .بود قدییم سواری اسب یک کاه انباری

 نعل آثار هاخاک نوازش با باد جریان که قدییم آنقدر

  .بود کرده مخق   را هااسب

 

ه که انداختم تارخ به نگایه چشیم زیر      به زمی    به خی 

 را پایش هر و بود داده تکیه کاه یشده چیده هایدسته

 .بود کرده ول سمن  

 اطمینان شانبیان از که بودم زده هان  حدس بود مدن  

 .کنم باز زبان خواستمیم اکنون اما، نداشتم

ه هدفم به و گرفته گاز را لبم  زیر از را لبم .شدم خی 

 :کردم آزاد دندانم

  شیک؟ به دو چیه؟ -   

 

؟ تو -   ج 

 

ه چشمم یگوشه از     :شدم اشخی 
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 !داری دوسش که این تو -

 

 روی که سوراج   به و کردم شلیک را گلوله بالفاصله    

ه امساخته هدفم  یگلوله چند از دورتر کیم که شدم خی 

  .بود قبیل

  رو؟ گ -

 

 :چرخاندم سمتش را رسم   

 !ایلخان   آذر -

 

 :زد پوزخندی   

 این، ییک بخواد؟ رو این میاد گ ...نظرم به نخور وه*گ -

تشون بخواد گ هر تو، زن یکیم  تو .خره یقی    به قطع بگی 

 .خری هم

 

 :خندیدم گلو در آرام
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  .شدم خر -

اندازی بیخیال  کاه یبسته روی رفته؛ عقب قدیم چند تی 

 نه یگذشته در و گذاشتم کنارم را اماسلحه نشستم،

 :شدم غرق دور چندان

یم پیش که مامورین   هر دوسال ...خواستمشنیم اول -

کت من رو اومد  سقف یه زیر باهاش فقط تا کردمیم رسر

 یاسمن که کاری خورد،یم بهم حالم دیگه هازن از .نباشم

 از هم همه از بیشی   و نبود درک و بخشش قابل کرد

 گذاشت .زد نارو بهم خودم انتخاب بودم؛ ناراحت خودم

 گفی   یم ،بچسبونن بهم ناتوان برچسب خواهرام

 موفق دوبار کردنیم فکر چون نمیشه، شبچه داداشمون

، درمان باید ضعیفه، تو ینطفه گفی   یم بهم نبودم،  بیسر

، فالن باید بدی، آزمایش باید  تا میکشه طول خییل کن 

، قوی  کرد، الغر یاسمن چاقه، یاسمن گفی   یم اوایل بیسر

 هر از مشکل گفی    بعدش شد، سقط بچه و شد باردار

 یشبه و شک دادن، آزمایش برای نرفتم وقن   .دوتاتونه

  .پیچید فامیل توی بیشی   ضعیفم من که این

 

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 :گفت طعنه با تارخ

 هللا،بسم االن خب نخوردی، پچ   هیچ هم دوسال -

ردی؟  .کن ثابت خودتو مر

 

 

 :خندیدم آرام و تلخ

  الیکالیک سال دو من -
 
 حروم ستاره و خودم برای رو زندگ

 امنیت از خیالم باید کنم، ریسک نمیتونم هم االن کردم،

  باشم، زندگیم رس باشه، راحت ستاره
 
 دوسال که ایزندگ

  .بود ریشه و اساس و پایهن   تمام

 
 

 اما خر، من باشه، خره، کنه ازدواج ستاره با هرگ مییک

 براش بود، منتظر من یخونه تو تمام سال دو ستاره

 ستاره اما بودم ازش خطا یه منتظر و بودم گذاشته مراقب

 آسه رفت، آسه نرفت، کج پاش نکرد، خطا پا از دست

 تنها شاید .داشت نگه روشن رو مخونه چراغ و اومد

 نیستم حاض   حال این با اما درازشه، زبون همون مشکلش

 .کنم عوض کیس با اونو
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ه حیسن   کمال در لحظه چند       آخر در و شد امخی 

 :کرد باز زبان

 قایل تو شبونه باشم جات من خری، تو یعن   همی    و -

 .گرگا جلو ندازمیم کنمیم اشلقمه

 

 مرد این .شد فیکون کن حدسیاتم .افتادم خنده به آرام

 یک به یحتمل .هیچ دیگر که آذر کندنیم تحمل را ستاره

  .میکشد طالق به کار نکشید هفته

 

 از نی    من افتاد، راه به در سمت و برخاسته جایش از    

 رسش پشت ها،کاه از شلوارم تکاندن با و شدم بلند جایم

 .افتادم راه به

 

ون در از دست کوبیدن با و بسته را انباری در و رفتم بی 

 بزرگ در از دستم بر نشسته خاک رسر  از یکدیگر، به هایم

 .شدم راحت انباری،

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

  چطور پس -
 

 خوای؟یم بچه مییک

 

 :انداخت چن   نگاه   

 .توله گفتم بچه، نگفتم -

 

 :خاراندو را گردنم

 .ج   هر حاال -

 

 :داد تکان چندبار را رسش

 و دمش و بندازه پس توله مواسه میشه پیدا ییک بالخره -

 .کارش ن   بره و کولش رو بندازه

 

 :زدم پوزخندی

 گذره؟یم شبچه از گ -
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 :داد دستم به را دوم کاسکت کاله و شد موتورش سوار    

 .زدننیم پرورشگاه االن گذشتنیم شبچه از کیس اگر -

 

 را موتورش و گذاشت رسش بر را کاسکتش کاله همزمان

  .کرد روشن

 :شدم سوار رسش پشت

 .بگی   پرورشگاه از ییک برو خب -

 

 :گفت کاسکت کاله زیر از شده بم صدان   با و کرد نچ  

 هم باشه حالل و حروم وقت اون باشم، من باس آقاش -

 .منه یتوله چون نیست، مهم دیگه برام

 

 را کاله .دادم تکان برایش تاسف از رسی و زده خندینیش

  .داد گاز که گذاشتم رسم بر
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. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۰۲_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 آب بطری .شد بلندتر هیاهو صدای رینگ، به ورودش با

دم را دستم درون   .فرسر

 با دیگر گرویه بودند، بدخواهش و دادندیم نهیب گرویه

 و کردندیم تشویقش رینگ در او، از قبیل شناخت

ه سکوت در که بودم من تنها میان آن  .بودم اشخی 
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یم را هایشدست مچ رینگ در عریان ایباالتنه با    

 و پریدیم پایی    باال که دوم مبارز به توجهن   و چرخاند

یم خوان   رجز تارخ به رو همزمان و کردیم گرم را بدنش

 .پیچیدیم دستش دور هاراباند بود؛ پایی    رسش او کرد،

 بیخیال بعد اما، بودم کارش این مخالف گذشته سال چند

 .کردمیم تشویقش عیل با و ایستادم کناری مخالفت

 گونه این با و داشتبرنیم دست درآمدش راه از او

 هرچند .آورددریم نان شدن کبود و ریخی    عرق زحمت،

 .دارد نی    دیگری درآمد راه کنمیم حس اخی   این که

  .نیست حرام پول که مطمئنم فقط

 در حرام ریال یک باشد هم دنیا آدم بدترین اگر حن   تارخ

 .ندارد جیبش

 پول اما، بسته عنکبوت تار هایشجیب که هان  وقت بوده

 .ندیده خودش به حرام

 

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بود معلوم و بود کرده باد کیم بندورزشر  لثه از دهانش    

 من اجبار به هم اکنون نیست، راض   وضع این از اصال

 ترمیم برای که پویل از بند لثه پول قطعا خریدیم را بند لثه

 .است ترضفه به خییل شدیم گرفته دندان

 

 دهان، به سوت داور و ایستادند دیگر یک مقابل دو هر

 گذاشته نفر دو هر فراخ و ستی   یسینه بر را هایشدست

 .بود

 سوت صدای که نکشید طویل و کردم خیس را هایملب

  .درآمد صدا به آغاز

ین تشویق و کون  پای از لحظه هر فضا یم ترخفه حاض 

  این و شد
 

  .کردیم بیشی   پرمرصف زرد المپ را خفیک

 

 وحیسر  تارخ رساند،یم پایان به را خوان   رجز باید مبارز    

یم تمام بد خییل برایش بشنود، تریاضافه حرف است

 .شود
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 دسن  پیش تارخ که بکوبد را مشت اولی    تا آمد جلو مبارز

 از آورد؛ فرود مبارز فک در را مشتش زودتر و کرده

به شدت  رس که بود قدری حریفه انگار اما، شد خم ض 

ب،  شکم در را مشتش و کرد استفاده شدنش خم از ض 

 .کوباند تارخ

 

 و بود درآمده لرزه به هیاهو و کون  پای شدت از زمی   

ی هنوز ط سو آن از نشده چی    چه که این رس هابندی رسر

 .بود شده آغاز شودیم برنده کیس

 

 بیابان   غویل با که چرخانده را رسم امشانه لمس با    

 :شد خم بالفاصله که پرید باال ابروهایم و شدم مواجه

 !داره کارتون آقا -

 

سم خواستم      هاپله سمت بالفاصله که آقا کدام بی 

ه فردی به دقت با من و کرد اشاره  چند میان که شدم خی 

ه رینگ به دیگر بیابان  غول   .بود خی 
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 آمد؟یم اینجا به هنوز

 !استنکردن   باور 

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۰۳_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 پر بیشی   یدرجه نی    ابروهایم رفتمیم باالتر که پله هر

 .شدندیم خم و پیچ
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ه رینگ به هنوز او  ترپایی    یپله که زمان   دقیقا و بود خی 

 :داد سوق سمتم را نگاهش بودم، ایستاده او از

 .افتادم زحمت به شناختنت برای !تصادق   چه !پوالد -

 

ه  :کردم باز لب بالخره طوالن   مکن   از پس و ماندم اشخی 

 .همون   هنوز شناختمت، رسیــــع من برعکس !سلیم -

 

 کرد سیع توان تمام با اما، ماسید اشمسخره لبخند    

 به را نگاهش .دهد تغیی   را صحبتش جهت و دارد نگهش

 :دوخت رینگ

اتژی عاشق من خدایا اوه -  الهه یه مثل م،بچه این اسی 

 .کنهیم رفتار رینگ توی
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ه تارخ به و چرخیده شد، لبم بر نقش پوزخندی      خی 

 سلیمان پرسان که دانمیم خوب من نداند هرکس .شدم

 .اندتشنه خوانده برادر این خون به چگونه

 

به تارخ  :داد ادامه سلیم و کوبید محکیم ایض 

 ...قدرت پر قوی، -

 

 رس به کوبیدن با تا برد باال را پایش حریفه موقعه همان

به تارخ  خییل تارخ که کند تمام را کار و کند اشفن   ض 

 نقش کوچیک دادن هل با را حریفش و داد خایل جا رسیــــع

 .کرد زمی    بر

 

 .دقیق و ریزی برنامه با حرکتش هر فرز، و تی    -

 

 :افزود حرست با و کشید بلندی آه
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 بچه این مغز فروش کنهیم کار ساعت مثل مغزش لعنن   -

 .کنهیم تامینم سال ش تا

 

 که انداختم منفورش یچهره به نگایه امشانه روی از     

ه و شده خم اندگ  :شد امخی 

 میای، نظر به جذاب خییل هازخم این با ...پوالد تو و -

 کار توی پا بخواد دلم شاید .بشن خوب نذار !لعنن  

 کرد، درآمد کسب تنت تمام از باید تو بذارم، جدیدی

 خییل بشه، همکار تارخ با دوباره بخواد که تو مثل پلییس

یم .درآمده و منافع پر البته صد و خواستن   جذاب،

 .پرس خوامت

 

 :انداختم پایش تا رس به نگایه

 بهت بیشی   بدن اعضای قاچاق شغل نظرم به درسته، -

ین دار، طناب از آویزونت گردن موقعه اون میاد؛  بهی 

 .خورهیم رقم سال قاب
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خنده در من و خندید بلند و کرد پرت عقب به را رسش

یم امتکهتکه دارد چگونه که دیدمیم هایشچشم در و اش

  .کند

 

احت دقیقه ده که داور سوت صدای با یم اعالم را اسی 

 به سلیم صدای که بروم تارخ سمت تا چرخیده .کرد

 :رسید گوشم

 .پرس گذرهیم خوش خییل باتو ببینمت، بازم خوادیم دلم -

 

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۰۴_پارت#
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 عسکری_لنا#

 

 

 

 از ها،پله کردن یط از بعد و شد لبم بر نقش پوزخندی

 باال را خودم رینگ یلبه گرفی    با شدم، رد جمعیت میان

 رینگ زمی    روی رفتم؛ سمتش به ،شدم وارد و کشیده

 از عرق و زدیم نفسنفس بود، آویزان رسش و بود نشسته

 .باریدیم رویش و رس

 نگاهش و آورد باال را رسش که نشستم زمی    روی جلویش

 .دوخت رسم پشت به را

ه سلیم به که این حدس  .نبود سخت است خی 

 

دنش، و فکش گرفی    با      و شد جمع هایشاخم کیم فرسر

 بند لثه رسعت به که گرفت فاصله یکدیگر از هایشلب

ون دهانش از را  .انداختم دور و کشیدم بی 
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ون جیبم از دستمایل  خروج با که دهانش آب و کشیدم بی 

 .کردم پاک را بود کرده خیس را هایشلب بند، لثه

 

 :دادم دستش به را آب بطری

 .نکن نگاه بهش -

 

 :دوخت من به را هایشچشم رسش کشیدن پایی    بدون

 .پیشش رفن   کردی بیخود -

 

 :کشیدم پوق  

 .باش داشته سیاست یکم -

 

 :کرد پایی    باال چندبار را رسش

 .درمیارم پدرتو -
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 :زدم کچ   لبخند

 .درنمیاد گوره تو -

 

 که شدم بلند جایماز اجبار به نی    من و شد رسپا    

 :داد تکان آمی    تهدید را اشاشاره انگشت

 بغله ندازمیم رو رست شدی نزدیکش دیگه بار یه ببینم -

 .درازت زبون یزنیکه

 

 :کوبیدم عرقش از خیس و لخت یسینه به آرام را دستم

رد ببند -  .زنمه اون باشه هرج   مر

 

ه      هخی   را بطری فقط نزد، حرق   و کرد نگاهم خی 

 آب و برد عقب به را رسش درش، کردن باز با و برداشت

 .کرد خایل صورتش و رس روی را بطری

ه و رسخ بدن از آب  را رینگ کف و افتاد راه به اششده تی 

  .کرد خیس
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 تکان را رسش بار چند و چندین و کشیده پایی    را رسش

 .شد پاشیده اطراف و دور به موهایش در آب که داد

 

 به را موهایش هایشدست با و داد دستم به را بطری

  .داد عقب

 روی افتاده آب قطرات و کشیدم صورتم به را دستم

 .کردم خشک را صورتم

 

 .کنیم خاک رو خانسلیم ینوچه بریم -

 

 متوجه رسم، پشت به نگایه با و انداخته باال ابرون   تای

 .نبود سلیم ینوچه او که قطعا .شدم حریفش

 :چرخاندم تارخ سمت را رسم

 نیست؟ تحریفه با که منظورت -

 

ه      :زد خندینیش حریفش به خی 
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 !اتفاقا چرا -

 

اتژی از پیش دقیقه دو موزمار سلیم     یم حرف تارخ اسی 

 .که زد

 

 تارخ یشانه به را دستم و دادم تکان تاسف از رسی

 :کوبیدم

  .فقط بزن زمینش -

 

 شدیم نزدیک یط با حوصلهن   که جوان   پرس به نگایه

  .انداختم

 خشک را رینگ خییس تا آیدیم منت و زور با بود معلوم

 .کند

  .شد رد کنارم از و داده تکان رسی تارخ

ون رینگ از ه تارخ به رفی    عقب با و رفته بی   که شدم خی 

انهن   ن   .برسد پایان به نی    دقیقه چند این بود منتظر صی 
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 به حریفش کردن خاک برای را بودنش حریص اندازه

 به که کاری هر در همیشه تارخ که البته و دیدمیم وضوح

 .بود حریص شود، منجرب منفعتش

 

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۰۵_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

فت درحال برعکس چی    همه انگار   .بود پیرسر

 اما بود گذشته دقیقه پنج بود، شده شل بدنش انگار تارخ

بات اثر بر هربار تشویق و شدیم کوبیده رینگ کف به ض 

 .گرفتیم باال ها

مشت و مشت هایمدست و بود شده تندتند هایمنفس

 بسته کل به چشمش یک و بود پر خون از تارخ دهن تر،

 .بود شده

 

 شدنیم ترمچاله بعد به جان   یک از دستم درون بطری

  .بود شده نابود رسما که چرا

نیم امان خود به و شدیم پر هایشپیک هاپله باالی سلیم

 را سیگارش افتادیم هایشپیک میان ایوقفه هر در و داد

 .کردیم دود

 

وبات بوی بود، آورخفقان زیرزمی    هوای  بوی الکیل، مرسر

 بود کرده بین  پیش که کس هر ها،تماشاج   الکیل دهان
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جیب مانده باز دهان   با تعجب کمال در شودیم برنده تارخ

  .کردیم خایل را هایش

ط وط و رسر  همه اکنون از و بود شده فیکون کن هارسر

وط در بردشان  .گرفتندیم جشن را رسر

 چرا و بود خوشحال مسئله این از هم سلیم نداشتم شک

 !نباشد

 

 بودم منتظر لحظه هر که بود بلند آنقدر هایمنفس    

 .بشنوند را هایمنفس صدای همه

 و گرفت باال هیاهو رینگ کف بر تارخ تن شدن کوبیده با

 .شد ریخته رینگ کف دهانش در خون

، د پاشو ...مرد بلندشو -  آخه؟ چیشد لعنن 

 

 لعنن   .بودم دلیل دنبال و گرفتم چنگ به را موهایم

 است؟ ترقوی او از حریفش کنم قبول چگونه

      

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .کوبیدم رسم پشت دیوار به را مشتم

ون را زبانش و نشست کمرش بر رسخوشر  با حریفش  بی 

 .آورددریم را سواران اسب ادای آورده

ه تارخ به ملتمس و کوبیدم دیوار به را مشتم  .شدم خی 

 

 .گرفت سیگارش اژ عمیق   پک کن انداختم سلیم به نگایه

 

 تارخ کمر از را حریف داور و کوبیدم دیوار به باز را مشتم

 :گرفت دست به را بلندگو زدو کنار

ط خیلیا انگار خب -  !شدن برنده رو رسر

 

 

 .گرفت باال هیاهویشان بودند شده برنده که هان  آن تمام

 

  !شد؟ تمام
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 :خندید بلند داور    

یک شدنتون برنده این با منم -  من با همه خب .بدونید رسر

وع  .یک کنید؛ رسر

 

 نه

 

 .دو -

 

 !ممکنه غی   این -

 

 

 

. 

 

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۰۶_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 .دو -

 

 !ممکنه غی   این -

 

؟ امید سوی کور .کردم نگاه اطرافم و دور به      کجان 

 

 .سه -    

 

ه لعنن   دوختم، تارخ به را امشده درشت هایچشم  امخی 

م .بود  ...پس است خوب حالش بخورم قسم حاض 
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 .چهار -

 بکنم؟ باید چه

 

 .پنج -    

 

 و دویدم رینگ سمت اما، دانمنیم را چرایش دویدم، هوان  

 بسته تارخ، سالم چشم یک چگونه که دیدم چشمم دو با

 .شد

 

 .شش -

 

 .زدم پس محکم را جلویم مست مرد

 .هفت -

 

 .کردم رد بیابان   غول دو میان از زور با را خودم
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 .هشت -

 

آخر رسخوشر  با داور  :زد را تی 

 دوستای کنید آماده رو پوالتون کنیم، تمومش باید انگار -

  .من

 

 

 بازش رسعت به و زدم چنگ را می    روی آب از پر بطری

 فشار را بطری هوان   رینگ، به شدن نزدیک با و کردم

 .ریختم صورتش در و دادم

- 
ُ
 ...ن

 

 .شد جمع هایشاخم
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 که زد چنگ را دستم فردی کار این از پس بالفاصله

 بلند آخش صدای کردم؛ پرت سمتش را دستم ناخواسته

 .آمد رسش به بالن   چه داندیم خدا شد،

 رینگ در را خودم بود، ماسیده همگان دهان در حرف

 .کردم پرت

 

 :کرد پخش رسم در را صدایش داور بلندگوی

 !داره هواخواه بدجور اینجا ییک انگار -

 

 :رساندم لبم کنار را گوشش زدم، چنگ را موهایش     

 .توان از نون لقمه یه منتظر آدم گله یه احمق -

 

 :شد مغزم مزاحمم باز داور صدای

ون، بندازینش -  که بدین بهش حسابیم درست درس یه بی 

 .کنه مختل منو بازی نخواد باز
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 ...دارد ادامه داستان این

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۰۷_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 دستم پشت با و کرد تف را دهانم در یآبهخون دوباره

 .کردم پاک را دهانم

یم تراش را مغزم زیرزمی    از دیگران شادی هیاهوی صدای

 .داد

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 آنقدر شدم، خایک و کردم خایک خوردم، هم زدم، هم

 شدت این شدم، خودم کردن تمی    بیخیال حن   که خایک

 .کردیم داغ آب حمام طلب بودن خایک از

 با همراه و رفتم کش را شانییک یاسلحه نی    آخر یلحظه

 نشین   عقب به وادار را هاآن توانستم خودم یاسلحه

 .کنم

 مغزم، از بیشی   یاستفاده اشیا، رفی    کش در همیشه من

 اگر که داشتم نی    را هایمقلدری هرچند بودم، معروف

 .نبود الیقم رسگردی منسب اصال نداشتم

 

به با       که آوردم باال را رسم خورد امشانه به که ایض 

 شتاب پر و سنگی    رسیــــع، هان  قدم با سلیم موقعه همان

 .افتادند راه طرفم دو از هایشنوچه و شد رد کنارم از

 :گفت و کرد باز را ماشینش عقب صندیل در

 .پوالد ببینمت بازم خوادیم دلم -

 

 :زدم داد کشمیسر  اعصان   با و بردم باال را صدایم
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  توام؟ با دیدار مشتاق من گفته گ وقت اون -

 

 :انداخت من به نگایه اششانه از و زد پوزخندی    

 .برییم لذت من با نشین  هم از باش مطمی    -

 

 نخودیی  مغز مردک گرفتم، چشم او از و چرخانده را رسم

 .خودپرست

 .زمی    کوبدشاننیم که دیده چه هااین در تارخ اممانده

 
 
 .نیست شکمشان در راست یروده یک خانوادگ

 

 از و شدند سوار نی    هایشنوچه و شد ماشینش سوار    

 در که ماند خاک و گرد و دود فقط برایم هایشانماشی   

 .رفت حلقم

، بود مرده داخل که هم خان تارخ  ناکجا این در بسالمن 

 کامل ماه نور جز و آمدیم گرگ یزوزه صدای که آبادی
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بریم خر با باید من شد،نیم دیده نقلیه یوسیله چند و

 .گشتم

 

 دست نیست، و هست هرچه بیخیال زدیم گولم شیطان

م را زنم  آبم یا بود کم نونم .بروم کیل به شهر این از و بگی 

 خدا آه اگر این افتادم؟ هچل در و کردم بد زنم با که

مدامن که نیست  !چیست؟ پس شده گی 

 

 به هاریزهسنگ سنگی    شدن جاجابه صدای شنیدن با   

د شهر به را من بگویم هست که هرکیس کردم فکر این  بی 

 .نیست کیس هر که فهماند مرا کنارم نشستنش اما،

 :کوبیدم زمی    به محکم را دستم در سنگ

 .رفتمیم دفنت و کفن مجوز دنبال داشتم -

 

 :کرد متعجبم آلودش درد صدای

 .بابا نخور وه*گ -

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۰۸_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 .کوبید زمی    بر را سایک که چرخاندم سمتش را رسم

یم دیده تارییک در حن   داغان   این و بود داغان صورتش

 .شد

 !ترکیدی -
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 :غرید   

 ...االن بودی نزده زر آخر یلحظه .ببند -

؟ االن -  ج 

 

 :زد غر    

یم باید ...هیچ   -  .کنیم آب رو اینا بی 

 

 :گفتم گیج کرد اشاره که ساک به

 رو؟ چیا-

 

 :چرخاند سمتم را رسش   

 گوشم دم رو ورا و رسر  اون خاطرشون به که همونان   -

 .گفن  

 

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .شد راست رسما کجم دوهزاری

 

 چندین شاهد کردنش باز با و کشیده جلو رسیــــع را ساک

 .شدم اسکناس هزار

 

 :زدم پچ ورنابا

 !...نه -

 

 :زد داد   

 .اره -

 

 :بردم باال را رسم

  چقده؟ -
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وع و گرفت کمرش به دسن       گردنش دادن ماساژ به رسر

 :کرد

 .من چمیدونم -

 

 :برخاستم جایم از و بسته را ساک

 .گندتو اخالق کن جمع مرگته؟ چه حاال -

 

 :رفت موتورش سمت و داد تکان هوا در را دستش

دی یابو، نزن زر -  یم میمی 
 
 .نداخن  نیم یادم رسجات تمرگ

 

 :انداختم باال را هایمشانه

 وظیفه خودت پیش کردی جمع آدم گله یه نگو مزخرف -

 .بدی رو نونشون و آب داری

 

 :آورد در را ادایم
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ه غفلت تو وگرنه انداخن   یادم و گفن   مرش -  غرق کبی 

 شبه رست، نریخی    مستا این تا خودتو کن جمع ...شدمیم

 ...قیافه فرستاده حوری براشون خدا کی   یم فک

 

ی حدس با  :رفت باال امعربده بگوید خواهدیم که چی  

 .ها ببند هوی -

 

 :زد داد

 میاد شکمت دیگه دوماه خورن،یم رکب مگه؟ دروغه -

 .میده طالقت ستاره باال

 

 پرت سمتش و برداشته کوچیک سنگ و شدم خم حرص با

 :کردم

 .بمی   خفه -

 

 .رفت باال اشخنده و دزدید را رسس
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یم کمی   که کسان   یخنده گویندیم که بودم شنیده خییل

 .بود برعکس تارخ اما، است زیبا خندند

 !خندیدیم هاکارتون و فیلم یاجنه و شیطان مانند

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۰۹_پارت#

 عسکری_لنا#
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ی یا روز شش روز، پنج  در که بود هامایه این در چی  

 آب پول از پر ساک بردیم،یم رس به طوفان از قبل آرامش

 نافرمان   و شکست را تارخ حرف جلیل یعن   این و نشد

 .کرد

 و کشیدیم هوار یا بند یک و بود همراهشتلفن به دستش

 و شست را خط پشت فرد نبود و بود هایش،فحش با یا

 .دادیم شو

یم گی   گلویم در لقمه و بود شده حرام چشمم به خواب

 .کرد

 .گذشت روز شش که نشد و شد چه دانمنیم حن  

 !نبود ...تارخ و بود افتاده «کنم؟ چه» به جلیل

 

 شخم را هایشپاتوق تمام جلیل و من بود؛ شده ناپدید    

 .نکردیم پیدایش و زدیم

 پرت آغوشم در را ساک خانه، به رساندنم از پس شب آن

 .نیامد اما، گشت بازخواهد دیگر روز سه تا گفت و کرد
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 ما که جاست این جالب .ییک حرفش و نبود بدقویل اهل

 .باشد رفته کجا است ممکن دانیمیم خوب

 و باشد رفته ناریه کناره در یا داشت وجود احتمال دو

 !...یا

 

 است رفته گفتمیم و بودم حرفم پای سختانه رس من    

 را درونم صدای بودم جنگ در سختانه رس و ببیند را ناریه

 که چرا کنم، خفه را نبافم پرت و چرت کردیم طلب که

 و ندارند مروت و رحم هایشبچه و سلیمان دانندیم همه

 !موش از ترسان است فییل برابرشان در تارخ

 

 .نباشد خون   یواژه «ترسان» هم شاید    

سال نیست، سلیمان گروی در مادرش دانستیم اگر تارخ

 .بود کرده له را هاموش این پیش ها

 حقیقت به زمان   ناریه بودن زنده بر مبنا حدسیاتم

 خودتم حسان   مرد» :گفت فریاد با جلیل که پیوست

  چرت میدون  
 

 «!ناریه دیدن بره نداره حق تارخ مییک
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 :کرد پرت تخت روی کنارم را خودش خسته جلیل    

م نیاد امشب -  .دنبالش می 

 

 بازویش به مشن   و دوختم او به را سوزانم هایچشم

 :کوبیدم

 .باهاتم -

 

 :کرد نچ  

 زدی پیش چندسال که گندی با الشخورا این نمیشه -

 .بغلت میندازن و اتکله ببیننت،

 

 و رفتم مننشی    به و برخاسته جایم از زدم، پوزخندی

 :رساندم گوشش به را صدایم همزمان

 دارم براشون من که منافیع باهوشن، اونا اتفاقا، برعکس -

 .کنهنیم برآورده براشون وقت هیچ تارخ رو
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خانه وارد  را جلیل که زدم خودم دور چرج   و شدم آشی  

یم نگاهم چپچپ که دیدم هااتاق راهروی دیوار به تکیه

 .کرد

 :داد اخطار

  .آقا چنگال تو میندازمت هم رو ریخن   باهاشون ببینم -

 

 یخچال دادم، تکان برایش تاسف از رسی و زدم پوزخندی

ون را آب یشیشه و کرده باز را  .آوردم بی 

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۱۰_پارت#
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 عسکری_لنا#

 

 

 

 .شد گرد کیم هایمچشم همراهم تلفن زنگ صدای با

 !...جز گرفتنیم تماس من با کیس 

  

تر جلیل      جرات من قطعا و برد هجوم اتاق به من از تی  

 بود تارخ با صحبت مشتاق که جلییل به اکنون نداشتم

 .بدهد را تلفنم بگویم

 هر من و یافتنیم پایان تماس اما، رفتم اتاق سمت

 .شدیم گردتر هایمچشم لحظه

 

 تلفنم یصفحه به عقاب مانند درهم هایاخم با جلیل

ه  .بود خی 
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 :گفتم تعجب با و ایستاده در دم

  کیه؟ -

 

 .انداخت سویم به شکاری نگاه و آورد باال را رسش    

 و دیگه هم به زنیدیم زنگ زرن   که تلیلیلیل اومدین بینم -

 !میشه؟ بلند جیکاتونجیک

 

 :کردم اخم    

؟ ج   -
 

  مییک

 

 :غرید   

 !زنته -

 

 :شد درشت هایمچشم   

 !زنم؟ -
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ممکن    د تماس ستاره بود غی   را تلفن و رفتم سمتش .بگی 

 :کشیدم دستش از

ممکنه، -  .نمیاره حرق   تارخ حرف رو ابدا اون غی 

 

 

 :گفت جانب به حق

 .آورده که فعال -

 

 که زیرا افتاد؛ راه به در سمت که کردم نگاهش چپچپ

 خواستندیم قطعا آمد؛یم همراهشتلفن تماس صدای

دیم تماس من با دارد ستاره که دهند اطالع  .گی 

 

 :دادم پاسخ خسته و کشیده پوق  

 !ستاره -
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انه صدای     :پیچید گوشم در ایغریبه اما، دخی 

 ...اینجاست هم ستاره یعن   پوالد، آقا آذرم -    

 جا آن ستاره اگر کرد؟یم چه او دست ستاره تلفن آذر؟

 زد؟یم حرف آذر باید چرا بود

 

 :کردم باز دهن نگران .باشد افتاده اتفاق   نکند خدا    

  خوبه؟ حالش کجاست؟ ستاره -

 

 :داد پاسخ رسیــــع   

 

سم ...خواستمیم .نباشید نگران خوبه حالش اره -   بی 

  کجاست؟ تارخ دونیدیم شما ...که ...که
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 تخت روی را خودم ستاره جانب از خاطر آسوده   

 آیدنیم بدشان هم از آذر و تارخ دانستمیم اگر .انداختم

 .دارند باهم رسی و رس گفتمیم قطعا

 :زدم لب نامطمی       

  .میاد -

 

 من خدایا .رسید گوشم به بلندش گفی    «وای» صدای

 .ندارم جدید مشکل یحوصله

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۱۱_پارت#

 عسکری_لنا#
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 فرو درهم هایماخم پیچید گوشم در که تق   صدای با

 :پیچید گوشم در ستاره صدای نکشید طویل که رفت

 .پوالد الو -

 

 :کشیدم رسم به دسن   بود، نگران صدایش

  ستاره؟ چیشده جانم -

 

 شیش تارخ میفته، بدی اتفاق داره انگار اما، نمیدونم -    

ه ،نشده آفتان   روزه  ...نیسی    اینجا ابتسام و نی 

 

 :گفتم گیج

ه - ؟ ابتسام و نی    کی  
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 پرس باشن، اینجا مراقب مثال که گذاشته رو اینا تارخ -   

 نیست معلوم و بسی    فلنگو فهمیدیم کردیم جو و

 گور و  گم جا یه اینا نیست تارخ وقت هر انگاری ...کجان

 .کی   یم بازی پول با مدت یه تا میان وقتیم و میشن

 

 :کنم عوض را هایملباس تا برخاستم جایم از عصن  

؟ االن -
 

 .اونجان   مدت همه این مییک

 

 نی    ستاره نبود یادم و بود رسیده صفر زیر به رسما منطقم

 .الغی   و مانده برایش اعصان   نه

  ج   عزیزم -
 

 که باریه اولی    مدت همه این از بعد من مییک

 .نمیفته تارخ به چشمم خدا شکر

 

 .گند پشت گند رسما .کشیدم پوق  

 :غریدم رفتارم از عصن  
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 .بیام تا کن قطع -

 

تمن   انداختم، تخت روی و کردم قطع تررسیــــع را تلفن  رسر

 :آمد رسم پشت از جلیل صدای که درآوردم تنم از را

 و داد و کنه کاله و شال داره ذلیلزن پوالد که چیشده -

 شده؟ بلند هوارش

 

تن        :کردم تنم را مشکیم زمستان   رسر

ه یه -  بار اولی    این انگار و زده غیبشون نام ابتسام و نی 

 .میشن ناپدید تارخ غیبت تو که نیست

 

وع و کند داغ جلیل تا بود کاق   حرف همی     شماره به رسر

 :زد فریاد که نکشید طویل و کند گرفی   

 کنم پیداتون  چون رو خودتون کنید گور و گم احمــقا -

ید، صدبار روزی که میارم رستون به بالن    دیگه حاال بمی 

نید دور منو   اره؟ می  
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- ... 

 رو آقا که کیس نشده زاده مادر از مادر، ن   شو خفه -

 .بزنه دور

 

 و زد به شوم آماده وقن   تا جلیل مشکل، پشت مشکل

 آخر در و داد ادامه مخاطب با گوشر  پشت از خوردش

 به بود آماده همیشه که آنجان   از و کرد قطع را تماسش

 .برد یورش در سمت رسعت

 :زدم پوزخندی

 .کنمیم دعا واسشون -

 

 :زد داد

 !کن  یم غلط -
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 پشت و بستم را در رسعت به دست به سویــــچ و کاله    

وع رسعت به که افتادم راه به رسش  با گرفی    تماس به رسر

 .کرد فردی

 .است شده هیوالن   چه اکنون جلیل دانستیم خدا فقط

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۱۲_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 کالهم کشیدن پایی    با و داشتم نگه در جلوی را ماشی   

 .شدم پیاده ماشی    از صورتم، روی
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 دادن جوالن و امن یمنطقه گفتیم جلیل را اینجا

 تیپ آن با که افزودیم کالمش صحت به اینجا در افرادش

 .شوم پیاده راحت خییل صورتم روی کاله و مشیک پا تا رس

 

 بودند کوچه انتهای و ابتدا موتورهایشان با جلیل افراد    

ی و  .نبود هامراقب از خی 

 بلند فریادش گوشم دم دست به گوشر  مدت تمام جلیل

 سکته ترسیدم ایلحظه هامراقب ندیدن با و بود شده

 .کند

 .بود ریخته هم به را چی    همه تارخ نبود

 

انهن   و رفتم در سمت رسعت به وع صی   زدن در به رسر

 جا از نه؛ ...باز شدت به در که نکشید طویل که کردم

 !شد کنده

 

ی اما، بود آذر      از نگاهش نبود، وحیسر  نگاه از خی 

،  .بود پر انتظار و ترس نگران 
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 و زده کنارش رفت، درهم بودنش آماده دیدن با هایماخم

 :غریدم همزمان

  کردی؟ کاله و شال کجا -

 

 

ه نگاهم تمام که چرا نه، یا و زد حرق   آذر دانمنیم    به خی 

ک خودش در که ماند خانه بلند ایوان  و نحیف دخی 

 مضطرب نگاه برای دلم حن   من و بود گرفته قاب ضعیق  

 .بود شده تنگ هم نگرانش و

ایط  که رساند جان   به مارا من اشتباه و آمده پیش رسر

آب او از را خودم توانمنیم اکنون  شدیم کاش کنم؛ سی 

 برای نبود کاق   اما، کشید آغوش در را او هم نگاه با حن  

 .من مانند خطاکار مردی

 

 از حن   را خودم و دادم تغیی   را رسم جهت اجبار به    

 .کردم محروم دیدنش

 !کرد؟یم رس اینجا در چگونه ستاره بزرگ خدای
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 تا که بود فضول و گرسنه نگاه جفت چندین اینجا در    

 از خواستندیم و کاویدندیم نگاهشان با را خالدونق  

 .بیاورند در رس وجودم

 باال را صدایم و کردم عمل جلیل یتوصیه به رسعت به

 :دادم تکان را انگشتم اخطارآمی    و بردم

ید و اوالد خانما، -  کافیه رسیــــع، کنید خایل و حیاط و بی 

 پاشو آینده روزای تو کیس نفر دو اون جز به بفهمم

ون، باشه گذاشته  که کسیه با کارتونحساب وقت اون بی 

 داخل، بفرمایید االنم ببینیدش، خوادنیم توندل اصال

 .رسیـــع

 

 با و گرفتند را هایشانبچه دست پی   و جوان زنان تمام

 اتاق هر در شدن قفل صدای مرتب هایشاناتاق به ورود

 و شد خایل کامال حیاط بعد دقایق   و پیچیدیم گوشم در

 .ماندیم باق   نفر سه ما
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. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۱۳_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 اششده استخوان   تن رسعت به ستاره که نکشید طویل

ن   هایمدست .آمد سمتمان و شد رسازیر ایوان هایپله از

 .نبود مکانش اینجا اما، گرفتنش آغوش در برای کرد قراری

نیم بغلم زیر را ستاره زود یا دیر اگر نبودم مرد که خدا به

 .بردمنیم خودم با و زدم
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 :گفت مضطرب و ایستاد جلویم

  رفته؟ کجا اصال نکردین؟ پیداش چیشده؟ -

 

 متوجه و گذاشتم دست گردنم روی و کشیدم پوق      

 .شدم رسم روی کاله

 دیدن دارم، نگهش رسم روی بودم مجبور که خداراشکر

یم خدا بدهد، سکته را ستاره بود ممکن اکنونم یچهره

 چه ببیند، را تارخ از امشده کاریدست یچهره اگر داند

 .اندازدیم راه دعوان  

 و شدیم جدا هم از شنبه،سه دوشنبه، شب دونمنیم -

  .ندیدمش دیگه

 

اندازی یعن   ...که شنبهسه شنبه،سه -  ...تی 

اندازی» یواژه شنیدن با  رسم .شد فعال هایمشاخک «تی 

 .شدم روروبه آذر با و چرخاندم صدا سمت را

 !بود اینجا هنوز که این
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دار اتفاقات ریز از ستاره نبود قرار قطعا لعنن        خی 

دار ستاره .نداشتم جنجال حال من شود؛  یعن   شود خی 

 .کنم بار باقایل و بیاورم خر باید

 کردم چفت را هایمدندان کردم، عوض را بحث رسعت به

 :غریدم و

 ...داخل برو کن جمع !اینجان   هنوز که تو -

 

 :کوبید زمی    با پا عصن  

 و مصاب اعصاب ندم، رو جوابت نیستم ستاره من ببی    -

 قایط کاق   یاندازه به جنابعایل دوست لطف به اخالقمم

 ...هست

 

 :گفتم ماجرا پیچاندن برای و زدم صداداری پوزخند

، تا نگران   بیشی   -  غریبه که ما چیه؟ موضوع عصن 

 .نیستیم
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 که نکشید طویل اما، شده گیج بود مشخص نگاهش از

 :کوبید امسینه به و زد گره را مشتش و شد جمع حواسش

 به فقط نگرانم اگر من کن، جمع رو منحرفت مغز -

 تارخ و تارخه چنگ تو بدبختم خواهر که این خاطر

یش م باید یا من بشه، چی    دنباله دارم عمر تا کهاین یا بمی 

  .بشم رسگردون خواهرم

 

 :کرد نگاهش چپچپ

  میشه؟ پیداش تارخ بیسر  آویزون تو مثال -

 

 :شد براق و گرفت حرصش    

ی منو فامیالتن، و فک آویزون -  تموم بد خودت واسه نی 

 ایناهم مرده، تارخ میگم و کنمیم هوار داد جاهمی    میشه،

، رست رو بدتر، من از و می    مثل  منو نکن سیع میافی  

 .پس کن   امتحان
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 !دارد آستینش در مار تارخ

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۱۴_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 «ستاره»

 برای قطعا پوالد دم روی گذاشی    پا گزیدم، محکم را لبم

 .حتما اما، بعدا نه، اکنون شود؛یم تمام بد آذر
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 پایش و زد چرج   همیشه مثل درست منطق،ن   و عصن  

 :کوبید دیوار به را

ن   بود، نافهم توی دزدیدن دقیقا اشتباهش کاره تنها تارخ -

فم  .بشه خالص دستت از نگم اگر رسر

 :انداخت باال را هایششانه آذر

 .کن عملیش زودتر -

 

 هم تا کردم مداخله رسعت به که کرد باز دهن پوالد 

 .نکنند پاره تکه را دیگر

ی دعوا با باش آروم توهم آذر کنید، بس -  حل چی  

  .نمیشه

 

 :زد پوزخندی و چرخید سمتم

  همچی    -
 

  .شناشنیم و شوهرت انگار مییک

 

 :زدم شالم به دسن   و کشیدم پوق  
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ه پوالد - ون مراقب اون تکلیف میشن؟ ج   ابتسام و نی   بی 

 میشه؟ ج  

 

 :ایستاد کمر به دست عصن   پوالد    

ون رو هابچه از دوتا -  بیان تا گذاشتیم، مراقبا منتظر بی 

نیم  چیا بفهمه برگرده تارخ دنبالشونن، چندنفرم شون،گی 

 .کنهیم رسویس بقیه با هم و جلیل منو مهن دهن شده

 

 :شدم غمگی   

  .نیسن   ایکاره که تو -

 

 :کرد پرت عقب را دستش 

، اون ستاره -   .صفره زیره منطقش نیست، که عیل تارخی

 

 چطور؟ خودش منطق
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 :باشم خوددار نتوانستم .باشد صفر باالی بدانم بعید    

 .چسبیدیش دستیم دو -

 

 :گفت زیرلب استغفاری 

ه نشه باز بحث این -  ...بهی 

 .گرفتم چشم هایشچشم از غمگی   

 :داد ادامه و چرخید آذر سمت

 .ندارم وقت شو سوار برو زودباش توهم -

 

ی رسعت به آذر حرفش پایان از پس  در دم تا که مسی 

 .شد اتاق وارد و برگشت را بود رفته

 

 :زدم غر

 کاش بهم، پرییم فالنه تارخ میگم من تا همینه دائم -

 این تو که داشن   دوست منم داشن   دوستش که انقدری

 .نیفتیم هچل
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 :غرید اخطارآمی   

 !...ستاره -

 

 :زدم غم با پوزخندی    

ییم جبهه چنان میارم رو اسمش تا بفرما، -  من انگار گی 

 .نیستم زنت اصال انگار جهانم، این بالهای تمام مسبب

 

 :چرخید خودش دور و کرد استغفاری باز

 ...ببی    ستاره -

 :نالیدم

، منو پرسن  یم هرگ ترو پوالد، بی   جا این از منو -  کم بی 

 .آوردم

 

ه چندی طعنه لحنم و بزنم پوزخند که آنقدر ماند، امخی 

 :شود آمی   
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 ببخشید باشه، شوهرش پشت باید بیاره، کم نباید زن -

 .رفت یادم

 

ی خواستیم مدام  و فرستاد لعنن   فقط ویل بگوید چی  

 .برد یورش در سمت

 

 خود به و شدم  جمع خود در اشرحیمن   رسمای از

وع هایعاشقانه عمر لرزیدم، یم تمام داشت امنشده رسر

  .کردیم تمام نی    را من عمر و شد

 

 

 :گفت بازاری کوچه لحن با و شد سی    جلویم آذر ناگهان   

، کن حالل برنگشتم -   .باشه نمرده تارخ کن دعا آبچ 

 

دم و گرفته را بازویش و نشاندم لب بر غمگین   لبخند  :فرسر
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ی هم تارخ بمون، سالم توهم -  نباش، نگران نمیشه چی  

 .نشه عصن   پوالد برو رسیــــع

 

 خانه در از رسرسی خداحافط   از بعد و داد تکان را رسش

ون  تنها بقیه میان خانه در مرا در، بسی    با و رفت بی 

 .گذاشت

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۱۵_پارت#

 عسکری_لنا#
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ی باز و گذشت دیگر روز دو  نبود با و نشد تارخ از خی 

ه  تشکیل مانند بود؛ شده لگدمال هان  قانون ابتسام و نی 

 بیشی   آب مرصف ماندن، بیدار شب یدوازده تا گرد، می   

ه ...و   عیش گشتندبریم اگر ابتسام و نی 
 

 نوش قطعا همیک

 .شدیم

ان البته و بود رسیده همه به آذوقه دوباره که البته و  می  

 !کار از زیادی

 

کیسه میانسال، تا نوجوان نفرات یاندازه به اتاق هر به   

ی از پر ای  می    من به بودند، داده فریزری پالستیک و سی  

ی از پر یکیسه یک  و کرده پاک باید که بودند داده سی  

 .شستمیم

 

ی بوی هایمدست      گِل  و خاک دادند،یم گشنی    سی  

ی میان نشسته  زیر بود، کرده خشک را هایمدست هاسی  
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 مدام و کردیم درد حسان   مغزم بود، شده سی    هایمناخن

م پوالد با تماش تا گرفتمیم را خودم جلوی  .نگی 

ی  و کوچک بحث
 

 عصبیم حسان   پیش، روز دو همیشیک

 چه او جز مگر ،بودم نگرانش بود، شوهرم اما، بود کرده

  مانده؟ برایم کیس

 

 یدسته و زده کنار را هاگشنی    از شده جدا هایساقه    

ون بزرگ یکیسه از را اسفناج  خوشبختانه کشیدم، بی 

 .نیست گشنی    بری رس حوصله به اسفناج کردن تمی   

اسفناج میان از و بریده را هاساقه ته چاقو با رسعت به

ون را شده پالسیده و زرد هایاسفناج ،رنگخوش های  بی 

ی برای را کاراین و کشیدم ، تره سی    با دادم، انجام نی  

 را شودیم زرد معموال که نی    را هاتره رس که این اختالف

 .بریدم نی   

 

 که گذشت ذهنم از و بستم را هایمچشم خسته،    

 است؟ حال چه در پوالد اکنون
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 باشند؟ کرده پیدا را تارخ اکنون تا بود ممکن

 

ی هایاشغال و ساقه کشیدم؛ پوق       کیسه در را هاسی  

ی سبد برداشی    با و بستم را آن محکم و گذاشته  و سی  

 که افتاد هاخانم به نگاهم که شده خارج اتاق از کیسه،

ی و بودند نشسته دیگر هم گرد یم پاک را هایشانسی  

 .کردند

 

 رفتم، پایی    هاپله از شدم؛ رد ایوان از دمپاییم پوشیدن با

 را هاآن شب که گذاشتم هاکیسه دیگر کنار را کیسه

ند  .بی 

 برداشته پچپچ از دست دیدنم با که هاخانم کناره از

 آن با نگاهم که رفتم حوض سمت و شدم رد بودند،

 .افتاد مرده یجوجه

 .بود گفته من به بدش حال از آذر که ایجوجه همان
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 از ییک اما، بود جنگیده دردش با خییل جوجه بیچاره    

 جوجه به لگدی بازی، حال در حواشن   با هابچه دخی  

 کرد برخورد حوض یبدنه به محکم جوجه که بود زده

 .مرد ...و

 و نگذشت بچه دخی   کاره از ساده ابتسام که البته و

 خواهر گرفت؛ باال دعوا و کوبید بچه رس به را دمپاییش

 بود دخی   همان دقیقا و کرد جاننوش سییل بچه دخی  

ه زیرآب خوردن، سییل حرص از که  بود زده را ابتسام و نی 

 .بود کرده آگاه را آذر و

 

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#
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 ۳۱۶_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 کنجکاو و سنگی    نگاه مقابل در هایسی    شسی    از بعد

ی سبد با ها،زنکخاله  کرد،یم چکه آن از آب که سی  

 .افتادم راه به ایوان هایپله سمت

یاتو ما کنار تون  یم -  .کن   خورد سی  

 

 .شد لبم نقش پوزخندی و ایستادم حرکت از

 ...باش کنارمون بیا قفس اون تو چپیدی چیه مادر اره -

 .بزن حرف باهامون

 

ی که چرخیدم  طعنه با خودم سال و همسن تقریبا دخی 

 :کرد اضافه
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 .نبودیم بدی آدمای شاید -

 

 .کنم نصیبش وحشتناک ایغرهچشم داشت جا

 :گفتم محکم و استوار اما آرام

، بدی آدمای قطعا -  .دعوتتون از ممنون نیستی  

 

 از شده کثیف هایپله از محکم هایقدم با و چرخیدم    

 .افتادم راه به اتاقکم سمت و رفت باال ها،گلدان خاک

 .کردم قفل و بسته را در ورود، از پس و درآورده را دمپاییم

 دادم،یم ترجیح را تنهان   و نداشتم را زدن حرف یحوصله

یم فقط نسوخته، من حال به دلشان هازنکخاله این

 .کنند کنجکاوی رفع خواهند

 

 را ایقهوه دسته بزرگ یچاقو و نشستم زمی    روی بر     

ی از ایدسته برداشتم؛  شده قایط اکنون که را هاسی  

 .گذاشتم سین   در و برداشته را بودند
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ی از زیاد اسم هاآن از شناختم نهایت آورم،نیم رسدر سی  

 چرا نگرفتم یاد وقتهیچ را کردنشان ترکیب و است شان

 خریدمیم هاسوپرمارکت از شده بندی بسته همیشه که

ی که هان  آن زبان از اما،  شنیده بودند آورده را هاسی  

ی این که بودم ی قورمه پخت مخصوص هاسی    سی  

 .هستند

 به نبود؛ هم لطف از خایل شلوغ مکان این به آمدنم انگار

 .بود شده اضافه معلوماتم

 

ی یدسته     وع ناشیانه و کرده گوله را سی    خورد به رسر

 خورد آنقدر باید که دانستمیم فقط کردم، کردنشان

ی همان شبی    که شوند  ایشده بندی بسته هایسی  

ون از که بشوند  .خریدمیم بی 

 

ی به را چاقو که بار هر با تلفن به نگایه زدمیم هاسی  

  .پیامیک نه و تماش نه انداختم،یم همراهم
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 تماس یک در ناتوان   آنقدر حسان   مرد بگوید نیست ییک

؟   کردم؟ ناراحتش که دارم زن   گون  نیم گرفی  

 

یم دیدنم به و زندیم زنگ گفتیم پیش مدن   همی    تا    

 و امخوابیده قفس این یگوشه هاجزایم مانند من اما، آید

م نهایت  .نمردن جهت است؛ مرغتخم یک کردن رسخ هی 

 

 
 

د؟ تماس نباید خودش بزنم؟ او به زنیک  مثال رسم خی   بگی 

  این در است واجب آیا اما، است کرده ناراحتم
 
 زندگ

 امبیچاره شوهر کنم؟ قهر و بیندازم باال طاقچه کشمیسر 

 !غوز؟ باال غوز بشوم من و است درگی   خودش

 

ی کردن خورد به و کشیده پوق        .دادم ادامه هاسی  

  این
 
  شودیم گ زندگ

 
 انصاف خدا به دانم،نیم من زندگ

 و بکشم راحت نفس یک شده سفید موهای با من نیست

م بعد  .بمی 

  طعم
 
 .ماندیم دلم در زندگ
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. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۱۷_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 .عاقیل میاد، خوش مزاجم به حرفات هــــوم، -

 

 :زدم رویش به پوزخندی
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 کم ینشونه االن تا بودنت زنده ...کامال نه عاقل؟ -

 !منه عقلیه

 

 از ییک که برد باال را دستش و خندید بلند    

 از بود، افتاده راه اوامرش اجرای برای که بادیگاردهایش

ه منتظر و ایستاد حرکت  .شد اشخی 

 

 اشک ساتنش، دستمال با و داد خاتمه را هایشخنده

 :کرد پاک را چشمش یگوشه

، پرس، بشی    -  خییل رسگرد جوجه این با صحبن  هم بشی  

 .بشم محروم دیدنش از خوامنیم میشینه دلم به

 

 :کشیدم پوق  

 !شدی پی   سلیمان -

  

 :شد گرد هایشچشم    
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 بینمون هوش یمسابقه یه خوادیم دلم !آه جدی؟ -

 .بشه برگزار

 

 کار ساعت مانند مغزش سلیمان که این در .زدم پوزخندی

شصت کمکم که اکنون نه اما، نیست و نبوده شیک کردیم

 .باشد نشده پی   مغزش بدانم بعید شده؛ سالش

 

 :دادم تکان رس و نوشیدم لیوان درون آب از کیم

 باشم نداشته که حوصله من االن، نه اما، خوبه هوم -

 .گذرهنیم خوش بهت اصال

 

 :داد تکان تایید معنای به را رسش

  درست کامال -
 

 .مییک

 

 همراهم تلفن یصفحه موقع همان که کردم باز دهن 

 .درآمد صدا به خورشزنگ و شد روشن
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ه نگاهم  .شدیم پایی    باال صفحه بر که ماند نایم یخی 

 !لعنن   نبود اشموقع االن شد، چفت فکم

 

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#
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  چندمیته؟ زن -
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 به بدی نگاه و کردم احساس تنم در را خشم جوشش   

 خفه را تلفنم صدای برده؛ جلو دست انداختم؛ سمتش

 نام با را سلیمان نگاه یرشته چرخاندش با و کردم

 .کردم پاره تلفنم یصفحه روی بر «همرس»

 

 :ساییدم دندان حرص با

 .دهیم کن فک تو -

 

 :خندید آرام

 زن میدونم که من   برای نه ویل ست،مزه با شوخیاتم -

 ...دومته

 

  :پرسید و چرخاند رسش پشت افراد سمت را رسش

 ها؟بچه بود ج   اسمش -
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 را چروکش هایلب متفکر و بست را هایشچشم    

ه و کرد باز چشم هوان   و کرد غنچه  :شد امخی 

، یه بود آسمون تو ج   یه -  همچی    یه خورشیدی، مهتان 

ه  ندارید؟ نظری شما هابچه ...بود باحایل چی  

 

 :کرد باز دهن رسش پشت از ییک    

 !آقا بود ستاره -

 

ب یک و ساییدم دندان     رس را لیوانم درون آب ض 

 .کشیدم

 خییل بپاشم صورتش در را آب بود ممکنه که این احتمال

 .نیست نفعم به جنجال اکنون ابدا بود؛ زیاد

 که نیست خودم دست اما، شوم عصن   نباید ...خدایا و

 حکم برایم دشمن   هر زبان از ستاره نام شنیدن .نیست

 .دارد تهدید و اخطار خطر،
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 :زد بشکن   سلیمان

 !شیکه خودشم شیکه، اسمش باریکال آ -

 

 کجا از او خورد، بدی تکان فکم و رفت باال تی    نگاهم   

 بود؟ دیده را ستاره

 

 :پرسیدم   

  دیدی؟ رو ستاره گ تو وقت اون -

 

 خود به مظلویم و یچهره و انداخت باال را هایششانه    

 :گرفت

ه یادم رو بخور بدرد و آشنا هایکیس من -  ...پوالد نمی 

 

ه و تردقیق کنم، باور اگر عمرا  دیگر کیم که شدم اشخی 

ه  :کشید پوق   و کرد نگاهم خی 
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 چقدر سلیم میدون   که تو بهت؛ میگم و حقیقت باشه -

 خوش کیسای از ییک داره، دوست رو بدن اعضای با بازی

 هر واسه گذشت ازش شدنیم بود، لعباش و رنگ

 ...جیب به میشه پول کیل عضوش

 

تم اژدهای شد، گرد هایمچشم  جایش از چنان غی 

کهنه و چون   می    بر را زانویم یک که زد نعره و برخاست

یقه برداشتم، خی    سلیمان سمت و گذاشته جلویمان ی

 و کرد گردچشم نمان   مظلوم با که زدم چنگ به را اش

 .برد باال را هایشدست

  ...نیستم آدم من سلیمان، ببند رو گشادت دهن -

 قدرت با را هایمشانه و آوردند هجوم افرادش بالفاصله

 کرده مقاومت اما، ساییدم دندان و آمد دردم زدند؛ چنگ

 :زدم لب شده چفت هان  دندان با و

 .دارت طناب بشم تا کنم حس رو خطری کافیه -
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 به رو شدنم کشیده قدرت به با شد مساوی حرفم پایان

 که ایکهنه صندیل روی بر تنم شدن کوبیده و عقب

  آثار هایشپایه روی
 

 .شدیم دیده سوختیک

 

 را هایمشانه که داد تکان تاسف از رسی و خندید آرام    

 .کردم مرتب را کاپشنم ییقه و کردم آزاد قدرت به

 به چشم با و داد تکیه سفیدش عصای به را هایشدست

 :کرد اشاره همراهمتلفن

 رو هامزن جواب نمیاد یادم وقت هیچ بده، زنتو جواب -

 .بده رو جوابش باشم، نداده

 

ان به که بود دستوری و محکم آنقدر لحنش  یحمله جی 

 تماس بردارم؛ را همراهمتلفن و شود چفت فکم جایمنابه

 .بود شده امر این متوجه نی    سلیمان و بود شده قطع

 .بزن زنگ بهش -
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ی که انداختم سمتش بدی نگاه زیرچشیم  ظرف از انجی 

لب با گذاشت؛ دهانش در و برداشت می    روی ایشیشه

ه باال از و مغرور نگایه با و بازنیمه هان     .شد امخی 

 هرچند کند، ثابت را مقامش خواستیم زبان  ن   زبان با

 از ارزشش میدانم خوب من که چرا بود فایده ن   تالشش

 .استکمی   چهارپایان کثافط

 

 

 

 ...دارد ادامه داستان ��

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۱۹_پارت#

 عسکری_لنا#
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 بله؟ -

 

 !پوالد -  

 

یم را قلبم صدایش درون ترسی  بود، مضطرب صدایش   

 ترس که بردیم دور چندان نه ایگذشته به مرا و لرزاند

 .زدیم موج صدایش در دائما

 

ه منتظر که سلیمان به نگایه  :انداختم بود امخی 

ی -   شده؟ چی  

 

؟ ...تو ...تو -      کجان 
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 دهد جواب سوال با را سوالم کیس که این از متنفرم   

  و لرزش نبود، مهم ابدا مسئله این اکنون اما،
 
 بریدگ

 .بود ترمهم ستاره یحنجره آوای در حروف

 

 لرزه؟یم صدات ...چرا شده؟ ج   ببینم بگو -

 

ی شدن کوبیده صدای جمع را هایماخم تلفن پشت از چی  

 :کنمیم تر

 رو؟ صدام شنوییم الو؟ ستاره؟ بود؟ ج   صدای -

 

 تماس بودن برقرار از و کردم تلفنم یصفحه به نگایه   

 .شدم مطمی   

 :گفتم لب زیر

 ...خرابه خطا -

 

 !نگران؟ رسگرد جوجه چطوری -
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 و گرفت آتش تنم تمام بود، ثانیه یک برای تعجب    

 :نشناسم را مرد این شودیم مگر رفت، باال غرشم

 !کثافط -

 

 :کشید آیه

؟ مرده چته بابا، ای -     میاد بدم نکن، عصبیم حسان 

 ...کنم استفاده بد الفاظ از زنت جلوی

 

 :گفت کنان پچپچ

 .بمونن خودمون بی    بذار -

 

 :ساییدم دندان

؟یم غلط چه جا اون -  من زن گوشر  خوای؟یم ج   کن 

 هان؟ کجاست؟ ستاره کنه؟یم چیکار تو دست
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 :زدم داد سلیمان به رو عصن  

رخرت بگو -
ر
 !بشه دور من زن از ن

 

 که انداخت باال شانه زنان پوزخند سلیمان

 :آمد اشتوله یخنده صدای تلفن پشت از

 تو با دارم، دوست خییل رو تو با صحبن  هم من لعنن   -

 پیچ  سیم که جریان   در تارخ، با تا گذرهیم خوش بیشی  

 .بچه این نداره درسن  

 

 :ساییدم دندان

 .ندارم تو با صحبن  هم به رغبن   ابدا من اما -

 

 و شده مچاله کاغذی مانند هایمبازی زیرک اندک و منطق

 .بودند شده پرتاب هوا در
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 ماندنم آرام بمانم؟ آرام من و باشد دشمنم کناره ستاره

 است؟ منطق  

 

    

 :پیچید گوشم در سلیم منحوس صدای   

ش باید ناسالمن   رسگرد نکن درازی زبون -  با مفاصله ...بی 

 .قدمه چند زنت

 

 بالفاصله که بردم هجوم در سمت و برخاسته جایم از

 کشیده عقب به شدت به و شد گرفته بازویم دو و کمر

 حرص از و آمد درد به شدت به کتفم استخوان که شدم

 .غریدم درد و

 پرت صندیل روی شدت به و افتاد دستم از همراهمتلفن

 و شانه شوم، زمی    پخش صندیل با که این از قبل و شدم

  .شدند گرفته امصندیل

 که بود داشته نگه هوا در را دستش زنان پوزخند سلیمان

 .گرفت قرار دستش در همراهمتلفن
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 :دادم تکان محکم را هایمشانه

 و تو خون به دستم خوادنیم دلم اصال کثیف حیوون -

 ...بشه کثیف پرست

 

 :زدم نعره

 .بردار من زن رس از دست -

 

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۲۰_پارت#

 عسکری_لنا#
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 «ستاره»

 که نکشید طویل اما، داشتم نگه را تنم و گرفته را دیوار

 و زمی    خاموشر  رسد، سکوت در هایمرسفه و شده خم

 .پیچید آسمان

 کنم، تازه نفیس کردمیم تالش که بار هر و کردمیم رسفه

 من و دادیم آزار را رسما از امگرفته درد گلوی رسد، سوز

 .نداشتم را دهانم بسی    توانان   حن   رسفه شدت از

 

ایستاده جهان کجای اکنون زدمنیم حدس درصد یک    

 .ام

یم نشات ترسم از مسئله این و نبود آشنا برایم جاهیچ

 .گرفت
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 و انداختم نگایه شده خم ژست همان با را اطرافم و دور

 کیس شدن سی    ترس اما، لرزیدم خود به بودنش خایل از

یم را تنم بیشی   تاریک، یکوچه این ابتدای یا انتها از

 .لرزاند

 آن پای زیر همراهمتلفن و نداشتم ارتبایط یوسیله هیچ

 .شد له نجس مردک

 هاآدم تمام به نسبت گفتمیم اگر نبود دروغ روزها این

 !امگرفته فوبیا

 

 غرض   و قصد و شود رد کنارم از فردی که این احتمال    

 حن   اعتمادم و است شده بیشی   برایم باشد، داشته

 !...است رفته بی    از خودم به نسبت

 

 با را رسم دادم، قورت را دهانم آب زدم، چنگ را امیقه    

 پرداختم، اطرافم و دور کاویدن به و آوردم باال لرزش

 آسمان قلب هایشانشاخه که باری و برگ ن   هایدرخت

 از تنم لرزش به بیشی   ثانیه هر بودند، کرده سوراخ را
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 رسمای دادم، قورت باز را دهانم آب زدند،یم دامن ترس،

 شلوار و بلوز سوزد،یم امبین   آزارد،یم را گلویم دهانم آب

 وای ای و کردندنیم کردنم گرم برای تالشر  امزمستان  

 بزرگ؛ خدای

 .بزنم حدس توانمنیم را دیگرم دقیقه یک من

 !بمانم؟ یا بروم عظیم؛ رایه دو یک میان اممانده

 

 و پدر نه که خایل من یک من؛ و بودم من فقط اکنون    

 شال یک حن   نه و رسپنایه نه همرسی، نه داشت، مادری

  .ناقابل رورسی و

 همان در انگار بود، «من» هویت که ایزده فلک یستاره

 خایل گوشه، یک بود، مانده تنها زباله بازیافت یکارخانه

 .گله و ترس از پر و امید از

 را پوالد هنوز انگار که درمیابم کنم،یم فکر که خودم به

 بیاید کیس منتظرم کارخانه آن در هنوز انگار ام،نبخشیده

م هم هنوز انگار دهد، نجاتم  پایان کابوس این و اسی 

 !است ناپذیر
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 پوالد خوایه معذرت وجود با که است این برای شاید   

 است ممکن آید،نیم یادم را اشخوایه معذرت دقیقا که

 امبخشیده هم شاید دانمنیم باشمش، نبخشیده دل ته از

  را هایمزخم پایانمن   دردهای اما
 
 .بخشدیم تازگ

 

ه آسمان   به و گرفتم باال را رسم  ابرهایش که شدم خی 

 .بودند دریده را هاستاره

، همان که دانمیم  که دانمیم شنوی،یم که دانمیم باالن 

آل ستاره من، اما، است جهان تمام پناه آسمانت سقف

 رس بر رورسی یک حن   که وحشتنایک شب این در عیل،

یم امنیت جنس از حیس یک خواهم،یم رسپناه یک ندارم،

 قناعت هم تارخ وجود به بگویم؛ ندارم که دروغ خواهم،

 !کنمیم
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. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۲۱_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 

ی درخت زیر گرفته پناه  است، من پناه تمام اکنون که پی 

 رسر  از تا میکشم دومم پای بر را امبرهنه و خایک پای

ه آن هایقلقلک  .شوم راحت حرسر

 شبم و بردارم کارتون   نیست بعید که خانمانمن   یک شبیه

 .کنم صبح رویش را
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 را خانه یک از خایل و باریک یکوچه زنم دودو هایقرنیه

ی ترسناک درختان جز اینجا کاود؛یم  یک حن   نیست چی  

 !کارتون

 

 بلند، دارند ایقصه خواب کارتون هایخانمانن   تمام   

، حن   هاآن از ییک شاید دانمیم چه را خدا  مهندس دکی 

 .باشد

 درخت این زیر بود پلیس زمان   که خانمانن   یک که فعال

 !تنهاست و تک

   

یم پا آن و پا این باشد شده پر اشمثانه که کودگ مانند   

یم دلم کشند،یم آغوش در را هاخاک پاهایم بندبند کنم،

 خارش به زمی    روی خاک از بخارانم، را پاهایم خواهد

یم «ها» درونشان و کرده گوله را هایمدست اند،افتاده

 شوهر و آمده پایی    خییل بدنم دمای شدند؛ رسدتر کنم،

 کجاست؟ امشده نفرین
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سم خدا از اگر است کفر  پوالد دان  یم خدایا» بی 

 «کجاست؟

 دستم از ترسمیم چی    همه بر دانا و خداست او بالخره

 خورد را کمرم صدایشن   چوب ترسمیم شود، ناراحت

 ...کند

 .استکرده زده یخ را مغزم رسما ببخش خدایا

 

 از و اندازمیم گوشم پشت را بازم موهای هایمدست با

  .لرزدیم تنم تمام زیاد رسمای شدت

 

  ستـــاره؟ ستــاره؟ -

 

 درخت پشت و چرخیده رسعت به میکشم خفیق   هی       

میم پناه ه روی ترس از تنم تمام و گی   .رودیم ویی 

 بخواهد باز نکند زند،یم صدایم واردیوانه آشنان   اینجا

 پیش چندی مانند بخواهد کیس باز نکند کند؟ اذیتم
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 بخواهند باز هایشانگشت نکند کند؟ نوازش را موهایم

 *هر
 
 مرگ از پس دهد وعده بخواهد نکند کنند؟ گ

 !است؟ باز برایم آغوشش شوهرم

 

 بر جهان تمام نگاه از خواهم،یم شدن غیب کیم خدایا   

 .دارم ترس خودم روی

؟ ستاره؟ کنم؟ چیکار خدایا ستاره؟ -  دفنت سلیم کجان 

 !کنـــــمیم

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۲۲_پارت#

 عسکری_لنا#
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؟ ستاره؟ کنم؟ چیکار خدایا ستاره؟ -  دفنت سلیم کجان 

 !کنــــمیم

 

 شناختمش، .شودیم مچاله تنم و است ترسناک اشنعره

 .است دردهایم مسبب

  خواستم؟نیم رسپناه مگر نروم؟ یا بروم

 بزند؟ مرا نکند کند؟ اذیتم نکند بدهد؟ درد باز بروم نکند

سم؟ را هایشدادن درد دلیل بروم  بی 

 

 .کرد رهایم شاید داشت، را درمانم شاید 

 .میکشم رسگ لرزان و ترسان

 !امزده توهم
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 دیوانه .رسد و استخایل نیست، کوچه در کسهیچ   

 ام؟شده

 

 !ستـــاره -   

 

 است، صدایش .کوبمیم دهانم به را دستم و میکشم هی    

 رسم بر چه زدم،یم لهله دیدارش برای که است همان این

 !ترسم؟یم او از که آمده

 

 موهای و زنمیم چنگ را لباسم دهم،یم خرج به جرات   

م،یم چنگ به را امشقیقه کناره  آستی    با را صورتم گی 

 ...اشک قطره یک از دریــــغ کنم،یم پاک لباسم

 است؛ ترسنایک یمرحله

ش، ، غمگی    بی  ، تنها بلرزی، باشر  نداشته پنایه باشر

،  قطره یک و نشنوی را خدا صدای نباشد، امنین   باشر

 .نریزی اشک
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یز از مرحله این  است، کرده گذر هم صبوری شدن لی 

یز صی    و کرده خاموش را حیاتم یشعله ام،شده لی 

 .جوشدنیم درونم در امیدی

 

فریاد کنم،یم مکن   درخت هر کنار در و رومیم جلو

 کنج روم،یم جلو قدیم دوباره و خرمیم جان به را هایش

 .است تردید اکنون من تمام ایستم،یم ترس با دیوار

 ایمنش آغوش در و بروم یا کنم خالص را خود و کنم فرار

 بدهم؟ تن دردها به

 

 ام،گرفته قرارن   پای سندروم انگار روم،یم جلوتر باز   

 .دیدار از کندیم امتناع مغزم و رودیم جلو تنم

یم نگایه طرف دو به و میکشم رسگ برم،یم جلو رس

 کنانگله لرزاند،یم دل بلندش قامت بینمش،یم اندازم،

 :زندیم فریاد

 من از دوباره ...شــــدم خسته ...بسه !کن بس خـــدا -

ش،  کجـــا؟ کنم؟ پیداش کجا از نگی 
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 .لرزدیم امچانه   

د،یم رسش به را هایشدست  :زندیم نعره و شودیم خم گی 

 !ستــــــاره -

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۲۳_پارت#

 عسکری_لنا#
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 به بیشی   را موهایم ایستم،یم کوچه وسط روم،یم جلوتر

م،یم چنگ نم، چنگ را امیقه گی   .دارم تهوع حالت می  

یم محسوب خیانت دهد،یم آزارم سلیم هایدست لمس

  شود؟

 

 فقط، نکردم، کاری مقاومت جز نکردم، خیانت خدا به    

 !نباشد پوالد که ستروزی از من ترس فقط

 

 ...گفتیم ...گفتیم مرد، همان است،کرده تهدیدم     

 است تهدید ...استشده مستم نچشیده هنوز را طعمم

 چه مانده، باق   باکره هنوز که زن   یک برای نه؟ مگر

 دشمن یک مزاج به آمدن خوش از بزرگی   تهدیدی

 !الشخور؟

 

  .آیدنیم باال حن   ترس از من هی    و چرخدیم   

 کنم؟ فرار نباشد، پوالد اصال نکند
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 منتظر وقن   هر از ترزنگ به گوش من و خوردنیم تکان     

 .هستم خطر احساس

 

 :رسدیم گوشم به اشزدهبهت صدای

؟ ستاره، ...ستـ -   تون 

 

 تشخیصم تارییک همی    در انگار آید،یم جلو بلندی قدم

 و شناسمیم را صدایش که آمده من رس بر چه بود، داده

 !باشد؟ دیگر فردی ترسمیم

 

 ...ستا نمیدی؟ رو جوابم -    

نیم دلجون   دارد، را دلجون   حالت لحنش مندم،گله

 .خواهم

 درست حن   که عاجزم آنقدر اما چرخدیم اختیارن   زبانم

 :کنمنیم ادا را حروف
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 ...نم ...دیگ ...ه ...دیگ ...دی ...د -

 

دیم رسعت هایشقدم  :گی 

؟ تو عزیزم -  ...ایستهیم من قلب االن لعنن   کجان 

 

 

 با و دارمبریم عقب به قدیم است، شده نزدیک زیادی

 :گویمیم لکنت

 ...مت ...ا ...خوا ...نیم ...نم ...گه ...دیگه ...دی -

 

 :آیدیم باال دستش دارد،برنیم قدم از قدم برد،یم ماتش

  ج   ...خانمم ستاره، -
 

 عزیزم؟ مییک

 

 ابتدا همان از مرد این برو، و کن فرار کن، فرار ستاره    

 .خوردنیم تو درد به
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 :آیدیم سمتم بلند قدم با که دارمبریم عقب به دیگری قدم

 .عمرم زدی یخ رسده هوا بریم بیا ...عزیزم بیا -

 

نیم لوس را خودم حن   کند،نیم خوب را حالم اشنگران  

 .اممرده انگار کنم،

 به پا چرخنیم یک با و دهمیم تکان طرف دو به را رسم

 .گذارمیم فرار

 !ستــاره-

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۲۴_پارت#
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 عسکری_لنا#

 

 

 

 

 نی    امشکسته پای دوم،یم لنگان لنگان و کندیم درد پایم

 زده یخ هوا است، بد حالم دوم،یم اما، کندیم یاری کم

م تا مانده کم است،  .دومیم اما، بمی 

 

چشم و سوزدیم امبین   است، شده تحریک هایمسینوز

 .دومیم اما، است تار دیدم شود،یم آب از پر هایم

 به گرگم بازی در که دارم را دبستان در کودگ احساس

سش تمام هوا،  .است گرگ دست به شدن گرفته از اسی 

 رسید،یم اممقنعه به گرگ دست که هاموقعه همان مانند

نم جیغ  .دهمیم رسعت هایمقدم به و می  
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 :کندیم هوار و داد رسم پشت از

 .بده گوش لعنن   پات، کنصی   ستاره ندو، ستاره -

 

 بکشم؟ درد چقدر خواهم،نیم خواهمش،نیم

 

 گرفت چنگ به چنان امشده پاره پشت از ییقه هوان      

 زدن جیغ جز کاری که خورمیم تلوتلو عقب به و شودیم

 حن   که میکشم دلخراشر  جیغ چنان و آیدبرنیم دستم از

 .بلرزد خودم قلب

 

 زمی    بر افتادنش صدای افتد،یم زمی    روی من از قبل

یم کمرم دور را دستش آخر یلحظه دقیقا و است دردناک

 .آیمیم فرود پایش ران روی شدت به و پیچد

 

نم چنگ را موهایم میکشم، بلندتری جیغ  :می  
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 از شدم خسته کن ولم ...کثافط خوامنیم خـــوام،نیم -

 ...عوضـــی کــن ول تونم،نیم دیگه ....کــن ولم کشیدن درد

 

ند، داد  :شده سنگی    هایشنفس می  

 ...ستاره ستاره، -

 

د را هایمدست خواهدیم  :خورمیم تکان محکم بگی 

 ...خوامنیم ...شو خفه -

 

 دور را دومش دست و زندیم چنگ را گردنم محکم هوان  

 .چسبدیم اشسینه به محکم رسم و پیچدیم کمرم و دست

 :غردیم بلند

، بگی   آروم - نیم ولت دیگه خدا به کنم،نیم ولت لعنن 

 ...کنم
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جیغ و کوبمیم زمی    به را پاهایم ندارم، آرام یواژه از درگ

 :شودیم بلند جانمکم های

 نـــــدارم، دوست دیگه کن ولم خوره،یم بهم ازت حالم -

 گذاشن   ...کنه لعنتت خدا کــردی، خستم دادی، عذابم

 !بخشمــــتنیم پوالد بچرخم، اون و این دست تو

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۲۵_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 باال خواهدیم دلم پیچد،یم زده یخ غربت در صدایم

نم، اوق بیاورم،  چسباند،یم اشسینه به را رسم بیشی   می  

سنگی    همیشه از هایشنفس و شودیم خایل و پر اشسینه

 .است تر

 

 نی    را تقالیم اندک کار این با و گذاردیم پایم روی را پایش

 .بردیم بی    از

 شزنده قسم اسمت به کشمش،یم خدا به کشمش،یم -

 !ذارمنیم

 

 گلویم در که است سالده انگار شکندیم بغضم چنان    

 .است کرده خوش جا

ی وع جیغ با امگریه نبود، آهسته یگریه یک از خی   رسر

 .بود شده

 با را جانم تمام و شوم خم پاهایم سمت کردمیم سیع

ون گریه  قوس را کمرم من و گذاشتنیم اما، بکشم بی 

ه آسمان به و داده  .شدم خی 

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

، مرد یک دست یبازیچه نبود کیم درد  نبود کیم درد باشر

 خدا به کند، اتپاره تکه است ممکن اکنون هم کن   حس

 خاطرات شد، زنده خاطراتم و شدم زنده و مردم ُمردم،

 من و کردیم صدایم شیوا، هایجیغ بازیافت، یکارخانه

 و بخواهم کمک ترسیدم ترسیدم، ...کردیم گریه فقط

 !ندهد نجاتم کیس

 

زن یک یاندازه به بودم، خسته       یساله هشتاد پی 

 .بدبخت

، سال یک نامزدم، و مادر خیانت پدرم، مرگ  دو تنهان 

 زبان زخم نداشت، من به مییل که مردی با ازدواج سال

 تحمل زنده، تجاوز فیلم یکم دیدن شدنم، دزدیده شنیدن،

 مانند که تارج   آخر در و شده خورد هایاستخوان درد

 .گذاشت پا زندگیم در جن

 از بعد که من   مخصوصا دارد، تحمل چقدر آدم یک مگر

 از و داشتم نیاز شناسروان به نامزدم و مادر خیانِت 
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 روزروزبه و ماندم خانه کنج دردم، کردن بازگو خجالت

 .شدم تردیوانه

 

 کیپ دمایع   هایماشک از که بودم کرده گریه آنقدر    

 مجبور رسما شدت از که ماند سوزان هان  چشم و شده

 هایمچشم سوزش از کیم فقط تا ببندم را هایمچشم بودم

 در است ممکن لحظه هر کردمیم احساس شود، کم

 نگه ابتدا سخن   به مرا همچنان او و بروم تحلیل آغوشش

 .بود داشته

ی انگار زد،یم صدا مرا پیچید، گوشم در صدایش  چی  

 بزند، حرف بلندتر کیم حن   گذاشتنیم که بود درگلویش

 دیگری فرد ...کردمیم حس که بود بم آنقدر صدایش

 .است

 .بریم پاشو -
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 تکان و شود رد تنم از برق که بود کاق   کلمه یک همی   

 حرف و اعتماد دیگر .دارد نگهم ترمحکم او و بخورم بدی

 .شد تمام کن   گوش

 :کردم چفت دندان و کردم باز چشم

 ...نیم هم بهشت تو با من کن ولم -

 خودش سمت مرا چنان شود کامل حرفم نگذاشت

 و داشت نگه محکم را رسم ماند، بسته دهانم که چرخاند

 .ترساندیم مرا نگاهش برق و بود عصن   داد، تکان

 :زد لب آرامش صدای در هویدا و مرز و حد ن   خشیم با

 اگر حن   دیگه برمت،نیم جان   دیگه .باش آروم ...ستاره -

 بخوری، جنب کنارم از اینچ یه ذارمنیم ...بخوای خودتم

 به رو خودت و خودم تا کن مخالفت داری جرات االن

 .بکشم آتیش
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. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۲۶_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 جران   من برای دیگر مگر کشک؟ کدام جرات؟ کدام

 مانده؟

 

 از که شدم ترسو یک به تبدیل سال یک از کمی   یط     

 .گرخدیم اشسایه

 مقرص که کیس مانند و بود زده خشکم هایشحرف از

 لرزید،یم ترس از تنم بودم، برده فرو گریبانم در رس باشد

دندان خوردن هم به صدای بودند، شده سیخ تنم موهای
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 بودم منتظر لحظه هر و رسیدیم گوش به راحن   به هایم

ی این در  بلور یک مانند و بزند یخ امبین   آب سیی 

 .شود آویزان امبین   از تی    و درخشان

 

 و زد کنار را کتش کرد، بلند جا از مرا هایمشانه گرفی    با

 و کشید کیم را بندش کمر اش،زمستان   بولی    زدن باال با

ی  .درآورد را بود آویزان آن از که چی  

لبه گرفی    با و تکاند  را شر  آم و کشید پایی    را بولی  ش

وع و گذاشت رسم روی را آن کشیدنش، باال و هایش  رسر

 کاله که فهمیدم من موقعه آن و کرد کردنش مرتب به

 .است

 را کتش سپس و کشید امزده یخ هایگوشم روی را کاله

 عصن   حایل با که ندارم را توانش بود فهمیده انگار درآورد،

 را دستم مچ کرد؛  فرو چرمشکت آستی    در را هایمدست

 زمی    روی از سخن   به هایمقدم من و افتاد راه گرفت،

 .خوردندیم تکان
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پس کوچه در همراهشتلفن زنگ صدای بعد چندی   

 ن   با .پیچید باریک و ترسناک هایکوچه
 
 حوصلیک

 :داد پاسخ بدخلق   با و درآورد را موبایلش

 ها؟ -

 به گوشر  پشت از راحن   به مخاطب زمخت صدای    

 :رسیدیم گوشم

  هنوز؟ ایزنده .زهرمار -

 

 :بردارم قدم او با همگام تا کشید ترمحکم را دستم    

 .بله متاسفانه -

 

 مرگته؟ چه -

 

د، بیشی   را مچم کردم حس      کردم سیع و زدم نق فرسر

 :کنم آزاد را دستم

 ...دستم ...آی -
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 :گرفت ترمحکم را دستم و چرخاند سمتم را رسش

 ترس رو عصبانیتم و حرص تمام تا باش ساکت ستاره -

 .نکردم خایل

 

 .هستم من ها این تمام مقرص انگار کردیم رفتار جوری

ه دلخور  بود شده کوتاه آنقدر درازم زبان اما، شدم اشخی 

 .نزنم حرف کام تا الم  که

 آزادت روز دو داده؟ اتصایل سیماش مجنونمون !اوهو -

ی زرت و زرت یه گذاشتیم  .بیا کن جمع ور، اون می 

 

 کرد؟یم شوج   ببینم پوالد؟ هم آن مجنون؟

 

 هایخانه دیدن از من و پیچید بعدی یکوچه در   

 .کردم امنیت احساس کیم کوچه، آن در موجود

 .دارم کار امشب نمیام، -

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 :رفت باال نام جلیل صدای

؟ کار - ؟ کشک ج   این داری، کار که بیخود اصال ج 

  نمیدونم؟ من اصال که چیه کارت

 

 :رفت باال صدایش حوصلهن      

 میگم بهت میام فردا ندارم اعصاب کن ول جلیل -

 .خدافظ

 

 ...پوال -

 

 با و گذاشت جیبش در را گوشر  و کرد قطع را تماس

 افتاد آشنا یچهره دو به نگاهم بعدی، یکوچه به ورود

چراغ زیر که  .بودند ایستاده برق تی 

 .چسبیدم پوالد تن به و کرد پر را وجودم ترس
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. 
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 پشتش ترسو، موش یک مانند من و رفت سمتشان پوالد

 کسان   نفر دو این .لرزیدمیم ترس از . بودم گرفته پناه

 ترسناک ناشناسی  آن هایآدم دست از وقن   که بودند

 جواب و انداختند پایی    رس فقط کردم، پرواز سمتشان

منده» یک فقط هایملرز و ترس  .بود «آبچ   رسر
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 دستش باز اما، گرفتم را دستش رسیــــع که کرد ول را دستم

ون جانمن   هایدست میان از را  بار این اما، کشید بی 

 .گرفتم چنگ به را بولی  ش

 :غرید شده چفت هان  دندان با 

 خورید؟یم گهـــی چه دقیقا اینجا -

 

 من لرزیدن و بود تارییک در فریادی اشجمله آخر یتکه   

 .داشت همراه به را ترس از

 

وع تازه جمله این  .بود هایشتوبیخ رسر

ون بیاد هم موش خونه این از بودیم نگفته مگه -  باید بی 

  این به آدم هــا؟ بدین؟ گزارش
 
 خونه از چطوری گندگ

 با که کردین فکر ج   خودتون با ندیدین؟ و کرده فرار

 ندادین؟ خی   یه سلیم اومدن
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 پاسخ برای انتظارش اما، کرد مکن   شنیدن پاسخ برای

 .بود ترکم ثانیه سه از شنیدن

 .بکنه جون یکیتون دِ  -

 

 تن همان آرامشان صدای اما نداشتم کدامهیچ به دیدی

منده صدای  نجات، به شدن امیدوار اوج در که بود ایرسر

 .ناآشنا هایکوچهپس کوچه و ماندم من و کرد ناامیدم

 

 و نکنیم دخالت اینجا بیان شونخانواده دادن دستور آقا -

 .نزنیم جان   حرف

 

 یخانواده همان این گفتند؟یم را تارخ آقا؟ یخانواده

 شد؟ پا به جنگ برایشان پیش چندسال که بود نجیس

 

 :زد صدادار پوزخندی حرص با پوالد    
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 بیایم گفتی   یم بدین؟ خی   یه نداشتی    گوشیم حتما -

خانواده از مفصل باید نگفی    بهتون آقا بوش، دست

  کنید؟ پذیران   شون

 

 چنگ من بار این دستش مچ به و آورد عقب را دستش    

 .زدم

 .درمیارم جفتتون روزگار از پدر -

 

 داخل در من کشیدن با شد مصادف اشجمله پایان

  .کوچه

یم رسسختانه و کردم میخ زمی    به محکم را امبرهنه پاهای

 من پاهای و رفتیم راه او اما، بشوم مانعش خواستم

 .شدندیم کشیده اسفالن   زمی    به محکم

یم پاهایم کف روز به چه هاریزهسنگ دانستیم اگر قطعا

 .نبود رحمن   قدر آن آوردند
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 گونهاین خورد؟نیم جنب کنارم از دیگر بود نگفته مگر

؟ مرده آخر  چکاره او خانه در زن همه این میان حسان 

  دیگر؟ بود

 

 :زد غر    

 .برو راه باال نیار رو کفرم ستاره -

 

 :زدم نق و ساییدم دندان

 کن  نیم تمومش رو دروغات چرا ...دروغگو خوامنیم -

؟ ؟نیم ولم دیگه نگفن   مگه لعنن   مثلاینجوری؟ کن 

  بعد اینجا آوردیم کشیدی گوسفند
 

 کنم؟نیم ولت مییک

 

 :چرخید سمتم عصن   کرد؛ رهایم    

 خواینیم وساییل بذاریم؟ رس جهنم کدوم لباس بدون -

؟  بسالمن 
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منده     ناخنم کنار پوست جان به و رفتم عقب قدیم رسر

 .نگفت را قصدش من به او که مربوط چه من به .افتادم

  .شدم روبهرو اشچن  چپ نگاه با که بردم باال را رسم

 

 این رفت، خانه سمت و چرخید که انداختم پایی    رس باز

 .من بدون بار

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

  ۳۲۸_پارت#

 عسکری_لنا#
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 به را رسم مدام و نخوردم جنب جایم از برگردد که زمان   تا

 کیس بودم منتظر لحظه هر دادم،یم تکان راست و چپ

 آن به کنم، دفاع خودم از نتوانم من و کند حمله سمتم

  .کرد اعتماد شدنیم که هم نفر دو

 

 از دو، آن به برزج   نگایه با و درآورد را همراهش تلفن    

یم مقتل به که گوسفندی مانند من و گذشت کنارشان

یم پیچ درهم پاهایم و شدمیم کشیده بازویم از بردند،

 به پوالد انتخاب جز نبودم چی    هیچ مقرص .خوردند

 !همرس عنوان

 

 معمتدنیا رسگرد رسسخت نقاب پشت کردمیم فکر    

 رکن   چه فهممیم حاال باشد؛ محبت و عشق دنیا یک

  بزنم؟ حرف دارم جرات اما، خوردم
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  .نه قطعا   

ی مقرص که بگویم پوالد به توانمیم نه یم نه و نیستم چی  

 قلبم حریف که بگویم و بکشم هوار منطقم رس توانم

 .نیستم

  انگار .شدم اششیفته که امدیده چه مرد این در نمیدانم

 نشیندیم داماد و عروس دل به عقد هنگام در که مهری

 ...پوالد قلب به اما، اول همان از نشست من قلب به

 

 پرتم ماشی    درون تقریبا و کرد باز را ناآشنا ماشین   در    

 .بست را در محکم و کرد

ه به ترسیده ه و زدم چنگ دستگی   تا ماندم پوالد یخی 

 .بگذارد تنهایم خواهدیم یا و شودیم سوار ببینم

 پرت پشت صندیل را ساکم و شد سوار که نکشید طویل

 .کرد

 .چسبیدم ماشی    در به و زدم چنگ صندلیم به غریبانه

 زیر به من هاینگا و نماند دور چشمش از حرکتم این

 .شدندیم ختم لرزان و ترسان هایچشیم
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 ...عصبیم -

 

 .خدایا شدیم ترگرفته لحظهلحظه صدایش

 نیاز بیشی   همه از که من   دادم؛ اشدلداری و گزیدم لب

 .دارم دلداری به

 ...مییسر  خوب ...خو -

 

 :چرخاند سمتم کامل را رسش

 .اینجوریه تو حال که وقن   تا نه -

 

 :شد تار دیدم و لرزید امچانه

 ...نشم خوب ممکنه -

 

 .نبودم سابق آدم دیگر شدم دزدیده که شن   همان از من
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 کردم؟یم باید چه را روج درد اما، شد رفع امجسمان   درد

 

 بود ممکن من ...تلخ هرچند است، حقیقت یک این   

 میان رازی نشوم راحت هاترس این دست از وقت هیچ

 .امیافته شدت هایترس است؛ خدا و من

 

 :بود مانده سخت و خشک هنوز اما شد مالیم کیم لحنش

یم بشیم خالص هست، روانشناس کیل -  یدونه پیش می 

 .باشم داشته نیاز بهش بیشی   من شاید خوبش،

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۲۹_پارت#
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 عسکری_لنا#

 

 

 

 و درب هایکاشر  شود،یم چندشم حمام کف آب از

 پر هاکاشر  هایحفره تمام اند،شده رنگ ایقهوه داغانش

 بود، چسبیده خیسم تن به لباسم بودند، شده آب از

 اممعده بمانم، پا رس نتوانم که بود زیاد آنقدر حمام بخار

 است، برده پایی    را فشارم حمام بخار و است خایل

 آب درون را انگشتم حمام، درون یپایهچهار بر نشسته

 فشار از را حواسم کنمیم سیع و دهمیم تکان شده جمع

 .کنم پرت امآمده پایی   

 داغ آب با کردن حمام خودم خیال به است؛ خودم تقصی  

ون تنم از را رسما تواندیم  را فشارم اما کشید بکشد، بی 

 .کشید پایی    هم
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 نور بخار، دهم،یم قورت را دهانم آب و برمیم باال را رسم

ی تهوع صورت به را حمام رنگ زرد  دهد،یم جلو برانگی  

 .آوردیم درد به را رسم لعنن   نور این میبندم؛ چشم

 

 کنم،یم باز را فروغمن   و خمار هایچشم در صدای با

 .دارم نیاز کمک به کنمیم حس

ون بیا خوابیدی؟ ستاره، -  .خورییم رسما دیگه بی 

 

 !نه اما، کنم کمک طلب کنمیم باز دهان

 

 را لعنتیم هایگرفی    بهانه این ندارد، مشکل کم خودش   

 .کنم کم باید

 

 :زنمیم چنگ را رسد آب شی   و کنمیم خیس را هایملب

 .اومدم -
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آب  .دارم نیاز شوک یک به کنم،یم باز را رسد شی 

یم صورتم در بالفاصله و کنمیم آب از پر را هایمدست

 .پاشم

دیم لرزی تنم کشید، بلندی هی    مغزم کنمیم حس  اما، گی 

 .کنمیم تکرار را کارم دیگر بار یک و شومنیم متوقف

 

 تمام برای ایست یک رسد آب داد، کار عایل خییل داد کار

وع نو از سلولمبهسلول بعد و بود امحیان   عالئم  کار به رسر

 .کردند

 بلند پشت از پوالد صدای که بستم را آب دوش رسیــــع

 :شد

ون نیای حوله با -  حسان   درست خورییم رسما ها، بی 

 .کن خشک رو خودت

 

 منطق، ن  بار یک دیوانه، بار یک است، خوب بار یک

 ...بار یک و اعصابن   بار یک
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 حل مشکلش این اگر شاید ندارد، رفتاری تعادل مرد این

 .شود حل نی    مشکالتمان تمام شود

 .کردم خشک خوب خییل را خودم و دادم گوش حرفش به

م کشیدن پایی    حال در  پشت از صدایش که بودم بولی  

 :آمد در

 خوابیدی؟ باز ستاره -

 

 دادن پاسخ جان .چرخاندم حدقه در را هایمچشم    

 دیوار به تکیه که دیدم و کردم باز را در فقط پس نداشتم

 تکیه دیوار به را رسش بسته هان  چشم با و نشسته حمام

 .است داده

 :زد غر و کرد باز چشم کشیدم، عمیق   نفس

 بود؟ عروس حموِم  خانم رسکار عجب چه -

 

 پنهان رسم دور یحوله با را هایمگوش و ندادم پاسخ   

 .نشود هایمگوش وارد رسما که کردم
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 برق   بخاری مقابل مرا دستم گرفی    با و شد بلند جایش از

 .آمد همراهشتلفن خورزنگ صدای که نشاند

 کیم مقابلم، اشکون  گوشت همراهتلفن که نکشید طویل

 :شد شوت دورتر

 .شوخفه -

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۳۰_پارت#

 عسکری_لنا#
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 بوی کرد، باز رسم دور از را حوله و نشست رسم پشت

 .پیچید شامپو

وع حرفن    .کرد موهایم کشیدن نه که کردن خشک به رسر

 .شدیم احساس خون   به تشویشش

یم امشانه روی گرفتیم که را موهایم از تکه هر نِم 

 قسمت با و گرفتیم را نمش باز حواسن   و انداخت

 قایل به الل کودگ مانند من و کردیم قایط موهایم خیس

ه  داشت پرز بودم نشسته آن روی که قسمن   بودم؛ خی 

 .کردمنیم احساس پرزی پایم زیر اما

 کند طلوع خورشید که صبح فردا داندیم خدا قایل از این 

ی  از وجه چند است قرار
 دری  از هرچند .ببینم را خانه داغان 

 شدنیم کرد،یم گی   قفلش در کلید که داغان   و درب

 .داشت کاخ انتظار

 

 ریشه از موهایم کردم حس موهایم شدن کشیده با   

 .گزیدم لب فقط و ماندم خفه باز اما، درآمد
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 آغوش نیازمند بیشی   من از که دارد وجود کیس جا این

 !است

 

 و موهایم شدن کشیده وجود با حن   چرخیدم سمتش    

 .زدنش غر

ه اشعصن   یچهره در  ایستاده زانوی دو روی ماندم، خی 

 .بود غریبه پشت هفت نگاهش و بود

  خورده؟ بهم ازم ...حالت -

 

 که ایپنجره انگار اما چرخاند پنجره سمت را رسش    

 دیدن ابدا بود، چسبیده آن به ایپاره تکه الگوی کاغذ

 :کشید پوق   و چرخاند سمتم را رسش باز که نداشت

 .ندارم حال جدت رس ستاره -

 

ن   نگاه هنوز او و ایستادم مقابلش لرزانم زانوی دو روی

 .بود سمتم رحمش
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 رو حوصلهن   که پیچیدم گردنش دور را دستم دو هر

 و قدرت با را رسش وقن   هر از تر مظلوم من و گرداند

دم امشانه روی اجبار  و گردنم میان رسش رفی    فرو .فرسر

 از حن   تواندیم چقدر که داد نشان اشبریده هاینفس

هم برای کوچک اجبار یک با که باشد ترخسته من

،  .شد آوار امشانه روی آغوشر

 دادم دستور و نگذاشتم اما، شوند ابری آمدند هایمچشم

 است زیادی مدت من هایچشم هرچند بمانند، آفتان  

شده محکوم غمناک پایی    یک به و شوندنیم آفتان   دیگر

 .اند

 :زدم پچ گوشش دم

 وقن   رفته یادت اما، مردی بدی نشون کن  یم رفتاری بد -

 !پذیریآسیب چقدر شونمه روی رست

 

 میان کمرم شدن له از و کشیدم رسش روی را دستم   

 .نکردم گله هایشدست

 .نداریم را کیس همدیگر جز نفر دو ما
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ون آغوشم از را او زور با  پر هایدست و کشیدم بی 

م یلبه تردیدم، م و نشستند بولی    هایچشم مقابل را بولی  

 .انداختم پاهایمان مقابل و کردم خارج تنم از براقش

 .بود قطیع من تصمیم اما لرزیدم خود به و کردم لرز

 :زدم لب مطمی    اما لرزان

 آقیانوس یه با من تن ...بده نشونم مردی، بده نشونم -

 ...پوالد کن پاکم نمیشه، پاک صلوات و سالم و دریا

 !نجسم

 

 :نالید   

 ...ستاره -

 :کردم لجبازی

 صدای صدات، جای نذار مایملکتم، من د،پوال کن پاکم -

 کابوس صبح تا و بمونه گوشم تو عوض   اون تهدیدای
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یع کن، خودت مال رو من همیشه برای بار یک ببینم،  رسر

 .بشه دیر نذار ...نیست کاق   برام قانون   و

 

 :پیچید گوشم در هایشدندان شدن ساییده صدای

 .کنم اذیتت خوامنیم ...مییسر  پشیمون -

 

 :زدم تلچ   لبخند

 مقابله توان ضعیفم، من کن، تمومش ...شوهریم تو -

 دیگه کیس نذار میشه، ختم جیغ دوتا به زورم تمام ندارم،

 سینه بخوابم نذار ...کنه پشیمونت نذار ...کنه تمومش

ستون  !قی 

 

ین به انگار     را تنم و غرید و سایید دندان که زدم آتش بی  

 .شد ساییده امشانه که بدرک و کرد زمی    نقش محکم

وعش که دیدم وقن   را مرزش و حدن   خشم  گاز رسر

 .بستم چشم و زدم لبخند من و بود امشانه از محکیم
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 !دارم دوست را مرد این من

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۳۱_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 .نداشتم را خوردن تکان توانان   اما بودم بیدار

 بودم آرام آنقدری اکنون و نداشتم راحن   خواب حال به تا

 .خوردمیم حرص شدنم بیدار از که
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 اگر کردمیم احساس گردنم پشت را گرمش هاینفس    

 .امگفته دروغ ام،نشده اذیت گذشته شب گفتمیم

س کردم، اذیت نی    را او بلکه شدم اذیت تنها نه  اسی 

 شوم منرصف خواستم بار چندین و بود کرده پر را وجودم

 .گرفتم گاز را زبانم ،اما

 وقتش به اما، بود کاق   اطالعاتم شاید نداشتم، ایتجربه 

 .بود شده خایل مغزم بودم، رسیده که

 .بودم کرده کالفه و عصن   خودم با نی    را او

 متورم و ترسناک گردنش رگ بود، عصن   حسان   ابتدا

 .رسخرسخ هایشچشم و صورت و بود شده

ل من خاطر به و عایل خییل را خودش اما،  و کرد کنی 

ی که بود کرده درک   .نیستم بلد چی  

 نبود، تجربهکم موارد این در او حداقل که بود خوب باز

 .داشت را یاسمن چون

 

 کمرم دور دستش سنگین   از و میکشم عمیق   نفس   

 .شومیم اذیت
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 جان نه اما دارم ضعف احساس و است خایل شکمم

 .کلمه یک حن   گفی    جان نه و دارم بیداری

 شعله دلم در کیم حسادت ضعف احساس این چاشن  

 میکشد؛

 است کاربلد دانمنیم اش،لوندی از .یاسمن بودن کاربلد از

 مقابل توانمنیم و دومم زن من هست که هرچه ویل، نه یا

 .کنم علم قد باشند غلط است ممکن که منق   تصورات

 به و ببینم برتر را خودم شودیم موجب که امری تنها

 دو، و است بودنم ناشر  یک، نکنم، حسادت زیاد یاسمن

 .یاسمن خیانت

 پوالد باور رس بر چه خیانت این دانمیم خوب حداقل

 .بودم پوالد غلط باور قربان   سال دو نی    من که چرا آورد،

 

 تا پتو شود،یم برداشته بعد و کشیده کمرم روی دستش   

 .رسم پشت اشبوسه بعد و شودیم کشیده گردنم

نفس اشبوسه اتمام از بعد حن   که طوالن   یبوسه یک

 .کنمیم احساس رسم روی را گرمش های
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 تنم به پتو باالی از تنش و نشیندیم امشانه روی دستش

ده  .شودیم فرسر

 ...ببخشید -

 

  چه؟ برای ببخشمش؟

 

 .است رخمنیم با مماس رخشنیم   

، مثله آدیم درگی   که ببخشید -  خودم دست کاش من 

 !دلمه دست ...ویل کردمیم خالصت خودم دست از بود؛

 

ده قلبم      دلش؟ دست شود،یم فرسر

ی داغانم، و درب مردک  ترواضح را احساست میمی 

؟   بگون 

 

 یک خواهدیم دلش که امجنبهن   دخی   یک من    

 .بشنود «دارم دوستت»
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 که بود خواهد این برای نبخشم را تو باشد قرار اگر من

 .کن  نیم بازگو را احساسات آدم مانند

 گ؟ تا آخر بگوید؟ خواهدیم مرگم زمان بسالمن  

 

 و ماند تنش گرمای فقط عاقبت و رفت نگفت،    

 .رسید گوشم به حمام دوش صدای

 مهمان را خواب هایمپلک گریم وقت چه دانمنیم نی    من

 .کرد هایمچشم

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۳۲_پارت#

 عسکری_لنا#
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 وقن   .دربیاید اشکم بود مانده کم .بود برنفس کمرم درد

 !نبود شدم، بیدار

 

 و بود کرده را کارش .ریخت فرو انگار امهسن   تمام    

 .بود کرده فرار احمق پشیمان یک مانند اکنون انگار

 آنقدر کنم باور چگونه ویل خواستم خودم دانمیم خدا به

سد حداقل و بماند که نبود مرد  .نه یا خوبم بی 

 حداقل کردمیم فکر و کردم رسگرم را خودم مدت تمام

  .بخرد صبحانه تا است رفته

 ویل کردم خشک را موهایم پوشیدم، لباس کردم، حمام

 .نیامد که نیامد

 و ژولیده نخواست دلم کمرم وحشتناک درد وجود با

  بود؟ کجا او و برسم نظرش در نامرتب
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 .هایشعمه قی   رس احتماال   

 بزرگ درد دو اکنون و است خارج توانم از درد چند تحمل

 .دارم را

 خود به و شدم ترمچاله زمی    روی دلم کشیدن تی   با

 و عمیق نفس بالفاصله اما، شد بلند هقمهق و پیچیدم

نیم آرام دردی هایمهقهق کشیدم درد از ایبریدهبریده

 .آزردیم داشت را دلم بدتر تازه هیچ کرد

 مرده خون امرحمانهن   هایگزیدن شدت از لبم کنم فکر

 .باشد شده

 .بود بدتر گذشته شب از حن   دردش

گذار ابدا هم گرم آب دوش حمام آن  .نبود تاثی 

 

 :گرفت باال امناله

 ...خدا وای ...پوالد بشورنت تخته رس خدا، آی -
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 .آمدندنیم بند قوزباالقوز مانند هم هایماشک

 و باعث نبود به که بار هر و بود تحملم از خارج درد این

 .شودیم افزوده دردم به درجه یک کنم،یم فکر اشبان  

 .کردم ازدواج نی    من کردند، ازدواج مردم

 درد و احمق این با ازدواج بود؟ کم آبم بود؟ کم نانم

 بود؟ چه دیگر هایمعذاب و کشیدن

 

یم خودت به که هان  فرصت این به ستاره بختت بسوزد   

 .دیه

 سال، دو از بعد هم آن باشد خاص باید امروزم رسم خی  

 و بیاید استقبالم به خورایک از پر می    یک با ندارم انتظار

 .نه بکشد، را نازم

 حداقل اما، استشده مسخره نازکیسر  پوالد منو میان

 برود بعد باشد کنارم ساعت یک شوهرم است این حقم

 .زده غیبش کجا که بگوید و بگذارد نامه یک حداقل یا

 تمام کن، تحمل بگوید باشد گود از خارج کیس اگر شاید

  بیا راه پوالد با شود،یم
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ون وضعیت این از که دهم امید چقدر تا کجا تا اما، یم بی 

 !آیم؟

 در کند؛ درکم دقیقه پنج حداقل که خواهمیم را کیس من

 فهمانمیم مغزم به دارم که زمان   برم،یم رس به سخن   زمان

ی که  !بیاید راه باید و نیست خوشبخن   از خی 

 

یم و کوبدیم خودش رس در که است کیس حال حالم   

  یفلسفه در حق بگذر، حقت از گوید
 
 «گرفتن  » اتزندگ

 .است نخورده قلم

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۳۳_پارت#
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 عسکری_لنا#

 

 

 

ه من گوش تو پرتا و چرت این -  .نمی 

 

 .شد رد کنارم از و زد ایتنه

 :چرخیدم سمتش عصن  

 !اصال نداریش چیه؟ میدون   منطق جلیل -

 

 :نشست لپتاپش پشت بیخیال   

ا خییل باید اینجا اومدی گفتیم اول روز همون از -  رو چی  

 .زنت یکیش، رست، پشت بذاری

 

 :رفت باال فریادم
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 .دون  *سگ این تو اومدم خودش خاطره به من لعنن   -

 

 :انداخت باال را ابروهایش

دی، پیش از کاری هنوز همینه واسه بدتر دیگه -  چون نی 

 یا کن   انتخاب رو یکیش باید اینجا پات یه پیششه پات یه

 .زنت بغل بی   یا اینجا،

 

 به دسن   .دارد حایل چه ستاره اکنون دانستیم فقط خدا

یم نگه را هایمزانو شوم،یم خم و میکشم گردنم پشت

 .دارم

 با نرفی    برای مقاومتم خانه، به برگشت هنگام امروز صبح

به از هنوز گردنم ؛رسید پایان به بیهوشر  یک با جلیل  ض 

 .کندیم درد

 

  کوبمیم پاهایم به محکم را هایمدست

خانه به نگاهم چرخیدنم با  .افتدیم آشی  

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 صبحانه داشتند چهارلن   بودند همراهش صبح که افرادی

 و شکستیم پایم کاش که ایصبحانه دقیقا خوردند،یم

 .رفتمنیم خریدنش برای

 گاز را اشلقمه سمتم، به گشاد لبخندی با شانییک هوان  

ون لقمه درون مربای و خامه که گرفت  .شد پمپاژ بی 

 :زدم غر غیض با

 .زهـرمار -

 

 :گفت حوصلهن   جلیل

ـــه،-
ر
 .دیه کنار بکش کردی، خرج عمرت تو بار یه ِده

 

 هم باز وسواس با جلیل کردم، پرت مبل روی را خودم

 .بود کرده پهن رویشان را سفید هایپارچه

فش مانند خانه این  .بود رسر

 

 .بزنم حرف تارخ با باید اینجوری نمیشه -
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 :کشید اعصابم روی بدی خط پوزخندش صدای

نه ببینه رو تو که اون تعطیله، مغزت ایگرسنه -  می  

 .کنهیم نصفت

 

ه جلیل به شک با  :شدم خی 

 .نداره خی   که اون -

 

ه و کرد باز را دهانش  دهنده آزار لپتاپش یصفحه به خی 

 :خندید

 میدونه االن ندارم شک شناسه،یم رو تو اون بابا گمشو -

 .کن  یم جاش به داری رو غلط اون

 

 :ساییدم دندان

 !اجبار؟ اون برای غلطه من برای بزن، حرف درست -
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 :انداخت باال شانه   

 صبحونه یه رس تو ویل کرد کارا خییل من برای اون اره، -

 .کردی هابچه این بار کیل

 

 :گرفتم رو انزجار با و انداختم هابچه همان به نگایه

 شبیه ریش کیلو یه اون با هابچه این کنمیم نگاه هرچیم -

، بچه  .دارنسبیل و ریش کروکدیل شبیه نیسی  

 

 ادای شانییک و شد بلند چهارنفرشان هر یخنده صدای

 کیم هایشانخنده جلیل ترسر  با که آورددریم کروکدیل

 :شد آرام

 حلق تو بکن رو مربا شیشه اون سهراب بینم، بمی   خفه-

 .میده موتور هندل صدا خندهیم یابو اون

 

 :خندید باز گشاد دهن   با یابو همان دقیقا

 .داداش جون رسی تاج جیل آق -
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 :زد پوزخندی آرام جلیل

 .داداش مرگ -

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۳۴_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 :کشیدم پوق  
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 .بود بد حالش برم، باید جلیل -

 

 :کشید پوق   شده عاض

 .پهلوش فرستمیم رو ییک ساییدی، منو دهن -

 

 :کوبیدم پیشانیم به را دستم

 خوریگوه دیشب ناجنس سلیم این باشـــم، خودم باید -

 .گرخیده این گفته پرت و چرت کرده

 

 :انداخت باال شانه

 .ترسهنیم دیگه میشه، دیده آب کمکم -

 

 :کشیدم رسم روی محکم را هایمدست

 ...مرگم خی   گمشم بذار گذاشتم تنهاش بد صبح جلیل -

 .گردمبریم
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 :داد تکان چندبار را رسش

،یم راست تو -
 
 .بود مشخص نیومدنت و دیشب از گ

 

 :دادم تکان چندبار را رسم و رفتم سمتش ایغرهچشم

  راست تو ...اره اره، -
 

 و زن ایشاهلل میشه، دیده آب مییک

 .بشن دیده آب توهم یبچه

 

ه و دوید خشم نگاهش در  .ماند امخی 

 :گفتم طلبکار

 ها؟ -

 

 :غرید آهسته    

 .کنمیم شپاره کنه وزوز ناموسم گوش دم کیس من -
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 گفی    جای و رفت باال امعربده که زد آتشم چنان

 پودر اما، کوبیدم دیوار به را می    روی لیوان «سوختم»

 :غریدم .نکرد آرامم کردنش

 

 همون خاطره به فقط بستم رو دهنم اگر من جلیل -

تیمن   ینشونه بستم و دهنم اگر آقاته،  ...نیست غی 

 

 :زد داد

 .پایی    بیار رو صدات -

 

 :کردم دیوار نقش و برداشتم را دستم دم فالسک

 

 تا و بستم و دهنم اگر بشنوی، خوب که زنمیم داد نـــــــه، -

 یه و نیست بند جان   به دستم چون ریختم خودم تو صبح

 نه ....ــــــریه میگن و بغلم ندازنیم رو زنم رس بزنم حرکت
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هیم رو پشتم قانون خفه بذار پس آقات، اون نه تو، نه گی 

 ...نزنم آتیش باهم رو همه و خودم و شم

 :کوبیدم امشقیقه به را دستم

 .حریفمه خدا فقط رسم، به بزنه که هستم پر انقدری -

 

 .رفتم در سمت و زدم چنگ را کتم

 .توام با برگرد، احمق، یپرسه ...پولـــاد ...پولـاد -

 

 :کوبیدم امسینه به را دستم و کردم باز را در

تم،ن   من -  زن داشتم شعور اگر نزن، حرف من با غی 

 .بزنم چونه تو با کردمنیم ول رو مریضم

 

 :زد فریاد

نیم اینجوری تو کنار، بذار رو بازیت ذلیل زن !نفهم -

 .بدی نجاتش تون  
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 :پراندم تیکه و ساییدم دندان

 چندسال که نمیدن افتخار مدال بهم هم کردنش ترک با -

 و بکوبم سینه به رو سنگش و کجاست زنم ندونم بعد

ت ادعای  .کنم غی 

 

 .کوبیدم محکم را در

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۳۵_پارت#

 عسکری_لنا#
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 حن   یا و پتو بدون بود، خوابیده دیوار به چسبیده

،  ستاره است، رفته حال از که کنم فکر خواهمنیم بالشن 

 ...است قوی است، من زن

یم رها در دم جاهمان را خریدها پالستیک و شومیم خم

 .کرد گرد را هایمچشم اشناله صدای که کنم

 شدنم غیب نیست من تقصی   .دارم هراس بیداریش از

چشم از که امداده آزارش ناخواسته و خواسته آنقدر اما،

 .میکشم خجالت گایه هایش

 .برمیم باال را رسم

 شکمش در را پاهایش مدام اما است خواب بود مشخص

 .بود پریده رنگش و داشت اخم کرد،یم جمع

 شانیسخوش اوج باشد خواب فقط وضع این با که این

 .است من
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 .نشینمیم کنارش و رومیم سمتش بندم،یم را در   

 .میکشم موهایش به دسن  

  این نبود اگر که هست، ستاره که خداراشکر
 
تالش و زندگ

 .نداشت ارزشر  هیچ هایم

 و بماند زنده کننده قانع علت یک برای باید همیشه آدم

 
 
 .کند رس زندگ

 او از ترتنها دانمیم چون امزنده ستاره تنهان   برای من

 .نیست کیس

 .هستم تنها خانواده داشی    وجود با من هم شاید ...شاید

 و شومیم ویران قطعا نباشد ستاره اگر که منم این که چرا

 ...تنها تنهای

 .مادرم داشی    وجود با حن  

  باشد؛ داشته را جفتش باید هرکیس

 برابر در و است «مادرم» فقط او نیست من جفت مادر

 سپاس که آیدبریم دستم از فقط کشید برایم که زحمان  

 .دارد فرق ماجرا ستاره برای اما، باشم گذار
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 جهان این از من ندار و دار تمام او است من ثروت ستاره

 !کنم مراقبت او از نیستم بلد روزگار بدی از که است

 

 :کنمیم نوازش را موهایش   

 .ستاره -

 

نیم دلم کند، رنگ را موهایش نگذاشتم که خداراشکر

 .شود رنگ بد و خشک موهایش خواهد

 

؟ خواینیم ...خانم ستاره -   پاشر

 

 :دهمیم تکان آرام را اششانه   

 .نکن ناز پاشو عزیزم، پاشو ...عیال -

 

 :نالید بسته هایچشم با
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 .شعورین   ...خییل -

 

 :زدم غمگین   لبخند

 شعور نمیشه معلوم کنم تعریف برات نیسر  پا وقن   تا -

  نه؟ یا دارم

 

 :زد نق   

 .بشنوم خوامنیم -

 

 اما، بکشم عمیق   نفس تا کنمیم بلند سقف سمت را رسم

یم مجبورم کندیم هم در را هایمآخم گردنم گرفی    درد

 .بزنم چنگ را گردنم و بیاورم پایی    را رسم رسیــــع کند

 هایشچشم رسیــــع که کندیم برخورد رسخش نگاه با نگاهم

 :شودیم ترباز و باز نیشم بندد؛یم را

 .بشنوی خواسن  نیم که تو -
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 حمام سمت و شودیم بلند جایش از کامال و کندیم اخم

 :رودیم

 ...تو چون اهمیته،ن   یمسئله یه انگار نکن رفتار جوری -

 

 :شودیم رحیمن   از پر نگاهش و کندیم مکث

 .کردی فرار بزدل یه مثل -

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۳۶_پارت#
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 از عاقیل آدم کدام افتادم؛ گی   فقط من نیستم بزدل من

 !کند؟یم فرار شوهری و زن هر میان معمویل اتفاق یک

 

 بودم شایک و شکار جلیل دست از که من   برای حرفش    

 را در و کنم حمله حمام سمت که آنقدر شود تمام بد

  بود شده خم روشون   سمت که ستاره .کنم باز محکم

 پهلویش به محکم حمام در یدسته که آمد عقب قدیم

 :زد چنگ را پهلویش خورد؛

؟ چته ...آخ -  وحیسر

 

نم داد      :می  

؟ ج   داری بفهم ستاره -
 

 تعریف برات بیا میگم دارم مییک

ی و پایی    ندازییم بز مثل رو رست کنم  خییل بعد می 

؟یم قضاوت و مییسر  قاض   خودت واسه بیخودی  من کن 
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 صورن   در کن   قضاوت الیک که آسونه برات خییل بزدلم؟

ی از که  نداری؟ خی   چی  

 

 :زد جیغ که نرفتم عقب قدیم اما داد هولم محکم شایک   

 بخوره، هم به خودم از حالم من شدی باعث تو پوالد -

نیم من جای رو خودت چرا بده؟ چقدر حس این میفهیم

  ذاری؟

 

 :کوبیدم خانه استحکام ن   دیوار به را مشتم    

 اینجا االن پس کردمنیم درکت و نبودم فکرت به اگر -

 و کنم پیدات فقط تونستمیم کنم؟یم غلط چه دارم

 خاطره به تو، خاطره به من اما، خونه تو کنم پرتت دوباره

م، پس رو زندگیم که ...اینجام خودم،  از من ستاره بگی 

  این برای دارم و بریدم همه
 
 رو همه جنگم،یم زندگ

 اون رس مخانواده تکتک به من رسم، پشت گذاشتم

  بهم که آوردم پناه تو به من دارم، شک مسئله
 

 بزدل؟ بیک

 دیدی؟ اینجوری رو من تو اره؟
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 :شد هال وارد و زد کنار مرا آشکار لرزشر  با

 منظورم دون  یم خوب تو نکن، قایط رو هاموضوع الیک -

 ساخن   خودت برای که ایقیافه از وگرنه چیه بزدل از

 بیابون   غول اون بالی سی   شدی مشخصه کامال

 

نم پوزخندی  :می  

  باز؟ کردی قایط روغن آب ستاره -

 

پیشان   به محکم را دستش و خوردیم حرص وضوح به   

 :کوبدیم اش

 انداخن   بود ج   قواره بد مصیبت این خدایا ...خدایا -

 .زندگیم توی

 

 :رومیم هاخرید سمت

 .وسط نکش رو تارخ پای الیک -
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 :زندیم خندینیش

 با ازدواجت اشتباهت ترینبزرگ تو چیه میدون   اصال -

 کن، ازدواج تارخ با بده جنسیت تغیی   برو بود من

 .عزیزدلم بشی    خوشبخت

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۳۷_پارت#

 عسکری_لنا#
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 یک شده، پوست پوست هان  گچ با خرابه چهاردیواری

خانه ی، یک یآشی   تمام هم، با حمام و دستشون   می 

  از من سهم
 
 .بود زندگ

یم که کاری نهایت کنم قهر خواستمیم اگر حن   یعن  

 زل و بود داغانش و درب یقیافه به کردن پشت کردم

 .خراب دیوار یک به زدن

 

، یا استخانه نبود معلوم پوسته مدام که سقفش از قی 

یم رسم به دسن   باید نامحسوس مدام ریخت،یم گچ های

 نداشت، استحکام ابدا خانه نباشد، رویش گچ   تا کشیدم

 .لرزیدیم خانه تمام شود،یم بسته و باز که حمام در

 

 بالن   چه که بود کرده تعریف دادن   و داد با هم برایم

 حس اما، است شده بحثش هم جلیل با حن   و آمد رسش

 .بمانم قهر باید کردمیم
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 بلند جایم از عصن   سوم بار برای تلفنش زنگ صدای با   

 و افتاد جلیل نام به نگاهم که رفتم تلفنش سمت و شدم

 ورزشکاری، اندام بلند، قدی با بست نقش مردی رسم در

 نه اما برآمده شکم کیم یاضافه به و گنده بسیار بازوهای

 .بزند ذوق در شکمش که آنقدر

زبان رس زیاد نامش باشد تارخ راست دست آمدیم نظر به

 .چرخیدیم ها

 

 :دادم پاسخ و برداشتم را تلفن

 ...بـ -

 سلیمان یارو این ،میگم بهت ج   ببی    کن گوش شوخفه -

 نرفی    باز تا بزن زنگ ندادی، رو جوابش زده زنگ بهت

 .کن   موعظه من واسه بشین   زنت رساغ

 

 دل که قطاری بوق مانند پیچید، رسم در وحشتناک بوق  

 .لرزاندیم را کوه
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 تصویر امشده بسته هایچشم پشت و گرفت درد رسم

 باز چشم ترسیده درآمد؛ اکران به گذشته شب چندش

 که کردم

 را گردنم لرزاند، را بدنم اشدهنده آزار هاینفس گرمای

 پوالد شایکی  نگاه به نگاهم که زدم چرج  نیم و زده چنگ

 .افتاد

 

 ...ستاره -

 

 :گرفتم سمتش را گوشر 

 ...میگه -

 

وع و چرخید کشید، دستم از را گوشر  حرص با  به رسر

 :کرد زدن حرف

 ...باشه -

 .دهمیم تکیه دیوار به و میبندم را هایمچشم
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-... 

؟ طلبکار - ؟ کشک ج   .ندادم انجام که عمم واسه ج 

 

 است؟گرفته پول کیس از نکند طلبکار؟ کرده؟ چه

-... 

 ...مشته تاسه دو، فوقش -

 

 کارش چه بود؟ که سلیمان دادم، ماساژ را هایمشقیقه

 مرد آن آیند؟یم رساغم نرود اگر که بود چه داشت؟

 کنمیم حس چرا خدایا کند؟یم کار سلیمان با دیشب

 !کندیم غلط دارد پوالد

 .شومیم دیوانه دارم بده نجاتم خدایا    

 دارم؟ نگهش کنارم یا برود بگذارم

 

 .دهمیم ماساژ را هایمچشم یگوشه   
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 .یافته پایان تماسش کنمیم احساس

 .رسدیم گوش به نزدیک ایفاصله از صدایش

 ...کارت از اصال ...ستاره -

 :چرخمیم سمتش کار طلب

 !هیــــــن ...گ سلیمان -

 

 :کوبمیم صورتم به محکم را دستم

 .اتسینه -

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۳۸_پارت#
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 عسکری_لنا#

 

 

 

 :زد غر باز

 .کن تمومش ستاره -

 

 که زدم جییع   چنان و کوبیدم ماشی    کف به محکم را پایم

 بود ترسیده جیغم از که جلیل و شد منحرف ماشی   

 .چسبید محکم را فرمان دوباره

 :کردم جیغجیغ اهمیتن  

 اینجوری رو تو من نزن، حرف باهم و شو ساکت پوالد -

  این؟ بیسر  که دادم؟

 

 :گفت طلبکار   

 چمه؟ مگه -
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 :زدم پوزخندی   

 میگم دارم االن تا خونه از کردی؟ فرض خر رو من -

 اما کردم پاره گلو همه این من هان؟ کجاست؟ حواست

  هان؟ دنبالمونه گ هاست،شیشه به فقط حواست تو

 

 :کشید پوق     

 آخه؟ باشه دنبالمون گ رست؟ به زده ستاره -

 

 :انداختم باال ابرون     

س، خودت از نمیدونم، -  و خالفکار قیافه این با بالخره بی 

 من نباشه، ما دنبال کیس عجیبه داغونت و درب بدن

ی هر انتظار  .دارم رو چی  

 

 :غرید آهسته

 .اعصابم روی نرو ستاره -
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 :کردم پاره هنجره رسعت به

 داغون کارات با رو من داری تو لطفا، شو ساکت پوالد -

،یم  تارخ چرا مگه؟ رفن   کجا زخمیه، پات تا رس لعنن   کن 

 هازخم این هان؟ شدی اینجوری تو و دارهبرنیم خراش یه

 کاری نخواسن   تو یا و رست ریخی    صدنفر میده نشون

 .نکرده کمکت تشنغول اون یا بکن  

 

 :زد پوالد به چشمیک و کرد ایمسخره یخنده جلیل

 .خوبیه مادر -

 .کوبید فرمان به را دستش و زد ایقهقه حرفش بند پشت

ایط در اگر شاید یم همراهش نی    من بودم خون   رسر

 .ساییدم دندان فقط اکنون اما، خندیدم

 

 سمتم را رسش انداخت سمتش اخمالودی و بد نگاه پوالد

 :زد غر عصن   و چرخاند
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، اصال -  بیای؟ وسط بندازی رو خودت بود الزم هرج 

 کنهیم بارت درشت دوتا نداره معصاب اعصاب االن اون

 .مییسر  ناراحت

 

 :زدم دست دیگر هم رس پشت

 وسط؟ اون چیه کارت تو پس پوالدم، آقا مریزاددست -

 هان؟

 

 :زد داد

 من شو ساکت میگم دارم کنم؟یم غلط چه دارم پس -

م رو گ ندونم نذار منگنه تو رو  .کنم ول رو گ بگی 

 

 :زد داد جلیل که کنم باز دهان آمدم

ه -
ر
نه جیغ ییک ترکید رسم !ِده  میکشه، عربده ییک می  

 .ببندین
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 :چرخاند هوا در را انگشتش پوالد

 بکش رو خودت ننداز زنم و من وسط رو خودت جلیل -

 .کنار

 

 :شد درهم جلیل هایاخم

؟ غلط چه خواییم مثال -  نرفته، یادم  حرفات هنوز کن 

 ...نذار

 

 :زدم بلندی جیغ

 خوامیم ندارم کاری شما دوتای هر با من ...شید ساکت -

 .خوادیم زندگیم جون از ج   تارخ ببینم

 

م،یم هایمدست بی    و اندازمیم پایی    را رسم  آنقدر گی 

 برفنا آرزوهای یغصه و بودم زندگیم شدن خراب درگی  

 بالن   چه دارد ندیدم و شدم کور که خوردمیم را امرفته
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لرزاندیم را بدن و تن کهنه هایزخم این .آیدیم شوهرم رس

. 

 .لرزاندیم را تنم رسدی عرق

م م دارم، رسر  .کهنه هایزخم بگویم دارم رسر

 !ندیدم؟ چگونه

 

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۳۹_پارت#

 عسکری_لنا#

 

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

اخم و نزد حرف دیگر کدامهیچ برسیم مقصد به وقن   تا

 کیم را صندیل برسیم وقن   تا نبود، گفتن   هم پوالد های

 .بود گذاشته هایشچشم روی را ساعدش و خواباند

 

 !کردم هنگ مقابلم، یمنظره دیدن از ماشی    شدن پارک با

 

 جا این دانستمنیم درصد یک و بودیم جنگل وسط انگار   

 .کجاست

 به حفاظ مانند که هان  درخت شده، کاری چمن زمی   

 تابستان، در دادیم جان که رودی بودند، شده میخ زمی   

 و نقیل ایخانه همه از ترداشتن   دوست و کرد شنا آن در

 بود، شده پوستپوست دیوارش روی رنگ که قدییم

، رنگ و بود سفید تمام دیوارش روی رنگ  کاور مانند آن 

 که چوب دو یاضافه به بود، گرفته را دورش تا دور
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 شسته هایلباس آن روی و بود شده وصل هاآن به سییم

 .شدیم دیده شده

 

 از خواستیم دلم ،شدیم احساس آرامش اوج جا این

م لذت منظره  ...شدنیم اما، بی 

 هاآن از من که کندیم کارهان   دارد پوالد کردمیم احساس 

من    .کردنیم پافشاری نیامدنم برای قدر این که نه اگر خی 

 .نگرانش یا باشم عصن   او از دانمنیم

  

ون و کرده باز را ماشی    در      و جلیل صدای که پریدم بی 

 منتظر خواستندیم که شنیدم در بسی    از قبل را پوالد

 .بمانم

 که شد کشیده پشت از دستم که دویدم خانه سمت

 دهان پوالد که این از قبل و کشیدم عقب را خودم رسیــــع

 :زدم داد کند باز

نم رو خودم انقدر یا بیسر  نزدیکم -  نشناسیم دیگه که می  

  .بیسر  پشیمون تکرده از کنمیم کاری که یا

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 اما، شد بلند رسم پشت از صدایش که دویدم خانه سمت

 یخرابه در به بار چندین برسد بخواهد تا و ندادم اهمین  

 .بودم زده لگد خانه

 :گفت حرص با و شد کشیده پشت از دستم باز که

؟یم داری چیکار -  کن 

 

 تارخ قامت و شد باز در که بدهم را جوابش آمدم    

 .نداشت وجود خانه داخل به دیدی که کرد پر را در چنان

ون کمرش دور حوله یک با حیان   مردک  و بود آمده بی 

 در طلبش دنبال بود مانده کم که کردیم نگاهم چنان

 .بگردم جیبم

 نفرت با من و کوبید اشپیشان   به را دستش محکم پوالد

ن   هایزخم درصد یک حن   و زدم زل اشآن   هایچشم در

 :کردنیم تحریک را کنجکاویم تنش روی شمار

 ...من دردهای تموم مسبب از اینم بله -
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  :کردم اشاره پوالد به و زدم داد

  هان؟ چیه این دادم؟ بهت اینجوری و شوهرم من -

 

 .کردمیم تعجب زدنیم داد مرد این زد، داد هللابسم اول   

 روش نمیگه بهت هیچ   احمق اون ببینم، صداتو بی   -

ا این از اینجا اما، شدی سوار  راست و چپ یه نیست، خی 

نم   .شر  الل می  

 

 :زدم پوزخندی

  تو که احمق   اون بزنه، گ نزن   تو خب، اره -
 

 تغیی   مییک

 هرز علف مثه جنابعایل، تقصی   هم همش جناب، کرده

  تو کردی ریشه
 
  .کردی داغونش و مونزندگ

 :زد داد رسم پشت از پوالد

  نه؟ یا کن  یم بس !ستاره -
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 :کردم اشاره پوالد به دست با و زدم پوزخندی باز   

، تحویل بفرما، -  چیکار این با من پوالده؟ همون این بگی 

 بگو؟ تو کنم؟

 

ی شدن پرت صدای     نکشید طویل و آمد خانه در چی  

انه و سفید دست که  تارخ موی پر بدن روی ایدخی 

 کیم تارخ شد، دیده راحن   به پهلویش انقباض که نشست

 هوا در را دستش و  زد دادی چنان همزمان و رفت کنار

ده یکدیگر به هایمچشم و لرزید تنم تمام که داد تکان  فرسر

 :شد

 !بهــــش ــن*یـ*ـر*بــ -

 

 

 

 

. 
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 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۴۰_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 جا و افتاد آذر تعجب از شده گرد هایچشم به نگاهم

 تارخ وضع آن با هم آن تارخ کنار در بودنش از داشت

 و شد تمام بد برایم آنقدر تارخ حرف اما بماند باز دهنم

 :زدم جیغ که بود آورخجالت

 باید برداشته، و زندگیم گندش بو دی،*ری خودت تو -

  .کن   جمش بیای

  و گزید را هایشلب محکم آذر

 :زد فریاد پوالد

 !ستاره -
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 و زد دادی تارخ که کردم حس وقن   را امجمله سنگین  

 .برداشت خی    درنده حیوان   مانند سمتم

 رفتند تارخ سمت هردو پوالد و جلیل و رفتم عقب جیغ با

 در و گرفت را دستم دوید تارخ کنار از فرز و تی   آذر و

 نگه خودش رس پشت مرا و شد بالیم سی   کالم یک

 کوتاه من که نیست قرار اما، هست ترسناک تارخ .داشت

 .بیایم

 

 :کرد تهدید تارخ

 میدوزمت خدا خداوندی به ستاره جلیل، کن ولم -

  .طه*سیل

 

 :زدم جیغ

 ...سلیطه -

 روی را دستش خواست تا و چرخید لرزان و ترسان آذر

 جیغ بلندتر و داشتم نگه را دستش رسیــــع بگذارد دهانم

 :زدم
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  !مادرته -

 

 بار اولی    برای و آمد فرود صورتش روی محکم آذر دست

 .دیدم هایشچشم در را ترس

 صدایش کردم حس بار اولی    برای که زد فریاد چنان پوالد

 .است بلندتر تارخ از حن  

 !ستـــــــــاره -

چشم گردی و رفت قرمزی به و کرد عوض رنگ پوالد

وز که منم بار اولی    برای که کرد ثابت هایش  و امشده پی 

 .کند عصن   مرا تارخ که نباید همیشه

 خیسش موهای و بود پایی    رسش کمر به دست اما، تارخ

 و بود باال به رو اشدرنده نگاه بود، افتاده اشپیشان   روی

 .کرد نخواهد رحم گفتیم نگاهش

 .نبود مهم ابدا دیگر برایم

 :نالید آرام آذر

 !گفن   ج   ستاره -
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. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۴۱_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 

 :بود سهمگین   طوفان   صدای تارخ آرام صدای

  .کنمیم اشخفه یا کن  یم خفه و زنت یا -
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 راه و دادیم تکان اطراف به را رسش گیج و عصن   پوالد

 .سمتم به افتاد؛

 !...افتاد راه بله

 

 نگذارمش، منگنه در بود گفته کند، خفه مرا بود آمده    

 کند، پشت من به بخواهد کردمنیم را فکرش اما، گذاشتم

 تمساح این دهان در را خودم خودش برای که من  

 .بودم انداخته

 آن انگار .دیدم احساس از خایل را قلبم و لرزید امچانه

 .بودند انداخته بیابان در را لعنن   یماهیچه

 

 نگاه و چرخید نگاهم ایلحظه که چرخید پوالد سمت آذر

 که جهید چنان سه، بشمار که انداختم تارخ به نفرن   پر

 پوالد فریاد و کرد سوراخ را آسمان دل آذر و من و جیغ

 :شد بلند

 !کن فرار ستاره -

 بایستم؟
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 هم زندیم را حرفش هم آذر نیستم، آذر که من هرگز    

 قوی کند ثابت مثال تا ماندیم رسجایش هااحمق مانند

 .است

 دور از تا چرخاندم رس ترسیده و دویدم میگمیگ مانند

 .ایستادم ناخواهخواه اما شوم مطمی    بودنش

  بینم؟یم اشتباه دارم نکند مبهوت، و ماندم مات

 

 .کردمنیم اشتباه نه اما، میمالم رحیمن   با را هایمچشم   

 ایستاده تعجب با دویدن، ژست همان با نی    جلیل و پوالد

یم پایی    باال شدت به که ایسینه همان با اما، تارخ بودند

 .شد ناپدید و رفت اشکلبه سمت و چرخید شد

ساند؟ مرا خواستیم فقط کنم باور   بی 

  احساس
 

 !دارم خفیق   ضاییک
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 تعجب و تاسف درنگاهش و چرخید سمتم ستاره   

 .زدیم موجب

 نداشتم جرات ...پوالد و کشیدیم دست صورتش به جلیل

 رس سمتش داشتم ترس بندازم، سمتش نگایهنیم حن  

 .کند نصفم نگاهش با و بچرخانم

 وجنات از کشید، هایشچشم و صورت به دسن   آذر 

 کردن باز زبان بابت خواهدیم دلشان بود مشخص همه

 .بدهند قورتم بیجایم

 

 .سوزدیم دارد مغزم گفتمیم اگر نبود دروغ خاراندم، را رسم

 مانند که پوشیده شلوار تارخ دیدن با و بردم باال را رسم

 جییع   چنان و چرخیدم تاختیم سمتم وحیسر  اسب

 .افتاد کار از امصون   هایتار کردم حس که کشیدم
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 عسکری_لنا#

 

 

 

یم که رسدی باد از امسینه و کشیدمیم جیغ مدام فقط

 .سوختیم رفتیم فرو مهابان   حلقم در و وزید

 کشتیم زدنم صدا با را خودش داشت طرف یک از پوالد

 :بزنم داد جلیل سمت داشت جا و

ش رو روان   اون تروخدا جلیل»  «نکشته رو خودش تا بگی 

 

 رویمروبه پوالد زخیم و خطخط صورت بعد لحظه یک

 .آمد
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 بدن الل، زبانم اکنون، اگر خدا به و کردم پاتند سمتش

ه از پر پوالد یم تندتر حن   شاید سمتش من بود، هم نی  

 .شتافتم

 که نبود مهم حن   دیگر و بود آغوشش در دقیقا مقصد

 .بشنوم را غرهایش است قرار

 بیاید خودم به تا و کرد دراز را دستش سمتش رسیدن با

 !داد هولم کناری به محکم

 

 سمتش ایستاده قلن   با مبهوت و مات و خوردم تلوتلو    

 شدت از تارخ و شد تارخ یسینهبهسینه که چرخیدم

به  زنجی   تارخ که افتاد او با نی    پوالد و شد زمی    نقش ض 

 مشت و نشست پوالد شکم روی و چرخید کرده، پاره

 .آورد درد به مرا تن تمام اولش

 جلیِل  با همزمان کشانجیغ هم آذر که کشیدم جییع  

 .دویدند سمتشان شده جیب به دست
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 حال در فقط پوالد و بخورم تکان توانستمنیم جایم از    

 استفاده زورش تمام از حیوان یک مانند تارخ و بود دفاع

 .آمدیم دردم من و کردیم

 از دور دید،یم را من تصویر پوالد جای به تارخ که این

 .نبود ذهن

  

 و گرفت را تارخ چهارچنگویل رسید تارخ به تا جلیل

 جدا را تارخ راحت و بود ترپیکر غول جلیل که خداراشکر

 .کرد

 

 روحم تمام .نبود بند پا روی و بود جلوتر کیم من از آذر

 از ترسنگی    جسمم اما بشتابد پوالد سمت خواستیم

 .بود همیشه

 :پریدم جا از تارخ فریاد با

  اره؟ اس؟سلیطه من مادر احمق -
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پرده کردم حس که زد فریاد گلویش ته از جوری را «اره»  

  .شد پاره اشصون   ی

 داد پوالد به رو و چرخید جلیل بغل در که لرزیدم خود به

 :زد

-  
شی ُ
ُ
 شاخ من واسه که خوردی گویه چه گفن   زنت به ا

 میکشه؟ شونه و

 

 :زد داد بدتر    

  میدونه؟ کردی؟ چیکار میدونه -

 

 

 خدا به بودم، مطمی    ایستاد،نیم لرزش از هایمدست    

 .است کرده کاری پوالد که نداشتم شک

 .کرده کاری بود مشخص نیامدنم برای اضارهایش از
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 را خودش جلیل آغوش در که همانطور عیان حرض با

 از را هادرخت روی هایکالغ اشعربده دادیم کش سمتم

 :پراند جا

 ...کــــنه جابهجا مخدر مواد محموله خوادیم شوهرت -

 

 

 نفسم شد، تاریک دنیا شدم، کور هایم،چشم شد تار

 غار در تارخ انگار و شد گوش من تمام و برنگشت و رفت

 .شدیم اکو رسم در مدام صدایش و زدیم حرف

نش -  !اعــــدامه حکمش بگی 

 

 همه درد بدن درد، گوش رسدرد، ضعف، تهوع، حالت   

 پیچید،یم رسم در بدی بوق صدای و آورد هجوم سمتم

 .شدنیم تمام ویل زدم چنگ را رسم

نش نش ...اعــــدامه حکمش بگی   ...اعــــدامه حکمش بگی 

نش  ...اعدام ...اعدام ...اعدام ...اعــــدامه حکمش بگی 

 ....اعدام
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 هایمچشم سفیدی و ترکید رسم در جهان کردم حس

 همیشه از آذر جیغ صدای و نداشتند را هایمقرنیه تحمل

 .بود منفورتر برایم

 !ستــــــاره -

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۴۳_پارت#

 عسکری_لنا#
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؟ پرخون بزنم ییک یا کنار ایسن  یم -  بیسر

 

 :کرد تی    را هایمگوش پوالد دادن   و داد صدای

 تو آوردی رو ممعده جلیل کــــن ول کن، ولم بابا -    

  ...حلقم

 

 !بودند گرفته را پوالد مگر

 

 و شد داغ رسعت به اما چکید صورتم روی رسدی چی       

 .لغزید صورتم روی

  کنم؟ ولش آقا -

 

 .نـه -   

 ...خوامیم ...کن ول میگم بابا -
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 :شد بلند تارخ داد صدای بار این

 رسش باالی انداختم کاره همه پرستار یه خوای؟یم ج   -

منده خواییم اگرم خوای؟یم ج   دیگه ون داش، رسر  بی 

 رو رست پس رسش، باالی بیارم دکی   تونمنیم شهریم

 .دیوار به بکوب

 

 :آمد رسم باال از ریزی کردن غرغر صدای

 این آورده منو میگه، راست واال اره !کاره همه پرستاره -

نه گند یه شده خراب  بعد ندازهیم جنازه دستم زیر می  

 .الیه بیسر  سقط کن، خوب میگه

 !نبودم؟ که من جنازه از منظورش

 

ون بیا آذر؟ آذر؟ برم، بده رو زنم خوامنیم هیچ   -     بی 

 کردی؟ زنم چیکاره ببینم
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د را قلبم تارخ فریاد صدای  :فرسر

 ...ببینم نـــزن داد -   

 

ی کوبش صدای  زمی    روی از دقیقا پیوسته، و مرتب چی  

ی صدای بعد و رسید مغزم به ر  :آمد قی 

 رسش باال انداختی    «کــاره همه پرستاره» پوالد آقا -

 بذار ...نیومد بهوش زنتم .خداروشکر نیستم قصاب

ش بگی   بیاد بهوش  .بی 

 

  نیومد؟ بهوش که ج   یعن   -

 

 را رسش خواهدیم دلم شود،یم منطق ن   قدر این وقن   گاه

 .بکوبم دیوار به

ون؟ اومدی ج   واسه تو -    ون؟ نیا نگفتم مگه بی   بی 

 اصال؟ رسدرمیاری رورسی و شال مفهوم از هان؟

 .که بود چسبیده تکله به شالت آوردمت
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 .خواهدیم دعوا برای بهانه که تارج   و

 

  مهمیه؟ موضوع خییل من شال االن -

نه، بالبال زنش واسه داره که این  ممنون؛ که هم جلیل می  

 زدین که هم رو بیچاره بدبخت عیل خوام،نیم ددی شوگر

 بیهوش حاال تا که چشه نیست معلوم کردین، ناکار

 ...که هم شما مونده،

 

  چـــی؟ که -

 

 و بلرزد امشانه که بود بلند آنقدری فریادش صدای    

 .بخورم بدی تکان

 

 ...هیچ   -
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 کوفتیه؟ چه دیگه اینا ...و زهرمار گوگر، شوگر، آفرین، -

 خلوت اینجا آذر استغفرهللا، ...رو الفاظ این دیگه بار یه

 .داخل گمشو دستت، کف ندازمیم رو زبونت من بشه

 

 .شد بسته بدی صدای با در

 .آروم هـــوی -

 

 :زمی    روی هاکوبش صدای باز و 

 ستاره شو ساکت گفتم بهت یه رسیده، من به زورش -

 مادرش فحش آخر خانم، ستاره ببند رو دهنت خانم،

 .صفره زیره شعورش کنه،یم خایل من رس اینم دادی

 

م کن ول ...کن ولم جلیل -  .میگم کــــن ول ...داخل نمی 

 

 .کن ولش جلیل -

 .کرده پاره افسار آقا -
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 .کن ولش ،کرده بیخود -

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۴۴_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

ه اون ذارهنیم فقط داخل بره این آقا -  .بکنه کاری دخی 

 

 :زد غر رسم باالی آذر باز
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،یم پاره افسار هم با شوهر و زن -  مادر فحش ییک کی  

 یه از دوتا هر که الحق میکشه، عربده فقط یکیم میده

یم چیکار بینشون نیست معلوم بدبخت عیل این قماشن،

 .کنه

 

 !کردنم؟ بغل به داری اضاری چه کن، ول جلیل -

 

 .ُحجته من واسه آقا حرف -    

 

  ...کن   ول گفت آقات -

 

 تربیتتن   زن اگر که قسم وهلل به ...پوالد آخ پوالد، آخ -

 به رفن   ...کردمیم پاپیونتون آوردنیم در ضعف و غش

 کثل گردن تا که من دادی؟ مثبت جواب مادرن   سلیموِن 

 کشیدنم صلیب به نکردم، قبول کردم گی   ِگل تو خر

؟ ج   اومدی شدی بلند کاره یه نکردم، قبول  گفن 

جابه داری پیاز کیلو دو مگه احمق، کردی؟ قبول چجوری
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؟یم جا  طناب تونهیم هم کیلوش یه مخدره، مواد کن 

ی خواییم !خـــاور یه نه باشه دارت  بیفته ناموست بمی 

 چهارصدنفر من هامون؟ اون و عفریته خواهرای دست

 زنته، رس باالی که وحیسر  همون شنمونه دستمن زیر

؟ کیه مگه نکردم، قبول ؟ ناموس می    به بگم میتونم می  

 قبول ویل کنهیم تامی    منو سال یه دستمزدش درک،

 !داری «زن» تو اما، نکردم

 

 بود، آتش در قلبم بیشی   آن از و سوختیم هایمچشم   

 کند؟ خودش و من با را کار این توانست چگونه پوالد

 دارد؟ پول کم مگر گرفت؟ را چشمش دستمزدش

 

 :شد بلند آذر پوزخند صدای

خوبه آدم تو مثال االن تارخ، کنه چیکارت بگم خدا -    

 بعد .کرده چیکار پوالد گفن  نیم که بودی خوب تو ای؟

، میگه منم به نیم پشتک زندگیم تو جنگلیت خوده وحیسر

 .شدمنیم وحیسر  من که انداخن  
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  داشت پوالد .شد رسازیر چشمم یگوشه از اشیک
 
 زندگ

  تارخ و من،
 
 .کردیم خراب را آذر زندگ

 رسم به که بالهان   از من ضعیف، من و بود قوی آذر اما،

به این از بعد اما شدم، ضعیف آمد  بعید پوالد آخر یض 

 .بیفتم ضعف و غش به باز بدانم

 

 :شدند اشکم راه سد رسدی هایانگشت

 !کنهیم گریه و بیهوش که کردن چیکارش تروخدا نگاه -

 .که این نمیاد بیهوش الکل، این کو

 

 هم ستاره و تو گرفته، رو چشمم دستمزدش کن فک اره -

یم بهم اگر تو المصب، دِ  نبودین، مهم برام اصال مثال

 کارو اون کردمیم قبول من زندگیم، تو افتاده گ گفن  

 بدنم و تن از زنم اصال؟ بودم اینجوری االن من بکنم؟

  داری تو بعد کرده وحشت
 

 مهم برات ناموست مییک

 فقط من و کرده اذیت رو زنم رفته سلیمون پرس !نیست؟
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 جلیل امثال که ببندم رو دهنم مجبورم خودش خاطره به

تن   نافم به دارن  .میبندن غی 

 

 :کرد غرغر جلیل

 پروندی، هاتوتیکه هم تو گفتم ج   یه بار یک من حاال -

 .سالیم هنوز و نشکستم رو گردنت کن شکر رو خدات

 

 که میاری فشار انقدری داری ویل نشکسن   رو گردنم -

 .کن ول بیارم، باال

 

 .کن ولش جلیل -

 

 

 .کردم پیداش -

 پرت هاآن از ایلحظه را حواسم آذر خوشحال صدای

 .کرد
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 حلقم و مغز وارد بین   از چنان الکل بوی که نکشید طویل

 .افتادم رسفه به و کردایست مغزم که شد

 

، ...ستاره ...ستاره -  .ببینمت پاشو سن 

 

  گرفتند، فاصله کیم هم از هایمپلک

 مجبورم و گرفت را هایمشانه آذر که زدم چنگ زمی    به

 .دادیم آزار را گلویم خشکم هایرسفه بشوم، خی   نیم کرد

 

 .بخور آب یکم بیا -

 

 گرفتم، محکم را لیوان که گذاشت هایملب روی را لیوان

نفس کشید، عقب را لیوان و برد فرو آب حلقم در زور با

 را کوچیک بطری .کردم پاک را خیسم هایلب زنان نفس

 :برداشت

 .کن بو الکل یکم بیا -
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 دستش و چرخاندم را رسم رسیــــع خورد مشامم به بویش تا

 .زدم پس را

 

 جایگزین برای من و چسباند اشسینه به را رسم دست با

 فرو الکِل  آن جای به آذر هایلباس مالیم عطر کردن

 .کشیدمیم بو را عطرش تندتند مغزم، در  رفته

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۴۵_پارت#

 عسکری_لنا#
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 به را رسم بیشی   آذر دست جایش از در شدن کنده با

د اشسینه  .فرسر

  !ستاره -

دم یکدیگر به محکم را هایمچشم     .فرسر

 ...درو کندی یابو هـــوی -

 !نبود؟ مندعالقه خانه در به زیادی تارخ میان این

 

 

 :زدم لب آرام   

 .بره بگو -

 

 :شد بلند پوالد شایک صدای

 .کن ولش کردی شخفه -
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 :زدم چنگ رو آذر لباس

 !بره بگو -

 

 برم؟ کجا برم چیو ج   -   

 !بود بلند صدایم ...وای ای

 

 :شد خایل و پر صدا پر آذر یسینه   

 .بده فضا بهش پوالد -

 

خفه یا کن   خوبش فرستادیم کنار، بکش نکن دخالت تو -

؟ ش  کن 

 

 :شد بلندتر صدایش و کردی نچ   آذر   
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 بیشی   اینجوری تو بکشه، نفس یکم بذار برو پوالد -

 .میدی آزارش

 

ون برو پاشو بلدم رو کارم خودم من -  .بی 

 :شد بلندتر آذر صدای

 دود اسپند برات پاشم بلدی، خوب خییل رو کارت اره -

 .نخوری چشم کنم

 

ه و کردم باز را چشمم یک     مانند که او به شدم خی 

 :پریدیم پایی    باال آتش روی اسپند

 کنهیم تهدید تارخ نبی    هــا، کن کوتاه رو زبونت ببی    -

نم من کنهنیم عمل  .کنمیم دیوارت پخش می  

 

 :زد صدادداری پوزخند آذر

 رو دستم زد بار یه جنابعایل دوست قماشی    یه از اتفاقا -

 .کرد چالق چپق
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 را در تارخ قامت شد، کم بود خانه در که نورطبییع منبع

 :آمد خشنش و خونرسد صدای و داد پوشش

؟ دیوار پخش خواییم رو گ -  کن 

 

  کرد؟یم دفاع گونه این همه از تارخ

 

 .زد چرج   خودش دور و کشید رسش به دسن   پوالد

 :داد قرار هدف را آذر تارخ بار این

 ببی    پاشو بکش، دهنتم زیپ کن لول رو زبونت آذر، -   

 .چشه جنازه اون

 

 .ندارد کالم عفت مرد این

 !نداره رو هاتونقیافه حوصله جنازه این -
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 چند برای تقریبا رسمانپشت از عیل یگرفته صدای   

 :شکست را سکوت آذر که کرد خفه رو همه ثانیه

 .ها شماست کاربلدی از اینم پوالد آقا بفرمایید -

 

 بعد ایثانیه و شد خم پوالد دیدم لحظه یک فقط

 .کرد پرت آذر سمت گفت باید یا مانسمت را کفشش

 آن از تارخ و شد بلند آذر جیغ بستم، را هایمچشم محکم

 :زد داد سو

 !هوی -

 

 :شد بلند باز آذر صدای که نکشید طویل   

ت نشونه نخورد، بهم ...ها ها، -  .خورهیم تعمه بدرد گی 

 

 :آمد پوالد پوزخند صدای

 .شدیم داغون دکورت بزنمت خواستمیم اگر که من -
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 خودم رسیــــع که شد بلند کنارم از و کشید ایکالفه پوف

 کیس مانند درست شدم، مچاله خودم در و کردم جمع را

 داده دست از زمانه رسمای برابر در را حفاظش اکنون که

 .باشد

 :زد غر و افتاد راه در سمت رسیــــع آذر

 بیار، رسش خواییم هربالن   زنت، این اصال بابا، برو -

 .انداخت ن   عرب که جان   بندازش اصال

 

 که کوبید زمی    به را پایش و برداشت خی    تهدیدآمی    پوالد

 دیوار به که دستش زیر و دوید تارخ سمت کشانجیغ آذر

 :زد جیغ و ایستاد بود زده جک

 !وحیسر  -

 

 :شد بلند حرص از پوالد یعربده   

 که خدا به من بدش دقیقه دو و سفیدچشم این تارخ -

 .کنمیم ادبش
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ون از جلیل یخنده صدای  :پراند ترس از را امشانه بی 

 .بایسن   صف تو باید عمو -

 

 :پرید پایی    باال تارخ دست زیر آذر

 داده تربیت زنت به اگر تو تربیت،ن   خودن   سفید چشم -

ده آب رو تپته االن بودی  .بود نی 

 

 !من؟ علیه بر یا است من با این

 

 بلند زدیم موج خنده و لرزش آن در کیم که تارخ صدای   

 :شد

ون برو ببند رو دهنت آذر -  .بی 

 

 :انداخت رسباال
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 .خوامنیم -

 

 :شد بلند جلیل دوباره یخنده صدای

س -  .نیاد دردت کشمتیم زود من نی 

 

ی خوردن تکان صدای  پشت و آمد رسم پشت از چی  

 :شد بلند عیل یناله بندش

 .خوشه انقدر زده ج   یه جلیل این ...آه -

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۴۶_پارت#
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 عسکری_لنا#

 

 

 

 :گفت سو آن از تارخ

ردی رو، خودت کن جمع -  رسسام حاال تا گ از مثال؟ مر

 .اویت و آی از گرفتم

 

 :آمد عیل پوزخند صدای

 کاریت گند از دفاع به من جای پوالد آقا بگی   تحویل -

 .زمینم پخش

 

 را هایمچشم محکم که شد رد مکث با جلویم از پوالد

 .بیفتد او به نگاهم مبادا بستم

  حاال؟ چته تو -
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 .خوردم تی   تو جای هیچ   -   

 

 کتک جات به کم منم رو، خودت کن جمع من؟ جای -

ه یه نخوردی که شمشی   زخم نخوردم،  .تی 

 

 زخیم قبیل جای همون مدت یه هر کردی عادت اره -

 رو من باید االن حسان   مرد ...عشقم نباش نگران تو بشم

 .کن   حلواحلوا رست رو بذاری

 

ون برو کنمیم حلوات بعدا باشه -  .دارم کار من بی 

 

 :کردنچ  

 .نمیتونم -

 

 :شد بلند اششایک صدای

 !علـــی -
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 جا این رو پوالد و تارخ همه این بگو شما خانم آذر -   

 کسیم به ...نیومد نه اومد؟ باال نفسم من روفن   و شسن  

 .بگم نیست قرار

 

 :آمد سمت آن از آذر آه صدای

 .گفن   که االن خب -

 

 :آمد تارخ زدن غر صدای

ون برو - سم رو تو حساب بعدا من بی   .می 

 

 هایقدم و شد دور کمکم آذر هایزدن غر صدای

 .شدند جاجابه خانه نقیل و تاریک فضای در سنگین  

 :شد بلند عیل فریاد صدای

 بد بدی خرج به لطافت یکم من برادر آروم، بابا ...آی -

 .ها نیست

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 زد غر تارخ

رده، مثال ...بابا ببند -   .داره رو دخی   یه وزن مر

 

 :پراند مزه عیل

 کدومش؟ الغر هم هست چاق دخی   هم -

 

 .بود آغازش تازه این و آمد در شدن بسته صدای

 

 

 

 ...دارد ادامه داستان این

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۴۷_پارت#
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 عسکری_لنا#

 

 

 

 به دونستمیم چون کنم، درگی   رو فکرت خواستمنیم -

 .رسیمیم اینجا

 

 هایممژه از سمچ   اشیک قطره که کردم باز را هایمچشم

 .آمد فرود زانویم روی و شد آویزان

ه شومینه آتش به که او بیخیال و بردم باال را رسم  بود خی 

ه آسمان به خورده ترک یپنجره و پاره یپرده پشت از  خی 

 .بود شدن تاریک درحال کمکم که شدم

 

 ...رسیدیم که االن ...کنهیم فرق   چه -

 

 :آمد جلو قدم چند

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 !...ستاره -

 

 باال ناخودآگاه صدایم و بردم باال را دستم و چرخیدم   

 :رفت

ممکنه دیگه ییک این با ...پوالد کن گوش تو نه -  کنار غی 

 منو نداشن   حق هست دلییل هر تو کاره این پشت ...بیام

 فکر به حن   ...حن   اصال نداشن   حق بذاری، خی  ن  

، انجامش ؟ االن اما بیفن   ج 

 باال رو من جون خواستیم پرسش که کن  یم کار کیس با

 ...داشتم حایل چه من دیدی تو ...بیاره

 

 :بست چشم و آورد باال را انگشتش

 .نیار رو شب اون اسم -

 

 :دادم ادامه پر، مهرین   از لبالب دیل با

 ...مردمیم داشتم دیدی -
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 :غرید اخطارآمی   

 !ستاره -

 

 

 :گرفت اوج بیشی   صدایم  

 شده، تجاوز بهش که نداشتم بدبخت یه از کم دیدی -

 خاطره به من؟ به نکردی فکر چرا کردی؟ چیکار و دیدی

اکت یه  تو زدی، دهنت به سکوت برچسب احمقانه رسر

؟ من اما بودی، رفیقت فکر به فقط اصال   ج 

 

 آتش در محکم و برداشت را بود دستش کناره که چون     

 :کرد پرت شومینه

 حالیته؟ رو شب اون نیار یادم شوخفه میگم دِ  -

 

 :نیاوردم کم اما لرزیدم خودم به دادش صدای از
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؟ عربده چرا چته؟ چیه؟ -  دردم از نیست حقم میکیسر

 به کارمون شدم خفه بس از نیارم؟ یادت چرا بزنم؟ حرف

 نیست حقم ...کردنیم رو فکرش کس هیچ که رسید جان  

  این کن   درک خواییم گ پوالد چرا؟ بگم بهت
 
 زندگ

ک؟   مشی 

 

 :کشیدیم دست رسش روی محکم    

 گ برای رو کارا این دارم پس کردمنیم درک اگر من -

 ها؟ میدم انجام

 

 را اشدرآمده تازه موهای و کشیدیم دست رسش روی   

دیم را اششقیقه و تکاندیم  .فرسر

ه نگاهم و کردم نگاهش مشکوک و شدم بلند جایم از  خی 

ون رگ به ماند  .اششقیقه از زده بی 

 بود؟ چخی   جا این
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 :کوبید دیوار به لگدی هوان     

 .نباشه کاریت تو کنم،یم درستش خودم کنم،یم درستش -

 

 .من تا زدیم حرف خودش با داشت انگار

 :دادم تکان تاسف از رسی

 .کن   درست تون  نیم رو هیچ   تو -

 

 بلندی جیغ دستم شدن لمس با که افتادم راه به در سمت

 :رفتم عقب و کشیدم

 .نزن دست بهم -

 

ه شوکه  .شد امخی 

 هر داشتم، را او از بدتر حایل انگار منم زدم،یم نفسنفس

  کشمکش این از ما دوی
 
 .بودیم خسته زندگ

 :دادم تاب هوا در را انگشتم
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 نکشیدی ماجرا این از رو خودت وقن   تا نداری حق -

، نزدیکم عقب  ...کن   کاری هیچ خوامنیم دیگه، من، بیسر

ون، بیا فالکت این از فقط ...کار هیچ  اینکه از قبل بی 

 .بشیم غرق

 

 این از قبل و کشیدم بلندتری جیغ که آمد سمتم دوباره

ون و کردم باز را در رسیــــع  شود نزدیکم بخواهد که  بی 

 .دویدم

 :غرید

 چیه؟ بازیا بچه این ستاره -

 

 :شد بلند تمساح آن نحس صدای رسم پشت از   

  شو، بزرگ ستاره -
 
 شوهرت هیجانه، از پر خالف تو زندگ

 .جلوتره من از هیچ ده االن

 

 :زدم داد و چرخیدم سمتش
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یم قبول رو کار اون خودت مهمه برات بودنش جلو اگر -

 .کردی

 

 :زد صداداری پوزخند

 ...میدم اهمیت دستم زیر آدمای جون به نیستم، خر من -

 پوالد یجمله اما شد روشن آتش حرفش این از دلم در

 .زد آتشم پیش از بیش

دو این تو االن تارخ - داغون رو زندگیم بسن   کمر دار گی 

؟ تر   کن 

 

 :زدم پوزخندی و افتادم راه رود سمت    

 خراب دنبال مرد این گفتم بهت هم اول همون من -

 من حرف چون ندادی، اهمین   تو اما، زندگیمونه کردن

 جدیدت، منصب با باشر  خوش نداشت، ارزش پیشت

 .کنم هلهله و بدم سور پاشم باید
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 :گفت تمسخر با رس پشت از تارخ

 بدی؟ ج   خواییم سور حاال -

 

 ترمتورم گلویم در بغض حرص شدت از و گرفت حرصم

ی حرفم که این از شد،  مورد و نداشت ارزش پشی  

 .میمردم داشتم گرفتیم قرار تمسخر

 !رو جونم -

 

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۴۸_پارت#
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 :کوبیدم رسم روی را دستم

  شد؟ رسم تو خایک چه دیدی دیدی؟ -

  

 :کوبمیم امسینه روی تندتند و مرتب را دستم   

 شد؟ خالفکار مملکت، این رسگرد من، پوالدِ  من، شوهری  -

 خالفکارا روزگار از پدر بازجون   تو پیش چندماه همی    تا

 شده؟ خالفکار حاال آوردیم در

 تموم با بهش بالیدمیم ویل نبود کنارم وقت هیچ ...نبود

 ...اما درشت و ریز هایدلخوری

 شست،یم رخت دلم در داشت انگار و مالید را هایمشانه

س  وجودم در داشت سحرآمی    لوبیای یک مثل آینده اسی 

 .کردیم رشد رسعت به
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  .شدی داغون دخی   خودت با اینجوری نکن -

 

زدهیخ هایگونه رسدی با داغم هایاشک و لرزید امچانه

 .بودند جالن   پارادوکس رسد، هوای از ام

 یه مدت این دونستمیم خدا به آذر؟ بگم گ به و دردم -

 و من رس بالن   چه داره نفهمیدم چجوری هست، مرگیش

 باشه، راحت مدت یه گذاشتم منه تقصی   میاره؟ خودش

ه  زنا باشم، پشتش تونمیم اینجوری کردمیم فکر رسم خی 

  ...من بعد فهمنیم هوا رو رو مردشون چی    همه

 

 :کوبیدم امسینه روی را دستم محکم حرص با

ی - ، سیاه انقدر ستاره بمی   خوب که مادرم از اون بخن 

 .شوهرم از اینم ام،کاسه تو گذاشت

 

 سمت را من فقط و نکرد باز لب شنوا گوش یه مثل  

 فرود آغوشش در و داشتم نیاز آن به کشید، خودش

 .زدم زار و آمدم
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 :مالید آرام را کمرم

، رو خودت باش آروم - س ازش برو کشن   چیه ماجرا بی 

  .نباشه کن  یم فکر که اونجوری شاید

 

 :نالیدم مندگله و زدم پوزخندی

سم؟ چیو -  با  رو من داری چرا پرسیدم ازش وقن   مگه بی 

 بده؟ االن که داد جوان   فرسن  یم تارخ

 

  :کرد اضار و کشید آیه    

س، بازم -  ...چیه ماجرا بده توضیح بهت بذار ستاره بی 

س، ویل چمیدونم ...شاید ...شاید میدونه چه کیس  بی 

  .بخوا توضیح ازش

 

 آغوشش از حرص با و ایستادم زدن هق از ایلحظه

ون  :آمدم بی 
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 دیگه خالف کاره تو بره که شوهری .توهم خوشه دلت -

 بده؟ توضیح بخواد ج  

 ...بگ خوادیم ج   من، جای بذار رو خودت

 

 خروشان هایرود و بریدیم را آمانم که بود هق  هق باز و

 .انداختیم راه هایمگونه بر

 :داد تکان طرف دو به را رسش 

 دلیل حداقل ازش باید معتقدم ویل، ستاره نمیدونم -

 دوست خییل هم رو تو و شوهرته اون بالخره بخوای،

؟ اذیت تو که کنه کاری کن   باور تون  یم داره،   بیسر

 

ی هرچند، کردم پاک را هایماشک شالم پر با     تاثی 

 :نداشت

 ذارهنیم بکنه هرکاری پوالد گفتمیم پیش مدت یه تا نه، -

؟ االن ویل بشم، خاطر آزرده من  آذر، دارم مرگ حس ج 

 معرکه این سیاه سال صد نبود عزیز برام اگر که خدا به

  .میاد رسش بالن   چه نبود مهم برام و نداختمنیم راه رو
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 اشتباه نه، اما تارخه جهان آدم بدترین کردمیم فکر من

 .کردم

 

 :کرد پرت باال را اششانه

 شک اما باشه، بد شاید پوالد داره، هان  بدی یه هرکس -

  .داره دوست نکن

 حال تو که اینه برای فقط کرده کاری پنهون ازت اگر

 .نشه این روزت

 رو اسپند مثله داخل بدبخت پوالدِ  کن، تمومش رو گریه

م دربیاد، اشکش مونده کم خدا به آتیشه،  بیاد بگم می 

 منبع نذار کنه، آرومت تونهنیم اون جز کیس پیشت،

  .کنه دفاع خودش از پوالد بذار بشه، تنهان   آرامشت

 

 :کردم پرت باال را رسم

 خدا به بزنه حرف کلمه یه من با نداره حق خوام،نیم -

 .کنمیم زن   خود بشنوم رو صداش
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 :کشید پوق  

 مونده کم شدی که بیهوش ببینتت، بیاد بذار حداقل -

 االن تارخ شد،یم زمی    پخش نبود جلیل بیفته پس بود

 تنها یکم تو تا داشته نگهش داخل و کرده جمش زورگ

 .باشر 

 

ه کیم و چرخانده سمتش را رسم  برای کردم، نگاهش خی 

 !من؟ درد تمام شده که او است؟ آتش روی اسپند من

 

 

 دقیقا ویل نشد ...نشد ...درمانم شودیم گفتیم   

 احتیاج شدت شوم،یم دیوانه ننوشم اگر که شد زهرماری

 هر او و شودیم دیروز از بیشی   روز هر وجودش به من

 .کندیم ایفا را درد نقش بیشی   من برای روز

 هایمزانو روی را رسم و ترکید گلویم در جدیدی بغض

 .گذاشتم
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 جایش باشد داشته دوست را «درد» بخواهد که کیس

 .نیست زمی    روی

 !مرد خواهد زیاد درد از که چرا

 

 

 

. 
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 جان رسما از کردنش پا آن و پا این میان بخواهد آذر تا

یم خودزن   ببیند مرا اگر استگفته ستاره بگوید و بکند

 .آمد باال من جان کند،

 کنارش خواستمیم فقط فعال نبود، مهم زدن حرف برایم

 .بمانم

 بود، داده رد دیگر مغزش مدت این در ستاره لطفم به

 یا زیاد، فکر از یا بیاورد خودش رس بال هزاران بود ممکن

 .کندخودزن   واقعا که این

 

 .بود چندقدم یمانفاصله و بودم پشتش    

 .نیامده رسش بالن   که بود واجب شکر یسجده شاید

 برو و بده انجام مفید کاره یه عمرت توی بار یک برای -

 .بخر قرص برام

 

 در افکارام و ایستادم حرکت از اشگرفته صدای شنیدن با

 بود؟ چه منظورش غلتیدند، ایگوشه به کدام هر رسم

  چه؟ قرص

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 :ایستادم رسش باالی و رفتم جلوتر نامطمی      

  ج   -
 

؟ قرص تو؟ مییک  ج 

 

 بدم لحن این بابت را خودم من و زد تلچ   پوزخند  

 .کردم مالمت

ی قرص ...ندون   عجیبه -  .جلوگی 

 

 :برد ماتم و شد باز هایماخم

؟ ج   قرصه -   !ج 

 

 :زد لب عصن   و شمردهشمرده   

  ...لو ...جی -
 
  فهمیدی؟ ری، ...گ
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 باز و بیفتم زدن غر به که بود بد آنقدری لحنش   

 :بخورند کور یگره ابروهایم

 قرص فهمیدی؟ کن، درست رو صحبتت طرز ستاره -

ی ؟ و هاگی   این تو چیکار خواییم جلوگی   واگی 

 

 :زد پوزخندی   

 .باال نیاد شکمم واگی   و هاگی   این توی تو، قول به که -

 

 را بازویش محکم و زدم زانو کنارش شد، باز هایماخم

 :چرخاندمش خودم سمت و گرفتم

؟ ج   -  گفن 

 

 رو دلخوری و لجاجت که متورمش و رسخ هایچشم با   

 :زد زل هایچشم در زدندیم فریاد

فن   که همی    -
ُ
 .شن
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 :کردم چفت را هایمدندان

 ...نرو اعصابم روی ستاره -

 

ون دستم از را دستش و پرید حرفم میان  و کشید بی 

 :رفت باال ذرهذره صدایش

  هــــان؟ چیکار؟ خوامیم خالفکارو یه یبچه -

 

م را خودم جلوی نتوانستم      بیدار وحشیم خوی و بگی 

 .شد

ی در  هایشلب به آرام را انگشتانم پشت ثانیه از کی 

 .دیدم هایشچشم در را شکستنم که خدا به و کوبیدم

 :دادم تکان تهدیدوار را انگشتم

  دیگه بار یک فقط بار یک ستاره -
 

 خودت «خالفکار» بیک

چشم نذار داری، خی   جایگاهت از بهی   خودت .میدون  

 .ببندم رو هام
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 :زد خندینیش و ریخت پایی    درشتدرشت هایشاشک

 که زن   پوالدم، زن من دارم، خی   خوب جایگاهم از اره -

چشم با باید که زن   کنه، کاری نباید کردن اطاعت جز

 و ببینه رو زارلجن توی شوهرش شدن غرق هاش

 .کنه تشویقش

 معتمدنیا پوالد جناب کن فرو گوشت تو خوب رو این اما

 .کن   غرقم ذارمنیم شم،نیم غرق باهات من

 

 :کردم اسی   را اشچانه

م ای،زنده تو بمونم زنده من ستاره - ی هم بمی   ...میمی 

ت  من بدون جان   زنم نذارم که هست انقدری من غی 

 .باشه

 دنیا هرجای جهنم، کشمتیم باشر  بهشن   اگر تو ستاره

، من کناره باید باشر  نیم هم مرگ حن   که بدون اینو باشر

 و کشمتیم مرگم از قبل چون کنه جدا ازم رو تو تونه

م بعد  .میمی 
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 نبودن، تو خاطره به با و بدون تو ن   با نفسم ذارمنیم  من

 .بشه حروم

 

 :زد پس محکم را دستم

 ...ِخال خورهیم بهم ازت حالم -

 

 و گرفتم را هایشلپ طرف دو هوان   و ساییدم دندان

دم  هایلب و شود درهم درد از صورتش که آنقدر فرسر

 چفت هان  دندان و حرص با .شوند جمع اششده رسخ

 :غریدم شده

 خدا به که دیگه هم به بدزوم رو هاتلب نذار ستاره -

 و قرصقرص واسم و نیفت در من با میدم انجامش قسم

 .نبین   آسیب باش من پشت نکن، خالفکارخالفکار

 

 و حد ن   و سخت احساس تمام با و جلوبردم را رسم   

 بوسیدم کوتاه را هایشلب داشتم قلبم در او به که مرزی
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 را شوری طعم و شدند خیس هایملب و لب پشت که

 .کردم احساس

 قلبم در خنجری روانش هایاشک کشیدم؛ عقب را رسم

 .بود

 .کشیدیم که بود دردی از حایک اشبسته هایچشم

 .زد ریزی هق او و بوسیدم را هایشچشم

 

 ایذره بدون حن   و خشن لحن همان با دادم ادامه

 :مالیمت

 چه بخوای چه محکویم من به عمرت آخر تا تو ستاره -

بهروز که اینه برمیاد دست از که کاری تنها پس نخوای،

 .کن   بزرگ رو هاشبچه و بیسر  پوالد عاشق بیشی   روز

 

 :شوم خانه وارد تا شدم بلند جایم از و کردم رهایش

 خودمم فقط بازم برگردیم کن، استفاده تفریحت زنگ از -

 .خودت و
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 .افتادم راه خانه سمت

 .گذرمنیم ستاره یذره یک از حن   من

 

 

 

. 
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 :شد بلند رسم پشت از آذر ناله صدای

یم قهر شکمت با چجوری تو خدا، رضای محض دخی   -

؟  !کن 

 

 با شده هم خدا رضای محض شدمیم بلند باید اکنون   

ک کردم؛یم بحث آذر رس پوالد  بود انداخته را بیچاره دخی 

ون  .نباشم تنها من مثال تا بی 

  به مشکیل خودش آذر
 
 را تارخ دستان در اسارت بزرگ

 .شدیم من پاسوز داشت هم اکنون و کردیم تحمل داشت

م آنقدر پوالد هایحرف اما، نبود حقش  بودند کرده درگی 

 را کاری انجام توانان   که بودند انداخته حرص جانم به و

 .باشم نداشته

 و وزید بیشی   شدن   با وزیدیم شدت به گایه که رسدی باد

 را آذر یناله صدای و بستم پلک هایمچشم سوزش از من

 .شنیدم
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 و جوش به فقط من اما آمد فرود کنارم که نکشید طویل

ه دریاچه آن خروش  .بودم خی 

 دست رسعت به نی    خودش و گذاشت آغوشم در ُپرش

 .شد کار به

ه تارییک در و چرخاندم سمتش مکث با را رسم  اشخی 

 .خوردیم دارد را اول یلقمه لذت با چگونه که ماندم

 به و است کرده فرار آفریقا از که انگار خوردیم چنان

 
 
 .باشد نخورده جا هیچ را غذا این خوشمزگ

 بیخیال اطرافش و دور اتفاقات و دنیا به نسبت چقدر

 .بود

 .نباشد مهم برایش چی    هیچ اکنون که انگار

 کند درک بود نکرده ازدواج که او نباشد مهم داشت حق

 !چه یعن   شوهرخالفکار

 

 من به را سی  ش نگاه برق و کرده باز را هایشچشم    

 یلقمه و کرد هویم طلبکار که نکشید طویل و دوخت

 .گذاشت دهانش در دیگری
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 دادیم رسباال جواب و کردییم دراز زبان قدر این همیشه

 بدون تواندیم چقدر وحیسر  آهوی این رفتیم یادم گاه که

 .باشد زیبا حن   آرایش

ی درشت هایچشم  طبییع صورتش ترکیبات و داشت سی  

 .زیبا اما بودند ساده و

  بارز مثال اون
 
  سادگ

 
 .بود برازندگ

 :زدم پلک عمیق

  داری؟ خوردن جون واقعا اوضاع این تو -

 

 کرد پر را اشبعدی قاشق و شد جویدن مشغول تندتند   

 :کردیم نچنچ همزمان و

 همچی    شوهرم من غذاست؟ با قهر وقت اوضاع این تو -

م مجلیس و شیک کنه غلط  که بعدش و خورمیم غذا می 

  .برمیم بیختابیخ و رسش گرفتم انرژی

 

 :کشیدم آیه
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؟ از میدون   ج   تو -
 
 !زندگ

 

 :زد پوزخندی  

 از میدون   ج   تو» میگه گردهبریم کرد ازدواج هرگ -

؟
 
 تولید فکر به فقط نباید که میدونم انقدر من «زندگ

  میدونم مثال باشم، مثل
 
 و چرخهیم پول با فقط زندگ

 ...هیچ   که میدونم رو این بعدشم

 :کوبید شکمش به را دستش

 .نیست شکم از عزیزتر و ترمهم -

 

 آخرش یجمله با البته گفت،یم راست زدم، خندیته

 که زمان   در نیستم، شکمو من چون نیستم موافق کامال

 نبودم شکمو هم باز نداشتم بدبخن   و مشکالت قدر این

 نی    را خودم بدبخن   شدت از که اکنون به برسد چه

 .خوردن غذا به برسد چه امکرده فراموش

  تو که جوری چی   همه کاش -
 

 نیست اما، باشه ساده مییک

ی یه من آذر،   .نیست میگم که میدونم چی  
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 :داد تکان بابا برو معن   به هوا در را دستش

 رسده هوا میدونم که انقدری ترمکل عقل تو از کن باور -

ه پتو، زیر داخل، برم باید زدن لرز سگ جای و  به خی 

 ناخواه خواه تا بندازم سوزش به رو هامچشم آتیش

  .بخوابم

 

 دروغ زنم،یم کوچیک لبخند حسادت از و کنمیم حسادت

  به خواهدیم دلم بگویم اگر نیست
 
 آذر یساده زندگ

 .کنم خود آن از را آن و بندازم چنگ

های در شودیم خالصه او هسن   تمام  با و کوچک چی  

های  .شودیم خوشحال نی    کوچکچی  

  از میان این باید البته
 
 .گرفت فاکتور را تارخ آذر، زندگ

  در سیاه یلکه یک مانند او
 
 آذر سفید و صاف زندگ

 سیاه یلکه این که بینمیم دارم خود چشم دو با و است

  سفید یصفحه دارد چگونه
 
 .بلعدیم را آذر زندگ
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 سیایه یلکه بودن وجود با کندنیم درک مرا باز آذر ویل

  در
 
 خالفکار همرس کند درک تواندنیم هنوز اش،زندگ

 .دارد ایگزنده طعم چه داشی   

 :کشیدم آیه باز
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 .کن  یم درکم کن   که ازدواج -

 

 :گذاشت پاهایش روی را ُپرسش و کشید پوق  

 ادعای که کرده ازدواج دخی   ُمشت یه تروخدا، کنید ول -

،یم کیلعقل نیم دلم دیگه که فهمیدم انقدری من کی  

 انقدری من االن وضعیت خانم، ستاره بفهمم خواد

  .نکنم فکر خوشبخن   به دیگه که هست افتضاح

 

 :کرد اشاره من به چنگالش با تلخندی با

  داری تو ستاره -
 
 برش، خوشبخن   به که کن  یم زندگ

 
 
ه کردن زندگ  به دیگه من اما خوشبختیه، بزرگش یانگی  

 باید که دارم قرار موقعین   توی االن من کنم،نیم فکر اون

 ...بمونم تارخ دست زیر عمر آخر تا

 

 آذر یاندازه به نه اما، کنمیم درک را بودن تارخ دست زیر

 دانمنیم هم را چرایش و گذراندیم عمر او کناره دارد که

 تارخ برای منفعت دارای تارخ کناره آذر وجود قطعا اما،

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 گایه که دیگری یکننده کنجکاو دلیل هر به یا است،

سم را دلیلش کندیم اموسوسه  در زده جوانه ترحم اما، بی 

 .چربدیم امکنجکاوی بر وجودم

 

 :پاشید رویم به لبخندی

 از باش خوشحال داری، رو باالرست مرد تو اما، -

 من اما، کنه حمایت ازت که داری رو کیس تو داشتنش،

 کیس هم فامیل و فک بابا، نه ننه، نه .خودم و خودمم

 از نتیجه در .برام باشن داشته اهمیت ارزش که نیسی   

، لذت موقعیتت  ناز توی تو باشه، بدترم این از میتونه بی 

، نظر از چه بودی؛ نعمت و
 
 از چه و شغیل چه خانوادگ

 یه مهم اما نیست باید که طور اون شوهرت شاید همرس،

ه   ...چی  

 

 :انداخت باال را هایششانه

 !داره دوست -
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 :کرد پر را قاشقش و کرد اشاره خودش به   

 داری شوهر چون ضفا کن، نگاه خودت از ترپایی    به -

 دخی   یه شاید باشه، ترکامل عقلت که نیست این بر دلیل

 خواهر یه ثروتش و ندارش و دار تمام که شهری پایی   

 .کنه درک را هاموقعیت تو از بیشی   مریضه،

 

 در پوالد هایحرف باز و انداخت چنگ گلویم به بغض

 .پیچید رسم

 این از اکنون اما، بدارد دوستم کیم داشتم آرزو روزی

شجنون محبت  .است افتاده رعشه به تنم تمام آمی  

 

ه  را افکارم تا گردمیم بهانه دنبال به و آذر به شومیم خی 

 :نالمیم بغض از ایغده با و کنم منحرف

  داری؟ خواهر -

 

 :زندیم زهرآگین   خندنیش و کندیم مکث کیم   
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 .دارم هم داداش -

 

 .آذر خاطره به بار این اما گزمیم را لرزانم هایلب

 مثال طلبند؛یم شدن ابری برای را ایبهانه هر هایمچشم

یم خودش در را دردش رسسختانه و است تنها که آذری

 این همیشه برای که روزی است سوال جای برایم و ریزد

 !آمد خواهد چه آذر رس به شود تمام من لعنن   ماجرای

 

 :کندیم نچ   کالفه او و افتدیم راه هقمهق    

زن -   شد؟ چت باز زرزرو پی 

 

 :نالیدم    

 تو نیستم بلد تو مثل من ...کنمیم گریه تو واسه دارم -

  .بشم ...ساکت فقط ...و بریزم خودم
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  ...که خالصه -

 

 را آذر فریاد صدای که سکون   کرد، صدان   پر سکوت

 منعکس هایمگوش در کنارمان، یدریاچه خروش و جوش

 .کرد

، لذت زندگیت لحظات از ...بیخیال -  آخر تا پوالد بی 

ی لذت وجودش از نیست کنارت عمر  .بی 

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۵۲_پارت#

 عسکری_لنا#
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 !...نیست گردنبندات !آقا -

 و شد خایل جلیل حرف با ناگهان افکارم از مغشوش رس

اهن ییقه اما، افتاد تارخ گردن به نگاهم  اشمانده باز پی 

ی  و افتاد پهنش یسینه به نگاهم داد،نیم نشان را چی  

 گردنبندها بند اش رکان   زیر و اشسینه روی داشتم انتظار

یم ذوق در گردنش بودن خایل اما، ببینم را هاپالک آن و

 .زد

 

ی با بود مردی تارخ  از را گردنبندش ابدا اما زیاد هایدرگی 

 .مسابقاتش وقت مگر کردنیم باز گردنش

 ابتدا تارخ گنج تنها بدانند که کسان   بودند شمار انگشت

 .چون   هایپالک با گردنبند سه بعد و است مادرش
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 که وقن   تا و داشت خاض مهارت کاریتراش در تارخ پدر

 با هان  گردنبند تارخ و همرسش برای بود نمرده هنوز

 از یادگار تنها هاآن و بود کرده درست «گوزن» پالک

 «ناریه» نام به پالیک با گردنبندی یاضافه به و بود پدرش

 .بود تارخ پدر ازآن که

 و بود دوست خانواده شدت به و پرستیدیم را ناریه پدرش

 داشت، وجود نی    تارخ ژن در بودنش دوست خانواده این

 .نداشت درمان   درست یخانواده هرچند

د و باشد خانوادهن   که این از همیشه او  داشت ترس بمی 

 یا باشد رفته بی    از ترسش این اکنون که نیستم مطمی    و

 .نه

 که چرا دانمیم تارخ هایحرف از فقط من را هااین البته

 ازدواج سلیمان با مادرش شد همسایه من با تارخ که وقن  

 پدرش و بود شده صاحب را نوزادی نی    او از و بود کرده

 .بود مرده هم

یم باز لب زور با اما بود پر حرف از چقدر که تارخ بیچاره

 .کرد
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 دیدمان از و شد بلند جایش از تارخ که نکشید طویل   

 .مخق  

 .باشد درآورده را گردنبندهایش که بود عجیب

 داشت؟ ایمسابقه نبودم در

 

 باز و برگشت تارخ که نکشید طول زیادی زمان مدت   

 .شد شامش مشغول

 انداختم؛ گردنش به نگایه

 !پس؟ کجاست سویم ...گردنبند دو

 

 :گفت جلیل   

 ...رو سویم آقا -

 

 :گفت آرام
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 .میدونم -

 

 :کرد رها را مرصفش باریک چنگال قاشق جلیل

 .بیارمش برات کجاست بگو -

 

ه شامش به و کشید خوردن از دست تارخ  باز اما، شد خی 

 :شد مشغول هم

 .نیست الزم جلیل بخور -

 

 :کرد اضار جلیل

 شده؟ گم نکنه اومدن،درنیم گردنت از -

 

چشم در و داد تکان طرف دو به را رسش و کرد رسبلند

ه جلیل های  .شد خی 

ی هایشچشم در  .ناخوانا داشت وجود چی  
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 !دادمش -

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۵۳_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 :رفت باال جلیل داد و پرید عیل گلوی در دوغ

 برات بده آدرس گرفته؟ کیس زورگ نکنه گ؟ به آقا -

 .وصلن جونت به اینا آقا بیارمش،
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، اما بود آرام تارخ ی طوفان   الل که من   حال به شبیه چی  

 .بودم شده

 

 خور حق من بود، حقش کامل، رضایت با دادم، خودم -

سه دارحق به حق جلیل، نیستم  .می 

 

یم فریاد هایشچشم ن  ن   در تعجب و گرفت لکنت جلیل

 :زد

 آقا خودتن مال اونا آقا خودتن، حق اونا دادیش؟ ...دا -

 رو ییک داشته حق که کیه گ؟ به دادیش؟ چجوری

 ...نکنه ...پیشه حن   شما رو اونا برداره؟

 

 :کرد اینیمه و نصف بازدم و دم

 .ناریه به دادم کن فک تو -
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 میان این که بود ایمسئله از حایک جلیل ریز هایچشم

یمن   نداشتیم؛ خی   آن از فقط عیل و من  پوزخندی خی 

 .کرد نقاشر  هایملب روی

 

 :داد تکان رس

 .بود حقش بهش، دادم  -

 

 :شد مشت جلیل دست

 کن  یم فکر نیست، الیق ...نیست آقا نیست حقش -

ه  خورد تره براش حداقل و باشه مراقب شما مثل حاض 

 کنه؟

میم ازش من .نه   .گی 

 

 ناریه نزده گردنبند کنم باور که باشم دیوانه باید من و

 هم آن بگوید؟ بد ناریه از دارد جرات مگر جلیل ،است

 !تارخ؟ مقابل
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 !...که مگر

 

 :شد بلند تارخ داد   

، کارو این نداری حق جلیل نه -  اون و دادم بهش من بکن 

 من مال اون بکنه باهاش بخواد دلش هرکاری مختاره حاال

 ...اصال نبود

 

 :انداخت زیر به رس

 رفته، دستم از و نیست ناریه و ...بود ناریه مال -

  ...بره باید هم خاطراتش

 

 :خورد حرص جلیل

 خودت به فقط برسه راه از که هرکیس به دادنت بها -

ر نه ض   .می  

 

 :داد سوق سمتم را اشچن  چپ نگاه تارخ
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 .بینمیم تو چشم از رو هااین من -

 

 :زدم پوزخندی

 اون به باج خودت از ترکلفت گردن یه به که این -

 مقرصم؟ من دادی سنگین  

 

 :شد باز عیل دهان هوان     

  میگید؟ رو ناریه کدوم کیه؟ دقیقا ناریه ...سوال یه -

 

 :چرخاند تارخ سمت را رسش

 !جدید؟ یناریه ...یا مادرت -

 

 

 یناریه داندیم فقط خدا .زدم بلند صدای با پوزخندی   

  .کیست جدید
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 مشهود کامال شدیم بلند دود تارخ از داشت کمکم که این

 را عیل حرف یدنباله که نداشتم حایل حن   من اما، بود

م م لذت چزاندنش از و بگی   با بازی مشغول دوباره .بی 

 .شد بلند جلیل و تارخ پوزخند صدای که شدم غذایم

 :دادیم تکان رس حرص با

خونه از گمشید پاشید !...جدید یناریه !...کلفت گردن -

ون من ی  .حاال همی    ...بی 

 

 .چرخید خودش دور رسگردان و برخاست جایش از

 :کشید پوق   جلیل

 ...اون گردن با و گردنبند من بده دستور شما آقا -

 

 :شد بلند دادش

ون، ...دادمش خودم نـــه، -  .همـــه بی 
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ون و کرد باز را آن محکم و رفت در سمت     که رفت بی 

 :زد غر عیل که افتادم راه به آرامش با من و دو با جلیل

 .عیل حق به برید فنا به -

 

 بلند فریادش که ایستادیم تارخ رس پشت جلیل و من    

 :شد

یم بهم جفتتون از حالم زندگیت، ن   برو بیا کن جمع -

 .خوره

 

ها از ییک  هوا در که را موهایش و شد بلند جایش از دخی 

سش و بلند صدای و زد گوشش پشت را چرخیدیم  نی 

 :است آذر که داد نشان

 چیشده؟ -

 

 :زد داد دوباره تارخ    
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 اون ضمن در بودم، زرزرو باج   خان اون با نیستم، تو با -

  .هاتونکله رو ذاریدیم یا دور ندازیدیم کامل یا و شال

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۵۴_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 را دستم رسعت به و کردم پرت زمی    روی محکم را شالم

 تارییک در را خانه فضای و کوبیدم چراغ برق کلید روی

مانتو هایدکمه وحشیانه حالن   با و رسعت به .کردم خفه
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 آذر اجبار و زور اگر و داشتم گیجه رس کردم، باز را ام

 زیر باید اکنون قطعا خوردمنیم را لقمه چند آن و نبود

 .رفتمیم رسم

 

 دکمه، هایجا هاینخ و شدندنیم باز هایمدکمه از تا دو

 .بودند شده پیچیده هادکمه دور

 را مانتو تمام گفتیم اعصابم ضعف لرزید،یم هایمدست

 .کنم پاره

 بازویم محکم که چرخیدم لجبازی با که ایستاد رویمروبه

 .چرخاند خودش سمت و گرفت را

 :دادم هلش عقب به و کوبیدم اشسینه به را هایمدست

 .ازم شو دور -

 

 مانتو طرف دو سه بشمار و نخورد تکان هم اینچ یک     

 هوا در رقصان دکمه دو همان که کشید محکم و گرفت را

 .شدند زمی    پخش
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 :داد تکان آمی    تهدید جلویم را انگشتش

 حق من با اما بیفت دربیفن   خواییم گ هر با ستاره -

 .دوزمتیم نیست، حالیم صبوری من نداری،

 

 :زدم پوزخندی

 .کرد تعجب باید بدی انجام این جز کاری -

 

ون رگ به توجیه و درآوردم محکم را مانتوام       زده بی 

 .نکردم اششده قرمز گردن و اشازشقیقه

 محکم بیایم خودم به تا که کردم باز را شلوار یدکمه

 را امناله و پبچید شکمم در بدی درد و شدم زمی    نقش

 .درآورد

 دوره حلقه دستش و چرخاند خودش سمت مرا محکم

 :شد گردنم

 که منم بیای پایی    بری باال نذار، پا من اعصاب رو ستاره -

 ...جلوتم فقط
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 :زدم چنگ دستش به

 ...کن ولم ...عوض   کن ولم -

 

 جفت را پاهایم محکم که دهم تکان را پاهایم کردم سیع

 آمد هایمزانو به که فشاری از و کرد چفت دیگر هم

 را عذاب وجود تمام با و افتاد جانم به که شد بلند جیغم

 .چشاند من به

 

 .نخورد تکان اما کنم هدایتش عقب به کردم سیع

 .لعنن   کن ولم خوام،نیم کن، ولم پوالد -

 

 

 !هیـــــس -

 

 

 

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۵۵_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 دستش سنگین   که کمرم مخصوصا کشید،یم تی   تنم تمام

 و سوختیم دستش گرمای از پوستم کرد،یم تحمل را

 کنارم لحظه یک حن   خواستنیم دلم کرد،یم گزگز

 ...بکشد دراز به نبودش لحظات خواستیم دلم باشد،

 ...شاید یا و ماهِ  یک هان  لحظه مثال

 آیه بار، هزارمی    برای آیه شاید یا و میکشم عمیق   نفس

 .چرا را من یپاچه اما، نگرفت را کیس دامن هیچگاه که
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ه و کنمیم پاک را مزاحمم اشک کبودم دست مچ با     خی 

 .شومیم دستم کبودی غرق و

 نقش را تنم عشق از هان  کبودی کردمیم فکر که روزگاران  

 با تنم نحس شب این تمام .کشید پر اندازندیم نگار و

 هایشیدن*مک از تنم پوست و گرفت آتش هایشبوسه

 از و بود بسته را دهانم دیوانه یک مانند او و کشید فریاد

ی من احتمایل جیغ هر  دیگر را پوالد این .کردیم جلوگی 

 دستم مچ گذشته، رس از نحسی  شب یاد به .شناختمنیم

گوشه .جوشید هایماشک و گذاشتم، هایملب روی را

دندان از هایملب رجبهرج بود، شده کبود قطعا لبم های

 کوچیک لمس هر با و بودند نمانده امان در اشُبرنده های

 .شدندیم باز هایشانزخم

 

 کمرم، دور دستش شدن تنگ از و کشیدم آیه دوباره    

 به هایشلب چسبیدن و موهایم میان در رسش رفی    فرو

 در امسینه در هایمجیغ کرد، پر را تنم انزجار گردنم

 فرو درونش را رسم و زدم چنگ را بالشت ماندند، اسارت

 .کنم متوقف کردم سیع را لرزانم هایلب و کردم

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .نکن گریه من دست زیر -

 

  آرامش، ،لبخند بود، گریه من همدم تنها
 
 تمام و زندگ

 رسشت در هایمضعف و گریه اما، گرفتند را من هسن  

  .اندشده نهفته من

 

 کری؟ -

 

 .شدمیم کر کاش    

 

 !ستــــاره -

 

کلمه مثقالنیم این روزی خواستیم دلم چقدر «جانم»   

 اما، بنوازم هایملب با هایشگوشش در را عشق پر ی

 .ماند خواهم الل ابد تا شاید و اکنون
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ا به لب مبادا کرده اختیار سکوت احمق منی  این  باز نارس 

ون را تنفرش و کند  همیشه، مانند فهمدنیم او و بپاشد بی 

 زمان   که هست پوالدی قلبش ته هنوز احمق منی  این

 ناشناخته حیس از ترس، از نه اما لرزاندیم را دلش اُبهتش

 شده؛ تبدیل تنومند درخن   به قلبم در اشجوانه اکنون که

 و شدند خفه نطفه در عشقش ثمرات که تنومند درخن  

 .نرویدند

 

 سمت را تنم که بعد چندی و کردم حس را برخاستش   

م از آزرد؛ شدت به را کمرم و چرخاند خودش  دیده رسر

 لب کمرم و دل درد از انداختم، چنگ ملحفه به تنم شدن

 .کردم احساس را خون طعم و گزیدم

 

 .اعصــــابم به نزن چی    ستاره، -

 

 به برسد چه ندارم را رویش دیدن چشم فهمیدیم کاش

 .اعصابش کردن خراب
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. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۵۶_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 مالحظهن   او و شد درهم هایشدادن   و داد از هایماخم

ن   و گرفت محکم را هایمشانه .کردیم دادن   و داد فقط

 :داد تکان رحمانه

 !بنـــــال داری؟ درد بزن، حرف المصب دِ  -

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 خفیفم درد دل جفایش، از شدیم پاره تکه داشت قلبم   

 .گرفتیم را جانم ذرهذره داشت اما، قلبم درد نبود مهم

 :داد تنم به سخن   تکان

 .کــــن نــگاه من به -

 

 .دوزمیم چشم اششده رسخ صورت به و کنمیم باز چشم

 :زندیم خش فریاد و داد از گرفته صدان   با

 .بزن حرف -

 

 :کنمیم مچاله امسینه در بیشی   را ملحفه

-  
ر
 ...قل ...ق

دیم فاصله ذرهذره هایملب شده خشک و پاره پوست و گی 

 :شودیم درهم صورتم و شودیم ترپاره لبم ی

ل -
ر
 ...بم ...ق
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 :شودیم کالفه

 چشه؟ -

 

 :نالمیم کردیم آب را سنگ دل که بغیص   و مظلومیت با   

 .کنهیم ...درد -

 

 سوزششان از رهان   برای و کشمیم دهانم در را هایملب

 .کنمیم خیسشان

یم آرام را امسینه یقفسه و میکشد دراز آید،یم کوتاه

 .شودیم ریشریش قلبم که آرام آنقدر بوسد

 کنه؟یم درد چرا چرا؟ -

 

 تکان زنمیم که ریزی هق از تنم و بندمیم چشم درد با   

 .خوردیم سخن  

 «تو از» بزنم فریاد خواستیم دلم

 .است شده خفه نطفه در صدایم اما

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 کردمیم سیع .بود کرده خفه گلویم در را صدایم بغضم

اشک فقط زدن حرف برای تالشم ،شدنیم اما، بزنم حرف

آن توانستمنیم حن   من و ریختندیم مهابان   که بود هان  

 .کنم متوقف را ها

 در نهایت در که ریختم و ریختم اشک آنقدر عاقبت

ون خانه از تارم دید و خمار هایچشم مقابل  تا رفت بی 

ی بالهای   این رس بر بیشی 
 
 .بیاورد زندگ

د دوش تا وقت تمام  اندگ بودم منتظر شود حاض   و بگی 

 اما داشتم پشیمان   جو یک انتظار بیندازد، نگایه و برگردد

یم خدا و کرد مکن   رسید که هم در دم .نبود که نبود نه،

 رس مرغ مانند قلبم سویش از نگایه برای چقدر دانست

 فرو هایشجیب در دست فقط او نه، اما، زد بالبال کنده

 رفت همراهش،تلفن وجود از کردن پیدا اطمینان با و برد

 که دیوار هایترک و ماندم من و بست محکم را در و

 .بودند مرگم شاهد
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. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۵۷_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 یا داشتم زنان متخصص به نیاز نه؟ یا است خوب حالم

 به فکر با من یا است ترسناک رابطه هزارم، بار برای و نه؟

 لرزم؟یم آن

 

 تکه چند فقط صبح از شوم،یم جمع بیشی   خودم در   

 به حواسم آنقدر عاقبت .امخورده تلخ چان   و بیسکوییت

 تمام و خورد لیوان به دستم که خودم جز بود جا همه
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 دستم از دارد کردمیم حس ریخت، دستم روی داغ چان  

 شود؛یم بلند بخار

 .بود کرده قطع یکباره تی   با را جانم کیس انگار

  رفت؟ دکی   به شودیم وضع این با

ون حن   خانه از دارم ترس من  !بروم بی 

 

 را پایینم فشار راحن   به نی    طوالن   حمام یک از بعد    

 تنم کوبید،یم تنم در تندتند که قلن   و کردمیم احساس

 سیخ ثانیه چند هر تنم موهای شود،یم رسدتر ویل نه گرم

 گرم برای بخاری تالش آزارد،یم را گردنم رسم، شد،یم

  از هایمچشم بود، نتیجهن   کردنم
 
گ  رسخ هایسیم به خی 

 به بخاری گرمای از رسم سوخت،یم بخاری پیچدرپیچ و

یم چکه آب هایملباس روی خیسم موهای بود، آمده درد

 .آمدندیم اشک مدام سوزش شدت از هایمچشم و کرد

 

، شدت از تنم و بستم را داغم هایپلک   
 
 خوابالوگ

 بند گردنم روی رسم و خوردیم تکان ایگهواره نامحسوس
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 را چرایش و جنگیدمیم بیداری برای رسسختانه اما، نبود

 .دانستمنیم هم

 

 چنان باشم دیده جن انگار موهایم شدن لمس احساس با

 خورد بخاری داغ آهن به پایم که  چرخیدم و پریدم جا از

 .سوختمیم قطعا وگرنه بود ایلحظه که خداروشکر و

 

 به نگاهم که گرفتم باال زده وق هان  چشم با را رسم

 در آرامش و تعجب که افتاد پوالد وحشتناک صورت

 .شدندیم دیده هایشچشم

 مونده؟ خیس موهات چرا ...منم ...باش آروم -

 

 :کشیدم عقب را خودم  

 !من؟ نشنیدم چرا ...اومدی گ ...ک -

 

 :نروم عقب بیشی   تا داشت نگه را امشانه   
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 .ندادی رو جوابم کردم صدات ...نسوزی -

 

 .زدم عمیق   پلک و چرخاندم حدقه در را هایمچشم

 او به اهمیتن   و زدم چنگ را امشقیقه کناره موهای

 .شدم جمع خودم در باز و چرخیدم بخاری سمت

 نیم کن، خشک رو موهات -
 
 اذیت بخوری؛ رسما گ

 .مییسر 

 

 :گفت کالفه بعد چندی که ندادم را جوابش

 .بخوریم پاشو گرفتم شام -

 بلند جایم از بعد ایثانیه و چرخاندم سمتش کیم را رسم

 :نشستم تشکم روی و شدم

م ممنون، -  .بخور تو ...سی 
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 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۵۸_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 را «هللا اال اله ال» رسهم پشت که شنیدم را صدایش

 :شد منفجر یکباره به و کردیم تکرار

م؟ که ج   یعن   - ی؟ که خوردی ج   یولیمه سی  یم سی 

 .دیگه نخرم گفن  

 حوله در را موهایم جوابن   و انداختم پایی    را رسم

 :کوبید دیوار به را دستش که پیچیدم

 .جونت به بیفتم میلم برخالف نذار نداری، جون ستاره -
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ه نگاهم و کرد ایست انگار مغزم ایلحظه     :ماند او یخی 

یم تهدیدم داری ج   با تو لعنن   ...فهممتنیم !پوالد -

؟  که کنمیم وادار رو خودم دارم صبح از من رابطه؟ کن 

سم، رابطه از  رابطه از دهنم بسی    برای تو که کنم باور نی 

 .کن  یم نابود رو من باورهای داری تو و کن  نیم استفاده

 

 :کرد پرت هوا در را دستش

یه این -  ...خواسن   تو که چی  

 

 با نفسم حن   که پر آنقدر کرد پر را جانم خشم و حرص

 .شدیم پایی    باال منت

  سال دو ییک، از بعد پوالد -
 
 یخواسته بدردنخور زندگ

  بود؟ نامعقویل

 یخواسته نره بی    از نامحرم یه دست به عفتم اینکه ترس

 نامعقولیه؟
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 .چرخیدیم خودش دوره فقط و دادنیم جواب   

 :نالیدم وار بیچاره

 یرابطه افتادیم؟ روز این به که شده عوض ما بی    ج   -

 !اومد؟ رسمون به ج   ...بود بهی   خییل قبال ما

 

 :زد پوزخندی   

 .تو هایبهونه و دادن گی   جز هیچ   -

 

 دهنده آزار آنقدر پوالد منطقن   هایجواب .کشیدم آیه

 .کنم باز زبان دیگر نتوانم که بود

 کرد مجبورم و کرد آماده را شام هم شق   کله کمال در

 .بنشینم مقابلش

یم را من هایلقمه همزمان و خوردیم اشتها با بیخیال او

 .شمرد
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 زور با خوردمیم که هان  حرص و سنگی    نگاه زیر هالقمه

 .دادمنیم تشخیص را غذا یمزه و رفتندیم پایی    گلویم از

 داده دست از را چشاییم قدرت من یا بود مزهن   غذا یا

 .بودم

ه قاشقم محتویات به و دادم قورت را ششم یلقمه  خی 

 مانده عاجز خوردنش از بود، چیل و چرب ایقیمه شدم؛

 که اجبار همه این از کنم گریه خواستیم دلم و بودم

 جنون هااین باشد، عشق روی از داشتم شک دیگر

 .تمام و بود محض

 

 و شد ول هایمانگشت میان از مرصف یکبار قاشق   

 .نکردم برداشتنش برای تالشر 

 کردم نگاهش چشیم زیر شد، متوقف خوردن از نی    پوالد

ه قاشقم به که  .بود خی 

 

 باید بدم تذکر بهت صدبار بشم مجبور که این از -

 .بگم دیگه نذار میشم، خسته کن   تموم رو پرست
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 :مالیدم یکدیگر به را هایملب

ی تونمنیم - نیم اجبار و زور به متوجیه؟ بخورم، چی  

ی پیش از کاری تون    .کن   پر رو من شکم برسه چه بی 

 

 :کرد نگاهم چپچپ

 راه اجبار و زور با فقط هم اوایل همون تو ستاره -

ی راه من مخ رو داری که االن به برسه چه میافتادی  .می 

 

 :زدم پوزخندی

، راه مخ رو شده اسمش نگران   دیگه اره -  خواییم رفی  

 خودش کنم تشویقش و باشم شوهرم مرگ شاهد بشینم

 تلق   خوب زن یه تو برای تا کثافط چاه تو بندازه رو

 خوای؟یم رو این بشم؟
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جواب مانند هم جواب این که چرا نماندم جوان   منتظر   

 .نداشتند منطق از نشان   دیگرش های

 :دادم تکان تاسف از رسی

منده من خواییم رو این اگر -  نه االن، نه تونم،نیم تم،رسر

 به وای و نیستم راض   کارت این از من دیگه، سال هزاران

 باشه، حروم خورمیم دارم که ایلقمه بفهمم که روزی

م م و بدم غسل اسید با رو ممعده تا حلق حاض   بلکه بمی 

 .شم پاک نجیس از

 

 رسم روی را پتو و کشیدم دراز چرخیدم، رسعت به   

 خیس، من موهای و است رسد هوا که بدرک کشیدم،

 .است بهی   ننگ این تحمل از مردن

 

 

 

. 
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 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۵۹_پارت#
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  تو که ایلقمه -
 

 فروشن از پولش فقط و فقط مییک

 .والغی   زمیناست محصوالت 

 

 :زدم صدادار پوزخندی

 کنم؟ باور گاگولم من -

 

 :گفت سابقهن   آرامیسر  با    
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 باور بدم غسلت خودم اسید با اصال پاشم خوادیم دلت -

؟ روی  رو ستاره کن 
ر
 بزنه که هستم پر انقدری نرو، راه من ن

 .بشم راحت و بکشم رو دومون هر رسم به

 

یز  جایم از و کردم پرت عقب به تقریبا را پتو غم از لی 

 حوله شدن شدن باز با که خییس موی تار و شدم بلند

 باز یحوله بالفاصله و زدم کنار خشم با را بود آمده برین

 :زدم عقب را شده

پر تو از من چون بشیم راحت هردومون بکش بیا بیا، -

 ...ترم

 

 :دادم نشان را پیشانیم دست با

 که کن  یم کاری داری کنه،یم مخفه داره اینجا، به رسیده -

 .رسننیم شونلونه به وقت هیچ که هان  قصه کالغ بشیم

 

 بود نشسته چهارزانو که گونههمان را پاهایش بیخیال   

 :داشت نگهشان هایشدست با و آورد باال کیم
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 به ما بشه یا نشه تموم قصه نجاتت، غریق میشم خودم -

 فکر به من تازه کالغ، نه آدمیم ما رسیم،یم هم مونلونه

اث، و ارث برای نه م،بچه جی    چند  خودم، دل واسه می 

  این واسه تو، واسه
 
 .زندگ

 

 :کشیدم عصن   و گرفته را موهایم

 .خوامنیم بچه من کردی، روانیم پوالد -

 

ه و گرفت باال را رسش  :شد امخی 

سن ازت هامبچه خوام،نیم کچل زن منم ِنکش، -  بی 

 .کنم عوضت میشم مجبور

 

 :کشیدم بلندی جیغ

 !پوالد -
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 خب خوای؟نیم بچه چیه؟ بگو بگو؟ جون جون، -   

 تازه شه تموم قصه این خوامیم من خوای،نیم بیخود

 تفنگدار سه اون داریم جدید یقصه هم برگشت وقت

 باهاشون هم رو تو کوره زنت و خودت اجاق بگن برگردن

 .دوزمیم

 

 :کردم پرت هوا در را دستم

 خدا رو خواهرات که چه من به وسط؟ این مچیکاره من -

 اگر خواهرات جونم؟ بالی کرده و برداشته حجر عرص از

، سواد  نیست داداششون از مشکل که میفهمیدن داشی  

 .بوده کجشون عروس از

 

 آشکار حسادن   با و کردم اشاره پایش رستا به دست با

 :گفتم

 که دکی   یه نرفته برنخوره خانمش به اینکه واسه آقا تازه -

 .ببنده رو خواهراش دهن حداقل
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 :کرد نچنچ تندتند لبش کنج لبخندی و ریز هان  چشم با

 عقلشون اتفاقا که دوما بدیه، کاره حسودی که اوال -

 از قبل من پدر خانم، ستاره میده کار هم خوب خییل

 فرزند اگر که مضمون این با نوشته نامه وصیت یه مرگش

اث و ارث بده تحویل پرسی ینوه پرسش ی می   بهش بیشی 

سه اش اما، نباشه پرس شبچه اگر و می   دار پرس دخی 

اش ارث بشن،  .میشه مساوی پرساش و دخی 

 

 :انداخت باال را هایششانه

 از «بابا» یکلمه خوام؟یم پرس من گفته گ اصال ویل -

 .شنیدنیه هردوشون زبون

 

ون خشمگی    را نفسم و چرخاندم را رسم  .دادم بی 

 

 !نکن هم رو کجشون عروس غیبت -
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. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۶۰_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

  از هایمچشم
 
گ  انرژی هایمانگشت و سوخت خی 

 :گرفت مضاعف

؟ ج   -  گفن 

 

 :کرد خیس را هایشلب   
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 ...اصال غیبت خانم ستاره کن استغفار -

 

نم جیغ  :می  

؟ ج   پوالد -  اصال اره؟ یاسمن؟ کردی؟ دفاع گ از !گفن 

م خوادیم دلم  ای؟چیکاره وسط این تو بشورمش بگی 

 

 :گزید لب و کرد نچ  نچ   

 آتیش توی تو خوادنیم دلم من نکن، برداشت اشتباه -

 .بسوزی جهنم

 

 :دادم باال را ابروهایم

  راست نبابا؟ -
 

 به درمیارم رو چشات پوالد عزیزدلـــم؟ مییک

 .خدا

 

با رویش و شدم بلند جایم از چنان بیاید خودش به تا   

 .افتادم «کج کشن  » یبرنامه یاد ایلحظه که پریدم جیغ
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 نقش باهام دو هر .شد بلند آرامش یخنده صدای   

 گرفتم شکمش از ریزی وشگون همه از اول و شدیم زمی   

 دو با که کند مهارم کرد سیع و شد بلند آخش صدای که

 :گرفتم را گردنش دست

، پس رو حرفت -  چرا اصال افتادی؟ اون یاد ج   واسه بگی 

 .کنمیم خاکت پوالد ازش؟ کردی دفاع

 

 مچ بیایم خودم به تا کرد باز گردنش دور از را دستم

 را موهایش خواستم و کشیدمجییع   گرفت، گاز را دستم

 .آمدندنیم دستم در که بودند کوتاه آنقدر اما بزنم چنگ

 پشت را دستش چندیم، چند و شده چه بفهمم بخواهم تا

 از گازی شد خم و کرد زمی    نقش مرا و گذاشت کمرم

 بلند جیغم و آمد درد به گردنم کبودی که گرفت گردنم

 :شد

 !پوالد -
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 با و کرد قفل را پاهایم زانوهایش با و آورد باال را رسش   

 .گرفت را دستم دو مچ دستش یک

 و درآورد کمرم زیر از را دستش که دادم باال تقال با را کمرم

 گذاشت دهانم روی

 :زد لب آرام بیم صدای با و

؟ گ با عیلآل خانم !هیـــس -  آقا رفته یادت درمیفن 

 هست؟ و بوده چیکاره باالرست

 

نفس با و ماندند خفه گلویم در همه هایمجیغجیغ    

ه هایشچشم در حرص و نفس  به اشتیاق با او و شدم خی 

ه بدردنخورم تقالهای و من  :بود خی 

، آزاد تونسن   شاید کن تقال -  .میشه جالن   نمایش بیسر

 

 و کرده بلند را کمرم و کنم نگاهش حرص با توانستم فقط

 .بکوبم زمی    به
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 باید مییسر  بچه جی    چند مادر فرداپس فردا تو نکن، -

 .بمون   سالم

 

 دهم حرکت را پاهایم کردم سیع و انداختم باال ابرون     

 .شدند قفل یکدیگر به بیشی   پاهایم فقط اما

ه رسگریم با او و دربیاید اشکم دیگر بود مانده کم  امخی 

 .بود شده

 

 از قبل رسیــــع خییل و کرد بلند هایملب روی از را دستش

 دراز کنارم و بوسید را لبم بکشم آزادتری نفس حن   اینکه

 دورم به پاهایش و دست پیچیدن با مرا هم باز اما، کشید

 .کرد قفل

 .کــــن ولم ...شدم اذیت ...کن ول پوالد ...پوالد -

 

 :کشید ایخمیازه
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 برس شوهرت به یکم بیا بیخودی زدنای جیغ این جای -

 .درمیاری بازی چموش شدی رسکش زیادی شبه دو

 

به ارنجم کردن خم با کردم سیع  :کنم وارد تنش به ایض 

 و تن اینجوری تو و درآوردم بازی چموش من خوبه باز -

 .کردی کبود رو بدنم

 

 :کشید ایخمیازه باز

 نقش روت بیشی   تونستمیم وگرنه میاد خوابم حیف -

از رنگارنگ مسجدای شبیه بندازم ، شی   شب هر منم بیسر

 .کنم طواف و بپیچم دورت

 

 :کشیدم پوق  

 ...ول -
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 برق کلید سمت کناری به سین   زدن با کرد ولم رسیــــع   

 .پریدم جایم از نی    من و رفت

 .الالست وقت رسجات برو بی   -

 رفتم تشکم روی رسجایم و چرخاندم درحدقه را هایمچشم

وع و  شد خاموش چراغ که کردم پتویم کردن مرتب به رسر

 روشن را جو کیم برق   بخاری رنگ نارنچ   نور فقط و

 کشیدیم دراز که همزمان و آمد سمتم که بود ساخته

 در راست یک که کشید خودش سمت و گرفت را دستم

کشیده هیس که شد باز گالیه به لبم و رفتم فرو آغوشش

 :گفت ای

 .بده گوش باد صدای به !هیـــــــس -

 

 تمام و شد بسته دهانم بزنم خواستمیم که نق   برخالف

ر  صدای و وزیدیم باد شد؛ گوش جانم ر قی   خوردن تکان قی 

یدل سمفون   خانه یزده زنگ در  این بود، ساخته انگی  

 .است آورخواب هایدارو از ترآورخواب بار هزاران صدا
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 خرابه، یخانه این در ابد تا توانمیم که ندارم شک

 رسد زمستان   در و برق   بخاری یک با پوالد، گرم درآغوش

 .کنم رس را زندگیم

 

 ملوس ایگربه مانند ناخواسته من و کشید باال را پتو   

دم، بغلش زیر و سینه به بیشی   را رسم  را هایمدست فرسر

 .کشید آغوشش در مرا بیشی   او و کردم پنهان

 !هایشعذاب تمام با ...دارم دوستش نیستم؛ دیوانه

 

 

 

 

 ...دارم ادامه داستان این��

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۶۱_پارت#
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 عسکری_لنا#

 

 

 

 .گذشت سخت منوال همی    به بیشی   شاید یا هفته یک

ی خواستنیم دلم و نبودم پوالد کارهای جریان در  چی  

اها خییل ندانسی    گایه بدانم،  انسان آرامش نفع به چی  

 مبتال درد این به حد از بیش دانسی    از من شود،یم تمام

راهرو در زیاد دانسی    از که هان  دیوانه دل از امان و شدم

 «دیوانه» داغ مهر و شدند آواره هاتیمارستان های

 .کرد داغ را پیشانیشان

 

 شنید را دلم حرف خدا که بود این در من شانس تنها     

ی و   از خی 
 
  ترس از دیروز تا البته .نبود حاملیک

 
 حاملیک

 از ماهانه عادت آمادن با اما، بودم کرده تیه قالب

 چه آیدنیم یادم و گنجیدمنیم خود پوست در خوشحایل

 .بودم شده خوشحال قدر این شدن ماهانه عادت از زمان  
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 زهر را نبودن باردار خوشحایل برایم لعنن   درد این هرچند

 !کرد

 

 برف بالخره که بود اینجا خوب شاید یا بد خی   و    

 فقط باریدن از برف رسجمع را هفته این .بود باریده

ان حسان   را رسیدنش دیر بود، ایستاده چندساعت  جی 

 بد موقعیت این در هم آن توالت آب رسدی و بود کرده

 .بود کرده قطع را نفسم امماهانه

 در که نداشتم جان و خورده رسما شکمم کردمیم احساس

 
 

 .بشوم راحت درد از کیم تا بجوشانم آب دییک

 امگریه مدام شده نازکدل منی  و نبود دیشب از هم پوالد

 .گرفتیم

 شدنم نازکدل به را شدمیم بداخالق که هان  ماهانه من

 .دادمیم ترجیح

 تغیی   یک فقط این دانستمیم خودم گریه حی    در

 و دارم نگه را خودم توانستمنیم اما، است لعنن   هورمون  

 جانم آب ورسدی درد شکم استفراغ، تهوع، حالت طرق   از
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 .بود بهی   خییلخییل صبح از حالم البته .بود گرفته را

ی خوشبختانه  یک فقط و نبود شدیدم تهوع حالت از خی 

 بود دلدرد فقط هم بعد و بودم آورده باال صبح هم آن بار

 بودند کرده بهی   را حالم بودم خورده که مسکن   دو که

 .کیم فقط البته

 

 بالشن   دو و بودم داده تکیه دیوار به خی   نیم حالن   با    

 .شدندیم دردمکمر مانع بودند رسم پشت که

 شدنم آرام برای پوالد شگرد از و بستم را هایمچشم

دم گوش باد صدای به و کردم استفاده  .سی 

 شنیدن مطبوع، و گرم مکان   در بودن درد، از بعد آرامش

ر  صدای و باد آرام صدای قی  ر  هاآن یهمه ...و خانه دری  قی 

هیچ تحت که آوردندیم رساغم داشتند را انگی   دل خواب

ایط  شنیدن حن   و بدهم دستش از خواستنیم دلم رسر

 کند کاری توانستنیم هم حیاط در شدن باز صدای

 .کنم باز چشم
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 برای نبود نیاز حن   دیگر شد عایل ،شد باز در بعد چندی

 .شوم بلند جایم از پتو

 .خوابیده چجوری نگاه -

 

 :آمد لبم کنج لبخندی .مردیم زدنیم غر مرد این

مرد -  .بده رو پتوم نزن غر پی 

 

هیم درد کمرت ببینم پاشو -  .گی 

 

 :درآمد نقمنق

 .نمیشه رساغم اومده خوبه خواب این ...نه نـــه، -

 

 تیک صدای بعد چندی آمد، کشانش پوف صدای

 زیپ شدن باز صدای هم بعد آمد، چراغ شدن خاموش

 و کشید باال را پتو کشید، دراز کنارم آخر در و شلوارش
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 را پاهایم هایانگشت پایش انگشت با مطلق آرامیسر  در

 .کردیم نوازش

 

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۶۲_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

  کنه؟نیم درد که کمرت -
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 :کشمیم ایخمیازه   

 .شدم بهی   خوردم قرص کردیم درد بیای کهاین از قبل نه -

 

 .بودی باردار شاید نخور قرص الیک یه -

 

 :کنمیم نچ  

 .بارداری کدوم شدم عادت نبابا، -

 

 نور شدیم مشکالت، این در شوم باردار بود مانده همی   

 .نور عیل

 

 ...ستاره -

 

 !بخوابم کیم من گذاشت مرد این اگر حاال
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 هوم؟ -    

 

 !...شد موفق تارخ -   

 

 ویل دانستمنیم را بود شده موفق چه در زدم، پوزخندی   

 .داشت تعحب جای نشدنش موفق

هموفقیت قطعا بره پیش دعوا و زور با که کاری -  .آمی  

 

 گ کاره فهمید ...نبوده کار در زوری نه، دیگه بار این -

 !دزدیدت گ فهمید ...بوده

 

ون حدقه از لحظه در هایمچشم      که خدا به و زد بی 

 نشنیده واضح قدر این حال به تا را پوالد زیرلن   صدای

 هیجان شدت از امسینه یقفسه کردمیم احساس و بودم

 .است آمده درد به
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 وارد پنجره از که کیم نور کمک به و پریدم جایم از   

ه صورتش به بود شده خانه  .شدم خی 

  اخم و بود گیج
 
بود کرده خوش جا ابرویش دو میان بزرگ

 و بودم کرده قفل دادم؛ تکانش محکم باز نیمه دهان   با .

 .نداشتم زدن حرف توان

 خوانده را سوالم انگار نگاهم از و چرخاند سمتم را رسش

 .بود

ی - س چی   ترم،ن   تو از من ستاره، نی   یه دیشب تارخ خی 

 تو کیه طرف فهمیده گفت وقن   انگار ...انگار بود جوری

 مدت تمام کردم حس لحظه یک نبود، خودش حال

 دونمنیم من ...و گفتنیم ویل کیه شخص اون میدونسته

 .چرا

 

 رسش کف و کشید دست صورتش روی محکم بار چندین

 .خاراند را
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 بالخره تا شد بسته و باز مایه مانند بار چندین دهانم

 :درآمد صدایم

، یعن   خب ...خ -   مگه؟ چجوریه ج 

 

 :انداخت باال را هایششانه   

ه، زود میاد، دیر -  تر،عصن   شده، ترساکت خییل می 

ی یه تر،وحیسر   جلیل وسط این و کنهیم اذیتش داره چی  

 باز لب و بدتره هم تارخ خوده از اون اما چیه، اون میدونه

 .کنهنیم

 

 بشیم؟ خالص کن  نیم تعقیبشون چرا -

 

 :زد پوزخندی   

ن   هاحرف -  کردم جلب رو رضایتشون تازه من ستاره، می  

 بند جان   هیچ به دیگه دستمون که کنم خراب بزنم

 نباشه؟
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 :کشیدم پوق     

 .شدم خسته منم -

 

 و انداخت کمرم دور را دستش آرام و شد بلند جایش از

 :داد تکیه خودش به مرا

 بمونیم مخق   باید مدت یه بازم کیه بفهمیم اگر حن   -

 پشت داریم رو ج   همه ما کن بیشی   رو تحملت عزیزم،

 .روش اینم ذاریمیم رس

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۶۳_پارت#

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 عسکری_لنا#

 

 

 

 انداختم، پوالد یچهره بودن برهم درهم به مشکوگ نگاه

د داد دور از  .شده کشمیسر  افکارش می  

 .مرگشه چه تارخ نداره ربط ما به قطعا -

 

 در و بسابم یکدیگر به را هایمدندان شد باعث سکوتش

 :بزنم پایش به لگدی پایم با نهایت

 !پوالد -

 

 :کرد نگاهم شده شوکه و پرید جا از   

ه؟یم گازت سگ یهو ستاره؟ چته -  گی 
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 :کوبیدم اشسینه به مشن      

 کاق   یاندازه به خواهشا پوالد گفتم، ج   نشنیدی چون -

 نکن، قایط تارخ مشکل با رو خودت داریم دردرس

 .ترهراض   اونم اینجوری

 

 :داد تکان هوا در را دستش

 .بگه ج   خوادیم حاال گفتم توهم خب خیله -

 

 :زدم اشسینه به دیگری مشت

ه خییل اتفاقا -  خوب رو شوهرم من چون مهمیه چی  

 خوره،یم رو تارخ یغصه میشینه دیگه روز دو میشناسم

 آوردی دیگه بالی یه میفهمم بکشم راحت نفس میام تا

 .رسم

 

 :کشید دراز و کشید پوق  
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س - ، دردرس تو نی   مشکل بفهمم خوامیم  فقط من نمیفن 

 چیه؟ اون با تو

 

 :کردم نگاهش چپچپ

 ...پاشه رستا مشکلم -

 

 :کوبیدم رسم به را دستم

 ...داره قد می  دو نزدیک مردک ...مغزشه مشکلم -

 

  :کردم باز هم از کامال را هایمدستم

 بره هرجا زده، لجن کال مغزشم قواره، بد هیکل هوا این

 میدوی، مشکالتش دنبال توهم و میدون دنبالش مشکالت

 چه؟ تو به آخه

 

 :شد بلند جایش از   
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، انصافن   قدر این کردمنیم فکر ستاره - یم هم تارخ باشر

 .نکنه کمکمون و نداره ربط من به بگه تونست

 

 :زدم پوزخندی

ان انقدر انقدر؟ پوالد آخه -  دادی، استعفا کمک؟ جی 

 میدوی، دنبالش شدی، خالفکار خوردی، کتک جاش

، رو جورش  ...و کنهیم خایل تو رس را دلیش و دق میکیسر

 قرار بکشیم؟ ما رو دنیا تموم جور باید چرا نیست؟ کاق  

 بیاد، رست بال همه این تو اون، کمک یک دربرابر نیست

 .حن   شناسهنیم ببینه خانم زهرا رو تو پوالد

 

 :گرفت را رسش محکم و کشید پوق  

 حالیت باید چطور دیگه نمیدونم رفیقمه، تارخ ستاره، -

 .کنم

 

 :لیسیدم را لبم
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 من که نیست این   تارخ کنم باور بیار دلیل چندتا برام -

 .میبینم

 

 :کرد نگاهم درمانده و کشید آیه

 باطنش نکن، هیکلش به نگاه نداره، و کسهیچ اون -

ش بیاری هم روی رو همش و رس پوچه،  بچه یه به می 

 نگاه هاشعربده و منممنم به خواد،یم نوازش دست یه که

 باشه کاق   شاید .هاستحرف این از ترداغون این نکن

 رو پدرش که رو سال و سن کم یبچه پرس یه درد بفهیم

 !زدن آتیش هاشچشم جلوی

 

 

 

 

. 
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 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۶۴_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 

 پدرین   درد داشت، نگه ساکت مرا شب تا بد خییل پوالد

شب چه پدرم دوری در و بودم چشیده من که بود دردی

 خی   وقن   شد پاره تکه دلم نکردم، گریه هایهای که ها

 ممکن درد ترینبزرگ شدن یتیم شده، شهید پدرم رسید

 .بود

 از پدر کردمیم دلدل جوان   تا کودگ از مدت تمام

 در ساله یک کودگ مانند من و برگردد ماموریتش

 کمرش است ممکن نبود مهم برایم و رفتمیم فرو آغوشش

د، درد  هیچ من نیست، و نبوده دردآور آغوش هیچ بگی 

 خواستمیم شوم، بزرگ پدرم برای خواستنیم دلم وقت
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 و ماه هایگی   با که بمانم کوچولو ستاره همان همیشه

 کردیم بازی یلیل حیاط در خرگوشر  موهای و ستاره

 خداراشکر کنمیم فکر که سال همه این از بعد اکنون اما،

 خود خودی به ...تارخ اما، ندیدم را پدر مرگ کنمیم

 هم تلوزیون اخبار از حن   غریبه یک گرفی    آتش شنیدن

 عزیزت هایتچشم جلوی که برسد چه است دردناک

 .کن   کاری نتوان   تو و بسوزد

 

ی شدن پرت با     که پریدم جایم از ترسیده جلویم چی  

 موهایش کردن خشک حال در که افتاد پوالد به نگاهم

 .بود کرده پرت مقابلم را خودش

ی -  خوای؟یم چی  

 

 :کرد نگاهم کوچیک لبخند با   

 شده ابری امشب گردم،یم نوران   یستاره یه دنبال -

 ...کنمنیم پیداش

 :آورد جلوتر را رسش
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 ندیدیش؟ شما -

 

 به و گذاشتم صورتش روی را دستم زدم، کچ   لبخند   

 :دادم هل عقب

ن گرفی    آدرس واسه -  مردم؟ حلق تو می 

 

 :زد چشمیک   

 .اره من واسه -

 

 :کشید پایم ران به دسن  

 نیست هم بد همچی    خانم مهتاب این ستاره، بیخیاِل  -

 .دربیاریم عزا از دیل امشب، ضیافت واسه

 

ه و زدم اشگونه به آرایم سییل و خندیدم آرام  اشخی 

 .ماندم

 .ترکمرنگ هایشزخم و بود شده بلندتر موهایش
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 .شده کمرنگ زخمات -

 

 :زد چشمیک

 .هاموهبته یه هم داشی    جذاب شوهر -

 

 :کردم نگاهش چپچپ

یسر  -
ُ
 .جذاب رو من تو نک

 

 :گزید را لبش

 .خانم ماه دستم بشکنه -

 

 :کشیدم آیه و کردم خیس را لبم

 .کن تعریف برام -

 

؟ از -  ج 
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ه اشسوایل یچهره به و بردم باال را رسم     :شدم خی 

 چطوری؟ سوخت؟ پدرش چرا -

 

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۶۵_پارت#

 عسکری_لنا#
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 .کرد بازی هایمانگشت با و گرفت را دستم

 ایست زمان خواستیم دلم شدیم مهربان قدر این وقن  

 .نبینم را هایشاخم دیگر تا کند

 یه پدرش البته مادرش، هایچشم با باباشه کن   تارخ -

 نقش روش چنان رو چوب بود، کار تراش مهربونه، ورژن

 این هایکاری ریزه از کردیم حال آدم که نداختیم نگار و

، ش برسر  .کنهیم زده شگفت رو آدم واقعا هی 

 

 باشد، دیده را مرد آن انگار زدیم حرف جوری پوالد    

ش از اشتیاق با جوری  دیدن از انگار که زدیم حرف هی 

 .باشم مانده عقب هی   یاسطوره یک

 دیدیش؟ تو -

 

م با و داد تکان طرف دو به را رسش     :کرد بازی انگشی 

  .رو عکسش فقط نه، -
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 :پرسیدم شده افزون کنجکاوی با و رفتم جلوتر

 مرد؟ چرا -

 

 :کشید آیه    

 بزنه حرف باید که کیس .زد نمیشه رو حرفان   یه ستاره -

 بیاره، رسدر زندگیش از کیس خوادنیم دلش اونم تارخه،

 فقط زندگیش تموم از اون کنم، فاش رو رازش خوامنیم

 .باشم المروت خوامنیم خودشن، برای رازهاش

 گناهن   و مردانه ناجوان تارخ پدره که بدون   کافیه همی   

ش به نور ...مرد  .بباره قی 

 

 من نی    را پدر مرگ درد تارخ، تنهان   برای شد ریش دلم

 .نبود کیم چی    بودم، کرده حس

 !بیچاره -
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 :شدم براق رسیــــع آذر یادآوری با   

  چیشد؟ آذر راسن   -

 

 :انداخت باال تفاوتن   را هایششانه   

  مثال؟ بشه ج   -

 

 :انداختم باال ابرون   و کردم ریز را هایمچشم   

 خب و داره مشکل باهاش جلیلم باهاش؟ چیه مشکلت -

 میگم جدا عجیبه، خییل شناسمشیم که من   برای این

 .عالیه خییل اون پوالد

 

 :کرد نگاهم چپچپ

 درازش؟ زبون ش؟دریده هایچشم اون عالیه؟ چیش -

 ارزه؛نیم تنش به رسش دخی   این قشنگش؟ هایحرفا

 میشن خار هاهمون آخرشم میگه درمیاد دهنش از هرج  

ن  .هاشچشم تو می 
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 :داد ادامه که چرخاندم حدقه در را هایمچشم

 باهاش بفهمم کن گوشت یآویزه میگم ج   یه ستاره -

ه بدرقمه کالهمون کنیدیم جیکجیک زیاد  .هم تو می 

 

 :دادم پس خودش به را حرفش

 کالهمون کنیدیم جیکجیک تارخ با زیاد ببینم پوالد -

ه بدرقمه  .هم تو می 

 

 :غرید اخطارآمی   

 .نکن بحث من با آذر مثل کیس رس !ستاره -

 

 :رفتم ایغرهچشم

 زخم اونم نکن، قضاوت پس شناشنیم رو آذر تو پوالد -

 یروحیه یه اون خوبیه، دخی   نظرم به خیلیم ست،دیده

 بود اون نبودی پیشم تو وقن   میگم، که دیدم داره، مدافع
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یم دردرس دنبال و دعواییه شاید بود، مراقبم جوره همه که

 اگر پس بدترشه ورژن هم تارخ که نره یادت اما، گرده

 .نزن حرف تارخ با هم تو نزنم، حرف آذر با من قراره

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۶۶_پارت#

 عسکری_لنا#
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 :داد تکان هوا در را دستش

ه؟ این از میدون   ج   تو -  بود سالیم دخی   اگر اون دخی 

 زیر از ییک کدوم داشتنیم نگهش خودش پیش تارخ

 هیچکدوم؟ وایسه؟ تارخ کناره داره جرات هاشدست

 .برهیم سوال زیر رو طرف هیکل کل این که درحایل

 

 :زدم پوزخندی

 که شما کردین؟ خوف دخی   یه از چتونه؟ چیه؟ -

 واسش که عجیبه کنه،یم سوراخ رو سنگ دل ادعاتون

 .کشیدیم قتل ینقشه

 

 

 :داد تکان هوا در را انگشتش

میم گازت خدا به آذر -  .هامیارم در رو خونت گی 

 

*** 
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 کردیم رحیمن   هوا رسد، سخت عرص یک بود، عرص یک

ه ابرهای و بود آمده باال زانو تا برف وزیدن، در  یک تی 

 .کردندیم فراهم را زودرس تارییک

 سمت را رسم .بودم داده کف از توان و بود رسد خییل

 :چرخاندم پوالد

نم یخ دارم من بیام؟ بود واجب واقعا پوالد -  .می  

 

 احساس را عجین   چی    نگاهش در چرخاند؛ سمتم را رسش

 :کردمیم

 .ببینیم رو تارخ قراره اومدی،یم باید اره -

 

م رو و شوم ساکت تا بود کاق   دلیل همی        اگر حن   بگی 

 برای تارخ با دیدار باشم، نداشته تارخ با دیدار به مییل

 .بگذرد او برای روزش تمام از تا بود کاق   آنقدری پوالد
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 کرده تقسیم را آن جاده که بودیم برهوت یک در تقریبا

ی چند تا و بود  یا و شدنیم دیده درخت یک حن   کیلومی 

 کجا به جاده این نبود معلوم شد،نیم رد ماشی    یک حن  

 .باشیم اسی   خالء در انگار شد،یم ختم

 افکارش در و بود پایی    رسش پوالد کردم، پا آن و پا و این

 حن   یا و بودم افکارش در شدن غرق طالب من و غرق

 .گذاشتنیم او که شدن نجات غریق

 

 از تا بود کاق   اینجا هم آن ماشی    صدای شنیدن    

 به نگاهم و چرخیدم رسیــــع بخوریم، سخن   تکان جایمان

 یخاطره دودی هایشیشه از من اما، افتاد آشنان   ماشی   

 .نداشتم خون  

 :چرخاندم پوالد سمت را رسم

 !پوالد -

 

 کمرم پشت بازویش گرفی    قرار از و رفتم عقب   

ی احساس  :کردم پیدا بهی 
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 .نباش نگران تارخه -

ون جهان به دیگر دانستیم ...دانستیم  خانه از بی 

ار تنهان   از و ندارم اعتمادی  .امشده بی  

 

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۶۷_پارت#

 عسکری_لنا#
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 باز راننده در همراه به ماشی    عقب در که نکشید طویل

 و سفید موهای با جلیل ترکیبخوش هیبت و شد

ون بود ساخته جنتلمن یک او از که کوتاهش  و آمد بی 

، ابرون   یگوشه با تارخ بدترکیب هیبت آن از پس ن   خون 

ن    به را دارش مو یسینه و بود شده پاره جلو از که رسر

 و بود ریخته هم به بلندش موهای بود، گذاشته نمایش

 .داشت کبودی رنگ کیم فکش

 و شد خم بعد ایثانیه و انداخت ما دوی هر به نگایه

ون را مردی ماشی    در از که نکشید طویل  که کشید بی 

 مشیک ایپارچه با صورتش بودند، خون   و پاره هایشلباس

 شده بسته پشت از هایشدست و بود شده پوشیده

 گنده افرایط اندامش کیم شاید یا تارخ هیکل هم بودند،

 دست بدنش زیاد احتمال به که دادیم نشان این و بود

 اندام چه پفیک اندام چه اما است تزریقات یساخته

  و سخت
 

 .چرا وحشت اما، آوردنیم وجد به مرا سنیک

 البته بودند هیکل قوی نی    دادندیم عذابم که افرادی آن

 .بود رحیمن   و ظلم هاآن درصد نود
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 به بیشی   من و آوردیم جلو کشانکشان را مرد تارخ   

 .چسبیدمیم پوالد

 به نگاهم که بردم باال را رسم ماشی    در شدن باز صدای با

 بود نازک هایشلباس نبود، بند پا روی افتاد، آذر زرد رنگ

 پخش قطعا گرفت،نیم را ماشی    یراننده کمک در اگر و

 .شدیم زمی   

 

 :زد داد

 ...داره بچه رحمیه،ن   کن، صی   ...لطفا -

 

 !شو خــــفه -

 

 همراه به را هینم برق   برهوت آن در تارخ یعربده    

 این حال به تا عمرم در و نبود خودش انگار تارخ .داشت

 بودم ندیده حال به تا اصال بودم، ندیده عصن   را او قدر

ون گردنش رگ بزند، فریاد کیس رس گونه این  بود زده بی 

 .رفتیم رسج   به و کردیم عوض رنگ گردنش و
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 و شد زمی    نقش دفایع هیچن   مرد که داد هول را مرد آن

 .چسبیدم پوالد به ترسیده من

؟ تو - ؟ کمک گ به خواسن  یم احمق   رویای که کیس کن 

 دید؟یم رو مرگت

 .وجودن   کردم اعتماد بهت

 

 :زد زجه آذر

 ...بشن پدر ن   نذار نباش نامرد ...داره بچه ...بده گوش -

 ...نمیتونم من ویل داره رو مرگم آرزوی ...مریضن

 

 

 آذر تن از روح زد که دادی این با کردم حس و زد داد باز

 .داشت نگه را بازویش جلیل و کشید پر

بریده هایتیکه باشه من دست !کشته آدم این پدر ن   -

 ...آذر سالمش، تن به برسه چه نمیدم قانون دست شم
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تمن   من رسما پس، میکشه، نفس هنوز این  هم تو ...غی 

، کن  یم غلط  .نیست تو دست نتون 

 

 و خوردندیم گره درهم پاهایش هم ایستاده طورهمان آذر

 :بود کرده غوز

ت - ، به غی   جوری ...چج آخه ...نیست نکشی    کشی  

 .بود کار ...رس عمرش نصف وقن   کنم باور

 

 داشت که مردی بی    نگاهم و زدم چنگ را پوالد دست

 تهوع حالت انگار که آذری با شود بلند کردیم سیع آرام

 .کردم جاجابه داشت

 گفت؟یم چه اینجا آذر دفاع بود؟ کشته آدم مرد این

 
 
  شد؟یم مگر ترعجیب این از زندگ

 

  !پوالد -
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 و بزند حرق   خواستیم مدام و کردیم قرارین   آذر  

به اشچهره نداشت، را توانش اما، بخورد تکان   حداقل

 هایلب باشند، مقابلش هاجن از ردیق   انگار بود ایگونه

 اگر گفتمنیم دروغ قرمز هایچشم و زرد صورت سفید،

 .شده ترسناک هم آذر حن   گفتمیم

 

 ...هاشبچه ...رو من ببی    ...کن گوش تارخ -

 

 :زد داد تارخ

 گ داشت، رو جونت قصد احمق خری؟ انقدر چرا تو -

 من عمم؟ یا من؟ بود؟ افتاده بیمارستان تو درازبهدراز بود

 آزادش رفن   کاره یه نکشه؛ رو تو کنمیم شکایت این از

 ساله شونزده پونزده، دخی   زده قاتل؟ یه رو؟ گ کردی؟

 .احمـــق کرد تجاوز بهش رو

 

 :زد فریاد بلندتر و کرد اشاره من به
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 لجنه این خاطره به .میدون   خوب خودت اعصابمه رو -

ی همه ن   ن   سینه به رو سنگش که چی    فراریش و می  

 شب رو صبحش سگ لونه تو زده رو زندگیش قید میدی

 .کنهیم

 

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#
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 زد،یم اوق هم و کردیم گریه هم بود، شده زمی    نقش آذر

د حرف هنوز تارخ  .شنیدمنیم دیگر من اما می  

 !پوالد -

 

 دعا یک مانند تا کردمیم تکرارش بود، لبم بر ذکری مانند  

 .باشد آشوبم درون آرامش برای

یم حس درونم، در ایزلزله با بود مساوی مرد آن تکان هر

 که این باور ندارد، آذر از کم اکنون امقیافه نی    من کردم

ممکن بود زمی    نقش من پای مقابل کیس چه  بود، غی 

سم او از خواستمیم فقط اکنون تا ابتدا از که فردی  بی 

 ندارم، سوایل هیچ اکنون اما، کرد من با را کارها این چرا

 داده سخن   خودم به جهتن   و بیخود مدت تمام انگار

 این به گفی    برای حرق   هیچ دانستمیم هم ابتدا از باشم،

ی به شودیم ختم نهایتش و داشت نخواهم فرد  .کالنی 

 

 دستم و کشید باال رسش روی از را پارچه مرد همان   

 پوالد به و چرخاندم رس عیان لرزی با شد، گرفته محکم
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ه  ن   نگاهش بود، شده ریز هایشچشم بود، آرام شدم؛ خی 

 طوفان از قبل آرامش کردمیم خدا خدا، من و بود تفاوت

 .نباشد

 

 خوردند،یم غوطه خون یکاسه در و بود سی    هایشچشم

، زخیم، ایچهره ، وحیسر  پوزخندی و تفاوتن   یایع 

ون خون اشگوشه از که دردناک  .آمدیم بی 

 .شکن   بود تارخ کاردسن  

 

 :داد تکان تاسف از رسی مرد

 .رسگرد زن دیدمت دوباره -

 

 :آمد دور از آذر یناله

ی -  !بیای؟ بار نامرد انقدر کردی وقت گ تو الیه، بمی 

 

 شناخت؟یم را او آذر
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 :کرد آشوب درونم در پوالد آرام صدای  

 که میمونه ازت چشم دوتا کی    خایل و بادت جمع رس -

، دشمن کیس با نیسن   آدمش داغونن، هم اونا  نود بیسر

 نه؟ پورته و هارت درصدت

 

 :خندید آرام  

 .رسیده بهم پدرم جنم -

 

 :کوبید رسش به پشت از را زانویش تارخ

 رو بیچاره مرد اون آوردی باال گند انقدر رو دهنت ببند -

 .گور تو کردی زنش با

 

 :چرخاند تارخ سمت را رسش

 .نیسی    خون   مانع بابا ننه دیگه؛ باز فضای -
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 :چرخید آذر سمت و زد پوزخندی تارخ

 .خانم احمق کن گوش خوب -

 

 :کرد تایید مرد

 .دارم قبول رو احمق -

 

 پایی    مرد صورت در مشتش و زد چرج   بالفاصله تارخ

 نگه را مشتش آخر یلحظه و شد خم رسیــــع پوالد که آمد

 :کرد نچنچ و داشت

، غسل زدنش بعد نه، نه، نه، -  غلط جنم این واجن 

 جلوی از حن   نداره جنم این کرده، پرش ییک نداره، اضافه

ی  .بشه رد کالنی 

 

 :آمد پوزخندش صدای
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، راست اینو -  بشکنم استخون شد ساخته من جنم گفن 

 با کارمون رسید دستور حیف بچشم، جدید هایمزه و

 ...تم زنت

 

 کردمیم حس آمد، فرود اشبین   در پوالد مشت بار این

ده قلبم  هایماستخوان جیغ صدای کوبد،نیم و شده فرسر

، سلول آن در شنوم،یم را تصویر شیوا، هایجیغ لعنن 

 .ترکدیم دارد رسم تجاوز، از مبهیم های

 

 :نالید گریه با آذر

 .میگم راست بابام روح به دونستم،نیم من ستاره -

 

 ماشی    در به و گرفتم رو ...هایشالتماس شیوا، هایجیغ

 .شو باز لعنن   زدم، چنگ

به هر از بعد که چرا بود شده بیدار پوالد اژدهای تشنه ض 

 .شدیم تر
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 بود خراشیده را برق   برهوت دل مرد فریاد و داد صدای   

 خود به سلول در کریــهش هایخنده یاده به هایماستخوان

 .لرزیدندیم

 باور دادند،یم فحش یا و زدندیم لگد یا نوبن   پوالد و تارخ

  به مرد این که این
 
 بزند حرف کارش از افتخار با و سادگ

 .بود عجیب برایم

 اما، بودم ندیده کم مجرم بودم، نوپا رسوان یک زمان   من

روان فکر به که اینقطه به است رسیده اکنون من وضع

 .امافتاده شناس

 

 خواستیم دلم کردم،یم احساس رسم در بدی درد    

 نه داشتم، را مغزی فلج فرد یک احساس کنند، تمامش

 ایستادن  بود، آویزان که امشانه نه داشتم را پاهایم اختیار

 سو این به اجازهن   هایمقدم و بود شده سخت برایم حن  

 .خوردندیم تلوتلو سو آن و

 .رسیدیم گوشم به تونل درون انگار آذر جیغ صدای
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 !ستاره -

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۶۹_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

یم درد حسان   رسم آمد،یم رسم باالی از فین  فی    صدای

یم را هایمناله صدای بود، سنگی    دهانم در زبانم و کرد

نیم ویل کنم باز را هایمچشم خواستیم دلم شنیدم،

 .توانستم
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 خدا ای ...رو هاتچشم کن باز تروخدا !ستاره !ستاره -

 آخه؟ کردم بود غلط چه

 

 و کرد احساس شدیم را ناراحن   و عذاب صدایش در   

 و شدمیم بیدار خواب از که بار هر خالف بر متاسفانه

 فراموشر  دنبال دیگر اکنون داشتم را فراموشر  انتظار

ی و نبودم ده یاد از را چی    اکنون که مخصوصا بودم، نی 

 .نبوده ربطن   ماجراها این به آذر مدت تمام کردمیم حس

ه نگاهم که نکشید طویل و کردم باز را هایچشم  یخی 

 .ماند عاجز حرق   هر گفی    از دهانم و ماند آذر صورت

 بود خوانده را نگاهم و بزند حرق   خواستیم انگار هم او

 :گفت سنگی    بغیص   با که

  ...اومدی بهوش ...خداروشکر -

 

گوشه آمدنیم یادم اما، نبودم خود حال در آمد، باال دستم

 .باشد بوده بزرگ زخیم ابرویش و لب ی

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...اینا -

 

 روی را انگشتش و شد درهم صورتش که زد پوزخندی

د و گذاشت لبش یگوشه زخم  :فرسر

ی - نم میگن شنیدی ...نیست چی    دیوار از رو دویم می  

 ماشی    باز در از رو دویم من ویل همونه این بخوری؟

ی خوردم؛  .نیست هیچ   ...نیست چی  

 

 .بود تارخ کار شکن  

 

 اما بزنم حرف ترراحت بتوانم بلکه کردم خیس را هایملب

 رس از که بود اتفاقان   از مشکل نبود، هایملب از مشکل

 .بودم گذرانده

 ...نیسن   ان  کاره بگو ...بگو -

 

 :گرفت راه اشکش
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 من ...آدمیه همچی    نداشتم خی   ...من بابام روح به -

 دو واسه و بودم بیمارستان تو صبح تا شب شب، تا صبح

 ...بود گرم رسم ایستادم،یم کاری اضافه بیشی   قرون

 ...کنهیم بختمون سیاه داره ندیدم ...ندیدم

 

د و گرفت را دستم  :فرسر

 برم اینجا از اگر میدونم خوب ندارم، وقت من ستاره -

ون  با هاسگ نکشیده صبح به کنه،نیم رحم بهم تارخ بی 

 من بگو پوالد به تروخدا فقط ...فقط میشن سی   مجنازه

 ننه گول خوردم، رو اشکاش گول بگو بهش ندارم، گنایه

 تو و شد سی    وجدانم جلد تو شیطون بازیاش، غریبم من

ف ن   این ...افتادم هاشبچه یاده زد، ور رسم  به کارش رسر

 خدا به بدم، فراریش خواستم من میفهمن برسه دادگاه

یک نذار کرده، چیکار دقیقا بود نگفته بهم کیس  رسر

 من از بعد معلوله، مریضه، «آزاده» بشم، حساب جرمش

 فقط کنمیم دعات عمر تمام خدا به نداره، رو هیچکس

 .بشه آواره مآزاده نذار

 

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 و بود افتاده نفسنفس به که زدیم حرف تندتند آنقدر    

 دانستمیم اما، کیست آزاده دانستمنیم حن   میان این من

پلیس درگی   است ممکن را آذر شکن   و ایستکینه پوالد

 .کند ها

 

چشم و شد خفه اشسینه در آذر نفس در شدن باز با

 .بست درد با را هایش

 .بود جلیل افتاد؛ رسش پشت به نگاهم

وع باز را جمالت همان آذر  یم انگار کرد تکرار به رسر

 کوتایه این امیدوارم فقط شده، کوتاه فرصتش دانست

 که زدیم حرف تندتند آنقدر .نشود ختم نفسش بریدن به

 از و گرفت را آذر ناگهان   حرکت یک در و رسید جلیل

 من و بود داشته نگه را دستم هنوز آذر کرد؛ جدا زمی   

دم، را دستش اختیارن   و شوم خی   نیم شدم مجبور  فرسر

، دردناک، بود؛ دیدار آخرین مانند  پر آور،خفقان دلگی 

 !...بغض
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 :نالید گریه با   

 پای ِبکشش بکنید، خوایدیم هرکاری خودش با ستاره -

 آزاده اگر خدا به بشه، آواره مآزاده نذار ویل، دار یچوبه

 نذار دنیا، این از کردمیم خالص رو خودم خودم من نبود

 .بشه رسگردون روحم

 

 :غرید رحمانهن   جلیل

 .کردینیم رو کار این بود مهم برات آزاده اگر تو -

 

 حن   دانستمنیم میان این و بود کرده عرق هایماندست

 .بگویم چه

 

 که لرزیدم خود به خشمگینش نگاه از پوالد ورود با    

 جیغ کرد، اسی   را آذر دست مچ و آمد جلو نکشید طویل

 ورم بیشی   ثانیهبهثانیه دستم میان دستش و شد بلند آذر

 .شدیم کبود و کردیم
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 روی بدنم و تن اختیارن   که کرد رها اجبار به را دستم

 .بود اختیارن   و سست بدنم شد؛ کوبیده زمی   

 :کرد پرت تنش سمت تقریبا را آذر دست پوالد

 .نخوردی هم رو دویم تا گمشو فقط -

 

 سویم؟ یا دویم .شدم براق

 

 .باشد آورده صورتش رس را بال آن پوالد نکند خدا فقط   

 

 :گفت جیغ با آذر

 ...وحش حیوون یه تو -

 

 :زد داد جلیل

 .رو چاهت ببند -
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 که کشیدم ناخواسته جییع   سمتش به پوالد جهیدن با

 .کشید را آذر دست سابقهن   قدرن   با پوالد

 :زدم جیغ

 ...نکن پوالد -

 

 ...من جیغ و جلیل جنبیدن برای بود شده دیر خییل انگار

 رس شدن کوبیده بوم صدای و بود داده هل را آذر پوالد

 .لرزاند را موجودی هر دل خانه، در مات یشیشه به آذر

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۷۰_پارت#
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 عسکری_لنا#

 

 

 

 پرت زمی    روی شدت به تنش و گرفت رسش به را دستش

 آذر خون هایشترک الی و بود خورده ترک شیشه شد،

 .بود روان

 :نالیدم و شدم بلند جایم از توانن  

  کردی؟ چیکار پوالد -

 

 .انگار بودند هوا روی هایمقدم و نداشتم را پاهایم اختیار  

ن   و داشت نگهم افتادنم از قبل و جنبید رسیــــع پوالد

 :کرد رحیم

 .هاستحرف این از ترسخت جون این -

 

 :زدم جیغ
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 ...بکن کاری یه جلیل کردی؟ چیکار پوالد -

 

 آذر صورت و رس روی خون و بود برده ماتش جلیل

 .بود جاری

 

 .کشیدم جیغ ترس از در روی تارخ دست شدن کوبیده با

 .کرد برخورد آذر پای به که کند باز در کرد سیع

 

 :زد داد

ه -   جلیل؟ اونجا؟ چخی 

 

 را تنم تارخ ورود کرد باز را در و رفت جلو رسیــــع جلیل   

ن   دست و نکشیدم دست تالش از اما کرد جمع خود در

 :کردم التماس و کوبیدم پوالد یسینه به را توانم

 .بکن کاری یه تارخ -
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ه و پایی    رسش اما تارخ  .بود مانده آذر یخی 

 :زدم چنگ پوالد هایدست به

ه ماتت تارخ - ه االن ...نی   ...کــــن کاری یه ...میمی 

 

ون هایچشم با تارخ  یصفحه .آورد باال را رسش زده بی 

 تکان هوا در را دستش زدیم برق سفیدی از هایشچشم

 :شد بلند فریادش و داد

 من؟ با حسابش نگفتم مگه کردی؟ چیکار آدیم؟ تو -

  کنم؟یم رو پوستش خودم نگفتم

 

دست روی را آذر تن فرز، و رسیــــع رفت؛ جلو رسعت به   

ی بعد ایدقیقه و کرد بلند هایش  در جلیل و تارخ از خی 

 .نبود خانه

 

 .بود آمده بند نفسم اما ندویده    
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 کرده پوالد را کار این شدنیم باورم و سوختیم هایمچشم

 .باشد

 !...پوالد -

 

 :گذاشت تشکم روی را تنم   

 ...بکشم هم رو خودم دارم رو این پتانسیل االن ...هیــــس -

 

 :گذاشتم دهانم روی را دستم

 آخه؟ اینجوری -

 

 :زد بلندی داد    

ه همهن   یه شده بلند کاره یه هان؟ چجوری پس -  ن   چی  

 فراری خواسته رو کرده زهر رو هامشب که مادر پدر

 حالیته؟ بده،

خاطر به زندگیم تمام از که منم وسط این چون نیست نه

 ...تو ه
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  :کوبید اشسینه روی محکم را دستش

  یه بتونم تا  گذشتم، دلم، خودم، خاطره به -
 
 زندگ

 دیگه من ستاره رو؟ اینا میفهیم بسازم، درمون درست

 سالمم؟

 

 :کوبید اششقیقه به را دستش    

شب من بفهمه که کیه نمیدن، کار دیگه پوسیده، اینجا -

 نوک بلده فقط که جوجه یه بذارم حاال بیدارم، صبح تا ها

 هم تو ستاره ...نمیذارم کنه؟ خراب رو زندگیم تمام بزنه

نمت بیسر  راهم سد بخوای  .رو دهنت ببند پس کنار می  

 

 .شد ناپدید و کرد باز را در رسعت به
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 عسکری_لنا#

 

 

 

ن   و تنها و تک من و بود رفته فرو مطلق تارییک در خانه

 .ریختندیم فرو دانهدانه هایماشک صدا

  و آذر پوالد، برای بودم؛ نگران
 
 قرار نبود معلوم که امزندگ

 .بیاید رسش بالن   چه است

ون هنوز پوالد و بود شب نیمه  برف بارش زیر خانه از بی 

 پیچیدمیم خودم به نگران  دل از گوشه این من کرد،یم رس

 .نه یا و است خوب حالش نبود معلوم بیچاره آذر و
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 دلم شنیدمیم را هایشالتماس و هایشحرف بار هر   

ممکن پوالد گرفت،یم آتش  .بگذرد کیس از بود غی 

 صدای با ریختمیم رسم به خایک چه باید میان این من

 به رسش شدن کوبیده صدای با که آذر هایالتماس

یم رسش به را دستش که پوالدی و بود شده ادغام شیشه

 !کوبید؟

 

  «سالمم من ستاره»   

 «ندارم وقت من ستاره»

 «پوسیده اینجا»

 «...معلوله مریضه، آزاده »

 «...دلم ...دلم ...خودم ...تو خاطره به»

 «کردمیم خالص رو خودم»

 

 اعماق از آیه و کنمیم پاک را هایماشک دست پشت با

 :میکشم قلبم
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؟ خدایا -  این بکشم؟ راحت نفس یه نتونم حقه این باالن 

 دست وسط بدبخت و ذلیل قدر این آذر مثل ییک حقه

 آدما بدبخن   حکمت بخوره؟ کتک و بچرخه مرد چندتا

 ساله شونزده پونزده، دخی   یه به تجاوز حکمت چیه؟

  حکمت چیه؟
 
  رفتیم؟ بد رو کجا چیه؟ من آوارگ

 

 

 آرامم آیه هیچ شود،نیم سبک قلبم کشم،یم دیگری آه

 دامن نه نرسیده، کجا هیچ به وقت هیچ من آه کند،نیم

 .آرام مرا نه و زده چنگ را کیس

 

 «گذشتم دلم خاطره به»

 «بشه رسگردون روحم نذار»

 «بیدارم؟ صبح تا هاشب من بفهمه که کیه»

 «ندارم وقت من ستاره»

 «سالمم؟ من ستاره»
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 «میشن سی   مجنازه با هاسگ نکشیده صبح به»

 

 

میم هایمدست میان را رسم  :گی 

 گ آه کردم؟ ظلم گ به رفتیم؟ کج کجا !بسه خدایا -

 .کشمنیم دیگه شکسته؟ رو کمرم

 

 !کردیم خفه مرا ویل، شدنیم خفه رسم در یولوله این

 

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#
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 ۳۷۲_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 

المُ  - لسَّ
َ
ْم  ا

ُ
ْیک
َ
ل   ور  عر

ُ
ة ْحمر ِ  رر

ّ
  ور  الل

ُ
ه
ُ
کات رر  .بر

 

ه و دارمبریم را شکسته مهر  آرام خانه یکهنه قایل به خی 

 .بوسمیم

 .درد از پر قلن   با اما، دعان   حن   یا و حرفن  

یم فشار هایمدست میان را مهر .ریزدیم فرو اشکم صدان  

  و غربت با و دهم
 

ه خانه یگوشهگوشه به دلتنیک یم خی 

 .شوم

 ...دردمند گله، از پر دلتنگ، تنها، ام،خسته

 :گزمیم را هایملب
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 !پوالد -

 

 برای دعان   مانند است هفته یک به نزدیک نامش   

 .چرخدیم هایملب روی گرفی    آرامش

 مهر و کشمیم دیوار کنار را خودم کنم،یم باز را امرورسی

  .دهمیم فشار دستم در بیشی   را

 بستم، قامت کردم، گریه کردم، توبه کردم، غسل دیروز

 همیشه برای بار یک را پوالد و کردم گریه هایهای

 دوسال که بدرک بود، شکست را دلم که بدرک بخشیدم،

یم که بدرک بیاید، تا شد خشک در به چشمم تمام

 بود این قلبیم یخواسته تنها فعال بدهد، طالقم خواست

 در زندگیم است سال سه به نزدیک که بدرک برگردد، که

 انتظار حال در هنوز من و است شده خالصه انتظار

 تمام چی    همه بگوید که روز آن رسیدیم یعن   .کشیدنم

 !است؟ خانه به برگشت وقت و است شده
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ه خانه پاگرد به و گذارمیم امشانه روی را رسم    یم خی 

 پر آغوشش برای دلم دهم،یم فشار بیشی   را مهر و شوم

 در دیدنش و بودمش ندیده که بود هفته یک کشید،یم

 .بود شده آرزو برایم خوابم

 حتما یعن   بیاید خوابت در فردی اگر بودم شنیده قبال

یم خدا به دانم،یم است؛ دلتنگت یا کندیم فکر تو به دارد

 یک دلم اما، نیست بیش مزخرفان   هااین یهمه دانم

 .خواهدیم دلخوشر 

 و نیست نخوابیدنم به ربطن   خوابم در ندیدنش البته

 اثری شدم بیدار که دعوایمان صبح که بود اینجا بد اتفاق

 بانیک کارت یک و شده تا خوابرخت یک جز نبود او از

 .نبود هم هایشلباس ساک حن   ...خودش نام با

 نیاید؟ ...که بود رفته ...پوالد

 !است ممکن غی   !نه قطعا نه
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 نیازی ویل است نگفته دارد؛ دوست مرا او آید،یم او    

 دوست که را کیس آدم شودیم مگر نبود، گفی    به هم

 کند؟ ترک مرا پوالد شودیم مگر کند؟ ترک دارد

 

ه پنجره به و میکشم آغوش در محکم را خودم    یم خی 

 گذاشته نمایش به را برف بارش از زیبان   تصویر که شوم

 .بود

 خواستیم دلم که بود ایپنجره من تلوزیون ویرانه این در

 زهوار یبسته در نه دهد نشانم را پوالد برگشت از کانایل

ر  و خوردیم تکان باد با که ایرفته در شقی  ر  تلخ سکوت قی 

 .شکستیم را خانه

 

 ام،سینه در کردیم سنگین   زیادی قلبم

 بو بشکافد، را امسینه بود ممکنه لحظه هر که انگار

هفته یک این در پرواز شوق .کند پیدا را مونسش و بکشد

یم خدا کرد،یم سنگین   دوشم روی زیادی نبودش، ی
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 روحم بار صدها اکنون تا نبود برگشتش امید اگر دانست

 .کردیم پرواز

 بپیچد، خانه در عطرش بوی و برگردد بودم منتظر هنوز

 
 
 است دروغ اما، تخییل داستان نه و است شعر نه زندگ

 و نیست نیست، است، خانه در عطرش هنوز بگویم اگر

 تنم تمام در من و نیست ام،شده دیوانه گونه این من

 .گردمیم او از ردی دنبال

ند وقن   هاآدم گویندیم یم را شخیص یا مکان بوی میمی 

ند  بوی که مایه مانند بودند، دلتنگش مرگ از قبل که گی 

د،یم دریا م دارم دوست بگویم اگر نیست دروغ گی   و بمی 

د آغوش در را سلولم به سلول آغوشش بوی  .بگی 

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#
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 ۳۷۳_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 یک عرضش اما، بود بلند بود، کوچک خییل خانه حیاط

برف ...بود شده برف از پر نی    اکنون .بود من بلند قدم

 پرصالبت هایقدم رد که هان  برف نخورده، دست های

 !شدنیم دیده هاآن در پوالد

ده هم در را دلم قهرش     بود، رفته ایگونه به بود، فرسر

یم غذا بود؟ حایل چه در اصال بازگردد، نبود قرار انگار

 خوشحال است؟ غمگی    است؟ خوب حالش خورد؟

 تارخ بود؟ که مرد آن اصال کرد؟ چه مرد آن با است؟

ی او خاطر به آذر بود گفته  بی    خداکند فقط شده؟ بسی 

 هم اگر هرچند نباشد؛ ایعاشقانه یرابطه مرد آن و آذر

 بود شده راض   مرگش به آذر آیدیم یادم که جان   تا باشد
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 برای من زمان   باشد؛ سنگ از شودیم آدم دل مگر ویل،

 !گرفتمیم عمویم عزای جوجه یک دادن جان

 

 نداشتند، را حملم توان پاهایم دادم، تکیه خانه در به   

ون خانه از خواستیم دلم  هایلباس نه اما بروم بی 

زن   !حق نام به را؛ رفی    پای نه و داشتم مناسب  در امپی 

 جوان  

 

 باشم، خودم مراقب باید شدم، خانه وارد و چرخیدم   

 .برایم شود حرام ساده آغوش یک و شوم مریض مبادا

 بود کوچک گذراندم، نظر از را چهاردیواری و بستم را در

  ...ترکوچک و تنگ نبودش در و
 

 با مرگ همان دلتنیک

 .است زجر

 

 در که کلیدی صدای شنیدن با اما انداختم پایی    را رسم

ر  صدای و شد تی    هایمگوش چرخدیم قفل دهنده آزار قی 

 .شد جهان ملودی زیباترین خانه، در ی
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یی  که کردم باز را در چگونه نمیدانم
 پایم در، یگوشه تی  

 پوالدی و بودم من بعد ایلحظه اما، انداخت سوزش به را

ه حرف پر نگایه با خانه در دم که  .بود مانده امخی 

ی پایم سوزش  !چند سی 

 

ون امخورده خاک گلوی از و گرفت جان صدایم     :پرید بی 

 !پوالد -

 

 کرده صدایش عمیق قدر این آیدنیم یادم حال به تا   

ون قلبم ته از صدایم انگار باشم،  .بود آمده بی 

 :درآمدند لرزش به هایملب و شدند پر هایمچشم

؟ -  !برگشن 

 

نیم بزند، حرف خواستیم دلم .کشید عمیق   نفس   

 جلو قدیم .است خواب یک فقط این کنم فکر خواهم

 .رفتم
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 تکیه آن به پایی    رسی با و بست را در کشید، درهم اخم

 :داد تکان طرف دو به را رسش و آورد باال را نگاهش .داد

 !بودم نرفته -

 

 .گذشته از تر پر حن   پر باز و شد خایل هایمچشم   

 

 :کشید پایی    را نگاهش

 .آخرشه کن، تحملم همیشه برای دیگه، باره یه -

 

 کج لبخندی با و کردم کج را رسم آوردم، باال را هایمدست

ه  :ماندم اشخی 

 !بیا -
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 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۷۴_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

س  شدت این دانمنیم زد،یم گره درهم را جانم داشت اسی 

 کیم از پوالد که وقن   هم آن چیست برای اضطراب از

 .است مراقبم چهارچشیم دورتر

 مانده باق   هایشسیم فقط و بود درآمده جا از خانه زنگ

 را ساکم و کوبیدم در به را دستم ترمحکم اجبار به بود،

دم؛ دستم در ترمحکم  عرق حسان   دستم رسما این در فرسر

  .بود کرده
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 پوالد سمت را رسم و دادم قورت سخت را دهانم آب

 .چرخاندم

 دور از و کرد عقب جلو چندبار و کرد مشت را دستش

 «.ترمحکم» زد لب

ون بریده بریده را عمیقم نفس  مشت را دستم و دادم بی 

 را دلم پیام صدای که کوباندم در به ترمحکم و کرده

 :لرزاند

 ...اومدم بابا -

 

 قلب درد و ترنزدیک نی    صدایش شدیم ترنزدیک هرچه

 .شدیم تردردناک من

 

 !...نز در گفتم بهت خوبه درو، اون شکسن   -
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 همان فقط و شد خشک دهانش در دیدنم با حرفش   

 متعجب، آن از بعد و بود شایک نگاهش اول یثانیه

 .بود زده وحشت و ترمتعجب

 مانده کم هایشچشم و بود مانده باز غار مانند دهانش

 .بیافتند زمی    روی بود

 

 :شد رد گلویم از زور با دهانم آب

 .پیام سالم -

 

 :زد لب آرام

 !داداش ...زن -

 

  و کنم آرام را خودم کیم بتوانم تا کشیدم عمیق   نفس    

 :دادم تکان رس برایش

 .داخل بیام میشه -
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 :خاراند را رسش و رفت عقب رسعت به

 .نیست ...حواسم ...من ببخشید اره اره، -

 

 بیندازم؛ پوالد به نگایه نامحسوس تا چرخاندم را رسم

 را هایشچشم .بود ایستاده درخت همان پشت هنوز

 وارد .کنم اطاعت چرا و چون ن   تا بود کاق   همی    و بست

 .بستم را در آرام و شدم

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۷۵_پارت#

 عسکری_لنا#
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 تندتند و دوید خانه سمت و شد در تی   مانند هوان   پیام

 به کارش بیچاره زن امیدوارم .زدیم صدا را زهراخانم

 .نشود کشیده بیمارستان

 .افتادم راه به زده رسما حیاط در آرام

 

 ندارم، را تفنگدار سه با دیدار طاقت کن؛ رحم خدایا

 .است سنگی    برایم وجودشان

 خانم زهرا که نکشید طویل و گذشتند رسعت به هاثانیه

تر سالده ایچهره با  دروغ شد، سی    ایوان در شده پی 

 بود، مهربان شده؛ تنگ زن این برای دلم بگویم اگر نیست

 .صالبت پر و منطقن   گاه آرام،

 هر از ترمحتاج را خودم شد باز سویم به که هایشدست

ی داد،یم مادرانه بوی زن این دیدم، آغوشش به وقن    چی  

 .نداشتم وقت هیچ من که
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 محکم را خودم و دویدم باال ایوان هایپله از رسعت به   

 آغوشر  که هان  وقت تمام برای و دادم جا آغوشش در

 .دادم فشارش آغوشم در محکم نبود دردم دوای

زن این دل نگفن   رفن   بگردم، دورت بودی کجا -  خون پی 

 میشه؟ جگر به

 

 شده تار دیدم و بودند کرده پر را هایمچشم هایماشک  

 .بود

 .زهراخانم خستم -

 

ون آغوشش از  پر و نگران نگاه برابر در و آمدم بی 

 .انداختم پایی    را رسم سوالش

 .بریم داخل، بریم عزیزم، بیا -

 

 خانه داخل به مرا رسیــــع و گذاشت پشتم را دستش

 .کرد هدایت

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 برود، داخل باید اول و است تربزرگ او اینکه به توجهن  

 .شدم خانه وارد و آوردم در را هایمکفش

  بوی بود، گرم
 
 بزرگ، اما بود قدییم و سنن   داد،یم زندگ

 جمعیت پر یخانواده برای شده طراج دقیقا زیبا، دلباز،

 .معتمدنیا

 

 جمع خودم در و نشستم رسیــــع رسیدم که پشن   اولی    به

 داد تکیه آن به بشود که ایمن دیواری برای دلم .شدم

 !بود شده تنگ

 

 گذاشتم آن در را پایم وقت هر که وجودی با خانه این   

 و نقش پر هایقایل برای دلم اما، ندیدم آن در خوشر 

 سماور طبیعت، هایتابلو از پر هایدیوار قدییم، نگار

گوشه بهگوشه و محمدی گل چین   ظروف و ظرف کهنه،

 .بود شده تنگ اش

 

 .پیام آن از بعد و شد وارد نی    خانم زهرا   
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م بیار چان   یه برو رسیــــع مادر، پیام -  به نشسته رسما دخی 

 .تنش

 

 مالش به را دلم حاال همی    از خانه این خوشبوی چان   

 .بود انداخته

 گذاشت، جلویمان را عصایش و نشست کنارم رسیــــع

 دستش روی را رسدم دست گذاشت، پایم روی را دستش

 .دوختم صورتش به را اشکیم و براق نگاه و گذاشتم

 :کرد نگاهم غم با

 و پوست شدی قشنگم؟ دخی   اومده روزت به ج   -

 .استخون

 

 الغر و چاق یک به مشکالتم تمام کاش کشیدم، آیه   

 شدیم اضافه بدنم به گرم یک زمان   شد،یم ختم شدن

 از تردار غصه امشده الغر که حاال خوردمیم غصه کیل

 .امگذشته
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یم دور و کندمیم باید را بدبخن   و غم از سیاه دل این من

 وقن   شدنیم شد،نیم اما شود خب حالم تا انداختم

  .است پوالد درمانده قلِب  این صاحب

 .استشده مغزم وارد دقیق که پوالدی

 .است گذشته قلبم از کار دیگر

 

 

 

. 
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 و بود الزم برایم واقعا معطر و داغ چای لیوان آن

 مگوبگو و دعوا برای حایل بود، خایل خانه خداراشکر

 .نداشتم

 :گفتم هابدبخن   این از تلخ زبان   با

ا -  کجان؟ دخی 

 

 نگاهش محبت اما گرفت غم زبانم تلچ   از نگاهش   

 :نشد کاسته

 واسه کیش رفی    جمیع دست همه عزیزم، باش راحت -

 .گذرون   خوش

 .واال بگم ج   ...که هم پوالد موندن، پوریا و پیام فقط

 

 :داد ادامه و کرد مکث کیم

 و آروم رفن   وقن   از دلم که من مادر؟ بودی کجا تو -

 یک دادم، طالق میگه بار یک که هم پوالد نداشت، قرار
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 چرا نمیدونم ...چمیدونم ...بار یک بود، جعیل میگه بار

 شد بدبخت طوری اون یاسمن زمان اینجوریه، بچه این

 .رفته و فروخته رو خونه زده شده دیوونه اینجوری االن

 

 !بود شده دیوانه من پیش انداخت؛ را اشتیکه

د را دستم  داد ادامه و فرسر

 .بندازی قلم از نباید رو هیچ   ببینم، کن تعریف -   

 

 :نوشیدم چایم از بیشی   کیم و کشیدم عمیق   نفس

ی -  مدن   یه اومدم، پوالد پیش از نیست، گفی    برای چی  

میم خونه یه خودمون بعدش شمام مزاحم ...رو  .گی 

 

 مانده باز پیام و خانم زهرا هایچشم و دهان کالم یک در

 :گفت شوک با خانم زهرا .بود

 !پوالد؟ پیش از -
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ه برایشان  گند خاطر به همه هااین و بود منتظره غی 

 کردیم رفتار رسد و خشک انقدر است، پوالد هایاخالق  

 را رسم .بودم کنارش مدت تمام من نشود باورش کیس که

 :دادم تکان

 بود نقشه یه همش نبوده کار در طالق   پوالد، پیش بله -

 .بده نجات رو من بتونه که

 

 بود گرفتند که آرامیسر  از نشان کشیدند که عمیق   نفس

 گرفی    خی   یا نبوده کار در طالق   اینکه خاطره به یا حاال

 .پرسشان از

 چطوره؟ حالش -

 

 آشکار را چی    همه پرسید نگران   با خانم زهرا که سوایل  

 .کرد

 :زدم کچ   لبخند

 .نمیکشه طول زیاد ...میاد خوبه، -
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بان   صدای با     باالتر را رسم شدیم وارد در به که ض 

یم روانشناس به رسی حتما باید پرید؛ امشانه و گرفتم

 .بود کرده حرام را شب خواب هایمترس زدم؛

 .کند باز را در تا شد بلند جایش از رسیــــع پیام

 

 :داد ماساژ را امشانه خانم زهرا

 چیکارت دزدیدنت که اونان   اصال چطوری؟ خودت تو -

؟  تو وقن   که من گرفتشون؟ پوالد بودن؟ گ داشی  

 خدا شد، پاره و تیکه قلبم دیدمت حال اون با بیمارستان

 .خوشحالم شدنت رسپا از چقدر میدونه

 

ه و چرخاندم سمتش را رسم  داشت انتظار .شدم اشخی 

ی من اما، کنم تعریف را چی    همه برایش  گفی    برای چی  

 تکرار مدام رسم در تجاوز یصحنه یک اینکه جز نداشتم

 در اینکه جز کردند، خورد درهم را تنم اینکه جز شد،یم

 .ریختم اشک فقط شیوا یغریبانه هایالتماس برابر
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 .کشیدم عمیق   نفس

 .نکردن خاض کار -

 

 

 

. 
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 صدای بعد و شدند ظاهر خانه در پشت از هان  سایه

 :گفتیم که ایمردانه آشنای

 اومد؟ ِگ  -

 

 .شد وارد و کرد باز را در و نماند پیام جواب منتظر     

 دادیم نشان درهمش هایاخم که افتاد هامون به نگاهم

 که آخری یدفعه داشت؛ هم حق .است عصن   حسان  

 خانه در و کرد گی  غافل را او تارخ که بود زمان   دیدم را او

 .گذاشتیم تنهایش

 

 :گذراند نظر از را پایم رستا

 .ستاره -

 

 :کشیدم عمیق   نفس

 .سالم -
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 پیام و خانم زهرا انگار .نشست جلویمان و آمد جلو آرام

 .نیست جالب چندان وضع بودند کرده احساس هم

 او .دادم ترجیح هامون به را تارخ من اکنون چرا دانمنیم

 هامون اما، کرد کمکمان اما، کرد ترخراب را شوهرم شاید

 تالشر  او .امپرونده بسی    جز کرد کاری برایمان بدانم بعید

یم یادم که جان   تا باقیست حسنش جای نکرد، من برای

 .باشد بسته هم شاید ...بود نبسته را شیوا یپرونده آید

 

 کجاست؟ نرخرت شوهره -

 

یم درست دردرس نباید اما حرفش از گرفت حرصم   

 .پوالد برگشت تا حداقل کردم،

 .میاد -

 

 :کرد نچ   و زد پوزخندی
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ه، ییک من کت تو هاجواب این خانم ستاره دیگه نه -  نمی 

 کجاست؟

 

 :شد چفت هایمدندان   

 .میاد گفتم -

 :داد تکان تاسف از رسی و کرد ریز را هایشچشم

؟ اشتباه گ با رو من -  هست معلوم دشمنت؟ ها؟ گرفن 

 کنید؟یم غلط چه دارید ابله اون و تو

 

 :کرد مداخله خانم زهرا   

 .اومده تازه هامون، -

 

 :زد داد

 !بدرک -
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 :رفت باال صدایم اختیارن   و شدم بلند جایم از   

 سالم نیستم، قدییم یستاره من !وحدن   رسهنگ -

 این   من ابله، اون شما قول به یا شوهرم نه من، نه نیستم،

 انتظار درنمیاد، خونم بزنید کارد میبینید، االن که هستم

 مهپروند بسی    به که باشم شمان   پای به پا باشید نداشته

 هیچ که انگار ...زدین خاتمه مهر روش و دادین رضایت

 فامیلتون که من با وقن   .باشه نیافتاده اتفاق   برام وقت

 یه ...هاغریبه به برسه چه دیگه کردین تا اینجور بودم

 چیه؟ میدونید عدالت سوال؛

 

 آخرم یجمله با نکرد، تحریکش کیم هایمحرف تمام اگر   

 این شنیدیم ناموش فحش اگر نکنم فکر زدم، آتشش

 :زد فریاد و شد بلند جایش از .ترکیدیم گونه

 یاد من   به رو عدالت خواییم رو، دهنت ببند ستاره -

م؟یم رو مردم حق دارم عمر یه که بدی  واسه ایبچه گی 

 دادی رضایت که ایبچه انقدر عیل،آل خانم کارها این

 پشتش خودتم و تــــارخ دست تو بذاره دست شوهرت

 .کردی تشویقش و ایستادی
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 :گفت بهت با خانم زهرا

  تارخ؟ کدوم -

 

 :زد پوزخندی هامون   

 عمره یه که داریم تارخ چندتا مگه خانم، زهرا خی   صبح -

 .شده قایم سوراخ کدوم تو میکشم بو دارم

 

 !هیـــــن -

 

 

 

. 
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 ۳۷۸_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 :کوبید اشگونه به محکم را دستش

ت یا -  میگه؟ ج   هامون ستاره عباس، حرص 

 

 :داد پاسخ من جای به هامون    

 آب از زرد تو دو هر عروست و پرس رو؛ حقیقت -

 یسایه زیر نبودن که مدن   این تمام .خانم زهرا دراومدن

 .بودن تارخ

 

 :چرخید سمتم بهت با خانم زهرا
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 مگه دیگه، چیه مصیبت این خدا ای ...بزن حرف ستاره -

 باید هامبچه و من گ تا نشد؟ بسته شپرونده فتنه اون

  یه تاوان
 

 .بدیم رو همساییک

 

 :داد تکان تاسف از رسی و کشید عمیق   نفس هامون

 مجبورش کیس ...زهرا خواسته خودش پوالد بار این -

 .نکرده

 

ون به نگایه پنجره از  تار را دیدم هایماشک .انداختم بی 

 اگر دانستمیم .آمدیم باال درمیان ییک نفسم و بودند کرده

 پوالد به اما، نداشتم شک افتاد، خواهد اتفاقات این بیایم

 ...چشم گفتم گفت، هرچه فقط نکردم گله نزدم، حرق  

 .امکرده خایل را پشتش کند حس مبادا

نیم را هامون نامردی و شدیم کور تارم دید کاش ای 

 ...دیدم

 .شد روانه هایماشک و انداختم پایی    را رسم
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 و چسباندم دیگریک به را دستم دو هر مچ چرخیدم،

 .گرفتم هامون جلوی

 

 :سایید دندان

 دشمن با همدسن   جرم به شما عیلآل ستاره خانم -

،  حن   ...زندگیت و شوهرت خودت، دشمن بازداشن 

 .شوهرن   و تو مقرصش تنها و کرد دعا براتون نمیشه

 

 :گفت ناباوری با خانم زهرا

؟ -  !ج 

 

 :زدم پوزخندی   

ی از من .هامون نیست مهم برام دیگه -  ندارم، ترس چی  

 اهمین   برم باید دار یچوبه پای کارم این با بگن اگر حن  

  این .نداره برام
 
 برای که نکرده تا خوب باهام انقدر زندگ

 .کنم تالشر  موندن زنده
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 بدون و تو حن   محکومن همه اینجا، باشه، یادت فقط

س بدتره، قاض   از خدا مقابل شدن محاکمه  .هامون بی 

 

 دستبندها رسدی و کردماحساس را هایشچشم لرزش   

 .کرد وارد تنم به شوگ

 و شد کشیده پشت از دستم که افتادم راه به در سمت

 .کردم احساس گوشم کنار تقریبا را خانم زهرا صدای

 چیه؟ کارا این نشو بچه هامون -

 

 :شد روحم سوهان هامون صدای   

 نمیشه میدم، انجام رو کارم دارم من زهرا متاسفم -

 .گذشت

 

 پوزخندی و چرخیدم سمتش شد، فعال دارم نیش زبان

 :زدم
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 من یپرونده دادییم انجام رو کارت واقعا اگر شما -

  از شما شد،نیم بسته
 

 .شدین کبود تارخ قدرت و مردونیک

 

 شدت از بعد ایثانیه و رفت باال دستش بیایم خودم به تا

ب  .سوزاند را لبم پشت امبین   خون و شده خم دستش ض 

 

 !هامـــون -

 

 :زد داد   

 .نکن دخالت زهرا -

ون مرا محکم و شد گرفته شدت به بازویم  خانه از بی 

  بود؛ رسم بپوشم؛ را هایمکفش نداد وقت حن   و کشاند

 .فرستاندیم مرگ و ظلم میدان در برهنه پا  را گناهن  

 سکوت هایمجیغ و شوم ساکت نبود قرار بار این اما 

 :شکاند را حیاط زمستان  
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 مرد کردن ثابت واسه مرداست، ذات این خانم زهرا -

،یم استفاده لگد و چک از بودنشون  کلفته پوستم من کی  

 .ترکید تنم تو استخون کیل ناسالمن  

 

 کردیم سیع دردناکش پای آن با دواندوان خانم زهرا

 .گذاشتنیم هامون رحیمن   اما، برساند ما به را خودش

؟یم چیکار کن صی   هامون هامون، -  گذرمنیم هامون کن 

 .بکن   دخی   این با کاری ازت

 غمگی    هایچشم به ایلحظه نگاهم که کرد باز را در

 رسخورده پلیس ماشی    کنار که شد خشک امدیرینه رفیق

 .رفتیم ور هایشانگشت با و بود ایستاده

 

 :زد داد

 .منه کاره این زهرا -
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 و بست محکم را در خانه در به خانم زهرا رسیدن از قبل

 .لرزاند را تنم تمام در صدای

 

 

 

. 
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ین دور یک و کشیدم باال را امبین    نظر از را حاض 

 آمد،یم نظر به خفه برایم انباری بزرگ فضای .گذراندم

 نکردن گریه برای تالش بود، صدادار و سنگی    هایمنفس

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

نیم گریه هامرد من یفلسفه در اما بود، سخت برایم

 شکست بارها اگر حن   جنگیدندیم باید فقط کردند

 من صدتن، برابر در باشند تن یک اگر حن   بخورند،

 خییل رحیمن   ام،ساخته خودم برای ایرحمانهن   یفلسفه

  به رحیمن   کنم،یم و امکرده
 
 !...و همرسم خودم، ام،زندگ

 

 :زد نیش   

 .بگی   تحویل افتاد،نیم زبونت رو از هامون هامون، -

 

 همی    داشتم را این پتانسیل که زد آتشم چنان تارخ حرف

 رستارس حرفش وقن   بکشم باید چرا اما بکشم را او اکنون

 !است؟ حق

 

 :زدم پوزخندی و کشیدم موهایم در دسن      

 !تو برای ...من برای ستتله یه فقط اون -
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 :گفت تمسخر با و زد هوا در بشکن     

یم رو داییت خان داری اومد خوشم صدباریکال، آ -

 میشه حالیت که وقته اون بدی ادامه بیشی   یکم .شناش

 فقط کنه،نیم حساب هم پشمش رو هاشمافوق داییت

 از دستور نیست، من دست میگه افتهیم گی   جا یه وقن  

 بشم من رسید باال از دستور پیش چهارسال ...باالست

 یپرونده باالست از دستور بشن، گرفته بعضیا تا طعمه

 یتله بشه زنت باالست از دستور االنم بشه، بسته زنت

 .بررست خاک خوده

 

 رسم پشت شده مرتب هایکاه به و زدم عصن   خندی ته

 .دادم تکیه

 :کرد ایرسفه جلیل

 .باشه بهی   شاید حلراه یک به کردن فکر -

 

 :انداخت باال را هایششانه تارخ
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 رو زنش و خودش داشتم قصد صبح امروز تا من هیچ، -

 االن عمرشون، آخر تا سین   صفا آب؛ ور اون بفرستم

 .نیست شدن   دیگه

 

 :دادم تکان خودم برای تاسف از رسی

 به نشستم من وقت اون شده بازداشت روزه یه من زن -

 .میدم گوش و کنمیم نگاه تو هایبازی مسخره

 

 :شد تمسخرآمی    بیشی   لحنش

 ن   رفن  یم نبودی، من پیش که داشن   ایچاره اگر خب -

 نجات رو زنت  بری میتون   ابله توی البته زنت، نجات

 یجمعه باید و آوردی باال گند چون نمیشه، االن اما بدی

  .خوب پرس کن   رد تو محموله هفته این

 

 باید مشغول فکری با چگونه آورد،نیم یادم را جمعه کاش

 !کردم؟یم رد را محموله آن
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کاه پاهایش با که تارخ به و شد بلند جایش از جلیل   

 :شد ترنزدیک کردیم جابهجا را زمی    روی های

ون بفرستیشون ایران از میتون   که تو آقا -  .بی 

 

 :کشید پوق  

 .الخروجهممنوع خودشم هیچ که زنش االن جلیل -

 

 :زد خندیته جلیل

 آب چقدر جعیل یشناسنامه یه کردن پا و دست مگه -

 اون از رو زنش و بدیم ترتین   یه میتونیم براتون، خورهیم

ون بکشیم جا  .بی 

 

 امشانه روی را چرمم کت و شدم بلند جایم از کردم، نچ  

 :انداختم
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ون ایران از رو پام من جلیل نزن زور -  حن   ذارم،نیم بی 

م اگر  .بمی 

 

 

 

 

. 
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 عسکری_لنا#
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 از مرا موتور خراشگوش صدای بلکه دادم گاز بیشی  

 کند، خالص بود هایمچشم و رس در که بدی یوسوسه

 خفه را میل این چی    هیچ و داشتند باریدن میل هایمچشم

 .کردنیم

 مانند برایم دوری هفته یک آن زد،یم پرپر ستاره برای دلم

 پهلوی فرستادم را ستاره بود، بدتر اکنون اما، گذشت سم

 شی   دهان در را زنم کردمنیم هم را فکرش چون مادرم

 .باشم فرستاده

 اما باشد هامون دل در رحم یجوانه هنوز کردمیم حس

 .نبود

 

 تا من بی    کردم، ترمز مقصد به شدنم نزدیک با    

ی  شوم رد تقاطع از توانستمیم بود فاصله جاده یک کالنی 

 اکنون حداقل ...شدنیم اما، برسانم ستاره به را خودم و

 .شدنیم اصال که
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 هایاستخوان و دادم فشار بیشی   را موتور هایدسته

 احساس داشتند را پوستم دریدن میل که را هایمانگشت

 .کردم

 جوشش بستم؛ محکم را هایمچشم و انداختم پایی    را رسم

  .کردمیم احساس را اشک

 کنم فرو گردنش در را رسم تا باشد ستاره خواستیم دلم

یم دلم کنم، گریه کردم تحمیل او به که دردی از و

ه صبح تا و بدهم فشارش آغوشم در محکم خواست  خی 

 ترسمیم ترسم،یم ...روم قربانش و بکشم ناز کنم، نگاهش

 ...بگویم تا نچرخد زبانم ندهد، فرصن   اجل که شن   از

 !پرستمشیم چقدر

 

 امبین   یتیغه روی اشک که کردم باز را هایمچشم   

 :کردم پر حرص با  را گاز چکید،

 .کن صی   جمعه تا فقط کنمیم تمومش قسم اسمت به -

 

 .دادم ویراژ هاماشی    میان و چرخاند را موتور
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. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۸۱_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

دم، هایمدست میان را رسم  شدت از بود مانده کم فرسر

 درست نان لقمه یک بود روز دو شوم، بیهوش رسدرد

 جان حن   بود، ریخته بهم اممعده و بودم نخورده حسان  

 .نداشتم هم را نشسی   

وع اول از خب -  ...کیم رسر
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ه خمار هان  چشم با  به توجهن   توپیدم؛ و شدم اشخی 

 عروس مثال من حق در که جفان   به توجه با و سنش

 .کرد خانواده

وع آخر از چطوره - ؟ رسر  واسه دارم بار سه روزانه کن 

وع اول از احمقت زیردستای  .کنمیم رسر

 

 :کرد چفت را هایشدندان

 پرسمیم ج   هر پس نیست خاله یخونه اینجا !عیلآل -

 .میدی جواب کنده پوست و رک رو

 

ه منتظر و زدم پوزخندی  این شدم، وحدن   هامون یخی 

 .بود آمده بازجون   برای خودش بار
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 فرستاده پوالد برای که اینامه چندم نمیدانم بار برای

 جلویمان فلزی می    روی و آورد در پرونده از را بودم

 .کوبید

 .کن   معن   برام رو خطشبهخط خوامیم ...خب -

 

 :زدم داد

 رو آدرسم خواستم فقط من بگم چندبار !نفهم جماعت -

 نمیاد یادم حن   که جمله چندتا الی واین و برسونم بهش

 .داد نجاتم اومد و فهمید هم پوالد پیچوندم، بودن ج  

ون لعنن   ینامه این از ج   داری انتظار  چنان بیاد، بی 

 .گنجه ینقشه انگار که پاره کاغذ یه به چسبیدین

 

 :زد داد

 .پایی    بیار رو صدات -
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 نفسم حسان   روز دو این در بود، ممکن غی   دیگر بار این

  .بودند بریده را

 :زدم داد بدتر و کوبیدم می    یپایه به را پایم

، نمیارم - ؟ چیکار خواییم پایی    بهت خوادیم دلت کن 

 رو دروغ که اینه نخور بدرد مامورای ما اشکال بگم؟ دروغ

منده کنیم،یم باور بهی    ندارم جون   من وحدن   رسهنگ رسر

 .ببافم دروغ برات بشینم

 

 :شد بلند جایش از

 .کنم بلند روت دست نذار ستاره -

 

 جایم از و کوبیدم می    به را امخورده دستبند دست دو هر

 :شدم بلند

 رو جایگاهت ستاره؟ کتک برای علیمآل بازجون   برای -

 رو زندگیت حق با بزن   ناحق به دان  خان نکن فراموش

 .برهیم سونایم
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 لرزیدم، ترسیدم، .رفت باال هوا در دستش و زد فریادی

سینه و گرفتم باالتر را رسم نکشیدم، عقب اما، برید نفسم

ه هایشچشم تخم در و کردم سی   را ام  !زد شدم، خی 

 

یم بدی سوز امگونه لرزاند، را اتاق دل اشسییل صدای   

 :زدم نیشخندی و چرخاندم سمتش را رسم داد،

  .شد ثابت مردونگیت -

 دهانش در داشتند که دیدمیم وضوح به را هایشدندان 

 .شدندیم خاکشی   و خورد

 !رسبـــاز -

 

 وقت حن   و شد اتاق وارد زن رسباز که نکشید طویل   

ام کامال نکرد  .بگذارد را اشنظایم احی 

ش -  .بی 
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 اما زد چنگ را آرنجم هول با و دوید سمتم رسیــــع رسباز

ه و ایستادم رسسختانه محکم رسباز و ماندم هامون یخی 

 .کشیدیم را دستم تر

 دلم زیر ایلحظه که انداخت راه به مرا زور با بالخره

ه چنان  ناخودآگاه و شد صدا پر نفسم که کشید بدی تی 

ه جلویم دنیا شد، قطع درد شدت از  ایلحظه و شد تی 

 .پیچید رسم در دردی بعد

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#
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 عسکری_لنا#
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 !هیــن -

 

 .آزرد را سوزانم هایچشم سقف سفیدی   

 خواب .نشست امسینه روی دستم و بستم را هایمچشم

 نرسیدن، و دویدن سیایه، خالء، از مملوء بود، وحشتنایک

 مرور رسم در امحافظه تمام ایلحظه .نور ایذره  از دریــــغ

  نمایش یصفحه رسم در و شد
 
 هایمبدبخن   از بزرگ

آینده مانند خایل، و ماند سفید بعد لحظان   و شد روشن

 .نانوشته ایصفحه مانند نامعلوم، ای

 

 .کردمیم احساس را خفیق   درد زیردلم

 !نه سقف، سفیدی باز و کردم باز را هایمچشم

 

 ...نیست بازداشتگاه سقف شبیه اصال غریبه دیوار این   
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 کجام؟ من -

 

 کشیده دستم شدم، بلند جایم از اندگ ترس احساس با   

  .خورد پیچ دلم در بدی درد و شد

 دست و شدم خم درد از پاهایم روی و زدم چنگ را دلم

 که توان   تمام با را هایملب .بود اسی   ...من از جدا دیگرم

 پرتر و پر درد از که هان  چشم با و گزیدم داشتم خود در

م دست تصویر و چرخاندم را رسم شدندیم  به اسی 

د هم در را قلبم تخت و دستبند  .فرسر

 :کردم آزاد را هایملب

 !آخ -

 

 .لرزان و درد پر آرام، بود، گرفته صدایم

 اگر دانستمیم اما، آمده رسم به بالن   چه دانستمنیم

 .پاشدیم هم از دلم نرسد دادم به کیس اکنون
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م دست که ایمیله تمام ن   دردی با      متصل آن به اسی 

 را اطرافم و دور اشک از تار دیدگان   با و زدم چنگ را بود

 .گذراندم نظر از

، نازک یپرده  و سفید یساده تخت سفید، دیوار و در آن 

 از یک که بود خراب آنقدر وضع گفتندیم همه ...رُسم

 .کشانده اینجا به مرا رفی    حال

 

 را خودم خواست دلش وجودم تمام در شدن باز با   

 اما ببیند بد حال با مرا کیس خواستنیم دلم کنم، جمع

 :نگذاشت زبانم نشد؛

 !دلم -

 :دوید سمتم شتاب با پرستار   

،یم داری چیکار -  !شدی؟ بلند ج   واسه کن 
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 من رو مهیم این به خی   که بودی جهنم کدوم احمـــق، -

  هـــا؟ بفهمم؟ باید االن

 

 خی   آن داندیم خدا کرد، آغاز را هایشکیسر عربده باز   

 .چیست

 .فهمیدیم االن هم خودمون آقا، ببخشید -
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 شده زیاد تونیونجه فهمیدی، االن کردی بیخود خب -

 .کم کاراییتون

 

 .نمیشه تکرار دیگه آقا ببخشید -

 

تمن   آخرین  .دادم جا ساک در و زده تا را رسر

 .مرگته حکم مهری  تکرارش -

 

 تارخ رسخ صورت به نگایه و چرخیدم .شد باز در

 .انداختم

 .دادم تکان شده چه معنای به را رسم و کرده ریزی اخم

 :گرفت شماتت رنگ نگاهش

،یم روزشماری چهاردیواری این تو چپیدی -  از غافل کن 

 بیمارستان؟ یگوشه فرستاده وزنت رس دو مار اون اینکه
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 دو میان اخیم کردم، شک هایمگوش به ایلحظه   

ه گیج و نشست ابرویم  :شدم اشخی 

؟ -  ج 

 

 که داشت دیگری چی    انگار کشید ریششته به دسن     

 من هم شاید شد،یم بسته و باز فقط دهانش اما بگوید

 .بودم شده کر

یه روزه دو زنت ...احمق اره -  .دلم وره نشسن   تو بعد بسی 

 

 را موتور سویــــچ  بچرخم تا و زدم چنگ را کتم گ نفهمیدم

 چنگ دستش از را سویــــچ رسعت به .دیدم تارخ دست در

ون اتاقم از زدم،  و شدم رد راهرو از رسعت به دویدم، بی 

 آویزان سقف از و بود شکنجه حال در که مردی راهم رس

 به درد از فریادش صدای زدم؛ کنار دست با را بود شده

 .رسید گوشم

 آن سمت در به نرسیده و شدم رسازیر رسعت به هاپله از

چندصدا  :زدم فریاد دخی 
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 .کن بازش -

 

 .کرد باز را در چفت و شد بلند جایش از حوصلهن  

 کامال را در و زدم کنارش و گرفتم را اششانه رسعت به

 .کردم باز

 !کرده؟ دنبالت سگ مگه یابو هوی -

 

 قبل و شدم سوراش و دویده تارخ موتور سمت اهمیتن  

 که جلیل به نگایه رسم روی کاسکت کاله گذاشی    از

ون  تکان را رسش که انداختم بود بنگبنگ ساختماِن  از بی 

 .داد

 به استارت از پس و گذاشتم رسم روی را کاسکت کاله

 را اضطرابم پر قلب موتور صدای و دادم گاز توان تمام

 .خراشید
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 .شد ورشعله درونم تنفر و بردم باال را رسم در شدن باز با

 !نبود؟ بس خواست،یم چه جا این دیگر او
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 نی    دریا .شد چفت هایملب و لرزید حرص از امچانه   

 دوا من از دردی اما، شدیم درک نگرانش نگاه بود، کنارش

 .کردنیم

 .بست را در دریا و شدند وارد

 تا رس و شدنیم برداشته هامون روی از ایلحظه نگاهم

 که نبودم من انگار بود برگرفته در تنفری چنان را پایم

 .نداشت تمایم هایماشک و بودم گرفته بغل غم زانوی

 .نفرستادم دعوت کارت -

 

 :داد تکان را رسش

 .ستاره نیست دعوت کارت به نیازی -

 

 :نشست هایملب روی عصن   لبخندی

 به که بخوره بهم کیس از حالم روز یه کردمنیم فکر -

 .خوردمیم قسم اسمش
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 :زد پوزخندی

 هم قبال که تون   مخصوصا کردی،یم رو فکرش باید -

 ...شدی گزیده

 :زد چشمیک و کرد کج رس

 اسم نیازه ...داشن   دوستشون خییل که نفری دو از اونم -

 بیارم؟

 

یم شاید .کردم احساس هایمچشم در را اشک جوشش   

 .هرگز را هامون اما ببخشم را نامزدم و مادرم توانستم

 

 ...گذرمنیم تو از بگذرم همه از من هامون -

 

 فریاد هوان   چنان باشند کرده بیدار را درونم اژدهای انگار

 آن اما شد بلند دریا هی    صدای که شدم خی   نیم و زدم

 .نخورد تکان جایش از نامرد
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م دستم  نتوانست دردم دل حن   و کشیدم محکم را اسی 

 .کند متوقفم

 برای بود مونده کم که هسن   ایبچه قاتل تو نــــامرد -

 !ببندم دخیل داشتنش

 ایبچه روح به سپارمت،نیم هم خدا به حن   دیگه هــــامون

 زندگیت دوره و میشم مار کــــردی عزادارم و گرفن   ازم که

نیم فکرشم حن   که ریزمیم بهت جان   یه وزهرم پیچم،یم

 .کن  

 

 :خروشید .کردم احساس را هایشقرنیه لغزش

 سبک همچی    هم تو پرونده ستاره، رو دهنت ببند -

، سنگینش بخوای که نیست  احمق رو تو یبچه کن 

 اژدهای اون با تونهمدسن   شوهرت، فکریاین   تو، بودن

 ...کشت رس سه

 

  .ریخت فرو دانهدانه هایماشک
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 :زد نفسنفس

 که  گنایهن   روح شدن فدان   از بعد داشتم انتظار -

 این حن   .نه اما برگرده رستون به عقل یکم بودین، باعثش

 موش یه مثل ...بده تکون رو شوهرت نتونسته هم ییک

 .حرکن   از دریــــغ ش،لونه تو کرده رو رسش ترسو

 

 :زدم پوزخندی

 پوالد کن دعا جاش به نمیده، آزار رو من هاتحرف این -

 .کن  یم تجربه رو زودرس مرگ وگرنه نشه، پیداش

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۸۵_پارت#
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 عسکری_لنا#

 

 

 

نم بهت که آخریه بخشآرام این -  .می  

 

 شوهرت، فکریاین   تو، بودن احمق رو تو یبچه»

 «.کشت رس سه اژدهای اون با تونهمدسن  

 

ون ایسینه از دردی پر آه  .گریخت بی 

 .داشتم ایمان هایشحرف این به قلبم ته

 را پوالد و من بی    یگره ایبچه که بودم این عاشق من

 خوردمیم قرص بیشی   کاش .کردم عقیلن   اما، کند محکم

 .نباشد این اکنونم حال که

 اما، کند صدا «مامان» مرا ایبچه که بودم این عاشق من

 امروزه چندیبچه شود،یم ترخراب دارد روز هر چی    همه
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 با مرا مظلومانه و آمد خی  ن   نرسید، گفی    مامان به حن  

 .رفت و کرد رها آه هزاران و اشک

 

دار چی   هیچ از پوالد خداکند کشیدم، دیگری آه  نشود خی 

 را شدنش ایعقده که خدا به شود؛یم واویال بشود اگر که

 .نشد اما شود پدر توانستیم بار سه او .کردمیم احساس

 پوالد از مشکل واقعا که شودیم باورم اکنون هااین تمام با

 طالع از مشکل .گفتندیم راست خواهرانش است،

 زن   با که است سیاهش طالع از مشکل است، سیاهش

ی بدبخن   جز طالعش که کرد ازدواج  .ندارد برایش چی  

 

 رو و کردم پاک را اشکم بیمارستان رورسی یگوشه با    

ون در از داشت که پرستاری به  :پرسیدم رفتیم بی 

 چنده؟ ساعت ببخشید -

 

 ن   با   
 
 :گفت حوصلیک
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 رست روی رو صدات دیگه امیدوارم شبه، یدوازده -

 .دارن نیاز آرامش به بیمارها نذاری

 

 ...نه ...خواب نیازم .بستم را هایمچشم فقط جوابش در

 داشتنش برای کیم باید کنم، گریه آن در که بود آغوشر 

ممکن پوالد کردم،یم صی    رها خود حال به مرا است  غی 

 .کند

 

 .وس*نامن   کن  یم غلط خییل تو -

 .خور*حروم بمی   خفه -

تونه؟ - ید رو دعواهاتون بیمارستانه، اینجا !چخی   یه بی 

 .دیگه جای

 .خوره*حروم گ ببینم بذار ببند رو دهنت تو -
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 بیمارستان در هادعوا بیشی   منبع که رسما کشیدم، پوق  

 چندین زن و مرد دو آن صداهای صاحب به اکنون و بود

 .بود شده اضافه نی    دیگر صدای

یم پران  تیکه من به داشت پرستار آن پیش دقیقه دو همی   

 .کرد

 

 و شدیم بلندتر فریادها و داد صدای گذشتیم هرچه   

 .کردندیم خراب بدتر مرا اعصاب داشتند

 

  با در شدن باز صدای با
 

 از کرده ورم هایچشم خستیک

 پوش سیاه و قدبلند فردی شتاب که کردم باز را هایمگریه

شاهزاده مرد این بفهمم تا نکشید طویل و گرفت را چشمم

 .است تاریکم روزهای ی
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 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۸۶_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 :پریدم جایم از

 !پوالد -

 

 فشار از تنم بعد ایثانیه و آوردم باال را آزادم دست   

 .آمد درد به آغوشش

 جان دوباره هایمهقهق و پیچیدم گردنش دور را دستم

 .گرفت
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ی ترآروم هیس، عزیزم، جانم هیـــس، -  ...نیست چی  

بوسه بار این و رفت عقب کرد، باران بوسه را امشانه

 را دستم مظلومانه من و گرفت هدف را هایمچشم هایش

 .بشنود کیس را صدایم مبادا دادمیم فشار دهانم به

 

م دست هایشلب بار این و شد خم  قرار هدف را اسی 

 .دادند

 

 هایشچشم کشیدم، باال سمت را او و گرفته را اششانه

 !باشد؟ فهمیده نکند بودند؛ خیس

 !...پوالد -

 

 :انداخت نگایه رسش پشت به هول با   

فم*ن   میدونم نگو، هیچ   ستاره - ، االن که رسر  اینجان 

 بعدش کنمیم تموم رو ج   همه فردا، تا فقط کن، تحمل
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یم، اینجا از اصال بده، دستور فقط تو  تو هرج   اصال می 

 
 

 .باش خودت مراقب تو فقط بیک

 

 :دادم تکان رس و گزیده لب

؟ چیکار خواییم -  یه در جلوی اومدی؟ چجوری کن 

 !هست رسباز

 :زد کچ   لبخند

 باش، خودت مراقب فقط نکن، فکر هاشاین به تو -

ایط هر تحت   باشه؟ ...رسر

 

 :نالیدم   

، اینجا از االن همی    ومن پوالد -  خوامنیم نذار، تنهام بی 

، رو من تروخدا ببینم، رو کیس  و گله دیگه خدا به بی 

 .کنمنیم شکایت
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 نوازش شستش انگشت با را امگونه و زد غمگین   لبخند

 :کرد

  مگه -
 
 میده؟ مزه هاتشکایت و گلهن   زندگ

 

 غمگی    دعوای یک یا رفتنش دم بود گونه این همیشه   

 برایم را اشدوری که ریختیم زبان زیبا آنقدری یا داشتیم

 .کردیم زهرمار

 بودم سویش از ندیده محبت و جنبهن   آنقدری هم من

ستاره از کهکشان   هایمچشم اشساده یجمله یک با که

 .شدیم درخشان های

 دورم را دستش پیچیدم؛ گردنش دوره را دستم غریبانه

 .بوسید رورسی روی از را گردنم و کرد محکم

 .میام بکن   رو فکرش که اونچه از زودتر -

 

سیده  .فهمیدیم را دلم درد نی 
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 نماند منتظر و بوسید مهر از پر را امپیشان   رفت عقب

 با آمد که رسعن   همان با بدهم را اشبوسه جواب

 .شد ناپدید احتیاط

 :افتاد تخت روی اممانده هوا در دست

 !من با زودش و دیر و تحمل ...بیا تو -

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۸۷_پارت#

 عسکری_لنا#
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 نفس و کردم باز را هایمچشم رسم پشت فردی حس با

 .کشیدم عمیق  

ده آن از پس و شد لمس امشانه  .شد فرسر

 .ستجمعه -

 و یازده .انداختم نگایه ساعتم به و دادم تکان آرام را رسم

یم تکان شمارش ثانیه داد،یم نشان را دقیقه وپنجبیست

 !چرخیسر  هیچ بدون اما، خورد

 

    
 
 بدون بود جریان در بود، شده گونه این هم من زندگ

، دستاوری، هیچ ، آرامیسر   ...و خوشبخن   حیان 

  همیشه
 
ی به مرا زندگ  کردیم مجبور خواستمنیم که چی  

 به کمی   کنم عوض را تقدیرم کردمیم سیع بیشی   هرچه و

 اطرافیانم کردن ناراحت حال در همیشه رسیدم،یم نتیجه

 زندگیم هستم، زدن درجا حال در فقط  همیشه هستم،

 .دارد ثابت یدوچرخه مانند روندی
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 دوره علف و آب ن   ینقطهبهنقطه ریز هان  چشم با

 :گذراندم نظر از را بنگبنگ ساختماِن 

 !جلیل -

 

 .بگو -   

 :چرخاندم سمتش کیم را رسم

 چنده؟ ساعت -

 

 :انداخت اخم با نگایه ساعتش به و آورد باال را دستش   

 .صبح کِم ربــع شیش دقیقا -

 

 :دادم تکان آرام را رسم

 ...برم باید -

 

 :کشید عمیق   نفس
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 آقامه، شده، سخت برام کردن عمل میلش برخالف -

م از پرسمه،  امشب، کنارتم؛ ویل دارم دوستش بیشی   دخی 

 کردن کمک تارخ که وجودب با باهاتم شده که هرجور

 .جوره همه اونم کرده ممنوع رو بهت

 

 :شدم پیاده موتور از

 ...نه -

 :چرخیدم سمتش 

 ...اگر که باش جان   باید، که باش جان   جلیل، نباش -

 

 :کردم اشاره ابرویم دو میان به

  ...باشه ستاره مراقب باشه ییک شد، سوراخ اینجا -

 

ه زمی    به  :شدم خی 
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یم که دوسایل اون حرست با نمیدونم خواستمش،نیم -

 بیام، کنار چطور کردم، خریت ویل باشه من برای شد

 ...فقط دنیام، شد چطور نمیدونم

 

 :کردم بلند را رسم

ته کن فکر -  اصلیش مقرص داره، نیش زبونش ...دخی 

 بگو بهش برنگشتم کنه، اذیت زیاد رو خودش نذار منم،

  کنه، حاللم
 
ه باال رو رسش کنه، زندگ سه، و بگی   با نی 

 دل تو اگر حن   خریده رو من بهشت شدنش خوشبخت

 .باشم جهنم

 

 :غم از مملوء نگاهش و بود درهم هایشاخم   

مه، برگردی برنگردی، - ی یه خدا شاید دخی  یم چی  

م که دونست  اشک برنگردی، کن دعا گرفت، ازم رو دخی 

 .ایه*پار بیاری چشمش به
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 متقابال بوسیدم، را اششانه و کردم اشحواله کچ   لبخند

 بلند همراهمتلفن صدای که رفتم عقب بوسید، را امشانه

 .شد

ونش جیبم از  را پاسخ یدکمه زدم، لبخندی و آوردم بی 

 :گذاشتم گوشم روی را تلفن و زده

 !رفیق -

 

 :بود غمگی    زمختش صدای   

 .خورهیم هم به ازت حالم -

 

 :زدم خندی ته

  نه؟ بخشیمیم ...تارخ ...میدونم -

 

 را زمختش صدای غمگینش صدای و زد پوزخندی   

 :لرزاند

ی -  !یارت هللا ...بخشمتیم بمی 
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. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۸۸_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 

 توله کنارش بود، ایستاده او راس در ایستادم، مقابلشان

 هاینوچه آخر در «تیام،» جز به البته کثیفش، هایسگ

 پارک شانطرف دو هایشانماشی    مسلحش، و شمارن  
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 ماشی    سه ها،ماشی    از دورتر کیم درست و بودند شده

ی از که چرخ ده  .بودند شده پارک زدندیم برق تمی  

 

 انگشتش دو با و کرد امحواله کثیق   لبخند سلیمان   

 دو با تنومندی مرد که نکشید طویل که کرد ایاشاره

 و عضالن   بدن   و تی    هان  گوش با دوبرمن، سیاه سگ

 و نزدیک شدندنیم متوقف کردن پارس از که درشت

 .شد ترنزدیک

 

پوزه هاسگ و کردم باز را هایمدست شدنش نزدیک با

 .مالیدند تنم به نفسنفس با را شان

 برادرش سه برعکس درست اخماآلود، نگایه با تیام

 قالده گردنش دور زور با انگار و بود ایستاده کنارشان

 .باشنش آورده اینجا به و باشند انداخته

 با ازدواج از ناریه که پرسی تنها .بود تارخ مادری برادری  تیام

 پرس را خودش که آنقدری تیام البته آورد، دنیا به سلیمان
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 باعث که بردیم حساب تارخ از آنقدری و دانستیم تارخ

 .بود شده برادرانش دیگر حسادت

 بگویم توانستمیم کامل اطمینان با سلیمان یخانواده در

 ناریه از بیشی   حن   است تارخ داره دوست تنها تیام که

 .دارد دوست را تارخ

 

 دور مرد آن با نی    هاسگ و انداخت پایی    را رسش تیام   

 سمتم به تنومند مرد آن دست از ایاسلحه که شدند

 .شد پرت

 :شد روحم سوهان سلیمان صدای

 خالفکار یه از حن   پلیس یه پوالد، دارم اطمینان بهت -

 این با نکن، ناامیدم خودت از باشه، ترباهوش میتونه هم

 .باهوش پرسه بخری رو زندگیت تون  یم کارت

 

 :کرد پران   مزه سلیم

 .میاد خوشم ازش داره کمکم -
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 .زدند پوزخندی ترشکوچک برادر دو

 :ساییدم دندان

 .الیل نمیگه کیس باشر  خفه تو -

 هایشچشم در توانستمیم و شد پر تنفر از هایشچشم

 برادرش دو نیش .کشدیم را قتلم ینقشه دارد که ببینم

 :زد ایقهقه سلیمان و شد بسته نی   

 که ما اما ندازه،یم احمق تارخی  یاده رو من زبونت پرس آخ -

اکت بذار نداریم، دعوا  یه و خوشر  با کوتاهمون رسر

 .بشه تموم من حساب به اصیل شامپاین گیالس

 .کرد اشاره چرخ ده هایماشی    از ییک به عصایش با

 :افتادم راه به هاماشی    سمت

 .نیستم خور سگ عرق -
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 ⛓ آخر_تیــــر#
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 «کل دانای»

 رفی    پیش حال در بود چیده که ایبرنامه طبق چی    همه

 .بود

؛ مواد با شده مخلوط خالصی  مخدر مواد  درون غذان 

، هایبطری  .بود شده ...و آرد نوشیدن 
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 آن از بعد و رسیدیم «مهران» شهر افراد به باید هاماشی   

 از باید عمل این گرفی    صورت برای مرز؛ از عبورشان

 .کردندیم گذر راه چندپلیس

 کند، اشبازی وارد را پوالد آرامآرام خواستیم سلیمان

وع راه پلیس از ابتدا  هامرز سمت را او بعدها و کردیم رسر

 به رسیــــع را پوالد و کند ریسک توانستنیم کشاندیم

 .کند اضافه جمعشان

 در را او و بود کرده اشبازی وارد گونه این نی    را تارخ

 .بود کرده غرق منجالب

 کارهای از که هنگفن   ثروت وجود با حن   سلیمان

 غرق چایه در  دانستیم بود، آورده دست به خالفش

 اما، است کرده حفر خود برای خود که است شده

 غرق خودش با نی    را اطرافیانش باید گفتیم منطقش

 !ناریه ...جز به کند

 

یم نه بخورد را آن توانستیم نه که بود ایلقمه ناریه   

 عشق   ناریه به عشقش .دارد نگه هایشدست در توانست
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 حن   گذشتیم کیس هر از راحن   به برایش بود؛ وارجنون

 .خودش از

 

 سایید، دندان و چرخاند پدرش سمت را رسش سلیم   

 که دادیم نشان پدرش هایلب روی نشسته واقیع لبخنده

وِت  و جالل در ناریه .کندیم فکر ناریه به دارد  مثالن   جی 

 
 
گوشه ترینافتاده دور در مادرش که حایل در کردیم زندگ

 .کشیدیم نفس شهر ی

 !پدر -

 

جر سلیمان     عمیق   نفس خلوتش شدن خراب از می  

 :کرد پیدا را تسلطش و کشید

 .بگو -

 

 :نشست سلیم لب یگوشه پوزخندی
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 چندسال نمیاد یادت ندارم، اعتماد این به هنوزم من -

 .بودیم افتاده مرگ دام تو پیش

 

ه سلیم به چشم یگوشه از سلیمان   :شد خی 

 ختم زن یک به شک ن   مرد هر ضعف نقطه ویل، یادمه -

 تماس یه با باشم هم مرگ دم بلغزه پاش کافیه میشه،

ه زنش کوچیک  !هوا رو می 

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۹۰_پارت#

 عسکری_لنا#
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 گونه هیچ بدون و کامل سالمت و صحت در هاماشی   

 یعهده به بعد به اینجا از کردند گذر راه پلیس از خطر

 نظر زیر شدن امتحان حال در پوالد مانند که بود دیگران  

 .بودند سلیمان

 :شد بلند کنارش سیمن   صدای

 ماشی    یه جلوتر می   صد جیم؛ ب، الف، به مرکز از -

 و شیدیم پیاده ماشینا از شماست منتظره مشیک پژوی

ید وقت فوت بدون  .تمام کارتون، رسه می 

 

ه سیمن   به خورده جا  :ماند خی 

 رد مرز از رو هاماشی    نباید مگه .کارمون رسه بریم -

  کنیم؟
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 به محکم را دستش .نبود گله و کردن فکر به نیازی حن     

 :انداخت پایی    را رسش و کوبید فرمان

نن دورم دارن -  رد مرز از رو هاماشی    نیست قرار من می  

 .کنم

 

 :کوبید فرمان به هم باز را مشتش و آورد باال را رسش

 سوء ازم زارمیم کن   فکر اگر خوندی کور صفت، سگ -

، استفاده  .سلیمان کنم رحم بهت اگر خدا به کن 

 

 پارک مشیک پژوی ماشی    پشت را ماشی    دستور طبق    

 پیاده ماشی    از سلیمان دست از خراب اعصان   با و کرد

 یراننده دو اطرافش، و دور برهوت به نگایه با و شد

 آن از نفر سه همزمان و دید شدن پیاده حال در را دیگر

 راه به پیکرغول هایماشی    سمت و شدند پیاده پژو

 .افتادند
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ممکن اینبار گذاشت،نیم  جماعت این بگذارد بود غی 

  زندگیش، کن، خراب خانه و خار حرام
 
  تارخ، زندگ

 
 زندگ

 .دهند قرار شعاع تحت را دیگر یبیچاره هزارن

 .نشستنیم عقب ایستادیم مقابلش تارخ اگر حن   اینبار

 نه، اینبار ویل شد مصیبت درگی   پیش چهارسال بار یک

 .تن هزار برابر در باشد تن یک اگر حن  

 

 نیسان یک .داد تکان رهگذر ماشی    اولی    برای را دستش   

مردی که رنگ آن   نگ یک با پی 
ُ
 کالیه گردنش، دوره ل

 .بود اشراننده تر،کهنه هایلباس و کهنه و مشیک

 آخر یلحظه که شدیم رد کنارش از داشت نیسان تقریبا

 حرکت از نامتعادل و گرفت را نیسان هایمیله از ییک

،  نیسان در را خودش فرز و کشید باال را خودش ماشی  

 .کشاند

مرد رس پشت که رفت ایشیشه سمت  و دادیم نشان را پی 

مرد زد؛ شیشه به تقه چند قدرت با  را رسش حواس کم پی 

 هازخم رنگ کم جای که پوالد صورت دیدن با و چرخاند
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 روی را پایش رسعت به کردندیم خودنمان   صورتش روی

 .کوبید ماشی    ترمز

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۹۱_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

ی ده تنها
ون را جیبش درون هزارتومان   پای روی و کشید بی 

مرد  .شد پیاده رسعت به و گذاشت غرغرو پی 
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 .گرفت ماشینش از را اشتکیه پوالد دیدن با عیل

 :زد داد عیل به نرسیده و دوید سمتش پوالد

 .زدن دورم -

 

زرنگ رحمن    جماعت آن نداشت شک نکرد، تعجب عیل

 .باشند هاحرف این از تر

 :گرفت پوالد سمت را سویــــچ

، بیخ نزن   آتیش رو شونریشه تا اونا نکن، تعجب -  ریشی  

 
 
 .کن رانندگ

 

 از پس عیل و شدند عیل ماشی    سوار رسیــــع دو هر   

اهن باالی که چریم کت درآوردن  پوشیده اشپلییس پی 

 در را اشمشیک پلیور پایش، جلوی مشیکی  یکیسه از بود،

اهنش آورد،  یجلیقه باال را پلیور و آورد در تنش از  را پی 

 :پوشید اشگلوله ضد

 پوشیدی؟ رو تگلوله ضد -
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سینه در تندتند که قلن   با و داد تکان را رسش آرام پوالد  

 :آورد زبان به را بود رسش در زیاد که سوایل کوبیدیم اش

 کردن؟ اذیت رو ستاره خییل -

 

 را اخی   خی   پوالد اینکه از نبود مطمی    کشید، آیه عیل    

 .نه یا داندیم

 نخواد کیس دیگه که کن تمومش داداش، بیخیال -

 .دشمن چه ...دوست چه کنه، اذیتش

 

 :زد لب بود هویدا اشجمله هایپستو در که غیم با و آرام

  !من چه -

 

 محکم و گرفته را پوالد دست و برد جلو را دستش عیل    

د  :فرسر
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 که اول دوسال جز به البته بوده، ناخواسته میدونن همه -

 .کن   رحم خودت به نشدی حاض  

 

ده درهم پوالد برای عیل قلب  سخت و بود شده فرسر

 اشچهره کردن درهم با تا بود گرفته را خودش جلوی

 عشق در پوالد بودن ناشر  .نزند دامن پوالد غم به بیشی  

  .نبود پنهان کیس چشم از ستاره به

 کرد،یم مدارا یاسمن با آنقدر که اون   بود عجیب برایش

 در گونه این کردیم محبت یاسمن به صادقانه که اون  

 .دهد قرارش آزار مورد و باشد نابلد ستاره برابر

 

 پیچ از و چرخاند را فرمان و زد لیس را  هایشلب    

 :شد  رد اتوبان

 برام هم پشیمون   نداره، فرق   شناخواسته یا خواسته -

 رو دیروز یغصه ندارم وقت عیل نداره، سودی هیچ

 .بره بی    از چی    همه دیگه درنگ یک با ترسمیم بخورم،
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 هول با و رسیــــع ایمسئله آوری یاد با و داد تکان رسی عیل

 :گفت

  نکردن؟ وصل که ایدیگه مزخرف هر یا شنود بهت -

 

 به را بود هاآن با همکاری حال در که مدن   تمام پوالد    

 :زد پوزخندی آورد؛ یاد

 همه کردم امضا رو قرارداد اون وقن   از مدت تمام ...نه -

ه هر یا و کفش ساعت، داشی    سیع جور  رو ایدیگه چی  

 .کی    قالبم

 

 :گفت تعجب با عیل

 !که؟ برنداشن   -

 

 :انداخت عیل به نگایه   
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 شنود یا همشون توی زدمیم رو حدسش که طور همون -

 میدونم فقط تارخه، پیشه االن دادن هرج   ردیاب، یا بود

فعالشون گفت  .دونمنیم هم رو چجوریش کرده، غی 

 

 زمزمه آرام تونل به ورود با و کشید ایآسوده نفس عیل

 :کرد

 .خداروشکر -

 

 پس از دارد که ایدسته و دار و تارخ که بودند مطمی   

 .خطا ایذره بدون آیند،بریم راحن   به کارها این

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۹۲_پارت#

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 عسکری_لنا#

 

 

 

 

 گذشت، رفت و شد ظاهر روح مانند که شب آن از

 و گذشت شب نیمه از شد، شب شد، عرص شد، صبح

 هاپنجره اما بود صبح ده ساعت که اکنون و شد صبح

 دیر کیم زمستان .دادندیم نشان را هوا تارییک از نمان  

 سیاهش ابرهای که آنقدر بود آمده بار پر اما بود آمده

 .بودند کرده شب را صبح

 

 ورود هر با و بود شده قرمز فلزی دستبند  از مچم دوره   

 ترس با جا از جنگیل وحشیه یک مانند هاپرستار خروج و

 سمتشان «دیدنم؟ نیومده کیس» سواِل  با بعد و پریدمیم

 .شدمیم ورحمله
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 شده فردا پس فردایش و است تمام فردا تا بود گفته پوالد

 انگار بود،

 بود گفته که  طورهمان هنوز گفتیم وجودم در حیس

 .بود نرسیده پایان به ماجرا

 !نه که دادمیم امید خود به سخت من و

 .است رفته پیش عایل چی    همه

 

 در سمت را رسم خسته در شدن باز با که کشیدم آیه   

ی بلکه چرخاندم ه دنیا ایلحظه و باشد شده خی   شد، تی 

 خفه نطفه در نفسم ماند، عاجز حرق   هر گفی    از دهانم

 دقیقا ؛دید قرمز را جهان یصفحه تمام هایمچشم و شد

 !بود گرفته را پوالد تن تمام که خون   رسج   به

 

 دورتر کیم زمی    روی خشابش و افتاد دستش از تفنگ

 .شد پرت

 !...پ -
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 حال در که پرستاری توانن   و لرزاند را تنم لبخندش   

 .زد کنار را بود جیغجیغ

 .رسیــــع بیارید برانکارد یه -

 

 !پـــــوالد -

 :گذاشت اشبین   روی را انگشتش

 !کردم !کنم؟یم تمومش گفتم دیدی ...آروم -

 

 و شد پخش زمی    روی که بود نشده تمام اشجمله   

  .کرد پر را بیمارستان متوالیم هایجیغ صدای

 دست و بود شده قرمز قطعا مدست رد از صورتم

 .شدنیم نصیبم آزادی ویل کشیدمیم محکم را گرفتارم

 کمکش تروخدا خانم ...پولــــاد ...تروخدا ...پـــــوالد پـــــوالد، -

 ...پوالد پاشو ...تروخدا ...کـــن
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 :گرفت را دستم و دوید سمتم پرستاری

ته -  .بیار بخشآرام یه ...باش آروم ...چخی 

 .برندیم داشتند را جانم که دیدمیم چشمم دو با من و 

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۹۳_پارت#

 عسکری_لنا#
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 و شنیدمیم رسم باالی را نفر دو صحبت صدای

 .برایم شدیم ترآشنا و ترواضح لحظه هر صدایشان

 .بخوابم بیشی   تا شوند ساکت خواستیم دلم هرچند

 !آذرخانم -

 بله؟ -

 

 بود؟ آذر حالن   صدای این کنم باور بود؟ اینجا آذر آذر؟

 

یم بخواید اگر پریده، رنگتون انگار خوبه؟ حالتون شما -  

 ...رسم یه بگم تونم

 

 باشد، عیل صدای نکنم غلط شناسم،یم نی    را صدا این

 پایش بار آخرین پوالد، دوست دوست، نظام عیل !آری

 .بود گرفته قرار تارخ محبت مورد

 

 .خوبم حالم ممنون خییل نه -
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م من پس خب خیله - ی پوالد، پیش می   داشتی    نیاز چی  

 .خدمتم در

 

 !من پوالده !پوالد

 

 .ممنون -    

 تصاویر شدن روشن کلید انگار در شدن بسته صدای

 .بود مغزم در خاموش

 اولی    و کردم باز را خوابم از خمار و سنگی    هایچشم

ی  .بود آذر دیدم که چی  

 رسش هایشدست با بود، زده جک تخت به را هایشآرنج

 بود، داشته نگه را

ون شالش زیر از رسکیسر  با رسش جلوی موهای  آمده بی 

م اشمشیک تمام تیپ و بود  .کرد دلگی 

 !آذر -
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 سفیدی در همه از اول و آورد باال آهسته را رسش    

 را چشمم اشپیشان   روی یشده خشک زخم صورتش

، هایچشم بعد گرفت،  هایپلک و فروغن   وحیسر

 .رنگش کم هایلب آخر در و رسخش

 

 :زد پوزخندی

؟ چکم حسان   درست دور یه پاشم خواییم - س کن   نی 

به  .بکشه رو من نتونست شوهرتم کاری یض 

 

 ...پوالد -

 :برید را حرفم اشخمیازه

 خوردن تی   پاش و دست ...المصب داره سگ جون -

 حالش و شد حل هم همون که آورده کم خون یکم فقط

ه، هم تو از  کله رست، رو نذار رو اینجا الیک بهی 

 .شاکیه دوتا شما دسته از بیمارستان
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دم و گرفتم را دستش نامطمی    و برده جلو را دستم  :فرسر

یش بخور قسم ...بخور قسم -  بخدا آذر نشده، چی  

یش  .کنمیم دق من باشه شده چی  

 

 :شد بلند جایش از و کشید پوق  

 واال، شوهرت، اون نه تو، نه نیست، حالیتون آدم زبون -

 ...قبله این به بال

 سمت نامطمی    و کرد اشاره  در سمت به دست با

 :چرخید مخالف

 ...قبله این نه -

 

 سمت کشانپوف آخر در و چرخید باز کمر به دست

 سقف به دست با و رفت اتاق یگوشه کوچک یخچال

 :کرد اشاره

 ...قسم خدا به -
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 :انداخت سمتم متاسق   نگاه

 .سالمه متاسفانه -

 

 کشیدم، عقب را خودم و شدم خی   نیم ناتوان   و عجز با

 :شدند پر هایچشم و شدم حساس

  اینجوری میاد دلت چجوری -
 

 .بیک

 

ون کمپون    :آورد بی 

 .کوبوند شیشه به رو رسم نکرده گناه به که همونجور -

 

منده لرزان ایچانه با  :انداختم پایی    رس رسر

مندتم -  ویل، میشه منطقن   میشه که عصن   ...خدا به رسر

یم تروخدا آذر خوبه؟ مطمئن   تروخدا .دارم دوستش بازم

 .رفت یادم هم رو خودم اسم دیدمش وقن   پیشش، بریم

 

 :داد دستم به پالستییک چنگال یک با را کمپوت
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ی جون بخور -  .بگی 

 

 

ه التماس با  :شدم اشخی 

 بریم؟یم -

 

ون گیالش چنگال با     :خورد لذت با و کشید بی 

 .رفته وا تبچه شنیدم ...ستخوشمزه بخور -

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۹۴_پارت#
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 عسکری_لنا#

 

 

 بود؟ شده خی   با کجا از آذر

 فهمیدی؟ کجا از تو -

 

 :کرد آرایم یخنده   

ای بهش که داره گوش دراز موش یه جا همه تارخ -  خی 

 .بده اول دسته

 تو خارجکیا مثل صبح به صبح کالسیه، های آدِم  کال

ای خونش، دره جلوی صبحگایه یروزنامه  و ناب خی 

 .داره اول دسته

 

 :برداشت قویط از دیگری گیالس

ان   قسم تو جون - سه بهش که خی   دنیا روز اخبار از می 

ترنهیجان  .انگی  
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 :چرخاندم حدقه در را هایمچشم

 انقدر پوالد پیشه رفتمیم خودم شم، بلند تونستمیم اگر -

 .کردمنیم گوش پرتات و چرت به

 

 اعصان   با که برداشت دیگری گیالس و زد خندیته

 .گذاشتم دستش در را قویط خراب

 :کرد گرد را خمارش هایچشم تمسخر با

  زن حاال، کن  یم ترش چرا -
 
 سقط بچه که اونیه زندگ

 .باشه داشته

 

 :کردم باز را بیمارستان یکوله و کج رورسی یگره عصن  

 درد نیست بچه دردم االن من آذر نگو مزخرف -

 .کنم فکر بهش که دارم جدیدتری

 

ه متفکر  :شد امخی 
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 ...خانم ِسن   میبین   -

 

 :گفت نامعلوم و چپاند دهانش در گیالس دو چنگالش با 

-  
 
 ) .همینه ژندگ

 
 (.همینه زندگ

 :کردم درهم را امچهره

 .رو المصبا اون بده قورت -

 

 قورت از پس و گذاشت دهانش روی را دستش پشت

 :گفت دادنشان

  میگم -
 
 و شد باز زندگیتون بزرگ یگره همینه، زندگ

  اما، بشن واصل درک به همه روزاست همی   
 
 ن   زندگ

 ...درد

 

 :انداخت باال تندتند را ابروهایش

ه -   .ممکنه غی 
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 عادت من اما، بود درست کامال حرفش .گفتیم راست  

 .دردها این به کردمنیم

 :چپاند دهانش یگوشه در دیگری گیالس

 باقیه شکرش جای رفته، وا تبچه جدید؛ بدبخن   -

ی انگار کنهیم رفتار جوری شوهرت  ...نشده چی  

ه زمی    به متفکر  را گیالسش نجویده جویده و شد خی 

 .داد قورت

 کل در من بارداری ماجرای از پوالد کردمیم حس من اما،

 .است خی  ن  

 و شده بچه سقط باعث هامون بفهمد شودیم چگونه

 .باشد نکرده کاری

 

 بچه سقطه مقرصه داره خی   پوالد نظرت به ...آذر -

 داییشه؟

 

 :کرد گرد چشم
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؟ -  یه اسمشم ...که رس دو ماره یه  ...گفتیم تارخ !دان 

 ...هامور...داشت «ها» میدونم فقط که بود ج  

 .بود این کل در چمیدونم ...هاشور

 

 :کشیدم آیه

 زمان   یه .پوالد ناتن   دان   میشه ...وحدن   هامون رسهنگ -

 بخواد کردمنیم هم رو فکرش بود، عزیز برامون چقدر

 .کنه تا باهام جوری اون

 

 :زد پوزخندی

؛ تو کاری کجای - ی  برادر دخی 
 .کرد نابود رو زندگیم من تن 

 

 

 

. 
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 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۹۵_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 

  به انگار برایش جمالت این گفی   
 
 بود خوردن آب سادگ

 آگاه درونش آتش از قطعا دیگر هیچکس نه و من نه اما،

ی بیخیایل به آذر بود ممکن غی   نبودیم یم نشان که چی  

  .باشد دهد

 :انداخت باال را هایششانه

 این از بخواد دلت تا نداره خاض اهمیت دیگه کل در -

 .ریخته آدما
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 و نوشید را گیالس رسخ آب از کیم و برد باال را قویط  

 رها و کشید دهانش در را باالیش لب آورد، پایی    را قویط

 :کرد

  شده؟ ج   جمعه بدون   خواینیم -

 

 :دادم تکان طرف دو به را رسم   

 اما، بود ماجرا این شدن تموم دردم تمام زمان   یه ...نه -

  یه اینکه جز خوامنیم هیچ   دیگه االن
 
 پوالد با ساده زندگ

 .باشم داشته

 

 :گذاشت دهانش یگوشه دیگری گیالس

 خوادیم دلم خییل .بود آدما از رسی یه نابودیی  شالزمه -

ه شاید اما بگم بهت  .بشنوی شوهرت اون دهن از بهی 

 

ه گیالس قویط به  :شد خی 
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 گیالس تاپنج االن بودن پر قدیم هایکمپوت هم کمپوت -

 .فروشنیم هم منت با آب قاشق یه و میذارن توش

 

 :کردم نگاهش تعجب با

  خوای؟یم ج   دیگه آوردی در هم رو تهش تو دخی   -

 

 :چرخاند حدقه در را هایشچشم   

 .عمو برو -

 

 نگاهم که رفت تخت انتهای سمت و شد بلند جایش از

  مشیک یپارچه به
 

 .افتاد تخت از شده آویزان رنیک

 است چادر که فهمیدم کرد باز و کرد بلند که را پارچه

 !چادر؟ و آذر اما،

 

 مرتب کیم را شالش انداخت، هاششانه روی را چادر   

 .انداخت رسش روی را چادر کش آن از بعد و کرد

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

ی؟ جان   -  می 

 

 :داد تکان آرام را رسش    

 و چشم عاشق که نه البته رفتم،نیم بود خودم دسته -

 معطل انقدری هم االن تا .نه ...بمونم که باشم ابروت

 .گذرهیم مرگم از «فعال» فقط، ببینه منو که کردم

 

 :پرسیدم شده گیج

 !فعال؟ -

 

 :کشید آیه   

  .اره -

 

  :افتاد راه به در سمت

تت بیاد ییک میگم -  .وحشیت یاره پیشه بی 
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ون اینکه از قبل و کرد باز را در  بگذار حن   و برود بی 

ه و چرخاند سمتم کیم را رسش بزنم حرق    زمی    به خی 

 :گفت

 راحت ...نباید که بعضیا شده باعث پوالد کاره این -

ن،  اسی   هم بعضیا شدن، آزاد خواننیم که بعضیا بمی 

 !...نه یا حقشونه نمیدونم ...که بشن

 

 :داد سوق سمتم را رسخش نگاه

 !گرفی    رو تارخ -

 

 تنها ُبهت در را من و کشید جلو اشپیشان   تا را چادر

 .گذاشت
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. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۹۶_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

؟ چیکار خواییم حاال -   کن 

 

 :انداختم باال را هایمشانه  

 ندارم، شکاین   تارخ از که من حداقل ...عیل نمیدونم -

 نبود قرار هامون .باشن داشته هم زیردستاش بدونم بعید

ه، رو تارخ   .مثال بودیم زده حرف هم با ما بگی 
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 :کشید موهایش در دسن   کالفه

 .دیگه گرفته که االن -

 

 :شد مشت هامون نامردی از دستم

 بزنم من میدونه نیست، خودش دست کنه آزادش باید -

 .ساختس دستم از هرکاری آخر سیم به

 

 :گفت متفکر 

 زیره همش داشته اگر و نداشته خالق   تارخ اینه خوبیش -

 سلیمان ویل نداره مدرگ ازش هم کیس بوده، سلیمان رس

 زمینش تا کی   یم هرکاری اونا باشن داشته ممکنه پرساش و

 .بزنن

 

 :دادم تکان طرف دو به را رسم

 پرسای ویل داره دوست بیشی   پرساش از رو تارخ سلیمان -

ین عیل ...کی   یم کردنش نابود برای هرکاری شغالش  بهی 
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 بیار چندتا شده بیاریم تارخ واسه باید رو تهران وکیِل 

 .نباش پولش نگران

 

 .داد تکان را رسش

 :کشیدم موهایم در را سالمم دست هایانگشت

 .باشه کرده ولش هامون باید دیگه االن چیشد؟ ستاره -

 

 :داد تکان را رسش 

 .بیمارستانه همی    تو اتفاقا .کرد ولش اره -

 

 :نشست ابروهایم بی    ریزی اخم

؟ یواسه -  نکردن؟ مرخصش زودتر چرا ج 

 

 :رفت آب پارچ سمت و شد بلند جایش از   
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  ج   حاج   -
 

 با هم بار یک و هامون لطف به یبار !تو مییک

 میاد تا .کرده خونریزی بیچاره  تو دیشب وضع دیدن

 .میشه گی  زمی    باز بشه خوب

 

ه نوشیدیم آب پارچ از که او به و شد گرد هایمچشم  خی 

 .ماندم

 چه؟ خونریزی

  

 پاک را دهانش دوره دست پشت با و آورد پایی    را پارچ   

 دید امچهره در چه دانمنیم .چرخاند سمتم را رسش و کرد

 :گزید را لبش که

 داشته؟ سقط زنت نمیدونسن   یعن   -

 

 

 

. 
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 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۹۷_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 

 کشیدن نفس ایلحظه برای و ایستاد قلبم کردم حس

 یقیافه اما یانه و بودم شنیده درست دانمنیم و رفت یادم

 بهی   همیشه از هایمگوش دادیم نشان عیل یکرده هول

 .اندشنیده

؟ پرت و چرت چرا ...چرا -
 

 که بوده باردار ستاره مگه مییک

 !کنه؟ سقط
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 صدا پر و کرد باد را دهانش کرد، خیس را هایشلب    

 :شنیدم را اشزیرلن   حرف و کرد خایل

 .زدم گند لعنن   -

 

 خود سمت و گرفتم را اشیقه هوان   و شد مشت دستم

 :کشیدم

  ج   ببینم بنال درست -
 

 .مییک

 

 :داشت نگه را دستم مچ

 خی   تو چمیدونستم من ...حسان   مرده باش آروم -

یش ج   واسه نظرت به پس نداری،  ...تو کردن؟ بسی 

 ...بود بند مو به ...اومد فشار بهش بازجون  

 

 پتوی و کردم رهایش محکم .آزرد را قلبم آخرش یجمله

 :زدم کنار محکم را بیمارستان
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؟ من به االن ...حمال باشه بند مو به زندگیت -
 

 زنه مییک

 هامون با که االن بفهمم؟ باید االن من و داشته سقط من

 سلیمان بزنم فقط تونستمیم من لعنن   کردم؟ همدسن  

کونم رو  ...کنم اسی   هم رو تارخ نکه بی 

 

 .کشید تی   پایم که کشیدم عقب را خودم و شدم خی   نیم

 به که داد نگهم کرد سیع عیل شد، هم در درد از صورتم

 :دادم هولش عقب

 االن من و دربره جونش مونده کم من یبیچاره یستاره -

 ...بفهمم باید

 

 :کوبیدم رسم روی را دستم

 .مردونگیم به تف -

 

 :داشت نگه را دستم
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 سقطش ماجرای رسه کم هم خودش باش آروم پوالد -

 تو که اینه خاطره به فقط ساکته االن اگر نیست ناراحت

 .شده رنگ کم قبلش درد و دیده وضع اون با را

 :درآوردم دستش از را دستم

 ...رو دهنت ببند -

 

وحشت نگاه به نگاهم که بردم باال را رسم در شدن باز با

 !...بعد و افتاد پرستار عصن   و زده

 و رسخ هایشچشم پریده، رنگش بود، خم کیم کمرش    

 .خشک هایشلب

 :شد اتاق وارد و کرد رها را ستاره عصن   پرستار

ته آقا -  رست؟ رو گذاشن   رو اینجا چخی 

 

 :شود وارد داشت سیع دیوار کمک با ستاره   

 چیشده؟ -
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 :ساییدم دندان

 میگه؟ ج   این ستاره -

 

 :چرخاند عیل و من بی    تعجب و ترس با را نگاهش   

 ...یم ج   ...چ -

 

 :زدم کنار کامال سالمم پای با ترمحکم را پتو

 !اره؟ نگفن   من به و داشن   سقط تو -

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۹۸_پارت#
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 عسکری_لنا#

 

 

 

 :شد بسته و باز مایه مانند دهانش

 اتفاق   ...نیست کن  یم فکر که جور اون پوالد ...پ -

 ...بود

 

 :زدم پوزخندی

 .دارم خی   کامل ...نگو دروغ -

 

 :انداخت پایی    را رسش و گزید لب

 ...بگم بهت نشد وقت اومدی که شن   اون -

 :کوبیدم رسم روی را دستم

 .من رس تو خاک ای -
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 :برداشت بلندی قدم

 ...اینجوری خودت با نکن -

 

 :زدم داد حرکتش دیدن با

؟ بلند حالت این با گفت بهت گ اصال ...نرو راه -  بیسر

 

 :گفت شایک پرستار   

 درک رو وضعیتت هم شما خانم ...اینجا بیمارستانه آقا -

 یه باید بار سومی    .کن  یم خونریزی داری باره دو کن

 .رسدخونه برید راست

 

 :کرد مداخله عیل که انداختم پرستار به بدی نگاه

م خانم -  ...محی 
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 :پریدم حرفش میان

 پرستار؟ میگن هم تو به رسدخونه، بی   رو تخانواده -

 خدا به بدی؟ تحویل رو هاپرت و چرت این خوندی درس

 پرستاره میدوختمت میشدم پا بودم نشده چالق اگر که

 .دوزاری

 

 :کرد ترش رو

امت -  .آقا دار نگه رو احی 

 

 :برگشتم عیل سمت

 این مدیر پاشم کن کمکم بیا اونجا نایست ماست مثل -

 .کنم خی   با پرستاراش ادب از رو شده خراب

 

 :کشید پوق    عیل

ون بفرما شما خانم -  .بی 

 

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 صدایم آخر یلحظه و رفت در سمت پر تون   با پرستار

 :رساندم گوشش به را

 .فقط باش منتظر کنمیم پلمپ اینجا در با رو دهنت در -

 

 

 

.  

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۳۹۹_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

ون از بعد  باید حتما که باادب زیادی پرستار رفی    بی 

 و کرد بودن اضافه احساس نی    عیل آوردمیم جا را حالش

 در شدیم هم گشادتر لحظه هر که گشاد لبخندی با
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ون اتاق از چپمچپ نگاه مقابل  زن   و من ماندم و رفت بی 

 یک زیر راحت شب یک اینکه برای کردمیم دلدل که

 .بگذرانم او با را امن سقف

 

 چندثانیه هر و کردیم بازی هایشانگشت با ایستاده   

 او به گرگ یک مانند که دیدیم و آوردیم باال را نگاهش

ه  اگر بود نکرده خی   مرا که او از بودم ناراحت .امشده خی 

م  و زدمیم را هامون با همدسن   قید شب آن کردیم خی 

 رو زنم دست کردم،یم راحت خانواده آن رسر  از را خودم

 تا اشدسته و دار و سلیمان زدن زمی    از بعد و گرفتمیم

 .رفتمیم منحوس شهر این از ابد

 

 لرزی با و خاراند را اششقیقه اشاشاره انگشت با   

 لبخند و کرد باز را لرزانش هایلب صدایش در مشهود

 :زد کوتایه

 ...نگرا ...خییل ...حایل اون توی دیدم -
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 :پریدم حرفش میان

؟ بهم چرا -  نگفن 

 

 در که کردمیم احساس راحن   به و ماسید لبخندش   

 .کندنیم راحن   احساس ایستادن

 ...بدون   کردمیم فکر ...نشد وقت -

 

 :پریدم حرفش میان هم باز

ی من به کسهیچ -  .نگفت چی  

 

 :انداخت پایی    را رسش

 یهوییت، اومدن از اتفاق، اون از بودم شوکه خودمم من -

 رو هااین از کدومهیچ انتظار من ...قبلش روزهای فشار

 از پام رسه بین  یم اگر ...نبودم آماده براشون و نداشتم

 .بود حال اون تو دیدنت شوکه
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 حرق   .انداختم پایی    را رسم و گزیدم محکم را هایملب

 .حق و بود حق گفتیم هرچه گفی    برای ندارم

 

 :بردم باال را رسم

 اگر و اینجان   ج   برای االن درست، گفن   هرج   باشه -

 ؟خونریزی دوبار از بعد هم اون ...رسپا چرا اینجان  

 

 :کرد توجیه مظلومانه   

 االن ...شد شدید فقط کال دارم مدن   یه تا رو خونریزی -

 .خوبم

 

 :دادم تکان رس و انداختم باال ابرون  

نیم چرا شده؟ خشک لبات چرا پریده؟ رنگت چرا پس -

؟ راست تون    بایسن 
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 اما کرد راست را کمرش محسوس خییل آخرم سوال با  

 .شد خم کمرش بالفاصله

 

 را اجازه این پایم که خودم برای دادم؛ تکان تاسف از رسی

 .شوم بلند جایم از تنهان   به که دادنیم

 کنم صدا رو ییک تا نده حرص رو من انقدر بشی    بیا -

تت بیاد  .بی 

 

 اونجا باشم، اینجا ...خوامیم ...نگو کیس به نه ...نه -

ه  .دلگی 

 که سقط یادآوری اما، کردیم باز را هایماخم هایشحرف

 باردار برای نبودم، مقرص کم هم من .دادیم آزارم داشت

ی برای نبود؛ مناسن   وقت اصال شدنش رسکیسر  از جلوگی 

  رس از و هایش
 

 به اجبار به را او هایمعصبانیت و دیوانیک

 .انداختم روز این

 

 .بشی    بیا -
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. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۴۰۰_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 سنگی    نگاه زیره و گرفتم محکم را صندیل هایدسته

 برایم زیاد اکنون نشسی    .نشستم صندیل روی آرام پوالد،

 من و بود جااین دنیا تمام از امدلخوشر  اما، نبود خوب

 .باشم کنارش جز جان   خواستنیم دلم
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 چه بفهمم بخواهم تا و شد کنده جا از تقریبا در هوان  

 اتاق وارد تفنگدار سه یاضافه به گریان خانِم  زهرا شده،

 .شدند

 اتاق و زدیم گریه زیره و گفتیم چی    یک کدامشان هر

 اتاق پرستارها از ییک ورود با و بود انفجار حال در رسما

 .رفت هوا به رسما

 سیع و زدیم داد عصبانیت و گله با داشت نی    او که چرا

ون را همه کردیم  .کند بی 

 مانند خواهرانش و بوسیدیم را پوالد گریه با که خانم زهرا

 از دریــــغ اما زدندیم حرف و چرخیدندیم دورمان پروانه

 .هایشانحرف از جمله یک فهم

 .کند مهار را مادرش چگونه دانستنیم هم پوالد بیچاره

ون را تفنگدارسه توانست و بود ترقوی پرستار اما  بی 

 :توپید خانم زهرا به و بیاندازد

م خانم -  خودتون کنید سیع پس داشته عمل آقا این محی 

ل رو  .لطفا کنید کنی 
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یم چه فهمیدیمنیم حن   و زدیم حرف باگریه خانم زهرا

 کندیم سیع که فهمیدم هایشدادن تکان رس از اما گوید

 .کند برخورد ترآرام

 

 را هایشلب من دیدن با دادو تکان را رسش پرستار   

 :بماند ساکت که نتوانست و کرد چفت

 ج   یواسه اصال کن مراعات یکم هم شما خانم -

؟  دیگه بار یک نیست، خوب برات نمیدون   نشسن 

 .دیگه بیمارستان یه بری باید کن   خونریزی

 

 پرستار سمت و آمد بند اشگریه ایلحظه خانم زهرا

 :پرسید

؟ خونریزی -   ج 

 

 پوالد گرتوبیخ نگاه با که چرخاندم را رسم و کشیدم پوق    

 .شدم روروبه

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 .کی   نیم رعایت هم اصال و داشی    سقط -

 

 پرستار این شودنیم الل .چرخاندم حدقه در را هایمچشم

 !لعنن  

 

ی گداز و سوز با خانم زهرا     را دستش و کرد گریه بیشی 

 :کوبید اشسینه روی

ه مادرت -  نازل کجا از مصیبت این خدایا ...عزیزم بمی 

 .شد

 

 :زد طعنه پوالد

 ...هامون گوره از -

 

 :کشید هین   و گزید لب خانم زهرا

  ج   پرسم -
 

 .کن استغفار مییک
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ون اتاق از و داد تکان تاسف از رسی پرستار  .رفت بی 

 :گفت حرص با پوالد

 به ...واجبه نفرین و لعن من؟ مادر ج   که کنم استغفار -

 اگر ...تازوند خر مثل ویل، باهاشم که گفتم هامون

 ...بستیم رو دهنش

 :کرد اشاره من به سالمش دست با

 بود؟ اینجوری االن این -

 

 .انداختم پایی    را رسم و شدم جمع خودم در معذب   
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  آخر_تیــــر#

 ۴۰۱_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 

 

 

 .بده حرصم بیشی   که من دل وره نشسته شیک خیلیم -

 

ه زیرچشیم  :شدم روبهرو اشعصن   نگاه با که شدم اشخی 

 .ندارم درد اصال ...بودم نگرانت ...من -

 

 قلبم ویل رفتیم داشت کمکم حیسن   اثر ...داشتم درد

 .بودکرده گی   اینجا
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 به زیادی فشار کردمیم سیع سخت و شدم جاجابه کیم

 .نیاورم خودم

 .داد تکان تاسف از رسی

منر نوع از البته گرفت قرار پوالد یجبهه در نی    خانم زهرا

 :ترش

 .هستم پیشش من مادر برو پاشو -

 

 :دادم تکان رس رسرسی

م دیگه یکم باشه -  .می 

 

 رسی  جهتن   و بیخود فقط بود کرده حس که خانم زهرا

 چرخاند پرسش سمت را رسش و شد بیخیالم امداده تکان

اض صدای و گرفت شدت روانش هایاشک که  پوالد اعی 

 :درآورد را

 نیست بارم آخرین و اولی    بعدشم نمردم، که من بابا ای -

 .خورمیم تی   که
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 :توپید و آمد بند هایشاشک ایلحظه خانم زهرا

 تقصی   هم همش ...نه من برای اما شده عادی تو برای -

ه رو جلوت اینکه جای به که باباته اون  خییل بگی 

 مثل ییک بیسر  که ایستاد پشتت رسخوش و خوشحال

 چسبیدی بال و اال ریخته خدا زمی    رو کار کیل ...خودش

 .پلییس این به

 

 .شد ساکت و کشید پوق   پوالد

 برای حرق   دیگر پوالد که بود توپیده چنان خانم زهرا

 .نداشت گفی   

 

 کنم راست را کمرم نامحسوس کردم سیع و گزیدم لب    

 .کردم قناعت خمیده حالت همان به دردش احساس با که

 سه که رفت باال نفرمان سه هر رس در شدن باز با

 دیگر هم رسه پشت هایفی   فی    اما، آرامش با تفنگدار

 :درآوردند را پوالد صدای و شدند اتاق وارد
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ون نگفی    مگه -  در کنید گریه خوایدیم اگر بمونید؟ بی 

ون، برید رستونه پشت  .مزنده هنوز بی 

 

 را پوالد رس و آمد جلو پوالد غرهای به اهمیتن   پری

 :بوسید

، این با شدیم زنده و مردیم که خدا به داداشم آخ -  خی 

 !آخه؟ کن  نیم رحم خودت به چرا

 

ون هایشچشم و دهان از که نفرن   و گریه با پونه    یم بی 

 :زد لب گریه با زد

 از .ذارهیم خانم این مگه کنه رحم هم خودش به بخواد -

 .ندیده خوش روز یه داداشم زندگیمون تو گذاشت پا وقن  

 

 حرف این بودم فشار در دردم دل و کمر از درون از کم

 .بود نور عیل نور برایم هم پونه

 :توپید خشم و حرص با پوالد که کشیدم پوق  
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،یم بلغور ج   داری بفهم پونه -  این به خواییم اگر کن 

ون، برو بفرما بدی ادامه گفتنات پرت و چرت  شما با بی 

 .هستم هم دوتا

 

 :کرد ترش رو جانب به حق پروانه

ته -   میگه؟ دروغ مگه پوالد؟ آقا چخی 

 

 وجودم تمام از و کردم بودن اضافه احساس ایلحظه    

 .کنم گریه خواست دلم و خورد هم به حالم

 یاضافه به بیمارستان گشاد هایلباس اوضاع این در

 .بودند قوزباالقوز هم رفتندیم تنم از که خون   هایقطره

 .ماندمنیم اینجا هملحظه یک نبود پوالد خاطره به اگر

 

 

 

. 
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  آخر_تیــــر#

 ۴۰۲_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 بکشم حلقت از بن و بیخ از رو زبونت نذار پروانه -

ون،  این به االن اگر .برندار دور نمیگم هیچ   من یه بی 

 زدن حرف از قبل پس خودمم فقط مقرصش افتادیم روز

 .بنداز کار به مغزتو

 

 :شد شل دهانش باز پونه

 شکمت تو خون لخته یه ماه یک حداقل نداری عرضه -

 !ایبدبخن   و بال باعث فقط نگهداری
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 چنان و گرفت آتش جانم تمام کردم حس ایلحظه   

ه پونه به و بردم باال را رسم پوالد داد با همراه  که شدم خی 

 صدایش دهدیم خواهرانش به را حق همیشه که پری حن  

 .درآمد

 هایچشم با پری و انداخت چنگ صورتش به خانم زهرا

 :توپید شده گرد

 .فتنه بگی   دهن به زبون -

 

 :شد خی   نیم عصبانیت از قرمز صورن   با پوالد

 .دوزمتیم پونه قسم خدا به -

 

 ترسیده پونه گرفتند، را پوالد هایشانه خانم زهرا و پری

 غرغر با و گرفت را دستش غیض با پروانه که رفت عقب

ون اتاق از کردن ه بسته در به من و رفت بی   .ماندم خی 

 :گفت نگران   با خانم زهرا
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ی یه اون حاال پرسم -  عمل تازه کنمراعات گفت چی  

 .کردی

 :آمد پری کفش تقتق صدای

 ...بیاد پرستار یه بگم بذار -

 .نکرده الزم -

 و ایستاد حرکت از پوالد حرف با که بود رسیده من کناره

 :کرد نچ  

 یخانواده با اون داداش نکن خورد رو اعصابت -

 .میگه ج   نیست حواسش داشته بحث شوهرش

 

هیچ من و بودم نشنیده حرق   کم کنم، تحمل نتوانستم    

ی گاه م بخواهد گونه این کیس که نبودی دخی   .کند تحقی 

 

 بودم مطمی    که هان  چشم با و چرخاندم سمتش را رسم

ه پری به کندیم خودنمان   هاآن در اشک برق  :شدم خی 
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ام نذار برو پری -  خدا به که پام زیره بذارم رو سنت احی 

 .دربیاد اشکت کنمیم کاری

 

 دست پشت به را راستش دست محکم جانب به حق

 :کشید هین   و کوبید دیگر هم به را چپش

ه -  ازت سال هشت هفت، کمکم من رو و چشمن   یدخی 

م  .ادبن   بزرگی 

 

 :زدم پوزخندی غم با

 رسه رو حرصم خوامیم شده، بحثم شوهرم یخانواده با -

 .بگم پرت و چرت پونه مثل خوامیم کنم، خایل تو

 

 .شد بسته و باز مایه مانند دهانش
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 من ؛من   جای به تو االن نه؟ بزن   نداری حرق   هوم؟ -

 هدف مورد گناهن   رو من خواهرت اما، نزدم خاض حرفه

 .داییتونه خان من سقط مقرص که درحایل داد قرار

 

 :گفت خانم زهرا که گرفت رو رون   ترش با و گزید لب

 میدونیم همه چته؟ دیگه تو کرد نفهیم پونه جان ستاره -

 .کرده اشتبایه کاره هامون

 

 بلند جایم از سخن   به و مالیدم یکدیگر به را هایملب

 چقدر اکنون کمرم که نیاوردم خودم روی به و شدم

 .کندیم درد مرگ حد به و است شده شکننده

 شماها دونسی    گردونه،برنیم منو یبچه شماها دونسی    -

ه،نیم رو پونه دهن جلوی  درمون منو یشکسته قلب گی 

  .کنهنیم

 

 :دادم تکان طرف دو به را رسم
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 به قسم؛ خون  یم که قرآن   یآیهآیه به خانم زهرا -

ت  میکشم آه جونش به روز و شب کنم،نیم رحم دخی 

 !...بیاد رسش که الیه ...شکست رو قلبم

 

 :داشت کردنم آرام در سیع پوالد و کشید هین   خانم زهرا

 ...عزیزم ستاره -

 

 !است ترکیده قلبم فقط ...آرام ...آرامم من اما

 

 :زدم لب تنفر و حرص با   

 از شدم خسته گذرم،نیم ازش هم بیفته پام به بیاد -

 .نکرد نرم رو پونه مثل ییک که بخشیسر 

 

ی دیگر تا نماندم  دل و داغان کمر به توجهن   و بشنوم چی  

ون اتاق از سوزانم  هایگفی    ستارهستاره به حن   و رفتم بی 

 .نکردم توجیه هم پوالد
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. 

 

  آخر_تیــــر#

 ۴۰۳_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 تشک روی آرام بود، جریان در دلم از که خفیق   درد با

 دراز آهسته و کردم باز رسم از را امرورسی نشستم،

 .کشیدم

 .انداختیم شماره به را هایمنفس مدام درد این
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 شودیم ساعن   یک و گذشتیم دیروز بحث از روز یک

 تا نکرد تحمل هم پوالد و شدم مرخص بیمارستان از که

 با کوتایه بحث بعد و اضار با و کند صی   صبح فردا

ش، و بیمارستان کارکنان  را خودش و کرد امضان   دکی 

 یخانه به پوالد خاطره به و ناچاری رس از .کرد مرخص

 اتاق ساکن را روزی دو ییک شد قرار و آمدیم خانم زهرا

 .باشیم پوالد قدییم

کلمه چند پوالد با و بودم آرام و ساکت من هم مدت تمام

 .بودم زده حرف ای

 !پاره تکه قلبم، و بود شکسته هم در امروحیه

 

 برایمان بودند، آمده پوالد مادری وپدری فامیل یهمه   

 آن خون نبودم راض   ابدا من و بودند زده زمی    گوسفند

 نه خلوت خانه .شود ریخته زمی    بر بسته زبان حیوان

 آمده نی    هایشانهمسایه حن   و شدیم ترشلوغ ویل،

 .بودند
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ی فقط میان این  و چشمن   یپونه اما، نبود هامون از خی 

ش من که انگار گرفتیم قیافه چنان و بود آمده رو  تحقی 

 .امکرده

 

 .بستم را امخسته هایچشم در شدن باز با همزمان   

 !شد؟ خستت -

  !بود پوالد

 

یم پرت زمی    روی را عصایش که کنمیم باز را هایمچشم   

 با و شودیم خم پایش، درد از درهم هایاخم با و کند

یم پرت تشک روی تقریبا سالمش، دست با تشک گرفی   

  .آوردیم لب به طوالن   و دل ته از آرام، آج   .شود

 :گذارمیم زانویش روی را دستم و شومیم خی   نیم نگران

 خوبه؟ حالت -

 

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 را رسش و شودیم باز همدیگر از کیم دردمندش رخنیم   

 :زندیم گره نگاهم در را نگاهش و چرخاندیم سمتم کامل

-  
 

 حرف وقته خییل ما ستاره ...داره تو حال به بستیک

 !شده تنگ برات دلم ...من ...نزدیم

 

 روی را ساعدم میکشم، دراز کامال و عقب را دستم   

ه سقف به و گذارمیم پیشانیم  :شومیم خی 

 ...نزدیم حرف ...اره -

 

  از بود زبانم نوک
 

 شدم ساکت اما بگویم برایش هایمدلتنیک

 ننویسم، او پای را پونه گناه جنگیدمیم خودم با سخت و

 
 

 پوالد تراشید،یم داشت را مغزم بود رسم در که جنیک

 ضعیفم اعصاب اما کرد دفاع من از حن   و ندارد گنایه

 .است من درد این و کنم برخورد ترنرم او با گذاردنیم

 

ه     احساس ترنزدیک گوشم به را صدایش سقف به خی 

 :کنمیم
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 .میده آزارم حدت از بیش آرامش این -

 

 :نیست آه به شباهتن   که میکشم عمیق   نفس

 ...میشم خوب -

 :چرخانمیم سمتش را رسم

 بری؟یم اینجا از رو من گ پوالد -

 

 :زندیم لبخندی   

قبیل یخونه اینکه از بعد ...عزیزم ستآماده خونمون -

م، خونه که بنگاه رفتم فروختم رو مون  یخونه یه بگی 

 قبولش ویل، اومدیم تو و من به زیادی که داد نشونم عایل

 ...ماه سه دو، واسه خواستمیم نقیل یخونه یه .نکردم

 شبیه البته بودیم، توش پیش مدت یه که ایخونه همون

 .نبود خونه

 

 :دادم تکان آرام را رسم
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 !کنه معرق   رو داغون   چی    همچی    عجیبه بنگاه -

 

 :داد تکان آرام را رسش    

 بود کیس مال قبال خونه اون نبود، امالکش بی    این اره -

یم بخوای که وقت هر .بود رفته خدا رحمت به که  می 

 نتونستم که نشست دلم به انقدری خونه اون ...خونمون

 .نخرمش

 

 هایگوشه فقط که کوچک آنقدر زدم، کوچیک لبخندی

 باشد امید ینشانه شاید این و خوردند کوچیک تکان لبم

 هم در را روحم که هازخم این داغان، حال این شودیم که

 .کنند پیدا التیام انددریده

 

 

. 
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 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۴۰۴_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

، هاینگاه از عصن    دم که رسبازی به توجهن   را در سنگی  

م پا و دست عصای با و کردم باز وحشیانه بود در  در گی 

  .دادم حل را

 بنده محکم را دستش رسیــــع بود شوکه حرکتم از که رسباز

 :کرد امسینه

 ...بده اجازه آقا؟ کنیدیم چیکار -

 

 یپرونده در را رسش که هامون   از را امبرزج   نگاه

 آن از بعد و رسباز به و گرفتم بود برده فرو مقابلش

 .دوختم درازش دست
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 .داخل بیاد بذار صحران   کن ولش -

 

 با من و رفت پایی    درنگ با امسینه روی از رسباز دست

 کندیم آب را هامون جز هرکس دانستمیم که نگایه همان

 .بستم قوا تمام با را در و شدم اتاق وارد زنان عصا

 

 :آورد باال اشپرونده از را رسش

 رو تو من ...ویل نبود خون   طوفانیه ورود .اومدی خوش -

 .شناسمنیم اینجوری

 

 :زدم پوزخندی

  هامون؟ کن  یم غلطــــی چه داری .نامرد بشناس -
 
 من زندگ

  ...میکیسر  گند به تنه یه داری رو

 

 :انداخت باال ابرون  

؟ حرف ج   راجب - ن   می  
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 که کوبیدم در کناره یقفسه به را عصایم توانم تمام با   

 هر و شدند زمی    بر نقش درونش هایپرونده تمام

 .خوردند رس زمی    رو ایگوشه به کدامشان

 ...کردی اسی   رو زنم -

 

 :گذاشتم هاپرونده روی را امگیل کفش و رفتم جلو قدیم

 .بیمارستان یگوشه انداخن   رو زنم -

 

 هاپرونده رو بیشی   را سالمم پای و رفتم جلوتر قدیم

 از هامون که دانمیم خوب من نداند کیس هر .کشیدم

ار کثیق    .است بی  

 هم با ما که این با ...زندان انداخن   رو گناهمن   رفیق -

 .بودیـــم کرده یط
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 روی گلدان و عکس قاب عصایم با اینبار و زدم فریادی

 .کردم زمی    نقش را می  ش

 !بخور بدرد عصای

 

 و کردی سقط هم رو مبچه نبود، کاق   هیچکدوم اینا -   

 بودن ضعیف و حساس کردمیم فکر احمق یه مثله من

 .بیمارستان یگوشه انداخته رو اون ستاره

 

 :شد بلند بالخره فریادش

 .منه کـــاره این -

 

 :زدم فریاد متقابال

 طرف که بیاری فشار جوری باید نوشته کارت کجای -

 !بشه؟ بیمارستان رایه

 

 :شد بلند جایش از   
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نیم خودشم وقن   بارداره زنت داشتم خی   کجا از من -

 .دونست

 

 تی   پای به که فشاری و کوبیدم می  ش به را سالمم پای

 .کرد کورتر را ابروهایم یگره آمد امخورده

 دونسن  یم گناه،ن   میدونسن   حساسه، میدونسن   اما -

 .شده خاکشی   و خورد ماجرا این تو همه از بیشی  

 

 شدن شکسته صدای که کوبید می  ش روی را دستش

 :شنیدم وضوح به را دستش زیر استکان

 .بزنه حرق   کردنیم باز لب اون -

 

 :زدم فریاد صورتش در و رفته جلو

 گفتم بهت ...داشن   کمال و تمام ...داشتـــی رو من تو -

ین تو رو تارخ یخانواده  فقط بهت، میدم موقعیت بهی 
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 اون   تارخ گفتم بهت ...بردار تارخ و زندگیم رس از دست

 نگفتم؟ گناِه،ن   گفتم ...کن  یم رو فکرش که نیست

 

 :شد باز اتاق در   

 ...رسهنگ -

 

 :زد فریاد هامون  

ون گمشو -  ...ببند درم بی 

 

 :داد ادامه لحن همان با بالفاصله

 یخانواده پیش چندسال که گناهکاره ...گناهکاره اون -

یک داد، نجات رو نخورش بدرد   .میشه محسوب جرم رسر

 ویل دارم نگهش بلکه کردم در رست پشت از من رو تی  

 .بودی خونیش رفیق که تون   به نکرد؛ رحم شاسلحه
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 کورتر ایگره باز و شدند باز هم از امخورده گره ابروهای

 :خوردند

 !کردی؟ چیکار تو -

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۴۰۵_پارت#

  عسکری_لنا#
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 رسم در پیش چهارسال مجهول معادالت  تمام ایلحظه

 .خورد چرخ

 

 رو تارخ تو اره؟ بودی دزدیده رو من یاسلحه تو هامون -

 اره؟ زدی

 

ه     :شدند باز کیم هایشاخم و کرد نگاهم خی 

  ج   -
 

 تو؟ مییک

 

اق   چه آمدیم خودش به داشت تازه     عصن   .کرده اعی 

 :کوبیدم می  ش روی را دستم

 رو تارخ تو ...نکـــن اعتمادمن   خودم هایگوش به هامون -

 دیگه هاتمافوق اسم به ها؟ کردی؟ چیکار دیگه !زدی

 ،انفرادی تو انداختنم تو جای به من لعنن   کردی؟ چیکار

 رفاقت گذاشن   بخوره، هم به خودم از حالم گذاشن  

 .بره بی    از ساعت چند عرض در تارخ با امدیرینه
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 :کرد پرت اشصندیل روی را خودش و رفت عقب

 !...بود من رس زیر هانقشه تمام اما، بود باال از دستور -

 

چشم تخم در که باشد وقیح توانستیم آدم این چقدر    

 زیر از هاآتش یهمه که بگوید بیخیال و بزند زل هایم

  .بوده رسش

 

 :انداخت دستش به نگایه

موفق تارخ بدون تو .نیستم پشیمون درصد یک حن   و -

ی اون با رو وقتت تمام اما، بودی تر  با من کردی،یم سی 

 زیادی هایموفقیت تو و خودم برای تونستمیم داشتنت

  خواییم هم گ هر به .کنم هموار رو
 

 من ...بگو بیک

 .کیم من نره یادت بینم،نیم گزندی

 

 :گذراندم نظر از را اشخون   دست و زدم پوزخندی
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 بد ...خورییم زمی    روزی یه اما، ...هامون گرمه پشتت -

 گرفته رو گریبانت ستاره یسوخته دل آه ...خورییم زمی   

 آه جز نداده انجام کاری مظلومه، ستاره ...هامون

نه زمینت ...کشیدن  نفسم و زد زمینم که همونجور ...می  

 تو انداخن   که یتیم بچه یه آه کرد، بند نفسش به رو

 خدا به دلسوزیشه، تارخ گناهِ  ...گرفته رو گریبانت زندان

  .کشیدی آتیش به رو آخرتت و دنیا کی   نیم ولت که

 

 :داد تکان طرف دو به را رسش   

 ستاره که بدون   باید خوب خودت ...پوالد نمییسر  بزرگ -

 خودشم واسه ستاره ...نمیشن آب و نون تو برای تارخ و

 مـادرش رفت، وا نرسیده ماه به شبچه میاره، بدبیاری

 تا هم، رو ریخت مادرش با نامزدش کرد، خیانت بهش

 تارخ بود، داشته نگه رسخ رو صورتش سییل با سال یک

 که پیچنیم حوالیش جوری مشکالت و هابدبخن   هم

نه زمینش داره خدا نفرین و کشته پیغمی   انگار  .می  
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 :زدم خندینیش و کردم خیس را هایملب

 باشر  داده انجام عمرت تو خوب کاره یک اگر تو هامون -

 ...بود مواسه ستاره گرفی    لقمه فقط

 

 :کوبیدم سینه به را سالمم دست

 نداشته زندگیم به کاری تو اما، !دان   خان گرم دمت -

 از بلکه نزن زمینش و باش نداشته تارخ به کاری باش،

، باید هامون، کن  یم آزاد رو تارخ  .کن   کم گناهات  بکن 

 توبیخت کردنش زندان   رسه که هست گناهن   انقدری

م .کی     دستور دقیقه یک عرض در بخورم قسم حاض 

 .نپیچون منو پس بدی باید بدی، تون  یم رو آزادیش

 

 :کردم ریز را هایمچشم

یک - ی کشکه، پیش چهارسال بودنش جرم رسر یم که تی 

ان شد این و قلبش پایی    زدی رو بزن   خواسن   یک جی   رسر

 .جرمیش
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 :برداشت دستمال برگ چندین

 .زد تی   بهت -

 

 :کوباندم می  ش به را عصایم

 ای؟چیکاره تو ندارم شکاین   من دِ  نبوده، حواسش -

  

 :انداخت باال شانه    

 اگر بدونه که براش باشه اخطار یه ...گناهِ ن   میدونم منم -

 .بزنه گندی خواست

 

 :کوبید اشسینه به را دستش

 باال گندی ...بگو بهش .کنه خوردش هست هامون یه -

 که بهونه یه دنباله میکشم بو ...کنمنیم رحم بهش بیاره

 که هم زن   اون به ...نیست دیر روز اون و دارم نگهش

ون  بگو ...بگو هم ببینتش فقط کنهیم خودکیسر  داره بی 
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 روح به ...داره نگهش بذار بگو ...رسجاش بشینه بگه بهش

  ...خونش از گذرمنیم که پدرت

 

 :کرد اشاره در سمت دست با محکم

 .مرخیص - 

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۴۰۶_پارت#

 عسکری_لنا#
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ون که اتاق از  آشنا  نگاه یک و غریبه نگاه صد آمدم بی 

ی چه رسه هوارمان و داد بداند بودند منتظر  .بوده چی  

 زبان هامون و من صمیمت زمان   باشد؛ عجیب هم باید

 .بود زده

 

 یک به که تا گذراندم نظر از را هانگاه یدانهبهدانه   

 حایل هر در هایشچشم از رسیدم؛ وحیسر  چشم جفت

ی رسکیسر  جز شدنیم  .کرد دریافت چی  

 امشانه کنارش، از شدن رد با و افتادم راه به سمتش

 جور و جمع را چادرش رسیــــع او و کرد لمس را چادرش

 دیروز تا .را پوشیدنش چادر این حکمت داندیم خدا کرد؛

ون رورسی و شال زیر از اششده رنگ موهای که  بود بی 

 .کندیم رس به چادر اکنون و

 هایش،کفش صدای و شلوار شدن ساییده صدای از 

 .باشد افتاده راه رسم پشت دادم احتمال
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 تی   خداروشکر باز برو راه ترآروم یکم نمییسر  اذیت اگر -

ی راه اینجوری و خوردی  .می 

 

 چه دارم کردمنیم احساس و  کرده داغ مغزم که خدا به

 خوابم درد پا از امشب میدانم خوب گرنه و کنمیم غلط

ک این رفی    راه سوسیک البته ،بردنیم  هم را پردردرس دخی 

چشم گستاج   از و چرخیدم سمتش .گرفت نظر در باید

 :کشیدم درهم اخم هایش

 خوای؟یم ج   اینجا -

 

 :زد پوزخندی   

 .عمو بیاد باد کنار بکش ...باش رو آقا -

 

 من بار این و شد رد کنارم از و کوبید امشانه به را دستش

 :افتادم راه به رسش پشت
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 حاج کردی اشتباه ابروتم و چشم عاشق کردی فکر اگر -

 ...آقا

 

 :بریدم را حرفش طعنه با

 خانم کاهدون به زدی !تارج   ابروی و چشم عاشق شاید -

ی بدبخن   جز آدم این  .نداره چی  

 

 باز باد خاطر به که را چادرش چرخید، سمتم ایستاد،

 تکانده چادرش روی هایبرف که کرد جمع را بود شده

 :افتادند زمی    بره و شد

ی نه و ابرو نه داره، چشم نه تارخ -  بیاد، چشم به که چی  

 دوست اگر خواهرمه، به رسیدن واسه راه یه فقط تارخ

 تو داشتم االن افتادنیم زندگیم رو بختک مثل جنابعایل

 برای اینکه نه گشتمیم خوشبخن   دنبال روزگارم سیایه

 دقیقه یه شد باعث تو دوست .کنم شماری ثانیه مرگم

 بعد که کنم فکر خواهری به ساعت ده و کنم مرگ طلب

 .باشه حایل چه تو قراره من از
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 و دور به نگایهو میکشم امروزه چند ریش ته به دسن      

 :اندازمیم اطراف

 رو خواهرت دربیاد تارخ ...میدم بهت من رو خواهرت -

 ...میدم بهت

 

 ایلحظه زدیم دودو هایشچشم در که امیدی نور و

 سخت دخی   این است ممکن اینکه از کرد متعجبم

 !بدارد؟ دوست حد این تا را کیس بتواند پوست

 

 

 :دادم تکان برایش هوا در را انگشتم   

ی ...آذر کن باز رو گوشات خوب ...اما -  برای !می 

ی و کن  یم گم رو گورت همیشه  چرخیدن تارخ حوایل .می 

 اما برو و بکن شهر این از اصال نبینمت، دیگه ...ممنوعه

 .هسن   گ بیاد یادم نذار .برو
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چشم ...ترجمع هایشلب و شدند جمع اندگ هایشاخم

  .بست را هایش

 

 :افتادم راه دوباره زنان عصا اهمیت ن  

  !پوالد دیره دیگه -

 

 .شدم متعجب نگاهش غم از و چرخیدم سمتش   

 :داد تکان طرف دو به را رسش

ه یادت که ببخشید -  ییک گناه که ببخشید کیم، من نمی 

 من فهمیدییم وگرنه پوالد نیسن   خون   قاض   ست،دیگه

  .حرفام این از هیچکارتر

 

 :زدم پوزخندی

 ...ندارم باورت -
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 :شد نزدیک آرام

 ببینتت، خوادنیم تارخ ...نیسن   مجبور باش، نداشته -

 حوایل چرخیدن فعال کامال، نه اما شده خایل برش و دور

 .ممنوعه تو برای تارخ

 

 

 

. 
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 تیر آخر   لنا عسگری
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 که بیچاره پیام که بستم را در محکم و شدم ماشی    سوار

 :پرید جا از بود همراهشتلفن در گردن تا رسش

 چیشد؟ .داداش تریواش -

 

 را اماشاره انگشت و گذاشتم گوشم روی را همراهمتلفن  

 :گذاشتم دهانم و بین   روی

 .کن روشن !هیـــــس -

 

 .کرد روشن را ماشی    و انداخت باال را هایششانه

 

 ...ال -

 

 :شد بلند فریادم و گرفتم توان انگار صدایش شنیدن با

 میــزنه؟ زر چـــی این -
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 :گفت بدخلق   با کشان پوف جلیل   

 زده؟ زر گ پوالد، آق پایی    بیار صداتو -

 

 :ساییدم دندان   

 .کردی ماشی    سوار خودت با که همون   -

 

 :گفت لب زیر که شنیدم را صدایش

  کردی؟ چیکار باز آذر ...هللا اال اله ال -

 

 :شد بلند جانبش به حق صدای   

 .بیا آسه برو آسه گفن   ...که نکردم کاری کردم؟ چیکار -

 کنم؟ باز خوایدیم شما بستم رو دهنم من که حاال

 

 این و نکردی کاری تو .نکن زبون   بلبل شو ساکت -   

 آتیش؟ رو اسپنده شده
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 مگه؟ کیه -

 

 .پوالد -  

 

 :شد بلند صدایش شده عاض

 .ندارم خالض شوهر و زن این رسر  از من خدایا اوف -

 این خدا کرده تارخ اسی   منو خدا چرا که کردم ناشکری

 به گفتم بهت ج   .تنم به کوبید و چوب کرد رو دوتا

 برخورده؟ قبات تریش

 

 :بستم چشم و گزیدم لب   

 جلیل سلیطه، یزنیکه نیسن   جلوم کن شکر رو خدات -

 بگو فقط ندارم وحیسر  یسوسکه خاله اون با حرق   من

 ببینه؟ خوادنیم دیگه که ج   یعن  
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 :گرفت خود به شده عاض حالن   جلیل یخسته صدای

 ببینه؟ خوادنیم ج   بزن حرف درست -   

 

 پیام بزنم؛ حرف واضح کامال پیام وجود در توانستمنیم   

 دهان در هایمحرف خانه به نرسیده است قوی آنتنش

 .چرخدیم مادر

 :گفت آذر که کشیدم پوق  

 بهش بود گفته تارخ ...تارخه منظورش ...میدونم من -

 .گفتم بهش منم نره برش و دور بگیم

 

  حسان   مرده !زگ -
 
 نیسن   واقف هوا رو رفته طرف زندگ

ت کرد بد .کنهیم تکله از پوست ببینتت انگار،  کرد؟ خی 

 

ون حرص پر را نفسم     :دمیدم بی 

 .دونستیم اون جلیل -
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 اوضاع کردنیم فکر ویل کن   چیکار قراره داشت خی   اره -

 آزادش که وقن   تا نباش حوالیش فعال .بشه بد انقدر

ه، آروم و کنیم  سیم فشار شدت از طرفش، نرو اصال بگی 

 .زندون تو کرده تشنج کرده قایط پیچاش

 

 تحملش رسحد گذشته از  تارخ .دادم تکان تاسف از رسی

 تنش تمام کرد،یم باد رسش هایرگ رسیدیم پایان به که

 فقط هایشچشم از و ریختیم عرق گرفت،یم لرز

 نه اگر هیچ که رسیدیم هایشقرص اگر ماندیم سفیدی

 داشتم را چی    همه انتظار من .رسیدیم تشنج به کارش که

ار تنهان   از او .شود تنها تارخ زیاد اینکه جز  .است بی  

 

 :دادم تکیه صندیل به

 .میکنه آزادش گفت هامون باشید، مراقبش -

 

یم داریم فعال خب خیله -  کاری میشه ببینم بیمارستان می 

 .زیاد عزت .نه یا کرد
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 .خدافظ -

 مغزم و دادم تکیه صندیل به را رسم و کشیدم پایی    را تلفن

 .کشاند روز آن سوی مرا

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#
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 عسکری_لنا#

 

 

 «بک فلش»
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 .کرد حساب روت میشه مطمئنم حال هر در و همیشه -

 :کردم خیس را هایملب

 که کاری هر من ...هامون میکن   اشتباه داری رو بار این -

 رهان   اون از بعد و ستستاره خاطره واسه کنمیم دارم

  ...تارخ

 

 

 خون   به را تارخ نام آوردن هنگام اشچهره شدن درهم

 :دادم ادامه و کردم احساس

 به نیستم حاض   دیگه من میدونیم خوب دومون هر -

 .کنمنیم ریسک دیگه زندگیم رس من .برگردم قبلیم شغل

 

 :کوبید امسینه به چندبار را شده لول ینقشه

نیم حرف راجبش بعدا -  .می  
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 مانند را هامون شدیم مانع احساش ...برود که چرخید

نیم تارخ ماجرای رس ،کنم صحبت او با و ببینم گذشته

 .کنم اعتماد او به توانم

 

 :رفت باال کیم صدایم و گرفتم را بازویش

 !هامون -

 

 از پر که کرد اطرافمان و دور به نگایه و چرخید سمتم   

 .بود مامور

  .بزن االن داری حرق   نیست، حالیم بعدا من -

 

 :زد دودو هایشچشم

 !پوالد؟ نداری اعتماد -

 

 :دادم تکان طرف دو به را رسم مکث با   
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 تارخ دوره هامون .کرد اعتماد ن   رو من دنیا ...نمیتونم -

 پیشه چهارساله برای پیش چهارسال ماجرای بکش خط رو

 گردییم تارخ از اتو یه دنبال میدونم .میشه تموم امروز و

ش که  !حن   ترگناهن   من از گناه،ن   اون !نه اما کن   اسی 

 

 :کرد اطرافش و دور به نگایه   

 به وای ...ویل کنهنیم آرومم انداختنش گی   مثل هیچ   -

 .گذرمنیم پوالد، ببینمش اینجا اگر روزش

 

ب به را بازویش ون دستم از ض   و افتاد راه به و کشید بی 

 .شد دورتر و دور

 

 .بگذره خی   به ج   همه بذار بابا اره؟ کال داری کرم پوالد -

 

ه نامطمی    و چرخیدم عیل سمت  :شدم اشخی 
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ان   تنها برم، و بکشم پر خوادیم دلم عیل -
 مانع که چی  

 دوتا این امنیت .تارخن و ستاره بمونم اینجا االن تا شدن

 .کردمنیم همکاری هامون با سیاه سال صد نبود مهم برام

 

 :کرد نچ  

 ...داییته -

 

 هامون به و چرخاندم رس دادم، تکان طرف دو به را رسم

ه کردیم چک را نقشه داشت دوباره باز که  :شدم خی 

 تارخ از میکشه بو داره ندارم، رو گذشته اعتماد بهش -

ش و کنه پیدا اتو  .کنه اسی 

 

 :کرد نچ   باز

 ببینه خیابون تو رو تارخ االن وحدن   رسهنگ بابا بیخیال -

 .داره پخ و پشم کیلو یه مردک شناسه؛نیم
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 :زدم خندینیش

 .بود کرده اصالح جدیدا انگار دیدمش که بار آخرین -

ی  .نبود پیش مدت یه پشم و ریش اون از خی 

 

 :کشید ایخمیازه

ه ِگلش این نباش نگران -  همون   دیگه روزه دو حاصلخی  

 .بود که میشه

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۴۰۹_پارت#

 عسکری_لنا#
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 همان از تارخ گفتیم راست زدم؛ حرفش از خندی ته

 کردیم وقن   و کردیم اصالح دیردیربه و بود پرمو کودگ

 که انگار .شدیم دور همه از و زدیم حرف کیس با کمی  

 .بکشد خجالت

 

 برای عیل و نشستیم دیگر هم کنار هاصندیل روی   

  مانیتور به من و ریخت آب خودش
 
ه بزرگ  که بودم خی 

 و شدیم روشن و خاموش آن روی قرمزی ینقطه

 .دادیم نشان را ماشی    سه آن موقعیت

ی  این بالخره بود نمانده سلیمان افتادن گی   تا چی  

 عیل بکر فکر با اگر .شدیم تمام ساله چندین ماموریت

 جاسازی ماشی    زیر در را اسن  ج   توانستمیم عمرا نبود

مش؛ خود با حن   یا و کنم  بی 
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 مال نمیدانم و دادیم بو شدت به که جوران   صبح از

 انگشت الی را اسن  ج   بودم، پوشیده را بود قرن کدام

 اگر جوراب بوی آن با عیل قول به .بودم گذاشته پایم

 
 

ممکن کشید، که بکشد بو را تنم هم سیک  گی   است غی 

 .بیفتم

 :انداختم عیل به نگایه

 .سوال یه عیل -

 :ریخت دیگری آب لیوان

 ها؟ -

 

 کرد؟ دفن کجا رو باباش تارخ -

 

ه و چرخید تی    سوالم با  پس و زد پلک صدان   و شد امخی 

ون را نفسش عمیق   مکث از  :دمید بی 

ی -  ندونه تارخ اگر حن   مطمئنم اما .نشد جسدش از خی 

 .میدونه مادرش
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 .کشید رس را آب

 :خاراندم را امپیشان  

 .ندونه تارخ عجیبه -

 

 :داد تکان دوطرف به را رسش

 .نیست عجیب باشه زنده سلیمان مثل کیس وقن   -

 

 .دادم تکان شحرف تایید به را رسم

 

 .رسید موقعیت به سوژه قربان -

 

 فشنگ مانند حرف این شنیدن با من و شد پا به ایولوله

 هایحرف به باید که زیرا ماند عیل اما، شدم کنده جا از

 بر از را هایشحرف من مانند اگر حن   دادیم گوش هامون

 .بود
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 روشن را ماشی    و شدم عیل ماشی    سوار رسعت به   

ون مقر از زیادی یعده نکشید طویل که کردم  آمدند بی 

ن   هامون و دویدیم سمتم سیمن   با که دیدم را عیل و

  .زدیم حرف بلندبلند و دادیم تکان درهوا را سیمش

 با عیل کندم، جا از را ماشی    نبسته را در و شد سوار عیل

 دیگرش دست با و گرفت را در باالی یدسته دست یک

 .بست را کمربندش

 

  وار دیوانه
 
 آن در هامون که ماشین   کردم،یم رانندگ

 .گرفت قرار سقف روی آژیرش و آمد جلویم بود نشسته

 

 

 

. 
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 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۴۱۰_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

ممکن اصال بود، جاآن سلیمان  بدون ایمحموله بود غی 

 جز نداشت اعتماد کسهیچ به او شود رد مرز از نظارتش

 .آیدبریم او از هرکاری دانستیم تارخ،

 با هامون و شدند متوقف مرزی خط روی دقیقا هاماشی   

 اما، شوم پیاده خواستیم دلم کشید،یم هوار بلندگویش

 !نه یا امپوشیده را امضدگلوله آیدنیم یادم و نبود ممکن

 

 از غذان   مواد دیدن و طرف یک از هاماشی    شدن باز    

 .بود کردهدیوانه را موادیاب هایسگ دیگر، طرف یک

لشان یم که هان  ماشی    و مردم بود، شده سخت کنی 
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 و بودند شده متوقف همه شوند رد مرز از خواستند

ند، پناه جا یک خواستیم هاآن از مدام هامون  بگی 

رشان به اینجا هم آن بودنشان  .بود ض 

 

د رسعت به ایمسئله یادآوری با     با و کردم باز را داشی 

 و پوشیدمش رسعت به و زدم خندینیش کاله، دیدن

ون ماشی    از .پوشاندم را امچهره  هامون سمت و پریدم بی 

 آخرین نگرفتنش و سلیمان ندیدن بود، قرارن   که دویدم

ی  .کردیم فکر آن به که بود چی  

 

 رسعت به چرخید سمتم برزج   که گرفتم را اششانه

 :گفتم

 ...جانهمی    مطئنم من -

 

 :زد داد

 !کجا؟ -
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یم تلف را وقت نباید انداختم، نگایه اطرافم و دور به   

ون شلوارم پشت از را اماسلحه کردم؛  :کشیدم بی 

 .نمیدونم -

 

وع هافنس کنار از رسعت به      و کردم دویدن به رسر

 چسبیده مادرش پای به که افتاد گریان کودگ به نگاهم

 .بمانند جااین نباید هااین .بود

 :شد بلند همزمان عیل و هامون داد صدای

 .نرو !پوالد -

 

 کیس از بگذرم؟ مدت همه این از بعد .نبود جایز ماندن

 بگذرم؟ کرد خراب را زندگیم که

 !ابدا 
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 که شدم کشیده محکم پشت، از بازویم شدن کشیده با  

 .افتاد «بالدی رسهنگ» به نگاهم

 :زد داد

؟ کاری دادم اجازه من -  کن 

 

ام ادای رسعت به بالدی رسهنگ دیدن با هامون      احی 

 .کرد

 

 :کرد نگاه هامون به خشم با بالدی رسهنگ

ه؟ اینجا -  شهر، تو گردنبریم االن همی    آدما این چخی 

 پس؟ میکن   داری غلط چه اینجا

 

 ...رسهنگ جناب -

 

  :زد داد باز و کند نطق هامون نگذاشت
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 نشه تموم درست اگر منه ماموریت آخرین این وحدن   -

 .شیدیم توبیخ همتون

 

ون رسهنگ دست از محکم را بازویم  دور و کشیدم بی 

  چرخیدم خودم
 
مندگ  اولی    را مقابلم در هامون بودن رسر

 .دیدمیم که نبود بار

 

ه دیدن با ناگهان  با شد ناپدید دیوار پشت که سیایه چی  

 :دویدم کرده رم اسن   مانند و زدم داد توانم تمام

 .اونجاست -

 

 

 

. 

 

 آخر_تیــــر#
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 ۴۱۱_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 گذراندم رس از که تلچ   روزگار به بیشی   که لحظه هر

 و فرد آن کشی    برای شدمیم حریص بیشی   کردم،یم فکر

اسلحه که شد دار برگ و شاخ وجودم در آنقدر حس این

 و بالدی رسهنگ هوار و داد مقابل در آوردم، باال را ام

 صدای دادند،یم مرد آن به ایست دستور که هامون

 و شد پاره مرد یشانه پوست و پارچه .رفت هوا به شلیکم

ون که بود خون  فقط که بود یایع   آنقدر اما، پاشید بی 

 تی   خواستمیم .نایستد اما، گرفت را اششانه و زد فریاد

 مقصد به را ما گذاشتمیم باید شد،نیم اما کنم در دیگری

 .خواستمیم را کاری اصل من برساند

 

 :شد بلند مرد داد صدای هوان  
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 !...کنیــد فرار -

 

 

ی کنم کاری بخواهم اینکه از قبل لحظه همان     از تی 

 فریاد، صدای .کرد پاره را مرد زانوی پشت  شد، رد کنارم

 هاماشی    گاز صدای و سو آن از مردم هیاهوی و جیغ

 .بدویم تررسیــــع شد باعث این و شد بلند

 

 

 هدف را مرد گردن اشاسلحه پشت با رسعت به عیل   

 باد و برق رسعت به هامون و کرد بیهوش را او و گرفت

وع  دیوانه که کرد هان  ماشی    سمت کردن شلیک به رسر

 .بودند درآمده حرکت به وار

ون ماشی    یشیشه از فردی موقعه همان  وع و آمد بی   رسر

 و رفت ترعقب ماشی    سمت نگاهم هوان   .کرد شلیک به

 بود گرفته هدف مرا که افتاد سلیم نجس نگاه به نگاهم

 .کرد شلیک ...و
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. 

 

 آخر_تیــــر#

 ۴۱۲_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 و درید را بازویم که کردم حس را ایگلوله موقعه همان

ی  که کشیدم ایعربده درد از و کردم در نشانن   تی 

 که افتادم زمی    به و پیچید پایم در بدی درد بالفاصله

 که نکشید طویل و کرد در تی   چندین بالدی رسهنگ

 هایشچرخ از ییک بود نشسته آن در سلیم که ماشین  

https://t.me/VipRoman


 تیر آخر   لنا عسگری

EXCHANGE GROUP کاری از 

 شد ماشی    زدن غلت به منجر ماشی    باالی رسعت .ترکید

 صدای چنان و کرد برخورد اشکناری ماشی    به و

 بعدی ماشی    که رفت هوا به آتیسر  و شد بلند انفجاری

 .شد منفجر هم

 را چهارنفرمان هر انفجار گرمای و موج که شدم خی   نیم

 بعد ایثانیه و کرد بلند درد از مرا داد و انداخت زمی    به

 صدای و شدند رد رسعت به کنارمان از پلیس هایماشی   

 .رسید گوش به دوری مکان از هلیکوپی  

 

 بازوی عیل و آمدند سمتم رسعت به عیل و هامون   

 :کشید باال سمت و گرفت را سالمم

 !پوالد -

 

 :شد بلند هامون فریاد صدای   

 .کنید خی   رو اورژانس -
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 مزدان   ماشی    به نگاهم که داد تکیه خودش به مرا عیل

 شبیه بیشی   اشراننده و بود ماشینم شبیه زیادی که افتاد

 .بود تارخ

 :زدم چنگ را عیل دست

 !...عیل -

 

 از ماشی    موقعه همان که کرد دانبال را نگاهم سوی   

 را خودش تارخ که بود نایستاده هنوز و شد رد کنارمان

ون  :زد فریاد هامون که زد چنگ را موهایش و کرد پرت بی 

 !رسباز ...کن  یم غلط چه اینجا -

 

ه را سلیمان  ماشینش از سوختندیم که ماشین   دو به خی 

ون ه جز به او از واکنیسر  از دریــــغ و کشیدند بی   بودن خی 

 این در شدند،یم کشیده زمی    روی پاهایش و هاماشی    به

 بود؟ عالم
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 :کوبیدم عیل زانوی به را دستم   

 !تارخ ...برو ...برو آه ...عیل -

 

 

 

. 

 

 آخر_تیــــر#

 ۴۱۳_پارت#

 عسکری_لنا#

 

 

 

 .بود ماجرا تمام این -
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 اعماق از آیه گذرانده رس از اتفاقات از متاثر ستاره

 :کشید وجودش

 که جوری !رو سلیمان به تارخ یعالقه فهممنیم واقعا -

 چرا نداشی    باهم خون   یرابطه هااون شدم، متوجه من

 کردهیم بدبخت رو مردم که آدیم یه مرگ خاطره به باید

 !بشه؟ بد حالش انقدر

 

ه حیاط به و چرخاندم را رسم     یرابطه اینکه .شدم خی 

 دارم امید اما، دانمنیم را بود حایل چه در اکنون تارخ و من

 حق پرسش و آدم این مرگ .شویم گذشته مانند باز که

 یقی    به قطع است هفته آخر همی    سلیمان دادگاه .است

ین و بود نخواهد اعدام جز حکمش  این  سلیم گناه کمی 

 چند ینقشه خاطره به من با دشمن   و کینه رس از که بود

 روز آن به را من زن تا کرد اجی   آدم هامون، پیش سال

 .شد موفق و بیاندازد

 

 !پوالد -
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 :چرخاندم سمتش را رسم   

  بله؟ -

 

 خییل صدایش شد درهم هایشاخم و شد جاجابه کیم   

 منتظره غی   سقط آن دانستمیم خوب اما، آمدیم در کم

 اشخونریزی و درد دارد چقدر و شد تمام بد برایش چقدر

 .کندیم تحمل را

 میشه؟ ج   آذر -

 

 زمی    روی پایم، درد از درهم هایاخم با و کشیدم پوق     

 حواسم که آمد فشار اعصابم به امروز آنقدر .نشستم

 .است داغان پایم نبود

 

م اون کن ول ستاره -
ُ
  ا

ر  مردم با هاشچشم ...رو رسر

  حرف زبونش رو دارن، رسجنگ
 

 به امروز چرخهنیم قشنیک
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ی تو تارخ خاطره  گفتمنیم بود ور اون به ور این از کالنی 

 .کردنیم ول کی    آزادش قراره

 

 :خاراند را اششقیقه

ه، تارخ دست تو خواهرش داره، حق هم اون -  تارخ اسی 

 رس نیست معلوم .اومده رسش بالن   چه نیست معلوم هم

 .میاد ج   خواهرش

 

 :بستم را هایمچشم و کشیدم دراز آهسته

  هدفم من -
 
 رو بعدش به این از ...بود تارخ و خودم زندگ

 .خودش خدای و میدونه تارخ

 

 ...داره خدا هم آذر -

 

 :چرخاندم سمتش را رسم و کردم باز چشم
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م کارگر ستاره ...داره اره -  بریم کنیم راهروبه رو خونه بگی 

  ن  
 
 مون؟زندگ

 

 :زد ریزی لبخند

؟ کار بری کجا خواییم بعد به این از ...اره -  کن 

 

  همی    به پاشیدم رویش به لبخندی
 
گربه آن فکر از سادگ

ونش وحیسر  ی  به که کردم محبت خییل من .کشیدم بی 

 خاطره به بود مانده کم نکشتمش، و کردم رحم او

 .برود در دستم از کن خراب خانه نامرد آن اشدلسوزی

 به نیستم موظف من بس، و است تارخ دست زیر آذر

 .کنم خرج نگران   زن این خاطره

 

نم قنادی مثال ...خطرن   کاره یه - ین   یا می    یا فروشر  شی 

 .شعبه چندتا با فودیفست
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  لبخند
 
 :نشست هایشلب روی بزرگ

 ...مشاور پیش بریم بعدشم ...عالیه -

 

 :زدم چشمیک و دادم تکان رسی

 !بدیم آزمایش بعدشم -

 

 :انداخت باال ابرون     

؟ آزمایش -  ج 

 

 :دادم تحویلش لبخندی

  ببینیم که -
 
 .نه یا کنیم شلوغ رو خونه داریم آمادگ

 

 آخآخ به نماییسر  که کرد پرت سمتم و برداشت را بالشتش

 .افتادم کردن

 .بچه تا کو حاال ...رو خودت کن جمع -
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 :زدم خندیته

  حیوون منظورم شاید -
 

 .بود خونیک

 

 :کرد پرت سمتم و برداشت را دوم بالشت و زد جییع  

 ...خییل پوالد -

 

 :شد ساکت در پشت از پروانه صدای با هوان  

 که هاشجیغ بخوره، خانم این پزیمیم ما !واال خوبه -

 .خوبه خییل حالش میگه

 

 خنده زیر من و چرخاند حدقه در را هایشچشم ستاره

 .زدم

 

 
 

  قشنیک
 
 نبودند، اگر که بود مشکالتش همی    به زندگ

 
 
 زیبان   به عشق   عشق، چاشن   گرفت،نیم چاشن   زندگ
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 ابری همیشه آسمان یستاره تک ستاره، آرام و ریان   نگاه

 یک امید تمام اما، باشد سو کم گایه شاید ام؛گرفته و

 .است من سیایه به مردی

 

 

 

. 

 

 ⛓ آخر_تیــــر#

 ۴۱۴_پارت#

 آخر_پارت#

  عسکری_لنا#

 

 

 «بعد ماه یک»
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 یگره رسعت به جدیدمان یخانه در صدای شنیدن با

 لبخند اشاحتمایل واکنش از و کردم سفت را رورسی

 
 
 گزیدم را هایملب رسعت به که شد ظاهر لبم روی بزرگ

چشم دندانم، روی رژم رد دیدن با که کردم رها آرام و

 رسعت به و کوبیدم رسم به را دستم شد، گرد هایم

 .پاکیدمش

 برای حن   که ایعشوه و ناز با و کردم مرتب را لباسم

ون اتاق از رفت جلو بود دارخنده خودم  از بعد و رفتم بی 

  هااتاق از هال یکننده جدا یپله سه راهرو، از شدن رد

ه و دادم تکیه هال دیوار به و رفتم پایی    را  با سقف به خی 

 :گفتم عشوه کیم

 !پــــوالد -

 

 .چرخید سمتم کردم احساس   

نیم باال هم بلندشبلند هاینفس صدای ثانیه چند برای

ی از احتماال آمد،  .بود عصن   چی  
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ه او به و گرفتم گاز باز را امخورده ماتیک لب  که شدم خی 

 .زد خنده زیر بلندی صدای با هوان  

 .لرزاند اشخنده با را خانه این بدن و تن کردمیم حس

 صدا این  کجا؟ تلفن پشت یخسته صدای آن اصال

 !کجا

 

  آمد، جلو آرامآرام بود خندیدن حال در که طورهمان   

 اما کردنیم استفاده عصا از دیگر و بود شده بهی   پایش

 .زدیم ذوق در خییل اشبخیه جای

 

 و چرخاند خنده همان با و برد باال گرفت، را دستم   

 کمرم دور را هایشدست گرفتم، قرار رویشروبه باز وقن  

 :پیچید

 نیم خانم حاج -
 
ی اینقدر گ  از رو اختیارم من کن  یم دلی 

 میدم؟ دست
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 :خندیدم ناز با مثال و آرام   

 .دادی دست از رو اختیارت بازار تو روز همون از تو -

 :زد خنده زیر دوباره

 .کیسر یم منو تو آخرش ستاره آخ -

 روز آن که رورسی بگذرم، ازت امشب عمرا تیپت این با

 امشده رنگ موهای که کرد باز را  بودیم خریده بازار از

 .بلوند کرد؛ خودنمان   بیشی  

 و کنم رنگ را موهایم خواستیم دلم روز آن چقدر

 جمعه شب بود، شده رنگ موهایم امشب اما، نذاشت

 !پوشیدم خواب لباس با را رورسی آن برایش و بود

 

 .کرد نوازش کیم را موهایم انگشتش با   

؟ عصن   شده باعث تارخ از غی   به ج   بگو اول -  بیسر

 

 :گرفت خود به غیم چاشن   لبخندش   
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 خودش کنهیم سیع سخت دیدمش؛ دور از امروز !تارخ -

 رو اعصابش اختیار گفتیم جلیل کنه، جور و جمع را

 لب کردن دعوا برای جز و شده حرف کم خییل و نداره

 اما، بار این کنه جمعرو خودش خوادیم ویل کنهنیم باز

 .بهی  

 

 در و بوسیدم را اشگونه ایستادم، پاهایم یپنجه روی

 :گرفتمش آغوشم

  نیست، بد همیشه ویل سخته، تغیی   -
 
 بوده سخت زندگ

 .میشه تموم هم سخت و

 

 :زد لب آهسته گوشم زیر

وع یه -  شاید ...باشه سخت هرچند خوامیم باهات تازه رسر

 !دارم دوست ...تهش تا میدونم اما بیارم کم

 

 :کشیدم کلماتش آرامش از عمیق   نفس   
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یم تمومش کنیم،یم درستش باهام ویل بیاریم کم شاید -

 .کنیم

 

 :کرد همراهم خودش با و خورد تکان وارگهواره و آهسته

 ...رسید رس به کالغمون -

ه و رفته عقب  :شدم خمارش هایچشم یخی 

وع رس از -  .دارم دوست منم ...کنیمیم رسر

 

 

 پایان

 ۱۰:۳۲ :ساعت

 ۱۴۰۱/۴/۹ :تاریــــخ
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