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 :خالصه

های شهر پنهان کوچهپسهایی که در کوچهنگاه کرد. واقعیت "ایتخدیرهای ثانیه"ی جور دیگر باید به پرونده

ی نامعلوم کلید حل این معما و پروندهیکی از افرادی است که به دنبال یافتن شاه« مهرداد جلیلی»اند. شده

ای معمایی کند. ولی پشت هیچ در بستههای زیادی را درگیر مییافتن این کلید در این راه آدماست. برای 

 .نیست

 .پ.ن: تخدیر مترادف موادمخدر هست

  

:خالصه
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ای که ای هزاربار ویرایش خورده. نسخهکه بشه تخدیرهای ثانیهای برای اینگفتار: تخدیرهای ثانیهپیش

 .های این دوسال منهحاصل تحقیقات سنگین و تالشخونید االن شما عزیزای دلم می

هاشه و به هیچ قشری واقعی و رفتن به دنیای شخصیتتخدیر قصدش آگاهیه و کمی دورشدن از دنیای

زده بشید و رمان دلتون کنه. بهتون قول میدم از اول رمان تا آخرش که قراره بخونید شگفتتوهین نمی

ای هم کامال خوبی رو اصال نداشته باشید چون تخدیرهای ثانیهرو نزنه. توقع هیچ شخصیت سفید و 

 (:هاش متفاوتنخودش هم شخصیت

  عالمه الو یو داریدیک

 »ماهک )آیدا نایبی(«

 

ها کسی جان... نه! سخت در اشتباهید، زیرا به این سادگیگلوله و جسمیتاک ساعت، یکمقدمه: تیک

های ها را منحرف کند. گلولهقهرمانی نیست که مسیر گلولهمیرد. در این موقعیت خبری از هیچ نمی

کنند؛ شاید هم داشته باشد! مشخص ای در جانی که دیگر ارزشی برای حیات ندارد نفوذ میسمی! ثانیه

توانی تکان شود، دیگر جایی برای تعلل نیست. حتی نمیی گداخته نزدیک مینیست. زمانی که گلوله

توانی خورد یا نه! میبازنده! کسی که گول میکنی. تو تماشاچی هستی. یکبخوری. فقط باید تماشا 

 !گردانتوانی آدم باشی بدون هیچ روانکه نه! میقهرمان یا اینبرنده باشی، یک

 ی بیرونی در ماشینش پشتدستش روی بدنهبود و با کفی ماشین بیرون آوردهدستش را از شیشه

ساعتی پارک طرفه و خلوتی که ماشینش حدود نیمسوءظن به خیابان یکزد. با سرِهم، ریتمیک ضربه 

کرد. به آیینه بغـ*ـل ماشین سمندش دست کشید تا کمی از گرد و شده بود، گذرا، اما با دقت نگاه می

ای غبار روی آن کاسته شود. پوفی کشید و آرنجش را بلند کرد. شیشه را باال برد. صدای زنجیر دوچرخه

ای ای الغراندام پشتِ تَرک دوچرخهخودش آورد و باعث شد دوباره به آیینه خیره شود. پسر بچهاو را به 

رنگ نشسته بود. هنگامی که به ماشین او نزدیک شد، ترمز کرد. با دوضربه به شیشه باریک و دودی

ی پسرک ی ماشین را پایین کشید و به صدای تازه به بلوغ رسیدهباعث شد که به خودش بیاید. شیشه

 :دادگوش
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 مهرداد جلیلی؟ -

کرد. مهرداد در تعجب و پسرک حین حرف زدن، مدام به چپ و راستش بادقت و بدگمانی نگاه می

ای کرد و دستش را سمت بخاری ماشین برد. روشنش کرد و به پسرک با شوک مانده بود. تک سرفه

 :لحنی دوستانه گفت

 اومدی؟من با پدرت کار داشتم، تو چرا به جاش  -

 .رو، با چشمان روشن و سبزش به مهرداد خیره شدپسرک سبزه

 !خوای من بهت میدم، من و پدرم نداریم کهشما کاریت نباشه، جنس می -

که بچه بود؛ ولی بسیار گستاخ و بدزبان بود. مهرداد دید که زد. این بچه با اینمهرداد پوزخندی

 :ای باال انداخت و پرسیدتواند از این راه او را خام کند، شانهنمی

 .دونمخب، تو و پدرت ندارین درست؛ ولی من حتی اسمت رو نمیخب -

 .مسلم -

مسلم با صالبتی که در کالمش بود، نامش را بیان کرد. مهرداد خندید. پسرک در دل خود گفت 

رزو باحسرت به صدای مرد جوان گوش داد. در دل خویش آ« پولدارها چه صدای دلنشینی دارند.»

کاش در جوانی صدایش به زیبایی نوای این مرد باشد. مسلم سر به زیر انداخت و از کرد که ایمی

 .زد را بیرون آوردرنگ که به ک*بودی میای بنفشاش، بستهآستین بلوز گشاد و کهنه

شد.  نگاه مهرداد منتظر و کنجکاو بود. پسرک بعد از بیرون آوردن آن بسته به چپ و راست کوچه خیره

خلوت بود. تنها پیرمردی که با دلش مانند سیر و سرکه درحال جوشیدن بود. خیابان خلوت

زدن و گذرکردن از خیابان بود، به چشم سفیدش و آن عینک به ظاهر زیبا و شیکش درحال قدمعصای

با ی مهرداد گذاشت و خورد. خیال مسلم راحت شد. بسته را به سرعت به دستان روی هوا ماندهمی

 :کارانه گفتلحنی طلب

 پول بسته رو آوردی؟ -

رنگ ماشین باال کشید. دستش را در مهرداد زیرکانه لبخندزد و کمی خودش را روی صندلی مشکی

ی مسلم ای پول از جیبش بیرون آورد که از نگاه مشتاق و برق زدهراست شلوارش فرو برد، دستهجیب

هایی که ی گنج بود. بستهاد در نظر مسلم مانند صندوقچهی کوچک در دست مهردماند. بستهدور نمی

ی پول را در دستش اش بودند. مهرداد به چشمان مشتاق او خیره شد و دستهمنبع درآمد خانواده
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که سواد ها را از دستان پهن مهرداد قاپید. با آنای پولسرعت مانند ماشین مسابقهگذاشت. مسلم به

اش را تر بود. انگشتان سبزه و استخوانیپول برایش از آب خوردن راحت آنچنانی نداشت؛ ولی شمارش

 :زد و گفتشمرد. شمارش که به اتمام رسید، با شعف لبخندییکی ها را یکیکرد و پولخیس 

 .یک میلیون، درسته -

ی دوچرخهی لبشان النه کرد. مهرداد منتظر بود تا مسلم برود؛ اما او همچنان با هر دو تبسمی گوشه

 .سیما خیره شده بوداش ایستاده بود به مرد خوشقدیمی

 نمیری خونتون؟ -

 .ای را روی ل*ب مسلم آوردسؤال مهرداد لبخند مسخره

 .ترن، شما بفرماییدبزرگترها مقدم -

ی او. ماشین خاموشش را دوباره روشن اش گرفته بود. زبر و زرنگ بود؛ ولی نه به اندازهمرد جوان خنده

ی ماشینش را باال داد. مسلم نیز با دوچرخه از ماشین دور شد و به او و ماشین او خیره رد و شیشهک

ها در دستش مانند الماس سیاه، باارزش و حیاتی بودند. مهرداد آرام و محتاطانه ماشین را به شد. پول

 :کردحرکت درآورد و چند متری از پسرک جدا افتاد. زیرلب مدام تکرار می

 .له... ابله... ابلهاب -

تماس گرفت. با « فریدون»ای با عنوان موبایلش را با بلوتوث به اسپیکر ماشین متصل کرد و به شماره

دار زد و پس از چند بوق صدای پرتحکم و خشاش روی فرمان ماشین ضربه مینوک انگشت سبابه

 :فریدون فضای ماشین را پر کرد

 بله قربان؟ -

 .اش گذرا خیره شدی کنار صندلیهایش کشید و به بستهریه مهرداد نفسی به داخل

 حواست بهش هست؟ -

 بست میره. دنبالش برم؟ی تنگ و بنسمت یه کوچهقربان، با دوچرخه به -

موقع فریدون، خشم تمام وجودش را گرفت و با صدای بلند که به عربده شباهت داشت، با سؤال بی

 :گفت

 ان؟کار کنی؟ هخوای چیپس می -
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گفت تا هیزم آتش خشم او را بیشتر نکند. زیر فریدون پشت خط سکوت اختیار کرده بود و سخنی نمی

 .بیان کرد«بله قربانی»ل*ب 

*** 

 

صدا رو به روی پیچید. آرام و بیمحتاطانه قدم برداشت؛ جوری که تنها صدای باد بود که در کوچه می

خیره شد. چند نفری از همکارانش را دید که با سمند در نارنجی رنگ ایستاد. زیرچشمی به سرکوچه 

 .رنگ منتظر عالمت او هستندمشکی

 :ای را شنیدای به در کوبید. صدای نعشه و خمار مردانهچند تقه

 وقت باز مزاحم شده؟کیه این -

 :ای کرد و جواب دادتک سرفه

 !پور برای یه کاری مزاحم شدمآقای قلی -

 .کردیمجا زندگی نمیداشتیم که این کاری مردک! ما کارچه -

 :های بلندش کشیداش نشست و دست به ریشهای مردانهنیشخندی روی ل*ب

 .دونم که منظورم رو از کار فهمیدیشما بیا، می -

سبزه رو پیش چشم فریدون ظاهر مشخص در با سرعت باز شد و مردی با ک*م*ر خمیده و صورت

 :شد

 هان؟ -

 سیگار پُر کردهشدند و فضای خانه را بویهایش باز نمیمی او را ترساند. چشمهیکل رشید فریدون، ک

 :بود. سوتی بلند کشید و گفت

 !خوره مواد بزنیداداش، ماشاءاهلل بهت نمی -

 .چپش را باال برد و بِشکنی زدفریدون به ارامی دست

 . ...زنم، اما انگارنه من مواد نمی -

لرزان از اتاق بیرون آمد و چشمی به از ماموران نصفه ماند. مُسلم با پاییاش با رسیدن دوتن باقی جمله

 .کشیدند مواجه شدهایی که هرجای خانه را بو میمردهایی که با ژرمن

 چی شده؟ بابا؟ -
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رسید؛ زیرا او مشغول لگد انداختن به مامورهایی بود که پور نمیگفتن مسلم به گوش افتخار قلی« بابا»

 .کشیدنشاو را گرفته بودند و به بیرون میزیر ب*غ*ل 

 برید؟جا چه خبره؟ منو دارید کجا میاین -

ای که با پایی نم و سیگار باعث شد اخمی روی صورتش بشیند. پسربچهفریدون وارد خانه شد. بوی

 قدم به سمتشزد را ایستاده کنار چهارچوب در دید. سههایی که از زور بغض دودو میلرزان و چشم

 .برداشت و مچ نحیفش را گرفت

 بابامو کجا بردید؟ -

 کنه؟دونستی بابات چه کار بدی میعمو، می -

ی آتش پرت کرده باشند. با چشمی یخ به کورهخشم تمام وجود مسلم را پرکرد؛ گویی او را از تشت آبِ 

از دست او بیرون  فرستاد نگاه کرد و مچ دستش رازده به فریدون که او را با زور به بیرون میحرص

 :کشید

 !کار بد؟ یعنی چی کار بد؟ وقتی بابای من نون شب من و خودشو نداره چیکار کنه؟ هان؟ -

رویش را نگاه کرد. دستش را به سوخت! ترحم بار پسرک روبهزد، میهایی که میصدایش از فرط جیغ

 .رون آورد و به مهرداد زنگ زدسمت او دراز کرد و دوباره اسیرش کرد. موبایلش را از جیب شلوارش بی

*** 

 

ی داد. خیابان اصلی را دور زد و به کوچهی او میعصاب متشنج شدهاش نشان از ادرپیهای پینفس

رنگش را باز کرد و ی پیراهن مشکیعاری از هرگونه آدمی رسید. ماشین را از حرکت بازداشت. دو دکمه

رن آدم بود. تر کشید. عصبی بود، در مغزش اِکوی صداهای ناهنجار هزاصندلی را عقبکمی پشتیِ 

اش کشید. استرس و خشم مانند ماری وجودش را به دندان کشیده ای و آشفتهقهوهدستی در موهای

آمد. باد پاییزی میصدا بود و تنها صدایاش را باز کرد. کوچه خلوت و بیهای بسته شدهبود. پلک

اش ا در جیب کت مشکیاش پیاده شد. موبایلش رمدادیموقعیت را شکار کرد و از ماشین سمند نوک

وزید، گویا دلش پر بود. باد در موهای ترسناکی میمحکمی بسته شد. باد با صدایگذاشت. در با صدای

توانست نفس بکشد. جانی در روز در سال مانند امروز و این ساعت میرقصید. شاید تنها یکبلندش می

ی شیرینش بیرون موبایلش او را خلسه یبطنش تازه شد و او را به وجد آورد. ناگهان صدای ویبره
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 :ی اتصال را ل*مس کردکشید. ناچار و ناگزیر موبایلش را برداشت و دکمه

 بله فریدون؟ -

نفس می زد؛ گویا از چیزی شاد بود. مهرداد گوشش را تیز کرد که صدای او باعث شد فریدون که نفس

 .تر از نفس قبلیبار عمیقعمیقی بکشد، ایندوباره نفس

 .گیرشون کردیمقربان، دست -

قدر عجله و استرس داشت که در راه، نزدیک وقت سوار ماشین شد و حرکت کرد. آنمهرداد بدون اتالف

راستش را به صندلی شاگرد به دوبار مرز تصادف کردن را طی کرده بود. درحین رانندگی کمی دست

ی ماشینش رها کرد و بورد شلوغ و پر از وسیلهانگیز را داخل داشی کبودرنگ و نفرتدراز کرد و بسته

رسید. از چند آباد نسبت به چندساعت قبل پرهیاهوتر به نظر میدرش را م*حکم بست. خیابان نازی

ای بود، شلوغ و پر تردد. نفس آباد چنین محلههایی خودروی او را احاطه کرده بودند. نازیطرف ماشین

ریختند. دانه از پیشانی صاف و بلندش پایین میآمد. عرق سرد، دانه هایش بیرونپرصدایی از اعماق ریه

توانست بیش ازاین وضعیت را تحمل کند. پایش یا در این اقلیم سوزناک و آلوده، گرمش شده بود. نمی

ها را به رگبار گفت و خودش و رانندهمی« باباییای»روی پدال ترمز بود یا پدال گ*از. با هرترمز 

رفت. دستش را سلول اعصابش راه میبهها روی سلولخراش اتومبیلست. صدای بوق گوشبفوحش می

ی دودی را ی پنجره ماشین گذاشت، شیشهاش کشید، آرنجش را روی لبهایهای قهوهریشبه انبوه ته

 :ی ماشین، پراید سفید رو به رویش غریدپایین کشید. طاقتش طاق شده بود. زیر ل*ب به راننده

 .ود باش دیگه گاریچیز -

ای به مهرداد بخشیده بودند، باالخره راهی که توسط دوماشین بسته شده بود، باز شد. گویا جان دوباره

نه گذاشت و نه برداشت، پایش را روی گ*از فشرد و ماشین مانند جگوار تند و باسرعت به پرواز درآمد. 

ده آن را پوشانده بودند، تمیز کرد. پس از های سرد مانند پر*اش را که عرقبا پشت دست، پیشانی

بزرگ و روی درب پارکینگی پلیس رسید. اتومبیلش را روبهآور به ادارهفرسا و جنونی طاقتدقیقهده

زیر کنار درب رنگ متوقف کرد. سرباز بلند قامت و الغری که دست به ک*م*ر و سربهسبز لجنی

 :خود قرار دادزد را با صدای بلند مخاطب ورودی قدم می

 .علیاری، ماشینم رو ببر داخل پارکینگ خودم عجله دارم، قربون دستت -

سمت خودروی نظامی گذاشته و بهتوانست به باال دست خود نه بگوید، به او احترامسربازجوان که نمی
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 .مهرداد راه افتاد

روح مخوف و بید. سالنهای نسبتاً رسمی و براقش به داخل ساختمان دویمهرداد تند و فرز با کفش

شد. ها در راهرو بازتاب میاداره را جلوی روی خود دید. صدای داد و بیداد مراجعین، گریه و یا خشم آن

ای کرد و صورتش را جدی و خشک نشان داد. چشمانش در دست از دویدن کشید و تک سرفه

ی سرگردین، دختری با چهرهی سمت چپ سالن، کنار اتاق یکی از چرخیدند. گوشهجای سالن میجای

پر از رنگ و لعاب باموهایی بیرون ریخته، با وسواس و حالتی نامتعارف چادرخاکستری و رنگ و رو رفته 

جنبید؛ گویا آدامسی در د*ه*ان وار میرا روی گیسوان زردرنگش انداخته بود. تندتند دهانش چندش

اندیشد، چیزی میشد تشخیص داد به چهیای که نمبا چهره های زن ادارهداشت. یکی ازسرجوخه

هایش را به دست دختر و دیگری را به کوچک باز کرد و یکی از حلقهبند فلزی را با کلیدیدست

 .ای که روی آن نشسته بود بستی صندلیدسته

 :کشید و با فکی منقبض غریددختر خصمانه و باحرص به مأمور زن نگریست. دستش را با زور می

 !هی -

های افراد حاضر در سالن به سمت او چرخید و سالن اندکی در سکوت فرو صدای جیغ دختر، نگاهبا

رفت، سبب شد بعضی افراد که در سالن مشغول تکاپو بودند اندکی ایستادند و باتعجب به او خیره 

 .شدند

های مهرداد نفسش را با تاسف بیرون فرستاد. چشم از آن دونفر گرفت و مستقیم به سمت پله

کردند. چند سالی در این خاکستری راه افتاد. دیوارهای بدرنگ وطوسی سالن، گویا به او دهن کجی می

 .اداره مشغول کار بود ولی تاکنون نتوانسته بود با محیط او خو بگیرد

ی سفید و هایش روی میلههایش به شماره افتاد. دستارتفاع و مرمرین باال رفت. نفسهای کماز پله

شخصی کنار اتاق بازجویی دید. مانند ی دوم که رسید، فریدون را با لباسخورد. به طبقهسُر میسرد 

ای که در آن اتاق های خاص خودش ایستاده بود. طبقهس*ی*نه و با جدیت بادیگاردها دست به

که صدای ازدحام مزاحمتی در تر از سالن اصلی بود. برای آنبازپرسی و بازجویی بود کوچک

رنگ طوسی مشکی و شلوار کتانفریدون با پیراهنی ها را پس از سالها ایجاد نکند، اتاقهای آنزجوییبا

 .داد، به چشم در اطرافش چرخاندکه او را کمی قد بلندتر جلوه می

کشید، رسید. با دیدن او به چشمان ریزش چرخید و به مهردادی که در تازه به آنجا رسیده ونفس می
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 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 .هایش را کنار پهلوهایش رها کرد و پاهایش را به یکدیگر کوبیدترام دستی احنشانه

چپش کشیده شد. زخمی که بخاطر شد. نگاهش به عمیق زخم کنار چشممهرداد باتحسین به او خیره

ها مهری بر چشمش شد. زخم عمیقی که دیر بهبود یافت ولی درگیری با یکی از این مجرم

 .اش دائمی بودماندگاری

پر از ریش و موهایی پرپشت از او، یَلی های نسبتا ریز فریدون و آن زخم کنار چشم و صورتیمچش

 .های جوادیه استکرد یکی از التشناخت، فکر میساخته بود که بیرون از اداره هرکس که او را نمی

زن، چشمکزد. صدای مهتابی ی پهن و نیرومندش ضربهبه سمت او قدم برداشت و با دستش به سرشانه

اش باشد. مهرداد چشمانش را با د*ر*د باز و بسته کرد و سعی در سکوت همیشگی روگذاشت راهنمی

 :پرسید داشت به آن اهمیت ندهد.

 تو اتاقه؟ -

ی تلخی روی لبان مهرداد نشست. از کنار همکارش کنار هایش را باز و بسته کرد. خندهفریدون پلک

 .فشار باز کردای گذاشت. در سفیدرنگ را با یکی نقره گیرهرفت و دستش را روی دست

های متری با پنجرهرا زمزمه کرد. چشمش دورتا دور اتاق چرخید. اتاقی شصت "خدا"زیرلب نام 

 .هایی آن را پوشانده بودندباریکی که میله

 .رنگ بودخاکستریهای جنایی نداشت. اتاق تماماً وجه شباهتی با اتاق بازجویی فیلماین اتاق هیچ

بزرگ و فلزی قرار داشت. نگاهش خورد. وسط اتاق میزیهای دیوارها تارهای عنکبوت به چشم میگوشه

ی های بسته. با خونسردی به چشمان حریص و دریدهسال با دستبه مرد روبه رویش رسید. مردی میان

شید. مهرداد به حرکات او پوزخند کاش را باال میخورد و بینیمرد خیره شد. سرجایش مدام تکان می

حرکت صندلی را هایی بلند و م*حکم. با یکمعناداری زد. به سوی صندلی آهنی گام برداشت، قدم

کرد. فَلَک را کر میروی مهرداد گوشی مرد روبهخس سـ*ـینهعقب کشید و نشست. صدای خس

د را دارد. صورت سبزه و پر از لک و مثقال مـ*ـوامعتاد است و اکنون تمنای یکمشخص بود که او یک

ریش کمی داشت. های روی هم رفته و کج و کوله، موهای بهم ریخته و صورتی که تهپیس، دندان

 :آهسته و مرموزی پرسیدمهرداد دستانش را به یکدیگر قالب کرد، سرش را به جلو برد و با لحن

 طال تویی؟پس افتخار پنجه -

که با فریاد نسبتاً « آره منم که چی؟»بس شد. د*ه*ان باز کرد تا بگوید ی افتخار حنفس در سـ*ـینه
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 :شدبلند مهرداد، در نطفه خفه

 !خاوری -

اول پیراهنش را باز کرد. بعد از گذشت چندثانیه، در اتاق باز شد و فریدون طبق هرسِری پایش یدکمه

یستاد. مهرداد به طرف او چرخید و نگاه روی مافوقش انظامی گذاشت، روبهرا به یکدیگر کوبید و احترام

 .عاری از هرگونه احساسش را به او دوخت

 .های مربوطه رو برام بیار، خاوریبرو پرونده -

ی پیچیده فریدون چَشمی زیر ل*ب ادا کرد و از اتاق خارج شد. مهرداد دست در جیبش بُرد و آن بسته

روی افتخار گذاشت. ی کف دستان او بود. آن را روبهزهشده و نسبتاً سنگین را بیرون آورد. بسته به اندا

 .العمل او بود؛ اما افتخار مانند سنگ ثابت و صامت بود و هیچ حرکتی انجام ندادمنتظر عکس

 که چی مثال؟ -

آمدند. سرش را روی میز گذاشت. صورتش گرم های پرصدا که بند نمیناگهان افتخار بلند خندید، خنده

ی مهرداد باعث شد ی برزخی و گر گرفتهاش گرفت. سرش را بلند کرد، قیافهسرفهو سرخ شده بود. 

ریشش برد و سمت تهاش را بهصندلی تکیه داد و دستان بسته شدهاش را قورت دهد. بهکمی خنده

 .ها را خاراندآن

 .که دستم رو باز کن تا بگم که چیمثال این -

 :و مایل شد و با صدای آرام پرسیدمهرداد چشمانش را ریز کرد و کمی به جل

 که چی؟ که بهت میگن افتخار پنجه طال؟ -

طال. شما دوست ندارید؟ باشه، بهشون ؟ دوست دارن بهم بگن افتخار پنجهمگه باید دلیل داشته باشه -

 .طال. حاال بااجازتون ما رفع زحمت کنیمطال، میگم بگن انگشتمیگم نیان بهم بگن پنجه

 :پررویی و گستاخی از جایش بلند شد که با داد مهرداد خشکش زدالافتخار با کم

تونی اسمت رو به زبونی نکن که از در این اتاق بری بیرون دیگه نمیبشین سرجات. برای من بلبل -

 .ز*ب*ون بیاری

کند.  توانست انکاربا تهدید مهرداد، کمی به فکر فرو رفت. با نفرت به او نگریست. کمی ترسیده بود، نمی

عیب و نقص تواند او را لو دهد؟ او که همیشه کارش را بیکرد چه کسی میمدام با خودش فکر می

 :داد. مهرداد که او را غرق در افکارش دید گفتانجام می
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پور، رو خودم به تنهایی میدم؛ افتخار قلیی سواالتت. جواب همهکنیدونم داری به چی فکر میمی -

آباد گذرونده، پدرش معتاد بود، های خلیلطال. دوران کودکیش رو در پس کوچهجهملقب به افتخار پن

فروخت. مادرش هم بعد از به دنیا آوردن کرد هم میها. هم مصرف میمعتاد که میگم از اون درجه یک

سالگیش پدرش به خاطر مصرف بیش از حد شیشه آخرین خواهرش، سرِزا از دنیا میره. توی هیجده

بزرگ خانوادشون بود، یخریده؛ چون بچهمالی چجوری شیشه می. هنوز موندم با اون وضعمیرهمی

ها به این طبقه منتقل  .گیرهموظف بود که سرپرستی خواهرها و برادرش رو به عهده بگیره که نمی

 .کرده بودند

ی افتخار خیره های قرمز و گشاد شدهداد و چشم از پرونده برداشت، به چشممهرداد متاسف سری تکان

 .شد. انتظار بیش از این را داشت. خندید

خوام بدونم چجوری شدی تعجب کردی؟ بگذریم که خواهرها و برادرت چی شدن. تو ادامه بده، می -

 .طالپنجه

طوری که بندبند انگشتانش از فرط خشم، سفید شده بودند. هنگام بود، بهدستان افتخار مشت شده

خشم او را خاکستر کند. توانست آتشداد. سوز سرد اتاق نیز نمیتکان میعصبانیت مدام سرش را 

خبر گذشته و آینده و االنش را مانند پتک بر سرش بکوبد. حاالت پلیس از خدا بینداشت ایندوست

یخی بود که او را از خواب رویش مثل تشت آبدار مرد روبههای نیشاش کمتر شد، حرفخماری

لبانش کرده است. مهرداد هیچ توجهی به حاالت او نداشت. لبخند مرموزی کنج اش بیداربیخیالی

 .نشست و چشمکی زد

خوای بگی؟ باشه، خودم میگم. بعد از این خودت باید سیر تا پیازش رو برام تعریف کنی. افتخار از نمی -

ها رو با کوکـ*ـائینگیره و به ازاش، دونیم کی، کوکـ*ـائین و کـ*ـراک و شیشه مییه کسانی که نمی

 فروشه. درست میگم دیگه؟کنه، بعد هم به قشر مرفع و سایر میبنزوکـ*ـائین ترکیب می

جمله به زبان بیاورد. آخر خطش همین است؟ کجا توانست یکافتخار تمام بدنش یخ کرد؛ حتی نمی

ند! مگر قرار نبود مانگفتند تا پای جان، همراه و پشتیبانش میهستند کسانی که همیشه به او می

های نور و حرفتنگ و بیای که تفاوتی با رویاهایش نداشته است را داشته باشد؟ پس این اتاقزندگی

 گفتند؟رویش چه میمرد روبه

ی پیش زبانش مثل فرفره چون برف سرد شده بودند. تا چند دقیقهلرزیدند و تنش همدستانش می
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زده و سرد، که اعتراف کند، با لحنی غمشده است. قبل از این حس و سستچرخید ولی االن گویا بیمی

 :روح پرسیدبا چشمانی بی

 که اعتراف کردم تکلیفم چیه؟بعد از این -

نداشت انسانی را سرخورده گاه دوستمهرداد فهمید که او کم آورده است. صورتش جمع شد. هیچ

خورد، به طوری که میان ابروانش خطی م گرههایش در هببیند؛ حتی اگر گناهکار یا قاتل باشد. اخم

 :عمیق شکل گرفت. با لحنی جدی گفت

 . ...خوان برات ببرن داره؛ شاید حبس ابد؛ ولیبستگی به حکمی که می -

برو برگرد اعدام است. هیچ دی، حُکمت بیهای سنگینی که انجام داتوانست بگوید بخاطر جرمنمی

شد. افتخار شنیده جا به بعد به زندان ختم مینپرسید. راهش از این حرفی از اعدام نگفت و افتخار نیز

 .دهندبود که در زندان آب خنک می

کند؟ آید، کدام دردش را دوا میهای سرد و زمخت، آب خنک به چه دردش میزندانی پشت میلهیک

خواست جانانه می یگریهسوخت. دلش هوای یکهایش میتوان زندانی را آزاد کرد؟ چشممگر با آب می

خواست دیگر مَرد باشد. همین مرد بودنش کارش را داشت. اصال مرد و گریه کردنش درست بود؟ نمی

 .جا کشانده بودبه این

داند بگوید لنگه پا منتظر افتخار بود. مثل آدمی شده بود که در برزخ دو عالم اسیر است، نمیمهرداد یک

عریف کند، حداقل جایش در زندان امن است. نفسی عمیق کشید که چیز را تدانست وقتی همهیا نه. می

 .خس کردهایش خسریه

ساله شغل معرفی پسر هیجدهکار و باری نداشتم. کی به یکآباد به تهران اومدم، هیچوقتی از خلیلی -

نا هم آشزدم. از شانس افتضاحم یههم پسری که از شهرستان اومده. توی تهران پرسه میکنه، اونمی

گ*از رفیق تختهگ*از رو گرفتم. اسیتختهپرسون از اهالی چهارصد دستگاه نشونی اسینداشتم. پرسون

بار از خودش گرفتم اما آباد اومده بود. آدرسش رو آخرینچندباری خلیل گرمابه گلستون بابام بود. یک

المت سوال شده بود. منم شناختم. اسی وقتی من رو دید مثل عمن که تهران رو مثل کف دستم نمی

خوابی ندارم، کمکم می کنی؟ کار و جایِ سیر اَندَر پیاز زندگیم رو براش ریختم بیرون. بهش گفتم: هیچ

کردن و فروختن تریاکِ. منم دیدم وضعش خوبه، گفتم به منم یاد بده بشم گفتش: کارش درست

دید جا اون کجا؟ هر کی اونو میی خودش. ولی من کراستش. چندسالی گذشت و منم شدم لنگهدستِ 
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که آدم درستی نبود. هر روز یک کرد، چون اسی تمام صورتش جای چاقو بود، بخاطر اینخوف می

خواد بزنه تو کارهای بزرگ، گفت یه روز اسی بهم گفت که میکرد؛ اما یکای به پا میشنگهعلم

تیم، توی گذشت. باهم شدیم یکبه تهران میسال از اومدنم موقع دهپشتیبان پیدا کرده، مثل غول. اون

ها. نادر شد اسی ناپدید شد و من موندم و همون آدمگروه اون غول به قول اسی. ولی بدها نفهمیدم چی

کس جزء کسایی که خیلی بهش نزدیک بودن گفتن مثل اسمش خیلی نایابه، هیچنامی بود که می

 .مونهانیه که هرکس ببینتش زنده نمیوجدآدم حریص و بیگفتن یکندیده بودنش. می

گروه آمد. افتخار عضوکوچکی از یکعالمت سوال برای مهرداد به وجود میبا هرحرف افتخار یک

ها هستند برسند دنبالش هاست دنبال آنتوانست به کسی که سالبسیاربسیار بزرگ بود. از افتخار می

در ذهنش سوالی دارد. سرش را جلو برد و با ریزی بین ابروهای او نشست؛ گویا است برسد. اخم

 :گرفته پرسیدصدای

 فرستی مواد برسونه، چرا اون بچه؟ای که میپرسم. اون پسربچهسوال مییه -

آخر سوال مهرداد وجود افتخار را پر از ترکش کرد. به خاطر خودش پسرش را در  "ه"اول تا  "ی"از 

 .بودانداخت؛ اما این قانون کارشان دردسر می

 !ی مردمکنیم. یا بچه خودمون یا بچهکارو میکه تو دردسر نیافتیم اینتو کار ما قانون اینه. برای این -

ها چرا های قاشقی شکلش را از گوشه کند. مهرداد خندید. بعضی آدمسرش را به زیر انداخت و ناخن

ه جای رویاپردازی و قدر پست هستند؟ دلش گرفت. بعضی کودکان در این شهر هستند که باین

اش، قرمز و صورت عرق کردهافتند. چشمانهای کودکانه، به دام حرص و طمع بزرگترهایشان میبازی

 :نشان از حال خرابش بود. با صدای عصبی و گرفته گفت

 .ی بچت رو خودت سوزوندی پدرِفداکاردونی به جرم حمل مواد پسرت قراره بره ندامتگاه؟ آیندهمی -

روی میز گذاشت از روی صندلی بلند شد. دیگر با افتخار هیچ کاری نداشت. او هم مانند دستش را 

 .شددیگر داَلالن باید مجازات می

 :شد و سرش را تکان دادهنگامی که در اتاق را باز کرد، فریدون را کنار در دید. فریدون به او خیره

 چی شد؟ -

 :گفتحوصله و کالفه از کنار او گذشت و مهرداد بی

 .ببریدش بازداشتگاه تا حکمش رو ب*دن -
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

های افتخار او را در منگنه گذاشته بود. هیچ ها پایین رفت. حرفی فریدون از پلهتوجه به نگاه خیرهو بی

 .آمدفکری به ذهن او نمی

تحویل که افتخار را دانست به دنبال مهرداد برود یا اینفریدون مات و مبهوت کنار در ایستاده بود، نمی

 :توانست اسم مهرداد را صدا کند برای همین بلند داد زدسربازها دهد. در محیط اداری نمی

 !قربان -

 :ی دهم سفیدرنگ ایستاد و برگشت به فریدون خیره شد. باصدای خسته پرسیدمهرداد روی پله

 چی شده خاوری؟ -

دیوار روی مهرداد مانند یکبهرویبزرگ، سمت او قدم برداشت. با آن هیکلفریدون از کنار دیوار به

 :دفاعی بود. سرش را جلو برد و کمی صورتش را جمع کرد، باصدای گرفته و آرام نجوا کرد

 مهرداد، چی میشه؟ چقدر اطالعات داد؟ -

ی او خیره شد. مهرداد ی خسته و کالفهفریدون بعد از پرسیدن سوالش، کمی عقب رفت و به چهره

خواست نرسیده ماموریت نرسیده بود. با اعترافات افتخار هنوز به چیزی که میی شروع هنوز به نقطه

های افتخار را با صدایی بسیار آرام به فریدون گفت. بعد از تمام شدن بود. مهرداد سیر تاپیاز حرف

ها پایین رفتند. اداره این ساعت از ظهر خلوت بود و هایش، هر دو غرق در فکر شدند و از پلهحرف

هایش مانند ماشین ی از هیاهوی دوساعت قبل نبود. ناگهان فریدون وسط سالن ایستاد. دستخبر

راست گرداند الی موهایش در رفت و آمد بود؛ گویا چیزی به ذهنش رسید. مهرداد سرش را به طرفالبه

 :و به او نگاه کرد و پرسید

 چی شده فریدون؟ -

 .زد و بعد چشمانش را گشودبشکنیفریدون چشمانش را بست و صورتش را جمع کرد، 

 آیرال خوب نیست؟ -

شناخت و کارش اِکو شد. چرا به ذهن خودش نرسید؟ آیرال را کسی نمی« آیرال»در ذهن مهرداد نام 

 :شد. کسالتش کمتر شد و با لحنی شاد و طرح لبخند روی لبانش گفتتر میآسان

 .اتفاقا خودِ خودشه فریدون -

ه دونفر از سربازان کنار آبدارخانه سپرد که به سراغ افتخار بروند. خیالشان از زد و بفریدون لبخندی

 .بابت افتخار راحت شد
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 . ...کنه؟ مهرداد ولی فکر نکحاال قبول می -

تونه قبول نکنه فریدون. این جزء غیرممکن نمی»مهرداد وسط حرف او پرید و با جدیت تمام گفت: 

 .«هاست

ای شناخت، حرف اضافهکر به خود گرفت. آن دختر را چندسال بود که میفریدون حالت متعجب و متف

زدن را نداشت، چه برسد به طور هم او اعصاب حرفورتر نشود. همینخشم مهرداد شعلهنزد تا آتش

هایی جدی و مستبد همراه با شدند، چهرهای که رد میدو کردن. از کنار هرسرباز یا سرجوخهبهیکی

سر رفتار مهرداد را زیر نظر داشت؛ حتی راه رفتنش هم عادی دیدند. فریدون از پشتمینظامی احترام

داشت؛ گویی کسی دنبالش است. هنگامی که بیرون از اداره های کوچک را با سرعت بر مینبود. قدم

هایش شد. با کالفگی پوفی کرد و زیر ل*ب زمزمه کرد: رفتند، مهرداد مشغول زیر و رو کردن جیب

 «سوئیچ رو کجا گذاشتم؟ینا»

 :اش پرسیدهای مشکی گرد شدهفریدون بابهت دستش را تکان داد و با چشم

 کنی مهرداد؟چیکار می -

 .ای بابا، سوئچم دست علیاری -

ی چشمانش پدید آمدند. بادست به پشت مهرداد زد و فریدون کوتاه خندید که خطوط ریزی گوشه

 :گفت

 قدر استرس داری؟هرداد تو چرا امروز انبیا با ماشین من بریم. م -

 :آرام گفتمهرداد دودستش را روی صورتش کشید و با صدایی

 ترسی؟تو از این ماموریت نمی -

 :فریدون برگشت. دستی به موهای سیاهش کشید وبه صورت او خیره شد، پرسید

 چرا باید بترسم؟ مگه ترس داره؟ -

 قدر خونسرد است؟ماموریت چقدر حیاتی است و آنانست ایندمهرداد پوزخندی به حرف او زد. او می

 ترسی تو ماموریت گاف بدی و هشتادمیلیون جمعیت یا بیشتر رو بدبخت کنی؟نمی -

سفید فریدون رسیدند. دقایقی بین آن دونفر سکوت برقرار بود. نفهمیدند چه زمانی به ماشین پرشیای

گرفت و اگر رسید، مقام باالتری میوریت به خوبی سر میدرون فریدون چیزی تکان خورد. اگر این مام

 .نه... سرش را به دوطرف تکان داد
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

زندان اش روی ماشین نشست. سرش را روبه آسمان گرفت. هوا گرفته بود و مانند یکدستان یخ زده

می به محکشد. سوز عجیبی در هوا بود؛ گویا با هر وزش باد سیلیمانع رسیدن نورخورشید به زمین می

 .زدها میی هر دو نفر آنگونه

 :کننده گفتفریدون پوفی کشید و با لحنی دلگرم

 .مهرداد، شد شد، نشد هم بازم میشه -

شد. حرف او نتوانست آتش استرس و اضطراب مهرداد رنگش به فریدون خیرهایمهرداد باچشمان قهوه

بند او بر صندلی مان نشست. مهرداد پشتای کم کند. فریدون در ماشین را باز کرد و پشت فررا ذره

عمیقی کشید و شاگرد نشست. ماشین را گذرا نگاه کرد. آشغال تخمه، بطری آب زیر پایش بود. نفس

 :هایش تیز شدچیزی نگفت. استارت ماشین که خورد، با سوالش گوش

 خونش کدوم طرفِ؟ -

کرد؛ ولی نه . سرش کمی د*ر*د میمهرداد پایش را دراز کرد و سرش را به پشتی صندلی تکیه داد

 .دادهایش را ماساژ میوار شقیقهقدری که نتواند تمرکز کند. با انگشتانش، دایره

 ...برو سمت اتوبان همت -

 طرفا خونه خریده؟اون -

 ...ور خوبهخریده نه، خریدم. اون -

 :ای به فریدون کرد و ادامه دادنگاه خمار از خواب و خستهنیم

 نه؟مگه  -

 :هایشان به خنده باز شد. فریدون دستی به ضبط ماشین برد و دوباره سر صحبت را باز کردل*ب

 افتخار و مسلم طفلک چی میشن؟ -

شادی که پخش میشد را عوض کرد. چندبار باال و پایین ی ضبط برد و آهنگمهرداد دستی به دکمه

 :کرد و به آهنگ دلخواهش رسید

 دیعجب جایی به داد من رسی"

 تا من دنیا رو زیباتر ببینم

 قدر بخوام زنده بمونمتا من اون

 "باهات رویامو تا آخر ببینم
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 .ای میرن که برای خودشون کَندَنهام همون درهبقیشون چی شدن؟ این -

 :ی مهرداد خیره شدی خونسرد و خستهاش گرفت و به چهرهفریدون فرمان را در دستان مردانه

 ریش میزاری، چیزی شده؟مش تهداداش خیلی وقته ه -

 مگه باید چیزی بشه؟ -

 ...ذاشتیمواال من و تو همیشه ریش می -

 :اش کشید و گفتهای بلند و مشکیدستی به ریش

ریش روی صورتت ساله همش تهداری نزدیک یکجوری ریش نمیمثل مال من، ولی تو دیگه این -

 .نشسته

 عجب جایی به داد من رسیدی"

 روتنهایی نگردم تا من دنیا

 وقتتو تنها آدمی هستی که هیچ

 "باهاش احساس تنهایی نکردم

اش رنگ پریده بود. دو ی مهرداد نشست. صورت گندمیهای خشک شدهی تلخی روی ل*بخنده

 :دکمه دوباره از پیراهنش باز کرد و زیر ل*ب گفت

 ...ترسهآیرال از کسایی که ریش دارن می -

 

*** 

خواب و بیدار او شد. دستش را به ی نیمهی مهرداد بسته بود. فریدون خیره به چهرههای کشیدهچشم

هایش را به آرامی باز کرد که فریدون به راستش را تکان داد. یکی از پلکطرف او دراز کرد و آرام بازوی

 :سرعت گفت

 .رسیدیم، پیاده شو مهرداد -

هایش را کامل باز کرد. جو داخل ماشین دَم و چشمدستش را در موهای بلند و نسبتاً بلندش فرو برد 

داشت. کمی از سردردش کاسته شده بود. با همین خواب توانست کمی آرام بگیرد. در ماشین را که باز 

طبقه آجری باال رفت. فریدون از ماشین پیاده شد و رو به مهرداد با کرد، چشمش از ساختمان هفت

 :دودلی پرسید

 ومدیم؟بد نباشه سر زده ا -
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 :خیال گفتاش را باال داد و با لحنی بیسمت آیفون خانه رفت و شانهمهرداد به

 .برای کار اومدیم، بد نمیشه -

ی چهارده که آخرین دکمه بود را فشرد. ی طبقهدرهای ماشین را قفل کرد و کنار او ایستاد. دکمه

 :ما جدی دختری به گوششان رسیدظریف، اخوبی آیفون، تصویری بودنش بود. پس از چندثانیه صدای

 بله؟ -

 :مهرداد پوزخند صدا داری زد و گفت

 .آیرال در رو باز کن سریع -

دو به شد. با نوای باز شدن در، آنگفتن آیرال از پشت آیفون به وضوح شنیده می« ای بابا»صدای 

سگی به گوش  واقسرعت از سالن تاریک و مسکوت عبور کردند. از طبقات اول یا دوم صدای واق

ی عریض رفت. فریدون برعکس او به پلهسمت آسانسور کنار راههای تند بهرسید. مهرداد با قدممی

 .رفتآرام به دنبالش میداشت و آرامکندی قدم برمی

ی قرمز آسانسور خیره بود و درچشم همکارش شد. فریدون به دکمهمهرداد سرش را چرخاند و چشم

 .کشیدعمیق مینفس های

 مهرداد؟ -

 !بله؟ -

پا و آن پا کرد و بابدگمانی، در آسانسور را باز کرد و هردو داخل شدند. اتاقک بسیار کوچکی کمی این

 .که آن دونفر به سختی واردش شدند

 چیز؟جا، آیرال قابل اطمینان هست؟ نزنه زیر همهبه نظرت این -

کند. بالحن مطمئن که به سختی اعتماد میدانست مهرداد آدمی است فریدون به او مطمئن بود و می

 :حرفش را به فریدون گفت و خاطرش را جمع کرد

 !کنم ولی آیرال متفاوتهفریدون من به هر کسی اعتماد نمی -

بود و انعکاس نور در آینه به گوشه نورپردازی شدهبهسخنی بینشان رد و بدل نشد. اتاقک آسانسور گوشه

 .شد، خلسه آور و وهم آلودمالیمی نواخته میکرد. موزیک چشم برخورد می

مهرداد نفس عمیقی کشید. ناگهان آسانسور ایستاد و صدای خانمی در آن اتاقک جای موزیک را گرفت: 

 «ی هفتمطبقه»
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

راهروی طویل و تاریکی را پس از باز کردن در دیدند. مهرداد بالفاصله بیرون آمد و مستقیم جلو رفت. 

 .شدداشت، طوری که با هرگام صدای کفشش در راهرو منعکس میبر می م*حکم و استوار قدم

رشید او را رصد کرد. سر او قامتداشت. از پشتاش پشت سر او قدم بر میفریدون، یار و یاور همیشگی

 .داشتی سرگردی بود. همیشه با استوار و جدیت قدم بر میالحق که برازنده

 .کوچک سفیدرنگ کنارش را فشردتاد و زنگناگهان مهرداد بر سر در سفیدی ایس

اش را کمی جلوتر کشید و با حرکت باز شد. دختری که آیرال نام داشت، روسریدر سفید رنگ با یک

 :آرام ولی جدی گفتصدای

 .خوش اومدید، بیاید داخل ! سالم  -

شخص نبود، داخل اش ممهرداد سرش را پایین انداخت و پس از اندکی درنگ، با صورتی که حال درونی

 .شد

ی او ی خانهای گوشه تا گوشهی گرم و شیرین زنانهسرش داخل شد. رایحهفریدون به طبع از او، پشت

را پُرکرده بود. عطری که به طبع خود آیرال بود. آیرال پس از بستن در خانه، صورتش گشاد شد و 

وردن مغزش بودند و به هیچ چشمانش گرد، متعجب بود. در ذهنش هزاران فکر و خیال در حال خ

 .رسیدای نمینتیجه

ی آیرال رساند و نشست. چشمانش را رنگ خانهی مبل اِل دودیهای بلند خود را به گوشهمهرداد با قدم

 .ی آستین پیراهنش را باز کرد. عطر آیرال، روانش را در مشت گرفته بودچندثانیه بست و دکمه

 .نار دست او نشست و دستش را روی پشتی نرم مبل گذاشتفریدون مانند بادیگاردهای شخصی، ک

اش رساند؛ چون هیچ موقع وقت سرخاراندن ی نقلیدخترک مانند پر، سبک و آرام خود را به آشپزخانه

و گذراندن وقتش را در آشپزخانه نداشت، مثل همیشه چای ساز را روشن کرد و منتظر ماند تا دَم 

 .بکشد

های مخصوص مهمان را کنار یخچال ساده و کوچکش را باز کرد و شکالتچوبی سفیدرنگ در کابینت

آشپزخانه مُشرف به پذیرایی بود، کارهایش زیر نظر مهرداد و فریدون جایی که فضایبیرون آورد. از آن

بود. فریدون اهمیت چندانی نداد و خودش را با تابلوهای روبه رویش که نقش و نگار نامنظمی داشت 

گوش میزد و روسری اش را بادقت پشتایقهوهکرد؛ موهایاما مهرداد بادقت نگاهش میسرگرم کرد، 

چرخید. کشید، مثل فرفره در آشپزخانه میسفیدرنگ و قواره بلندش را هر دودقیقه یک بار جلو می



www.taakroman.ir  

 
  

 
22 

 

 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

بنفش ای کرد و صندلی ناهار خوری مخملناگهان آیرال برگشت و چشم در چشم مهرداد شد. تک سرفه

 .کمی عقب کشید و نشسترا 

 خب آقامهرداد اتفاقی افتاده؟ کاری کردم؟ -

طور مواقع، چشمانش را ریز و مدام پو*ست کناره ناخنش کرد؛ اینجمالتش را با شک و تردید بیان می

 .کندرا می

اش گرفت که نگاه متعجب فریدون و پوزخند آیرال او را به خودش آورد و منظور خندهمهرداد بی

 :ه ای کرد و گفتسرفتک

 .شینی؟ خسته میشی انقدر به خودت فشار نیارهنوزم پای سیستم، تاصبح می -

 :آیرال دستی زیر گودی چشمش کشید و سرش را به دو طرف تکان داد

 خب !که چی؟ -

مهرداد عصبی نگاهش کرد. سیاهی چشمش برعکس همیشه، برق میزد؛ از این همه جدیت ناگهانی زن 

چراغ سفیدرنگ روشن بود که بود. نگاهی دوباره به او انداخت، باالی سر آیرال، سهرویش عصبی روبه

 .اش را وسط کشیدآمد. پوفی کشید و بحث کاریاش به حساب میی بنفشمکمل آشپزخانه

گیره هم کار گروه من حل میشه هم چیزی دستت رو میخوام یه کاری بکنی. کاری که هم یهمی -

 .نشجمعیت راحت مییه

قدر های مهرداد را حالجی کند. آنتوانست حرفدختر، ماتم و حیران به او خیره شده بود. نمی

 .استبه چیزده بود که نتواست بفهمد چیسلمبه حرفقلمبه

 :مهرداد متوجه صورت گنگ و عالمت سوال ذهن او شد باجدیت تمام ادامه داد

کار مهم انجام خوام یکدونی؛ میی ما بهتر میاز همههای مواد مخدر رو ی این گروهآیرال، تو قضیه -

 .بدی

 :وسط حرفش پرید و باناباوری گفت

که چهارتا کنم اینهفهمی چی میگی؟ من تنها کاری که میدونم؟ مهرداد مییعنی چی من بهتر می -

 .سه بدم و پولمو بگیرملوگو تحویل چهارتا شرکت یا برند دست

 زار من حرفمو بزنم بعد هرچی تو گفتی، باشه؟دِ دودقیقه هیچی نگو ب -

تکان داد. لبخند محوی روی صورت « باشه»ملتمس به آیرال نگاه کرد؛ به اجبار سرش را به معنای 
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 :ی مهرداد نشست؛ به طرف فریدون برگشت و گفتمردانه

 !تو بگو فریدون -

*** 

ولی از هیچی برایش بهتر بود! سرش جوید. طعم نعنایی آدامس تمام شده بود آدامس را در دهانش می

زده ایستاده آهنی و زنگروی دریرویش را زیر نظر گرفت. روبهی کثیف و تنگ پیشرا چرخاند و کوچه

 .کردزد، کسی در را باز نمیبود و هرچه زنگ می

م خراش زنی دومتر باال پرید و چند قدرمق آخرین تالشش را کرد که ناگهان باصدای گوشخسته و بی

 .عقب رفت

 !کیه؟ -

ای عبوس ظاهر شد. آیرال لبخند مضحک رویش با قیافهدر باسرعت باز شد و زنی چاق و چله پیش

 :آرام و لرزان پرسیدنمایی زد و با صدایدندان

 !صفورا خانوم هستن؟ -

ی در و دیگر دستش را دستش را روی لبهزد. یکی زن خیلی تو ذوق میزرشکی و خاکی شدهشال

 :راست بدنش گذاشت و با بدترین لحن گفتروی پهلوی سمت

 !خودمم، فرمایش؟ -

رقصید. هوا روشن بود و از عابری در کوچه خبری ای آیرال باوزش سوزناک باد پاییزی میقهوهموهای

 :نبود. آیرال نگاهی عاقل اندرسفیهانه به او کرد و گفت

 !دونید چیبرای چیزی اومدم. خودتون که می -

دارهای ورا سر تا پای او را نگاه کرد. سرو وضع مرتبی داشت؛ در دلش گفت: حتما از اون مایهصف

داد و بیداد بلند شد که صفورا کمی تواند او را تلکه کند. از داخل خانه صدایباالشهر تهران است و می

 :در را باز کرد و بیرون از کوچه آمد و دو طرف را نگاه کرد

 !یاال بیا تو -

جیغ و داد های آهنین پایین رفت، صدایبند او داخل رفت. از پلهال زیرکانه به او خیره شد و پشتِ آیر

 .کشیدندچند زن روی مغزش مته می

متر باشد. دور تا جا را زیر نظر گرفت. حیاطی که به اجبار شاید شصتوقتی پایش به حیاط رسید، همه
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ای ریزنقش با زنانه روی آن آویزان بود. ناگهان دختربچهرختی که لباسکهنه و بنددورش پر از وسایل

 :استخوانی و صورتی تحلیل رفته با صدای خمـار نالیدشتاب دوید و پشت سرش زنی با اندامی

 .خدا ذلیلت کنه بچه. اون مواد منو بیار -

زن  ای را که در دست داشت را باالی سرش تکان داد و زبانش را طرفدختربچه با سرتقی بسته

 .خشمگین دراز کرد

صدای زن باالتر رفت و چند نفر دیگر که دست کمی از خودش نداشتند او را گرفته بودند که با 

 .جان آن طفل نیافتدکباب بهسیخ

 :ها توپیددارش به آنطاقتی بود، باصدای بلند و خشصفورا که گویا زن کم

 !زنیکهرو بده دست اینله بازیه؟ یاال اون بستهببندین دیگه دهن هاتونو! سرسام گرفتم. بچه، مگه خا -

بزرگ و فربه به سمت آیرال برگشت. نگاه آیرال اما رنگش کشید و با آن هیکلدستی به تونیک بنفش

 .رویش بودمعتاد روبهروی زنان

 !خوای؟هوی! خانومه، بگو چی می -

 :آیرال اما از لفظ صفورا جا خورد. سرفه کرد و باغرور گفت

 !فبر -

اش، به او خیره شد و بعد بلند زد زیر خنده. آیرال هاج و ایصفورا باصورت سبزه و چشمان ریز و قهوه

اش کشید و کیف داری زده بود؟ دستی به پالتوی نازک مشکیواج به او نگریست. مگر حرف خنده

 .دستی مات و طوسی رنگش را در مشت گرفت

 برف دیگه چیه؟ -

 :نوچی زیر ل*ب گفت

 دونید؟ف همون کوکائین شماست دیگه. مگه نمیبر -

 .ی اساسی نصیبش شدغرهی اخرش را با تمسخر پنهان بیان کرد که یک چشمجمله

 :صفورا که دید نونش در روغن افتاده، فریاد زد

 .ساغر! ساغر بیا ببینم -

ده ساله پیش او ناگهان از زیردست یکی از زنانی که چشمانش مدام باز و بسته میشد، دخترکی نه یا 

 .آمد
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قدر منهوک و نزار بود هنگامی که دستش را به سمت آیرال او را دید، تمام تنش یخ کرد. دخترک آن

شکل و شمایل دخترک بهم نریخت، صفورا برد، دستش چیزی جز پو*ست و استخوان نبود. اما با این

 .فن کرده بودها بود که در قعر وجودش ددختر آیرالی را دید که سالبلکه در آن

 :داد، که صفورا پوزخندی زد و از او پرسیدقدر ضایع خیره شده بود و آب دهانش را قورت میآن

 چیزی گم کردی مگه؟ -

لرزید. حیاط ی صفورا خیره شد. دستانش میآیرال چشم از دستان دخترک گرفت و به چشمان دریده

 :آمد پرسیداش بیرون میق حنجرهزنند. باصدایی که از اعماخانه گویی به او پوزخند می

 !های خودتونه؟بچه -

مقدمه سوالی که افکارش را به سلطه گرفته بود را پرسید. سوز و سرما بیشتر شده بود. سر انگشتانش بی

 .زده بود و گزگز می کردیخ

اش را بود. صورتش داد میزد که اگر حوصلههوا به وجود او رخنه نکردهصفورا، صورتش جمع شد. سرمای

 .کردداشت چندتا تیکه و لیچار بار این دخترفضول می

 !نه خانومی. شوهرمون کجا بود که بچه باشه -

 .ی تئاتر، پررنگ در ذهنش پخش میشدصح*نهآیرال فکش منقبض شد. یاد گذشته مانند یک

 های کین؟ها، بچهخب پس این بچه -

 :ار کرد و گفتهای آیرال را شکهایش چشمصفورا حوصله نداشت، چشم

سگا کین و توله که بگم اینخوای، من بهت میدم. دیگه اینبه تو چه؟ وکیلی یا مدافع حق؟ مواد می -

 .چین به تو هیچ ربطی نداره

 .سکوت بین او و صفورا حکم فرما شد. آیرال دیگر طاقتش طاق شد

 .نگاه بندازها یهخب جوابمو نمیدی. درست! ولی به این بچه -

ها دراز ها قدم برداشت. دستش را به سوی آنلژ دار مشکی رنگش، به سوی ساغر و دیگر طفل با کفش

 :کرد و گفت

با فروش این زهرماریا که خوب پول دستتون میاد. القل غذا به این طفل معصوما بده. دارن از پو*ست  -

 سوزه؟میرن. وجدان نداری؟ آدم نیستی؟ دلت نمیو استخون می

زده بود بدون هیچ توقفی و توپقی. ریز حرفنفس افتاد. یکیان رسید، کمی به نفسحرفش که به پا
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ی ضعفش را دوباره به یاد آورد و افسار پاره ها دید و وحشی شد، نقطهی خودش را در این بچهگذشته

 .کرد

زن ککردند. یحیاط، به او د*ه*ان کجی میدستش را کنار پهلویش رها کرد. دیوارهای بلند و کثیف

 .سفید و مشکی بودهای جوش و موهایش دو رنگپا نشسته بود. صورتش پر از لکرویش، روی یکبهرو

خالی سیگار بهمن. بانگاهی عاری از هرگونه احساس به او ی پایش پاکنخ سیگار و گوشهدستش یک

 .نگریستندطور میزن، همه به او ایننگاه کرد و پوزخند زد. نه فقط آن

ی های بزرگش یقهبار نفس عمیق کشید. ناگهان از کوره در رفت و به سمت او رفت و با دستصفورا دو

 :پالتوی او را در مشتش گرفت

عقل های ما نیستن. آخه بیها بچهتو ادعا داری آدمی آره! تو خیلی خوبی ما بد! بدبخت، بیچاره، این -

دونی چرا؟ از بس مواد زدن دار بشن. میمیشه بچهتونن و نجا نمیهای اینزنیه نیگا به ما بنداز. نصف

مونن خانوم ها چند روز دیگه زنده نمیهم معتاد از آب در میاد. این بچهتوله پس بندازن اونکه اگه یه

دارا مشکلتون اینه که هاشون پول برای امثال من باشه. شما مایهها قراره کلیهبشر. اینمدافع حقوق

مونه. نصفش میره برای ها برای ما نمیدید رو برای خودتون بخرین. این پولدار جهای مارکلباس

ها که موادشون دیر نرسه بهشون بمونن رو مونه برای این ذلیل مردهصاحب اصلیش بقیشم می

 .دستمون. آره، من وجدان ندارم

ی او را عت یقهی آیرال در دستش بود. باسرزد. هنوز یقهنفس میصورت صفورا قرمز شده بود و نفس

 .های سرد فرود آمدکه تعادلش را حفظ کند روی سرامیکرها کرد و آیرال بدون این

ها ترس و لرز از چشمان گردشان مشخص بود. آیرال بق کرده، چشم دور حیاط گرداند. دختربچه

در دست  توجه به بحث و دعوای راه افتاده، حریصانه به سیگاری بانمکشان، بیهایی با چهرهپسربچه

 .کردندها نگاه میزن

ها، با تاسف و پوزخند، سر به زیر انداختند و به داخل خانه رفتند. نمایش حقیقی در سه نفر از زن-دو

 .سکانس تمام شده بود؛ اما آیرال صامت روی زمین نشسته بود این

ن حقیقت مانند همه حرف دیگر نه تاب و تحمل داشت نه اعصاب. چوتوانست چیزی بگوید، با آننمی

 .مشت به صورتش خورده بودیک

 .زده و آهنین رفت و در حیاط را باز کردهای زنگبه سرعت از روی زمین بلند شد و به سوی پله
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زد. نه از روی خشم، بلکه از زور بغض. دلش گرفت. به نفس میخودش را به بیرون پرت کرد. نفس

 .ز رها شودانگیی نفرتراست قدم برداشت تا از کوچهسمت

ی تنگ و قدیمی چهارصد دستگاه، مانند برفی، سوزناک بود. در آن کوچهدرونش مانند طوفانی

ی مواد را نگرفته بود، شال نازک و سبک هدف. بستهداشت، سست و بیها قدم برمیخانمانبی

 .آوردپریده بود و قلبش ناله برمیرنگش را جلو کشید و به سر کوچه رسید. صورتش رنگمشکی

 .اش به زنی چادری اصابت کرددقت. ناگهان شانهحواس و بیرفت، بیراه می

 :تکان داد و گفت "چته"ای وهم برانگیز، دستش را به معنای زن با قیافه

 !حواستو جمع کن -

کاه از سخنان صفورا به او وارد شده بود که تمام کرد. شوکی جانآیرال مانند افرادی مسخ شده نگاه می

 .کر و ذکرش مختل استف

کردند. هرکس به فکر خودش بود، و وقتی کسی کارش لنگ ها از کنار او خشک و سرد گذر میآدم

های پیاده رو را ای بود که سنگ فرشجملهگذارد. این یکاست، حتی برادر خودش را زیر پایش می

گرفت و یر مدام با او تماس میناپذکه مهرداد باخشمی وصفگذراند، غافل از اینیکی پس از دیگری می

 .گرفتجوابی نمی

 .او در نزدیکی پارکی در چهارصد دستگاه بود. منتظر بود تا آیرال او را خبر کند

ی چشمانش چین و چروک گرفت. گوشهی آیرال را میای که از خشم گرفته شده بود؛ شمارهبا چهره

ی ماتم یرال را بین ازدحامی از مردم دید. چهرهانجام وقتی سرش را باال آورد، آاحاطه کرده بود. سر

 .ی او، از صد فرسخی مشخص بودگرفته

جای مناسب کنار او بایستد و سوال جوابش کند. دلیل این گرفتگی را ماشین را روشن کرد که در یک

 .رفتفهمید، برای چه او این شکلی شده بود و مات و مبهوت راه مینمی

بوقی که زد، آیرال جا خورد و ترسان با که با تکت کمتر میشد تا اینرفت جمعیهر چه جلوتر می

 .های سفید و لرزان به طرف ماشین برگشتتر و ل*بپریدهای رنگچهره

با آن پالتوی نازک، تَنَش در مقابل سرما طاقتی نداشت. سرمای وجودش نیز جای خود داشت، تمام 

 .یخی فرو رفته بودوجودش در قالب

هایی شاگرد ماشین او گام برداشت. قدمی جدی و اخم واضح مهرداد، به سمت در سمتچهرهبا دیدن 
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 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 . آرام و پیوسته

 :بلند و لحنی خشمگین پرسیدمهرداد که منتظر بود، با صدای

شکلی شدی آیرال؟ منو نگاه کن؟ دِ میگم گیرت شد؟ چرا اینچی شد؟ چیکار کردی؟ چیزی دست -

 !منو نگاه کن

 :شمرده گفتآرام و شمردهیی هنوز در شوک بود با صدایآیرال گو

 !دونستی؟تو می -

های ماشین کرد. شیشهباد گرمی که ناشی از بخاری ماشین بود، جو داخل ماشین را قابل تحمل می

 .اش را آب کندتوانست قالب یخیبخار کرده بود و دیدی به بیرون نداشتند. باد گرم بخاری نیز نمی

 :جا کردی از سرتعجب کرد و خودش را کمی در صندلی جابهمهرداد اخم

 قدر بهم ریختی؟جا چی شده که اینزنی آخه؟ اوندونستم؟ چرا دوپهلو حرف میچی رو می -

های ریز و ای به آیرال خورد که گ*ردنش را چرخاند، آنقدر سریع که صدای استخوانناگهان جرقه

رشار از خشم و چشمانی گشاد شده از تندی و قهرآلودی درشت گ*ردنش به صدا در آمد. بالحنی س

 :توپید

 دونستی و هیچ غ*لطی نکردی؟دونستی اون خونه همچین مکانیه؟ میتو می -

کرده بود. او به دنبال  نِی مشکی چشمانش النهانتها بود که در نِیچهره ی آیرال، ماالمال از خشم بی

اند را به ک*ثافت ها غرق شدهانی مانند صفورا و بقیه در اینپاسخی بود که او را قانع کند که چرا زن

 حال خودشان رها کرده است؟

ای ای درهم، طوری که مردمک چشمانش بزرگتر شده بود و هالهمهرداد به سرعت جبهه گرفت. با چهره

 :آلود گفتقرمز سفیدی چشمانش را پوشانده بود، غضب

 .بطی ندارهمورد به تو رحرف دهنت رو بفهم! این -

کشیدن برایش سخت و مات طوری که برای چند لحظه نفسفرسا گلوی آیرال را چسبید. بهبُغضی جان

 :و مبهوت به او خیره شد و گفت

اساست بردار. برو اون خونه و افرادش رو از لحظه دست از این منطق بیشماها غریب پرستید. یک -

 .نزدیک ببین

اش جاری های مسطحاشک، آهسته و پیوسته از گونههای صاف و بلندش، مرطوب شدند و قطراتمژه
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 :شدند. باصدایی لرزان اما لحنی م*حکم ادامه دادمی

نخ سیگار بهمن رو دارن. که بازی کنن، حرص و طمع یکهای اون خونه بجای اینپسر بچه -

هایی که هم سن منن به جای دونی، زنبرن. میور مینوور ادختراشون به جای عروسک بازی، مواد این

که به فکر این باشن که غذای امشبشون باشه، فکر اینن که مواد بهشون دیر نرسه که سرخـوش این

 پلیس؟نشن. منطقت چی میگه جناب

ف گفت؟ چیزی نداشت که بگوید. حرکردن ترجیح داد. چه میمهرداد برای اولین بار سکوت را به بحث

 .راست جواب نداشت

فایده دید چرا که مانند آب در هاون کوبیدن بود، چون این اولین بار نبود که زدن را بیآیرال حرف

 :کرد. گذاشت بغضش بشکند و با التماس روبه مهرداد گفتهایش سکوت میمهرداد در برابر این حرف

 !ی خودم بودنم که مثل گذشتهخوام کسایی رو ببینکاری بکن، نمیکنم مهرداد یهخواهش می -

های ناچیز از ماشین گیره را کشید و با گامسرخ از اشک، دستبا قلبی ماالمال از اندوه و چشمانی

مهرداد پایین رفت. توجهی هم نکرد که بعد از رفتنش گلوی مهرداد از زور بغض باال و پایین شد. باران 

 .باریدمی

چه دیده بود بیزار بود. مانند قطرات باران پاک و زالل بودند. از آن های انسانکاش همهساده و پاک، ای

سکانسی بود که در گذشته نیز همان نقش را بازی کرده بود. اما هایی که به چشم دید، یکشاید صح*نه

 .قهرمان آمد و نجاتش دادانگیزش یکدر سکانس آخر نمایش نفرت

 .رفتی باران راه میهای تشدید شدهها و تازیانهاش، زیر رگباربا آن پالتوی نازک و فانتزی

 .هوای تهران خاکستری و بارانی بود. بارانی که اواسط پاییز ببارد غنیمت است

 .اش هاله از سیاهی پدید آمده بودقدر خیس و باران خورده بود که زیر چشمان کشیدهصورتش آن

ای رنگش بیاندازد. ساعت دور و بر چهار بعد رهآستین پالتویش را باال زد تا نگاهی به ساعت ظریف و نق

 .از ظهر بود. لرزی به بدنش سرایت کرد که هشداری بود تا زودتر خودش را به خانه برساند

*** 

 

های آیرال ی کلنگی و قدیمی توقف کرده بود به حرفخانهروی یکطور که روبهمهرداد همان

 .بودا به او زدههای که پس از سالاندیشید. تلنگر دوبارهمی

رنگش را برسر کرده و مدام چپ و راستش را حواس، چادر مشکیناگهان زنی سراسیمه را دید که بی
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 .کندنگاه می

ی ی باران زدهای مهرداد که پشت شیشهقهوهاش، زمانی که چشمش به چشمانزن با صورتی گندمی

 .بود؛ خورد، نیرویی را در خودش احساس کرد

 .ی ماشین دوید. طوری که چندبار نزدیک بود به زمین اصابت کندبا سرعت به سو

زمانی که در را باز کرد، خودش را روی صندلی کنار دست مهرداد پرتاب کرد و شروع کرد به عجز و 

آقا، جون بچه هات؛ جون »بارید گفت: چون ابری میبارانی که همالبه. با صدایی گرفته و چشمانی

ارم بدبخت میشم. منم جای خواهرت. بیا و برادری کن من رو از دست این دیو عزیزت. بیا کمکم کن. د

تونم. طاقتم طاق شده. همین که تونستم بیام ببینمتون، انگار مردم و ها نجات بده. دیگه نمیسیرت

 .«زنده شدم

که قلبش به هایش سوزناک بود قدر نالهکرد، نگاه کرد. آنرویش گریه میمهرداد متاثر به زنی که روبه

 .سال داردکنی سی یا چهلساله، که در نگاه اول فکر میوهشتد*ر*د آمد. زنی بیست

ای از آمد. چشمان روشن و خیسش را مدام با گوشههای زن مانند باران بیرون از ماشین بند نمیاشک

 .کردآن چادر پاک می

چنانی های آنمی کرد، دیده بود. لباسهای یکی از محالت تهران گذر زن را هنگامی که در خیاباناین

های خلوت او را تعقیب شود. اما هنگامی که در یکی از کوچهگری جلب مینگاه نظر هر نظارهکه در یک

 .زنندای چانه میکرد، او را همراه با دو پسر نوجوان دید که بر سر قیمت بستهمی

ی بفروشد ولی هنگامی که آن دوپسرک را ترک ی مرموز را به قیمت باالیزن باالخره توانست آن بسته

 .اش چیره شدکرد، غم بر چهره

جایی که رفت و آمد کمتر است او را گیر بیاندازد و با نشان پشت سرش قدم برداشت تا توانست در یک

 .اش، ترسی هولناک بر دل او بیاندازددادن کارت شناسایی

 .نام داشت، ساقی مواد مخدر بود "افسانه"زن که 

کار خالف پا گذاشت که  اش به اینسال داشت، همراه یکی از دوستان هم دانشگاهیهنگامی که بیست

 .ناباب نشدپس از آن دیگر اثری از آن رفیق

است و مقصودش از زندگی  "بازیچه"کرد که تنها یک گاه کالنتری گریه میها در بازداشتساعت

 .کارها نیستاین
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 .که اگر به او کمک کند، حتما اوضاعش بهتر از این خواهدشدمهرداد او را تهدید کرد 

 . جا بوداکنون او این

 .ریختریخت و اشک میافسانه مانند سیالب، اشک می

 :کند و با لحنی جدی اما دلسوزانه پرسیدباالخره مهرداد جان

 شد؟ بالیی سرت آوردن؟چی -

 :ناپذیر ل*ب باز کردماالمال از اندوه و غمی وصفدلش را تازه کرده بودند. باصدایی افسانه گویی د*اغ

فروشم. خودم به جهنم که های مردم مواد میساله دارم به بچهتونم. هشتآقای پلیس، من دیگه نمی -

های تازه به دوران رسیده که هزار تا آرزو دارن گناه دارن. خورم، این بچهتو لجن دارم غلت می

 .کشهوجدان داره منو میعذاب

 :دستان لرزانش را سمت گلویش برد و گفت

کشم. کاری بکن. من دیگه نمیداری بیا یهجوه. جون هر کی دوستجا؛ داره خرخرمو میدقیقا این -

 ...دیشب

گذاشت حرفش را کامل بگوید. مهرداد آرنجش را روی فرمان گذاشت و به طرف افسانه هایش نمیبغض

 .نامرتب به صورتش چسبیده بوداش ای خیس خوردهقهوهبرگشت. موهای

 دیشب؟ -

قدر داد سیرت کنه اما اینخواست منو بیخوابیدم یکی اومد تو خونه. میدیشب، وقتی داشتم می -

 .کردن دیوونه شدمی زنا فکر میبیداد راه انداختم نتونست کاری کنه. همه

بود که او هم همین احساس وجدان بدترین حس دنیا هایش را با د*ر*د بست. حس عذابمهرداد چشم

 .را داشت

 .دونی رو بنویسی. خودت رو از این بند رهاکنیمی تونی بیای کالنتری، هرچی از این گروه می -

جا راضی بود، ای رسیده بود که به همانترسید، به نقطهافسانه که تا چندماه پیش از زندان و کمپ می

 .خواست خالص شودفقط می

های نازکش قرمز شده و زیر کرد. ل*ب؛ صورتش به سرخی گرایید. سکسکه میهایش اوج گرفتهقهق

 .هایش پف کرده بودچشم

 .هر جا بگید میام. فقط من رو خالص کنید -
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 :مهرداد زمان و مکان را دریافت، به سرعت به افسانه گفت

 .هم برو نزار کسی چیزی بفهمهبرمت کالنتری، االنفردا میام می -

های درشت و قرمزش را تمیز که مهرداد متوجه نشد. چشم "اگه زنده بمونم"*ب گفت افسانه زیر ل

 .رنگ مهرداد پیاده شدکوتاه از ماشین مشکیکرد و با تشکری

های کوتاهش ی افسانه و قدمکن را زد. قطرات کنار رفتند و او متوجه سر خمیدهمهرداد شیشه پاک

رویش گذاشت. از ناودان باالی رنگ و روی روبهدر بی شد. افسانه با کمری خمیده، دستش را روی

 !های چشمانشباران مانند آبشارجاری میشد، همانند اشکسرش، شُرشُر آب

کوچک و بودن خودش را نداشت. وقتی کلید را از کیفقدر از خودش بیزار شده بود که تحمل زندهآن

گرفت ای او را از یقهورت وحشیانه و حرفهنفر از پشت سرش به صسنتی شکلش بیرون آورد، ناگهان یک

و به دیوار آجری کوبید. افسانه چشمانش از د*ر*د بسته شد. نفسش جایی میان گلویش خفه شده بود. 

 .اش فشردسفید را روی بینیوقتی چشمانش را باز کرد، شخصی سیاه پوش، با چشمانی براق دستمالی

پوش خالص شود ولی آن فرد شخص سیاهتا از چنگال آن کوبیدافسانه، خودش را م*حکم به دیوار می

داد. راستش دستمال را روی صورتش فشار میبود و با دستای او را میان دیوار نگه داشتهخیلی حرفه

توانست آن مرد را واضح ببیند. باران هر دویشان را چند بار سرش را م*حکم به دیوار کوبید، دیگر نمی

 .آرام روی هم خوابیدافسانه آرام تر کرده بود و چشم های

*** 

 

ساعت پیش در های یکاش شد. هنوز هم لرزشی ساختمان خانهآیرال با اعصابی ناآرام وارد محوطه

های های اِل زینت گرفته بود و گلدانای شیک که با مبلبدنش بود. چشمی چرخاند، محوطه

تر میشد. واق سگی نزدیک و نزدیکواقایقیمت گوشه و کنارش را زیر نظر گرفت. ناگهان صدگران

زد. اش را فریاد میای رنگش خستگیهای خیس از بارانش کشید. چشمان خمار قهوهدستی بر گونه

زد و رنگی شتابان به سوی او آمد. بخاطر همچین برخوردی جیغ خفیفیکوچک و سفیدناگهان سگ

 .دوقدم عقب رفت

را صدازد. پتی پشمالو و سفیدرنگ، مطیعانه « پتی »اش د و سگکنان به سمت او آمناگهان زنی خنده

زن را زیر نظر گذراند. زنی عمیقی کشید و از سرتا پایدوان رفت. آیرال نفسبه سمت صاحبش دوان
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 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

قد با اندامی متوسط که نمیشد لقب مانکن را رویش گذاشت، رنگ پوستش گندمی بود ولی نه کوتاه

 .رنگتیره

دست شرابی که هماهنگی و توانست حدس بزند لنز است. موهای یکنوعی که میهای سبز مصچشم

 .چشمانش بودزیبایی با رنگمکمل

 :زن دست از خندیدن برداشت و با صدایی مملو به شادی گفت

 !جون، چه عجب چشممون به جمالت باز شدآیرال سالم- 

 :هایش نشست و کیفش را به دست چپش داد و گفترنگی بر ل*بلبخند کم

 !جامجون، شما کم پیدایی وگرنه من همینگلشیفته -

های انگشت جلو کشید، ردیف دنداناش را با نوکاش را گرفت و روسری طرح پلنگیگلشیفته طعنه

 :اش را به نمایش گذاشتکامپوزیت شده

 !، بیکار نیستم کهخب عزیزم من کار دارم -

کنی داشتند، اما آیرال بیخیال دوباره لبخند را به ل*بش آورد و چشم در گویا دو نفرشان قصد رو کم

 :چشمش دوخت و ل*ب زد سبزیی

 خبر از کارت؟ باالخره من نفهمیدم کارت چیه؟جون، چهبله گلشیفته -

 :ای زد و با لحنی سراسر هیجان گفتگلشیفته لبخند موذیانه

 .پیشنهاد بهت بدم آیرال! مطمئنم پشیمون نمیشیخواستم یکراستی می -

 :بود با حالی نزار به سمت آسانسور رفت و گفتاو که از سرپا ایستادن خسته شده

 !میرمی بعد، دارم از خستگی میتو روخدا گلشیفته، بزار برای دفعه -

اش ش کرد و به سمتش قدمی برداشت. دل تو دلادادن او خشنود بود، خبیثانه نگاهگلشیفته که از بازی

ی گرد خیس از آب آیرال کشید و چشم در چشم با او شد. اش برسد. دستی به چانهنبود که به خواسته

 :با لحنی آغشته به وسوسه و خبیثانه گفت

 !دارکار نون و آبکار خوب برات سراغ دارم. یکگشتی؟ من یکمگه دنبال کار نمی -

هایش را جمع کرد و دوقدم از او فاصله گرفت. از لحن او خوشش نیامده بود و ترجیح آیرال ل*ب

 .داد از سرخودش باز کندمی

کردن آن با تاکید سرش افتاد و در حین درسترنگش نقش بست. شال از رویهای بیلبخندی بر ل*ب

https://forums.taakroman.ir/
https://forums.taakroman.ir/
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 :گفت

 ...نه گلشیفته.جان ! نیازی نیست من -

 :د و گفتاما گلشیفته وسط حرف اش پری

 . نه و نمیشه نداریم. من تو رو معرفی کردم. راه برگشت نداری -

 :برد گفتتوجه به کلماتی که بکار میآیرال عصبی و بی

 یعنی چی؟ من حق انتخاب ندارم؟ -

زد تا بفهمد فصل او را کتک میشرابی رنگش فرو برد. اگر امکانش را داشت یکهایش را در موهایناخن

 .شنیدن نیست و همه مطیع او هستند "نه"او زن 

های رنگش که نگیناش، نگاهی به ساعت طالییی از خشم درهم فرورفتهتوجه به گارد آیرال و قیافهبی

 :فریب کرده بودند، گفتنهایت دلریز آن را بی

 .زنیمآیرال من برم کار دارم. سروقت باهم حرف می -

 !ت سالم به -

مشکی خروجی شد. آیرال بانفرت به رفتن او خیره زد و پاپتی راهی درب راستش به اوچشمکی با چشم

دستش بگذارد. باحرص شده بود. از خودش بدش آمد که نتوانسته حق آن زن از خود راضی را کف

طور که زمین و زمان داشت، تا جایی که پاهای خودش هم د*ر*د گرفته بود. همانهایش را بر میقدم

 .بود، وارد آسانسور شدرا به رگبار گرفته 

*** 

 

کشیدن نداشت. بوی پرتقال فاسد و فسقدر کتک خورده بود که نای نافسانه زخمی و کوفته، آن

زمین خیس از باران سقف افتاده بود و خالی انبار را پر کرده بود. دَمَر رویبزرگ و نیمهخورده فضاینم

زد که صدایش خش هق شده بود. آنقدر جیغقهایش تبدیل به هزد. اشکسرما در بدنش تازیانه می

، نامرتب دورش ریخته بلندشهای آن نامردها را آزار بدهد. موهایهایش گوشخواست جیغبرداشت. می

زد. خشمش شده بود و بیشتر داد میسوخت که هیزم آتشقدر میبود. جای چ*ن*گ روی صورتش آن

 .کشیدرسما عربده می

 !د زجر بِکِشی تا گور به گورشی؟ هوم؟ خودت انتخاب کنبُکُشمت یا فعال بای -
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 :ی چشمش پر از اشک شدحدقه

 ...ولم کن لعنتی -

کرد. با دیدن فین میبزرگی را باالی سرش دید. فینی جسمآلودش سایههای اشککه با چشمتا این

ز از خشمش، بلند قرمکمربند در دست آن مرد دوباره شروع به گریه و دادزدن کرد. مرد با چشمان

هایش جاری شد. در رگپیچاند. ترس افسانه مانند خ*ونای سر داد. کمربند را در دستش میقهقهه

نامرد سرد گذاشت و سعی کرد تعادلش را حفظ کند ولی آنهای لرزانش را روی زمینافسانه دست

س*فت و سختش با سگک ی او فرود آورد. کمربندسیاهرحمی بر تن تضعیف شدهاولین شالق را با بی

 :دلخراش گفتزد. فریاد زد و با بغضیامان تازیانه میبی

 .وحشی، ولم کن -

تر از قبل بر تنش فرود برد. شالق بعدی را م*حکمزدن افسانه لـ*ـذت میمرد تازه از کتکاما گویی آن

های انه و نوای شالقی ل*بش بود. صدای فریادهای افسخ*ون گوشهتر از رنگآورد. صورت افسانه سرخ

خ*ون های بهمرد گوش تا گوش انبار را پرکرده بود. مرد صورتش مملو از ریش و مو بود و چشم

کرد. مرد کمربند را روی زمین باشدت رها کرد و روی زانو خم اش وجود افسانه را پر از ترس مینشسته

هایش دل او را کرد اشکآمد. فکر میمیهایش بند نجان و ضعیف را از یقه گرفت. گریهی بیشد. افسانه

 :اعتنا سرش فریاد زد و گفتآورد؛ ولی او بیرحم میبه

 اون مرد کی بود؟ -

نفس افسانه بخاطر گریه و بسته شدن گ*ردنش، کوتاه و پشت سرِهم شده بود. التماس کرد و راه

 :گفت

 .کس نبودکس. هیچخدا هیچبه -

 د؟غ نگو ضعیفه، گفتم کی بودرو -

دادند. ذره اکسیژن نمیسرش امان یکهای پشتافسانه مثل بادمجان، بنفش شده بود؛ نانداشت. سرفه

تاریکی و ظلمات توانست کرد. در آنی آن مکان اصابت میکارهرعد و برق بر سقف خ*را*ب و نیمه

 :هق را سر گرفت و ملتمس وار گفتی آن مرد را شناسایی کند. باز هقچهره

 .خوردم زدیخاصی نبود که منو تا میال، جون عزیزت ولم کن. به خدا اون مرد کسآقاجم -

ی حرکت رها کرد. به سمت گوشههای ریزش بیش ازحد معمول گشاد شد و او را با یکجمال چشم
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خ*ون راستش را روی زمین گذاشت. صورتش غرقای کرد و ساعد دستانبار شتاب گرفت. افسانه سرفه

های سختی گ*ردنش را هدف قرار داد. جمال با دستتنش خسته و کوفته. ناگهان جسمو زخم بود و 

درپی های پیرا در چنگالش مورد تهاجم مملو از تتواش چوب نسبتاکلفتی را برداشته بود و با آن افسانه

شمش های قرمز، سفیدی چهایش نزدیک بود از حدقه بیرون بزند، مویرگداد. چشمامانش قرار میو بی

 .را پنهان کرده بودند

رحم جمال گذاشته دستان بیداد و دستش را رویصورتش ک*بود شده بود و مدام پاهایش را تکان می

 .های چندنفر در انبار پیچیده بودکرد. قهقههبود. مرگ را با دستان کثیف او داشت ل*مس می

 .ین افتادجمال باسرعت چوب را از گ*ردنش کشید و افسانه مانند مرده برزم

جرعه نفس شد. مانند ماهی در تقالی یکجان افسانه خیرههایش رو هم چفت شد و به جسم بیدندان

 :بود. تهدیدوار با صورتی منقبض گفت

ندی میگم به خانوم تا تو رو خوراک سگش کنه. اون مرد کی پرسم، جواببار میافسانه برای آخرین -

 بود و باهاش چیکار داشتی؟

 :آرام گفتخراش آرامسلول تنش رخنه کرده بود. باصدایی گرفته و گوشبهرس در سلولافسانه ت

 .کن، جمالمیگم... میگم... فقط به من رحم -

 .دل و حریصی اشکش برای بار هزارم سرازیر شد. نگاهش ملتمس بود و نگاه جمال سنگچشمه

ما رو دور بزنی؟ لیاقتت اینه مثل تونی ی ع*و*ضی، چشممون ازت دور موند فکر کردی میزنیکه -

 !سگ بمیری

 :با تمام توانی که داشت جیغ کشید

سیاه بشونم. منتظر بمونید. خوام شماها رو به خاکن*ا*موس، اصال من میی بیگمشو مر*تیکه -

 !ببینید چی به روزتون بیارم

ی ل*بش را د. جمال گوشهترسیکرد اما دیگر نمیچنان ملتمس نگاه میای زد. افسانه همجمال قهقهه

 .ی افسانه را نوازش کردی ک*بود شدهزانویش نشست و گونهخارند؛ روی یک

 . ...خوای ما رو به خاک سیاه بشونیکه می -

 :سو به گوش رسیددار مردی از یکصدای خش

 !سیاه چجوریهجمال بهش نشون بده خاک -



www.taakroman.ir  

 
  

 
37 

 

 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

لرزید. باصدایی که هایش میجانش انداخت. ل*بجان نیمهی جمال و چندنفر دیگر، ترسی را بهقهقهه

 :رسید نالیددیگر به گوش نمی

 . ...ترو خدا ولم کنید -

*** 

 

خاکستری خیره شده بود. اش به تهرانبام خانهاش گذاشت. از پشترنگی ل*ب تیرهش را گوشهسیگار

اش حجمی از اکسیژن را در بر ینهآورد. سـ*ـوار فرود میاش را بر زمین شالقرحمانه، قطراتباران بی

اش خیس از آب شده بود و او تنها با کرد؛ تمام تنزده بود ولی تحمل میاش یخگرفت. نوک انگشتان

تر از اش چسبیده و نمور شده، ایستاده بود ولی م*حکمرنگ که کامالً به تنایپیراهن سرمهیک

 .همیشه

کرد. قدرتی که برج بلندباال و عظیم، احساس قدرت می سیگار خاموش را زیر پاهایش له کرد. در آن

عمیق به اطراف انداخت و برگشت به طرف خروجی توانست بر تمام این شهر مسلط باشد. نگاهیمی

باران را از میان بلندش فرو برد و آباش را در میان انبوهی از موهایحرکت دو دستبام. با یکپشت

 !ای فریبندهرحم اما در چهرهحشی، درنده، بیگرگ بود، وها گرفت. او یکآن

 آقای مرداسی؟ -

باران روی صورتش حسش را در نگاه فرد مقابلش گرفت. قطراتنفسی عمیق کشید و نگاه سرد و بی

ها را برتن داشت بام شد. همچنان زنی که لباس خدمهی البی مانند پشتریختند و وارد محوطهمی

 .اشتدسرش قدم بر میآهسته پشت

 چی شده؟ -

موهایش را زیر روسری مخصوص ی ل*بش گذاشت. زنسیگار دیگر از جیبش بیرون آورد و گوشهیک

 :ها بُرد و گفتخدمه

 .خوان بیان اینجازدن. حال خوشی هم نداره انگاری! میآقای چنگیز زنگ -

 .روی آسانسور ایستادای زیر ل*ب گفت و روبه«لعنتی»

ای دیگر نبود. ماشین ای که افسانه را مالقت کرد رسید. ولی افسانهن کوچهمهرداد سراسیمه به هما

ها شد؛ یکی از ی نسبتاباریک را احاطه کرده بود. مهرداد با تقال نزدیک پلیسآمبوالنس تمام آن کوچه
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 :سربازها جلویش را گرفت و با لحنی خشک و جدی گفت

 !مردم عادی اجازه ندارن -

خورد و از کنار او گذشت. اش را نشان آن پسر داد. سرباز یکهکارت شناساییزد و مهرداد پوزخندی

اش را آسمان چندروزی بود که گرفته و خاکستری بسترش سرتا سر شهر را گرفته بود. مهرداد چشمان

ای سفید جای چادر مشکی افسانه او را پوشانده بود. اگر افسانه را زودتر به با د*ر*د بست. پارچه

خواست اعتراف کند؟ یکی از ماموران آمبوالنس ی افسانه میبرد در امان بود ولی االن جنازهمی کالنتری

 :کرد، جلوی مهرداد ایستاد و گفتکه افسانه را حمل می

 !آقای محترم، میشه کنار وایستید؟ -

د و کارت دست جوگندمی شرو با موهای یکای جدی و خشک خیره به مرد سبزهمهرداد دوباره با قیافه

 .اش را نشان آن مرد دادشناسایی

 :احترامی به مهرداد گذاشت و گفت

 .قربان امری هست؟ ما باید سریع بریم پزشک قانونی -

توانست حدس بزند که مهرداد به او نگاه کرد. مردم در راس کوچه ایستاده بودند. از همین جا نیز می

وجدان جایی بین قلبش را گرفته ست. حسی مثل عذابمجلس محافل اهفته نقلی بیچاره تا یکافسانه

را از روی « مهدی خسروی»بود و مدام فشارش می داد. باصدای گرفته و نگاهی جدی به مرد که نامش 

 :پیراهن کارش خوانده بود گفت

 خانوم افتاده؟اتفاقی برای اینآقای خسروی، چه -

ها روی گفت افسانه را داخل ماشین ببرند. پلیسخسروی باتاسف سرش را پایین انداخت. به همکارانش 

ها بود. خسروی باالخره زبان باز کرد تر از این حرفدر خانه، نوار زرد زده بودند. گویا قضیه خیلی جدی

 :و رو به مهرداد با صدای آرام زمزمه کرد

اش ون وقتی معاینهکه از مصرف زیاد کوکائین اُوِردُوز کرده ولی یکی از همکارهای خانومممثل این -

 ...زنهی ک*بودی تو چشم میکرده، گفته تموم تنش جای ک*بودی داره و روی گ*ردنش هاله

های مهرداد بیشتر گرد میشد. صدای سازی کند. با هرحرف مهدی، چشمبیشتر نتوانست قضیه را شفاف

ها نتوانستند ا رفت و آنداد تمام شد. باز هم یکی دیگر به فناش نشان میپلیس کنار دستآژیر ماشین

کاری انجام بدهند. کاش افسانه بیشتر مراقب بود یا نه! کاش خودش چهارچشمی حواسش به هر 
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 حواس است؟قدر بیکرد که چرا امروز آناش با او بود. باخودش تکرار میمالقات

 .قانونی رو برام بفرستیدی پزشکیلطفا برگه -

 .چشم حتما -

 .ی افسانه شد. مهرداد با سری به زیر افتاده از میان جمعیت رد شدجنازهمهدی وارد ماشین حمل 

*** 

 

هایی آمیخته به ترس و نفرت و وحشت. صورت شنید. جیغهای خودش را به وضوح میصدای جیغ

 .های بلند که همیشه روی صورتش بودندچهره باریشپدرش را در ذهن مرور کرد. مردی نسبتا خوش

 .کارو انجام بدی ، هرکاری پدرت انجام میده باید همونی ک*ثافتدختره -

ی هزاران زد. او نیز چند قدم مانده بود تا بشود یکی لنگهصدای خمارش هنوز در گوشش زنگ می

 .کنند. اما نجات پیدا کردصفورایی که در این دیار زندگی می

ترق برخورد داشت، هنوز صدای ترق شب ادامهتخت تکیه داد. باران تا نیمهسرش را به تاج بلند باالی

اش بود، چراغ خیابان که مشرف به اتاقمحض تنها تکهای باران قطع نشده بود. در آن تاریکیِ دانه

کرد. در خواب و بیداری بود که ناگهان در خانه به طرز فجیهی نورش را مستقیم به تخت منتشر می

حوصلگی از روی تخت گرم و زد. با بیگونه در مینکوبیده شد. گویا کسی را دنبال کرده بودند که ای

کورمال گذاشت. کورمالهایش میهدفون در گوشخوابید و یکاش بلند شد. اگر به او بود، بَست مینرم

قدر به سیاهی داخل اتاق عادت هایش آنبه طرف کلیدچراغ راهروی مشروف به درِ خانه رفت. چشم

 .هایش را شکار کردی حدقه چشمنور، مثل تیرکرده بود که سفیدی

ضرب باز کرد. گلشیفته با حالی نامیزان دستش را روی باز به سمت در رفت و یکباچشمانی نیمه

 .چهارچوب درگذاشته بود

 جا چیکار داری؟جوری؟اینچرا این ...زد( توی او ضربهگلشیفته؟! )آرام به شانه -

اش گذاشت. اش را روی د*ه*انشده دسترشتهای دناگهان بلند قهقهه زد. ترسیده باچشم

اش کرد. باغیظ به او که روسری پلنگیهایش مدام بسته میشد، اما او مثل گاردآهنی مقاومت میچشم

 :اش افتاده بود گفتروی شانه

 چته دختر؟ -
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

دن هات دیدونم چی توی این چشمهای آیرال بدون هیچ نرمشی نگاه کرد.( نمیدونی؟ )به چشممی -

 !دارننمی که دست از سر من بر

ای بزند و هایش بود تا مبادا قهقههچیزی نفهمید. دستش مثل درپوش روی ل*باز حرف گلشیفته هیچ

شال از روی جالباسی کنار در هایش فکر کرد. او را رها کرد و یکمردم را زا به راه کند. متعجب به حرف

 انداخت. با خود گفت: حتما جایی گذاشتتش تا راحت باشد. ای باالرا ندید. شانه« پتی»برداشت. سگش 

ی گلویش کرد. خودش را کنترل اش را روانهی معدهتند و نامطبوع گلشیفته تمام محتویات نداشتهبوی

 .کرد تا مبادا روی گلشیفته باال بیاورد

گرفت. خودش هم اش را پشت گوش انداخت. خسته زیر بازویش را ی بیرون از شالموهای ریخته شده

های ده سانت اش را روی دست آیرال انداخته بود. رو به او به کفشکرد و تنها سنگینیکاری نمیهیچ

 :زد اشاره کرد و با نامالیمتی تشر زدرنگش که از تمیزی برق می مشک

 !کنناین کفشای... )پوفی کشید( درشون بیار بابا! االن از این ساختمون بیرونمون می -

ی خ*ون فرقی نداشت. معلوم نبود هایش با کاسهخندید. چشمکرد، مدام میدر این دنیا سیر نمی گویا

 .حال افتاده استچیکار کرده که به این

اش کند. وقتی آسانسور ی گلشیفته بود راهیی آخر که خانهبه طرف آسانسور رفتند تا به سمت طبقه

رفت و هوش و حواس اتاقک هدایت کرد. تلوتلو راه میی او ایستاد، او را به طرف ی خانهدر طبقه

هوشیار، ی آسانسور چسبانده بود نگاه کرد. در آن حال نیمهنداشت. باتاسف به او که صورتش را به آینه

 :چپش را کمی باز نگه داشت و گفتچشم

 جوری میگی؟رو این« س»چرا -

رت به سوالی که پرسیده بود فکر کرد و ی هفتم را فشرد. باحیی طبقهداخل آسانسور شد و دکمه

 :پرسید

 !گم؟مگه چجوری می -

 :دهانش را باز کرد و زبانش را بین دو ردیف دندان جلویش قرار داد

 .کنیرو نوک زبونت تلفظ می« س»جوری! این -

 :پوزخندی به بحثی که راه انداخته بود زد و به او که چشم بسته بود نگاه کرد

 !گفتمجوری میینمن از بچگی ا -
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 :ی ریزی کرد و با همان چشمان بسته ادامه دادخنده

 ها! وای فکر کنم وقتی بچه بودی بر خالف االنت خیلی بانمک بودی. مخصوصاً با این کهچه باحاله -

 .کردیهات کل پسرهای محلتونو از راه به در میجوری میگی. به نظر من تو با این چشمرو این« س»

گفتن که مستی و راستی. برای کرد؟ از قدیم راست می. گلشیفته با خودش چه فکرهایی میپوفی کشید

ی آخر برسند. دستش را گرفت و به بیرون از آسانسور کشید. گلشیفته ها بافت تا به طبقهخودش قصه

 .داشتقدم در غرب بر میقدم در شرق یکرفت؛ یکانگار در خواب راه می

رخ او که نور برصورتش سایه انداخته بود خیره شد. وار روشن میشد، به نیمچراغ راهرو، اتوماتیک

 .برد ولی جدیت و جذابیتی داشت که آدم جذب او میشدچنانی نداشت و دل را نمیصورتش زیبایی آن

کوب اش به آیرال نگاه کرد و با حرفش او را میخی ریزی کرد و با آن جنگل چشمان مصنوعیخنده

 :کرد

 !خوشگلمدونم خیلی؟ میچیه -

اش گرفت. حرفش را پای حال نامیزانش گذاشت. دست و پاهایش کرخت شده بود و دیگر نایی در خنده

 کند؟دانست چرا االن گلشیفته را همراهی میب*دن نداشت. نمی

 :اش که ایستادند، اشاره به در کرد و گفتروی در خانهروبه

 ست؟زود باش دیگه، رسیدیم! کلیدت کجا -

 :مجسمه سر جایش ایستاد و دو دستش را جلو آوردمثل

 من که... کیفمو نیاوردم؟ -

خواهند چیزی میهای دوساله که یکاش پخش شده بود را مثل بچههایش که رنگ رژ آجریل*ب

جا رها کند و به توانست او را هماندل آهی کشید. به او باخشم نگاه کرد. کاش میآویزان کرد. از ته

 !توانستاش بر گردد ولی نمینهخا

 !کفشاتو در بیار گلشیفته -

توجه به حرف او را انجام نده! بیکار را انجام بده، آنگفت اینشبیه مادرانی شده بود که به فرزندش می

 .ها وارد پذیرایی خانه شد. سعی کرد عصبانی نشود و عادی بماندبا همان کفش

اش را از سرش کند و یکی آرام به اطراف پرت کرد. روسریرا یکیهایش خرامان کفشگلشیفته خرامان

را با خط نستعلیق  "آیرال"چوبی که باخراطی اش نمایان شد. کلید خانه را روی جاکلیدیشرابیموهای
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 .حک کرده بود، گذاشت

راحتی منتشر بود. گلشیفته خودش را تقریبا پرت کرد روی مبل اش روی مبلنور آباژور چوبی

ثانیه هم افتاده بودند. هر یکهایش رویلرزید و چشمهایش میرنگ. مستانه خندید. شانهوسیط

 !خندیدکرد و سپس دوباره میاش را قطع میخنده

تلخ آماده کند. وقتی کابینت را باز کرد صدایش را یلیوان قهوهاش رفت تا برایش یکبه آشپزخانه

 :شنید

 قدر کوچیکه؟خونت چرا این -

 .هم برام بزرگه نفرم همینیک -

 :اش آغشته به تمسخر بوددوباره خندید ولی این بار خنده

 !ی توئهتر از خونهی من چهار برابر بزرگولی خونه -

زد را برداشت. برگشت و به او که چشم های قهوه در آن به اوچشمک میای که پودری استوانهشیشه

 .کرد، خیره شدشده بود و او نگاه می

 کنی؟تو چیکار می -

 :ای نزار و صدایی خشمگین جوابش را دادربطش به ستوه آمده بود و با قیافهاز سواالت مبهم و بی

 !کنمواضحه! دارم برات قهوه درست می -

 :آهسته باز کردهای مانتویش را آهستهنوچی بلند باال گفت. دکمه

 .ای یا از شب تا صبح بیروننهکنی؟ از صبح تا شب یا خونگرفتی! میگم چیکار می -

 :زد و با طعنه گفتجوش ریخت. موهایش را پشت گوشدو قاشق پودر قهوه در قهوه

 کنی؟رفت و آمد منو چک می -

سکسکه کرد. زیر چشمی به او که مشغول کاویدن وسایل روی میز بود، پایید. جوابش را نداد. دو فنجان 

 .قهوه، آب ریخت و ازآشپزخانه بیرون آمد

 خیلی گرگ دوست داری؟ -

رویش ایستاد. با همان اش بود، کرد. روبههای ریز و درشتی که گوشه و کنار خانهاشاره ای به مجسمه

 :اش زد و گفتهای سرخوش و قرمز به حرکاتش خیره شده بود. دستی روی شانهچشم

 !های بقیه جواب بدم، گلشیفتهعادت ندارم زیاد به سوال -
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

اش افتاده بود و زرق و اش جدا کرد. نور آباژور روی لباس پولکیدستش را از روی شانهپوزخندی زد و 

 .برق دارش کرده بود

چیزی اندیشد و چهچیزی میگر هیچی بود. نمیشد تشخیص داد به چهروح وخشکش نمایانی بیچهره

 .خواهدمی

رویش گذاشت. از این رفتار به ای شکل روبهبه پشتی مبل تکیه داد و دو پایش را روی میز دایره

 .وجه خوشش نیامد.زیادی خودمانی شده بودهیچ

 !پاتو بردار -

 !سخت نگیر آیرال -

ای که او خیره شده تر از آنی بود که به نقطهکمی سرش را خم کرد و به پشت سر او نگاه کرد. خسته

تکان داد. بوی « چیه»ی ین به نشانهبند آن سرش را به طرفبود برگردد. ابروهایش را باال انداخت و پشت

ی آوری که مثل پوزخند گوشهی خودش گرفته بود. بوی تلخ و تهوعقهوه تمام خانه را زیر سلطهتلخ

کرد که چرا در های بد صدای گلشیفته خودش را لعنت میل*ب گلشیفته بود. ناگهان دوباره با قهقهه

د. بخاطر ماندن زیر باران معلوم بود که سرماخوردگی گلویش بورا به رویش باز کرده است. سوزشی ته

 .اش را زیر سرش بردشود. گلشیفته دستگیرش میموقعیت حساس گریبانبدی در این

 ها حاضر شد؟قهوه -

اجبار پا به سوی آشپزخانه اش مشخص بود او را به خودش آورد. بهآلودگیاز لحن دستوری که خواب

جوش دیده میشد. با سرعت گ*از را خاموش کرد. در کوچک روی قهوههای درشت و تند کرد. حباب

 .جرعه آب را هم نداشتاین ساعت میل به خوردن حتی یک

 !اوم... بد نیست. ترشی نخوری یه چیزی میشی -

ی گلشیفته را شکار کرد. مشغول نوشیدن قهوه بود ولی های بستهنگاه عاری از هرگونه احساسش چشم

رنگ که با ایاش با فنجان سورمههایش را نداشت. نگاهداشتن پلکدیگر نای باز نگه او از شدت خستگی

های کاشت زینت داده شده بود، تلقی ی گلشیفته که با ناخننقش و نگار طالیی در دست نسبتا مردانه

حال  آدم را درای از یکدلیل و ناگهانی بود. آرام و در همان حین سایههای بیکرد. خسته از تنش

 .حرکت دید و به خواب رفت. به ظاهر خوابید. اما تمام کارهای گلشیفته را زیر نظر داشت
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

ای که او خیره شده بود تر از آنی بود که به نقطهسر او نگاه کرد. خستهکمی سرش را خم کرد و به پشت

تکان داد. بوی « چیه»ی بند آن سرش را به طرفین به نشانهبرگردد. ابروهایش را باال انداخت و پشت

ی آوری که مثل پوزخند گوشهی خودش گرفته بود. بوی تلخ و تهوعقهوه تمام خانه را زیر سلطهتلخ

کرد که چرا در را های بدصدای گلشیفته خودش را لعنت میل*ب گلشیفته بود. ناگهان دوباره با قهقهه

زیر باران معلوم بود که سرماخوردگی بدی گلویش بود. بخاطر ماندن رویش باز کرده است. سوزشی تهبه

 .اش را زیر سرش بردشود. گلشیفته دستدر این موقعیت حساس گریبان گیرش می

 ها حاضر شد؟قهوه -

اش مشخص بود اورا به خودش آورد. به اجبار پا به سوی آشپزخانه تند آلودگیلحن دستوری که خواب

یده میشد. با سرعت گ*از را خاموش کرد. در این جوش دهای درشت و کوچک روی قهوهکرد. حباب

 .جرعه آب را هم نداشتساعت میل به خوردن حتی یک

 !چیزی میشیاوم... بد نیس. ترشی نخوری یه -

ی گلشیفته را شکار کرد. مشغول نوشیدن قهوه بود های بستهاش چشمنگاه عاری از هرگونه احساس

رنگ ایاش با فنجان سورمههایش را نداشت. نگاهداشتن پلکولی او از شدت خستگی دیگر نای باز نگه 

های کاشت زینت داده شده بود، ی گلشیفته که با ناخنکه با نقش و نگارطالیی در دست نسبتا مردانه

آدم را در حال ای از یکدلیل و ناگهانی بود. آرام و در همان حین سایههای بیتلقی کرد. خسته از تنش

 .خواب رفت. به ظاهر خوابید. اما تمام کارهای گلشیفته را زیر نظر داشتحرکت دید و به 

*** 

تر باز هایش را به آرامی هرچه تمامبا صدای نامفهومی که کنار گوشش مانند زنبور، وز وز می کرد؛ چشم

طور از خواب بلند کرد. انگار کرختی و خستگی مسابقه گذاشته بودند که چند روزی است که این

 .دشومی

 .هایش به نگاهش خوردصورت بشاش گلشیفته اولین چیزی بود که بعد از باز شدن کامل چشم

 !خوابیدونستم انقدر خوشآیرال نمی -

پوزخندی زد. خبر نداشت دیروز تا چند ساعت او را درگیر خودش کرده بود وگرنه خواب او بیشتر از 

 .ساعت نبودپنج یا شش

 .را در موهای پریشانش برد ی کوتاهی کشید و دستشخمیازه

 ساعت چنده مگه؟ -
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

های سرسام آور دیشبش بود. هنوز هم بعد از خندید خیلی بهتر از آن قهقههطور که میخندید. این

رویش که مانند چندساعت آن صدای ناهنجار در مغزش اکو وار پخش میشد. گلشیفته به ساعت روبه

 :گُل بود خیره شد و جواب داد

 !دههساعت دواز -

 :داشت ادامه داداش قدم بر میطور که گلشیفته به آشپزخانههمان

بنفش کشیدم )دستش را روی میز ناهار خوری قدر شوکه شدم که جیغصبح که بیدار شدم، این -

ذره دور و برمو نگاه کردم دونم چطور تو با اون جیغ من از خواب نپریدی؟ یهگذاشت و لبخند زد( نمی

 .ها روی مبل جمع شده بودیکه تو مثل این بچه گربهفل از ایندیدم اَکِهی غا

زن الت ای دیگر مانند یکزن باوقار و لحظهلحظه مانند یکلحن صحبت کردنش مدام عوض میشد، یک

کرد. تمام زورش را زد تا لبخندی به رویش می کنند، صحبتآباد و شوش زندگی میکه در اطراف نازی

 .شخندی زد و خودش را از روی مبل بلند کردآخر نیبزند ولی دست

نفره و تنگ به د*ر*د آمده بود. منگ وگیج از روی گ*ردنش بابت شب تا ظهر خوابیدن روی مبل تک

های هایش سیاهی رفت و دوباره روی مبل م*حکم پرت شد. خندهطوسی بلند شد ولی چشممبل

 .نمک گلشیفته مانند اره مغزش را متالشی کردبی

 زنی؟ه دختر، چرا لنگ میچت -

 :اینکه منگ بزند گفتبار م*حکم و بیگوش زد و دوباره بلند شد. ایناش را پشتموهای وزشده

 !خندی گُلینمیری انقدر می -

 :ی آیرال برگشت و یخچال را باز کرد و محتویات داخل آن را رصد کردتوجه به طعنهبی

 !تظر توئم که بیدار بشیخوری؟ من دوساعته منمیگم صبحونه چی می -

بهداشتی شد را زمزمه کرد. وارد سرویس« کوفت»بهداشتی کنار در خانه رفت. حرصی به طرف سرویس

 .گلشیفته هیچ اهمیتی نداد« هـــان آیرال»و به فریاد 

*** 

 

 .لرزیدهای چنگیز میگ*ردن قطورش را ماساژ داد. دیوارهای خانه با نعره

ای به چنگیز رفت. زمان از پیچید. چشم غرهبود؛ همانند مار به خودش می بر روی مبل چمباتمه زده
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 ...ساعت گذشته بود یا دوساعت یادستش در رفته بود. یک

سروپایی نشسته که مدام با آدم مفنگی بیهر چندساعت! مهم االن بود که ب*غ*ل دستش یک

 .لرزاندهای خانه را میهایش ستوننعره

کشید. ساالر میزد و بلند عربده س*فت و سخت را چ*ن*گرنگش مبل چرمیههای زمخت و تیردست

اش را که ل*ب هم به آن نزده بود، روی میز کوبید و به سبز سرد شدهعصبانی فنجان بلورین چای

 :سوی آن مرد شتافت

هاتو یخوای لعنتی؟ فکر کردی منم گول کولی بازکنی؟ این دفعه چی میچته دوهزاری؟ چرا ول نمی -

 خورم؟می

موقعیت را برای زدن تیرش به « چنگیز»خاکستری در دستش گره خورده بود. یی پیراهن مردانهیقه

نگاهش از ناله و زاری، به خباثت و پلیدی تبدیل شد. در دلش آفرینی به نقشی هدف مناسب دید. رنگ

اش گوش مرداسی را مستانهی های کبودش را روی هم فشرد تا خندهکه بازی کرده بود، گفت. ل*ب

 .تنومند او خالص کندمبل گذاشت تا خودش را از بند زندان دستانهای ناتوانش را پشتکر نکند. دست

دواند. در ذهنش دید که در قلمروش موش میکن نبود. او را همچون رقیبی می اما انگار مرداسی ول

 .ون آمدداد که با صدای کریهش از هپروت بیرقتلش را انجام می

 .ساالر یقه رو ول کن. در نمیرم؛ فعال بیخ ریشتم -

کرد. به جنگل تک کلماتش را بیان میبا صدایی تحلیل رفته که سعی داشت قدرتش را به رخ بکشد تک

 :های مرداسی دست کشید و ادامه دادریش

 .بیخ ریشتم -

جای پرت کرد و چشمش را جایهای چنگیز، منزجر شد. با تحکم او را روی مبل کوتاه دستاز تماس

خانه را به تنهایی نورانی کرده بود. اش خیره شد. لوستربلورین باالی سرش فضای کلبریی گچخانه

 .جوییدی زیر خط پایین ل*بش را میهای روییدههایش ریشدندان

 خوای دوباره؟خور ؟ چی میخوای مفتچی می -

سال آب به آن بهومترها دورتر هم مشخص بود سالاش که از کیلچنگیز موهای چرب و جوگندمی

ای از سر شوق بر ل*بش آورد و روی مبل نشست. مرداسی پوزخند خورد را با دست باال داد؛ خندهنمی

اش، نه به این خوشحالی موادیهای از سر بیزد. این آدم پر از دغل و نیرنگ بود. نه به آن عربده
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 .زیرپوستی

ی منو یه نگاه بنداز... قته ساکت موندی! دستمونم که توی حنا گذاشتی. قیافهوساالر میگما خیلی -

 .پو*ست و استخون شدم از بس دیر به دیر مواد به دستم رسیده

مبل مخصوصش که در راس بود، رفت و نشست. مبلی که از اش گرفت. به طرف تکمرداسی خنده

ز ویکونیا بود. خودش را به دست نرمی و لطافت اش اهایش از چوب آبنوس ساخته شده بود. پارچهدسته

 .مبل سپرد

سیگارش را از جاسیگاری روکش طالیش بیرون کشید. سیگاربرگی که از تنباکوی اصل کوبا ساخته 

 .ای از طال دور تا دورش را زینت بخشیده بودشده و الیه

ی بهمنی بود که از دکه چنگیز میخ سیگار شده بود، چرا که گرون ترین سیگاری که کشیده بود همان

 .رفتی محلشان کش میمخروبه

 !ساکت نیستم. فقط مثل توسر و صدا ندارم چنگیز. دستتم تو حناس؟ به درک -

های ساالر به گوشش قدر محو سیگار شده بود که حتی حرفی آخر حرفش را با طعنه گفت. آنتیکه

ارزش. ناگهان به خودش آمد که دید ساالر با رسید. آن سیگار مثل سراب بود؛ دست نیافتنی و با نمی

 .های نافرم او گرفته بودرشیدش سیگار را مقابل ل*بآن قدو قامت

رنگش را به دو چشمان ساالر دوخت. از آن نگاه هیچ حسی را نمیشد ایهای سرمهبا تعجب چشم

 :ی گفتاهای ساالر ترس به جانش انداخت. ساالر با صدای اغواکنندهتشخیص داد. چشم

 !خواستیش؟مگه نمی -

روی چنگیز سایه انداخته بود. آب دهانش را پرصدا قورت داد. تمام قدر هیکل او درشت بود که روبهآن

 :زد. دستش را به سمت آن دراز کرد و با حالی نامیزان گفتنخ را فریاد میوجودش آن یک

 !خوامشچرا! می -

و را به پشتی چرم مبل هول داد. کام عمیقی گرفت. ساالر را های چنگیز گذاشت و اسیگار را روی ل*ب

ی سوخته. ابروهایش را باال دید. بویی نامطبوع مشامش را پرکرد، بویی مثل زبالهدیگر واضح نمی

هایش را بست. خطوط عمیق روی پیشانی بلندش نقش بست. ساالر سیگار دیگری را انداخت و چشم

هایش قفل فیلتر سیگار شد. پک عمیقی کشید؛ دود گس و تلخ، ل*باش قرار داد. روی لبان مردانه

بازدم، تمام دودها را از بخش درآمد. با یکهایش را در بند کشید. وجودش به اسارت آن دود ل*ذتریه
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 .رویش مانند مه شده بودمتر از دهانش دور کرد. روبهبینی و دهانش خارج کرد. سیگار را چند میلی

هایش به رخسارش پریده و ل*بچشم و رو را پایید. گیج و منگ شده بود. رنگبی زیر چشمی چنگیز

 :هایش را گشودسفیدی دیوارهای خانه تبدیل شد. ل*ب

 !من عاشق دود کردنم چنگیز -

چنگیز سیگار را به اکراه از دهانش جدا کرد، خواست د*ه*ان باز کند تا حرفی بزند؛ اما این کار برایش 

 :کندن شده بودهتر از کوسخت

 .ای اومدمجدلو ولش کن. من برای کار دیگه و جنگ -

 .های زاگرس زدی کوههای روی قلهلبخندی به سرمای برف

ها بهم آرامش میده! ببین، با دونی چیه چنگیز؟ نه فقط دود کردن سیگار، بلکه دود کردن آدممی -

 !اون چشمات قراره ببینندقت ببین! این سیگار اولین و آخرین چیزی هست که 

تر از هر زمانی شده بود. نفسش یکی بود و دوتا نبود. زد. زبانش گویی سنگینهای چنگیز دودو میچشم

توانست دیگر حرفی بزند. برگشت و چشم به پنجره سوزانند. نمیگویی جانش را با آهن گداخته می

 .رقصاندرنگ را میی طالییدوخت. باد سرد پاییزی، پر*ده

 :ی گوش چنگیز برد. با لحنی متاسف گفتساالر برگشت وخم شد، سرش را نزدیک الله

 !حیف شد! چنگیز دلم برات تنگ میشه -

قرمز آن را پوشانده بود، به قدری ترسناک شده بود که کسی جرئت نگاه کردن به هایی که رگچشم

های او خیره شدن چشمو تدریجی بستهتواست داشته باشد؛ اما ساالر صامت و خندان به آرام را نمیآن

 .شده بود

هایش در جنگلی اسیر شد. نگاهش همزمان رنگ خاموش کرد. چشمسیگار را در زیرسیگاری طالیی

 .گرفتطور مواقع سرش را بیش از حد معمول باال میتکبر و افتخار گرفت اینرنگ

 .گیز مرده قدم برداشتای سر داد و دوباره به سمت چنزد. قهقههسوزن آمپول برق می

 !هم چی تنگم بشهخوام دلم براش تنگ بشه اما من آدمی نیستم که دل داشته باشم. اونمی -

 :اش را قورت دادگلشیفته دو قدمی نزدیک ساالر آمد و خنده

 .زنیمزنگ به جمال بزنم. بعدا راجب دل نداشتت حرف میبزار یک -

 .حرف دارمبزن بیاد؛ منم با نادر آره بهش زنگ -
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 .خیلی این کاراتو دوست دارم -

های پالتوی تنگ و ای که روی دسته ی مبل لمیده بود، خیره شد. دکمهساالر متعجب به گلشیفته

 .مشکی بیرون انداختاش را باز کرد و موهایش را از شالمشکی

 کدوم کارمو دوست داری؟ -

 .ای ساالرجدانی. واقعا تو معرکهای، هیچ عذاب وهمین دیگه، هیچ تعهدی، هیچ عالقه -

 :ای بلند سر داد و گفتهای سفید رنگ رفت. خندهبه سمت پله

 .زمانی دل داشتم اما دیگه ندارمش؛ حرفشم دیگه نزن! زنگتو بزنمنم یک -

 !باشه، باشه در برو! راستی فردا آیرال میاد شرکت! جونم باال اومد تا بتونم خَرش کنم -

ی چنگیز و رنگش را به جسم مُردههای درشت و میشیستاد و برگشت. چشمی پنجم ایروی پله

 .ی کالفه اما خندان گلشیفته دوختچهره

 .خوبه! آفرین گلشیفته -

 کنم! درس پس میدیم به شما. راستی از ساشا خبر نداری؟خواهش می -

 :ها را پشت سر گذاشت و با نیمچه لحن خبیثی گفتباقی پله

 اشته باشم یا تو؟من باید خبر د -

 .های ممتدد گلشیفته را نادید گرفت و به سمت اتاق کارش رفتجیغ

 پایان فصل اول

*** 

مخوف شرکت، مشخص بود. فضای رویش خیره شده بود، سمت چپش راهروی شرکتبه اتاق پیش

ی خیرهمورد بود. پاهایش جفت و کنار هم قرار داده و خشک و سرد، ماالمال به تجمالتی که بی

کرد. با میشی را دوست نداشت، با انزجار نگاه میرنگ. رنگپیر شد. چشمانی میشیچشمان شغال

 .ای هوشیارتر شدی مردانهباصدای بم و گرفته "داره؟چرا چشم ازم بر نمی"خودش گفت 

 !اسمت آیرالِ؟ -

ویش گیر کرده است تکه استخوان در گلکرد. گویی یکجا شد. احساس خفگی میکمی در جایش جابه

 :ای کرد و گفتسرفهو نفسش اصال و ابدا باال نمیاید. تک

 .بله اسمم آیرال هست. فامیلیم هم نوری -
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

ترسید تمام اسرارش را از طریق چشمانش ای داشت. این را در دلش اعتراف کرد. میچشمان وحشی

 .بفهمد. مدام نگاهش در گردش بود

 !فلک مدام بچرخهسرش مثل چرخندارم با یکی حرف میزنم دوست -

 .های قلبش النه کردتحکم صدایش او را میخکوب کرد. ترسی در جایی میان بطن

 !ی کاری نداری! چه کاری بلدی؟ من هرکسی رو به شرکتم راه نمیدمرزومه -

هایش هم خوف اش را کمی جلو کشید. از ریشی مشکی و تازه اطو شدههای ظریفش، مقنعهدست

رویش دوخت و شنی باریک روبهی ترس بود. چشم به ساعتال این آدم همه چیزش مایهداشت. اص

 :جواب داد

 .کامپیوتر و هر چیزی که به کامپیوتر مربوط باشه تبحر دارمبه کارهای -

 خوبه، چند سالته؟ -

 ...متولد سال هزار و سیصد و -

 :حرفش را مثل قیچی برید و با جدیت و گستاخی گفت

 ال تولدتو بگو، گفتم چند سالته؟نگفتم س -

آمیز شود مصالمتوقتی دید با او نمی "مر*تیکه به سن من چیکار داری؟"آیرال در دلش به او غرید 

 :صحبت کرد؛ مثل خودش، سرد و خشک جوابش را داد

 !بیست و هفت سالمه -

 دونی جهنم چطور جاییه؟می -

 :پته پرسیدایش آشکار بود. با تتههربطش جا خورد؛ این از گردشدن چشمبا سوال بی

 جهنم؟ یعنی چی؟ چه ربطی داره؟ -

 .جا رو جهنم فرض کن؛ وقتی واردش بشی دیگه قرار نیست بیرون بیایاین -

 :آیرال خندید؛ مثل همیشه سرد؛ اما همان سردی، آبی بر روی آتش بود

 .خب، جهنمم میشه بهشت بشه -

که توجهی به عطر سرد و ی اتاقش رفت. بدون اینف پنجرهمیز پر ابهتش بلند شد و به طراز پشت

 :خنک آیرال داشته باشد، گفت

نه، جهنم همیشه جهنم میمونه، وقتی درش به روت باز شد باید دست به س*ی*نه اطاعت کنی و  -
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 !گیرهضخیم گردنتو میطناب کنفیپشیمون نشی که جهنم شده انتخابت! پشیمونی مثل یک

توانست جا بزند. دوقدم جلو رفت و دست روی میز ساالر گذاشت قوی بلند شد. او نمی پرآیرال مثل یک

 :و قرص دوباره جوابش را داد

خوای برای خودت بهشتش کنی! من از جهنم هیچ که چجوری میجا هست، مهم اینجهنم همه -

 .هایی که داشتمو بهشت کردمهراسی ندارم چون من جهنم

ی ساده و زیبای رویش گرفت و برگشت. به چهرهی غرق در خاکستر پیشهمرداسی چشمش را از منظر

هایش طالیی بود؛ مثل آسمانی بود رنگش که سرآستینآیرال خیره شد. آرایش الیتش، مانتوی مشکی

 :سیاه دخترک دوختهایش را به دو گویها به آن زینت دادند. چشمکه ستاره

 نیای بگی پشیمونم؟فردا من از االن بهت گفته باشم، پس -

 :آیرال دستی به صورتش کشید و پوزخند زد

 .گیرم. خیالتون راحتهاست، من درس میپشیمونی کار بچه -

کمی هم نداشت، یکی به فکر روی هم ایستادند. میدان نبرد نبود اما دستبهمانند دو گرگ، رو

 .سر و ته بودماجرای بیکردن و دیگری به فکر شروع کردن یکتمام

 .اومدیپس خوش -

که دستش را به سمت هایش را در هم کرد و بدون ایندست مرداسی به سوی او دراز شد. متعجب ابرو

 :آن مرد موذی دراز کند، گفت

 !شما همیشه دستتون رو برای غریبه جلو میارید؟ -

 :تعلل جواب دادکاوید؛ بیجزء صورت او را میرنگ جزءهای میشیچشم

 !هبسته به آدمش -

آیرال گردنی کج کرد و دست مرداسی در هوا ماند. مرداسی در دلش پوزخندی زد؛ جواب این دستی را 

دیوار یک "ساالر مرداسی"عیب و نقص داد. مرز بین دفتر لوکس و بیکه در هوا مانده بود را پس می

گاهی هم مانند  ای بود که کارکنانش مانند مورچه مدام درحال قدم زدن بودند؛ گاهی با سرعتشیشه

 .حوصلهپشت، آرام و باالکیک

 کنه؟شما رو اذیت نمی -

 :قطورش انداختماتش را از آویزلباس برداشت و روی ساعدساالر کت مشکی
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 کنه؟چی اذیتم نمی -

ای اشاره کرد اش را از روی مبل برداشت؛ به دیوار شیشهکند، کیف دستیآیرال که دید او عزم رفتن می

 :و پرسید

 شید؟همین دیگه، رفت و آمد کارمندها جلوی چشماتونه، اذیت نمی -

قدر سریع که آیرال ترسش در جایی بین قلب گرگ وحشی، به سمت او قدم برداشت. آنساالر مثل یک

رنگ و آنتیک ایقدم عقب رفت و ساالر جلویش آمد. آیرال به در قهوهزد. یکاش درجا میتنفسیو راه

اش از او گویی در مغز آیرال خ*ون جاری میشد؛ اولین آدمی نبود که در زندگیاتاق نزدیک شد. 

ای که در ترسید. ترسش عجیب بود، مثل برهترسید اما اولین نفری بود که تا حد مرگ از او میمی

حیوان وحشی گیر افتاده؛ نه راه پس داشت و نه راه پیش. یا باید تسلیم میشد یا فرار را به مقابل یک

قدر آن روز به پر و پایش پیچید تا ی کَنه را لعنت کرد، آنداد! در دلش گلشیفتهار مد نظرش قرار میقر

پیشنهاد مثال نان وآب دارش را قبول کند. او هم در رودروایسی مانده بود و از روی اجبار قبول کرد. 

اورد. اما انگار نتوانست هایش را وحشی نشان داد. خواست به او بفهماند که آدمی نیست که کم بیچشم

ی ل*بش که در انبوهی از ریش و پشم گیر کرده ی مضحک گوشهخودش را نترس جلوه دهد. خنده

 .رفتبود روی مغزش پاتیناژ می

تار مو بستس! )دم و بازدم عمیقی مرز بین موفقیت و نابودی و نیستی، مثل مرگ و زندگی به یک -

آدمی ها خوردم پس نباید یکدلمین. من برای این جایگاه خ*ونگرفت(یا باید بزنی زمین یا بخوری ز

طالییم که حسرت خیلی از آدماست رو خ*را*ب کنه. ) دست را به تره این دنیایکه از من پایین

 !عقلهی طالیی و خوش دست اتاق رساند و در را باز کرد( احتیاط شرطدستگیره

 :هایش را در معرض دید قرار دادردیف سفید دنداندر را کامل باز کرد. آیرال خندید. طوری که 

 قدر مهمه؟شرکتتون این -

قدم برداشت، تمام کارکنان های او از اتاق بیرون رفت و به سوال او جواب نداد. وقتی یکاز جلوی چشم

 و کرد. سهمگینگردباد از شرکت گذر میو کارمندانش به احترام او از جایشان بلند شدند. مثل یک

 :اش بود. زیر ل*ب زمزمه کردبرازنده "گرگ"وفناک. واقعا هم لقب خ

 .کشیتر از نفسی که تو میشرکت خیلی مهمه، حتی مهم -

دهم آن را با کسی تقسیم کند. طرز نگاه خواست حتی یکاو برای جایگاهش دردنده بود و حریص. نمی



www.taakroman.ir  

 
  

 
53 

 

 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 .ریختعالم را به تن طرف مقابلش میکردنش ترس

چشم داشتی با رویش آن دخترآشنا را دید اما با چندمتر فاصله. بیبهآسانسور که شد، رووارد اتاقک 

که در خودکار آسانسور بسته شد. دخترک آشنا تمسخر آغشته به ترس به ساالر خیره شده بود تا این

مت تر از حد تصور آدمی شود. آیرال را به قیقدر آشنا که خونش باعث میشد قلمروش بزرگبود؛ آن

 .کردسلطنتش قربانی می

*** 

 

رویش گذاشت. هر آدمی که روبهفرسا. با ترس قدم میبعضی روزها مثل شب یلداست؛ طوالنی، طاقت

های رویش است. با دندانزاد، یک صورت گرگ روبهشد، گویی به جای سر و صورت آدمیظاهر می

چرا این راه تموم نمیشه؟ "نالید مدام میخواهند بکشند. لحظه گویی او را به دام میخ*ون که هرغرق

کوبید. گویی جایش را عوض کرده عرق سرد صورتش را پوشانده بود. قلبش نامنظم می "رسم؟چرا نمی

آمد. ی بدی بدنش را به لرزه در آورده بود. از ضعف داشتن بدش میکوبد. دلهرهاست و در حلقش می

ترسید؟ ها میقدر از آن. او که عاشق گرگ بود چرا اینتوانستخواست همیشه قوی باشد. اما نمیمی

دقت، سبک و رها. از مرداسی بدش آمده بود. حس تنفرش گویی در داشت؛ بیمثل یک پَر قدم بر می

ای بود اما بعضی کوچکش را احاطه کرده بود. اوضاع مسخرهکاج، سرتاسر قلبی درختقلبش مثل ریشه

 !ن حس تنفر در وجودت رخنه کرده استدانی چی و چرا ایها نمیوقت

هنگامی که مثل سوخت از تشویش بیهایی از مذاب بودند. تنش میهای زیر پایش انگار تکهموزائیک

گشتند. ناگهان هوایی دور سرش میها هم مثل ترن«آدم»زد. درخت وجودش را آتش می« صاعقه»

تر از اش گذاشته بود. خشکانههایی که روی میز خحرکت. مثل همان مجسمهصامت شد؛ بی

آید. سرش را به سختی به سمت چپش که ی خشکیده از درختش به روی زمین سرد فرود میشاخهیک

ی عریضی بود، گرداند. خودش را به خیابان رساند و دستش را باال برد. ناگهان پراید خیابان دو طرفه

ای در هایی است که همیشه تجربهه از آدمزردی جلوی پایش ایستاد. مردی که معلوم بود از آن دست

 :چنته دارد، سیبیلش را زیر دندان گرفت و گفت

 کجا میری آبجی؟ -

دار دهانش را سخت کرده بود. با صدایی خشاش راه قورت دادن آبسوخت. اسید معدهگلویش می

 :سابقه اش پاسخ دادبی
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 .مستقیم -

 !زودباش دیگه سوار شوبرمت تا صراط مستقیم، بپر باال آبجی، می -

دلنواز ی نسبتا پیرش با آن صدایماشین فکستنی دید که رانندهچند دقیقه بعد خودش را در یک

 :مشغول سخن گفتن بود

ی لوبیا بودم توی این خیابون بودن. ای ها وقتی من اندازهبینی آبجی این درختهی روزگار، می -

روز به روز درحال تغییره؛ مام باس تغییر کنیم.)ناگهان  روزگار تف بهت، ولی خب چه میشه کرد، دنیا

رویش ببیند( دخترهام توی ی باریک روبهخندید، طوری که آیرال توانست خط لبخندش را از آن آینه

های نسل جونیا فلش مموری بیرون آورد( از این آهنگدونم چی )از جیب پیراهنش یکاین نمی

های قدیمیم بریزن. مذاق من به این چرت و دم که باید آهنگریختن. ولی خب بهشون تذکراتمو دا

 !مسافرهام توی ماشین صیقل ببینهخواد روحخوره. ولی دلم میجدید نمیپرتای

های داخل مشکی و براقش، مموری را وصل کرد و شروع کرد به عقب و جلو کردن آهنگبه آن ضبط

 .آن

بره به اون دور دستا. جایی که هیچ یعنی آدمو می قشنگه،ماهی خیلیهها، آبجی این آهنگ شا -

 .بشری نیستبنی

 عجب جایی به داد من رسیدی "

 تا من دنیارو زیباتر ببینم

 قدر بخوام زنده بمونمتا من اون

 باهات رویامو تا آخر ببینم

 عجب جایی به داد من رسیدی

 تا من دنیا روتنهایی نگردم

 وقتتو تنها آدمی هستی که هیچ

 " ش احساس تنهایی نکردمباها

ی گر حرکات آن راننده بود، به طرف شیشهروحش که فقط نظارههای بینفسش ریتمیک شد. چشم

های زرد و کدرش بسته بود و بارش را با آن برگی کنار دستش زل زد. پاییز چقدر زود کولهبخار گرفته

محبوب ن کرده بود! این همان آهنگموقع شروع به خواندکرد. چقدر این آهنگ بیعزم رفتنش را می
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 .مهرداد بود که هروقت سوار ماشینش میشد، درحال پخش بود

 تا از پیشت میرم دلتنگ میشم "

 هامکنن حرم نفسمرورت می

 به هیشکی جز تو احساسی ندارم

 خوامبه جز تو ازخدا چیزی نمی

 تا وقتی که تو رو دارم کنارم

 کنه کی هست و کی نیستچه فرقی می

 بینیمبگو داریم تو بیداری می

 " که بین دستامون هیچ مانعی نیست

زار و نفرت داشت سر از آن همه اش خفته بود و آن روحی که ازش بیآن روح جستجوگر و شکارچی

آدم ضعیف که با شنیدن خورد. مثل یکآهکی که رویش ریخته بود، بیرون آمده و مثل خوره اورا می

 .کردی خیابان را نگاه میگوشهبهاش است، گوشهاش دم مشکخت و اشکباآهنگ خودش را مییک

 عجب جایی به داد من رسیدی "

 تا من دنیا رو زیباتر ببینم

 قدر بخوام زنده بمونمتا من اون

 باهات رویامو تا آخر ببینم

 عجب جایی به داد من رسیدی

 تا من دنیا رو تنهایی نگردم

 وقتتو تنها آدمی هستی که هیچ

 " باهاش احساس تنهایی نکردم

هایش چشم شده بود و ظریفش در هم قفل شده و گوشهایروی صندلی ماشین جمع شد، دست

زا تزریق می کرد. بخار ناشی از بخاری ماشین صورتش را مثل نفرتآهنگ را باجان و تن به آن روح

 .ی آتش کرده بودکوره

 وقفه میشمپر از خوشحالی بی "

 دستای تو میره تا دستام توی
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 شاید این لحظه باورکردنی نیست

 گیرهام میکه از خوشحالی من گریه

 ببین تا پر شدم از ناامیدی

 غم و از تو دلم بیرون کشیدی

 بینمدارم دنیا رو زیباتر می

 " عجب جایی به داد من رسیدی

این آهنگ تمام شود. کرد که زودتر بگذرد و دلش التماس خدا را میزمان، تنها چیزی بود که از ته

زنگ شیرینی دلش را زد. با شروع شدن موزیکی دیگر، صدایمالیم و شیرین آهنگ مثل یکمتن

هایش را سمت کیفش برد و با یک حرکت ناگهانی توقف موبایلش را شنید. دستخوردن ریتمیک و بی

 :موبایل را بیرون کشید و تماس را پاسخ داد

 بله؟ -

 آیرال؟ -

 .توانست تشخیص بدهدش دار فریدون را از صد فرصخی هم میخشک و خصدای

 .بله، بگو -

لحظه به خودش لرزید. از آن دیپ اش تجسم کرد. یکعمیق روی چهرهی فریدون را با آن خطچهره

 .بودن زخم هراس داشت

 .مهمهجایی میریم؛ تغییر چهره یادت نره این یکی خیلیامروز یه -

 .رنگش مات بودهای مشکیراننده خیره شد. چشمبا شک به اطرافش و مرد 

 .باشه. آدرس بده -

 .بهت پیام میدم -

 :با تردید سوالی که ذهنش را درگیر کرده بود را پرسید

 مهرداد هم هست؟ -

 !نه، نیست -

 .با بوق ممتد تلفن، فهمید فریدون تماس را قطع کرده است. آهی کشید. کنار فریدون معذب بود

 .داد بود میشد کنار آمدالقل وقتی مهر
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 !ولش کن دیگه! نقش بازی کن مثل همیشه، نقش -

 :پیرمردراننده برگشت و با تعجب به آیرال گفت

 چیزی شده آبجی؟ -

 .نه عموجان. چیزی نشده -

 .ای باال انداخت و چیزی نپرسیدمرد شانه

*** 

سته و پیوسته با آن زد. آهی تنگ و نمور کمی توی ذوق میفریدون را راس کوچه دید. کوچه

هایش که تلوقی اعصاب خورد کن در کوچه راه انداخته بود. فریدون ریشسانتی تلقهای پاشنه دهکفش

هایش جا عباسی مانند باالی ل*بها بود را تراشیده و تنها یک سبیل شاهاو را کپی برابر اصل داعشی

 .خوش کرده بود را دید

 ! سالم -

های گشاد شده سرتا پای آیرال را زیر نظر گری داشت. فریدون با چشمعشوهلحنش ناخوداگاه لوندی و 

گرفت. در دلش اعتراف کرد او بد برای خودش بازیگری نبود. موهای پرپشتش را که با ژل مخصوص باال 

هایش شد و دستش را به زده بود ابهتی چند برابر قبل به او بخشیده بود. لبخند جذابی زینت ل*ب

دستی کوچکش را م*حکم در دست ی که قرار بود واردش شوند، دراز کرد. آیرال کیفاطرف خانه

هایش در گرفت و کنار فریدون ایستاد و او زنگ را زد. هوای پاییزی لرزی بر تنش انداخت. استخوان

در « عجب غ*لطی کردم این لباس تنگ و تونگ و نازک رو پوشیدم!»ثانیه منجمد شدند. کمتر از ده

 :زدگی برپا بود که صدای مرد پشت آیفون را با دقت شنیدی یخثیهدلش مر

 کیه؟ -

قدم کوچک بردارد. از همان پشت، کشد یکهایی که طول میتنبلزد. مانند خرسکشیده حرف می

 .مرد خمیده با دستی که مدام باال پایین میشد، مشغول سیگار کشیدن استندیده حدس زد یک

 !فرهانم، فرهان نیکنام -

فرهان نیکنام... سودا بانی... دو شخصیت جدید. برگشت به طرف فریدون و زخم عمیقش دوباره در 

 .سرد رقصیدرنگش در هوایچشمش پررنگ شد. چتری مشکی

 .ی عبوس فریدون تغییر کرده بودچهره



www.taakroman.ir  

 
  

 
58 

 

 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 !بریم تو دیگه، سودا جان -

باریکال فری »دهانش خارج شده بود.  ملیحی از« جان»اش باال پریدند. شدهابروهای تازه رنگ« جان!»

هنگامی که زنگ باز شدن در خورد، فریدون با « ذره ازت مالیمت ببینیم.دار، تونستیم یکخش چشم

شیر خشمگین تعارف خشک و خالی نزد تا اول او وارد شود. مانند یکآن هیبتش داخل شد. حتی یک

خواست از تک و تا ک بود نابود شوند، ولی نمیپایش نزدیکه کفداشت. با آنهای م*حکم بر میگام

رفت. آن قدر شیبش ترسناک بود که آیرال مانند بیفتد. راهرویی که سراشیبی به سمت اتاقی بزرگ می

داشت. یکی پس از دیگری و پیوسته. دستش روی کودکی که تازه راه رفتن را یاد گرفته، قدم بر می

 .ی زیرزمین نزدیک میشدلغزید و به روشنایزده، میی یخنرده

 آقا فرهان اومدین؟ -

داد، مشکل این ی سیگار در هم شد. سیگارش بوی سیگار نمیصورت هر دویشان از آن حجم از دوده

های مصنوعی پیچید و حالت تهوع شدید داشت. مجبور شد با آن ناخنی آیرال در هم میبود. معده

بزرگ را زیر نظر داشت. اگر ور تا دور آن اتاقاش را بگیرد. فریدون درنگش جلوی بینیمشکی

ی در سینک، پتو و اتاق. ظروف نشستهخواست با خودش صادق باشد آنجا بیشتر طویله بود تا یکمی

رویشان که روی متکا تکیه داده بود، با های نامرتب، بساط موادشان هم که به راه بود. مرد روبهبالش

 :صدای خمار و منگ گفت

مهندس قدم رو چشمامون گذاشتید، اومدین خانومه... مهندسی دیگه آق فرهان! خیلی، خوشبه... ب -

 !ی خودتونهبشینید راحت باشید. خونه

ی خودتونه! صدسال سیاه هم بگذره، بیچاره هم بشم دیگه همچین جایی خونه»آیرال پوزخندی زد. 

خاراند و تاب و اش را میش، پیشانیرنگچتری مصنوعی مشکی« دوهزاری!ی من نمیشه! مر*تیکهخونه

 .خارانداش را میتحمل نداشت. مدام پیشانی

ی آن مرد و آن جوان کنار دستش خیره شد. تنها چیزی که فرق بین قُل قلیون ،به چهرهبا صدای قُل

کالغ موهایشان بود! جوان موهایش سیاه بود؛ سیاهی که رنگش بیشتر به رنگ پرها بود رنگآن

 :د. اما آن مرد تماما موهایش جوگندمی بودخورمی

 خواید؟ تریاک، بنگ، ماری؟مهندس؛ چی میخب خانوم و آق -

 تو بساطت همه چی داری پس؟ -
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 .ی خبیثی روی لبان پیر موادفروش نشستی فریدون خندهبا سوال ناگهانی و دوستانه

 به، بله داریم! هروئین، کوک، شیشه؟ کدومشو بدم؟به -

« سودا»صورت آن دختر موچتری با صورت غرق در آرایش خورد. میخدر دستش پیچ وتاب می قلیوننی

ی خورد. رشتهقرمزش خیلی به چشم میرنگش قاپ او را دزدیدند. مانتوینام شده بود. بد چشمان آبی

 را فریدون در دست گرفت و اخمی به آیرال نشان داد. آیرال ترسید و کمی شالش را« سیروس»نگاه 

 .جلو کشید

سپس صندلی پالستیکی سفیدرنگ کنارش را به طرف خودش کشید و نشست. آن اتاق هوا نداشت. 

قدر سنگین بود که یک دم و بازدم دودقیقه طول ای با بوی دوسیب. دما آنفقط دود بود؛ رایحه

 .کشیدمی

 خوام! عمده فروشتون کیه؟خوبه، اما من زیاد می -

هایی که من میدم بهت خوبن که! ار بودی و من خبر نداشتم! خب به همینواو مهندس، پس تو پولد -

 .هاعمده ممده چیه دیگه! بمونه رو دستت بدبخت میشی

 .کنممونه، آبش میبزرگ به چیزای کم قانع نمیشه! رو دستمم نمینه دیگه یه آدم -

نوچ نمیشه، »اش کشید. وانیکرد. دستی به صورت الغر و استخهای دود را در هوا رها میسیروس حلقه

کنم. ولی کاش این سیریش هیوال راضی بشه از خودم ه رفتن یه فکری به حال این ریشا میاینا

 :عمیقی کشید و با لحنی خمار گفتپک« منس بخره! پولی دیگه تو دست و بالم نموندهجنس

سرو صدا مثل امروز ی بعد بیتونیم باهم راه بیایم! من بهت یه مقداری میدم هفتهببین مهندس می -

 .بیا از خودم جنس بگیر

اش کشید. چقدر این سیروس مگس اعصابش شده بود! نبض گ*ردن تازه اصالح شدهدست به پشت

 .زدهای سرش میوقفه روی رگدستش م*حکم و بی

 !خوام داری بدی؟ نداری دیگه برادر منسیروس، من یه حجم زیادی کوکائین می -

 !ی پیش رئیسمپس باید بر -

 .ی رییستو بده برم ببینمشخب شماره -

بدجور « مهندس»سیروس هنوز گیج آن حجم از دود بود. سرش مانند توپ مدام باال پایین میشد. این 

 :اعصابش شده بود. خمیده بلند شد و دست به ک*م*ر شدمیخ
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

زده بر قلیون چاقیکجون آبجی، مهندس راهش نیست. هر کی رئیسمونو دیده رفته پیش عزارئیل  -

 !ب*دن

های ی کفشش را روی موزائیکهیچ حرفی مدام پاشنهطور مانند یک جسم خشک شده، بیآیرال همان

های ترسناک سیروس را نادید میگرفت. چشمش بین موزائیک و دیوارها کشید و از نگاهخاکستری می

دون با چشمی ریز به او خیره شد و کردند. فریدر گردش بود. دیوارهای سیمانی بدجور دهن کجی می

 :گفت

 کارش کنم؟خوام چیچرا هر کی رئیستونو دیده مُرده؟ مگه می -

پرسید. چشمک ریزی پوفی کشید، فریدون کمی بیشتر از کمی مشکوک بود و زیادی از حد سوال می

 :به پسرکش زد و ادامه داد

ی کاراشو انجام رابط داره اون همهمش یهبار هم ندیدچمیدونم بابا! خودمم توی این چند سال یک -

 !واقعا هم نادره« نادرِ!»میده. فقط اسمش 

 :ای گفتبا صدای آهسته

میگن چندهفته پیش یه بچه اونو دیده، چشمت روز بد نبینه، د*اغ بچه رو به دل مادر پدره گذاشته،  -

 .تمام تنشو تیربارون کرده بودن

ی دیگر بنشیند، صندلی دقیقهکرد اگر یکبلند شد. حس میفریدون از روی آن صندلی پالستیکی 

چرا » شلوارش گذاشت با خودش گفت اش را در جیبهای مردانهشود. دستخورد و خاکشیر می

 «!کلمه بگو کجاستزنه! خب یهقدر دوپهلو حرف میاین

فریبی دارند؛ کها یهای آغشته به خ*ون سیروس نگاه کرد. حس خوبی نداشت. گویی آن چشمبه چشم

 .بازی است. تکانی به سرش داد و روی کارش تمرکز کردای از یکانگار حتی جایی که ایستاده، نقطه

 .خب رابطش کیه؟ رابط نداره. همچین کسایی یحتمل یه زیردستای رابطی دارن -

ر آمد. حتی آن زن کناهای زیبا نمیعمیق به آن چشمهای فریدون شد. آن خطسیروس زوم چشم

 :آمد. حروف کلماتش را کشیددستش هم به او نمی

 خوای بدونی رابطش کیه؟می -

 :اند یک قدم جلو آمد و سریع گفتفریدون مانند افرادی که به آب رسیده

 آره، رابطش کیه؟ -
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

گوشخراش آیرال، بند دلش را پروای سیروس در عمرش ندیده بود. صدای جیغتر از لبخند بیمنحوس

سنگین بر سرش فرود آمد و نفسش بند آمد، دنیا دور سرش  شئاست برگردد که یکپاره کرد. خو

 .گفتنش در نطفه خفه شد« آیرال»گشت و می

*** 

 

سطح نرم آورند. روی یکبرند و بیرون میداغی در سرش فرو میکشید. گویی سیخسرش تیر می

دست و پاهایش، حتی جسمش سِر شده های نم خورده زمین نخوره بود؟ خوابیده بود. مگر او بر موکت

 .بودند

 !فریدون -

 !جینگ اوی مهرداد گوشش را نوازش کرد. مهرداد یارقدیمی و رفیقصدای خسته

 جانم قربان؟ -

سفیدی که در آن بود را زیر نظر گرفت. کرد بر زبان بیاورد. اتاقتوانست و جرات میتنها چیزی که می

 .به طرف راست گرداند که صدای مهرداد بلند شدچیز اتاق سفید بود. سرش را همه

به خودت زیاد فشار نیار فریدون، سرت بانداژ شده. خوبه توی ساعت آیرال شنود و ردیاب کار  -

 !گذاشتیم

 .کشاندکشیدن روی سرش د*ر*د را به مغز استخوانش میدستی به سرش کشید. حتی دست

 شد؟آیرال چی -

ای دیگر شفاف. نفسش دید دقیقهای از مه میدقیقه در هالها یکچیز رهایش سو نداشت. همهچشم

هایش سو نداشت. آغشته به ا*ل*کل و بتادین بود. مهرداد از جایش بلند شد و به سمتش رفت. چشم

 .کرد. حالتش بین حالت خواب و بیداری بودهنوز سنگینی آن چوب را روی سرش حس می

خواب! هر چه که بود که آن همه گندکاری و آن ضربه یکد یا اینبیندانست مهرداد را در خواب مینمی

اش نگاه کند. به سرم وصل ی دوست چندین سالهی درهم آشفتهتوانست به چهرهشرمنده بود و نمی

 :شده به دست فریدون نگاه کرد و گفت

 .آیرال خوبه! اون رو با بیهوشی استنشاقی بیهوش کردن -

 . ...مهرداد، من -

هایش رنگش را باز کرد. سر و گ*ردنش سرخ بودند. نفسایی اول پیراهن سرمهدودکمه مهرداد
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 .زدن را از او صلب کردطوفانی بود و حرف

چی؟ من از پشت سیستم تعجب دفعه گند زدی به همههیچی نگو فریدون. مرد حسابی تو چرا این -

بارت بود ون بدجور میره تو هم! واقعا اولینکردم! فریدون به والی علی بخوای از زیر کار در بری، کالم

کردم از کارات و حرفات برادر من! همچین ماموریتی رو انجام میدی؟ من پشت سیستم تعجب می

 . ...واقعا

 !مهرداد -

ی بزرگ اتاق بیمارستان رفت. سنگینی ی حرفش را خورد. نفسی چاق کرد و به سمت پنجرهادامه

توانست به فریدون خرده بگیرد. از همان اول باید خودش این قسمت میهایش بود. نعجیبی روی شانه

ی کور زد. تهران در خاکستر غلت خورده هایش را از پشت در هم گرهبرد. دستاز ماموریت را پیش می

بود و او به دنبال راهی برای پیدا کردن که آسمان دوباره آبی شود. عطر سرد و تلخش، تنش را مانند 

 .کرد کوهی از یخ

 !بندندونستم اون دوتا نعشه دستمو از پشت میدونم ولی نمیمهرداد می -

گونه همتا آنچشمان او را از بر بود. آن یل بیشان زیاد بود اما سیاهبه طرف فریدون برگشت. فاصله

قدم... قدم... دوقدم... سه بیمارستان ناآشنا بود! به سمتش قدم برداشت! یکضعیف و ناالن بر روی تخت

 .ی ستبرش گذاشتنِی چشمان فریدون در شرمندگی غرق شده بود. دستش را بر روی شانهنِی

 !کنیم، فریدون فقط تو خوب شوروند کارمون رو عوض می -

ی تایید آرام باز و بسته کرد. مهرداد از اتاق بیرون رفت ولی عطر کاجش با هایش را به نشانهچشم

 .ماندکشید باقینفس میا*ل*کل در هوایی که فریدون 

 شد مهرداد؟چی -

 .روی صندلی همراه کنار تخت فریدون نشست

دونی، پشت سیستم با رازقی داشتیم حرفاتونو شنودی که توی ساعت آیرال کارگذاشته بودیمو که می -

 .شنیدیممی

 :ی مهرداد فریدون را ترساند. با عجله گفتابروهای درهم تنیده شده و صورت سرخ شده

 خب ادامش؟ -

س*فت و سخت، نفرم با چوبنفر بودن فریدون؛ چون یکی آیرال رو بیهوش کرد، یکانگاری سه -
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 . ...جا اطالعاتی خوبی به دست آوردیم و بهتر میشد اگه توم*حکم زد به سر تو! ولی تا این

 :های مکرر، با حالی نزار ل*ب زدفریدون خسته از حرف

 . ...کنم مهردادخواهش می -

 !خواد بیای توی ماموریتمدت هم نمیاستراحت کن؛ تا یک -

*** 

 

 .صدای ناگهانی باز شدن در او را به سمت اتاقی که نتوانسته بود داخلش شود برگرداند

 چی شد مهرداد؟ -

داشت تا مهرداد از اتاق فریدون بیرون بیاید. وقتی در باز شد هایش قدم بر میآیرال مدام با آن کفش

نداشت آیرال برای شلوارش گذاشت. دوستاش بیرون آمد و دست در جیببا آن اخم همیشگی مهرداد

 :فریدون نگران باشد، برای همین با خشونت گفت

 !لحظهساکت باش یک -

های کرد اما با تشر تمام ترسبم و خشمگین او ضربان قلبش را معکوس کرد. هرچقدر تقال میصدای

 :با صدایی لرزان اما آرام ل*ب زدشدند. عالم مهمان قلبش می

 زنی؟چته؟ چرا داد می -

شلوارش عمیق مهرداد روی صورتش بود. از جیبزیر چشم آیرال سیاه شده بود، هنوز آن اخم

 .دستمال سفید بیرون آوردیک

هات رو مخم باشه، ی کفشکه مثل فرفره انقدر توی این سالن راه بری و صدای پاشنهکاش قبل از این -

 .کردیهاتو که پخش شده رو تمیز میرفتی آرایش زیر چشممی

قدر روی هایش آنچرخید. دنداناش روی صورت خونسرد و اخم ابروهای مهرداد مینگاه لرزان و حرصی

 .هم چفت شده بودند که صدای سایشش هم شنیده میشد

جا مواظبش هستن. بعد هم، ینجا بستریه بهتره بریم اانقدر هم تابلو نگاه نکن، امشب فریدون این -

 !دونمخوری؟ حقیقت تلخه میحرص برای چی می

کنم. همیشه باید ها و این صورت آشفته رو تحمل میببخشید که بخاطر این کار مزخرف تو این کفش -

 این اخالق گندت رو تحمل کرد؟
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 :مهرداد خندید و با شوخی گفت

 .مجبور نیستی تحمل کنی! تو هم مثل من شو -

 !سیاه هم بشه، چالق هم بشم مثل تو نمیشم جناب رئیسصدسال -

هم جلوی من پروا شدی آیرال. از من به تو نصیحت، شجاعت زیاد اونجدیداً خیلی شجاع و بی -

 .شانسی و زرنگی نیستخوش

پوزخند زد و راه خروج از بیمارستان سوت و کور را در پیش رفت. رفتن آن مرد از خود راضی و خود 

خدا ی از خود مچکر و بدم آخه؟ وایچرا نتونستم جواب این مر*تیکه»ای را نگاه کرد. با خودش گفت: ر

کم دوبار دار مهرداد بود که دستهای نیشقدر هوش و حواسش پی حرفآن« این االن عقده میشه برام!

ستاران بیمارستان های پاشنه بلند پخش زمین شود. نگاه خیره و پراز سوال پرنزدیک بود با آن کفش

داد. حتی وقتی بهوش آمده بود؛ آن پرستار چاق و وحشی پرسید از جنگ برگشتی؟ آزارش می

ها قدم بر های بلند روی سرامیکا*ل*کل و ضدعفونی بیمارستان حالش را بهم زده و با قدمبوی

چوب خشک، کداشت. ناگهان پایش کمی پیچید که صدای آخش کمی باال رفت. مهرداد اما مثل یمی

کرد. دستش در های آیرال گوش نمیداشت و به آه و نالهبی هیچ نگرانی و محبتی قدم بر می

ی پاییزی بیمارستان خصوصی ی کنار باغچهشلوارش بود و نگاهش به آن ماشین چرک خوردهجیب

 .بود

 :رو به مهرداد گفت به حیاط بیمارستان که رسیدند، ناگهان آیرال ایستاد و پایش را به زمین کوبید و

 !گاماسوایسا دیگه؛ اَه. من چجوری مثل تو تند تند راه برم. گاماس -

لبخندش قدری که خطرفت و اثری از آن خاکسترها نبود. خندید اما نه آنآسمان رو به تاریکی می

روی داد و جارویش را عمیق شود و جلب توجه کند. پیرمرد رفتگر با سری که از روی تاسف تکان می

« ای شدهتوبه، چه دوره زمونه توبه»کشید زیر ل*ب اما طوری که آن دو بشنوند گفت: زمین می

 :مهرداد با خشم رو به آن دختر غرغرو گفت

داری! ببین هاتو بر میتونم منتظرت بمونم کی قدمذره تند راه بیا نمیگاماس چیه؟ یکگاماس -

 .تونی آبرومو ببریمی

ظریف پاهایش که کمی پیچ خورده ی مهرداد گذاشت و مچق عقب چرک گرفتهدستش را روی صندو

 :دادکرد را ماساژ میبود و د*ر*د می
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

یواش خودتونه. مظلوم گیر آوردی؟ این همه از من گاماس همون یواشکنه، گاماسآیی، د*ر*د می -

 . ...کشی ولی تهشکار می

جا شد. تعادلش را از دست خورد و کمی جابهعقب جا با صدای م*حکم برخورد دستی روی صندوق

های خشم از آن ی برزخی مهرداد که شعلهداده بود و برای بار چندم کمی پایش پیچید. چهره

دانست زیادی از حد رو دار شده ولی حرکت کرد. میکشید قلبش را بیسیاهش زبانه میچشمان

 .کردندنگاه کردنش قصد کشتنش را میشود که حتی طرز گونه خشمگین میدانست مهرداد آننمی

ی همون وقت یادت نره؛ از اون شهری که توش تو رو عروسک کرده بودن و شده بودی لنگههیچ -

یکی زیر خاک، تو رو نجات دادم. از دست  ی زندانه و اونای که یکیشون االن گوشهصفورا و افسانه

دونستی ت دادم. چند سال پیش که حتی نمیغیرتت که شده بودی مواد فروشش نجاتهمون بابای بی

زندگی چیه تورو عین خواهر خودم بزرگت کردم و بهت نشون دادم که حتی نفس کشیدنت هم اشتباه 

کشم ولی هنوز جبران اون همه زحمت من بوده! انقدر پس غر نزن به جون من، این همه ازت کار می

 !نشده

رنگش، تاریک و های سیاهشه به تن نحیفش افتاد. چشمهای مهرداد رعآسمان ناگهان غرید. مثل حرف

 :فشرد که نفس کشیدن برایش دشوار شده بودقدر گلویش را میفروغ شد. بغض، آنبی

 کوبی مهرداد؟ چی نصیبت میشه؟چرا تو هر وقت کم میاری منو می -

 :تر گفتبا صدایی گرفته

منطق که قُلدرم فهمی؟ توی بیمنم آدمم میمگه به خواست خودم بود که عروسک بابام شده بودم؟  -

کلمه خواستم بگم خسته آدمم و حق زندگی دارم، هر دفعه که من یکفهمی منم یککنی میبُلدرم می

 .شدم، آقا من بریدم؛ عین گرگ گلومو گرفتی نذاشتی حرفمو بزنم

ا دلش به حال دخترکی که تر از قبل شده بود. باران گویزد، صورتش بهم ریختهکرد، زار میهق میهق

 .ریختهایش را بر سر مردمان شهر فرو میدختر زندگی نکرده سوخته بود و اشکوقت مثل یکهیچ

کنم! خسته شدم از بس منافع خودتون براتون مهمه و من که برای بقیه زندگی میخسته شدم از این -

نی مهرداد... من زیر دستت نیستم، آره تو بیشدم ابزار که شماها رو برسونه به اهدافتون! من... منو می

شیشه مبحوس کردی که نه راه پس دارم نه راه منو از اون دخمه بیرون کشیدی ولی منو توی یک

 .پیش، تو حتی نذاشتی یاد بگیرم چجوری برای خودم نفس بکشم
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ی دختری همهرداد مردد دستش را به سمت آیرال برد. شرمنده شد! برای چندمین بار در عمرش شرمند

 .رفتاری با اون تا کندشده بود که نتوانسته به او بیاموزد زندگی یعنی چه؟ نتوانسته بود با خوش

دانست رفتارهایی که قدر مظلوم. نمیاند، همانهایی شده بود که خیس و آب کشیده شدهشبیه گربه

گونه از واسته کرده که اینی روحی ناخقدر او را شکنجهکند دلیلش چیست؟ چرا آنناگهان با اون می

 .اش را بگویدخشم، بغض و گریه منفجر شده است. شاید بخاطر این بود که نتوانسته بود خواسته

 :اش او را صدا زدبا صدای بم شده

 !آیرال -

خیس شده بود را در دست قرمزش که خیسِ ی مانتویبچه سرش را به زیر انداخته بود و گوشهمثل یک

 .گرفت

ای که تباه همه نگو مهرداد! قبول، من تا آخر عمرم مدیون توام ولی من به خودم، به زندگیهیچی  -

 !شده بیشتر از تو مدیونم

شناخت مردتر بود. بیخود های ظریف دختری نشست که از هر مردی که میاش روی شانهدستان مردانه

 !نام داشت! متفاوت بود« آیرال»نبود که 

ی ی سوختهاش خیره شد که برای اولین بار عطوفت از قهوهبه صورت سرش به سرعت باال آمد و

کرد. همان نگاه کمی لرزیدنش را ریا به چشمانش نگاه میبارید؛ مانند همین باران بیچشمانش می

 .دانست! حتما بخاطر طرز نگاه جدید مهرداد بودکوبید. دلیلش را نمیمحبا میکاست. قلبش بی

دونم نادیدت گرفتم! اون همه شور و گیرم! میدونم بعضی وقتا بهت سخت مییدونم آیرال، ممی -

هیجانت رو ندید گرفتم. اما قول میدم، قول میدم که وقتی این ماجرا تموم شه دیگه به من پایبند 

 . ...رو بدون که من تونی هر کاری خواستی انجام بدی! ایننباشی، می

زد که گویی در خلسه به هایش را میقدر نرم و آهسته حرفآن های همدیگر بودند. مهردادزوم چشم

کرد تندتند شده بود. آیرال نذاشت مهرداد هایش از زور شوق و سرمایی که تحمل میبرد. نفسسر می

 :حرفش را ادامه دهد، با هیجان پرسید

 تونم برم؟یعنی دیگه... دیگه توی ماموریتاتون نیستم؟ می -

« تونم برم؟توی ماموریتاتون نیستم؟ می»زد. مردمک چشمانش گردتر زدند.  ناگهان مهرداد خشکش

دانست چه چیزی؟ اگر آیرال اش در مغزش رو دور آهسته پخش میشد. چیزی در دلش لرزید. نمیجمله
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چرا خوشحال شد؟ »دید. دید یا شاید هم اصال نمیکرد دیگر او را به ندرت میرا از بند خودش رها می

 «قدر از من زده شده؟من براش خوب نبود؟ پیش من حالش خوب نمیشه؟ یعنی این یعنی قفس

های آن دختری که فکرش را مشغول کرده بود، برداشت. آسمان رو به میلی از روی شانهدستش را با بی

 .ی تایید حرف آیرال باال و پایین بردتاریکی بود و دلش هم با این تغییر گرفت. سرش را به نشانه

حوصله سوئیچ را از جیبش غم، ناگه چشمانش را رنگ کرده است! بیشت تا دخترک نبیند رنگبرگ

اند، پاک شود و او از بردن هایی که روی ماشینش نشسته بودهبیرون آورد. باران سببی شده بود تا خاک

 .به کارواش در برود

زد تا مبادا لیز و ماشین را دور می داشتکرد. با دقتی و وسواسی قدم بر میزیر چشمی آیرال را نگاه می

بخورد. روی صندلی ماشین که نشستند، به طرف مهرداد برگشت و با سوالی که ذهنش را درگیر کرده 

 :بود پرسید

 !خواستی ادامه و روند جدیدمونو بگی مهردادمی -

 :ی شیشه گذاشت و گفتمهرداد دستش را قائم روی لبه

 .انقدر عجول نباش. عجول بودنتون گند زد به کار امروزمونگاماس، به قول خودت، گاماس -

ماشین مچاله شد و چیزی نگفت. های باران، روی صندلیهای خیس از تازیانهآیرال با آن لباس

شفیق خودت بود، اما سکوت را به خواست بگوید کار امروز را من خ*را*ب نکردم و تقصیر رفیقمی

چیزی نگفت. جو داخل ماشین سرد بود، حتی مهرداد یچجروبحث دوباریشان ترجیح داد و ه

 .ماشین را روشن نکرده بود تا جریان هوا متعادل شودبخاریِ 

بلدرم بلده، خب البته نباید هم توقع داشته باشم، کسی که سال به سال فقط تو زندگیش قلدرم»

 «.بره، حتما ماشینش هم بخاری ندارهماشینش رو کارواش نمی

 .هایش پوشاندها و چشمهایش را روی گونهدستش رمی صورتش را سوزاند.ناگهان بادگ

 !وایی، سوختم -

ی درهمش، مهرداد دستش را روی فرمان قفل کرد و به سرعت به طرف آیرال برگشت. با دیدن چهره

 :ی تاسف تکان دادسری به نشانه

شین. من همیشه ندین راحت نمیها! چته دختر چرا داد میزنی؟ تا شما دوتا منو سکته نگاهش کن -

 !دونی کهکنم خودت هم میمثل امروز مدارا نمی
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قدر خشن بود که آیرال سرش را با تردید به طرفش ای که گفت، آن« دونی که!هم می خودت»

که با حرفش حتی یادش « درجش رو کم کنی ممنونت میشم»آرام بگوید: برگرداند. خواست با صدای

 :گویدخواست برفت چه می

که نباشه، هست ولی دیگه خوام تو ماموریت باشه؛ نه اینجا به بعد دیگه فریدون نمیببین، از این -

که امروز تونست گند بزنه فهمیدم چقدر کار بلده. خب ببین تا االن  کارهای مهمو بهش نمیدم همین

جا خبر نداشت و تا هیچ تونستن کمکمون کنن ولی دیگه نیستن؛ افتخار که ازچندین نفر بودن که می

غریبی کشته شده. ای که قرار بود سرنخ بده به طرز عجیبجاشم که کمک کرده کلی بوده، افسانههمین

های ای که معلوم نشد چرا و برای چی کشته شده. چنگیزی که جنازش تو یکی از کوچهاون پسر بچه

ترین کمک رو بهم بکنه که غیبش رگتونست بزهای دیگه؛ و سیروسی که میتهران پیدا شده و خیلی

 .زد

 :رویش دوختی روبهی باران خوردهنفسی چاق کرد و چشم به پنجره

خواد ما بفهمیم جور که سیروس گفت، نادری وجود داره که نمیها همشون سرنخن. همونآیرال این -

ی ونه، اون مجسمهی کوکائینی میاد کشور که نباید بیاد، رفتی خکیه و چیکارس. به زودی محموله

گرگت که کوچولو هست و زیرش توخالیه رو بنداز دور، محوش کن. اون اصال نباید تو خونت باشه. 

کارایی کرده که به نفعمون نیست؛ و اون مرداسی، تنها خودت هم گفتی که گلشیفته خونت مونده یک

کنن که زیرزیرکی میشرکت کاذبه. یعنی کارهایی سرنخی که ازش داریم اینه که اون شرکتش یک

جا به بعدش رو خوام تو مثل فریدون گند بزنی! باهوش و حواس کامل از ایناصل کارشونه و تو، نمی

سال! تو باید به نحو احسنت ماه یا شاید هم یکماه طول بکشه، دوماه سهپیش ببری. عجله نکن، یک

 !پروندش بره تو بایگانی وقته که باید تموم بشه وخیلی« ب.م.م»این کار رو تموم کنی. 

 :اش را با اکراه گفتبه طرف صورت عزیزش برگشت و جمله

 !بشی، موفق بشیم ای بشه که بتونی موفقانگیزهبه آزادیت فکر کن! شاید این یک -

آیرال هاج و واج، مثل ماهی دهانش باز و بسته میشد. دیگر فریدونی نبود که به او تکیه کند. خودش 

 :شدن در دریا را داشت. ناگهان سیخ نشست و گفتودش. حسی مثل خفهمانده بود و خ

 !دونی کهتونم! خودت میجوری نمیشه که، نمییعنی... یعنی من تنها موندم؟ این -

ذره لو رفتیم اما اشکال نه، تنها نیستی خودمم هستم ولی نه االن، چون باید روندمونو عوض کنیم. یک -
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 .کاریش کردمیشه یک ها امانداره، اشکال داره

ای که آرام بود، دلنشین و کرد؛ چقدر صدای مهرداد در مواقعیچیز دیگر فکر میاما آیرال داشت به یک

 .توانست بشودای میای، گویندهزیبا میشد. اگر پلیس نمیشد حتما خواننده

خودخواهی به خودش نگاهی به مهردادی که مشغول رانندگی و دور زدن از خیابان بود انداخت. با نیم

 :گفت

خواد که مستر مهرداد نداره. همین سرگرد بودن ی لطیف و اخالق خوب مینه، خواننده بودن روحیه»

کنه، ی قشنگ و صدای قشنگش کلی خاطرخواه پیدا میخوره. خواننده بشه با این چهرهبیشتر بهش می

 «!م دیگهجاشو که اومدم تا تهشم باید بررئیس تا اینچی بگم خب جناب

 خندی؟چی با خودت میگی هی می -

ی شیشه بود و دست دیگرش فرمان را چپش قائم روی لبهنیمچه نگاهی به مهرداد انداخت. دست

 :س*فت در دست گرفته بود. نگاهش را گرفت و چشم بست

 .رسیمزنم، کی میخندم! ا*و*ف دارم یخ میچیزی نیست، دارم به خودم جوک میگم می -

 .ی بخاری را به سمت آیرال چرخاندرهمهرداد پ

 حاال گرم شدی؟ درضمن چند شب خونت نمیری؟ -

 :هاج و واج مهرداد را نگاه کرد و با ناباوری گفت

 ی خودم، پس کجا برم بخوابم؟هان؟ یعنی چی؟ چرا نباید برم خونه -

 !ی مامیای خونه -

 ی شما؟خونه -

پته کنان حرفش صورتش دویده بود. تتهنامعقولی زیر پو*سترا تقریبا جیغ زد. گرمای « خونه ی شما»

 :را اصالح کرد

 . ...زریی تو و خالهی شما! خونهیعنی، بیام خونه -

 :مهرداد ابروهایش را باال داد و دنده را عوض کرد

 ای هم دارم؟ی دیگه، مگه خونه«ی شما!یعنی خونه»جوری میگی چرا این -

 :ای کرد و گفتسش را از موهایش کند و روی پایش گذاشت. سرفهگیآیرال به آرامی کاله

 .نه بابا، هه این رو نگاه خدا؛ منظور خاصی نداشتم فقط شکه شدم -
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 . ...هوم منظور خاصی نداشتی -

 :ل*بش را کج کرد و با تشر به مهرداد گفت

های یرما با این لباسمچیز گفتم من! با این درجه از بخاریت هم گرم نمیشم. میخوبه حاال، یک -

 .خیس تند برو دیگه

 .ترسناک مهرداد تعجب کردنگاه بدی به آیرال انداخت. آیرال از نگاه

 چیزی شده مهرداد؟ -

 دونی! فهمیدی؟بار دیگه حرفی از مردن زدی، خودت مییک -

 .باشه بابا! چته؟ بیا گردنمو بزن -

 .زنمهم می الزم باشه گردنت -

ماشین مچاله کرد. دیگر حرفی بینشان رد و بدل نشد و سعی کرد کمتر روی  خودش را نزدیک در

 .آوردهایش را کج و کوله کرد و زیر زیرکی، ادای مهرداد را در میاعصاب مهرداد راه برود. ل*ب

*** 

آب دهانش را به طرف مخالف پرت کرد. دو دستش را دو طرف صورتش گذاشته بود و با تندخویی به 

 :رویش گفتروبهجان جسم بی

 !رسه، ابلهجور مواقع میعقلت خوبه تو این -

رقصید. وار میهای پر و مشکی رنگش، همچنان نوازشپایش نشسته بود. دستش روی ریشروی یک

 :یخ کشاند و گفتمرد لرزان خودش را روی زمین

 !رئیس، بخدا هیچی نفهمیدن -

ی قدم به جسم رها و کوفته شدهبهزمین پیچید. قدمتنگ و نمور زیرمرداسی در فضای« خفه شو!»فریاد 

 .توانست قدم برداردموبایل جمال میقدر تاریک بود که تنها با نور فلشتر میشد. آنسیروس نزدیک

 . ...که هیچی نفهمیدن! هوم؟ که هیچی نفهمیدن -

ای که نبضش کوبید که ممکن بود از همان ناحیهتوقف میقدری تند و بیگ*ردن سیروس آننبض

ساالر را در دست گرفت و نمور و خاکستری را رنگین کند. با دست پایهای خ*ون اتاقزد، فوارهمی

 :تندتند گفت

آر... آره بخدا رئیس هیچی نفهمیدن منم هیچی نگفتم؛ گفتم که تا خواستم چیزی بگم دوتا پسرم  -
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 .زدن آش و الششون کردن

طور باالی سرش ایستاده بود سیروس کمی به عقب پرت شد. همانساالر مرداسی پایش را تکان داد و 

 :گفت

داشتم! همون روز که بهم گفتن جاش هم نباید نگهت میخوری سیروس. تا همینبه دردم دیگه نمی -

 .کردمها باید گوش میتو رو هم باید بندازم پهلوی اون یکی

های ساالر بود قدر زیر شالقود. تنش آنخاکی گذاشت و سعی کرد بلند شچنگیز آرنجش را روی زمین

ماندن خستگی را از توانست خستگی را از تنش بیرون بکشد، اما با حرف او تنها زندهکه فقط خواب می

 :پته پرسیدهایش منجمد شده بود. با تتهکشید. خ*ون در رگتنش بیرون می

 کارم کنی ساالر؟خوای چییعنـ... یعنی چی؟ می -

های زانو چنباتمه زد. چشمروی او دوباره رویزدن با سیروس و امثال او! روبهبود از سرو کلهساالر خسته 

مات و خاکستری خشک و خشن ساالر. سیگاربرگش را از جیب کتلرزان سیروس در برابر چشمان

 طور که سیگارکبودش که زیر انبوهی از ریش پنهان شده بود گذاشت. همانبیرون کشید و روی لبان

 :خاموش روی ل*بش بود گفت

کنم که با اون کردم. چنگیز دوستت بود، یادته؟ اون رو چیکارش کردم؟ با تو هم همون کاری رو می -

 !بار مصرفید؛ همتونمشت آدم یکهمتون یک

اش را روی ناگهانی روشن شد. روشناییطالیی در دستانش به حرکت در آمد و با یک حرکتفندک

های ساالر روی زمین خودش را به عقب فندک و چشم هایبا ترس از آن شعله چشمان سیروس گرفت.

 .کشید

 . ...جوری نکن. این همه مانکن ساالر. این -

جاش به بعد خودمم و خودم، ساالر مرداسی به هیچ ندازید. از ایناین همه شما منو تو دردسر می -

 .کنهآدمی تکیه نمی

خ*ون ساالر هایش حبس شد و در جریانرفت. دود در اعماق ریهای گطوالنیاز سیگار برگش کام

تاریک پخش شدند. بوی رنگ در آن اتاقزندگی جاری شد. نفس را که رها کرد، دودهای خاکستری

 .تلخ سیروس را دوباره خمار کردنیکوتین

گارباریک را رفت! سیدود به عالم هپروت میاش گرفت. چقدر شبیه دوستش بود که با یکساالر خنده
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

رویش نزدیک دار مرد روبهاش کشید. سر سیگار را به پیشانی چین و چروکانگشت اشاره و سبابه بین

 .کرد

خراش او را به جان های گوشپیشانی سیروس فرود آورد و فریاد و عربدهسرسیگار آتشین را وسط

 .خرید

های *ردنش مانند طمعه در چنگالزد و خواست از روی زمین بلند شود که گجلز ولز کنان داد می

 :ساالر به دام افتاد

خاطره دم رفتن پیش عزرائیل! یادت باشه ساالر مرداسی خودش تک و تنها به این جایگاه این هم یک -

رو به اون زبونت آوردی، دهنت رو رسیده و امثال مثل تو پادو بودن. اون دنیا هم وقتی اسم من 

 !بیاربکش بعد اسممو به ز*ب*ون آب

حرکت دور گ*ردن چرمی را از دستش باز کرد و با یکر از تتوِ جمال خیره شد. کمربندهای پبه دست

کم هایش کمکرد و نفسثانیه بیشتر میبهنحیف سیروس قفل کرد. فشار کمربند را روی گ*ردنش ثانیه

را مدام روی  هایشکرد. مشتقدری نفس نداشت که حتی بدنش را هم حس نمیشدند. آنمحو می

 .توانستهایش بفرستند، اما نمیکوبید بلکه نفسی به ریهزمین می

قدری بخشی برایش بود. آنی ل*ذتساالر به صورت ک*بود شده از خ*ون سیروس خیره بود. صح*نه

 .اش کشید و لذتش دوچندان شدسیگاربرگ آتش کرد. دود گس را به ریهکه دوباره یک

جمال تکان که، دیگر دست و پایش برای رهایی از چنگالِ ر میشد تا اینخس سیروس کمتر و کمتخس

 .خورد و جمال کمربند را از گ*ردنش باز کردنمی

کرد. جمال کمربند را به سیگار ساالر متورم و سرخ شده بود و بدجور خودنمایی میجای سوختگی ته

 :ای پرتاب کرد و پرسیدگوشه

سیگارتو بِچِسبونی روی خوره، جای تهها میجور وقتارمون به اینساالر، دلیل داره هرموقع که ک -

 .صورتشون؟ اَه، چندشم میشه نگاشون کنم

ای جمال دوبار ضربه زد. نگاه نافذ های م*حکم و عضلهاش گرفت. پُک عمیقی زد و روی شانهخنده

 :شب او که در تاریکی اتاق هم دیده میشد دوخترنگش را به سیاهیمیشی

 !دونم؛ شاید دلیلی داشته باشمینم -

خب بگو دیگه، واال هر موقع خواستیم جونشون رو بگیریم، گوش زد کردی حتما باید وسط  -
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 !سیگار خاموش کنیمپیشونیشون ته

 !انگیزترهجوری هیجانسیگارم آخرین یادگاریم براشون باشه! ایندارم تهدوست -

مالیم و نسبتا ترسناک داشتند، ناگهان صدایبر میخروج آهنین قدم  طور که به سمت دربهمان

 .همراه ساالر زنگ خوردتلفن

دندان را طور که خاللاش کرد. جمال همانی پا کامال لهسیگارش را انداخت زمین، ایستاد و با پاشنهته

 :ی او خیره شدی چفت شدهجوید، به چهرهدر دهانش می

 بله؟ -

- (...) 

 کنه؟ه چیکار میچقد زود اومده، دار -

- (...) 

که بهش بگو بره تو اتاق خودم، خودتم دوربین اتاقم رو روشن کن ببین چیکار معطلش کن یا این -

 .کنهمی

- (...) 

 .خوبه -

تاریک و نمور های زیرزمین باالرفتند و از آن اتاقاش که تمام شد، برگشت و به همراه جمال ازپلهمکالمه

 .بیرون آمدند

تاریک و بدبوی زیرزمین، هوا ی اولین چیزی بود که به استقبال آن دو آمده بود. برعکس فضایباد پاییز

 .گرفتندهایش را نادیده میی کنار زیرزمین با مگسزبالهنسبتا مطبوع بود اگه آن سطل

 .کنمثانوی نیا، خودم خبرت میورا هم تا اطالعجمال برو دیگه این -

 .جویددندان را میید و همچنان آن خاللفرش کشجمال دستی در موهای

 رئیس قراره بریم چابهار؟ آره؟ منم باید بیام؟ -

نخ ای جمال را زیر نظر گرفته بود. دوست داشت دوباره یکچاق و عضلههای ساالر هیکلبرق چشم

 :ی گفتسیگار برگ بکشد اما امروز زیادی از حد دود کرده بود. اما جلوی نَفسش را گرفت و با شادمان

 :جمال تو حتما باید بیای ی احترام خم کرد و گفت -

 .این چه حرفیه رئیس! خواستم کنار شما کمتر به چشم بیام-

ی زیر ل*ب گفت و گذاشت باد در موهایش بخزد. این موقع چابهار دیدن داشت. «آفرین»ساال ر
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 . ...کهمخصوصا که این

 :ناگهانی جمال پاره شدی افکارش با سوالرشته

 خوای بکنی؟ هوم؟لش رو چیکارش میساالر این تَنِ  -

 :رفت بلند جواب دادپارکینگ شرکت میطور که به طرف خروجیهمان

 . ...ها رو چیکار کردی؟ با این هم همون کارو بکن ولی قبلش یادت نره کهقبلی -

هایش روی ل*ب کار. جمال نیمچه لبخند خبیثیدوباره برگشت و به جمال نگاه کرد، حریص و طمع

 :کاشت و جواب داد

 .نه خوشم اومد جمال. به د*ر*د بخورشون فقط تویی! حاال بزار ببینم این دختره اومده چیکار کنه - -

 :چپش تف کرد و پرسیددندان را به طرفحرکت خاللبا یک

زجر  لطیفه میاری آخه؟ سر همون چند تا زن کلیکی؟ کدوم دختره؟ بابا ساالر چرا هرچی جنس -

 .کشیدم

دندانش کشید. رنگش را زیر تیغهای نازک و تیرهپاکتی جین فرو برد و ل*بهایش را در جیبدست

 :بلند گفتطور که به رفتن ساالر خیره شده بود، با صدایهمان

 . ...لطیف در کار نباشه وگرنه کالهمونها ساالر! جنسبا توام -

ی جمال را ببیند و پوزخند بزند. های به شماره افتادهو نفسخشمگین ساالر ایستاد و برنگشت تا نگاه

 .وزید و موهایش را نامرتب کرده بودباد هنوز می

لطیف رو کار دارم. اوکی؟ ولی تو با تنها مونثی که مشکل نداری تهدید نداشتیم جمال! این جنس -

 گلشیفتس، چرا؟

 :نگاه کرد. پوفی کشید و گفت اضطراری قرمز باالی سر ساالربه سرفه افتاد. به چراغ

 چه ربطی داره ساالر، من از هر مونثی خوشم نمیاد. حاال گلشیفته استثناست من چیکار کنم؟ -

اش را فشار داد. چشم در حدقه چرخاند و رو وارد پارکینگ شدند. ساالربه طرف آسانسور رفت و دکمه

 :به جمال گفت

هام گوش ثناست؛ البته برای تو. برو دیگه، به حرفخب، چرا جوشی میشی. فهمیدم، گلشیفته است -

 کن، اوکی؟

آورد. داخل آسانسور رفت. جمال اش را طوری گفت، یعنی نباید روی حرفش حرف می« اوکی»
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

کنان گفت. به طرف چپش چرخید و سوئیچ پژوی ای را زیر ل*ب غرشگرد کرد و لعنتیعقب

همراه به گلشیفته زنگ کرد با تلفندر ماشین را باز می طور کهاش را از جیبش بیرون آورد. همانمشکی

 .زد

 .جواب بده دیگه -

 :اش را خاراند و گفتکلهبا صدای الو گلشیفته، به سختی نفس کشید. پشت

 گُلی، خوبی؟ سالم- 

 وقت ظهر مزاحمم شدی؟خوبم، چی شده این -

 :اش را خاراند و گفتاش را آهسته باال کشید و م*حکم روی صندلی نشست. چانهبینی

 .کاری باید انجام بدیمغرض از مزاحمت اینه که باز یک -

 :گلشیفته پوفی کشید و گفت

 !باز یعنی کاری کردید، خب به من چه با یکی دیگه برو -

 .دِ نه دِ! این دفعه به من و تو سپرده -

 که ساالر گفته؟ مطمئن بشم -

 :اختیار صدایش را باال برد و گفتبی

 شک داری گلشیفته؟ -

 .چته خب، باشه میام. لوکیشن بفرست -

 .فرش را کمی مرتب کردماشین را تنظیم کرد و موهایی وسطماشین را روشن کرد تا گرم شود. آینه

 . ...جاییی این سیروس رو ببره اوناول باید یکی جنازه -

 :ی حرفش را نتوانست بگوید. با نگرانی پرسیدگلشیفته ادامهبا جیغ

 . ...چی شد گلی؟ خوبی؟ الو -

 وای یعنی سیروس هم کشتی؟ چرا آخه؟ -

 .فرستم میگم چی شدکشتی نه، کشتیم! لوکیشن می -

*** 

 

فرو برد  ایشموهای قهوههایش را در خرمنی تمیز و صیقلی آسانسور ایستاده بود و پنجهروی آینهروبه

کرد. هفتم، هشتم و نهم. با رفتند را نگاه میحوصلگی عددهایی که باال میو مرتبشان کرد.با بی

https://forums.taakroman.ir/
https://forums.taakroman.ir/
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 .از اسانسور خارج شد« ی نهمطبقه»مالیم و نازک زنی که گفت: صدای

اش، ی کفش چرمیطویلی که به اتاقش ختم میشد پر از ازدحام کارمندانش بود. با صدای پاشنهراهروی

هایش را برداشت. کارمندان، ساکت اش کشید و قدمشرکت را در بر گرفت. دستش را روی چانه سکوت

 .ی ساالر خیره شده بودندهای موزون و آهستهشده و به قدم

نفس زنان با صدایی که تا حد ای به طرفش دوید و نفسناگهان زنی نسبتا توپر با مانتوی بلند سرمه

 :تامکان سعی داشت نازک باشد گف

 خوش اومدید رئیس! دختره رو راهنمایی کردم اتاقتون. چی میل دارید براتون بیارم؟ -

اش ترسیده و لرزان از طرز نگاه ساالر بود. های عسلیهایش زوم سرتاپای منشی شد چشمساالر چشم

 :دو قدمی عقب رفت و پرسید

 چیزی شده آقای مرداسی؟ -

 :پوزخندی زد و گفت

ی بعد قول جا شرکته نه مهدکودک که بدو بدو میای طرفم! دفعهاسمی. اینحدودتو رعایت کن ق -

 !جوری باهات حرف بزنمنمیدم که این

دختره ی خیره »ی زیر ل*ب گفت و ساالر مثل روح از کنارش گذشت. با خودش گفت: «ببخشید»

ی طالیی و دستگیرهدستش که به « دوزک چیزی بهش میرسه.سر، فکر کرده با اون همه آرایش و بزک

 .سرد اتاق رسید

رسمی بود که گوشی به دست مشغول بود. اولین چیزی که به چشمش خورد، دختری با مقنعه و لباس

دار شده بود اش بود که صدای باز شدن در را هم نشنیده بود. با صدایی که خشقدر محو گوشیآن

 :گفت

گرنه خودش و گوشیش رو از همین پنجره پرت دوست ندارم کارمندم مدام سرش تو گوشی باشه، و -

 !ای ها باید بهش تزریق کنمکوچولو از اون ثانیهقبلش یک !کنم پایینمی

 :آیرال با صدای ساالر از جایش بلند شد و خونسرد رو به او گفت

 .آقای مرداسی. ببخشید، دیرکردین منم خودم رو با گوشیم سرگرم کردم سالم -

چشمانش در ذغالی او براق شد. گویا ترسش ریخته بود و از لرزش مردمکاهساالر رو به چشمان سی

اولین دیدارشان خبری نبود. پوزخندی زد و قدم برداشت و خودش را به میز بزرگ و لوکس اتاقش 
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 :رفت، گفتطور که راه میرساند. همان

 .خوبه، البته وقتی استخدام شدی نباید گوشیتو دست بگیری -

شناسید؟ سوالی ذهن منو درگیر کرده؛ شما گلشیفته رو از کجا میستم! ببخشید یکبله متوجه ه -

 .خواستم مالقات قبلیمون بپرسم ازتون اما نشدمی

روش فکر ی دختر روبهنرمش نشسته بود و به سوال مضحکانهساالر لبانش را تَر کرد. روی صندلی

 .کردمی

زد به من تو االن راحت جلوی من حرف ن رو نمیقدیمی منه. اگه اوگلشیفته یکی از دوستان -

 !زدینمی

حرفی لبخندی برای تایید اش و طبق عادت جلو کشید و بدون هیچآیرال دست برد سمت مقنعه

بطری آب تگری را کرده بود. تمام تنش گلویش خشک شده بود و دلش هوس یکهای او زد. راهحرف

 .ونسرد جلوه بدهد و خودش را نترس جلوه دهدگرم و د*اغ بود و او سعی داشت خودش را خ

ی خشن ساالر رویش روی اعصابش بود. برگشت و دوباره به چهرهبزرگ روبهتاک ساعتصدای تیک

 :هایش گوش دادخیره شد و به حرف

هات نباید هرز بره. فکر و ای نداره. چشمگرم و صمیمیها نیست. محیطیی شرکتجا مثل بقیهاین -

جا حتی از سرمای سیبری هم سردتره. جهنمی که اون دفعه بهت و فقط باید کار باشه. اینذکرت فقط 

 !گفتم رو یادته؟ پات کج بره جات قعر جهنمه

های قرمز سفیدی چشمش را پوشاند. حسی مثل تشنگی تمام رنگش خشن شد. رگچشمان میشی

 :زد. با صدای دورگه گفتهایش را چ*ن*گ میسلول

 !تونی بری. ساشا بیرون منتظره که بهت بگه چیکار باید انجام بدی میفهمیدی؟ حاال -

اش در گردش بود. های عجیب او خیره شده بود. مدام دستش بین ریش و یقهآیرال به تکان خوردن

 .میردای شده بود که خارج از تنگ و آب به مرور میشبیه ماهی

 چیزی شده آقای مرداسی؟ -

ی مشکی متعجب را دید. انگار ره سرش را باالآورد. دو تیلهکرد، دوبارا اذیت مینور آفتاب چشمان ساالر 

شود و برود. خواست این دختر از جلوی چشمش گمها قصد کُشت او را داشتند. فقط میآن سیاهی

 .بلوری روی میز لرزیدتوانست دیگر تحمل کند؛ فریاد کشید، جوری که لیوانلرزید. نمیدستش می
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 !گم شو گم شو! -

*** 

 

های دود در هوا قدر م*حکم که له شده بود. حلقهجوانا را در دستش م*حکم گرفته بود. آنسیگار ماری

جوانا ای که فقط با دودکردن سیگار ماریرقصیدند. به آرامش رسیده بود، آرامش جسمیآزاد و رها می

ستش را روی میز گذاشت. خواست جان دگیر چندساعت پیش خبری نبود. بیبود. دیگر از تشنگی نفس

خورشید را دیگر در از صندلی بلند شود که پایش لرزید و دوباره روی صندلی پخش شد. آثار روشنایی

 .محض بود و تنی که خسته بود از هیچیدید. در تاریکیاتاقش نمی

 .حالی وصل کردهمراهش زنگ خورد. تماس را با بیموبایل

 بله؟ -

 .تلفن او را شوکه کردنازک گلشیفته را پشتش خودش را هم آزار داد. صدایاش گوخوردهصدای خش

 مرداسی؟ کجایی تو؟ چرا چندساعته خودت رو توی اون اتاق شیک و دخمت حبس کردی؟ -

 فهمی اصال؟حالم خوب نیست! بفهم، می -

ای تصمیم بگیری خوفهمی؟ چی شده باز؟ امروز کار داشتم باهات. مهمه، کی مینه فقط تویی که می -

 .بریم چابهار

اتاق خالی از هر وسایلی که خواهش داشت. یکخیس از عرقش را چ*ن*گ زد. دلش فقط یکموهای

 .جوانا و کراک خفه کندراحت خودش را در ماریبتواند با خیال

 .راه شم میگم چیکار کنیذره روبهفعال مغزم هنگه گلشیفته، بزار یک -

 :کشید. کلماتش را کشید و گفتیفته روی مغزش خط میی بلند و لوس گلشخنده

 .باشه! معلومه باز زیادی زدی. باز یکیو زدی نفله کردی که! جمال بهم گفت -

 بازی کنی؟فهمی یا دوست داری با دم شیربه خودم ربط داره می -

 خوبه حاال! آیرال چجوریه؟ -

ای که راه فرارش را هبررنگش مانند یکمشکیروحش و چشمان دخترک بی آن با صورت« آیرال؟»

 .نبسته فقط از جلوی چشمانش گم شداند با فریادش از اتاقش بیرون رفت و در را بستهنشانش داده

 .زنم! خدافظدونم، قطع کن. خودم بهت زنگ مینمی -

 .ی اتاقش خیره شدشنید. صندلی را چرخاند و به پنجرهدیگر صدایی از گلشیفته نمی
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 !این چه وضعیه واسه خودت درست کردی ساالر؟ همش گیج و منگی، به خودت بیا، به خودت بیا -

زد، باعث میشد از این خواب نکبت بار هایی که میزد. انگار خواب بود و سیلیآرام به خودش سیلی می

ده بودند. هایش سنگین شبیدار شود. ولو شد روی صندلی نرمش. دو دکمه از پیراهنش باز کرد. چشم

 !دیگر توان باز نگه داشتنشان را نداشت

 :سرد درون پارچ پر کرد. با خنده روی میز کوبید و گفتمردجوان لیوان را از آب

 .قُلپ دیگه آب بخورتو که هنوز رنگت سرجاش نیومده! باز یک -

هنوز هم که امان ضربانش را رویش برگرداند. صدای کوبش بیآیرال سرش را آرام به طرف پسر روبه

 :شنید. سرش را روی میز گذاشت و نالیدهنوزه می

 .جوری داد زد که هنوز حالم سرجاش نیومدهبابا، جای من نبودی که! یک -

طوسی آیرال گذاشت و دست به ک*م*ر شد. دوباره -پسرک خندید. لیوان را روی میز کار چوبی سفید

 :رویش را که دید، گفتسرد دختر روبهنگاهچند بار روی میز کوبید تا آیرال به او نگاه کند. 

 .ی ما به رفتارهای ساالرخان عادت داریمتو زیادی ترسویی وگرنه همه -

رئیسش درنیاید و ترسش را به آب برد. حرفی نزد که باز این پسر پشتآیرال دستش را به سمت لیوان

رنگ ساالر مرداسی را به یاد آب هم نتوانست حالش را سرجا بیاورد. چشمان خونیرخش نکشد. خنکی

کند. به اتاق جدیدش قدر آن لحظه ترسناک شده بود که حتم داشت تا عمر دارد فراموش نمیآورد. آن

رویش قرار داشت را دوست زیبا روبههایچپش که در گلدانهای سمتهای سانسوریعادت نداشت. گل

د. به هیچ چیز عادت نکرده بود، حتی به محض اتاق ایجاد کرده بوداشت، تداخل زیبایی با سفیدی

اش او را از اتاق پرت کرد که ساالر مرداسی با نعرهدار نرمی که رویش نشسته بود. بعد از آنصندلی چرخ

گرفت با مغزسرش روی دستش را ساشا نمیپاچه و هول کرده به ساشا برخورد کرد. اگر مچبیرون، دست

ساشا به رویش بود که با صدایتاپ روبهآمد؛ خیره به لپمی های تمیز و سفید شرکت فرودسرامیک

 :خودش آمد

 !خوام کارهای شرکت رو بهت بگمحواست هست خانوم نوری؟ می -

ی تایید باال و پایین کرد و به قلپ آب خورد و سعی داشت مسلط و متمرکز باشد. سرش را به نشانهیک

 .گوش داد« ساشا»های حرف

ست. حاال کار تو چیه؟ با بهداشتی و از این جور قبلیهرش صادرات و واردات لوازمببین شرکت ما کا -
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جوری نگاه نکن شرکت رو پشتیبانی کنی؛ اینکه تو به کار کامپیوتر مسلطی، باید سایتتوجه به این

 هفته من هواتوالمللیه! تا یککنه برای همین بینعربی همکاری میدختر، شرکت ما با چندتا شرکت

تونی از پسش بربیای اگر نه نویسی و کدنویسی وارد باشی، میدارم. اگه به کارهای پشتیبانی و برنامه

 !کننکار دیگه برات انتخاب مییک

ای با قهوهگفتن نداشت. چشمش را به چشم پسر چشم« نه»قلپ آب خنک را خورد. اصال راه دوباره یک

 :جا کرد و گفتدلی جابهعینک نسبتا باکالسش دوخت. خودش را روی صن

 !ذره کمکم کنید بقیش دیگه اوکیهتونم از پسش بربیام آقا ساشا، فقط باید یکمی -

 .ای اومده بودن اما خب نتونستن. امیدوارم بتونی از پسش بربیاینویس و کدنویس حرفهچندتا برنامه -

اخل اتاق جدیدش چرخاند. چشمش را د« خالق!کنن؟ جللهای عربی کار میباشرکت»با خودش گفت: 

رویی که کوچک بود اما راحت و دنج بود. ساشا از او فاصله گرفت وچنگی به موهایش زد با خوشبا این

 :گفت

 !خب دیگه من برم به کارهام برسم. با اجازت -

 .خیلی ممنون، روزتون خوش -

ی مشکی با . جلیقهی ریزی روی لبان ساشا جا خوش کرد و پشت به آیرال از اتاق خارج شدخنده

داد. اما الغر بودن و بلند قد بودنش از جذابیتش کاسته بود. در که سفید او را جذاب نشان میپیراهن

لیوان تمام شده بود عمیق کشید تا سرحال بیاید. آبعمیقی کشید و بلند شد. چند نفسبسته شد، نفس

رویش قفل شد. دوربین دیوار روبهکنج درونش بریزد. چشمش بهخواست آب روی آتشوگرنه دوباره می

تماس کوچکش بردارد و یکخواست موبایلش را از کیفای که یحتمل اورا زیر نظر داشت. میمداربسته

 !توانستبا مهرداد بگیرد اما نمی

اش برد. لپتاپ روی میز را روشن کرد. ل*خت زیر مقنعهالی تارهای موهایپوفی کشید و دستش را البه

را زیر و رو کند. ساالر، چندبار اسمش را در ذهنش « ساالر مرداسی»ست دم و دستگاه سایت خوامی

آب را کرد. دوباره لیواناش هم در ذهنش بلوایی برپا میهجی کرد. قد بلند و هیکل ورزیده و چهارشانه

ی ه ماندهنفس تقلپ آب بخورد، یککه مانند جوجه قلپبار بدون اینهایش گذاشت و اینروی ل*ب

 .لیوان را سَر کشید
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*** 

 

سردی روی کشاند. عرقتمام خیابان میسرد و متعفن سیروس را روی آسفالت نیمهکشان، جسمکشان

 .درخت ایستاده بودرویش کنار یکاش نشسته بود. گلشیفته دو مترجلوتر روبهپیشانی

ی چشمش را چرخاند و با سردی رحمی سیروس را خِرکش کرد و به درخت رساند. گلشیفته کرهبا بی

 :گفت

 .زا که آوردیم، تو هم که ماشااهلل همیشه تو جیبت یه فندک هستژل آتش -

ریخت. زیر رنگ را از روی زمین برداشت و مایعش را روی تن سیروس میزای آبیجمال ژل آتش

 :چشمی به گلشیفته نگاه کرد و گفت

 !بینی روالیچه خبرا؟ ما رو نمی -

رنگ را روی سیروس خالی کرد. سرش اش اشاره کرد. تمام محتویات آبیهای برآمدهیم به لپغیرمستق

ای باال های نشسته روی ابروهای پهن و مرتب گلشیفته نگاه کرد. شانهرا باال آورد با تعجب به اخم

 :انداخت و گفت

 مگه حرف بدی زدم؟ -

 !به تو هیچ ربطی نداره که من چاق میشم یا الغر -

حرکت روشن کرد. خواست سرش فریاد بزند: فلزی را با یکشیفته قدمی به جلو برداشت و فندکگل

اما زبان به د*ه*ان « زنه!کنم زندگی نکبتیم بهم لبخند میبینم حالم خوب میشه و حس میتورو نمی»

 .زای سیروس انداختآتش حرکت روی تن آغشته به ژلگرفت و فندک را با یک

شدند. بوی جزغالگی و تعفن های آتش لحظه به لحظه بیشتر میعقب پریدند. شعلهجهش به با یک

شعاع دور و برشان را پوشانده بود. جمال محو تصویر در حال سوختن سیروس بود، اما گلشیفته رویش 

 .رویش خیره بودطرفه و خلوت روبهتوجه به جلزولز آتش به خیابان یکرا برگرداند بود و بی

 :زده جیغ کشیدهای وقاش نشست. با نفرت دست مذکور رو پس زد و با چشمانهدستی پشت ش

 .زاری جمالی آخرت باشه دستت رو پشت من میدفعه -

 :ی تسلیم باال بردهایش را روی هم سابید و دستش را به نشانهجمال دندان

 .کنم. امروز خیلی سگ شدی گلیخب، دیگه همچین کاری نمی -

 باشم تو رو سننه؟دوست دارم سگ  -
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ناشناس سیروس را چال کردند، از خیابان )...( به سرعت عبور کردند. خیابانی که به صورتبعد از آن

کثیف و خالی از هرآدمی، در این خیابان قتلی هم انجام میشد کسی باخبر نمیشد! جمال کنار گلشیفته 

فرستاد. گلشیفته با آن اش میبه ریه سیگار و عطر گلشیفته راداشت و بویم*حکم و سریع قدم بر می

ی چندساعت پیش نداشت. مشکی هیچ شبیه گلشیفتهمشکی و شلوار لشهودی گشاد و بزرگ

 :جوید و سوییشرتش را به خود چسباند و با آن حال گفتهایش میدندان را زیر دندانخالل

 !ت مردهایه؟ انگار ننمیگما، گلشیفته چرا انقدر پریشونی؟ این چه قیافه -

 :آلود برگشت به طرف جمال و گفتسرعت راه رفتنشان بیشتر میشد. گلشیفته با صورتی اخم

کنه. اون موتور المصب رو کجا قایم کردی؟ سگ تو این شانس ما، ماشین ما رو تعقیب میاحمق، یک -

 .پلوغ شدجا شلوغکاری کنیم همهاومدیم یک

 :ثل مجسمه ایستاد. با صدایی خشک و بم پرسیدروی گلشیفته مبا آن قد و هیکل از روبه

 کی گلشیفته؟ تو از کجا فهمیدی؟ -

 .بمیر بابا! هیچی نگو بزار به این مغزم فشار بیارم -

زده کشیدند. صورت برنز گلشیفته یخزد اما آن دو دست از راه رفتن نمیبادیخ به صورتشان شالق می

 :ن ادامه دادخشتوانست تحمل کند. باهمان لحنبود و نمی

 !زادها مهم نیست لعنتی! اون موتور رو کجا گذاشتی؟ بدو بریم وگرنه گاومون میاین -

ای که در خیابان ی دکهالتی و عصبی گلشیفته کمی جمال را از آن هپروت به خودش آورد. گوشهلحن

که به روی خودشان باال پارک شده بود. بدون اینموتور نسبتا مدلپایین شهر تهران وجود داشت، یک

 .داشتند تا به موتور سیکلت جمال برسندآرام اما م*حکم قدم بر میبیاورند، آرام

هودی بیرون کشید به اش را از جیبهیتلری رسیدند، گلشیفته گوشیی ممد سیبلهنگامی که به دکه

 :ساالر زنگ زد

همون خ*یاب*ونی که قرار بود اون  که قراره بزاد!دِ جواب بده دیگه، الو، ساالر؛ گاومون مثل این -

کاری الگانس دنبالمونه، نه بابا تغییر چهره دادیم! یعنی چی خودمون یکسیروس سگو چال کنیم، یک

 !بکنیم؟ الو ساالر... الو

 :اش پرت کرد. با خشم غریدرحمی در جیب هودیپوفی کشید و موبایلش را با بی

 !تف تو این شانس -
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 چی میگه؟ -

 :به جمال انداخت. با خشم دوباره غریدنگاه بدی 

 .های چرت و پرت نپرسسوال -

 .ی آجری برگرداندخانهسرش را به طرف الگانس پارک شده کنار یک

 .کاری کنیمساالر گفت خودمون یک -

دیگر انداختند و به سرعت راه رفتنشان اضافه کردند. گلشیفته با نگاه معنادار به یکدونفرشان یک

هایش تمام دودی بود را دید زد. رنگی که شیشهپشتش نگاهی انداخت. بنز الگانس مشکی احتیاط به

موتور سوار شد و آن را روشن کرد. تر از گلشیفته ترکتعقیب هستند. جمال سریعشک نداشت تحت

 هو»وزش و خلوت و عاری از هرگونه انسان. صدایمشکی در ده متریشان توقف کرده بود. خیابانالگانس

 :کاسکتی طرف گلشیفته پرت کرد و گفتباد کمی ترسناک بود. جمال کاله« هو

 .کاستکتو بزار سرت، قراره موتور سواری کنیم، از نوع هیجانیشبیا این کاله -

 .ای خودش گذاشت و سریع سوار شدکاسکت مشکی را روی کاله پشمی پارچهگلشیفته کاله

 .تا نگفتم گ*از نده جمال -

 .باشه -

 !ک... دو... زود باش جمال بروی -

موتور و الگانس سکوت خیابان را شکست. حرکت موتور را به پرواز در آورد. صدای الستیکجمال با یک

قدر باد سرد م*حکم به صورتشان می خورد که های گلشیفته دور ک*م*ر جمال قفل شد. آندست

 .های گلشیفته بسته شدندچشم

 :گلشیفته با صدایی خفه داد زد

 !ها رو یه جور بپیچونزود باش جمال، این -

زد. هیجان، مثل رود زیر ی صیقلی موتور نگاه کرد، ماشین نزدیکشان بود. نبضش تند میجمال به آینه

 .راندها میپوستش در جریان بود. موتور را مانند مار در کوچه پس کوچه

 ها نزدیکمونن چیکار کنم؟گلشیفته این -

 :ختی چشمانش را باز کرده بود دوباره سر جمال فریاد زدطور که به سهمان

 !الکاتبینهلعنتی غ*لط نکن! وا بدی زنده موندنت با کرام -
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داد. چشمش بین خیابان و آینه در ها گ*از میکشید و به خیابان رسید. بین ماشینجمال الیی می

ک تصور کند. با مهارت دو ی الگانس مشکوخواست خودش را در چنگال آن رانندهگردش بود. نمی

 :ماشینی پژو را پیچاند. با صدایی بلند گفت

 چیکار کنم گلشیفته؟ -

 :گلشیفته به دور و برش نگاهی انداخت و با صدای بلندتر گفت

تونه رد جا انقدر تنگه که ماشین نمیکوچش بپیچ. اونگرفتم، جمال، خیابون بعدی رو که رفتی اولین -

رو  محافظ کارمونجدت. این دفعه خواستم بیتونیم بریم. هول نکن جانما میشه، جزو محاالته ولی 

 !انجام بدیما، نمیشه که

گذاشت، ک*م*رش را هم س*فت چسبیده بود. طور که غرزنان، راه را پیش پای جمال میهمان

 .هایش را در پهلوهای جمال فرو برده بود اما جمال دم نزدپنجه

کرد. جمال دستش روی گ*از و کالژ با هر ویراژ به صورتشان برخورد میهای زرد و تَر چنار برگ

چپ موتورش خشک کرد. ی سمتس*فت شده بود. به خیابان بعدی که رسیدند، چشمش را به آینه

 :هنوز آن الگانس به آن دونفر نزدیک بود. گلشیفته کنار گوشش گفت

 .یک، دو، سه، بپیچ جمال -

ترمز چپش پیچید و صدایحرکت به سمتزده، با یکهای یخو دست وقفهجمال با ضربان قلب بی

 .اش را به صدا در آوردالگانس روی زمین سوت پیروزی

 :اش را رها کرد و با شادی کمی به طرف پشتش چرخید و گفتنفس حبس شده

 !وای دیدی گلشیفته؟ پیچوندیمش -

 .ی خدادونم؛ نبودم به فنا رفته بودی بندهمی -

 .ذره شادی کن بفهمم کار شاخی کردمحتما باید بزنی تو پَر آدم؟ یک پوف! -

که با فریاد حرفش را به جمال سرعت جمال در آن کوچه کمتر از قبل شده بود. گلشیفته بدون این

 :بزند، گفت

جوری عین چی بترسی! ساالر تو این موقعیت چیز بگم جمال؟ خدایی ازت توقع نداشتم اینیک -

 .کرد پایینن سگ از تَرک موتور پرتت میدیدت عیمی

پیچید. جمال با صورتی درهم و اعصابی تنگ با دیوار آجری مییصدای ریتمیک گ*از موتور در کوچه
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 :بهم ریخته بلند گفت

های تازه ترمیم شدت رو عین گربه فرو کردی تو پهلوی ببند، من نترسیده بودم، تو نبودی این ناخون -

 من؟

 :یدش روی هم چفت شدند و با حرص غریدهای سفدندان

گیره. سیروس ی ساالر خسته شدم بخدا! قلبم هنوز د*ر*د میخوبه حاال! فعال زود بریم خونه -

 هاشو چیکار کردین؟گوری، مُردشم دردسره! بچهگوربه

 :ای کرد و گفترقصید. تک سرفهموهای فر جمال زیره کاله می

 .ها! یا مُردن یا مثل همیشهدور از تهران و این قضیه جافکر کنم ساالر بردتشون یک -

 .گفت« مثل همیشه»گلشیفته زیر ل*ب 

 !غمبرک نگیر گُلی، قراره بریم چابهار بترکونیم. حکومتی راه انداختیما -

 .اه امروز به کل نظرم راجبت عوض شدزنی که جمال! اههنوزم داری حرف می -

 .ای گفت« هی»و برخورد کرد. توقع همچنین توقفی را نداشت. بلند با ترمز ناگهانی جمال، م*حکم به ا

 .افتیمی ساالر دیگه. االن باز گیر میرَم کردی حیوون، چته سوختی؟ بابا زود باش برو سمت خونه _

رنگش بیرون پرید.خیال جمال تا حدودی راحت بود که دیگر کسی دنبالشان نیست از پشت موتور سیاه

 .دهد دور برش نداردشمشیری بفهماند که جوابش را که نمیرا به این دختر زبانتواند حرفش و می

هایشان فرود آمد. طرفه بود و با وزش تند باد خاک ریزهای دیوار کنارشان روی سرشانهکوچه یک

 .زادی بودهای سیمانی کوچک و بزرگ طرف چپشان خالی از هرگونه آدمیخانه

 . ...ها رو که نمیدم دلیل دارمبببن گلشیفته، جواب این حرف -

امان می کوبید، مشت کرد. طوری داد زد که انعکاس اش که قلبش بیدستش را روی س*ی*نه

 .های سیمانی پیچیدصدایش در بینابین سلول

 فهمی گلشیفته؟فهمی؟ آره میهاتو بدم میذاره که جواب این حرفاین دلِ المصب نمی -

 .هایش برعکس شده بودمانده بود. خ*ون در رگ د*ه*ان گلشیفته از تعجب باز

 :فهمید. با ناباوری پرسیدکدام را نمیشد اما معنای هیچجمال مانند پتکی برسرش کوبیده می

 کنی؟ها چیه سرهم میهه، یعنی چی جمال؟ منظورت چیه؟ باز زدی جاده خاکی؟ این چرت و پرت -

گفت که کرد و به گلشیفته نمیاین موقع باز نمی نالید. کاش دهانش راحالش بد بود، در دلش می
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موتور نشست. شکسته دستی روی صورتش کشید و تَرکصاحبش چیست! با دلید*ر*د دلِ بی

که بگوید که منظورش حال آنی قلبش را گفت، این برداشت را کرد، وای بهغیرمستقیم خواسته

 :چیست! با صدایی مغموم گفت

 !دم، اهمیت ندههیچی، باز جاده خاکی ز -

های اش را روی شانهزدههای عجیبش، دست سرد و یخگلشیفته متحیر از رفتارهای ناگهانی و حرف

بیستون کنده باشند ستبر او گذاشت. سکوت کوچه با صدای موتور شکسته میشد. هردویشان گویی کوه

آش و الش روی موتور  که به همان اندازه خسته بودند. هیجان چندساعت پیششان تحلیل رفته بود و

 .بودند

 .ای از اشک پُر کرده بودندهایش را هالهگلوی جمال از حجم بغض و ناراحتی، متورم شده بود و چشم

 «.تونه بکنهترسویی که هیچ غ*لطی نمیترسویی لعنتی، یک»

*** 

 

چراغ سفیدِ ی ساالر توقف کرد. هوا تاریک بود و هیچ نوری جز آن تکمقابل در بزرگ و سلطنتی خانه

ای نبود. گلشیفته دستی روی صورت سِر شده از سرمایش کشید و سوسوزن در، هیچ روشنایی

 .رنگ جمال دوختهای سبزش را به چشم قیریچشم

 !دیگه غ*لط بکنم سوار موتور شم، اون هم تو سرما -

ا بست. حتی ی ساالر خاموش کرد و قفل و زنجیرش رجمال مسکوت موتور را کنار درخت چنار خانه

اش لرزیده بود؛ برای اولین بار برای کس اشتباهی لرزیده بود که جواب گلشیفته را هم نداد. دل آهنی

که این راز ترسید از اینتوانست حتی ابراز عالقه کند. عشق گلشیفته برایش فوبیا شده بود. مینمی

 .چندساله، فاش شود

از چنگش دَر برود، آیفون خانه را فشرد. متعجب از  هایش خیره شود و باز دلشکه به چشمبدون این

 .اش، پشت سرش ایستادرفتارهای عجیب و تغییر ناگهانی

تو نباید عاشق بشی، نباید بگی که دلت لرزیده. الل شو جمال. خ*ون تو شیشه کن اما عاشق نشو. »

 «.بمیر اما نگو دلت برای گلشیفته لرزیده

ی کوچکش که همیشه ت نداشت. االن دوست نداشت. دلش خانهی ساالر را دوسراهروی طویل خانه

تعفنی که از انباشته تواند خودش را با سیگار خفه کند، آن بویخواست که تا میتاریک بودند را می
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های دایره خواست، چراغاش بود را میبار مصرف غذا که روی کانتر کوچک خانههای یکشدن ظرف

الر فضا را شاعرانه کرده بود. پوزخندی در دلش زد. تنها چیزی که در ی ساشکل روی زمین باغ خانه

رفت. ناگهان با صدای داشت اما روی زمین نه، در آسمان راه میها نبود عشق بود! قدم بر میزندگی آن

 .خشن و جدی مردی به خودش آمد

 کجایی جمال؟ -

نگاهش را دزدید. در همان قالب جمال هایش دوخته شد به ساالر، روی اولین پله ایستاده بود. چشم

 :همیشگی به اجبار فرو رفت و گفت

 جون دلم رئیس؟ -

 :اش را به نمایش گذاشت. خندید و با طعنه گفتگلشیفته کالهش را از سرش برداشت و خرمن شرابی

 !دیگه؛ عشقتون پایدارچه عشقی دارید به هم -

دیگر در وجودش نفوذ کرده بود. موهای صاف و لختش در ها باال رفت و کنار ساالر ایستاد. سرما از پله

 .کردباد حرکت می

 گفت اون وسط؟چیکار کردید اون سیروس الدنگو؟ اون الگانس چی می -

زد اما جمال مثل ای موج می« چی بگیم؟»گلشیفته نگاه منظور داری به جمال انداخت. در چشمش 

 :ادمجسمه، صامت به ساالر نگاه کرد و جواب دیک

های خلوت ولش کردیم اما وقتی گند جنازش زیر دماغمه. تو یکی از کوچهسوزوندمش، هنوز بوی -

 .الگانس سر خیابون )...( وایستاده بودبرگشتیم، یک

 :نفسی چاق کرد و روبه گلشیفته با چشم و ابرو اشاره کرد که او ادامه دهد

رو ندیمشون و که االن صحیح و سالم روبهخب، هیچی من دیدمش سریع به جمالی ندا دادم. پیچو -

 !تیم

رنگش فرو برد و با خشم به آن دو نگاه کرد. استخری که نزدیکش کت مشکیساالر دستش را در جیب

انگیزتر کرده بود. چشم از فضای پشت کرد و فضای باغ را بیش از هر زمان دلبود، مدام رنگ عوض می

 :آن دو گرفت و غرید

 .خوام صدسال سیاه سالم نیاید جلوی چشمجایید؟ میشون و االن اینهمین! پیچوندیم -

 :پته گفتگلشیفته از تعجب دهانش باز مانده بود. با تته
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 !زنی ساالر خانفهمی اصال ما نباشیم لنگ میچی میگی تو؟ می -

ونو برای این قضیه ببند، فعال باید پِلَن چابهار رو بچینیم. کلی کار داریم. کلی نقشه داریم؛ بعدا حالت -

 !گیرممی

 :گلشیفته زیر ل*ب گفت

 !امروز این دوتا قاطی کردن، اون هم بدجور -

 چیزی گفتی گلشیفته؟ -

 .هایش آوردنمایی را روی ل*بلحن خشن ساالر لبخند دندان

های نه چیزی نشده. فقط بریم تو از سرما دیگه هیچ حسی ندارم. شدم یه مجسمه مثل مجسمه -

 .خونت

های نامفهومی روی زمین آلود سرش را زیر انداخته بود و با پایش عالمتدیدند اما جمال اخمخن

 .کشیدمی

ساالر اولین نفر بود که وارد ویال شد. با باز شدن در، حجم گرمی به صورت جمال و گلشیفته برخورد 

 :کرد. وقتی در بسته شد، گلشیفته گفت

 .مردمآخیش، داشتم از سرما می -

ای که در اش ولو شد. بلند بِشکنی زد که زنی نسبتا تپل از آشپزخانهنرم و سلطنتی خانهروی مبل ساالر

آلود ساالر ی خشماش را به چهرهآرایش و ترسیدهدوان آمد. صورت بیانتهای راهرو قرار داشت، دوان

 :دوخت و با صدای آرام پرسید

 بله قربان؟ -

 .اسپرسو برام بیار -

خواهند بنوشند یا بخورند. خودش را مثل همیشه در الویت قرار نفر نپرسید که چه میحتی از آن دو

رنگ کنار مبلی که ساالر نشسته بود، نشست. ساالر کتش را مبل طالییاهمیت روی تکداد. جمال بی

 :درآورد و همان جور که مشغول بود گفت

 . ...خب -

 :نشست و پرسید روی جمال و ساالرطور متعجب روبهگلشیفته همان

 چی خب؟ -



www.taakroman.ir  

 
  

 
89 

 

 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 چابهار! خب؟ -

تر و ای پذیرایی خانه خیره شد. آسمان امشب تیرهسرش را به پشت تکیه داد و به سقف شیشه

 .رنگش را پشت گوش زدتر از همیشه بود. با ذوق دستانش را به هم کوبید و موی شرابیستارهبی

 .چابهار رو هستم زیاد -

 :فت و با تشر گفتتای ابروی ساالر باال ریک

 شوخی ندارم، کلی کار داریم اما شما دوتا فقط گند بزنید، باشه؟ -

 .باد گلشیفته خوابید. دست به س*ی*نه به پشت مبل تکیه داد

 !گیریچته ساالر؟ چند وقته همش پاچه می -

 :گذاشت، رو به جمال گفتی مبل میطور که کتش را روی دستههمان

 چرا ساکتی جمال؟ -

 :اند، به سرعت سرش را باال آورد و گفتمانند کسانی که در ارتکاب جرم دستگیر شده

 .خب... خب چی بگم؟ چابهاره و دردسرهای همیشگیش -

 .جور دیگساما این دفعه چابهار یک -

هایش این از روی مبل بلند شد. نفس عمیقی کشید. انگار این نفس، نفس آخر است و باید تا اعماق ریه

 :رود و برگردد. دستش را در جیب فرو برد و برگشتنفس ب

 !دار بشهخوام بلیط بختم خدشهچیز طبق نظم باشه. نمینادر میاد. قراره همه -

 :گلشیفته چشمانش را ریز کرد و با صدایی آرام پرسید

 بلیط بختت چیه؟ مگه قراره اتفاقی بیفته؟ -

 .دختره هست؟ اسمشو یادم رفت فهمی. حواست به اینبلیط بختم رو به موقعش می -

ی ساالر خواست به زبان بیاورد. گلشیفته زیرچشمی به پیشانی عرق کردهاسمش را یادش بود اما نمی

 :ای باال انداخت و گفتنگاه کرد و شانه

 کدوم دختره رو میگی ساالر ؟ -

 :هوفی کشید و جواب داد

 .دت معرفیش کردی، البته به اصرار منجوری عجیبه! خومشکیه. اسمش هم یکهمون دختره چشم -

اش مشخص نشود دستی در خرمن چشمان گلشیفته برق زد. با صدایی که سعی داشت خنده
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 :سرخش کشیدموهای

 دونم کجاست؟آها، آیرال رو میگی. آره حواسم هست. دو شبه خونش نیومده نمی -

 !ی حواست هستجوردو شبه خونش نیست؟ یعنی چی؟ نباید بفهمی چرا نیست؟ این -

ای لوستر باالی سرش لرزید و صدای های ریز و دایرهصدای ساالر بلندتر میشد. جوری که کریستال

هایش را از پا درآورد و مشغول ماساژ دادنشان شد. ی از خودشان در آوردند. گلشیفته کفش«جرینگ»

 :آخی زیر ل*ب گفت و تشر زد

 !های بابا مامانش اینست. شاید رفته خونهخب به من چه؟ حواسم بود اما دوشبه که نی -

کس و کار این بابا ننه نداره. بی»هایش کشید. های ساالر نشست. دستی به ریشپوزخندی کنج ل*ب

سفید را دستش را جلو برد و فنجان اسپرسو را از دستان چاق خدمتکار گرفت. فنجان« تر از هر آدمیه.

قلپ کوچک نوشید و هایش برد. یکاسپرسو را به اعماق ریهمیان انگشتانش کشید و عطر تلخ و گرم 

 :گفت

 فهمی این دوشب کجا بوده، اوکی؟میری می -

زحمت بگید این دوشب کدوم قبرستونی به یعنی چی؟ االن برم یقش رو بگیرم بگم خانوم آیرال بی -

 بردی؟سر می

که دیک میشد. جمال ترسیده بود. از اینزد نزنفس میای که از حرص نفسقدم به گلشیفتهبهساالر قدم

ترسید. بلند شد و با صدای بلند ساالر دستی روی گُلش بلند کند و او مثل مجسمه کاری نکند، می

 :گفت

 ساالر؟ -

 .اش کردرنگ جمال شوکهراستش چرخید. صورت گچ و بیقدمی گلشیفته ایستاد و به طرفدر یک

 ت چرا شده مثل گچ؟چته جمال؟ چرا این ریختی شدی؟ رنگ -

 :با این حرف ساالر، گلشیفته هم به طرف جمال برگشت و با تمسخر و شوخی گفت

خوردی شبیه موش شده بود؛ نبودی که امروز ساالر خان، عشقی که همش به شجاعتش قسم می -

 .قیافش رو ببینی

 :های گلشیفته خیره شدمصنوعی چشمبا اخم برگشت و به جنگل

 !؟ هان؟چی شده بود مگه -
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 .هیچی بابا شوخی کردم -

هیچ هیچ حرف خندید. دستان جمال مشت شدند. سرش را به زیر انداخت و بیای باال انداخت و بیشانه

داشت و توجهی به صدای ساالر که ساالر را در پیش گرفت. حرصی قدم بر میحرفی راه خروج ویالی

 .زد نداشتمدام اسمش را صدا می

 «.زنههاش آتیشم میسی بهت نداره؟ همش داره با حرفاحمق! دیدی هیچ ح»

داد، بلکه وجودش از عشق گلشیفته خاکستر شود. هوای زد، فوحش میزیر ل*ب با خودش حرف می

تیکه آهن شده بود و دوست داشتن گلشیفته او سرد و یخ بیرون نتوانست اورا از پا در بیاورد. مانند یک

 .کردرا ذوب می

اش آن را آتش زد. سر آتشین ل*بش گذاشت و با فندک قدیمیبیرون آورد. کنج سیگاری از جیبش

هایی که رحم قدیم شود، همان وقتخواست جمال بیخواست روی قلبش بگذارد. میسیگار را می

توانست. هر چقدر که گلشیفته کرد. اما نمیشد و نمیدید به پوزخندی بسنده میگلشیفته را می

 .نشسترفت؛ بیشتر به دل او میجایگاهش باالتر می

کرد گذاشت. به طرف موتورش رفت اما با بستن در، پا به خیابان خلوت که تک و توک ماشینی گذر می

 :واق سگی همراه بود، برگشتدار مردی که با واقبا صدای خش

 !جمال -

 .ود دیدی خندان فربد را که در ماشین الگانس بی کفشش چرخید و چهرهبه سرعت با پاشنه

 .دادینامروز چه ویراژی تو خیابون می -

های جمال مشت شد و به طرف درب عقبی که فربد نشسته بود رفت. با تمسخر ویراژ را بیان کرد. دست

 :گردش را در مشت گرفت و گفتبا خشم در را باز کرد و خودش را روی صندلی پرت کرد. تیشرت یقه

 ه بازی امروز؟حیوون، چه نفعی بردی از موش و گرب -

 .ذره بخندمخواستم یک -

کرد. یقه را بیشتر در مشتش گرفت و سری چرخاند. تر میی خندان فربد، اخم جمال را غلیظچهره

ی چشمانش در خ*ون زد. کرهراننده مثل مجسمه فقط به جلو خیره بود و هیچ کاری از او سر نمی

 :گوشش غرید یهای چفت شده کنار اللهغرق شده بود. با دندان

 !پکیآرزوی دست نیافتنی برات بشه، بچه سیکسکار نکن خندیدن یکیک -
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ای کشید. عطر تند و گرم فربد تمام ماشین را احاطه ای که در صندلی شاگرد نشسته بود، زوزههاسکی

عصبی جمال شد. پاهایش را ریتمیک روی زمین اش را چرخاند و زوم حرکاتکرده بود. چشمان عسلی

 .کندزد و پو*ست ل*بش را میمی

 .جوری کولی بازی درآوردی نذاشتی بگمها! اینپیشنهاد داشتم -

گرد گیری با تیشرت یقهرنگ تداخل زیبا و چشمغازیای سبز کلهگوشه چشمی فربد را پایید. کت پارچه

اسبی بسته بود. تیپ ای اش را دمبلند قهوهداد. موهایاش را بیشتر جلوه میسفید داشت و ب*دن برنزه

اش لرزید. ماشین زشت و ضایعجذاب بود، جوری که جمال به خودش بابت تیپاش خیلیظاهری

 .ناگهان حرکت کرد

 :جمال با تعجب اطرافش را نگاه کرد و گفت

 .هوی فربد کجا میری؟ من با موتورم میرم -

 .سپارم رخشتو بیارن براتنترس به یکی می -

 Angry ی قرمز در انیمشنی عبوس جمال که دقیقا شبیه پرندهو به چهره ای بلند سر دادخنده

birds اش گذاشت و پرسیدشده بود، نکرد. سیگاری کنج لبان مردانه: 

 خبر؟از ساشا چه -

 :د*اغ در مغزش فرو کرده باشند. فریاد زدجمال با شنیدن این سوال گویی سیخ

 کنه؟میمن چه بدونم اون ک*ثافت قد دراز چیکار  -

 :ماشین گذاشت. هومی کشید و گفتی شیشهعمیق کشید و دستش را قائم روی لبهپکی

 .خواد ما رو دور بزنه، بره خارجدراز میپس خبر نداری این نردبون -

 خواد غ*لط اضافه بکنه بره خارج؟قدم برداره بعد میتونه یکاون دیالق، ساالر نباشه نمی -

 !ریخت این ساشا رو نبین این نباشه، هممون میریم هوا ای جمال،تو چقدر ساده -

 :جمال خودش را روی صندلی نرم الگانس تکان داد و با استفهام گفت

ی چیزهایی که به ما مربوطه رو بده بعد هر خب تو از کجا فهمیدی؟ ساشا نباشه به درک فقط همه -

 !تونه با کله برهگوری خواست می

اش که به آرامی نشسته بود، سوق داد و با خنده به طرف جمال ه هاسکیاش را بفربد چشمان کشیده

 :برگشت
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خواد با اون شرکت عربه کار کنه که ما با اون تونه هرگوری خواست بره، اون ک*ثافت میاتفاقا نمی -

 .ارتباط کردیمقطع

اش کشید مشکییشدند. جمال دستی در موهازد که آن دو اصال متوجه نمیقدر نرم دور میماشین آن

چپش خیره شد. زانو روی زانو ی دستروی انگشت سبابه "ها فداشحقو بگیر، آدم"کوبیو به خال

 :دارش، آرام گفتچرمی کوتاهش را بیشتر در ب*غ*ل گرفت. با صدای خشانداخت و کت

 خوای بکنی فربد؟چیکار می -

*** 

 

سه برابر -ی بزرگی بود، دوگیرتر کرده بود. خانهمدیوار سفید خانه را چش "یکادوَن"بافت تابلوی دست

 .ی خودش در حوالی خیابان همتخانه

کرد. با سرعت عجیبی مواد کوکوسبزی را مخلوط مبل نشسته بود و به حرکات مادرمهرداد نگاه میکنج

 :ریخت گفتهای سرخ و تیره را درون کاسه میطور که زرشککرد و همانمی

 .احوالم رو بپرسیها. ولی جدیداً کمتر میای حالاومدیپیش بیشتر پیشم می آخ آیرال، چندسال -

ی نسبتا مدرن نزدیک شد و شرمنده سرش را به زیر انداخت و با شرمندگی بلند شد و به آشپزخانه

 :گفت

 !زری بخدا همیشه به یادتم اما این اواخر کار زیاد دارم نشد بیام پیشت خاله، اما میام بخداخاله -

اش و دامن گلیشرت نخی گلقاشق را رها کرد. بغض کرده دستی به صورت چین و چروکش کشید. تی

 :خفه کشید و گفتآیرال خیلی زیبا بود. آهیدارش در چشمچین

ها از دست دادم. مهرداد هم که صبح تا شب نیست. تو بودی دختر و شوهرم رو بخاطر این زهرماری -

زنن، میگن دیدی زری خانوم، این همه جا تو تنهایی بهم پوزخند میرهای اینای داشتم. دیواانگیزهیک

 !زحمت بکش اما تهش تنهایی

اش کشید. ی دستش را دور خاله زریهای آیرال از اشک پر شد. کانتر آشپزخانه را دور زد و حلقهچشم

 .خواست از دستش لیز بخوردای بود که میانقدر س*فت بغلش کرد انگار ماهی

جا برای کار که ی مهرداد رو بگیری که منو برده یکمن فدات بشم خاله. ببخش، اصال باید خاله یقه -

 .تونم حتی سرم رو بخارونمنمی
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های مهرداد های خاله زری را نگاه کرد. کپی چشمصورت آیرال را با دست قاب گرفت. آیرال به چشم

ای زری مهربان بود، اما قهوههای خالهن تفاوت که چشمرویش ایستاده با ایبود. انگار خود مهرداد روبه

 :چشمان مهرداد خشونت و خشم داشت. پیشانی آیرال را نرم ب*و*سید و گفت

مثل اسم متفاوتی آیرالم. مواظب خودت باش. هر دفعه که فکر کردی کم آوردی به این فکر کن که  -

 .بیقوله منتظرتهپیرزن توی یکیک

هایشان ی تایید تکان داد. با صدای زنگ دَر اشکریخت. سرش را به نشانهنش میاشک بود که از چشما

 .را پاک کردند

 .کنم خاله،احتماال مهردادِ من درو باز می -

 .باز کن دخترم، منم کوکو رو درست کنم -

را که  ی مهردادی آشفتهرا باز کرد. چهرهای و لَختَش انداخت. در قهوهرنگش را روی موهایشال مشکی

 .کردهایش بیداد میدید جا خورد. خشم و عصبانیت در چشم

 هات قرمزه؟ گریه کردی؟چرا چشم -

 :با سوال ناگهانی و سریع مهرداد جا خورد. دستش را به چشمش کشید و گفت

 نه بابا! من خوبم. چیزی شده مهرداد؟ -

 :روی جاکفشی چوبی گذاشت و گفت اش راهای مردانهکنار در ایستاد تا مهرداد وارد خانه شود. کفش

 .میگم بهت، میرم دست وصورتم رو بشورم -

بهداشتی توسط مهرداد، عقب گرد کرد و به سمت آشپزخانه رفت. شدن در سرویسبا صدای بسته

 .دستی به موهایش کشید و به سمت پذیرایی قدم برداشت

 مهرداد، مادر کجایی پس؟ -

لرزید. آیرال ای که همیشه با ترس همراه بود. دستانش مینگرانی شناخت.زری را مینگران خالهصدای

 :وقف گفتسریع و بدون

 .خاله رفت دست و صورتش رو بشوره -

هایش برداشته بودند. زیر ل*ب زمزمه ی سنگین از شانهوزنهآرام به طرف آیرال برگشت. گویی یکآرام

 :کرد

 .همیشه منو باید دق ب*دن -
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که مادرش را شان قدیمی بود اما مهرداد برای آنروی تلویزیون نشست. خانهروبهی نرم روی کاناپه

راحتی سرگرم کند وسایلش را عوض کرد و همه را از دم نونوار کرد. دیوارها را سفیدرنگ کرد و مبلمان

 .ی زیبایی که پذیرایی خانه داده بودندرنگ جلوهشکالتی و فرش کرم

خیس بیرون آمد تنیده و دستانی سالن چرخاند. با اخم درهمبه گوشه با صدای باز شدن در، سرش را

 .اما در را نبست

 مادر، درو بستی یا باز هم باز گذاشتی؟ -

 .گیره را کشیدهایش را روی هم چفت کرد و با ساعدش دستل*ب

 بستم مادرم، بستم! مامان تو کوکوسبزی که زرشک نریختی؟ -

دهانش را قورت داد و خودش را بیشتر در مبل هم خیره شدند. آیرال آب آیرال و خاله زری به سرعت به

 .فشرد

 کنه چرا بدت میاد؟مهردادم، زرشک که خوشمزش می -

 که گِلِگی کند. بهاعصاب راه انداخت. نه توان داد زدن داشت نه اینعصبی بود اما درون خودش جنگ

 :تکان دادن سری اکتفا داد و رو به آیرال گفت

 !رال، بیا بریم حیاط کارت دارمآی -

سیخ سرجایش ایستاد. سوالی به او خیره شد اما مهرداد در خانه را باز کرد و اندکی بعد رفت. دستانش 

دهانش را آلودش پر از سوال بود. آبزری برگشت. صورت گوشتعرق کرده بود، عرق سرد! به طرف خاله

 :صدا قورت داد و گفتبی

 مهرداد چی میگه؟خاله من برم ببینم  -

 :ی کوکوهایی که درست کرده بود خیره شده بود، با لبخند ملیحی گفتزری به مایهخاله

 !شناسیش کهب رو دخترم. االنه که عصبی بشه، می-

دودی تازه و برنجقدر شیرین خندید که مادرمهرداد هم همراهش به خنده افتاد. بوی سبزیخندید. آن

 .خوب به سمت پالتویش که آویزان بود رفتان اندکی حسدرخانه پیچیده بود. با هم

اش زد. ای به صورت رنگ پریدههایش در هم قفل بودند و با باز کردن در، باد سرد پاییزی تازیانهدست

 .روی در خانه پایین آمدی روبهاز روی دو پله

د؛ یکه و تنها کنار ها سبز بودند. مهرداد را دیی گلهایش در حیاط چرخیدند. همچنان همهچشم
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توت ایستاده بود. بیشتر که از دور به او دقت کرد، فهمید موهایش را کوتاه کرده است. درخت قطور

 .رقصیددیگر موهایش در باد نمی

اش را از درخت برداشت و به او خیره شد. دستش را رویش دید. شانهمهرداد سرباال آورد و آیرال را روبه

 :دراز کرد و گفتراستش به طرف تخت سمت

 .خوام باهات حرف بزنمجا. امشب میبیا بشین این -

 :نخ سیگار بیرون آوردچوبی نشستند. مهرداد دست در جیبش برد و یکروی تخت

کردم. سخت بود اما تونستم. روزی که لباس فرم پوشیدم، این سیگار رو ترک کردم. باید ترک می -

 .نَفسم رو گرفتم خواست اما جلویوجودم این سیگارو می

های مهرداد ی تلخی روی لبانش نشست. آیرال خودش را روی تخت مچاله کرده بود و به حرفخنده

 :داد. مهرداد چشم به آسمان و ماهش دوختگوش می

فروشن یا مواد مصرف وقت نپرسیده بود چرا من دنبال کساییم که موادمخدر میکسی از من هیچ -

 .کننمی

 :اش کشید و ادامه دادهای تازه مرتبط شدهریشدستی روی ته

خواهرم مهراوه، سرش باد داشت. بچه بود و بچه موند و بچه بود که مُرد! انقدر به مواد کشیدن بابامون  -

کشید، ی بابام! حتی از منم بهتر سیگار مینگاه کرد و حرکاتش رو از بَر شد که خودش هم شد لنگه

ندم، تو گوشش زدم؛ مامانم باهاش قهر کرد اما گوشش بدهکار نبود. باورت میشه! انقدر تو گوشش خو

روحش با مواد کشیدن عجین شده بود. بیخیالش شدم، انقدر بیخیال که عین قایق توی موج کارهایی 

 . ...که یه روز انقدر کوک مصرف کرد که آخرکه برای خودم ساختم غرق شده بودم. تا این

ها کرد درون آن موجقدر آیرال به چشمانش زل زد که حس می. آنای چشمانش سراسر اشک شدقهوه

 :دار ادامه داددار و حالی تبغرق شده است. با صدایی بغض

بار هم برای مهراوه. اما مقصر من بار وقتی پدرم مُرد یککه آخر اوِردوز کرد. مادرم دوبار مُرد، یک -

ذاشتم االن مهراوه بود. شاید خودم رو فقط تو الویت نمیدادم، اگه من بودم، اگه من کارم رو ترجیح نمی

 .دختری میشد بهتر از هر دختری! اما نشدیک

توانست صورت سرخ از اشکش را ببیند. برق شان کم بود و میسرش را به طرف آیرال برگرداند. فاصله

 .مهتابی را دوست داشتاش در آن شبگریه
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فتادم با این تفاوت که تو هنوز تو دام پدرت نیفتاده بودی. تورو نجات روزی که تورو دیدم، یاد مهراوه ا -

 .عذابم خاموش بشه اما من هنوز همونمدادم بلکه آتیش

حس تر. گ*ردنش را بلند کرد تا مهرداد را بهتر بلند شد. هواسردتر و سردتر میشد و ب*دن آیرال بی

توانست اجازه دهد که آیرال دست از گوش یه نمیواق همساها و واقباد در میان برگببیند. صدای وزش

 :ی مهرداد بکشددادن به صدای مردانه

فهمی؟ یعنی تو هم ناخواسته قاطی من هنوز همونم که خود رمو تو الویت قرار میدم بعد بقیه رو. می -

 ی؟تونی با من بمونتونی با من کار کنی؟ میخودخواهی من شدی، باز هم دووم میاری؟ باز هم می

« آدم پَست و خودخواه، حیف که باورت داشتم»بلند شد. رخ به رخ مهرداد شد. خواست که بگوید: 

 :آلود گفتاما نتوانست. با لحنی غم« فکر کردی کی هستی؟ فکر کردی منم عروسکم؟»

هام. اون روز عصبی شدم، روزی که منو فرستادی سراغ صفورا، یاد خودم افتادم. خودم و بیچارگی -

ها توی جهنمی که انگاری خودم رو توی آینه دیدم با این تفاوت که من نجات پیدا کردم اما اون چون

تونم ازت دلگیر باشم. زنن. دلم االن ازت گرفته اما تو ناجی منی، نمیبقیه براشون ساختن دست و پا می

 .دونمبخوامم نمیشه! نپرس چرا؛ چون خودمم جوابش رو نمی

توانست تمرکز کند، نگاه خیره و شدند، نمیتش از ذهنش پخش و پال مینفس عمیقی کشید. جمال

 :قدم عقب رفت و حرفش را زددار مهرداد او را گیج کرده بود؛ یکتب

 .مونم مهرداد، تا آخرمن پیشت می -

قدر که دوست داشت راحت شد، آیرال خستگیِ دوندگی امروزش را دَر کرد. بیشتر به او خیره شد. آن

عالمه دی شود و او بتواند زیر نور کمرنگ ماه آیرال را نگاه کند. حرفش روی زبانش بود، یکشب اب

 .حرف داشت اما به لبخندی که از ته دل بود بسنده کرد

 :ای از او فاصله گرفت و گفتسرفهی پذیرایی نگاه کرد و با تکی سفید کنار رفتهزیرچشمی به پر*ده

 !خب دیگه، سرده بریم تو -

 هرداد؟م -

قدر بدنش ضعیف بود که حتی پالتو هم گرم نازک و لرزان آیرال برگشت. این دختر چرا اینبا صدای

 :اش شدهای کشیدهداشت. خیره به صورت ساده و چشمنگهش نمی

 امروز اتفاقی افتاده بود؟ -
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ی د. از دو پلهخواست تو دید پنجره نباشنرنگ آیرل را گرفت و کشید. میی آستین پالتوی مشکیگوشه

 :ارتفاع باال رفت و درخانه را باز کردکم

 .کنه فقطچیز مهمی نبود. سرم د*ر*د می -

میلی آستین آیرال را رها کرد و وارد خانه شد. بوی کوکوسبزی نفسی چاق کرد و دیگر ادامه نداد. با بی

 .قدر مدهوشش کرده بود که نای صحبت کردن هم نداشتدودی آنو برنج

 .ی دیگه غذا حاضرهربع بیست دقیقهداد مادر، اومدین؟ بیاید سرمیز یکمهر -

 .نه مادرم من میرم اتاقم وقتی حاضر شد صدام بزنید -

طوری که از در اتاقش را که بست، دور و برش را مثل همیشه زیر نظر گرفت. روتختی نامرتب همان

ها و پذیرایی و های اتاقمیشد، تمام چراغصبح بود، مانده بود. مادرش عادت داشت تا کمی هوا تاریک 

 .کردآشپزخانه را روشن می

 ".نه... داداش دوست ندارم. دیگه دوست ندارم ریخت خوشگلت رو ببینم"

 ".کنهچیزی که رفته، برگشتنش هم خوشحالم نمی"

 "راه جلوی پام بزاری؟خواد یکپشیمون نشدی؟ هنوز هم دلت نمی"

 "!ه برادرم نیستی؟ پول بهم قرض بده بخدا پس بهت میدمبخدا مواد الزمم. تو مگ "

ی خواهرش مثل همیشه رو دور آهسته در مغزش پیچید. خمار و خستهمهراوه! مهراوه! مهراوه! صدای

 .کشیدن برایش آرزو میشدپیچید که نفسقدر میآن

 .نشستنفره و مسطحش چراغ سفیدرنگ اتاقش را خاموش کرد و در آن تاریکی روی تخت یک

رنگش را برداشت رنگش بیرون کشید. از روی میز هنذفری مشکیموبایلش را از جیب شلوارکتان مشکی

 .و به موبایل متصل کرد

 تو توو دید من نیستی، کجایی؟"

 چطور انقده نترس و شجاعی

 چطور انقده بد شدی خدایی؟

 تو توو فال من نیستی،

 ذاری به آدم؟چرا نه؟ چرا محل نمی

 "کنی به یادم؟نمی چرا گریه
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جامعه ندازم که یککنم هیچ! ته چاهم میجای آدم معتاد کنار من نیست این رو بفهم، کمک که نمی"

 ".از دستش راحت بشن

ذاره های هرزی که فقط به فکر خودشونن و ادعا دارن راحت بشه، یا میکه از شر علفآدم برای این"

 "!کنه که نفهمه چی به چیه داداشد غرق میقدر خودش رو تو موامیره یا مثل من این

 دوست دارم دوباره اون پاهای خستت کنارم راه بیانو"

 " دوست دارم دوباره تو واسه من بخونی، منم بزنم با پیانو

آرام به پایین غلتیدند. بغض مثل مار بر گلویش اشک از پهنای صورتش مثل مروارید خیلیدو قطره

 .ت شکسته شودخواسچنبره زده بود و نمی

 یه وقتایی همه چیز سیاس"

 دلهره پنجره باز هیچی هم نیست

 که اصال بده فاز فاش میشه ازت

 بینی افتره ماستراز این هم که میهر هفته یک

 ی روشنی نیست خودت رو بکش همینیهیچ نقطه

 من خودمو کشتم اینی نرفتی چون مشتری نیست

 برگشتنی نیستهیچ راه برگشتی نیست این زندگی رفت و 

 اینو بفهم و شل نباش، شاید اون یکی مثله من مشتی نیست

 دیمما وقت استفادش میریم رفیق همه چیمون رو واسش می

 این چیزهارو تا تهش دیدیم، امثال تو رو صد بار بخشیدیم

 "ان خودشون میرنام که اضافیاونایی

فرستاد. ایش را تند تند به بیرون میهاش چ*ن*گ شد. نفسدستش در میان موهای تازه کوتاه شده

 .دیدتر از هر زمانی میکوچکش را کوچکنور کمرنگی روی وسایل اتاقش سایه انداخته بود. اتاق

 کاری نکردم؟ چرا عین آشغال پرتش کردم بیرون؟ چرا خدا؟خدایا، چرا وقتی بود هیچ -

 تو تو اتاق من نیستی، چرا نه؟"

 رد؟چطور انقدر یهو میشی یه نام

 رسه هیشکی به دادم؟چرا نمی
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 !هزارتا نذر، هزارتا اشک، هزار شمع

 !بار شمنشد غافل ازت حتی یک

 "قدر دوست داشتم همیشه من همین

دادند. هندزفری را از گوشش درآورد و در و دیوار اتاقش گویی زبان باز کرده بودند و اورا دشنام می

و همه دست به دست داده بودند که به او بفهمانند که  پوفی کرد. افسانه، صفورا، مسلم و ... همه

هایش گیر کرده بود و نامردی، که در حق خواهرش کرده بود همچین تاوانی دارد. درون مرداب نامردی

کرد نامردی کرده است؟ کرد! نامردی بود؟ چرا او حس نمینجات سمتش پرتاب نمیکس طنابهیچ

 !بودفقط پشیمان بود، وگرنه او نامرد ن

کوتاه شده و بلوندش که ها متعلق به مهراوه بود. موهایگالری موبایلش را زیر و رو کرد. آخرین عکس

هایی که سالم بود؛ اش کرده بود. آن موقعدر باد افشان بود. صورت سفیدش که نور خورشید نورانی

 .آوردها را در میشاید هم نبود و ادای سالم

 :دار زمزمه کرداموش کرد و با صدایی خفه و تبدیگر تاب دیدنش را نداشت. خ

 چطوری تونستم باتو این کارو بکنم مهراوه؟چطوری؟ -

 :ی آیرال همراه شدصدای باز شدن در همراه با صدای نگران و دلسوزانه

 .مهرداد، بیا؛ شام حاضره -

 :اش را باال کشید و با سردی گفتآب بینی

 .خوام، برو بیرون مزاحم هم نشونمی -

ی مهرداد خیره شد. دستانش را در هم تنیده بود و سرش را روی چند دقیقه از دور به جسم خمیده

 .صدا آب دهانش را قورت می دادها گذاشته بود. مردد بین رفتن یا نرفتن، مدام بیآن

 .دستش روی دستگیره خشک شده بود

 !مهرداد -

 .گفتم برو بیرون -

کرد اگر حرف بزند و بگوید جوری در خودش مچاله شده بود، حس میرفتن را جایز دانست اما مهرداد 

 قدر امروز دچار دوگانگی شده است؟چرا این

 !تونی با من حرف بزنی و بگیاما مهرداد می -
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اش از ای تیرههای قهوهسرش را آهسته باال آورد. نور پذیرایی روی صورت آیرال سایه انداخته بود. چشم

ی تنگ بیرون خواست از آن قفسهقدر تند و تیز بود گویی میبود. تپش قلبش آنتر شده همیشه روشن

 .تکان داد« نه»بزند. سرش را به عالمت 

خواب سفید روی میز توالت را روش ی در به انزوای پنهانی خودش پناه برد. چراغبا بسته شدن دوباره

وار ل*ب خورد. زمزمهدام زنگ میکرد. چشم به در بسته دوخت و گوش سپرد به گوشی همراهی که م

 :زد

 !مونهخواد بمونه، نمیچیزی که نشد، نمیشه! کسی هم که نمی -

 :پوفی کشید و با خودش گفت

 .چی دارم میگم؟ خل شدم -

*** 

 

 .اسنایپممن این باال، با یک -

دندان را هایش بود و دندان بود که آن را جوید. درتصورش، خاللدندان، مثل همیشه زیر ل*بخالل

هایش نگه دارد تا که قدر آن گ*ردن نحیف را زیر دندانگ*ردن آن شخص دید. دوست داشت آن

سرد های گُر گرفته و گَرمش را روی سکویهایش بیرون بجهد. دستوار، از رگخ*ون باشد که فواره

 .بام گذاشتپشت

 .ضعیف نادر در گوشش به صدا در آمدصدای

 !کنیگلوله حرومش میموقع من گفتم یکآفرین، آماده باش هر  -

دندان را به بیرون تف ی نود درجه باز کرد. سرش را به طرف چپش خم کرد و خاللپاهایش را به اندازه

 .کرد

توانست ای بودند و میهایش شیشهبام ساختمان، مردم را مانند مورچه دید. ساختمان آینهاز باالی پشت

رو ای، متعلق به ساالر بود ی روبهرا آماده گذاشت. ساختمان تمام شیشهتصویر خودش را ببیند. اسلحه 

 .های او سرپیچی کند و دستور نادر را اطاعت امر کندو او مجبور بود که از حرف

ارزشمندی م*حکم ی ساشا را دید. تلفن همراهش را مانند یک شئاز دوربین اسنایپ، سر به زیر افتاده

اش را هنگامی که غرق در خ*ون وسط خیابان نسبتا عریض لت خرماییحاگرفته بود. موهای خوش
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دانست. از دور مورد میای بود که تعلل را بیی خواستنیقدر صح*نهرویش تصور کرد. همانروبه

اش تضاد بسیار خوبی ایجاد کرده بود. سفیدش با پالتوی مشکیآمد. پیراهنماشینی به سمت ساشا می

 .امی که پیراهنش را رنگین کند، تصور کردرنگ قرمزخون را هنگ

قدم هایش را تَر کرد و هنگامی که یکروی خروجی ساختمان امروز شلوغ بود. ل*بروی روبهپیاده

پیشانی خوشگلش جا خوش حریص نادر، گلوله را رها کرد؛ گلوله درست وسط« بزنِ »برداشت، با صدای 

جیغ و هوار عابرین به زمین افتاد. امروز هیچ بادی کرد. صورت غرق در خ*ون ساشا، همراه با صدای

تاریکی در دلش سایه انداخته های خوبی از کشتن ساشا در دلش موج زد. هیوالیزد. حستازیانه نمی

بام فاصله گرفت. از ی پشتمشکی که اصال مشخص نبود که چه کسی است، از لبهبود و او با ماسک

 .ن دیگر بیرون کشیددنداجیش، یک خاللجیب شلوار شش

 نادر؟ -

 :صدای شاد و شنگول نادر در گوشش پیچید

 چی شد؟ تمام؟ -

تار اش را در تاربههای مردانپوزخندی روی ل*بش نشست. تمام؟ ساشا از اول تمام شده بود. انگشت

 .موهای مجعدش کشید

 !یس، تمام شد نادر جان -

 .در در تلفن پیچیدتوقف ناهای بیرا با سرخوشی کشید و خنده« جان»

 !کارت خوب بود جمال -

 فهمی؟خواد، میمایه تیله میبحث کاری باشه، من اِند کارم! ولی هرکاری یک -

 کنی، که چی؟هات چندتا کلمه انگلیسی قاطی میهوم، جدیدا توی حرف -

 .تو به این کاریت نباشه نادر، مایه تیله رو رد کن -

رنگش را از دست و بام که رسید، دست کش و ماسک صورت مشکیپشتروح و طویل به راهروی بی

رنگ پا گذاشت تا ی راهروی کرمیصورتش بیرون کشید. اسنایپر را زیر بغلش زده بود و روی پله به پله

داشت، صدای تمسخر آلود مرد پشت روی اعصابش پاتیناژ طور که گام بر میبه آسانسور برسد. همان

 .خش انداخت

کنم برات. فقط ساالر گردنت رو بابت این که االن کارت به کارت میکه، تو نه و شما! دوم اینایناول  -
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 کارت نشکنه؟

های روی دستش را حس کرد. زیر ل*ب اش کرد. جوری که متورم شدن رگی نادر عصبیقهقهه

 :غرید

به فکر خودت باش.  گور شدنش هیچ خطری برای من نداره! تواز ساشا هیچ خوشم نمیومد، گوربه -

 !خدافظ

هایش به ای در رگتماس را قطع کرد و دیگر هیچ حرف یا چرت و پرتی از سمت نادر نشنید. سرخوشی

 .جای خ*ون در جریان بود

زد. اش را از جیب بیرون کشید. گلشیفته زنگ میاش کشید و دوباره گوشیدستی به صورت شش تیغ

 .ل کردصدا سر داد و تماس را وصای بیخنده

 !جمال، وای جمال بدبخت شدیم -

داد. به نمایشگر اعداد طبقات ی نفس کشیدن هم به خودش نمیزد و اجازهپشت سر هم حرفش را می

شدند، نگاه کرد. در صدایش نگرانی و تعجب تزریق کرد و آسانسور که یکی پس از دیگری اضافه می

 :پرسید

 .اده؟ دِ جون بکن بگوچی شده گلشیفته؟ اتفاقی برای ساالر افت -

 . ...ساالر نه، خدانکنه! ساشا -

ترکید. با انگشت هایش از د*ر*د داشت میرفت. شقیقهبغض لرزان گلشیفته روی اعصابش راه می

 :ماساژشان داد و گفت

 ساشا چی؟ -

 .ساشا وسط خیابون شرکت ساالر مُرده، یعنی کشتنش -

 .مُرد، خب مُرد خدا بیامرزدش -

 .تر میشدته لحظه به لحظه لرزانصدای گلشیف

 !های شرکت و کارمون بود، بعد میگی مُرد که مُردفهمی چی میگی؟ یکی از ستونجمال؟ می -

ای که به ساشا تعلق هایش را گ*از گرفت. از صدای نگران گلشیفته متنفر بود، آن هم نگرانیل*ب

 :ت قفل شده بود گفتهایی که از خشم و حسادداشت، به کسی غیر از او! با دندان

ریخت چیکار کرده که وسط خیابون ی بیکار برام پیش اومده گلشیفته، معلوم نیست این پسره -
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 کشتنش. ساالر فهمیده؟

زده و سبزی مصنوعی موهایش را حتما چ*ن*گی گلشیفته را از بَر بود. ی درهم و کالفهچهره

 .کردچشمانش در موجی از حیرت شنا می

 !گردونهبره و برمیبار اون دنیا میساالر بفهمه که همه رو یکساالر، آخ  -

ها را یکی پس از دیگری نگاه روی آسانسور قرمز رنگ ایستاده بود تا آن طبقه بایستد. شمارهروبه

 .ایستاد« دینگ»کرد که باالخره با صدای می

 . ...فهمم چی میگی، امامی -

 .ساالر خوام برم پیشاما چی؟ زود باش بگو می -

 اما تو از کجا فهمیدی که ساشا رو کشتن؟ -

ی گلشیفته بیشتر قلبش را فشرد. این بغض، بغضی عادی نبود. جنس این بغض را بغض شکسته

 .شناختشناخت، حتی بیشتر از خودش و اسمش میمی

 .فهمی؟جلو چشم خودم خونی افتاد روی زمینجلوی چشم خودم مُرد جمال، می -

خودش را به اتاقک آسانسور رساند. تمام حس خوبش پس از کشتن ساشا مانند پَری،  جان،با پای بی

زد. کاش مثل همیشه او آخرین نفری بود که از جریانات پرید. کاش گلشیفته بالفاصله به او زنگ نمی

 :باخبر میشد. با مِن مِن پرسید

 گلشیفته، تو چرا االن ناراحتی؟ -

ای که در مغز ساشا شلیک کرد؛ برگشت و قلبش را همان گلوله با شنیدن جواب پر بغض گلشیفته،

 :نشانه گرفت

 !دوستش داشتم جمال -

خداحافظی تماس را قدر از این جمله تنفر پیدا کرد که بیرفت. آنسرش گیج می« دوستش داشتم»

 .زداش پوزخند عریضی به او میقطع کرد. تنش گُر گرفته بود. نفسی دیگر نبود. جمله

 .ستش داشتدو -

رنگ فلزی آسانسور ی طالییلرزاند. م*حکم خودش را به دیوارههای بلندش، آسانسور را میقهقهه

 .کوبید

دوستش داشت. میفهمی جمال؟ دوستش داشت. احمقِ خر، ساشا رو دوست داشت و توی ابله فکر  -
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 . ...کردیمی

ی تنفر برانگیز پیر شده بود. جان در ی شفاف نگاه کرد. گویی صد سال با آن جملهخودش را در آینه

گلوله هم حرام خودش کند. کرد. دوست داشت با اسنایپری که در دست داشت یکبدنش سنگینی می

 .پراندزد و حس خوبش را نمیوقت گلشیفته به او زنگ نمیکاش هیچ

برداشت. چند  های سنگینش را برای خروججان و متحرک قدمای بیدرآسانسور که باز شد، مثل مرده

روی آسانسور دید. به سمتش قدم ای روبهبلند براق و مشکیقدمی بر نداشته بود که ماشین شاسی

 .حسزده و بیطور ماتمبرداشت، همان

رویش باز شده و مانند جا پارک شده بود. در بهقیمت درآنپارکینگ ساکت بود و دو سه ماشین گران

 .د. با سری خم شده و دلی شکستهکسی که عزیزترین کسش مرده سوار ش

برد. گلشیفته با حرفش تمام وجودش را به یخبندان گرمای ماشین سرمای وجودش را از بین نمی

 .تبدیل کرد

اش رها کرد و با رویش پوزخندی روی ل*ب داشت. اسنایپر و وسایلش را روی صندلی کناریمرد روبه

 :لحنی شاکی پرسید

 هنته؟هان؟ چیه؟چرا پوزخند رو د -

 وجدان گرفتی؟دونستم همچین بعد کشتن ساشا قیافت دمغ شه. نکنه عذابدونم، نمیچه می -

 !کشتمش، صدبارتونستم صدبار میبرای اون کشتن اون آشغال ناراحت نشدم که هیچ؛ می -

خندید، چروک هایش وقتی میی چشممحبا خندید. گوشهپایش گذاشت و بیمرد دستش را روی

های ی اطرافیانش بود. سیگار وینستونش را روی ل*بش خسته از صداهای خنده و گریهمیشد. مغز

اش آن را به آتش کشید. در آن فضای بسته و تاریکِ اش گذاشت و با فندک پالستیکیهمیشه تیره

 .ماشین دودهای سیگارش را در هوا رها کرد

کردم پیشنهاد نادر رو االر فکر نمیی ساوکی جمال،چرا وحشی میشی یهو؟ اون روز جلوی در خونه -

 .قبول کنی

ماشین از پارکینگ خارج شد. چشمش را به سمت خیابان دوخت، هنوز هم ازدحام جمعیت برای کشته 

عمیق راستش انداخت و پکچپش را روی پایشدن ساشا برقرار بود. از خیابان چشم گرفت و پای

 .دیگری کشید
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

های ساالر خ*را*ب شده بود و من وقت نکردم ن مداربستهخداروشکر کن چند وقت بود دوربی -

 .گلوله مجبور بودم خالی کنمدرستش کنم. وگرنه به جای ساشا، تو سر تو یک

آدم دورویی! کنم تو یکعجب! تو هم که چقدر بدت اومد از پیشنهادم! حاال که دارم فکرش رو می -

 رسه؟ هوم؟کنی، چی بهت میر هم گوش میجور که به ساالر وفاداری ولی به دستورات نادهمین

« فربد»شفاف های عسلیبا سخاوت خاکسترهای سیگارش را روی صندلی ماشین ریخت و به چشم

که سیگارش را روی صندلی خاموش کرد. با اینقدری که تهکرد. آنخیره شد. بوی حرص او را حس می

 :جان در ب*دن دیگر نداشت، اما با تحکم جوابش را داد

که من هر که؛ باز هم به تو هیچ ربطی نداره، سوم اینکه به تو هیچ ربطی نداره! دوم ایناول این -

 خوشتیپ ربطی نداره! مفهوم بود یا با اسنایپرم بهت حالی کنم؟غ*لطی بکنم باز به توی بچه

 :هایی به هم چفت شده غریدماشین با حرکت دست فربد ایستاد. با دندان

 !اسنایپرت باش، یهویی با همین اسنایپرت چپه نشی مواظب خودت و -

 :باز گفتکرد، با نیشیطور که در ماشین را باز میهمان

 !درست فربد، کنار ماشینم وایستادی دستت -

 :از ماشین پیاده شد و چشم به چشم فربد ادامه داد

به زودی هم نادر خان به  طور که میخ تو سنگ فرو نمیره! روز خوش.تهدیدت رو من اثر نداره، همون -

 .ها نگرانم نباشساالر میگه جریان رو، تو دیگه مثل دایه

ی طرفهآلود شد. خیابان یکاخم غماش تبدیل به یکوقتی پشت به ماشین فربد برگشت، نیش خنده

حس بود اما چقدر خوب در مقابل فربد خلوت را تنهایی گز کرد تا به ماشینش برسد. صورتش بی

 .بازی کرد نقشش را

 "!دوستش داشتم جمال"

اش مشت شد. کِی او فرصت کرده بود ساشا را دوست داشته باشد؟ چرا در این میان دستش روی اسلحه

 او را ندیده بود؟

حس با یلدا بود و او چه فکرهایی برای امشب داشت. بیسرش را باال گرفت. آسمان قرمز بود. امشب شب

 .د. وقتی سوار ماشین شد، سرش را روی فرمان ماشین گذاشتریموت، ماشین پژویش را باز کر

های کشیده و سبزش از اشک پر شده؟ موهایش پخش و پال کند؟ چشماالن گلشیفته چه کار می
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 کند؟دورش است و به ساشا فکر می

ر که بود؟ کرد. اصال ساشا خبا مشت روی فرمان کوبید؛ یک بار... دوبار... سه بار! او نباید به ساشا فکر می

 .داشت و بساو فقط باید جمال را دوست می

ی قلبیتو به گلشیفته بگی االن دست آخه بز دل، تو حتی نتونستی خواسته"پوزخندی به فکرهایش زد. 

 "از پا دراز تر میگی نباید به ساشا فکر کنه؟

تو باشم، تا ابد یا  کنم برای اینه که کنارکاش میشد بگم بهت گلشیفته که دوست دارم، هر خالفی می -

کشم. اما االن... االن دیگه چیزی از منِ جمال نزاشتی بمونه! باشه، من هام میتا آخرین نفسی که از ریه

 !کنهی ساشا هم رحم نمیی مردهروانی که به جنازهقاتلترسوی بزدلم ولی به خاطر تو میشم یکیک

ی قرمز را بِدَرد. آن ممکن است پارچه مانست که هرهایش مانند چشم های گاوی وحشی میچشم

 آور بود. حس پشیمانی نداشت. داشت؟سرد و یخبندان ماشین، براش خفقانفضای

ساالر، نادر، دیگر برایش دیگر اهمیتی نداشت وقتی گلشیفته، ساشای مُردنی و خوش ریخت مُرده را 

 .دوست داشت

کامیون نسبتا بزرگی های کوچه که رسید، یکاستارت ماشینش را زد و به انتهای کوچه راند. به وسط

 :جلوی راهش را گرفت. بخاری ماشین را خاموش کرد و با اخم سرش را از ماشین بیرون آورد

 .خوام رد شمور میهوی، عمو برو اون -

 :کرد، از چند متری فریاد زدراننده که صورتش را با دستمال یزدی قرمز تمیز می

 یشی؟لحظه پیاده مدادا، یک -

 ایسگاهیه؟ چرا باید پیاده شم؟ -

 دوستم اون باالس بهش میگی طناب رو بفرسته پایین؟ -

 چرا خودت نمیری؟ -

 کنی؟خوام کامیون رو بکشم کنار! لطف میکوچه پرترددم، میبینی که! وسط یکخودت می -

با موی جو گندمی تای ابرویش را باال داد و با شک و شبهه نگاهش را به مرد نسبتا مسن جمال یک

 .انداخت

 از همین پایین صداش کنم؟ -

 :زن شدهای چشمکنگاه مرد پر از چراغ
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 !آره داداش، صداش کن. اسمش فِریه -

کاره و آجری بود. پایین بالکن های آخرش به سمت ساختمان نیمهاز ماشین گرمش بیرون آمد. قدم

 :ساخت ایستاد و فریاد زدنیمه

 فِری؟آقا فِری؟ -

 .حوصلگی برگشتایش برخورد کرد، با بیهای عضلهتی به شانهدس

به چپش از پشت پیچ خورد و او م*حکم روی زمین فرود آمد. فَکَش از شدت برخورد ناگهان دست

ها صورتش را خراش دادند. با صدایی گرفته و دندانی آسفالت خشک و سرد به د*ر*د آمد. سنگ ریزه

 :چفت شده پرسید

 ین مخفیه؟چتونه؟ دورب -

 :ای زیر گوشش غُرش کردصدای مردانه

 .ای در کار نیستنه لعنتی! دوربین مخفی -

بند خواست موقعیتش را تجزیه و تحلیل کند که با صدای دستهایش باز و بسته شدند، میچشم

 :هوارش دوباره به هوا رفت

 زنید؟ به چه دلیل؟بند میاین چه کاریه؟ وسط خیابون به مردم دست -

رفته بیشتر میشد. با زور و زحمت خواست استنشاقی رفتهدستمالی روی دهانش گذاشتند. بوی بیهوشی

رفته روشنایی جایش را به رویش شفاف نبود. رفتهخودش را از بند خارج کند اما دیگر هیچ چیزی روبه

 سیاهی مطلق داد

*** 

 

بود که به طور ناگهانی و آن هم « ورپساشا ملک»ای که در شرکت برقرار بود، ناشی از مرگ همهمه

سوخت. میخ جوابی مینفر به قتل رسیده بود. درونش از آتش کنجکاوی و بیجلوی چشم چندین

چطور شد؟ و "تفاوت به نظر برسند چیزی به جز که سعی داشتند بیدخترانی شده بود که با وجود این

 .هایشان خوانده نمیشداز چهره "برای چی؟ 

گاهی شده بود که هر لحظه امکان داشت به دست جالد که خود ساالر مرداسی مثل قتللوکس شرکت

 !کس نه جرئت حرف زدنی داشت نه شهامت تکان خوردنساالر مرداسی بود گ*ردنش زده شود. هیچ

 :زده از استرسش را در حصار دستانش گرفت. با خودش گفتصورت یخ
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م به مهرداد بگم... هرچند اون بیشتر از من خبر داره چی به تونستم پام رو بیرون بزارم و برکاش می -

 !کیه و چی شده

 .اش بیرون آمدای اتاق ساالر مرداسی، از خلسهناگهان با کوبیده شدن در قهوه

 !کدوم خری سیستم مداربسته رو مختل کرده؟ کی دست بهش زده؟ هان؟ -

شدند. خشم باال و پایین میتبرش از فرطهای سهایش نزدیک بود از حدقه بیرون بزند. س*ی*نهچشم

 :ی سالن ایستاده بود گفتناگهان پسری که کنار دستگاه اسپرسو ساز گوشه

 !آقا ما دست نزدیم، اصال دست ما نیست که -

 :ساالر نگاه بدی به آن پسر مو بلند انداخت و گفت

 !ببند دهنتو -

کرد. سالن زدم آتشین ساالر با ترس نگاه میسرش ایستاده بود و به دم و باپاچه پشتگلشیفته دست

 .لرزیدی شرکت، با هر داد ساالر میکار شدهشیشه

 :گلشیفته آهسته کنارش آمد و زیر گوشش نجوا کرد

 .زنیمساالر بیا تو اتاق حرف می -

زده و ترسان کارمندهایش را زیر نظر های ماتمکه به سمت اتاقش عقب گرد کند، چهرهقبل از این

رنگ و متعجب آیرال خورد. چند ثانیه خیره شد و بعد به فت. چشمانش ناگهان به دو چشم سیاهگر

 .سرعت راهی اتاقش شد

ی هزارکیلویی روی وزنهنفره گذاشت. خسته بود، گویی یکچرم و براقش را روی مبل تکگلشیفته کیف

 .آیدهایش گذاشتند و نفسش دیگر باال نمیشانه

هایش را روی ک*م*رش گذاشت. با پالتوی خز و داشت وقتی ساشا مُرده بود؟ دستای دیگر چه انگیزه

قدر سردش بود که دستش را در جیب بُرد. ساالر گ*ردنش را سمت اش گرم نشده بود. آنپلنگی

 :تاب جلو برد و گفتی لپصفحه

 !ها از کار افتاده. درست همون ساعتگلشیفته، دوربین -

شنی لرزید. چشمش را به ساعتهایش میکرد. دستعرض اتاق ساالر را طی میبلندش با کفش پاشنه

 :باریک روی میز دوخت و گفت

ریزی این کارو انجام داده، چون دونم. هرکس این کارو کرده با برنامهدونم ساالر واقعا هیچی نمینمی -
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 .برق این منطقه قطع شددرست همون ساعت تموم

اش را روی های گ*ردنش گرفته بودند. هیکل ورزیدهص بست. رگهایش را از حرساالر چشم

 :اش انداخت و گفتمشکی و چرمیصندلی

هامون، همه و همه دست این ساشا بود! االن چیکار کنیم؟ هوم؟ کدوم بیابونی ی کارهامون، نقشههمه -

 بریم خودمون رو گم و گور کنیم؟

 .روی میز ساالر ایستاد. گلشیفته با نگرانی روبهدار فریاد زدرا با صدای خش "گم و گور کنیم"

 آروم باش ساالر! چرا خودتو باختی؟-

طالیی و مجللش را زیر نظر گرفت. صندلی را به طرف پنجره چرخاند. آسمان مثل پوزخندی زد و اتاق

 :خشمش قرمز رنگ بود. پوزخندی زد و گفت

جا د! االن اگه از اون آگاهی المصب میان اینخودم رو باختم؟ گلشیفته کل زندگیم تو دست ساشا بو -

 .برای بازجویی، چیکار کنم؟ قشنگ این اوایل کار جدیدمون همه چیز داره خ*را*ب میشه

 .گلشیفته متفکر دستش را روی میز چوبی ساالر گذاشت

ت های توی سیستم ساشا رو به هارد شخصیی نقشهکه این پلیس مُلیسا بیان همهباید قبل از این -

 .کنهکاری عیب نمیتابش ولی کار از م*حکمکنم برن سراغ لپمنتقل کنیم! فکر نمی

های تازه داد تا کمی باد به بدنش بخورد وخنک شود. ریشسفیدش را تکان میعرق کرده بود. پیراهن

 .های انبوه خبری نبوداش را خاراند. دیگر از آن ریشمرتب شده

 !زنی هاراز ساشا رو باز کنه؟ حرفی میکی بره اون لپ تاب پر رمز و  -

فرستیم پایین هر وقت پلیس اومد ببین االن پلیس نمیاد، یکی دو نفر از قابل اعتمادهامون رو می -

 . ...خبرمون کنه! بعد

ی مشکی و پالتوی دخترانهای اتاق قدم برداشت. آیرال را دید که با کفش کالجبه طرف دیوار شیشه

 :حرکت برگشت و گفترود. با یکسمت اتاقش میزنان به طوسی قدم

 .آیرال تو این کارهاس، بهش میگم بیاد -

ی از خ*ون دور میشی ساالر با شنیدن اسم آیرال تکانی خورد و با خشم به گلشیفته زل زد. هاله 

 .چشمش بود

 از کجا معلوم؟ -
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 چی از کجا معلوم؟ -

 از کجا معلوم این دختره قابل اعتماد باشه؟ -

ای متفکر دست در ای به او بدهد؛ با چهرههایش را ریز کرده بود تا گلشیفته جواب قانع کنندهچشم

 :اش بُرد. دو قدمی نزدیک صندلی ساالر شد و مطمئن گفتموهای بلند و شرابی

 !جا؟ مورد اعتماده ساالرخب، مگه فربد از طرف نادر اصرار نداشت آیرال بیاد این-

دار اش را با دست قاب گرفت و با صدای خشرا تَر کرد. صورت عرق کرده اشهای خشک شدهل*ب

 :غرید

که هر کشم از دست همین نادره. کی میشه شرکت مستقل بشه بدون ایننادر، نادر، نادر! هرچی می -

 !روز منتظر این باشیم نادر چی میگه

 :طالیی گذاشت و گفت یگلشیفته نفس عمیقی کشید و به سمت در رفت. دستش را روی دستگیره

زنگ به فربد بزن... نه نه! به اون زنگ نزن هیچی هم نگو! به جا یکها، بشین اینبه جای این حرف -

 .جا تلفنو رو من قطع کردخواستم بهش بگم بیاد اینجمال زنگ بزن، هرچند بیشعور می

 .ها روبرو پیش این دختره! ول کن این حرف -

*** 

 

آیرال وارد  "بفرمایید"ظریف یک لبخند مصنوعی چند تقه به در چوبی زد. با صدایخرامان، با خرامان

 .اتاق شد

تای اش کمی آرام شد. آیرال یکاز همان بدو ورود، عطر مالیمی به مشامش خورد. اعصاب متشنج شده

 :ابرویش را باال داد و با تعجب پرسید

 چی شده گلشیفته؟ اتفاقی باز افتاده؟ -

 :قدم به میز مرتب و سفیدرنگ او نزدیک شد و گفتگلشیفته یک

 !آیرال، باید لپتاپ ساشا رو قفل و رمزش رو باز کنی -

 :ی آیرال خیره شداش را کمی تکان داد. دوباره به چشمان کشیدهساشا را لرزان گفت. پالتوی پلنگی

 تونی این کار رو انجام بدی؟هوم؟ آیرال حیاتیه، می -

هایش را در هم قفل کرد و با اش را مرتب کرد. دستی مشکینش داد و مقنعهآیرال تابی به گ*رد
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 :شک به گلشیفته نگاه کرد

 زنی؟مقدمه میای این حرفو میرسه؟ چرا همچین بیخب، این کارو بکنم چی به من می -

 .ی قرمز نشستنفرهپوفی کشید و روی مبل تک

 خوای؟ها رو بیخیال، چی میاومد. اینخوشم نمی وقتمقدمه اینا رو ول کن، از مقدمه چینی هیچ -

 خوام؛ اما میشه منم باهاتون بیام چابهار؟چیز خاصی که نمی -

 :به سرعت سرش را باال آورد و با حیرت پرسید

 خوای بیای چیکار؟ اصال کی چابهار رو بهت گفته؟چابهار می -

 :ی گلشیفته نگاه کردنیشخندی زد و به چشمان کشیده

 .ا بهم گفت؛ چند ساعت پیش البتهساش -

 .دستش فرو رفتهای کاشتش در گوشت کفناخوداگاه دستش را مشت کرد؛ جوری که ناخن

 خوای بیای؟خب، ساشا گفته! برای چی می -

 :های کنج اتاقش خیره شداش را به طرف پنجره چرخاند و به گلدان سنسوریآیرال صندلی

 .کنمتاپ ساشا روهم باز نمیولی لپاوکی گلشیفته من نمیام چابهار!  -

ای زمزمه کرد. استخوان « ی خیره سردختره»نمایش، گلشیفته را کفری کرد. زیر ل*ب لبخند دندان

 :حوصلگی گفتهایش را ماساژ داد و با بیشقیقه

 .تاپ ساشا رو باز کن. یاال زود باشخب، قبول به شرط چابهار لپ -

 .بیث نگاهش کردرویش ایستاد، خآیرال که روبه

 !اما پا تو جهنم گذاشتی آیرال جونم! جهنم-

 من جهنم رو دوست دارم گلشیفته جونم. مگه قراره کاری بکنم؟ -

خورده بود؟ های گلشیفته غرق کرد. یکهای زد. کمی جا خورد اما هنوز خودش را در باتالق چشمقهقهه

ی دیگر حریص ای ناراحت و پژمرده، دقیقهدقیقهنه، فقط کمی از رفتارهای ناگهانی گلشیفته شوکه بود. 

 .و خودخواه

 .زد کنم. حاال یاال برمکاری که عمرا بتونی انجام بدی. فقط خواستم گوش -

اش بیرون اش را از روسری مشکیای از موی شرابیرنگش را مرتب کرد. گلشیفته ترهپالتوی طوسی

روی نسبتا شلوغ شرکت را در نظر یرون آمدند. راهکوچک آیرال بهایی م*حکم از اتاقآورد. با قدم
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کس نگاهی به آن دو ننداخت. دو دست سردش را در پالتویش فرو برد و از پشت سر به قد گرفت. هیچ

کار را روی طویل و پر از میزرفت اما سرش پایین بود. راهو باالی گلشیفته نگاه کرد، شق و رق راه می

 .ای رنگ کنار آسانسور را باز کردسالن که رسیدند، گلشیفته در قهوه یپشت سر گذاشتند و به گوشه

 .میز ساشا کارت رو انجام بدهبیا برو پشت -

 .ش را جلو کشیدنما؛ مقنعه صدا و دندانای بیرنگ را زیر نظر گرفت. خندید. خندهای اتاق نقر

بازی. و نگیر چون تهش تویی که میاز لحن دستوریت خوشم نمیاد. وقتی به من نیاز داری، خودت ر -

 !تو

رویش خیره شد. تهدیدش کرده بود؟ دختری که صبح تا شب صدایش در ناباور به دختر سرتق روبه

 .آمد و مرموز تر از خودش بودساختمان در نمی

 کنی آیرال؟منو داری تهدید می -

 !گوشزد بود، گوشزدنم؟ به قول خودت... یککنی من دارم تهدیدت میکچرا همش فکر می -

رویش دوباره خیره شد. فضایی تمام استیل؛ عجیب بود این نوع دکور اما پشت به گلشیفته به فضای روبه

یخ، نشستن زیر باد خنک لیوان آبکرد. حسی مثل نوشیدن یکحس خنکی در او شکوفا میعجیب یک

 .کولر

صندلی چرمی مشکی نشست و چشمش  زد. پشتدستش را روی میز استیل گذاشت و آن را دور زد. یخ

 .هایش از دستش در رفته بودرا به نگاه برزخی گلشیفته دوخت. خندید، حساب خندیدن

 .تاپ بیرون نمیادجوری نگاه کنی هیچی از این لپاین -

تر شدن گلشیفته را ی درحال روشن شدنش خیره ماند. صدای نزدیکتاپ را روشن کرد و به صفحهلپ

 .شنیدمی

توله گربه روی مبل خوابیده کرد دختری که اون شب تو خونش خوابیدم و مثل یکوقت فکر نمییچه -

 .روم باشهبود، االن مثل گرگ روبه

گراندی که عکس نسبتا زیبای گلشیفته بود خیره شد. موس را در ابروهایش را باال انداخت و به بک

 :دست گرفت و آن شب را به یاد آورد

م افتاده بودند، مثال البته. گلشیفته از سرجایش بلند شد و به سمتش آرام خیز هایش روی هچشم"

خوابید. دستش جلوی صورتش مانند هایش را منظم جلوه داد. مثل هر وقتی که میبرداشت. نفس
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باز بودند اما حرکات و هایش نیمهبان بود. از خوابیدنش که مطمئن شد، از روی مبل بلند شد. چشمسایه

 .های گلشیفته را نظر داشتفتنراه ر

 :آهسته قدم برداشت و به سمت اتاقش رفت. نیشخندی زد

مونه. روی یکی از جوری میاد که شب خونت میدونم اما یکامشب میاد سراغت، ساعتش رو نمی -

 ی چیزهایی کهجور بمونه. همههات شنود میزاره اما نباید این شنود رو بندازی دور! بزار همینمجسمه

 !مربوط به ماس رو جمع کن و توی هارد شخصیت بریز و بده من

خشی از رفت؛ از این بازی خیلی خوشش آمده بود. صدای خشهای مهرداد در سرش دورانی میحرف

ای اش رفته است. کمدی که جز لباس و کفش و رسید. احتماال به سراغ کمد شیشهاتاقش به گوش می

 ".کیف چیز دیگری ندارد

اش بود. عطری عطر الکلی تلخ و تند گلشیفته زیر بینیدوهفته پیش را به یاد آورد. هنوز بوی یخاطره

 .الکلی بودکه کپی برابر اصل نو*شی*دنی

 .چجوری بودم که االن نیستم؟ تو منو درست نشناختی جانم، وگرنه من همینی هستم که هستم -

هایش را یکی در رخ به رخ آیرال شد. نفساش را روی میز پرت کرد و دست به س*ی*نه، کیف دستی

 .فرستادمیان بیرون می

 .کنهراهت رو کج بری، ساالر گردنت رو کج می -

رنگ را برداشت و چشم به آیرال با کلیدی که در دست داشت، در کشوی ساشا را باز کرد. هارد مشکی

 :سیستم دوخت

ت بگی تموم چیزی که الزم داری رو کلِهُم بار دیگه چرکنی گلشیفته؟ یکچرا همش داری تهدید می -

 !کنم بمونی تو کفپاک می

سرش را باال آورد. گلشیفته چشم در قرمزی چشمان آیرال دوخت. لرزی بر اندامش نشست که سبب 

 .تکی نشستشد روی مبل

 .زنم. کارتو انجام بدهخب، حرفی نمی -

همراهش در اش را روی کیبورد و تلفنتوقف انگشتان کشیدهگلشیفته چهارچشمی به آیرالی که بی

توانست، حتی اگر خودش راضی میشد؛ خواست چابهار ببرد؟ نمیپایید. آیرال را میحرکت بود، می

گذشت، پشت میفرسا برای او مثل راه رفتن الکی طاقتدقیقهکرد. بیستوجه قبول نمیساالر به هیچ
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 :حوصلگی پرسیدسرش را خاراند و با بیاسلومشن و آرام! کف

 تموم شد؟ -

ی گلشیفته را دوست داشت، کارش تمام شده بود اما از عمد بیشتر طولش داد. دست به ی کالفهچهره

 .ک*م*ر از روی صندلی بلند شد و هارد را به سمت گلشیفته دراز کرد

 !تاپ بودتموم شد، این هم هارد ساالرخان با تموم چیزهایی که توی این لپ -

 .خوریمد، به د*ر*د میخوشم او -

 .گراند آقای ساشاست، خیلی قشنگهخوبم من، راستی میگما گلشیفته این عکست که بکآره خیلی -

اش نشست. گلشیفته تمام های صورتیرا کشید. نیمچه لبخند خبیثی روی ل*ب« قشنگه»از عمد 

س منو گذاشته ساشا عک»اند. رز قلبش را احاطه کردهوجودش منقبض شد. گویی خارهای گل

 «گراندش؟ عکس من؟ یعنی عکس منو؟بک

ی چشمش پایین آمد. ی درشت اشکی از گوشهزد، ساشا او را دوست داشته؟ قطرهبا خودش حرف می

که هارد را از دست او های چراغانی آیرال نگاه کند، کیفش را برداشت و بدون اینکه به چشمبدون این

هایش را شا بیرون زد. وقتی در را بست، پشتش را به در تکیه داد. دستسابگیرد، از اتاق یخی و سرد بی

 .مشت کرد و جلوی دهانش گذاشته بود

رفت؟ چرا مثل جمال و ساالر ای نداشتند. چرا یاد قد بلند ساشا از ذهن او بیرون نمیپاهایش هیچ اراده

گرفته بود و دیگر سد جلوی هایش گر کرد؟ دستبه فکر کارش نبود و به نبود دائمی ساشا فکر می

 .های کنار آسانسور شرکت رفتاشکش را نداشت. به سمت پلههایش تاب نگه داشتن سیلاشک

های سرد نشست. ها گذاشت، دیگر نتوانست مقاومت کند و م*حکم روی پلهقدم که روی پلهیک

 .ها راه خودشان را پیدا کنندگذاشت اشک

ل کند؟ اویی که خ*ون همه را در شیشه کرده بود، چرا نتوانسته بود توانست نبود ساشا را تحمچرا نمی

 خ*ون ساشا را فراموش کند؟جسم غرق

هایش آوردند. ریملضجه زد، اما آرام نمیشد. راهروی تاریک و ساکت، بیشتر به قلبش فشار می

اما هیچ  اش از روی سرش افتاده بود؛گوله همراه هر اشکش روی صورتش جاری شدند. روسریگوله

 .اهمیتی نداشت

گراندش گذاشته بود. یعنی او هم با گفت که ساشا عکس او را بککاش آیرال الل میشد و نمی
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

هایش آرام میشد؟ با تنی تضعیف شده از روی پله بلند شد و به سمت آسانسور قدم برداشت. عکس

 .توانست با پاهای لرزانش با پله پایین برودنمی

به سمت آسانسور برداشت. آسانسور وقتی باز شد، تقریبا خودش را به داخلش پرت  های نامیزانش راقدم

زند را از ریشه بکشد اما جرعتش را ساشا میخواست که قلبی که بیکرد. باز نتوانست گریه نکند. می

ال حکند، ساشا را هم داشته باشد. اما ساشا که دیگر نبود. بیطور که ترقی میخواست هماننداشت. می

قدر گریه کرده بود ی خ*ون بود، آنکاسههایش یکرنگ آسانسور برگشت. چشمی طالییبه طرف آینه

 .که لنزهایش هم به فغان آمده بودند

ی آسانسور تکیه داد. توجه سرش را به دیوارههایش سیاه شده بود. وضع نامیزانی داشت اما بیزیر چشم

 .را م*حکم روی هم فشار داد هایشمالیم روی اعصابش بود. پلکموزیک

داشت و خودش را به های آرام و پشت سرهمش را ب رمیهارد را س*فت در دستش گرفته بود. قدم

 :ای او را به عقب برگرداندزنانهدر اتاق مرداسی رساند. صدای

 کجا خانم؟ -

کرد. موهای بلوند یچرخاند و خصمانه به آیرال نگاه مرنگش را ما بین انگشتانش مینویس طالییروان

ی چشمانش آرا آمد. کرهای به صورت سفیدش میی سرمهرنگش را فرق وسط باز کرده بود و مقنعه

 .قاسمی که دو متری از اتاق مرداسی فاصله داشت، رفتچرخاند و به طرف میز خانم

 :نیشخندی زد و گفت

 اتاق رئیسم بخوام برم باید اجازه بگیرم؟ -

نویس را م*حکم روی میز کوبید. کمی روی میز خم شد و ایش را شنید. روانهصدای سایش دندان

 .خندان آیرال شدی چشمانخیره

 جا بی در و پیکره؟به نظرت این -

کشیدن ناخوناتون و نوشتن اشعارتون بودین، بی در و پیکر بودن رو دیگه من آخه شما مشغول سوهان -

 . ...نباید تشخیص بدم

ی برنز به جای دیوار بود. عطر شیرینش خانم قاسمی برد. پشت سرش شیشه سرش را نزدیک گوش

 :اغواگری گفتاش را قلقلک داد. با صدایحس بویایی

 .زحمت به آقای مرداسی بگید کار ضروری باهاشون دارمآقای مرداسی باید تشخیص ب*دن، بی -
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 .بودحریص و خشمگینش هنوز میخ آیرال سرش را آرام عقب کشید. چشمان

 !خوان بیان اتاقتون؛ انگار کار خیلی مهمی دارن... چشمآقای مرداسی، خانم نوری می -

ی خواهند روی صورت رقیبشان پنجه بکشند، آیرال را زیر نظر گرفته بود. قفسههایی که میمثل گربه

 :رفت. با صدایی خفه گفتاش باال پایین میس*ی*نه

 .برو تو -

ی ای به در چوبی زد و با تک.خندهت و قدم به سمت در اتاق برداشت. چند تقهآیرال ابرویی باال انداخ

 .عسلی خشمگین قاسمی، وارد اتاق شدیتمسخرآمیزی به دو کره

شنی بود. رویش روی صندلی مخصوصش نشسته و خیره به گوی غلطان توی ساعتساالر مرداسی روبه

دهانش را پشت ک*م*رش پنهان کرد. آب کم دستش راتر در دست داشت و کمهارد را م*حکم

کرد. با صدای خش داری، شکل کوچک نگاه مینامحسوس قورت داد. مرداسی همچنان به گوی کروی

 :گفت

 چی شده خانم نوری؟ -

 :بازدمی کشید

 !که این هارد رو ازم بگیره رفت، اومدم که به شما بدمگلشیفته بدون این -

 :کرد. دستش را روی میز زد و گفت رویشچشمش را قفل دو سیاهی روبه

 !بیا جلوتر -

 :دو قدم برداشت. مرداسی آرنجش را روی میز گذاشت

 !روم وایساجلوتر، بیا روبه -

ی پالتویش را در مشتش گرفت. به میز بزرگ و طویل ساالر نزدیک شد. عطر آمیخته به پارچه

درخشید. سفید مینگ ساالر زیر نور مهتابیرسیگارش آن شعاع را پر کرده بود. موهای براق و سیاهبوی

 :ی چشمش را چرخاند و هارد را جلوی صورت ساالر گرفتکره

چیزی دیگه توی ساشا بود رو منتقل کردم به این هارد؛ هیچتاب آقایتموم اون چیزی که توی لپ -

 !تاب نموندهلپ

او نداد. ابرویی باال انداخت و جدی اش هارد را گرفت، اما آیرال هارد را دست دستان پرقدرت مردانه

 :گفت
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 !بِدش دیگه -

 .نه دیگه، من شرط گذاشتم تا این کار رو انجام بدم -

اش هوا رفت. دستانش را صورتش گذاشت و بلندتر خندید. آیرال ساالر روی صندلی وِلو شد و قهقهه

 :وار گفترویش شد. زمزمهمات مرد روبه

 چیز خنده داری گفتم مگه؟ -

ی مستحکم پشتش اِکو های صندلی به شیشهر با پا صندلی را به عقب هل داد. صدای برخورد چرخساال

 .وار در اتاق پخش شد

آرام به آیرال نزدیک شد، انگار آیرال ی خ*ون نداشت. میز را دور زد. خیلیهایش تفاوتی با کاسهچشم

 !شکارگرگ گرسنه و در انتظار یکسفید کوچک است و او یکیک خرگوش

اش چسبیده بود و مقابل آیرال ایستاد. آیرال از سر تا پای او را دوباره سفیدش به تن ورزشکاریپیراهن

 .که به پایش چسبیده بود اما هنوز خط اتو داشترنگش با اینای مشکیآنالیز کرد. شلوار پارچه

 زاری؟تو برای ما شرط می -

ی گوشش نزدیک کرده است و خصمانه او را تهدید لهبه خودش آمد دید ساالر مرداسی سرش را به ال

 .کندمی

خشک شد. هارد ناگهان از زیر دستش کشیده شد. محو هارد شده بود و مدام در دستش مثل چوب

 :داد. پوزخندی زد و گفتتکان می

 . ...کاری که همه بلدن شرط گذاشتهیه دختری که معلوم نیست از کجا اومده، برای یک -

اش به عقب تر شده بود. چند قدمی از آیرال فاصله گرفت اما با صدای خصمانهچشمانش تیره میشیرنگ

 :برگشت

 . ...طورکه این -

 :اش را تَر کرد و با خباثت گفتهای صورتی خشک شدهآیرال ل*ب

 !تاب توی مموری منهنصف اطالعات اون لپ -

رز گرفته بود اما خودش را م*حکم نگه ی ساالر زد. کمی لنیشخندی به چشمان متحیر و گرد شده

پاکتی پالتویش بیرون کشید. توی هوا چرخاندش و دوباره در داشت و مموری کوچکش را از جیب

 .جیبش گذاشت
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 :رویش داشت، چشمش را به سختی بست و گفتساالر خشک شد. حس بدی نسبت به دختر روبه

 خوای؟چی می -

ش را باال گرفت و آیرال را کمی نزدیک به خودش دید. از این ای، سری کوتاه دخترانهبا صدای خنده

ی قرمزش به دو دختر دمدمی مزاج کفری شده بود. برای این که خشمش را به او منتقل کند، با دو کره

 .چشم براق مشکی آیرال نگاه کرد

 خوای؟ پول؟بگو دیگه چی می -

 . ...سفر چابهار صحبت کردر مورد یککه بمیره دخوام. آقا ساشا قبل از ایننوچ، پول نمی -

 :با شک پرسید

 خب؟ -

های ساالر به صورتش برخورد که دوباره به این توجه کند نفسای باال انداخت و بی اینآیرال شانه

 :کند، گفتمی

 !خوام بیاممنم می -

 خوای بیای؟تو هم می -

 :خورد و گفترنگش در هم گرهایلحن تمسخر آمیزش به مزاج او خوش نیامد. ابروهای پرپشت قهوه

 .خوام بیام؟ منم میچیه مگه -

چند ثانیه گذشت و هیچ جوابی نگرفت. ساالر سوی نگاهش را تغییر داد. آیرال رد نگاه او را گرفت. به 

گیرتر تر و چشمکرد. تابلویی که از همه بزرگچند تابلو که در سمت راستشان قرار گرفته بود نگاه می

هایشان از قرمزی بیش از حد به رنگ بودند و چشمایطالیی و نقرهای گرگگاه کرد؛ گلهبود را ن

دید، فکر قدر تابلو دقیق نقاشی و طراحی شده بود که هر کس آن را میخورد. آنرنگ میجیگری

 .کنندهای سفیدشان به او حمله میها با دندانکرد گرگمی

کرد. هیچ هدفی به صورت آیرال نگاه میبه ساالر خیره شد. بی گیر برداشت وچشم از آن تابلوی چشم

گفتم، همون ای کاش نمی"قدری نگاهش تیز بود که آیرال سرش را به زیر انداخت. با خودش گفت: آن

 ".گفت بهشاومد میگلشیفته می

 !تونی بریکنم، میبه این حرفت فکر می -

 !باشه، خیلی ممنون -
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 :ا به در برساند، با حرف ساالر خشک شدکه خودش رقبل از این

 خوای بیای چیکار؟چابهار می -

 :خشک تر شد

طور، بیخیال میای جلو چشم من و از چابهار نکنه تو توی کشته شدن ساشا دست داشتی که این -

 زنی؟حرف می

به طرف آهنی ی دیوارهای این ساختمان بود، تَرَک برداشت. مثل آدمگاردی که ضخامتش به اندازه

ی خشنش زیر نورمالیم آفتاب خوف داشت؛ مخصوصا با آن ریش بلند و صورت ساالر برگشت. چهره

 .دستیک

 یعنی باید دلیل داشته باشم؟ -

 :پوزخندی زد

 خواد؟دلیل نمی -

 . ...خواد، اماچرا می -

 :نوچی گفت

 .کافر همه را به کیش خود پند دارد -

ساالر اهمیتی نداد. به سرعت در را باز کرد و از اتاق منفور او  یهای مشت شدهچشمکی زد و به دست

 .بیرون زد. به طرف اتاقش راهش را کج کرد

 .وقتی در اتاق را بست، خودش را پشت در قایم کرد

 !حتی بلد نیستی عین آدم شرط بزاری، خاک تو سرت آیرال -

مانش را اول او بعد مهرداد به باد کرد، دودزد. اگر ساالر به کارش شک میپچ حرف میبا خودش پچ

 .دادمی

طور که کنار ای به در خورد. همانطول و عرض، عرض و طول اتاقش را طی کرد. ناگهان تقه

چیز انگار رو دور تند بود. ی گفت. همه"بفرمایید"های زرد و سبز رنگ بلند باال ایستاده بود، سنسوری

قدر طول و عرض اتاق را راه رفت که دنیا دور برگشت، آناز اتاق مرداسی بیرون آمد، به اتاق خودش 

 .روی او در چهارچوب در ایستاده بودسرش پرواز کرد و االن ساالر مرداسی روبه

ی کنار نفرهقدر تند پیش رفت که نفهمید کی و چه زمانی ساالر مرداسی روی مبل تکچیز آنهمه
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 :میزش جا خوش کرده. با تعجب پرسید

 آقای مرداسی؟چیزی شده  -

 حتی شک کرد که این صدای خودش است یا خیر؟

 چیزی باید بشه؟ -

کرد هایش مشخص بود. هر دفعه سعی میهای پنهان شده زیر ریشپوزخند عمیقی روی ل*ب

 .هایش پرت نشودحواسش به ریش

 !دقیقه پیش اتاق شما بودم و االن شما اتاق منید، حتما یه چیزی شدهنه، خب نکنه پنج -

 !حرف دارم، بگیر بشین -

دستش را هایش را در هم قفل کرد، از هم باز کرد، کفاش نشست. دستمقابل او روی صندلی چرمی

 :ثانیه و زیر نظر ساالر انجام داد. طاقت نیاورد و گفتی این کارها کمتر از سیروی میز گذاشت؛ همه

 آقای مرداسی؟ -

 :نفره پهن شدبیشتر روی مبل تک

 بله؟ -

 !ترسمچیز شما میمن از یک -

 :به پوزخند صدادار ساالر اهمیت نداد

 !ترسی؟ البته نترسی عجیبهعجب، از چی می -

 :ی ل*بش را خارانداین دفعه او پوزخندی به اعتماد به نفس او زد. با انگشت اشاره گوشه

 !از ریشاتون -

خواست تا روی سر خودش یخ میبهای ساالر را به وضوح دید. دلش االن یک گالن آگرد شدن چشم

 .خالی کند

 ترسی؟چرا می -

 .ترسموجب ریش دارن میکال من از کسایی که یک -

 :رنگش را چرخاند و گفتی میشیور بود. اهمیت نداد. کرهدر چشمانش غوطه "ایخیلی بچه"

 !همیشه میگن ترس، برادرِ مرگه -

 :آیرال با تخسی گفت
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 !رداسیالبته اون خوابه جناب م -

های ساالر مرداسی چین خورد. از روی مبل بلند شد و آیرال به تبعیت از او همین کار را ی چشمگوشه

 :سفیدش را مرتب کردانجام داد. پیراهن

چیزهایی که آدم رو ضعیف کنه برادر مرگه! مخصوصا اعتماد، به نظر من اعتماد ترس، خواب، و همه -

 !برادر مرگه

 خب؟ -

 :اق آیرال رفتبه طرف در ات

 !خوریکه ازت خوشم نمیاد، اما به د*ر*د میبا این -

تواند به چابهار برود. اما خودش را به نفهمی زد و کلمه غیر مستقیم اشاره کرد که میهمین هشت

 :پرسید

 خب یعنی چی؟ -

 .بودی او هایش از دستش در رفته بود. تیر زهرآلود نگاهش روی تن خشک شدهشمار پوزخند زدن

 !تونی بیاییعنی می -

 

 پایان فصل دوم

 :آیرال

 اهل کجایی؟ -

 :ای به صورت کریهش زدملبخند نصفه

 !ایران -

 :بزرگ هواپیما را در بر گرفتاش فضایقهقهه

 . ...نه دختر، میگم اهل کجایی؟ تهران، تبریز، رشت -

 !تهران -

کثیفش بگذراند. بیشتر در صندلی از زیر نگاهی صندلی تکیه داد و سعی کرد از سر تا پایم را به دسته

 :ای زد و گفتمچاله شدم. لبخند خریدارانه

 . ...های صاف و بلنددرشت، صورت گندمی، مژهخوری! چشمایها مینه، تو بیشتر به ترک -
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 !ببخشید میشه بلند شید -

دم سالم از این هواپیما داداد به خودم قول نمییکه خورد. خودم هم شوکه شدم اما بیشتر ادامه می

 .بیرون برود

 چرا؟ -

 !خوام برم آبی به صورتم بزنممی -

 :چشمش به من بود و آرام بلند شد

 .بفرمایید -

 !تشکر زیر ل*بم، به گوش خودم هم نرسید چه برسد به گوش سنگین او

 .بهداشتی برسمگذاشتم تا به سرویسهای مسافرین میهایم را روی صندلیدست

را قفل کردم و خودم را در آینه نگاه کردم؛ رنگم پریده بود. شال نسبتا ضخیم زرشکی. رنگم را  در آهنی

کوچک را باز زدن را در آوردم. کیفبیشتر جلو کشیدم تا موهایم معلوم نشود. مردک ه*یز! ادای عق

 .پودرم را بیرون کشیدمکرمکردم و 

 :صدای کاپیتان را شنیدم

شرکت هواپیمایی آسمان. من کاپیتان شیری هستم. هم  758خدمت مسافرین عزیز پرواز  سالم با- 

 . ...در ارتفاع پانصدکیلومتری از زمین هستیم اکنون

بودند. کرم را روی صورتم پخش کردم. گلشیفته و ساالر و چند نفر دیگر در گوشه و کنار سالن نشسته 

 .ل*بم را بیرون آوردمپودر که مطمئن شدم، برقاز خوب بودن کرم

 !مردک ه*یز جنوبی بشینموقت من باید کنار یکهمشون نزدیک هم نشستن، اون -

 !زنمقدر عصبی بودم که اگر کسی االن پیشم باشد، با زبانم نیشی به روحش میغر زدم، آن

بهداشتی تمام که چند دقیقه است که به در و دیوار سرویساینزده از ای به در خورد. خجالتچند تقه

های قرمز مرداسی اولین چیزی بود که زدم، در را باز کردم. چشماستیل خیره شدم و با خودم حرف می

 .به چشمم خورد

 .اِ، آقای مرداسی -

 .رویم زدنیشخندی به

 !اِ، خانوم نوری-

https://forums.taakroman.ir/
https://forums.taakroman.ir/
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

اضافی نگاهم می.کرد. به فرودگاه رسیده بودیم، به چشم یکی کالمش ندادم. از وقتی اهمیتی به طعنه

 :ریشش بکنم، گفتمکه نگاهی به تهپر روتر از همیشه بدون این

 چه تصادفی! خوب هستین؟ -

ام را کشید. با تعجب به او که جاهایمان را عوض کرد، نگاه ی مانتوی مشکی پاییزهپوزخندی زد. یقه

 .کردم

 .برد، ایستاده بودمهایش را بر زمین فرو میای که از ترس پنجهمثل گربه هواپیما کمی تکان خورد.

 .رویم زد و در را م*حکم بستدوباره پوزخندی به

 !دیوانه -

 .پاورچین به سمت صندلی خودم راه افتادمپاورچین

 .بسته غذا گرفتماِ، اومدی خانوم. بیا برات یک -

 .ردم. پیراهن سفید با صورتش تضاد قشنگی ایجاد نکرده بودرنگش نگاه کی شاد و سبزهپوکر به قیافه

 .بلند شید متشکرتون میشم -

 .بله بله. بفرمایید -

که به رنگش بلند شد و خودم را به سرعت کنار پنجره جا دادم. بدون ایناز روی صندلی زرشکی

 :های مشتاق او نگاه کنم، پرسیدمچشم

 غذاهاش چیه؟ -

 .نکردمانقده گشنم بود دقت  -

 :هایم را جلو دادمهای خندان او دوختم. ل*بنگاهم را از روی بسته به چشم

 یعنی چی؟ به همین سرعت همش رو خوردین؟ -

 !ام دخترجانگرگ گرسنهمن یک -

ماکارونی سرد شده مرغ و کیکتکه ناگتپوزخندی به ژست فردین مانندش زدم و سلف را باز کردم. یک

 :ام دادم و پرسیدمه بینیوساالد! همین. چینی ب

 ای، هیچی؟ای نوشابهآبی، آبمیوه -

 :تیغش را خاراند و آرام گفتصورت سه

 !آبمیوتون رو من خوردم. تشنم بود دیگه -
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 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

های قفل از پشت حصار دندان "ای بیش نیست.دَلهآروم باش، اون یک"فکم را روی هم فشار دادم. 

 :ام غریدمشده

 !صحیح -

 :کردم. دستی به سر پر مویش کشید و گفتنگاهش می همچنان خصمانه

 !بااجازه -

ی پنجره را کشیدم. گلشیفته قدر عصبی بودم و پر*دهبهداشتی رفت. آنبلند شد و به طرف سرویس

 !آمد، سبک مغزجا میاش تا ایننشست. صدای خندهردیف جلوتر بود و کنار دست ساالر میسه

 :ودم آمدمدار به خ نازک مهمابا صدای

 !چیزی شده خانومی؟ بینیتون خ*ون میاد -

 :فرنگی بود گفتمتوجه به لباس فرم قرمزش که شبیه گوجهنمایی زدم و بیاش لبخند دندانبه نگرانی

 .اِ، انقدر اعصابم خورده نفهمیدم -

 .ام گذاشتملبخندی زد، لبخندی زدم. دستمالی از کیفم برداشتم و روی بینی

 .ج داشتی بگوچیزی احتیا -

 .دارهای زن انقدر باید آرایش داشته باشند؟ دوباره لبخند زدمی مهمانهمه

 خیلی ممنون، فقط آب یا آبمیوه دارید؟ -

 .آره عزیزم -

 .راحتی از رفتنش کشیدمنفس

 آیرال جون، چی شدی؟ -

 :هایم را روی هم فشردم و گفتمبه خشکی شانس، واقعا به خشکی شانس. دندان

 .ذره خ*ون دماغ شدمهیچی، یک -

 .حتما بخاطر فشار هواست. خوب میشی -

 !هواپیما رو پُر کردهت نصفگذرونی؛ قهقههدونم، خوب خوش میمی -

 :ام فشار دادم. کنارم نشست و گفتخندید. دستمال را بیشتر روی بینی

 .زدمعزیزم، خب داشتم حرف می -

 :پوزخندی زدم
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 .کردیای میکار دیگهصحیح! فکر کردم داشتی  -

 .ایش را تکان داد و از روی صندلی بلند شدشلوار پارچه

 .عرض کنم "چابهار"ی خدمت مسافر  سالمبیخیال، داشتم رد میشدم گفتم یک -

خواید اسم چابهار رو بیارید، پوزخندی پشت لباتون هویدا میشه! نکنه دارم انقدر بدم میاد وقتی می -

 رو بخورم؟میام که ارث باباتون 

زبان  "نترکی یهو انقدر بساط خندت به راهه!"اش را جلو کشید و باز خندید. زیر ل*ب گفتم: روسری

 .به کام گرفتم و مشغول خوردن ساالد کلم شدم

 !کفش که بیایپاهاتو کرده بودی تو یکنه، خب چابهار همچین جای مالی نیست که جفت -

 .فرو بردمها چنگال پالستیکی را م*حکم توی کلم

 !میرید کههای سفر رو کم کنید نمیخواستم آب و هوام عوض شه، از حقوقم هزینه -

 .هیس، االن ساالر میاد. بعد راجبش حرف می.زنیم -

 :صندلی را کمی عقب بردم. شالم را روی صورتم گذاشتم و دستم را در هوا تکان دادمپشتی

 !بینمتگوله میخب، گوله -

قدر هوا گرم بود که دم و بازدمم طوالنی بود. پزند. آنی آجر پزی میرا در کورهحس کردم تمام تنم 

 :هن کنان به سمت گلشیفته رفتم و گفتمهن

 گیره؟کی میره چمدونامون رو می -

 .ی ساالرها و رانندهیکی از بچه -

 .پوشیدم هاکاش این مانتو رو نمی -

 :شستها نبا تعجب نگاهم کرد و روی یکی از صندلی

 هوا االن خوبه که، تابستون بیای چی میگی؟ -

 :ای باال انداختم و کنارش نشستمشانه

 .گرم، سرما رو بیشتر دوست دارمدونم، فقط من طاقت نمیارم تو هواینمی -

 کنی، این ساالر کجا موند؟دو روز بمونی عادت می -

طور فرودگاه نسبتا خلوت بود، هماننتابید. سالهای نورخورشید روی صورت گلشیفته و من میباریکه

 :ای خیره بودم، گفتمکه به گوشه
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 .میاد دیگه -

 .چیزی بگم آیرالخوام یکمی -

هایم را آمدند. با تعجب چشمهایمان به سمت من و گلشیفته مینفر از همراهان سفر با چمداندو سه

 :ریز کردم و پرسیدم

 چی؟ -

 بینی. اوکی؟پیچی، وگرنه عواقبش رو میپَر و پای ساالر نمی کنی، زیاد بهدست از پا خطا نمی -

داد. دوست داشتم بگویم که تو چه کسی را تهدید انگشتش را تهدیدوار جلوی صورتم تکان می

 :کنی؟ اما پوزخندی زدم و از روی صندلی بلند شدممی

 !اوکی -

رنگش، ایشرت فیروزهبا تیتوجه به او، به طرف مردی که کرد. بیهنوز هم با شک نگاهم می

رنگم را برنزش را به نمایش گذاشته بود رفتم و چمدان نسبتا کوچک مشکیورزشکاری و ب*دنهیکل

 :محترمانه گرفتم و گفتم

 !ممنون جناب -

 :ای روی ل*بش نقش بستایش کشید و خندهدستی در موهای بلند و قهوه

 . ...تونید راحت فربد صدام کنید خانممی -

 !آیرال هستم -

پرد، پرید. نه تعجب کرد و نه واکنش دیگری؛ ای میخنده از ل*بش مثل ملخی که از شاخه به شاخه

 .فقط نگاهم کرد

ی چمدان را روم. دستهکردم دارم زیر این نگاه مثل یخ وا میقدری نگاهش عمیق بود که حس میآن

 :لبخند وا رفته گفتمم*حکم در دستم گرفتم و با یک

 .فربداجازه آقای با -

ایستادم خباثت به خودش گرفت. الاقل هرجا که بودم، پیش گلشیفته میتوجهی نکردم که نگاهش رنگ

 .خشمگینی خداحافظی گفتتر بود. به طرفش برگشتم که دیدم با صداییخیالم راحت

 چیزی شده؟ -

 :هایی گرد شده نگاهم کرد و چمدانش را از دست فربد کشیدبا چشم
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 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

جا... اه پختم از راست رفته ویالشون. دوساعت ما رو کاشته اینخواستی بشه، ساالرخان یکمی چی -

 .گرما

 .فرودگاه راه افتاداش را روی دوشش کشید و به سمت خروجیورزشیفربد ساک

 .کس سردرنمیارهخوری گلشیفته، ساالرخانتونه دیگه. از کارهاش هیچچه حرصیم می -

 .ها راه افتادم و به مکالماتشان گوش دادمآن اردک، پشتمثل جوجه

 .ذره شناختکنم دریغ از یکآره واال، چندساله باهاش کار می -

 :فربد برگشت و رو به پسری که کنارش بود گفت

 جاسم کجا رفت؟ -

 :جینش فرو برد و گفتشلوار اسلشپسر دستش را در جیب

 .رفت ماشین رو روشن کنه -

 :طرف من برگشت و توپیدحوصله به گلشیفته بی

 !ی گم کردن تو رو ندارمذره تندتر راه بیا و جلو بیفت، حوصلهیک -

شنیدم. چمدان را م*حکم کشیدم و کنارش راه رفتم. هایم را میقل خ*ون درون رگصدای قل

 .هایم را چنان روی هم فشرده بودم که صدای ترک برداشتنشان به گوشم رسیددندان

 !گم نمیشمجون نترس ننه -

ای فرودگاه جون، پوزخندی زد و زودتر از همه از درب شیشهحرصی من و لغت ننهبا شنیدن صدای

 .خارج شد

از دستش قاپید و درون  روی گلشیفته ایستاده بود و چمدانش را به سرعتمعمولی روبهراننده با لباس

 .عقب وَنَش چپاندصندوق

 جاسم آقا رو دیدی؟ -

 :ورزشی فربد را گرفت و جواب دادبرگشت و چمدان و ساک با سوال گلشیفته،

 .آره، با تاکسی رفتن ویال -

کرد. هفتاد یا شصت و نه را حتما داشت. صورت کس نگاه نمیسرش پایین بود و به چشم هیچ

 .موهایش داشتای با سفیدیاش تضاد بامزهسوختهآفتاب

 :خواستم لطفی بکنم و گفتم
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 .زارم شما زحمت نکشیدمدونم رو میممنون پدر جان من چ -

پوزخند فربد و نگاه بد آن پیرمرد مرا پشیمان کرد. حس کردم فحش بدی دادم که این نگاه نصیبم 

 .شده است

های دیگر گذاشت. به پهلوی گلشیفته ضربه زدم. دستش توجه، ساکم را از دستم کشید و کنار ساکبی

 :را مثل بادبزن جلوی صورتش تکان می داد

 این مرده چِشه؟ -

 !سوزونهول کن جاسمو، االن مغز منو این آفتاب می -

 :ابرویی باال انداختم و گفتم

 !کنی و فالنگفتی عادت میتو نبودی می -

 :هایش را ریز کرد و زیر ل*ب چیزی گفت که نفهمیدم. در ون را باز کردچشم

 سوار شید دیگه منتظر چی هستید؟ -

 .کدام از ما جرات حرف اضافه زدن را نداشتیمعصبی بود که هیچگلشیفته به قدری دمغ و 

موفرفری رویمان فربد و آن پسرککنار گلشیفته روی صندلی سرد و خنک ون جاسم نشستم؛ روبه

 :ی تیشرتش را باز کرد و با خنده گفتنشستند. فربد دکمه

 !فهممهمه حرص خوردنت رو نمی گلشیفته دلیل این -

 :اش را از روی سرش برداشت و دست در موهایش برد. با حرص گفتگلشیفته روسری

عالمه کار داریم. اون از جمال که معلوم نیست کدوم جهنم واقعا این اواخر همتون روی مخمید، یک -

 ذره درک کنید، این هم از تواناییتون خارجه؟ونه بیاد. اون از ساشا... اه یکای رفته که گفت نمیتدره

عصر خورد. نگاهی به ساعت انداختم؛ پنجگاهی به من انداخت. باد کولر مستقیم به صورتم مینفربد نیم

 .بود

 !تونیم راجب این چیزها حرف بزنیمبعدا هم می -

بار تیرنگاه او بود که به اعماق وجودم پرتاب شد. نگاهم را بین آن دو گلشیفته گ*ردن کج کرد و این

 :رد و بدل کردم و گفتم

 داره؟نگاه  -

 :فربد خودش را بین صندلی تکان داد و گفت
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 !دماغمون نشینه دختر بابا، کاری باتو نداریم تا موی -

های ماشین گر*دنم را خاراندم و به پوزخندش هم جواب ندادم. به قدری شیشهرسیدیم؟ پشتچرا نمی

 :شیدهایش را سوهان کدودی بود که نتوانستم بیرون را تماشا کنم. گلشیفته ناخن

 رسیم؟جاسم کی می -

 :ی ماشین من و گلشیفته را نگاه کردجاسم از آینه

 !دقیقه دیگه خانمده -

 .قدری که دوام نیاوردم و با دست خودم را باد زدمام نشسته بود. آنسرد روی پیشانیعرق

 !خانمنادر چقدر روی تو حساب باز کرده بود آیرال -

 :دهانم را قورت دادم و پرسیدمم را حس کردم. آبگرد شدن چشمانم و لرزیدن مردمکان

 .شناسمنادر... نادر نمی -

 :هایش را تَر کرد و لبخند زدفربد ل*ب

 .شناسهمهم اونه که تو رو می -

 .ای نداشتم، جالب شدشناسه؟ واال من تو زندگیم هیچ پا*ر*تیخب، از کجا می -

 .تر هم خواهد شدجالب -

رنگش هویدا بود. نامحسوس های بیگاه کردم، پوزخندتلخی روی ل*بزیر چشمی به گلشیفته ن

 .عمیقی کشیدمنفس

 !چه سریع رسیدیم -

 .اش را دردست گرفت و زودتر ازهمه بلند شدگلشیفته روسری

 !همچین زود وسریعم نرسیدیم -

روی ه شدم. روبهدادم. پشت سر گلشیفته پیاددهانم را قورت میکرد. مدام آبهوا داشت ذوبم میحرارت

رنگ ایستاده بودیم. به زور خودم را نگه داشته بودم تا براثر گرمازدگی نقش بر یک در بزرگ مشکی

 :زمین نشوم. گلشیفته داد زد

 .جاسم درو باز کن -

 .کلیدش را چرخاند و در را باز کردجاسم با کمری خمیده دسته

اد شده به حیاط خشک و زرد رنگ که دو نخل هایی گشیخ ریخته باشند روی سرم. با چشمانگار آب
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 .رویم خیره شدمسانتی قدیمی روبهقد دو طرف باغچه را زینت داده بود و ویالی آجر سهکوتاه

 جا... ویالی آقای مرداسیه؟این -

 :ای به کتفم زد و گفتفربد تنه

 خواستی به قصر بیای؟نکنه می -

ر است.آن همه دک و پز، درآاخر این ویال! اصال با عقل جور دانستم چقدآن همه مال و ثروتی که من می

 .آمددرنمی

هاست. هرچقدر هم بزرگ و شاهانه و خدمتکار و فالن مال رمان و داستانآیرال جونم، اون ویالی -

 !گرگ خسیسه! عین جغد نگاه نکن، عادی باشساالر پولدار باشه، باز هم یک

 :های گلشیفته فکر کردم. با ناباوری گفتمرفعمیقی از سر تعجب کشیدم و به حنفس

 !پرواز معمولی اومدیمکلس نبود و با یکپس بگو پروازمون چرا فِرست -

 .داشتها برمیریزهبا احتیاط پایش را روی سنگ

 .ساله نشناختم؛ تو که دیگه جای خود داریبینی، من دهای که میمیگم که، این مرداسی -

 «به زودی از دستش خالص میشمخودمم »زیر ل*ب گفت: 

رویش زدم و بایکدیگر وارد خانه شدیم. باد سرد و یخ کولرگازی اولین چیزی بود که به لبخندی به

 .استقبالمان آمد

 :بلند و جلوبازش را درآورد و با اشتیاق گفتگلشیفته مانتوی

 .پختمآخیش، داشتم می -

زد. نگاهی به ما راحتی نشسته بود و با تلفن حرف میمبل بزرگ ویال، روی یکساالر، آن سوی پذیرایی

 .زدهایی به هم پیوسته حرف مینینداخت و با اخم

 :گلشیفته پوزخند صداداری زد و بلند توپید

آقای مرداسی، خوش اومدید؛ دوساعت مارو عالف کردی االن واس من نشستی و با موبایلت حرف  -

 !زنی؟ آفرین، عالیهمی

شرقی ویال بود پا تند کرد. جاسم ها که در ضلعرش مالید و به سمت یکی از اتاقدستش را به شلوا

 :ی ل*بش را خاراند و داد زدها را روی زمین گذاشت و رفت. ساالر گوشهها و ساکچمدان

 گلشیفته؟ -
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 :به سرعت از اتاق بیرون آمد و گفت

 . ...بله جناب مرداسی؟ باز چی شد -

 :میان حرفش پرید

 .بازی دراری؛ قول نمیدم زندت بزارمبار دیگه جلوی من، دریدهر دیگه... فقط یکبایک -

گلشیفته با حرص در اتاق را بست و من باز هم با سری خمیده نگاهم را بین ساالر و فربد و آن پسر که 

 .امیر نام داشت، چرخاندم

 :موهایش کشیدمیانهایش را رویی ساالر پرت کرد و دستی روبهفربد خودش را روی کاناپه

 .های هواپیما داغون کردآخیش! ساالر نسبت به قبل خیلی خسیس شدی، ک*م*رم رو این صندلی -

 .اش را به هوا فرستادتوجه قهقههساالر نگاه بدی به او انداخت، فربد بی

 .استراحتی بکنخانم چرا وایستادی؟ برو یکآیرال -

 :انداختم وروبه فربد گفتمنگاه ی ساالر نیمگر گرفتهیبه چهره

 دونم اتاقم کجاست؟خب، نمی -

تا اتاق داره، یکیش که برای کینگ ساالره، یکش برای من و امیر. اون یکی هم برای اوومم... اینجا سه -

 !تو و گلی

 :ی چمدان خودم و گلشیفته را کشیدم و زیر ل*ب گفتمدسته

 !بله ممنون -

میز دراور سفید کنار در بالکن بود که تعجب گرفت. یکن اتاق رنگای به در زدم و نگاهم با دیدتقه

رنگ و یک کمد دیواری. چینی به فرش نسبتا قدیمی طوسیزد. یکدارش بدجور تو ذوق میی لکهآئینه

 :م دادم و گفتمبینی 

 . ...گلش -

 .خانم، این اتاقم ورای انتظار شماستدونمآایرالبله می -

 .تمای باال انداخشانه

 .خوام بیامقصر چیزی میچمیدونم بابا! فکر کردم یک -

 .ی ل*بش نشستلبخند تلخی گوشه

 !سالخی خونه نیای خوبه -
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 .گوشه گذاشتم. دست به ک*م*ر ایستادمها را یکاز کنارش گذشتم و چمدان

 . ...همچین بدم نیست -

 :رفت کشیده شدای که با هر بادگرم کنار میچشمش به سمت پر*ده

 بد؟ -

 پس چی؟ -

 .قدم به جلو آمد. آب دهانم را قورت دادماز روی زمین بلند شد و دستی به شلوارش کشید. یک

 !ثانیشه، باید هرشب با چماق و چاقو بخوابیبد برای یک -

 .زدن هم نداشتم. برگشت و به طرف چمدان خودش رفتانگار صورتم فلج شده بود. توانایی پلک

 !کردی که خوبه توام، جناییش -

 :پوزخندی زد

 .باشه، تو جدی نگیر -

*** 

 

چشمش را هایش درآورد و سیاهیرنگش را از چشمگلشیفته لباسش را عوض نکرد، تنها لنز سبز خوش

 :گذاشتم، گفتمرنگم را روی دراور میطور که برس مشکیبه رخ کشید. همان

 .کنه وقتی چشمات سیاههچقدر صورتت فرق می -

 .به سمت در اتاق رفت اهومی گفت و

 .بیا بیرون کلی کار داریم -

سرش از اتاق خارج شدم. امیر روی کانتر آشپزخانه ام را مرتب کردم و پشتتیشرت نسبتا جذب مشکی

 .رویش گذاشته بودتاب روبهلپنشسته بود و یک

 :و گفتزد. گلشیفته کنار فربد نشست ساالر همچنان روی آن مبل نشسته و با تلفن حرف می

 !خب؟ -

 .رویی پرت کرددست موبایلش را روی مبل روبهساالر تماسش را قطع کرد و با یک

 .خب به جمالت -

متر با ساالر فاصله داشت، نشستم. فربد رو به ساالر مبلی که یکاش گرفت. روی تکگلشیفته خنده

 :گفت
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 اون سوله چی شد؟ -

 .ماه که پُر شدهپنج-چهار -

 :تر پرید و گفتامیر از روی کان

 .تونیم راحت بریمهای راه هم اکثرا آشنان. میتا کامیون جور کردم. پلیسخب، من سه -

 .جا کردمهایم را تیزتر کردم و خودم را روی مبل جابهگوش

هایی که ما داریم خیلی بیشتر از دوتا کامیونن. نصفش که میره برای البراتوار جوری نمیشه؛ اوننه این -

 .گیره چی کارشون کنیمتو تهران. نصفش هم که نادر تصمیم میخودمون 

جا حضور نادر! چند بار این اسم در طول روز به گوشم خورده بود، اما هیچ شناختی از او نداشتم. هیچ

 .سراب بود، عطش شناختنش وجودم را درمشتش گرفته بودنداشت. مثل یک

 :تک سرفه ای کردم و پرسیدم

 !گید! سوله، کامیون، البراتوار... نادرمی من که نفهمیدم چی -

 :سیگار را بیرون کشید و گفتشلوار گرمکنش پاکتساالر از جیب

 گلشیفته میگه بهت... فربد، نادر بهت زنگ نزد؟ -

 :هایش را در هم کرداخم

 .ی دیگه میاد چابهارنه، همون قبل پرواز زنگ زد، گفت هفته -

 :اش گذاشت و غریدفته دستش را زیر چانههایم به خنده کش آمد. گلشیل*ب

جا بمونیم؟ نه خدمتکاری نه چیزی نه خورد و خوراکی... فهمیدی چی هفته باید اینیعنی چی؟ یک -

 گفتم ساالر؟

 انقدر غر نزن، چت شده تو؟ جاسم رفت خرید بکنه خیر سرش. امیر چیکار کردی؟ -

 :تاب فرو برد و گفتی لپامیر سرش را در صفحه

هاشون هر چند روز میان گیرها و زنرفت و آمده اما ماهی جایی که سوله قرار داره نسبتا خلوت و بی -

 .ها هستن، خیالت تختها اون طرفها. بچهاون طرف

 !سرشماری کن -

ریش خیلی امیر چشمی زیر ل*ب گفت و دوباره سرگرم شد. سرم را به طرف ساالر چرخاندم. انصافا ته

 .ای کرده بودهای ترکیهاش را شبیه مدل. فک زاویه دارش چهرهآمدبه او می
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

کیلو کراک. تریاک و شیشه هم بیشتر از صدکیلو هستن، آمار دقیق ساالر خان؛ صدکیلو کوکائین، سی -

 .بهداشتیه که از چین آوردیمندارم. بقیه هم لوازم

 :من را مخاطب خودش قرار داد هایم خشک شد. صد کیلو صدکیلو مواد مخدر! گلشیفتهخ*ون در رگ

 .هاتو گرد نکن، برات همه چیز رو توضیح میدمآیرال، چشم -

ی تایید باال پایین بردم صدا در گلویم خفه شده بود. نگاهم عاری از هرگونه حرفی بود. سرم را به نشانه

*م*رم ی کهاشون گوش دادم. لرزش خفیفم بخاطر بادی که از پشت به تیغهی حرفو به ادامه

 ام؟هایی که شنیدهخورد بود یا حرفمی

 :سیگارش را توی جاسیگاری کنار دستش خاموش کرد و گفتساالر ته

 پلیس؟ -

 .جایی که بتونیم حواسمون مثل همیشه هستتا اون -

 فهمه یعنی؟کنه این رو نمیخوبه، فربد به نادر بگو زودتر بیاد، رو دستمون باد می -

 :کشید فربد دستی به صورتش

 .دونمواال من نمی -

 :روی من ایستاد و گفتگلشیفته بلند شد و روبه

چابهار هاشون به من و تو ربطی نداره. بیا بریم اتاق بگم چی به چیه. انقدر برای یکپاشو، بقیه حرف -

 .کنی همین میشه دیگهاصرار می

 :فربد بلند قهقهه زد و گفت

 .ر بدی نکرده کهاومد، کااومد باید به زور مینمی -

 .ای به او رفت و بازویم را در دستش گرفت و به سمت اتاق کشیدگلشیفته چشم غره

*** 

روی منی که مات و مبهوت کارهایش بودم، آفتاب فضای اتاق را زیبا کرد. روبهپر*ده را کشید و غروب

 :چهارزانو نشست و گفت

خوندیم. هر دو پزشکی، هر دو داروسازی. میدانشگاه درس سال پیش، من و ساالر توی یکده -

 .ی داغون اومد دانشگاهقیاقهروز ساالر با یکدرسامون، هی بد نبود؛ اما شاگرد زرنگ مدرسه نبودیم. یک

گردی ها دیر بر میکشی؟ با کی میری بیرون انقدر شبگفتش مامانم بهم مشکوکه. هی میگه مواد می
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

کشی که انقدر الغر شدی. ه بود... گفت مامانش میگه حتما مواد میخونه؟ برای اولین بار بغضش گرفت

هاشو سریع شکستهعاطفی بود. خیلی سریع شکست و خیلیحساس بود، خیلیساالر اون موقع خیلی

 .درست کرد

گفت تو هم بیا. از این رو به اون رو میشه زندگیت. کار توپ. میگفت یکی بهم پیشنهاد کار داده، یک

کردم، زندگی نمیشه گفت، مردگی بیشتر ی طالق بودم و پیش مادر بابام زندگی میبچهکمنم که ی

 .خوردبهش می

های چهارصددستگاه. اون موقع وضع چهارصددستگاه بهتر پیشنهاد ساالرو قبول کردم. باهم رفتیم طرف

ها؛ از اون درجه نههای خالف رفتیم. خالف کشت و کشتاری گندهی یکی از این کلهاز االن بود. خونه

 .های اون زمانهای موادفروشیک

پزشک توی دم و دستگاهمون داشته باشیم ما رو که دید اول خندید و گفت خوبه، دوتا جوجه

زدن. دم و دستگاه سلطان وقت نفهمیدم چی بود اما همه سلطان صداش میخوبه. اسمش رو هیچخیلی

 .کردنکاری میهشتا گروه داشت. هرکدوم یک-هفت

من و ساالر دو سال تموم زور زدیم و خودمون رو باال کشیدیم. اما سال چهارم که رسید، یکی اومد به 

ها رو متالشی کرد و سلطان هم خیلی شیک و مجلسی کشت. اما ما رو نگه ی گروهاسم نادر؛ همه

دادیم. ما د، ما انجام میداتیم. اون راه و چاه میداشت. گفت بهتون نیاز دارم. ما و اون باهم شدیم یک

رابط داشت، اون هم همین کس اون رو ندید، فقط یککرد. هیچساختیم اون عرضه میمواد جدید می

 .فربده

جوری د*اغ بچه رو به دل مادرش ساله اونو دیده بود، نگم که چهی سهکوچه یه بچهبار توی یکیک

 .گذاشت

کس ندیدتش هم نایابه. کارش مو الی چون هم هیچ زنن؛ی زیردستامون اون رو نادر صدا میهمه

 .خرهحرکت میهای چهارصددستگاه رو با یکمثبت گرفته تا گنده التدرزش نمیره. همه رو از بچه

کشه هیچ، ای برای کارهاش نداره. میاد، میره، میجاییه دیگه، جدیدا هیچ برنامهاما عمر نادر هم تا یک

 .گزهککشم نمی

جا برسم. ما کوکائین خالص رو با بنزوکوکائین مخلوط ها رو گفتم تا به اینی این... همهو اما کار ما

کنیم یا با گرونه و ما یا با شکر این کار رو میخالص خیلیکنیم. خود کوککنیم و بعد عرضه میمی
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 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 .بنزو

هامون تو سوله دردسر بهکنیم و بیریزیم و پلمپ میهای شیرخشک میها رو تو قوطیاین کوکائین

 .فرستیماکثر شهرها می

های مواد میدن تا بفروشن یا به ها رو بین ساقیور اینهامون از اونور رسیدن نمایندهها که به اوناین

 .دارا بفروشنهای این بچه مایهدیم تا توی مجلسمون میهای زنساقی

 .جاش ربطی نداره بهتکار مهممون که تخدیره و دیگه این

جا گیر نیست. قدری دقیق اداره کرده که پاش هیچدم و دستگاه رو ساالر تنهایی اداره کرده. اون این

ها فقط و فقط خره، درجه یکهارو برای خودش میگفتم که خسیسه، برای همه خسیسه ولی بهترین

هاش دیگه خواد تجارتش رو بیشتر کنه با فروش تو قطر و عربستان. از اینبرای خودشه. االن هم می

 .دونم نادر با چه هدفی تو رو آورده و راضی شده بیای و تو با چه هدفی اومدیخبر ندارم... فقط؛ نمی

هات سیاه وقت پات کج از این اتاق بیرون نره چون اگه بفهمه روزگارت مثل چشمیادت باشه هیچ

 .میشه

های مهرداد بود. آب مو مثل حرفهایی که زده بود موبهی آتش بود. تمام حرفکورهتنم مثل یکتمام

 .کرد، چشم دوختمهای او که تهدیدوار نگاهم میدهانم را قورت دادم و به چشم

 کنید؟کارهارو میچرا این -

 :از روی زمین بلند شد و پوزخندی زد

 این همه حرف زدم و تهش به این رسیدی؟ -

 :سرش را جلوی صورتم آورد و کنار گوشم زمزمه کرد

هایی که ی اونکنن تا مادر پدر همهچیز ساالر و نادر مثل همن، هردوشون این کارها رو میتوی یک -

کنن تا پدرمادرشون ی این کارهارو میفتن و همه مردم، مادر پدرشون رو لعنت کنن. همهبه دام ما می

 .لعنت هردوعالم بشن

 :های لرزانم نگاه کردسرش را عقب برد و به چشم

 .بان، بقیه هم قربانیجهنمه و این دوتا جهنمجا یکگفتم که این -

 پس در جهنم به روم باز شده؟ -

 .خندی زدنیش
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 .خیلی وقته به روت باز شده -

 هنا رو به من گفتی؟نترسیدی ای -

ام خواستم بلند شوم اما برگشت و دستش را روی شانهروی آینه ایستاد. انگار دنبال چیزی بود. میروبه

 :باره بر روی زمین نشستمگذاشت و دو

بار جستیم، دوبار جستیم؛ ولی آخرش که چی؟ آخرش ما حکایت ما، حکایت همون ملخک ست. یک -

 .ها گرفتیمی آدمدیم که از همههایی رو میهمه تاوان ثانیه

م و با ام گذاشتام نوشیدیم. دستم را زیر چانهای بود که آخرین بار در خانهپوزخندم به تلخی همان قهوه

 :طعنه گفتم

 !ی آنچنانی، کار توپچرا انقدر ناامیدی؟ تو که توی زندگیت هیچ کم و کسری نداشتی؟ خونه -

ی بدریختی خودنمایی کرد. صورتم را مچاله کردم و نگاهم ی شلوارچسبانش را باال کشید. رد بخیهپاچه

 .را گرفتم

چاقو برداشت ر آسمون به زمین اومده بود. یکبار که گند زدم به کارم، ساالر روانی شد. انگایک -

جور تو راحت میشی... گرفت پام رو مثل حیوون خراش داد. چقدر رگم رو بزنه، گفت نه اینخواست شاه

سال زجر کشیدم سر این خراشیدگی... کم و کسر زیاد دارم، ظاهرم رو قشنگ و شیک درست کردم یک

 !های زندگیم پی نبرهکه کسی به عمق زشتی

*** 

 

بینیم؛ چقدر کثیفی را پنهان هایی که میکس فکر نکنم تا به حال دقت کرده باشد، که این زیبایی هی

رسیم که دنیا آمدیم تا برای باال رفتن خودمان رسد که به این نتیجه میروزی میکرده است. یک

 .ی خود کنیمدیگری را پله

 ...حقیقت پوشالییک

 ...ارزشزندگی بییک

 .گذردهایی که بیهوده مینیهو ثا

خاکشیر ای از شربتشنیدم، از وهم و خیال بیرون آمدم و جرعههایی که از پشت سر میبا صدای قدم

 .نوشیدم

رمغی روی رنگ دیدم. لبخند بیصدا نزدیک و نزدیک تر میشد. برگشتم. دو جفت چشم میشی
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 :هایم نشست و گفتمل*ب

 .اتاقتون بیرون اومدید اِ، آقای مرداسی. باالخره از -

هایش نشست. دست به س*ی*نه کنار من رو به پنجره برای اولین بار نیمچه لبخندی روی ل*ب

 :آمد. گفتاش میشرت زردرنگ به پو*ست گندمیایستاد. تی

ی جالبی فلسفهفیلم گوژپشت نتردام رو فکر کنم دیدی، گوژپشتی که توی فیلم بود به نظر من یک -

 .تره، سفیدترهکه سیاه داره. اونی

 :ام انگار شد. ادامه دادبا عالمت سوال نگاهش کردم. متوجه سردرگمی

که از اونی که ما انتظار نداریم بد باشه، از همه بدتره. اونی که انتظار نداریم خوب باشه، یعنی این -

 .کنهخوبی رو در حقمون تموم می

زن، زیباترش کرده های چشمکانی شدم که ستارهلیوان را نوشیدم و خیره به آسمیآخرین جرعه

 .بودند

 آه ای زندگی منم که هنوز -

 با همه پوچی از تو لبریزم

 پاره کنمنه به فکرم که رشته

 نه بر آنم که از تو بگریزم

 «فروغ فرخزاد»

 :پنجره را باز کرد؛ باد موسمی موهای صافم را رقصاند. لبخندی زدم و گفتم

 .جوری باشیدکردم شما اینر وصف حرفتون؛ فکر نمیاین هم از شعر د -

 :ابرویی باال انداخت و با جدیت پرسید

 چجوری؟ -

دیوار بلند دور خودتون ساختید و کلی کارهای بد کردین مثل همین حرفتون دیگه، شمایی که یک -

 !خورهدونه، فلسفی حرف زدن بهش نمیکه خدا می

 .بینیم کنی! شب خوشتونی پیشمن مثل آب و هوام، نمی -

گوش زدم و دوباره به آسمان خیره شدم. مرور خاطرات به دور شدنش خیره شدم. موهایم را پشت

 بعضی اوقات بد نیست، هست؟



www.taakroman.ir  

 
  

 
140 

 

 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 .جاهایش زیباتر بودند. حتی زیباتر از اینتبریز، مثال ستاره

را چرخاندم. اما از آیرالی که هایم ی چشماما آرامشی که تهران یا چابهار داشتم، در تبریز نداشتم. کره

 .در تبریز بود و سپس آیرالی به تهران رفت تنها چیزی که تغییر نکرد؛ حس زنده بودن بود

کنم، اگر از چنگال پدرم رها نمیشدم؛ شبیه صفورا و امثال آن میشدم؟ یا بدتر از هرشب به این فکر می

 آن؟

 .راستم پاک کردماشک را با پشت دستم. نمای را م*حکم در دست فشرداختیار لیوان استوانهبی

 خوابی زده به سرت؟بی-

 .نگاهی انداختم. سرم را تکان دادمبرگشتم و نیم

 .همچین، بگی نگی آره -

 .همان جایی که ساالر ایستاده بود، ایستاد و سرش را خاراند

 !انقدر قراره ماجرا داشته باشی که همچین شبی برات آرزو میشه -

قدر امروز دوپهلو حرف زده بود که ظرفیت فهمیدن من سرآمده را م*حکم ماساژ دادم. آن هایمشقیقه

 .است

هات ضد و نقیض هست من گلشیفته جان، بسه عزیز من! عین آدم حرف بزن. انقدر که تو توی حرف -

 .فهممهیچی نمی

 .خندید

 .تو بگو -

ای باال انداختم و ی کوچک کنارم گذاشتم. شانهای باال انداختم و لیوان را روی میز عسلجا خوردم. شانه

 :گفتم

 چی بگم؟ -

 .هیی که من امروز تعریف کردمهمین دیگه. کی هستی چی هستی! مثل همونا -

پوزخندی زدم. فرق تهران و تبریز تنها در عطر هوایشان بود. مثال عطر پخش شده در هوای چابهار 

 .هایم محفوظ نگه دارمتمام عطرش را در ریه خواستپذیر بود که دلم میقدر بکر و دلآن

 .بیوگرافی من مثل شماها چیز جالبی نداره -

فرستادم را خنثی هایم میی آن بویی را که تا االن در ریهکمی به من نزدیک شد. عطر تند تنش، همه
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 .کرد

 ی جالبی نداشته باشه؟آدم روی زمین بیوگرافی و زندگی نامهمگه میشه یک -

 :های نحیفش گذاشتم و با صدایی آرام گفتمروی شانهدستی 

 .آره، مثال من -

های پاهایم هم گریز را ترجیح دادند و راهشان را به سمت اتاق کج کردند. راستش را گفتم. چیز ماهیچه

 .جالبی نداشتم که بگویم

هم چفت  هایم را رویصدای جیر بسته شدن در کمی مضطربم کرد؛ مبادا کسی بیدار شود. دندان

 .هایشان زده شوندنفر از خوابقدری نبود که آن سهکردم، نه گویا صدایش آن

ها را خداروشکر گلشیفته خوابای پرت کردم. نفسی از سر آسودگی کشیدم. رختهایم را گوشهصندل

 .پهن کرده بود

ی که امروز رد و هایی خوبی بود. زیر پتوی مسافرتی خزیدم. به حرفتشکی که کنار پنجره بود گزینه

 .ای صدکیلویی، سنگین شدهایم مثل وزنهقدر فکر کردم که پلکبدل شد فکر کردم. آن

*** 

 

برد. دویدن ناممکن بود زدم. ساحل مثل تمساحی گرسنه، مدام پاهایم را در خود فرو مینفس مینفس

 .لعیدندهای ساحل مثل باتالق مرا در خود میوقتی شن

قدم ی نور بزرگ و وسیعی بود که من را هدف گرفته بود. یکباریکه، فقط یککجا نبودآفتاب هیچ

 .های خیس و د*اغ افتادمخواستم بردارم که م*حکم روی شن

دستم را رنگین کرده دستم را روی شن ها گذاشتم، اما... دستم را با کراهت برداشتم. خ*ون بود که کف

آب روی رنگم خیس از خونی بود که جایکوتاه مشکیمانتویبود. جیغ زدم، لرزشم غیرقابل کنترل بود. 

 .ها جریان داشتشن

فقراتم اش بمانم. ستونسریال که باید منتظر قسمت بعدیسر و تهم تمام شد، مثل یکخواب بی

هایم از شدت ترس متالشی شوند. سر و گر*دنم را دست کشیدم. ترسیدم که استخوانلرزید. میمی

 .، اتاقی که با گلشیفته شریک بودمهمان اتاق بودم

 خواب دوباره جایز بود؟ نبود؟

 .خواستم بیدارت کنمنمی -
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 .اش گذاشتنگاهی به من انداخت و ساعدش را روی پیشانینیم

 !خواسته یا ناخواسته، بیدار شدم متاسفانه -

 .رنگم فرو رفتمنازک بنفشل*بم را گزیدم و زیر پتوی

 .همین از خواب پریدم خواب مزخرفی دیدم برای -

دوستی روی صورتم بود. بدون آرایش شبیه ترانه علیپوزخندی زد و روی پهلویش چرخید. صورتش روبه

 .رنگش را فاکتور بگیرمبود، به شرط آن که موهای شرابی

 ترسی؟انقدر یعنی می -

 .چه ربطی داره؟ خواب بد دیدم -

که توی همون موقعیت اما تو واقعیت قرار حال این خواب بترسی وای بهخب دیگه، وقتی تو از یک -

 .بگیری

 :ی صدایم غریدمبه غرورم برخورد. پتو را بیشتر روی خودم کشیدم و با ته مانده

ی شکارچی کنه، از صدای ماشهها رو تو شیشه میی حیوونحتی همون گرگی که خ*ون همه -

 !ترسهمی

ی نشدم، از خودم عصبی شدم که وقتی پایم را گذاشتم ی او عصبی بی.صدایی سرداد. از خندهخنده

 .کوبمای را به سرم میمعنینجا، مدام ترسی بیای

 !هار هار، نمیری از خنده گلی -

طور به هایم را روی هم فشردم و این دفعه طاق باز خوابیدم. زیر چشمی نگاهش کردم. همانپلک

 .راست خوابیده بودپهلوی

 .حیوون ظریف مریف که تو کارهای بزرگ دخالت ندارهبُز یا یکشی. شاید... یکخدا نکنه تو گرگ با -

 :هایم نشستخند خبیثی روی ل*بنیش

 از کجا معلوم میشی که جلو روته، گرگ زیرش پنهون نباشه؟ -

 از کجا معلوم اون میشی که میگی، جرات این رو داشته باشه که طرف مقابلش رو دور بزنه؟ -

های مشکی خمار از خوابش شدم. ابروهایم را باال پهلو دراز کشیدم. خیره به چشممثل خودش به 

 :انداختم

کس هیچی بعید نیست، شِمر هم پشت سر امام علی)ع( نماز خونده بود ولی بر علیه پسرش از هیچ -



www.taakroman.ir  

 
  

 
143 

 

 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 !شد

 منظوری که از این حرفت نداری؟ -

 :هایم زینت دادمل*بمشکوک نگاهم کرد. عادی نگاهش کردم و لبخند آرامی روی 

 کنیم. باید منظوری داشته باشم؟نه جانم، اول صبحی داریم اختالط می -

 .نوچی گفت از روی تشک بلند شد

 .دور بزنیم بعد بیایم. کلی کار داریمپاشو، پاشو انگار خواب به ما نیومده. بریم یک -

 :پایم را ماساژ دادم و گفتمهای ساقکردند. با د*ر*د و عجز ماهیچهپاهایم من را یاری نمی

 میشه یکم دیرتر بریم؟ -

 .اش را روشن کرد و نگاهی انداختگوشی

 .ساعت االن هشت و نیمه. تا بریم و بیایم شده یازده. زودباش، زودباش -

 مگه جاسم دیروز نرفت خرید؟ -

 .بستهوفی کشید و با کشی که دور مچش پیچیده شده بود موهای نسبتابلند قرمز رنگش را 

 .هانه، یعنی آره. اما خرید کلی نکرده. درحد گوشت و روغن و این -

آورد. کرد و موهایم را به پرواز در مینازک پنجره عبور مییکردم. باد گرمی از میان پر*دهدرک نمی

 .هایم را مالیدمچشم

بزرگ خود تو رئیس ها رو انجام بدیم؟ مگهتری نداریم؟ چرا باید خرید و اینمگه ما کارهای مهم -

 !ی اون موادها نیستی؟ واقعا این کارت خارج از تحمل و باور منهمعامله

کردم؟ زانوهایش لرزید اما جاپایش را م*حکم نگه داشته طور حس میهایش لرزید یا من اینمردمک

 :عمیقی کشید و گفتبود. نفس

باشم؛ یادم نباید بره که آخرش من  چیزهمهآدم کثیف و بیجانی باشم، حتی اگر یکحتی اگه یک -

 !زنم و نقش من چیهیک

رویش ایستادم. دست به ک*م*ر شدم و با پوزخند زدم به طرز فکرش. از روی تشک بلند شدم و روبه

 :تمسخر گفتم

ای که تو و بقیه همکارهات مواد بهشون ها پشمکن؟ اون عدهی زناِ، واقعا؟ االن فقط تو زنی بقیه -

 .کنید، زن نیستن چغندرن. حق حیات ندارنزندگی محوشون می میدین و از
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 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 .شرت نازک سفیدرنگش را در مشتش گرفت. خندید. با د*ر*د و تمسخر خندیدتی

 فهمی؟تو چه می-

 .ترام گذاشتم. باد، سردتر انگار شده بود و فضای اتاق سفیدرنگ، تنگی س*ی*نهدستم را روی قفسه

 !فهمممن چه می -

 :کرار کردمدوباره ت

 !فهممآره، من چه می -

اش کوبیدم. با صدایی مرتعش ی س*ی*نهام بود، به قفسههمان دستی که روی قفسه س*ی*نه

 :گفتم

دختری بود توی ته بازار زمانی یکخواستی از خودم بگم. باشه میگم! یکدیشب چی گفتی؟ آها می -

دختر. اسمش رو گذاشت شوهر مواد فروش داشت و یکتبریز به دنیا اومد. مادر اون دختر از دار دنیا یک

کرد معنی اسمم باعث میشه سرنوشتم مثل خودش نشه، اما واقعا اشتباه دونی چرا؟ فکر میآیرال. می

کرد. کدوم آدمی رو دیدی که با معنی اسمش، با اسمش، از این دارالمکافات نجات پیدا کنه؟ واقعا می

کم داشتم میشدم ها بودم. یعنی کمزنی، چون منم جزء همون زنمی عجبیه که تو این حرف رو به من

 ...فهمی. توفهمم. اما گوش کن... تویی که نمیهنا. اره من چه میمثل او

معطلی هایم را مشت کردم و پو*ست ل*بم را کندم. او هم بیی حرفم را نگفتم. به جایش دستبقیه

 .پوزخندی زد و به سمت حمام کنار در رفت

هایم هم از دستم در رفته بود. زندگی از شمار پوزخند زدنم از دستم در رفته بود. شمار گرفتگی رگ

 دستم در رفته بود. چرا؟

خورد. دارالمکافات عجب چیزی است. هرچقدر هم فرار کنی عمان ذهنم را میچرایی به وسعت خلیج

 .کندها رهایت میسیل گرهگذارد و بین ای که دلش بخواهد تو را میباز هم همان نقطه

پشتی بدک نبود. ام. به سمت پنجره رفتم و بستمش. حیاطای شد روی مغز خستهشر شر آب مته

 .مشرف به دریای سبزآبی عمان بود

دیشب نتوانستم دقیق ببینم. فقط توانستم صدای جذر و مد دریا را بشنوم و عطر ماهی و دریا را حس 

ی تمام ه مشت شد. پیشانی دردناکم را روی شیشه گذاشتم. به اندازهاختیار دستم روی شیشکنم. بی

 .های دریا خسته ام، اما هستمماهی
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 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

*** 

 

کرد گرداندم. خندیدم و زبانم را طرفش دراز کردم. سرم را به طرف پسر کوچکی که با اخم نگاهم می

 .انداختگ*ردنش ای نداشت اما صدایش را پسرنگش سرخ شد. قد و قوارهصورت سبزه

 !بابا -

 :پ*اره کر*دن با گلشیفته بود، اخمی کرد و غریدزبانی و تعارف تیکهپدرش که گرم چرب

 !برو ساحل بازی کن بچه -

ای را نشان گلشیفته داد و با آب و تاب دوباره مشغول صحبت شد. ناگهان سپس با لبخند، کاله حصیری

پایم را ماساژ از د*ر*د بستم و جای دردناک ساقهایم را پایم خورد. چشملگد نسبتامحکمی به ساق

 .دادم

ساحل مشغول دویدن بودند، بازی هایی که ل*بپسرک پیروزمندانه نگاهم کرد. برگشت برود تا با بچه

 .گردنی محکمی که به گ*ردنش زدم، دومتر جلو پریدکند اما با پس

 !وجبی پرروزدی ضربتی، ضربتی نوش کن نیم -

 :زد و با صدای بلند گفتر*د و بغض و خشم دو دو میهایش از د*چشم

 !پیرزن تهرونیفکر کردی کی هستی ننه -

ام را م*حکم دور نخی آبیاش هم نتوانست خشم من را بخواباند. شالی شیرین جنوبیحتی لهجه

 :ای گفتمگر*دنم پیچیدم و با لحن نه چندان دوستانه

 .خوادت دعوا میوجبی، نفهمی و دلکه توی نیممثل این -

 ترسوم؟برو بابا فک کردی من ازت می-

ی فرود آمدن روی گ*ردنش بودند، اما با صدای گلشیفته به خودم آمدم و با صورتی هایم آمادهدندان

 :گر گرفته به طرفش برگشتم

 چی شده آیرال؟ این چه وضعیه؟ -

 :نگاه کردم و گفتمتربیت ی پنجه کشیدن است به آن پسر بیای که آمادهمثل گربه

 !هیچی گلی، بریم دیگه -

 :نخی سفیدش کشید و گفتدار کنار گلشیفته ایستاد . دستی روی پیراهنمغازه

 صبّح چابهّار ل*ذت ببرید؟خواید از هّوای خنک اولها، نمیخانوم -



www.taakroman.ir  

 
  

 
146 

 

 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

ته را زد. دست گلشیفخورد. سرم به شدت نبض میکرد. حالم داشت بهم میکلمات را غلیظ تلفظ می

 :گرفتم و گفتم

 .ممنون جناب، لطفا یکمی هم روی تربیت این بچتون کار کنید. روز خوش -

دست گلشیفته را کشیدم و هرچه توان داشتم توی بازوهایم ریختم تا او را از آن سوپرمارکتی کوچک 

 .کنار ساحل دور نگه دارم

 :هایش را از توی دستم کشیدناگهان دست

 دختر آروم. چته؟ -

 .جا نیایم خریدهیچ، فقط دیگه این -

 :جا کرد. نالیدها را در دستش جابهپالستیک

 .بیا چندتاشون رو از دستم بگیر -

 :حوصلگی از دستش گرفتم. زیر ل*ب غر زدمبا بی

 .تربیت، فکر کرده هم سن خودشمی بیپسره -

 !هوم. نه که تو زبونت رو برای اون دراز نکردی -

 :هایش خیره شدم و باناباوری نالیدمبا استفهام به چشم

 !نگو که دیدی -

اش از روی موهایش رفت. شال صورتیهای کنار ساحل، آرام راه میها و سنگبلند قهقهه زد و روی شن

 .دادافتاده بود و باد دریا، موهایش را تکان می

 .گردنی م*حکم زدیپسلگد جانانه خوردی و یکآره دیدم. تازه دیدم یک -

 ای که گفتین کجاست؟صال ولش کن. خوب کردم. راستی این سولها -

 .هایش را تَر کردهایش را گرد کرد. ل*بچشم

 .ها نیست که. نزدیک مرزهاوها. این نزدیکی -

 :ی ل*بم را با دندان خاراندم و پرسیدمگوشه

 خواید برید؟چجوری خب می -

ا روی تخت گذاشت و دست به ک*م*ر شد. ها رهای ساحلی رسیدیم. پالستیکنزدیک یکی از تخت

 .کرد. بدتر از هر زمانی نفسم تنگ بودشرجی بودن هوا حالم را خوب نمی
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 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 .ذره. منم توضیح بدم بعد بریم خونهبشینیم یک -

چوبی های نسبتا سنگین خودم را روی تختی تایید تکان دادم و دو تا پالستیکسرم را به نشانه

 .گذاشتم

شاهکار بود! دستی رویم خیره شدم. شاهکار نبود، کمی بیشتر از خیلیای و سبز روبهبه دریای سرمه

 .جلوی صورتم تکان خورد

 !حواست هست؟ -

سردی که ی بله باز سری تکان دادم. عرقهایم نشست و به نشانهای روی ل*بلبخند نه چندان واقعی

 :م. چهار زانو نشست و گفتکردریخت را حس میفقراتم فرو میالنخاع تا ستون از بص

جا به قول جا غیر از تهران بفرستیم. مشهد، تبریز، اصفهان. این سهسوله تا خرخره پُره و ما باید به سه -

 .هامونهخودمون شعبه

 :خندید و ادامه داد

کردی رو انجام گاماس بفرستیم نه پشت سرهم و تو همون کاری که تو تهران میپس باید گاماس -

 !لِوِل باالترولی یکمیدی، 

ام ریخته بودند. دهانم را کج کردم و ام را بهم ریخته بود. انگار اسید درون معدههوا، معدهرطوبت

 :پرسیدم

 جا داره؟نفهمیدم. کار تهران چه ربطی به این -

 :کش و قوسی به ک*م*رش داد و گفت

 .کنی. کارت مثل من سخت نیستها کار مییعنی با سیستم و این -

 :من هم مثل او چهارزانو نشستم. با آب و تاب ادامه داد

گفتی. روی هر بسته باید ردیاب بزارم تا بفهمیم به اگه کار منو داشتی، روزی صدبار غ*لط کردم می -

 .ها اعتباری نیسترسه یا نه. به این آدممقصد می

 :دست گرفتم و تکان دادمی مانتویم را در رنگ خورشید پرنورتر شده بود. یقههای طالییاشعه

 .میرمجوری بمونیم من میبقیش رو یا تو ویال بگو یا تو راه، این -

 .ها به راه افتادماش گذشتم و با همان پالستیکاز زیر نگاه پُر خنده

دونی که اعتماد کردن تو این دور و زمونه زاریم تا مارو دور نزنن؛ میگفتم، ردیاب میآره داشتم می -
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 .سفید بدی و حکم مردن و زمین خوردنت رو امضاء کنییعنی چک

داشتم. از جایی که بودیم تا ویال راهی نبود اما جان من باال آمده بود. با نگرانی نگاهم با عجز قدم بر می

 .کرد

 .جوری پیش بره گرما زده میشیزودتر قدم بردار کم مونده برسیم. این -

که ضعفم سد راهم نشود، سری تکان دادم و دستم را به ینسنگینی نفس کشیدنم آزارم داد. برای ا

 .دادکشید و سرعت به پاهایم میهایم را میدست او سپردم. دست

دار کردم گرمی و دَمخورد زردی آسمان بود و تنها چیزی که حس میتنها چیزی که به چشمم می

 .بودن هوا بود

 .شتی نخل کنار در ویال نگه داگلشیفته مرا زیر سایه

 .زیر این سایه وایسا من در ویال رو باز کنم -

ام بود. کاش زودتر به خانه برسیم. گلشیفته خنک تنها خواستهعمیق در هوایهایم را بستم. نفسچشم

 .ی جاسم گذاشتها را کنار در خانهکیسه

شیفته خودش را کوچک ویال بود. با اخم به ما نگاه کرد. گلچشم چرخاندم. جاسم مشغول آبیاری بیابان

 :باد زد و با عجله گفت

 .ها رو بیار خونهاین -

ماه پیش همین وضع را داشتیم، همان سه-ساله گرفته بود. پوزخندی زدم. دوی پنجدست مرا مثل بچه 

 .ام را پُر کرده بود، ولی برعکس االناش خانهصعنتیموقع که بوی ا*ل*کل

دوست نداشتم. با فراغ باز خنکی پذیرایی را در آ*غ*و*ش  در خانه را باز کرد. نابودی با گرما را

 .طور آن وسط ایستاده بودم تا هرچی گرما در تنم رسوخ کرده بیرون برودکشیدم. همان

 .گلشیفته روی مبل نشست

 .جور واینستابیا بشین، اون -

 :ره شده بود، گفتگچ بری خیطور که به سقف بینشستم. انگشت پاهای دردناکم را ماساژ دادم. همان

 ای؟ سوال نداری دیگه؟امروز کار داریم. آماده -

 .بلعیدندسوال و عالمت سوال مرا داشتند مینفسی بیرون فرستادم. کلی

 . ...چرا، سوال دارم -
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 :چشم از سقف گرفت و سری تکان داد

 .ربات بشیبپرس، تا قبل از اومدن ساالر باید یک -

 .دهانم از تعجب باز ماند

 !هنگ -

 :بردند. آرام ل*ب زدها را به آشپزخانه میی کیسهچشم به جاسم دوخت که همه

 .رباتیعنی باید مطیع ما بشی، مثل یک -

 .نگاه پرتمسخرم را به اویی که حواسش به من نبود، دوختم

 !بله حتما -

حس ترس و کند که نگاهم را به جاسم دوختم. او هم یعنی ربات ساالر است؟ آخر جوری رفتار می

 .شودتر میاضافی بودن در آدم پررنگ

شناسی کردم. عجیب بود. حتی منی که در آدمطور فکر میکه من اینشبیه اهالی چابهار نبود، یا این

 .حرف ندارم، نتوانستم این سرایدار را بشناسم

 :سری تکان دادم و گفتم

 گلشیفته؟ -

 !بله -

 من چیکار کنم االن؟ -

 . ...بیان بزار این سه تا -

 .روی من بود بیرون آمد. با تعجب ابرویی باال انداختمناگهان ساالر از اتاقی که درش روبه

 .ترتون که اومدبزرگ -

 .پوزخندی زد و برگشت

 .ظهرتون بخیر آقای مرداسی -

چشمانش دیگر روشن نبود. گویا ابری روی چشمانش نشسته بود و تیره شده بود. رفتارهای میشی

دعوای بزرگ است؛ تشر و عجیب بود. مثل قبل مطیع نبود، انگار کارهایش برای شروع یک گلشیفته

گ*ردنش را خاراند و با لحنی هایش شده بود. ساالر پشتهای اصلی حرف زدنکنایه و طعنه رکن

 :عاری از هرگونه احساس پرسید
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 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 چیکار کردید؟ -

م؛گلشیفته پوزخند زد... بلند شد، نگاهش را شمارش معکوسم را روشن کردم. روی مبل بیشتر فرو رفت

های منتظر ساالر دوخت. دوباره پوزخند زد کوچک کنار میز عسلی انداخت، نگاهش را به چشمبه گلدان

 .ثانیه ل*ب گشود و باالخره بعد از چه

 رفتیم بیرون خرید. باید توضیح بدم خرید چیه؟ -

پروای گلشیفته نگاه کرد. دستش های بیخیره به چشمشمارش معکوسم هنوز تمام نشده بود. ساالر 

 .حرکت خودش را به گلشیفته نزدیک کردکمی مشت شد. نفهمیدم چی شد که با یک

 .قدری بد که دوست دارم روت عوق بزنماز وقتی ساشا مرده خیلی اخالقت بد شده. اون -

 .های گلشیفته را حس کردمآتش درون چشم

 ند شدن اخالق من به کسی ربط داره؟چه ربطی داره؟ اصال گ -

 .دار بودن فکش بیشتر خودنمایی کردنمایی زد، زاویهلبخند دندان

دار کنه خیلی به من ربط آره، مثال این اخالق گندت کار منو خ*را*ب کنه و بلیط بختم رو خدشه -

 .کنهپیدا می

حس ساالر در گردش و صورت بی ی گلشیفتهی گر گرفتهوالیبال بین چهرههایم مثل توپی چشمکره

 .هایش را تر کرد. آتش نگاهش خاکستر شده بودبود. ل*ب

 بینی و حوصله بر شدی. جمال کوش؟ پیداش کردی؟تو هم خیلی غیرقابل پیش -

های گشاد شده سعی داشت به عمق افکار گلشیفته برود اما با شنیدن سوالش دست از ساالر با چشم

 .ارش گذشت و روی مبل کناری گلشیفته نشستنگاه کردن کشید و از کن

 .عین آب رفته تو زمین. نیست -

 .های قالی را شمردمهایش خیره به من بود. سرم را پایین انداختم و گلمیشی چشم

 .اِ، خانوم نوری -

 :تمسخر لحنش را نادیده گرفتم. با طعنه گفتم

 !بله، اینه آقای مرداسی نه اون دیشبی -

ایش فرو کن سرمهتای ابرویش را باال انداخته بود. دستش را در جیب گرمن کردم. یکپوزخندم را پنها

پوزخند صدادار نخ سیگار بیرون کشید. عطر سردش مشامم را کیپ کرده بود. این بار یکبرد و یک
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 :تحویلم داد

 !ی دیشبصحیح، این هم خانوم نوری ما؛ نه اون مادر مرده -

را نشنیدم، وقتی قلبم از این حرف به فریاد در آمده بود! گلشیفته نگاهی  هایمصدای قفل شدن دندان

 :بین ما رد و بدل کرد و میانجی شد

 خ*را*ب کردن داریم. مگه نه ساالر؟خب کلی کار داریم. کلی خانه -

 .کرد. دوست داشتم چنگی روی صورت ساالر بیندازمبا عجز نگاه می

 !ساالر با توام -

 .بین دو انگشتش گرفتساالر سیگار را 

 .دقیقه صبر کنچند ها رو از انبار میارن، یکفربد و امیر دارن وسایل و سیستم -

 خوبه، سوله رو چیکار کردی؟ -

 .ورن. حواسشون هستهامون اوندوسه نفر از بچه -

 .نمایی زدگلشیفته تابی به گ*ردنش داد و لبخند دندان

 !برهر میپس همه چیز اوکیه و در آرامش به س -

 :عمیقی کشید و گفترنگش را چ*ن*گ زد. پکساالر موهای مشکی

 اره -

دادیم، سر در بیاورد. از دودو زدن کرد تا از کارهایی که من و امیر انجام میفربد تمام تالشش را می

ال کرد و سوی کوچک را تنظیم میاش بین دستان در حال تایپ من و امیری که ماهوارههای عسلیکره

 :های مکررش، مشخص بود

 "اینی که شبیه کرنومتره چیه؟" "خوای چیکار کنی امیر؟با این ماهواره می" "این برنامه چیه؟"

 :حوصله و صورتی درهم گفتمام زدم و با لحنی بیچنگی بین موهای مشکی رهاشده

 !زارید من و امیر به کارمون برسیم؟ امیدوارم درک کنیدآقای فربد؛ می-

شصت هر دو رنگش را پایین کشید و انگشت ی تیشرت آبی زنگالیزد. لبههایش تندتند نبض میشقیقه

 .دارش فرو بردمشکی مارکدستش را در شلوارک

چرخاند، همان حال که سَری ماهواره را می چرخاند. درروی پنجره میی کوچکی را روبهامیر ماهواره

 :گفت
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 د؟سبز خورآیرال نگاه کن ببین تیک -

 :تاپ کنارم کج کردم و گفتمسرم را به طرف لپ

 !نوچ، فعال داره کانکت میشه -

تاپ را به محافظ کوچک سفیدرنگ برق روی میز وصل کردم. چهار زانو روی های شارژر هر دو لپسیم

 :فرش نشستم و با لحنی غیردوستانه به فربد گفتم

 بهم نزنید؟ی من رو میشه انقدر با نگاهتون تمرکز نصفه نیمه -

 .اهمیت به دستگاه کرنومتر شکل در دستم نگاه کردمهای سرخش نشست. بیپوزخندی روی ل*ب

 ای که ساالر گفته هنوز عصبی هستی؟«مادر مرده»نکنه بابتت اون  -

 کرد؟پایم د*ر*د میآیرال، خودت را کنترل کن. چرا رگ

 !زنید برام مهم نیستهایی که مینه، اصال حرف -

 .دادهای عسلی فربد این اجازه را به من نمیستم اهمیت ندهم، اما برق خباثت چشمخوامی

 !شنوی، می لرزههات وقتی این حرف رو میمشخصه، حتی دست -

بیخیال شو، اهمیت نده، حداقل این بار خودت را کنترل کن. حتی نتوانستم خودم را امید به آرامشِ هر 

 : بردم و گفتمچند کوتاه دهم. سرم را با ضرب باال

روی من، روی مبل لم بدید؛ پیش ساالرخان یا گلشیفته برید. اصال که روبهبه نظر من به جای این -

 .جا، دور و بر من نباشیدهرجا! فقط این

تاپ امیر به نمایش درآمد انداختم و توجهی به ایول گفتن ی لپسبزی که روی صفحهنگاهی به تیکنیم

 :وار، طوری که فقط فربد بشنود، گفتمپچچامیر ندادم. آرام و پ

 !های ترو تمیزت سالم توی دهنت بمونهچون واقعا هیچ تضمینی نمیدم این دندون -

عضالت پاها و بازوانش پیدا بود. تا این حد حرف من باد پا روی پایش انداخت. ورزشکاری بودنش از فرم

 هایش نشست؟هوا بود که باز پوزخند روی ل*ب

 ...خوایکنی متفاوت خانم؟ میچیکار میمثال  -

 :حرفش را قطع کردم

سر من نذار چون گند که بدنت خارش داره، گوشات هم مشکل داره. سربهگفتم که! انگار عالوه بر این -

 .زنم به کارتونمی



www.taakroman.ir  

 
  

 
153 

 

 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 :غرید

 .کنیتو خیلی غ*لط می -

 .گرفتمشکنی دهم، اما با حرف امیر زبان به د*ه*ان خواستم جواب استخوان

 !چتونه؟ -

 .امیر موهای بلندش را پشت گوش انداخت و نگاهش را بین من و فربد رد و بدل کرد

 .روی پنجره را کمی گرداندی کوچک را روی میز عسلی روبهماهواره

 آها، االن فعال شد. چرا زودتر نمیگی آیرال؟ -

 :کردمجوشید این کار را میمیام را کمی باال پایین دادم. اکثر مواقعی که خ*ون در بدنم شانه

 .مگس دور و برم بود، حواسم نبود -

 .ی موهایم را کنار زدم و با چشمکی کوتاه پرسیدمحلقه

 این االن چیه؟ -

 .بادی به غبغبه انداخت و کنارم نشست

های کنترل راه داخلی و ای که تمام سیستمی کامال حرفهبرنامهاین برنامه ساخت دست امیره، یک -

 !کنهمرزی کشور رو نشون میده و کنترل می

رنگ را رنگ بلند شد و کنار امیر نشست. امیر هدفون مشکیجا شدم. فربد از روی مبل فیلیکمی جابه

 :روی گوشش گذاشت و ادامه داد

 !های کنترل راه رو مختل یا قطع کنیمتونیم سیستمبا این برنامه هر موقع که خواستیم می -

 .راندمام را خاچانه

 کنی باهاش؟اهوم، فهمیدم. چطوری کار می -

 :های سیاهش پر از غرور شد. موس را در دست گرفت و گفتچشم

 ...بینی؟این گزینه رو می -all ...کنی وزنی بعد تعداد ساعت رو انتخاب میرو می -

 .نمایی زدبا شعف به طرف صورتم برگشت و لبخند دندان

 !و تمام -

 :ریشش خیره شدم. تکرار کردم صورت بدون تخندیدم و به 

 !ت مام-
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

هایش را در پایم فرو برده و رگم را در دست گرفته؛ نبض پایم ناگهانی گرفته بود. انگار گرگی پنجهرگ

خواست گوشت دستم را گ*از بگیرم. د*ر*د تمام هوس و حواسم را تندخون را حس کردم. دلم می

 .مختل کرده بود

 !آیرال -

 .هایی از د*ر*د بسته شده به دنبال صدای پوزخندی گشتم، اما نبودبا چشم

 .آیرال -

هایم، دیگری مملو ناگهانی رگتفاوت دو صدا بارز بود؛ یکی پُر از خباثت و شادی از دردی که از گرفتگی

 !ایاز نگرانی مثال انسان دوستانه

 .پام گرفتهذره رگِ خوبم، فقط یک -

 :رد و گفتریزی نثارم کامیر چشمک

تونی پاشی. بشین ریم آشپزخونه خوردنی بیاریم؛ مسلما تو با این د*ر*د نمیخوبه، من و فربد می -

 .ها رو چک کندوربین

اش را پاک کرد و بلند شد. پشت کرد و به سمت آشپزخانه دست عرق نشسته روی پیشانیفربد با پشت

 .پا تند کرد

رویم کمتر و کمتر یادم ی روبه*ر*د پایم با دیدن صح*نهجا کردم. دکوچک را در دستم جابهموس

 .رفت

نخل سبزرنگ ایستاده بودند. گلشیفته مدام دستش را با یای زیر سایهگلشیفته و ساالر پشت سوله

که با عصبانیت چیزی را کوبید، گویا عصبی بود... یا اینی ستبر ساالر میعصبانیت به تخت س*ی*نه

 .کردثابت می

باریک روی ل*بش جاخوش کرده بود. سیگار وینستوناالر پوزخند داشت، و مثل همیشه یکاما س

های گرد شده به ساالر نگاه کرد، تصویر دوربین مداربسته را زوم کردم. گلشیفته عقب کشید و با چشم

 کرد اما رنگش را تشخیص ندادم،مانتوی گشاد و نخی با تصاویر و اشکال نامنظم چشم را خیره می

 .هرچه بود، سیاه و سفید بود

سیگار آتشین و ساالر، عمیق پکی به سیگارش زد و دستی در موهای پر پشتش برد؛ ناگهان ته

 .دست گلشیفته که بر روی دستش نشسته بود خاموش کرداش را از ل*بش برداشت و کفگداخته
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

ستگاه مخلوط کن هم خاموش چیز انگار با این اتفاق در سکوت به سر بردند. حتی صدای خِرخِر دهمه

 .های لرزانم را به سمت گر*دنم بردمشد. دست

پرید. با بغض به دستش خیره شده بود. حس کردم، د*ر*د و نفرتش را از پشت گلشیفته باال پایین می

 .تاپ حس کردممتری لپی چند میلیاین شیشه

مت ساالر برداشت. ساالر را دیدم. اش قدمی به سدردش را حس کردم. با پایی ناتوان و ضعف کردهعمق

ای به گوش او سالمش خواست سیلیتر از هر زمان، اما احساسش را نفهمیدم. گلشیفته با دست واض

بزند، اما دستش اسیر چنگال ساالر شد. تصاویر سیاه و سفید بودند، اما سرخی ناشی از حرص و 

 .عصبانیت هردویشان را حس کردم

امیر دوربین را عوض کردم و تصویر جلوی ساختمان سوله را روی صفحه پخش ی فربد و با صدای خنده

 :کردم

 !فرنگی و شیر و بستنی و یخ... به بهتوت -

 .امسوراخ شده بود از فرط باال پایین شدن اسیدمعدهگلویم سوراخ

 .خورممن نمی -

رنگش و خنکی صورتی خوشای را کنار زدم. حتی ای استوانهصدایم را هم حتی نشینیدم. لیوان شیشه

رنگی را روی ل*بش گذاشت. فرنگی ترغیبم نکرد. فربد نی شیشهتوتیخ و شیرینی بویبوی

 .چشمانش پوزخند معناداری بود. نفهمیدم منظور آن دو گوی مضخرف راته

 .ست! از صورت من چیزی عایدتون نمیشهها سه شنبهآقای فربد، دیدنی -

 .دنم را سیخ کرده بود. وای به حال گلشیفتهبسیگار، موهایسوز آن ته

 :اش را نوشیدخندید و قلوپی از نو*شی*دنی

 داری میگی دیدنی، تو دیدنی هستی مگه؟ -

اش در تضاد بود. مشخص بود بلندش با صورت مردانهگرداند. موهایمیل مدام نی را در لیوان میامیر بی

 .ی بحث تازه را نداشتحوصله

هایم پیدا نمیشد و در این باد رنگم را پاره کنم. هوا در ریهی مشکیشرت دخترانهتیی کاش میشد یقه

 !خنک کولرگازی هم هر چیزی بود جزء هوا

 !انرژی کار کنی کهتونی بیقلوپ بخور. نمیبابا یک -
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

انگار از ته کردم. با صدایی که آید، مسلما باید بیاید. اما این آسودگی فربد را درک نمیاالن گلشیفته می

 :چاه آمده، گفتم

 !امیر -

 :ای گفتسرفهسرش به سرعت باال آمد و با تک

 بله؟ -

 .گفتمباید می

 . ...کردم. یهو دیدم آقای مرداسی و گلشیفته دعواشون شد وها رو نگاه میداشتم این دوربین -

 .های مشتاق فربد عجب برقی داشتندچشم

 .دست گلشیفته گذاشتسیگارش رو روی و آقای مرداسی ته -

گلوی امیر را دیدم. صدای هورت کشیدن فربد را هم شنیدم. فقط این را نفهمیدم باال پایین شدن سیب

حس واکنش ناشی از حرکت ساالر است و این فقط یکام. شاید ترس نبود و تنها یکچرا ترسیده

 .دوستانه استانسان

 :هایم کشیدمزبانم را روی ل*ب

 ه نه؟عجیب بود، مگ -

کرد و ی آبمیوه را با نی کنکاش میذره ته ماندهاهمیت داشت ذرهبا تمسخر به فربدی که بی

 .نوشید، نگاه کردمهورت میهورت

امیر لیوانش را روی میز گذاشت و روی مبل رسماً وا رفت. د*ر*د هنوز در پایم بود اما مانع بلند شدنم 

 .امیر نشداز روی زمین و نشستنم روی مبل، کنار دست 

 !امیر -

 :دستش را در موهایش کشید و گفت

 مطمئنی دیدی؟ -

 گفت؟فهمید چه میمی

 !هام دیدممگه کورم؟ با همین چشم -

 :خیالی گفتفربد لیوانش را کناری گذاشت و با بی

 .امیر، این چیزها عادیه -
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 :بعد رو به من گفت

جا جهنمه و این اما شاید این رو نگفتن که همه ها بهت راجب به جهنم حرفی زده.احتماال یکی از اون -

 .سازیم، پس یا باید بسوزیم یا بسوزونیمماییم که بهشت می

 .کنندبینند یا در رویاهایشان سیر میها یا فیلم زیاد می توقف. ایخندیدم. آن هم بلند و بی

ن. یعنی چی جهنم و های فانتزی تخیلی تحویل من ندیجهنم رو شنیدم ولی خواهشاً انقدر حرف -

 .هافالن و این

ای که من و امیر روی آن نشسته بودیم نشست؛ آن هم درست چفت نفرهبلند شد و به سمت مبل سه

 :هایم را ریز کردم و او را برانداز کردم. پاهایش را روی مبل در هم قفل کرد و گفتدر چفت من! چشم

. به هزار زحمت خودت رو هرچند کم، باال کشوندی. پول و پایین شهری هستیآدم بیفکر کن. تو یک -

 حاضری بخاطر یکی دیگه همین ترقیت رو خ*را*ب کنی یا بفروشی یا از دست بدی؟

 :دست، چشمم را مالیدم بعد روی صورتم کشیدمبا پشت

 !فهممنمی -

 :بار بدون پوزخند گفتاین

دونی. ساالر ی که هرجا رو جهنم میقدر جهنم بودجهنم نبودی که قدر بهشت رو بدونی، یا اون -

ی ما از جهنم پاشدیم اومدیم. بهشت ساختیم از د*ر*د و رنج و همینه، من همینم. نادر همینه. همه

هایی که بخاطرش خ*ون دلمون ها ستونزاریم بخاطر سست شدن بعضیخوایم و نمیضعف بقیه. نمی

 !رو خوردیم، رو سرمون خ*را*ب بشه

 !دم. پوزخند زدم به طرز فکرشانهایم را کج زل*ب

 یعنی، حاضرید بخاطر آسایش و رفاه خودتون؛ بقیه رو بسوزونید؟ -

 :های سیاه و پر سوالم خیره شد. م*حکم گفتقاطع، در چشم

 !حاضرم بخاطره آسایش و رفاه خودم، بقیه رو بسوزونم -

 !خود... خودش

 !آیرال این قانونه بقاست -

های سوالی روی چشمزدم. از بین آن دو نفر بلند شدم. دست به ک*م*ر روبه بار به امیرریشخندی این

 .شان ایستادم
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 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 .کنمدونم این شرط بقاست، پس منم برای زنده موندن خودم؛ بقیه رو خاکستر میآره می -

توانستم. دلبری و دوز و کلک و مکر زنانه را ای روی ل*بم نقاشی کردم. نمیلبخند دلبرانه و مسخره

 .هایم محو کردمنیمه را هم از ل*بدانستم و بلد نبودم. موفق نبودم. همان نصفهمین

های فربد را بفهمم صدای در آمد. اول ساالر هنگ بودن امیر قابل درک بود اما تا خواستم معنای چشم

رد. کطور طلبکارانه نگاهمان میوارد شد. هجوم نفرت بیشتر را در وجودم حس کردم. هنوز هم همان

زد. گلشیفته او را با دست کنار زد و وارد کرد وقتی پوزخند میریشش خودنمایی میخط عمیقی زیر ته

خانه شد. دستش بانداژ شده بود، از پشت سیستم نفهمیدم اما االن بیشتر به عمق شکستگی و نفرت 

 .هایش پی بردمدرون چشم

 گلشیفته؟ -

نفر باقی سرم را خاراندم و به سهق مشترکمان پا تند کرد. کفهای فربد اهمیت نداد و به اتابه صدا زدن

 .مانده در سالن نگاه کردم

قل آب درون کتری شنیده نمیشد. ساالر با آن هیکلش از کنارم ها و قلهیچ صدایی جز نفس کشیدن

 .ها بود؛ پس جای پوزخند زدن داشتممثل روح رد شد و روی مبل جاخوش کرد. پشت به آن

 چی شده؟ساالر  -

 !به شما ربطی نداره -

امیر متعجب از جوابی که گرفته بود و من شوکه از خونسردی ساالر و فربد پوزخندزنان از جو راه 

 .افتاده

 .نفر هیچ ارتباطی نداره تا وقتی که من بخوامبه شما سه -

 !روتهی نادر روبهکارهجان، ساالر یادت نره همهای -

 .ز شده کردی ساالر قرمچشمکی هواله

کس؛ یعنی نه به توی پادو و نه به نادر که نفهمیدی فربد! وقتی میگم ربطی نداره به هیچمثل این -

 !گرسنه به آدم زل نزندماغ! تو هم برو پیش گلشیفته، عین سگموی

زد در حتما مواد به او نرسیده بود، عیبی ندارد! معتاد است دیگر. پوزخندی زدم. گ*ردنش چشمک می

 .تم شکسته شوددس

بزرگ به دست کسی خ*را*ب شدن که هایهای شاهی کاخوقت یادتون نره آقای مرداسی، همههیچ -
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 .تر از قدتون باشیدهای بزرگانتظارش رو نداشتن. لطفا مراقب اون حرف

و ریخت بار با فراغ باز از اتاق بیبازی را داشتم که حریف را کیش و مات کرده است. اینحس شطرنج

خواست مثل گلشیفته سیگارهایش را روی دست و بالم خاموش کند، قیافه دیدن کردم. اگرم می

 .ارزیداشکالی ندارد. به درک! به این حرفی که زدم می

 !زد. یاس، ناامیدی، نفرتروی آینه مثل مجسمه ایستاده بود. در چشمش یاس موج میگلشیفته روبه

 گلی؟ -

 !زننکسایی که ازشون بدم میاد به این اسم صدام مینفر از بهم نگو گلی! سه-

 .مترحم نگاهش کردم. در را به آرامی بستم

 .خورهجمال، ساالر، ساشا! حالم دیگه ازشون بهم می -

 چرا بدت میاد؟ -

 .اش خیره شد. خمیدگی ک*م*رش را دیدمدست ورم کردهبا غم و بغض به پشت

 !موندم. الاقل وضعم بهتر از االن بودمولوی می بستی کوچیک ته بنکاش تو همون خونه -

 .هایمان نشاندمها و تشکنزدیکش شدم. او را کمی از آینه دور کردم و روی بالشت

 !خوای بگوهرچی می -

 .سرش را روی زانوهایش گذاشت

 !ها حل میشدی مشکالی آدماگه به حرف زدن بود همه -

 !حاال تو بگو -

 خوای بدونی؟ردم این رو میتا خرخره تو لجن گیر ک -

 .صورت گندم، گونش سرخ شد

خواستم خودم و ساشا رو فراری بدم قطر بعد دوتایی بریم که میخوای این رو بدونی بخاطر اینمی -

کانادا، نادر فهمیده به جمال امر کرده با اسنایپ گلوله بزنه وسط مغز کسی که دوستش دارم و منو باز 

خوای بدونی وقتی ساالر این رو فهمیده که حالل مشکالت شرکتش یا میروانی هردوعالمم کنن؟ 

 !توسط کی مرده، بعد رخ تو رخ من میگه دلیل مردنش تویی

تر از من هم وجود دارد را سوزاند؛ هرچقدر هم گریه کند هایش دلم را تا حدی که بفهمم بدبختاشک

 .باز هم دلیل بدبختی خیلی از آدم هاست
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سال داشتیم رو شکونده و دستم رو با سیگار رو بدونی که ساالر هرچی حرمت تو این دهخوای این می -

 د*اغ سوزونده؟

 :نالید

 خوای بدونی؟چیو می -

 .که بخواهم، پوزخندی روی ل*بم نشستبدون این

 !دیگه هیچی -

 .دست متورمش را کشیدم در دستم. چینی به ابروهایم دادم و به دست متورمش نگاه کردم

 سوزه؟می -

 سوزه؟جای دیگه میها بگم دستم نه، یکخوای مثل فیلمنکنه می -

اش قاطی شده بود. بانداژی که روی زمین افتاده بود را برداشت. در کسری از لبخند پرتمسخر و گریه

 :هایش را پاک کرد و غریدثانیه اشک

 .هنا رو دیدم و کشیدمور دختر! بدتر از ایپاشو برو اون -

 .ویش را از تن درآورد و روی زمین انداختمانت

 !اومدی آیرالکاش نمی -

 .آورد نگاه کردممتعجب به او که باند جدیدی از کیفش در می

 کنم؟چرا؟ مگه کاری می -

 .با بغض رویش را گرفت و مشغول باند پیچی دستش شد

 !واه! چته تو؟ دستت سوخته، مغزت نسوخته که -

های غرورش دیگر خبری نبود. گویا با سوختن ه را داشتند. از شعلههایش حکم مذاب سرد شدچشم

 !دستش، غرورش هم سوخته بود

 :هایم را کش دادمگوشه ل*ب

 خواستی بری؟ خب برو. نمیشه؟مگه نمی« این نیز بگذرد.»هیا: به قول خیل -

 .وار گفتای زمزمه "دلت خوشه"

 .دستش بود گرفتمسخت بود، اما چشم از اویی که مشغول بستن باند 

*** 
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 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 

 چی شده؟ چرا عین شیربرنج وا رفتی؟ -

کرد. نفسی بیرون فرستادم. هم صحبتی نداشتم وگرنه با فربد مارموز هم پایم گزگز میهمچنان کف

 : ای باال انداختمشدم. شانهکالم نمی

 .نه بابا، چیزی نشده. فکرم رفته به اون مطلب که خونده بودم -

 .هایش مخفی کردهایش را با نازک کردن پلکمیز برداشت. عسلی چشمپایش را از روی 

 چی خوندی؟ -

دریا به جای صدف، الماس ریخته باشن. نور ماه چابهار توی شب دیدنیه. انگار کفنوشته بود دریای-

 .درخشنتابه بهشون عین نور میمی

 .شخص شدهای روشن چشمانش مهایش را باال کشید و دوباره عسلی چشمکرکره

 .آها! این رو دیدم من، از عجایب خلقته -

 .اما فربد اگه وا رفتنم رو بپرسی برای این نیست. گلشیفته عین چی من رو از اتاق بیرون کرد -

ی تراس حَل ی کنار پنجرههایی که بخواهند خودشان را لوس کنند، خودش را روی کاناپهمثل گربه

کمرنگی ی گوش من! نزدیکش شدم و با اخمچه برسد به پر*دهلرزاند هایش زمین را میکرد. خنده

 :پرسیدم

 امیر کجا رفته؟ -

 .هایش موقف شدندموهایش را با انگشت دستانش عقب فرستاد. خنده

 .رفته از بیرون ساندویچ بخره. از شما دوتا زن، چیزی عاید ما نمیشه -

 :تای ابرویم را باال انداختمیک

دمون نمیشه، انگار آسمون خدا سوراخ شده و شماها افتادین پایین. آشپز همچین میگی چیزی عای -

 شماها نیستیم که! نگاه داره؟

ی این دو روز زد. اعتنایی نکردم. تجربههایش در گوشم زنگ میچشم از من گرفت. صدای ریز خنده

 .گیرندخندی، بُل میثابت کرده بود از آن دسته از آدم هاست که تا بهشان می

 :ی گوشم را خاراندم و پرسیدملهال

 ساالر خان کجاست؟ -

 .توی گلو سرفه کرد
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 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

ی کارها رو انجام رفته سوله. هدفش از آوردن ما چیه رو بفهمم خوبه. از وقتی ما اومدیم خودش همه -

 .میده، خرده ریزه رو ما! یا باید با شما دوتا کامپیوتری سرو کله بزنم یا با این جاسم

 :ام دادم. زیر چشمی نگاهی انداختم و گفتمچینی به بینی

 !ای نیستجاسم؟ اون که کاره -

 :اش را شنیدمقروچهصدای دندان

 !ی دقه به وهلل! یه من اخم بوده احتماال، بعد دست و پا در آورده! اخم و ریش و پشمی دقه! آینهآینه -

 .پیره دیگه، دست تنها هم هست. حق داره خب؛ عادیه -

 :وی کاناپه بلند شود که در کسری از ثانیه جیغم هوا رفتخواست از ر

ویال رو گز کنم... چشمت رو این خوام یه سر برم حیاطمواظب باش پات رو سیما نره! پا نشو می -

 !های مداربسته باشه، این ساالر خان نیاد کلم رو بکنهفیلم

 :ختممثل فنر از روی کاناپه بلند شدم. صدای غرغرش را پشت گوش اندا

 !ها کار من نیست، خانوم.... آهای. رفتی؟ درم م*حکم ببنداین -

ترسیدم باز مثل صبح بدحال شوم. در را نیمه باز رها کردم. از آن این پا آن پا کردم و در را بستم. می

ی رنگش با تنههای براق تیرههای زرد دیگر خبری نبود. دونخل حیاط خیلی به چشم میآامد. برگعلف

 .درخشیدها، مثل الماس میی نخلطالی

 آقا جاسم این نخال خرما نمیدن؟ -

گفت؛ انگار از همان اول اخمالو جا کرد و با اخم نگاهم کرد. فربد راست میشلنگ را در دستش جابه

 .زاده شده است

 !دَهَدنه خرما نَمی -

ی سقف خودم را زیر سایهگرفتم. اش شیرین بود اگر آن صورت درهمش را نادید میی بلوچیته لهجه

 .خانه پنهان کردم

 رسید؟قدر خشک و دلگیره؟ شما که این همه بهشون میمیگم، چرا این باغچه این -

 .کنمپول داشته باشهآادم، باغچه که سهله، بهشت درست می -

خیس ی آبی و سفیدش تر جاسم را ببینم. پیراهن چهارخانههایم کردم تا واضحبان چشمدستم را سایه

 :ی ریزی سر دادمعرق شده بود. خنده
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 .کردمتر از اون چیزیه که فکرش رو میترسیده بودم مثل صبح حالم بد بشه، اما هوا خنک -

 .طبیعیه، آدم هوا به هوا میشه. االن عادت کردین انگار -

 کنید عمو جان؟جا کار میوقته اینخیلی -

 .ف بدی زده باشمطوری گ*ردن کشید و خیره شد به من، انگار حر

 .ربطه جواب نمیدمهایی رو هم که بیمن عموجان شما نیستم. سوال -

 .اش را تغییر داد و پشتش را به من کردجهت آبیاری

 .مونه چی بهشون بگهوقت از سوراخ سوزن تو میرن، یه وقت از در دروازه تو نمیرن؛ آدم مییک -

 .ردهایم را سست کناگهان صدای فریاد فربد، زانو

 .آیرال، بیا بدبخت شدیم -

ی فربد مثل ی کش آمدن ندادم، مثال هراسان داخل خانه شدم. رنگ صورت برنزههایم اجازهبه ل*ب

 :کمرنگی روی ابروهایم نشاندمگچ خانه شده بود. اخم

 چی شده؟ ترسیدم لعنتی... چیکار کردی؟ -

اند فقط ل*بش را تکان بیرون از آب ماندههایی که کشید. مثل ماهیهایش میدو دستش را روی گونه

 :رویش ایستادمداد. صدایم را باال بردم و روبهمی

 تاپ چیکار کردی؟تارهای صوتیت پاره شده؟... چه غلطـ. فربد با لپ -

 :زد. ناباور ل*ب زدبه سرعت نور پلک می

 .کاری بکنید. آیرال یککردم. یهویی همه چیز پرها رو چک میـ...میهیـ...هیچی. داشتم دوربین -

 :شرتش را کشیدم و غریدمی تیی یقهرسید. گوشهصدای حال احوال پرسی امیر با جاسم به گوش می

کاریش دو دقیقه دهنت رو ببند. گند زدی به همه چی؛ لپ تاپ امیر بود لعنتی. مال من بود یک -

لطی کردم دست تو سپردم. چی کار ها، نکرده به کار رو نبر به کار؛ عجب غ*کردیم. گفته بودنمی

 !خوای بکنی حاال... هان؟می

 .شدچسبیدم روی زمین پخش میاش را نمیکشید. یقهبه زور نفس می

 .کنیمنمک رو زخمم نپاش؛ یه کاریش می -

 :در ناگهان باز شد. کمی از هم فاصله گرفتیم. لبخند دندان نمایی زدم و زیر ل*ب گفتم

 کنم... سالم امیر، چی خریدی؟ریش میجمع خودت رو، یه کا -
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 :ی کم من و فربد اشاره کرد و مشکوک پرسیدل*بش را به داخل کشید و با ابرو به فاصله

 .تام و جری رو تا حاال چفت تو چفت، ب*غ*ل هم ندیده بودم که دیدم -

 :پوزخندی زد و ادامه داد

 !محلی چابهار خریدم، انرژی داشته باشیم برای کارفالفل -

هایی گرد شده از شعف او را راهی آشپزخانه کردم. زیر چشمی به فربد خیره شدم. با لبخند و چشم

 :زدنفس مینفس

 !بُرنابلفضل)ع( فقط باید بیاد کمکمون کنه.. .یه کدومشون کلمون رو می -

 :ثانیه گ*ردن کشیدم و با تشر گفتمدر عرض یک

 !ی ذهنت بشهتو! تکرار کن که ملکهببخشید؟! کلمون رو؟ اشتب زدی داداش؛ کل -

 :ابرویی باال انداخت و گفتجانش، تکگویی نیرو بخشیده باشم به تن بی

 !جور نمیشد. پای تو هم گیرهخورد اینهه! اگه شما هوس آب و هوای چابهار به کلت نمی -

 !دونه! باشه، پای من گیرز*ب*ون خر رو خود خر می -

 .اش فرستادمالهای سر دادم و چشمکی هوخنده

 .امیر دوتا ساندویچ بده به من، برم پیش گلشیفته باهم بخوریم. از صبح هیچی نخورده -

 :کنار کانتر ایستادم. توی سینی دو ساندویچ و نوشابه گذاشت و گفت

 آوردم؟شکالتی رو در میمن بودم پس که داشتم ته خامه -

 :سینی را در دست گرفتم و گفتم

 .تند بریز تو ساندویچ این فربد... لحظات قبل از مردنش یکم بهش بخندیمتو بیار... سسحاال... در گوش -

 های مردنش؟لحظه -

 .ام را پشت گوش بردم و نگاهم را بین فربد و امیر رد و بدل کردمموی افتاده روی پیشانیتکه

 !فهمی امیر جانمی -

 .راهم را به سمت اتاق کنار آشپزخانه کج کردم

 ته بیداری؟گلشیف -

 .های غیر منظمش فهمیدماش را روی پیشانی گذاشته بود. بیدار بود... از نفسبند پیچیدست

 .بیا امیر ساندویچ خریده -

- ... 
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 گلی؟ -

 نگو؟ "گلی"صدبار بهت نگفتم  -

 .اش براندازم کرد. سینی را روی دِرآور گذاشتمهای سبز مصنوعیمثل گرگ زوزه کشید و با چشم

 !ین گلی غلغلکت میده، خوشم میاد خبآخه ا -

 :به دیوار تکیه داد و زیر ل*ب غرید

 .خوشت نیاد -

- ... 

 !هاروز حواسم بهتون نیستساندویچ رو بده من؛ چتون بود شما دوتا؟ یک -

 :ام را با تعجب باال انداختمشانه

 کدوم ما دوتا؟ -

 :د*ه*ان پر گفت گ*از کوچک زد. باساندویچی که به دستش داده بودم را یک

 !تو و فربد منظورمه -

قلپ ای را روی دهانم گذاشتم؛ یکی شیشهپر اشتها گازی به ساندویچ زدم. با د*ه*ان پر سریع نوشابه

 :خوردم. از داخل اتاق داد زدم

 سوختم... سُسِ انبه زدی به این فالفال امیر؟ -

 :ام را قورت دادملقمه

 !فهمی باالخره دیگهونم بگم یا نه... میداها منظورت من و فربده، نمی -

 :هایش را گشاد کرد و مشکوک نگاهم کردچشم

 گی یا برم از فربد بپرسم؟چیکار کردین؟ می -

 !کاری کردهکردین نه، فربد یک -

 :سرش منم بلند شدم و تند پرسیدماش را روی سینی گذاشت و بلند شد. پشتفالفل

 !کنیکه مشکوک نگاهم می چی شد گلشیفته؟ من کاری نکردم -

های گوشم لرزیدند. گلشیفته دستش را روی قلبش امیر بلند شد. استخوان« فربدِ »ی ناگهان صدای نعره

 :گذاشت

 ...ییا خود خدا... چیکار کرده این پسره -

 .حرفش را خورد و از اتاق بیرون رفت
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

*** 

 

وار اش را دایرهت و چشم بست. انگشت اشارهامیر با صورت غرقِ عرق و قرمزش نگاه تندی به فربد انداخ

 :ی نصف بند انگشت چشمش را باز کرد و گفتداد. به اندازهاش حرکت میروی پیشانی

ی الدنگ! خب االغ وقتی بلد نیستی چی ببینش گلشیفته سرش رو برای من انداخته پایین مر*تیکه -

 زنی به کار ما؟می شینی گندکنی پشت سیستم میبه چیه، چرا غ*لط اضافه می

اش را گلشیفته مثل داور بین آن دو ایستاده بود مبادا شاخ به شاخ یکدیگر شوند. فربد عرق روی پیشانی

 :با ساعد پاک کرد و گفت

 !فقط من تقصیر ندارم امیر، آیرالم مقصره -

 :هایم فراخ شد. با داد گفتمچشم

نجام بدی به من چه ربطی داره؟ چرا پای منو کار ادقیقه رفتم حیاط تو عرضه نداری یکمن یک -

 !میاری وسط

 :وار دوباره گفتناله

 .بابا من چیکار کنم آخه؟ به خدا من از قصد نکردم -

 :اش زد و گفتای درهم، مشتی به س*ی*نهامیر با قیافه

 .تاپم دارمنسخه تو اون یکی لپها یکی اینخدارو شکر کن. فقط خدا رو شکر کن. از همه -

شان نفس راحتی کشیدند. اما من نفس کم آوردم. با ظن امیرموهای بلندش را با کش گوجه بست. همه

 :پرسیدم

 یعنی... همه چی حله؟ -

 :گلشیفته انگار قند در دلش آب کرده باشند، با صورتی باز به جای امیر گفت

 !تمی اون مردک رو دوباره نداشآره عزیزم. همه چی حله. خدارو شکر، حوصله -

 :سالنه میز را دور زد و گفتفربد سالنه

 .دور رفتم اون دنیادوش بگیرم. یکمن میرم یک -

 :امیر دوباره تشر زد

 .پس دو روز جلو چشم من نباش فربد -

 تونه شما رو همیشه تو اوج نگه داره؟مهندس نفرمایید، من نباشم کی می -
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 :ی کولر گازی را کم کردگلشیفته درجه

 !نی بگو فربدکم لنترا -

چیز برایشان به خوبی و خوشی تمام شد، فقط من مانده بود با دو جفت پای خشک شده و قلبی همه

 .تپیدکه دیگر نمی

دقیقه با مموری کوچکم به سیستم ها را که درست چیده بودم! آن ویروسی که در عرض یکی پِلَنهمه

ها ریدن ویندوز. لعنتی... من ده قدم بردارم، اینتاپ در ب*غ*ل فربد. پامیر انتقال دادم، هل دادن لپ

 !روند. صابون به دلم مالیده بودمصد قدم جلوتر می

 آیرال؟ -

 :ای ناله مانند نگاهش کردمبا قیافه

 بله؟ -

 بله؟ -

 جوری شدی؟چرا یک -

مثل  کردم موهایمزد. موهایم را دم اسبی بسته بودم اما حس میبه جای نگاه کردن، علنا شالق می

 .کنندام میطناب دار، خفه

 .کاری فربد رو داشتم، برای همین یه ذره گرفته شدماسترس این خ*را*ب -

 :گلشیفته دست از تازیانه زدن کشید. کش و قوسی به ک*م*ر نسبتا باریکش داد و گفت

 عوض کرده؟ها رو ی درهم ساالر رو داشتم... امیر جدیدا ساالر کدومهوف، من که استرس اون قیافه -

اش که روی کانتر پخش شده بود، انداخت. دو قدم برگشت عقب و روی امیر نگاهی به فالفل ماسیده

 .های موهایش را کشیددانه ریشهموی مشکی رها کرد و دانهکاناپه نشست. موهایش را از حصار کش

خوب گوش کن! به من  ببین گلشیفته، من فقط کاری که بهم ربط داره رو انجام میدم؛ به من هیچ... -

کنه! به درک، ول هیچ ربطی نداره که ساالر شیشه رو ترک کرده و به جاش مواد خودش رو مصرف می

 !کن بابا. این هم داره خودش رو به فنا میده

 :روی آن دو نفر روی تک مبل نشستم و گفتممشخص بود اعصابش کمی مخدوش شده است. روبه

 !چقدر ناامیدانه -

 :اش پخش شدرنگش دو طرف سرشانهرا تکان داد و موهای شرابی گلشیفته سرش
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 !دل به کار ندادن، همینه -

 :مبل تکیه دادم و گفتمسرم را به پشتی

 در این حد یعنی؟ -

سیستم و آره عزیزم! وقتی ساالر و نادر به اون عظمت عین خیالشون نیست و فربد گند میزنه به یک -

 .ی بیشتر از اون حدی که فکرش رو بکنی اوضاعمون قمر در عقربهمن قید همه چیز رو میزنم؛ حت

دقیقه چشم به گلشیفته نگاه کردم. ابروهایش تیک گرفته بود و یککمی سرم را پایین کشیدم و با یک

 :پریددقیقه باال میبه یک

 کنی؟حاال چرا حرصت رو سر من خالی می -

ترساند. این یدند. ظلمات سکوت گلشیفته من را میکشقرن طول میی یکها جدیدا به اندازهثانیه

 .لرزاندکرد، زانوهایم را مینگاهی که دم به دقیقه رنگ عوض می

مدت از چیزی که زحمتش رو کشیدن دل ها باالخره بعد از یکحرص ندارم! دوست دارم بگم آدم -

 !کننمی

 کنی؟االن تو این دم و دستگاه رو دوست داری و داری دل می -

ا رسیدم. من د*ر*د و رنجم رو فراموش کردم در عوض جآره واقعا دوستش داشتم! من از صفر به این -

دونی چیه؟ من برای این زحمت کشیدم! هرچی عقده داشتم رو به بقیه خوروندم. زحمت کشیدن می

فیم ولی های دیگه! هممون کثیهرچقدر کثیف، خ*ونِ دلم رو خوردم. من، امیر، فربد، ساالر، و خیلی

 .برای همین کثافتی که ساختیم مردیم و زنده شدیم

 :ی ل*بم کج شدگوشه

 کاری افتخاره؟کثیف بودن و ک*ثافت -

 :امیر پوفی کشید و گفت

 !من میرم بیرون -

بلعید. قدر سریع و چشم برهم زنی که من ماندم و گلشیفته که به جای اکسیژن، حرص میرفت. آن

 .ثانیه رسیده بوده به یکدقیقتیک ابروهایش از یک

نه افتخار نیست. جزئی از ماست. از مرز به خودمون بالیدن گذشته، ک*ثافت منم، حتی تویی! تو هم  -

ی رویای قهرمان شدنمون شدیم. آیرال چرا ایم، بازندهوقتی با مایی یعنی آدمیت رو فروختی. ما بازنده
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 کنیم، نکنه مشکل داری؟میهر دفعه باید برات روضه بخونم تا بگیری چی کار 

ریزد، وقتی مهرداد چه گفته بود؟ وقتی خشم مثل افعی، زهرش را روی نرون به نرون اعصابم می

ها و ناسزاهایی که قصد جاری شدن از زبانم را دارند، خورند، وقتی تمام فحشهایم گره میمشت

ام را خ*را*ب کنم. ارزش ندارد روحیهتوانم بگذرم. دلیلی ندارد، کسی که توانم نادیده بگیرم. میمی

 .زا و اعصاب متشنج خنثی شوندهای استرسعمیق کشیدم تا تمام این کشمکشنفس

 :وار گفتمزیر ل*ب زمزمه

 !های خونه ارزش ندارن. فقط چند روز صبر کن آیرال. چند روزبیخیال! این آدم -

 .از روی مبل برخاستمشان برطرف شود. چرخاندم تا گرفتگیگر*دنم را نامسحوس 

 .گلشیفته من میرم اتاقم استراحت کنم. بعدا حرف میزنیم -

اش خشک شده بود. حتما انتظار داشت داد بزنم و هرچه از دهنم در به طرف اتاق پا تند کردم. قیافه

 .میاید بگویم. اما کور خوانده

رجه به سمتش چرخیدم و با سیزده قدم برداشتم؛ وقتی که خواستم قدم چهاردهم را بردارم، نود د

 :ای خندان گفتمچهره

 ساعت تنها تو اتاق بمونم؟میشه یک -

راست به طرف اتاق رفتم. درش را باز کردم. بستن در اتاق نماندم تا درخواستم را تایید یا رد کند، یک

 .قروچه رفتنم هم هماناهمانا و دندان

کردم زاگرسم، زاگرسی که بود حس می هایش وسیعکشید. به قدری شعلهخشمم هنوز شعله می

 .شوندتر هم میشوند که هیچ، گستردههایش خاموش نمیآتش

 :گفتمهرداد می

ی آخره برای کنترل خشم! اگه این هم جواب نداد دیگه به اون فرد امیدی نیست! موسیقی، مرحله» -

 «!کس رو نابود کنهچیز و همهتونه با خشمش همهمی

 .کردمافسار کنترل عصبانیتم از دستم خارج میشد، چه می آخرین مرحله! اگر

 .موبایلم را به همراه هنذفری از داخل کیف برداشتم

ی ها و همهها، خشمبه دیوار سرد تکیه دادم و پاهایم را چهارزانو روی زمین گذاشتم. کرختگی

 .های منفی را از جان و دلم پاک کردمانرژی
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 نوزم دیر نیستباید تو رو پیدا کنم شاید ه"

 تقصیر نیستتو ساده دل کندی ولی تقدیر بی

 زنیتابه منی بازم منو خط میکه بیبا این

 باید تو رو پیدا کنم تو با خودت هم دشمنی

 تونه آرومت کنهجمله مثله من میکی با یک

 های آخر از رفتن پشیمونت کنهاون لحظه

 عبورهای بیدلگیرم از این شهر سرد این کوچه

 کنم از راه دورکنی حس میوقتی به من فکر می

 برهها سوی چشام رو میشب این گریهآخر یک

 پرهعطرت داره از پیرهنی که جا گذاشتی می

 باید تو رو پیدا کنم هر روز تنهاتر نشی

 راضی به با من بودنت حتی از این کمتر نشی

 پیدات کنم حتی اگه پروازم رو پرپر کنی

 و احساسمو باور کنیم*حکم بگیرم دستت

 پیدات کنم حتی اگه پروازمو پرپر کنی

 م*حکم بگیرم دستتو احساسمو باور کنی

 باید تو رو پیدا کنم شاید هنوز هم دیر نیست

 تقصیر نیستتو ساده دل کندی ولی تقدیر بی

 باید تو رو پیدا کنم هر روز تنهاتر نشی

 "راضی به با من بودنت حتی از این کمتر نشی

*** 

 

خواند دلیل بر این بود که برای چند ساعت شم باز کردم. شب بود. تاریکی مهض و موزیکی که نمیچ

 .خوابم برده. پاهایم هنوز چهارزانو روی زمین بود

زده اما از زد. از درون یخحس شدنش مغزم را نیش میپاهایم را صاف کردم اما د*ر*د ناشی از بی
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 .بودمی آجرپزی ای شبیه کورهبیرون کوره

 .کردی ویال را بیشتر از خیلی عالمت سوال ذهنم را گسترده میخوردم، سکوتی که همهتلوتلو می

 .های کوچک کنار کاناپه روشن بودند اما کسی نبوددر را باز کردم. هالوژن

 . ...گلشیفته... فربد -

گرفتم. همان راه کمی که ی کنه و بن خانه را زیر نظر های ریز شده از تعجب همهنه! نبودند. با چشم

 .داد، مانتوی نسبتا ضخیمم را از جالباسی پشت در اتاقم برداشتمپیمودم را برگشتم. سردرد عذابم می

 .هایم را به سمت حیاط تند کردمهای آبرنگی را روی سرم انداختم. قدمطوسی با رنگشال

 !آقا جاسم -

 :درخشیدخم سفید و غلیظش در تاریکی، میها گرفت. اچشم از نگاه کردن به ردیف منظم ستاره

 بله؟ -

 :ساحلم را به پا کردم و گفتمهای پالستیکی مخصوصکفش

 .دارم میرم سمت دریا. اگه کسی سراغم رو گرفت بهش بگید -

داد. متعجب نگاهش کردم. دوباره تلخ را میی باداماش مزهپوزخند تلخی روی ل*بش نشست. تلخی

 .چشم به آسمان دوخت

 .دباشه-

*** 

 

خواستم صدا یا تصویر کسی را ببینم یا موبایلم را سایلنت کردم. همین امشب، فقط همین امشب نمی

ام را روی هایم گرم میشد. روسریها باقی مانده بود. با هر قدم، کفشبشنوم. گرمای کمی هنوز روی شن

 .ام رها کردمسرشانه

ی سنگی نزدیک میشدم، ه کردم. هرچقدر به صخرههای درخشان دریا نگابا حال خوبی به الماس

 .ای همچون کوه که مانع بود بین دوساحلشدند. صخرهها کمتر میالماس

کردم باد مثل مار بین موهایم در جریان است، تند و تیز و چابک. اما حس خوب ناشی از قدم حس می

 .دقیقه طول کشیدجزدنم کنار دریایی که ماه باعث میشد جذر و مد پیدا کند تنها پن

 .ام شده بودجیغ آشنایی به گوشم رسید. صدای کسی که چند وقتی هم اتاقیصدای

یخ در گالن آبهایم گویی نبود، گالنداشتم تا به صخره برسم. خ*ون در رگقدم باید بر میتنها سیزده
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 .هایم جریان داشت و استرس و فشار، تپش قلبم را آریتمیک کرده بودندرگ

 .چشمی به آن ور ساحل انداختمی سنگی نزدیک شدم و گوشهصخرهبه 

مردانه موهایش را دور مچش خیس گلشیفته، تمام سلول به سلول بدنم مردند. دستیبا دیدن موهای

 .پیچاندمی

بود.  صح*نهای حقیقی از یکهای جنایی آمریکایی بود، اما نه آمریکایی و نه فیلم. پر*دهشبیه فیلم

 .ها را ل*مس کنمتوانستم دستانم را جلو ببرم و شخصیتحتی می

 :دورگه گفت هق و صداییپگلشیفته با هق

 کنی؟ساالر...س االر چیکار داری می -

 :کوبید. جیغ کشیدها میپاهایش را روی شن

 . ...ولم کن، ولم کن چیکار کردم مگه؟ چیکار -

تش پیچانده بود، صورتش را م*حکم درون آب بند دور دسهمان دستی که موهایش را به عنوان دست

 .دقیقه و دوباره صورتش را بیرون آوردثانیه، یکثانیه، پنجاهثانیه، سیفرو برد... ده

هایش بود اش به تنش چسبیده بود. ساالر دوباره و هزار باره سیگار باریکی که روی ل*بمانتوی مشکی

 :داد. با صدایی بم گفتکرد و قهقهه سر میپک با ل*ذت دود میو پک

 ای به مانع هام گفتم... گفتم چی؟گلشیفته، من صدهزار بار در همچین مواقع -

 .شنیدمهایش را میخس سرفهها رها کرد. صدای خسمرد چاق و هیکلی گلشیفته را با ضرب روی شن

کشمش حتی به یکنم، مچارش میگذرم از کسی که بخواد زیر آب من رو بزنه. بیگفتم، من نمیمی -

 . ...کنم... اون وقت توهاشم رحم نمیاستخوان

 .غرش، جایش را به قهقهه داد

زنی، راست من بودی زیر آب من رو پیش پلیس میاون وقت تو یه نمک به حروم، تویی که دست -

 باورتون میشه؟

 .سرش با مرد پشت گلشیفته با تاسف سرهایشان را تکان دادندهیکل پشت دو مرد قو

ضرب از چنباتمه نشستن دست ی ساالر نزدیک کرد اما ساالر با یکگلشیفته دست لرزانش را به یقه

 .های او دوخترنگ براقش را به چشمهای میشیبرداشت و چشم

 من غریبم بازی؟ اون هم برای من؟ من؟توجیه و ننه -
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 .ای چ*ن*گ زددوباره روی چنباتمه زد و گ*ردن گلشیفته را مثل ماهی

گذرم. جای تو هم پیش همون مفت خوراست. ساشا رو فهمی. من از تو نمیگذرم... میاز تو یکی نمی -

 خواستی پَر بزنی بری، گور بابای ساالر؟هوایی کرده بودی و می

 .دیدمهای گلشیفته پایانی نداشت. رنگ به رنگ شدنش را از پشت این صخره نیز میگریه

 !زجر حقت نیست گلشیفتهمردن بی د*ر*د حقت نیست.مردن بی -

مرد پشت سر ساالر شنیدم. سهجا شدن مغزش را میسرش را به سنگ کنارش کوبید. صدای جابه

 .رویشان خیره بودندمنظم ایستاده بودند و به وحشی روبه

 .بار به سنگ کوبیدبار، چهاربار، هفتسه

 .ی خ*ون نمانده بودچیز از گلشیفته جز فوارهدست از کوبیدن کشید. چون هیچ

کردم. لرزیدم. پاهایم را حس نمیلرزیدم. مثل بید میدستم را روی قلبم گذاشتم و دیگر نگاه نکردم. می

 .هایم در جریان بودبه جای آب، فقط خ*ون جلوی چشم

 .صخره را پشت سرم گذاشتم

ها مثل گلشیفته من را به کلکردم مبادا... مبادا آن خرس هیبار به پشت سرم نگاه میهر چند ثانیه یک

 .چ*ن*گ بیاورند

 .آمدام بند نمیای که برای بار چندم دیدم. سکسکهی وحشیانهام. مسخ صح*نهمسخ شده

*** 

 

 :کوچک جلبک بسته را دور زدم و دست روی بازوی پدرم گذاشتمحوض

 ...ولش کن بابا، تروخدا -

 .باریدندفقط می اجازههایم هم بیلرزیدنم دست خودم نبود، اشک

 !سگور تولهبرو اون -

مثل پشه من را به طرفی پرت کرد و موهای مادرم را چ*ن*گ زد. دور حیاط گرداند. من هم مثل 

 :چرخید. دوباره نالیدممادرم حیاط دور سرم می

 .تروخد ولش کن! غ*لط کرد... غ*لط کرد -

 .ی حوض نزدیک کرد و م*حکم کوبیدسرش را به لبه
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 :های لرزان را به قلبم رساندمبار کوبید و دست آخر ولش کرد. دستهفت

 !مامان -

 .توانستم بردارمقدم از قدم نمی

 !مامان -

 ...پاسخبی« مامان»و هزاران 

 ...هایش پاک نشدهزاران اشکی که با دست

 ...هزاران و هزاران و هزاران منِ نابود شده

 ...حوض سرخ که آب شد درهزاران شریان خ*ون

*** 

 

 .خواستمهوا خنک بود، مطبوع بود دلپذیر بود اما من این هوا را نمی

ام های قبل که مادرم را غرق در خ*ون دیدم ناپدید شد. هرچقدر به س*ی*نهاکسیژن مانند سال

 .هایم برسانمجرعه اکسیژن به داخل ششکوبیدم نشد که یک

 .سمشک زده بودم. صد پا قرض کردم تا به ویال بر

چراغی که باالی در ویال روشن بود، نوید رسیدنم را داد. اما زمانی که به در رسیدم، دستی مثل 

 .های شاهین بازوهایم را چ*ن*گ و دهانم را چفت کردپنجه

*** 

 

 !ک*ثافت، دستم رو ول کن -

ی متری با دیوارهاکوچک جاسم پرت کرد. اتاقی تقریبا چهلکشان من را به داخل اتاقککشان

 .عکس شکسته بودقاب رنگ که روی یکی از دیوارهایش سهخاکستری

 :رنگ پرت کرد. با نفرت نگاهش کردم و گفتممن را به سمت پشتی الکی

 فربد، روانی شدی؟ -

 :ام کردخندید و با تمسخر نگاه

 خب، دیدی؟ -

 :هایم را خاراندم و با تعجب ساختگی گفتمپلک
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 !فهممچی میگی؟ نمی -

ی جاسم برق می رنگش زیر نور مهتابی خانههای عسلیاش کشید. چشمرنگم را در مشتیشال مشک

 .زد

های جنایی هیجان ی فیلمنگو که ندیدی ساالر چجوری گلشیفته رو مرگ کرد؟ خوب بود؟ به اندازه -

 داشت؟

 ر میاری؟ها رو برام دجا ادای دانای کلدونستی چرا جلوش رو نگرفتی؟ اینک*ثافت، تو که می -

 :پوزخندی زد و خودش را کمی از من دور کرد

 .مگه مغز خر خوردم؟ توی قتل گلشیفته هم خودم دست داشتم -

 :ی شیطان بود گفتشصتش را به دندانش کشید و با لحنی که شبیه صدای وسوسهناخن انگشت

ای داری؟ چه درجهمخفی کی بودی تو آیرال خانم؟ سوال بهم نگاه نکن عزیزجان! پلیسمثل عالمت -

 فکر کردی فقط خودت زرنگی؟

 :های لرزان خیره به او شدمدهانم را به زحمت قورت دادم و با مردمکآب

ات خیلی چیپ تاپ بپره... ولی خدایی نقشهآره دیگه. مثال هم من نفهمیدم تو باعث شدی ویندوز لپ -

 !بود

 :وار گفتمنوچی مرتعش زمزمه

 !د خان! مر*تیکه دو روی دو بهم زنتر از من تویی فربچیپ -

دونه فربد نامی هم هست. مخفی پلیستون نمیخوای سرم بره باالی دار؟! خدا رو شکر اون اکیپمی -

اش به گلشیفته خیلی دقیق برنامه ریختم، نه؟ کشتن ساشا، وز وزهای من در گوش ساالر. شک و شبهه

 !زنهفتوشاپ و ویس بهش فهموندم زیر آبش رو می آخر رو زمانی زد که با چند تاو در نهایت؛ سیم

 :نیشخندی رو به من زد

 .در واقع تو اون مامور مخفی بودی، باید به جونم دعا کنی! از دست اون دیو نجاتت دادم -

 !زدی رو دست اصغر فرهادی -

 :هایش گذاشت و با شعف گفتسیگاری روی ل*ب

 .نویس منمنامهکارگردان نادره فیلمتر از اون اینه که دونم! جالباین رو می -

 :شودزنم که دوال میاش میی س*ی*نهمحکمی به قفسهاز روی زمین بلند می شوم و مشت
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

ت رو بخون! فقط بگو نادر کیه؟ بگو این آشغالی که کارگردانیش رو دست زده به جیمز تو که فاتحه -

 شناسه؟کامرون کیه و من رو از کجا می

 .بار روی زمین ولو شدلوی راستش زدم و اینلگدی دیگر به په

 .ی جاسم را زیر و رو کردگفتنش چهاردیواری خانه« آخ»صدای بلند 

 . ...لعنتی -

 .زود باش بگو -

 :خصمانه نگاهم کرد و گفت

کوچولو، نادر تا وقتی اون جوجه رئیست رو نبینه تسلیم نمیشه. این رو بدون آخر خط تو و نادر و  -

 . ...بفهمم به کسی گفتی منم کسی هستمساالره! 

 .رگ گر*دنم گذاشتدار از جیبش بیرون آورد و روی شاهچاقوی ضامن

 .قدری زیاد بود که تپش قلبم فضا را در برگرفته بودآدرنالین خونم آن

 بره! یا مثل گلشیفته مغزت میاد تو دهنت... کدوم خفن تره؟این چاقو گردنت رو می -

قدری در زهنم پررنگ شده بود که فقط دلم را بهم زد. بوی تند عطرش آن هوم کشدارش حالم

 .خواست عوق بزنممی

ور تر کرد. انگار دوست داشت آتش برپا شده بر وجودم را شعلهانگار این حالتم شادیش را بیشتر می

 .کند

از اون عملیهای  اون دفعه به گلشیفته چی گفتی؟ نزدیک بود زن معتاد شی؟ نوچ نوچ... حتما بابات -

 .حریف بودههمه فن

 !خفه شو -

 ی ناجور استخدام شدی؟چجوری با اون خانواده -

 !خفه شو -

خورد. در هرصورت من و امیر پرواز آخی، بیچاره! به درک! به نظر من معتادت بیشتر به د*ر*د می -

 .داریم به کویت

 :سوتی کشید و ادامه داد

 .ی معتادین نشدیده موندی و اگه یکی مثل بقیهجا! البته اگه زنتو بمون این -
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

ی ناجور؟ عملی؟ خانوادهکشید. چه گفت؟ معتاد؟ بابایاش روی اعصاب بود. مغز سرم تیر میقهقهه

 خواست با خیال راحت پَر بزند و برود؟ گور بابای هر کس که بدبخت کرده؟می

 :زدمقدم عقب رفتم و با تمام وجودم جیغ در کسری از ثانیه یک

 !ذارمزارم! نمیذارم توی ک*ثافت قسر در بری! نمیخفه شو! خفه شو! من یکی نمی -

ها ساعتی منفجر شدم، با سیلی فربد خفه شدم.فکر کنم ثانیهطور که در کسری از ثانیه مثل بمبهمان

لگون کرد و ام را گی ل*بم، چانهکردم. خونی که از گوشهایستادند. لرزش زمین را زیر پاهایم حس می

 :ی فربد در گوشم زنگ زدغرش خفهجاسمی که نزدیک میشد. صدای

 !فهمی؟ خفهخفه باید شی. می -

*** 

 

 تخدیر شدم،

 دانی چگونه؟می

 ...طور که استوار پا در این راه گذاشتمهمان

 هاگونه که با چرخش موقعیتهمان

 کردمک*م*رم را خم می

 !سست شدم

 ...تخدیر شدم

 ...نیهثانیه به ثا

 ...اما

 .شوندها در این زمان تمام نمیثانیه

 .تواند مرگ بار باشدحتی ثانیه هم می

 شود در عین نورانی بودن،حتی می

 ...در بطن خود شیطان پرورش داد

 «ایپایان جلد اول تخدیرهای ثانیه»

15/6/99 

 20:00ساعت:
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 نام رمان تخدیرهای ثانیه ای 

 ک رمانکاربر انجمن تماهک)آیدا نایبی( 

 .پی برداری پیگرد قانونی دارداین فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است. هرگونه ک

taakroman.ir 

forum.taakroman.ir 

 وید.برای ارتباط با نویسنده عضو انجمن تک رمان بش

 


