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 " رمانسرا همراهان با سخنی"
 با سالم 

چند وقتیست که مدیران برخی سایت ها و کانال های تلگرامی، اقدام به انتشار رمان 
های رمانسرا در کانال های خود نموده و با این عمل  لطمه ی جبران ناپذیری به سایت 

 وارد می کنند.
ئل بودن احترام برای سایت و کاربران تنها به فکر منافع خویش کانال های فوق بدون قا

بوده و این در صورتیست که اگر سایت از بین برود منبع و مرجع رمان های کانال های 
 مذکور نیز از بین رفته و شما خوانندگان  عزیز متضرر خواهید بود.
به رمان هستید و این یقینًا  شما به دنبال رمان خوب  و ایضًا دسترسی راحت و آسان 

 امر میسر نمی شود مگر از طریق سایت .
برای ساخت تمامی رمان ها زمان و هزینه صرف می شود، پس با دانلود مستقیم رمان 

 از سایت به زحمات دوستان خود در سایت بها دهید . 
http://romansara.org 

 با تشکر،مدیریت سایت رمانسرا.
 
 

منضبط و خودراي ودر عينه حال رعوف القلب ،با ارثي که به  اردشير نياکان ، مردي
خاطر تک پسر بودن در دست داشت تونسته بود تقريبا" بازاره توليد قطعات فلزي رو 
قبضه کنه ، پسٍر بزرگه آقايه کابوس نياکان بودن فقط حاال بعده مرگ پدر به کمکه اون 

 اومده بود ...
دي در کناره همسرش مستانه داشت ولي بعده فوته تا قبله اون ، زندگيه معموليو عا

پدر به لطفه چندين هکتار زمينو و ملکو امالکه ديگه تونسته بود سري تو سرا در بياره ، 
تنها دختره خونواده هم شهناز چند ساله پيش بعده ازدواج به خاطره اينکه سوگلويه 

ه قه دنيارو مي کرد و ببابا بود رفته بود آمريگاو داشت حسابي واسه خودش کيفو عش
خاطر داشتنه وشوهره پولدارش سماوات اونجا موندني شدو سهم االرثه خوده شو هم 

 به اردشير بخشيد...
حاال پول بود که رويه پول انباشته مي شدو يکي يکي رقيبايه اردشير خان نيکان از 

 ميدونه صنعت کنار گذاشته مي شدن ...
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احتيه ممکنه بيماريه العالجه همسرش مستانه بود که با در اين بين ، ظاهرا " تنها نار
وجوده تمامه امکانتي که داشتو همه کارهايي هم که براش کرده بود نتونسته بود اين 

مرضو درمان کنه و مستانه بعده دوسال دستو پنجه نرم کردن با اون بيماري وقتي 
 رو تنها گذاشت ... ساله بودن باالخره اسيرش شدو واسه هميشه اونا 21دوقلو ها 

سال از اون ماجرا گذشته و حاال دقلو ها واسه خودشون مردي شده بودن و  21تقريبا 
 پدر با ديدنه اونها اشکه شوق تو چشمايه هميشه غمگينش مي نشست ...

شهريار پسر بزرگه خانواده و شهياد پسره کوچگتر اونم با چه فاصله زماني تنها دو 
 دقيقه ...

يزي نبود که شهريار اون پسره قد و مغرورو يکدنده ازش به راحتي بگذره ، ولي اين چ
وقتي کوچيک تر بودن اين مسئله براش حکمه پادشاهي رو داشتو باهاش سعي مي 

کرد هميشه شهيادو آزار بده و هميشه ازش بيگاري بکشه، شهيادم به خاطره 
و از اين موضوع بروز خصوصيت بي خياليو آب زيره کاهي که داشت زياد ناراحتي ش

نمي داد، ولي به جاش تويه خلوت با بابا مي نشستو از زور گويي هايه شهريار مي 
 گفتو در قبالش واسه ادامه سکوت از پدر باج مي گرفت ...

اردشيرم به خاطره اينکه تا اونجا که ممکنه دعوارو از اون خونه دور کنه و آرامشه 
 بود ...خودشو بهم نزنه به اين امر راضي 

اما حاال ديگه از اون زمان سالهايه زيادي گذشته بودو اين بچه بازي ها به صورت ديگه 
 تو وجوده اونا جوالن مي داد ...

شهريار دقيقا" شبيه پدر بود موهايه پرپشته رو به باال و مثله شبق مشکي با چشمايه 
لبهايه برجسته و  براق مثله شب ، تنها عضوه صورتش که از مادر به ارث برده بود

قرمزرنگش بود که تو نگاهه اول بيننده رو مجذوب خودش مي کرد ولي شهياد بيشتر 
شبيه مستانه بود ، به خصوص رنگه پوستش که صافو سفيد بود و بيشتراز همه 

چشماش که عسلي رنگ بود ولي اينقدر شيطتنت توش موج مي زد که ناخودآگاه 
هم پايه اون شورو حاله جووني رو تو خودشون اطرافيانه شو هم مجاب مي کرد که 

 زنده کنن...
اما جفتشون قدو قواره پدرو داشتنو به لطفه دستگاه هايه ورزشيه حرفه اي بدني 

 ورزيده و خوش فرمو به قوله خودشون دختر کش داشتن
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بعد از سفري که اردشير خان به ايتاليا داشت به کمکه يه دوسته نفوذي تويه دمو 
هه دولتي تونسته بود يه دستگاهاي رو که مجهز به يه فن آوريه خاص برايه دستگا

 توليد يه قطعه جديده وارد کشور کنه ...
با ورود اين دستگاه باالجبار کارخونه جديدم راه مي افتادو اون بيشتر از قبل به پسرايه 

 جوونش واسه راه اندازي کامل کارخونه نياز پيدا مي کرد
ه اقتصاد داشتو شهيادم ارشده مديريته صنعتي شو گرفته بود ... از شهريار دکتراي

اونجايي که از بچگي تمامه فکرو ذکٍرآدم هايه دورو بره شون تو پولو کارو صنعت بود 
اونام ناخود آگاه به اين سمته کشيده شده بودنو رشته هاي تحصيلي شونو هم بر اين 

 حيث انتخاب کرده بودن ...
 اينجا بود که اون دوتا نمي تونستن با هم يه جا کار کنن... حاال تنها مشکل

شهريار يه کارخونه توليده لوله هاي سيلندري رو اداره مي کردو شهيادم يه کارخونه 
 توليد روغن هاي هيدروليک ...

حاال با آماده شدن کارخونه جديد برايه توليد قطعات فلزي از دستگاه پرسه وارداتي ، 
عنوان نمي خواست کسه ديگه اي غير از پسراش از اصله قضيه و نحوه  اردشير به هيچ

 کار کرده اصليه دستگاه بويي ببره...
يه جواريي مي خواست فرمول کار با دستگاه سکرت بمونه تا رقبا نتونن رو دستش بلند 

بشن و مهم تر از همه اين بهانه خوبي بود که پسرا بهم نزديک تر بشنو اتحاده شونو 
 کنن ...حفظ 

چيزي که ديگه داشت واقعا" بينه شون کمرنگ مي شدو اين موضوع اونو نگران مي 
کرد ، تا حاال چندين بار از شون خواسته بود که واسه ورود به کارخونه جديد آماده 

بشن ،ولي هيچ کدوم زيره بار نمي رفتنو هر بار يه بهونه اي واسه رد کردن درخواست 
 پدر مي آوردن

ره آخر تصميم گرفت امشب تويه خونه با دوقلوها اتمامه حجت کنه و قضيه رو برايه با
فيصله بده ، برايه شهياد که هميشه طماع بود ميتونست با يه بهانه، مثال" خريد يه 

ماشينه آخرين سيستم قانعش کنه ، اما راضي کردنه شهريار پسري که هيچ وقت هيچ 
کاري کنه يا اصال" به نظره پدر چيزي تو اين چيزي تو دنيا نمي تونست اونو مجبور به 

دنيا وجود نداشت که بتونه يه حسيو تو ش بر انگيخته کنه کاره خيلي سختي بود ، 
بارها امتحان کرده بود و براش جالب بود که چرا هيچ چيزي خنده عميق رو رويه لباو 

 قلبه اون پديد نمي ياره
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داخت ، در واقع نمي شد بگي خونه به وقتي رسيد خونه ، يه نگاهه اجمالي بهش ان
عمارت شباهته بيشتري داشت ، جايي بود که خيلي برايه تک بودنش تالش کرده 

بودو اما هيچ وقت با شوقه ديدنه عشقي پا تو ش نذاشته بود ، تنها دلخوشيش واسه 
ا" عاينکه الاقل شبا رو خونه بياد، بودن با پسراش حتي برايه چند دقيقه بود ، جايه واق

 خاصو قشنگي بود اما گرمايي نداشت ...
تعداد مستخدمين تو يه خونه زياد بود ، واسه همين هيچ وقت خالي نبودو اين 

موضوع اونو راضي مي کرد ، هيچ دوست نداشت وقتي مي ياد خونه سوتو کور باشه ، 
اين مسئله رو همه مي دونستنو بيشتره شون واسه خوش آمد گويي مي اومدن ، اما 

 مستخدمه مخصوصش مهرخ هميشه جلوتر بودو کيفه آقارو مي گرفت ...
تويه صورتش نگاهي انداختو خاطراته گذشته واسش زنده شد ، پدره مهرخ از 

باغبونايه باغات شميران بودو مورده لطفه پدر ، خوشحال بود که الاقل تونسته بود 
 برايه مهرخ کاري بکنه و زيره پرو باله خودش بگيرتش 

 سالم اردشير خان خوش آمدين .... -
 ممنون دخترم بچه ها اومدن ؟ -
 شهريار خان تشريف آوردن آقا ، اما شهياد خان هنوز نيومدن ... -

 تويه فکر فرو رفت علته اينهمه تضاد اونم از دوقلو ها برايه خودشم عجيب بود ...
 وام با هاشون صحبت کنم مهرخ جان مي شه بگي قبله شام بيان تو اتاقه کار ، مي خ -
 چشم آقا ...شما تشريف ببريد من بهشون اطالع مي دم  -

مسير پله هارو گرفتو به سمته اتاقه شخصيش راه افتاد ، اتاقه پسرا طبقه سوم بودو 
 اون از اينکه با اونا تو اين طبقه زندگي نمي کنه راضي بود ...

مل بود، هرچند اون روحه خونه بودو براش سرو صدايه هميشگيه شهياد غيره قابله تح
 بدونه اون پدر حس مي کرد چيزيو گم کرده ...

رويه صندليش تکوني خوردو دوباره اصرار پدر برايه پذيرفتنه کار تو کارخونه جديد اونو 
به فکر فرو برد ، براش قابله هضم نبود که بخواد با شهياد يه جا کار کنه ، هميشه اين 

ه شهياد آزارش مي داد ، به نظره اون برادرش فقط يه آدمه بي بي فکريو لوده بودن
 خاصيت بود که زائيده شده بود واسه خوش گذرونيو پول خرج کردن ...

حرفايه بابا واسه اداره خصوصيه کارخونه قانعش نمي کرد ، با خودش عهد کرده بود 
يار تام برايه اگه نتونست به هيچ وجه درخواسته اونو رد کنه ، ازش بخواد تا اخت
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تصميمات کلي کارو بهش بده ، که الاقل محبور نباشه مدام ندونم کاريه شهيادو تحمل 
 کنه ، اره فعال" تنها راهي که داشت همين بود ...

 به در ضربه اي خوردو متعاقبا"صدايه ستاره اومد ...
 درو باز نکردو از همونجا جوابه ستاره رو داد 

 بله ... -
 د ، پدرتون خواستن قبله شام برين تو اتاقه کارشون آقا ببخشي -
 باشه ستاره ، تو برو ... ممنون  -

ستاره مستخدمه مخصوصه اونو شهياد بودو فقط اون اجازه داشت واسه صدازدن يا 
تميز کاري اتاقاشون بياد ، در واقع وقتايي که دوقلو ها خونه بودن تنها کسي که اجازه 

ره ستاره بود ، اون جوون بودو زيبا و البته خيلي تميزو داشت طبقه سوم پا بذا
وسواسي ، درس خونده بودو کامال" آدابه معاشرت با جوونا رو بلد بودو وقتي دوقلوها 

مهموني داشتن وظيفه پذيرايي از مهمونا به عهده اون بود و فقط به خاطر مشکله 
ث دختره شايسته اي بودو مالي که داشت مجبور بود اينجا کار کنه و گرنه از هر حي

 همه رو مجذوبه خودش مي کرد
 سالم بابا ...خسته نباشيد -
 سالم شهريار جان ...-
 چه خبرا ؟-
 خبرا يه خوب که هميشه پيشه شماست ، کارا خوب پيش مي ره ؟-
عاليه ، تراز شش ماهه رو سيادي بهم داده سود اين دوره از دوره هايه قبليم بيشتر -

 بود 
 به برات خوشحالم خو-
 ممنون ...باهام کاري داشتين؟-
 بله ... البته حرفامو قبال" زدم ، مي خواستم واسه باره آخره تکرار کنم ...-
 يعني هيچ جور قرار نيست کوتاه بياين ؟-
تو خودت يه آدمه کامال " اقتصادي هستي ، هوشه زيادي تو اين جور چيزا داري ، -

  که همچين موقعيتي دست داده ازش بهره نبري ؟خودت دلت نمي سوزه حاال
 خودتونم خوب مي دونين مسئله اين نيست ...-
 اگه منظورت شهياده ، من خودم با اون صحبت مي کنم -
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شما اونو اندازه من نمي شناسين ، اون با حرف راضي نمي شه ، مي دونين اگه -
ه تا حاال کارخونه رو با اون دورادور به سيادي سفارش نمي کردم مراقبه کاراش باش

 عظمتش به باد داد بود 
چرا مي دونم ، خبر دارم خيلي هم خوب مي شناسمش ، فکر مي کني اين مدت -

خودمم بيکار نشسته بودم هم از حمايت هايه تو خبر داشتم ، هم خودم همه جوره 
کنين از هر حيث حواسم به کاراش بوده ، اما به هر حال به نظره من اينکه کناره هم کار 

 بهتره ...
بابا شما از ديده خودتون به قضيه نگاه مي کنين ، اما باور کنين من اگه قرار باشه -

 کارايه اونو ازنزديک ببينمو دم نزدم ديونه مي شم ، اصال" تحملش برام ممکن نيست 
اري يحس مي کنم يه حرفي تو دله ته که بهم نميگي ، درواقع به نظرم داري بهانه مي -

 ، حرفه تو بزن از چي ميترسي ؟
اردشير دقيقا" مطمئن نبود همچين چيزي تو ذهنه شهريار باشه، اما يه دستي زد، بلکه 

 شهريار و تحريک کنه تا تحته يه شرايطي اين موضوعو قبول کنه ...
 من اختيار تام مي خوام ، يعني تصميمات بايد فقط از طرفه من گرفته بشه ...-

ا اين حرفه شهريار يکه خورد ،اما سعي کرد به خودش مسلط باشه مي اردشير ب
دونست شهريار هيچ وقت به کم قانع نيست ، ولي بازم شنيدنه اين حرف از دهنه 

پسرش براش سنگين بود، در واقع قصدش اين بود که رئيسه شرکت خودش باشه و 
 کار کنن ، اما حاال ! شهريارو شهياد هر کدوم يه پسته مهم داشته باشنو هم پايه هم

 به نظرت خواسته زيادي نيست؟-
 به هر حال شرطه من اينه ، ميتونين بهش فکر کنين !-

اينو گفت. از اتاق خارج شد ، حتي نموند تا نظره پدرو بدونه ، اما برايه اردشير که 
 دحاضر بود هر کاري کنه تا اونا راضي بشن ،بازم جايه شکر داشت ، وقتي خوب فکر کر

به نظرش زيادي هم بد نبود ، خودش مي تونست هر وقت بخواد بره و از پيشرفته کار 
مطلع بشه به هر حال خودشم مي دونست گه ديگه اون جونو بنيه سابقو هم نداره ، 
به تبحرو جديته شهريارم اطمينان کامل داشت ،فقط مي موند راضي کردن شهياد که 

 نمي تونست کاره سختي باشه ...
شب بعده رفتنه شهريار اردشير با شهيادم صحبت کرد ،اول شهياد راضي نمي شدو  اون

مدام ميگفت اين حسه رياست طلبيه شهريار داره خفش مي کنه و ممکن نيست زيره 
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باره حرفه اون بره ، اما بعده کلي کلنجار با اردشير وقتي اين حرفو از دهنه اون شنيد در 
 با اگه از ش بخواد قله قافم فتح کنه با سر بره ...جا خشکش زدو ترجيح داد االن با

 ديروز حاجي نقدي زنگ زد ...-
 خوب ...-
 ميگفت مجوزه وروده المبورگيني هارو بهش دادن -
 خوب...-
 خوب به جمالت پسر، مي خواي تا صبح وايسي هي خوب خوب کني ...-
 آخه واضح حرف نمي زنين ، دارين سکتم مي دين-
 بهش دادم ، تا آخره ماه مي توني باش تو شهر مانور بدي  سفارششو-
 بابا ، راست ميگي ؟-

دهنه شهياده ازاينکه مي شنيد باالخره اردشير خان نياکان راضي به اين امر شده باز 
 مونده بودو نمي دونست خوابه يا بيدار...

 رت مي ازره ؟حاال به نظرت داشتنه اون ماشين به زيره بار رفتنه دستوراته براد-
مي ارزه ! ؟چيزايي مي گي شما ، من واسه داشتنش حاضرم هرکاري بکنم ، اگه الزم -

 باشه کفه پايه شمارو هم مي بوسم 
 خيله خوب ، بلند شو پسره گنده خودتو لوس نکن ...-
 قوربونه شما ، شما امر کنين ...-
 ري بشه ...رفتي باال به شهريارم خبر بده که تا آخره هفته کارا س-

اي به چشمي گفتو ، حمله ور شد سمته پله ها ، تويه راه سربه سره هر کدوم از 
مستخدما که تو مسيرش بودن مي ذاشتو واسه خودش آوازه دل انگيزي سر داده بود 

... 
 امشب تو خونه طرالن اعصاب نداشتو ، طنينم حسابي کفري بود ...

 هايي خودت کاري انجام نده هان ؟مامان جان مگه من هزار بارنگفتم تن -
اي بابا شما دوتا دختر امروز چتونه ؟ من که نمي تونم تمامه مدت تو خونه مثله  -

 عروسک بشينمو جم نخورم
مادره من ، کي گفته مثله عروسک بشينو کاري نکن ، ما مي گيم کاره سخت نکن،  -

 يادت رفته دکتر ضياءاينبار چقدر مارو شمامت کرد...
مردکه ديوانه مي گه به شما ها هم مي شه گفت دختر ، به جايه اينکه تا لنگه ظهر  -

 بخوابين مراقبه مادرتون باشين
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 اون يه چيزي گفت حاال طرالن جان تو حرص نخور مادر  -
حرص نخورم ، حرص نخورم مادره من ، فکر مي کني نظره بقيه با اون فرق داره ،  -

قيقا" مثله اون فکر مي کنن، نديدي هر بار ميان ديدنت خاله مهتابو خاله مهشيدم د
چقدر پشته چشم نازک مي کنن ، که دخترم دخترايه قديم ، حاال خبر ندارن بابا به خدا 

ما مي خوايم کمک گنيم ما مي خوايم حواسه مون به مادره مون باشه ، ماشااهلل اين 
 خواهر ه شماست که زيره باره حرف نمي ره ...

 ديگه داري زياد شلوغش مي کنيا، تو به خاله هات چيکار داري ... طرالن -
 مامان جان بي خودي ازشون دفاع نکن که دلم از دسته شون خونه ... -
 توکال" با همه آدما مشکل داري ، نمي دونم چرا بي خودي پاچه همه رو ميگيري ... -

، به نظره شون اون بعده فوته محمد اونا خيلي نبودو دوريه پدرو حس مي کردن
حادثه اون تصادف همه پشتو پناهه شونو از شون گرفته بود و حاال م بيماريه قلبيه 
مادر اعصابه جفته شونو تحريک کرده بود، به خصوص اينکه مادر حرفاو سفارشاته 

 دکترو جدي نمي گرفتو مدام کارايه سنگين مي کرد ...
ساله اوله گرافيک ، شرو شيطون بود  ساله بودو21طرالن دختره کوچيکه خونواده و 

 11والبته زود جوشو عصبي به قوله مهال اين اخالقو از محمد به ارث برده بود ، طنين 
ساله بودو ليسانسه حسابداري شو گرفته بود، از بچگي عاشقه زبان بودو همون دوره 

نه يدبيرستان مدرکه تافله شو گرفته بودوحاالهم داشت زبانه به قوله خودش شير
 ايتاليايي رو مي خوند ...

اخالقش مثله مادر آروومو منطقي بود اما اين خصيصه فقط وقتي کناره خونواده يا 
بزرگترا بود نمود ميکرد،ولي بينه دوستاش زلزله اي بود واسه خودش، اما عصبي مزاج 
 نبودو دوست داشت هرکاري رو از رويه اصولو منطقش انجام بده ، ولي تنها چيزه بدو
متمايزي که از طرالن داشت غرورش بود که خودشم زيادي ازش راضي نبود ، دوست 

داشت مثله طرالن بي ريا و خودموني باشه اما نمي تونست، ظاهره جفته شون شبيه 
هم بود ، با يه سري تفاوت هايه جزئي، چشمايه طنين سبزه تيره و يکمي خمار بودو 

مشکي که تا پائينه سرش مي رسيد ، اما پوستش روبه گندمي و موهايه فره درشته 
طرالن چشماش سبزه روشن بودو روبه باال ، پوستش تقريبا" سفيد صورتي بودو 

 موهايه صافه خرمايي داشت ...
يه چند وقتي بود که طنين دنباله کار بود ! اما نه هر کاري ،دلش يه کاره درستو 

محسن بهش پيشنهاد شده  حسابيو دهن پرکن مي خواست ،چند باري از طرفه دايي
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بود که بره و تو شرکته اون کار کنه اما اصال" از روابطه نزديکه فاميلي خوشش نمي 
اومد...اردشير تصميمش را گرفته بود ، حاال فقط مانده بود مشاوره مالي و حسابداره 

شرکت ، بعده فوته محمدصبور ديگه به کمتر حسابداري اطمينان داشتو هميشه حس 
خرش يه جايي که خبره نداره ازشون نارو مي خوره ، مي دونست دخترش مي کرد آ

 طنين اين رشته رو خونده و تا اونجا که خبر داشت هنوز جايي مشغول نشده ...
بعده فوته محمد با خونوادش هنوز در ارتباط بودو نمي ذاشت کمبودي رو از لحاظه 

جزو متمولين بودنو اونو مالي حس کنن ، هرچند خانواده زنش مهال، حاال ديگه 
دختراشو حسابي ساپورت مي کردن، اما دلش رضا نبود که حاال که تنها شدن اونارو به 

حاله خودشون بذاره ، يه جورايي هم خودشو مسئوله مرگه محمد مي دونست ، اگه 
بهش اسرار نمي کرد بعده اون ماموريت به کرج خودشو شبونه برسونه اصفهان تا فردا 

 الي رو ارائه بده شايد اين اتفاق نمي افتاد ....گزارشات م
 تلفنو برداشتو شماره خونه مهال رو گرفت 

 الو ... -
 سالم بفرمائيد  -
 نياکان هستم خانومه صبور ، خوب هستين ؟ -
 ممنون جنابه نياکان به لطفه شما خوبم ، شما چطورين؟ -
 ؟متشکر... منم خوبم ، حاله دخترايه گلم چطوره  -
 اونام خوبن ، زيره سايتون ... -
 زيره سايه ال... ما چکاره ايم خانوم ... -

مهال حس کرد اين خانومي که شنيد همراه با آهه سوزناکي بود اما به رويه خودش 
 نياورد

 طنين جان چه کار مي کنه ؟ جايي مشغول کاره شده ؟ -
مي گيره دوست نداره هرجايي  نخير ، متاسفانه هنوز نه ، مي دونين که خيلي سخت -

 کار کنه 
خوب حق داره دخترم ، لياقتش هرجايي نيست ، شما که خودت خبر داري از گرگايه  -

 گرسنه که منتظره پاره کردن جگرگوشه هامونن ...
خبر داشت ، خوبم خبر داشت ، اما چي مي گفت ! ميگفت از دسته همين گرگايه 

 ..گرسنه به اين روزو حال افتاده .
 حاال مهال خانوم يه خبره خوب هم واسه دخترم دارم هم واسه شما ... -
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 خير باشه ... -
هست مطمئن باشين ، خيلي وقت بود دوست داشتم طنين جان بيادو کناره خودم  -

مثله پدرش کار کنه ، اما شرکتهاو کارخونه هايه قبلي يا مسئوله مالي داشت يا مکانه 
ال يه کارخونه جديد التا سيس داريم ، دوست دارم اگه شما و مناسبي نبودن ، اما حا

 طنين جان موافقين بيادو باهم همکاري کنيم 
باعثه افتخاره ، از خداشم باشه ،فقط يه چيزي! شما که خودتون مستقيما" اونجا  -

نيستين ، به کسايي که قراره باهاشون همکار بشه اعتماد دارين ؟ البته جسارت نباشه 
 .ها ..

اين چه حرفيه ؟ شما حق دارين نگرانه دختره تون باشين، اما خياله تون ازاين بابت  -
جمع باشه ، مديره شرکت شهرياره و شهيادم اونجاست بقيه کارمندا هم تحته نظره 

 شهريار استخدام مي شن ، هيچ مشکلي نيست ...
 شه ...خيلي ممنون ، اميدوارم طنين لياقته اين همه محبتو داشته با -
 حتما" داره، من به شما و تربيته تون ايمان دارم  -

 مهال بازم حس کرد تو اين حرف يه حسه خاص بود اما ......
مهال اينقدر خوشحال بود که بعده خداحافظي از نياکان منتظر نشد تا طنين برگرده و 

 و بگه ...ماجرا رو توضيح بده، ترجيح داد االن باهاش تماس بگيره رو کله ماجرا ر
طنين وقتي صحبتايه مادرو شنيد ،واقعا"خوشحال شد به نظرش اين بهترين موقعيت 

 بود در اسرع وقت خودشو رسوند خونه و سريع رفت سراغه مهال ...
 مامان جان ...مامان ، کجايي؟؟؟ -

اينقدر سرو صدا کردو مادره بيچاره رو صدا کرد که مهال با چشمايي پف آلودو خسته از 
 ي خوابي ديشب سراز بالش برداشتو از اتاق بيرون اومد ب
 چيه دخترم ، چت شده ؟ اتفاقي افتاده ؟ -
اي بابا انگار شما به کل ماجرارو فراموش کردين ، زود تعريف کنين ببينم دقيقا" آقاي  -

 نياکان چي گفت ؟
 ...  مهال که هنوز گيجه خواب بود آهاني گفتو نشست رويه صندلي روبريه مهال

 من که همه چيو توضيح دادم ، ديگه چيو مي خواي بدوني ؟ -
خوب دوباره بگين ، نگفت حقوقش چقدره ؟ ساعتش از کي تا کي ؟ مرخصي خوب  -

 مي ده يا نه ؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – اشک هایم دریا شد

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 3 

 

دختر چي داري مي گي تو؟ پياده شو باهم بريم ، بذار اول برادريت ثابت بشه بعد  -
 ادعايه ارثو ميراث کنن

 قط بلدين ضده حال بزنين اه ...شمام که ف -
مهال يه نگاهه تند به طنين انداختو يه چشم غره اساسيم بهش رفت ، هزار بار به 

دخترا سفارش کرده بود که از کلماته به قوله خودش چاله ميدوني خوشش نمييادو 
 نبايد اونام تکرار کنن اما کو گوشه بدهکار....

کتش ، آدرسو هم گفت نوشتم ، گذاشتم رويه گفت شنبه با همه مدارکت مي ري شر  -
ميزه تحريرت ، سعي کن جلويه اون با شخصيت بر خورد کني ، اونجا ديگه مدرسه و 

دانشگاه نيست که بخواي لوده گري در بياري ، نذار بگه دختره اصال" شبيه باباش 
 نيستو از انتخابش پشيمون بشه ...

ه بود و گربه روکشته بود وگرنه تا حاال همون اوله صحبت مادر چشم غره اش را رفت
صدباره به سفارشاته مادر اعتراض مي کرد ، با لبو لوچه اي آويزون مسيره اتاقه شو 

 گرفتو رفت ...
 سالم ...چطوري تو؟ کشتيات غرق شده ؟ -
 نه ، چيزي نيست ... -
 وقتي زنگ زدي که کيفت حسابي کوک بود  -
وقعيته خوبيه، اما يادته بابا هميشه مي گفت اين آقاي طرالن مي ترسم ، مي دونم م -

نياکان خيلي سخت گيرو منظبطه و مو رو از ماست مي کشه ،حس ميکنم نمي تونم 
 اونجا راحت باشم...

مگه قراره بري خونه خاله خوب معلومه که راحت نيست ، اما مطمئن باش چيزايه  -
 خيلي جذابي در انتظاره ته ...

ميشه راجع به پسرايه خوشگلو خوش تيپه آقاي نياکان تو خلوته شون دو تا دختر ه
مي گفتنو کيف مي کردن ، حاال با اين پيش اومد حسابي پسرايه دختر کشه نياکان 

 نقله مجلسه خودموني شون شده بود 
خاک برسرت طرالن ، بايد هميشه سرو گوشت بجنه ،ديدي که حتي جوابه سالمه  -

، چه برسه به مسائله جذاب ، حاال اين شهياد يه چيزي ! اين آدمو هم زورکي ميدن 
 شهريارو با يه من عسلم نمي شه خوردش

 خوب نخورش ليسش بزن  -
 اه مورده شوره تو ببرن ، حالمو بهم زدي ديونه ... -
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 خوب چيکار کنم خدايي جذابن !آدمو هوايي مي کنن ... -
اگه قرار باشه من اونجا کار کنم ، حرفه زياديو تا حاال که گذشت ، اما از اين به بعد  -

 انحرافي موقوف فهميدي ؟
خوب بابا بي خودي شلوغش نکن ، اما طنين اگه يه روز بفهمم زير آبي رفتيا خودم  -

 پتتومي ريزم رو آب
 طنين يه ايشه بلند باال به طرالن گفتو رفت تو فکر

وز احتياج داشتو چک کرده بود که مبادا از شبه قبل ده بار مدارکو لوازمي که واسه امر
چيزي روفراموش نکرده باشه ، خدا خدا مي کرد واسه برخورده اول مجبور نباشه با 

شهريار صحبت کنه ، ديدنه اون چهره عبوس و از خودراضي ناخودآگاه اعتماد به نفسه 
 شو پائين مي آورد 

،  قايه نياکان آدرس داد بود رسيداز ساختمان بلندو بااليي گذشتو باالخره به برجي که آ
دفتره شرکت طبقه دهم برج بودو مجبور بود سوارآسانسور بشه چيزي که هيچ وقت 

ازش خوشش نمي اومد ، بيشتره مواقع آرووم بودو استرسي نداشت ، اما حاال به 
نظرش تمومه بدنش داشت نبض مي زدو به اصطالحه خودش جونش تويه حلقش 

 بود ...
 اکردو چشمش به تابلو جلويه دٍر آسانسور افتاد...اوفي پر صد

 شرکت توليدي تحقيقاتي سهند....
 بدن لرزش بيتشر شده بودو حس مي کرد نفس کم آورده ...

 زنگه درو زدو منتظر ايستاد ...
 يه چند لحظه اي طول کشيد تا باالخره در باز شدو تونست داخله دفترو ببينه ...

 بله امري بود ؟ -
 ه دختر تقريبا" هم سنو ساله خودش که چهره معمولي اما جذابي داشت ي
 من با جنابه نياکان گار داشتم  -
 درسته ، ببخشيد با کدومشون ؟ -
آقاي نياکان بزرگ از من خواستن که خدمت برسم ، اما حاال نمي دونم خودمو بايد به  -

 کدومه شون معرفي کنم!
 ببخشيد فاميله شريفتون ؟ -
 بنده صبور هستم ، طنينه صبور ... -
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آهان بله ، قبال " بهم اطالع داده بودن که تشريف مي يارين ، اينجا منتظر باشين تا  -
 بهشون اطالع بدم

 ممنون ... -
 چند دقيقه اي گذشتو دختر جلويه چشمه طنين ظاهر شد 

، رکته قبلي شونراستي يادم رفت خودمو معرفي کنم ، من صبا آزاد هستم ، منشي ش -
آقايه نياکان منتظره تون هستن، بفرمائيد داخل و اگه مشکلي بود من در خدمت 

 هستم 
منشو وقاره صبا طنينو مجذوب خودش کرد، طوري که تو همون بر خورده اول حس 
کرد يه حسه خوبي نسبت به اون پيدا کرده ، با راهنمايي که صبا کرده بود مسيردفتر 

 رئيسو پيش گرفت...
بازم اين استرسه لعنتي به جونش افتاده بودو نمي دونست چطوري خودشو آرووم کنه 
، اين طور وقتا آيت الکرسي مي خوند اما حاال حس مي کرد حتي متنه اون آيه رو هم 

 فراموش کرده ...
 ضربه اي به در زدو منتظر شد 

 بفرمائيد داخل .... -
که اين بفرمائيد از زبونه يه مرده جوون صدا براش واضح نبود نتونست تشخيص بده 

 بود يا يه مرده مسن ، هميشه تو تشخيصه صدا مشکل داشت ...
 بسمه ال... ي تو دلش گفتو داخل شد 

 اتاقه بزرگو دل بازي به نظر مي اومد يه دفتره شيک با مدرن ترين تجهيزات
 نمي خواين ، تشريف بياريد جلوتر ؟ -

نهيب زد ، طنين االن وقته بازيگوشي نيست مراقبه رفتارت يکه اي خوردو به خودش 
 باش...

با شنيدنه صدا حتم پيدا کرد اين وزنه صدا قطعا" ماله يه مرده جوونه ، هموني که 
 غرور حتي تو صداشم موج مي زد ...

 من طنين صبور هستم ، دختر آقايه صبور ... -
 اوهم ، درسته بفرمائيد بشينيد  -

باورکنه اين مرد يه مرده موفق تو زمينه صنعت و اقتصاد و از همه مهم تر نمي تونست 
اجتماع باشه ، کسي که حتي بلد نبود با خانومها چطور برخورد کنه ، ادايه اوهمي که 

 شهريار کرده بودو تو دلش درآوردو سعي کرد به بي ادبيه اون اعتنا نکنه ...
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ارد مالي شرکت خدمت برسم ، مدارکه پدرتون از من خواسته بودن گه برايه مو -
 دانشگاهو دوره هايي که خارجه اون گذروندمو هم ، همراهم هست ...

 سابقه ...سابقه چطور؟ اونو هم دارين ؟ -
 معلومه که نه !پدره تون اينو مي دونستن -

 طرفه صحبتش ديگه با طنين نبود انگار داشت باخودش حرف مي زد
 من نمي تونم با آدمايه کم تجربه کار کنما نمي دونم چرا...هزار بار به پدر گفتم -

 تنه صداش کم کم پائين تر رفتو به نظر مي رسيد داره تو دلش بقيه حرفاشو مي گه ...
طنين که تقريبا" قسمته اوله صحبتهاشو شنيده بود ، بهش بد جوري بر خورد! اين آدم 

 ديگه زيادي داشت بي احترامي مي کرد
 کله تون دقيقا" چيه جنابه نياکان ؟شما مش -
 مشکلم ؟ -
بله مي خوام بدونم چرا فکر مي کنين حتما" بايد يه آدمه سابقه دار باشه تا ازپسه  -

 کاراتون بر بياد ؟
 يعني فکر مي کنين غيراز اينه؟ -
 مسلما" ، هيچ وقت قضاوٍت عجوالنه نکنين ، مطمئن باشين به نفعه تون نيست ... -
 ني االن حس مي کنين رد کردنه شما باعث بروز ضررو زيان واسه من ميشه ؟يع -

 اينو گفتو يه خنده تحقير آميز گوشه لبش نشست ...
طنين خنده رو ديدو اونم تو دلش يه زهرخند تحويله شهريار داد ،نبايد خودشو مي 

 باخت ، کم آوردن جلويه هميچين آدمي دوراز شخصيتش بود
ورين؟شما يه تست ازمن بگيرين ،بعدا" راجع به توانايي هام نظر با يه تست چط -

 بدين 
پدر م شما رو انتخاب کرده و دستور داده تا استخدام بشين ، اين کارا بي فايدس ، در  -

 هر حال فکر نمي کنم فرقي داشته باشه ...
 پس اين همه سوالو جواب واسه چي بود ؟ -
 کنم ... مي خواستم جسارته تونو امتحان -
 ولي ما واسه کار اينجاييم نه واسه تسته شخصيت  -
 اوووو، اوکي حاال ديگه مطمئن شدم زبونه کافي و جسارته الزمه رو دارين  -
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بلند شدو جلويه شهريار ايستاد، از شدته ناراحتي پره هايه بينيش باالو پائين مي رفتو 
اعتراضي سرشو خم کرد وسعي نفساش تند شده بود ، يکمي به سمته جلو به حالته 

 کردتمومه ناراحتي شو تو چشماش بريزو بهش بفهمونه که چه آدمه بي شخصيتيه 
 اما من تا تست ندمو امتحان نشم اينجا مشغول نمي شم  -

شهريار از حرفه دختر يه لحظه يکه خورد، فکر مي کرد با گفتنه اينکه اون از طرفه پدر 
مسئله فيصله پيدا مي کنه و از اين يکي به دو کردن با استخدام شده و مورده تائيده 

 اين به قوله خودش بچه فسقلي راحت ميشه ، اما انگار سرتق تر از اين حرفابود 
باشه موردي نيست ، من چند تا صورته مالي با يه مغايرته بانکي در اختيارتون مي  -

ي کنينو مغايرته حسابه بانک ذارم تا بعدازظهر وقت دارين پارامتر هايه اشتباهو کدگذار 
رو هم بهم بدين ،هر چند اين کارو فقط به خاطره خودتون انجام مي دم که يه مقدار 
اعتماد به نفسه تون باال بره ، وگرنه از نظره من اين کارا واسه شما زيادي سنگين مي 

 هتونين فقط به عنوانه مدير مالي اينجا باشين وگرنه مسئوليته مالي به عهده شخص
 ديگه ايه 

بازم تحقير! تو حرف به حرفه کلماتش تحقير موج مي زد ، بحثه طنين نبود کال "افراده 
دارايه شخصيتو شانس از نظره شهريار تعدادشون به زحمت به ده نفر مي رسيد، اين 

 بچه که ديگه جايه خود داشت 
تياج داره ، بغضه بدي گلويه طنينو فشرده کرده بودوحس مي کرد به هوايه آزاد اح

شايد اگه يه آدمه کار کشته يا مسن تر بود با اين حرفايه شهريار اينطوري از کوره در 
نمي رفتو غرورش اينجوري لگد مال نمي شد ، اما طنين هنوز خيلي جوونو بي تجربه 

بودو زود چهرش اصراره درونشو فاش مي کرد ، خودش متوجه نمي شد اما شهريار 
و حسابي اعصابه اونو بهم ريخته بود ،وقت نداشت ، تو دلش دقيقا"به هدف زده بود

 به خودش قول داد قبله ساعتي که شهريار گفته کارو تحويل بده ...
 روشو کرد سمته شهريارو گفت :

 کجا بايد کارو تحويل بگيرم ؟ -
اين صورت هايه مالي که االن اينجاست يه تعداديه که آقاي سيادي مدير ه مالي  -

قبليم برايه بررسي آورده تا هنوز کارايه اينجا روتين نشده بهش رسيدگي کنم، شرکته 
االن پيشه خانومه آزاده مي توني از اون بگيرين، من تا عصر اينجام کارتون که تموم 

 شد بيارينش تا يه نگاهي بندازم ...
  حتي چشمم نگفت ، فقط يه نگاهه توام با آرامش بهش انداختو از اتاق بيرون زد
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سرش حسابي با اعداد گرم شده بود ، هميشه عاشقه عددو رقم بود ، براش لذت 
داشت بازي با اعداد ،اما ته دلش يه کم استرس داشت که مبادا اشتباهي مرتکب بشه 

 و موجبات شاديه روحيه اون آدمه خبيثو فراهم کنه 
ون اومده بود ا تو اين چند ساعت که دو اتاق نشسته بود ، فقط دوبار صبا به ديدنش

حتي از جاش تکونم نخورده بود ...همين طور عينه آدمه آهني رويه برگه ها زوم کرده 
 بود و کارشو مي کرد 

 باره دومي که صبا اومد تو اتاق ، صداش زدو گفت:
 خانومه صبور ، فکر نمي کردم روزه اولي اينقدر کارتون سنگين باشه؟ -
يه نياکان خواستن اين کارارو تا آخره وقت بهشون در واقع يه جور امتحانه ، آقا -

 تحويل بدم ...
آهان ، آخه هفته پيش ديدم که آقايه سيادي برگه هايه مغايرتو و صورتهارو تحويله  -

 شون داد ، واسه همين تعجب کردم ، ديدم شمام دارين رويه همون کار مي کنين 
طنين خالي کردن ، يعني کارا قبال " با اين حرفه صبا انگاريه سطله آبه جوش رو بدنه 
 انجام شده بودو شهريار اونو دست انداخته بود ...

خيلي ممنون ، اما به هر حال گفتن که انجام بدم ، نمي شه اوله کاري از دستوراشون  -
 سرپيچي کنم ...

 صبا يه لبخنده آرووم به طنين زدو کفت:
شنا شدي ، اگه چيزي الزم داشتي حتما" پس من بيرونم عزيزم، با محيطه اينجا که آ -

 بهم بگو
 خيلي ممنون تو لطف داري  -
اينجا هنوز کامال" کارا رو يه رواله خودش نيفتاده ، برايه امروز غذا از بيرون سفارش  -

 داديم ،احتماال" تا آخره هفته آبدارچيو بقيه کارمندام اضافه مي شن ...
 ج ندارم مشکلي نيست فعال" به چيزي احتيا -

 صبا از اتاق بيرون اومدو مشغول کاره خودش شد 
يه چند تا تماس از نيرو هايي که در مورده کار باهاشون صحبت شده بود داشتو 

راهنمائي شون کرد واسه اومدن به شرکت ، يه بار جنابه نياکانه بزرگ تماس گرفته بودو 
 يه بارم شهياد ...

ه لذت مي شد ، نه اينکه عاشقش باشه يا حسه هميشه از صحبت کردن با شهياد غرق
 خاصي بهش داشته باشه ! فقط از انرژيه مثبت ميگرفتو تا چند ساعت شارژ بود 
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 به به سالم به منشي عزيزه شرکت ، چطوري صبا ؟خوبي ؟ -
 ممنون جنابه نياکان ، شما خوبين ؟ -
همو نديدما ، من شهيادم اوووف صبا دوباره رسمي شدي ، بابا به خدا دوروز ه فقط  -

 ديونه شهياده خالي ...
 بله ، حق با شماست ، جنابه شهياد خان  -
 شهياد خانو مرض ، خاک بر سره من با اين عوامله دوروبرم ، همتون کسل کننده اين  -
 اي بابا شهياد ، يعني نبايد بهت احترام گذاشت ، واقعا" که لياقت نداري  -
، من مي گم دوست دارم دوروبريام با هام صميمي باشن ، راحت آخه چه ربطي داره  -

 باشن ، از خشکو رسمي بودن بيزارم مي دوني که 
 حاال چي کار داري؟ وقت ندارم با تو بي کاره عالف دهن به دهن بشم  -
 آهان آفرين حاال شدي همون صبايه زبون درازه خودم ، قوربونش برم گوگوليه من  -
 اري نداري قطع کنم ، به خدا کلي کار ريخته سرم شهياد اگه ک -
 مي گم صبا اين آينه دقم اونجاست ؟ -
 شهياد خجالت بکش ...آره هست  -
خيلي خوب کشيدم ، بهش بگو امروز نمي يام ، شايد فردا شايدم پس فردا يه سري  -

 بزنم 
 اصال حس نمي شهنزديم نزدي ، اين دفتر فقط به آرامش احتياج داره ، کمبوده تو  -

اينو گفتو گوشيو گذاشت ، هميشه اين وراجي هايه شهياد کار دستش مي دادو خيلي 
 از کاراش عقب مي موند

 خوب صبا جان ، من کارم تقريبا" تموم شده مي تونم برم برگه هارو تحويل بدم ؟ -
ه ه بايد واساره عزيزم برو ، فعال "نيازي به هماهنگي نيست ، ولي تا يکي دوروزه ديگ -

 ديدنش وقته قبلي بگيري
طنين دوباره مسير دفترو پيش گرفتو تويه دلش شروع کرد به بدو بيراه گفتن به 

 شهريار
 مي تونم بيام داخل ؟ -
 بله ...  -

 همين بله ... بله مرض ، درده بي درمون پسره بي شعور
 کارارو آماده کردم ... -
 خوب ... -
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 يه نيم نگاهه خالي هم به چهره رنگ پريده طنين ننداخت سرش پائين بودو حتي 
 مگه نگفتين آماده شد بيارم ببين ؟ -
االن وقت ندارم بذارش اونجا و برو ، فردا راسه ساعت اينجا باش از تاخير بيزارم و  -

همچنين از بي انضباطي ، قوانينه شرکتو خانومه آزاد براتون کامال" شرح مي دن که 
 فاهم نشين دچاره سوء ت

تمامه مدتي که داشت با طنين حرف مي زد سرش پائين بودو داشت رويه برگه هاي 
 انبوهي که رويه ميزش بود يه چيزايي يادداشت مي کرد 

به نظره طنين اين نهايته بي احترامي بود ، حس مي کرد بهش توهين شده ، يعني 
نگاه چندش آوري به شهريار چي ازش کم مي شد الاقل سرشو باالبگيره و حرف بزنه ، 

 انداختو با اجازه اي کفتو اومد بيرون 
شرحه کامله کارو از صبا پرسيدو با اعصابي داغون تاکسي گرفتو مسير خونه رو به 

 راننده داد...
جرات نکرد به صبا بگه که جنابه نيکان حتي به صورتها يه نگاهم ننداخت چه برسه به 

وقتي صبا ازش پرسيد جوابه آقايه نياکان درقباله کارش اينکه بخواد نظري بده ، فقط 
چي بوده، گفت که از کارش تا يه حدي راضي بوده ولي بايد بيشتر تالش کنه ، حتي 

گفتنه اين حرفم براش گرون تموم شد، اما بهتر از اين بود که صبا بفهمه رفتاره شهريار 
 باهاش خيلي تحقير آميز تر از اين حرفا بوده ...

ين روزه کارش به بدترين شکله ممکنه تموم شده بود ، انتظاره چيزه خوب ، جذاب اول
 يا فوق العاده رو نداشت ولي اين رفتار ديگه خارج از تحملش بود 

اول تصميم گرفت ماجرارو به مادرش بگه و ازش بخواد با نياکان تماس بگيره و بگه که 
ن دقيقا" همون چيزيه که شهريار از رفتن پشيمون شده ، اما بعد به خودش گفت اي

 دلش مي خواد وحتي حاضر نيست آرزويه اون حتي کوچيک برآورده بشه 
وقتي رسيدخونه ، يه کليتي از کار برايه مهال گفتو رفت تو اتاقه خوابش ، خدارو شکر 
طرالن خونه نبود چون اصال" حوصله توضيح دادنو سرو کله زدن با اونو نداشت اما 

ه چيزو براش تعريف ميکرد، باالخره خواهر کوچولوش محرمه همه سره فرصت هم
 اصرارش بود

بود ،اما صبا بهش گفته بود که ممکنه رئيس کارشون  4ساعته کارش تو روزايه عادي تا 
 زياد باشه و از پرسنل بخواد که اضافه کار بايستند

 بدتر از همه ظوابطي بود که شهريار تو شرکت تايين کرده بود 
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 مه يکدست برايه خانوما ....فر
 به ازايه هر دقيقه تاخير ده دقيقه جريمه و درج در پرونده...

 شوخي ، خنده حرفه خارج از محيطه کار ممنوع ...
 روابطه خانوما با آقايون و بلعکس فقط در حيطه کارو بسيار قانون مند 

 و خيلي چيزاييه ديگه که بيشترشو حتي يادشم نمي اومد 
ظرش اونجا بيشتر مي تونست شبيه زندانه گوانتانامو بشه تا يه محيطه کاره به ن

 سالمو دوست داشتني ...
 وقتي به شدته عمله شهريار فکر مي کرد بدنش مي لرزيد ...

فعال" بايد مي رفت اما به خودش قول داد وقتي که واقعا" حس کرد نمي تونه ادامه 
 بور نبود تا آخره عمرش اونجا کارکنهبده خيلي راحت استعفا بده، اونکه مج

دوروز ديگه هم اومدو رفت ديگه مثله روزه اول شهريارو نديد ، کاره خاصي بهش 
محول نشده بود ، يه سري پرونده و لوازم التحريرسفارش داده بود که براش آورده 
 بودن ، هرفايلي برايه تهييه صورت هاي مالي بود تو اکسل درست کرده بودو برنامه
حسابداريشم نصب کرده بودوکليه سرفصالرو زده بود ، کال" همه کاراش آماده بودو 
 فقط منتظر بود که کارايه شرکت رويه غلطک بي افده و بتونه خودي نشون بده ...

خدارو شکر تو اتاقش تنها بودو الزم نبود خيلي سختو معذب سره جاش بشينه، کاره 
 اري دوست داشت مي کردزيادي هم که نداشت ، واسه خودش هرک

بعد از کار تا يه جايي رو با صبا مي اومدنو صبا براش تو ضيح مي داد که چند تا 
پرسنله جديد واسه بخشه فروش و تبليغات و چند تاهم برايه بازاريابي خارجي اومدن 

و بعد کم کم صحبتاشون به سمته دوقلو ها کشيده مي شدو اينکه چقدر باهم فرق 
 ون متناقضه ...دارنو رفتارش

طنين تا حاال شهيادو فقط دوبار ديده بود، يه بار موقع فوته بابا ، و يه بارم وقتي آقايه 
نياکانه بزرگ واسه سر زدن بهشون اومده بود، البته شهياد داخل نيومده بودو بعده 

همراهيه پدر رفته بود ، واسه همين طنين تا حاال رفتاره خاصي ازش نديده بود ولي با 
 شهريار بيشتر بر خورد داشتو ازش متنفر بود 

يک هفته از شروع کار گذشته بودو طنين هنوز شهيادو پدره شو نديده بود البته بعده 
کار از صبا شنيده بود يکي دوباري اومدن اما سريع رفتن ، به قوله صبا شهيادمثله بنده 

فتشون از خنده ليسه رفتنو تمونه برديه مي مونه و هي در مي ره ، از اين تمثيله صبا ج
 حسابي کيفور شدن 
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تو اين يک هفته که ازآغازه کاره شرکت مي گذشت ، پرسنله اداري ،مالي ، فروش و 
تبليغات تکميل شده بودو به دستور شهريار قرار شده بود خانومها از شنبه با لباسه 

ن تو انوم بوديکدست سره کار حاضر شن واز اونجايي که پرسنله اونجا بيشتره شون خ
برخورده اول با مشتري قاعدتا" تاثيره مفيدي مي ذاشت ، اين مسئله رو طنين خوب 

 مي دونست ، اما از پوشيدنه لباسه فرم حسه خوبي نداشت 
 وقتي طرالن لباسارو ديد، اينقدر خندش گرفت که آب از چشماش راه افتاد 

، هرچند بهتم مي ياد ولي آبرويه چيه بابا اينا ؟ طنين نگنه مي خواي خدمتکار بشي  -
 مارو مي بري 

خفه بابا ، هرچيزي لياقت مي خواد تو يه که عقلت به اين چيزا قد نمي ده ، نمي  -
 بيني همه االن تو شرکتايه مدرن لباسايه يکدست مي پوشن ...

 نه من فقط تو مدرسه و دبيرستان ديدمو تنه کلفتا ... -
، حاال با اين حرفايه صد من يه غازه طرالنم آتيش  خودشم که دوست نداشت بپوشه

 گرفته بود، خيز برداشت سمته شو يه پس گردنيه آتيشي نثارش کرد 
بعدشم مثله سگوگربه به جونه هم افتادنو مثله هميشه اين مهاليه بيچاره بود که 

 مجبور بود ميونه دعوارو بگيره ...
ي شکالتي تيره ، خوشبختانه مغنعه معمولي يه لباسه قهوه اي ترياکي با لبه آستين ها

نبود ، از اونايي بود که بند داشتو پشته سر بسته مي شد و لبه پائينه مغنعه هم نواره 
شکالتي داشت و درکل سته قشنگي واسه کار بود به عالوه اينکه جنسش عاليو خوش 

 دوختم بود 
سه دختره نازش ضعف رفتو وقتي مهال باره اول طنينو تو اون لباسا ديد کلي دلش وا

 حسابي کيف کرده بود 
ديگه با اين اتفاق بهش ثابت شده بود که يه کارمنده واقعيه و بايد مثله يه خانومه 

 متشخص رفتار کنه ...
وقتي وارد شرکت شد از ديدنه همه همکارا تو سالن شوکه شد ، خيلي هاشونو برايه 

حسه خوبي نداشت يه جورايي معذب بود  اولين باري بود که مي ديد واسه همين زياد
... 

سريع خودشو به حاميش صبا رسوندو سالمو احوال پرسي کرد، بينه راهم به يه 
تعدادي با صدايه آروومي سالم داد و بدونه اينکه يه نيم نگاهيي بهشون بندازه از 

 کنارشون رد شد 
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 چرا همه اينجا جمعا "؟-
 آقايه نيکان دستور داده -
 چي ؟ يعني-
هيچي عزيزم ، عادت داره وقتي يه کاره جديدو شروع مي کنه قبلش با همه پرسنلش -

 حرف مي زنه و اتمامه حجت مي کنه ...
 طنين ديگه ترجيح دادسوالي نکنه و آرووم باشه تا اين مراسمه مسخره تموم بشه ...

 دن ...همه به طور منظم ايستاده بودن که حضرته آقا باالخره تشريف فرما ش
کسايي که اونجا بودن شروع کردن به دست زدن ، شهريارم دستشو به عالمته سکوت 

 باالبرد 
 طنين از اين حرکته شهريار حسابي آتيشي شد ...

مرتيکه بي معني بي شعور ، انگار فکر کرده رئيس جمهوره خوبه حاال کله خدمو حشمه -
 نفر ميشنا 12اينجا به زور 

مي داد که چقدر عصبيو پريشونو ، صبا يه نگاهي بهش انداختو انگار چشماش نشون 
 با چشم اشاره کرد که چيزي شده ؟

 صبا هم به نشونه نه فقط ابرو هاشو باال انداخت 
 صدايه شهريار بلند شدو رو به همه با تحکمي که تو صداش موج مي زد گفت:

سشون به من باشه و اول از همه، قبله شروعه صحبتام از همه مي خوام فقط حوا-
 مشکالته خصوصي شونو بذارن برايه بعد 

طنين با شنيدنه اين حرف جا خورد ، با خودش فکر کرد يعني اون حتي اين حرکته 
 کوچولو رو هم ديده بود ، با اين تصور عصبانيتش بيشتر شد 

خوب همکارايه عزيز ، ضمنه خوش آمد گويي به همه ، دوست دارم همين اوله کار -
واردي که برام از اهميته خاصي بر خورداره به همه گوش زد کنم ، اول از همه نظمو م

 انضباط و دوم دوري از هر گونه حرفايه گزاف ، بعداز اون وجدانه کاريو حفظ حريم ها 
تمامه مواردي که صبا قبال " بهش گفته بود و دوباره از زبونه شهريار شنيد ، به نظرش 

بودو نمي تونست با اين روش افرادشو مدته زيادي برايه  شهريار زيادي سخت گير
 خودش نگه داره 

بعده از تموم شدنه حرفايه شهريار همه به اتاقاشون رفتنو کارا تقريبا" به متخصصش 
 ارجاع داده شد ...
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اين وسط فقط طنين بود که هنوز کاري بهش محول نشده بودو تو اتاقش بيکار به 
  درو ديوار نگاه مي کرد

يکي دوساعتي همين طور اونجا بود، ديگه حسابي حوصلش سر رفته بود اين چند 
وقت خودشو به گمونه اينکه اول هفته کاراش شروع مي شه راضي کرده بود اما حاال 

 انگار بازم خبري نبود ...
 از اتاق زد بيرونو رفت سراغه صبا

ا بزنن ، واسه همين بهشون سفارش شده بود تو محيطه کار کامال" رسمي همو صد
 طنين رو کرد به صبا و گفت :

ببخشيد خانومه آزاد ، هنوز کاري واسه من آماده نشده ، اينطوري که من شنيدم  -
 توليد چند وقتي هست که راه افتاده پس قطعا" فاکتوري صورتي چيزي بايد باشه...

 صبا يه کم من من کردو با يه حالته معذب رو به طنين گفت :
 ،آماده شده اما به دستور رئيس فرستادن به امور ماليه اون يکي شرکته شون بله 

 يعني چي ؟ -
دقيقا" نمي دونم! فقط بهم گفتن وقتي کار تموم شد ازشون بخوام که برايه بايگاني  -

 اسنادو بفرستن اينجا ...
 طنين دوباره جوش آورد اين کار يعني چي ؟ چه معني مي ده !

 اتاقه شون ؟ مي تونم برم -
 االن هماهنگ مي کنم  -
 باشه مرسي  -

 يه چند دقيقه اي طنين منتظر ايستاد تا ا جازه ورودش صادر شد 
 دوباره در زدو رفت داخل 

 سالم ، جنابه رئيس  -
 سالم ... -
 صبحتون بخير ... -
 ممنون ... -
 خانواده خوبن ؟ -
 ممنون ... -
 پدر تشريف نمي يارن؟ -
 معلوم نيست ... -
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 کارا خوب پيش مي ره ؟ -
طنين يک ربعي همين طور سوال مي کردو شهريار با يه کلمه يا نهايتا" دوکلمه 

 پاسخشو مي داد ...
طنين از اين همه حرفي که زده بود خسته شد اما شهريار از موضع خودش کوتاه 

 نيومد
 شما اصال" به کسي غيره خودتونم اهميت مي دين  -
 هميشه نه ... -

طنين فکر ميکرد وقتي اين حرفو بزنه الاقل شهريار از رويه عصبانيتم شده سرشو باال 
 ميياره ، اما تيرش به سنگ خورده بود 

 شما هميشه اينقدر تو آدابه معاشرت مشکل دارين ؟ -
دختر کوچلويه گستاخ سعي نکن با اين حرفا اعصابه منو تحريک کني ، من وقتم  -

 با ارزش تر از اين حرفاست ، نمي تونم بشينمو با شما مناظره دو نفري زاه بندازم  خيلي
 اينو نخواستم ، اما حداقل مي تونين موقع حرف زدن سره تونو باال بگيرين -
من به تمرکزم احتياج دارم ، وقتي به آدمايه شبيه به تو نگاه مي کنم ، تمرکزم واسه يه  -

 مدت ازدست مي ره
رف قطعا" يه تعريف نبود) مثال" اينکه منظورش چشمو ابرويه نازو صورته قشنگه اين ح

طنينه که تمرکزه شو از بين مي بره( اين حرف فقطو فقط بويه تحقير مي داد، بويه 
 غرورو تکبر ...

طنين بغضش گرفت ، اصال" مستحق همچنين کالمي نبود ، اصال" زشت نبود ، خيلي 
ابله يا سبک سرم نبود، پس چرا ؟ برايه چي ؟ نمي تونست هم قشنگ بود ، کودن يا 

 بفهمه چه چيزي تو وجودشه که باعث مي شه شهريار تمرکزه شو از دست بده ...
 ذهنه تو مشغول نکن ، چون مطمئنم حتي نمي دوني ضعفت ازکجاست  -

پس حدسش درست بود ، منظورش اين بود که ضعفش اينقدر زياده گه تمرکزه اونو 
 م مي زنه ...به
آدمايي شبيه به تو که دنياشون اينقدر کوچيکه ، اينقدر که تمومه همو غمه شون اينکه -

فقط شبيه بقيه باشن ، نه متفاوت نه مفيد نه مـؤثر، فقطو فقط مي خواين باشنو اصال 
 " نمي دونين برايه چي هستن ، منو کفري مي کنه ...

ي سخنراني مي کرد انگار تو يه همايشه شهريار داشت بحثه فلسفي مي کرد ، جور 
 بزرگداشت روحه انساني حرف مي زد ...
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امااينجا فقط طنين بود ، شايد يه انسانه خيلي خاص نبود ،شايد کشفي نکرده بود ، 
شايد خيلي خاص نبود ،اما روحه بزرگي داشت ، خوش قلب بود ، هيچ وقت برايه 

بود ،به نظرش تا همين حدم کافي بود ، کسي بد نخواست ،هيچ وقتي دليو نسوزونده 
قرار نيست همه فيلسوف باشن ، قرار نيست همه خاص باشن ، به نظرش دنيا به 
 آدمايه معمولي مثله اون هم نياز داشت ، پس وجودش خيلي هم بي فايده نبود !

پس چرا شهريار به خودش اجازه مي داد اونو اينطور خورد کنه ، اون کي بود که مي 
 ت دنيايه همه رو عوض کنه !خواس

 اصال "چه حقي داشت دنيايه قشنگه طنينو مسخره کنه ؟
تنفر تو بند بنده وجودش رخنه کرد ، اينقدر که حس کرد خونش ازسرخي به سياهي 

 رفت 
برايه چي اومده بودو حاال چي شد ، فقط مي خواست کار کنه اونم که قصدش همين 

دن خوشش نمي اومد، ولي دقيقا" به همين متهم شده بود از بي کاري و سواستفاده کر
 بود ...

دارين منو به چي متهم مي کنين ؟ شما چقدر منو مي شناسين که اينطور جو گير  -
شدين ، اينجا کالسه درس نيست ، شمام هم استاده فلسفه نيستين ، اينقدرم به 

ر مي دين ، فکر مي داشته هايه ذهني تون ننازين ، به نظره من شما فقط دارين شعا
کنين تحقير کردنه زير دستياتون روحه تونو جال ميده ، يا اينکه به کماالتتون اضافه مي 

کنه ؟ ميدونين چيه جنابه نياکان، به نظره من شما خاص هستين ،اما نه از نوعه 
 مطلوبش ، خاصين فقط از جنبه کراهته روح همينو بس 

از اعصبانيت سرخ شده طنين نگاهي انداختو  شهريار برايه يه لحظه کوتاه به چهره
دوباره سرشو زير برد ، خودشم قبول داشت يه لحظه جو گير شده و حرفايه بي ربطي 

 زده اما ديگه کار از کار گذشته بود 
خانومه صبور حق باشماست ، جو گير شدم يه لحظه حس کردم دارم با يه آدمه به  -

حتي اونقدر توانا نيستين که بتونين ضعفه نسبت متفاوت حرف مي زنم ، ولي شما 
تونو بر حسبه داليلي توضيح بدين ، فقط سعي کردين خودتونو با محکوم کردنه من 

 توجيح کنين 
طنين تابو تحملشو از دست داده بود ، اونو چي فرض کرده بود که داشت پامالش مي 

 کرد ، کار از توهينو تحقير گذشته بود اون داشت له مي شد 
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غضه بدي داشتو همين باعث شده بود حس کنه داره خفه مي شه ، داشت با خودش ب
روزم نشده  21فکر مي کرد شهريار هميشه با همه آدما رفتارش اينطوريه !آخه هنوز 

بار بيشتر نبود ، پس چرا  4يا  3بود که آشنائيشون جدي شده بودو بر خورداشون 
خودش که سر در نمي آورد ، با گلويي باد اينقدر داشت واسه کار نکرده توبيخ مي شد 

 کرده از بغضو سري به دوران افتاده اتاقو ترک کرد 
حتي حاله اينو نداشت که بره و از رفتاره شهريار به صبا شکايت کنه ،رفت تو اتاقه شو 

 دوباره با سيستمش مشغول شد ...
اتفاقاتي که تو  بازم چند روزي گذشت ، ديگه حسابي کفري شده بود هربار يکمي از

حينه کار مي افتاد واسه مهال مي گفت، اما توضيحاته بيشتر مي موند واسه وقتي که 
 طرالن مي اومد خونه ...

به خاطره رشته اي که طرالن مي خوند واسه گير آوردنه سوژه هميشه بيرون از خونه 
ذروند اما بود ، البته اين بيرون موندنا خالي از لطف نبود ، حسابي هم خوش مي گ

جرات نمي کرده همه رو واسه طنين بگه ، طنين هميشه از دخترايه سبک سر که 
کارشون فقط سر به سر گذاشتن با پسرا و جلف بازي تو انظار بود بدش مي اومد، چند 
باريم طرالنو اتفاقي تو اين حال ديده بود اما هر چي بهش نصيحت مي کرد عکسش 

 انجام مي شد ...
هم عدمه حضوره طرالن تو خونه برايه طنين خوب بود ، هميشه وقتي از از يه لحاظي 

چيزي ناراحت بود دوست نداشت همون موقع کسي در مورده ناراحتيش سوال کنه، 
 دلش ميخواست هرموقع خودش آمادگي شو داشت مشکله شو توضيح بده ...

 دلش هوايهتو اتاقش نشسته بودو داشت آلبومه بچگي شو نگاه مي کرد، بد جوري 
بابايي رو کرده بود ، اگه اون بودشايد اوضاعش فرق داشت ، اکه اون بود اجازه نمي 

 داد هر کسو ناکسي به دخترش بدو بيراه بگه ...
بازم اتفاقاته اين چند روزجلويه چشمام رژه رفت ، به نظرش رسيد االن بهتري موقعيته 

ي ز جنابه نياکان تشکر نکرده بود ، م، تا حاال بابته شغلي که بهش پيشنهاد شده بود ا
تونست به خاطره همين موضوع تماس بگيره و تشکر کنه و مشکله شو براش توضيح 

 بده 
 شماره شو قبال" از مادر گرفته بود ، نزديکه سه تا بوق خورد تا تماس بر قرار شد 

 سالم ...روزتون بخير  -
 م؟سالم ممنون ...ببخشيد دخترم، به جا نمي يار -
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 دختر آقايه صبور هستم جناب نياکان... -
 بله ، بله طنين خانوم درسته ؟ -
 بله ، خوب هستين شما ؟ تماس گرفتم باباته لطفي که در حقم کرديد تشکر کنم ... -
 اين چه حرفيه دختره گلم ، وظفيم بود پدرت به گردنه من حق داشت ... -
 ون تشکر کردم ولي به هر حال دوست داشتم شخصا" از ت -
 لطف داري دخترم ، کارا خوب پيش مي ره ؟ -

خداروشکر اردشير با اين سوالش کارو واسه طنين راحت کرد ، حاال که تماس گرفته بود 
 خيلي معذب شده بودو نمي دونست چطوري مي تونه مشکله شو مطرح کنه ...

 بله ممنون ، همه چي عاليه ... -
 خوردي؟با شهريار به مشکل بر ن -

 حاال وقتش بود
نه ايشون به بنده لطف دارن ،اما من دوست دارم مشغول باشم ، ايشون ظاهرا"  -

برايه اينکه من راحت باشم ،در واقع کاري رو بهم محول نکردن ،اماخوب زمان طوالنيه 
 و من کال" عادت به يه جا بيکار نشستن عادت ندارم 

که شکايتي نکرده بود در واقع مثال" داشت از اين طوري هم حرفه شو زده بود هم اين
 لطفي که بهش شده بود مي گفت

با اين حرفه طنين ، اردشير که مار خورده افعي شده بود ، دو زاريش سريع افتاد ،مي 
دونست شهريار عمدا" اين کاروکرده و در واقع با زبونه بي زبوني اعتراضشو اعالم کرده 

.. 
تام مي خواد ، اما اون نمي دونست حتي حقه اينو هم نداره  قبال" گفته بود که اختيار

که تو انتصاب مسئوله ماليه شرکتش نظر بده ، در صورتي که شهريار مي دونست 
اردشير در قباله صبور احساسه مسئوليت مي کنه داره يه جورايي از خونوادش 

با اين کارش محافظت مي کنه ، البته اردشير با اين کارش هدفه ديگه اي هم داشت 
مي خواست بخشه اصليه کارو که بخشه مالي بود نظارت کنه ، اما ظاهرا" پسرش از 

 خودش افعي تر شده بود
من که دقيقا" متوجه مشکله شما نشدم ،اما با شهريار صحبت مي کنم ، بهش مي گم  -

 که ظرفه همين يکي دو روزه کارارو واست آماده کنه 
 م ايشون فکره ناجوري در موردم بکن ...اما جنابه نيکان نمي خوا -
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نگران نباش دخترم ، جوري بهش مي گم که اصال" متوجه نشه صحبتي از طرفه شما  -
 شده 

 ممنون ، اميدوارم يه روزي اين محبتاتونو جبران کنم  -
 جبران مي کني عزيزم ، نگران نباش -

آخه اون چي مي تونست طنين باشنيدنه اين حرفه از زبونه اردشير خندش گرفت ، 
 داشته باشه که بخواد با اون واسه نياکان کاري بکنه 

 شرمنده خيلي وقته تونو گرفتم ، امري ندارين ؟ -
 نه دخترم به مادر سالم برسون  -

 طنين چشمي گفتو ، تماسو قطع کرد 
صبحه زود از خواب بيدار شدو سره ساعت خودشو به محله کارش رسوند ، تو اتاقش 

شغول بررسي سيستمش بود که در بي هوا بازشد ، تا حاال همچين چيزي سابقه م
 نداشت 

 به به ، چطوري دختره ياغي ؟ -
 چشماش چهار تا شد ، اين شهياد بود ، اما چرا بي اجازه اومده بود تو اتاقش ؟

 سالم عرض شد ، خوبين جناب نياکان؟ -
 ممنون خانوم گل ، احواله شما؟ -

ين همه صميمته شهياد تعجب کرده بود ، به قوله خودش چايي نخوره پسر طنين ازا
 خاله شده بود

 خوبم ، ممنون ... -
 چيزي شده ؟ به نظر معذب مي ياي ؟ -
 نخير چيزي نيست ، با بنده امري بود ؟ -
 اوف دختر مگه اينجا کاخه رياست جمهوريه ؟ راحت باش! -

 مال "در اومده بود طنين مونده بود چي بگه ، شاخش کا
 خوب کارايي رو که اين چند روز کردي بيار ببينم -

در واقع شهياد قصدش فقط سربه سر گذاشت با دختر بود وگرنه عمرا"کاري به کار 
 پرسنل نداشت

 طنين به وضوح بدنش لرزيدو به ته ته پته افتاد...
 ه ...کار ؟... شرمنده جنابه نياکان ، هنوز کاري بهم محول نشد -
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شهياد قهقه اي سر داد اينقدر خنديد که چشماش خيسه اشک شد ، طنين اخماش تو 
 هم رفتو با خودش فکر کرد يعني حرفش اينقدر خنده دار بود؟

پس شهريار شمشيرو از رو بسته ؟ اي خدا از دسته اين پسره ديونه ، بهتر ،پس  -
هم کلي حرف مي زنيمو حالشو خوش باش ، واسه منم خوبه بيشتر ميام تو اتاقه تو با

 مي بريم 
حرفاو حرکاته شهياد خيلي چندش آور بود ، اصال" نمي شد باور کرد اين پسر 

برادرهمون ديوه دوسر بد اخم باشه ،البته طنين به نظرش اومده اين دو قلوها 
 جفتشون ديونه هستن اونم نه از نوعه معمولش از نوعه زنجيريش ...

 د ؟!يعني تضاد تا اين ح
خيله خوب بشين ، راحت باش کوچولو ، فعال" کار دارم بايد برم ، اما بازم مي يامو  -

 بهت سر مي زنم 
شهيادو اينو گفتو با دوتا قدمه سريع خودشو به طنين رسوند دوتا انگشته شو بهم 

 نزديک کردو لپه طنينو کشيد ...
 واي چه لپه نرمي هم داري تو ... -

 خره يه خنده بلند بااليي کردو رفت بيرون بعده اين کاره مس
شوکه شده بود ، چندبار دسته شورويه جايي که شهياد کشيده بود گذاشتو محکم فشار 

داد ، عصبي بود ،هم دردش اومده بود هم چندشش شده بود ، اين اولين بار بود که 
، جدا" يه مرده غربيه بهش دست زده بود اونم کجا ؟ صورتش اونم با چه عشوه اي 

داشت باال مي آورد ،تصورشم نمي کرد اين دوتا برادر تا اين حد ديونه باشنو بخوان به 
 اين راحتي اونو هم به مرزه جنون بکشونن ...

يه آهه پر سوزو گداز کشيدو نشست رويه صندلي ، دلش مي خواست سير گريه کنه از 
 شم پائين مي ياد ...گريه کردن ابايي نداشت ، حس مي کرد با ريختنه اشکاش غما

تو عالمه خودش غوطه ور بود که اينبار صدايه در شنيد، يه لحظه به خودش اومدو 
 گفت:

 بفرمائيد ؟ -
 يه پسره بلند باالو الغر اندام با تيپو ظاهره خوب داخل شد...

سالم خانومه صبور، بنده شايگان هستم ، همکارتون تو بخشه مالي ، سند اين  -
ده شده و ضميمه هاشم پيوستشه ، دستور دادن که برايه بررسيه نهايي فاکتورا خور

 بيارمشون خدمته شما 
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 خيلي خوشبختم جنابه شايگان ، لطف کردين ، تا کي بايد تحويله شون بدم ؟ -
زمانه خاصي نداره هرموقع تکميل شد بايگاني شون کنيدو يه نسخه فايل شده  -

 ن بدين ...کامپيوتري شم تحويله آقايه نياکا
 باشه چشم حتما"... -
هر سه ماه تماميه فاکتور هايه خريد، فروش و قراردادها بايد به دارايي ارائه بشه که  -

کاراش انجام مي شه و يه نسخشم برايه بررسيه نهايي به شما ارجاع ميدن ، و 
 ستدرصدايه ارزش افزودم هست که اونم سه ماهه تهيه مي شه که بررسي اونام باشما

 ، فعال" چيزه ديگه اي نيست ،اگراحيانا" سوالي موردي هم بود بنده در خدتم
 خيلي ممنون بابته توضيحاته تون ، در اسرع وقت انجامه شون مي دم -

هنوز تو شکه بود ، باور ش نمي شد شهياد به خودش جرات داده باشه و بخواد 
مي شد مطمئن بود که کاره همچين کار کنه ، اما هر چي هم تو رفتاره خودش دقيق 

 اشتباهي نکرده ...
شهريار تو دفترش مشغول کار بودکه دوباره يادش ديشب افتاد ، پدر با اينکه سنو 

سالي ازش گذشته بود اما هنوز جلب بودو زبل ، تا مي گفتي ف مي رفت تا فرح زادو 
 بر مي گشت 

رت گيري سريعو دقيق اردشير يه کلمه ازش پرسيده بود صبور مثله پدرش تو مغاي
 هست يا نه ؟

شهريار عادت به دروغ نداشت ،بد جوري گير افتاده بودو نمي دونست چه جوابي بده 
... 
پدر هنوز صورتايه بانکي دسته خودمه ، بعدشم فعال" کارايه دارايي واجب تره ، مي  -

اقو کردم اور دونين که اصال " از ابالغيه و احضاريه خوشم نمي ياد ، به شايگان سفارش
 واسه بررسيه نهايي فردابراش ببره ...

 آهان خوبه، اونم مشکالته خودشو داره و يه فرده دقيقو کاريو مطلبه ... -
شهريار متوجه شد پدر بو برده که هنوز به عزيز دردونش کاري محول نشده ،به وقتش 

ه از ماخذه اردشير گوشه اين خبر بياره معرکه رو مي پيچوند ولي فعال" مهم اين بود ک
 جونه سالم به در برده بود

به شايگان سفارش کرده بود برايه صبور خيلي توضيح نده و درواقع سر در گم نگهش 
 داره...
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امشب با دوستاش قرار داشت ، يه مشت پسره فيلسوفه از دنيا به دور يا نهايتا" به 
 ظاهر از دنيا به دور 

زايي رو معيار قرار مي دادن که تو دنيايه عادت داشتن دوره هم مي نشستنو چي
 امروزي جايي نداشت 

کال" دختر گريز بودن يا در واقع مخالفه هر گونه امياله نفساني، اين گروهو خوده 
شهريار بنيان کرده بود ، به نظره اون هرچيزي که آدمو وابسته بکنه پستو حقيره ، ولي 

روحت مي شه تا پايه جونت مايه بذاري  بايد واسه چيزي که باعث پيشرفتت يا تعاليه
،البته معياره اون واسه تعالي روح چيزايي که آدمايه معمولي بهش فکر مي کردن نبودا 

 ، خاصه خودش بود
امروز چهار شنبه بودو روزه ميتينگه شون ، دوست داشت با اطالعاته کافي راجع به 

 همين رفت سراغه کتاباش بحثي که جلسه قبل گذاشته بودن بره و نظر بده ، واسه
طنين بعده از اتمامه ساعته کاري رفت سراغه صبا و باهم از شرکت بيرون زدن ، طنين 

 همه اتفاقه امروزو برايه صبا تعريف کردو دوباره روشو کرد سمته اونو گفت: 
صبا شهياد امروز با اين کارش واقعا" ديونم کرد ، باورت نمي شه اما حسه خيلي بدي  -

  دارم
مي فهممت ، منم روزه اولي که اين بر خوردو ازش ديدم همين طوري شدم ،اما خوب  -

 ديگه کاريش نمي شه کرد اينم اين مدلي ديونس
 يعني تو طاقت مي ياري وقتي اين کاريه مسخره رو انجام مي ده ؟ -
ن اياوال اعصابم خورد مي شدولي بعدا" وقتي فهميدم قصدي نداره و رفتارش با همه  -

 جوريه، منم سعي کردم نسبت به کاراش بي تفاوت باشم 
 اين شد حرف آخه ، اومديم بعدا" توقعش باال رفت اون وقت مي خواي چي کار کني؟ -
مي دوني چيه ، اگه باهاش راه بيايو بذاري همين کيفه کوچولوشو بکنه مشکلي  -

وم ه بگيري ديگه معلپيش نمي ياد ، ولي اگه بخواي جلوش بايستيو در مقابلش جبه
 نيست چي در انتظارته، بعدشم دله نيست دنباله لقمه هايه خيلي چربو نرمه 

 ولي صا هنوز هيچي نشده دارم ديونه ميشم به خدا ... -
 سعي کن آرووم باشي، اگه بخواي اينجا کار کني مجبوري اين چيزارو هم تحمل کني -

ست ،پس هر موقع که دلش بخواد مي طنين با خودش فکر کرد معلومه که مجبور ني
تونه از اين شرکته لعنتي بره ، با اين فکر قلبش يکمي آرووم شدو سعي کرد ديگه به 

 اتفاقه امروز فکر نکنه...
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گروهي که شهريار سر دستش بود تقريبا" هر چهار شنبه تشکيل مي شد و البته تو يه 
ودنو کسي نبايد از مجالسه شون مکانه مخفي ، مثال يه گروه مخوف با عقايده مخوف ب

 با خبر مي شد 
واسه اين که تو خونه جلبه توجه نکنه با ظاهره خيلي آراسته خودشو واسه اين مراسم 
آماده مي کرد ، در واقع يه جورايي به بقيه فهمونده بود که چهار شنبه ها مي ره واسه 

ار خيلي جذاب بودو خوشگذورني ، البته شرکت کردن تو اين مجالس واسه خوده شهري
 از هرنوع خوشگذروني شيرين تر ولي بقيه که اينو نمي دونستن ..

 وقتي اومد تو سالن يه سالمو کوتاه به پدر گفتو مسيره شو به سمت در کج کرد 
اردشير يه نگاهه خريدارانه به شهريار انداختو از ديدنه پسره فوق العاده جذابش غرقه 

ار فوق العاده بود البته به غير از يه سري خصوصياته لذت شد ، از نظره اون شهري
 اخالقي منحصر به فردش که بعضي وقتا حتي اونو هم از کوره در مي برد 

 شهريار جان خيلي عجله داري؟ -
 شهريار روشو کرد سمته پدرو گفت:

 خيلي نه، اما دوست ندارم تاخير داشته باشم  -
 نم خودت به دستگاهها سر مي زني ؟فقط مي خواستم از شرايطه کار بدو -
بيشتر وقتا شيفته شبو مي رم، بعضي روزام صبحام مي رم ، به نظر همه چي خوب  -

 پيش ميره مشکلي فعال" نيست 
 مي دوني که االن چشمه خيلي ها دنباله شکسته ماست  -
 خيلي بهتر از اون چيزي که فکرشو مي کنين مي دونم نگران نباشين -

نگاهي به ساعتش انداخت ديگه منتظر نشد ، بازم به يه خداحافظي سردو  شهرياريه
 بي روح بسنده کردو مسيره رويايي شو پيش گرفت 

چند روزي بود که شهياد دنباله يه کيسه مناسب واسه خوشي هايه شبونش بود ، تو 
ال" صکاراو رفتارايه شهريار هميشه يه نظمو انضباطي حاکم بود ولي تو کاريه شهياد ا

ديده نمي شد ، مثال" محال بود شهريار شب بيرون از خونه بمونه ، تعداد شبايي که 
بار مي رسيد ، اما اين از  1يا  2بيرون از خونه اونم به اجبار مونده بود به زحمت به 

 عادتايه هميشه گيه شهياد بود ..
ته ي رو داشحاال امشبم به لطفه سام دوسته عزيز و کثيفش مي تونست يه شبه رويا

 باشه ...
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جالب بود جايي هم که شهياد مي خواست بره مخفي بودو دوراز انظار ، ولي تفاوتش 
با جايي که شهريار مي خواست بره از عرش بود تا فرش ، حاال معلوم نبود کدوم عرش 

 بودو کدوم فرش؟!
مي  نا انگاردو تا مجلس غرق تو منجالبه تزلزله روحه انساني ، نفسه عمل يکي بود ، او

 خواستن اينقدر بد باشن که کسي حتي تو بدي هم به پايه اونا نرسه ...
تو مجلسه شهريار فسلفسه و سفسطه و دوري از هر دينو ديانتي موج مي زد و تو 

 مجلسه شهياد انواع و اقسامه قرصو مشروبو خانوم...
و وجودش شايد مي شد بگي شيطان پرست شده بودن ، مگه مي شد آدم خدارو ت

 حس کنه حتي در حده يه کور سو و اينقدر توکثافت غلط بخوره امکان نداشت 
شهياد که اينقدر خوردو به ميله جنسيش رسيد که فکر ميکرد االنه که باال بياره ، اينقدر 
براش عادي شده بود که يکي دوبار کارشو راه نمي نداخت ،بعضي وقتا چهار پنج باري 

وره علي نوربود، يه کيسه فوق العاده مناسب از مانکنايه ميشد ،امشب که ديگه ن
مخفي با تنو بدني فوق العاده ، اونم رد شده از فيلتر سخته شهياد خان استاده معاشقه 

 و تائيد شده از طرفه يه دوسته کثيف 
شهريارم امشب اينقدر حرف زدو همه هستيو کائناتو زيره سوال برده و نظمه طبيعتو 

و عقايده قشنگه مردمه شو به سخره گرفت که خودش خسته شد و با بي اساس خوند
ذهني پوچ تر از قبل برگشت خونه اما شهياد اون شب موندو اينقدر خوردو نوشيدو 

 بازي کرد که همونجا با اون تنه وحشيش خوابش برد
چند روزي گذشته بود ، طنين داشت رويه اسنادي که امروز براش آورده بودن کار 

که به يه مشکله اساسي بر خورد کرد،هر کار ميکرد تراز حسابها در نمي اومد ميکرد 
مطمئن بود تو اسناد دست کاري شده وگرنه محال بود با وجوده اينکه دونفر قبله اون 

اسناد بررسي مي کردن اشتباهه سهوي به وجود اومده باشه ، نميدونست چي کار کنه ، 
ان تعريف کنه ،اما معلوم بود اين دست کاري اول فکر کرد بره و مشکلو واسه شايگ

فقط کاره يکي ازاون دونفر بودو ممکن بود برايه تبرعه خودشون اونو محکوم کنن 
 ،واسه همين ترجيح داد بره سراغه اصله کاري 

 هماهنگي الزم شدو رفت تو اتاق
کردو  جمعاينقدر بويه عطري که تو اتاق پيچيده بود زياد بود که ناخودآگاه بيني شو 

 حس کرد مغزش سوخت 
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کسي تو اتاق نبود ، ترس برش داشت ! همين االن صبا براش وقت گرفته بود ، پس 
 چرا کسي اينجا نبود؟

 تو اتاق ايستاده بودو برگه هارو تودستش فشار مي داد ...
چه سورپرايزي ؟ فرمه اينجا تو تنه تو بيشتر از همه خودشو نشون مي ده مي توني  -

 مانکن شي  راحت
طنين با صدايي که شنيد مو به تنش راست شد ، تو دلش گفت خدايا خودت به دادم 

 برس
 سالم ... -
 سالم خانوم کوچولو ... -

شهياد به تنش کشو قوصي دادو نزديکه طنين شد ، قلبه دختره بيچارم عينه گنجيشک 
 مي زد...

 يکي ، اما ازم مي ترسي ؟مي دوني تو جزء معدود کسايي هستي که به من نزد -
 چرا بايد بترسم؟ -
 چون همه مي دونن من خيلي بدم ، قطعا" به تو هم گفتن -

طنين چيزي واسه گفتن نداشت اين بشر پررو تر از اين حرفا بود ، حس کرد سکوت 
 فعال" بهترين راهه

 چرا بهم نگاه نمي کني؟به نظرت قيافم دختر کش نيست؟ -
آورد باال، نگاهش کرد امانه عميق نه خيره تو چشماش ، فقط يه طنين سرشو آرووم 

نگاهه ساده ،اما دلش اقرار کرد، زيبا بود ، چهرش شبيه يه نقاشي بود ، اما همون دلي 
که به زيباييش اقرار کرده بود اصال" نلرزيد حتي جذبم نشد ، فقط به ديده يه موجود 

 ش اومد همينو بس...مخلوق شده از خالقه زيبائي ها زيبا به نظر
 چقدر نگاهت سرده طنين ؟ -

بهش گفت طنين ، اينم اولين بار بود که يه پسره غريبه اونو با اسمه کوچيکش صدا 
زده بود اونم با چه حسو حالي ، اگه يه کسي از پشته در بسته اين لحنه صدارو مي 

ي نکرد، نه شنيد قطعا" ذهنش به جاهايه بد منحرف ميشد ، اما بازم حسش تغيير 
 گرمش شد نه لذتي از اين لحنه صدابرد

 هيچي نميگي عروسک؟ -
شهياد اينو گفتو بازم فاصله شو با طنين کمترکرد ، دسته شو برد سمته بدنه طنينو قصد 

 داشتو اون لمس کنه ...
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 تويه عوضي تو اتاقه من چي کار ميکني؟ -
گه اي نداره ، چيزي هم طنين نزديک بود بي هوش بشه مطمئن بود اينجادر دي

نيست که بخواد شهريار پشتش مخفي بشه ، جفتشون از شنيدنه صدا شوکه شده 
بودن، ولي با تمومه وجودش از خدا ممنون شد ، مطمئن بود اگه شهريار يه دقيقه 

 ديرتر رسيده بود شهياد اونو دستمالي کرده بود
 سالم ، کارت داشتم ... -
حق نداري بدونه اجازه بياي داخل ، پس از اين آزاد اون  مگه هزار بار بهت نگفتم -

 بيرون چيکار مي کنه ؟
رگه گردنش از عصبانيت بيرون زده بودو چشماش قرمز شده بود ، طنين وقتي دقت 

کرد متوجه شد پشته کتابخونه اي که تو اون اتاقه يه دره مخفي کار گذاشتن ،پس 
 شهريار از اونجا اومده بود بيرون

 ال" برو بيرون ، خانمه صبور قبال" هماهنگ کردن فع -
طنين واقعا" ممنونه شهريار بود ، دلش مي خواست اگه روشو داشت از شهريار تشکر 

 کنه ، اما مطمئنا" اگه حرفي مي زد شهريارم کنجکاوتر مي شد...
 .شهياد دستاشو تو جيبش کردو يه نگاهي خاصي به طنين انداختو از اتاق زد بيرون ..

يه نگاهي شبيه به نگاهه يه شکار چي به شکارش ، شکاري که يه شکارچيه قوي تراونو 
 قاپيده بود

 خوب خانوم صبور بفرمائيد مشکلي پيش اومده؟ -
 طنين هرنوع نگاهه قدر شناسانه بلد بود تو چشماش ريختو گفت:

 ايي برايه من آوردنجنابه نياکان ، امروز آقايه شايگان يه سري مدارک واسه بررسيه نه -
 که هر کار کردم نشد حسابارو تراز کنم ، به نظرم يه مشکله اساسي داره 

 شهريار چشماشو تنگ کردو تو چهره طنين دقيق شد ...
 مثال" چه مشکلي؟ -
 ببينيد..... -

اسناد گذاشت رويه ميزو به طور کامل مغايرات هارو توضيح داد، هرچي طنين بيشتر 
اخمايه شهريار بيشتر تويه هم مي رفت ، خيلي به شايگان سفارش  توضيح مي داد

کرده بود که سند سازيو جوري انجام بده که اين جوجه حسابدار متوجه نشه ،اما 
 حاال...
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در واقع حسابي هم حرفه اي سند سازي شده بود اما طنين فهميده بود ، حسابي 
کردن طنين جلويه اردشير خان ، اما گندش در اومد در واقع اين يه تله بود واسه خراب 

حاال افتضاح شده بود ، نه مي تونست به طنين بگه که بيخياله اين مغايرت بشه نه 
راهي واسه مواخذه پرسنله مخصوصش جلويه اون داشت ،البته به وقتش واسه اين 

کودن بازيشون يه گوش مالي اساسي بهشون مي ياد اما فعال " تو بد شرايطي قرار 
 بود... گرفته

 حاال دستور چيه؟ -
 من خودم شخصا" به اين مورد رسيدگي مي کنم، مشکلي نيست  -
 يعني الزم نيست گزارش اين سند سازيو بذارم رو پرونده ؟ -
خانومه صبور اينجا من رئيسم ، وقتي من مي گم که مشکلي نيست پس ديگه جايه  -

 حرفي نمي مونه ...
 ه مشکل بر مي خوريم اما قطعا" سره حسابرسي ب -

دلش مي خواست اين شايگانو به درو ديوار بکوبه ، ابله يعني اون به طنين گفته بود 
 که شرکت حسابرسي مي شه ...

 کي به شما گفته که اين شرکت اسنادش حسابرسي مي شه ؟ -
طنين از حرفايه شهريار تعجب کرده بود ، حس مي کرد يه چيزي اين وسط درست 

ر مي کرد وقتي اين موضوع روبه شهريار بگه اون حسابي از اينکه پرسنلش نيست ، فک
 آدمايه قابله اعتمادي نيستن شوکه مي شه، اما حاال داشت بحثو عوض مي کرد

آقايه نياکان کسي اين موضوعو بهم نگفته ، کافي بود يه نگاه به مجموعه دارايي هاي  -
باالتره واسه همين قطعا" شرکت  تون بندازم جمعشون از مبلغ سقفه استاندارد

 حسابرسي مي شه ...
حاال شما الزم نيست کاسه از آش داغ تر بشين، گفتم خودم حلش مي کنم شما مي  -

 تونين برين...
 طنين با لبو لوچه اي آويزون دوباره يه نگاهي به شهريار کردو گفت:

 پس با اجازه ... -
هست که ازش مخفي ميشه ، به نظرش طنين حاال ديگه مطمئن شده بود چيزايي 

 اينکه فقط شهريار بخواد آبرويه پرسنلش ريخته نشه نمي تونست باشه ...
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يا اينکه با يه باند بزگه فساد مالي مواجه بود که اينم مسخره بود چون رئيسه شرکت 
که نمي ياد از خودش دزدي کنه ، يا داشتن امتحانش مي کردنو در نهايت دستش مي 

 ، که گزينه آخري با توجه به شخصيته شهريار بعيد نبودنداختن 
اما خوشحال بود در هر صورت با گفتن اين مغايرت ضرر نکرده بود، حداقلش اگه 

 قصده دست امتحان کردنه شو داشتن سربلند شده بود
اونروز ديگه به برخوردش با شهياد فکر نکرد ، چون موضوعه اون مغايرت براش خيلي 

 ...مهم تر بود 
حدودا" شش ماهي از اومدنش به شرکت گذشته بود ، اوضاع نه عالي بود نه خيلي 

بد، بيشتر سعي مي کرد خودشو از اون دوتا دوقلويه ديونه تا حد ممکن دور نگه داره 
... 

تعطيل شد ، اين مدت  1امروز به خاطره رفتنه شهريار به يه همايش شرکت ساعته 
ک شده بود و باهاش احساسه راحتي مي کرد ، طوري طنين به صبا خيلي خيلي نزدي

که چند باري خونه همديگم رفته بودن ، وقتي از شرکت بيرون اومدن تا نزديکايه خونه 
صبا رو پياده رفتن ، خونه صبا تقريبا " نزديکه شرکت بود، اما طنين بايد يکي دوتا 

دخترو نشون واسه  مسيره ديگه رو هم طي مي کرد ، تويه راهم حسابي از مشکالته
 هم گفتنو کلي کيفور شدن 

طنين وقتي رسيد خونه ، تصميم گرفت مهالرو سورپرايز کنه زنگو نزدو با کليده خودش 
 دروباز کرد 

وقتي پاشو تو ساختمون گذاشت حس کرد يه بويه خاصي تويه خونه مي ياد ، به 
ا خودش فکر کرد نظرش يه عطره مردونه بود ، ولي سريع به خودش نهيب زد ...ب

خوب ممکنه داييي يا عمو ايرج اومده باشن ، اما بازم قانع نشد ، اين موقعه روز غيره 
 ممکنه ؟!

دلش مي خواست اين افکاٍر چندش آورو از مغزش بيرون کنه ، اما اين بويه عطره 
 لعنتي اونم با اين نوعش....!

 بود ولي خيلي خاص صددر صد از آخرين عطرايه مارک بود چون بوش براش جديد
وقتي وارد سالن شد ، مهال رو نديد، تو خونه چيزه خاصي توجه شو جلب نکرد، ولي 

 کامال" حس کرد که قبله وروده اون کسي تويه خونه بوده ...
 مادر ... مهال جون کجايي؟ -

 جوابي نشنيد ، با خودش گفت شايد تو آشپز خونه باشه ...
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 چرا جواب نمي دين پس ؟ ٍا مامان شما اينجائين ؟ -
 طنين توبودي ؟  -

از تو چهره مهال ترسو اضطرابو مي شد راحت خوند ، قشنگ معلوم بود دستو پاشو گم 
 کرده درست مثله کسي که موقع ارتکاب جرم ديده باشنش

 چيزي شده مامان ؟ چرا رنگه تون پريده ... -
 .مهال سعي کرد به خودش مسلط باشه و يه چيزي بگه..

نه عزيزم چيزي نشده ، فقط صدايه در اومد ترس برم داشت ، آخه هيچ وقت پيش  -
 نمي ياد کسي درو با کليدبازکنه ،گفتم شايد دزدي چيزي بوده باشه ...

 خيله خوب آرووم باشين ، حاال حالتون خوبه قرصا تونو خوردين ؟ -
ذاشت ، حس کرد بند مهال دسته شو رويه قلبش که حاال عينه يه گنجيشک مي زد گ

 بنده وجودش داره مي لرزه ...
 اره خوردم، چرا اينقدر زود اومدي ؟ نهار خوردي ؟ -

طنين خواست بپرسه پس اين بويه عطره مردونه ماله چيه ، اما فکرکرد پرسيدن اين 
سوال هزار تا تعبير داره ، حتي از خودش که يه همچين فکره زشتي رو کرده بود بيزار 

 همين ترجيح داد چيزي نگه ... شد واسه
امروز شهريار همايش دعوت بود ،زود تعطيل شديم ، با صبا يه چيزي قبله اومدن  -

 خورديم فعال" گرسنم نيست 
سرشو پائين انداختو رفت تو اتاقش ، طبقه معمولم طرالن خونه نبود ،رويه تختش 

 کرد  دراز کشيده بود که يه چيزي رويه تخته طرالن توجه شو جلب
يه دفتره خاطرات بود ، برش داشت تا نگاش کنه ، از چيزي که مي ديد حالش بهم 

خورد ، يه مشت عکسايه حال بهم زن ، باورش نمي شد همچين چيزايي رو نگه داره 
 ...حسابي از دستش کفري شده بود 

 دفترو گذاشت سره جاشو سعي کرد يکمي بخوابه ، يه لحظه چشماشو باز کردو به سرو
 صورته خيسه خودش نگاه کرد 

 احمقه ديونه ، داري چيکار مي کني؟ شعورت نمي رسه ، ممکن بود سکته کنم -
 فدايه سرم ، يه آدمه چندش کمتر بهتر، واسه چي رفتي سره دفترم؟ -
 خاک تو سرت طرالن ،اين عکسايه مسخره رو واسه چي آوردي خونه ؟ -
 ه يا معبد ،دلم خواسته مگه تو فوضولي ؟اوهههههه، حاال انگار اينجا مسجد -
 حيفه نون ، يه کاري نکن برم همه چيو به مامان بگما  -
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 اه بچه ننه ، فدايه سرم برو بگو، هنره ديگه اي که نداري  -
طنين يه نگاهه بد به طرالن انداخت ، ولي سريع يه چيزي تو صورتش توجه شو جلب 

 کرد...
 دي؟طرالن تو ابروهات دست بر -
 اره ،به تو ربطي داره ؟ -
 جدا" که خيلي بيچاره اي ... -
 ترجيح مي دم هر چي تو ميگي باشم ،اما هرچي فرزاد مي گه نباشم  -

وايه چه گندي زده بود ، خودشو به همين راحتي لو داد ، سريع خودشو جمع کرد رفت 
 سمته تختش 

 تو دوست پسر داري طرالن ؟ -
 نه ... -
 شه بفرمائين فرزاد کيه ؟ پس مي -
 يکي از دوستايه دخترمه واسه اينکه شکله پسراس بهش مي گيم فرزاد -
 تو گفتيو منم باور کردم.. -
 اين ديگه مشکله خودته ... -
 طرالن باهاشم خوابيدي؟ -
 چرت نگو ديونه .... -
 پس مي شه توضيح بدي اين جاهايه کبودي رو گردنو بدنت از چيه ؟ -
ينبار ديگه طرالن جدي جدي غالف کرد، باورش نمي شد طنين حتي اثراته ارتباطش با ا

 فرزادو رويه بدنش ديده باشه ..
 تو کي هستي که از من بازجويي مي کني ، اين چيزا به تو ربطي نداره... -

طنين اينقدر عصباني بود که نفهميد داره چي کار ميکنه ، ضربه سيليش اينقدر محکم 
 ه نا خودآگاه دستايه خودشم درد گرفت ...بود ک

 ازت بيزارم طرالن ... -
طرالن دستشو رويه رده خوني که از لبش جاري مي شد گذاشتو يه نگاه پراز نفرت به 

 طنين انداخت 
طرالن مي دونست که طنين به خاطره مريضيه مادر در مورده کاراش بااون حرف نمي 

مي کردو اين موضوعوهم طنين خوب مي زنه واسه همين داشت سوءاستفاده 
 دونست 
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رابطش از اون روز به بعد با طرالن خيلي سرد شده بود ، حس مي کرد ديگه مثله قبل 
خواهره عزيزه شو نمي شناسه و اين موضوع آزارش مي داد، بدتراز همه اينکه نمي 

 دونست بايد با کي در اين مورد حرف بزنه ...
 کتابه قانونه مالياتي جديد بود که همراهش زنگ زد ... طنين مشغول نت برداري از

 طنين ...زود باش بيا خونه مامان حالش خوب نيست ... -
 چي مي گي تو ؟ چش شده ؟ -
اصوله دين مي پرسي تو اين موقعيت ، نمي دونم نفسش تنگ شده و مدام مي گه  -

 قلبم 
 ن رسيد به منم بگو کجا بردنش من االن مي يام ، زنگ بزن اورژانس ، اگه قبله م -

 طرالن باشه اي گفتو تماسو قطع کرد 
 طنين اين بار بي خياله قوانين شد و با سر هجوم برد داخله دفتره شهريار 

 ببخشيد جنابه نيا... -
دهنش چهار طاق باز مونده بود ! شهريار دکمه هايه پيرهنه شو بازکرده بودو دستاشو 

 پاهاشم قفل شده گذاشته بود رويه ميزه جلوش ...گذاشته بود زيره سرشو 
از صحنه اي که مي ديد هزار جور حسه مختلف ريخت تو تنش ، واسه يه لحظه کوتاه 

 يادش رفت اصال" واسه چي اومده ...
شهريار که با شنيدنه صدايه در به خودش مسلط شده بود وپاهاشو پائين آورده بود با 

زده طنين يه لحظه خندش گرفت ، هردوتاشون بهم  ديدنه چشمايه از حدقه بيرون
نگاه مي کردنو هيچ کدوم حرفي نمي زدن ، اين اولين بار بود که شهريار در مقابله 

 همچين گستاخي سکوت کرده بود ...
طنين که حسابي از اين حرکته زشتشو صحنه اي که ديده بود شوکه شد بود اللموني 

 جون مي کندو يه حرفي مي زدهم گرفته بود، ولي بايد باالخره 
شرمنده جنابه نياکان ، مادرم ...مادرم حالشون خيلي بده ، مي خوام اگه امکانش  -

 هست بهم مرخصي بدين ...
 انگار ظاهرا" موضوع جديه باشه مشکلي نيست  -

 باور کردني نبود دوتا قصوره همزمان اونم بدون توبيخ واقعا" دوراز انتظار بود 
 قول مي دم کسريه کاره امروزمو جبران کنم ممنونم، -
 بهش فکر نکن ، ميخواي بگم محمودي با ماشين برسونتت ؟ -
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اين ديگه خواب و خيال بود ، محال بود همچين الفاظي از زبونه شهريار بيرون اومده 
 باشه ، اينقدر تعجب کرده بود که ابروهاش تا حدممکن باالرفته بود

 ودم آژانس خبر مي کنم نخير نيازي نيست ، خ -
 باشه ... هرطور راحتي -

طنين از صباهم يه خداحافظيه سر سري کردو آدرسو به راننده دادو دوباره با طرالن 
 تماس گرفت:

 طرالن حالش چطوره ؟ زنگ زدي اورژانس ؟ -
 نمي دونم ، اصال" نمي دونم تو چي حاليه ، زنگ زدم اره، توراهن... -
 مي يام ... باشه منم دارم -

وقتي رسيد خونه ديگه مهال رويه برانکارد بودو داشتن منتقلش مي کردن تويه ماشين 
 ، دستگاه اکسيژنو سرمم بهش وصل بود 
 طرالن طنينو بغل کرده بودو گريه مي کرد 

طنين خدايي بود که اين موقع اومدم خونه ، داشت جون مي داد طنين ، جون مي  -
 داد...

وم باش ، خداروشکر که اومدي خونه ، حاالم که دارن مي برنش بيمارستان عزيزم آرو -
 نگران نباش، چيزي نيست

 نمي دونم ... -
اينقدر گريه کرد تا باالخره آرووم شد ، طنين باورش نمي شد طرالن اينطوري با بد حال 

بود  هشدن مادر بهم بريزه ، پشته سره ماشين اورژانس با همون ماشيني که طنين گرفت
 راه افتادن 

به خاطره طرالن طنين ترجيح داد پيشه اون باشه تا مادر، باالخره االن اون چندتا 
 مراقب بااليه سرش بود ...

وقتي رسيدن بيمارستان،سريع با توجه به سابقه اي که داشت منتقلش کردن سي سي 
 ش داديو ، بعده يه سري معاينات ، دکتر طنينو صداکردو توضيحاته الزمو به

ببينيد خانوم ، مادرتون تو وضعيته خيلي خطرناکي هستن ، بايد خيلي سريع عمل  -
 بشن ، اينبار اگه حمله قلبي بهشون دست بده ديگه کاري نمي شه براشون کرد ...

 يعني اينقدر اوضاع وخيمه ؟ -
 خيلي بيشتر از اون چيزي که فکرشومي کنين -
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قبال" دکترضيا ء هشدارداده بود ، ولي حاال موضوع مغزه طنين به دوران افتاده بود 
 واقعا" جدي بود ...

هزينه عمل اينقدر باال بود که نمي دونست چطوري تامينش کنه، دائي منصور وضعه 
مالي خوبي داشت ،بهشون مي رسيد، اما نه در اين حد که ازش توقع داشته باشه 

زنو زندگي داشت ، به هر حال به  پولي رو بده که برگشتي هم نداره ، باالخره اونم
 نظرش درست نبود ، از يه طرفي هم فکر مهال داشت ديونش مي کرد 

اومد بااليه سره مادر که هنوز خواب بود، پيشوني شو بوسيدو کنارش نشست ، هر چي 
فکر کرد به ذهنش نرسيد که چطوري مي تونه پوله عملو جور کنه ؟ تنها پس اندازي 

خونه بود ، که اگه مي خواست اونو هم بگيره نمي دونست کجا  که داشتن پول پيش
ماه ديگه  2مي تونن زندگي کنن، تازه درد سراي خودشو هم داشت ، قراردادشون 

 تموم مي شد... تو دلش گفت خدا بزرگه و رفت سمته جايي که طرالن نشسته بود
کارمو از دست بدم به طرالن بايد تقسيم کار کنيم ، مي دوني که اگه قرار باشه من  -

مشکل بر مي خوريم ، شيفته عصرو شب ماله من ، صبحام روزايي که تو کالس نداري 
 بيا، بقيشم از يه پرستار خصوصي مي خوايم که مراقبه مامان باشه

 باشه ، کار ديگه ايم که نمي تونيم بکنيم  -
کناريشم خالي بودو طنين اون روز کنارمادر موندو ازش مراقبت کرد ، با اينکه تخته 

يکمي هم خوابيد اما خوابه خونه که نمي شد ، صبح وقتي خواست واسه سر کارآماده 
 بشه حسابي سرش گيج ميرفت ،ولي بالخره به هر جون کندني بود راهي شد...

صبا وقتي چشمايه پف آلوده طنينو ديد خيلي ناراحت شد ، طنينم سربسته و خيلي 
 صبا گفتو رفت سره کارش کوتاه از اوضاع مادر واسه

 عصر وقتي رسيد بيمارستان طرالن اومد سمته شو گفت :
 طنين يه چيزي ، من فردا امتحان دارم ، نمي تونم پيشه مامان بمونم چيکار کنم؟-
 اي واي ... ما که هنوز پرستار پيدا نکردم ، مگه نگفتي فردارو يه کاريش مي کني؟ -
 نگ زد خبر داد باور کن خبر نداشتم ، سحر ز-
گندت بزنن که هيچيت مثل آدميزاد نيست ، يعني تو مثال" دانشجويا ، نمي دونستي -

 فردا امتحان داري؟
 طنين مسخره بازي در نيار، حاال بگو چيکارکنيم؟-
 نمي دونم بذار ببينم چي ميشه... -
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ياکان اس با نطنين هرچي پرسو جو کرد فعال " پرستار خصوصي نبود ، ديگه تنها راه تم
 بود ، بايد ازش اجازه مي گرفت که فردا رو پيشه مادر بمونه ...

شماره شهريار و گرفت اما گوشيش خاموش بود ، واقعا" مستأصل مونده بود و نمي 
دونست چيکار کنه ، به نظرش رسيد به ادرشير زنگ بزنه ، به هر حال رئيسه اصلي از 

 ه ديگه اي بود نظرش اون بود ، هرچند تو واقعيت چيز
 اينبارم بعده دو سه تا بوق تماس برقرارشد

 سالم عرض شد -
 به به ...سالم ، ايندفعه ديگه شناختمت ، خوبي دخترم؟-
 ممنون به لطف شما ...-
 مادرو خواهر خوبن؟-
 راستش...-
 مشکلي پيش اومده؟-
منتها گوشي شون اول با شهريار خان تماس گرفتم ،نمي خواستم مزاحم شما بشم ، -

 خاموش بود 
بله وقتي مي ره دوش بگيره يا تو اتاق خوابشه گوشي شو خاموش مي کنه ، چطور؟ -

 کاري باهاش داشتي؟
مي خواستم ازشون واسه فردا اجازه بگيرم ، راستش حاله مادرم زياد خوب نيست ، -

 خواهرمم نمي تونه فردا پيشش بمونه ...
 قي افتاده ؟يعني چي ؟چي شده ،چه اتفا-
همون مشکله هميشگي ، قلبش ، اينار دکتر گفته بايد حتما" عمل بشه ، واسه همين  -

 فعال" بستريش کرديم 
 يعني االن بيمارستانه ؟-
 بله ...-
 پس چرا به من خبر ندادي ، کدوم بيمارستان؟ -
 بيمارستان ....-
 من االن خودمو مي رسونم ...-

 ه طرالنبعده قطع تماس رفت سمت
 طرالن فکر کنم مشکله فردا حل شد ...-
 با نياکان حرف زدي؟-
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با خودش که نه ، با اردشيرخان صحبت کردم ، ولي طرالن تا شنيد مادر بيمارستان -
 شاکي شد و گفت چرا خبرش نکريدم ، بعدشم گفت که االن خودشو مي رسونه ....

 م ما واسه ايشون مهم شده !يعني چي ؟ از کي تا حاال احواالت مامان خانو-
 خجالت بکش طرالن ، از انسانيت شه ...-
 يعني تو باور مي کني فقط از رويه انسانيت اينقدر حول کرده مي خواد بياد اينجا ؟ -
 تو چيزي مي دوني ؟ -

طرالن با سر اشاره کرد که نه ،بعدشم رفت پيشه مهال ، اما خوده طنينم انسانيته خالي 
 شت ، ولي بازم هر چي فحش بلد بود نثاره فکره منحرف خودش کرد رو باورندا

يه ساعت کمتر شد که اردشير خودشو رسوند بيمارستان ، اگه مهال چيزيش مي شد 
خودشو واسه اين سهل انگاري نمي بخشيد ، سريع مشخصات مهالرو گفتو خودشو 

 رسوند به اونا
 مت شما نبوديم سالم جناب نياکان خوش اومدين ، راضي به زح -
اين چه حرفيه ، ازت انتظار نداشتم ، بايد زودتر خبرم مي کردي ،حاالم طوري نشده ،  -

 مشکلي که نداره ؟
 فعال" که تحته مراقبته ... -
 مي رم با دکترش حرف بزنم -
 باشه ممنون  -

طنين ديگه واقعا" داشت شاخ در مي آورد ، نگراني نياکان نسبت به مادرش نمي 
تونست فقط در حد رئيسه قبليه شوهرش بوده باشه ، آخه بچه که نبود بخواد خودشو 

 گول بزنه 
اردشير اينقدر نفوذ داشت که خيلي راحت تونست تو کمترين زمان ممکن مقدمات 

 عمل مهال روآماده کنه ،ولي ترجيح داد فعال" به دخترا چيزي نگه ...
 وقتي برگشت پيش طنين بهش گفت :

 شهريار هماهنگ مي کنم ، هيچ مشکلي نيست ، شما فقط مراقبه مادرت باش...با  -
 لطف کردين ، کاش بتونم جبران کنم  -
 يه بار ديگم بهت گفتم حتما" جبران مي کني نگران نباش -

 وبازم اون خنده مهمونه لباي طنين شد ، آخه اون کجا و اردشير نياکان کجا؟
ياط بيمارستان نگاه مي کرد ، مهال اونو ديدو يه تکوني طنين نشسته بودو به منظره ح

 به خودش داد
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 طنين مامان جان خسته شدي الهي بميرم ... -
 اي بابا مامان تعارف تيکه پاره مي کني ؟ واسه شما نکنم پس واسه کي بکنم  -
 دستت درد نکنه ، خواهرت کو؟  -
 گفتم بره خونه ، فردا امتحان داشت ... -
 بي جفتتونو به زحمت انداختم حسا -
 مامان مگه ما غريبه ايم ، راستي مي دوني کي اومده بود عيادتت؟ -
 نه نمي دونم ،مگه به کسي خبردادين ؟  -
 آقاي نياکان اومده بود  -

 رنگ از رويه مهال پريد و حس کرد دوباره قلبش داره تير مي کشه 
 کي به ايشون خبر داد؟ -
حان طرالن، محبور شدم واسه اينکه فردا نمي تونم برم با ايشون به خاطره امت -

 هماهنگ کنم ،علتشو پرسيد ، منم مجبور شدم توضيح بدم 
 کاره خوبي نکردي طنين ... -
 ديگه کاري که شده ، تازه رفت با دکترتم صحبت کرد  -

 بتمهال سعي کرد چشماشو ببنده و بخوابه ، دلش نمي خواست ذهنيته دخترا نس
 بهش خراب بشه 

فردا صبحه زود ،وقتي پرستار اومد تا مهال رو واسه عمل آماده کنه طنين از تعجب 
 خشکش زده بود ، 

 مطمئنيد ، قراره ايشون عمل بشن ؟ -
 بله دکتر خودشون دستور دادن  -
 آخه هنوز پرونده رو تکميل نکرديم! -
آماده بشن ، لباس مخصوص  ديشب مشکلش بر طرف شد ، خواهشا" کمک کنين تا -

 گذاشتم ، تموم لوازمه فلزي رو هم ازشون جدا کنين ...
پرستار داشت همچنان توضيح مي داد، اما طنين مونده بود چطوري ممکنه يه شبه 

مشکله شون حل شده باشه ، يه لظحه ذهنش جرقه زد ،يعني کار اردشير خاِن ؟ ولي 
 چرا بايد اين کارو مي کرد ؟!

تشر پرستار روبرو شد سريع مادرو آماده کرد، اما هنوز تو بحت بود ، يه  وقتي با
جواريي خوشحالم بود ، ترجيح مي داد اين مشکل اين طوري حل بشه تا بوسيله 

 دائيش ،فوقش براشون چند سال مجاني کار مي کرد ديگه 
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 گوشيشو برداشتو دوباره شماره نياکانو گرفت
 يم بازم سالم ، مزاحمه هميشگ -
 خوبي دخترم ، دوباره که غريبي کردي ، کارا خوب پيش ميره ؟ -
 جناب نياکان شما زحمت کشيدينو هزينه عملو متقبل شدين ؟ -
 بله ...ديشب با دکتر صحبت کردمو خواستم که سريع عملو انجام بدن  -
فه جبرانه لطچرا اين کار و کردين ، ما به اندازه کافي مديونه شما هستيم ، باور کنين  -

 شما در توانمون نيست 
 اردشير يه قهقه بلندي سرداد ...

 طنين جان توچرا همش مي خواي جبران کني ، وقت زياِد بالخره جبران مي کني  -
 اما اينطوري نمي شه ، من دوست ندارم زيره دين کسي باشم  -
يش ال "نمي شناسنيستي عزيزم ، نيستي دخترم ، دين چيه ؟ فکر کن يه آدمي که اص -

اين کارو کرده ، من قرار نيست اين همه ثروتو با خودم ببرم اون دنيا، بايد يه جايي به 
 درد بخورديگه

طنين بعده تشکر چندباِر خداحافظي کردسه روز از عمل مهال گذشته بودو امروز اجازه 
مهال رو  داشت ،مالقاتي داشته باشه ، چند باري خاله ها اومده بودن،ولي موفق نشدن

 ببينن، بقيه هم تماس گرفته بودن، ولي امروز قطعا" مالقاتي زياد داشت 
طنين اين چند روز مثله مرده متحرک شده بود، دلش راضي نمي شد بر و جاشو به 

طرالن بده ، حس مي کرد اون نمي تونه خوب از مادر مراقبت کنه ، واسه همين رنگو 
ان اتاق مهال خصوصي بود و طنين مي تونست روش پريده بود ، به لطفه جناب نياک

 راحت بخوابه واسه همين رويه تخت دراز کشيده بود و چشماشو بسته بود ..
ساعت مالقات نزديک بود ، با صدايي که شنيد بلند شدو نشست ، خاله ها که اومده 

 بودن ، بعدم دائي منصور و خانومش ، آخره سرم عمو مهدي ...
 د که زود تر ساعته مالقات تموم بشه تا دوباره بخوابه طنين خدا خدا مي کر

 باالخره به زورو ضرب رضايت دادن که برن و دوباره طنين کله پا شد 
دلش مي خواست به درو ديوار فحش بده، تازه چشماش گرم شده بود که دوباره 

 صدايه در اومد 
 بفرمائيد ... -

، ولي از چيزي که مي ديد داشت شاخ در نياکان بود ، با يه دسته گل اندازه خودش 
 آورد ، شهريار!!
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 دوسه بار چشماشو ماليد ، باورش نمي شد 
 خوش ..خوش آمدين ، بفرمائيد  -

 اردشير جلوتر اومدونزديک تخت مهال شد 
 بهترين خانم صبور؟ -
 ممنون به لطفه شما ... -
 داروشکر هيچ مشگلي ندارين از دکترسوال کردم ، عمل تون موفقيت آميز بوده ، خ -
 شرمند تونيم ، زبون عذر خواهي که نداريم -

مهال و اردشير گرمه صحبت بودن که طنين رفت سمت شهريار، اول حسابي آبه دهن 
 شو قورت دادوبعدش گفت:

 سالم ، زحمت کشيدين ، بابت اين چند روز شرمندم ، قول مي دم زود جبران کنم  -
 که قصدت مراقبت از مادرت بود مي گذرم ، قدرشو بدون فقط به خاطره اين -
 چشم ،حتما".. -

 طنين بازم يه نگاه قدرشناسانه اونم با هزار زحمت به شهريار انداخت 
 شهريار از کناره طنين رد شدو سالم داد

 سالم پسرم ، لطف کردين ، خيلي خيلي ممنون ... -
واست باهاش راحت باشه ، خيلي وقت شهريار تو چهره مهال دقيق شد ، دلش مي خ

 بود دوراز مهره مادر بود ، اما اينکار تموم نظرات شو زير سوال مي برد
 اميدوارم زودتر سالمتي تونو بدست بيارين  -

مهال يه نگاه با يه لبخند شيرين تحويل شهريارداد که دله شهريارو لرزوند ، چقدر دلش 
ه خداحافظي کوتاه روکرد سمته طنينو يه چشمک برايه مستانه تنگ شده بود ، بعده ي

 بهش زدو سرشو به عالمته اينکه بيا بيرون تکون داد
طنين وقتي اين حرکتو از شهريار ديد نزديک بود با درو ديوار يکي بشه ، چهارچنگولي 

 خودشو رسوند بيرونو گفت:
 بله امري بود؟ -
 هميشه اينقدر دستو پاچلفتي هستي؟ -
 باابروهايي باالرفته(ببخشيد!) -
 اصال" خوشم نمي ياد خيلي بي دستو پايي -
 حاال فرمائيد ، چيکار داشتين؟ -
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خواستم بگم ، فکر نکن مرخصي هستي کاراتو کسه ديگه اي انجام مي ده ها ، بايد  -
 وقتي برگشتي همه رو خودت انجام بدي ،پس خيلي از تعطيالت لذت نبر 

 ذت بخشي بوداره واقعا" تعطيالته ل -
 طنين اينو گفتو روشو کرد اونطرف

 ببين خانوم کوچولو... -
اومد جلو و فاصله شو تا حد امکان با طنين کم کرد، جوري که طنين حس مي کرد يه 

 شيشه عطر با يه بخاري برقي االن جلويه صورتشه 
ش پول بگيري، من از پارتي بازي بيزارم ، بايد کارتو درست انجام بدي ، تا در مقابل -

 اونجا که خونه خاله نيست...
 خودم مي دونم، الزم به تذکر نبود -
بابام زيادي هواتو داره ، علتشم نمي دونم، اما واسه من اهميتي نداره که تو کي  -

هستي يا قراره کي بشي، فهميدي ؟ سعي کن وقتي برگشتي سريع کاراتو به روز کني، 
 روشن شد

 اره ،روشن شد .. -
 اره نه بي ادب بله ، خداحافظ ... -
 خداحافظ ... -

درد مرض، کوفت کاري ، حناق ...هرچي دلش مي خواد واسه خودش مي گه، يعني 
چي که مهم نيست من کيم يا قراره کي بشم ، اين ديونه داشت چي مي گفت ، نکنه 

د که اشک از قراٍر زن باباش بشم ،بهم بگه مامان ، از اين تصوري که کرد اينقدر خندي
 چشماش راه افتاد 

 چي شده طنين جان؟ شهريار چيزه بامزه اي گفته ؟هرچند بعيد مي دونم  -
 طنين با شرمندگي سرشو باالکردو گفت:

 ببخشيد تنها تون گذاشتم ، چيزي نيست ياده چيزي افتادم  -
 اميدوارم هميشه بخندي  -
 ممنون  -
 ا" خبرم کن من ديگه مي رم ، کاري داشتي حتم -
 چشم ... -
 مامان پسر رو ديدي؟ -
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وا طنين اين چه طرز حرف زدنه ، اره ديدم خيلي متشخص به نظر ميياد ، ماشاال...  -
 خيلي برازندس

 مثله اينکه چشمتونو گرفته، اره ؟ -
 خجالت بکش دختر، اون جايه پسرمنه  -

ا اين فکر خندش گرفت ، طنين تو دلش گفت شايدم جايه پسره دخترتون ، بازم ب
 جوري که مهال نگاش کردو گفت :

 خدا شفات بده دختر، نه عزيزم ظاهرا" چشمه شما رو بيشتر گرفته  -
مامان يعني چي ،تا آدم در مورده يه پسر حرف مي زنه شما ذهن تون به جاهايه بد  -

 مي ره 
 الهي بميرم نه اينکه توهم خيلي چشمو گوش بسته اي ... -

ن با مادر يکمي ديگم جرو بحث کرد و بعد به محضي که طرالن رسيد ازشون طني
 خداحافظي کردو رفت خونه 

اين مدت حسابي خسته شد بود ، يه دوشه اساسي گرفتو بعدم پريد تو تختش، چون 
خيالش از بابت مهال کامال" راحت شده بود اينبار خوابش هم شيرين بود هم طوالني 

... 
الخره مهال رو آوردن خونه ، اون روز حسابي شلوغ شده بودو کله بعداز چندروزبا

خونواده اومده بودن ديدن مهال ،دايي منصور يه گوسفند قربوني کردو خاله هام 
حسابي دو رو بر مهال مي چرخيدن ، اما اين وسط طنين انگار زياد راضي نبود ، حس 

ا قراربود برگرده سرکار، دلش مي کرد دچار افسردگي شده ، باالخره بعده اين مدت فرد
نمي خواست اصال" به فردا فکر کنه واسه همين يه گوشه نشسته بودو کز کرده بود ، 

خدارو شکر کسي حواسش به اون نبود، اگه مي خواستن پاپيچش بشن ديگه بد 
 جوري کفرش در مي اومد

وق ينقدر ذصبح با اعصابي داغون خودشو به محل کارش رسوند ، صبا وقتي اونو ديد ا
 کرد که بي هوا پريد تو بغلش ...

 ديونه کجايي دلم خيلي برات تنگ شده بود ، حالت چطوره؟ -
 مرسي خانومي ، تو خوبي ؟ -
 اره ، مادر حالش چطوره ؟ بهتر شده ؟ -
 اره خدارو شکر باالخره آوردنش خونه ، داشتم تو بيمارستان دق مي کردم -
 چته رو فرم نيستي ؟ -
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 ره خوب نيستم ، اصال" حوصله ندارما -
 داشتن با هم همين طور حالو احوال پرسي مي کردن که شهياد رسيد

 به به خانوم گل، چطوري تو ؟ نبودي جات خيلي خالي بود  -
 ممنون شهياد خان لطف دارين  -
 نري تو فاز رسمي که امروز اصال" حوصله شو ندارم  -

 وزايه قبل داشتي دخترا تو دلشون گفتن نه که ر
ميگم خيلي تو بغله هم کيف کرده بودينا ، ببينم مي شه من جامو با يه کدوم تون  -

 عوض کنم؟
خنده کنون اومد سمته اونا ، صبا عادت داشت به اين ديونه بازياش،اما طنين دوباره 

 ضربان قلبش باالرفت ، شهياد داشت دوباره غيره قابل تحمل مي شد 
 بينم کدومتون خوش بوترين ؟اومممممم، ب -

طنين داشت از ترس قبضه روح مي شد، اين ديونه جدي جدي تادستماليش نميکرد 
 انگار خيالش راحت نمي شد 

 نه صبا از بويه عطرت خوشم نميياد، طنين خوش بوتره، برو کنار ببينم -
 آقا شهياد مي خواين چي کار کنين ؟ -
 هيچي عزيزم مي خوام لمست کنم  -
 خواهش مي کنم اينجاکه جايه اين کارا نيست  -
اوف ، فکر نمي کردم اينقدر حريف باشي ، اشکال نداره من جايه مناسب زياد سراغ  -

 دارم 
بند بنده وجوده طنين مي لرزيد ، تو يه شرايطي قرارداشت که نمي دونست بايد چي 

 کار کنه 
 شهياد جلوش ايستاد گفت:

م مي ياد، اينکه وقتي مي يام پيشت دستوپاتو عينه يه دختر مي دوني از چيت خوش -
 کوچولو گم مي کني، با اين تفاوت که هيکلت حرف نداره 

طنين حالت تهوع بهش دست داده بود ، اين بشر چه قدر پست بود ،پس اگه يه 
دختر کم سنو سال ولي هيکل دار پيدا ميکرد به اونم رحم نمي کرد ،خيلي پست بود ، 

 ش بود ...ته ته
شهياد با پشته دست کشيد رو صورته طنين ،دستاش مثله گوله آتيش بود و صورته 

طنين بيچاره يه گوله يخ ، سريع صورتشو پس کشيد ، ديگه تحملش تموم شده بود ، 
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بيزار بود از اينکه کسي بهش ور بر يا دستماليش کنه ، حتي حريم شو با دخترام حفظ 
 مي کرد

نبود تا حاال صدباره جيغ داد راه انداخته بود ، صبايه بيچارم يه اگه مديونه پدرش 
گوشه ايستاده بودو چيزي نمي گفت ، اگه شهريار االن اينجا بود صدباره يه جوري اونو 
خبر مي کرد ، ولي االن نمي دونست بايد چيکار کنه، طنينو مي شناخت، مي دونست 

 جاته اون نداشت از اين کارا خوشش نمي ياد ، اما راهي واسه ن
چرا اينقدر مي ترسي طنين ؟نمي خوام بخورمت که، هر چند معلومه خيلي خوردني  -

هستي ، فقط مي خوام لمست کنم همين ، نگران چي هستي ؟تو خيلي خوشگلي ، 
 چشماتم خيلي وحشيه آدمو جذب مي کنه ، واي خدايه من 
.. يه لحظه احساس خطر شهياديه نفس عميق پر هوس کشيدو سرشو برد جلو ولي .

کرد آستانه تحريکش خيلي پائين بود و حاال داشت سرش داغ مي شد ، وقتي حالو 
روز خودشو ديد ، فهميد که بايد يه جوري اوضاعو راستو ريس کنه ، اگه ادامه مي دادو 

 اتفاقي مي افتاد اصال" خوب نبود
د کاريش نکنه ، طنينم دلش مي خواست همين االن خدا جون شو بگير ولي شهيا

اينقدر ترسيده بود که به نفس نفس افتاد بود ، شهياد فاصله شو با طنين کمتر کردو 
 گفت:

اوه نه ، ولش کن ، تو حيفي، نمي خوام لذت با تو بودنو به اين راحتي خراب کنم ،  -
 هرچي باشه ، هيچي لمس اول نميشه ، مي خوام تو اوجه هيجان داشته باشمت 

 مته خداحافظي تکون دادو رفت دستشو به عال
 وقتي اون حيوون کثيف رفت جفتشون يه نفس راحت کشيدن 

 طنين عزيزم گريه کن ، بغض تو نگه ندار -
 صبا چرا اون اينقدر پسته ؟ نمي تونم تحملش کنم  -
 تا حاال اينجوري نديده بودمش در مقابلت کم مي ياره  -
ه من هميشه سعي مي کنم خيلي ساده باشمو خوب مي گي چيکار کنم ؟ مي بيني ک -

 سنگين رفتار کنم ...
ديونه مشکل از تونيست ، اون اوضاعش خرابه ، نديدي چشماش چقدر قرمز بود ،  -

 خوب شد خودش فهميد ، وگرنه هرکاري ازش بر مي اومد
طنين باورش نمي شد يه پسر انقدر ضعيف النفس باشه که نتونه حتي خودشو تو يه 

 کارش نگه داره ، اون واقعا" نمونه بارز يه حيوون بود محيط
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با خودش گفت بي خود نبود اصال" حوصله نداشتما ، بيا اينم از روزه اولو ساعت اول 
 خدا آخرشو ختم به خير کنه ...

وقتي وارد اتاقش شد آه از نهادش دراومد ، به اندازه يه کوه سند رويه ميزش گذاشته 
مشغول شد حتي واسه نهارم نرفت ، تا عصر تقريبا" نصفه بيشتر بودن ، سريع نشستو 

 شو ا نجام داد ، حتي اضافه ترم ايستاد دوست نداشت اتو دسته شهريار بده ...
هر بارم اتفاق صبح يادش مي اومد چند دقيقه اي فکرش درگير مي شد ، اما سريع 

 سعي مي کرد اونو فراموش کنه ...
 قدر خسته بود که يه سره رفت تو اتاق شو خوابيد ...شب وقتي رسيد خونه ، ان

صبح زود تر از هميشه از خواب بيدار شدو خودشو سريع رسوند شرکت ، نشست پشته 
ميزشو دوباره مشغول شد، کارش تاقبل ظهر طول کشيدو باالخره خيالش راحت شد، 

 خداروشکر زودتر از اون چيزي که فکرشو مي کرد انجامش داده بود
صبا هماهنگي کردو خودشو واسه يه سري توضيحات به شهريار آماده کرد ، سعي با 

 کرد به خودش مسلط باشه و بچه بازي در نياره ...
 
 سالم ... اجازه هست ؟ -
 بله ، کاري داشتي ؟ -
 صورت ها رو آوردم ... -

داده  شهريار متعجب شد ، باور نمي کرد طنين اين همه کارو تو اين مدت کم انجام
 باشه ، به نظره اون کِم کم چهار پنج روزي وقت الزم بود...

 نميخوام مغايرتي داشته باشه ، هيچ اشتباهي رو هم نمي بخشم ، ميدوني که؟ -
 خيالتون راحت، بررسي دقيق انجام شده -
 خوب ..... خوبه و بايد از اينم بهتر بشه  -

 مظهر ضد حال بود ديگه کاريش نمي شد کرد 
 يه نگاهه سرسري به برگه ها انداختو و بعد رو کرد سمته طنينو گفت:

 خانوم صبور ... -
 بله ... -
براي شرکت قبلي نياز به راه اندازي سيستم مالي داريم ، سيستم قبلي خيلي به روز  -

نيست ، مي خوام بريم اونجا واز نزديک حجم کارو ببينيدو يه سيستم جديد براشون 
 کنين راه اندازي 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – اشک هایم دریا شد

R o m a n s a r a . o r g 

 

5 4 

 

طنين باورش نمي شد ، هزار تا حرف تو اين جمله بود ، اوليش بريم ، يعني باهم بريم 
 ؟! اشتباه شنيده بود !!

دوم اونو در اين حد ديده بود که واسه راه اندازي سيستم جديد از اون نظر بخواد! اين 
 ديگه جز ء محاالت بود 

 يده ،ولي حاال ...از شهريار اين مدت ، فقط غرورو تکبر و تحقير د
 چرا هاج واجو موندي ؟ نمي توني بياي يا بلد نيستي ؟ -
نه نه ، مشکلي نيست ، مييام ، داشتم فکر مي کردم چه سيستمي به روز تر که  -

 حداقل شش ماهو کار بده 
 حاضر شو تا نيم ساعته ديگه راه بيافيم  -
 چشم ... -

 فته ، رفت سمته صبا همين طور با ابروي باالرفته و ذهني آش
 اين کارت اتاقمه صبا، رئيس دستور داده باهاش برم شرکته قبلي -
 چي ؟ -
 وا ... اينقدر تعجب داشت ، ميگه بريم يه سيستم جديد براشون پياده کنيم  -
 مسخره بازي در نيار طنين... -
 ارم برو بابا حال داريا ، مگه من با تو شوخي دارم ، مي رم کيفمو بر د -

از صبا که حاال اونم قيافش شبيه عالمته سوال شده بود خداحافظي کرد و رفت سمته 
 اتاقش

وقتي شهريار رو ديد ، نفسش گرفت به نظرش اون واقعا" بايد مانکن مي شد ، اينجا 
 حروم شده بود 

اه ربويه عطرشم که کله ساختمونو گرفته بود ، تا حاال با شهريار اونم تو اين فاصله کم 
 نرفته بود 

 سوارشو ... -
ماشينه شهريار يه لندکروز آخرين مدل بود و مشکي رنگ ، طنين زياد از ماشين سر در 
نمي آورد ، فقط مي دونست شاسي بلنده، اسمشم که تابلو پشتش نوشته بود، براش 
ماشين کوتاه يا بلند فرقي نمي کرد ،همين که ماشيني باشه که اونو به مقصد برسونه 

 براش کافي بود
 دست برد سمته در عقب که اونجا بشينه 

 چيکار مي کني ؟ مگه من رانندتم ، بشين جلو... -
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 چشم ... -
 انگار قسمت بود اين دو روز چيزايي به چشم ببينه که اين مدت نديده بود ...

يه آهنگه اليت تو پخش بود و صداش خيلي پائين بود ، طنين دوست داشت اين 
 با صدايه بلند گوش بده ...آهنگو 

 مي شه صداي پخشو يکمي بلند کنين ؟ -
 نه ...از جلف بازي خوشم نمي ياد  -

طنين لباش آويزون شد ، خيلي رذِل، مگه چي خواستم ازش! فقط گفتم يکمي ، زياد 
که نميخواستم ديونستا ، منو بگو که فکر مي کردم مهربون شده ، تودلش با خودش 

 ق کرده بود حرف مي زدو ب
 ناراحت شدي ؟ بهت گفته باشما من اهل ناز کشيدن نيستم ... -
 نه ، ناراحت نشدم ... -
مي شدي هم مهم نبود ، شما زنا فقط واسه همين زاده شدين ، ناراحت بشين ، قهر  -

 کنين، بعد يکي نازتو نو بکشه ...
 ولي من اينطوري نيستم  -
 غيره ممکِن ... -
 ن نيستم ...باور کني -
باشه حاال چه اصراري ِ،اصال" مهم نيست چطوري هستي ، فقط ساکت باش ، عادت  -

ندارم بيشتر از چند دقيقه صدايه کسي رو تحمل کنم، البته صدايه آدمايي که حرفهاي 
 بي سرته مي زنن ...

طنين بغضشو فرو دادو سکوت کرد، هيچ وقت عادت به مجادله نداشت، از اينکه کسي 
هش زور بگه خيلي غصش مي شدو سعي مي کرد از حق خودش دفاع کنه، ولي در ب

عينه حالم آدم نمک نشناسي نبود، اگه کسي براش يه قدم بر مي داشت دوست 
داشت اون صدتا قدم برداره ، حاال که نمي تونست جبران محبتاِي اين خونواده رو 

 بکنه ، الاقل بايد تو حرف زدن مراعات مي کرد ...
 
 پياده شو رسيديم ... -
 بله چشم ... -
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شرکت جديد خيلي مدرن تر بود ، اين شرکتم خوب بود اما به پايه شرکت خودشون 
نمي رسيد ، وارد بخشه مالي شدنو طنين با پرسنل اونجا يکي يکي سالمو احوال 

 پرسي کرد
ه بودن و حسابي همه ازاومدن يه باره شهريار به اونجا اونم با يه خانم جوان يکه خورد

 پچ پچا شروع شده بود 
آقاي سيادي ، ايشون خانم صبور هستن ، صورتا رو براشون بيارين تا با حجم کار آشنا  -

بشن ، سيستمي که االن براي ما پياده کردن ، خيلي خوبو کامِل، تو گزارشاتي که برام 
ي کنن ، من مي گيرن تمامي موارد مشخص ، کنارشون باشين تا همه چيو خوب بررس

 مي رم بخشهاي ديگه ...
 چشم جناب نياکان ... -

شهريار رفتو طنين بيشتر از قبل شوکه شده بود ، اينهمه تعريف از اون بود! با خودش 
 گفت نکنه توهم زدم ...ولي همش واقعيت بود 

 نت هايي که الزم داشتو يادداشت کرد که بتونه سريع سيستمو براشون پياده کنه ...
بود که از شرکت بيرون زدن ، قبال" به مهال اطالع داده بود که با شهرياِر و  8ديکايه نز

 ممکنه دير برسه خونه 
 تويه مسير به يه چهار راه رسيدنو مجبور شدن پشته قرمز بايستند...

 دختر بچه گل فروش ، وقتي ماشين شهريارو ديد دويد سمتش 
 به درتکيه داده بود  شيشه ماشين پائين بودو شهريار آرنجشو

 آقا ...آقا تورو خدا گل بخرين ... -
شهريار يه نگاهي مثله نگاهي که به تکه کثافت مي ندازن به دخترگل فروش انداختو با 

 پشت دست خوابوند توصورت دختر بيچاره 
 همون موقع چراغ سبز شد راه افتادن 

رش نمي شد ! چرا شهريار طنين خشکش زده بودو اشک تو چشماش حلقه زد بود ،باو
بايد همچين کاري مي کرد؟ خوب نمي خواست نمي خريد، چرا اون بيچاره رو زد ، حق 

 همچين کاري رو نداشت ، خيلي پستو حقيربود که زورشو به يه بچه نشون داده بود
يه باره تموم تصوراتي رو که تو ذهنش تو اين چند ساعت از شهريار ساخته بود ويرون 

 ي بد تراز اون چيزي بود که تصورشو مي کرد شد ، خيل
 آقاي نياکان چرا اينکارو کردين؟ -
 بغض نکن، هيچ وقت جوابه کسي رو که با بغض حرف مي زنه رو نمي دم ... -
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طنين از زور ناراحتي نفس نفس مي زدو دلش مي خواست هم خودشو هم اون 
 انسانه قصي القلبو خفه کنه 

 پس چرا ساکت شدي؟ -
 نمي خوام باهاتون هم کالم شم  -
 خيلي ضعيفي ،بدم مي ياد  -
 واسم مهم نيست ... -

شهريار برگشت سمت طنينو چشماشو تنگ کرد ،باورش نمي شد به خودش اجازه داده 
 باشه و همچين حرفيو بزنه 

من از آدماي ضعيف بيزارم ، حالم ازشون بهم مي خوره ، حتي دلم نمي خواد جلويه  -
 ام باشن چشم

 ولي اون فقط يه دختر بچه بود -
 بود که بود ، کسي که گدايي مي کنه و اين حالو روزشه لياقتش فقط مرگه  -
ولي اون گدايي نمي کرد ، کارش شرف داشت به صد تا آدم به ظاهر متمدن که  -

 پولشون از چکيدن خونه همچين آدمايي از پارو باال ميره 
ي ها زائيده شعاريم ، مي دوني چرا ؟چون عادت کرديم فقط شعار نده ، ما ايران -

ظاهري دل بسوزونيمو و بقيم دلشون حتي ظاهريم شده به حالمون بسوزه ، اما من از 
آدمايه ظاهر سازم بيزارم ، چرا نبايد واقعا" اون چيزيو که تو دلموِن رو نشون بديم ؟ 

س از گرفتاريهاي بعدش نبود حتم من حالم از اين آدمايه کثيف بهم مي خوره ، اگه تر
 داشته باش همه شونو نابود مي کردم، دنيا به آدمايه انگلي مثله اونا احتياج نداره ...

يعني االن که زورتو قدرت تو بهش نشون دادي لذت بردي ؟چيزي عوض شد ؟ فقط  -
دل يه انسانو شکستي اونم سخت ، مهم ضعيف يا قوي بودنش نبود مهم اين بود که 

 انسانه 
طنين انقدر عصبي و خشمگين بود که يادش رفت داره شهريار رو تو خطاب مي کنه ، 

براش غيره قابل باور بود که همچنين آدمي وجود داره ! مگه مي شه يه آدم تا اين حد 
 بي شرم باشه که دنيا رو فقط واسه خودشو امثال خودش بخواد...

لذت نمي برم ، چون هر بار يکي نه ...مشکل همين جاست راضي نمي شم ،  -
ديگشونو مي بينم دوباره اين حسه چندش آور ميياد سراغم، دلم خواد همه شون يه 

 شبه نابود کنم ...
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و حتما " فکر مي کنين دنيا فقط به آدمايي شبيه شما که همه چيو تو قدرتو پول مي  -
 بينين احتياج داره اره؟ 

د،شهريار وقتي اين حرفو شنيد همچين پاشو رويه صدايه طنين بيش از حد باالرفته بو
 ترمز گذاشت که ماشين با يه صداي خيلي وحشتناک ايستاد 

چشماش بد فرم قرمز شده بود ، رو کرد سمته طنينو با دستش صورت کوچولويه طنين 
روگرفت، جوري که فقط چشماش پيدا بود ، انگشت شصت شو گذاشت يه طرفه لب 

طرفه ديگه و تا جايي که تونست فشار داد، طوري که گردنه  طنينو بقيه انگشتاشم
 طنين از درد عقب رفتو لباش کامال " بيرون زد 

اين آخرين باري باشه که به خودت همچين جراتي دادي ، حاليت شد ؟ مي تونم  -
 همين جا با دستايه خودم خفت کنم ، پس سعي کن واسه هميشه يادت بمونه 

اکرد که رعشه به تنه طنين افتاد ، مطمئن بود اگه بخواد قطعا" اين جمله رو جوري اد
 توان شو داره ،پس ترجيح داد واسه هميشه الل شه ...

طنين ديگه نتونست جو ماشينو تحمل کنه ، درو باز کرد که پياده شه فقط تو آخرين 
لحظه برگشتو يه نگاه خيلي محزون به چشماي شهريار انداخت ...درو آرووم بستو 

 رفت پشته ماشين ، شهريارم همون موقع گازشو گرفتورفت 
 گريه کرد با تمومه اشکي که داشت ، گريه کرد تا چشمه اشکش خشکيد 

خيلي سعي کرد وقتي مي رسه خونه چهرش عادي باشه و نشون نده که اتفاقي افتاده، 
ش ياما همين که مهال چشمايه به خون نشسته دخترشو ديد متوجه شد که مشکلي پ

 اومده
 طنين ...چي شده؟ چرا چشمات اين شکليه؟ -

 طنين خودشو انداخت تو آغوش مادرو تا تونست بازم اشک ريخت 
 حرف بزن دختر نصفه جونم کردي -
 چيزي نيست مامان ياده بابا افتادم -
 يعني به خاطره اون اينجوري از خود بي خود شديو اشک مي ريزي؟ -
کي مزاحمم شد ، حتما" مي دونه مرد نداريم که به خودش نزديک خونه که شدم ي -

 همچين اجازه اي مي ده 
 غلط کرده، کي بود ، مي شناختيش ؟ -

مهال رفت سمته مانتوش که بر بيرون ، حاال بيا و درستش کن ،چطوري بايد مادر رو 
 راضي مي کرد خدا عالمه ؟
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ا بري حسابشو برسي، رفت بابا، مامان جان فکر ميکني اون پشته در ايستاده تا شم -
 خدا خيرت بده 

آخه اگه االن چيزي نگم فردا دوباره جلويه خواهرتو مي گيره، تو از پس خودت بر مي  -
 ياي اما اون خيلي بچس

مامان به خدا رفت ،کوتاه بيا حاالشمام ، مطمئن باش ديگه جرات نمي کنه اين ورا  -
 پيداش بشه ، خودم حاليش کردم 

 مي دونم وال... از دسته شما دوتا دختر ، تا منو دق مرگ نکنين درست نمي شين  چه -
مامان خواهش مي کنم ، مگه من چيکار کردم وال.. به خدا گوسفندم انقدر اندازه من  -

 سربه راه نيست 
مهال از اين تشبيه دخترش خندش گرفت ، رفت سمته طنينو بغلش کرد ، اون دختره 

، تا حاال از چشماش بدي ديده بود، ولي از اون نه ...شايد اين قشنگو عزيزش بود
حرفش فقط يه بهانه گيري مادرانه بود ولي خدايي طنين تو اين دوره زمونه يه دختر 

 خيلي خيلي خاص بود...
 اينم يه پست اضافه تر افتخاري ، جمعه نيستم ، پس تا شنبه خداحافظ دوستايه گلم

 بخوره ،يهو حس کرد اشهد الزم شده رفت تو آشپز خونه تا آب 
 تو دوباره افسارت پاره کردي؟ -
 چته باز؟ يکساعته جلوي در يخچالي، هواست هست  -
 زنجيري ...خدا شفات بده ، چيزيم نيست ، بروکنار -
 اره معلوم ...زود باشد اعتراف کن  -
 طرالن حوصله ندارم دست از سرم بر دار -
 چيو بگي  غلط کردي، بايد همه -
 خيلي خوب ، برو تو اتاق االن بيام  -

 طرالن سر خوش از اينکه باالخره طنين به حرف اومده سريع رفت تو اتاق
 پنج دقيقه بعد طنينم اومد تو اتاقو خودشو پرت کرد رو تخت 

 زود باش ديگه نصفه عمر شدم  -
 از دسته اين شهريار نامرد دارم ديونه ميشم  -
 کنه ... خوب زرنگيا ولي خودتو به موش مردگي مي زني وا چرا؟ن -
 طرالن بخواي شرو ِور بگي با همين دستام خفت مي کنما  -
 خيلي خوب بابا ديونه ، بگوببينم چي شده ؟ -
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 امروز با شهريار رفته بوديم شرکت قبليش ... -
 اوووووووووووو.... -
 ا خورديا به خدا طرالن همچين مي زنم که نفهمي از کج -

 طرالن دستشو سپر صورتش کرد و به چهره منقبض طنين خنديد
 اه ديونه ، باشه بابا الل مي شم تو تندتند تعريف کن  -
وقتي داشتيم بر مي گشتيم خونه تو يه راه سريه چهار راه ايستاده بودم يه دونه از  -

 اين بچه ها هستن که گل مي فروشنا
 خوب ... -
گالشو نشون بده، اون بي شرفم با پشته دست خوابوند تو صورت بچه اومد جلو که  -

 بيچاره ...
 نه ، راست مي گي؟ -
 خيلي پست طرالن ، باورم نمي شه  -

طنين نشستو بازم از عقايد مسخره شهريار براي طرالن گفت ،انقدرتوضيحاته طينين 
ي بهش دست دادواز وحشتناک بود که حتي طرالنم از چيزي که شنيد واقعا" حالت بد

 اون آدم پست بيزار شد
شهريار وقتي رسيد خونه يه راست رفت تو اتاقشو بعدم پريد تو حموم ، تا تونست 

پشت دستشو شست ، همش حس مي کرد خون خشک شده اون دختر روي دستشه 
، انقدر شست که هست کرد پوست دستش نازک شده ، شايد اولين باري بود که 

از يک ساعت طول کشيده بود ، يه حوله به کمرش بستو اومد  دوش کرفتنش بيشتر
بيرون ، تنها کاري که کرد يه مقدار آب موهاشو با دست گرفتو بعدم خودشو پرت کرد 

 روي تخت...
 
 

ستاره وقتي فهميد شهريار اومده رفتو يه سيني غذا براش آماده کرد ، رسيد پشت درو 
 د به گمون اينکه شهريار داخل حموم رفت داخل ...در زد ،اما آرووم ،وقتي جوابي نشني

 وقتي وارد اتاق شد ، يه جيغ ماوراء البنفش کشيد 
شهريار تا صدارو شنيد يه متر پريد هوا، بعدشم با يه صداي نعره مانند رو کرد به ستاره 

 و گفت:
 چته احمق ؟چرا داد مي زني؟ -
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 آخه اين چه وضعي؟ چرا اينطوري خوابيدين؟ -
 عوض عذر خواهيِت ، بايد واسه خوابيدنم با تو هماهنگ کنم  -

 ستاره سيني غذارو با ضرب کوبيد روي ميز مخصوصو بايه ببخشيد از اتاق زد بيرون 
از شهياد اين چيزا رو زياد ديده بود ،اما تا حاال سابقه نداشت شهريار لخت روي 

 تختش بخوابه 
 هم تکون مي داد و با خودش غر غر مي کردهمين طور که رفت تو آشپزخونه سرشو 

 ستاره چته ؟چرا سرتو تکون مي دي؟ -
 مهرخ نمي دوني چي ديدم ! -
تو اين خونه امکان ديدن هر صحنه اي هست ،واسه چي اين همه تعجب کردي  -

 حاال؟
پسره بي شعور با يه حوله سي سانتي که پيچيده بود دوره کمرش افتاده بود رو  -

 ب هر کي ديگم جايه من بود همين طوري مي شد ديگهتخت ، خو
 شهياد ؟ اون که کاره هميششه  -
 نه بابا عقل کل شهرياررو مي گم -
 جدي ؟ -
 بله ... -
 اون که هميشه به شهياد ايراد مي گرفت -
 چه مي دونم ، حتما" اونم گرماي پائينش زده باال  -
 خجالت بکش ... خيلي بي معني شديا -

 تاره يه خنده مسخره تحويل مهرخ دادو از آشپزخونه زد بيرون س
شهريار هنوز تو فکر امشب بود ، از اين قشر آدما بيزار بود ولي تا حاال دست روشون 

بلند نکرده بود ، شايدم شرايطش پيش نيومده بود ، ولي به نظره خودش اون موقع 
 فقط مي خواست عقايدشو به طنين ثابت کنه همينو بس

ولي باورش نمي شد ، تاوان اينکار انقدر سنگين باشه ، هم خودش حس بدي داشت ، 
هم مطمئن بود طنين از اين به بعد اونو فقط به چشم يه آدم ضعيف مي بينه که 

 زورش به يه بچه ميرسه ...
 داشت با خودش کلنجار مي رفت که يهو يه چيزي تو افکارش بهش نهيب زد 

 ات اون دختر کوچولو برات مهم شده از کي تا حاال نظر -
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برام مهم نيست ، ولي خوب خوبم نيست فکر کنه ضعيفمو فقط زورم به يه بچه مي  -
 رسه 

 مي توني ظاهر سازي کني اما خودتو که نمي توني گول بزني  -
به صدايه تو مغزش که معلوم نبود وجدانش يا روحه خبيثش يه خفه شويي نثار کردو 

 وابه ...دمر شد تا بخ
چند روزي از اون ماجرا گذشته بودو هر دوشون سعي مي کردن حتي المقدرو همو 

 ناديده بگيرنوسرشون به کارخودشون گرم باشه ...
امروز وقتي طنين سر کار حاضر شد خيلي جاي خالي صبا رو حس کرد ،بهش گفته بود 

واسه همين تو اين چند که ممکنه چند روزي نباشه ، قرار بود با خونوادش برن شمال ، 
 روز قرار بود خانوم گنجي که کارمند بخش اداري بود کارشو انجام بده ...

طنين هيچ وقت حس خوبي به اون نداشت ، اما واسه خودشم علتش نامعلوم بود ، 
يه سالم کوتاهي بهش کردو رفت تو اتاق خودش ، عصرم به خاطراينکه ديگه همراهي 

 دو رفت خونه نداشت ، يه آژانس خبر کر
اينبارم زنگ نزد ، تازگيا حس کنجکاويش زيادي قلقلک مي شد ، مي خواست دوباره 

 بي هوا داخل بشه و مچ گيري کنه 
وقتي وارد سالن شد ، بازم کسي نبود ، اما اون بوي آشنا هرچند کم اما بازم تو خونه 

لي حساس حس مي شد ، اين بورو شايد کس ديگه حس نمي کرد اما طنين که خي
 بود سريع متوجه شد 

 رفت سمته اتاق خواب مهال و بدونه اينکه در بزنه وارد شد 
 سالم مامان ... -
 سالم عزيزم ، زود اومدي؟ -
 اره ... صبا نبود ، آژانس خبر کردم  -
 باشه ، مي خواي برات يه چايي بيارم ؟ -
 نه مرسي، مي گم کسي اينجا بوده ؟ -

 ق کشيد گفت:مهال يه نفس عمي
 نه ؟ کسي نبوده ... -
 من که مطمئنم کسي اينجا بوده ، حاال شما انکار کنين ، باالخره که مي فهمم  -

 مهال روشو از طنين گرفتو لباساي تو کشوش مرتب کرد
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طنين ديگه داشت عصبي مي شد ، حتم داشت اين بوي عطرو تميزي خونه و به 
علتي داره ،اما به حدي مهال رو دوست خصوص سرو صورت آرايش کرده مادرش 

داشتو بهش مطمئن بود که ترجيح مي داد اين افکار مزخرفو دور بريز تا اينکه بخواد 
 بهش پرو بال بده ...

مهالهم بعد رفتن طنين گوشي رو برداشتو با شخصه مخاطبش شروع به مجادله 
 کرد...

کرد ، کارش که تموم شد ، آخر هفته بودو طنين داشت ،گزارشات آخرشو تکميل مي 
فايلشم درست کرد و کناري گذاشت ، شهريار براي يه سفره سه روز رفته بود کرمان و 

 مجوز داد بود اگه امروزکسي کارش زودتر از تايم اداري تموم بشه مي تونه بره ...
طنين وقتي ديد کاري نداره با گنجي هماهنگ کردو رفت خونه ، تويه راه يه چيزي به 

ش رسيد ، با خودش فکر اگه امروز برم خونه اون غريبه اونجا باشه چي؟خون ذهن
داشت خونشو مي خورد ، ازيه طرف دوست داشت که واقعيت ماجراو بفهمه از يه 

طرفم اگه همه چي معلوم مي شد نمي دونست ديگه چطوري مي تونه مادرشو تحمل 
 کنه ...

متوجه بشم بهتره ، شايد بعدا" ديگه اما بعد با خودش گفت هر چي باشه اگه زودتر 
 نشه کاري کرد...

وقتي رسيد آرووم کليد انداختو رفت داخل، پاورچين پاورچين راه مي رفت که کسي 
 صداي پاشو نشنوه ، بازم اون بوي آشنا ، اما اينبار خيلي غليظ تر واضحتر ...

 د...پشت در سالن که رسيد ايستاد ، به نظرش اومد يه صداهايي مي يا
 چندروز پيش که رسيد خونه شک کرده بود، چي مي گي تو ؟ چطور نگران نباشم!  -
 تقصير خودته ... -
 يعني چي که تقصير خودمه ، آخه چطوري بهشون مي گفتم ؟ -
 هزار بار بهت گفتم اجازه بده من خودم باهاشون صحبت کنم -

ش مي خنديد ، اين صدا هر چي کلمات بيشتري مي شنيد، بيشتر به خودشو حماقت
همون صدايي بود که قبال" فکر مي کرد فقط حس انسان دوستي توش موج مي زنه 
،باورش نمي شد ،پس همه اين کمکا ، دلواپسيا و نگرانيا همه و همش به خاطر اين 
بود که خودشو به مادرش نزديک کنه ! حالش از خودش بهم خورد از اين همه ساده 

 حت گول خورده بود لوحيش، چطور انقدر را
 نمي شه ، درست نيست  -
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چي درست نيست؟ اينطوري خوبه که با موش کربه بازي بخوايم همو ببينيم ، به  -
 نظرت واسه سنو ساله ما يکم دير نيست 

 چرا ديره ، خيلم ديره ، بهت گفتم، هزار بار گفتم اينکارا از منو تو گذشته  -
د ، صداش مرتعش شده بود به نظر مي اومد مهال اينارو مي گفت هق هق مي کر

 حالش زياد مساعد نيست 
 عزيزم مهال جان نکن اين کارو داري با خودت چي کار مي کني ؟تو تازه ... -

 اردشير داشت مهالرو آرووم مي کرد که در بي هوابازشد
ه ندست کثيفتو به مادرم نزن، چطور به خودت جرات دادي که بياي اينجا و حريم خو -

 بابامو بشکوني ؟
مهال و اردشير جفتشون شوکه شده بودن ...اردشير سريع به خودش مسلط شدو رفت 

 سمته طنين 
 طنين جان بذار بهت توضيح بدم ... -
چيو مي خواين توضيح بدين ؟ از اين واضح تر ...تو زندگيم آدمي به پستيو رذلي  -

ه سينه مي زدين ، مي خواستين به شما نديدم ، پس بگو چرا انقدر سنگو اين زنو ب
 هدفتون برسين 

 طنين جان دخترم تو داري اشتباه مي کني ، زود قضاوت نکن ... -
از اين خونه برين بيرون نمي خوام اينجا باشين ، قدمها تونم نجس ، شما و اين زن  -

 به بابام خيانت کردين 
 خفشه شو طنين خيانت چيه؟ -
 ؟ از کي باهمين از وقتي بابام زنده بود اي خدايه من  پس اسمشو چي مي ذارين -

 جوري خدارو صداکردو روي زمين نشست که دل سنگ براش آب شد
دختر داري زياده روي مي کني، من هيچ وقت به محمد خيانت نکردم، حرمت اونو  -

 خونوادش براي من مقدِس ، مراقب حرفات باش...
 هرچي مي تونين کثافت کاري کنين ؟براي چي حرف نزنم هان ؟ که شما  -

 مهال با اين حرفي که شنيد ،ديگه طاقت نياوردو يه سيلي محکم به صورت طنين زد
 بعدم گريه کنون رفت سمته اتاقش

دختر جان ،چرا نمي ذاري حرف بزنيم ،فکرمي کردم عاقل تر ازين حرفاباشي ، بهت  -
 نمي ياد قصاصه قبل جنايت بکني
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يلي که خورده بود شوکه شده بود ، ديگه براش فرقي نمي کرد چي شده طنين از اين س
 ، حتي توان مخالفتم نداشت ، فقط يه نگاه بي رمق به اردشير انداختوسرشو زير برد 

خيلي وقت مي خوام باهات حرف بزنم عزيزم ، اما مادرت اجازه نمي داد يعني روش  -
 نمي شد که اين موضوعو براتون بگه ...

جرا بر مي گرده به حدود چهل سال پيش ،وقتي دوتا مون خيلي جوون بوديم ،منو ما -
 مادر عشقمونو چند ساله که فقط تو دالمون نگه داشتيم 

طنين وقتي اينو شنيد سرشو باالکردو به چشمايه اردشير نگاه کرد، هيچ وقت 
 فکرشوهم نميکرد اردشير خانو مادرش يه روز عاشق هم بوده باشن 

 دونستي مادرت دختر دايي مادرمه؟ مي -
 دود از سر طنين بلند شد ،اصال" تصورشم نمي کرد با اونا فاميل بوده باشن

پدرم ثروت خيلي زيادي داشت ، البته اونم با کمک ارثي که بهش رسيده بود درست  -
مثله من ، اما خونواده مادرت وضع مالي خوبي نداشتن، از خيلي وقت قبل وقتي يه 

عيد مهال با خونوادش براي عيد ديدني اومدن خونه ما عاشقش شدم ، يه عشقه سال 
داغو سوزنده ، عشقي که خيلي براي داشتنش تالش کردمو از خيلي چيزامم گذشتم ، 
اما بازم به خاطر اون پدر نقره داغ شدم ، وقتي فهميد عاشقي کي شدمو به هيچ وجه 

ب کرده رو بگيرم ، کاري کرد که مهال و حاضر نمي شم دختري رو که اون برام انتخا
خونوادش مجبور بشن از اون شهر برن ، اون وقتا اينجا زندگي نمي کرديم ، پدربزرگت 

برايه باباي من کار مي کرد، بهش انگ دزدي زدنو تهديدش کردن اگه از اينجا نره 
بزرگتم که آبروشو همه جا مي ريزنو به همه مي گن که از خونه ارباب دزدي کرده ، پدر

ظاهرا" از عشقه بينه منو مادرت خبر دار شده بود و خودشم دوست نداشت اين ازدواج 
سر بگيره ، دسته زنو بچه هاشو گرفتو خودشو گمو گور کرد، من چند سالي دنبال 

مادرت گشتم اما وقتي نا اميد شدم ، با مستانه ازدواج کردم، زن خوبي بود بنده خدا 
ش وضع مالي درستو حسابي نداشتن همين که خودش مريض بود ، هم خونواد

مريض احوال بود ، پدرمم وقتي فهميد بايکي بدبخت تر از مهال ازدواج کردم منو به 
ظاهر از ارث محروم کردو کاري کرد که هيچ جا بهم کار ندن، به هواي اينکه برگردم 

 سمته اونو مرديش بشم، اما منم پسر اون بودمو غدترازاون ...
 ن که ديگه حاال يکمي آرووم تر شده بود ، رو کرد سمته اردشيرو گفت:طني

 اما عشقو عاشقي دليل براي خيانت نمي شه من هيچ وقت مادرمو نمي بخشم  -
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خيانت چيه دختر؟ توکه هنوز حرف خودتو مي زني، نه من نه مادرت حتي تا چند  -
طالعي نداشتيم ، چهار پنج سال بعده اينکه پدرت کارمند من شده بود از وجود هم ا

سال پيش بود که تو يه جشني که واسه کارمنداي شرکت گرفته بوديم اونو ديدم ، 
وقتي ديدمش به حدي شوکه شدم که نزديک بود همون جا برمو بهش همه چيو بگم 

، آخه اون فکر مي کرد من بودم که باعث شدم پدرش اونارو از اون شهر ببره ، به گمونه 
 اقعا" اونو نمي خواستمو با اين کار قصد داشتم شر اونو از سر خودم بازکنم...اينکه من و

همه اينارو به خواهرم شهناز کفته بود ،هم سنو سال همه بودنو همه چيو واسه هم  -
ميگفتن، وقتي شنيدم اين فکررو راجع به من کرده خيلي ناراحت شدم اما اونارفته 

 بودنو کاراز کار گذشته بود...
باورت نمي شه وقتي بعده اين همه سال پيغام دادم که مي خوام ببينمش ، اصال" به  -

ديدنم نيومد که هيچ پيغام داده بود که نمي خواد هيچ وقت منو ببينه ، بعدا" وقتي 
فهميدم همسره محمِد يکي از بهترين کارمندام شده ، سعي کردم واسه هميشه از ذهنم 

 وته پدرت ديگه لزومي نداره بيرونش کنم ، اما حاال بعده ف
 طنين به محضي که اسمه پدرشو شنيد دوباره از کوره در رفت 

بيچاره پدرم ، بيچاره من ، من بي شعورو بگو که چقدر شمارو انسانه شريفي مي  -
ديدم ، براي خودم متاسفم ، حاال از اينجا برين ، شما حرفاتونو زدينو منم گوش کردم ، 

 نم که اينجا باشينديگه دليلي نمي بي
اما حاال ديگه منو مادرت به هم محرميمو هيچ خيانتيم تو کار نيست ، خيلي زود بايد  -

 آماده بشين تا بيايدو با ما زندگي کنين 
 با شنيدنه اين حرف طنين حس کرد يه سطل آب يخ روش ريختن....

ه ودلش خوشحال بود کاردشير بعد از اينکه حرفاشو به طنين زد ، ديگه نموند ورفت ، ت
باالخره به آرزوي ديرينش رسيده ، ولي يه جورايي از آينده نگران بود ...از طرف پسرا 
مشگلي نبود قبال" با هاشون در اين مورد صحبت کرده بود ناراحت که نشده بودن 

هيچ ابراز خوشحالي هم کرده بودن اين وسط قبول کردن موضوع از طرف شهريار واسه 
 جالب تر بود ،ولي يکم از طرف طنين نگراني داشت ... اردشير خيلي

طنين هنوز تو بهت بود باورش نمي شد قراره با همچين کسايي همخونه بشه ، رفت 
 سمت اتاق مهال و بي اجازه وارد شد 

 شما واقعا" با اين کارتون مي خواستين چيو ثابت کنين مامان ؟ -
 وزت زشت بود داري زياده روي مي کنيا ...چي داري مي گي دختر ، خيلي رفتار امر -
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 جواب منو بدين مامان واقعا" حس مي کنين نيازبود اين کارو بکنين ؟ -
مهال با چشماي خمارش يه نگاهي به طنين انداخت حس کرد داره دوران جووني 

خودشو اون وقتي که باباش يکي به دو مي کرد مي بينه ، شايد حق با طنين بود اين 
ا هميشه مادرا مچ دختراشونو مي گيرين اما حاال مچ يه مادر گرفته شده بود ، جور وقت

خودشم دوست نداشت اينطوري بشه ، اما ديگه کار از کار گذشته بود ، حس مي کرد 
 طنين حق داره بهش بي اعتماد بشه ولي اونم مقصر نبود 

ن، زندگي اون من خيلي ساله خودمو از اون مخفي کردم ، بايه قضاوت بي جاي م -
 نابود شد ، بهش مديونم طنين ، حاال وقتشه جبران کنم ...

 به نظر تون اين دليل واسه اين بي انصافي کافي ؟ -
کدوم بي انصافي ؟ توباچي مشکل داري ؟ نمي فهمم ! ما که مرتکب گناهي نشديم ،  -

و تو که اوضاع در ضمن من به کنار زندگي و آينده شما هام تو اين تصميم دخيل بوده ،
 مي بيني نمي تونيم که خودمونو گول بزنيم ...

 اما من نمي خوام با اون آدما يه جا زندگي کنم  -
 ديگه تصميم گرفته شده بايد بپذيري ... -
 يعني نظر من مهم نيست؟ -
خيلي وقت اردشير ازم خواسته برم اونجا ، طنين جان يکمي درک کن دخترم ديگه  -

 رم عزيزم بهونه اي ندا
 اما من تحت هيچ شرايطي اونجا نمي يام ... -

مهال سرشو تکون داد و نشست روي تخت ، مي دونست واسه اين موضوع قطعا" با 
 طنين به مشگل بر مي خوره پس بايد صبوري مي کرد

 شب وقتي طرالن رسيد خونه ، طنين دستشو کشيدو بردش تو اتاق 
 ؟طرالن تو از موضوع خبر داشتي -
 کدوم موضوع ؟ -
 مسخره بازي دار نيار يه بارم شده مثل بچه آدم درست جواب بده  -
 آخه يه کاره منو کشوندي اينجا مي گي خبر داشتي ؟ -
 بابا موضوع مامانو اردشير خانو مي گم  -

 طرالن غش غش خنديد 
 چيه مامان دوست پسر داره تعجب کردي؟ -
 آخه؟خاک برست احمق، خنده داره  -
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اره مي دونستم ، باور کن از منم پايه تِر همچين يواشي باهاش حرف مي زد که من از  -
 خنده روده بر مي شدم ، من بايد پيشش لنگ بندازم باور کن

 مرده شورتو ببرن که هيچ وقت هيچو جدي نمي گيري ، يعني برات مهم نيست ؟ -
 نه ، واسه چي بايد مهم باشه ... -
 ا باهم ازدواج کردن بازم برات فرقي نداره ؟ديونه اون -

 اين بار طرالن از زور خنده از رو تخت افتادو پخش زمين شد 
 بابا ايول ، خيلي با حالن اينا ، چقدر زود دست به کار شدن  -
 دختره چندش نفرت انگيز، دارم مي گم عروسي ننته تو بايد انقدر ذوق کني ؟ -
 کيف شدم ، خيلي هم عالي چه اشکالي داره مگه ؟ به جون تو من که کلي خر -
 اصال" برات مهم نيست ، بقيه چه فکري مي کنن؟ -
 معلوم که نه ، فداي سرم ، هر کي هر جور مي خواد فکر کنه  -
 ولي من حاضر نيستم با اونا يه جا زندگي کنم  -
 يه ننگه ...اونم فداي سرم ،ميله خودتو نباشي خيليم بهتر ، کال" وجودت ما -

طرالن اينو گفتو بازم خنديد و يه پس گردني از طنين نوشه جون کردو بعدشم با کلي 
 ابر خوشگل بااليه سرش خوابيد

خداروشکر فردا جمعه بودو مجبور نبود اون محيطو با آدماي چندش آورش تحمل کنه 
 ، به خصوص که صبا هم نبود ديگه بدتر

 مهال حرف زد نه با طرالن، تو خودش بود بدجور...ولي از صبح که بيدار شد نه با 
 شنبه وقتي سر کارش حاضر شد يه دسته گل بزرگ رويه ميزش بود ...

نيم ساعت بعد در اتاقش باز شدو مثل هميشه تنها کسي که بدون در زدن وارد مي 
 شد اومد داخل ...

مي ده ها خواهر  به به خواهر عزيز خودم ، عروسي مامانت مبارک ، واي چه فازي -
 بردار شديم رفت ، بذار ببوسمت عزيزم 

 برين کنار شهياد خان ، خواهش مي کنم دوباره شروع نکنين ... -
 توچرا هميشه مثل برج زهر ماري ؟ بذار ببوسمت ديگه ...اومممممم -
 آقا شهياد نرين کنار بد مي شه ها ... -
بد مي شه من يا تو؟ واسه من که نمي اي واي ، ترسيدم خواهر کوچولو ، واسه کي  -

شه چون دارم خواهرمو مي بوسم ، واسه تو هم مطمئن باش بد نميشه ، کليم بهت 
 انرژي مي ده ...
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 من کار دارم ، قراره يه گزارش براي پدرتون بفرستم ، لطفا" برين  -
د فهميشهياد اسم پدرو که شنيد غالف کرد ، تازه ازش يه چيزي خواسته بود اگه مي 

 همه زحمات اين مدتش واسه راضي کردن اون به باد مي رفت 
باشه بابا مي رم ، همش شوخيه دختر، من به اين راحتي حاضر نيستم لبامو رو هر  -

 لبي بذارم اين لبا قيمت دارن ...
 خيلي پرروئي ... -
 چي؟ -
 خواهش مي کنم برين بيرون ... -
 نمي ياد ولي تو خونه عمرا" بتوني از دستم فرار کني باي نازنازي ،اينجا خودمم خوشم -

طنين بيشتراز همه چي از اين موضوع ناراحت بود مي دونست صددرصد بارفتنشون 
به اون خونه ديگه مثله قبل از دسته کثافت کاري هاي شهياد در امان نيست ، با 

 خودش گفت خدا به دادم برسه 
براي نهارم نرفت ، يه ربعي از زمان استراحت اعصابش حسابي به هم ريخته بود، حتي 

 گذشته بود که تلفن اتاقش زنگ زد از دفتر شهريار بود 
 خانم صبور بيايد دفترم  -

 بعدم گوشيو قطع کرد 
پسره الدنگ بيشعور، جدا" واسه اليه خاک خوبن همشون ، معلوم نيست اين ديگه  -

 چي مي گه اين وسط!؟
 ...بعده هماهنگي رفت داخل 

 بله ... بفرمائيد  -
 سالمت کو ؟ -
 سالم ... -
 آفرين دختر خوب ... -
 چرا واسه نهار نرفتي؟ -
 به خودم مربوطه ... -
به جهنم ، مي خواي برو نمي خواي نرو ، مي خواستم يه چيزي بگم ، ظاهرا" پدرم  -

ل نمي مونه ، موضوع رابطش با مادرتو حل کرده ،واسه همين اوضاع قاعدتا" مثل قب
نمي خوام فعال" پرسنل از اين ماجرا بويي ببرن ، مفهومه ؟دوست ندارم بازار پچ پچ 

 گرم بشه ، خودمون بعدا" تو يه جنش بزرگ به همه اعالم مي کنيم 
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 فکر کردين خيلي لذت مي برم همه جا جار بزنم عروسيه مادرم اره ؟ -
ن باشه از اون زندگي فالکت بار بيرون چرا نبايد باشي؟ تو خواهرت بايد از خداتو -

 بياين ...
حرف دهنتو بفهم ، هرچيزي لياقت مي خواد ، خونه و زندگي من شرف داره به  -

 زندگي تو ،اوني که زندگيش فالکت باره مال تو نه من 
خيلي داري پاتو از گليمت دراز تر مي کني، وقتي مي گم کسايي شبيه به تو رو اگه رو  -

ي به کفن خودشونم فالن ميکنن حق دارم ، مي بيني تا دوبار به روت بهشون بد
خنديدمو حاالم پدرم مي خواد سرپرستي تون کنه چقدر روت زياد شده ،پس ديدي 

حق بامن بود ، ديدي حق دارم از آدمايي شکله تو بيزار باشم ، شماهايي که فقط دنبال 
 فرصتين تا اون روي خودتونو نشون بدين 

 طمئن باش من اگه بميرمم حاضر نيستم زير بار اين خفت برم اما م -
ببينيمو تعريف کنيم ، بري يا بميري فرقي نمي کنه ، گفتم که بدوني بعدا" خودمو  -

 سرزنش نگنم ... تو خونه مي بينمت ...
طنين دلش مي خواست خودشو خفه کنه ، نمي تونست درک کنه چرا يهو همه چي 

ابوديش بسته ، از يه طرف فکر بابا محمد از يه طرف حرف مردم ، انقدر سريع کمر به ن
رفتارايه کثيف شهياد و از همه بدتر تحقيراي هميشگي شهريار ، دلش مي خواست 

 خودشو دار بزنه ...
 

اردشير دقيقا" مثل يه پسر جوون شده بود ، طوري رفتار مي کرد که هر کي نمي 
خواد ازدواج کنه يا اصال "تا حاال با هيچ زني دونست فکر ميکرد اولين باره که مي 

نبوده ، دستو پاشو گم کرده بودو تو يه عالمه ديگه زندگي مي کرد ، حس مي کرد 
باالخره به آرزوش رسيده ، مستانه رو دوست داشت به خاطر شخصيتش ، هميشه 

بهش احترام مي ذاشت ، اما هيچ وقت عاشقش نبود، دقيقا" حسي که هميشه مهال 
اشت محمد يه مرد نمونه بود با خدا و با اخالق اما هيچ وجه اشتراکي با مهال د

نداشت ، يا شايدم اون عشق به ثمرنرسيده باعث شده بود هيچ حس گرمي تو زندگي 
 جفتشون نباشه ،آخه اون عشق عشق اول بود 

ه شاما حاال جفتشون حس مي کرد عشقي که سالها زير خاکستر بوده داره شعله ور مي 
... 
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اردشير چند باري با مهال تماس گرفته بودو بهش اسرار کرده بود که هر چه زودتر 
خودشو آماده کنه واسه رفتن به خونه خودش ، امروز قرار بود باهم برن خريد ، چيزي 
که اردشيربراش آرزو شده بود خيلي دوست داشت با مهال هم قدم بشه و تا مي تونه 

 ...ازش گرما و عشق بگيره 
 چطوري عزيزم ؟ بهتري ؟-
 اره خوبم... شما خوبي ؟بچه ها خوبن ؟-
 همگي خوبيم... مهال جان به بچه ها گفتي که واسه اومدن به اون خونه آماده بشن ؟-
اردشير نمي دونم چي بگم؟ به نظرت درسته من با دوتا دختر بيام تو خونه اي که دوتا -

 پسر جوون توش زندگي مي کنن؟
 ير خنده بلندي کردو رو به مهال گفت:اردش

يعني چي ؟تو اين دوره زمونه اين مسخره ترين مشکلي که مي تونه باشه ، اوال "که -
من از طرف پسرام مطمئنم ، شهريار که اصال" تو اين مسائل نيست، شهيادم انقدر ديده 

نگراني که چشم و دل سير شده ، اگرم نباشه حرمت خونه رو حفظ مي کنه ، پس جاي 
نيست، در مورد دخترام مطمئنم دردسري ايجاد نمي کنن، تازه به نظرمن اگه رابطه اي 

 هم بينشون ايجاد بشه خيلي هم خوب من که از خداِم 
بيچاره اردشير خبر نداشت پسرش شهياد چه گرگ گرسنه اي شده که اينطور نسبت 

 بهش اميدواربود...بيچاره اردشير
 ترسم چيزايي پيش بياد که بعدا" از اين تصميمم ضربه بخورم ولي من شک دارم ، مي -
 بهت قول مي دم چيزي نمي شه ،حاال حاضري که بريم خانومم ؟-

مهال با اين واژه اي که شنيد اشک تو چشماش حلقه زد، مثل دختراي جوون شده بود 
 که با تک واژه اي از خود بي خود مي شن 

 بله حاضرم ، بريم... -
تو صورت رنگ گرفته مهال دقيق شد، چقدر دوستش داشت بيشتر از جونش ،  اردشير

هنوز اون چشماي سبز خمار طراوت داشت هنوز برق مي زد ، چيزي که باعث شد تو 
همون نگاه اول اسيرش بشه ، اما اون موقع به آروزش نرسيد هميشه دوست داشت 

 مهال رو تو خواب ببينه و روي چشماي قشنگشو ببوسه ...
نمي دونست چش شده فقط حس مي کرد زيادي گرمشه ، هيچ وقت در مقابل يه زن 

بي طاقت نمي شد يا شايدم اين حالتو تو خودش سرکوب مي کرد، مي تونست به 
راحتي تعداد دفعاتي رو که با مستانه خوابيده بودو به ياد بياره ، زن بيچاره هر بار بعد 
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حالت عصبي مي شد واسه همين اردشير سعي  هم خوابي با اردشير دچار افت فشار و
مي کرد خيلي کم به اين خواسته طبيعيش بها بده ، اماحاال جلوي روش زني بود که 
تموم عمرش در حسرت آغوشش بود ، محرم هم بودنو حاالم ديگه همه از ماجرا خبر 
 داشتن ، پس مجوز داشت که بي تاب بشه ، مي تونست مهال رو بخواد اونم با تموم

 وجود 
رفت جلوتر و با سرانگشتش کشيد به صورت کسي که مي پرستيدش ، مهال نا 

 خودآگاه صورتشو پس کشيد 
 مهال ازدستم ناراحتي ؟ -
 نه ، اما ... -
 اما نداره ، مي دوني چند ساِل منتظر اين لحظم ؟ -

مي خيلي سال بود که مهال ديگه دچار هيجانو احساسات نمي شد ، يه جورايي حس 
 کرد با پرو بال دادن به همچين حسي دچار عذاب وجدان مي شه ...

ولي اردشير ديگه به اما و اگر مهال محل نذاشت ، دست برد جلو و اونو بغل کرد ، بوش 
 کردو حسابي غرق لذت شد ،سرمهال رو شونش گذاشت آرووم نوازشش کرد 

 مهال خيلي دوست دارم ، خيلي برام عزيزي ...-
ديگه حاال يه مأمن امن پيدا کرده بود دوست نداشت سرشو برداره و حرفي  مهال که

 بزنه
 نمي خواي چيزي بگي ؟-
 ترجيح مي دم سکوت کنم -
عزيزم دلم ، تو با اين پيرمرد چيکار کردي که اينطوري مثل بچه ها شده ، مي دوني -

نون که تورو بهم چند سال بود خدارو فراموش کرده بودم اما حاال از ته دلم ازش مم
 برگردوند 

اردشير سرمهال رواز رو شونش برداشتو دوباره خيره شد به چشماي نازش ، بعدشم 
 لبهايي رو بوسيد که شده بود يه آرزوي دست نيافتني ...

جفتشون اون روز از وجود هم سيراب شدن ، اردشير با به دست آوردن مهال ديگه 
 نده آزاد شده ...آروزيي نداشت وحس مي کرد مثل يه پر

کل خريدشون اون روز به حلقه زيبا ختم شدو هرچي اردشير به مهال اصرار کرد که بازم 
چيزي برداره اون امتناع کرد ولي اردشير با اين يه حلقه قانع نشد با خودش تصميم 

 گرفت بعدا" بيادو بهترين سرويس طالرو براي ملکه زندگيش بگيره...
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يي بود، اردشير مهرخ رو مامور کرده بود که همه رو واسه ورود اون روز تو عمارت غوغا
اعضاي جديد بسيج کنه تا بهترين استقبالو ازشون داشته باشن ، مهرخم سعي مي کرد 

بهترين چيزا رو واسه مهمون عزيز آقا مهيا کنه ، به همه گفته بود که ازدواج کرده و 
، هيچ کس از اين موضوع ناراحت  قراره همسرش همراه با دختراش به اون خونه بيان

نبود در واقع يه جورايي راضي هم بودن حس مي کردن با ورود خانم خونه اينجا 
 قطعا" يه سروساموني ميگيره ...

اردشير به مهال گفته بود هيچ کدوم از وسايل خونه رو با خودشون نيارن چون اينجا از 
 شخصي شون چيزه ديگه اي نياوردن  هر نظر تکميل بود ، اونام به غير از يسري وسايل

اردشير راننده شخصي خودشو دنبالشون فرستاده بود ، وقتي رسيدن به عمارت دهن 
طرالن از تعجب باز مونده بود ، تاحاال از نزديک همچين ساختموني رو نديده بود حتي 

نوم با ماشين اونارو تا نزديک در اصلي آوردن ، يه مستخدم اومد جلو و درو براي خا
جديد خونه باز کرد يکي هم رفت عقب و درو براي دخترا باز کرد ، طرالن هيچ وقت تو 
خوابم نمي ديد همچين چيزي در انتظارش باشه ، واسه همين توپوست خودش نمي 

 گنجيد
وقتي وارد سالن شدن همه چراغا روشن بود، مستخدما هم دم در ايستاده بودن ، 

از يه ملکه بود ، اردشير وقتي عشقشو ديد جلو اومدو با دقيقا" رفتارشون مثل پذيرايي 
هاش روبوسي گرمي کردو خوش آمد گويي گفت ، شهريار و شهيادم به ترتيب واسه 

 خوش آمدگويي جلو اومدنو با مهال دست دادن ...
 مهال و دخترا به همه معرفي شدنو بعده يه پذيرايي جانانه رفتن سر ميز شام...

شماشون برق مي زد ، شهياد از ديدن دوتا طعمه دست نخورده روحو مهال و اردشير چ
روانش شاد شده بود ، شهريار از اومدن يه مادر به خونه خوشحال بودو طرالنم از به 

 دست آوردن اين همه خوشبختي اونم يه شبه غرق رويا بود ...
عنا يِر به ماين وسط تنها کسي که غم از چشماش مي باريد طنين بود ، مجبور شد بپذ

 واقعي کلمه مجبور شد 
چند روز پيش وقتي براي بار آخرمهال از دخترا خواست که آماده رفتن به اون خونه 
بشن طرالن خيلي راحت قبول کرد ، اما طنين يه پا نشست که محال به اون خونه 

بياد مهالم که ديگه کاسه صبرش لبريز شده بود رو کرد به طنينو باهاش اتمام حجت 
 رد ک
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ببين طنين همه حرفاتو زدي ، هرچي هم که اين مدت دلت خواست گفتي ، منم  -
 چيزي بهت نگفتم ،ولي حاال اوضاع فرق کرده ، ما مجبوريم که بريم و اونم باهم 

 هيچ اجباري در کار نيست ... -
به نظر تو نيست ، اماازنظرمن قضيه تموم شدست ، مي دوني که ديگه نمي تونيم  -

ا بمونيم ، منم حاضر نيستم زير بار فاميل برم خودتم که همين طوري ، ما هر سه اينج
 تا مون به حمايت احتياج داريم بعدشم من به اردشير قول دادم 

 من هيچ احتياجي به حمايت اون ندارم  -
يعني مي خواي بري تو خيابون زندگي کني ، مي خواي هزار جور حرف پشت سرت  -

 باشه ...
... واسه چي ؟ من دارم کار مي کنم ، پول پيش خونه رو بگير يکمي هم پس انداز نه  -

 دارم اونارو هم مي ذاريم يه جا پائين تر خونه مي گيريم 
به همين راحتي ، خيلي واسه خودت همه چيو ساده مي گيري دختر ، فکر اينو کردي  -

 دي؟من تکو تنها قراره با شما ها چيکار کنم ، فکر آيندتو کر
 من که عمرا" شوهر نمي کنم، بي خودي مارو بهونه نکن  -
خواهرت چي ؟ اونم بايد پاسوزه خودخواهي توبشه ، منم بايد زير قول قرارم بزنم  -

فقط به خاطر اينکه تو خوشت نمي ياد ...خيلي بچه اي طنين ، با اين ادا اصوال نمي 
 توني منو منصرف کني 

و دوست نداري ،اما حاال مطمئن شدم ، انقدر پول برات هميشه حس مي کردم بابام -
 مهم بود که به روحش خيانت کردي 

طنين باره آخرت باشه پايه پدرتو وسط مي کشيا ، من تموم عمرم بهش وفا دار بودم  -
، تو هم با اين اراجيف بي خودي قيافه حق به جانب به خودت نگير ، به هر حال منو 

 بوري که بياي...طرالن مي ريم تو هم مج
مهال با خودش فکر کرد که همه حرفايي که زده اصال" دليل اصلي رفتنش به اون خونه 
نيست ، طنين راست مي گفت داشت بهونه مي آورد ، دلش واسه يه لحظه با اردشير 

بودن پر مي کشيد ،اما نمي تونست که اينارو به دخترش بگه ، هر چي هم فکر مي کرد 
ه نرفتن به اون خونه پيدا نمي کرد ، اون مطمئن بود با رفتن به مشکله اساسي واس

اون خونه نه تنها براي دختراش بد نمي شه بلکه چيزاي خيلي بهتري هم انتظارشو نو 
 مي کشيد ، مخالفت هاي طنين رو هم فقط يه لجبازي بچگونه مي ديد همينو بس 
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د، اون يه دختر بود، پسر نبود طنين وقتي ديد واقعا" راهي به جايي نداره موافقت کر
که بتونه راحت گليم خودشو از آب بکشه ، مي دونست نمي تونه تنها زندگي کنه به 

مادرش وابسته بود تازه از اون دخترايي هم نبود که بخواد تو کوچه خيابون سير کنه ، 
مطمئن بود هيچکدوم از فاميلم پذيراش نيستن ، وقتي منطقي فکر کرد ديد هرچي 

ه اينکه کناره مادرش باشه با تموم مشکالتش از نبودن با تنها کسش بهتره ، تو باش
دنياي کوچيک طنين اين يه فاجعه بود ، غرورش با اين کار له شد حس مي کرد خيلي 

 راحت بازنده اين جنگ شده و براي کسي شبيه به اون اين يه نابودي بود ...
شون مي داد گه واقعا" با رفتنش به ولي اون زيادي همه چيو سخت ميگرفت زمان ن

 اون خونه ضرر کرده يا سود
تا موقعي که غذا سرو مي شد کسي صحبتي نمي کرد ،ولي به محض اينکه اردشير ديد 
که همه بيکار نشستن ،از پشت صندليش بلند شدو باژستي که هميشه براي پرسنلش 

 موقع صحبت کردن مي گرفت شروع به صحبت کرد ...
ستم قبل همه چي از مهال و خونوادش واسه پذيرفتن دعوتم تشکر کنم ، مي خوا -

دوست داشتم اول کنار هم يه شام صميمانه داشته باشيم بعد اونارو با همه جا خونه 
آشنا کنم قصدمم اين بود که تو اين فرصت کم که همه خونه هستن از وجود هم موقع 

 نه کمتر اين شرايط پيش مي ياد غذا خوردن لذت ببريم ، چون از اين به بعد ممک
از همه مي خوام هم خوب همو درک کنن و هم به شخصيت و شرايط هم احترام  -

بذارن، به خصوص پسرا ... من از ته دل خوشحالم که يه خونواده پر جمعيت پيدا 
 کردم اميدوارم بقيه هم همين حسو داشته باشن 

قتشونو اعالم کردن ، اما طنين هنوز هر کدوم از اعضاي خونواده به يه طريقي مواف
 ساکت بود 

 طنين جان دخترم چرا اينقدر ساکتي ؟ اتفاقي افتاده ؟ -
 طنين دلش مي خواست يه جواب دندون شکن به اردشير بده ، به خاطر همين گفت:

نه اتفاقي نيافتاده ، فقط شخصيتو غرور و نظر يه انسان ناديده گرفته شده ، فکر نمي  -
 نظر شما چيز مهمي باشه ... کنم از

 اردشير جا خورد فکر نمي کرد طنين اينطور باهاش صحبت کنه ...
 کي همچين جسارتي کرده؟ -
 واقعا" نمي دونين ؟ -
 معلوم که نه ... -
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 ايرادي نداره ، ولي خيلي زود متوجه اشتباهتون مي شين... -
چشم غره اساسي به طنين  همون موقع مهال وقتي ديد جو داره سنگين مي شه يه

 رفتو اونو مجبور به سکوت کرد 
اردشيرم متوجه شد که فعال" نمي تونه با طنين مجادله کنه و بايد به وقتش باهاش 

 صحبت کنه 
مهرخ که تا اون موقع کناري ايستاده بود که اگه کسي چيزي خواست سريع فراهم کنه 

اردشيرخواست که اجازه بده تا ميزه  تا ديد اوضاع يکمي به هم ريختس جلو اومدو از
شام جمع بشه ، بعدشم ستاره رو صدا کرد تا اتاق جديد دخترارو نشونشون بده و 

 خودشم از مهال خواست که باهاش همراه بشه 
شهريار که تا اون موقع داشت اوضاعو زير نظر ميگرفت ، منتظر يه فرصت بود که 

د که دخترا دارن به سمت پله ها مي رن به زهرشو به طنين بپاشه ، واسه همين تا دي
 اونا نزديک شد...

ديدي باالخره اومدي ؟ پس نمردي ،ولي به نظرم اين خبر بهتر بود ، مگه نگفتي اگه  -
بميرمم پا تو اين خونه نمي ذارم ، مي تونستي راحت خودتو بکشي جراتشو نداشتي 

 نه ؟ 
اه سردو عميق به چشماي طنين هرچي نفرت داشت توي چشماش ريختو يه نگ

 شهريار انداخت
شهريار تا حاال همچين نگاهي رو از کسي نديده بود، حتي حس کرد تويه لحظه 

 چشماي خودشم از اين نگاه يخ بست ، بالفاصله اخماشو تو هم کرد و ازاونا دور شد
طنين خيلي دلش مي خواست همين االن شهريارو جلوي چشم همه خفه کنه اما 

نه اون بودو جلوي همه جاش نبود، ولي به وقتش بايد حسابي از خجالت اينجا خو
 اين کلفت گويي هاش در مي اومد

طبقه دوم اتاق زياد داشت ، ستاره جلو رفتو دخترام به دنبالش همين که رسيدن باال 
 اتاق شهريار و بهشون نشون داد 

زه نرين اونجا ، ممنون بچه ها اين اتاق شهريار خان ، خواهشا" هيچ وقت بدون اجا -
مي شم وگرنه از چشم من مي بينن ، از وقتي شنيدن قراره شما هام بياين طبقه دوم 

 حسابي اعصابشون بهم ريخته ،اون يکي هم اتاق شهياد خان و مستمع آزاد ...
 طرالن خنده کنون رو کرد به ستاره و گفت:

 اره بيايم اينجا؟اون وقت ببخشيد اين جناب چرا ناراحت شدن ما هم قر -
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 از اومدن تون ناراحت نبودن ،از اينکه قراره بياين تو اين طبقه ناراضي بودن -
 بازم چرا؟ -
آخه ايشون کاراشون خيلي قانونو مقررات داره ، مي گن آرامش شونو آقا شهياد  -

 حسابي بهم ميريزه ، و اگه قرارباشه شمام اضافه بشين خيلي مشکل به وجود مي ياد 
 مگه قراره با دوتا بچه دوساله نق نقو يه جا باشه؟ -
چه مي دونم ، خيلي حساسن ديگه کاريشم نمي شه کرد، به هر حال لطفا " حريم  -

 اين اتاقو حفظ کنين ، وقتي هم که تو راه رو مي يان آرووم باشين
 بابا قربون سرباز خونه ... -

 ستاره پوفي کرد و دوباره روبه اونا گفت : 
 خوب خانوماي خوشگل ترجيح مي دين يه جا باشين يا اتاقتون جداباشه؟ -

 طرالن دوباره جواب داد
 معلومه که مي خوام جدا باشه ، مگه ديونم دوباره با اين گنده دماغ يه جا بخوابم -
باشه ، به هر حال اينجا اتاق زياد داره ، فقط اگه مي شه اتاقاي اون طرفو انتخاب  -

 کنين...
طرالن باشه اي گفتو رفت سمت اتاقا ، مثل بچه ها مي خواست مثال" اتاق خوبرو 

 واسه خودش انتخاب کنه ...
 ستاره ...ستاره من اينو مي خوام ، هورااااااا ... اين اتاق خيلي با حال -
 شما چي طنين خانوم ؟ -
 براي من مهم نيست ، فقط مي خوام آرامش داشته باشم همين  -
 چشم ،پس اتاق آخرو واسه شما آماده مي کنم  باشه -
 ممنون  -

اتاق طرالن خيلي بزرگو قشنگ بود، فضاي داخلش مخلوطي از رنگ سبزو سفيد بود ، 
کال" باعث مي شد که وقتي باره اول واردش مي شي شور حال پيدا کني ، طرالنم که 

 عاشق هيجانو شورو نشاط ، شده بود عين بمب انرژي 
ي که طنين واردش شد خيلي آرامش بخشو سنگين بود ، رنگ آميزي اون اتاق اما اتاق

مخلوطي از قهوه اي و طاليي بود ، تيره بودو باب ميل طنين ، يه طرف اتاق با کاغذ 
مخصوص طاليي کثيف پوشيده شده بود و سه طرف ديگم مخلوطي از يه طرح 

تاق حرير کرم بودو تخت کالسيک داشت با ترکيب رنگ طاليي و قهواي، پرده هاي ا
خوابم با يه روتختي شيک کرم و شکالتي تزئين شده بود ، يه فرش دايره اي با طرح 
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يه بانويه نيمه عريون که دستاشو باال برده بودم کناره ميز آرايش ديده مي شد ، تموم 
وسايلي که تو اتاق بود حس خوبي رو به طنين داده بود ،طوريکه باعث شد يه لحظه 

 بره تا چند دقيقه قبل از همه چي اين خونه بيزار بوده ..يادش 
 

ولي از همه جا جالب تر ، اتاقي بود که واسه خانوم خونه آماده شده بود ، اتاقي که قرار 
 بود اتاق خواب اردشير و مهال باشه ...

ديوارا رنگ کالباسي داشتو سرويس خوابو تختم زرشکي رنگ بود هم شيک بود و 
 م گرماو عشق و نشون مي داد ...سنگين ، ه

 مهالهم از ديدن اتاقش به وجد اومده بود ، رو کرد به مهرخو گفت:
 بابت همه چي ممنون ، اميدوارم در کنارم هم حس خوبي داشته باشيم ... -
حتما" همين طوره خانوم ، جناب نياکان اين مدت خيلي تغيير کردنو کال" روحيشون  -

النو باعث شده همه تو خونه خوشحال باشن، واسه آماده عوض شده ، خيلي خوشح
کردن اين اتاقو اتاقاي باال از يه طراح کمک گرفتن، باورتون نمي شه انقدرسر اين اتاق 

 وسواس به خرج دادن که صداي طراح بيچاره در اومده بود 
بعدم مهال يه خنده ناز تحويل مهرخ دادو رفت تا بقيه اتاقو نگاه کنه ، چند دقيقه 

اردشير اومد داخلو مهال روبه آغوش کشيد ، چقدر منتظر اين روز و اين لحظه بود که 
 عشقش کنارش تو اتاق تنهايي هاش باشه...

 به خاطر اين نعمت از ته دل خدارو شکر کرد ....
اردشير از قبل به شهريار گفته بود که براي چند روزي هم شده کارو شرکتو ول کنه کناره 

،شهيادم که نياز نبود ازش بخوان هميشه پايه بود واسه تنبلي ،اردشير دلش اوناباشه
مي خواست حاال که ديگه آروزش برآورده شده الاقل تا اول کاره از وجود هم حسابي 

 لذت ببرن...
طنين صبح وقتي از خواب بيدار شد ، تازه فهميد که واقعا" همه داشته هاي کودکيش 

با داشته هاي بقيه زندگي کنه ، دوباره باد ياد آوردن اين  به باد رفته و حاال مجبور
موضوع بغضش گرفت ، يک ساعتي داشت گريه مي کرد مي دونست که تا چند روز 

قرار نيست سرکاربره واسه همين با خيال راحت تو تختش موندو اشک ريخت ،به 
راموش مي خاطر همه چي ، به خاطر باباي که قطعا" حاال حتي روحشو خاطره هاشم ف

شه ، واسه مادري که مي دونست ديگه از اين به بعد مال اون نيست ، خواهري که 
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ظرفيت اين دنياي تازه رو نداره و حتما" تو منجالبش گرفتار مي شه ، واسه نابود شدن 
 اعتقاداتش و از همه بيشتر واسه له شدن غرورش... 

ين از حسنيات اين خونه بود بعد يکي دو ساعت باالخره بلند شدو يه دوش گرفت ، ا
که تو هر اتاقي يه سرويس بهداشتي مجزا داشتو اين واسه طنين که به اين مسائل 

 اهميت مي داد خيلي خوب بود ...
 بود که در اتاقو زدن  1ساعت نزديک 

 بله بفرمائيد  -
 خانم همه تقريبا" اومدن سر ميز صبحونه شمام تشريف بيارين  -
 ون االن مي يام ممنون ستاره ج -

 يه لباس ساده از اونايي که با خودش آورده بود پوشيدو شالشو برداشتو رفت پائين...
سالم کردو وقتي پشت ميز نشست اولين چيزي که توجهشو جلب کرد اخماي تو هم 

 شهريار بود ، اون حتي جواب سالمشو هم نداد 
 تودلش گفت:

 ين اخالقت سگيت دودمانتو به باد بده ...به جهنم ، پسر بي شعور ، اميدوارم ا -
 همون موقع شهيادم اومدو همه مشغول خوردن شدن ...

 بازم وقتي صبحونه تموم شد ادشير مشغول سخنراني شد ...
 خوب خانوم هاي جوان از اتاقتون راضي بودين؟ -
 بله اردشير خان اتاق من که عالي بود ، کلي حال کردم  -
 ن دوست داشتي؟شما چي طنين جا -
 بله ممنون  -

 شهياد رو کرد به طنينو گفت:
 چيه ، نکنه از تنهايي مي ترسي؟ -
نه شهياد جان ايشون احتماال" به اين مدل تختاي بزرگ عادت ندارن ، ياشايد بالش  -

 اذيتت کرده ... عادت مي کني نگران نباش 
ينم شما قراره چطور به حضور ما نه نگران نيستم ، درسته عادت مي کنم، فقط نگران ا -

تو اين خونه عادت کنين ، به هر حال ممکنه ما به شان خونوادگي شما نخوريمو شما 
 جلوي آشناهاتون سرافکنده بشين 

 اردشير يه نگاه غضبناک به شهريار انداختو همون موقع روکرد به طنينو گفت:
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زيزاي اون برام عزيزتر ، کي گفته اين چه حرفيه دخترم ، مهال براي من خيلي عزيز و ع -
 قرار وجود شما اينجا باعث خجالت کسي بشه ؟

شهريار خان ظاهرا" از اومدن ما به اينجا راضي نيستن ، دوست ندارم به هر حال  -
 ايشون آرامششون بهم بخوره 

 اصال" اينطوري نيست دخترم ، پسراهيچ کدوم با اين موضوع مشکلي ندارن  -
 شون چيزه ديگه اي رو نشون مي ده...ولي رفتار -

شهريارکه اصال" دوست نداشت بابت اين موضوع با پدر به مشکل بر بخوره واسه 
 همين حسابي از حرفاي طنين عصبي شدوميزو ترک کرد

هنوز يه روزم از اومدن اعضاي جديد به عمارت نگذشته بود که دوبار بينشون بحث 
ير منتظرش بود، با خودش فکر ميکرد بااومدن مهال شده بود و اين چيزي نبود که اردش

به اون خونه غمو غصه هاش تموم مي شه اما حاال حس ميکرد موافق نبودن طنين 
اونقدراهم بي اهميت نبوده و اين موضوع باعث ميشه بخواد به هر طريقي روزگارو به 

 کام اونا تلخ کنه ...
گذشتو تقريبا" اوضاع عادي شده بود  چند روزي از اومدن خونواده جديد به عمارت مي

، قرار بود از امروز کار دوباره شروع بشه ، واسه همين طنين از شب قبل خوشحال بود ، 
از خونه موندن حس خوبي نداشتو دلش مي خواست از جايي که داره توش زجر مي 

 کشه فرار کنه ...
 يخت وقتي رسيد اولين کاري که کرد صبا رو بغل کردو حسابي اشک ر

 طنين باز زده به سرت ، کسي طوريش شده چرا اينطوري مي کني؟ -
 خيلي چيزا بايد برات بگم اما االن وقتش نيست ، شب مي يام خونتون  -
 باشه قدمت به چشم ، ولي داري نگرانم مي کني ، تورو خدا چيزي شده ؟ -
 نه اتفاقي که نيفتاده فقط خيلي دلم گرفته  -
 م خانوم خوشگله ، بعد از ظهر مي مونم تاباهم بريم ، باشهفدايه دلت بش -
 باشه ، مرسي ... -

دلش حسابي از دنيا و روزگار گرفته بودو نمي دونست چطوري اين ننگو تحمل کنه ، 
 يه آه عميق کشيد باالخره مشغول شد 

 بود که دوباره خطش زنگ خورد  22ساعت نزديک 
 گوشي رو برداشتو منتظر شد 
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د دقيقه اي گذشتو هنوز سکوت برقرار بود فقط صداي نفساشون از طرف اون يکي چن
 شنيده مي شد 

 بازم گذشتو کسي چيزي نگفت 
 اما باالخره شهريار صبرش تموم شد

 مردي پشت گوشي ؟ -
 نه فکر کردم يکي از اون دنيا تماس گرفته کال" با ارواح ميونه خوبي ندارم -
ايي پا گذشتي کوچولو چيزاي خوبي منتظرت نيست ، بلندشو بيا پيدا مي کني ، بد ج -

 اتاقم کارت دارم 
 شهريار اينو گفتو بازم بدون خداحافظي قطع کرد 

طنين اکراه داشت که بره اما اينجا ديگه خونه نبود وشهريارم رئيسش به هر حال 
 مجبور بود اطاعت امر کنه 

ار تا بدبيراه نثار رئيس بيشعورش کرده بودو تا اومد برسه به اتاق شهريار تو دلش هز
 حاالم آماده انفجار

 درزدو وارد شد
 با بنده امري بود ؟ -
بازم که سالم تو خوردي ، ادبم نداري دلم به اون خوش باشه ، گزارشايه خريد پکينگا  -

 روآماده کردي ؟
 اين تو ِ... -

 فلشو گذاشت روي ميز شهريارودوباره عقب گرد کرد
 کي آمادش کردي ؟ -
 يه ساعت پيش ... -
آهان ، فکر کردم هيچ حسني نداري ، خوبه الاقل کارتو به وقت انجام مي دي ، فقط  -

موندم چرا مادرت هيچي از آداب معاشرت يادت نداده ، ادبو تربيت که نداري ، زبونتم 
کم تورو خدا يکه مثل نيش عقرب ، خوشگلم که نيستي ، الاقل يکم آرايش کن ...نگاه 

 کرمم به صورتش نزده 
شهريار اومده بود جلو تو صورت طنين زل زده بود ، اولين باري بود که به صورت يه 
دختر اين طوري نگاه ميکرد، دستشو برد جلو و با انگشت شصتش کشيد به صورت 

طنين ، اينم اولين بارش بود ، اون لحظه اصال" براش مهم نبود که داره صورت يه 
رو لمس مي کنه فقط مي خواست مطمئن بشه واقعا" چيزي به صورتش نزده ، دخت
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اما درون طنين آتيش به پا شد ، گر گرفتو حس کرد قلبش داره از جا در مي ياد ، 
قشنگ حس کرد که اين لمس اصال" شبيه لمس شهياد ،پر هوس نبود ،اما اون لحظه 

ه هوس آلوده نشده يا چيز ديگه نفهميد متنفر نشدن از اين لمس واسه اين بود که ب
 اي تو وجودش جوشيده...

يه لحظه شيطنتو حس انتقام باهم تو دلش ريخت ، يکمي پاهاشو بلند کردو با 
 سرانگشتش کشيد رو ابروهاي شهريارو گفت:

به نظرت من که آرايش ندارم از تويي که مثال" مرديو ابرو ها تو تميز کردي معقول تر  -
 نيستم ؟
ريار از جا کنده شد ، باورش نميشد کسي اين مسئله رو بفهمه ، باره آخري که قلب شه

رفته بود آرايشگاه طرف بدون اينکه ازش بپرسه ابروشو تيغ زده بود، خودشم اول 
حسابي شاکي شده ولي خوب ديگه کار از کار گذشته بود ،انقدر کم بود که اگه خودش 

کي اينو فهميده بودو داشت به رخش نمي گفت کسي متوجه نمي شد ، اما حاال ي
 ميکشيد که حاضر بود بميره اما آتو دستش نده ...

ولي از همه بدتر آتيشي بود با سرانگشت طنين بوجودش ريخته شد ، تصورشم نمي 
کرد ، اوضاع جوري داشت پيش مي رفت که باعث شده بود خيلي از حسارو اولين بار 

 لي خوب نبودبا اون تجربه کنه و اين به نظرش خي
وقتي طنين سرشو پائين آورد تا عکسالعمل شهريار رو ببينه يه لحظه بايه جفت چشم 
مشکي آتيشي روبرو شد ، جوري محو تماشايه اون چشماشد که نفهميد داره تا عمق 

 چشماي کسي نفوذ مي کنه که تا چند لحظه پيش آروزي نابوديشو داشت 
آورده بود يا تعجبي که توش موج مي زد يا  جادوي چشماي سياه اين لحظه رو پديد

 هوسي که مي تونه هردم ميون پنيه و آتيشي رو بگيره ؟؟؟
هر چي بود براي شهريار زمانو مکانو جاه و جاللو پولو مقام گم شد و براي طنين غرورو 

 نفرت...
تو اون لحظه همه مرزايي که باعث اين همه نفرت بينشون شده بود کنار رفت ، ولي 

حيف که مثل حباب هايي که رو سطح آب لحظه به لحظه بزرگ مي شنودر نهايت 
بزرگي نابود مي شن فقط يه حباب بود، بزرگ شدو بعدم سريع از هم پاشيد ولي مي 

 شه بگي همون حباب با وجود اينکه بي ارزش اما اصال" وجود نداشته 
 هرشو زير بندازه وبگطنين تو اون موقعيت تنهاکاري که تونست بکنه اين بودکه س

 اجازه هست برم -
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 شهريارم فقط با اخم سرشو تکون بده و اجازه رو صادر کنه ...
شهريارداشت ديونه ميشد، هرچي اين همه سال رياضت کشيده بود تو چند ثانيه به 

باد رفت ، اونم بوسيله کي ؟ کسي که پشم حسابش نمي کرد، حس ميکرد نارو خورده 
فتارش فقط خواسته اونو تحريک کنه، اما هرچقدرم سعي کرد سنگدلو و طنين با اين ر

رذل باشه نتونست بگه رفتاره طنين با قصد قبلي بود، اون دختر معصوم تراز اين حرفا 
 بود چيزي که شهريار هميشه بهش مي خنديد 

هردوتاشون بد جوري تو الک خودشون فرو رفته بودنو نمي خواستن باورکنن يه چيزي 
 لحظه تو قلبشون قلقلک شد اون 

شهريار اين چند وقت ساکت آرووم شده بود ، هميشه بود ولي حاال کامال" متفاوت 
شده بود ، آخرين باري که تو جلسات خصوصي شون شرکت کرده بود بر مي گشت به 

سه هفته پيش به خاطر مشکل دوتا از بچه ها برنامشون واسه به ماه تعطيل شده 
 به نطقي که کرده بود ...بود، يادش افتاد 

بعده حرفايي که شهريار راجع به آدمهاي ضعيف زد و اوناروتحقيرکرد ،يکي ازبچه ها که 
 تازه عضو شده بودو حسابي هم کلش داغ بودو پر از سوال بلند شدو گفت:

 استاد شما مي گين انساناِي ضعيف بايد نابود بشن درسته؟ -
ساخته نيست،اين فقط يه نظريس، اما بايد سعي درسته ، هرچند کاري ازدستمون  -

 کرد حداقل تاجايي که ممکنه ناديده گرفته بشن 
اما اين نظريه واقعا" مسخرس ، مي دونم شما از موقعيت اجتماعي خوبي بر  -

خوردارينو از لحاظ مالي هم در رفاه کامل ، واز لحاظ علمو تحصيالتم خاص،ولي به 
يه پله از شما باالتر باشن ؟ وقطعا" اگه نظرشون شبيه  نظرتون نيستن کسايي که حتي

 شما باشه ، شما براي اونا ضعيف محسوب مي شينو بايد نابودتون کنن درسته ؟ 
 اين سوالو خيلي ها ازم پرسيدن چيز جديدي نيست ، مي توني از اونا بپرسي  -
 مي شه حاال اينبار جواب من يکي رو هم بدين؟ -
 ننو ننکن خيانت کردن در حق خودشون...اره ، اگه بتو -

شهريار اينو گفتو تو چشماي پسر جوون خيره شد، پسر واقعا" ترسيد ،به نظرش اين 
 آدم ، خيلي خطرناک اومد طوري که حس کردبايد ازش دوري کنه...

چندروز بعد اون پسر وقتي داشت از جلو در دانشگاهش بيرون مي اومد چند نفر 
 گوش مالي حسابي بهش دادنتعقيبش کردنو يه 

 اينم نتيجه کنجکاوي بيش از حد...
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شهريار هنوز توفکر بود يادش اومد تموم مدت از دخترا فقط به خاطر ترسو ضعفي که 
داشتن دوري کرده، هيچ وقت اجازه نمي داد حتي بهش نزديک بشن ، به نظر شهريار 

 هيچ کاري ازشون بر نمي ياد دخترا يه موجود اضافه بودن که فقط بلدن نق نق کنن و 
اون يه پسري بود از نظر ايده آل ، اوج زيبايي و جذابيتو پول و شهرتو همه رو با هم 

داشت ، چيزايي که خيلي کم مي شد يه نفر همزمان باهم داشته باشه، جذابيت 
 چهرش به حدي بودکه محال بود تو جمعي باشه همه بي تابش نشن...

قط مختص حريم خصوصيش بودو کمتر کسي ازش خبر داشت، رفتارو عقايد کثيفش ف
اصوال" با کسي زياد در ارتباط نمي موند که بخواد چيزي ازش پيدا کنه ، واسه همين 

 حتي تو مجالسي که داشتن مردا هم از طرز صحبتو کماالتش لذت مي بردن...
ثبات اين هربارم دخترايي پيدا مي شدن که يه مقدار با بقيه فرق داشتن براي ا

نظرحتي به خودش نامحسوس تو مسيري قرارشون مي داد که يا جلب موقعيتو 
پولش مي شدن ويا جلب ظاهرش وخودشو نو دو دستي تقديمش مي کردن، بااينکه 

خيلي وقتا خودشو از مسائل جنسي دور نگه مي داشت، اما باالخره مرد بود و نمي 
اينکه ثابت قدم بمونه هرکاري مي  شدو نمي تونست غريضشو فراموش کنه، ولي براي

 کرد غيراز ارتباط با دخترا ...
اصال"باورنداشت دختري تو دنيا وجود داشته باشه که به پولو قدرت اون بي توجه 

 باشه ...
 ولي حاال حس کرد داره باوراشم زير سوال ميره...

 امروز عصر طنين وقتي برگشت خونه ، يه راست رفت اتاق مادرشو درزد 
 سالم مامان جان خوبي ؟ -
 مرسي دخترم خسته نباشي ، کارا خوب پيش ميره؟ -
 ممنون خوبه ، ازکارم لذت مي برم  -
 خداروشکر، چيزي شده حس مي کنم هنوز از دستم ناراحتي -
نه ماماني اين چه حرفيه ، دلم براتون تنگ شده بود ،آخه وقتي خان هستن ديگه به  -

 رعيتا توجه نمي کني
 دوباره شروع نکن طنين خواهش مي کنم  -
شوخي کردم، چشم ادامه نمي دم ، مي خواستم فقط حالتونو بپرسم همين، طرالن  -

 اومده ؟
 اره ... از وقتي اومديم اين خونه کمتر بيرون مي ره  -
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 جدا "؟! علتشو فهميدن؟ -
 فکر کنم سرش به لب تابو اين چيزا گرم  -
 خداکنه... -

وقتي اين حرفو از مادر شنيد تنش لرزيد ، حس کرد دوباره طرالن داره يه غلطي طنين 
 مي کنه که به ظاهر سر به راه شده

 بعدش به خودش قول داده بيشتر مراقب کاراي طرالن باشه ...
 وقتي وارد طبقه دوم شد، رفت سمت اتاق طرالنو درزد

 کيه؟ -
 منم ..بيام تو ؟ -
 بيا... -
 ين چيه پوشيدي؟طرالن ا -
 مگه چشه؟ -

يه تاپه بندي قرمز جيغ با شورت جين پاره موهاشم عجق وجق درست کرده بود، به 
 نظره طنين شبيه اين چهار حرفي هاي لندني شده بود 

 يه موقع اينطوري نياي بيرونا ؟ -
 خيلي خوب بابا ، خودم مي دونم ... -
ي کم ازاينا نيستن ، موندم چرا مامان هرچند اون لباسايي هم که بيرون مي پوش -

 هيچي به تو نمي گه !
همين ديگه منم تو همينش موندم، وقتي اون چيزي نمي گه توچرا فضولي مي کني  -
 ؟
 اينجا دوتا پسر جوون هست ، خودت عقلت نمي رسه؟ -

داشتن باهم يکي به دو ميکردن که يکي با کف دستش جوري زد به درکه هرتا شون 
 تر پريدن هوانيم م

چيکارش داري اين طي طيه منو ، خودت دوست نداري مي خواي اينم اين  -
 چيزخوشگالشو حروم کنه ؟

طرالن که از اومدن يه باره شهياد تواتاقش يکه خورده بود همون طورکه رو تختش 
نشسته بود فقط متکارو برداشتو گذاشت روپاش، غافل از اينکه باالتنش تو موقعيت 

 تري واسه ديد زدن قرار داشتن ،شهياد اوفي کردو نزديک طرالن شدخيلي به
 به به ، معلوم دست خورده نيستا... -
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 آقا شهياد لطفا برين بيرون  -
 برو بابا شاه مي بخشه وزير نمي بخشه  -

طنين اومد چيزي بگه که نگاش به صورت طرالن افتاد ، گوشه لبش از ذوقي که کرده 
 و مثال" داشت خجالت مي کشيد...بود باالرفته بود

 آقا شهياد اگه نرين بيرون به خدا مادرمو صدا ميزنم -
 اه ، خيلي حال بهم زني طنين ...  -
 مي بينمت نانازي، توخيلي حيفي خودم مي خورمت  -

شهياد اينو رو به طرالن گفتو انگشتشو کشيد رو صورت طرالنو بعد مثل اينکه داره 
 تو دهنشو بعدم رفت بيرون ، آخر سرم برگشتو گفت:عسل مي خوره کرد 

 اين لقمه خودمه مشکلي نيست ،اما مطئن باش يه روز از خجالت تو هم در ميام -
 طرالن که از حرفاو دخالت طنين لجش گرفته بودو گفت:

 يه بار ديگه تو کار من دخالت کني من مي دونم با تو ها -
يه چيزي بگه، مي خواست بگه کثافت هرزه ،اما  طنينم يه نگاه بد بهش کرد ،خواست

 بازم دلش نيومد به هر حال اون خواهرش بودو نمي تونست اينطوري خطابش کنه
 

دو سه روز از اون ماجرا گذشته بودو طنين از سرشب به خاطر سردردي که داشت از 
 همه عذر خواهي کردو رفت که بخوابه ...

ود نصف هاي شب از زور گرسنگي از خواب بيدار چون تقريبا" ظهرم چيزي نخورده ب
شد ، يه غلطي زدو سعي کرد دوباره بخوابه اما گرسنگي بد جور اذيتش مي کرد ، از 

 تخت بيرون اومد تا بره و يه چيزي بخوره ...
به خاطرسفارشي که ستاره کرده بود تو راهرو هميشه آرووم راه مي رفت، حاالهم که 

 رچين پاور چين بره ...شب بود سعي مي کرد پاو
از کناره اتاق طرالن و شهياد ردشدو رسيد به اتاق شهريار، در اتاق تقريبا" نيمه باز بود از 

وقتي اومده بودن اينجا اين اولين باري بود که در اتاق شهريارو بازمي ديد، ذاتا" 
در فوضول نبود اما هميشه دلش مي خواست بدونه تو اون اتاق چي مي گذره که انق

شهريار روش حساِس ، رفت نزديک در اتاقو خواست که يه سرک کوچولو بکشه که بي 
هوا يه دستي از زيردستش رد شد ودر و باشدت بست ، طنين بيچارم عينه اعالميه 

 چسبيد به در 
 مي خواستي چه غلطي بکني ؟ -
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 دهن طنين از ترس بسته شده بودو حس ميکرد االن که خفه بشه ...
 زد کوچولو ، فکر نمي کردي گيرت بندازم هان؟آخي د -

شهريار وقتي ديد طنين الل شده و چيزي نميگه، تويه حرکت سريع دست اونو گرفتو 
گذاشت پشت کمرشو مچشو حسابي پيچوند، جوري که طنين حس کرد ديگه عمرا" 

 دستش به عالت عادي برگرده ، در واقع فکر کرد االن اشهدشو بخونه سنگين تره ...
حاال شهريارمثل آدمايي که واقعا" دزد گرفتن جلوي اون دختر بيچاره ايستاده بودو 
داشت ازش بازجويي مي کرد، خودشو کامال" به طنين نزديک کرد ، جوري که فقط 

 لمسش نمي کرد، دوباره سرشو نزديک گوش طنين بردو گفت:
 در مياري؟ زود باش مگه با تو نيستم؟ نصف شبي اومدي دزدي ولي بازم سرتق بازي -

 جواب منو بده...
 چي دارين مي گين شما ؟دزدي چيه؟ -

شهريار دست طنينو ول کردو بعددستشو از روي شونش رد کردو اونو به سمت خودش 
 برگردوند

طنين از چيزي که ميديد خشکش زد ، بدن شهريار عريون بود ، کار هميشش بود شبا 
خوابيد تنها چيزي که تنش بود يه شورت بود  عادت داشت لباساشو در مي آوردو مي

 که خدارحم کرده بودو از اين مدالي بلند اسپرت بود ...
هيکلش فوق العاده ورزيده بودو طنين که حتي نسبت به دختراي معموليم ظريفتر بود 
ميون دستاي تنومند اون عينه يه جوجوه کوچولو اسيرشده بود ، شهريار دستاشو باالي 

 ن کرده بودو تند تند نفس ميکشيدسرطنين ستو
 اگه نگي اينجا چيکار مي کني باليي سرت مي يارم که خودت کيف کني  -
 دليلي ندارم ، فقط مي تونم بگم شرمنده... -

 شهريار گوش شو به لباي طنين نزديک کرد گفت:
 نشنيدم چي گفتي ، بلند تر ... -
 ببخشيد ، عذر مي خوام ... -

 فت ديگه فاصله اي بين گوش اونو لباي طنين نبود ، دوباره گفت:بازم جلو تر ر
 بلندتر.... -
 شرمندم ببخشيد ... -

شهريار ديونه شده بود ، گرماي لباي طنين عاصيش کرده بود ، تا حاال نشده بود 
 اينطوري از دورن آتيش بگيره ؛ اولش واقعا" از عصبانيت بود ولي االن...!!!
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ش نمي ياد خودشو کنار بشکه ، هميشه حتي از اينکه يه دختر نمي دونست چرا دل
دستاشو بگيره چندشش ميشد ، تا حاال نشده بود دلش بخواد نزديک يه دختر بمونه ، 

نور کمي بوسيله چراغ خواب وسط راهرو به چشماي سبز تيره طنين مي 
ي ه بتابيدومعصوميت درونشونشون مي دادو اين باعث ميشد شهريار لحظه به لحظ

تاب تر بشه ، جفتشون بين تو تا حس دردناک گرفتار بودن از يه طرف اين نزديکيو 
حرم نفساشون داشت ديونشون مي کرد واز طرف ديگه شهريار داشت همه چيزي که 

اين همه سال براش جنگيده بود تا بدستش بياره رو از دست مي داد و از يه طرفم 
خيلي دوست داشت و مي دونست اگه  طنين پاکيو شرافتشو ، اون خداي خودشو

 بخواد اجازه بده نفسش بهش غلبه کنه از خداي خودش شرمنده مي شه ...
شهريار که ديد واقعا" داره در مقابل چشماي ملتمس طنين کم مي ياره دستاشو از 

 باالي سرش برداشتو با يه خشم ساختگي روکردبهشو گفت:
 اين آخرين بارت باشه فهميدي؟ -
 وم ....اوه -
 دزد کوچولو ... -

طنين همينطور که سرش پائين بود از کناره شهريار ردشدو بعد دستاشو رو قلبش 
 گذاشتو سعي کرد غوغايي رو که تو درونش بوجود اومده بودو آرووم کنه ...

با اين اتفاقايي که تو اين مدت بينشون افتاده بود شهريار واقعا" منقلب شده بود ، 
يلي راحت عصبي مي شدو تقريبا" ديگه منطقي و با شخصيت بر خورد تازگي هاي خ

نمي کرد ، اين حالتو اردشير کامال" متوجه شده بود و واسه مار خورده افعي شده اي 
 مثل اون چيزه نامفهومي نبود ...

چقدر ساده لوح بود اين پسر ، اين همه مدت تالش کرده بود که خودشو از هر چي 
به هدفش بشه دور نگه داره ولي خيلي ساده تر از چيزي که  ممکنه مانع رسيدن

 فکرشو مي کرد گرفتار شده بود...
دقيقا" حالتاش شده بود مثل زماني که اردشير عاشق شده بودو بي قرار ، به زمينو زمان 

بند مي کرد و فوق العاده عصبي شده بود ، اردشير کمو بيش فهميده بود شهريار چه 
ميشه از دخترا دوري مي کنه تا حاال هزار بار بيشتر شده بود که مي عقايدي داره و ه

ديد چطور دخترا واسه نزديک شدن بهش غرورشونو له مي کنن ، يا خودشونو در 
اختيار اون مي ذارن ولي شهريارکامال" بي تفاوت برخورد مي کرد ولي حاال شهريار شده 

 بود مثل خودش ...
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ت ، مهال سر ميز شام منتظرش بود ، مثل بيشتر شبا اردشير شب وقتي از شرکت برگش
پسرا که نبودن، طرالنم با دوستاش بيرون رفته بودو طنينم ظاهرا" بازم سردرد داشت 

... 
بعد شام ، مهال رفت تو اتاق خوابشونو مشغول مطالعه شد ، به يه ربع نکشيد که 

 اردشيرم اومد
 اومممم، چه بوي خوبي ميياد ، عطر تو ؟ -
 نه عزيزم ، بوي گالي ياس ؟ -
 مي گم دخترا چرا تازگيا کم پيداشدن ؟ -
 سرشون به کار خودشون گرم ، جوونن ديگه ... -
 راستي مهال تو جديدا" متوجه چيزي نشدي؟ -
 مثال" چي؟ -
 منظورم در مورد دختراس ، برات حرفي چيزي نزدن؟ -
 نه ...چطور؟ چيزي شده ؟ -
 صي نيست ، اما من حس مي کنم شهريار بي قرار شده ...نه ...مسئله خا -
 جدي مي گي؟ ...  -

يه لحظه انگار که تو مغز مهال جرقه اي زده شده باشه ، يه تکوني به خودش داد رو کرد 
 به اردشير و گفت :

 ديدي بهت گفتم اومدن ما به اين خونه به صالح نيست ، اينم آخرو عاقبش ... -
شما بعيده ، هنوز چيزي نشده داري کل ماجرارو زير سوال  يعني چي ! از -

 ميبري...برفرض اينم که چيزي شده باشه ، من که از صميم قلب خوشحال مي شم 
 اما اين درست نيست مردم چي مي گن  -
 تو مگه به خاطر حرف مردم زندگي ميکني ، بذار هر چي ميخوان بگن ... -
دم نيستيم ، مي گن اول مادرخودشو به آقاي اين خونه مگه مي شه ، ما که جدا از مر -

 انداخت بعدم دختراش ، همه که از اصل ماجرا خبر ندارن
ببين مهال من يه عمر جوونيو روح زندگي مو به خاطر حرف مردم حروم کردم ، اگه  -

همون موقع به زورم شده بود با تو ازدواج مي کردم يه عمر حسرت تو نمي خوردم ، 
اگه بدونم پسرم عاشق شده همه کاري براش مي کنم که به عشقش برسه ...البته حاالم 

 در مورد شهريار ، عاشق شدن شهياد و اصال" باور ندارم 
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اردشير اين جمله رو با خنده عميقي که رولباش بود گفتو بعدم دست مهالرو گرفتو 
ساله آتيشش  11خوابوندش رو تخت ، الحق که هنوز با اين سنو سال عين پسرا ي 

 تند بود ...
صبح وقتي از خواب بيدار شدن ، مهال رو دوباره به آغوشش نزديک کردو روي موهاشو 

 بوسيد
 مي گم مهال جان با يه مسافرت چندروزه چطوري ؟ -
 کجا مثال"؟ -
چند وقت واسه يه قراردادي بايد مي رفتم دبي ، حاال اگه موافق باشي همگي باهم  -

ريم پسر ديونه من مي تونه يه تصميم درست بگيره ، باالخره چند روزي بريم ، اينطو
 روکنار هم باشن از احساسشون مطمئن ميشن ديگه 

 من متوجه حرفات نمي شم ، منظورت اينکه شهريار عاشق يکي از دختراي من شده ؟ -
 اره دقيقا" همين طوره... -
 مي دوني کدموشون ؟ -
با توجه به شناختي که از شهريار دارم بعيد مي دونم نسبت  اينو هنوز نمي دونم ولي -

 به طرالن کشش داشته باشه ، به نظرم داره بي تاب طنينت ميشه ...
 نه...غير ممکنه  -
 نه عزيزم غير ممکن ، غير ممکنه ... -
 ولي من باورم نميشه  -
 خيلي زود باور مي کني -
 حاال پسرا راضي ميشن با ما بيان ؟ -
شهياد که ازخداشه ، شهريارم چون خودش در جريان اين قرارداد هست مجبور که  -

 بياد...
 نمي دونم خداکنه فقط پشيموني به بار نياد... -

طنين امروزو مرخصي رد کرده بود ، کال" خيلي کم پيش مي اومد که مرخصي بگيره 
ست دردو تحمل کنه و ولي بعضي ماهها وقتي به اين حالو روز مي افتاد ديگه نمي تون

 خونه مي موند 
طرالن که رفته بود دانشگاه ، مهالهم وقت آرايشگاه داشت و ممکن بود کاراش تا 

بعداز ظهر طول بکشه ، واسه همين طنين بيچاره با اينکه داشت از خجالت آب ميشد 
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بالجبار دست به دامن مهرخ شد ، رفت تو آشپزخونه و با دردي که زير شکمشو داشت 
 يکه تيکه مي کرد نشست روي صندلي ت
 وا طنين جان ، عزيزم چته ؟چرا انقدر رنگت پريده؟ -
 شرمندم مهرخ خانم ميشه يه چيزي بهم بدين دارم از درد مي ميرم  -
 خدا نکنه ... باشه همين االن يه جوشنده برات درست مي کنم -
 ...خودتونو اذيت نکنين ، با يه مسکنم دردم آرووم مي شه  -
اذيت چيه خانوم گل ، مسکن که خوب نيست ، از االن بخواي بخوري چند سال  -

 ديگه که کال" جواب نمي ده 
 طنين تشکري کردو سرشو رو ميز گذاشت ...

از وقتي اومده بودن تو اين خونه رفتارش با همه به حدي خوب بود که مستخدما 
ي احترامي باهاشون حرف خيلي دوستش داشتنو طرفشو ميگرفتن، هيچ وقت با ب

نمي زدو مثل يه خدمتکار باهاشون رفتار نمي کرد، حتي بعضبي وقتا اگه کاري نداشت 
مي رفت تو آشپز خونه و بهشون کمک مي کرد ، دقيقا" برعکس طرالن حرکاتش طوري 

بود که کسي تو اين خونه غير شهياد دل خوشي ازش نداشت ، کاراش به حدي بچه 
 ه شهريار حتي باهاش هم کالمم نمي شدگونه و زشت بود ک

بعده چند دقيقه جوشونده آماده شدو طنين به زورم شده اونو از دست مهرخ خوردو 
 برگشت تو اتاقش 

نزديک يکي دوساعتي تورختخوابش دراز کشيده بود و درش يکم آرووم گرفته بود وبه 
تختش بيرون اومدو  خاطر اينکه راحت باشه حتي لباس خوابشم در نياورده بود ، از

رفت کنار پنجره ... منظره حياط به نظرش خيلي قشنگ مي اومد واسه همين محو 
تماشاشده بود، انقدر که متوجه نشد کسي اومد تو و کنارش ايستاد،البته شهيادم که 

 استاد دزدکي وارد شدن بود، جوري اومد داخل که واقعا" صدايي شنيده نشد...
گذاشته بودو کامال" تکيش به ديوار زير پنجره بود ،  طنين دستاشو جلوي سينش

شهياد وقتي اونو تو اون لباس خواب ديد ، ديگه کال" به سرش زد ، بهش نزديک شدو 
 تويه چشم به هم زدن از پشت بغلش کرد

 واييييييي، خداي من چقدر منتظر اين لحظه بودم، فداي تو ... -
 شده بود اونم اسير کي طنين اينبار تامرز سکته پيشرفت، اسير

 دوباره تو وحشي وقت گير آوردي ،گم شو کنار  -
 هيس، آرووم تر خيلي بي ادبيا، خودم زبونتو مي خورم که ديگه زيادي تکون نخوره  -
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سرشو نزديک صورت طنين بردو مي خواست صورت طنينو با صورتش نوازش کنه ، 
 ت...طنينم مرتب تقال مي کردو بهش بدو بيراه مي گف

 چته عزيزم ؟وول نخور ديگه ، بذار بهمون خوش بگذره  -
 ديونه عوضي ، تو چي سرت مي شه پس؟ما تو خونه تو امانتيم  -
اوفففف، طنين وقتي وحشي مي شي ديونه تر ميشم،آرووم باشي به نفع خودته  -

 ممکنه منم وحشي بشما ...
 خفه شو کثافت ،خفه شوبي همه چيز... -

ولي بود که تو عمرش داشت از الفاظ رکيک استفاده مي کرد ، خنده دار بود اين بار ا
حتي با وجود ضربه هايي که به شهياد ميزد اون يه وجبم از جاش تکون نمي خورد 

تنها کاري که مي تونست بکنه فعال" اين بود که الاقل هرچي اليقش بارش کنه ، تازه با 
ه بدترم شده بود ، حتي نا نداشت ديگه اون وضعو حالي که اون بيچاره داشت ديگ

 دستو پا بزنه 
عزيزم، طنين قشنگم ، فداي تو ، جوجويه من ، مي دونم خيلي خواستني هستي؟  -

کسي تا حاال بهت گفته ؟ لبات آتيش و اندامتم که حرف نداره تکه تک ...بيست 
 اومممممم ، مثل عسل مي موني آدم دلش مي خواد انگشتت بزنه 

 رف بي آبرو ، حالم ازت بهم مي خوره... بي ش -
 جدي ؟ فکرميکردم توهم دوست داري طعمه لبامو بچشي  -

شهياد دوباره صورتشو نزديک طنين که حاال از شدت اشک خيس خيس شده بود بردو 
خواست که لباشو ببوسه ، نزديک شدو دوباره صورتشو عقب برد ، مي خواست مثال" 

 ال" مقاومتشو از دست بده طنينو زجر کش کنه تا کام
دستشو گرفتو پرتش کرد رو تخت ، گريه هاي طنين ديگه داشت به زجه تبديل مي 

 شد ، هرچي بيشتر بدو بيراه نثار شهياد مي کرد ، اون حريص تر مي شدو ديونه تر ... 
طنين بيچاره روز اولش بودو خونريزيش شديد ، حاال با اين اتفاق داشت جون مي داد 

شدت ترس واضطراب حس کرد که شاهرگش زده شده داره خون فواره مي زنه و با  ، از
اين شدت عملي هم که شهياد نشون داده بودو پرتش کردبود واقعا" شرايطش فاجعه 

 آميز بود ...
 شهياد عين يه سگ کثيف همه لباساشو سريع در آوردو خزيد روي تخت ...

سرشو کرده بود تو بالشتو زجه مي زد و  طنين از زور ترس خودشو مچاله کرد بودو
 هنوز داشت مقاومت مي کرد ...
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شهيادم که از دست طنين خسته شده بود با يه حالت خيلي خشنو وحشتناک اونو بر 
 گردوند تا مثال" کارشو شروع کنه ...

 اه ... اه ... اين چيه ؟ حالمو بهم زدي دختر بي شعور ... -
زور دردو گريه ازحال مي رفت به خودش يه نگاهي طنين همينطور که داشت از 

 انداخت ...
 ببين اينجا رو به گند کشيدي ؟ کثافت آشغال ، اوفففف -
 کثافت تويي ، لجن تويي که بويي از انسانيت نبردي  -

 شهياد دوباره اومد جلو و يه سيلي محکم به صورت طنين زد 
ا کسي حرفي بزني ، خودتو بي آبرو مي کنم حواست باشه اگه يه کلمه از اتفاق امروز ب -

 ، به همه مي گم تو ازم خواستي بيام خونه تا باهم باشيم 
طنين انقدر احساس ضعفو در موندگي مي کرد که دلش مي خواست تو اون لحظه 

 شهيادفقط نابود بشه ...
 نبعدشم يه پيام از گوشي طنين واسه خودش فرستاد که بعدا" مدرکي باشه عليه او

 دختر بي پناه ...آخه نمي خواست آش نخورده و دهن سوخته بشه ...
 

اين يکي از بدترين لحضاتو روزايه زندگي طنين بود ، از ته دل خدا رو صدا کرد انقدر 
ناليد و ناليد که حس کرد داره بي هوش مي شه ، ظاهرا" از فشار عصبيو ضعف بدني 

 از حال رفته بود ...
شد حس چند ساعت قبلو نداشت يکمي بهتر شده بود ، بلند شدو  وقتي ازخواب بيدار

خودشو و بقيه جاهارو تميزکرد ، دلش هواي تازه ميخواست اما جرات نداشت پاشو از 
اون اتاق بيرون بذاره به خاطر اون اتفاق تصميم گرفت هميشه وقتي اونجاست درو 

 صبر مي کرد تا مهال بر گرده ... قفل کنه االنم اين کارو کرده بود ، چاره اي نداشت بايد
 دوباره رفت پشت پنجره و به بيرون خيره شدو با خداي خودش دردو دل کرد 

خدا جون ، تو اين چند ساعت خيلي کفرگفتم ، شرمندم ، ولي بايد اعتراف کنم اولين  -
باري بود که از ته دل خوشحال شدم که دخترم اگه امروز اينطوري نبودم ممکن بود 

چيمو از دست بدم ، خداجون تا حاال به خاطر دختر بودنم خيلي ناشکري کردم،  همه
اما حاال ممنونم ، ترجيح مي دم دختر باشم تا يه پسر کثيف ، چرا اين مخلوقت از زور و 
قدرتش اينطوري استفاده مي کنه ؟ قدرت بهش دادي که به ضعيفتراز خودش زور بگه 

خوام ، نميدونم شايد اگه منم پسربودم اين که عدالت نيست ! من جواب مي 
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ظرفيتشو نداشتمو مي خواستم به بقيه زور بگم ، اما بابامم مرذبود ولي هيچ وقت 
قدرتشو به رخ هيچ کسي نکشيد ، چرا ازم گرفتيش خدا بهش محتاجم ، حس بي 

پناهي خيلي بده، دارم ديونه ميشم،پس الاقل خودت هوامو داشته باش، من 
 م جزتوکسيو ندار

حرفاش با خداش تمومي نداشت ، از بچگي ياد گرفته بود با خدا صميميو به دوراز هر 
نوع پرده اي صحبت کنه ، اين تنها حريمي بود که فعال" کسي نتونسته بود بهش وارد 

 بشه و تنهاي پناهي بود که آروومش مي کرد
قاداتش به درسته مهال مادرش بود درسته يه زن کامل و عاقل بود اما خوب اعت

 دخترش نزديک نبود، دنياي مهال و طنين از زمين تا آسمون فرق داشت...
مهال زن سنگيني بود ، هيچ موقع حرکات زننده يا جلف نداشت اما خوب تو برخوردش 
با مردا زياد محدود نبود در واقع راحت بود هيچ وقت بعده رفتن محمد ديگه حجاب 

ورد باهم اختالف نظر داشتن ، حتي بارها شده نگرفت ، همون موقم هميشه در اين م
بود محمد تو مجالسي که خونواده مهال ترتيب مي دادن به خاطر بي بندو باري که 

توش بود شرکت نمي کرد، اما اين مسئله اي بود که از نظر خونواده مهال تمدن حساب 
 مي شد ...

اما هميشه سر خيلي مواقع پيش مي اومد مي خواستن خونوادگي مهموني برن ،
مسئله پوشش طنين باهم مشکل پيدا مي کردن،مهال ازش مي خواست مثل بقيه 

دخترا لباس امروزي بپوشه و اون روسري مسخره رواز سرش برداره اما طنين هر بار 
شديدا" مخالف بود ، هميشه لباساش شيک و قشنگ بود اما پوشيده.... ، ولي با همه 

نتنش زبون زد بود و از طرالني که همرنگ جماعت بود اين چيزا واقعا" زيبائي و متا
 بيشتر طرفدار داشت به خصوص بين پسرايه متشخص محلس ...

حاال مطمئن بود اگه بخواد با مهال در اين مورد صحبت کنه اوال" که باورش نمي شه ، 
اگرم باور کنه اونو به صبوري دعوت مي کنه يا نهايتا" ازش مي خواد آرووم باشه تا 

 خودش اين مسئله رو حل کنه بعدم بشه شتر ديدي نديدي ...
اما به هر حال نمي تونست اين فاجعه رو ناديده بگيره ، هرچي بيشتر فکر کرد 

نتيجش اين بود که با اردشير صحبت کنه ، هر چي بود اون مرد اين خونه بودو تنها 
 ... کسيم بود که شايد مي تونست يه زهر چشم از بي چشمو رو بگيره
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وقتي مهال بر گشت خونه از مهرخ شنيد که طنين تو اتاقش ، زنگ مخصوص اتاق اونو 
 زدو منتظر شد 

 سالم طنين جان مي ياي پائين ؟ -
 اره مامان جان االن مي يام شما کي برگشتين ؟ -
 تازه اومدم زود بيا کارت دارم  -
 باشه اومدم  -

 الاقل فعال" مهال از ماجرا بويي نبره سعي کردظاهر آروومي داشته باشه تا 
 

 در اتاق مهال رو زدو وارد شد 
 
 سالم عزيزم بهتري ؟ -
 ممنون ، اره خوبم مهرخ يه جوشونده بهم داد خيلي تاثير داشت  -
 دستش درد نکنه  -

 مهال روسري شو از سرش برداشتو يه چرخي زد 
 چطوره ؟ -

رنگشم عسلي کرده بود ، کال" به صورتش اومده بود و مهال موهاشو مدل الير زده بودو 
 خوشگل شده بود ...

 واي مامان چه خوشگل کردي خيلي بهت مي ياد ... -
 خوب شده ؟ -
 اره خيلي قشنگ شدي ، مبارک باشه  -
 مرسي ، چيکار کنم ديگه از بس اردشير بهم نيشو کنايه زد خسته شدم  -
 هر حال شوهرته ديگه  خوب کردي چه اشکالي داره به -
 هرچند اين کارا رو ديگه شماها بايد انجام بدين نه من  -
 باشه هرموقع شوهر کردم اون موقع  -
طنين مامان يه نگاهي به صورتت بندازي بد نيستا ، االن دختراي هم سن تو  -

 ابروشونو برداشتن هيچ موهاشونم هزار تا رنگ زدن 
 يعني مي گين من زشتم  -
خودتو لوس نکن ، خودتم مي دوني چقدر خوشگلي ، ولي خوب يه باغ خوشگل  -

 پرگلم اگه حرصش نکنن کم کم از چشم مي افده ديگه ...
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از نظر من هيچ اشکالي نداره ، من ترجيح مي دم از چشم بي افتم تااين مدلي تو  -
 چشم بيام 

 بحث با تو فايده نداره،اصال" ولش کن  -
 ت شم ، قربون دهنت، مي خواي استراحت کني؟اره مامان فدا -
 نه ميرم دوش ميگيرم  -
 باشه پس من ميرم تواتاقم  -
 خيلي خوب -

طنين تو دلش به حالوروز خودش خنديد ، از اون خنده هايي که من ميگن خنده تلخ 
 من از گريه غم انگيزتراست ، مادرش تو چه فکري بودو اون تو چه حالي !!!

 
 اتاق که اومد بيرون يه راست رفت تو آشپز خونه و رو به مهرخ گفت:طنين از 

 
 مهرخ جان دستت درد نکنه خيلي ممنون بابت صبح  -
 دوباره شما تعارف کردي ، وظيفم بود عزيزم  -
 من دارم مي رم باال يه لطفي مي کني آقا اومدن به منم خبر بدي  -
 اره حتما" ، واسه شام که مي ياين ؟  -
 بله امشب مي يام  -
 آفرين دختر خوب ، ميز بدون تو خيلي خالي  -

 طنين صورت مهرخو بوسه زدو رفت تو اتاقش ...
 

 روي تخت دراز کشيده بود که گوشيش زنگ خورد ...
 الو بفرمائيد -

 سکوت 
 الو ...الو ...صداتون نميياد -

 بازم سکوت 
 

بهش مي گفت اين همون روحي که هر بار  يه لحظه بند دل طنين پاره شد ، حسش
 سرکارش مي ذاره ...يهو خندش گرفت 
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 جناب نياکان صدامو ندارين  -
 شهريار که فهميد لو رفته ، سريع جواب داد 

 
 چرا دارم  -
 پس سکوت تون چه معني مي ده؟ -
 کامال " بي معني بود، فقط دلم خواست همين -
 حاال امرتون ... -
فردا گزارشاي کسري کار توليدو الزم دارم ، تو که اين مسئله روميدونستي اصال  براي -

"واسه چي امروز و مرخصي رد کردي ، اين مورد توگزارش هيات مديره آورده ميشه 
 ،خيلي بي فکري 

 
طنين داشت شاخ در مي آورد تازه هفته پيش هيات مديره تشکيل شده بودو همه 

 اصال" سابقه نداشت تو يه ماه دوباره جلسه تشکيل بشه گزارشاتم بررسي شده بود 
 
 شما مطمئنين فردا جلسه داريم ؟ -
 نخير شک دارم ، تماس گرفتم از شما تايديه بگيرم ... -
 ولي باور کنين من خبر نداشتم ، حاال مي گين چيکار کنم؟ -
ر نکنم ديگه انقدرام مختاري رو مي فرستم دنبالت ، يه سر بيا اينارو آماده کن ، فک -

 مشکل داشته باشي
 باشه آماده مي شم ... -

شهريار بدون خداحافظي گوشي رو گذاشت ، حس مي کردنياز داره يه مدت بستري 
 بشه ، کامال" به سرش زده بود

 
سر نيم ساعت مختاري دم در عمارت منتظر بود ، طنين خدارو شکر کرد مجبور نيست 

يکه تيکه خودشو به محل کارش برسونه ، با اون حالور روزي هم اينبار با تاکسي اونم ت
بود که رسيد 2که اون دختر داشت خيلي بهش سخت مي گذشت ، ساعت نزديک 

شرکت ، به خاطر اينکه تايم کاري تموم شده بود کسي نبودو سکوت بدي همه جارو 
 گرفته بود

 طنين نزديک اتاقش که رسيد ايستاد
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شلوارش بودو جلوي در اتاق ايستاده بود ، طنين وقتي اين  شهريار دستاش تو جيب
 صحنه رو ديد خيلي جاخورد 

 سالم شهريار خان ... -
 شهريار برگشتو با اخم به طنين خيره شد 

 زود باش ، گزارشابايد واسه فردا آماده بشه  -
 باشه آماده که شد براتون مي يارم  -
تي داره آماده مي شه خودم اصالحيه ها شو بزنم که نه... بيا تو اتاق خودم که تا وق -

 کار سريع تر پيش بره ...
 باشه ... -

طنين پشت سر شهريار راه افتاد ، داشت از پشت به قدو باالي شهريار نگاه مي کرد، 
 تودلش گفت خدا همه چيو تمومو کمال به اينا داده امادريغ از يه جو انسانيت ...

 جلو و به طنين اشاره کرد که بشينه  شهريار صندلي رو کشيد
 خياالت برت نداره ها، دوست ندارم کسي رو صندلي من بشينه ... -

 طنين به يه نگاه معصوم بسنده کرد و نشست 
شهريار دلش خواست همون موقع زمين دهن بازکنه و اونو ببلعه ، داشت دوباره در 

 مقابل چشماي طنين کم مي آورد
کنار کشيدو به صفحه مانيتور خيره شد، هر بخشي رو که طنين بعد صندلي خودشو 

آماده ميکرد، با دقت مي ديدو اصالحيه هاي رو هم که الزم داشت مي گفت، کال" تو 
کار فوق العاده دقيق بودو اصوال از اينکه بخواد کاري رو سر سري انجام بده بيزار بودو 

 اين جزءخصوصيات مثبتش بود 
هايي که امروز همه جوره بهش وارد شده بودو حاالم نزديکي طنين از شدت فشار 

بيش از حد به شهريار داشت از سر درد مي مرد، چشماش سرخ شده بود خيس آب ، 
همينطوريم چشماش خمارو تب آلود بود با اين اوضاع ديگه نور علي نور شده بود ، اثر 

 دارو صبحم رفته بودو دل دردم مزيد بر علت شده بود
ر متوجه شد که سرعتو دقت طنين داره کم مي شه ولي طنين سرش پائين بودو شهريا

 رو برگه ها زوم کرده بود 
 خانم صبور ... -
 بله ... -
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بالفاصله سرشو باال آوردو چشم تو چشم شهريار شد وشهريارم با ديدن اين چشماي 
 خيس عصبي ...

 عيه؟خيلي داري زجر مي کشي که گريت گرفته ، اين چه وض -
طنين اخماشو تو هم کرد لب ور چيد اصال" دوست نداشت شهريار پي به حالو روزش 

 ببره همون که داداش بي ناموسش فهميده بود براي هفت جدش بس بود 
 سردرد دارم ، يعني متوجه نيستين ؟ -
 پس سرتو باالنيار حواس منم پرت مي شه  -

او تحقيراي هميشگي ، اما شهريار طنين فکر کرد منظور شهريار دوبار همون حرف
قصدش از اين حرف چيز ديگه اي بود که باعث شده هزار بدو بيراه نثار دهنش که بي 

 موقع باز شده بود بکنه 
يه نيم ساعتي گذشتو شهريار بلندشد که يه چرخي تو اتاق بزنه ، در واقع مي خواست 

 از سرويس بهداشتي استفاده کنه ... اما وقتي برگشت 
شهريار واقعا" نمي دونست بايد چيکار کنه ، طنين بي هوش روي ميز افتاده بود اول 

چند باري صداش زد اما وقتي جوابي نشنيد مطمئن شد که از هوش رفته ، نه مي 
خواست که کمکش کنه نه تحمل اينو داشت که رهاش کنه ؛ بين دوراهي بدي گير 

 افتاده بود...
به صورتش زل زد ، تا حاال پيش نيومده بود کسي نشست روي صندلي کنار طنينو 

 جلوش از حال بره ، چه برسه به اينکه بخواد بهش کمک کنه ...
يه لحظه چشماشوبست واسه تصميم نهاييش ياد آوردن چشماي طنين الزم بود ، 

وقتي چشماي طنينو تجسم کرد شکش به يقيين تبديل شد ، دستو پاشو گم کرده بود 
ست بايد چطوري طنينو بغل بگير، چقدر افتضاح ، يه آدم داشت جون دقيقا" نمي دون

 مي داد اون وقت جناب داشت تصميم مي گرفت از کدوم زاويه اونو بغل کنه ...
باالخره به فکرش رسيد مثل آدمايي که تو فيلما ديده طنينو سرشو نش بندازه ، زير بغل 

ش يخ کرده بودو اين سرما به بدن طنينو گرفتو اونو مثل يه پر کاه بلند کرد ، بدن
 شهريارم نفوذ کرد طوري که باعث شد احساس خطرکنه ...

يکمي قدماشو تند کردو خودشو رسوند به ماشين ، خوابوندش روي صندلي عقبو با 
 سرعت رفت طرف اولين بيمارستاني که اون اطراف بود ...

 ارستان وقتي رسيد سريع پياده شدو خودشو رسوند به اطالعات بيم
 مريض دارم کجا بايد ببرمش ؟ -
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 حالش وخيمه ؟ -
 نمي دونم بي هوش شده .... -
 االن مي گم برانکارد بيارن  -
 پس زود باش ... -

مرد بيچاره از لحن سردو بي ادبانه شهريار بدش اومد ، اخماشو تو هم کردو 
 درخواستشو به بخش گفت

رم خواستن که بره و کاراي پذيرش شو انجام بده طنينو منتقل کردن اورژانسو از شهريا
... 

کسي که تا حاال قدم از قدم براي کسي بر نداشته بودو هميشه زير دستاش کاراشو مي 
کردن حاال مي بايست به دستور بقيه گوش مي داد و اين اصال" در تحملش نبود ، 

 چند بار اومد باهاشون دعوا کنه اما در شان خودش نديد ...
خره به هر جون کندني بود کارارو انجام دادو اومد نزديک اتاقي که طنينو بستري باال

 کرده بودن ....
 همون موقع دکتر از اتاق اومد بيرونو رو به شهريار گفت:

 شما همراه اين خانم هستين ؟ -
 بله ... -
اوضاعش اصال" خوب نيست ، فشار خونش به شدت پائين و ضعف شديد داره ، به  -

نظر مي ياد خيلي وقته چيزي نخورده ، اگه يکم دير تر آورده بودينش ممکن بود 
 آسيب جدي ببينه ... 

 هر کار مي تونين براش بکنين ، نگران خرجو مخارش نباشين -
براي من جون آدما مهم تر از اين حرفاست آقاي محترم ، شمام نمي گفتين هر کاري  -

ن به جاي اين حرفا يه مقدار بيشتر مراقب مي تونستم براش مي کردم، سعي کني
 همسرتون باشين 

 دکترو اينو گفتو از شهريار دور شد ...
اما شهريار با شنيدن اين حرف واقعا" خندش گرفت، همسر.... اين يکي ديگه عمرا" تو 

 کتش نمي رفت 
به  رفت تو اتاقو باالي سر طنين ايستاد ،ظاهرا" همون اول به هوش اومده بود، اما

 خاطر داروهايي که بهش تزريق کرده بودن خوابش برده بود ...
 رفت نزديکترو کنارش روي صندلي نشست ...
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دقيق شده بود به صورت طنينو داشت با خودش فکر ميکرد که چطوري به اين راحتي 

همه رشته هاش پنبه شد ، چي شد که دلش لرزيدو حسش به طنين با حسي که 
داشت تغيير کرد ، ياد اون روزي افتاد که با سرانگشت کشيده بود  نسبت به بقيه آدما
 به صورت طنين ...

چه پوست نرمي داشت ، يه چيزي تو وجودش مجابش کرد که دوباره اون نرمي رو 
 تجربه کنه ...

اما اينبار فقط با سر يه انگشت نبود با پشت دست کشيد به صورت طنين ، حس 
د که کسيو داشته باشي که بخواي نوازشش کني ، اين خوبي پيدا کرد، چه خوب بو

 فکري بود که يه لحظه به مغزش رسيد ، اما سريع پسش زد ...
 مثل اينکه واقعا" باکسي سربحث نشسته باشه شروع کرد به مجادله با احساسش 

تازگي هاي خيلي نفرت انگيز شدي شهريار، نازونوازش ؟! شرم آوره ، مي خواي خودتو 
کنيو نشون بدي بهش يه حسي داري ، مي خواي قاه قاه بهت بخنده ، تو کوچيک 

مثال" مردي ، دوست داشتن چيز مزخرفي ، تو لعنتي داري با اين رفتارت همه چيو 
 خراب مي کني ....

همه اينارو از مغز پليدش شنيد و سر افکنده شد، اما به محض اينکه طنين از درد تو 
 اون سرکوفت ها يادش رفت ...خواب اخماش تو هم رفت همه 

مي خواست صداش کنه که ديد دوباره آرووم شده ، به صورتش نزديک شد، دلش مي 
 خواست طنينو بوکنه ، اما هنوز دلش نمي اومد 

از بارز ترين چيزايي که هميشه ازش بيزاربود اين بود که بوي يه آدم، حتي از نوع 
حاال دوست داشت بويه طنينو حس کنه بهترينشو خوش بو ترينش بهش بخوره ، ولي 

 ، کاراشو حتي خودشم باور نداشت ... داشت چه باليي سرش مي اومد ...
سرشو برد جلو و با انگشت شصتش موهاي به رنگ شب طنينو از روي پيشونيش کنار 
زد ، يکمي به خودش جرات دادو بيني شو به صورت اون نزديک کرد ، به نظرش اومد 

 نشد هيچ ازش انرژي هم گرفت ... اصال" چندشش که
به خاطر نزديکي گرماي نفساش به صورت طنين ، طنين يهو از خواب بيدارشدو 

 چشماشو باز کرد ، انگار سنگيني نگاهشو حتي تو خوابم فهميده بود ...
شهريار درجا خشکش زد اصال" دوست نداشت طنين چيزي راجع به قلقلک شدن 

 دوباره روح خبيثش به دادش رسيد احساسش بفهمه ، واسه همين 
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 فکر کردم مردي ، چرا نفس نمي کشي؟ -
 من کجام ؟ -
 بيمارستان ... -
 واسه چي؟ -
 از خودت بايد پرسيد ، نمي دونستم انقدر نازک نارنجي هستي  -
 کي منو آورد اينجا؟ -

مي گفت من  اوه اوه ...شهريار با اون همه هوش ذکاوت فکر اينجاشو نکرده بود، بهش
بغلت کردم آوردمت اينجا ، حاضر بود بميره اما همچين اعترافيو نکنه،ولي واقعا" 

 جواب ديگه اي نداشت که بده ....
تو به اين چيزا کار نداشته باش، الزم نبود تا اين حد بازي دربياري ،مي گفتي حالم  -

 خوب نيست جلسه رو مي ذاشتم واسه يه موقع ديگه
هريار خان ، حتما" بايد رو به قبله باشم تاباورکني حالم بده ، من موندم واقعا" که ش -

 شما ديگه چطور بني بشري هستين!
 حيف من که تو بي خاصيتو آوردم اينجا ، بايد مي ذاشتم همونجا جون بدي -
 آدم اونطوري بميره ها بهتراز اينکه زير بار منت کسي مثل تو زنده بمونه ... -

مدا" بلند و محکم ادا کرد ، دلش مي خواست دقو دلي اين چند ساعتو طنين تو رو ع
 يه بار سر شهريار خالي کنه ...

زنگ بزن يکي بياد دنبالت تا بياد سرمت تموم بشه خيلي طول مي کشه ، من کار  -
 دارم ، بايد برم

 منتظر دستور شما بودم ، به سالمت ...  -
 شهريار پفي کردو گفت:

تي ، بي خود نيست اينهمه از هم جنسات بيزارما آخه شما ها به چه دردي دختره زپر -
 مي خورين ...

 بعده اداي اين جمله فيلسوفانه راشو کشيد رفت 
 طنين پشت سرش داد زد 

 الاقل مي موندي جوابتو مي گرفتي  -
 اما شهريار ديگه رفته بود ...

ال دادش کثيفتو باهاش خود دلش مي خواست بگه به همون دردي که يکي مثل امث
 حيوونشونو ارضاء مي کنن
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خيلي احساس ضعف ميکرد ، از همه بدتر حالش حسابي به خاطر اين بي هوشي بي 
موقعش گرفته بود ، نصف فحشاي که بلد بودو نثار روح شهياد کرد و باقي شم 

 گذاشت واسه شهريار... 
شم واسه اينکه بيشتر پيش مهال شماره مادرو گرفتو ماجرارو براش توضيح داد ، بعد

ضايع نشه در مقابل اعتراضي که مادر نسبت به رفتن شهريار کرد بهش گفت که 
خودش از اون خواسته که بره ، هرچند مهال راضي نشد اما چيزي غيراز اين واسه گفتن 

 نداشت 
مهال که شديدا" نگران طنين شده بود، به اردشيرموضوعو گفتو سريع خودشو به 

 ارستان رسوندبيم
اردشيرم از شنيدن اين اتفاق واقعا" نگران شدوهمراه مهال اومد ، وقتي رسيدن از 

 پذيرش سراغ طنينو گرفتنو رفتن پيشش
 طنينم ،مامان فدات شه ، چي کار کردي با خودت؟ -
 خوبم مامان جان ،چيزي نيست به خدا، يکم فشارم افتاده بود همين ... -
 ن بهتري ؟ سالم دخترم ، اال -

طنين دلش مي خواست همين االن همين جا جار بزنه اين حال روز من فقط نتيجه 
 کثافت کاري پسر عزيزت ، اما حرمت نگه داشت 

 خوب ميشم چيز خاصي نيست ... -
طنين خوب متوجه مي شد يه آدم داره ظاهرسازي مي کنه يا از ته قلبش داره حرفي 

شماي اردشير خوند که نگرانشه ، وبه خاطر لحن تندش رو مي زنه و االن کامال" از چ
 شرمنده شد ...

اردشير که متوجه شد طنين حال مساعدي نداره اتاقو ترک کردو رفت سراغ دکتر وبعد 
از اينکه مطمئن شد واقعا" چيز خاصي نيست بر گشت به اتاقو با کمک مهال اونو 

 برگردوند خونه ...
پياده شدکه از مستخدما کمک بخواد تا طنينو بيارن وقتي رسيدن به عمارت ، مهال 

 داخل ، تو همين فاصله طنين رو کرد به اردشيرو گفت :
 اردشير خان بابت رفتارم شرمندم، ببخشيد ... -
خواهش مي کنم عزيزم من از شما جوونا هيچ وقت چيزي به دل نمي گيرم ،مطمئن  -

 باش ...
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اگه ممکنه راجع به يه موضوعي باهاتون شما لطف دارين ،راسش مي خواستم  -
 صحبت کنم 

 اتفاقي افتاده ؟ -
 نه ... فقط اگه ممکنه مامان چيزي نفهمه ... -
 باشه دخترم ، فردا مي توني يه سر بياي شرکت ؟ -
 بله ...چه ساعتي ؟ -
 نزديک ظهر بيا ، اون موقع سرم خلوته  -
 باشه ،ممنون  -

 باقي صحبت اونا به فردا موکول شد با اومدن ستاره و مهرخ 
 

 طرالن وقتي صورت رنگ پريده طنينو ديد جلو اومدو زير بغل خواهرشو گرفتو گفت:
 !شد نمي بد حالت خودي بي که تو ؟ شده چي طنين –

طنين يه نگاهي به صورت خواهرش کردو دلش به حالش سوخت ، مطمئن بود يه 
زي مي خوره ، چقدر دلش مي خواست همه چيو روزي از همين روزا اونم ازشهياد با

 بهش بگه ، اما هنوز شک داشت ...
 مي شه بيام تو اتاق تو ؟ -
 اره حتما" ... -
 ستاره ... -
 بله خانم ... -
 بيا کمک کن طنينو ببريم تو اتاق من  -
 باشه خانم االن مييام  -

و  سريع خودشو رسوند به اوناستاره که رفته بود واسه شام طنين يه سوپ سفارش بده 
 کمک کرد تا طنينو ببرن باال

طنين به زور خودشو به تخت طرالن رسوندو بي حال افتاد، ستارم رفت تا به بقيه کارا 
 برسه ...

 خوب حاال مي گي چي شده ؟ -
 فکر نکنم چيزيو حل کنه عزيزم ... فقط مي خواستم يه چيزي ازت بپسرم ... -
 چي؟! -
 بعد اون روز بازم بي اجازه اومد تو اتاقت ؟ شهياد -
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 طرالن سرشو زير انداخت ، جرات نداشت در اين مورد حرفي بزنه ...
ببين طرالن ، من دوست ندارم بي خودي ازت سوالو پرسش کنم مي دونمم االن  -

هرچي بگم تو يه جور ديگه برداشت مي کني ، اماباور کن اين شهياد آدم قابل اعتمادي 
 ست ،مي دوني ممکنه هرکاري ازش بر بياد ؟ني
نمي دونم چرا تو هميشه نسبت به آدماي پول دار جبهه گيري مي کني ؟ به خدا  -

 اينطوريام که تو فکر مي کني نيست 
طنين متوجه شد اگه االن بخواد با طرالن تند حرف بزنه نتيجه عکس مي گيره به 

 خاطر همين سعي کرد آرووم باشه 
حق باتو باشه، من زيادي نسبت به اين جور آدما حساسم ،اما مورد شهياد  شايدم -

 فرق داره ، باور کن خيلي بي بندوبار تر از اوني که تو فکرميکني ...
 تواز چي مي ترسي طنين؟ -
 از آيندت ؟ -
 ولي اون از من خوشش مي ياد  -
 خودش اينو گفت؟ -
 اشيماره ، مي گه دوست داره هميشه باهم ب -
 يعني ازدواج کنين ؟ -
 نه اينو که نگفت ، ولي ميگه دوستم داره و مي خواد کنارم باشه -
 از تو بعيده طرالن ، يعني متوجه نمي شي داره بازيت مي ده ... -
 اجباري نداره که بخواد الکي اين حرفارو بهم بزنه  -
که يه بار ازت لذت ببره اون يه عوضي طرالن ، يه بوالهوس ، مطمئن باش هدفش اين -

 بعدم خيلي راحت ازت بگذره 
مي دوني چيه ؟به نظرم تو داري حسودي ميکني ، حاالکه ميبيني اومده طرف من  -

 مي خواي منو نسبت بهش دلسرد کني ...
 طرالن اينو گفتو بعد به حالت قهر روشو برگردوند...

ر پست فطرتي يه آدم تا طنين چي بايد مي گفت ، بايدمي گفت همين صبح به خاط
مرز بي آبرويي رفتو برگشت، بايد بهش مي گفت ايني که تو بهش دلبستي مي خواد 

 همزمان هم با توباشه هم با من ... 
طرالن خيلي بي انصافي يعني واقعا" فکرميکني من به خاطر خودم اين حرفارو به تو  -

 پسرا بيزارم ؟ مي زنم ، يعني تو منو نمي شناسي؟ نميدوني از اين مدل
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معلومه که نمي شناسمت، وقتي من هنوز خودمو درست نمي شناسم چطوري تورو  -
 بشناسم ؟ تازه آدما يه شب ممکنه عوض بشن همه که ازاول بد نبودن ...

چقدر نظراتو افکارش بچگونه بود، همش فکر مي کرد آدماي دورو برش بدنو مي خوان 
 دورش بزن ...

ميخ به ديوار بتوني مي کوبيد ، حرف زدن با کسي که فقط يه بيچاره طنين داشت 
 موضوعي رو از ديد خودش نگاه ميکردو همه رو پليد مي ديد فايده اي نداشت 

ولي به روح بابا قسم من نگرانتم ، دوست ندارم ضربه بخوري ، فقط مي گم حواستو  -
 جمع کن ،نذار اسيرت کنه ...

ا هم طرالن نسبت بهش بدبين بود، اگه تمومه قضيه طنين ديگه نموند ، تا همين ج
 رو مي گفت ، ممکن بود طرالن کال" واسه هميشه نسبت بهش بي اعتماد بشه ... 

 هوسو پولو جووني بدجوري چشماشو کور کرده بود ...
 

 صبح وقتي از خواب بيدار شد اين بار فقط با صبا تماس گرفت
 سالم صبا جان خوبي؟ طنينم  -
 الم ، حالت بهتره ؟ ديشب خيلي به گوشيت زنگ زدمس -
اره صبح ديدم ، ديشب گوشيم خاموش بود، يکمي حالم بد شده بود ، ميخواستم  -

 امروزم برام مرخصي رد کني 
 بد جنس حاال ديگه با رئيس فاميل شدي زير آبي ميري -
 حوصله داري توم انگار، نه به خدا ، هنوز حالم خوب نيست ... -
 جناب مي دونه ؟ -
 نمي دونم ، مهم نيست ، مي خواد بدونه مي خواد ندونه... -
 اوووووووو، مي گم دوربرداشتيا مي گي نه ، قبال" از اين حرفا نمي زدي  -
 حاال نمي تونم درست جوابتو بدم بذار به وقتش  -
 مراقب خودت باش، فردا که مي ياي ؟ -
 اره ، کاري نداري ؟ -
 احافظ نه خد -
 خداحافظ... -

صبا از اون روزي که طنين اومد خونه شونو راجع به اون موضوع باهاش حرف زذ يه 
چيزي براش نامفهوم بود ، مي تونست حدس بزنه شهياد واسه چي با اين موضوع 
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مخالفت نکرده اما در مورد شهريار هنوز نمي تونست درک کنه علت اصلي عدم 
 مخالفتش چي بوده !

 
 ي که هنوزواسه هيچکس مفهوم نشده بود ...چيز 

 
طنين وقتي رسيد شرکتي که جناب نياکان بزرگ آدرس داده بود از عظمت و بزرگي 

که رسيد يه نفس راحت کشيدو از آسانسور پياده شد  21اونجا حيرون شد ، به طبقه 
... 
 سالم خانم، ببخشيدمن صبور هستم با آقاي نياکان وقت مالقات داشتم  -
 خيلي خوش اومدين ، بفرمائيد تا بهشون اطالع بدم  -

منشي که از ماجراي رفتن خونواده محمد صبور به خونه رئيسش خبر داشت تعجب 
 کرد که چرا طنين براي صحبت با اردشير اومده شرکت ؟!

 بفرمائيد خانم صبور، ايشون منتظرتون هستن  -
 ممنون ... -

 صلي چشماش از چيزايي که مي ديد برق زد ...طنين تا اومد برسه به اتاق ا
کل درو ديوار اتاقا گچکاري هاي خاصو کالسيک داشت ، معلوم بود خيلي دقيق کار 

شده و ناخودآگاه چشم هر بيننده اي رو خيره مي کنه ، اتاقيم که مختص جناب رئيس 
 ..بود در واقع يه سالن بزرگو مبله بود و زيبايي و نظمشم منحصر به فرد .

اردشيرخان در واقع تو قلمرو شخصي خودش از بهترينو با کيفيت ترين وسايل استفاده 
کرده بود ، يه ميز بزرگ نيم دايره هم کنار ديوار قرارداد بودو انواع اقسام نوشيدني هاي 

مجازو غيرمجاز روش ديده مي شد ،و البته انواعو اقسام شيريني هاو شکالتايي که 
 طنين حتي به چشمم نديده بود ...خيلي هاشو تا حاال 

 انقدر محور تماشاي دور تا دور اتاق بود که يادش رفت واسه چي اينجا اومده ...
 دوسه دقيقه اي گذشتو باالخره اردشير از يه در مخفي بيرون اومد ...

 سالم دخترم ، خوش اومدي -
 سالم ... ممنون ، مزاحم شدم ؟ -
 ن نه عزيزم، شما مراحمي بشي -

طنين فهميد که ادرشير همين االن اون عطر هميشگي بي نظيرشو تجديد کرده و با 
 حس کردن اون بو مست شد ،هميشه عاشق اين مدل عطرا بود ...
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 خوب طنين جان من منتظرم  -
 طنين يه تکوني خوردو به چهره اردشير نگاه کرد ...

 مي تونم باهاتون راحت باشم  -
 اره ، حتما"...  -
يادتون ميياد چند بار بعد کمکايي که به منو خونوادم کردين بهتون گفتم دوست دارم  -

 محبتاتونو جبران کنم ؟
جبران کردي عزيزم ، با اومدنت به خونه سردو بي روح من و اينکه اجازه دادي به آرزو  -

 هام برسم اين کارو کردي 
يه نگاه مي کردم، اما بعدا" فهميدم مي دونين چيه ، اوايل با يه ديد ديگه به اين قض -

دارم اشتباه مي کنم ،شايد آرووم شدنم و کنار اومدنم با اين قضيه تنها کاري بود که مي 
 تونستم واسه خوشحالي شما ومادرم بکنم ، اما حاال بازم ازتون کمک مي خوام ...

 من هرکاري بتونم انجام مي دم ، تو فقط خواستتو بگو -
قايي که اين مدت بين خودشو شهياد پيش اومده بود تا باليي که طنين همه اتفا

 ديروز قراربود سرش بيادو واسه اردشير تعريف کرد...
وقتي حرفاي طنين تموم شد ، اردشير سرشو پائين انداخته بودو با دوتا دستاش 

 اونوگرفته بود
احساس امنيت  دوست نداشتم اين موضوعو براي کسي بگم ، اما واقعا" تو اون خونه -

 نمي کنم 
ادرشير سرشو باالگرفتو به چشماي طنين زل زدو طنين چشماي به اشک نشسته اونو 

 ديد و دلش گرفت ...
مي دونستم پا فراتراز حدو مرز خودش گذاشته ، شنيده بودم داره زياده روي ميکنه ،  -

راجع به خيلي وقتا شده بود پنهوني گوش ماليش داده بودم ،نمي خواستم علني 
کاراش باهاش حرف بزنم که روش تو روم بازشه ، هرچي خواست در اختيارش گذاشتم 

 که مبادا فردا پس فردا بگه به خاطر اينکه تو برام کم گذاشتي من اين کارارو کردم ...
اردشير يه نفس عميق کشيدواز ته دل خداشو که تازگي هاي دوباره باهاش حرف مي 

 زدو صدا کرد
خت که اون حتي حرمت خونه و خونوادشو هم نگه نمي داره ، تاسف آوره باورش س -

، نمي دونم تو وصف همچين پسري چي بايد گفت ، بي شرمي تا اين حد ! ولي تو 
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مطمئن باش دخترم تقاص رذالتي رو که کرده پس مي ده ،اون بايد بفهمه حتي اگه 
 حيوونم باشي بايد حريم نگه داري...

 ودو به چهره به خون نشسته از خشم اردشير نگاه مي کردطنين سکوت کرده ب
کاري باهاش مي کنم که واسه هميشه يادش بمونه ، بايد بفهمه اينکه اون هر چي  -

 بخوادوعمليش کنه تاوان داره ...
 طنين يه لحظه ترس برش داشت ....

 مي خواين باهاش چيکار کنين؟ -
يش کنم ، اما انقدر نقطه ضعف داره که مي بچه نيست که بزنمش يا تو خونه زندان -

تونم يه شب به خاک سياه بشونشم ، کافي اون ماشين آخرين مدلو از زيرپاش بيرون 
بکشم ، يا کارت اعتباري شو مسدود کنم ، جونش به اينا بستس ، خدارو شکر هيچ 

 کدوم از اين چيزا هنوز به نامش نيست ... باورکن براش بزرگترين تنبيه 
شير با حرفايي که ازطنين شنيده بود از دورن فروريخت فکر نمي کرد پسرش تا اين ارد

حد پست و کثيف شده باشه ، خيلي خود داري کرد که جلوي طنين هر چي تو دهنشه 
 بار شهياد نکنه ...

شايد به نظر طنين گرفتن پولو ماشين از اون پسر يه تنبيه تموموکمال نبود اما اردشيرم 
يه دفعه اين همه سال پدرو پسري رو ناديده بگيره ، هر چي بود اون نمي تونست 

 پسرش بودو بايد هواشو مي داشت ...
شهريار امروز حسابي کالفه بود ،دوباره طنين نبودو اونم خمار شده بودو به زمينو زمان 
 بند کرده بود ، شب وقتي رسيد خونه يه راست رفت پيش ستاره و سراغ طنينو گرفت

 دختره کجاست ستاره؟ اين -
 کدوم دختره آقا ؟ -

 شهريار يه چشم غره اساسي به ستاره رفتو منتظر جواب اون شد 
 طرالن خانومو ميگين؟ -

 شهريار عربده کشون گفت :
 نه احمق ، من با اون بچه بي شعور چي کار دارم  -

 با اين داد شهريار رعشه به تن ستاره بدبخت افتاد
 رشونن ...تو اتاق ماد -
 بروصداش کن بگو بياد تو اتاقم ... -
 چشم...همين االن  -
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 ستاره سريع رفت تو اتاق مهال و رو به طنين گفت :
 طنين جان آقا کارتون دارن -
 کدوم آقا ؟ -

 ستاره براي اينکه دوباره بحث چند دقيقه پيش تکرار نشه سريع گفت :
 شهريار خانو مي گم ... -

 يدن اسم شهريار تپش قلب گرفت طنين با شن
 آهان باشه االن مي رم  -
 مامان جان کاري که ديگه باهام نداري ؟ بعدشم مي خوام برم بخوابم  -
 باشه عزيزم برو کاري ندارم ... -

 طنين هر چي به سمت اتاق شهريار نزديک ميشد ، ضربان قلبش باال مي رفت 
 درزدو منتظرشد 

 بياتو... -
 ارد شد حس کرد داره تنگي نفس مي گيره ...وقتي و

غيراز اون شب که شهريارولخت ولي تو تاريکي ديده بود ،نشده بود اونو با لباس 
راحتي ببينه ، شهريار حتي تو خونم قبل خواب لباس راحتي نمي پوشيد ، يه لحظه از 

 ديدن شهريار اونم اين مدلي تنش گرم شد 
يه شلوارک کوتاه مشکلي ... نشسته بود روي صندلي  يه يلوز تنگ بي آستين سبز با

 مخصوص خودش و زل زده بود به در 
 امروزديگه به چه بهونه اي نيومدي ، بازم رو به موت بودي؟ -
 براي شما فرقي مي کنه ؟ -
معلوم که نه ، اما مي خوام بدونم اگه قرار هر روز به بهونه مشکالت زنونتون سرکار  -

 کر يه مدير مالي جديد باشم نياين من به ف
طنين همون جا از خجالت ذوب شد، با خودش فکر کرد يعني شهريار فهميده بود واسه 

 چي حالش بدشده؟!
اگه دنبال بهونه مي گردين که منو اخراج کنين اون بحثش جداست، هر چندشمامنو  -

 زير کار دربرم ، استخدام نکردين که حاالم بخواين اخراجم کنين ، بعدشم قصد ندارم از
 ديروز واقعا" حالم بد بود و امروزم خدمت پدرتون بودم

 شهريار با اينکه از اين حرف طنين جاخورد اما سعي کرد خودشو بي تفاوت جلوه بده...
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داشت ديونه مي شد که به يه بهونه اي نزديک طنين بشه ، بلند شدو ايستاد و با اين 
 کارش طنينم دوباره داغ شد ...

 تو به آزاد در مورد اومدنتون به اين خونه حرفي زدي ؟ -
طنين که فهميد نمي تونه دروغ بگه سرشو زير انداختو چيزي نگفت ، البته مي 

دونست قطعا" شهريار چيزي فهميده که اين سوالو پرسيده ، پس دروغم عمال" فايده 
 اي نداشت 

ديدي خودت ، آخر سر حرفت  مگه قرار نبود کسي از اين موضوع با خبر نشه ؟ پس -
 نموندي ...

 اون دوستمه باالخره مي فهميد ، ما با هم رفتو آمد داريم... -
 چه بهونه مسخره اي ، بگو حس خاله زنکيم قوي تر از اين حرفا بود  -

طنين نمي فهميد چرا شهريار با هر کلمه اي که مي گه يه قدم به سمت اون بر مي داره 
... 

بود که هرچي شهرياربه طنين نزديک مي شدسرطنينم همزمان پائينتر مي جالب اينجا 
 رفت 

 شهريار حاال جلو اون ايستاده بودو گرماي تن طنينو حس مي کرد
خيلي با خودش کلنجاررفت تا بهش دست نزنه ، اما آخرسرطاقت نياوردودست برد زير 

 چونه طنين ...
نين ، دختر بيچاره سرش پائين تر رفتو با اشاره سرانگشتاي داغ شهريار به چونه ط

 درونش غوغايي به پاشد ، خودشم نفهميد چرا نتونست سرشو عقب ببره 
 وقتي باهات حرف مي زنم سرتو باالبگير  -

 طنين سرشو باال گرفتو غرق چشماي درشت شهريار شد ، با خودش گفت :
 خدايا به دادم برس ، چشماش ديونم مي کنه  -

وروزش بهتراز طنين نبود، اعصابش بهم ريخته بودو نمي دونست ادامه شهريارم حال
 اين حالت چه نتيجه اي درپي داره...

شهريار فهميد داره زياده روي مي کنه ، عقب گرد کردو پشت به طنين ايستادو با 
خودش گفت : توبامن داري چيکار مي کنين طنين ؟ اما مطمئن باش نمي ذارم نابودم 

 کني ...
 
 برو بيرون ، باره آخرتم باشه الکي از زير کار در ميري  -
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 شما مطمئني حالت خوبه ؟منو کشوندي اينجا همينو بگي  -
 شهريار اخماشو تو هم کردو دوباره روشو سمت اون برد 

خانم عزيز ، اين مسائل از نظرو ديد شما ساده وبي ارزش ، اما کار و مقرراتش واسه  -
 ره ...من از همه چي مهم ت

حواست باشه شهريار خان ، شما فقط تو محل کار رئيسي ، ولي تو اين خونه واسه  -
 من هيچي نيستي، فهميدي؟پس فکر نکن با اين ادا و اصوالت ترس برم ميداره ... 

 طنين که حسابي کفري شده بود اينبار قدم جلو گذاشتو نزديک شهريار شد 
طر قولي که به اردشير خان دادم اونجا موندم وگرنه اينو تو مغزت فرو کن ، فقط به خا -

 يه لحظم حاضر نبودم تو اون خراب شده کار کنم 
تو که انقدر سنگ اردشير خانو به سينه مي زني چرا بهش نمي گي يه شرکت برات راه  -

 بندازه تا منم مجبور نباشم هر روز قيافه نحس تو رو تحمل کنم 
 ا ازم خواسته اونجا باشم ؟خيلي دلت ميخواد بدوني چر -
 بگو .. -
 چون به من بيشتر از تو اعتماد داره ... -

دنيا روسر شهريار خراب شد ، نمي تونست اين حرفي رو که شنيده هضم کنه ، ولي 
 سعي کرد اوضاعو به نفع خودش تموم کنه ...

گفتن متوسل  آخ ... اي واي ، واقعا" برات متاسفم ، پس واسه راضي کردنت به دورغ -
 شده ؟

ابله ... مي دوني اصال" کارايي که تو براي اين شرکت انجام مي دي هيچ جا ثبت نمي  -
شه ؟ مي دونستي قبل اينکه تو يه گزارشي رو برام بياري سيادي همه رو برام آماده 

کرده ، انقدر ساده لوحي که فکر مي کني مسئوليت مالي يه شرکت با اون عظمتو دست 
 حسابدار مي سپرم؟ تو جوجه

 اينبار نوبت طنين بود که قاطي کنه ...
پس واسه همين روزو شب منو براي به روز بودن حساب و کتاباتون يکي کردينو از  -

 نيومدنم شاکي هستين ؟
جفتشون تو صورت هم براق شده بودنو نفس نفس مي زدن ، باور چيزي که طرف 

 کان پذير نبود... مقابل شنيده بودن براي هيچ کدومشون ام
طنين ديگه تحملش تموم شدو از اتاق زد بيرون و هردوشون موندن با يه دنيا سوال 

 تو ذهنشون ...
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اردشير بعد اون پيشنهادي که به مهالداده بود دست به کار شده بود و براي دخترا 

مطرح پاسپورت گرفته بود و تقاضاي ويزا رو هم داده بود ، بعد از اينم که موضوعو 
 کرده بود در ظاهرم کسي با اين سفر مشکلي نداشت...

سه روز تا سفرشون مونده بودو تو خونه از همه خوشحال تر طرالن بود ، جوري رفتار 
مي کرد که همه فکر ميکردن قراره يه سفر به کره مريخ داشته باشه ، اما همين دبي هم 

 .واسه دختري شبيه اون يه دنياي دست نيافتني بود ..
طنينم بعد اون دعوايي که با شهريار کرد ديگه گزارش کارشو براي اون نمي بردو همه رو 

روزشون نمونده بود 21براي خود اردشير مي فرستاد ، حاال هم که زمان زيادي تا سفر 
 داشت کارارو سري مي کرد...

اين سفر يه حسن خوبه ديگه هم داشت اينکه مستخدماي بيچاره هم تو خونه يه 
نفس راحت ميکشيدن، اين وسط از همه راضي تر ستاره بود که مي تونست چند 

 روزي از دست اين دوتا پسر غير قابل پيش بيني راحت باشه ...
 

 اين سه روزم مثل برق و باد گذشتو زمان سفر رسيد...
 

صبح بود و بايد حداقل دو ساعت قبل اونجا مي بودن ، واسه  1پروازشون ساعت 
 همه حاضر آماده تو سالن ايستاده بودن... 2ساعت همين سر

 اين وسط چهره طرالنو عروسو داماده تازه ديدني بود و چهره بقيه تقريبا" بي تفاوت 
 

بعد اون اتفاقي که بين طنينو شهياد افتاده بود حتي ديگه بهم سالم هم نمي دادنو تو 
بي خيال دستمالي کردن طنين روي هم نگاه نمي کردن وبه نظر مي اومد فعال" شهياد 

 شده ...
 بعد از رسيدن به فرودگاه همه وارد سالن اصلي شدنو منتظر اعالم شماره پروازشون ...

صندلي ها شون کنار هم رزرو شده بود و يک طرف صندلي ها دو نفره و طرف ديگه 
 چهار نفره بود ...

ر کردن و طرالنم مثل بچه ها مهال و اردشير که سريع اون دو تا صندلي مجزا رو اختيا
 خواست که کناره پنجره بشينه ...
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طنين اول اومد که بره و کنار طرالن بشينه اما فکر اينکه نکنه شهيادم کنار اون باشه 
اعصابشو بهم ريخت ، واسه همين منتظرشدتا شهياد رفتو کنار طرالن نشست ، بعدم 

به نظرش اينطوري بهتر شد شهريارو و آخرين صندلي رو هم خودش اشغال کرد، 
 نزديک مهال بودو اگه مشکلي پيش مي اومد الاقل اون کنارش بود...

چند دقيقه اي هواپيما با سرعت کم راه افتادو بعدبراي اوج گرفتن سرعتشو بيشتر کرد 
... 

هر چي دماغه رو به باال مي رفت مسافرينم رو به عقب متمايل مي شدن واغلب شون 
 دنو سعي مي کردن دوباره آرامش شونو بدست بيارن ...چشمارو بسته بو

اين اولين باري بودکه طنين سوار هواپيما مي شدو به تبع اون حال مساعدي نداشت 
،مرتب زير لب ذکر مي گفتو هر چي ارتفاع بيشتر مي شد ترس هم بيشتر به وجود 

 اون غلبه مي کرد ....
نينو ناديده بگيره با ديدن چشماي بسته شهريار که تا اون موقع سعي مي کرد وجود ط

 و لباي متحرکش فهميد که داره قبضه روح ميشه...
يه لحظه خندش گرفت ، براي اون که اين سفر جزءکوتاه ترينو و تکراري ترين سفراش 
بود ترس اون دختر جذاب به نظرمي اومد ، و اين مسئله اوني رو که هميشه از ضعف 

 ازشون منزجر مي شد وسيله تفريح خوبي شده بود ديگران به سطوح مي اومدو 
به آن نظرش اومد طنين يه دختر بچه معصومه که از چيزي ترسيده وپناهي نداره و 

 اون داشت از اين حالت لذت مي برد ..
شهيادو طرالنم که از همون اول سرتو سر هم برده بودنو پچ پچ مي کردن ، شهريار يه 

 حسوديش شد نگاهي به اوناکردو يه لحظه
ولي وقتي ديد اوضاع مساعده اونم سرشو نزديک سر طنين بردو ثابت کرد ، طنين 
هنوز داشت ذکر مي گفتو چشماش بسته بود، اما وقتي گرمي صورت شهريارو کنار 

صورتش حس کرد ، يه لحظه همه ترسش پريدو جاشو يه آرامش خاص گرفت،ولي 
 شماشو بسته نگه داره ...سعي کرد عکس العملي نشون نده وهمينطور چ

 ترسيدي ؟ -
 نه ... -
 اره ، معلومه ... -
 حاال که چي ؟ -
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هيچي مي خواستم بگم اگه يه موقع حس کردي داره حالت بهم مي خوره ، بروتو  -
 دستشوئي ، دوست ندارم آبروم جلوي همه بره ...

ه خند کجکي گوشطنين مي فهميد که شهريار مي خواد عصبيش کنه واسه همين يه لب
 لبش نشوندو سکوت کرد ...

نمي دونستم تا حاال سوار هواپيما نشدي ، خوب مي گفتي زميني مي اومديم  -
 اونطوري هم خوب بود ٍ، فقط سه روز توراه بوديم 

 طنين بازم سکوت کردودستاشو زير بغلش زد ...
 اوف ، يعني تااين حد! از ترس الل شدي؟ -
 ه يه لحظه حرف نزني نمي گن الليا ...به خدا شهريار اگ -

شهريار از طرز حرف زدن طنين شوکه شد ، يعني تا اين حد شاکي شده بود يا اينکه يهو 
 خودموني شده!

شهريار با خودش فکر کرد ، اين اولين باربود که اسمه کوچيکمو بدون پسوندو پيشوند 
 صدا کرد ...

گرفته بود که چطوري به خودش جرات  يه لحظه ذوق زده شد اما از يه طرفم لجش
 داده که اين طوري حرف بزنه ، بعدشم با خودش گفت :

 تقصيرخودم ديگه دوبار تو روش خنديدم پر رو شد ... -
طنينم که سعي کرد اصال" به جمله اي که بي فکر ادا کرده بود فکر نکنه وگرنه تا آخر 

 سفر از کول خودش پائين نمي اومد...
ي طنين بهتر شده بود، بعد حرفايي که با شهريار زده بود کال" ذهنش منحرف اوضاع برا

شده بود و حاالهم که داشت از شون پذيرايي مي شد به کل فراموش کرد تا چند لحظه 
 پيش دلش ميخواست غزل خداحافظي روبخونه...

ده ش به خاطر کوتاه بودن مسير طنين ديگه به اون حالت اولي برنگشتو تقريبا" بهتر
 بود...

تا اينکه اعالم شده وارد حريم هوايي امارات شدنو تا چند دقيقه ديگه بايد آماده فرود 
بشن ، به خاطر وجود چاله هاي هوايي تکون ها زياد شده بود و حاالم کم کردن ارتفاع 
باعث شده بود دوباره طنين دچار حالت تهوع بشه ، سرش گيج مي رفتو طعم دهنش 

 ..تلخ شده بود .
فقط خداخدا مي کرد دم آخر آبرو ريزي نکنه، باالخره به هرجون کندي بود بعد تکون 

 هاي شديد ، هواپيما ايستادو از مسافرين خواسته شد تاکمربنداشونو باز کنن ...
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طنين وقتي اينو شنيد از ته ده دل يه نفس عمق کشيدو از خدا به خاطر سالم 
 رسيدنشون تشکر کرد...

رزرو شده بود ، اردشير براي خودشو مهال اتاق جدا گرفته بودو اتاق بچه  از قبل هتل
هارو گذاشت به انتخاب خودشون ،پسرا که هرکدوم يه اتاق جدا خواستن ، اما طنين 

ترجيح داد با طرالن تو يه اتاق بمونه ، مطمئن بود با تنها گذاشتن طرالن موقعيت 
ن کارش حسابي خورد تو برجک طرالن هاي خوبي نصيب شهياد ميشه ، هرچند با اي

 اما براش مهم نبود ...
براي نهار رفتن رستوران خود هتلو قرار شد تا بعد از ظهر استراحت کنن ، البته به 

 دستور بزرگ خانواده تا ايشون بتونن به ماه عسلشون حسابي رسيدگي کنن ...
انقدر تابلو بازي در  اردشير بيچار هول شده بودو نمي دونست چي کار کنه ، خالصه

آورد که همه قانع شدن فعال" تا عصر بي خيال بيرون رفتن بشن ، دخترام رفتن 
اتاقشون ، اما شهياد ترجيح داد تو البي بمونه وشهريارم رفت طبقه آخر تا از جکوزي 

 استفاده کنه ...
خانو شب وقتي واسه شام دوباره کنار هم جمع شدن همه با لپاي گل افتاده اردشير 

قيافه خسته مهال مواجه شدن ، و تصميم گرفتن چيزي راجع به کنسل شدن قرار عصر 
 نپرسن ...

صبح طرالن وقتي از خواب بيدار شد حسابي اخماش تو هم بودو حالش گرفته بود، تا 
تونست تو سر مغز طنين کوبيد و گفت حاالم که اومدي اينجا خوابتو آوردي تا باالخره 

 ز تخت خواب بيرون کشيد اون بيچاره رو ا
 چه مرگته تو ؟ دوباره زده به سرت ؟ -
آخه تو اگه قرار بود گپه مرگه تو بياري اينجا خوب نمي اومدي ديگه ، مي ذاشتي مام  -

 به عشق حال خودمون برسيم 
 بميرم برات ، خيلي سوختي نه ؟ کور خوندي بچه ، عمرا " بذارم دست از پا خطا کني -
چشم تو هم که شده ها انقدر خوش مي گذرونم که تا عمر دارم هم يادتو به کوري  -

 بمونه هم خودم، حاالم پاشو بريم بيرون نياي خودم مي رما ...
 بدبخت نديد بديد ، وايسا اومدم .... -

 با هم آماده شدنو از اتاق زدن بيرون و رفتن سراغ مهال 
 در زدنو منتظر شدن تا در باز بشه ...

 به دختراي گلم، سحر خيز شدين ؟! به -
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دخترا جفتشون به اردشير سالم دادنو وارد اتاق شدن ، در واقع يه سوئيت بود که به 
 نظر زيبا هم تزئين شده بود ...

 ماماني خوبي ؟ -
 فدات شم طرالن جان خوبم ،ولي ظاهرا" تو از همه بهتتري  -
 سالم مامان .... -
 ت تو همه ؟سالم ، پس تو چرا اخما -
ولش کن مامان، شما که مي شناسيش چرا مي پرسي، از بچگي مثل برج زهرمار  -

 بوده، تازگي نداره که !
 وا طرالن خجالت بکش ... -
 خوب راست مي گم ديگه...  -
طرالن خانم حواست باشه ها ، اين طنين جان خيلي واسه من عزيزه ، نبينم سربه  -

 سرش بذاريا ...
ينو گفتو يه خنده مستانه سر داد ، بعدم طرالن يه ايش مخفيانه به اردشير اردشير ا

 گفتو زير لب غر زد 
 مامان تا کي قرار تو هتل باشيم هان؟ به خدا حوصلم سر رفت ... -
 منو مادرت به برنامه ريزي کرديم که به همه خوش بگذره ... -
 خوب چي ؟ -
به سنو سال مون بخوره و حسابي خوش منو مهال مي خوايم بريم جاهايي که  -

بگذرونيم ولي به درد شما جوونا نمي خوره ، شما هم باهم برين ، پسرا همه اينجا ها 
رو بلدن ، نمي ذارن بهتون بد بگذره ، اين دو سه روز حسابي کيف کنين ما کارو مي 

 ذاريم واسه اول هفته آينده ...
رذوق اومده بودو کيفش کوک شده بود طرالن که از اين پيشنهاد اردشير حسابي س

 سريع قبول کرد و طنينم براش فرقي نداشت واسه همين چيزي نگفت ...
به خاطر همين اردشير بالفاصله با شهياد تماس گرفتو موضوعو بهش گفت و قرارشد 

 دخترا برن تو البي و منتظر بمونن 
ل حجاب شد و لباساشم طرالن که منتظر بود تا پاش به اونجا برسه ، کال" بي خيا

چنگي به دل نميزد ، اما طنين ترجيح داد شالش سرش باشه ولي با بلوز شلوار لي 
 بيرون اومد... 
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ولي تيپي که پسرا زده بودن ديدن داشت ، به خاطر اينکه تابستون بودو بيرون هواش 
ه کگرم بود شهياد يه تي شرت نازک طوسي رنگ چسبون پوشيده بود با يقه اي باز و 

سينه برجستشو خوب به نمايش گذاشته بودو شلوارشم لي تيره بودو البته تقريبا" در 
 شرف پائين افتادن...

انواعو اقسام زيورآالت مردونه هم به سرو دستش آويزون کرده بود ، تو ايرانم 
وضعيتش از اين بهتر نبود اما ديگه اينجا گشت ارشادي نبود که بخواد گير بده و 

 با پول صداشونو خفه کنه ...مجبور بشه 
 

طنين از ديدن ظاهر شهياد خندش گرفت ،به نظرش اومد بيشتر شبيه آدمايي شده که 
 تو سيرک کار مي کنن ...

ولي وقتي نگاهش سمت شهريار کشيده شد دوباره قلبش بي هوا کوبيد ، تقريبا" 
ش دلبري شده بود تمامي اوقات شهريارو با لباس رسمي ديده بودو لي حاال واسه خود

... 
يه بلوز مشکي يقه هفت با يه گردنبند بلند نقره اي مردونه ، البته اين تنها چيزي 

بودکه هميشه تو گردنش داشت ولي بيرون نمي ذاشتش ، اما طنين اون گردنبندو 
 شبي که تو اتاقش رفته بود ديده بود ...

، ولي بيشتر از همه طرح  با يه شلوار مشکي اسپرت خوش دوخت و يه کفش مارک دار
 موهاش بود که حسابي متفاوت شده بود وخالصه کلي خواستني ترش کرده بود ....

بعد اينکه تيپ هاي جديد از دو طرف حسابي بررسي شد، شهياد جلو اومد روبه دخترا 
 گفت:

 خوب آماده اين ؟ -
 من که خيلي وقت آمادم ... -

 ند ...اما طنين جوابي ندادو روشو برگردو
به خاطر سفرهاي زيادي که اردشير به اينجا داشت همون اوايل براي خودشو پسرا 

ماشين خريده بود و تو پارکينگ همين هتل گذاشته بود ، ماشين که آماده شدو سوار 
شدن ، اول از همه طرالن زبون باز کردو حسابي از بي ام دبليو يي که سوارش بودن 

 يزي کرد ...تعريف کرد و تا تونست آبرور
درصد ماشينا شاسي بلندبودو مدل 11اونجا به خاطر آبو هوايي که داشت تقريبا" 

 جديد و اين چيزي بود که طرالن عاشقش بودو کلي هيجان زدش کرده بود...
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هر بارم يه ماشين شاسي بلند که تا حاال نمونشو تو ايران نديده بود از کنارش رد مي 
شهياد مي کردو ازش اسمشو مي پرسيد و کلي هم راجع  شد، با کلي ذوقو شوق رو به

 بهش نظر مي داد ...
 خالصه انقدر شلوغ بازي در آورد تا شهريار رو کرد بهشو گفت :

 طرالن از فردا هرجا خواستي بري با شهياد دوتايي برين  -
 طرالن که انگار تو همه جاش عروسي به پاشده بود با کلي اداو اصول جواب داد 

 باور کنين من از خدامه ... -
 طنين که ديد دوباره اوضاع داره به نفع اون دوتا ديونه پيش ميره سريع جواب داد 

نخير شهريار خان ما هر جابريم باهم ميريم ، به نظر من به جاي اين کار ، بهتره که  -
 طرالن يکمي آرووم تر باشه تا شمام سردرد نگيرين ...

 ن جا خورد، باشه اي گفتو روشو از اونا گرفت ...شهريار که از حرف طني
تا قبل از ظهر تقريبا" بيشتر شهرو دور زدنو دخترام کلي چيز جديد از چشمشون 

 گذشت ...
بعد اولتيماتوم شهريار طرالنم آرووم شده بود ولي قهر نکرد ، اصوال" نه از چيزي بدش 

 ..مي اومد نه ناراحت مي شد، مگه در مواقع خيلي خاص.
براي نهارم رفتن يه رستوران امريکايي و بعدم برگشتن هتل و قرارشد عصري برن 

 ساحل ...
وقتي رسيدن ،طرالن از بس آب خورده بود ديگه نتونست خودشو نگه داره ،واسه 

همين کارت اتاقو از طنين گرفتو سريع رفت باال و شهيادم رفت تا ماشين بده که 
 پارکش کنن 

 طنين ... -
 ن که پشتش به شهريار بود با شنيدن اسمش اونم از زبون شهريار خشکش زد طني

 بله ... -
 مي ياي بريم تا داروخانه و برگرديم ؟ -

 طنين آب دهنشو قورت داد و نمي دونست چي بگه 
 طرالن نگران مي شه ... -
 نمي شه ، بهش زنگ بزن بگو داريم باهم ميريم بيرون  -
 باشه ... -
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واسه طرالن پيام فرستاد ولي نگفت با شهريارميره وگرنه هميجا جلوي در هتل طنين 
 دارش مي زد 

 از يه طرفم مونده بود چي شده که شهريار ازش خواسته که باهم تنهايي بيرون برن !!!
 بريم ، من آمادم... -

 ششهريار که سرشو پائين انداخته بود با حرف طنين سرشو باال آوردو به صورت ناز
 نگاهي انداختو جلو جلو راه افتاد ...

 دما و رطوبت هوا خيلي باالبودو اين موضوع طنينو کالفه کرده بود ...
 شهريار خان باهام کاري داشتين که خواستين باها تون بيام؟ -

 شهريار چشماشو تنگ کردو به صورت سرخ شده طنين نگاهي انداخت 
 اره ... -
 خوب چي ؟ -
 ها گذاشتن اون دوتا با هم مشکل داري ؟چرا با تن -
مادرم فعال" حواسش به خودشم نيست ، من واسه طرالن نگرانم ، در ضمن يعني مي  -

 خواين بگين از اخالق برادرتون خبر ندارين ؟
 شهريار پوزخندي زدو گفت:

 يعني مي خواي بگي تو هم از شيطنتاش بي نصيب نبودي؟ -
اين موضوعو به مسخره بگيره ، فکر مي کرد الاقل باعث  طنين باورش نمي شد شهريار

 بشه به فکر فرو بره ...
 شما چي فکر مي کنين؟ -
 سوال منو با سوال جواب نده ... -
 چرا ؟خوب مي خوام بدونم نظرتون در مورد منو برادرتون چيه؟ -
 اضي نيستم ،نظرم که در مورد شهياد که کامال" مشهوده، حتي به هم کالمي باهاشم ر -

 مي بيني که ...
 و در مورد من؟ -
 تو...خوب به نظرم ...  -

انگار داشت تو ذهنش حالجي ميکرد که نظر واقعيش از ديد اون پنهون بمونه و از يه 
 طرفم دوست داشت نظري بده که به ايده هاش نزديک باشه ...

تماد به نفست باالست فکر مي کنم با بقيه فرق چنداني نداري ؛ فقط يه مقدار اع -
 شايد مثل بقيه دخترا سريع اسير نشي اما ...
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 ديگه کافِي ، کامال" با نظرتون موافقم مي دونين چرا ؟ -
 شهريار سرشو به سمت چپو راست متمايل کرد يعني که خودت بگو ...

چون همين که به شما اعتماد کردمو باهاتون اومدم ، نشون مي ده منم کم ظرفيتم ،  -
چون شمام دقيقا" مثل همه مردا هستينو به زن فقط به چشم کسي که آفريده شده تا 

 نياز شما هارو بر طرف کنه نگاه مي کنين ...
شهريار بهش بر خورد اما ظاهرشو بي تفاوت نشون داد ، اگه تمومه خصوصيات بدو 

اما  داشت اما هيچ وقت به يه زن به اين ديد نگاه نمي کرد يعني خودش نمي کرد
کامال" مي فهميد بقيه دخترا تنها به اين ديد باهاش بر خورد ميکنن ، کاري که تا حاال 

 فعال" طنين انجام نداده بود ...
طنين مسير رفته رو برگشت با اينکه تو دلش نگران بود که مبادا راهو گم کنه، اما 

 نه ...ترجيح مي داد خودش برگرده تا ازاون آدم متکبر بخواد که همراهيش ک
شهريار اما هنوز روش به سمت طنين بودو رفتنشو نگاه مي کرد ، چند بار اومد که بگه 

صبر کن باهام برگرديم ممکنه گم بشي، اما منت کشي به هيچ وجه تو ذاتش نبود، 
 فقط ايستادو رفتنشو نگاه کرد...

ت داروخونه گرفبعد اينکه طنين کامال" از ديدش دور شد رفتو چيزايي که الزم داشتو از 
، اصال" از شامپو و صابون هايي که خود هتل ميذاشت استفاده نمي کرد ، به هر حال 

 حساس بود ديگه ،ممکن بود پوست عزيزش آسيب ببينه ...
 
 

طرالن يه نيم ساعتي منتطر طنين بود اما خبري ازش نشد ، داشت کم کم دلواپس مي 
 شد که طنين در زد 

 ؟ وا طنين کجا بودي -
 برو کنار حوصله ندارم ... -
 فداي سرم که نداري ، جواب منو بده کدوم گوري بودي؟ -
 هيچي داشتم توالبي دنبال آدرس مرکز خريداشون مي گشتم ... -
 خوب اين ديگه بق کردن داره ؟ -
 يه نفر مزاحمم شد ، واسه همين اعصابم بهم ريخته ... -
هم ببرن ، گنده دماغ ، خوب تو هم جوابشو مي مرده شوره خودت با اعصابتو با -

 دادي نمي مردي که ...
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 اون وقت مي شدم تو که ، ديگه طنين نبودم...  -
 دلتم بخواد مثل من باشي بيچاره ... -
 باشه اصال" هرچي تو مي گي ، فقط الل شو مي خوام بخوابم  -
 اميدوارم خواب به خواب بشي ... -

شيد و مالفه رو تا روي سرش باال آورد ، ديگه حال کل کل کردنم طنين رو تختش دراز ک
 نداشت ...

 
 بود که بيدارشدو ديد طرالن نيست ... 7طرفاي 

 
 سريع آماده شدو رفت پيش مهال ...

 
 سالم اردشير خان ، طرالن اومده اينجا ؟ -
 اره دخترم بياتو پيش مادرت نشسته ....  -

 خمي به طرالن کردو نزديک مادرش شد وقتي وارد شد فقط يه ا
 
 مامان خوش مي گذره ديگه ؟ ياديم از ما نمي کني ديگه ... -
 

 مهال سر طنينو تو بغل گرفتو بوسيدش 
 
فداي اين دلت بشم که زود به زود واسم تنگ مي شه ، اره خوش مي گذره نگران  -

 نباش ...
 بچه ها راستي لب ساحل رفتين ؟ -
 ره االن بريم ، مياين باهم بريم ؟نه قرا -
شما ها برين ،منو مهال بايد بريم دارو هاشو بگيرم بعدا" مي يايم پيشتون، به پسرا  -

 خبر دادين ؟
 ظهر که گفتيم واسه عصر آماده باشن، نمي دونم هستن يا نه ميرم ببينم  -
 طرالن مي ري تو اتاق کيف دستي منم بيار -
 باشه ... -
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تي رسيد دم اتاق شهريار حس خوبي نداشت ، خيلي ازدستش دل خور بود ، طنين وق
 اما مجبور بود در بزنه ...

 طنينم ، مي شه درو باز کني؟ -
 االن مي يام ... -

شهريار ظاهرا" تازه دوش گرفته بود و حوله رو دور خودش پيچونده بود و داشت 
 موهاشو خشک مي کرد 

 بياتو ... -
 واسه کي حاضرين که بريم ؟ نه ممنون ، -
 بيا تو تا آماده بشم ... -
 همينجا منتظرم ، لطف کنين زودتر بياين -

 شهريار دست طنينو گرفتو مجبورش کرد که بياد داخل
 چي کار مي کني ؟ بيرون راحت ترم ... -
 وقتي يه حرفي بهت مي زنم مثل بچه آدم گوش بده... -
 ر شما باشن؟کي گفته همه قراره تحت ام -
 

 شهريار پوفي کردو دست تو موهاش برد ...
 
اون پسره الدنگو نديدي، احمق فقط کافي بود درو مي بستم ، همينجا دخلتو مي  -

 آورد 
 
 مگه واسه تو اهميتي داره ؟ -

شهريار قلبش تيرکشيد، مي تونست بگه اگه نبود که نمي گفتم ،نه نميشد ديگه ، 
 زبونش نمي چرخيد

معلومه که نه مهم نيست، ولي ممکن بود آبروريزي بشه ، اصال" حالو حوصله ندارم  -
 اينجا از اين مسائل داشته باشم ...

 پس لطفا" زود باشين ،بچه ها منتظرن ... -
شهياد رفته بيرون ، طرالنم مهم نيست مي تونه منتظر بمونه ، من بايد با آرامش  -

 موهامو خشک کنم 
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ر همش بهونه بود، اينجا که ايران نبود تا يه پسر يه دخترو ببينه بخواد حرفاي شهريا
نزديکش بشه ...ولي طنين با توجه به چيزايي که قبال" از عربا شنيده بود حرف شهريارو 

 باور کرد ، يعني تقريبا" باور کرد، خودشم بدش نمي اومد اونجا بمونه ...
 ب شاخ دربياره ...شهريار مشغول شدو طنين نزديک بود از تعج

 پيشه خودش گفت : يعني يه آدم مي تونه انقدر بي حياباشه !؟
وقتي ديد شهريار اهميتي به حضور اون نمي ده و داره با خيال راحت لباس مي پوشه 

 ، خودش روشو برگردوند ...
شهريارم بعده چند دقيقه بي هوا برگشتو يه نگاهي به چهره سربه زير طنين انداخت ، 

ش خودش گفت ، حاال اگه يه دختر ديگه بود دوتا چشم داشت چهار تا ديگم قرض پي
 مي گرفتو اين صحنه کم نظيرو از دست نمي داد...

بعده اينکه لباس پوشيدو آماده شد، شيشه عطرم برداشتو باهاش دوش گرفتو طنينو با 
 اون بومست کرد ...

 بريم ... -
 رد، فقط راهشو کشيدو رفتطنينم ديگه تو رويه شهريار نگاه نک

وقتي رسيدن لب ساحل ، طرالن ديگه منتظر نشد تا طنينو شهريارم برسن ، فقط 
 دويدو خودشو به آب زد ...

خورشيد داشت غروب ميکردو به خاطر اينکه لب آب بودن صحنه زيبايي شده بود، 
ودکه ي بطنين بي هوا بغضش گرفت ، آخرين باري که لب درياي شمال رفته بودن وقت

 محمد زنده بود و واسه تعطيالت عيد رفته بودن ويالي دايي منصور...
 طنين با ياد آوري اون سفر بغضش عميقتر شدواشکاش سرازير...

يه نيم ساعتي بود که بي هيچ حرکتي اونجا ايستاده بودو به اوفول خورشيد نگاه مي 
 کرد، طوري که اصال" به دوروبرش نگاهي هم ننداخت ...

 غروب قشنگي نه ؟ -
 ولي خيلي دوستش ندارم، ساحل خزر مهربون تره ... -
 ولي نظر بقيه يه چيز ديگس ...ساحل اينجا جز قشنگترين ساحالس -
 واسه من قشنگي اونجا واسه خاطره اي که ازش دارم ... -

 شهريار با خودش فکر کرد حتما" مسئله عشقو عاشقي بوده که طنين راجع بهش با اين
 احساس حرف ميزنه ...
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اينا همش بچه بازي يه روز به همه اين خاطره هاي مي خندي ، هيچ کس ارزش  -
 گريه هاي آدمو نداره ...

 اما خاطرات پدرم بچه بازي نيست ، اونا واسه من خيلي با ارزشن -
شهريار اخماشو تو هم کرد، باورش نمي شد به خاطر پدرش اينطور مغموم شده باشه، 

حااليادش نمي اومد واسه کسي گريه کرده باشه ، اونم به خاطر کسي که ديگه تا 
 نيست...

روشو از طنين گرفتو اونم به فکر فرورفت ، يادش اومد آخرين باري که گريه کرده بود 
وقتي بود که مستانه روبه خاک سپردن، اون روز اشک ريخت، اما پدربزرگش سيلي 

 بدي به گوشش زدو گفت :
 رد اونم از خاندان نياکان هيچ وقت حق نداره گريه کنه فهميدي ؟يه م -

اون موقع پدربزرگ نفهميد که با اين سيلي دنياي يه پسر بچه رو زيرو رو کرد، به خيال 
خودش خواست که شهريار مردباربياد،بار اومد، مرد شد، اما با افکارو عقايد پوچو 

 اط...توخالي، مغرور و بدون هيچ حسي ، مثل يه رب
شد مثل يه انساني که تو دنياش ، آدماي محدودي اجازه داشتن حتي نفس بکشن، 

بيزار شد از هر نوع ضعفي ، نمي دونست حتي مردام بعضي وقتا واسه اينکه از 
خشکي زياد نشکنن مجبورن انعطاف داشته باشن ، يا حتي بعضي اوقات اجازه بدن 

 که اشکشون سرازير بشه ...
خاطر افکار مريضش ناخودآگاه فقط حرفاي آدمايي که شبيه خودش بعدا" هم به 

 بودونو قبول مي کردو از اونا الگو ميگرفت...
آخرين ضربه رو هم از يه انساني که فقط اسم يه معلمو يدک مي کشيد خورد، استاد 

 دانشگاه شون بود ، تحصيلکرده يکي از دانشگاه هاي فرانسه ...
 ود ،اما در باطن يه انسان پستو حقيربود...به ظاهر انسان متشخصي ب

سرکالس افکارشو زياد بروزنمي داد، اما تو ميتينگ هاي شبونش از دانشجوهايي که 
بيشتر زمينه پذيرش اين افکارو داشتن دعوت ميکردو سعي مي کرد عقايد پوچو بي 

 معني خودشو القاءکنه...
شيطان پرستي رو بين جووناي  عضو يه گروهک زيرزميني بود که سعي داشتن افکار

 کشوراي جهان سومي رواج بدن ...
اول سعي مي کردن جوونا رو نسبت به مسائل احساسي شون سرد کنن، يعني نسبت 

 به خونه وخونواده ، بعدم نسبت همه آدماي ضعيف تر از خودشون بدبين ...
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جو ها عدم همه مسائل اعتقادي رو زير سوال مي بردنو تو توجيح سوال هاي دانش
 اثبات ظاهري خدا و دين و بهونه مي کردن 

 بهشون تفهيم مي کردن عقلو منطق بايد جايگزين خرافه پرستي و تقليدو بگيره...
استاد ازشون ميخواست به کسي که از روي نداري و فقر دست به سمتشون دراز مي 

 کنن بيراز باشن ...
 ه اي به خطر نندازن ...و هيچ وقت هدفو و منفعتشونو به خاطر کس ديگ

البته خيلي ها همون اول از دورو برش مي رفتن، اما خيلي ها هم شبيه شهريار که از 
هر نظر پشتشون خالي بود و در واقع براي توجيح کبرو غرورشون يا بعضي هام براي 

 بي بندو باريشون از افکارو عقايد اون حمايتو پيروي مي کردن ...
اداتو شرعو عرفو زير پا گذاشتن وشدن يه سگ کثيف مثل خودش تا جايي که همه اعتق

... 
شهريار اون اويل کشته و مرده اون شخص شده بود، طوري که کپي برابر اصل اون 

 بودو جاي خالي شو هر جا که اون نبود پر مي کرد ...
بعد ها هم بعد عظيمت مجدد استاد به فرانسه خودش رئيسو حامي اون جلسات شد 

... 
حاال يه مدت بود اوضاع فکريش بهم ريخته بود ، با اينکه به ظاهر از افکارو نظراتش 

راضي بود يا همچنان مسر به ادمه اون جلسات اما حس مي کرد يه جاي کار داره مي 
 لنگه ...

قبال" اگه هر هفته نمي رفتو حرفاشو نمي گفتو بهش تکيه نميکرد حس انساني رو 
 کرده، اماحاال نمي رفتم زياد ناراحت نبود...داشت که يه چيزي رو گم 

از خودش بيزار شد ، اصال" تازگي هاي فقط يه جاي ديگه آرامش مي گرفت، چه بد!!! 
 به نظر خودش که افتضاح بود...

 با خودش گفت اين يعني من دارم تغيير مي کنم، نمي خوام ...از تغيير بيزارم ...
اشو بازو بسته کردو دوباره به صورت طنين من خود شهريارمو دوست دارم ، چشم

نگاهي انداختو بي اختيار بعد اينهمه سال چشماش هر چقدر هم کم ولي مرطوب شد 
... 
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شهريار با تمام وجودش دوست داشت اتفاقي بي افده که از طنين بيزار شه ، اما فعال" 
سبت به که هرچي پيش ميرفت بيزار که نمي شد هيچ، لحظه به لحظه احساسش ن

 اون بيشتر دچار تغيير مي شد 
طنين ... طنين بيا اينجا ، ببين اينا چقدر قشنگه يه ساعت داري با خورشيد دردو دل  -

 مي کني ؟
 طرالن يه عالمه گوش ماهي جمع کرده بود و ذوق زده اونا رو به سمت طنين گرفته بود 

 باشه االن مي يام ... -
 اردشيرم پيدا شد ، اما خبري از شهياد نبود... چند دقيقه بعد سروکله مهال و

 شهريار بابا شهياد نيومده ؟ -
 نه پدر ، براي چي دنبالشين مي دونين که کجاست ... -

اردشير آب دهن شو قورت دادو ترجيح داد سکوت کنه ، حتي فکر جايي که اون رفته 
 بودم هم پشتشو مي لرزوند ...

 برم آکواريم ، خيلي تعريفشو شنيدم ... اردشير خان من دلم مي خواد -
 اي شيطون ، تو از کجا تعريفشو شندي ؟ -

طرالن حسابي دستو پاشو گم کرده بودونمي دونست چي بگه، ديروز شهياد حسابي از 
 اونجا براش گفته بودو قول داده بود امروز ببرتش ، که يهو غيبش زده بود 

 باشه ميريم، از دست اين شهياد ... -
اينبار همه پشت بنز اردشير نشستنو بازم تعريفو تمجيد طرالن شروع شد، اما اينبار 

 يکمي کمتر سرو صدا کرد ...
آکواريوم بزرگي که طرالن ازش حرف مي زد نزديک برج بلند شيخ محمد بود ،يکي از 

 بزرگترين برجاي خاور ميانه 
 قص آبم اجرا مي شد از خوش شانسي اونا ظاهرا" امشب روي درياچه مصنوعي ر

يه درياچه مصوني ساخته بودن کنار مرکز خريد که روش يه پل سنتي کارشده بود و 
وسطشم مسقف بود ، که يه عده اي هم عالوه بر کسايي که کنار رود مي ايستنو رقصو 

 تماشا مي کنن بتونن از باال هم اون زيبايي رو ببينن ...
ها رفتن روي پل ، همون جايي که مسقف شده  مهال و اردشير پائين موندن ولي بچه

 بود ايستادن و منتظر تا نمايش شروع بشه ...
 جمعيت بي داد مي کردو تقريبا" جاي خالي نبود ...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – اشک هایم دریا شد

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 2 8 

 

طرالن نزديک نرده هاي چوبي ايستاد و دوربين به دست لحظه شماري مي کردکه 
 دوباره مي نواختن برنامه شروع بشه ، ظاهرا" بعد هر اجرا نيم ساعت توقف بودو 

شهريار که از عصر حسابي درگيري ذهن پيدا کرده بود نزديک طنين شدو کناره گوشش 
 گفت :

 اينجا خيلي شلوغه اعصابم خورد ميشه ... -
طنين مظلومانه نگاهي به چشماي خمار شهريار انداخت و سعي کرد علت اين بهانه 

 جويي شهريارو بفهمه ...
 نيم؟خوب مي گي چيکار ک -
 بيا اينطرف تر ، اينجا خلوت تره، الزمم نيست کامال" از باال نگاه کني  -
 باشه ... -

شهريار طنينو به سمتي که جمعيت کمتر بود راهنمايي کرد ، طنينم با صداي بلند به 
طرالن گفت که يکمي اون طرف تر منتظرشه ، طرالنم که مست اطرافش بود باشه اي 

 يلمبرداريش شد ...گفتو دوباره مشغول ف
 وقتي باهم تنها شدن ، دوباره شهريار سرشو نزديک طنين کردو گفت:

 هيچ وقت از شلوغي اينحا و مرداي عرب خوشم نيومده ... -
 چيزه جديدي نيست ، شما تقريبا" از هيچ آدمي خوشت نمي ياد  -

 اومد که طنينشهريار با خودش فکر کرد اين ديگه بي انصافيه اما ازيه طرفم خوشش 
 افکارو عقايدشو خوب فهميده ...

بعد دوسه دقيقه اي ، موزيک نواخته شدو آبي که از فواره ها بيرون مي زد با ريتم 
 آهنگي که از مايکل جکسون زده شد شروع به رقصيدن کرد...

صحنه خيلي زيبايي بود، جزمعدود چيزايي بود که از وقتي پا تو اين کشور شيخ نشين 
بودن براي طنين جذابو شيرين بود، با اوج گرفتن آهنگ و باال رفتن بيش از  گذاشته

حد آب يه تعدادي براي ديد بهتر به سمت اونا اومدنو جا براي طنينو شهريار کمتر شد 
... 

اين وسط يه جوونه عرب دشداشه پوش که به ظاهر طنين توجهشو جلب کرده بود به 
 فضاي خالي بين شهريارو طنينو پر کنه  اونا بيش از حد نزديک شدو سعي کرد

شهريار وقتي اين صحنه رو ديد حسابي کفري شد، حاال درست بود که خودش زيادي 
به طنين نزديک نمي شد، اما سرشم مي رفت نمي ذاشت اون مرد عرب دستش به 

 تنها دليل آرامش اين روزاش بخوره ...
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 بيا اين طرف ... -
 چرا؟! -
 نگفتم وقتي يه چيزي مي گم گوش بده ، بيااين طرف تر هزار بار بهت  -
 اما من جام راحت ... -
 به درک ، همين جا وايسا ، اين مرداي عربم بد کيسي نيستن  -
 

طنين اخماشو تو هم کردو يه نگاهي به دورو برش انداخت ، چيز خاصي توجه شو 
ز شهريار بي غيرت اداي جلب نکرد اما براش جالب شد اين دومين باري بود که امرو

 آدماي با غيرتو در مي آورد...
 
تو مشکل داري جناب ، اينجا همه حواسشون به کارخودشون ، مطمئن باش کسي به  -

 من نگاهم نمي کنه ...
طنين داشت با حال دلخوري و قهر جواب شهريارو مي داد که آخرين قطعه آهنگ هم 

 نواخته شدو اجرا تموم شد ..
 

وقع به خاطر جمعيت زياد ، افرادي که اون دورو بر بودن براي اينکه سريع تر همون م
خارج بشن به سمت خروجي هجوم آوردن ، اون پسره عربم فرصتو غنيمت شمردو 

 خودشو به طنين نزديک کرد ...
 

 شهريار اينبار بي کار نموندو تو آخرين لحظه طنينو به سمت خودش کشوند ....
 

خودش اومد حس خاصي داشت ، شهريار اينکارو انقدر سريع انجام داد طنين وقتي به 
 که زمان هيچ عکس العملي رو براش نذاشته بود ...

 
تموم تنش گرم شده بودوحاال گرماي تن شهريارم با عطري که زده بود مخلوط شده بود 

 و داشت اونو ديونه مي کرد 
 

چ حرکتي رو نداره ، چقدر بد که حس مي کرد تموم عضالتش منقبض شده و قدرت هي
 نمي تونست خودشو کنار بکشه ...
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 با خودش گفت : خيلي ضعيف النفسم ...

 
صد بار تصميم گرفت که عقب گرد کنه ، اما با آخرين حرکتي که جمعيت کرد ، اوضاع 
وخيم ترم شد، شهريار دستشو پشت کمر طنين انداختو اونو بيشتر به سمت خودش 

 ه کار از کار گذشته بودو حاال کامال" تو آغوش شهريار بود ...کشيد ، ديگ
 

از نظر طنين اين ديگه ته ماجرا بود ، خون داشت خون شو مي خورد ، از يه طرفم 
 قدرتشو نداشت کنار بشکه ...

 
 شايد اين حالت دوسه دقيقه اي بيشتر طول نکشيد ، اما دنياي جفتشو نو زير رو کرد 

 
اولين بار تو همچين حالتي قرار مي گرفت ، حتي نمي دونست االن که  شهريار براي

 طنينو بغل گرفته بايد چيکار کنه يا حتي بعدش ...
 

ولي براش حس شيريني بود و دلش مي خواست جمعيت حاال حاال ها کنار نرن تا 
 بتونه همچنان تو اون حالت باقي بمونه ...

 
چيه ؟ فقط داشت به گرم شدن تن خودشو  دوست نداشت فکر کنه االن حس طنين

 باالرفتن ضربان قلبش دقت مي کرد...
 

چيزي که براش خيلي جديد و دلچسب بود ، اما غافل گير شد، طنين سرشو تو يه 
لحظه کوتاه روي شونه شهريار گذاشتو يه نفس عميق کشيد و با اين کارش نفس 

 شهريارو گرفت ...
 

ه مي شه ، ته مونده اکسيژن توي ريه هاشو هم مصرف شهريار حس مي کرد داره خف
 کرد، اما صورتش داشت رو به کبودي ميرفت 

 
 طنين ...طنين کجايي ؟ -
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طنين که انگار از يه خواب يا روياي شيرين بيرون اومده باشه ، سريع سربلند کردو تو 
د ، يه نگاه آخرين لحظه با چشماي مرطوبو تب دار چشماي خمار شده شهريارو نگاه کر

داغو سوزنده با تموم احساسي که داشت ،بعدم خودشو کنار کشيدو سمت صدا رفت 
... 
 
 اينجام طرالن ، بيا اين طرف... -
 

شهريار با رفتن طنين دوباره به حالت عادي برگشت اما ظاهري ، ولي درونش غوغايي 
 شد که ممکن بود همه چي شو نابود کنه ...

 
ن پل ديگه تو روي هم نگاه نميکردن ، انگار طبق يه قانون نانوشته وقتي رسيدن پائي

 قرار گذاشته بودن اون لحظه رو ناديده بگيرن و به روي هم نيارن ...
 
 طرالن جان حسابي فيلم گرفتي ديگه ؟ -
 بله اردشير خان ، خيلي قشنگ بود مرسي... -
 شما چي طنين جان؟ لذت بردي؟ -
 

از ته دل کشيد، مي تونست بگه يکي از قشنگترين لحظات  طنين يه نفس عميق
عمرمو داشتم !؟ اما اين يه راز بود يه راز سر به مهر که شايد تا عمر داشت ممکن بود 

 جرات نکنه حتي براي خودش بازگوش کنه ..
 
 بله ،ممنون عالي بود... -
 موافقين بريم شام بخوريم ؟ -

 رون هتل خوردن همه موافقت کردنو امشب شامو بي
 

 وقتي رسيدن هتل ، طنين يه سره به تختش پناه بردو چشماشو بست ...
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هزار بار اون چند دقيقه شيرينو تو ذهنش مجسم کرد ، اما هر بار که غرق لذت مي شد 
حس گناه تموم تنشو پر مي کردو احساساتشو به سخره مي گرفتو اونو يه دختر هوس 

 ران مي خوند ...
 

سرازير شد چه حس بدي داشت ، تو اون موقعيت واقعا" توان کاره ديگه اي  اشکش
رو نداشت حاضر بود به جاي اين همه سال پاکي جزاي اون گناهو به جون بخره ، اما 

 تو آغوش شهريار که مي دونست فرسنگها ازش دوره آرووم بگيره...
 

 خشه ..با خداي خودش حرف زد ، گريه کردو ازش خواست که اونو بب
 

توبه نکرد چون شک داشت که بتونه در برابر اين حس مقاومت کنه ، ولي به خودش 
 قول داد تا اونجا که مي شه ازش دورباشه که موقعيتي دوباره ، به وجود نياد ...

 
طرالنم تو تختش دراز کشيده بودو داشت به جايي که شهياد بودو مطمئنا" خوش مي 

 گذروند فکر مي کرد ...
 

 نيم ساعتي گذشتو گوشيش صداکرد و يه پيام از شهياد براش اومد 
 
 مي توني بياي تو اتاقم؟ -

قلب طرالن از جا کنده شده ، از يه طرف داشت جون مي داد که يه لحظم شده کنار 
 شهياد باشه از يه طرفم مي دونست رفتنش عواقب خوبي نداره ...

 
 بيام چي کار ؟ -
 م دعا بخونيم ...بيا اينجا باه -
 مسخره ... -
خوب يه پسر به نظرت اين وقت شب واسه يه دختر براي چي پيام مي ده که بياد  -

 پيشش...
 واسه چي؟ -
 بيا يکم باهم باشيم ... -
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طرالن با ديدن اين جمله تموم تنش گر گرفت ، هميشه مي ديد که شهياد نسبت 

ي کرد براي چزوندن طنين اين کارو مي کنه، بهش توجه نشون مي ده اما بيشتر فکر م
 اما االن که ازش خواسته بود بره پيشش اگه مي تونست باسرمي رفت...

 
 نمي شه ... -
 ديونه ، چرا نمي شه؟ -
 مي ترسم طنين بفهمه ... -
 خوب بفهمه به اون چه ؟ زودباش بيا ،همين االن  -
 

و ع تصميم شو گرفت،يه بالش زير مالفه گذاشتطرالن که فقط منتظر يه تلنگر بود ، سري
 با کمترين صداي ممکن خودشو به اتاق شهياد رسوند 

 
 در زدو منتظر شد که شهياد دور باز کنه 

 
چشمش از چيزي که مي ديد داشت از حدقه بيرون مي زد ، تقريبا" چيزي تنش نبود 

... 
مدرن نگاه مي کنه محو يه نفس عميق کشيدو مثل کسي که به يه تابلو نقاشي 

 تماشاي اندام ورزيده شهياد شد
 
 نمي خواي بياي تو خوشگله ؟ -
 چرا ..چرا ، خوب اون هيکل گنده رو بکش کنار ديگه...  -
 اي به چشم ... -
 

طرالن وارد اتاق شدو اولين چيزي که توجه شو جلب شيشه هاي شيک مشروب بود 
... 
 
 اينا چيه شهياد؟ -
 عزيزم واسه سرگرمي گذاشتم ؟ هيچي -
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 يعني باهاش بازي مي کني ؟ -
 نه خوشگله باهاش سرمو گرم مي کنم...  -
 

شهياد اينو گفتو همراه با خنده گوشه لبش يه کمي از شراب قرمز که چشم هر بيننده 
 اي رو خيره مي کرد براي خودش ريختو يه نفس سر کشيد

 
 مي خوري ؟ -
 ..تا حاال نخوردم. -
 مي خواي امتحان کني؟ -
 بدم نمي ياد... -
 

 شهياد تو همون گيالسي که واسه خودش ريخته بود يکمي هم واسه طرالن ريخت
 
 کم بخور ، ممکنه ظرفيتت پائين باشه، حالت بد بشه ... -
 

 طرالن يه خنده سر خوش کردو گيالسو به دهنش نزديک کرد...
 
 چقدر تنده؟ -
 نيست... تلخ ، تند -
 اما کيف مي ده ... -
 

 طرالن بقيه محتويات گيالسو آرووم آرووم خوردو حس کرد سرش داره گرم مي شه ...
 

 شهياد جلو اومدو کنار گوش طرالن گفت :
 
 تا حاال با کسي بودي؟ -
 

 طرالن با ترس به چشماي شهياد نگاهي کردو گفت :
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 نه ... -
 منم باور کردماره معلوم ، تو گفتي  -
 اين ديگه مشکله خودته... -
 حاال اونارو ول کن، بيا اينجا ... -
 

 شهياد دست طرالنو گرفتو يه بوسه داغ روش نشوند ...
 

طرالن چند باري نزديک فرزاد شده بود ، يکي دوباري هم خونش رفته بود، اما کار به 
خالي نبودن عريضه انتخاب شده جاي خيلي باريک نکشيده بود ، در واقع فرزاد واسه 

 بود وگرنه اصال" باب ميلش نبود ...
 

آخه شهياد کجا و فرزاد کجا ، چشماي عسليو قد و قواره و عضالت تو هم پيچيده 
 شهياد کجاو اون فرزاد به قول دوستاش ريقو کجا ...

 
  شهياد ازهر نظر باب طبعش بودو اين فرصت براي نزديک شدن به اون عالي بود

 
 چه بوي خوبي ميدي شهياد... -
 تعريف با حال تري بلد نبودي؟ -
 مثال" چي؟ -
 مثال" ...مثال" چه چشماي نازي داري يا عجب لباي خوشگلي داري ... -
 

طرالن وقتي کلمه لباي خوشگلو شنيد نا خود آگاه توجهش به لباي تب دار شهياد 
 لباش حرف نداره ...جلب شد ، پيش خودش گفت راست مي گه خدايي 

 
 بعدم نگاهش دوباره سمت لباي اون چرخيد

 
 خوب برانداز کردي؟ نظرت چيه؟ -
 عالي ، حرف نداره ... -
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 شهياد دوباره لباشو به گوش طرالن نزديک کردو گفت:
 
 تا حاال کسي بهت گفته خيلي لوندي ؟ -
 تا لوندو چي تعريف کني ؟ -
 

ز زبون شهياد راجع به زيبايي و شيطنت چشماش بيشتر مي خواست بااين حرف ا
 بشنونه ...

 
اينکه خيلي ناز مي خندي ، يا چشمات آدمو مست مي کنه ،يا لحن صدات آدمو داغ  -

 ميکنه...
 اوف ... تو ديگه داري زيادي شلوغش مي کني ، اين خبرام نيست -
 

خوابيدو طرالنو به طرف شهياد وقتي ديد داره به هدفش نزديک مي شه روي تخت 
 خودش کشيد ...

 
بيا ببينم شيطون مي خواي منو ديونه کني ، من ديونه خدايي هستم ،الزم نيست  -

 برام ناز کني 
 

 طرالن خنده پسر کشي کردو رو صورت شهياد خم شد... 
 

ود م از خشهياد انقدر وارد بودکه دختري رو که تازه کاره رو سريع آماده رزم کنه ،البته کر
درختم بود ، طرالن خيلي راحت تر از چيزي که شهياد تصورشو ميکرد خودشو تسليم 

 کرد 
 

 دوسه ساعتي کنار شهياد بود ،ولي ديگه کم کم بايدمي رفت...
 
 کجا ؟ -
 برم ديگه ، ممکن کسي بويي ببره ... -
 بازم مي ياي؟ -
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 تا ببينم ... -
 تا دوباره بخوامت ... -
 بابا فکر کردي الکي ؟ برو -
 نيست ؟ -
 دفعه بعد نشونت مي دم خيلي هم الکي نيست ، فعال" بايد برم ... -
 باي .... -
طرالن سر خوش از کيفي که کرده بود، برگشت به اتاقش، درظاهر که طنين خواب  -

 بودو چيزي از غيبت اون نفهميده بود...
 

ده بود سحر خيز شدو از تختش بيرون طنين واسه اينکه شب به نسبت زود خوابي
 اومد ...

 
 يه دوش اساسي گرفتو اينبار نوبت اون بود که بخواد طرالنو توخواب سکته بده ...

 
 بيدار شو ديگه خبرت ... -
 طنين ولم کن حال ندارم ... -
 مگه کوه کندي ؟ پاشو تا جوون مرگت نکردم  -
 ا نيستي ...برو بابا دلت خوشه ... مال اين حرف -
 طرالن ... -
 

طرالن چشماشو ريز کرد به صورت طنين نگاه کرد ...، از اين لحن طنين انقدر تعجب 
 کرده بود که حد نداشت 

 
 جونم ... -
 تو فرزادو خيلي دوست داري ؟ -
 ببخشيد ... -
 به سوال اين آسوني هم نمي توني درست جواب بدي ؟ -
 ببيني تا دوست داشتنو تو چي  -
 منظورم اينکه عاشقشي ؟ -
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 طرالن بي هوا خنديد ....

 
 برو بابا عشق چيه ، معلومه که نه ، اون فقط يه سرگرمي بود همين  -
 يعني چي ؟ مگه مي شه ! -
 به نظرم اين حرفا مسخرس ، از اسارات بيزارم عشق يعني اسارت ... -
 

اما از نظر اون عشق يعني اوِج پرواز روح  طنين با خودش فکر کرد عجب تعبير جالبي ؛
 ،براي اون عشق به هيچ وجه نمي تونست اسارت روحو جسم باشه ...

 
با خودش گفت دارم با کي حرف مي زنم ، کسي که عشقوبه اسارت تشبيه مي کنه 
 اصال" هم فکر خوبي نمي تونه باشه ، به نظرش با خودش فکر مي کرد بهتر بود ...

 
بحونه اساسي که اون روز نوشه جون کردن ، اردشير به بچه ها پيشنهاد داد تا بعد از ص

 برن و اين سرزمين روياي رو از نزديک ببين ...
 

دريم لند يه پارک آبي بود که تو يکي از شهراي اطراف دبي ساخته بودن ... خودشو 
 ببرن...مهال هم رفتن تا از نهار امروزشون تو يه رستوران سنتي ايراني لذت 

 
 طرالن رو کرد به شهيادو گفت: 

 
 شهياد خان خيلي راه تا اونجا داريم ؟ -
 ساعتي مي شه ... 2تقريبا"  -

 شهريارم به دخترا گفت:
 
با خودتون لباس بيارين ، ديگه نمي تونين همين طوري با اين لباسا تو ماشين  -

 بشينين ...
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د ، ولي مجبور شدن اطاعت کنن چون قطعا" با اين لحن شهريار به جفتشون برخور
 نمي ذاشت با اون لباسا دوباره سوار ماشين بشن ...

 
 پسرا هر کدوم با يه ساک جدا گونه و دخترام با يه ساک مشترک راهي شدن ...

 
 بود که باالخره بعد کلي پرسو جو رسيدن ... 22نزديک ساعت 

 
شدن ، يه جاي سرسبز و زيبايي بود ، اما ورودي روپرداخت کردنو وارد محيط پارک 

 دست ساز انسان ، بکرو طبيعي نبود اما قشنگ بود ...
 

طنين داشت از خجالت آب مي شد ، باورش نمي شد تا اين حد اوضاع اينجا خراب 
باشه ، حتي از اين که زناي ديگه جلو شهريار لخت بودن شرمنده مي شدو سرشو زير 

 ش لعنت فرستاد که چرا اصال " همچين جايي اومده ...مي نداخت ، بعدم به خود
 

وقتي شهياد بهشون گفت که برنو لباس مخصوص بپوشن انگار يه سطل آب جوش 
ريختن روي سر طنين ، باخودش تصور کرد اگه قرارباشه همچين لباسي رو جلوي 

 شهريار بپوشه مرگ براش آسون تره ...
 

ز کسي نداشت اما حضور مادر و اردشير باعث اما طرالن هرچند حرف شنوي خاصي ا
مي شد تو لباس پوشيدنو و حرکاتش يه مقدار مراعات کنه ، ولي حاال که کسي نبود 

 آزادو راحت هر کاري که مي خواستو انجام مي داد 
 

طنين تنها کاري که کرد ، يه بلوز و شلوار تنگ تر پوشيد که جلوي دستو پاشو نگيره و 
 حکم کرد ...شالشم رو سرش م

 
 ولي ... واي واي... قيافه و سرو وضع طرالن ديدن داشت 

 
 احمق اين چيه پوشيدي؟ -
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طنين بخواي دخالت بيجا کني اينجا جلوي همه آبروريزي ميکنم ، پس خواهش مي  -
کنم کاري به کارم نداشته باش، من دوست دارم راحت باشم ،در ضمن کناره منم راه 

 ام انگشت نماي خاصو عام بشم نمي ريا ، نمي خو
 يعني خودت خجالت نمي کشي ؟ -
نه ، برو بابا، اوني که بايد خجالت بکشه تويي نه من ، راستي راستي روت ميشه  -

اينطوري بياي بيرون ؟ بابا اينجا همه دوتيکه پوشيدن ، لباس منم خودش مايه آبرو 
 ...ريزي هست اما تو رو مي بينم به خدا گريم مي گيره 

 
طنين يه بار ديگه به سرتا پاي خودش نگاه کرد ، اصال"م بد نبود ، خيلي هم خوب بود 

 با خودش گفت :
 به درک بذار بقيه هر چي مي خوان بگن ... -
 

 ولي بي خيال طرالن شد ، در واقع کاري از دستش بر نمي اومد ...
 

 باهم از رختکن بيرون اومدنو منتظر پسرا شدن 
 

شهيادو شهريار مثل بقيه مردا فقط مايو پوشيده بودنو اون هيکل تراش  ولي
 خوردشونو به نمايش گذاشته بودن ...

 
 شهياد تا طنينو ديد يه گوشه لبش باالرفتو گفت:

 
فکر کردي قراره بريم امام زاده ، اومديم آب تني نا سالمتي ، نکنه مي خواي بااين  -

 شال مسخره بري تو استخر ؟
 

 طنين اخماشو تو هم کردو روشو برگردوند ، اونو حتي اليق جواب دادنم نديد
 
 بريم ... -
 اره ... -

 شهريار طنينو مخاطب قرار داده بودو اخماش تو هم بود 
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اما طنين متوجه نشد علت اخماي تو هم شهريار چي مي تونه باشه! با خودش فکر 

 کرد
 
نيستم ناراحت شده ، حتما" اونم بانظر طرالن موافق که  يعني از اينکه مثل بقيه لخت -

 من مايه آبرو ريزي هستم...
 

با اين تصور بغضش گرفت ، يعني اينجا بايد اين مثال رو واقعي مي کرد که مي گن 
 خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو

 
خيلي  اما به هر حال اون يه اعتقاداتي واسه خودش داشت ، جانماز آب نمي کشيد،

اهل پوشوندن خودش نبود ، از لحاظ ظاهري هم امروزي و خوشتيپ بود اما محال 
 بود بدنشو اينجا جلوي اين همه مرد به نمايش بذاره...

 
 واسه خودش ارزش قائل بودو اين ارزش براش گرون بدست اومده بود ...

 
با ديدن اون  بعده چند دقيقه پياده روي ، باالخره به قسمت اصلي رسيدن و طنين

همه چيز قشنگ سعي کرد ناراحتي چند دقيقه پيش رو فراموش کنه و امروزو خوش 
 باشه 

 
طرالنو شهيادم که همون اول اونارو کسل کننده ديدنو خودشون رفتن تا کيفشونو بکنن 

... 
 
 خوب ، کدومو مي خواي سوار شي؟ -
 نمي دونم ولي به نظرم همش هيجان انگيزه... -
 اون سر سره چطوري ؟ با -
 

 شهريار يکي از بزرگترين سرسره ها رو نشون طنين داده بود 
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اصول کار اين بود که آب با يه دستگاه مکنده پمپاژ مي شد به سمت باالي سرسره ها و 
 از اون باال مي ريخت داخل استخر عميقي که زير هر کدومشون بود...

 
 ه بعدش تو آب داشت نفسش بند اومد طنين از تصور اون ارتفاع و پرشي ک

 
 اما من مي ترسم .... -
 

اولين بار بود که شهريار ضعفي از کسي شنيده بودو بهش نخنديدو دلش به حال طرف 
 سوخت ، يعني خودش بود !!!اونو دلسوزي!!!

 
 دختره گنده ، اين بچه بازيا چيه در مي ياري ... -
 ...ترس که کوچيکو بزرگ نميشناسه  -
 يه بار ديگه از ترس حرف بزني من مي دونمو تو ... -
 

شهريار غرق لذت شده بود که طنين ترسيده ، مي خواست کاري کنه که بترسه بعدش 
 خودش آروومش کنه ،مريض شده بود ، ديوانه ديوانه ....

 
 دطنين يه نگاهي به سرتا پاي شهريار که گوشه لبش خنده بود انداختو به نظرش اوم
اين شهرياري رو که االن جلوش ايستاده اصال" نمي شناسه ، اين شهريار کجا و اون 

رئيس بد اخمو نق نقو کجا ، هرچند حاال هم از ديونه بازيا و نيش زبونش در امان نبود 
 امابازم اين شهريار براش نا آشنا بود ...

 
داشت  رسيدن پاي پله ها و طنين چشماشو بست ، حس خفگي ازهمين االن

 خودشونشون ميداد
 
 پس بذار وصيت کنم ... -
 ديونه ، مگه قراره بميري ؟ -
 بعيدم نيست ... -
 خوب فوقشم مي ميري ، يه آدم ترسو کمتر بهتر ، نيازي به وصيت نيست -
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 اصال" نمي خوام بيام مگه زوره؟ -
 معلوم که زوره ، منو کشوندي تا اينجا که بگي نمي يام...  -
 
 نين پشتشو کرد به شهريارو راهشو کشيد که بره ...ط
 

اما شهريار با عجله به سمتش رفت تا مانع رفتنش بشه ، دستشو جلو بردو دست 
 طنينو گرفت ...

 
 طنين چشماشو بستو با لمس دستاي شهريار بازم گر گرفت ...

 
ک اد که نزديچه قولو قراري باخودش گذاشت بود ، ميخواست نذاره موقعيتي پيش بي

اون باشه ، اما خوب دست اونم نبود اين سفرو تفريحاتشو کسه ديگه اي برنامه ريزي 
 کرده بود ...

 
 ميدوني که نمي توني بري،پس مقاومت نکن... -
 حالم از اين زور گوي هات بهم مي خوره .... -
 برام مهم نيست ... -
 

 پله ها هل داد شهريار دست طنينو محکمتر گرفتو اونو به سمت 
 
 ترس االن معني نداره ، وقتي عقل شعور هست ترس يه واژه مسخرس ... -
 اما به نظر تو هر نوع حسي مسخرس ... -
 

شهريار متعجب از حرف طنين به چشماش زل زد، تويه چشماي سبزو وحشي طنين 
 دنبال معني حرفش ميگشت ، اما هرچي عمقتر شد سردرگميش هم بيشتر شد ...

 
 برو باال ، نمي توني با حرفاي انحرافي منو از تصميم منصرف کني  -
 

 طنين با پاي لرزون پله ها رو باال رفت و پشت سرشم شهريار پله هارو طي کرد



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – اشک هایم دریا شد

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 4 4 

 

 
 وقتي رسيدن به باالي پله ها طنين يه نفس عميق کشيدو اشهدشو خوند

 
 واقعا" واجب ، مي شه کوتاه بياي ؟ -
 
 ن ، تو که مي دوني از آدماي ضعيف بيزارم ...غير ممک -
 خوب مي شه از منم بيزارشي ؟ مهم نيست به خدا ، فقط بذار برگردم -
 

اينبار بد جوري به شهريار بر خورد به نظرش حاال که اون داشت انعطاف نشون مي داد 
 طنين نبايد تو ذوقش مي زد

 
شهريار از اين ترسش داره لذت مي بره و  اما اون دختره بيچاره از کجا بايد مي دونست
 ميخواد بعدش کنارش باشه و تسالي دلش ...

 
 الحق که يه ديوانه تمام عيار بود ...

 
طنين جلو نشستو شهريارم پشتش ، خوبيش اينجابود که کسي دورو بر اون سرسره 

 نبود وگرنه باديدن اون صحنه از خنده روده بر مي شد 
 

 تر اصرار مي کرد شهريارمصر ترميشد که اين کار انجام بشه ...هر چي طنين بيش
 
 برو ديگه طنين خفم کردي... -
 نميخوام، نميتونم... -
 مرگ ...  -
 

 شهريار دستشو روي شونه طنين گذاشتو دم گوشش گفت:
 
 ببين طنين اگه همين االن نري خودي هلت مي دم ،چطوره ؟ -
 .شهريار خواهش ميکنم ... -
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بند دل شهريار پاره شد ، چقدر مظلومانه التماس مي کرد و چقدر سنگدل شده بود اون 

... 
 

اما ديگه منتظر نشد ، طنينو از پشت هتل داد و اون بيچارم تو آخرين لحظه فقط 
فرصت کرد که به عقب برگرده و سرشو تو سينه شهريار مخفي کنه دور کمرشو محکم 

 بنفش اونو مهمون کنه ...بگيره و يه جيغ ماوراءل
 
 خدا .... خدا ...الهي بميري شهريار ...خيلي نامردي .... -
 

 ايناروميگفتو پشت سر هم جيغ ميکشيد ...
 

متري ارتفاع داشت و تا اومدن به داخل آب پرت بشن زماني زيادي  2سرسره تقريبا" 
 " به چشم نيومد...طول کشيد ، البته اين نظرطنين بود وگرنه براي شهريار اصال

 
 واييييييي ....مامان......... خدا جونم.......... وايييييييي ... -
 هيس ،چته ؟آبرومون رفت... -
 حرف نزن ، حرف نزن ، اي خداااااااااا..... -
 

وقتي خداشو با همه قدرت صدا کرد ديگه تو آب افتاده بودنو طنين واقعا" داشت خفه 
و پامي زدو چشماش سياهي ميرفت ، ولي شهريار سريع خودشو مي شد ، زير آب دست

 جمعو جور کردو زيرآب دنبال طنين مي گشت
 

چندباري چشم چرخوند امااونو نديد ،ترس همه وجودشوگرفته بودو يه لحظه حس 
کرد اشتباه کرده اما از اونجايي که پذيرش هيچ اشتباهي براش ممکن نبود دوباره 

 د ...زيرآب رفتو طنينو دي
 

دختر بيچاره با اخرين تواني که داشت دستوپامي زدکه باالخره شهريار خودشو بهش 
رسوندو کمکش کرد که روي آب بمونه ، عمق استخر زياد بودو به خاطر فشاري زيادي 
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که موقع پرتاب تو آب به بدنش اومده بود نمي تونست طنينو روآب نگه داره ، يکمي 
وقتي به سمت کم عمق استخر نزديک شد دستشو زير  ديگه خودشو جلو کشيدو بعد

 سرطنين گذاشتو اونو بغل کردو تو سينش فشرد ....
 

به نظرش اومد يه هديه از آب گرفته که براش خيلي عزيزه ، کيف کرد با تموم وجودش 
، لذت برد که اونو نجات داده، هرچند خودش مسبب اين اتفاق بود اما لذتي که باعث 

 ين از ترس بهش پناه ببره براش کافي بود ...شده بود طن
 

طنين که تازه تونست نفس بگيره ، فقط چشماشو بسته بودو از خدا بابت زنده 
موندش تشکر ميکردو توجهي به اين نداشت که تو بغل حاميشه و اون از اينکه 

 نجاتش داده غرق لذت شده ...
 

هاي مخصوص رسوند و طنينو روي شهريار از اونجا بيرون اومدو خودشو به صندلي 
 يکي از اونا خوابوند...

 
همه لباساش به بدنش چسبيده بودو شالش ديگه روسرش نبود و دورگردنش افتاده 

 بود 
 

طنين وقتي از سفتي جاش مطمئن شد، چشماشو باز کردو به چشماي سرخ شهريار 
 نگاه کرد ...

 
 نامرد ... -
 خوب .... -
 بي معرفت ... -
 ديگه ... -
 ازت متنفرم ... -
 بازم ... -
 خيلي پستي شهريار ، مثل شيطاني ، مي دونستي ؟ -
 مثل چيه ، من خود شيطانم ... -
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 اينو گفتواز طنين که مثل موش آبکشيده شده بود خنده کنون دورشد...

 
 

 شروع کرد سر خودش داد بزنه ...
 
ي گذرونم ، نبايد اجازه بدم فکر کنه مي تونه هر حماقت تا اين حد ، دارم از حد م -

طوري دلش مي خواد باهام حرف بزنه ، ابله ، دلم مي خواد استخوناشو خورد کنم، ولي 
خدائي وقتي مي ترسه چشماش آدمو بيچاره مي کنه ، دلت مي خواد درسته قورتش 

 بدي ...
 
 ...اه ...حال بهم زن، از اين فکرا بکني نابودت مي کنم . -
 

 در حال کلنجار با حس خوب و بدش بود که شهياد و ديد
 
 شهياد تا کي هستي ؟ -
 تا هر وقت بشه ... -
 من دوست ندارم خيلي بمونم ، ترجيح مي دم برگردم ... -
 هر طور راحتي اما ما مي مونيم ... -
 پس ما ممکنه برگرديم شمام هر وقت دوست داشتين بياين .. -
 .باشه .. -
 

شهياد براي شهريار دست تکون دادو ازش دور شد ، اون حاال حاال ها اينجا کارداشت 
 نمي تونست به خاطر لوس بازي داداش ننرش از تفريحش بگذره که ...

 
شهريار با دست پر به سمت طنين برگشتو ديدکه آرووم روي صندلي دراز کشيده و 

 چشماشو بسته ...
 
 بگير ... -
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 چيه؟ -
 نترس ، آبشنگولي نيست ... -
 خوب چيه؟ -
 آب انبه ... خوشمزس ... -
 باشه مرسي ... -
 

طنين ليوان آب ميوه رو از شهريار گرفتو به استخري که بچه ها داشتن توش شنا مي 
 کردن نگاه کرد ...

 
 مي خواي برگردي؟ -
 ها استفاده کنم ...نه خوبم ، مشکلي نيست ، اما ترجيح مي دم ازقسمت بازي بچه  -
 

 شهريار يه نگاه چندش آوري به سمت اونا کردو گفت:
 
 از بچه ها متنفرم ... -
 

 دهن طنين از شنيدن اين حرف از تعجب باز شد ...
 
 از بچه ها متنفري ؟! -
 اره ، خيلي دستو پاگيرن ...  -
 خداهستن ... دستو پاگيرن! چه بي معني ، به نظر من اونا قشنگترين هديه -
خوب اين نظرتو ، و تو از اون دسته آدمايي هستي که نظراتشون خيلي مسخره و  -

 بچگونس ...
 اره شايد بچگونه باشه ، اما از نظرات مغرورانه خيلي بهتره ... -
وايسا ببينم ، چرا تو تازگيا انقدر جواب منو مي دي ؟! هنوز ياد نگرفتي احترام رئيس  -

 آدم واجب...
 کي گفتي تو اينجا رئيسي، بهت که گفتم تو بيرون شرکت واسه من ...واسه من ... -
 بگو ديگه ، چيم ؟ -
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 طنين دوباره شيطون شدو رو بهش گفت :
 
 به نظر خودت تو کي من مي توني باشي؟ -
 

شهريار دوباره داغ شد ، حتي جرات نداشت اين سوال از خودش بکنه ، حاال طنين اينو 
 پرسيده بود ، واقعا" طنين براي اون کي بود؟ !  ازش

 
توچشماش دقيق شدو حس کرد ، االن بزرگترين اعترافو بايد حداقل پيش خودش 

بکنه ، طنين براي اون حاال ديگه از هيچي گذشته بودو شايد داشت مي شد همه چي، 
 واين چيزي بود که نمي خواست بذار راحت همه وجودشو بگيره ...

 ح مي دم همون کارمندم باشي...ترجي -
 

طنين توقفع داشت حاال ازش بشنونه کال" به حسابت نمي يارم چه برسه به اينکه 
بخواي باهام نسبتي داشته باشي، اما اين نسبتم به نظرش مي تونست اميدوار کننده 

 باشه ...
 
 
 چطوره ؟! اما من دوست دارم داداشم باشي، هيچ وقت داداش نداشتم ، به نظرت  -
 

اين مضحک ترين کلمه اي بود که طنين مي تونست به زبون بياره و باهاش شهريارو 
 کفري کنه ...

 
 
 خيلي ديگه روتو زياد نکن، همين که افتخار دادم کارمندم باشي ازسرتم زياده ...  -
 

طنين خنديد، از ته دل ، تو تک تک کلمات شهريار حرصي بودنشو حس کردو اين 
ص يه معني بيشتر نمي تونست داشته باشه ، اينکه شهريار از اينکه برادر طنين حر

 خطاب بشه بيزار بود
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 بسه ديگه بلند شو،حالم ازصداي جيغو داده اين چندشا بهم خورد ... -
ميدوني اونام نظرشون نسبت بهت همينه؟يه آدم درازه ، اخموي ، بيقواره و کسل  -

 کننده ...
 اين توصيفات تو دلت مونده بود بچه جون ،نه ؟بد جوري  -
 
 

 شهريار بلند شدو ايستادو آهسته از طنين دور شد ...
 
 
 کجا مي ري حاال ؟بهت برخورد؟ -
من اهميتي به حرفاي يه بچه لوسو ننر نمي دم ، اصال" اينکه در موردم چي  -

 فکرميکني مهم نيست 
 ...اما من اصال" به تو فکر نمي کنم  -
 

شهريار دستشو همون طور که پشتش به طنين بود به عقب برگردوندو تکون داد يعني 
 که برو بابا ...

 
 

راهشو کج کرد سمت استخري که دوست داشت ، يه درياچه مصنوعي بود ، اشباع 
 شده از نمک...

 
 

طوري که وقتي کسي داخلش مي رفت مي تونست بدون اينکه به جايي متصل باشه 
روش شناور بمونه ، شهريار از اين حس خوشش مي اومد يه جورايي با حس بي وزني 

 آرامش مي گرفت ...
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وارد شدو شوري آب پوستشو تحريک کرد، يه مقدار همونجا ايستاد تا بدنش به اين 
حالت عادت کنه ، چون هرچقدر به وسط درياچه نزديک مي شد، غلظت آبم باال مي 

 بر اثر تصعيد آب بلند مي شد چشمو مي سوزند ... رفتو حتي بخاري که
 
 

تقريبا" به وسط دريايچه رسيدو کامال" تو آب معلق شد ، چقدر آرامش بخش بود 
 ،چشماشو بست به فکر فرورفت ...

 
 
دنيام داره دچار تغيير ميشه ، نميدونم اينو دوست دارم يا بعدا" از اينکه اجازه دادم  -

 شه پشيمون ميشم...کسي وارد دنيام ب
 

 خيلي به ندرت پيش مي اومد شهريار بين تصميمي مردد بمونه ...
 
 

اصوال" کارايي که انجام مي داد از قبل برنامه ريزي شده بود، کال" چيزي به نام مورده 
اتفاقي تو زندگيش بي معني بود ، اگرم بود يا با پول حل مي شد يا با پارتي اونم در 

 اسرع وقت ...
 
 

اصال" چيزي دورو برش وجود نداشت که بخواد بيشتر از يکي دوساعت ذهنشو 
مشغول کنه ، از اين حالت متنفر بود که چيزي ذهنشو مشغول کنه که اصال" ندونه 

چي هست ! کجاي زندگيش قرار گرفته يا قراره با وجودش چه تاثيراتي رو تو زندگيش 
 بذاره ..

. 
 

روي برنامه زندگي شو پيش برده بود و تموم موارد اطرافشو تحت انقدر مثل يه رباط از 
 تسلط خودش قرارداده بود که حاال با اين پيشامد داشت به مرز جنون مي رسيد ...

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – اشک هایم دریا شد

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 5 2 

 

 
نه مقصري اين وسط بود که بخواد تقصيراتو گردن اون بندازه ، نه کاري از پولو پارتيو 

فه کنده ترين چيزي بود که داشت تو اين چيزا بر مي اومد ، و اين بد ترينو کال
 زندگيش تجربه مي کرد 

 
 عجب معضلي !! دغدغش چه چيز بزرگي بود ...

 
 از آب بيرون اومدو با خودش گفت :بهتره اصال" بهش فکر نکنم ...

تموم بدنش غرق نمک شده بودو حس مي کرد حالت تهوع داره ، سريع دوش گرفتو 
 دنبال طنين گشت 

بيشتر پارکو گشته بودو که طنينو ديد ، زير آبشار مصنوعي توي استخر ايستاده تقريبا" 
 بودو سرشو باال گرفته بودو با چشماي بسته داشت کيف مي کرد 

 دوباره خودشو به آب زدو نزديک طنين شد ...
به خاطر صداي زيادي که ريزش آب از آبشار به دورن استخر ايجاد مي کرد ، طنين 

شدن کسي نشد ، تو عالمو روياي خودش غرق بود و داشت انگار بااين  متوجه نزديک
 کار غماشو مي شست ...

بهش نزديک تر شد ولي زير آب نرفت ، فقط از همون فاصله کم دوباره محو تماشاي 
 اون شد ...

 يه لحظه به نظرش رسيد با تموم وجودش دلش مي خواد اونو بغل بگيره ...
و خودشو به پشت طنين رسوند ، به خاطر موجايي که رو آب از کنارش آرووم رد شد

ايجاد مي شد تعادل نداشت ، اما هر طوري بود خودشو ثابت نگه داشتو يه نفس 
 عميق کشيد ...

طنين حس کرد کسي بهش بيش از حدنزديک شده ، گوشاشو تيز کردو منتظر بود اگه 
 قراره اون طرف کاري کنه سريع به حسابش برسه ...

ستاشو از هم باز کردو به محض اينکه خواست طنينو بغل کنه اون به عقب برگشتو د
 نگاش کرد ...

با خودش گفت: هر کي باشه االن مي خوابونم تو صورتش ، باورش نمي شد شهريار 
 پشت سرش بوده ...
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تمام لحظاتي که بهم نزديک شده بودن يا همو لمس کرده بودن اتفاقي بود هرچند 
و تودلشون خودشون مي دونستن که به اين اتفاق بي ميل نيستن ، اما ظاهري بود

 اينکه شهريار از عمد خواسته بود که طنينو بغل بگيره يه مورد باور نکردني بود ...
طنين عصبي شد ، حس کرد رفتارش باعث شده که شهريارچنين اجازه اي به خودش 

 ط باشه داشت ديونه مي شد بده و شهريارم از اينکه نتونسته بود به خودش مسل
 زياد زير آب نمون سر درد مي گيري ... -
 باشه ... -
 من دارم مي رم حوصله ندارم ، با من مي ياي يا مي موني ؟ -
 نه مي مونم با طرالن بر مي گردم  -
 اهان ، خوش بگذره ، من رفتم -

 طنين روشو از شهريار بر گردوندو دوباره چشماشوبست ...
بدش مي اومد بقيه راجع بهش اينطوري فکرکنن که خيلي راحت خودشو  خيلي

 دراختيار مي ذاره واين حس عذابش مي داد ...
شهريارم با يه دنيا حس بد راهي هتل شد ، ديگه واقعا" نمي تونست تو اون شرايط 

 کنار طنين بمونه ...
ده بود ، داشت از شهياد که حسابي امروز عشق و حال کرده بودو ازهر نظر کيفور ش

خستگي هالک مي شد، واسه همين روي صندلي دراز شدو يه نفس عميق کشيد که 
 همون موقع طرالن اومد سراغش ...

 چته وحشي ؟ شکمم ترکيد ... -
 خيلي سوسوليا ،اين همه عضله که نبايد دردو حس کنه ... -
 جدي ؟ -
 اره ... -
 يکي ديگه بزن ببينم ... -

 ره مشتشو محکم کردو با همه قدرتي که داشت به شکم اون زد طرالن دوبا
 ايييييييييييي... -
 آهان ...چطور بود ؟ تا تو باشي بي هوا کسيو نزني بعدم حسابي ذوق کني ... -

شهياد عضله هاي شکمشو محکم گرفته بودو با ضربه اي که طرالن به شکمش زد فقط 
 .يه دست درد حسابي براي طرالن موند ..

 مسخره ... -
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 درد ، دختره مردني ... -
طرالن دوباره شروع کرد به زدن تو سرو کله شهياد ، هر کي نمي ديد فکر مي کرد دوتا 

 بچه دوساله دارن با هم دعوا مي کنن ...
 طرالن رو کرد به بقيه وسيله ها و به شهياد گفت:

 
 بريم اينم سوار شيم ؟ -
 تحويل بگيرم ، طوري نيست ؟خطر ناکه ها جنازتوبايد  -
 کوري خوندي پسر، من تا صد تا مثل تورو نکشم نمي ميرم -
 خيلي خوب امتحان مي کنيم ... -
 

 دست طرالنو گرفتو کشيدو گفت:
 
 اگه جيغ جيغ کنيو سرو صدا دربياري خودم خفت مي کنم فهميدي؟ -
 نيست ،هيچيم نمي شه اره بابا ، از چي ميترسي تو ، من کال" ترس تو ذاتم  -
 ببينمو تعريف کنيم ... -
 

از پله ها باال رفتن ، اين يکي جزء خطرناکترين بازي هابود که تقريبا" بيشتريا جرات 
 نمي کردن بهش نزديک بشن ...

 
متري مي رسيدن ، بعدتو يه صفحه بزرگ شبيه  3بايد از پله ها باال مي رفتنو به ارتفاع 

تن و با يه سرعت خيلي باال از اونجا دايره وار به سمت مرکز صفحه سفينه قرار مي گرف
هدايت مي شدنو آخرسر ازيه سوراخ کوچولو که انتهاي اون بودوفقط به اندازه يه نفر 

 فضا داشت به استخر زيري پرتاب مي شدن ... 
 

طرالن حتي بعد ديدن صحنه و جيغاي گوش خراش بقيه حاضر نشد از رفتن منصرف 
 با شهياد همزمان وارد سفينه شد... شه و
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حس غرق شدنو سرعت چرخش زيادو در آخرم پرتاب با نهايت شتاب اونو تا سر حد 
مرگ رسوند ، جوري که وقتي به استخر زيري پرتاب شدو بعد اونم شهياد اومد ديگه 

 هوشياري شو از دست داده بود ...
 

 ودشن و منتظرتا بيرون بيان ...طنين قبل اينکه اونا وارد سفينه بشن ديده ب
 

ولي وقتي صحنه پرتاب شدن خواهر شو توآب ديد اونم زهره ترک شدو به سمتش 
 دويد ...

 
 طرالن ...طرالن ...شهياد چرا جواب نميده؟ -
 نمي دونم ... -
 بيارش بيرون ، ديونه براي چي برديش اون تو؟ -
 گفتم خطر داره، خودش اصرار کرد  -
 

ن طور که طنين سر شهياد غر مي زد،طرالنو از آب بيرون آوردن ، يکي از افرادي که همي
 اونجا مسول بود اومد سمتشونو به زبون عربي شروع کرد صحبت کردن...

 
 نبايد سوار ميشد من که تذکر دادم ... -
 حاال کمکش کنين نفسش باال نمي ياد ... -
 برين کنار ... -
 

وي صفحه مخصوصي که عمليات نجاتو انجام مي دادنو اول روي طرالنو خوابوند ر
قفسه سينش فشار آوردو بعدم بهش تنفس مصنوعي داد، خالصه تا اومد طرالن به 

 هوش بياد طنين صدبار مردو زنده شدو به زمينو زمان بدو بيراه گفت 
 
 شهياد به خدا يه تار مو از سرش کم شه نابودت مي کنم ... -
رسيدم دختر، نزن اين حرفارو من قلبم ضعيفه ها ، خودش اصرار کرد به من اوه ، ت -

 چه مي شناسيش که احمق 
 اون احمق درست ، توکه عقل کلي چرا گذاشتي بره اون تو ... -
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خالصه انقدر باالي سر مريض بيچاره دادو بي داد کردن که صداي ناجي بلندشدو 

 براي اطمينان بيشتر برسونن بيمارستان ...بهشون تشر زدو ازشون خواست که طرالن 
 

 طنين شروع کرد به نازو نوازش کردن خواهرشو هي اونو صدا مي کرد 
 
 طرالن ، عزيزم خواهري بلند شو ديگه ،چشماتو باز کن ... -
 

اما طرالن ناي جواب دادن نداشت ، به هر حال بعد پيگيري هاي که شد از همون جا 
 ه بود رسوندش بيمارستان و منتقلش کردن اورژانس ...با کمک امکاناتي ک

 
بعد معاينه اي که دکتر کرد معلوم شد به خاطر فشار زيادي که به ريه هاش به خاطر 

کمبود اکسيژن اومده دچار اسپاسم ريه شده و کم کم به حالت عادي برميگرده و بيشتر 
 ترس عامل اين حالتش بوده

 
و اردشيرم خبر داده بودو اونام خودشونو به بيمارستان تو اين مدت طنين به مهال 

 رسوندن ، اين وسط فقط شهريار پيداش نبود 
 

بعد اينکه يه مقدار حال طرالن بهتر شد موج شماتتو پند واندرز و متلک هاشروع شد و 
 اون بنده خدا با حالي زار به حرفاي همه گوش کردو چيزي نگفت 

 
بود طرالن يه مقدار منزوي و خسته به نظر بيادو کمتر به ماجراي اون شب باعث شده 

پرو پاي بقيه براي گشتو گذار بپيچه و اين واسه طنين که دوست داشت بيشتراز 
 منظره ساحل نزديک هتل لذت ببره عالي بود ...

 
تقريبا" وقتي وارد هفته دوم سفرشدن صبحا واسه تنظيمو تشريح قرارداد مي رفتن 

 ام هر کدوم به کارخودشون مي رسيدن ...جبل علي و عصر
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اين موضوع واسه طنين لذت بخش بود ، از بيکاري و بي خودي وقت تلف کردن بيزار 
 بودو در ضمن مي تونست بعداز ظهرا بره ساحلو از غروب آفتاب لذت ببره ...

 
شهريارم تقريبا" آرووم شده بودو خودش سعي مي کردجايي که طنين هست نباشه و 

 کمتر خودشو دچار استيصال کنه ...
 

بعد از اون روز تقريبا" اتفاق خاصي نيفتادوباالخره سفرباهمه خوبي ها وبدي هايي که 
 داشت تموم شدو اونا به سمت خاک خودشون راهي شدن ...

 
بيشتراز همه شهريار از برگشت خوشحال بودو حس مي کرد با وارد شدن دوباره به 

 ه طنينو کم کم تو ذهنش کمرنگ کنه ...دنياي خودش مي تون
 

تا حدودي هم موفق شد دوباره جلساتو شروع کرد و نقاب سنگدلي شو هم گذاشتو 
 مشغول زندگي عادي خودش شد ...

 
طنين تو اتاق زيباي خودش نشسته بودو متفکربه ديوار روبروش خيره شده بود که 

 صداي درو شنيد 
 
 کيه ؟ -
 و ؟مي تونم بيام ت -
 اره ستاره جان ...بيا داخل -
 سالم ، خوبي ؟ -
 مرسي خانومي ... -
 دختر اگه خوبي چرا واسه شام نيومدي ؟ -
 مي دوني که زياد اهل شام نيستم ، نمي خوام هيکلم بهم بخوره  -

 اينو گفتو خنده کنون لپه ستاره رو کشيد 
 حاال چي شده اومدي اينجا ؟ چيزي مي خواي ؟ -
اره ، آخره هفته يه جشن بزرگ داريم ، آقا دستور دادن خونه رو تزئين کنيم بعدشم  -

 کلي غذاي ايراني درست کنيم 
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 خوب ... -
 اذيت نکن ديگه طنين، مي خوام کمکم کني ، آخه تو سليقت خوبه  -
 هنودونه زير بغلم مي ذاري؟ -
 واسه کمک مي يان ....نه بابا مي خوام فقط بياي نظر بدي، وگرنه چند نفري  -
 خيلي خوب ، به چشم عزيزم ... -
 مرسي ، واقعا" که گلي ، حاال من برم کلي کار دارم ، با اجازه ... -
 خواهش مي کنم ،اجازه ماهم دست شماست -

ستاره از طنين خداحافظي کرد وخوشحال از اينکه اونو راضي کرده، رفت که به کارش 
 برسه ...

نو مهال هم رسيده بودو اونام حسابي خوشحال بودن و داشتن خبر جشن به طرال
خودشونو واسه اون روز آماده مي کردن و طنينم به خاطر قولي که به ستاره داده بود 

 شبا بعد کار تو آماده کردن وسايل جشن به دخترا کمک مي کرد ...
و گلي که  شب بودو داشتن سر رنگ روميزي هايي که قراربود روي ميز انداخته بشه

 روش قرار مي گيره بحث مي کردن که شهريار اومد توسالن
چه خبره ... کله سالنو گذاشتين رو سرتون ؟ من مي خوام تو خونه آرامش داشته  -

 باشم 
 چشم آقا ببخشيد شرمنده ... -

طنين وقتي صداي اعتراض شهريارو شنيد به سمت ديگه سالن رفتو به حرفش جوابي 
 حبت با کارگر جديد شد وبا اين کارش حسابي شهريارو کفري کرد ندادو مشغول ص

 چيه ، چرا رفتي ؟ نکنه از مصاحبت با کلفتا بيشتر لذت ميبري ؟ -
طنين بااينکه حسابي ازاين حرف ناراحت شده بود البته بيشتر به خاطر اون دختر 

ذر خواهي بيچاره که کلفت خطاب شده بود اما با اخمايي توي هم رفته فقط يه ع
 آرووم ازاون دختر کرد 

هرچند بهتم مي ياد از همين جماعت باشي ؟ به هر حال با اونا بيشتر حرف واسه  -
 گفتن داري ...

طنين به سمت شهريار اومدو با چشماي سرخ به صورتش نگاه کردو با اينکه دندوناشو 
 از زور خشم رو هم مي کشيد بازم چيزي نگفتوازکنارش رد شد 

ار که کال" عادت نداشت کسي بهش بي محلي کنه دست طنينو کشيدو باعث شد شهري
 که رودررو بشن ...
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 چرا الل شدي ؟ميگم از هم صحبتي با اونا خيلي لذت مي بري ؟ -
شهريار اين کلماتو از بين دندوناي کليد شدش مي گفتوباعث مي شد حرصي که تو 

 کلماتش هست بيشتر نمايون بشه ....
ز هم صحبتي با اونا بيشتر لذت مي برم تا اينکه بخوام جواب يه آدم خودشيفته اره ا -

 و پست مثل تورو بدم ...
اين حرف تاوان داشت ، تاوان بدي هم داشت شايد تا سر حد مرگ ، توهين از طرف 

يه جنس ضعيف اونم دربرابر اينهمه انسان حقير ، از نظر اون حکم اين حرف براي 
 دي بود...طرف مقابلش نابو

 دستشو بلند کردو با تموم قدرتش به صورت ظريفو معصوم طنين کوبيد ...
 در واقع اين سيلي حق خودش بود ...

 سيلي که خيلي راحت از طرف به آدمو پر زور به صورت به انسان بي پناه نواخته شد ...
 

 ضرب دستش به حدي بود که رد خون روي صورت طنين خيلي زود خودشو نشون
دادو طنين تنها کاري که کرد با چشماي خيسش نگاهش کرد نگاهاي طنين خيلي 

بيشتراز حرفاش سوزنده بود ، طوري که شهريار تويه لحظه همه چيزش به فنا رفت ، 
 سوخت يعني نسوخت آتش گرفت ، دلش پاره پاره شد و قلبش هزار تکه...

 
دو بازم خيره خيره به طنين با پشت دست رد خوني که رو صورتش بودو پاک کر

 چشماي شهريار نگاه کرد ...
 

اين بدترين تنبيه براي شهريار بود، دوست داشت همين االن طنين جوابشو بده ، 
دوست داشت بهش توهين کنه ، دوست داشت اين طوري نگاش نکنه ، اما طنين با 

ي سکوتش با نگاهش اونو خورد کرد ،بهش نشون داد چقدر حقير و چقدر پست م
 تونه باشه ...

 
شهريار که سکوت مطلق طنينو ديد نتونست اونجا بمونه و رفت تا با شهريار عصيان 

 زده تنها بشه ...
 

 صد بار به دستش نگاه کردو هزار بار چشماي خيس طنينو به ياد آورد ...
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چقدر با خودش حرف زده بود ، چقدر اين مدت سعي کرده بود از اون دورباشه ، 

 تمرين کرده بود نسبت بهش بي تفاوت باشه ...چقدر
 

مثال" با اين سيلي مي خواست قدرتو آقا بودن خودشو نشون بده اما چي شد، بدتر 
 شد ،اوني که داغ شد اوني که باخت اوني که بيشتر اسير شد که خودش بود ...

 
 يه لحظه حتي يه ثانيه طرز نگاه طنين يادش نمي رفت ...

 
ي شد، کاش عکس العملي نشون مي داد، کاش فحشي مي داد کاش داشت خفه م

سکوت نمي کرد ،کاش ...کاش ..کاش و هزار کاش ديگه براي خودش مثال زد اما دريغ 
 از اينکه يکيش به واقعيت نزديک بشه ...

 
 کالفه و بيقرار شد ، بي تاب شد و عصبي و اين احساسات داشت زجرش مي داد 

 
ست قدرتشو داشت مي رفت کنارش ، مي رفتو جاي ضربه چقدر دلش مي خوا

 دستشو از روي صورتش پاک مي کرد 
 

 مي شد !! پاک مي شد ؟! نمي شد ، نه محال بود ...
 

 مثل يه مار زخمي به خودش مي پيچيدو حالت طبيعي نداشت ...
 

که  هم گذشته بودو اون هنوز تو اتاقش راه مي رفتو حس کسيو داشت 21ساعت از 
 در حال سقوط و نه پاش ثابت مي شه نه مي افته ...

 
 معلق بود بين زمينو و هوا ...

 
دوساعت ديگم گذشت ، اگه اين طوري ادامه پيدا مي کرد قطعا" تا صبح کارش به 

 بستري شدن مي کشيد 
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دلشو به دريا زدو براي اولين بار توزندگيش رفت سمت چيزي که مخالف صد درصد 

 و عقايدي بود که همه اين سالها تومغزش حک شده بود افکار 
 

وارد اتاق طنين شد ، تنها نور موجود از چراغ خواب کنار تخت بود و باعث ميشد 
 شهريار ديد خوبي به همه چيز نداشت باشه 

 
 اما براي ديدن موجودي که ازش صلب آسايش کرده بود کافي بود 

 
روي تخت آرووم خوابيده بود و پاهاشو يه مقدار تو طنين به پهلو و پشت به شهريار 

 شکمش جمع کرده بود ...
 

 تخت دو نفره بودو فضاي زيادي براي اينکه شهريار راحت کنار طنين بشينه بود 
 

 نشست کنار اونو براي بار دوم تو اين مدت چشماش تر شد ...
 

 يه نگاهي به سرتا پاش کردو نا خودآگاه تنش داغ شد 
 

طنين يه بلوز شلوار کوتاه مخصوص خواب تنش بودو پوستشو قشنگ به نمايش 
 گذاشته بود ...

 
دوباره نگاهش کرد ، موهاي بلند مواج طنين به نظرش خيلي زيبا اومد ، يکمي به 

سمتش متمايل شدو موهاشو لمس کرد،موهاش مرطوب بودو به نظر مي اومد قبل 
 خواب دوش گرفته باشه ....

اومد وقتي چند سال پيش که خيلي جوون بود ، موقع غذا يه دونه مويه يادش 
کوچولو تو برنجش ديده بود، اون لحظه به قدري عصباني شده بودو عکس العمل بدي 
نشون داده بود که واقعا همه وحشت کرده بودن ، همون روز دستور داد اگه کسي مي 

اينکه اخراج ميشه و اين قانون بعداز  خواد اونجا بمونه بايد حتما موهاشو کوتاه کنه يا
 اون روز شامل کليه مستخدمين جديدم شد ...
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ولي حاال موهاي طنين و تو دست گرفته بودو لمس مي کرد چيزي که با تموم وجود از 
لمسش بيزار بود ، اين مورد واقعا" براش غير قابل تحمل بود ، ولي حاال به جاي حس 

 مشکلي حس لذت تموم وجودشو پر کرده بود ... انزجار از اونهمه موي بلند
 

حتي چندين بار تا مرز بوسه زدنم پيش رفت اما پا پس کشيد مي ترسيد طنين بيدار 
 شه و همه چيو بفهمه ...

 
موهاشو رهاو کردو دوباره غرق تماشا شد ، چقدر دلش مي خواست کنارش بخوابه و با 

مي خواست ، گرما مي خواست چيزي که تموم وجودش اونو بو بکشه ، دلش آرامش 
 خيلي سال بودازش همه جوره فاصله گرفته بود 

 
قلبش بي تاب مي زد، مرد بود ، يه مرد که داشت بين چند تا حس متفاوت دستو پا 

 ميزد 
 

ذهنش مي گفت که نبايد کسيو دوست داشته باشه ، اما قلبش داشت عاشق مي شدو 
اعصاب بدنش مي لرزيد براي يه لحظه به آغوش  هي نفيش مي کرد ، ولي سلسله

 کشيدن اون 
 

نفس عميق کشيد ،دلش مي خواست طنين يه خواب عميق باشه تا بتونه جايه سيلي 
 روي صورتشو با لباش پاک کنه ،مي خواست نوازشش کنه و بخواد که اونو ببخشه ...

 
اال داشت مثل يه شي اينو از ته دلش خواست، با تموم حسي که مدفون شده بودو ح

زير خاکي ارزش پيدامي کردو گرون قيمت مي شد ، اولين بار بود که دلش مي 
 خواست کسي اونو براي اشتباهش ببخشه ...

 
مثل يه کوه ميموند که سنگ تراش داشت تکه تکه ازش ميکندو اونو با دستاي 

 خودش صيقل مي داد 
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کسي که خدارو بنده نبود ، حاال توان اينو مردي که يه روز به پولو قدتش مي نازيد ، 
نداشت که ابراز احساسات کنه ، کسي و اليق خودش نمي دونست که بتونه معشوقش 
باشه ، ولي حاال مي ترسيد از ابزار احساس، وهم داشت، مي ترسيد چون طنين با همه 

 فرق داشت، کسي نبود که شهريار بتونه راحت عشقشو بهش ابراز کنه ....
 
لي ديگه تحمل اين حس براش سنگين بود ، داشت خفه مي شد گلوشو بغض بدي و

 گرفته بودو نمي تونست خاليش کنه ، چشماشو بستو با خودش گفت:
 
 يعني مي تونم برم ، نه نمي تونم ، من ...من ... مي خوامش ...دلم اونومي خواد ... -
 

از غرور بود وپيش خودش اين اعترافو باالخره اعتراف کرد ، هرچند کوتاه بود هرچند پر 
 کرده بود ، اما گفت اين خودش شکستن اون کوه غرورو اثبات مي کرد 

 
 طنين توجاش تکون خوردورشته افکار شهريار ازهم پاره بشه ...

 
غلطي که زد باعث شد ادامه خوابشو طاق باز بره و اين حالتش شهريارو به عرش 

 و زمان مي گفتن که ازاينجا دور شو محال بود قبول کنه ...رسوند ، ديگه االن اگه زمين
 

 دستاشو بين دوطرف بدن طنين گذاشتو خم شد روي صورتش ...
 

درست طنين خوابش سنگين بود ، اما محال بودکسي تو اين شرايط خوابش عميق 
لي بمونه ، کم کم حس کرد داره خواب شهريارو مي بينه ، نا خودآگاه اول اخمي کرد و

 بعده چند لحظه لبخندي مليح مهمون لباش شد ...
 

 شهريار فاصله شو با صورت طنين کم کردو تموم اجزاي صورتشو دقيق نگاه کرد ...
 

طنين دوباره توي خواب حس کرد که شهريار کنارش و از حس بوي تنش داغ شد ، چه 
 رو دارم ...خوابي شيريني داشت ، ولي به خودش گفت فقط توي خواب اين رويا 
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شهريار ديگه صبرش لبريز شدو پيشونيش به پيشوني طنين نزديک کردو ريه هاشو از 
 عطر صورت طنين پر کرد 

 
گرمش شده بود ، داغ کرده و تموم تنش نبض ميزد ،نمي دونست اين خوبه يا بد ، تا 

 بردحاالفکر مي کرد از حس خفگي بيزاره اما حاال داشت خفه ميشد ولي لذتم مي 
 

طنين ديگه مطمئن شده بود خواب نمي بينه اما جرات نداشت تکون بخوره يانشون 
بده که بيداره ، به خودش که نمي تونست دروغ بگه ، دوست داشت شهريار کنارش 

 بمونه ...
 
 

شهريارم حاال حس کرده بود که طنين بيدار شده ،چون نفساش صدا دار شده بودو 
مي شنيد، اما خودشم نمي دونست بايد حاال چيکار کنه ،  صداي ضربان قلبشو قشنگ

ولي ميل درونيش پيروز شدو لباشو به جايي که به صورت طنين ضربه زده بود نزديک 
 کرد ...

 
 

طنين داشت ديونه مي شد باورش نميشد شهريار بخواد اونو ببوسه ، هرچي فاصله 
 مي کرد ... کمتر مي شد ، هرم نفساي شهريار اونو بيشتر ديونه

 
 

آب دهنشو آرووم فرو دادو انگشتاشو تو دستش مشت کرد ، ولي به محض اينکه که 
گرماي لباي شهريارو روي صورتش حس کرد ، بالفاصله خودشو باال کشيدو از زير لباي 
تب دار شهريار فرارکرد ، حس بين شهوت وگناه داشت اونو به مرز سقوط مي کشوند ، 

دش گرماي تن شهريارو مي طلبيد ،با اينکه بدنش سستو بي تاب با اينکه تموم وجو
شده بود ، اما تو آخرين لحظه ترجيح داد عشقش پاک بمونه ، مطمئن بود اگه مجوز 

 بوسه رو به شهريار مي داد تا ابد نه خودشو مي بخشيد نه اونو...
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لعمل طنين بلندشدو کامال" روي تختش نشستو به چهره شهريارکه حاال از عکس ا
 جاخورده بود و داشت خيره خيره نگاه مي کرد دقيق شد ...

 
 
 چرا اينجايي ؟! -
 منو مي بخشي؟ -
 
 

 طنين ديونه لحن شهريارشد تا حاال همچين مظلوميتي رو تو صداش نشنيده بود ...
 
 
 نبايد اينجا باشي شهريار... -
 اما من بخشش مي خوام ، بگو که منو بخشيدي؟ -
 
 

طنين واقعا" از لحن شهريار دچار احساسات شده بود ، نا خودآگاه چشماش خيس 
 گريه شدو اشکاش سرازير ...

 
 

 چه دلنازک شده بود اون کوه يخ طوري که با ديدن اشکاي گرم طنين ديونه شد ...
 
 
 گريه نکن ، مي خواي ديونم کني ؟ -
 
 

ت صريح شهريار فقط سکوت کردو به عمق چشماش اما بازم تو جواب اين ابراز احساسا
 زل زد ...
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شهريار اما بي تاب از اشکي که بي امون از چشماي ناز طنين مي ريخت، انگشتشو جلو 
 بردو کشيد روي قطره هاي الماسي که به خاطر اون پائين مي اومد 

 
 

 بزرگترين قطره اشکو با سر انگشتش برداشتو به لباش نزديک کرد 
 
 
 اينو مي برم به نشونه يه هديه ، مي دونم که بخشيديم... -
 
 

شوري اشک طنين باعث نشد اخم کنه اين طعم به نظرش شيرين ترين طعمي بود که 
 تا حاال تو زندگيش چشيده بود ...

 
 

بغض داشت گلوي طنينو خفه ميکرد ، هرچند اشکاش آرووم پائين مي ريخت اما 
اشه که هق هق کنه ، اشکاش بايد بي وقفه پائين مي ريخت تا دوست داشت جايي ب

 آرووم مي شد ...
 
 

شهريار بازم دست بردو پائين موهاي طنين گرفتو بو کشيد ، انقدر که مست شدو ديگه 
 موندنو جايز نديد ، احساساتش غليان کرده بودو خودش ترجيح داد که نمونه ...

 
 

 ن بود نفس عميق کشيد به طنين شب بخير گفت ...وقتي بلند شد تا جايي که ممک
 
 

اما ديگه خواب خوش به جفتشون بعد از اون شب حروم شد ديگه محال بود بتونن با 
 طيب خاطر بخوابن ...
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فردا صبح شهريار وقتي از خواب بيدار شد حس کسيو داشت که بعد مدتها گمشدشو 
 رر برسه و بره تو سالن واسه صبحونه ...پيدا کرده ، فقط منتظر اين بود که ساعت مق

 
با صورتي که کامال" معلوم بود فقط نقاب بي تفاوتي زده ولي از درون حسابي شنگول 

 شده ، اومدپائين 
 سالم ...ستاره ... بقيه اومدن ؟ -
 

 ستاره اگه شاخش در نمي اومد جاي تعجب داشت ، آقا سالم داده بود !!!
 
 رالن خانوم اومدن و اردشير خان بقيه روصدا کردم االن مي يان نه آقا ...فقط ط -
 باشه، من مي رم تو محوطه بقيه اومدن صدام کن  -
 چشم... -
 

شهريار رفت تو حياط گلکاري شده و يه نفس عميق کشيدو هواي خنک صبح رو به ريه 
 هاش فرستاد ...

 چند دقيقه اي گذشت که ستاره اونو صدا زد 
 
 بفرمائيد همه اومدن ... آقا -
 باشه ، اومدم  -
 

دستاش توجيب شلوارش بودکه وارد شد و طنينم که آخرين پله رو هم پائين اومدو بي 
 توجه به اون رفت سمت ميز صبحونه ....

 
 سالمت کو ؟؟ -
 سالم ... -
 آفرين ... عجب دختر حرف گوش کني، آماده شو بعد صبحونه با هم ميريم -
 ؟! چي -
 مي دوني که عادت ندارم دوباره يه حرفي رو بزنم ، زياد منتظرم نذار...  -
 اما ترجيح ميدم مثل هميشه خودم بيام ... -
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 ترجيح تو مهم نيست خواسته من مهمه... -
 اما از نظر منم خواسته تو مهم نيست ، خودم ميرم ... -
 جرات داري خودت برو ببين چي در انتظارته ... -
 ديونه ... -
 چي ؟ -
 هيچي ... -
 آفرين عاشق اين ترس درونيتم ، تو که انقدر مي ترسي پس هر چي ميگم بگوچشم -
 

 طنين داشت از اين همه خودخواهي شهريار حرص مي خورد ، واسه همين گفت:
 
 کور خوندي جناب ، هنوز از مادر زاده نشده اوني که بخواد به من زور بگه ... -
 

چند تودلش قند آب مي شد که شهريار بهش زور مي گه ها ، اما معني نداشت که هر
 اونم بفهمه ... 

 
 سرميز سکوت خاصي بودو کسي چيزي نمي گفت ...

 
 بعد چند دقيقه همه بلند شدنو رفتن که هر کدوم به کارشون برسن 

 
ي بهش بندازه شهريار تموم مدت داشت بال بال مي زد که يه لحظم شده طنين نگاه

اما دريغ از يه نظر کوتاه ، دلش مي خواست هر چي رو ميز هستو بکوبه تو سرطنين 
 اما اينم آرزويي محال بود ...

 
آخر سرم وقتي ديد طنين بازم نسبت به اون بي تفاوت و از جاش بلند شده که بره 

 رفت سمتشو گفت :
 
 بيرون منتظرم ... -
 

 د که شهريار معني شونفهميد طنين يه نگاه خاص بهش کر
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 باشه ...برو منم االن مي يام ... -
 

رفت باال و کيفشو برداشت برگشت پائين ،تودلش خدا روشکر کرد که شهريار رفته بود 
بيرون ،آهسته بدون اينکه کسي بفهمه از در پشتي عمارت بيرون رفتو تودلش به 

 ت علف سبز شه ...شهريار گفت:حاال انقدر منتظر بمون تا زير پا
 

 با عجله از عمارت دور شدو رسيد سر خيابون ...
 

شهريار يکم دم در منتظر بود حتي به راننده مخصوصشم گفت بود که بره .. اما يه 
 حسي دورنش مي گفت ، طنين نمي ياد 

 
 ماشين و روشن کردو رفت سمت خيابوني که منتهي به پشت عمارت بود ...

 
اينکه مجبور شده بود يه مسير طوالني تري رو بره ، حاال کم کم داشت  طنين به خاطر

ديرش مي شدو منتظر بود تا از عالم غيب يه ماشين پيدا بشه ، مدام تو جاش تکون 
 مي خوردو همراه با استرسي که داشت به جون شهريار بيچاره بدو بيراه مي گفت 

 
ودش بهش ديد داشتو اون شهريار نزديک طنين شدو ايستاد جوري که فقط خ

 شهريارو نمي ديد...
 

چند دقيقه اي نگاهش کردو از ورجه وورجه کردن طنين تو جاش حسابي خندش 
 گرفته بود ولي اون بيچاره مدام به ساعتش نگاه مي کردو سر مي چرخوند ...

 
يکمي ديگه که ايستاد بنظرش اومد اگه بمونه ممکنه طنين حضورشو حس کنه ، واسه 

 مين ماشينو روشن کردو با يه دنده عقب مسير رفته رو برگشت ...ه
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هم گذشته بودو هنوز طنين نيومده بود،  21بيشتراز صدبار به ساعتش نگاه کرد از 
همون موقع که رسيد به صبا سفارش کرد به محضي که خانم صبور اومداونو خبر کنه 

... 
 

ئن بود اگه اومده بود صبا بهش خبر نمي خواست دوباره زنگ بزنه و سوال کنه مطم
 مي داد ...

 
نيم ساعت ديگم گذشتو بازم خبري نبود ، دست برد سمت گوشي که همون موقع 

 تلفنش زنگ خورد 
 
 بله ... -
 جناب نياکان ، همين االن خانم صبور رسيدن بگم بيان خدمتون ؟ -
 نه ممنون ، فقط ساعت دقيق تاخيرشونو بهم بگين  -
 شم ، امري نيست ؟!چ -
 نه ، به کارت برس... -
 

شهريار ديگه داشت از تاخير طنين نگران مي شد که با اين حرف صبا يه نفس راحت 
کشيد ، اما بايد تالفي مي کرد، نبايد مي ذاشت اون بي اهميتي صبحش بي جواب 

 بمونه ...
 

 گوشي رو برداشتو شماره اتاق طنينو گرفت 
 
 الو .... -
 خانم صبور ... -
 بله ... -
 بيا تو اتاقم کارت دارم  -
 چشم ، االن مي يام ... -
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بعد يکي دودقيقه که شهريار به نظرش هزار سال اومد طنين با چهره اي خسته 
 واردشد 

 
بعد رفتن شهريار به خاطر اينکه ماشين گيرش نيومد مجبور شد بازم پياده بياد و 

وس برسونه ، ازشدت استرسي که بهش وارد شده بود بيچاره خودشو به ايستگاه اتوب
اتوبوسو اشتباه سوارشده بودودوباره مجبور شده بود، مسير رفته رو برگرده و بازم کلي 

پياده روي کنه وآخرسرم با سردردو پا درد خودشو برسونه شرکت ، اينم از حاال که قطعا" 
 د ...جناب رئيس تنبيه بدي رو براش در نظر گرفته بو

 
 مي تونم بيام تو؟ -
 دربازه ... -
 سالم...بله بفرمائيد ... -
 کجابودي؟ -
 يه کاري برام پيش اومد  -
درست ، مهم نيست ، فقط واسه فردا اين گزارشا بايد آماده بشه، بايد تائيد بشنو  -

 فرستاده بشن براي شرکت پدر ...
 زد طنين با چشماي گرد شده به صورت شهريار زل 

 همه گزارشارو واسه فردا مي خواين ، اما اينا حداقل سه چهار روزي وقت مي گيره  -
 اين ديگه مشکل من نيست ، بايد تا فردا همش آماده باشه .. -
 دارين تالفي مي کنين؟ -
 تالفي چيو؟ -
 صبح که باهاتون نيومدم ... -
نداري، همون پياده روي براي نه واسه چي ؟ هرچيزي لياقت ميخواد که ظاهرا" تو  -

 روحو روانت بهتره...
 اما من تا هر جايي شو که برسم انجام مي دم ... -
 باشه ، مي بينيم اوني که مجبور به اطاعت مي شه کيه ... -
 
 
 حاال هم زود تر برو ،واينسا اينجا و بروبر منو نگاه کن  -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – اشک هایم دریا شد

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 7 2 

 

 
 ارج شدطنين يه نفس عميق کشيدو با اجازه اي گفتو خ

 
 شهريارم به اميد ديداري گفتو يه پوز خنده مسخره به روي طنين زد

 
طنين از اين بچه بازي شهريار حسابي کفري شده بود ، هربار که کاري رو باب ميلش 

 انجام نمي داد با اضافه کاري نا معقول تالفي ميکرد
 

" تنها چيزي که طنينو مي در واقع کاره ديگه اي هم از دست شهريار ساخته نبود ، فعال
 چزوند انجام يه کاري در اسرع اونم بدون هيچگونه اشتباهو مغايرتي بود ...

 
اون روز صبا نهار طنينو به خواسته خودش آورد تو اتاقو يه مقدار از مواردي رو که وارد 

 بودو کمکش انجام داد
 
 طنين مگه مجبوري به حرفش گوش بدي ؟ -
 به نظرت نيستم ! -
 نه چه اجباري داري ...بهش بگو نمي تونم  -
 گفتم تا هر جايي شو که بشه انجام مي دم، اما فکر مي کني اهميت مي ده ... -
در مورد کسي ديگه اي بود اصال" بهش پيشنهاد نمي داد ، اما خوب هواي تورو که  -

 خيلي داره ...
 اره خيلي ، دقيقا" همين که تو ميگي ، مسخره ... -
باور کن طنين ، با اين اخالقي که تو داري و هي جوابشو مي دي ، هر کي جاي تو  -

 بودقطعا" تا حاال اخراجش کرده بود ...
 خوبي تو .....، من کجا جوابشو مي دم ، من که هرچي مي گه مي گم چشم  -
 قيعني تو تا حاال نديدي بقيه چطوري باهاش حرف مي زنن ، بيچاره ها رو به منجني -

 کشيده ،تو خيلي راحت جوابشو مي دي...
 مگه مجبورن هرچي ميگه زير بار برن ...اصال" خوشم نمي ياد  -
به هر حال اينجا حقوقش خوب و سروقت ، کسي هم حاضر نيست به خاطر غد بازي  -

کارشو از دست بده ،بعدشم تو نفست از جاي گرم بلند ميشه ، معلوم خوب نيومدي 
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زه جات راحت ترم هست ، اما خبر از وضعو حال کارمندا و کارگرا نداري اينجا توخونه تا
 که 

 اما من حاضر نيستم يه لحظم زير بار اون برم ، خرجمم خودم مي دم ... -
 نمونه بارز يه آدم چندشي ديگه کاريشم نمي شه کرد ، من برم کاري نداري  -
 نه مرسي دستت درد نکنه  -
 ، کاري داشتي صدام کن خواهش ، کاري نکردم  -
 باشه مرسي ... -
 
دو سه ساعت از تايم کاري شرکت گذشته بودو تا حاال طنين فقط تونسته بود نصف  -

 کاري که بهش محول شده رو انجام بده ...
 

سر درد بدي گرفته بودو باعث مي شد حالت تهوع داشت باشه ، چند باري دست روي 
اهي ميره ، يکمي تو اتاق راه رفتو چند بار شکمش گذاشتو حس کرد چشماش سي

 پاهاشو روي ميز گذاشت ...
 

سردرد امونشو بريده بود هربار به عددو رقما نگاه مي کرد سرش گيج ميرفت، ديگه 
تابو تحمل نداشت ، مغنعه شو از سرش باز کردو بعد يه ليوان آب قندي که واسه 

 خوابش برد ...خودش درست کردو خوردو سرشو روي ميز گذاشتو 
 

هم گذشته بود اينهمه  1يه تکوني خوردو از خواب پريد ، باورش نمي شد ساعت از 
 وقت بي وقفه خوابيده بود ...

 
سريع مغنعه شو دوباره سرش کردو آماده شد که بره اتاق شهريارو بهش بگه تا 

 همينجاي کارو انجام داده ...
 

 ...واقعا" در توانش نبود که ادامه بده 
 

گزارشايي رو که فعال" آماده کردو بودو فايل کردو وسايلشو برداشتو رفت سمت اتاق 
 شهريار ...
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از سالن اصلي گذشتو داشت نزديک اتاق شهريار مي شد که يه نفر از پشت جلوي 

 دهنشو گرفتو عقب عقب اونو با خودش کشوند .
 

 ت چه اتفاقي افتاده ...داشت از ترسو کمبود اکسيژن خفه مي شدو نمي دونس
 

از بوي عطري که از دست جلوي دهنش مي اومد فهميد که شهريار قصد جونشو کرده 
 اما نفهميد چرا ...

 
 مدام دستو پا مي زدو تقال مي کرد که شهريار رهاش کنه ...

 
اما شهريار هنوز اونو محکم گرفته بودو عقب عقب مي کشيد، تا رسيدن به اتاق مخفي 

 ش ...خود
 

طنين سعي مي کرد از زير دستاي محکم شده روي دهنش حرف بزنه که شهريار مانع 
مي شد و تاوقتي که نرسيدن تو اتاقو شهريار از امنيتشون مطمئن نشد دستشو 

 برنداشت ...
 
 چه مرگته ؟ يه دقيقه آرووم بگير ، چرا مثل ملخ اينور اونور مي پري ؟ -
 لي رو داري به خدا ،تازه باز خواستمم مي کنيداشتي خفم مي کردي، خي -
 هيسسس، ساکت ،احمق ... -
 احمق خو ... -
 

 شهريار دوباره جلوي دهن طنينوگرفتوگفت:
 
 شعورت نمي رسه وقتي ميگم آرووم ، مي خواي صداتو بشنون .... -
 کيييييييي... -
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و با صداي خفه  طنين چون جلوي دهنش بسته بود نمي تونست درست حرف بزنه
 سوالشو ادا کرد ...

 
 فکرکنم دزد اومده ؛ احتماال" مصلحن، آرووم باش تا ببينم چي ميشه ... -
 

طنين از زور ترس نزديک بود خودشو خيس کنه ، از بچگي از اسم دزدم مي ترسيد چه 
 برسه به اينکه نزديکش باشن اونم مصلح ...

 
 واي خدا جونم ...  -
گم زبون به دهن بگير، يه بار ديگه حرف زدي خودم خفت ميکنم، تواز جون مگه نمي  -

 سير شدي به من ربطي نداره ها ...
 

طنين مرتب با صداي بلند نفس مي کشيدو بغض کرده بودو هر لحظه ممکن بود 
 اشکاش فوران کنه ...

 
 اينجا چيکار دارن ؟ -
واسه کداي رمز گشايي دستگاه جديد  آفرين ، همينطور آرووم حرف بزن ...احتماال" -

 اومدن ، فکر نمي کنم دنبال پول باشن ...
 
 مگه کجاست ؟ -
 

شهريار که حاال ريلکس روي صندليش يلم داده بودو پاشو رو پاش انداختو به اتاق 
 خودش اشاره کرده ...

 
دش طنين با شنيدن اين حرف اومد جيغ بزنه که همزمان شهريار نيم خيز شدو خو

 جلوي دهنشو گرفت ...
 
 اوف .......خيلي ابلهي طنين ... -
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يکي دو دقيقه اي گذشتو طنين که ديگه تحملش داشت تموم مي شد بلند شدو 
 روبروي شهريار ايستاد ومضلومانه گفت:

 
 شهريار ... -
 

شهريار که سرش پائين بود، با صداي طنين سر بلند کردو نگاش کرد، چقدر دوست 
شت بگه جانم ، اما ترجيح داد با چشماش جواب طنينو بده ، سرتکون داد و منتظر دا

 سوال طنين شد
 
 تو از کجا فهميدي اومدن تو شرکت ؟ -
 

 شهريار به صفحه مانيتوري که روبروش بود اشاره کردو گفت:
 
ا اون از اينجا ديدم ، خيلي احمقن به خيال خودشون دوربينا رو از کار انداختن ام -

 دوربينا ظاهري بود ، دوربيناي اصلي خيلي کوچيکنو ديد ندارن
رفت سراغ صفحه مانيتورو روي صفحه کليک کرد ، تو تک تک اتاقا دوربين کار 

گذاشته شده بود و هيچ کس ازش خبر نداشت ، حتي پرسنل شرکتم دوربيني روکه 
ست دوربين روي اتاق فقط تو سالنو تو اتاق شهريار بود ديده بودن ، طنين با اي

 خودش خشکش زد 
 
 خيلي نامردي ، توحق نداشتي همچنين کاري بکني  -
 اونوقت مي شه بگي کي اين حقو از من صلب کرده... -
خيلي وقيحي شهريار، همه آدما حق دارن يه حريم خصوصي داشته باشن، اونجا اتاق  -

 ارو ميکردي من ، شايد مي خواستم تو اتاقم راحت باشم نبايد اينک
 تو اين شرايط خيلي مسخرس که سر يه چيز مسخره تر بحث کنيم  -
 

طنين دلش مي خواست شهريارو خفه کنه ، باورش نمي شد انقدر راحت راجع به 
 شکست همه حرمتا حرف ميزنه ...
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به خودش گفت خيلي بي شعوره ، يادش اومد تو اون اتاق چه کارايي که نکرده ، از يه 
 ندش گرفته بودو از يه طرف گريه ، خوب خيلي بد بود خيلي ....طرف خ

 
شهريار دوربينو به سمت اتاق خودش حرکت دادو ديد که باالخره اونا رسيدن به اتاق 

 خودش ...
 

طنين تا اين صحنه رو ديد از ترس اشکش سرازير شدو حتي المقدور فاصله شو با 
 صندلي ...شهريار کم کردو دستشو گذاشت روي دسته 

 
 شهريار حاال چي مي شه ؟ -
 چرا گريه مي کني، هيچي فوقش برمي دارن مي برن ديگه ... -
 اگه بفهمن ما اينجاييم چي ؟ -
 نميفهمن ، مطمئن باش... -
 

کسايي که وارد شرکت شده بودن به ظاهرا" سه نفر بودنو همشون نقاب زده 
 کي شون داشت بيرون کشيک مي داد ...بودن،دونفر اومده بودن تو همون اتاقو ي

 
 طنين همينطور به صفحه مانيتور زل زده بودو همه کاراي اونا رو دقيق نگاه مي کرد ..

 رفتن سر گاو صندوق اصلي و شروع کردن به گردوندن شماره هاي روي اون...
 

، کله  نچند تا وسيلم دسته شون بودو باالخره بعد چند دقيقه موفق شدن درشو باز کن
محتويات داخل گاو صندوقو زيرورو کردنو وقتي چيزي رو که مي خواستن پيدا نکردن 

 سر چرخودنو قسمتاي ديگه اتاقو نگاه کردن ...
 

با اين کارشون طنين حس کرداالن از ترس نفسش بند مي ياد ،رفت پشت صندلي و 
 مدام خدارو صدا مي کرد

 
 چته ؟باز زد به سرت؟ -
 چيکار ميکنن، چرا نرفتن ؟!پس دارن  -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – اشک هایم دریا شد

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 7 8 

 

 چيزي رو که دنبالش بودن پيدا نکردن حدسم درست بود  -
مگه تو نگفتي اونجاست ؟به نظرت االن وقت خنديدن، مگه داري فيلم اکشن تماشا  -

 مي کني انقدر برات جذاب شده 
 نه شوخي کردم اونجا نيست ، جاش خيلي امن تره -
 ديونه ... -

اي که رو لبش بودبلند شدو ايستاد و دوباره از قفل بودن در مطمئن شهريار با خنده 
 شد بعدشم روبه طنين گفت :

 
واي نمي دوني وقتي مي ترسي چقدر قيافت مضحک ميشه ، دست خودم نيست  -

 خندم مي گيره ....
 

بعد چند دقيقه دزدا دوباره شروع کردن به گشتن اتاقو مدام روي ديوارا دست مي 
 اونا مطمئن شده بودن که يه چيز مخفي اينجا هست ....کشيدن، 

 
اتاق مخفي پشت کتابخونه بودو قطعا" بعد چند دقيقه توجه اونارو جلب مي کرد، 

همينطورم شد ، طنين که مرتب گردن مي کشيد تا تصوير اونارو ببينه که در چه حالين 
نن ، پشت شهريار وقتي ديد پشت در ايستادنو دنبال راهي هستن که اونو باز ک

 ايستادو بازو شو محکم گرفت 
 
 شهريار تورو خدا ، خواهش مي کنم يه کاري بکن -
 هيس ،آرووم تر ، اگه تا حاال پيدامون نکردن ، با اين سرو صداي تو مي کنن ... -
 

 طنين مثل بيد مي لرزيدو بازو برجسته شهريارو دوستش فشار مي داد 
 
 ت خوب نيست ؟چرا مي لرزي ؟! حال -
 انتظار داري تو اين شرايط خوب باشم ... -
 نه ... مربوط به اون نيست رنگت پريده ، همه صورتتم خيس عرق شده ... -
 من فقط ترسيدم .... -
 يعني مربوط به مشکل عصرت نيست ؟ -
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 کدوم مشکل ... -
 

 و نشونش داد شهريار رفت سمت مانيتورو فيلمي که از طنين عصري سيو کرده بود
 

 تو تصوير طنين مثل مار به خودش ميپيچيدو شکمشو گرفته بود 
 

طنين دوباره از خجالت آب شد ، متوجه منظور شهريار شد و دلش مي خواست اين 
 مغز خرابو بکوبه به ديوار 

 
 يعني هيچ علت ديگه اي نمي تونه داشته باشه که آدم شکمشو بگيره ؟ -
 

تو اين وضعيت طنين به خاطر همچين چيزي حرص مي خورد حسابي  شهريار از اينکه
 خندش گرفته بود ...

 
 آخه آب قندم خوردي؟ واسه همين ديگه مطمئن شدم ... -
 

 طنين با همه قدرتي که داشت به بازوي شهريار کوبيدو رفت يه گوشه نشست 
 
 از دست بي افدي دختر، مگه مرض داري  -
 

اون اتاق داشتن جون مي دادن که زودتر کدارو پيدا کنن ، اونوقت  دزداي بيچاره تو
 اين دونفر اينجا نشسته بودن واسه هم گل مي گفتن گل مي شنيدن ....

 
وقتي از گشتن خسته شدن ، نفرسومم وارد اتاق شدو شروع کرد به دست کشيدن 

 روي ديوار ...
 
 اشين ديگه احمقاي کودن ، چرا انقدر طولش مي دين، زود ب -
 تو گاو صندوق نبود ، بقيه جاها رو هم گشتيم  -
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مگه ميشه ، به هر حال بايد اينجا باشه نمي تون ببرن جايي مخفيش کنن، هر روز  -
 بهش احتياج دارن ...

 چه مي دونم ، فکره بهتري داري بگو ... -
 به نظر من هرچي هست به اين در مخفي مربوط مي شه  -
 نين...خوب بازش ک -
 عقل کل، سعي کرديم ، اما روش رمز گذاشتن ، اونم با اثر انگشت  -
 حتما اسکن تصويرم داره ، به اين راحتي باز نمي شه .... -
 

اونا پشت در بحث مي کردنو ، شهريار که حاال يه مقدار ترس به جونش افتاده بود ، 
 رفت سمت طنينو کنارش نشست 

 
 رد اتاق بشن ، اوناروزنده نمي ذارن مطمئن بود اگه بتونن وا

 
تاحاال سعي مي کرد خودشو بي تفاوت نشون بده و بگه چيز خاصي نيست ، اما حاال 
داشت فکر مي کرد اگه اونا وارد تر از خودش باشنو بتونن راحت پيداشون کنن ديگه 

 راه برگشتي نداره...
 

، سريع بلند شدو دکمه تماس از اين همه ساده لوحيو سهل انگاري خودش کالفه شد 
اضطراري رو زدو براي پليس پيام فرستاد ، متاسفانه گوشيش همراهش نبودو کيفو 

 وسايل طنينو هم بيرون از دستش افتاده بود ....
 

اما همين پيامم مي تونست کمکشون کنه البته اگه تا قبل از اومدن پليس گرفتار نمي 
 شدن ....

 
 ين نشستدوباره برگشتو کنار طن

 
 طنين به خودت مسلط باش ... -
 حرف نزن ، هيچي نگو حرفات عصبيم مي کنه ... -
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 شهريار رو کرد به طنينو دستاشو محکم گرفت ...
 
 بهت مي گم آرووم باش ، االن به پليس خبر دادم نگران نباش .... -
 نمي تونستي زودتر اين کارو کني ، بايد زجر کشم مي کردي؟ -
 اال که ديگه خبر دادم ، گريه نکن ....ح-
 

 شهرياردست برد سمت صورت طنينو ،صورت خيس اشکشو پاک کرد 
 
 اينهمه اشک از کجا مي ياد ، هر بار نگات مي کنم انگارمي خواي گريه کني ... -
 

 طنين بازم بغضش گرفتو با اين حرف شهريار اشکاش سرازير شد ...
 
 اشک نريز، از چي مي ترسي ! هيچ اتفاقي نمي افته ... ديونه ، مگه نمي گم -
 

شهريار نفهميد اين اشکاي آخريکه پائين ريخت به خاطر دستاي گرمش بود که صورت 
 طنينو نوازش کرده بود ...

 
 طنين ، بلند شو نگاه کن انگار دارن مي رن  -
 راست مي گي ؟ -
 

پشت دستش پاک مي کرد به صفحه طنين ازجاش بلندشدو همزمان که اشکاشو با 
 خيره شد... 

 
 اينها ... ببين ، دارن مي رن، ديگه نگران نباش ... -
 يعني بي خيال شدن ؟ -
خوب همه جا رو گشتن ديگه، چيزي پيدا نکردن ، به رئيست به خاطر هوشش  -

 آفرين نمي گي 
 بريم بيرون ؟؟؟ -
 .نه صبر کن ، ممکن هنوز تو سالن باشن .. -
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جفتشون کنار در ايستاده بودنو منتظر گذر زمان که بتونن سريع تر ازاينجا بيرون بزنن 

... 
 

 دقيقه اي گذشتو ، شهريار روبه طنين گفت: 21
 
 فکر کنم ديگه رفته باشن بيا بريم ... -
 

همون وقتي که طنينو شهريار تصميم گرفتن از در خارج بشن ، دوباره اونا برگشتن، 
 ئي بود که تو آخرين لحظه طنين يه نگاهي به صفحه کردو ديدشون خدا

 
 شهريار ، شهريار برگشتن ... -
 چي ...!؟ -
 حاال چي کار کنيم ؟اي خدا ... حاال چي مي شه ؟ -
 

طنين دستاشو تو هم مشت کرده بود از بس فشارش پائين اومده مدا هاشون مي کرد 
 که گرم بشه ...

 
 وف... نمي دونم، پليس ديگه بايد تا حاال مي رسيد واي .... ا -
 شهريار اين چيه تو دستشون؟ -
 

 شهريار يه نگاهي به صفحه کردو با مشت به پيشونيش کوبيد 
 
 چيه شهريار راستشو بگو؟ -
مي خوان باهاش رمز درو باز کنن ، دقيق نمي دونم چيه ، اما هرچي هست کاره ما  -

 ديگه تموم ...
 
 هريار پوفي کرد،حس کرد باالخره تو زندگيش داره از يه چيزي مي ترسه ...ش
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ببين طنين بيا اين پائين زير ميز ، تا بيان مارو اين زير پيدا کنن زمان بيشتري الزم  -
 دارن ، تا اون موقع هم شايد پليس برسه ...

 
 طنين آب دهنشو قورت داد و چشماشو بستو دوباره اشک ريخت ...

 
 حالمو بهم نزن ديگه، اشک نريز ، انقدر ضعيف نباش ... -
 يعني مي کشنمون ؟ -
 هيس ، نه نمي کشن ، مي برنمون جنگالي هاوايي باهم خوش بگذرونيم  -
 مسخره ... -
 خوب ديگه ؛برو اون زير ، انقدرم حرف نزن .... -
 

دشو ونجايي که ميشد خوطنين زير ميز نشستو چمبره زد ، پشتشم شهريار نشستو تا ا
از ديد مخفي کرد، ميز بزرگ بودو تو ديد اول معلوم نمي شد کسي زيرش مخفي شده 

 ،اما واسه کسي که اومده بود دزدي نمي تونست زياداز نظرش در امان بمونه ....
 

سرو صداها پشت در زيادتر شده بود اونام حاال ديگه ديدي هم نداشتن که از اوضاع با 
 ...خبر بشن 

 
طنين تموم بدنش مي لرزيدو حس مي کرد داره نفساي آخرشو مي کشه ، تو بد 

وضعيتي قرار گرفته بودو هيچ کاريم ازش ساخته نبود ، تنها اميدش به شهريار بود که 
 اونم نمي تونست پشتو پناه زياد محکمي باشه ..

 
تفاقي افتاد تا پاي البته اين نظر طنين بود، شهريار به خودش قول داده بود اگه ا

 جونش از طنين محافظت کنه ...
 
 شهريار ... -
 جانم ... -
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بالخره گفت، جونشو صدا کرد ، چقدر خودش لذت برد و طنين با اين کلمه اي که 
 شنيد چقدر آرامش گرفت ...

 
 مي ترسم ... -
 

حو بود مطنين اين کلمه رو گفتو دوباره بغضشو فرو برد، ولي چشماش خيس خيس 
 صورت شهريار..

 
شهريار م از ديدن چشماي وحشيو بارون زده طنين از خود بي خود شد ، اصال " تازگيا 

 تاب ديدن چشماي مست کننده طنينو نداشت 
 

خودشو کامال" به طنين نزديک کردوسرشو از پشت با دست گرفتو روي سينه خودش 
 گذاشت ...

 
شيد، باورش نميشد ، شهريار داره به جاي طنين نفس کشيد، نفس کشيدو نفس ک

 تمسخر حمايتش ميکنه ...
 

سينه مردونه و گرم شهريار آرامشو اطمينان خاصي رو به طنين داده بود جوري که 
 ترسو کمتر حس مي کرد...

 
 نترس عزيزم، نترس من پيشتم ،چيزي نمي شه مطمئن باش.. -
 

صدا کرده بود ، هرچي بيشتر به اين کلمه  طنين باورش نمي شد ، شهريار اونو عزيزش
 اي که شنيده بود فکر ميکرد بيشتر گرمش مي شدو عرق مي کرد

 
 باشه ، سعي مي کنم ... -
 طنين ... -
 بله ... -
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 شهرياربهش نگاهي انداختو با دستش صورتشو نوازش کرد..
 

 دستاش گرم گرم بودو صداي نفساش کنار گوش طنين ...
 

يه لحظه حس کرد ديگه تاب مقاومت نداره، تا حاال معذب بودو خودش محکم  طنين
گرفته بود ، اما بااين کارشهريار همون طور که صورتش باالبود چشماشو بستو يه نفس 

 عميق کشيدو خودشو توآغوش حاميش پناه داد
 

 اچه جاي امنو شيريني بود، عضالتش آزاد شد اما قلبش به اسارت رفت ، جسمش ره
 شد اما روحش بدجور زنداني شد ...

 
تا حاال فکر مي کرد اين حس يه حس بچگونه هستش يا از قلب يه دختر جوونو خام 
نشات گرفته ، اما حاال داشت مطمئن مي شد يه حس خام يا سرسري نيست ، حسي 

 بود که گرماش داشت تا عمق وجودشو مي سوزوند...
 ه بود که ازبيرون صدايي اومد ...طنين خودشو محکم به شهريار چسبوند

 
 زودباشين ، بياين بيرون ، پليس پليس ... -
 گمشو اونور... -
 

در تا آستانه باز شدن رفته بود که خدارو شکر پليس از راه رسيدو نفر سومي که بيرون 
 بود به اينا خبر داده بود ....

 
از در با ضربه اي شديد ببعد چند دقيقه که نفس جفتشون تو سينه حبس شده بود 

شدو مامورا ريختن تو اتاق ، همون موقع با اومدن مامورا طنين از خوشحالي يه جيغ 
 خفيفي کشيدو از جاش بلند شد ...

 
 مشکلي که نيست ؟ -
 نخير... -
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بعد از دو سه تا ماموري که وارد شدن ، يکي از ماموراي کارکشته آگاهي وارد شد و رو 
 ت:به شهريار گف

 
 ادهمي هستم ، شما پيام داده بودين ؟ -
 بله ...خيلي زمان برد تا رسيدين ... -
تويه ماموريت ديگه بوديم که پيام شمارو گرفتيم ، به هر حال خطر رفع شد،  -

 مطمئنين مشکلي نيست ؟
 بله ... من که مشکلي ندارم اما ايشون ... -
 

 رو کرد به طنينو گفت :
 
 اد مساعد نيست ...حالشون زي -
 االن با اورژانس تماس مي گيريم  -
 نه نيازي نيست ، ممنون مي ريم خونه ...  -
 خيلي خوب هر طور صالح مي دونين... -
 ممنون ... -
 خودتون خبر دارين دزدي براي چي بوده؟ -
 يه حدسايي مي زنم ...احتماال" دنبال يه سري اطالعات سري شرکت بودن  -
اينطور، ديدم که به پوالي داخل گاو صندوق دست نزدن، به هرحال بايد واسه يه که  -

 سري توضيحات تشريف بياريد قرارگاه ...
 همين االن ؟! -
 مشکلي دارين ؟ -
 نه ، اما خوب به هر حال روز بدي بود اگه به فردا موکول بشه بهتره ... -
 فرتون تشريف بيارين باشه ، فردا صبح منتظرتون هستيم ، لطفا دون -
 حتما " -
 به يکي از مامورا مي گم که تا خونه همراهي تون کنه  -
 نيازي نيست  -
 چرا هست ، احتمال داره بيرون منتظر يه فرصت باشن تا گيرتون بندازن  -
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طنين با شنيدن اين حرف يه نگاه ترس آلودبه شهريار انداختو نزديکش شد ، شهريارم 
 ين ديگه گنجايش ترسو نداره قبول کردو گفت:وقتي ديد طن

 
 باشه ممنون ... -
 بفرمائيد ... -
 

آقاي ادهمي سرهنگ کارکشته با سابقه اي بود که تا خبر پيام از شرکت سهندو دريافت 
کرد با توجه به شهرت و آوازه ِروئساي شرکت سريع خودشو با اينکه حين يه عمليات 

اونجا ، مي دونست پيگيري مشکالت اينطور شرکت ها  ديگه اي بودن روسونده بود
هم مي تونه به حسن سابقش اضافه کنه هم اينکه ممکن به دردسراي زيادي دچار 

 بشه، به هر حال اونکه عاشق دردسربودو دردسرم هميشه به دنبالش ...
 

بعد اينکه يکي از مامورا طنينو شهريارو تا نزديک خونه مشايعت کردو مطمئن شد 
ديگه مشکلي تهديدشون نمي کنه ، از اونا خداحافظي کردو مجددا" قرار فردارو ياد 

 آوري کرد ...
شهريار به ظاهر تو ماشين نشسته بود تا در باز بشه ، اما همين که از رفتن مامور 

 مطمئن شد ، رو به طنين کردو گفت:
 
 مي خوام باهات حرف بزنم  -
 کن خيلي خستم  اما مي خوام برم خونه ، باور -
 مهم طنين ، اگه نبود نمي گفتم ، تو خونم که نمي شه راحت صحبت کرد -
 باشه ، اما مي ترسم مامان اينا نگران بشن -
 يه تماس بگير بگو بامني  -
 

طنين از شنيدن اين حرف آب دهنشو قورت دادو سرشو زير انداخت ، حتي خجالت 
شب با شهريار  21برسه به اينکه به مادرش بگه مي کشيد در اين مورد فکر کنه ، چه 

 هستش 
 
 عصري بهش زنگ زدم گفتم کارم طول مي کشه ... -
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 خوب ديگه مشکل چيه ، مي ريم زودي مي يايم  -
 

 طنين فقط سرتکون دادو دوباره به جلو خيره شد...
 

 رسيدن به يه رستوران شيکو دم درش ايستادن ...
 

 ر، اومدن استقبالشو يه ميز خيلي خاصو براش آماده کردن به محض ورود شهريا
 
 خيلي خوش اومدين جناب نياکان ... -
 ممنون ... -
 چي ميل دارين ؟!  -
 مثل هميشه .... -
 و خانم جوان ... -
 برام فرقي نداره ... -
 

 شهريار منو رو از دست گارسون بيچاره گرفتو رو به طنين گفت:
 
 شو انتخاب کن ...زود يکي  -
 

طنين که از اين حرکت شهريار ناراحت شده بود با اخمايي تو هم منورو گرفتو روشو 
 نگاه کرد ، مي دونست اگه بخواد چيزي بگه رفتار بدتري در انتظارشه ....

 
دوباره تو نظرش شهريار همون شهريار از خودراضي و مغرورو منفور اومد و به خودش 

 يش براي تغيير کردن شهريار خنديد با اون ساده لوح
 
 از اين کلمه متنفرم ، ديگه هيچ وقت نگو برام فرقي نداره  -
 خوب واقعا" فرقي نداره ، چرا بايد به چيزي که نيست تظاهر کنم ... -
مگه مي شه فرقي نداشته باشه ! قرار نيست هرچي جلوت مي ذارن بخوريو دم نزني  -

 يه حيوان تو همين ، تو انساني تفاوتم با 
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 طنين اين بار از کوره در رفت ....

 
چرا هر بار مييام بهت اميدوارم بشم که تغيير کردي ، دوباره چهره واقعي تو نشون  -

مي دي ، يعني اگه کالس بذارمو بگم اوه نه من فقط از فالن غذا مي خورم، ميشم 
تو همينه ، هيچ وجه اختالف  انسان ، يعني به نظرتو تفاوت يه انسان با يه حيوان

ديگه اي ندارن، اينکه خودشو برتر بدونه وفکر کنه فخر فروشي انسانش مي کنه کافيه 
... 
 

شهريار اصال"توقع نداشت طنين اينطوري عکس العمل نشون بده ، دقيقا" منظورش 
 چيزي که طنين برداشت کرده بودنبود، هرچند آخر حرفش همين بود

 
ه خيال خودش با اين کار مي خواست به طنين بها بده ، دوست داشت ولي در واقع ب

ميزبان خوبي واسه طنين باشه ، به نظرش اومد اگه طنين يه غذاي خيلي خاصو 
انتخاب کنه ميزبانيش تکميل ميشه و آخرسر ازاينکه مهمونش کرده و اين افتخار 

 نصيبش شده غرق لذت بشه ...
 

دلگرمش کردو باعث شد عصبانيتش از حرفاي اون  ولي يه چيزي بين حرفاي طنين
 فروکش کنه 

 
 بس بهش فکر مي کرد که تونظرش اومده بود که داره تغيير مي کنه ...

 
ما واسه کاره ديگه اي اومديم اينجا، نمي خوام بحثو ادامه بدم وگرنه جوابي بهت مي  -

 دادم که تا عمر داري يادت بمونه 
 ،خستم مي خوام برم خونه ...زود باش حرفتو بزن  -
ببين طنين اتفاق امشب، خيلي جاي سوال داره ، من بايد هر طور شده بفهمم کي  -

مي خواسته کدارو برداره ، اما به هيچ وجه دوست ندارم ، پدر ازاين موضوع بويي ببره 
 ، فهميدي؟

 چرا نبايد خبر دار بشن ؟ -
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شرکتمون بر گذار ميشه ، اول اينکه با اين چند روز ديگه جشن سالگرد تاسيس اولين  -
خبر حسابي به هم مي ريزه و برنامه هام مختل ميشه ، ازيه طرفم بقيه خبر دار مي 

شنو اين اصال" واسه وجه شرکت خوب نيست ، بايد قول بدي راجع به اتفاق امشب با 
 کسي حرفي نزني ...

 
ه بود بيحال بودو ضعف داشت، طنين که از شدت ترسو اضطرابي که امروز تجربه کرد

 باشه اي گفتو مشغول خوردن پيش غذاش شد 
 
مسئله ساده اي نيست که سر سري مي گيريشا ، ميگم نمي خوام کسي بويي ببره ،  -

 پس لطفا جدي باش...
 خيلي خوب، يه بار گفتي فهميدم الزم به تکرار نبود  -
 کنم ... بعيد مي دونم ، اماخوب مجبورم رو قولت حساب -
 

 غذاروي ميز آورده شدو به طرز زيبايي هم سرو شد ...
 

غذاي شهريار بيف بود با سيب هاي سرخ شده درشتو روشم يه عالمه سس سفيد 
ريخته بودن ، طنين تا ظرف غذاي شهريار رو ديد نا خودآگاه دلش از سيب هاي 

شو قورت مي دن درشت روي ظرف خواست، مثل بچه ها که چيزيو مي بيننو آب دهن
 اونم اينکارو کرد ..

. 
غذاي خودشم کباب برگ بود که هميشه به نظرش خوشمزه ترين غذا و لذيذ ترين مي 
 اومد ، اما حاال انگار پشيمون شده بود ،دوباره به ظرف شهريار نگاهي کردو آه کشيد ...

 
 ؟بسه بچه ، مي ذاري غذا مو بخورم ، چرا هي آب دهنتو قورت مي دي -
 کي من ؟! به غذاي تو چيکار دارم ... -
 

شهريار واقعا" حس کرد يه دختر کوچولو چموش جلوش نشسته و به غذاش زل زده ، 
از اعماق قلبش دلش براي طنين کوچولو ضعف رفت ، خندش گرفته بود اما سعي کرد 

 جلوي خودشو بگيره ...
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ب گال گذاشتو بعدم يه تکه سيچنگالو برد سمته تيکه هاي گوشتو يه تکه ازش سرچن

 مملو از سس سرش زد و گرفت سمت طنين ...
 

طنين با ديدن آروزي قلبش ، شاد شدو دست برد سمت چنگال، اما شهريار دستشو 
پس کشيد، طنين با اين کارش مظلومانه نگاهش کردو دوباره مشغول خوردن غذاش 

 شد 
 

 طنين حتي سرشو هم بلند نکرد  شهريار دوباره چنگالو سمت اون گرفتو اينبار
 
 سرتو باال بگير ... -

 طنين شونه باال انداختو چيزي نگفت
 مي گم سرتو باال بگير ... -
 
 

 طنين با چشماي خسته و بي رمق اما پر از سوالش به چهره بشاش شهريار نگاه کرد ...
 

و حس کرد ، به بعد چند لحظه هم طعم خوش چيزايي که تو دهنش گذاشته شده بود
نظرش اومد اين سيب سرخ شده و تکه گوشت خوشمزه ترين چيزي هستش که تو 

 عمرش مزه کرده ...
 
 مي خواي براي تو هم از اين سفارش بدم ؟ -
 

طنين حس مي کرد ظرفيت اينو نداره که حتي محبتاي کوچيکه شهريارو هم تحمل 
 تونست بايد چيکار کنه ... کنه چه برسه به اين ،بغض کرده بودو واقعا" نمي

 
 نه مرسي ، سيرشدم ، ديگه ميل ندارم ... -
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شهريار که حس طنينو خوب درک مي کرد به پشتي صندليش تکيه دادو يه نفس 
عميق کشيدو همراه با لبخند قشنگي که رو لبش بود چند تکه ديگه از غذاشو خوردو 

 سکوت کرد ....
 

نينو ميديدو نمي تونست اين حالتو بدون نزديکي به توسکوت مطلق چهره سر در گم ط
 اون ادامه بده ...

 
به سمت جلو صندلي خم شدو يه دستشو زير چونش گذاشتو يه دست ديگه شو هم 

 برد سمت دست طنين ...
 

طنين حس کرد يه گوله آتيش به دستاش وصل شده و داره استخوناشو هم ذوب 
 ميکنه ...

 
 يم بريم ؟خسته اي ؟ مي خوا -
 اره ... -
 پس پاشو ... -
 

طنين با طمانينه خاصي دستشو از تو دستاي گرم شهريار در آوردو از روي صندلي بلند 
 شد ...

 
وقتي دوباره سوار ماشين شدن ، از اون احساسات داغ چند دقيقه قبل خبري نبودو هر 

 کدومشون توفکر اتفاق امروز بودن ...
 

هريار دوباره از طنين قول گرفت که در اين رابطه با کسي حرفي نزنه نزديکاي خونه ، ش
 و اونم قبول کرد ...

 
وقتي وارد عمارت شدن همه چراغا به جز اونايي که مخصوص خواب بود خاموش 

 بودو اصال" کسي متوجه تاخير اون دوتا نشده بود ...
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – اشک هایم دریا شد

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 9 3 

 

ته بودونو بعد يه مهال و اردشير چند ساعتي مي شد که به اتاق خوابشون رف
خوشگذروني حسابي ، حاال کنارهم دراز کشيده بودنو داشتن راجع به مهموني صحبت 

 مي کردن ...
 
 ارشير ؟ -
 جانم ... -
االن ديگه تقريبا" همه مي دونن ما ازدواج کرديم ، مسئله خيلي مخفيانه اي که  -

 ؟نيست، واقعا" فکر مي کني الزم به اين مجلس معارفه باشه 
اوال" هنوز همه به خصوص فاميل ها خبر دار نشدن ، در ضمن دلم مي خواد چهره  -

اونايي که اون ساال جلوي پاي ما سنگ انداختنو ببينم ، حيف که نه پدر تو زندس نه 
پدر من ، دوما" اين مجلس در واقع حکم جشن ازدواجمونو داره ...تو نگران چي 

 هستي؟
 يزي بزنه اوضاع بهم بريزه ...مي ترسم بازم کسي حرفي چ -
عجب ! تو فکر کردي من هنوز اون اردشير خام و جوونم که با يه توپو تشر حرفاشون  -

 باورم بشه ....عزيزم حاال ديگه بايد همه واسه کاراشون از من اجازه داشته باشن ...
 

د ،از ومهال دست اردشيرو که دور گردنش حلقه شده بودو تو دست گرفتو بهش بوسه ز
اعماق وجودش به خاطر عشقي که سالها اردشير بهش داشتو باعث شده بود هر طوري 

 شده بهش برسه احساس لذت کردو آرامش تموم وجودشو گرفته بود ...
صبح اون روز مثل روزاي قبل بدون اينکه جلب توجه کنن به قصد شرکت ازخونه بيرون 

 يس ...زدونو اينبار با هم راهي شدن سمت پاسگاه پل
 

 وقتي رسيدن به آدرسي که بهشون داده شده بود ، شهريار سمت نگهباني رفتو گفت:
 
 با جناب ادهمي قرارداشتيم ... -
 ببخشيد شما ؟ -
 نياکان هستم ... -
 يه لحظه اجازه بديد تا هماهنگ کنم ... -
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ت اون جواب مي بعد چند دقيقه طنينو شهريار تو اتاق ادهمي بودنو داشتن به سواال
 دادن ...

 
 خوب جناب نياکان ، مي شه توضبح بدين چطوري متوجه ورود اونا شدين ؟ -

شهريار کل ماجرارو براي ادهمي با تمام جزئيات و اينکه از دوربين مخفي کل ماجرارو 
 ديده ، تعريف کرد ....

همه جاروهم که اينطور، همون ديشب بچه ها کل فيلمارو براي تحقيقات آوردن ،  -
نمونه برداري کردن، هر چندحرفه اي بودنو اثري از خودشون نذاشتن ، اما خوب اين 

 فيلماي ضبط شده کمک زيادي مي تونه باشه ...
 خوب خانم صبور شما چيز خاصي خاطرتون نيست که بخواين برامون توضيح بدين؟ -
هم ديدم از طريق همون  نخير، من تا قبل از اومدنشون اومدم به اون اتاق و هر چي -

 دوربين بود ...
 پس حرفاي جناب نياکانو تصديق مي کنين؟  -
 بله ... -
 پس لطف کنين ، اظهارات خودتونو ثبت کنين تا تحقيقاتو شروع کنيم  -
 

کارشون تا نزديک ظهر طول کشيدو ادهمي بهشون قول داد در اسرع وقت اونارو پيدا 
 مي ده ....مي کنه و به شهريار اطالع 

 
 از اونجا با سردرگمي بيرون اومدنو دوباره سوار ماشين شدن ...

 
 شهريار ... -
 بله ... -
 خودت به کس خاصي شک داري ؟ -
 

چيزي که تو مغز شهريار بودو نبايد به هيچ عنوان حتي جلوي طنينم افشا مي شد 
 واسه همين ، شونه باال انداختو گفت:
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دونم که به خاطر همون کدا اومده بودن، به هر حال خيليا دنبال اون فقط اينو مي  -
 هستن ، اما شخص خاصي تو نظرم نيست ...

 
 طنين دست به سينه اوهومي کردو به شيشه جلوي ماشين خيره شد ...

 
بعد اون اتفاقي که تو شرکت افتاده بود شهريار ديگه مطمئن شده بود تنها کسي که 

 مي شه باهاش درد و دل کنه فقطو فقط طنين مي تونه باشه ...فعال" توزندگيش 
 

ولي ازيه طرفم دوست نداشت اين موضوعو واضح بهش بگه ، براش خيلي سخت بود 
، دائم دلش هواي اونو مي کردو به هر بهانه اي مجبورش مي کرد بياد اتاقشو هر چند 

 بحث کنه ...کوتاه هر چند با لحن خشن ، ولي باهاش حرف بزنه و جرو 
 

هر چند روز يه بارم ، ادهمي با شهريار تماس مي گرفتو از پيش رفت کار براش توضيح 
مي داد، حتي يکي دوباره ديگه هم شهريارو احضار کردو يه سري سواالت کالفه کننده 
ازش پرسيدو چند نفر مظنون هم بهش معرفي کرد که به هر دليلي انجام اون اقدام از 

 شد ....طرف اونا رد 
 شب قبل از جشن بودو هم همه اي تو سالن به پاشده بود که بياو ببين ...

 
 طنين جان به نظرت اينا خوبه ؟ -
 اره ستاره به خدا خوبه ، چرا انقدر وسواس به خرج مي دي ! -
 آخه اردشير خان خيلي سفارش کردن، نمي خوام از چيزي ناراضي باشن ... -
 چي اعتراض کردن من جوابشونو مي دم ، تو نگران نباش، خوبه؟اي بابا ، واسه هر -
 اما کار بي عيب باشه، خيال منم راحت تره ... -
 از دست تو ؛ ديونم کردي به خدا  -
 

شهريار مثل چند شب پيش دوباره اومد تو سالنو همه با ديدنش ترجيح دادن سکوت 
 مطلق کنن 

 کنارش ...با سر اشاره اي به طنين کرد که بره 
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 بيا اينجا ،خسته نشدي؟ -
 نه ... دوست دارم ،از دکوراسيون خوشم مي ياد... -
 اما اين کار تو نيست ... -
 ازم کمک خواستن نمي شه که نه بگم ... -
 يعني هر کي ازت کمک بخواد درخواستشو رد نمي کني ؟ -
 معلوم که نه ... -
 

 ين گفت:شهريار شيطون خنديدو کنار گوش طن
 
 حتي اگه من چيزي ازت بخوام ؟ -
 

با اينکه تو اين مدت طنين بهش ثابت شده بود شهريار زياد غير قابل اعتماد نيست اما 
 يه قسمتي از مغزش داغ شد ...

 
 اگه بتونه کمکي بهت بکنه چرا که نه .... -
 مي تونه ، حتما".... -
 

حس شيطنت گفته مي شه و صداقت توش طنين حس مي کرد حرفاي شهريار از روي 
 نيست، اما خودشو نباختو سعي کرد اصال" به حرفاي شهريار با اون ديد نگاه نکنه 

 
 باشه مشکلي نيست ، بگو چه کمکي ازم بر مي ياد ؟ -
نه ... االن نه بذار به وقتش ، حاال که مطمئن شدم تو هر کاري که ازت بخوانو انجام  -

 ن فرصت طاليي رو از دست بدم ...مي دي ، نبايد اي
 

بدجنس شده بود به معناي واقعي ، شرارت از چشماش مي باريدو لباش مي خنديد ، 
 طنين حاضر بود قسم بخوره تا حاال شهريارو تو اين حالت نديده ...

 
 به طنين شب بخيري گفتو با ذهني آشفته رفت سمت اتاقش...
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گرفتنو هم نداشت ، اما مطمئن بود اينطوري شب از زور خستگي طنين ناي دوش 
 خوابش نمي بره ، يه حموم کوتاه کردو با سر پريد روي تختشو بي وقفه خوابش برد

 
لباسي رو که واسه اون روز در نظر داشتو از قبل آماده کرده بود و خيالش از بابت اون 

 خاصي گرفته بود راحت بود ، صبح زودم بيدارشده بودو با ديدن منظره باغ يه نشاط
... 
 

نزديک ظهر وقتي براي نهار خبرش کردن ترجيح داد که تو اتاقش بمونه و به کاراش 
برسه ، اصال" دوست نداشت امشب با يه سهل انگاري ، عقب افتاده يا بي دستو پا به 

 نظر بياد ...
 

ر بودو ت لباسش يه رنگي مابين آبي و سبز خيلي تيره بود که از پشت يه مقدار بلند
اونو با يه کفش شيشه اي سرمه اي ست کرده بود ، لباسي که خريده بود براش خيلي 

با ارزش بود، اول اينکه خودش اونو خريده بودو در عين اينکه باز و بدن نما نبود خيلي 
 شيک و خوش دوخت بود

 
ني يباالتنه لباس از يه سر شونه تارويه شکم يه تور ضخيم که سنگاي سرمه اي تزئ

داشت کار شده بودکه باعث مي شد نه جايي از تنش معلوم باشه، نه زيادي ساده به 
 نظر بياد ....

 
شالي هم از سر خود لباس گرفته بودو بعد آرايش ماليمي که کرداونو روي سرش به 

 طرز زيبايي انداخت و يه لبخند شيرين به عکس خودش تو آينه زد...
 

تو مجلس بودن که ممکن بود از لحاظ تحصيالتي ،  قطعا" دختراي زيادي امشب،
موقعيت اجتماعي يا حتي زيبايي از اون سر باشن ، اما دوست نداشت رفتاراي خودش 

باعث بشه بقيه اجازه فخر فروشي رو بخودشون بده ، اون درعين زيبايي ، متانت و 
وب رفتارو نجابت خودشم داشتو ، بايد کاري مي کرد که همه به غير از ظاهرش مجذ

 افکارش بشن ....
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 آخرين ديد رو هم تو آئينه به خودش انداختو تصميم گرفت که بره بيرون ...
 
 کيه ؟! -
 ستارم ... -
 بيا تو ... -
 اي بابا طنين بيا....... واووووو دختر... چي کار کردي باخودت !!! -
 خوب شدم ؟! -
 ..خوب شدي ؟ محشري ، مثل ملکه ها شدي .. -
 شورشو در نيار ديگه .... -
 به خدا راست مي گم ، مطمئن باش امشب تو مجلس مثل الماس مي درخشي ... -
 فداي تو بشم با همه مهربونيات ...مهمونا اومدن؟ -
 اره ديگه بيابريم ، ديدمت به کل يادم رفت واسه چي اومده بودم باال ... -
 باشه تو برو منم اومدم .... -

ها پائين مي اومدو دل تو دلش نبود ، استرس داشتو به خاطر همين مرتب آب  از پله
 دهنشو قورت مي داد ...

 
 وقتي متوجه جمعيت شد ، ناخودآگاه چشمش دنبال شهريار گشت ...

 
يعد اينکه يکمي سر چرخوند اونو کنار ديوار و در حالتي که چهرش اخم هميشگي رو 

 اره شد...داشت ديد و حس کرد بند دلش پ
 

شهريارواقعا" امشب مانکن شده بود ، با اون کتو شلوار خوش دوخت ايتاليايي و 
 ژستي که گرفته بود ، ناخودآگاه همه رو مجذوب خودش مي کرد ...

 
وقتي کامال" وارد سالن شد از اون چشم برداشتو رفت سمت مهال،مهالهم تا طنينو ديد 

 ، اومد سمتشو با عجله گفت:
 
 االخره اومدي، همه مهمونا رسيدن ...ب -
 چه خوشگل شدي مامان ... -
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 دختره زبون باز، با اين حرفات تاخيرت قابل بخشش نيست  -
 

 طنبن صورت مهالرو بوسه آرومي زدو به يه عذر خواهي کوتاه اکتفا کرد ...
 

 ختپشت به مادر ايستاده بودو داشت با مهمونا که بيشترشونو اصال" نمي شنا
 صحبت مي کردو بهشون خوش آمد مي گفت ...

 
 اينجام بايد آبرو ريزي مي کردي ؟ -
 هيس ساکت شو ، جلوي مردم زشته ... -
طنين آخه اين چه مسخره بازي درآوردي ، گندزدي به همه چي رفت ، حاال هزار تا  -

 حرف پشت سرمون در ميارن ...
 شه ....طرالن جان سعي کن سرت به کارت خودت با -
حاال اون کتو پوشيدي هيچي ، هرچند کل خوشگلي لباسو گرفته اما ديگه اون شال  -

 مسخره چي روسرت ؟
 طرالن ، ساکت شو ... -
 

 اينبار صداي شهريار بود که به جرو بحث اونا خاتمه داد ...
 

 طرالن با شنيدن صداي شهريار ديگه موندنو جايز نديدو راهشو کشيدو رفت ...
 
 با مهمونا آشنا شدي ؟ -
 خيلي ها رو نمي شناسم ، اما خوب با بعضي ها صحبت کردم  -
 اوهوم ...بيا بريم اونطرف ... -
 

طنين پشت سر شهريار راه افتادو مدام تو دلش شهريارو تحسين ميکرد ، کي بود که 
 نکنه ....

 
پسر ادرشير خان دخترا اغلب جلو مي اومدنو سعي مي کردن با عشوه گري قاپ 

 نياکانو بدزدند ، اما خوب هر سنگي مينداختن به در بسته مي خورد 
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 اما وضعيت کامال" بر وفق مراد شهيادو طرالن بود ....

 
لباسي که طرالن پوشيده بود تقريبا" چيزي به عنوان پارچه نداشت ، فقط دوتا بند 

از روي شکمي يکمي پهن  پشت سرش بسته شده بودو از گردنش پائين اومده بودو
مي شدو از دور کمر به يه دامت کوتاه وصل مي شد ، اندام بلندو باال و فريبنده طرالن 
با رنگ قرمز تندي که لباس داشت ،پيش از هميشه اونو خاصو و البته بي پروانشون 

 مي داد ...
 

ا ي کردو بجالب تر اينجا بودکه تقاضاي آشنايي باهيچ کدوم از پسراي فاميلم رد نم
 همه خوش مي گذروند و شهيادم که دست همه رو از پشت بسته بود 

 
طنين يه مقداري با شهريار همراه شدو با يکي دوتا از همکاراي قبليش هم آشنا شد ، 

 اما همين که چشمش به صبا افتاد رفت سمت اونو شهريارو تنها گذاشت ...
 

رو نداشت رفت و روي يکي از راحتي  شهريارم که ديگه بعد رفتن طنين حوصله کسي
 ها که مخصوص خودش بود نشست 

 
خانواده ادرشير آزاد تر از اوني بودن که سرو مشروبات تو مجالسشون عيب باشه يا 

بخوان تو اين مورد کم بذارن ، انواعو اقسام ميزاي بار چيده شده بودو رو هر کدومش 
دمين راه مي رفتنو براي کسايي که چندين مدل مشروب گذاشته بودنو همزمان مستخ

 نمي تونستن خودشون پاي ميز برن ، جاماشونو پر مي کردن ...
 

تقريبا" يک ساعتي از مهموني گذشته بود و همه پذيرايي شده بودن و منتظر سخنراني 
 که معموال" جناب نياکان تو هر جشن سالگردي انجام مي داد ...

 
 ه خوش آمد گفتو ، حرفاشو اينطوري شروع کرد يه گوشه اي ايستادو اول به هم
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جشن سالگرد امسال براي من و خونوادم يه رنگو بوي خاصي داره ، خيلي دلم مي  -
خواست زود تر از اين ملکه زندگيم و کسي رو که باعث شد، ساليان سال به خاطر اون 

امرو داشت و  اميد زندگي داشته باشم بهتون معرفي کنم ،اما اين مجلس افتخار اين
 حاال ازش مي خوام که کنارم بيادو همراهيم کنه ...

مهال که امشب واقعا" زيبا شده بودو به خاطر گريم هم که روي صورتش کرده بود چند 
سال جون تر به نظر مي اومد ، جلوي چشم خيلي ها که با نفرت نگاش مي کردن 

 ،سمت اردشير رفتو دستشو تو دست گرفت ...
 

که مهال کنار اردشير قرار گرفت ، همه شروع کردن به دست زدنو ازدواجشونو بعد اين
 تبريک گفتن ....

 
مهال هم بابت همه محبتايي که اردشير در حقش کرده بود جلوي جمع ازش تشکر 

کردو بعد يه سخنراني کوتاه در مورد کار از طرف اردشير ، دوباره جشن به حالت عادي 
 برگشت ...

 
 ..طنين . -
 جونم ... -
 ميگم چرا شهريار مثل برج زهرمار شده ؟ -
 آخي، نه اينکه قبال" نبود ... -
 اوف ، چه مي دونم ، ولي امشب ديگه خيلي اخماش تو همه ... -
 

طنين اصال" معني اخمو تخم شهريارو درک نمي کرد ، ولي هرچي بود به نظرش 
 خواستني ترش کرده بود ...

 
 قص زده شدو جوون ترا رفتن سمت پيستو عشقو حال ...آهنگ مخصوص ر

 
 صبا تو نميري ؟ -
 مگه رقص تنهايي هم مي شه پاشو باهم بريم  -
 نه ... من نمي يام ... -
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 به جهنم ، نيا ... -
 مي گم صبا ، آقاي کياني بد جور از اول جشن چشمش تورو گرفته ها .. -
 برو بابا دلت خوشه ، کياني !  -
 جون من اگه اومد درخواست رقص بده قبول مي کني ؟ -
 اره ...چرا نکنم ... -
 

 صبا خنده سرخوشي کردو کياني رو زير نظر گرفت ...
 

 چند دقيقه اي که گذشت ، حدس طنين درست از آب در اومدو کياني اومد سمتشون 
 :، وقتي بلندشو راهشو سمت اونا کج کرد،طنين به پهلو صبا زدو گفت

 
 حاال چي مي گي؟ -
 الل شو ، طنين به خدا خفت مي کنما ... -
 خوب داره مي ياد ديگه ، زود تصميم بگير  -
ديونه خوب شايد باکس ديگه اي کار داره ، شايد اصال" مي خواد از تو خواهش کنه  -

... 
 بشمر رسيده بهمون ... 3هنوز منو نشناختي من در اين زمينه استادم ، تا  -
 

تو دل صبا غوغايي بود، هميشه دلش مي خواست راهي باشه که بتونه خودشو به 
 کياني نزديک کنه و حاال بهترين فرصت بود 

 
 سالم ... -
 سالم ، جناب کياني ، خوش اومدين  -
 ممنون ، لطف دارين ... -
 خوش مي گذره ؟ -
 بله ؛ حتما" ...، شما چطورين خانم آزاد؟ -
 شکر ...خوبم ، ت -
 افتخار يه دور رقصو مي دين ؟ -
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صبا گرگرفتو حسابي دستو پاشو گم کرده بود ، باورش نمي شد حرف طنين درست از 
 آب در اومده باشه ...

 
 من من کنان روکرد به اونو گفت:

 
 خواهش مي کنم  -

 کياني با آرامش خاصي دست صبا رو گرفتو اونو به سمت پيست راهنمايي کرد
 

طنين از اينکه درست حدس زده بود ذوق داشتو براي صبا خوشحال بود،هميشه 
 مطمئن بود اونا زوج خوبي مي شن ...

 
سر چرخوندو دوباره يه نگاهي به مهمونا کرد،با ديدن طرالن تو بغل يکي از پسرا 

پشتش يخ کردو حسابي کفري شد ، اما مي دونست بخوادم حرفي بزنه فايده اي 
 ه همين ترجيح داد بهش فکر نکنه ...نداره ،واس

 
دوباره نگاهي انداختو اينبار توجهش به مبل راحتي که شهريار روش لم داده بودو دوتا 

 دخترم کنارش نشسته بودن جلب شد ...
 

گيالس مشروب تو دست شهريار بودو اون يکي دستشو هم به پشت مبل تيکه داده 
م کرده بود روي بدن شهريار خم شده بودو بود ،يکي از دخترا که آرايش غليظي ه

 داشت با کرواتش ور مي رفت و در واقع مي خواست اونو هوايي کنه ...
 

يکي ديگه هم که اسمش مهسان بود کنارش نشسته بودو با سر انشگتاي شهريار بازي 
 مي کرد ...

 
 شهريارم غرق فکر بودو بي هيچ حسي داشت پيک مي زد ...
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ديگه اي بود قطعا" اون دخترارو مثل مگسايي که از دورشيريني رد مي  اگه هر موقع
کنن از خودش دور مي کرد، اما حاال بي تفاوت شده بودو گذاشت که هر کاري مي 

 خوان بکنن .....
 

ولي بعد چند دقيقه يه حالت عصبي بهش دست داد و خون خونشو داشت مي خود 
ه ، طنين اونو تنها گذاشته بودو رفته سمت ،اما سعي مي کرد آرامش کاذبشو حفظ کن

 صبا و اين خبطي نابخشودني بود ...
 

چه برنامه ريزي با خودش کرده بود ، ولي همه چي خيلي ساده بهم ريخته بود ، دلش 
مي خواست کله صبا و طنينو با هم بکنه ، تودلش هر چي بدو بيراه بود نثارشون کردو 

 همون طور چشماشو بست ...
 
الت تهوع از دستمالي که دخترا کرده بودنش پيدا کرده بودو ديگه نمي تونست اون ح

 حالتو تحمل کنه ...
 

 چشماشو باز کردو همزمان با دو تا تيله سبز آتيشي روبرو شد ....
 

دهنش از تعجب باز مونده بود ، دلش مي خواست از اين فاصله با همه قدرتي که 
 ل بشه ...داره بغلش کنه وتو وجودش ح

 
 چقدر تازگيا ديونه اين چشما بود ...خيلي خيلي بيشتر از تحملو ظرفيتش ...

 
خود درونيش بهش فرمون مي داد، کسي اين وسط براي اين کشش مقصر نبود ، 

کسي باعث نشده بود که بخواد اولين بار تو عمرش غروروشو بکشنه ، اين خودش بود 
ش عاشق اين حالت بود ، خودش مي خواست که مجابش مي کرد سمتش بره ، خود

تنش داغ بشه و بذار که قلبش تو سينه هزار بار بيشتر بکوبه ....چقدر اين حسو حالو 
 دوست داشت ...

 
 عقلش ، قلبش ، بند بند وجودش همه باهم خواستن که بره ...
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ه بلند شدو دست دخترا رو پس زد ، خودش نفميد چي تو وجودش داره مي جوشه ک

 بي خيال زمانو مکانو آدمايي که دورو برشن شد و رفت سمت کسي مي پرستيدش ...
 

دستشو جلو بردو بدون اينکه کالمي بگه با چشماش درخواستشو گفتو حاال که طنينم 
 متوجه تغيير حالت شهريار شده بود بي هيچ حرفي دستشو گرفتو از جابلند شد ...

 
د در مورد خواسته هاشون زبون باز کنن ، چشماشون چند وقتي بود که ديگه الزم نبو

 همه رو بي هيچ کاستي مي گفت ....
 

با اينکه جمعيت زياد بودو مهمونا هر کدوم مشغول کاري بودن ، اما درخواست شهريار 
نياکان اون پسر مغرور که تا حاال کسي نديده بود توهيج مجلسي کسي رو به رقص 

 احتي از چشمشون دور بمونه ...دعوت کنه چيزي نبود که به ر
 

 با بلند شدن طنينو رفتنشون به سمت پيست پچ پچ ها هم شروع شد...
 

شهريار که هيچ لحظه اي از زندگيش حرف کسي براش مهم نبود و طنينم به خاطر اون 
ارتباط حسي که گرفته بود تو شرايطي نبود که بتونه به شهريار نه بگه ، خودش بي 

 که کنار اون باشه و ازش گرما بگيره ....تاب تر بود 
 

وقتي رسيدن به وسط پيست ، نور چراغا کمتر شدو به درخواست شهريار آهنگ مورد 
 عالقش نواخته شد ...

 
 يه آهنگ اليت بي کالم که مناسب حالو هواي اون لحظه اونا بود ...

 
ه حس کرد گرماي شهريار کامال" صورتشو کنار صورت طنين آوردو طنين اون لحظ

صورت شهريار صورت اونو هم سوزوند ، عطر تنشم که مست کننده بودو انرژي ساطع 
شده از عشق پنهوني شونم باعث شده بود حس کنه تو خالء قرار گرفته و دوست داره 

 تا ابد اين لحظه ها ادامه داشته باشه ...
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 ت بود ،ولي براي شهرياريبراي شهريار قبلي اعتراف به زيبايي خيره کننده طنين سخ

که االن داشت براي يه لحظه تنها بودن با طنين جون مي داد خيلي خيلي راحت بود 
.... 
 
 نمي خوام هيچ وقت چشمات مال کس ديگه اي باشه  -
 

 طنين مست که بود ، عاشق که بود ولي با اين حرف به اوج رسيد ... 
يار خيره شد ، با چشماش بهش فهموند برگشتو با چشماي پر از اشکش به صورت شهر
 اين برق نگاه تا ابد مال اون مي مونه وبس ...

 
با ريتم گرفتن آهنگ اونام شروع کردن و همه به جز کسايي که دور تر ايستاده بودو 

 مي رقصيدن پيستو خالي کردن ...
 

مي شد واقعا" تو حالو هواي خاصي بودن وگرنه عمرا" طنين تو شرايط عادي حاضر 
 جلوي اين جمعيت کنار شهريار باشه و برقصه ...

 
طنين دستاشو روي شونه شهريار گذاشتو شهريارم بادستاي گرمش کمر باريک طنينو 
تودست گرفت ، با اين کاري که شهريار کرد تموم تنش گر گرفتو حتي حس مي کرد 

،  جه داشتتموم سلول هاي بدنشم نبض مي زنه ، مدام نفس عميق مي کشيدو سرگي
با اينکه حرکات رقص خيلي آرووم بود اما جفتشون حس مي کردن در حال دوي 

 ماراتن هستن، شهريار سرشو جلو آوردو گفت:
 
 طنين دارم نفس کم مي يارم ... -
 

 ولي طنين فقط يه نفس عميق ترکشيد ...
 
 گرممه طنين ... -
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 سرشو پائين انداختو سکوت کرد ....
 
 نمي گي ؟چيزي  -
 

 فاصلشو کم کردو سرشو متمايل به شونه شهريارکرد ...
 

شهريار سرشو نزديک صورتش بردو با لبايي تب دار که هرم گرما ازش مي باريد کنار 
 گوشش گفت :

 
 دارم کم مي يارم طنين .... -
 

 اندامش سست شدو سرشو باالآوردو تو چشماي خمار شهريار نگاه کرد ....
 

 کردو نگاه کردو نگاه .... نگاه
 

عاشق شده بود به معناي واقعي کلمه ، عاشق اين چشما ، عاشق اين تن صدا ، عاشق 
اين گرمايي که هميشه همراه شهرياربود ، شک داشت ، ولي حاال به يقين تبديل شده 

 بود که ديگه بدون اون تنفسم براش غير ممکن مي شه ....
 

 کارو عقايدش فاصله داشت ، اما عشق که فاصله نمي فهميد...ولي اون که فرسنگا با اف
 

وقتي زماني شد که قلبت لرزيد وقتي هزار بار تند تر تپيد وقتي جز جز تنت نبض شدو 
 اونو به رخت کشيد ديگه اين چيزا کوچيکه، کمه واسه نخواستن ، واسه نطلبيدن ...

 
گرفت ، حاال ديگه واسه پا پس  طنين مي خواست ، طلبيد ، احساس پاکش جاي عقلو

 کشيدن خيلي دير بود خيلي ...
 

تحمل جفتشون تموم شده بود ، خوب که آهنگ به آخررسيدوگرنه معلوم نبود چه به 
 روزشون مي ياد ...
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رقص خوبي بود ، مملو از حرف نگفته و عشق ابراز نشده ، اما تا همين جاشم کلي 

 جنجال به پا کرد ....
 

الفاصله بي خيال ادامه جشن شدو از اونجا خودشو دور کرد ، اما شهريار مجبور طنين ب
 به موندن بود ...

 
بعد رفتن طنين هرکسي جلو مي اومدو به شهريار يه چيزي مي گفت ، اما هرحرفو 
فقط با يه پوزخند جواب ميداد ، از همه بد تر اومدن اردشير خان بود، شهريار کال" 

ي خجالت بکشه يا تو گفتن مطلبي معذب بشه اما خودشم عادت نداشت از کس
 نفهميد چرا با ديدن پدر حالش دگرگون شد...

 
 به به چشممون روشن پسرجان ... -
 بابا خواهشا" شما ديگه شروع نکنين  -
 چيو شروع نکنم من که هنوز چيزي نگفتم ... -
چرا همه انقدر به اين فقط يه رقص کوتاهو معمولي بود همين ، نمي دونم  -

 چشمشون خاص اومده ، حاال هم که شما ...
اگه شهياد يا هر پسر ديگه اي تو اين مجلس اينکارو مي کرد معلومه تعجبي نداشت  -

 ، اما مي دوني که اين کارو شهريار خان کرده ، اين جاي سوال داره ...
 

ين ارش بردو سرشو پائشهريار که از حرفاي اردشير کالفه شده بوددستاشو توجيب شلو
 انداخت ...

 اردشير دست روي شونه پسرش گذاشتو به اون خيره شد...
 

پسرش داشت جاپاي خودش مي ذاشت ، ولي نمي دونست براش خوشحال باشه يا 
 ناراحت !!!
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طنين وقتي رسيدبه اتاقش دستشو روي قفسه سينش گذاشتو مدام نفس عميق 
ند لحظه پيشو تو ذهنش تجسم کرد ، ديگه کار از کشيد، نشست روي تختو دوباره چ

 کار گذشته بودو خودشو جلوي شهريار لو داده بودو پنهون کاري سودي نداشت ...
 

احتياج به سکوت آرامش داشت چيزي که ناياب بود ، دستي به صورت سرخ شدش 
 کشيدو تو آينه نگاهي انداخت ،با خودش گفت:

هر مردي دوري مي کرد ، دارم چيکار مي کنم، نمي اين همون طنين که هميشه از  -
 دونم دارم سقوط مي کنم يا اوج مي گيرم ...

 
 صداي در اومدو با شنيدن اون قلب طنين يه باره هزار تکه شده ...

 
 بله ... -
 مي تونم بيام تو ؟! -
 يه لحظه صبر کن ... -
دخترا چطوري دارن خودشونو  واووووپرنسس ، امشب کوالک کردي ، بيا پائين ببين -

خفه مي کن، البته از حماقتشونه ، نمي دونم از چي اين شهريارگند دماغ خوششون 
 مي ياد ،من که نگاش مي کنم تا يه هفته تنم کهير ميزنه ...

 شما واسه چي اينجايي شهياد خان ؟ -
لي اجازه بگيرم اوه ، نمي دونستم براي اومدن تو اتاقاي خونه خودم بايد از جناب عا -

... 
 اما تو االن بي اجازه تو اتاق مني ،برو بيرون ... -
به چيت مي نازي بيچاره ، فکر کردي اين شهريار احمق دوبار دست به سرو گوشت  -

کشيده عاشقته ؟ اون بي خاصيت تر از اين حرفاس ، بعيد مي دونم اصال" مرد باشه ، 
 تا حاال رفتارشو نديدي؟!

 
 حرفارو مي زدو با صداي بلند مي خنديد  شهياد اين
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امشب خيلي خوشگل شده بودي ، اما حيف که اينقدر چيز دور خودت پيچيدي آدم  -
عقش مي گيره ...، حيف نيست ، اين اندام اين سرو سينه بايد پيدا باشه ، از کي 

 قايمش مي کني ...
 برو بيرون بي شعور ، نمي خوام چيزي بشنوم  -
سيدم ، چرا حاال صداتو مي بري باال ، هرچند مهم نيست، کسي صداتو نمي واي تر -

شنوه ،اون شهريارم که نيست کاري کنه ،بجاش داره تالفي اين همه سال رياضتو يه 
شب خالي مي کنه ، چي کارش کردي يهويي هوا برش داشته، نه خوشم اومد الحق که 

 نابغه اي ...
 

 يعني شهريار با کس ديگه اي بود !!! طنين يه لحظه قلبش تير کشيد ،
 
آخي کوچولو، فکر کردي تو براش مهمي ، برو ببين پائين داره از خجالت همه دختراي  -

 ماماني در ميياد 
خفه شه احمق ، نه تو... نه شهريار... نه هيچ کس ديگه اي برام مهم نيست ،  -

 حرفاتوزدي حاالهم گم شو از اينجا ...
داشتي، فکر کردي چند وقت به حال خودت گذاشتمت بي خيالت شدم ، زياد دور بر -

نه بچه جون دنبال روز مبادا بودم عزيزم ، تو لقمه خوبي هستي حيفه که بي خودي بي 
 مزش کنم ...

 
طنين سمت شهياد هجوم آوردو سعي داشت اونو از اتاق بيرون کنه ، ولي شهياد خيلي 

 م مي خنديد ...راحت دستاشو گرفتو با وقاحت تمو
 

شهريار از وقتي طنين رفته بود ، دائم منتظر بود که دوباره برگرده اماازش خبري نبود، 
يه حسي بهش مي گفت که تو حال خوبي نيست ، از ستاره سراغشو گرفتو اونم بهش 

 گفت که طنين رفته باال ...
 

، ولي دلشم بي طاقت چندين بار قصد کرد که بره باال دنبالش اما پاش ياري نمي کرد
 شده بود 
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راه مي رفتو مدام انگشتاشو توستاش مشت مي کردو به پاش مي کوبيد ، آخرسرم 
 وقتي ديد ديگه نمي تونه تنهايي اين جشنو ادامه ، تصميم گرفت که بره تو اتاقش ...

 
 
 

پله  از پله ها باال مي رفتو هزار جور فکر تو سرش بود، همين که پاشو روي آخرين
گذاشت ، صداي قهقهه شهيادو شنيد ، سريع به سمت صدا دويدو با چيز ناجوري 

 مواجه شد ...
 

طنين با حالت عصبي و چشمايي خيس ، سعي داشت شهيادو از اتاقش بيرون کنه و 
 اونم فقط با يه حالت مسخره دستاي طنينو گرفته بودو بلند بلند مي خنديد 

 
ه بيرون مي زد، تنها کاري که کرد پريد سمت شهيادو شهريار چشماش داشت از حدق

 انگشتاشو فرو کرد زير گلوشو تا جايي که قدرت داشت فشار داد ...
 

تو حالت عادي هميشه زور شهياد به شهريار مي چربيد ولي تو حالتهاي عصبي هيچ 
 کس جلو دار شهريار نبود و اينو شهياد خوب مي دونست 

 
چه غلطي مي کني ؟ هان ...دارم مي پرسم داري چه غلطي  توي پست فطرت داري -

 مي کني ؟
 

صداي فريادش به حدي بلند بود که به نظر مي اومد درو ديوارم داره مي لرزه و شهياد 
 جدي جدي غالف کرده بود و اللموني گرفته بود ...

 
حيوونم مي دوني که هيچ وقت به چشم يه آدم نديدمت ، اما به شرفم قسم تو از  -

کمتري ، پس تو چي سرت مي شه ، تو که دوروبرت آشغال هرزه زياده ، پس چرا 
 اينجايي ؟
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شهياد که واقعا" داشت نفس کم مي آورد و چشماش گرد شده بود سعي کرد يه 
 خودي نشون بده و از زير دست شهريار فرار کنه ...

 
زدو با اين کارش صداي  با دوتا مشتش به سينه شهريار کوبيدو اونو از خودش پس

 جيغ طنينم بلندشد ...
 
خفه شو ...تو کي هستي که واسه من تعيين تکليف مي کني ، اونم يکي مثل بقيه ،  -

 تويه نامرد چرا خودتو دخالت ميدي ؟
 

شهريار تا حاال اين واژه رو چندين بار از زبون شهياد شنيده بود، اينکه اونو نامرد خونده 
منظورش اين بود که شهريار چيزي به عنوان مردونگي تو وجودش  بود ، در واقع

نيست و اينکه حاضر نيست با کسي رابطه برقرار کنه به خاطر نخواستنش نيست ، 
اون فکر مي کرد شهريار توانايي شو نداره و اين جزء معدود مسائلي بود که هميشه 

که براش توجيحي بياره شهريار ازش ناراحت مي شد ،اما شهيادو داخل آدم نمي ديد 
ولي حاال جلوي عزيز ترين کسش داشت اونو به ناتواني متهم ميکردو اين ديگه از 

 تحملش خارج بود ..
 

دوباره قدرت گرفتو رفت سمت شهيادو با مشت به صورتش کوبيد ، جوري که لباش 
 شکاف برداشتو ازش خون بيرون زد 

 
 به شهريار گفت : شهياد با پشت دستش خونو روي لباش کشيدو

 
 لياقتت همين دختره عقب افتاده بي فرهنگه ... -
 

 بعدشم جلو اومدو اونم يه مشت جانانه نثار صورت شهريار کردو از اونجا رفت ...
 

شهريارصورتشو گرفته بودو مدام پره هاي بينيش بازو بسته مي شدو از شدت 
 اتاقو درو به شدت بهم زد ... عصبانيت رگاي گردنش بيرون زده بود ، اومد داخل
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 روشو کردو سمت صورت خيس طنينو فرياد زنون گفت :
 
 اون عوضي از کي تا حاال اينجاست ؟؟ -
 

 طنين اينبار از شدت ترس زبونش بند اومده بودو فقط به شهريار نگاه مي کرد ...
 

 بود دوباره پرسيد اما اينبار عربده مي زدو خون جلوي چشماشو گرفته 
 
 ازت پرسيدم اين عوضي از کي اينجاست طنين ؟؟ -
 خيلي وقت نيست ... -
 چي کار داشت ؟؟؟ -
 گفتم چيکار داشت ؟؟؟ -
 به خدا ... به خدا ...من ...من ...  -

هق هق گريه بود که جلوي بيرون اومدن کلماتو مي گرفت ولي شهريار عصباني تر از 
 نه ...اين بود که وضعيت طنينو درک ک

 
 مچ دستشو گرفتو فشار داد ، جوري که طنين حس کرد استخوناش داره صدا مي کنه 

 
باتو ام ... چرا جواب نمي دي ؟ مي خواي ديونم کني؟ مي دوني يه مرد ديونه مي  -

 شه وقتي اينجور لحظه ها جوابي نمي شنوه ... مي فهمي چي مي گم !
 

هاي شهريار داشت روحشو خراش مي داد ،  طنين گوشاشو گرفته بود، صداي نعره
باورش نمي شد به خاطر اون ،اينجوري ازکوره در رفته باشه ، ولي شهريار داشت به 

 خاطرش جون مي داد عصبانيت که چيز کمي بود ...
 
 چرا ساکتي؟ چرا هيچي نمي گي؟ اه تو لعنتي هميشه با سکوتت زجرم مي دي ... -
 

ه تواني که داشت با مشت به آينه قدي که تو اتاق بود کوبيدو شهريار اينو گفتو با هم
 آينه هزار تيکه شد و انگشتاي اونم ...
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طنين از ديدن خوني که از بين انگشتاي شهريار بيرون مي زد وحشت کردو دويد 

 سمتش ، دستاشو محکم گرفتو همينطور بدنش مي لرزيد 
 
 ببين با خودت چيکار کردي ، ديونه ... -
 طنين بهم نگاه کن ، اون عوضي اذيتت کرد ؟! -
 

 طنين کالفه سر چرخوندو گفت:
 
 معلوم که نه ... -

 طنين انگشتاشو روي خونايي که مي چکيد کشيدو آه از نهادش بلند شد ...
 

شهريار که حاال از بي حالي روي تخت نشسته بود ، دست طنينو گرفتو کنار خودش 
 نشوند ...

 
، ديگه طاقتم تموم شده ، شرايط برام سخته ، از يه طرفم رفتاراي تو ، سکوتت  طنين -

 ، من ...من ...
 

 شهريار پوفي کردو به صورت طنين زل زد ...
 
چرا حرف زدن با تو انقدر سخته ؟ چرا چشمات آدمو مسخ مي کنه؟ نگام نکن بذار  -

 حرفمو بزنم ...
 ي خودتو اذيت مي کني ، بذار الاقل ببندمش ...داره ازت خون ميره ، چرا بي خود -
 

شهريار دهنشو با حرص جمع کردو اخماشو تو هم برد و دوباره طنينو نگاه کرد ، واي 
چه بد ...دوباره اشکاي طنين توي چشماش جمع شده بودو شهريار نمي تونست اونو 

 شکاش چکيد ،تو اين حالت ببينه ، نا خودآگاه خودشم بغضش گرفتو چند قطره از ا
 اينبار نوبت طنين بود که اشکاي گرم شهريارو با سر انگشت پس بزنه ...
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چرا سکوت بينشون اجازه نمي داد به عشقشون اعتراف کنن ،چي باعث مي شد به اين 
سکوت لعنتي ادامه بدن ، ولي شهريار ديگه تاب و تحمل نداشت، بايد مي گفتو 

 خودشو خالص مي کرد، اما ...
 
طنين ...نمي تونم شاهد اشکات باشم ، نمي تونم غم تو نگاهتو تحمل کنم ، نمي  -

 خوام کسي آزارت بده ، مي خوام مال من باشي ...
 

حتي ابراز عشقشم مملو از غرور بود ، طنينو مي خواست ، با همه وجودش، اما بازم 
 گفت ميبراش سخت بود که بگه دوستت دارم ، بگه عاشقتم ،بگه مي پرستمت ، 

خوام مال من باشي، گفتن اين کلمه هم براش خيلي خيلي سخت بود ،تا همينجا شم 
 کلي از خود گذشتگي کرده بود ، ولي نوع ابراز عشقش هنوز شبيه گذشته بود 

 
ولي طنين از شنيدن همين کلمه هم دنيارو مال خودش ميديد ، به نظرش قشنگترين 

 ، اون مال شهريار مي شد، همه کسش...واژه اي بود که تو عمرش شنيده بود 
 

مي دونست ، مي فهميد که شهريار دوستش داره ، حس ميکرد عاشقش شده ، اما مي 
خواست غرورش باقي بمونه ، هميشه از مردي که سريع غرورشو زير پا له مي کرد 

م کم ک بيزاربود، حتي اگه قرار بود اون غرورشو براي ابراز عشق عميق به اون نابود کنه ،
....وقت الزم بود ، يه لحظه ، يه جا ، بي هيچ پشتوانه اي اگه قرار بود اين کوه غرور 

 فرو بريزه ديگه عشق آتيشي نمي موند، اين براي طنين قشنگ بود ...
 

شهريار ديگه قلبش داشت از سينه بيرن مي زد، دوباره تو اون حالت شديد احساسي 
بود و تنفس براش سخت شده بود عزيزش کنارش بود قرار گرفته بود ، تنش گر گرفته 

، درست تو يه يک قدميش، دستاش تو دستش بود ، عطر تنش به وضوح مي اومدواز 
سينش که مرتب باالو پائين مي رفت قشنگ معلوم بود اونم داره کم مي ياره ، اونم 

 نياز به شهريار داره و اين نياز داشت جفتشونو بي قرار مي کرد ...
يار لباش آويزون شده بودو تند تند نفس مي کشيدو طنينم مرتب لباشو داخل شهر

 دهنش مي بردوسعي مي کرد به خودش مسلط بشه ...
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 شهريار بازم به چشماي طنين نگاه کردو دوباره نفس تو سينش حبس شد ...
 

ي نو مچرا بايد صبر مي کرد؟ اون که اعتراف کرده بود ، اونکه حاال گفته بود که طني
خواد ، پس ديگه اجازه داشت ،پس ديگه مي تونست عشقشو به آغوش بکشه و 

سفت بخودش بچسبونه ، ولي يه چيزي جلو دارش بود ، نمي دونست چرا اوني که 
هرکاري مي خواستو بي اجازه انجام مي داد ، حاال براش سخت شده بود که بي هوا 

 اونو مال خودش کنه ...
 
 طنين تشنمه ... -
 

طنين يه ليوان آب برداشتو به لباي شهريار نزديک کرد ، خودشم داشت از تشنگي خفه 
مي شد، شهريار ليوان آبو بي وقفه سر کشيدو با چشماش که حاال کامال" خمار شده بود 

 از طنين تشکر کرد 
 

طنين دوباره ليوان آبو پر کردو از همون جايي که شهريار خورده بود خودشم خورد، با 
 ودش گفت:خ
 
 اين شيرين ترين آبي بود که تو عمرم خوردم  -
 

شهريار بعد اينکه طنين ليوان آبو کنار گذاشت صورتشو جلو برد ، جلو ي جلو ، داغي 
نفساي طنينو حس مي کرد ، تموم وجودش طنينو مي طلبيد ، لمس نکردنش داشت 

 ..ديونش ميکرد، چقدر سخت بود که بخواد جلوي خودشو بگيره .
 

سرشو کج کردو کامال" روي صورت طنين خم شد ، طنين چندين بار چشمشو باز و 
 بسته کرد، تو خلسه فرورفته بودو داشت خوابش مي برد...

 
حاال ديگه لباي تب دار شهريار کامال" جلوي لباش بود ، مثل کسي شده بود که تو عالم 

ا ابد بخوابه ، يه خواب گرمو خوابو بيداري هستشو دلش مي خواد چشماشو ببنده و ت
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شيرين ،ولي همش حس مي کنه با بسته شدن چشماش همه دنياش نابود مي شد ، 
 به زور چشماشو باز کردو تو آخرين لحظه گفت :

 
 شهريار خواهش مي کنم ... -
 چرا !؟ -
 

اين چرا هزار تا دلخوري پشتش بود، طنين پسش زده اين بار دومش بود ، يعني 
 ي آورد بازم صبر کنه ، يا همه چيو خراب مي کرد ؟طاقت م

 
 ولي من بهت احتياج دارم طنين ، داري اذيتم مي کني ... -
 

هر کلمه اي که شهريار مي گفت ، قلب طنين ملتهب تر مي شد ، اون بهش احتياج 
 داشت ! به طنين !!!...

 
خواست نمي شد تو يه  ولي بايد منتظر مي موند بايد مي فهميد هر چيزي رو که مي

 لحظه بدست بياره ....
 
 تو دوستم نداري ؟؟؟ -
 

بايد چي مي گفت ، ميگفت که عاشقتم ، مي گفت که مي پرستمت ، ميگفت که قلبم 
 براي تو اينطوري مي تپه !!!

 
 چرا اينو مي پرسي ؟ -
 مي خوام بدونم، اين حقمه ، بايد بفهمي داري عذابم مي دي .. -
 عذاب مي کشي؟ چرا -
 

 شهريار دست برد سمت چونه طنينو سرشو باالآورد 
 
 خوب تو چشمام نگاه کن ، مي خوام اون برق نگاهو ببينم  -
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 طنين نگاه کرد عميق سوزنده ...

 
 حاال بگو دوستم نداري !؟ -
 دارم ... -
 

شده ،  داشتهشهريار يه نفس عميق کشيد ، حس مي کرد سنگيني يه کوه از پشتش بر
 پس دوستش داشت ، براي خودش خوشحال بود

 
دست برد سمت صورتشو با پشت دستش صورتشو نوازش کرد ، حتي وقتي طنين 

 سعي کرد بازم دستشو پس بزنه گفت:
 
 ديگه اينو ازم دريغ نکن ... -
 شهريار مي شه بري ؟ -
 مي خواي اينجا نباشم ؟ -
 

 طنين با سر تائيد کرد 
 
 از من مي ترسي؟ -
 به خودم مطمئن نيستم -

واي ...چي گفت ، شهريار آتيش گرفت، دقيقا" سوخت ، همه تنش ، داغ شدو ديگه 
 عقلش ياري نکرد ، وحشيانه رفت سمت طنينو بغلش کرد...

 
دستاشو از دور گردنه طنين رد کردو روي شونه هاي ظريفش گذاشتواونو بيشتر به 

 دم يه نفس عميق کشيدو راحت شدخودش نزديک کرد ، بع
 

هيچ وقت فکر نميکردلمس کامل طنين اينطوري دگرگونش کنه ، باالخره به آغوش 
 کشيدش، چقدر منتظر اين لحظه بودو حاال آرزوش برآورده شده بود
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طنينم تو بغلش ثابت شده بودو جم نمي خورد ، باورش نمي شد تو بغل کسي رفته که 
زوش بود، دستاش کنار بدنش آويزون بودولي يکمي به خودش يه روز بزرگترين آر

جرات دادو دستاشو دور کمر شهريار حلقه کردو سرشو محکم روي سينه اون گذاشت ، 
اونم اولين بارش بود که با دل قرص سرشو روي سينه اون گذاشته بودو داشت ازش 

 گرما مي گرفت 
 

 شهريارسرشو نزديک گوش طنين کردوگفت:
 
 دي آخر با اين کارات ديونم کردي ؟دي -
 تو از اولشم ديونه بودي ... -
 

شهريار سرشونه طنينو با دست گرفتو ازخودش جا کرد، چشماي طنين مي خنديداما 
سعي مي کرد صورتش جدي باشه و اين صحنه اي که صورت طنين درست کرده بود 

 شهريارو به خنده انداخت 
 
 ي مي خواي اينجا باشي؟ برو بيرون ديگه ... تا ک -
 اگه نرم چي ؟ -
 

 شهريار سر خوش شده بودو به کل عصبانيت چند لحظه پيششو فراموش کرده بود 
 
 بيرونت مي کنم جناب... -
 واي نگو ...چطوري عزيزم ؟ -
 همون باليي رو که سر داداش عزيزت آوردم سرتو هم مييارم  -
کردن ، اي اي ببين چه رويي هم داره ، تازه تويه  اي بابا اونو که من خودم بيرونش -

 نامرد منو با اون عوضي مقايسه مي کني ؟
 حاال هرچي ، برو ... مي خوام تنها باشم  -
 مي خواي به من فکر کني ؟ -
 

 طنين پوفي کردو رو به شهريار گفت :
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 ؟واقعا" که خداي اعتماد به نفسي ، کي گفته قراره به تو فکر کنم  -
 يعني نمي کني ؟ جون من نمي کني ؟ -
 واي خداي من شما جفتتون غير قابل تحمل ترين آدمايي هستين که تو عمرم ديدم  -
 

شهريار مي خنديدو به حرص خوردن طنين نگاه مي کرد ، دقيقا" مثل اسفند رو آتيش 
 داشت بال بال مي زد

 يگه بقيش مهم نيست زياد حرص نخور ، اعتراف مي خواستم که گرفتم ، د -
 خيلي بد جنسي، اصال" همه اعترافاتمو پس مي گيرم  -
اهه ، فکر کردي الکي ، همه حرفات ثبت شد، قلب آدما مثل کاغذ نيست که بتوني  -

 چيزي رو از روش پاک کني 
 

شهريار اينوگفتو دستشو آرووم کشيد روي قلبشو بعد يه بوسه هوايي که براي طنين 
 شب خوشي گفتو رفت ... فرستاد، بهش

 
طنين تو اتاق موندو سرشو با دست گرفته بودو هزار بار حرفاو کاراي شهريارو تو 

ذهنش مرور کرد ، عاشقش بود ولي شديدا" از عشق شهريار مي ترسيد، انقدر با هم 
فاصله داشتن که هر کي ديگم جاي اون بود اين حسو پيدا مي کردولي در کنارش 

 ود که فاصله هارو خودش کم کنه ...انقدرم ديونش ب
 

صبح وقتي چشم باز کرد باورش نمي شدهمون طوري با اون لباسا خوابيده ، خودشم 
نفهميده بود کي خوابش برده بود ، يه نگاهي به ساعت کرد ، با اينکه جمعه بودو الزم 

 ت ...جمعه هارو نميشد فاکتور گرف 1نبود سر کار بره ، اما برنامه صبحونه ساعت 
 

 سريع بلندشدو بعد يه دوش اساسي با يه لباس نسبتا" راحت رفت طبقه پائين ...
 

مهال با هاش حسابي سرو سنگين بودو حتي جواب سالمشم آرووم دادو طرالنم حتي 
 نگاهش نکرد 
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خداروشکر شهياد هنوز نيومده بود ، ولي اين وسط لباي خندون اردشير يه جون تازه 
 و شهريارم که مرموز تراز هميشه داشت عميق نگاهش مي کرد ...اي بهش مي داد

 
 يه سالم بلند باال به ادرشير دادو يه صبح به خيري گفت ...

 
 سالم دختر خوشگلم ، خوب خوابيدي عزيزم ؟ -
 ممنونم...  -
 ديشب خوب خودتو قايم کرديا ... -
 

 آخره سرم مهال گفت: اردشير خنديدولي طنين سرخ شدودود از سرش بلندشد،
 
 نمي دونم کي قراره بزرگ شه ... -
 ولش کن بذار راحت باشه ، چرا اذيتش مي کني -
 

 مهال فقط پشت چشمي نازک کردو ديگه چيزي نگفت 
 

اماشهريار که تا اون موقع فقط خيره خيره طنينو نگاه مي کرد تکيه شو از صندلي گرفتو 
 دستاشو روي ميز گذاشت 

 
 پدر ، مهال جان مي خواستم يه چيزي بگم ... -
 

 اردشير يکمي تو جاش تکون خوردو به شهريار نگاهي سراسر تعجب انداخت 
 
 گوش ميديم پسرم ... -
 

بي هوا ، بي مقدمه ، با همون غرور هميشگيو بدون هيچ انعطافي تو کالم ، صريح 
 گفت: 

 
 من مي خوام ازدواج کنم ... -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – اشک هایم دریا شد

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 2 2 

 

 
وم تنش يخ کرد ،ولي سرشو زيرانداختو چيزي نگفت ، تودلش هزار تافحش طنين تم

 نثاره عقل ناقص خودش دادو بغضشو خورد ...
 

اردشير که واقعا" از شنيدن اين حرف شوکه شده بود ، فقط تونست چندبار سرشو 
 تکون بده ، اصال" نمي تونست کلمه اي که شنيده رو هضم کنه ...

 
 چي گفتي ؟! -
 خيلي واضح بود ، مي خوام ازدواج کنم  -
 نمي دونم چي بگم ؟ -
 

 شهريار چشماشو تنگ کردو دوباره رو بهش گفت:
 
 يعني خوشحال نشدين ؟ -
 

اردشير که چيزه ديگه اي در مورد آينده شهريار تو ذهنش بود ، واقعا" با شنيدن اين 
 حرف دچار سردرگمي شد ...

 
 رين آرزومه ...خوب چرا ، اين بزرگت -
 نظرشماچيه مهال جان؟ -
برات خوشحالم پسرم ، حتما" تصميم درستي گرفتي ، ما همه جوره حمايتت مي کنيم  -

... 
 به هر حال نظر شما هم مطرح و البته ... -
 

طنين هنوز داشت خودخوري مي کردو سرشو پائين انداخته بودو با پوست لبش بازي 
 مي کرد ...

 يزم به هر حال اميدوارم انتخاب خوبي کرده باشي ...ممنون عز -
 
 طنين نظرتو چيه ؟ -
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 طنين قلبش از جا کنده شد...

 
 براي چي من بايد نظر بدم ... -
 نمي فهمم، پاي آينده منو تو در ميون ، بعد به همين راحتي مي گي نظري نداري ؟ -
 

اين کلمه شبيه بمبي بودکه بدون چهره تک تک اعضاي خونواده ديدني بود، بيشتر 
 اطالع قبلي منفجرشد ...

 
انقدر همه توبهت و تعجب فرو رفته بودن که به نظر مي اومد به شنيده هاشون شک 

 دارن ...
 

ولي اولين کسي که حرف زدو خوشحالي شو ابراز کرد اردشير بود ، انقدر از اين 
 شهريارو بوسيد درخواست خوشحال بودکه قهقهه بلندي کردو صورت 

 
 نمي دوني چقدر خوشحالم شهريار، باور کن بهترين خبر و بهم دادي ... -
 

 ولي چهره شهريار هنوز جدي بودو فقط حواسش متوجه جواب طنين بود ...
 

همينطور اردشير ذوق زده حرف مي زدو مهالم يکي در ميون جواب مي داد، که شهياد 
 رسيد ...

 
 خبره ؟ انگار خيلي سرخوشين!اردشير خان چه  -
 

طرالن که تا اون موقع ساکت بود ، با حرص چنگالشو برداشتو محکم پرت کرد، جوري 
 که لبه بشقاب بر اثر ضربه پريدو صداي بدي داد...بعدم بلند شدو با لحن بدي گفت :

 
عزيزتر هيچي ...چيزي نشده ، فقط قراره دوباره فاميل شيم ، برادر عزيزت از خواهر  -

 من درخواست ازدواج کرده ...
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اينبار نوبت شهياد بود که با شنيدن اين حرف شوکه بشه ...، سرشو به يه طرف متمايل 

 کردو نفسشو پر صدا بيرون داد ...
 
 مسخره ترين حرفي بود که تو عمرم شنيدم، اصال" شوخي خوبي نبود  -
 

 اينو گفتو به طنين خيره شد ...
 
 عا" مي خواي با اين نامرد ازدواج کني ؟ جدا" که ابلهي ...تو واق -
 حرف دهنتو بفهم پسر، حق نداري اينطوري حرف بزني ... -
مهم نيست بابا ، اون از جاي ديگه سوخته، اصال" برام ارزش داره ، بذار هر چي مي  -

 خواد بگه ...
 

رد، به شهياد نگاه مي کشهريار هنوز خونسرد روي صندلي نشسته بودو دست به سينه 
 ولي طنين با عصبانيت تو صورت شهياد براق شدو گفت:

 
اما ايشون ديگه داره از حد مي گذرونه ، هر بار کوتاه اومدم نتيجه عکس داشت، فکر  -

ميکني تو جوابت سکوت مي کنم يعني حرفي ندارم ، دقيقا" شهريار راست مي گه ، بي 
 دادن باشي، اما بمون تا جوابتو بدم ....ارزش تر از اوني که اليق جواب 

 
 بند دل شهريار پاره شدو نفسش گرفت...يعني ردش مي کرد؟!!!

 
ببخشيد اردشير خان اما مجبورم جواب ايشونو صريح بدم، ، اره مي خوام به اوني که  -

به نظرتو نامرده جواب مثبت بدم ، مي دوني چرا؟؟؟آخه انقدر مرد هست که حرمت 
ره ، انقدر مرد هست که براي بقيه ارزش قائل باشه ، انقدر جسارت داره که نگه دا

حرفشو تو حضور بقيه بزنه ، مثل تو نامرد نيست که حريم بشکنه ، که بي اجازه بخواد 
کسيو مال خودش کنه ، که هربارخواست خودکثيفشوخالي کنه يه کسه ديگه رو نابود 

 کنه ...
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ر مي کني ، خواسته و نکرده .... اون مريضه احمق ، اصال" بدبخت بيچاره ...يعني فک -
 مرد نيست ...

 
اينبار اردشير واقعا" از کوره دررفتو چنان تو صورت شهياد کوبيد که برق از چماش پريد 

... 
 
براي خودم متاسفم ، شرمندم از اينکه تو رو اينطوري تربيت کردم ، کاش مي مردمو  -

 ديدم ... اينهمه بي شرمي رو نمي
 

پره هاي بيني شهياد از زور عصبانيت بازو بسته مي شدو مدام نفس نفس مي زد، 
اردشير جلوي جمع اونو خورد کرده بود و از همه بدتر برادر نفرت انگيزش داشت بهش 

 رودست مي زد...
 
فکر کردي به همين راحتي حرفت بي جواب مي مونه ، کاري باهات مي کنم که هربار  -

 ت مي ره وبر مي گرده زجر بکشي نفس
 

اينبار شهريار از پشت ميز بلند شدو به سمت شهياد حمله کرد، عصبانيش کرده بود ، 
تاحاال سعي مي کرد آرامش خودشو حفظ کنه چيزي که باهاش عجين شده بود،اما 

 براي عشقش خط نشون کشيده بود ، مگه مي شد بي جواب بذارتش...
 

 طوريکه يکمي پاهاش از زمين بلند شد ... يقه شهيادو گرفت ،
 
 
اون حرفي که زدي غلط زيادي بود، اما مراقب باش تو ، تو هر لحظه از زندگيت  -

 آروزي مرگ نکني ...
 

خشم بدي جلوي چشم جفتشونو گرفته بود، اگه کسي اينجا نبود تا حاال همو تيکه 
 تيکه کرده بودن ...
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 اره زيادي از کنترل خارج مي شه صداشو بلند کردو گفت:اردشير وقتي ديد اوضاع د
 
 با هردوتونم ، بس کنين، ديگه کافيه ... -
 

شهريار آرووم يقه شهيادو ول کردو سريع رفت طبقه باال، تحمل شهياد براش غير ممکن 
 بود ، بعدشم که شهياد از خونه بيرون زد 

 
مي اومد ولي تو خلوت اردشير براي از بچگي عادتشون بود، شهياد ظاهرا" کوتاه 

خواسته اي که داشت يه چيز بهتر در اختيارش مي ذاشت تا صداشو بخوابونه ، اما 
حاال شهريار يه چيزي رو خواسته بود که شهيادم مي خواست ، ولي ديگه شهياد طاقت 

نياورده بود که خواستشو پنهوني به اردشير بگه ،جلوي همه نشون داده بود که اونم 
 براي چيزي که قرار بود شهريار بدست بياره دندون تيز کرده...

 
 طرالن که همون اول دعوا از سر ميز رفته بود، مونده بود اردشيرو مهال و طنين ...

 
 اردشير بيچاره مدام دستاشو تو موهاش مي برد ونفسشو پر صدا بيرون ميداد ...

 
 ت مي خوام عزيزم طنين جان بابت حرف شهياد ازت معذر -
اون روزي که اومدم تو دفترتونو بهتون گفتم که شهياد چه قصدي داشته قول دادين  -

 کاري کنين از کردش پشيمون بشه ، اما هيچ کاري نکردين ...
 

اردشير سرشو پائين انداختو سکوت کرد ، طنين راست مي گفت اون هيچ اقدامي 
ه نمي کرد ،شهياد براش کامال" غريبه شد نکرده بود، فقط ديگه پسرشو به ديد قبل نگاه

 بود 
 
راست مي گي ، زيادي مسئله رو ساده ديده بودم اما حاال اوضاع فرق کرده، از اين به  -

 بعد اينطوري نمي مونه ...
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طنين فقط يه نگاه نافذ به صورت اردشير انداختو چيزي نگفت ، دوست نداشت 
 ه ...بيشتر از اين اردشيرو تحت فشار بذار

 
از طرفي مهموني ديشبو ، بعدشم خبر خواستگاري شهريار ازطنينو حاالم دعواي بينشون 

باعث شده بود اوضاع توي عمارت حسابي بهم بريزه ،هرکيم يه حرفي مي زدو خالصه 
 بازار شامي شده بود واسه خودش ...

 
 د انقدر راحتشهريار تو اتاقش نشسته بودو به اين مدت فکر مي کرد، باورش نمي ش

حرفشو زده باشه و انقدرم راحت بهترين روز زندگيش به گند کشيده بشه ، از شهياد که 
 بيزار بود حاال با اين چيزايي هم که ازش ديده بود نفرتش صد برابر شده بود ...

 
ولي فکر جوابي که از طنين شنيده بود ذهنشو آرووم کرد، مي دونست طنينم اونو مي 

ش ، از لحن صداش که تازگيا وقتي باهاش حرف مي زد تغيير مي کرد خواد از چشما
،همه اينارو فهميده بود اما شنيدن جواب جلوي همه به خصوص تو روي اون شهياد 

 بي همه چيز خونو تو رگاش به جوش مي آورد...
 

 يهو بي هوا از جا کنده شده ، بايد مي رفت پيش طنين...
 

 .رفت سمت اتاقشو در زد ...
 
 مي شه بيام تو ؟ -
 بيا ... -
 طنين ... -
 بله ... -
 خيلي ناراحتي ؟ -
 نبايد باشم ؟ -
 اون حرفا رو ولکن ، مي خوام در مورد خودمون حرف بزنم  -
 

 طنين با شنيدن اين حرف مضطرب شدو روشو بر گردوند 
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 چيزي نيست که بخواي راجع بهش حرف بزني ... -
بازي بسه ، نمي شه که هر بار حرفيو بزني بعدم به ميل خودت پسش  طنين مسخره -

 بگيري ...
 مثال" اگه بخوام پسش بگيرم کي قراره جلومو بگيره ... -
 نه عزيزم ممکن نيست ، اين دفعه من که تنها نبودم جلوي همه اعتراف کردي ... -
 فقط مي خواستم صداي اون دادش بي شعورتو خفه کنم  -
 از من دفاع کردي ، مي تونستي يه جور ديگه جوابشو بدي  ولي -
 از حماقتم بود  -
اوف ديگه دارم به عقلت شک مي کنما ...ولي من فقط چيزي روکه شنيدم برام مهم  -

 بود 
 مي خواي سوء استفاده کني؟  -
ي م اين سواستفاده نيست ، اين بهترن استفاده اي که از يه حرفت دارم تو عمرم دارم -

 کنم 
 برو بيرون، برا چي حاال هي مي ياي جلو ؟ -
 ديگه براي چي برم بيرون ؟ -
 وقتي مي گم برو ، يعني بايد بري... -
مي دوني واسه من بايدي وجود نداره ؟ تازه اعتراضتم از اين به بعد وارد نيست ،  -

 حاالديگه همه مي دونن ، پس مشکلي هم نيست منو اينجا ببينن ...
 شهريار .... -
 

 اينقدر اين کلمه رو با حرصو اعصبانيت گفت ، که نا خودآگاه شهريار به خنده افتاد 
 

 هميشه از حرص خوردن طنين لذت مي برد ، حاال که ديگه جاي خود داشت 
 
 آخي کوچولو ، چرا حرص مي خوري حاال ؟ -
 شهريار خوشم نمي ياد همش اينجا باشي  -
 چقدر رو داره ها، دلتم بخواد بيام بهت سر بزنم  ببين جونه من -
 اين اعتماد به نفست منو کشته ... -
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طنين درست پشت به شهريارو روبروي پنجره ايستاده بودو به منظره باغ خيره شده 

بود ،شهريار از پشت بهش نزديک شدو سرشو جلو آوردو دقيقا" کنار گوش طنين شروع 
 کرد به حرف زدن ...

 
من مي خوامت طنين ، خيلي وقته، اماحاال ديگه تابو تحمل ندارم ، واسه مني که هر  -

وقت هر چي خواستم با يه اشاره بدست آوردم، اين همه زمان خيلي زياده ، ديگه حاال 
 نمي خوام صبر کنم، يعني بخوامم نمي تونم..

 
 ه ...ندستاشو سرشونه طنين گذاشتو شروع کرد با انگشتاي شصتش نوازشش ک

 
 مي دوني تا حاال با هيچ دختري نبودم ؟ -
 

 از همون اولي که نزديک طنين شده بود جوشش خونو توي رگاش حس مي کرد 
 
بدم مي اومد؛بيزاربودم،نه اينکه کسايي نبودن که همه جوره مورد تائيد باشن،هيچ  -

فربودم هميشه از وقت نتونستم کسي رو کنارخودم داشته باشم ، از زنا و دخترا متن
اينکه انقدر ضعيفنو راحت خودشونو در اختيار مي ذارن حالم بهم مي خورد، حتي 
تصور لمسشون زجرم مي داد، وقتي کنارم بودن مثل يه تيکه آشغال بهشون نگاه 

ميکردم ، حتي باورت نميشه از لحن حرف زدنشون، از اداو اطوارشون سرگيجه مي 
 گرفتم

 
شنيد بيشتر داغ مي شدو حس مي کرد داره از گوشاش دود  طنين هرچي بيشتر مي

بلند مي شه ، شهريار داشت براش اعتراف مي کرد اونم چه مدل اعترافي ، خيلي 
 وحشتناک بود 

 
 ولي حاال ... به نظرت دارم ضعف نشون مي دم ؟ -
 نمي دونم ... -
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مي خوام کنارت خودمم نمي دونم ، ولي ديگه برام مهم نيست چي ميشه ، فقط  -
 باشم ...

 آخرش قراره چي بشه ؟ -
 يعني تو نمي دوني؟  -
 آخرشو نه ... -
 کسي هست که آخر چيزي رو بدونه ، تازه چه فرقي داره ... -
 نمي خوام وابسته بشم .. -
 اما من شدم ،توهم شدي ، فقط داري خودتو گول مي زني  -
 ، نمي فهمم قصدت چيه؟ولي من هنوز اين ماجرارو باور ندارم -
 بهت نشون مي دم ، ثابت مي کنم ... -
 

 شهريار اينو گفتو طنينو به سمت خودش بر گردوند 
 
 مي دوني رنگ زرد خيلي بهت مي ياد ... -
 

 شالي رو که روي سرطنين بودبادستش لمس کردو بعدم موهاشو ازتو صورتش کنار زد 
 
آدم روي زمينم اما تو حتي دست منو هم از پشت فکر مي کردم خودم مغرور ترين  -

 بستي ، نمي خواي ازم تعريف کني ؟
 نه ...من از چاپلوسي بدم مي ياد -
 يعني حرفايي که من بهت مي زنم چاپلوسي به نظرت ؟ -
 تو فرق داري، عادت داري هرچي نوکه زبونت مي ياد بگي  -
 شم تا يه کلمه ازت تعريف کنم اين ديگه خيلي بي انصافيه ، من خودمو مي ک -
 مجبور نيستي ....  -
 راست مي گي چه اجباريه ازاين بعد يه کار ديگه ميکنم  -
 

تويه چشم بهم زدن سرشو جلو آورد يه گاز گنده از لپه طنين گرفتو همون موقعم جيغ 
 طنين بلند شد 
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ه موندو دور تا انقدر سفت گرفته بود که جاي همه دندوناش روي صورت دختر بيچار
 دورش قرمز شد

 
 وحشي ، اين ديگه چه مدليشه ؟ -
 

 چندبارم لپه شو ماساژ داد، حسابي دلش ضعف رفته بود 
 

 شهريار ظاهري اخماشو تو هرکرد ، يعني که جدي شده ...
 
از اين به بعد همينه ،من هر کاري بخوام مي کنم ، هر جوري بخوام حرف مي زنم ،  -

 بوسمت نخوام گوشتتم مي کنم، جرات داري حرف بزن ...بخوام مي 
 
 شهريار همين االن برو وگرنه هرچي ديدي از چشم خودت ديدي  -
 منو تهديد مي کني ؟؟ -
 مـــــــــامـــــــــان ................... -
 اه ، چه صداي نکره اي هم داره ....بي معني  -
 

 ش زد بيرون و سر خوش واسه خودش حرف مي زد ...شهريار اينبار جدي جدي از اتاق
 

ديونه شده بود يه ديونه به تمام معنا به قول ستاره همون موقع که عاشق نبود قابل 
تحمل تر بود، دستوراتش صدبرابر شده بودو نفسه همه رو بريده بود، نه خودش مي 

 تونست درست تصميم بگيره، نه اجازه دخالت به کسي مي داد 
 

ون روز بعد اينکه خواستشو مطرح کرد ، پيش اردشير رفتو همه چيو گفت انقدر هم
گفتو گفت ؛ که اردشيرو کالفه کرد ، ازهمه بيشتر تاکيد داشت که نمي خواد بي خودي 
صبر کنه، هرچي اردشير مي گفت به هر حال هرچيزي احتياج به زمان داره اون زير بار 

 ...نمي رفتو مي گفت زمان نياز نداره 
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مهال واقعا" دچار سردرگمي شده بود،خودش يه شب با طنين نشستو حرف زدو راز 
دلشو فهميد ، خيالش از بابت اون راحت بودولي نمي دونست داره تصميم درستي 

مي گيره يا نه ، در هر حال مخالفت اون اثري نداشت ،در واقع خودشم ته دلش راضي 
ش غير قابل هضم بودو اينکه مي ديد تويه خونه بود ،ولي عجله بيش از حد شهريار برا

آتيش به پا کرده و خونه همه رو تو شيشه کرده که زود تر مراسم نامزدي رو بگيرن 
 حسابي کفرش در مي اومد...

 
 شب بودو ستاره غر غر کنون داشت تو سالن راه مي رفت که مهال رسيد بهشو گفت: 

 
 ستاره چيه باز داري نق مي زني؟ -
 خانم اين آقا شهريار به خدا دارن مارو ديونه مي کنن  -
 چي شده مگه باز؟ -
سفارش دادن کل اتاقشونو تميز کنيم ، ولي وقتي دست مي زنيم ايراد مي گيرن ،  -

تختشونو که عوض کردن ، به اين مريم بيچاره گفته بودن کل مالفه هاو پتو هارو ببره 
مي زنن که چرا تختشون نامرتب ، بابا به خدا  بيرون ، حاالکه برده ،دادشو سر من

 خانوم تازه سفارش دادن خوب وسايلشون هنوز آماده نيست 
 ناراحت نباش ، حل مي شه ... -
 چي بگم به خدا .... -
 

 مهال رفت باالو نزديک اتاق شهريار ايستادو در زد 
 
 شهريار جان ميخوام بيام داخل... -
 .يه لحظه صبر کنين .. -
 باشه ... -

 چند لحظه اي گذشتو شهريار دروباز کرد ...
 
 مي شه صحبت کنيم ؟ -
 مي شنوم ... -
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اون روز شما درخواستتو صريح مطرح کردي، ظاهرا" با پدرم صحبت کردي، منم نظر  -
 طنينو پرسيدم ، تا اينجاش درست ،ولي خيلي چيزا سر جا نيست ...

 يعني چي؟! -
جا زندگي مي کنيم و پدر طنينم نيست ،ولي هر چقدرم عجله داشته درسته ما يه  -

 باشيو ونخواي طبق رسم عمل کني، نمي شه يه سري کاراو نکرد 
مثال چي؟ ما به چيزي احتياج نداريم ، فعال" نامزد مي کنيم ،سر فرصتم مراسم  -

 عروسي مي گيريم 
هنوز دور هم ننشستيم تا جدي  منظورم اين نبود ،من با اصل ماجرا مشکل دارم ، ما -

راجع به اين موضوع حرف بزنيم ، مي دونم اين وسط کسي مخالف نيست ، ولي به 
 هر حال بايد راجع بهش صحبت کرد،بايد شرايطو سنجيد 

 من هيچ شرطي ندارم .... -
 ولي ممکن دختر من داشته باشه ... -
 

چه شرطي مي تونست داشته شهريار از اين حرفي که شنيد بهش بر خورد، طنين 
 باشه، خودش که با چيزي مشکلي نداشت ، پس اونم نبايد شرطي مي ذاشت 

 
 خودش چيزي خواسته ؟ -
 يعني شما با اين مسئله مشکلي داري؟ -
 

شهريار اول حس بدي پيدا کرد، ولي بعد فکر کرد شايد خواسته چيزي به نامش بشه 
 ..، واسه همين گفت:

 
 ه نه ...معلومه ک -
خيلي خوب، فردا شب که بر گشتي به طنين ميگم بياد ، اردشير خانم بايد باشه ، مي  -

 شينيمو حرفاي آخرو مي زنيم ،که بعدا" جاي هيچ شکلي نباشه ...
 من مشکلي ندارم ، مي يام ... -
 باشه ...من ديگه مي ريم ، انقدرم به اين بيچاره ها گير نده ديونشون کردي -
 شونه ، بايد انجام بدن ، مگه واسه همين حقوق نمي گيرن حق -
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 مهال پفي کردو سرشو کالفه تکون داد...
 
 بحثي نداريم ، شب بخير ... -
 شب بخير ... -
 

مهال از اين همه غرور شهريار هميشه دل چرکين بود، ولي حال قرار بود دامادش باشه 
 واين اصال" خوب نبود ....

 
ل اتاق شهريار به دستورش عوض شده بودو خيلي چيزاي جديد به اتاق کليه وساي

 آورده شده بود ...
 

شهريار حسابي سردر گم شده بود ، بدتر از همه اين بود که تو دوسه روز گذشته با 
طنين بر خوردي نداشت ، يعني ديده بودش ولي رسميو در حد کار، در واقع داشت 

ت ديگه نمي تونه اين طوري کنارش باشه ، مي ازش فرار ميکرد، خودش مي دونس
خواست وقتي دفعه بعدي طنينو به اتاقش دعوت کنه ،اون اين تغييراتو ببينه، البته 
منظور خاصي نداشت ، در واقع مي خواست بهش نشون بده که به خاطر اون همه 

 گذشتشو دور ريخته، خيلي از چيزاي ديگه رو هم درو ريخت ، اما بيشتر اخالقاي
 گذشتش به زمان نياز داشت تا عوض بشه ...

 
اين وسط اردشير به معناي واقعي خوشحال بود، چيزي رو که از اول براش برنامه ريزي 

 کرده بود ،داشت به حقيقت نزديک مي شد و اين راضيش مي کرد
طرالن بعد از اون روز رابطش با طنين سردتر شده بودو ديگه کمتر باهاش حرف مي 

شم دقيقا" نمي دونست از چي ناراحته ولي هر چي بود از اينکه خواهرش زد، خود
مورده توجه شهريار قرار گرفته ناراضي بود ، تازگي هام ديگه مثل قبل براش دنياي 

شهياد جذاب نبود، خستش کرده بودنا فرم ، حوصله کاراشو نداشت ، ولي اعتراضي 
 بگه ،اصال" مي شد بگه؟؟؟هم نمي تونست بکنه ، خودش مقصربود، چي مخواست 

 
 روي تختش دراز کشيده بود که شهياد بي اجازه وارد شد ...
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 چطوري جوجه؟ -
 اصال" حوصله ندارما ، شروع نکن ... -
مثل اينکه تازگيا خيلي رودارشديا ... اون ماچو رد کن بيادکه منم اصال" حوصله ندارم  -

... 
 شهياد خسته نشدي هر شب هرشب ؟؟ -
 نه خسته واسه چي ؟ تو تازه پست اولي ، تاپست چهارم پنجم خيلي مونده  -
 خيلي چندش آوري ... -
 بهتراز من سراغ داري ؟ -
 اوه خيلي خودتو دسته باال ديدي انگار ... -
 برو کنار ببينم ... -
 

 شهياد طرالنو که روي تخت نشسته بود،کنار کشيدو خودشم پريد روي تخت 
 
ين ماليم نيستيا ، ولي نمي دونم چرا باهات حال مي کنم ، زبونت زيادي درازه همچ -

 خوشم مياد
 آخرش دردسر درست مي کني بااين کارات ... -
مثال" چه دردسري؟ کي قراره حرفي بزنه ؟ تو هنوز نمي دوني هر کي بخواد جيک  -

 بزنه خودم خفش مي کنم 
 خبري نيست ... حاال چي مي گي ؟ امشب از خاله بازي -
 طرالن يه کلمه ديگه بگي خودم همينجا دارت مي زنم ... -
 به جهنم ، هر کاري ميخواي بکن ... -
 

شهياد اول وحشيانه و بي هيچ لطافتي سرو گردن طرالنو غرق بوسه هاي کثيفش کردو 
 بعد رفت سراغ اصل کار ...

 
نمي دونست ،فکر مي کرد بار  انقدر تو هر کاري وحشي بازي در مي آورد که هر کي

اولش که يه دختر ديده ، حريص بود به معناي واقعي ، بد جوري تو لجن غرق شده 
 بودو کسي جلو دارش نبود....
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طرالن بيچاره ...بيچاره که نه ....طرالن احمق از زور خستگي فقط تونست لباساشو 
 کابوس بود.... بپوشه و همونطوري با اون وضع بخوابه ...خواب که نه همش

 
مثل جلسه خواستگاري شده بود ، طنين استرس گرفته بود و نمي دونست دقيقا" بايد 
چيکار کنه ، چند بار لباس پوشيدو درآورد تا باالخره رضايت داد، اوضاع شهريارم دست 

 کمي از اون نداشت ...
 

بود که بخواد ولي موضوع جالب اين بود که پدرو مادر عرسو داماد يکي بودو کسي ن
موش بدوونه ، البته اگه شهياد اين وسط نامردي نمي کرد،ولي اردشير قبال " باهاش 

 اتمام حجت کرده بودو حسابي از خجالتش در اومده بود ...
 

همه دوره هم نشسته بودونو ، مهرخ چايي رو آورد؛مجلسشون حالت رسمي گرفتو 
 مهال شروع کرد 

 يار جان شروع کن ...خوب ما همه آماده ايم شهر -
 
 من که حرفامو زدم ، قرار بود طنين شرايطشو بگه ... -
 من شرط خاصي ندارم ...فقط ..... -
 

 اين فقطي که گفت اخماي شهريار تو هم رفت ، سريع روبهش گفت:
 
 خوب فقط چي ؟ -
 ما ديگه اينطوري نمي تونيم ادامه بديم ، بايد عقد کنيم ... -
م ؟؟!!بس کن اين حرفارو مگه تو عهد بوق ، نامزد مي کنيم بعدم سرفرصت عقد کني -

 عروسي مي گيريم ...
 مشکلش چيه ؟ خواسته زيادي نيست...  -
 اما به نظرمن مسخرس ... -
 من شرطم اينه ... -
 

 اردشير يکمي توجاش جابجا شدو گفت:
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 ر حال ...شهريار جان منم مشکلي نمي بينم ، حرفش منطقي به ه -
 

 شهريار به پشتي مبلش تکيه دادو دستاشو جلوي صورتش توي هم کرد
 
 من که دليلي نمي بينم ، ولي فرقي هم برام نداره... -
 

مهال که قبال" شرط طنينو شنيده بود و حاالم شهريار مخالفتي نداشت ، راضي رو بهش 
 کردو گفت:

 
 براي آخر ماه قرار بذاريم خوبه ؟ -
 

 اينبار شهريار ديگه طاقت نياوردو سريع عصبي شد ....
 
نمي فهمم چه اصراري به صبر کردن بي خودي دارين ، من ديگه يه روزم نمي خوام  -

 اين جوري ادامه بدم
 پسر مگه هفت ماهه به دنيا اومدي؟ -
 الپدر جون يادتون رفته چند وقت پيش ، زمين و زمانو بهم دوختين تا زود تربه مه -

 جان برسين ،منم مثل خودتون صبرم کمه...
 

 از نيش تا بناگوش اردشير سرخ شدو خندش گرفت ...
 
 اي بابا ...پسر آبرومونو بردي که ... -
 

 اردشير اينو گفتو بازم حسابي خنديد 
 
آخه شهريار جان ، مراسم هرچي باشه دو سه هفته اي زمان الزم داره ، ال اقل آزمايش  -

چند روز طول ميکشه ، بايد لباس بگيرم ، مهمونارو دعوت کنيم ، کلي کار  خونش
 هست ، با بچه بازي که نمي شه ...
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 خيلي خوب، من يه راه حل بهتر سراغ دارم  -
 

 همه به دهن اردشير چشم دوختنو سکوت کردن 
 
صيغه  براي اينکه طنين جان به خواستش برسه و شهريارم عجله داره ،فعال" يه -

 محرميت مي خونيم ، يکي دوماهه ديگم مراسم عروسي رويباره ميگيريم 
 اره اين خوبه ، تو ديگه مشکلي نداري طنين جان ؟ -
 نه مامان ، مشکلي نيست ... -
 

 بقيه حرفاشونو هم زدنو قرارشد فردا براي خوندن صيغه محرميت برن .....
 

اي رد کردو همه کاراي شرکتو دست  شهريار براي خودشو طنين مرخصي يه هفته
 ستاري سپرد...

 
 طنين ....طنين ... -
 بله بابا به خدا کشتي منو از بس صدام کردي اومدم ديگه  -
 مگه قراره بريم عروسي ...بيا ديگه  -
 گندت بزنن طرالن اومدم ديگه ... -
 مامان خوب شدم ؟ -
 اره عزيزم مثل هميشه عالي هستي ... -
 س اين طرالن ديونه چي مي گه هي نق مي زنه ؟پ -
 اونو ولش کن معلوم نيست چشه از همه چي ايراد الکي مي گيره ... -
 

رسيدن تو سالنو اردشيرم حاضر و آماده دم در منتظر شون بود ، بالفاصله شهريارم 
 رسيد 

ه مطنين وقتي نگاش کرد ، واقعا" دلش براش ضعف رفت، خيلي دوستش داشت با ه
وجودش ، حاال تو اين لباس شيک ازتر هميشه هم شده بودو دل هر بيننده اي رو آب 

 مي کرد ،چه برسه به اون که مي پرستيدش ...
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مهريه رو هم به خواست شهريار به سال تولد طنين سکه طال زدنو کسي هم اعتراضي 

ه بود ، وقتي نکرد ؛ حتي بدون اينکه به کسي بگه خودش قبال" حلقه ها رو هم خريد
 عاقد صيغه رو خوند بي مقدمه دست تو جيبش بردو حلقه رو دست طنين کرد ...

 
خيلي به دستش مي اومد فقط يه کمي بزرگ بود، بعدم مال خودشو طرف طنين 

 گرفت ، اونم حلقه رو دست شهريار کردو با يه دنيا حرارت همو نگاه کردن ...
 

ج احتياج داشت تا گلشو بغل بگيره و طنينم شهريار تو اون لحظه به يه جاي دن
 حسش همينقدر داغ بود ...

 
جالبش اينجا بودبا اينکه شهريار خودش به اين مسائل پايبند نبود ولي بعد از خوندن 

 صيغه احساس سبکي مي کردو خيالش راحت شد...
 

و شن کوچولاردشير قبال" از مهرخ خواسته بود بدونه اينکه بچه ها متوجه بشن ، يه ج
بعد از اومدنشون ترتيب بده و نهارم از بهترين رستوران شهر بياره ، مهرخم که 

دستورات آقا رو هميشه به بهترين حالت انجام مي داد هر کاري از دستش بر مي اومد 
انجام داد، همه عمارتو از گالي نرگسو رز قرمز پر کرده بودو همه جا را رو هم حسابي با 

داخته بود ، اولين بار بود همچين مراسم صميمي توي خونه بر گذار کمک بقيه برق ان
 مي شدو همه خوشحال بودن...

 
مهرخ به عادت هميشه خودشون وقتي عروسو داماد رسيدن اسپند و رو آتيش ريختو 
دور سر اونا چرخوند، با اينکه شهريار رفتار خوبي با اونا نداشت ولي هميشه اونو از ته 

 و طنينم که جاي خود داشت ...دلش دوست داشت
 
 خوش اومدين ، مبارک باشه ... -
 ممنون ، اينجا چقدر قشنگ شده ... -
 به دستورآقا بود طنين جان ... -
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 طنين يه نگاه قدر شناسانه به اردشير انداختو از ته دل خنديد
 

اب مي هر کدوم از مستخدما هم جلو مي اومدنو يه چيزي مي گفتنو در مقابل جو
 شنيدن ،خالصه همه شاد بودن ...

 
 بهتراز همه عدم حضور خرمگس معرکه شهياد بود که همه از اين بابت راضي بودن ...

 
 طنين بعد از چند دقيقه رفت باالو با يه لباس مجلسي فانتزي برگشت ...

 
هريار نو ششهريار پائين پله ها منتظرش بود ،هنوز دو کلمه با هم تنهايي حرف نزده بود

 منتظرفرصت بود...
 

به نظرش اومد طنين شبيه عروسک شده ، موهاشو دور سرش باز گذاشته بودو با 
آرامش خاصي پائين مي اومد ؛ وقتي چشمش به شهريار افتاد نا خودآگاه گرمش شدو 

قلبش به تپش افتاد ديگه از اين به بعد نمي شد از دستش فرار کنه خودشم ديگه 
 نها باشه ...دوست نداشت ت

 
 خوبي ؟ -
 اره ، توچي ؟ -
 بهتر از اين نميشم ... -
 مامان اينا کوشن ؟ -
 رفتن تو اتاقشون ... -
 توچرا نرفتي لباس عوض کني ؟ -
 مي خواستم باهام بريم ... -
 باهام بريم ؟! -
 

 ...دست طنينو گرفتو رفتن باال، طنين بدن لرزه اي گرفته بود که بيا و ببين 
 

 وقتي رسيدن پشت در اتاق ، شهريار به طنين گفت :
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 چشماتو ببند بعد بياتو ... -
 ميخواي سورپرايزم کني ؟ -
 يه چيزي تو اين مايه ها ... -
 

شهريار به طنين اعتماد نکرد ، خودش دستاشو جلوي چشماي اون گذاشتو باهم وارد 
 شدن ...

 
 خوب حاال چشماتو باز کن .. -
 

 طنين چشماشو بازکردو از اين همه تغييرات اساسي تعجب کرد 
 

يه تخت بزرگ دونفره با يه روتختي آبي تيره که طرح خيلي قشنگي داشت ، چند تا 
تابلو از طبعيت و يه تابلو بزرگ از چند تا اسب سفيد کنار ساحل ، چند تا گلدون پر از 

وارو پرده و فرشو مبالي راحتي ... همه سنگاي تزئيني رنگي ، خالصه همه چي از درو دي
چي عوض شده بودو رنگ تازه به خودش گرفته بود، اون اشکال چندش آور از روي 

ديوارابرداشته شده بود اون تابلو هاي دست نوشته بامتناي کثيفم رفته بودواتاق کال " 
 دگرگون شده بود 

 
 خوب نظرت چيه ؟ -
 عاليه شهريار خيلي خوب شده ... -
 پس خوشت اومدم؟ -
 اره عزيزم ... -
 

شهريار سرش سوت کشيد ، اين اولين باري بود که اونو عزيزم خطاب کرده بود ، چقدر 
 به دلش نشست ...

 
 رفت جلو ودست طنينو گرفت ...
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 بيا بشين اينجا ... -
 

 طنين روي تخت نشستو هنوز محو تماشاي اطرافش بود ...
 
 ..چشماتو ببند . -
 ديگه مي خواي چي نشونم بدي ؟ -
 وقتي يه چيزي ميگم بگو چشم  -
 خيلي خوب بابا بستم .... -
 

شهريار وقتي چشماي طنينو ميديد ابراز احساسات براش مشکل مي شد ،به نظرش 
 اومد وقتي چشماشم بستس خيلي دوست داشتني ميشه 

 
به پيشوني بلندشو چمشاش نگاهش کرد به تک تک اجزاي صورتش ، به ابروهاش، 

 که بستس ، نگاهش روي صورتش چرخيدو روي لباش متمرکز شد...
 

 طوري نگاه مي کرد انگار بار اولش که داره نگاهش مي کنه 
 
 اينطوري راحت نيستم کامال" بشين وسط تخت ... -
 خوبي تو شهريار ؟ -
 معلومه که خوب نيستم .... -
 

و روي تخت نشست ،شهريارم دقيقا" جلوش نشستو بازم محو طنين گر گرفتو چهار زان
 تماشا شد ...

 با خودش فکر کرد: دارم چي کار مي کنم 
 

مثل بچه ها شده بود که لباس عيد مي خرنو هزار بار نگاش مي کنن دلش ميخواست 
 هي نگاهش کنه وکيفشو ببره ...

 
 رکني؟شهريار ... مردم از بس منتظر شدم مي خواي چي کا -
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 تو که از منم عجول تري دختر... -
 

دستشو جلو بردو کشيد به صورت طنين ، بعدم روي چشماش ...انگشتشو برد سمت 
 لباشو تموم تنش لرزيد ...

 
 شهريار ... -
 جونه دلم ... -
 چمشامو باز کنم ؟ -
 واسه چي؟ -
 دلم واسه چشمات تنگ شده ... -
 

ي قشنگ شهريار و نگاه کرد ،قد يه دنيا عاشقش بود ، چشماشو باز کردو به چشما
 ميخواستش با همه وجودش ...

 
شهريار دستشو کشيدو مجبورش کرد کنارش بخوابه، حاال کنار هم دراز کشيده بودنو 

داشتن همو نگاه مي کردن ، شهريار با سر انگشتاي طنين بازي مي کردو آتيشش مي 
 زد ...

 
 ديک کردو براي اولين بار بوسيدش، چه بوسه داغو شيرينيلباشو به صورت طنين نز

پيشونيشو بوسيده بود و طنين حس خوبي داشت، ولي به محض لمس لباي شهريار 
 چشماشو بستو بعدم منتظر ادامش شد...

 
شهريار لباشو روصورتش حرکت دادو هر لحظه ضربان قلبش باال مي رفت ،لباشو کنار 

 شو بوسيد دوباره به حرف اومد...گوش طنين بردو زير گوشه 
 
 طنين داغم ، دارم آتيش ميگيرم ، داري با هام چيکارمي کني ؟ -
 من که کاري باهات نکردم ، خودمم که دارم اسير ميشم  -
 اما من دارم از درون مي شکنم طنين ، نمي دونم خوبه يابد ! -
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – اشک هایم دریا شد

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 4 4 

 

و ، سرشو از روي بالش برداشتدوباره شروع کرد به بوسيدنو طنين بازم چشماشو بست 
 دستشو حائل اون کرد ...

 
 تو يه دوراهي بدي بود!!!!!

 
زير چونشم بوسيدو خودشم حس مي کرد تموم وجودش داره مي سوزه ، داشت از بي 

طاقتي جون مي دادولي دوست داشت لحظه لحظه احساساتشو دقيق تو ذهنش 
صداي نفساش بلند شده بودو  بسپره ، واسه همين با آرامش انجامش مي داد،

خودش از شنيدن صداي نفساش بيشتر تحريک مي شد ، دست کشيد روي گردن نرم 
 طنينو بعدم روي شونه هاش، چقدر لطافت داشت ...

 
هر چي انگشتاش پائين تر مي اومد ضربانه قلب جفتشونم هزار برابر بيشتر ميشد ، 

نار زدو بازم لباي داغشو رو پوست هوس کرد بازم ببوستش موهاشو از پشت گردنش ک
طنين گذاشت، بازوشو از زير دست طنين ردکردو اونو به آغوش کشيد ،بعدم يه نفس 

 عميق...
 

طنين مست مست بود ، حتي حس ميکرد پوست سرشم دارم نبض مي زنه ، شهريارم 
 با موهاش بازي مي کرد وهر لحظه بي تاب ترش مي کرد ...

 
 داري ؟طنين تو دوستم ن -
 

 صداش انقدر لرزونو بغض دار بود که طنين ديونه کنه ...
 

 طنين چشماشو باز کردو با چشماي خيسش نگاش کرد، مظلومانه ولي پر نياز ...
 

 نگاهش افتاد به صورت طنين ، لباش چقدر خوشگل بود ، ولي ......
 

اي اشو بچشه ، اما حاال پچندبار سعي کرد ببوسه ، قبال" چند باري خواسته بود طعم لب
 عمل که رسيده بود نمي دونست چرا نمي تونه ؟...
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 ولي طنين داشت مي مرد، دلش مي خواست زود تر ببوستش اما شهريار مردد بود 

 
طنين آب دهنشو قورت داد، تو بد وضعيتي گير افتاده بود انقدر داغ شده بودکه حس 

 ينطوري شرايطو تحمل کنه ...سرگيجه بهش دست داده بودو نمي تونست ا
 

عشقش کنارش خوابيده بود ، با اون عطر تنش که هميشه در حسرتش بود ، با اون 
 حرارتي که تو ابرازعشق از خودش نشون مي داد،ولي حاال از حس لبريزش نمي کرد.. 

 
اون بوسه بايد زده مي شد تا احساساتشون کامل بشه ،تا بتونن راحت نفس بکشن ، 

 قشنگ داشت خفه ميشدو حس مي کرد داره جون ميده ... طنين
 

 بازم به چشماي خمار شهريار نگاه کردو اينبار تصميمشو گرفت 
 

 باورش براي خودشم سخت بود ...
 

با دستاش شونه هاي شهريارو کنار زدو مجبورش کرد کامال" روي بالش بخوابه ، بعدم 
 به صورتش زل زد خودش به حالت نيم خيز روي تنش خم شدو 

 
سرشو جلو بردو لباشو نزديک لباي شهريار کرد و حس کرد االن قلبش به جاي سينه 

 روي لباش مي تپه ...
 

چشماشو بست تا بيشتر مزه اون بوسه رو بفهمه ، ولي وقتي مطمئن شد جرات کرده و 
دو خودش پيش قدم شده ،که رطوبت لباي شهريار با همه وجودش حس کرد ، گرم بو

 شيرين در حد يه تماس کوتاه بودولي به عرش رسيدو تو لذت غرق شد...
اما به محض اينکه خواست سرشو عقب ببره شهريار با دست پشت سرشو گرفتو ديگه 
لباشو ول نکرد ، انقدر بوسيد که تا مرز خفگي پيش رفت ، وحشيانه مي بوسيد و نمي 

 ي کنه ...فهميد داره لباي اون دختره بيچاره رواز جا م
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – اشک هایم دریا شد

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 4 6 

 

ادامه دادن، تازماني که ديگه واقعا" نفس کم آوردن ، شهريار که تو تکاپوي بوسه سرشو 
به جلو آورده بود و فشار زيادي هم تحمل ميکرد، سرشو پس کشيدو راحت خوابيدو 

همزمان يه نفس طوالني و عميق کشيد ، اصال" فکر نميکرد يه بوسه اينطوري ازش 
 انرژي بگيره ...

 
طنين سرشو زير انداختو ديگه تو صورت شهريار نگاه نکرد، خسته شده بود ولي تو يه 
عالم ديگه سير مي کرد ، شهريار بعد چند دقيقه دستاي طنينو گرفتو به لباش نزديک 

 کرد ...
 
 اذيت شدي ؟ -
 خواهش مي کنم شهريار .... -
 يعني چي ؟ -
 نمي شه سوال نکني ؟ -
 رم راجع بهش حرف بزنم ...ولي من دوست دا -
 خيلي خودخواهي ... -
فکر کردي مي توني سکوت کني بايد حرف بزني ،کاري باهات مي کنم که براي لحظه  -

 لحظه باهم بودن حرف داشته باشي ...
 

 طنين نمي خيز شد،جواب شهريارو بده که در زدن ...
 

 ن جفتشون دستو پاشو نو گم کردنو نمي دونستن چيکار کن
 
 کيه ؟ -
 شهريار خان بياين پائين ، غذارو آوردن به طنين جونم بگين بياد  -
 برو االن مي يايم ... -
 واي شهريار همه فهميدن من اومدم تو اتاقت  -
 خوب بفهمن، مگه مهمه ؟ بعدشم اگه نمي اومدي مسخره بود ... -
 

 شهريار اينو گفتو لپه طنينو کشيد...
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 ر، نمي شه هربار حسمو خراب نکني، اين چه کاريه ؟ بابا به خدا دردم مي ياد اه شهريا -
وايسا ببينم ، پس اونبارم حس گرفته بودي هي واسه من قيافه مي اومدي ؟ مي گن  -

دخترا همه شون همينطورنا با دست پس مي زنن با پا پيش مي کشن ، من ساده 
 باورم نمي شد 

ذار ، بعدشم تو ساده اي ؟ دست چرچيلم از پشت بي خودي حرف تو دهن من ن -
 بستي ...

 طنين بد به روزت مي يارم سر به سرم بذاريا ، حواست باشه ... -
 

شهريار اينو گفتو خواست دوباره بياد سمتش که ديگه طنين موندنو جايز نديدو از اتاق 
 زد بيرون...

 
شت ، فکر اينکه بقيه چه تصوراتي ولي وقتي اومد بيرون روي اينکه بره تو سالنو ندا

راجع به رفتن اون تو اتاق شهريار دارن دستپاچش مي کرد ،ولي به هر حال مجبور بود 
 بره ...

 
 رفت تو سالن که ستاره رو ديد 

 
 پس شهريار خان کو ؟ غذا سرد مي شه ها ... -
 االن ميياد ... -
 باشه .. -
 

 ز راهشو کشيدو رفت ستاره اينو گفتو با يه خنده مرمو
 

 طرالن تنها سر ميز نشسته بود و به ديوار روبرو خيره شده بود 
 
 خوش گذشت ؟ -
 چي ؟!منظورتو نمي فهمم ؟ -
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 همون موقع مهال هم رسيدو شاهد صحبت اون دوتا شد ...
 
فقط همه چي واسه ما عيبو ايراده ، اره ؟ آب نمي ديدي وگرنه مي دونستم شناگر  -
 اهري هستي ...م
اين حرفا چيه مي زني طرالن، اون االن محرمشه ، اگه پيشش نباشه اشتباه کرده ،  -

 چرا حرف بي خود مي زني ...
 مامان جان مطمئني فقط حاال که محرم شدن مي ره پيشش ؟ -
 طرالن ساکت شو،تو هنوز خواهرتو نشناختي ؟ -
 

تاراي طرالن چيه ! اماهر چي بود طنين بغض بدي داشتو نمي دونست علت اين رف
 آزارش مي داد 

 
 همون موقع اردشيرو شهريارم رسيدن ...

 
به به ، چطوري عروس خانوم ؟ چيکار کردي با اين پسر انقدر شارژه، تا حاال اينجوري  -

 نديده بودمش ...
 چرا از خودش نمي پرسين ؟ -
 ره مي ره شما جوابي داري؟خوب شهريار خان ظاهرا" ايشون از جواب دادن طف -
 پدر ، لطفا"... -
 

اردشير واقعا" اخالق خوبي داشتو هميشه سعي مي کرد محيط خونه رو شاد نگه داره 
 و اين مسئله باعث مي شد خيلي وقتا مسائل راحت تر حل بشه 

 
 بعد از نهار همه رفتن تو اتاقاشونو هر کي مشغول يه کاري شد ، طنينم در اتاقشو قفل

 کردو خوابيد، چيزي که واقعا" بهش احتياج داشت ...
 

به ظاهر چند ساعتي خوابيده بود ، چون وقتي چشم باز کرد تقريبا" داشت غروب مي 
تا ميس کال داره و چند  31شد ...گوشيش کنارش بود ، وقتي نگاش کرد ديد نزديک 

 تاهم پيام ...
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 ه بودي ...الو شهريار ، طوري شده ؟ چند بار زنگ زد -
 واقعا" روت ميشه بپرسي ؟ -
 يعني چي ؟ چيزي شده ؟راستشو بگو... -
 نگاه به ساعت کردي ؟ تو تو اون اتاق چيکار مي کني ؟ دروهم که بستي ... -
 حاال مگه چي شده ؟چرا عصبي هستي ؟ -
 حاال مگه چي شده ؟ من .... من .... اه ...هيچي ... -
 

شت، مي خواست بگه نگران شدم ، دلتنگ شدم ، چرا نيستي اما اينو گفتو گوشيو گذا
 نگفت ، حاال که طنين بي تفاوت بود چرا اون هي بايد خودشو کوچيک مي کرد ...

 
طنين يه دوش اساسي گرفتو بايه بلوز شلوار اسپرت رفت بيرون ،يکمي از اتاقش 

 دورشده بود که شهريار جلوش سبز شد 
 
 کجا ؟ -
 ائين ...مي رم پ -
 چي کار مي کردي اين چند ساعت ؟ -
 خوابيده بودم ... -
 خوابيده بودي؟! بي انصاف... -
 

 طنين از تعجب چشماش گرد شد ، مگه خوابيدنم بي انصافي به حساب مي اومد!!!
 
 من که نمي فهمم چي مي گي !مي خوام برم پيش مامان ... -
 به سالمت ... -
 

لت خودش بدش مي اومد، داشت ديونه ميشد چرا نمي تونست تنها شهريار از اين حا
 باشه ، شايد اينهمه سال تنهايي خستش کرده بود ...

 
 رفت تو اتاقشو روي تخت دراز کشيد ...
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از طنين يه توقع ديگه داشت،فکر مي کرد وقتي بهم برسن ، ديگه يه لحظم تنها نمي 

ذشته افتاده بود،يه لحظه دلش هواي مادرو مونه ، اعصابش ضعيف شده بود... ياد گ
 کرد، اما سريع به خودش نهيب زد 

 
 يعني چي ؟ چرا مثل بچه ها شدي؟ نکنه شير مي خواي ؟ -
 

بعد دوباره دلش گرفت ، يعني هيچ وقت حق نداشت دل تنگ بشه ، نبايد هيچ وقت 
دلش محبت مي هوس مي کرد مهر مادرشو داشته باشه ؟ اين حق ماله همس ، اونم 

 خواست ، دوست کسي نگرانش باشه ، کسي يادش بي افته از ته دل نه ظاهري ..
 

هميشه دختراي دوروبرش مي خواستن اين جاي خالي رو پر کنن ولي به هيچ کدوم 
اعتماد نداشت، حاال يکي رو پيدا کرده بود که قابل اعتماد باشه ،ولي اون سرباز مي زد 

 ارو ناراحت مي کرد و اين مسئله داشت شهري
 

ولي طنينم حق داشت ، تازه چند ساعت بود مطمئنا" مال هم شده بودن، اون قلبا" 
دوستش داشت، عاشقش بود اما مثل شهريار مجنون نشده بود ، اون هميشه مهرو 

 محبت اطرافياشو داشت ،واسه همين نمي تونست به اين سرعت مثل شهريار بشه ...
 

 ري مي کرد که طنينم مثل خودش بشه تا انقدر زجر نکشه ...اماشهريار بايد کا
 

 رفت پائينو از ستاره سراغشو گرفت ...
 
 طنين کجاست؟ -
 تو اتاق خانوم هستن صداشون کنم ؟ -
 اره ...بگو تو باغ منتظرشم  -
 چشم...  -
 

 ستاره رفتو طنينو صدا کرد 
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ريارو نديد،جلو تر رفتو تقريبا" به ولي طنين وقتي وارد باغ شد هر چي گشت شه

 آالچيق هاي ته باغ رسيد ...
 

 شهريار وقتي صداي پاي اونو شنيدگفت:
 
 طنين بيا...اينجام ... -
 چرا اينجا نشستي ؟ -
 هواي تازه مي خواستم ... -
 اوه چه رمانتيک ... -
 

 شهريار اخماشو توهم کردو گفت:
 
 نکن ، وگرنه بد ميشه ...هيچ وقت احساساتمو مسخره -

طنين جدي جدي از حرفي که زد پشيمون شد ، خوب شهريارو مي شناخت نبايد اين 
 چيزا رو به روش مي آورد ...

 
 چيکارم داشتي ؟ -
 مي خواستم حرف بزنيم ... -
 بايد من شروع کنم ؟ -
 نه .... خودم ميگم... -
 

ي خيلي سخت بود، طنين نمي دونست واي چقدر حرف زدن با شهريار سخت بود خيل
بايد شوخي کنه يا جدي باشه بهتره ، نمي دونست گوش به فرمان باشه يا از خودش 

صالبت نشون بده ، چون هميشه ديده بودشهريار از آدماي ضعيف بدش مي ياد ولي 
از يه طرفم دوست داره هرچي مي گه اون بگه چشم ،واقعا" مستاصل مونده بود،پيش 

 : خدارو شکر که خودش قراره شروع کنه ....خودش گفت
 
 طنين تا کي قراره رابطه ما رسمي باشه؟ -
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 يعني با اون اتفاقي که ظهر افتاد هنوز به نظرت رابطمون رسمي مونده ؟ -
 پس به نظرت اتفاق بود؟عمدي نبود ؟  -
ين چرا من هرچي مي گم تو اونجوري که دوست داري برداشت مي کني، منظورم ا -

 بود که ديگه رابطمون رسمي نيست ...
 

شهريار مثل بچه ها خودشو لوس کردو ديگه عصبي نبود، اصال" عاشق اين بود که 
 طنين حرص بخوره خودش بخنده و کيف کنه 

 
خوب پس اگه اينطوره ، من ديگه دوست ندارم تنها باشم ، نمي خوام تنها بخوابم  -

 يشم باشي، فرقي هم نداره کجا ...،بخورم ، بپوشم ، بايد همه جا پ
 کارات مثل بچه هاست ... -
 اشکالي داره ؟مي خوام بچگي کنم ... -
 پس اين قدو باالرو مي خواي چيکارش کني؟ -
 خوشت مي ياد ؟ -
 شهريار دوباره شروع کردي ... -
 

 طنينم خندش گرفته بودو سرصورتش قرمز شده بود 
 
 ست جواب بده ...خوشت مي ياد ؟مگه نمي گم سوالمو در -
 از چي ؟ -
 اي بابا ...از قدوباالم، ازموهام ،چشمام ، چه ميدونم کال" همه جام ... -
 خيلي رو داري به خدا تو ... -
 بايد بگي ،نمي ذارم طفره بري ... -
 

شهريار روبروي طنين ايستادو نگاش کردعميق و پر نفوذ، دستشو جلو بردو گذاشتو 
 لباش ...روي 

 
 بگو ... -
 خيلي بدي ... -
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 زودباش... -
 خوب قد هيکلت تکه ، حرف نداره ...صداتم گرمه و ابهت داره ... -
 

شهريار با دلخوري نگاهش کردو بهش نزديکتر شدوبي هوا با دستاش دور کمرشو 
 گرفتو به سمت خودش کشيد ، طوري که يکمي گردنش به عقب متمايل شد

 
 مينو داشتي بگي ؟فقط ه -
 

 طنين آب دهنشو قورت دادو ، با خودش گفت:
 
اين عقده تعريفو تمجيد داره منم از چاپلوسي بيزارم ، مي ترسم با اين کاراش کم  -

 بيارم ...
 طنين ... -
 

 طوري صداش کرد که دلش واقعا" لرزيد ، ملتمسو بغض دار ...
 
 جونه دلم ... -
 

و روي کمر طنين حرکتو دادو اونو ببيشتربه سمت خودش دستاي پهنو بزرگش
 کشيدوحسابي فشارش داد ...

 
طنين هرباري که توبغلش مي رفت از ته دل احساس امنيت مي کردو دوست نداشت 
اين آرامشو از دست بده ، واسه همين دوباره سرش داغ شدو خودشو تو دستاش رها 

 کرد 
 
 ني طنين؟مي خواي اين چند روزو چيکار ک -
 دوست دارم فقط کنارت باشم ... -
 بريم مسافرت ؟ -
 مسافرت ! اره کي بدش مي ياد ... -
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 شمال يا جنوب ؟ -
 جفتشو دوست دارم ، فقط دريا داشته باشه ... -
 پس بريم جنوب غروبش قشنگه ... -
 خوبه ،موافقم ... -
 

 صورتش ...طنين از تو بغل شهريار اومد بيرونو دست کشيد به 
 
 راستي يه چيزي ، دوست ندارم وقتي نازت مي کنم صورتت زبر باشه ، يادت بمونه ... -
 

 طنين اينو گفتو خواست که بره ...
 
اون که به چشم، ولي جنابعالي هم يادتون باشه ، شب قرار نيست ديگه تو اتاق  -

 خودت بخواي ، حواست که هست ...
 

و با خودش گفت : اينو ديگه کجاي دلم بذارم ، جدي جدي طنين يه نفس عميق کشيد
 از اين مسئله مي ترسيد ..

 
 حاال تاشب ... -
 زياد نمونده ، خودتوآماده کن ... -
 

اينقدر اين کلمه آخرو شيطون اداکرد که طنين حس کرد يه سطل آب جوش ريختن 
 روسرش ...

 
 .من برم ، هر چي وايسم اوضاع بدتر ميشه .. -

 شهريار اينبار حرفي نزدو اون رفت ...
 مهال بعد از اومدن اردشير تصميم گرفت باهاش صحبت کنه ...

 
 ادرشير جان حوصله داري يکم باهم حرف بزنيم ؟ -
 چرا که نه ملکه ، من هميشه واسه شما وقت دارم  -
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 ممنون ،اما حرفام جدي ... -
 گوش مي دم عزيزم بگو ... -
اال سعي کردم تو مسائلي که بين شما و پسرا پيش مي ياد دخالتي نکنم ، من تا ح -

ولي باور کن نگرانشونم، خداروشکر مسئله شهريارو طنين رفع شد ولي واسه شهياد مي 
ترسم ، هرچند وضع طرالنم زياد خوب نيست ، ولي به هر حال اون پسرته ، چند وقت 

ترسم اگه مشکلي براش پيش بياد خونه نمي ياد ، خبري هم که ازش نيست ، مي 
 همه از چشم من ببينن ...

 
عزيزم اين چه حرفيه مي زني ، اوال" که اون بچه کم سنو سال که نيست نگرانش  -

باشيم، بعدشم تو به حرف بقيه چيکار داري، کسي جرات نداره راجع به مسائل 
 خصوصي اين خونه حرفي بزنه ...

 
 وضعيت روحي خوبي نداره ...ولي به هر حال نگرانشم ،  -
اره خودمم حس کردم ، خبرم دارم که تازگيا ديگه واقعا" داره زياده روي مي کنه ، مي  -

 ترسم آخرو عاقبتش به جاهاي باريک بکشه ...
 يعني نمي توني يه کاري بکني؟ -
چند روز پيش بعد اون حرفايي که به طنين زدو چيزايي که قبال" راجع بهش شنيده  -

بودم بهش حسابي توپيدم ، يکي از کارتاي اعتباري شو هم مسدود کردم ، بهشم گفتم 
که حق نداره پاشو تو شرکت بذاره ، اگه پول تو دستو بالش نباشه واقعا" بهش فشار 
مي ياد ، اهل اينم نيست که جاي ديگه بره سرکار يا به کسي رو بندازه ، کسر شانش 

اي بي شرفش هوا شو داشته باشن اما يکم که مي شه ، ممکنه يه مدت اين دوست
بگذره اونام پسش مي زنن ،اون وقته که محبوره برگرده و من به همين راحتي کنار 

 نمي يام ...
اما طنين که اونو بخشيده به نظرم اينطوري بدتر مي شه ، اگه بخواد آبروريزي کنه  -

 چي ؟
 

به شرکت اردشيرو شکايت از شهياد و بعد از اون روزي که توي جمع طنين مسئله رفتن 
گفته بود، اردشير مسئله رو طورديگه اي به مهال توضيح داده بود، در واقع يه جورايي 
مهال از اصل ماجرا و کثافت کاري هايي که شهياد کرده بودخبرنداشت ، حتي وقتي از 
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ي صطنينم پرسيد اونم مسئله رو تائيد کردواسه همين مطمئن شده بود که چيز خا
 نيست وگرنه اينطوري ابراز نگراني نمي کرد...

 
از همين مي ترسم ، اون مي دونه که من روي اين مسئله خيلي حساسم ، بعيد  -

 نيست بخواد با آبروريزي کارشو پيش ببره ...
 حاال بهتر نيست يه فکري بکني ؟ -
مي کنم شايد نتيجه  از طريق يکي از دوستام که روي شهياد نفوذ داره دارم يه کارايي -

 بده ...
 به هر حال همين طوري ساده از اين مسئله نگذر -
 ممنون که به فکره منو پسرامي ... -
 من بايد بابت همه چي ازت ممنون باشم ... -
 

 اردشير با چشماي مهربونش به مهال نگاهي کردو دستاشو گرفتو بوسيد ...
 

وردن ، طرالن تازگيا خيلي تو خودش بودو شامو چهار نفري و بدون حضور طرالن خ
زياد باکسي حرف نمي زد، بيشتر روزم بيرونه خونه مي گذروند و شبام بدون اينکه 

 سرميز بياد يه سره مي رفت تو اتاقش ...
 

يه چند باري هم مهال باهاش حرف زده بود ولي هر بار از جواب دادن درست طفره مي 
 رفت 

 مبل مخصوص خودش نشستو طنينو صداکرد ...شهريار بعد از شام روي 
 
 خوبي ؟ -
 اره ...  -
 من عادت ندارم دير بخوابما زود بيا ... -
 شهريار ... -
 جانم .... -
 نمي شه بي خيال شي ؟ -
 چه معني مي ده زن روي حرف شوهرش حرف بزنه ... -
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 صداشو کلفت کرده بودو اداي مرداي زور گورو در مي آورد 

 
 ديدي بابام چطوري نگات مي کنه ؟ -
 نمي خوام بهش فکر کنم ، زشته به خدا اينا چيه تو ميگي ... -
 

 شهريار نيشش تا بنا گوشش باز بودو با سرخوشي سربه سر طنين مي ذاشت
 
 صدبار از من پرسيده باالخره کامو گرفتي يا نه ؟ -
 خجالت بکش شهريار ... -
 

 احساس نفس تنگي کرد، اما شهريار قند تو دلش آب شدوگفت: طنين لباشو گزيدو
 
 چيه مگه بده به فکره پسرشه  -
 نه اينکه تو هم خيلي بي دستو پايي ،مي خواد يادت بندازه  -
 راستي يادم رفت بگم شب خواستي بياي پيشم يه لباس زرد بپوش ... -
 امري باشه ... -
 ش تا بقيشو تو اتاقم بگم فعال علي الحساب اينو داشته با -
 

 شهريار غش غش خنديدو طنين دستاشو زير بغل زدو به حالت قهر سرشو بر گردوند ...
 
 خانوم کوچولو ، من بميرمم قهرکني نازتو نمي کشما، پس به نفعت قهر نکني... -
 اوفف، خيلي ...خيلي ...ايش ...خوشم نيومد ... -
 حاال کجا ميري ؟ -
 

 ف زد طنينو جوابشو ندادو راهشو کشيدو رفت ...هر چي حر
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تو اتاقش نشسته بودو داشت به آخرشب فکر مي کرد ، از يه طرفي خودش دوست 
داشت زود تر بره از يه طرفم فکرمي کرد اگه شهريار نتونه جلوي خودشو بگيره ،اون 

 موقع اوضاع خيلي وخيم مي شه 
 

 ه ...واسه همين دليل تراشي هم نکرد ...ولي ميل درونيش وادارش مي کرد که بر
 

تا حاال جلوي شهريار لباس باز نپوشيده بود ، هنوز ازش خجالت مي کشيد، چند بار تو 
 کمدشو گشتو به نتيجه اي نرسيد 

 
شهريار ازش خواسته بود لباس زرد بپوشه اون دقيقا" لباس اون رنگي نداشت ، به جز 

ي خريده بود ، چندبار نگاش کردولي فکراينکه بخواد يه پيرآهن خواب ساتن که از دب
 اونو جلوي شهريار بپوشه بدنشو مي لرزوند 

 
يه پيرآهن نازک زرد تند و که باالتنش بندي بودو وقتي مي پوشيد تموم زندگانيش 

توش معلوم بود ، حتي خودشم تو آينه به خودش نگاه مي کرد سرخو سفيد ميشد ، 
 ونه ...چه برسه به شهريار دي

 
چاره اي نبود يعني بودا ،ولي دوست داشت چيزي که شهريار گفته رو انجام بده ،ولي 
آخر سر بعد اينکه پوشيدش يه شنل بلند سفيدم روش انداختو بسم الهي گفتو رفت 

 سمت اتاق شهريار ...
 

 قلبش داشت از جا در مي اومدونمي دونست چي در انتظارشه 
 
 

بزنه ، تصميم گرفت بي هوا وارد بشه ، ولي وقتي رفت تو اتاق  دلش نمي خواست در
 شهريارو نديدو فقط صداي دوش حمام مي اومد ...

 
از اينکه وقتي وارد شد شهريارنبود يه نفس راحت کشيدو رفت سمت تختشو نشست 

 ، هنوز شنلش روي دوشش بودو اونو سفت گرفته بود و به درو ديوار نگاه مي کرد ...
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ويس هاي بهداشتي تو اتاقا تقريبا" از باالتنه شيشه اي بود و با اينکه شيشه هاي سر

 مات داشت ولي مي شد تشخيص داد داره توش چي مي گذره ...
 

طنين شيطون شدو رفت نزديک تر ، پيش خودش خداروشکر کرد که شهريار پشتش 
ش کرد ،چقدر به به اونه و نمي بينتش وگرنه آبروش مي رفت ، خالصه حسابي نگاه

 نظرش اومدحموم کردنش با شهريار فرق داره ...
 

شهريار مدام تکون مي خورد، صدبار دستاشو تو موهاش کردو صورتشو شست،شامپو 
رو برداشتو از روي شونه هاش تا پائين ريختو بازم شست، طوري دست مي کشيد که 

شب زير آب بود چيز انگار چند ساله خودشو شستشو نداده ، براي کسي که صبح و 
جالبي بود... انقدر کاراش بامزه بود که طنين به زور جلوي خودشو گرفته بود که نخنده 

... 
 

باالخره بعد يه ربع رضايت دادو شيرو بست، طنين از زور خنده يه نفس عميق کشيد و 
 يکمي عقب تر ايستاد که اگه شهريار برگشت متوجش نشه ...

 
دستشو بيرون آورد که حولشو بر داره ، پريد رو تختو مثل بچه  به محض اينکه شهريار

 هاي خوب نشست..
 

يکي دو دقيقه اي گذشتو طنين به گمون اينکه شهريار حوله رو دور خودش پيچيده به 
 در حموم زل زده بودولي چشماش يه روز بد ديد ...

 
دور خودش جوري جيغ کشيد که حس کرد حنجرش پاره شد ...شهريار حوله رو 

 پيچيدو ديد سمتش ...
 
 چته بابا ديونه ؟چرا جيغ مي کشي ؟ -
 توحيا نداري؟شرم نداري ؟خيلي بي معني هستي شهريار  -
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اي بابا من که يه وري اومدم بيرون ، خوبه چيزي معلوم نبود،بعدشم تو که يه ساعت  -
گي خودمو داشتي منو ديد مي زدي ، حاال يادت اومده خجالت بکشي، مردم بس

 شستم 
 کي گفته تو رو ديد مي زدم ،من همين االن اومدم  -
 حاال چرا لبات اين شکليه ، بغض کني کشتمتا ... -
 توقع داري برات غشو ضعف برم با اين ....اه خيلي چندشي شهريار .... -
وت اوه اوه نگاش کن ، آدمي به روداري تو تو عمرم نديدم ، اين چيه حاال انداختي ر -

 ؟سردته ؟
 

 شهريار اينو گفتو خواست شنلو از روي دوش طنين برداره که طنين مقاومت کرد 
 
 نکن ديونه با اين چيکار داري ؟  -
جونه من طنين ، تو چرا اينطوري هستي ، از يه طرف يه کاري مي کني مطمئن شم  -

 ديونمي از يه طرف مي خواي بگي از اين چيزا بدت مي ياد ...
 هريار دوباره مي خواي شروع کني ...ش -
 اره ... -
 

 شهريار اينو گفتو دست کشيد به صورت طنين 
 
 چرا انقدر نرمي ، تا حاال نديدم کسي پوستش انقدر نرم باشه  -
 مگه تا حاال به صورت چند نفر دست کشيدي ؟ -
 هزار نفر ، مشکلي داري ؟ -
ربطي نداره ولي از اين به بعد بخواي ازاين  شهريار تا حاال هر کاري کردي به من -

 کارابکني خودم مي کشمت 
 جونه من ، راست مي گي ؟يعني دوست نداري غيرتو کسي رو ناز کنم  -
 معلومه که نه ....بي مزه ... -
 خيلي خوب تو منو راضي کن ، بيکارم مگه برم سراغ يه نفر ديگه ... -
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – اشک هایم دریا شد

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 6 1 

 

ن لباسش ور رفت، نزديک شهريار اون طوري نشسته طنين سرشو زير انداختو با پائي
بودو بدن شهريار از دوشي که گرفته بود مرطوب بود هميشه دوست داشت وقتي اون 
از حمام مي ياد ببينه چه طوري ميشه ،حاال کنارش نشسته بودولي نمي دونست مي 

 تونه خيس خيس بغلش کنه يانه...
 

 چکيد کشيدو گفت: شهريار دستاشو تو موهاش که ازش آب مي
 
 ببين حواسمو پرت کردي هنوز خودمو خشک نکردم ... -
 شهريار .. -
 جانم .. -
 نمي شه خشک نکني ؟ -
 

 شهريار دوباره نشست روي تختو لباشو تو هم کردو به صورت طنين زل زد
 
 يعني چي؟ -
 خوب خيس باشه چه اشکالي داره مگه؟ -
 

 شده بودو از حرفي که زده بود خودشم خجالت کشيد  طنين صداش مثل بچه معصوم
 
 هيچي ، طوري نيست ... برو تکيه بده به پشتي تخت  -
 

طنين دستاشو حائل بدنش کردو عقب عقب رفتو تکيه داد ، بعدم شهريار رفتو کنارش 
 نشست ، همينطور از موهاش آب مي چکيد ولي نمي دونست چرا سردش نمي شه 

روي انگشتاي طنينو نوازش کرد ، خيلي دوستش داشت، با همه دستاشو گرفتو 
 وجودش ...

 
دستشو از دور شونش ردو کردو کشيدش سمت خودش ومجبورش کردو صورتشو 

روي سينش بذاره ، صداي ضربان قلب شهريار و طنين مي شنيدو لحظه به لحظه داغ 
 تر ميشد ...
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 صورتشو به گوش طنين نزديک کردو گفت:

 
 بازم نمي خواي اينو برداري؟ -
 

طنين نگاه کردو شهريار از نگاهش خوند ، خودش شنلو از روي دوشش برداشتو وقتي 
 با اون لباس ديدش خيلي تعجب کرد ، ولي بيشتر از قبل ديونه شد ...

 
چند دقيقه اي همين طور ثابت کنار هم نشسته بودن که ديگه طاقت شهريار تموم شد 

 دو طنينو هم مجبور کرد که بخوابه ...خودش دراز کشي
 
 طنين چشماتو نبنديا ... -
 باشه ... -
 

نيم خيز شد روشو اول صورتشو بوسيدو بعد دوباره نگاش کرد، دلش مي خواست 
تغيير رنگ نگاه طنينو ببينه ، داشت رنگ عوض مي کرد ، چشماش اين وقتا خيلي 

رووم اومد پائين تر، بار قبل لباسي که خواستني مي شد ، دست کشيد کنار صورتشو آ
طنين پوشيده بود زياد باز نبود، ولي حاال ديگه مانعي واسه ادامه نوازشش نداشت ، 

دستاشو نرم روي پوسته طنين مي کشيد و به وضوح ميديد که حرارت بدنش باال مي 
 ره ...

 
 دستش .. ت رويبا سر انگشتش بند لباسو کنار زد، ولي بالفاصله طنين دستشو گذاش

 
 شهريار هيچي نگفت فقط يه اخم عميق بهش کرد که طنين مجبور شدو دستشو برداره 

 
 مي خوام ببينمت چرا اينطوري مي کني ؟ -
 

ولي طنين چيزي نگفتوفقط چشماشو بستو اشکاش سرايز شد، احساساتش فوران 
 کرده بودو نمي تونست جلوي ريزش اشکاشو بگيره ...
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انگشتش اشکي که از چشماي طنين چکيده بودو پاک کردوگذاشت روي لباش با سر 

 ،نفهميد شور بود يا شيرين 
 

کامال" برگشتو دستاشو حائل تنش کردو روي طنين خم شد ، اول دوباره خوب نگاهش 
کردوبعد لباشو به صورتش نزديک کرد، اينبار ديگه مردد نبود با تموم وجودش دوست 

لباشو حس کنه، بوسيد اما نرمو با حرارت ، حاال ديگه دنبال تجربه داشت دوباره طعم 
 نبود ، از اين بوسه آرامش مي خواست ....

 
جفتشون صداي تپش قلباشونو مي شنيدنو اين بي تاب ترشون مي کرد،طنين به 
چشماي خمارو سرخ شهريار نگاه کرد،ديگه طاقتش تموم شده بود، شهريار مست 

کلمه اي هم حرف نزد، فقط از پيشوني تا نوک پاي عشقشو  مست بود، حتي ديگه
 بوسيدو تو وجودش غرق شد 

 
چه شب قشنگي کنار هم داشتن، حسشونو فقط خودشون مي تونستن توصيف کنن ، 

 ولي هرچي بود از چشماي هم رضايتو خوندن
 
 

ه اون روز صبح طنين وقتي از خواب بيدار شد اولين چيزي که ديد عشقش بود ک
کنارش تو يه حالت زيبا خوابيده با اينکه از دنياي دختريش فاصله نگرفته بود ،ولي 

انقدر از وجود شهريار سيراب شده بود که حس کنه ديگه اون دختر ديروزي نيست ، 
حاال دقيقا" شهريار و به چشم همراهش مي ديد کسي که بايد تا ابد کنارش مي موند 

... 
 

رو نوازشش کرد، حاال معني واقعي عشقو مي فهميد ، تا دست کشيد به صورت شهريا
چند روز پيش فقط ظاهر شهريار براش جذاب بود ولي حاال همه وجودشو ، روحو 

 جسمشو باهم مي خواست ...
 
 نمي خواي پاشي آقا ؟ -
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 شهريار آرووم چشماشو باز کرد ، چه لحن گرمي داشت صداي طنين

 
 پيشمي ... چرا عزيزم ...چه خوبه که -
 

 طنين يه لبخند قشنگ بهش تحويل دادوسرشونشو بوسيدو از جاش بلندشد ...
 
من مي رم تو اتاقم ...خيلي خوب بابا حاال چرا اينطوري نگاه مي کني لباس عوض  -

 ميکنم سريع مي يام ديگه ...
 باشه ... -
 

ت تنها اونجا طنين اومد بيرونو رفت سمت اتاق خودش، ديگه خودشم دوست نداش
بمونه ، کاراشو کردو وقتي رفت پائين ديد که شهريار داره با اردشير صحبت مي کنه ، از 

اينکه ميديد رابطه پدر و پسر انقدر خوبه خيلي خوشحال بود هميشه کمبود پدرو تو 
 زندگيش حس مي کرد ، جلو رفت يه سالم گرم بهش داد

 
 سالم اردشير خان خوبيد؟ -
 رم ، ولي مثل اينکه شماها بهترين ...ممنون دخت -
 

 طنين از لحن شوخ اردشير دلش ضعف رفت، جلو تر رفتو صورت اردشيرو بوسيد 
 
 به به دختر جان ،اول صبحي عجب هديه شيريني بود  -
 

 ولي شهريار اصال" خوشش نيومد ،اخمي کردوبا اعتراض گفت:
 
 طنين ... -
 چيه ؟! -
و نگاه کن، خجالت بکش ، حاال خواسته پدر شوهرشو ببوسه ، تو اي اي پسره حسود -

 چته ؟
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 من که چيزي نگفتم ... -
 چيزي نگفتي اما چشمات داره منو از راه دور خفه مي کنه ... -
 از دست شما بابا ... -
 

اردشير از ته دل خوشحال بود، خيلي وقت بود که شهريار باباصداش نکرده بودو اين 
 ش برق نمي زد طوري چشما

 
 طنين کنار شهريار نشستو دم گوشش گفت:

 
 خيلي لوسي، شهريار تو ديشب اندازه چند روز ذخيره کردي که .... -
 اصال" خوشم نيومد ... -
 مشکل خودته ، حاال چي مي گفتين ، پدرو پسر؟ -
 داشتيم راجع به سفر حرف مي زديم  -
 خوب نتيجه ؟ -
 ره بريم جنوب ، البته تنهايي ...هيچي گفتم که قرا -
 اردشير خان موافقه ؟ -
 اره ،چرا نباشه ... -
 اردشير خان ، شمام بياين ... -
نه طنين جان نکنه مي خواي اين پسر روزگارمونو سياه کنه ، بعدشم ديگه دوست  -

 ندارم اردشير صدام کني ... 
 

ته دل بگه بابا ، درسته جاي طنين بغضش گرفت ، خيلي وقت بود دوست داشته از 
خالي بابا محمدو هيچکس نمي تونست براش پر کنه ، ولي اردشير مي تونست يه پدر 

 شوهر فوق العاده براش باشه ...
 
 چشم پدر جون ... -
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اردشير نگاهش کرد، هميشه تو نگاه طنين آرامشي رو که محمد بهش القاءمي کردو 
ش رسونده بود ، چقدر دلش مي خواست يه بار يه مي ديد، حاالهم که اونو به آرزو

 دختر تو اين خونه بابا صداش کنه ...
 ولي باور کنين دوست داريم شمام باشين .... -
ممنون دخترم ،ولي اين سفر همه مزش به تنهايي رفتن ، برين اميدوارم بهتون خوش  -

 بگذره ...
 باشه هر چي شما بگين ... -
 ه مامانم بگم شهريار، من ميرم ب -
 باشه ، من ميرم بيرون ، يه مقدار کار دارم ... -
 خيلي خوب ، پس من برم .... -
 

طنين رفت پيش مهالو ماجراي سفرو گفت ، مهال هم خوشحال بودو هرچي طنين 
 اسرار کرد ، راضي نشد که همراهيشون کنه ، بعدم يه سربه طرالن زد 

 
 طرالن بيام تو ؟ -
 بيا... -
 سالم ، هنوز خوابيدي ؟چرا نمي ياي پائين ؟ -
 حوصله ندارم ... -
 چيزي شده ؟ خيلي تازگيا گوشه گير شدي  -
 کي به من اهميت مي ده ، چيز خاصي نيست ... -
خودتم مي دوني که برام مهمي،ولي هر بارحرف مي زنم، تو خوشت نمي ياد ، زودي  -

 دت تنها باشي ...بهت بر مي خوره، گفتم شايد الزم يه م
 اره اينطوري خيلي بهتره ... -
 راستي تو از شهياد خبر نداري ؟ -
 چرا از داداش عزيزش نمي پرسي ؟ -
تو که مي دوني سايه همو باتير ميزنن، فکر نکنم اصال" شهريار حواسش به غيبت  -

 شهياد باشه ...
 منم نمي دونم ... -
 يعني بهت زنگم نمي زنه ؟ -
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 ي وقتا ...بعض -
 نمي گه کجاست ؟ -
 چرا اصول دين مي پرسي، حاال هرجا ،واسه تو چه فرقي داره ؟ -
 

طنين نفسشو پرصدا بيرون داد، واقعا" نمي دونست راه نفوذ به مغز طرالن چيه ! 
،خيلي مرموز شده بود، فکر مي کرد اگه راجع به شهياد ازش بپرسه شايد جواب بده ، 

 داشت ولي اونم نتيجه ن
 
باشه نمي خواي ،جواب نده ، مي خواستم بگم منو شهريار داريم مي ريم مسافرت ،  -

 اومدم بهت خبر بدم ...
 خيلي ممنون که انقدر خوبي، برو به سالمت ... -
 نمي فهمم چرا انقدرازمن کينه داري ... -
 کينه ندارم ، حوصله تو نداره ... -
 

بوسيد، ولي اون سردجوابشو دادو بازم مالفه رو روي  طنين رفت جلو و صورت طرالنو
صورتش کشيد ، واقعا" از طنين بيزار بود، اون سوگولي خونه بود ، حرف گوش کن ، 

مطيع و قانع ،درست معکوس اون ، واسه همين هميشه توجه اطرافيانشو داشت ولي 
ب يل محبوطرالن به خاطر اخالق تندشو جوابي که هميشه تو آستين داشت بين فام

 نبودو اين مسئله هميشه عذابش مي داد
تو اين خونه که ديگه بدتر ، اردشير که هميشه مثل يه آدم بزرگ با طنين بر خورد مي 

کردو بقيم هم حسابي بهش احترام مي ذاشتن و حاالهم که شهريار از خود متشکر 
غرورم به عاشقش شده بود کسي که طرالن هميشه فکر مي کرد حتي يه نگاه از سر 

 خواهرش نندازه ...
 

طنين همه وسايلشو آماده کرده بود منتظر شهريار ، که صداي در اتاق اومدو پشتش 
 شهريار وارد شد

 
 چطوري خانومي ؟ -
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 تازگيا کلماتش لطيف ترو مهربون تر شده بود 
 
 مرسي ،خوبم عزيزم ... -
 آماده اي ؟ -
 اره ...بليط گرفتي ؟ -
 ط واسه چي ؟نه بلي -
 نکنه قراره پياده بريم کيش ؟ -
نه عزيزم سواره قراره بريم ، ببين طنين،دوست دارم اين سفر خيلي خاص باشه ، رفتم  -

يه ماشين از نمايشگاه آوردم که سرويس شده باشه ، مي خوام تفريحي بريم دوست 
 ندارم ، سفرم هوايي باشه ... 

 نطوري ...واي شهريار خيلي طول مي کشه اي -
خوب بکشه ،اشکالش چيه ؟ هر چقدرم طول بکشه مهم نيست ، باورت مي شه  -

هميشه آروز داشتم يه بار اينطوري سفر برم ، خسته شدم از بس که فکر حرف مردم 
 بودم، مي خوام اينبار حسابي خوش بگذرونم ...

 خيلي خوب ،عاليه نظرتو مي پسندم  -
 ظرات منحصر به فردم پس چي فکر کردي ،من خداي ن -
دوباره روت زياد شد، اين کجاش منحصر به فرده ، نکنه فکر کردي تو اولين نفري  -

 هستي که قراره زميني مسافرت بره 
 خوب بابا ، حاال هي ضد حال بزن ... -
 حاال کي قراره راه بي افتيم ؟ -
 شب ... -
 شـــــــــب ؟! -
 انقدر تعجب داشت ؟ شــــــــــــب نه عزيزم شب ، -
 باشه ، ظاهرا" چاره اي نيست  -
 آفرين دختر خوب ، اينو مي گن يه خانوم حرف گوش کن ... -
 شهريار .... -
 جونم .... -
 من هنوز آرزو دارما ، مطمئني خوابت نمي بره ؟ -
 چه آروزيي ؟  -
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 شهريار ...اه .... -
کنه ....اي شيطون خوب بگو خودم امشب خوب عزيزم راحت بگو چه آرزوي داري ، ن -

 قبل رفتن همه آروز هاتو برآورده مي کنم 
 خجالت بکش شهريار ، مسخره بازي بسه؛آخه ديونه اينم شد آرزو .... -
 ولي عزيزم باور کن اين االن بزرگترين آرزوي منه  -
 ...پس چرا منتشو سرمن مي ذاري ، بگو مي خوام آرزوي خودمو برآورده کنم  -
 

شهريار خنديد طوري که افتاد رو تختو اشکاش سرايز شد ، فقط داشت سربه سر طنين 
مي ذاشت، مي دونست حاال واسه برآورده شدنه همه خواسته هاش زوده ، خودشم 

 دلش مي خواست عطشش واسه داشتن همه جوره طنين طوالني بشه ...
 
 يکي ديگه ... باشه بابا نخواستيم ، فکر کردي قحطه ؟ تو نشد -
 شهريار به خدا يه بار ديگه از اين حرفا زدي نزديا،داغمو تا ابد رو دلت مي ذارم  -
چي؟ خيلي انگار داري روم حساس مي شي، اصال" خوشم نمي ياد زنم زيادي تو اين  -

 مسائل نظر بده ...
 ..خوشت نمي ياد،يه خوشم نمي يادي نشونت بدم که واسه هميشه يادت بمونه . -
 

 طنين اخماشو توهم کردو روشو بر گردوند 
 
طنين ...طنين ....طنيـــــــــن .... جواب بده ديگه ،جونه من، حرف بزن ديگه، مي  -

 خواي همه چيو خراب کني 
 

 طنين از لحن بچه گونه شهريار خندش گرفته بود، ولي هنوز خودشو لو نمي داد
 
 ه کسه ديگه رو ، حرف بزن ديگه باشه بابا نخواستيم نه تو رو ن -
 تومگه نگفتي اهل منت کشي نيستي ، يادت رفت ، برومي خوام تنها باشم  -
 ببين تورو خدا، چطوري مي خواد حالمو خراب کنه ها ... -
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شهريار اينو گفتو خودشم به حالت قهر به پهلو شدو سرشو گذاشت رو بالشو چشماشو 
 بست 

ع واسه اين بغضي که شهريار کرده بود جيگرشم آتيش طنين دلش سوخت ، درواق
گرفت ، اون فقط داشت شوخي مي کرد، اما شهريار جدي گرفته بود، آرووم رفتو کنارش 

 نشست ،اما شهريار چشماشو باز نکرد و چيزيم نگفت 
 

طنين بهش نگاه کرد ، اصال" نمي تونست ببينه شهريار ناراحته ، دستشو گذاشت روي 
يشاشو سه تيغ زده بودو صورتش حسابي نرم بود، اون به قولش عمل کرده صورتش ،ر

 بود، حاال جون مي داد واسه بوسه هاي آتيشي...
 

طنين بغضش گرفته بود چقدر شهريار به نظرش تو اون حالت معصوم اومد، دستاشو 
آرووم برد بين موهاشو سرشو نوازش کرد، عطر سردي هم که شهريار زده بود زير 

 امش بودو مستش مي کرد مشم
دستاشو حسابي توي موهاش فرو برد، تا اين کارو کرد شهريار چهرش از اون حالت 

خشن دراومدو آرووم شدو بعدم پاهاشو يکمي تو شمکش جمع کرد و طنينو ديونه کرد 
 ، از خودش بدش اومد که حال شهريار و خراب کرده بودو حاالبايد جبران مي کرد 

 
 شهريارم ، ببخشيد .. عزيز دلم ، -
 

 اما چيزي نشنيد 
 
 شوخي بود، چرا جدي گرفتي؟ ازم ناراحتي؟ -
 

 شهريار يه نفس عميق کشيد 
 
 فداي همه مهربونيات ، چشم خوشگله من ، نمي خوام ناراحت باشي ... -
 

 بازم سکوت ...
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 ... قوربونت برم ، آقايي خوب ببخش ديگه ، داره گريم مي گيره ها -
 

شهريار داشت ديونه ميشد، طنين التماس ميکرد که آشتي کنه ،داشت قوربون صدقش 
مي رفتو اون حسابي کيف کرده بود، چقدر خوب که اين مدلي واسه دلجويي حرف مي 

 زد 
 

طنين وقتي ديد ديگه اين جوري حرف زدن فايده اي نداره ،صورتشو برد نزديک گوش 
 شهريارو اونو بوسيد

 
 حاال ديگه جوابمو نميدي ، خيلي بدي ... -
 

دست کشيد به صورتشو زير چونشم بوسيد، اينبار شهريار لرزيد ديگه نمي تونست 
 مقاومت کنه ولي ترجيح داد يکمي ديگه ادامه بده ...

 
طنين بينشو برد بين موهاي شهريار و بوکشيد، چه بوي اغوا کننده اي داشت ، عجب 

حاال که شهريار کاريش نداشت اون با خيال راحت مي تونست  حس خوبي بود، انگار
 نازو نوازشش کنه ، اينجوري بيشتر کيف مي داد

 
 اما شهريار ديگه طاقتش تموم شده بود، ولي حيف که حاال وقتش نبود 

 
 يهو چشماشو باز کرده شيطون رو به طنين گفت:

 
مالي مي کني ،برو کنارهزار تا خيلي خوب ، بسه ديگه ، چيه هي پسر مردمو دست  -

 کار دارم ...
 اصال" حيف من ، پاشو همين قهر باشي سنگين تره ... -
 

 شهريار جلو اومدو صورت طنينو بوسيدو دوباره گفت :
 
 خانومي ديگه باهام قهر نکن باشه  -
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 ديگه دلم نمي خواد قهر کنم  -
 عزيزم ...آفرين، مي رم آماده شم  -
 

 ط سر تکون دادو محو کاراي شهريار شد، راستي راستي داشت ديونش ميشد طنين فق
 

بود که بعد از يه خداحافظي طوالني با اعضاي خونواده راه افتادن  21ساعت نزديک 
... 
 

شهريار در مورد بعداز ظهر که پيش ادهمي رفته بود و واقعيت ماجراي دزدي رو شنيده 
اشت همين اول سفر فکر شو درگير اين چيزا کنه ، بود چيزي نگفت ، اصال" دوست ند

 با خودش گفت بر گشتنه همه چيو براش مي گه ...
 طنين ...تو بگير بخواب ،يکي دوساعت ديگه صدات مي کنم  -
 االن خوابم نمي ياد... -
گوش کن ديگه ، االن بخواب يکي دوساعت ديگه که من ممکنه خوابم ببره بيدارشو  -

 ن ...باهام حرف بز 
 باشه ... -
 

طنين آرووم چشماشو بستو دستاشو کنار صندلي گذاشتو بعد از چند دقيقه صداي 
 نفساي منظمش به شهريار فهموند که خوابيده ...

 
ساعت بي وقفه رانندگي کرده بود و حاال نزديک شيراز  2هم گذشته بود،  3ساعت از 

، واسه همين کناري زدو ايستاد  بودن ، دوست داشت يکي دو روزي رو اينجا بمونن
...دلش نيومد طنينو طبق قولش صدا کنه ، انقدر ناز خوابيده بود که بيشتر دوست 

 داشت همين جوري بغلش کنه...
 

 از ايستادن ماشين و سنگيني نگاه ، طنين يه تکوني خوردو آرووم چشماشو باز کرد 
 
 شهريار  -
 جونم ... -
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 ساعت چنده ؟ -
 يزم ...عز 3 -
 اي بابا ،پس چرا بيدارم نکردي؟ -
 خواب بودي ، دلم نيومد  -
 بميرم ، ببخشيد خيلي خسته شدي ؟ -
 اره ، خستگيمو در نمي کني ؟ -
 

 سرشو کج کردومنتظر بوسه طنين شدو اونم زياد منتظرش نذاشت ...
 
 حاال چرا اينجا نگه داشتي، وسط بيابون ؟ -
 اه برم، کمرم گرفته ...مي خواستم يکمي ر -
 اهان ...، خوب برو ديگه ... -
 

 شهريار پياده شدو بعد درو براي طنين باز کرد 
 
 توهم بياپائين ... -
 

طنينم پياده شدو دستاي شهريار و گرفت، يه آسمون پرستاره و تاريک که خيلي خيلي 
 رويايي بود 

 
 اون ستاره رو مي بيني ؟ -
 لي دوره ...اره ، ولي خي -
 باهاش قهر بودم ،حاال از امشب قراره بازم دوستم باشه -
 

طنين از اين همه احساس که تو دل شهريار مرده بود غمش گرفت ، چرا بايد اون اين 
 همه سال پشت اين همه احساس قايم مي شد

 
ار هريولي از همه جالب تر براش نگاهي بود که شهريار به آسمون کرد،دقت کرده بود، ش

هيچ وقت نه پائينو نگاه مي کرد نه ديدي به آسمون داشت ، هميشه نگاهش به جلو 
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بودو مغرورانه راه مي رفت ،در واقع مي خواست نشون بده به هيچ چيزي تو اين دنيا 
وابسته نيست ،ولي حاال رو به آسمون کرده بودو ستارشتو پس گرفته بود... دلش مي 

زنه اماحس کرد هنوز زوده ، شهريار براي اينکه کامال" خواست از خدا با عشقش حرف ب
از پوسته ضخيمش بيرون بياد به زمان نياز داشت و طنين مي ترسيد با يه اشتباه همه 

 چيزايي هم که به سختي بدست اومده نابود کنه...
 

تا حاال از زبون شهريار اسم خدارو نشنيده بودو وقتي ياد اين موضوع مي افتاد قلبش 
رده مي شد، راه سختي داشت ولي تغيير کردن شهريار بهش نشون مي داد مي فش

 تونه به آينده اميدوار باشه ...
 
 چرا ساکتي ؟ ستاره تو نشونم بده ؟ -
 

 طنين به شهريار اشاره کردو گفت:
 
 من تو آسمون يه چيز بهتر دارم ،اما ستاره زمينيم تويي ... -
 

 ش اومد شهريار از اين تعبير خوش
 
 پس ستاره تو منم !؟ -
 اره ... -
 ولي تو ستارم نيستي ، تو همه داشته ها و نداشته هامي ... -
 مي دوني هنوزيه جمله رو از زبونت نشنيدم  -
 چي !؟ -
 تا حاال بهم نگفتي چقدر عاشقمي ... -
 نگفتم!؟ -
 

ود بي هيچ منطقي ، مي به چهره طنين نگاه کرد، دوستش داشت ، ديونه وار عاشق ب
پرستيدش بي هيچ مانعي ، همه کسش شده بود بدونه اينکه چيزه ديگه اي بخواد ، 

 ولي هنوز همه رو به زبون نياورده بود ، چه بد خودشم باورش نمي شد ....
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دوستت دارم طنين ، عاشقتم ، مست مستم ، تا حاال هيچ شرابي اين طوري حالمو  -

مي شه از وقتي فهميدم واقعا" دوستت دارم لب به مشروب نزدم  دگرگون نکرده، باورت
 ؟
 اره باورم ميشه ... -
 قبول مي کني ، تا حاال از لمس هيچ دختري لذت نبردم ... -
 قبول مي کنم ... -
اگه بگم تا حاال غرورمو حتي واسه خودم زير پا نذاشتم ، اگه بگم تا حاال قلبم براي  -

گه بگم تا حاال کسي نتونسته بود به مغزم نفوذ کنه همه رو باور هيچ کسي نتپيده ، ا 
 مي کني ؟

همه رو باور مي کنم ، باورش سخت نيست شهريار، انقدر عاشقت هستم که از عمق  -
چشمات همه اينا رو بخونم، منم دوستت دارم ،خيلي بهت محتاجم ،بدون تو ديگه 

 نمي تونم نفس بکشم ...
ازتو بدتره ، مي دوني دوست داشتن زياد جنون مي ياره ، من دارم ولي حالو روزه من  -

 مي ترسم ...
 ولي من آروومت مي کنم ، مطمئن باش... -
 

 شهريار يه نفس عميق کشيدو تو دل تاريکي شب پر حرارت طنينو بغل کرد...
 

دو روز تو شيراز موندنو بعد راهي شدن ، شهريار داشت پوست عوض مي کردو خيلي 
 مهربون تر شده بود ...

 
باالخره اين سفر مارکوپلو تموم شدو تو هتل مستقر شدن ، توي راه شهريار تا تونست 

 خوردو هرجوري خواست پوشيدو هر چي هم خواست گفت و تقريبا" طنينو ديونه کرد 
 

 هتل از قبل رزرو شده بود و جاي قشنگو مدرني بود 
 
 خوب خانومي نظرت چيه ؟ -
 لي خوبه از اينکه همه چي سفيده خوشم مياد خي -
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 خوبه خوشحالم ، امروزو بمونيم هتل ؟ -
 اره ،من که حسابي خستم ... -
 پس من مي رم دوش بگيرم .... -
 باشه ... -
 

طنين وسايل خودشو شهريار و درآوردو سعي کرد همه چيو سر جاش بچينه ،از اينکه 
 ل دخترا همه چي با خودش آورده خندش گرفته بودمي ديد شهريار انقدر منظمه و مث

 
 عافيت باشه ... -
 ممنون ، تو دوش نمي گيري ؟ -
 چرا ، مي خواستم اول وسايلو بذارم بعد برم ... -
 نمي خواد بيا برو ، بقيه رو من درست مي کنم  -
 

دشو در طنين وسايل شهريارو در آورده بودو سرجاش گذاشته بود، اما هنوز مال خو
 نياورده بود ّ،يه حوله برداشتو رفت ...

 
شهريار مثل بچه ها که فوضولي شون گل مي کنه سريع رفت سراغ ساِک طنينو 

 مشغول ديد زدن شد 
هر چيو در مي آورد يکمي بهش نگاه مي کردو مي ذاشتش روي تخت، هيچ وقت از 

هي هم بهشون وسايلي که دخترا استفاده مي کردن خوشش نمي اومد حتي توج
 نداشت ، ولي حاال همه چي براش جذاب شده بود ...

 
اول لوازم آرايش طنينو خوب بررسي کردو خودش براي هر کروم يه اسمي گذاشت بعد 

رفت سراغه شلواراشو همه رو درآوردو بعدم بلوزاش ، هر کدومو مي ديد تو ذهنش 
خر سرم رسيد به ساک طنينو با اون لباس مجسم مي کردو بعد بهش مي خنديد، آ

کوچيکي که خيلي هم رنگو آب قشنگي داشت، درشو باز کردو حسابي گل از گلش 
 شکفت ...
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يکي يکي در مي آورد و زير رو روش مي کردو بعد مي ذاشتش رو تخت ،خالصه اگه 
 االن يکي از در وارد مي شد فکرمي کرد اينجا جمعه بازار راه انداختن ....

 
بنفش مونده بود که طنين با حوله تنيش از حموم بيرون اومدو از توي کف يه ست 

 چيزي که تودست شهريار ديد خشکش زد 
 
 شهريــــــــــار ...  -
 چيه بابا سکته کردم ...چرا جيغ مي کشي ؟ -
 اينا چيه تو دستت؟ چرا همه رو ريختي بيرون ،آخه به اينا چيکار داري تو ... -
 

 رفتو از يه طرفم حسابي داغ شد...طنين حسابي لجش گ
 
 هيچي عزيزم ، داشتم باهاشون دردو دل مي کردم  -
 عجب دل پري هم داشتي ظاهرا " ، حاال واجب بود همه شونو در بياري ؟ -
 ولي عجب خوش سليقه اي ها ،فکر نمي کردم انقدر فشن انتخاب کني ... -
 ..بده به من خجالتم خوب چيزيه ، پسره هيز . -
 

 شهريار دلش براي حرص خوردن طنين ضعف مي رفتو خودش بلند بلند مي خنديد 
 
 حاال حرص نخور، بيا يکي شو بپوش من ببينم نظر بدم ... -
 مي خوام نظر ندي ، تو روز روشن اينا رو بپوشم که چي ... -
 ا نه ؟يکه چي؟مي خوام ببينم يه موقع سرم کاله نرفته باشه،هيکلت مانکني هست  -
 برو بابا خدا روزي تو جايه ديگه حواله کنه ... -
 طنين اذيت نکن ديگه ، جونه شهريار يکي شو بپوش بذار روانم شاد شه  -
 واقعا" که ، چرا ديگه از جونت مايه مي ذاري ، مي پوشم اما يه شرط داره ؟ -
 چه شرطي؟!  -
 مردم انقدر ضعيف ، يعني االن بگم برو ... -
 

 شهريار اومد جلو و دستاشو گذاشت روي لباي طنين ...
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هيس ، هيچي نگو ....چي مي خواي بگي؟ براي اينکه بپوشي نمي گم اون که يه  -

شوخي بود ، ولي هيچ وقت برام شرط نذار ،تو يه برنده از پيش تعيين شده اي هر 
 ..چي بخواي نه نمي شنوي پس خواسته هامو مشروط نکن ،دلم مي گيره .

 
دوباره شهريار زده بود تو خال ،اين بار دومي بود که از حرف طنين ناراحت شده بودو 

 طنين و مجبور کرد که از گفتش پشيمون بشه ...
طنين سعي کرد از اون حالتي که جفتشون توش بودن بيرون بيادو سرشو با چيزه 

 ز که رنگ سرخ آبيديگه اي گرم کنه ، سريع رفت سراغ لباساشو يه بلوز يقه هفت با
 قشنگي هم داشت بايه شورت لي انتخاب کردوپوشيد 

 
 شهريار تموم مدت تو آشپز خونه بودو خودشو مشغول کرده بودو چيزي نمي گفت ...

 
 شهريار من گرسنمه بريم يه چيزي بخوريم ... -
 

 شهريار سرشو به عالمت تائيد تکون دادو رفت که آماده بشه ...
 
 قهري ؟باهام  -
 نه ...من قول دادم ديگه قهر نکنم ، حرفم هيچ وقت دوتا نمي شه ... -
 پس چرا لحنت عوض شده ... -
 چيزي نيست ... -
 مطمئن باشم ؟ -
 اره ... -
 

شهريار با يه تيشرت چسبون سفيد که آستينش به زور از زير بغلش بيرون اومده بودو 
م تنگ بود جلوي چشماي طنين ظاهر شد ، يه شلوار لي تيره دورنگ که حسابي ه

دهن طنين از تعجب باز مونده بود ،آخرين باري که شهريارو اينطوري البته نه به اين 
 شدت ديده بود تو دبي بود ،بعد که برگشته بودن ايران ديگه اين شکلي نديده بودش
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يه عطري  بازوهاي عظالنيو برجسته شهريار نمايون شده بودو طنين اشکش در اومد،
هم زده بود که تو ده فرسخي شم آدمو ديونه مي کرد، موهاشو هم مدل داده بودو باال 

زده بود، خالصه طوري شده بود که طنين نمي تونست ديگه نگاهش کنه،واي اگه 
 اينجوري مي رفت بيرون ديگه پسر بر نمي گشت قطعا".. 

 
 شهريار ... -
 بله ... -
 

 ر که دلش نيومد اومد بگه بله و زهر ما
 
 مي خواي اين شکلي بياي بيرون ؟ -
 اره مشکلي داري ؟ -
تو از اين شلوارا نداشتي، اين چه وضعيشه ، االن جر ميخوره ها ، تازه اون تيشرتي  -

 هم که پوشيدي ! اوف...بازوهات درد نگرفت ...
 

ي روش نمي شه شهريار داشت از خنده مي مرد که طنين داره از حسودي مي ترکه ول
 اصل ماجرا رو بگه ...

 
 تو که خودت اسپرت مي پوشي، منم خوشم اومد ، مي خوام مثل تو باشم  -
 يعني دليلش فقط اينه ؟ -
 دقيقا"... -
 

طنين سرشو زير انداختو ديگه چيزي نگفت، يکمي طولو عرض اتاقو رفتو اومدولي 
 آخرش طاقت نياوردو توصورت شهريار براق شد 

 
شهريار به جونه خودم اگه بيرون ببينم دست از پا خطا مي کنيا خودم چشماتو در مي  -

 آرم ...
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الهي قوربون اون حرص خوردنت بشم، نکن اين کارو پوست خراب مي شه ها ...اي  -
جانم ، ببينم چطوري داره از حسودي مي ترکه ، باشه مرده و قولش ، قبول، قول مي 

 ماره بگيرم دم نه شماره بدم نه ش
 قبال" خيلي سروسنگين تر بودي، اون طوري بهتر بود  -
از دست تو نمي دونم باهات چي کار کنم ، مي خواي برم کتو شلوار بپوشم کرواتمم  -

 بزنم ؟
 نخير تو اين گرما الزم نکرده ... -
 مي خوام از اون حالت رسمي دربيام ، خسته شدم باورت مي شه ، بذار يکمي راحت -

 باشم 
 

طنين خودشم ازاينکه هي باعث مي شد شهريار ناراحت بشه بدش مي اومد ولي نمي 
دونست چرا به خصوص اين موضوع آخر ، تغيير لباس شهريار هيچ مدله تو کتش 

 نمي رفت ...
غذارو تو رستوران هتل خوردنو برگشتن تو اتاق خودشون ،ولي ديگه از قهر و ناراحتي 

اثري نبود، خوبيش به اين بود که جفتشون زمان ناراحتي شون چند دقيقه قبلشون 
 چند دقيقه بيشتر طول نمي کشيد ...

 
 طنين ... -
 جونم ... -
 شب بريم ساحل ، اينجا شبا خيلي قشنگ مي شه  -
 اره بريم ...  -
 

 کنار ساحل ايستاده بودنو به موج دريا نگاه مي کردن که گوشي شهريار زنگ خورد ، با
ديدن شماره اخماش تو هم رفتو کناري ايستاد تا راحت تر صحبت کنه ، طنين متوجه 

تماس شد اما همه حواسش پي موج هاي آروومي بود که به نظرش خيلي آرامش 
بخش مي يومد، شهريار حرفاشو تموم کرد ولي هنوز اخماش تو هم بود، نمي دونست 

 چطوري مي تونه با اين مسئله کنار بياد ...
 
 طنين جان چيزي مي خوري؟ -
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 نه سيرم ، چيزي شده ؟ -
 نه ... مهم نيست يکي از دوستام بود -
 

طنين براي فهميدن اصل موضوع پافشاري نکرد مي دونست اگه الزم باشه شهريار 
 خودش همه چيو مي گه ...

 
 شهريار رفتو با دوتا ليوان آب پرتغال خنک برگشتو يکي شو دست طنين داد

 
 شهريار چقدر آسمون اينجا قشنگه ؟ -
 منم خوشم مياد ، ولي دلگيره ، آدمو ياده غماش مي ندازه ... -
 

شايد اين بي معني ترين حرفي بود که مي تونست از زبون شهريار شنيده بشه ، به نظر 
طنين چيزي تو اين دنيا نبود که شهريار بخواد غم حسابش کنه ، اون همه چي داشت 

م مي گفت ، اگه جاي گذشته اون بود نظرش راجع به زندگي چي مي شد ، ولي از غ
ولي غماي شهريار مادي نبود، طنين وقتي نگاهش کرد عمق فاجعه رو فهميد، غماي 

 شهريار اون چيزي نبود که تو ذهن طنين بودو اونو از چشماش خوند 
 
 چرا باهام حرف نمي زني تا سبک شي ؟ -
 ت کدر بشه ،خودم تنهايي مي تونم تحملش کنم نمي خوام تو هم روح -
 ولي منم مي خوام شريکت باشم ، اين حقمه ... -
 

 شهريار يه نگاهي مغموم به صورت طنين انداختو يه نفس عميق کشيد 
 
مي دوني هر کي از دور به زندگي ما نگاه مي کنه ، نهايت خوشبختي رو مي بينه ،  -

ه بسازم ، اما کمبوداي من اقيانوس بود طنين ، من نمي خوام بي خودي از کاه کو
چيزايي نداشتم که همه داشتنو چيزايي داشتم که خيلي ها نداشتن ، مي دوني چيه ، 

خيلي بده که تو قلبت احساس باشه ، روحت لطيف باشه ، ذهنت پاک باشه ، اما 
و ت بخواي سنگ بشي، بخواي قصي القلب بشي، بخواي ذهنت مسموم بشه ، از بس
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کثافت کاري هاي اطرافيام دستو پا زدم ، مجبور شدم مثل خودشون بشم، تا الاقل زجر 
 نکشم 

 دليلت قانع کننده نيست -
ميدونم ، ولي کس ديگه ا نبود که بخوام شبيه اون باشم ، اردشير مرد خوبيه ، اما تو  -

 م فقط شقاوتدنيا بيرونش خيلي متفاوت ، پدر بزرگم يه انسان رذل بود که تو عمر
قلب ازش ديدم، اون بود که بهم امر کرد هيچ وقت گريه نکنم و مرد باشم، تنها موجود 
پاکو مهربوني هم که نزديکم بودو هم وقتي خيلي کوچيک بودم از دست دادم ، وقتي 
تو جمعشون مي نشستم فقط از پول و کثافت کاري مي شنيدم ،از اينکه چطور براي 

ديگه رو زير پا له مي کردن ، از اين همه بدي يه نتيجه پيشرفت خودشون آدماي 
بيتشر نگرفتم اين که منم بد باشم، که زجر نکشم که وقي اين همه بدي رو مي بينم و 

کاري از دستم بر نمي ياد روحم خراشيده نشه، سخت بود که مثل اوناباشي اما از 
 تنهايي بهتر بود، ولي حاال ديگه شدم يکي از اونا ...

ولي تو با هاشون فرق داري شهريار ، تو اصال" شبيه اونا نيستي ،همين که جرات  -
 اعتراف داري خودش خيلي مهمه تا حاال شنيدي اونا از کاراشون پشيمون باشن ؟

 نه ...نشنيدم ولي خودمم پشيمون نيستم  -
 داري با ذهنتو قلبت بازي مي کني، هستي ولي مي خواي پنهونش کني -
 اسه اينکه بخوام شبيه اونا نباشم خيلي ديره ..ديگه و -
 ولي بايد تغيير کني حتي شده به خاطر من  -
 خاطرت برام خيلي عزيزه، ولي خودت بايد هم پام باشي -
خودت متوجه نيستي شهريار اما فرق کردي چند تا پله رو باال اومدي ، تو خودت  -

 ستارتو پس گرفتي ، پس سفسطه نکن ...
دونم ، ولي هنوزم ديدم نسبت به آدما زياد فرق نکرده ، هنوز برام همه غربيه نمي  -

موندن نمي تونم بعضي ها شونو واقعا" تحمل کنم ، از ضعف داشتن متنفرم طنين ، 
 هيچ وقت دوست نداشتم محتاج کسي باشم يا از کسي چيزي بخوام ،ولي حاال ...

 
تهم به قتلي که مي دونه جرمش اعدام و تا شهريار ديگه حرفشو ادامه نداد، مثل يه م

 پاي اعتراف نهايي مي ره ولي از ترس مجازات نمي تونه به جرمش اعتراف کنه ...
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 بريم ؟ -
 اره ... -
 

طنين از اين همه زجري که شهريار مي کشيدو منجالبي که توش دستو پامي زد قلبش 
ببينه ، بايد کاري مي کرد که بتونه به درد اومد طاقت نداشت شهريار و تو اين حال 

 دوباره خودشو پيدا کنه ...
 

اون شب وقتي برگشتن هتل شهريار زياد سرحال نبود، فقط طنينو بغل کردو خوابيد ، 
طنين از اينکه مي ديد باعث مي شه حتي ظاهري هم شده شهريار به آرامش برسه 

چيزي که توجه شو جلب کرد راضي بود ،ولي صبح وقتي از خواب بيدار شد ، اولين 
غيبت شهريارو پرده هاي کنار رفته اتاق بود ، بلند شد نشستو با چشم دنبال شهريار 

 گشت ...
 
 خانومي اينجام ؟ نمي خواي پاشي ؟  -
 تو چند تا چشم داري ، از کجا منو ديدي ؟ -
 خوب ديگه، بماند ... -
 باشه ...خيلي مرموزيا، يادم بمونه بيشتر حواسم بهت  -
 

 شهريار بلند بلند خنديدو طنينو صدا کرد ...
 

روزا مي رفتن بيرونو جاهاي معروف شهرو ميديدن ،حتي رفتن جايي که درختاي 
قديمي داشت ، طنين قبال" راجع بهش شنيده بودو از شهريار خواست که برن اونجا رو 

 ببينن و شهريارم قبول کرد ...
 

گذشتو حسابي هم خوش گذرونده بودنو شهريار از هيچ  چند روزي از سفر شون مي
 چيزي واسه طنين کم نذاشته بود...

 
اون شب بعد از اينکه شامو خوردنو برگشتن هتل ، شهريار دوباره شيطنتش گل کرده 

 بود ...
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 شهريار چت شد يهو !؟ -
 چيزي نيست ، يکمي سرم درد مي کنه ... -
 اشتي !؟سردرد! تا حاال سر درد ند -
 نمي دونم ! اما مدام سرم تير مي کشه ... -
 خيلي خوب استراحت کن، االن برات يه مسکن مي يارم  -
 

 شهريار باشه اي گفتو خودشو با همون لباس بيرون پرت کرد روي تخت ..
 

طنين رفت دستشويي و بعدم سراغ کيفش ، باالخره بعد کلي گشتن چيزي که مي 
ولي وقتي برگشت، شهريار به ظاهر خواب بود، تعجب کرد ! يعني  خواستو پيدا کرد ،

 انقدر سريع خوابش برده بود ...
 

شونه هاشو باال انداختو رفت تا يه ليوان آب بياره ، قرصو ليوانو گذاشت باالي سر 
شهريار و يه نگاهي متعجب به صورتش انداخت ، يکمي که نشست ، حوصلش سر 

بخوابه ، واسه همين رفت سراغ شهريار ،که مثال" لباساي  رفت ، تصميم گرفت خودشم
 بيرونشو در بياره و بعدم بگيره بخوابه ...

 
دست برد سمت دکمه هاي پيرهنشو اونارو باز کرد ، تموم مدت شهريار چشماش بسته 

بود و چيزي نمي گفت،بعد رفت سراغ شلوارشو به هر بدبختي بود اونو هم در آورد ، 
بود که براي اينکه شهريار بيدارنشه مجبور بود آرووم انجامش بده و اين بديش اينجا 

 خستش کرده بود، آخر سرم رفت سراغ جوراباش، يه نگاهي کردو با خودش گفت:
اگه هر کي ديگه بود عمرا" بهش نگاهم نمي کردم ، ولي حاال نمي دونم مي تونم يا نه  -
 ! 

لي دلش نيومدو آخرش دست برد سمت چند بار نگاه کردو لباش آويزون شد ، و
پاهاش که جورابشو در بياره ، اما به محض اينکه اينکارو کرد شهريار يه تکون کوچولو 

خورد، طنين آرووم سرشو آورد باالو ديد شهريار با چشماي بسته لباشو به زور نگه 
 هداشته که نخنده ، شصتش خبر دار شد، پس تموم مدت بيدار بود،انقدر حرصش گرفت
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بود که دلش مي خواست همينجا خفش کنه ، اما يه فکر بهتر به ذهنش رسيد، ترجيح 
 داد بروز نده که متوجه شده شهريار بيداره ، بايد يه جور ديگه اي زجرش مي داد .

طنين يه خنده اي کردو مشغول شد، اول گل سرشو باز کردو دست برد بين موهاشو 
باساشو يه پيرآهن خواب ليمويي حرير از بينش اونارو پريشون کرد، بعدم رفت سمت ل

در آورد، جلوي آينه اي که روبروي تخت بود، ايستاد و با آرامش کامل مشغول شد ، 
 بلوزش زيپي بود، بازش کردو انداختش روي تخت...

 
هربارم از تو آينه يه نگاه به شهريار مي نداختو بعد سريع چشماشو درويش مي کرد، 

فتار مي کرد که شهريار خيال برش داشته بود که طنين خوابيدنشو باور انقدر ماهرانه ر
 کرده ...

 
بعدم ، شلوارک شو در آورد ، يکمي هم جلوي آينه رژه رفت و مثال" کرم شبشو ماليدو 
موهاشو شونه کردو بعده دق دادن خودشو شهريار اون پيرآهن خوابو پوشيد، بعدشم 

 تخت دراز کشيد... يه مالفه بر داشتو آرووم انتهاي
 

جوري که هيچ تماسي با شهريار نداشته باشه ، بعدم يه نفس عميق کشيد که به سريع 
 خوابيدنش کمک کنه ، اما شهريار دقيقا" داشت خفه مي شد...

 
اخالق طنينو مي شناخت مي دونست از اينکه کسي دستش بندازه بيزاره ، ولي از يه 

توان از کف داده بود ، دستشو گذاشت زير سرشو طرفم بد جوري هوايي شده بودو 
 يکمي تکون خوردو نزديک تر اومد، يعني مثال" تو خواب غلطيده ...

 
 آرووم پفي کردو با خودش گفت:

 
 نامرد عجب چيزي هم پوشيده اينو کي خريده! -
 

يواش دستشو برد جلو و مالفه رو ازطنين کشيدو انداخت روي کمرش ، طنين دلش 
خواست سرش هوار بکشه وبگه که تو مگه خواب نبودي ، اما اينطوري نقشش مي 

 نيمه کاره مي موند ...
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حاال شهريار با اون اوضاعي که داشت زير مالفه طنين خوابيده بودو جرات نداشت 

 ديگه بيشتر از اين بهش نزديک بشه ...
 

ش تموم مي کرد اما کاش توانشو داشتو يه غلط کردم مي گفتو اوضاعو به نفع خود
نداشت ، دوباره غلطيدو نزديک تر شد ، حاال عطر موهاي طنينو حس مي کردو جدي 

 جدي به شکر خوردن افتاده بود
اما طنين هنوز پشتش بهش بودو يکمي پاهاشو تو شکم جمع کرده بودو نفسشم در 

 نمي اومد، شهريار کالفه دستاشو تو موهاش بردودلشو به دريا زد 
 
 ين ... من ديونه خدايي هستم،الزم نبود ديونه ترم کني ...طن -
 

دستاشو همين طور که طنين به پهلو خوابيده بود از زير بازوهاش رد کردو گذاشت سر 
 اون يکي شونشو به خودش نزديکش کردو کنار گوشش شروع کرد به حرف زدن...

 
اين روزا کم تحمل شدم ؟ امشب حالم خرابه طنين ، چرا بهم دست زدي ؟ نمي دوني  -

خوب خودمو زدم به خواب که چشمم به چشماي نازت نيفته ، دست خودم نيست 
 ببخشيد ...

 
االن بهترين کار اين بود که طنين سکوت کنه وشهريار هر چي مي خواد بگه، اگه حرفي 

 مي زد حس جفتشون خراب مي شد ...
 
 ،ديگه ندارم...طنين من نمي خوام صبر کنم، يعني تموم شده  -
 

دلش ضعف مي رفت وقتي شهريار اين جوري حرف مي زدو اعتراف مي کرد، ولي بايد 
 مي ذاشت که شهريار خودش پيش قدم بشه ، اينبار ديگه نوبت اون بود ...

 
 نفسم ... -
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طنين حس کرد اشتباه شنيده، اونو نفسم خطاب کرده بود، ظاهرا" حالش اصال" 
 مساعد نبود ...

 
 چقدر ناز مي کني، من بوس خونم کم شده ، بر گرد  -
 

 طنين برگشتو به چشماي خمار شهريار نگاه کرد ... 
 طنينخيلي شيطوني اينو مي دونستي؟ -
 اما تو خيلي بدجنسي ، مطمئنم اينو نمي دونستي ... -
 چرا باهام اينکارو مي کني ؟ مي خواي امتحانم کني؟ -
 

رد، امتحان! امتحان واسه چي؟ معني حرف شهريارو متوجه طنين با خودش فکرک
 نشد...

 
 طنين اين روزا قشنگترين روزاي زندگيم ِ ، قول مي دي هيچ وقت ازم نگيريش؟ -
 قول مي دم ، اما تو هم قول بده هميشه اينطور عاشق بموني  -
 

ه ينکه داره يشهريار صورت طنينو غرق بوسه کرد، طوري عاشقانه لمسش مي کرد مثل ا
 برگ گلو نوازش مي کنه...

 
کي از آينده خبر داشت، کي مي تونست قول بده هميشه اينطوري عاشق ميمونه ، اما 
مي تونست که اين لحظه ها رو ابدي کنه، مي تونست تو اين لحظه که مطمئِن ازبند 

 ..بند وجود عشقش لذت ببره، االن تنها کاري که مي تونست بکنه ، همين بود .
 

اون شب طنين مجوز داد، صبرشهريار طوالني نشد ، اما تا همينجا شم کلي از 
 خودگذشتگي کرده بودتا طنين آماده بشه، اما واسه طنين واقعا" سخت بود

 
دم دماي صبح بود که از خستگي خوابشون برد، ولي وقتي طنين بلند شد دوباره 

يي که سرش گيج رفتو افتاد روي شهريارو نديد، مي خواست بلند شه و بره دستشو
 زمين ...
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وقتي چشماي سبز به خون نشسته شو باز کرد ، همه جا سفيد بودودو تا چشم شب 

 زده بهش زل زده بود ...
 
 شهريار !؟ -
 جونم عزيزم ، بهتري ؟ -
 من چرا اينجام ؟! -
 حالت بد شد خانومي ... -
 حاال چرا بغض کردي؟ -
 دست خودم ناراحتم ...چيزي نيست از  -
 نمي گي چي شده ؟ -
 دکتر که گفت طبيعي ،اما خوب ...نمي دونم  -
 

طنين وقتي متوجه اصل موضوع شد حسابي خجالت کشيد، يعني به خاطر مسئله 
 ديشب کارش به بيمارستان کشيده بود !

 
 همون موقع دکتر رسيد باالي سرشو يه سالم بلندو باال بهش کرد

 
 م خانوم ، بهتري عزيزم ؟سال -
 ممنون ، بله فعال" که خوبم  -
 مي شه خواهش کنم يه دقيقه مارو تنها بذارين؟ -
 

 شهريار چشمي گفتو از اتاق بيرون رفت 
 
اين حالت تو بعضي ها اتفاق مي افته تقريبا"طبيعي ، ولي انگار شوهرت زياده روي  -

 اد جالب نيست ...کرده ،خيلي بايد مراقب باشي، اوضاعت زي
 چشم ، اما اين قولو از اون بايد بگيرين نه از من ... -
 چرا اينطورِي ؟ تو نگاهش پراز ترِس ... -
 اره هميشه همين طوره ، اما حاال که ديگه اين اتفاقم افتاده زيادي ترسيده ... -
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 من براش توضيح مي دم نگران نباش ... -
 

و بر گشتن هتل، طنين يکمي حالش جا اومده بوده و از بعد از يکي دوساعتي که گذشت
 اون درد لعنتي و سرگيجه خبري نبود ...

 
شهريار مدام دورو برش راه مي رفتو نمي ذاشت ازجاش جم بخوره و هر بار که طنين 

 نگاهش مي کرد چشماشو خيس مي ديد 
 

ال" بيرون نرفتن ، نهارم سفارش دادو همونجا تو اتاقشون خوردن، خالصه اون روز اص
نيمه هاي شب بود که طنين از صداي شکسته شدن چيزي از خواب پريد،قلبش از 

 شدت ترس تو سينه مي کوبيدو نمي دونست چي شده ...
 

 سريع از جا بلند شدو رفت سمت آشپز خونه ...
 

وقتي رسيد از ترس نزديک بود قبضه روح بشه ، شهريار کف آشپزخونه نشسته بودو از 
بين انگشتاش خون مي چکيد ، ظاهرا" ليوان آبو تو دستش انقدر فشار داده بود که 

 شکسته بودو ته ليوانم پخش زمين شده بود ...
 

 طنين سريع جلوي شهريار زانو زدو سرشو بغل گرفت
 
 الهي بميرم،چي شدي شهريار؟ دارم مي ميرم خدايا ،با خودت چيکار کردي تو؟ -
اقت ندارم، مي بيني بهت مي گم منم مثل همونام،ديدي باهات اشک نريزطنين، ط -

چيکارکردم، فقط يه وحشي اينکار ازش بر مي ياد، بهت مي گم من از اونام،بهت ميگم 
 خلق شدم واسه زجر دادن ديگران ، ميگي نه ، ميگي تو با اونا فرق داري ...

 
 اشک نبود سيالب اشک بودشهريار اينبار واقعا" بغضش ترکيده بود، ديگه چند قطره 

 که از چشماش مي ريخت ...
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طنين سعي مي کرد آروومش کنه ،ولي حالش خراب تر از اين حرفابود، يه جور حالت 
 عصبي شديد بهش دست داده بود که باعث شده بود حال خودشو نفهمه 

 
مگه عزيزم ، فداي اون اشکات بشم ، اين چه حرفيه تو مي زني، اشتباه مي کني،  -

نشنيدي دکتر خودش گفت طبيعي، بعدشم من که حالم خوبه ، تو واسه چي داري 
 خودتو اذيت مي کني؟

 طنين من خيلي بي شعورم ، نفرت انگيزم نه ؟ تو االن ازم متنفري اره ؟ -
 

 انقدر لحن صداش داغ بود که طنين واقعا" تويه لحظه عقل از سرش پريد 
 

اي که روي زمين بودوکشيد روي دست، خونش  دست برد سمت تيکه هاي شيشه
رقيق بودو سريع جاري شد، دستشو باالگرفتو قطره قطره خونا چکيد روي خون هاي 

 خشک شده روي دست شهريار 
شهريار مات از حرکت طنين فقط به چکيدن خونا روي دستش نگاه مي کردو زبونش 

 بند اومده بود
 
رم،تنفر چيه؟ انزجار کدومه ؟ چرا مي خواي ثابت تو ديونه اي شهريار، من دوستت دا -

کني از من عاشق تري، چرا مي خواي نشون بدي عشِق من نسبت بهت کمرنِگ ،که 
 راحت بايه همچين چيزي نسبت بهت سرد مي شم، شهريار معني کاراتو نمي فهمم

 من فقط مي ترسم طنين ، ترس از دست دادنت داره منو به جنون مي رسونه... -
من کنارتم ديونه ، عاشقتم به تموم مقدسات عالم قسم، بگو چيکارکنم که بهت ثابت  -

 بشه ؟
 

 شهريار طنينو عميق نگاه کرد،باورش کرد، با تموم وجود بهش ثابت شد...
 
 

بعد ازاون اتفاق ديگه جفتشون به عشق داغشون اعتراف کرده بودنو چيز نگفته اي 
 ذشت تا نشون بده عشقشون پايدار مي مونه يا نه ..نداشتن ، فقط بايد زمان مي گ

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – اشک هایم دریا شد

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 9 1 

 

طنين اين چند روز تقريبا" هر روز با مهال تلفني صحبت مي کرد، اما ازديروز که گفته 
بود خبري از طرالن نيست حسابي اعصابش بهم ريخته بود، قرار بود امروز راهي بشنو 

 طنين دلشوره عجيبي داشت 
 
 خودتي؟چيزي شده طنين خيلي تو  -
نه ...مي دوني چيه ، طرالن ديروز به مامان گفته مي ره خونه يکي از دوستاش، ولي  -

 تا شب بر نگشته، صبحم که زنگ زدم هنوز نيومده بود
 جدي ؟ -
 اره... -
 خوب مي گفتي از اون دوستش بپرسه ... -
بيرونو اون ازش مامان زنگ زده، اونم گفته بعداز ظهر با يکي ديگه از دوستاش رفته  -

 شماره اي نداره ...
 زياد نگران نباش، البد االن داره کناره دوستاش خوش مي گذرونه -
 

 طنين شونه باالانداختو ،ديگه چيزي نگفت ...
 

 چند ساعتي گذشته بودو طنين هنوز تو فکر طرالن بود، که گوشي شهريار زنگ خورد
 
 الو ..بفرمائيد  -
 ي؟سالم شهريار خوب -
 سالم مهال جان ممنون، شما چطورين ؟ پدر چطوره؟ -
 همه خوبيم عزيزم ، طنين پيشته ، هرچي به گوشيش زنگ مي زنم جواب نمي ده -
 اره اينجا کناره منه ، گوشيش زنگ نخورد ، نمي دونم ، ببخشيد يه لحظه ... -
 طنين نگاه کن ببين گوشيت خاموشه ؟ -
 

 هادش بلندشد طنين نگاه کردو آه از ن
 
 بيا مادرت کارت داره ... -
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 طنين گوشي رو گرفتو مشغول صحبت شد 
 
 سالم چه خبر ؟ چي شد ؟ -
 هنوز هيچي ، طنين دارم از نگراني دق مي کنم  -
 يعني چي مامان جان به دوستش زنگ زدي؟ شايد اون بدونه کجاست  -
رم همه جا دنبالش رفتن ، اما اثري ازش اره ، به همه جا زنگ زديم، کارمنداي اردشي -

 نيست 
 اي بابا، مگه مي شه، هنوز از شهيادم خبري نيست ؟ -
 نه اونم خودشو گمو گور کرده... -
ما داريم مي يايم ، حاال به شهريارم مي گم از دوستاش بخواد يه کاري بکنن ،  -

 هرخبري شد به منم بگين ...
 شين ، فقط زود برگردين ...باشه مادر، مراقب خودتون با -
 

طنين خداحافظي کردو تماس قطع شد ، ولي تو دلش آشوب بود، هزار جور فکر 
 جورواجور در مورد طرالن تو ذهنش اومدو دلش ريش ريش شد 

 
 چي مي گفت؟ -
 شهريار مي توني يه کاري بکني، هنوز از طرالن خبري نيست -
 شده ، به نظرت با ادهمي تماس بگيرم ؟اوف ، چي بگم ، ظاهرا" موضوع جدي  -
 اره ...توروخدا ، همين االن زنگ بزن ... -
 

شهريار شماره ادهمي رو گرفتو برا ش ماجراي ناپديد شدن طرالن و توضيح دادواونم 
 قول داد سريع پيگير بشه ....

 
 حتي واسه نهارم دلو دماغ نداشتن ،جفتشون يه چيز حاضري تو مسير خوردن، در

 واقع ترجيح مي دادن سريع برگردن ....
 

 مهال مدام توي خونه راه مي رفتو به خودش بدو بيراه مي گفتو اردشيرو حرص مي داد 
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مهال جان ، مگه با حرص خوردن چيزي حل ميشه ، بچه که نيست ، البد با هامون  -
 قهر کرده و با اين کارش مي خواد جلب توجه کنه 

 
اونم شهياِد که چند وقت ازش خبري نيستو هيچکسم خم به ابرو شما فکر کردي  -

 نياورده ، اوال" که اون دختره با شهياد فرق داره، بعدشم من مثل شما بي خيال نيستم 
عزيز دلم نگفتم بي خيال باش، يا برات مهم نباشه ، اما اگه خودتو آزار بدي اون پيدا  -

ديدي من به هرجا که فکر مي کردم رفته  مي شه ، نمي شه به خدا ،باورکن ، تو که
باشه سرزدم ، به همه هم سپردم، دلتو روشن کن ،خانم با غصه خوردن چيزي حل نمي 

 شه 
 

اردشير به مهال حق مي داد که دلواپس باشه ،در واقع خودشم متوجه شده بود غيبت 
 ي شد طرالن بي علت نيست ، ولي اگه کوتاه مي اومد مهال دلنگرونيش بيشتر م

 
خالصه توي عمارت يک همه همه اي شده بود که بيا و ببين، هرکسي راجع به غيبت 
طرالن يه چيزي مي گفتو اون يکي ردش مي کرد ، به هرحال اونا از اين بابت زيادم 

 ناراضي نبودن
 

توي يه راه سکوت بدي بين طنينو شهريار بودو هيچ کدوم حرفي نمي زدنو توي فکر 
و يکسره اومدن ، ولي شب از خستگي زياد شهريار ترجيح داد برن يه بودنو مسافت

هتلو استراحت کنن و طنينم بالجبار موافقت کرد، اماصبح زود دوباره راهي شدنو 
 نزديکاي ظهر بود که رسيدن ... 

 
به محض ورودشون ، اولين کسي که به استقبالشون اومد مهال بود، وقتي طنينو ديد 

 ترکيد بغلش کردو بغضش 
 

طنينم سرو صورت مهال رو غرق بوسه کرد، اين اولين باري بود که اينهمه از مادر دور 
 شده بودو اين دوري بي طاقتش کرده بود 

 
 پدر جان شما خوبين ؟ ببخشيد نديدمتون ... -
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 اشکالي نداره دخترم ، سفر خوش گذشت؟ -
 هر شد عالي بود ممنون ، ولي با اين اتفاق به دهنمون ز -
 

 مهال تا اينو شنيد داغش تازه شدو دوباره شروع کرد به ناليدن
 
 مامان ، چرا اينطوري مي کني ، قوربونت برم ،پيدا مي شه نگران چي هستي ؟ -
 الهي فدات شم ، طنينم خوب شدي تو اومدي داشتم مي مردم  -
از دوستاش داره خوش  خدا نکنه، چرا اين حرفو مي زنين ، باور کنين االن پيش يکي -

مي گذرونه چيزيش نيست ، تازه شهريار به يکي ازآشناهاش که پليس زنگ زد، قول 
 داده پيگيري کنه ...

 
مهال با اين حرفا آرووم نمي شدو مدام با خودش حرف ميزدو از اينکه طرالنو به حال 

 خودش گذاشته از خودش بيزار شده بود ...
 

با امروز چهار روز از گم شدن طرالن مي گذشتو همه تقريبا"  يه روز ديگم منتظر شدن ،
 ديونه شده بودن ...

 
 مهال مدام زجه مي زدو دخترشو مي خواستو اردشيرو طنينم دلداريش مي دادن

 
نزديکاي عصر بود که گوشي شهريار زنگ خوردو رفت يه گوشه اي که کسي صداشو 

 ر وقت تماس گيرنده ...نشنوه ، پنهوني از عمارت خارج شدو رفت س
 
 
 سالم جناب نياکان کي مي رسين ؟ -
 اومدم ، تا چند دقيقه ديگه اونجام -
 باشه ، پس من منتظرم ... -
 باشه خداحافظ ... -
 

 شهريار وقتي وارد اتاق ادهمي شد ، سريع رفت سمتشو باهاش دست داد
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 سالم چه خبر؟ -
 اده ...سالم جناب نياکان ، خبر که زي -
 مي شنوم ... -
 بفرمائيد بشينيد تابگم... -
 اينطوري راحت ترم ،خواهشا" زودتر بگين  -
 مثل اينکه خيلي عجله دارين ، بشينيد صحبتام زياده  -
 

 شهريار بالجبار باشه اي گفتو نشست...
 
گرفتيم ، بعد از ماجراي دزدي و گزارش ناپديد شدن برادرتون ، خيلي دنبال ماجرارو  -

باورتون نمي شه اما به يه باند بزرگ مواد مخدر که از خود آمريکا ساپورت مي شه 
 رسيدم ، که ظاهرا" برادرتون ،رئيس همون بانده تو ايران

 
شهريار حس کرد از گوشاش دود بلند مي شه ، هميشه مي دونست شهياد کاراي 

ده باشه ، باورش بارش سخت خالف زيادي مي کنه اما فکر نمي کرد انقدر پيشرفت کر
 بود ...

 
 شما مطمئنين ؟ فکر نمي کنين ممکنه با کس ديگه اي اشتباه گرفته باشينش؟ -
 از شما بعيده شهريار جان، ما باالخره تو اين مسائل تجربه کافي داريم  -
آخه شما مي گين از آمريکا مستقيما" حمايت مي شه ، آخه شهياد چطوري اين کارو  -

 ؟ کرده
از خيلي سال پيش دنبال باندشون بوديم، با سرنخي هم که از شما گرفتيم ديگه پيدا  -

 کردنشون مشکل نبود،شما بين اقوام کسي به اسم بهمن سماوات دارين ؟
 بله ، چطور ...ايشون شوهر عمه منه ...ربطي به اين موضوع داره؟ -
 سردسته اون باند خود ايشون هستن ... -
 

از چيزي که مي شنيد شوکه شده بود، به نظرش غير ممکن بود که بهمن تو شهريار 
 کارقاچاق مواد مخدر باشه ، خيلي دور از ذهن بود ...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – اشک هایم دریا شد

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 9 6 

 

 
 نمي دونم چي بگم... حاال از شهياد خبري هست ؟ -
ازدور زير نظر گرفتنش ، ظاهرا" تا يکي دو هفته ديگه يه محموله چند تني به  -

 وارد ايران بشه ، احتماال" شهياد به خاطر همين ناپديد شده ...دستورسماوات قراره 
 پس مسئله دزدي ؟اون چي ؟ -
اونم به دستور شهياد البته احتماال"به خواسته همون سماوات انجام شده، ظاهرا" به  -

 نظر مي يادمي خواسته با اين کارش شرکتو بد نام کنه، با شما مشکلي داره ؟
 دارم نمي دونم تو گذشته شون چه اتفاقي افتاده ...من از هيچي خبر ن -
بايد بيشتر مراقب باشين ، آدم خيلي خطر ناکي به نظر مي يادو احتماال" يه کينه  -

 قديمي داره ...
 در مورد طرالن چي ازاون خبري نشد ؟ -
 متاسفانه هنوز نه ، به يکي ازدوستام سفارش کردم ، ممکنه يه خبري امروز بده  -
 ممنون  -
 شما خودت حدس نمي زني ممکنه کجا باشه ؟ -
 چيز خاصي که نه،اما به نظرم احتمال داره که پيش شهياد رفته باشه ... -
 باهم قبال" رابطه داشتن ؟ -
 رسمي که نه اما پنهوني بله، بهم نزديک بودن  -
 کرد ، به خاطرآهان که اينطور، اگه زودتر گفته بودي شايد مي شد سريع تر پيداش  -

اينکه اون قضيه لو نره ، نمي تونيم زياد دوروبر لونه اونا باشيم ، مجبوريم ريسک نکنيم، 
 اما شايد از طريق يکي از نفوذي هامون بتونيم از اون دختر خبر بگيريم 

به هر حال ممنون، فقط خواهشا" اگه مي شه زود تر يه خبري از اون دختر بهمون  -
 بدين ؟

 ي دم اما سعي مي کنيم ...قول نم -
 

 شهريار از اونا خداحافظي کردو با ذهني آشفته بر گشت سمت عمارت ...
ادهمي براي پياده کردن سرنخ اين باند خيلي تالش کرده بودو حاال دوست نداشت، به 

اين راحتي با يه اشتباه کوچيک همه چيو خراب کنه ، ولي ممکن بود جون اون دختر 
به خاطر همين مجبور بود به هر راهي که شده يه نشوني ازش پيدا  در خطر باشه و

 کنه 
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بعد از رفتن شهريار صادق با نفر نفوذيشون توي باند تماس گرفتو ماجرارو کدي براش 

 گفتو قرار شد شب همو ببين ...
 

 بودو صادق چشم انتظار مريم .... 21نزديکاي 
 

 صادق خوشحال کردمريم بعد از يه تاخير طوالني رسيدو 
 
 خيلي ضروري بود، واقعا" تو بد شرايطي بودم ... -
ببخشيد مريم جان اره خيلي ضروري بود ، مربوط مي شه به يکي از اعضاي خونواده  -

شهياد، دختر نامادريش ،چند روزي که از خونه فرار کرده مي خواستم يه ردي ،نشوني 
 چيزي ازش برام پيداکني ...

 ، چند سالس؟ که اينطور -
 ساله باشه ... 11فکر کنم حدودا" -
چند روزي يه دختري زياد دوروبر شهياد مي پلکه، آخر هفته يه پارتي دارن، قراره  -

 چند تا از بچه هاي اين آقازاده هام جمع باشن، مي خوان جنس جديد توضيع کنن... 
 جدا" ،نگفته بودي؟ -
 هست يا نه !ولي تا حاال نديده بودمش ... شرايطش پيش نيومد ...نمي دونم اون -
 

 صادق يکي از عکساي طرالنو که شهريار بهش داده بود نشون مريم داد 
 
 ببين اين نيست؟ -
 

مريم به عکس دقيق شدو چند بارعقب و جلو برد ، عکس به نظرش هم آشنا بود هم با 
 اون چيزي که تو ذهنش بود فرق داشت 

 
ون باشه ، اوني که من ديدم از اون هفت خطاس، خيلي با اين فرق بعيد مي دونم ا -

 داره ، اما ته چهرش ...
 ممکنه تغيير قيافه داده باشه ؟ -
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 چي بگم ! -
 مي توني مطمئن شي ؟ -
 مي تونم نه بگم ... -
 

 صادق مظلومانه و همراه با عشق به مريم نگاه کرد و به صورتش لبخند زد 
 

مخفي بودو اونا به خاطر شرايط شغلي شون هيچ وقت نتونستن يه  مريم يه پليس
زندگي مشترک داشته باشن، اما چند ساله پيش به خاطر اينکه صادق مي ترسيد در 
برابر مريم دچار لغزش بشه اونو به طور پنهوني صيغه خودش کرده بودو در واقع يه 

ي نداشت، اما اين زندگي مخفي باهم داشتن ، ولي هيچ کس از اين ماجرا خبر 
 ماموريت آخر حسابي صادقو نگران کرده بود، براي مريم واقعا" مي ترسيد ...

 
 حاالکي بهم خبرمي دي؟ -
 شايد تا فردا شايدم پس فردا ، زياد پا پيم نشو خبر مي دم  -
 باشه عزيزم ممنون ... -
 از دست تو ، شد يه بار واسه يه چيزي غير کار منو دعوت کني  -
 تازگيا لحنت خيلي فرق کرده ها ،داري شبيه شون مي شي ، حواست هست ؟ -
 اره ديگه، چاره اي نيست، انقدر تو نقشم فرو رفتم که شدم يکي از اونا ... -
 

 صادق به چهره خسته مريم نگاهي کردو دستاشو بوسيد ...
 

اد د روزه اينجا زيوقتي مريم بين اونا برگشت، تمام حواسش پي دختري بود که اين چن
مي ديدش، مريم به عنوان کسي که جنساي ناب دختر، جور مي کرد اينجا نفوذ کرده 

 بود تا بتونن سردسته اصلي رو پيدا کنن ...
 

وقتي به چهره دختر نگاه کرد، حالت معصومي که هنوز تو نگاهش بود بهش فهموند 
رده وخودشو تغيير داده که گمشده همون دختره ، با خودش گفت هرچي هم آرايش ک

 اما حالت چشماش هنوز همون طوره ...
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 براي اينکه از موضوع مطمئن بشه ، مجبور بود که خودشو به اون دختر نزديک کنه ...
 
 چطوري خوشگله، اين روزا زياد تو چشمي ... -
 چيه تو مشکلي داري ؟ -
 به نفعمه نزديکت باشم  نه عزيز، چه مشکلي ،ديدم آقا زيادي هواتو داره گفتم -
 آهان از اون لحاظ ...نه ...خياالت برت داشته، ايشون داداشمن ... -
آهان از اين لحاظ، کوچولو ما که مشکلي نداريم با حال کردن شما ،ولي اين دروغا  -

 توکت ما نمي ره، باشه بابا نخواستيم ...ولي کاري داشتي خبرم کن ...
 يادم مي مونه ... -
 

يم کامال" فهميد که اين دختر با بقيه فرق داره و هنوز مثل اونا نشده ، يه باره ديگه مر
 عکسو تو ذهنش مجسم کردو مطمئن شده گمشده همين دختره ...

 
روز مهموني رسيده بودوهمه داشتن خودشونو واسه شب آماده مي کردن ،طرالن 

 ز جرات نداشت ...خيلي سعي داشت مثل بقيه دخترا باشه ، اما ته دلش هنو
 

 شهياد اومد تو اتاق مخصوص طرالنو يه چيزيو سمتش پرت کرد
 
 امشب اينو بپوش ، دوست دارم بدرخشي  -
 مرسي، اما خودم لباس داشتم ... -
 اين يه چيزه ديگس بگير نگاش کن ... -
 

ردو با گاه کطرالن به دو تا تيکه پارچه قرمز آتيشي که يه عالمه بند بهش آويزون بود ن
 تعجب خيره شد به صورت شهياد ...

 
 اينو بپوشم ؟ -
 اره مشکلي داري ؟ -
 بابا درست ما راحتيم ، امااين ديگه خيلي فاجعس ... -
 به هر حال اگه قراره بيايي پائين فقط با اين حق داري بياي  -
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ي کي ، اگه چيز طرالن شونه باال انداختو ديگه چيزي نگفت ،مي دونست حرف شهياد ي

 مي گفت محال بود از نظرش برگرده ...
 

طرالن دو تيکه رو برداشتو نگاش کرد، اين ديگه واقعا" خارج ازتحملش بود ، يه نيم 
تنه چرمي قرمز، که فقط از زير سينه بند هاي بلندي ازش آويزون بود،بايه دامن کوتاه 

تصور خودش تو اين لباس تنش سانت بود ،پفي کردو از  11چاکدار که اونم نهايتا" 
لرزيد، اون لباس بازو تنگو کوتاه دوست داشت ، اما اين لباس فقط مخصوص فاحشه 

 ها بودو اون خودشو ازاونا جدا مي دونست ...
 

وقتي قبل از آماده شدن رفت که يه سري به بقيه بچه ها بزنه ، داشت سرش سوت 
بود، ولي حاال ديگه بد براش واژه زيادي مي کشيد، اونارو تو بدترين حالت ممکن ديده 

 بود ، افتضاح بود...
 

خيلي راحت بي هيچ پوششي جلوي هم راه مي رفتنو براشون مهم نبود اگه بقيه 
دخترا همه بدنشونو ببين، اون تا امروز يه رابطه با فرزاد داشتو بعدم فراترش با شهياد 

شه و يا بخواد مثل اين دخترا کثافت کاري ، از اينا نبود که بتونه همزمان با چند نفر با
 کنه ....

 
چقدر قبال "دوست داشت آزاد زندگي کنه و همه چيو تجريه کنه ، چقدر حرفاي طنينو 

مسخره مي کردو اونو امل مي ديد،اما حاال واقعا" حس کرد داره حالش از اين همه 
 حيوون صفتي بهم ميخوره ...

 
 ياي تو مي ترسي لولو بخوردت؟چطوري چشم خوشگله چرا نمي  -
 برو کنار ديونه بهم دست نزن ... -
 اوه اوه چه نازيم داره ، بابا اينجا همه همينطورن ، نباشي کالت پس معرکس .. -
 به خودم مربوطه ... -
 سرتق عوضي ... -
 مراقب حرف زدنت باش ... -
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 نباشم چي ميشه ، بزرگتره تو برام مي فرستي جوجه ؟؟؟ -
 کثافت ... -
 گمشو کنار افسانه ، زيادي حرف بزني به آقا مي گما ... -
 چيه ؟ نکنه لقمه خوبيه مي خواي خودت دست ماليش کني؟ -
 

مريم يه کشيده آبدار به گوش افسانه خوابوندو دست طرالنو گرفتو از اون اتاق لجن 
 گرفته بيرون آورد...

 
 ت مي کني ؟دستمو ول کن، به تو چه؟ چرا دخال -
ببين بچه جون، تو هنوز خيلي کم تجربه اي اونا گرگن، مي دوني مي تونن سر سه  -

سوت به باد بدنت، براشون مهم نيست، حتي اگه جلوشون جونم دادي کک شونم 
نميگزه، پس از شون دوري کن، چندروز آزاد بودي ، ديدي آزادي يعني چي؟ پس برگرد 

 همون جايي که بودي ....
 

الن به چشماي مريم نگاه کردو آب دهنشو قورت داد، دلش براي مهال پر مي کشيد، طر
 چقدر بد که ازش دور بودو به اين حيوونا نزديک ....

 
برگشت تو اتاق خودشو يه بار ديگه به لباس نگاه کرد، خيلي منتظر امشب بود، نمي 

 ...تونست به اين راحتي ازش بگذره ، رفت سمت لباسو اونو پوشيد 
 

يه آرايش غليظم کردو خودشو توآينه بر انداز کرد،به خاطر اندامي که داشت ، خيلي با 
اون قيافه شبيه خواننده هاي اروپائي شده بودو اين راضيش کرد، طوري که ناراحتي 

 چند دقيقه پيش به کلي يادش رفت ...
 

شب مي شد شهياد وقتي اونطوري ديدش گل از گلش شکفت، اون قطعا" سوگلي ام
... 
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مهمونا اغلب از آدماي سرشناس بودنو به خاطر همين شهياد از هيچ چيزي کم نذاشته 
بود، با اينکه تو پول غلط مي زد ، ولي علت اينکارش جدا از منفعت مالي که داشت ، 

 قدرتو شهرتم آورده بود که اين براش خيلي با ارزش بود 
 

نگاهي انداخت باالخره متوجه وخامت اوضاع طرالن وقتي سرچرخوند و بين مهمونا 
 شد ، تا قبل اون باور نداشت اينجا قراره آدما چهره کريه شون رو نشون بدن ...

 
دخترا با بدترين پوششي که داشتن خودشونو تو بغل پسرا مي نداختن، پسرام 

ه يبراشونم فرقي نداشت اونا تا همين چند لحظه پيش تو بغل يکي ديگه بودن ، مثل 
 کفتاري که از ته مونده غذاي بقيه حيوونا مي خوره و تازه کيفم مي کنه ...

 
طنين تو اتاق خودش نشسته بودو داشت به روزاي بچگي که با طرالن داشت فکر مي 

 کرد، که صداي در اومد ...
 
 مي شه بيام تو ؟ -
 بيا عزيزم ... -
 

ي آستين چسبون نقره اي و عطرمست شهريار با يه شلوارک اسپرت مشکي و يه بلوز ب
کنندش اومد داخل، طنين وقتي نگاهش کرد دلش براش ضعف رفت ، به نظرش اومد 

 خيلي وقته شهريار و اينطوري نگاه نکرده...
 
 جونم کاري داشتي ؟ -
 مي دوني چند وقته ديگه سراغي از من نمي گيري دلم برات تنگ شده ها ... -
 تنگ شده ؟ فداي دلت، حاال چقدر -
 ديگه چيزي ازش نمونده ... -
 دلم گرفته شهريار نمي تونم وقتي طرالن نيست خوشحال باشم  -
 اون هيچ وقت باهات خوب نبود ، فکر نمي کردم اينقدر ازنبودش ناراحت بشي! -
 نمي تونم بي تفاوت باشم اون خواهرمه ... -
 نگران نباش، جاش امن ... -
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 جا کنده شد و با دهن باز به صورت شهريار خيره شده  طنين مثل فنر از

 
 يعني تو مي دوني کجاست؟ -
 تقريبا" ؟ -
 شهريار درست حرف بزن ببينم چي شده ؟ -
 رفته پيش شهياد ، انگار خيلي دلش از تون پر بوده ؟ -
 چي مي گي تو !رفته پيش شهياد ،مطمئني ؟ -
 اره ، ادهمي بهم گفت ... -
 ابا ، رفته پيش اون چيکار؟اي ب -
 

 شهريار به معني ندونستن يه تاي ابروشو باالدادو چيزي نگفت 
 

طنين يه مقدار خيالش راحت شد از اينکه الاقل يه باليي سرش نيومده،هرچند پيش 
 شهياد بودنم امنيت چنداني نداشت ، ولي از بي خبري بهتر بود ...

 
 کردي ... بازم جاي شکرش باقي ، خوشحالم -
 خيلي خوب پس حاال پاداش من چي ميشه ؟ -
خبرت خيلي خوب که بود حاال پاداشم مي خواي ، فکر کردي رفته پيش دادشت  -

 يعني ديگه جاي نگراني نيست ؟
 براي من فرقي نداره ، من خبرمو دادم حاالهم منتظر نتيجه هستم  -
 نتيجه اي نداشت ... -
 

ره ناز مي کنه و از اونجايي که خودشم حسابي دلتنگ بود ، شهريار حس کرد طنين دا
 بهتر ديد خودش پاپيش بذاره و طنينو تحريک کنه ...

 
 ببينم راستي ، تو چراخونه همش لباس آستين بلند مي پوشي؟غير اين لباس نداري؟ -
 تو خونه که نمي تونم با آستين کتي بگردم ... -
 .خوب تو اتاقت که مي توني ... -
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 منظور؟ -
 پاشو يه چيزه ديگه بپوش دلم گرفت  -
 يعني آستين من بلنده دلتو مي گيره ؟ -
 اره دقيقا" همين طوره ... -
 

طنين بلندشدو رفت سمت کمد لباساشو داشت از بينش دنبال يه چيز مناسب مي 
 گشت ...

 
ه تاپ بندي شهريار وقتي ديد، طنين هنوز مرددمونده ، خودش دست به کار شدو ي

 نارنجي چسبون که يکمي پائينش کلوش مي شد برداشتو گرفت سمت طنين ....
 

 در واقع يه جور پير هن خيلي کو تاه بود 
 
 اينو بپوش ... -
 باشه ، روتو بکن اون ور ... -
 ديونه شدي باز؟ -
 شهريار خواهش مي کنم ... -
 پذيرفته نيست .... -
 بي معني ... -
 

 ار خيره به طنين ايستاده بودو منتظر اينکه باالخره تسليم بشه ...شهري
 

طرالن تو سالن تنهايي نشسته بود که يکي از دوستاي شهياد که اسمش آرين بود اومد 
 سراغش ...

 
 پس نگين امشب تويي ؟ -
 

 طرالن روشو برگردوندو چيزي نگفت
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 الحق که شهياد سليقش حرف نداره ... -
 

 م طرالن چيزي نگفتو گذاشت اون جوجه تيغي هر چي مي خواد بگه ...باز
 
 باشه پرنسن ، چيزي نگو ، فقط حواست باشه نفر اول منم ! -
 

 طرالن اصال" متوجه حرفش نشد ، با خودش گفت:
 
 امشب همه رمزي حرف ميزنن، به وقتش حال همه شونو مي گيرم ... -
 

دو هرکي دست مي برد و يکي بر مي داشت، که مستخدم داشت مشروب مي چرخون
 اومد جلوي طرالن و بهش تعارف کرد 

 
 بفرمائيد... -
 ممنون نمي خورم  -
 

 همون موقع دوباره يکي ديگه اومد سراغشو براش يه جام برداشت 
 
 چرا خوشگله ؟ نخوري که نمي شه ، اينجا بايد مست باشي تاحال کني... -
 ن کاري رو ندارم ...فعال" قصد همچي -
 

طرالن داشت با اون پسرحرف مي زد که يکي دونفر ديگم وقتي ديدن يکي داره ناز مي 
کنه ريختن سرش ، اينجا اينکارا مرسوم نبود ، همه به جاي عقب کشيدن تازه 

 خودشون پيش قدم مي شدن ...
 
 چي کارش داري اين باربي رو ؟نمي بيني نازش زياده ؟ -
 ا، فوضولي موقوف ...خفه کي -
 ِا جدي ؟دم درآوردي، دوبار تو روت خنديدم خياالت برداشت انگار -
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 طرالن قلبش مثل گنجشک مي زدو از اين اوضاع مي ترسيد
 
چتونه عين چغد خراب شدين روسر اين ، بلندشين نعشتنو جمع کنين برين سراغ  -

 يکي ديگه ...
 يگه سفارششو داده بهتچرا مريم جون، نکنه قبال" يکي د -
کيا بخواي امشب مسخره بازي در بياري مي دم آقا شهياد مثل دفعه قبل عين سگ  -

 پرتت کنه بيرون ...
آهان پس سهم خوده جنابن ايشون ، باشه بابا، اشکل نداره ما مي مونيم پس مونده  -

 هاشو مي خوريم ...
 

 قيه وگفت :اينو گفتو با يه خنده بلندو مسخره رو کرد به ب
 
 مگه نه بچه ها ؟؟؟ -
 

همه با اين حرف شروع کردن به خنديدنو هرکدوم يه جايي از بدن طرالنو دستمالي مي 
 کردن ...

به تمام معنا خواستني و تودلبرو شده بود و کسي نمي تونست ازش دست بکشه، مثل 
 يه خرگوش چاقو چله وسط يه گله گرگ ، چه بهتر از اين ...

 
ن بهتر ديد بره سمت شهياد تا حداقل از دست اين به قول خودش شامپانزه ها طرال

 راحت بشه ....
 
 شهياد ... -
 اووو ، چطوري تو ؟ کيف ميکني؟ خوش ميگذره ؟ -
 مرسي، البته اگه اين دوستاي آشغالت بذارن... -
 کدوماشون ؟بگو تا خودم پرتشون کنم بيرون  -
 

دعوارو نداشت، شونه باال انداختو کنار شهياد نشستو اونم ديگه طرالن که حاال حوصله 
 چيزي نگفت ...
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همه از پيکي که امشب زده بودن سرشون داغ بود که جنسم توزيع شد ،هرکدوم زوج 
 خودشونو برداشتنو رفتن سراغ عشقو حالشون ...

 
 داشت لذت شهريار بازم يه نگاهي به صورت طنين انداختو از اين همه عشقي که بهش

 برد
 
 
 خانومي ، اخماتو باز کن ديگه .... -
 

 طنين به چشماي ناز شهريار نگاهي انداختو و لباشو به گوش شهريار نزديک کرد 
 
 مي دوني وقتي اينطوري نگام مي کني دلم مي خواد تالفي گاز اون روزو در بيارم .... -
 اي بابا تو هنوز يادته ؟ -
 بره ؟ مگه قراره يادم -
 يعني مي خواي تالفي کني ؟ -
 دقيقا"......... -
آخه حاال وقت تالفي کردن، اونم وقتي حالو روز من اينجوري، هرچي کشيدم که از  -

 سرم مي پره ...
 

 شهرياراينارو مي گفتو هر لحظه لبخندش عميق تر مي شد 
 
 حاال مي خواي حتما" همون جارو گاز بگيري؟ -
 ل نمي ده ؟نه اون حا -
 اوه اوه !پس کجا ؟ -
 

طنين دستاشو به بازو هاي پهن شهريار کشيدو يه لبخند شيطاني زد ،هميشه وقتي 
 شهريار اينطوري لباس مي پوشيد اون از خود بي خود مي شد 
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دوطرف بازوي شهريارو گرفتو دندوناشو برد سمت بازوي بيچاره ، شهريار چشماشو 
 ه يه آخ بلند باال بگه ...بسته بودو منتظر اينک

 
طنين يه نفس عميق کشيدو وقتي عطر تن شهريار به مشامش رسيد بي تاب تر شد، 

به جاي اون کار لباي داغشو رو بازوش گذاشتو يه نفس عميق کشيدو بعدم بغلش 
 کردو خودشو به اون چسبوند ...

 دلشو نداشت ديگه کاريش نمي شد کرد 
 

وري که بود ، مثل کرم تو هم مي لوليدنو کاري نبود که نکنن، جوونا داشتن با رقص ن
انگار روز آخر زندگيشون بودو اون ته مونده کثافت کاري رو که نکرده بودنو مي 

خواستن يه جا تالفي کنن ، يه چند تايي شونم که زياده روي کرده بودن ، مست مست 
 ش امشبو طلب مي کردنکناري افتاده بودنو با زبوناي کرخ شده بقيه مخلفات عي

 
طرالن يه چند دوري با شهياد رقصيدو داشت موهاشو دوباره مي بست که يهو صداها 

 قطع شد ...
 

همه به خاطر استقبال از مهمون جديد بلند شدنو دست زدن ، واقعا" خاص بود يه 
ساله با کت شلوار يه دست سفيد، بلوز سرمه اي و يه کروات مارک  31يا  11پسر 

يدو صورت برنزه و يه عطر محشر، الحق که نمونه بارز يه مانکن بود، طرالن از سف
 ديدنش حسابي ذوق کردو رفت سمتش که باهاش آشنا بشه ...

 
 وقتي نزديکش رسيد شاهد خوش و بشه شهياد با اون يارو و باديگاردش شد 

 
 خوش اومدي فواد جان ، حسابي چشم انتظارت بوديم ... -
 چه خبر ؟ مرسي ، -
 امن و امان ، همه چي عالي ... -
 خوبه ... -
 

 همين طور که داشت حرف مي زد نگاه پليدشو انداخت به سرو صورت طرالنو گفت:
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 به به ، خوشبختم ... -
 

 اينو گفتو دستشو به سمت طرالن دراز کرد 
 
 ممنون به همچنين ... -
 

ائيديه گرفت ، پس اون قرار بود امشب فواد چشمکي به شهياد زدو در مقابل ت
نصيبش بشه ، مال خوبي بود ، معلوم بود زيادي دست خورده نيست ، مي تونست 

 حسابي بهش حال بده ...
 

مثل تافته جدا بافته يه گوشه که به خاطر اون آماده شده بود نشستو پاشو روي پاش 
، بهترينش نصيبش شده انداخت ، نگاه چرخوند بين دختراو پيش خودش اعتراف کرد

، بعده اينکه حسابي پذيرايي شد و دخترام کلي از خجالتش در اومدن دستشو عقب 
 بردو همراهشو خوند...

 
 بيا اينجا سيروس  -
 بله آقا ... -
 انو ديدي ؟همون که کنار شهياد نشسته رو ميگم... -
 بله ، متوجم ... -
 تا من بيام  ببرش باال تو اتاق هميشگي ، آمادش کن -
 به چشم .. -
 

 آراد کنار شهياد نشسته بودو حرکات فواد زير نظر داشت 
 
 شهياد .. -
 هوم ... -
 اين يارو همون پسر آقاي )بوغ( نيست ؟ -
 سرت به کار خودت باشه، دنبال دردسر مي گردي؟ -
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 زياد اينجا مي ياد؟ -
 سالي يکي دوبار،وقتي جنساي خاص مي رسه ... -
 کي بهش خبر مي ده ، خودت ؟ -
 اره ...چقدر حرف مي زني تو... -
 خطر نداره ؟ -
 نه نداره ، ما اصال" چيزي نمي دونيم شتر ديدي نديدي ، حواست باشه ... -
 کاري ندارم من ، اصال" به من چه... -
 آفرين پسر خوب، اين درست  -
 

 ت که آقا کارش داره سيروس با چشماي سرخ رفت سراغ طرالنو بهش گف
 
 چيکارم دارن ؟ -
 منم نمي دونم فقط گفتن مي خوان باهاتون صحبت کنن، لطفا" بياين باال.. -
 

 طرالن مضطرب به صورت سيروس نگاه کردو مردد همراهش شد 
 

وقتي رسيدن به جايي که سيروس گفته بود ، دهنش ازتعجب باز مونده بود،يه سالن 
 لوي چشمش بودمخصوص اما مخفي ج

 
يه سالن بزرگ با دکوراسيوني به سبک آمريکايي و مملو از انواع مشروب و عکساي 

لخت مستجهن و يه تخت سفيد بزرگ ، طرالن نمي تونست تصورشم بکنه براي چي 
 اينجاست ولي هرچي بود آينده شو به نابودي کشوند ...

 
يي ، مانعي يا حتي حس يه جايي اون طرف شهر دوتا عاشق داشتن بي هيچ ابا

ناخوش آيندي از وجودهم لذت مي بردن، بدون اينکه لذتشون با آه و حسرت همراه 
باشه ، بدون اينکه بخوان فردا روزي با نفرت از اين شب ياد کنن ، به جاش اون طرف 

 يکي غرق گناه بود ، غرق نجاستو نکبت
 

 جالب کثافت دستو پامي زداون طرف يکي از فرش به عرش مي رسيدو اون يکي تو من
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طرالن زجه مي زدو اشک مي ريخت ولي طنين لبخند مي زدو غرق لذت بود ، يکي پراز 

 انزجاروتنفرو کينه ولي اون يکي مملواز عشقو پاکي و مهر....
 

 تفاوت از اعماق زمين تا آسمون هفتم ...
 

تشکيالت بزرگي که بود  بود که مريم پيغام آخرو فرستاد ، به خاطر 1ساعت نزديکاي 
رسوندن پيام به بيرون واقعا" سخت بودولي خوب تنهاهم نبود و اين بهش دلگرمي 

مي داد، اونا گذاشتن همه از خوردنو کشيدنو نوشيدن مست بشن ، تا کمتر توجهي به 
 اطرافشون داشته باشنو کار براي اونا راحت تر باشه ...

 
ه تعدادم نيروي پشتيبان نزديک اون خونه کمين ادهمي با يه تعداد مامور مخفي و ي

 کرده بودن که پيام مريم رسيد ...
 

استرس و اضطراب بد جوري به جون صادق افتاده بودو دل نگرون مريم ، هرچند 
تازگيا به خاطر اينکه تونسته بود آرادو به خاطر وجود پدرش مجاب به همکاري کنه 

مئن نبودو مي ترسيد، اما هرچي بود مجبور به يکمي آرووم تر بود ولي بازم زياد مط
 ادامه کار بود

 
به همه مامورا از قبل دستور داده بود که بدون هماهنگي با اون کاري نکننو به خصوص 

کسي هم دست به تير اندازي نزنه ، همه هم گوش به فرمان اون بودنو منتظر 
 دستورش 

 
اد، همه آهسته و با احتياط وارد حياط لوازمشو يه بار ديگه چک کردو دستور ورود د

شدنو تموم خونه رو محاصره کردن ، صادق جلو دار شده بودو پيش تر از همه تا 
دندون مصلح با حواس جمع مشغول بررسي اوضاع شد صداي داخل نسبت به يکي 

 دوساعت پيش کمتر شده بودو ظاهرا" ديگه جوني واسه ادامه کثافت کاري نداشتن ...
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به دونفرازدستياراش اشاره کردو ازشون خواست که محيطو بازرسي کنن ، از اون صادق 
طرف مريم سعي مي کرد آرامش خودشو حفظ کنه و لي شديدا" نگران طرالن و صادق 

 بودو نمي دونست واقعا" قراره چه اتفاقي بي افته ...
 

نه ، رالنو پيدا کوقتي فکر کرد ديد فعال" از دستش کاري ساخته نيستو بهتره بره و ط
همون اول فهميد که رفته طبقه باال ولي براي اينکه کسي مشکوک نشه مجبور بود 

کاري نکنه ،اما حاال کسي حواسش به اون نبودو ممکن هرلحظه با ورود صادق همه 
 خبر دارشنو يه باليي سر اون دختر بياد 

 
 مريم مسير پله هارو گرفتو رفت باال...

 
جاي خودشون مستقر شده بودنو نيروهاي کمکي هم رسيده بودن، همه مامورا تو 

 وقتش بود که اعالم خبر کنه که اونا خودشنو تسليم کنن ...
 

 صادق بلندگو رو برداشتو با صداي قاطع گفت :
 
 اينجا تو محاصره پليس قرارگرفته، خودتونو تسليم کنين .... -
 

و حس مي کردن اشتباه شنيدن ،ولي وقتي اول همه يه جورايي تو بهت فرورفته بودن
براي بار دوم صدا پخش شد، هرکدوم از يه طرف مي دويدنو دنبال راه فرار بودن ، 

 بدتراز همه اوضاع دخترا بود که نمي دونستن تو اين موقعيت بايد چيکارکنن 
 

رو همريم سرو صدارو از پائين شنيدو مطمئن شد که اونا رسيدن ، وقتي داشت تو يه را
دنبال طرالن مي گشت يکي از دخترا که زودتر جنبيده بودو فرارکرده بود، رسيد بهش و 

اومدن مامورا روخبر دادو ازش خواست که فرار کنه ، اونم باشه اي گفتو بازم مشغول 
 گشتن شد ...

 
 
 جناب دکتر شما مطمئنيد؟ آخه چطور ممکنه ؟ -
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 شا دقيق مشخص شد کامال" مشهود بود خانوم ،ولي توآزماي -
 اما اون ... -
 

 مهال از ادمه حرفش منصرف شدودنيا دورسرش چرخيدو ديگه چيزي نفهميد 
 

اردشير داشت با خودش فکر مي کرد ، اين رسوايي غير قابل تحمل ، ولي کاري هم نمي 
 تونست بکنه ، فعال" مجبور بود فقط مراقب اونا باشه ...

 
رستاري طرالن مي کردو مدام اشک مي ريخت، خواهر طنين چند روزي بود که پ

 عزيزش وضعيت خيلي وخيمي داشت ...
 

 شهريارم کنارشون بودو سعي مي کرد هرچي مي خوان فراهم کنه ...
 

اون شب وقتي طرالن با سيروس تنهاشد، بدترين چيزي رو که مي شدو تجربه کرد، 
رفتار کرد، انقدر به دختر بيچاره فشار  اون کفتار کثيف دقيقا" با طرالن مثل يه حيوون

آورد که نزديک بود همونجا باال بياره، تو رابطش با طرالن وحشيانه رفتار مي 
کرد،جوري که صورتش سرخ شده بودو لباش خون آلود و تموم عضالت بدنش درد مي 

 کرد
 

اون بد تر از اون وقتي بود که فوادم رسيد، حتي براش مهم نبود که سيروس روتو 
 حالت ببينه خودشم به اونا اضافه شدو همزمان مشغول آزار دختر شدن ....

 
بعد ريختن مامورا ، مريم باالخره تونست اتاق مخفي رو پيدا کنه ولي وقتي طرالنو ديد 

 تو شرايط خيلي بدي بود 
 

ته ظاهرا" سيروس اومدن مامورا رو متوجه شده بودو به فواد خبر داده بود ، اونم تونس
 بود همراه شهيادو چند نفر ديگه از راه مخفي پشت خونه فرار کنن ...
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موقع فرارشون مريم که اومدن مامورا رو به عين ديده بود، تصميم گرفت که از رفتن 
شون ممانعت کنه، حتي تونست يه چند تايي شون رو هم دستگير کنه ولي لحظه آخر 

دازن سيروس جلو اومدو همزمان با شليک موقعي که شرايط پيش اومد که فواد گير بن
 گلوله از سمت اونو صادق ، مرگ تو نفر رقم خورد

 
سيروس به درک پيوست، ولي صادق داغ دار شد، کمرش شکستو باالخره از چيزي که 
مي ترسيد به سرش اومد، گريه کنون سر مريمو که داشت خون باالمي آوردو تودست 

ولي ديگه دير شده بود، تنها چيزي که مريم تو جمله گرفتو شروع کرد به فرياد زدن، 
 آخرش از اون خواسته بود اعتراف به عشقش بود 

زمان انقدر کم بودو اوضاع وخيم که فقط تونست با يه لبخند عميق و چمشاي تر از 
 عشقش خداحافظي کنه ، روي چشماي ناز مريم بوسه زدو خواست که ببرنش...

 
رگ مريم باعث شد بيشتر از قبل دنبال شهيادو دارو دستش باشه ولي از اون روز کينه م

 و تا اونا رو نابود نکنه آرووم نگيره ...
 

شهريار اين روزا خيلي عوض شده بود، اون نقاب بي تفاوتي نسبت به آدما رواز روي 
صورت برداشته بودو سعي مي کرد حداقل به دورو برياش توجه داشته باشه ، دوسه 

د که طرالنو آورده بودن خونه ،ولي مثل يه مرده متحرک شده بود، ساعتها روزي مي ش
يه جا مي نشستو به روبروش زل مي زدو چيزي نمي گفت، دچار يه افسردگي مفرط 

 شده بودو انگار چيزي تو اين دنيا توجهشو جلب نمي کردواين بقيه رو زجر مي داد ...
 

س بدي داشت ، هيچ وقت فکر نمي کرد ادرشير از وقتي اون خبرو شنيده بود احسا
ضربه از کسي بخوره که واسش هميشه يه انسان قابل احترام بود، کسي که خيلي سال 

پيش از اينجا رفته بودوفکر نمي کرد بخواد روزي انتقام از چيزي بگيره که اون حتي 
 روحشم خبر نداشت ...

 
بود ولي هيچ نشوني از شون خيلي وقت بود دنبال رد يا نشوني از خواهرش يا بهمن 

نداشت ، تنها حدسي که از اين انتقام جويي مي تونست بزنه ، بخشيدن ارثيه هنگفت 
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پدري از طرف خواهرش بود که اونم دور از ذهن بود ، چون به نظر نمي اومد بهمن نياز 
 مالي داشته باشه،شايدم نفرت هميشگيش ازاردشير باعث اينکار شده بود

 
ل کاراي مالي شرکتو به امينش سپرده بودو از طنينم خواست تو خونه شهريار به ک

بمونه و از خودشو خواهرش مراقبت کنه ،هرچند کاراشو يه پرستار شخصي انجام مي 
داد ولي وجودطنين کنار اون از لحاظ روحي مي تونست کمک بزرگي بهش باشه ، حتي 

تا با اونا بکذرونه ، بعضي وق خودشم کاراشو کم کرده بودو سعي مي کرد بيشتر وقتشو
شبا طرالنو برمي داشتنو به هواي گردش بيرون مي بردن ، ولي اون حتي به صداي و 

 نور هاي شديدم توجهي نمي کرد، دنيا براش ثابت شده بود ...
 خانومم، عزيز دلم چرا چشمات همش تره ؟ -
 نباشه شهريار !؟حالو روزشو مي بيني ؟ -
 غم بغل کني اون حالش خوب مي شه ؟تو بخواي زانوي  -
 نه ، ولي خوب چيکار کنم دست خودم که نيست  -
 فداي اون دل مهربونت بشم ، عزيزم ... -
شهريار ديدي، تنها کاري که تازگيا مي کنه اينکه روي شکمش دست مي کشه، فکر کنم  -

 بچه تو شکمش تکون مي خوره !نه ؟
 

 ج ميزد ، سر طنينو نوازش کردو گفت:شهريار با عشقي که تو چشماش مو
 
نمي دونم، من که از اين چيزا سر در نمي يارم ، اما اگه تو مي گي حتما" همين طوره  -

... 
 طنين ... -
 جونم ... -
 به نظرت !؟ اوف .... هيچي ولش کن ... -
 اي بابا ، مي دوني که از حرف نصفه بيزارم ، سوال تو بکن ... -
 طي ندارها ،ولي تو فکر مي کني کي اين کارو باهاش کرده ؟به من رب -
 

طنين از گفتن اين حرف شرم داشت، ولي ازيه طرفم مطمئن بود کار کسي جز شهياد 
 نمي تونه باشه ...
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به احتمال زياد،پدر اون بچه شهياد، فکر نمي کنم با کس ديگه اي اون موقع در ارتباط  -

 بوده باشه ...
 ه چي رفته ؟نگفت واس -
ديدي که اصال" حرف نمي زنه ، ولي احتماال" وقتي موضوع رو فهميده ديگه نتونسته  -

 اينحا بمونه ...
هيچ وقت از کاراي اون پسر سر در نياوردم،حاال هرچي که بوده تموم شده ولي  -

 حداقل مسئوليت کاري رو که کرده رو بايد بپذيره ...
، به نظرت اگه براش اين چيزامهم بود، اصال" انجامش شهريار يه چيزي مي گي توام -

مي داد، اون اخالقش فاسد تر از اين حرفاس، ديگه نمي شه ازش بيشتر از اين توقع 
 داشت، اصال" اين بچه بابا نداشته باشه براش سنگين تره ...

خيلي خوب حاال ، توچرا انقدر حرص مي خوري، باشه هرچي توميگي درسته ، زمان  -
 دش حالل مشکالت ، بهتره صبرکنيم ببينيم چي مي شه ...خو

 
طنين شونه باال انداختو به روبروش خيره شد ، تودلش غوغايي بودوحسابي مستاصل 

 شده بود ...
 

دکتروقتي اينبار طرالنو معاينه کرد، به اونا اطمينان دادکه بچه سالمه و از لحاظ رشد 
حاال اون چهار ماه رو هم رد کرده بودو يکمي  جسمي هم به اندازه کافي بزرگ شده ،

نسبت به روزاي قبل بهتر شده بود،ولي همچنان روزه سکوت گرفته بودو با کسي حرفي 
 نمي زد ...

 
مهال و اردشير نسبت به طرالن توجه خاصي نشون مي دادنو سعي مي کردن اونو به 

شکل مي گرفت هيچ  زندگي عادي بر گردونن، موجودي که داشت تو بطن اون دختر
 تقصيري نداشت، ولي به هر حال يه قرباني بود

 
چه آينده اي انتظارشو مي کشيد ، معولم نبود کي قراره پشتيبان و حامي اون باشه ، 

حيف که مي خواست تو دنيايي پا بذاره که از پدر گرفته تا مادرش همه غرق در کثافتو 
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کرد که به خواست اون نبود، مجبورش مي  گناه بودن ، ولي دنياي سراسر جبر کاري مي
 کرد پا بذاره و با سرنوتش روبرو بشه ...

 
ادهمي تازگي ها بازم تونسته بود يه سرنخ جديد از اون باند گيربياره واين دفعه 

عزمشو جزم کرده بود که همه شونو نابود کنه ، اين سرنخ روهم به کمک شهريار از 
دا کرده بود، توسط يکي از دوستاش تو پليس بين آدرس قبلي بهمن که بهش داد پي

الملل تونسته بود بفهمه که يه سفر به ايران داره و به احتمال زياد به خاطر اون لورفتن 
 آخر قصد سفرکرده و مي خواد خودش شخصا" به امور رسيدگي کنه 

شهريار توي دفترش نشسته بودو به اين مدت فکر مي کرد، چند وقتي بود که 
اش مدام پيام مي فرستادن و دنبالش بودن، ولي هر بار به دليلي ردشون مي دوست

کرد ، حاال که به اون روزا فکر مي کرد ، از خودش بدش مي يومد، فکرش رفت پي اون 
 شبي که با طنين از شرکت قبلي بر مي گشتن ...

 
ره ، بعد بياخيلي ريلکس به صورت اون دختر کوبيده بود، بدون اينکه حتي خم به ابرو 

از اون شب چند باري ديده بودش ، هربارم بي تفاوت از کنارش رد مي شد،اما حاال 
دلش مي خواست بره و از نزديک دوباره ببينتش ، نزديکاي غروب بودو ديگه کاري هم 

 نداشت ، کيفشو برداشتو راهي شد ...
 

نبال دختر گشت، وقتي به اون چهار راه رسيد ماشينو گوشه اي پارک کردو باچشم د
 چند دقيقه اي گذشت که يکي از همون بچه هارو ديد...

 
 آهاي پسر جون بيا اينجا ... -
 بله آقا ... -
 خوبي؟ -
 ممنون، آدامس مي خري ؟؟ -
 

شهريار دست تو جيبش بردو يه اسکناس درشت دست پسر دادو ازش سراغ اون 
 دخترو گرفت ...
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 .آقا من که گدا نيستم .. -
 مي دونم، منم نگفتم هستي ، اين يه هديه بود -
 پس به جاش آدامس بردار -
 باشه ...، حاال مي گي اون دختر گل فروشو کجا مي تونم پيدا کنم ؟ -
 امشب مادرش مريض بود نيومد  -
 آدرسشو داري ؟ -
 خيلي دوره ، ماشينت از تو کوچشون رد نمي شه  -
 خونت اون طرفاس ؟ باشه اشکال نداره، تو هم -
 اره ... -
 بيا بريم خونه رو نشونم بده ...tکاسبي امشبت با من  -
 چشم آقا ... -
 

پسر خوشحالي تو چشماش موج مي زدو راضي از اينکه ديگه قرار نيست شب کتک 
 بخوره با شهريار همراه شد 

 
بگي تا حاال با شهريار از چيزي که مي ديد دهنش باز مونده بود ، به جرات مي شد

همچين صحنه هايي روبرو نشده بود ، با خودش گفت مگه مي شه يه آدم تويه 
 همچين شرايطي زندگي کنه ...

 
ماشينو تا حدي که مي شد جلو بردو نگه داشت ، رضاهم از يکي از دوستاش خواست 

ي تا چهار چشمي مراقب ماشين گرون قيمت باشه ، واسه اين کارم شهريار انعام خوب
 بهش داد ...

 
خونه که نه ، اما چهار ديواري هايي که اغلب مردم اونجا توش زندگي مي کردن در 

نداشتو يه تيکه پارچه روش انداخته بودن ،که بيشترشم پاره بودو تموم زندگي نکبت 
 بارشون نمايون بود 

 
ترحم بدش مي _ آقا ، بفرما از اين طرف ،اين خونشونه ، فقط نگو من آدرس دادما ، از 

 ياد 
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 اووو، يادم مي مونه ، نگران نباش ... -
 تو نمي ياي ؟ -
 نه ، من برم ، بايد يکمي نونو تخم مرغ بخرم  -
 

شهريار به صورت سياه پسر نگاهي انداختو يه لبخند کمرنگ زدو واسه تشکر يه 
 اسکناس درشتتر بهش داد ،اونم تشکري کردو رفت 

 
 کسي اينجا نيست ؟ -

 ساله با صورتي بق کرده اومد دم در ... 2يا  4يه پسر بچه حدودا" 
 
 چيه ؟؟ -
 خواهرت خونس؟ -
 اره ، چيکارش داري ؟ -
 بگو عمو اومده ... -
 دروغ بگم ؟! -
 

 شهريار پفي کردو دست برد بين موهاشو ، دوباره گفت :
 
 نه ...راستشو بگو ، بگو يه آشناس ... -
 داش کنم ...باش تا ص -
 

شهريار به درو ديوار خونه نگاهي کردو حالت تهوع بهش دست داد، تحمل همچين 
 محيطي واقعا" براش سخت بود ...

 
 کيه ؟ -
 

صدارو که شنيد روشو برگردوندو چهره دخترو تو چهارچوب در ديد و اون خاطره براش 
ني اون سيلي به حدي بود که زنده شد ، دختر تو نگاه اول شهريارو نشناخت ، اما سنگي

 سريع يادش بي افته ...
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 چي مي خواي ؟ -
 خودمم نمي دونم ... -
 پس واسه چي اينجايي ؟ -
 مي خواستم ببينمت ... -
 سوگل ، کيه ؟ -
 هيچکي مامان ،االن مي يام ... -
 تو چند سالته ؟ -
 مهمه ؟! -
 

 ر جواب شد شهريار سرشو به چپو راست متمايل کردو منتظ
 
- 23 ... 
 کمتر مي زني...  -
 نمي دونم ... -
 اومدم شايد واسه عذر خواهي ... -
 شايد ؟! -
 خيلي خوب مي خوام منو ببخشي ... -
 من چيکارم خدا ببخشه ... -
 مادرت مريضه ؟ -
 حالش اصال" خوب نيست مدام سرفه مي کنه ... -
 کسي نيست ببرتش بيمارستان ؟ -
 بابام زندانه ... خودمم دست تنها نمي تونم ... -
 

شهريار سرشو زير انداختو لباشو تو هم برد، واقعا" فکر نمي کرد اون دختر انقدر تنها 
 باشه ...

 
البته مشت نمونه خروار بود ، اونم يکي از هزارتا دختر تنهايي که دارن بار يه زندگي رو 

 اين خرده بود به دوش مي کشن ، حاال يکيش به تور
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 اگه بخوام کمک کنم ميذاري ؟ -
 

دختر بيچاره مشکوک به صورت شهريار نگاه کردو با خودش گفت :تو اين زمونه کسي 
 بي خودي دلش واسه يکي ديگه نمي سوزه ...

 
 دليلي نداره ، واسه چي بايد قبول کنم ؟! -
ه دل خودم ، اينطوري راضي مي خوب بذار پايه اينکه مي خوام جبران کنم، اصال" واس -

 شي ؟
 سوگل جان مامان ، کيه دم در ؟نمي خواي بياي تو؟ -
 مي شه بيام تو ؟ -
 

سوگل فکر کرد اگه قراره کمکي هم کنه ، مادر از اول در جريان باشه بهتره ، واسه همين 
 عقب رفتو اجازه داد که شهريار وارد بشه ...

 
کرد، تو کل اتاق فقط يه موکت نخ نما بود و چند تا جاي  شهريار بازم به اطرافش نگاه

 خواب، يه بخاري داغون، چند تا ظرف، با يه قاب عکس ...
 
 سالم ... -
 سالم پسرم ، ببخشيد طوري شده ؟دخترم کاري کرده ؟ -
 نه ، من واسه عذر خواهي اومده بودم ... -
 

 اسه عذر خواهي اومده بوددهن مونس از تعجب باز مونده ، يعني چي! اون و
 واسه چي ؟ کسي کاري کرده ؟-
 نپرسين بهتره ، دخترتون ميگه حالتون مساعد نيست...-
 چيزي نيست، چند وقتي هست که سرفه مي کنم ...-
 به دخترتونم گفتم ، اگه اجازه بدين ببرمتون يه بيمارستاني چيزي ...-
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صورتش توهم رفت ، از يه طرف دلش  مونس که به حرفاي پسر جوون اعتماد نداشت
مي خواست اين مرض لعنتي دست از سرش برداره ، از يه طرفم حس مي کرد شايد 

قراره در مقابل اون ، چيزي با ارزش تري رو از دست بده ، با اينکه سوگل ريز نقشو 
کامال" بچه سال به نظر مي اومد؛ اما باالخره اون مادر بودو نگران دخترش ،تو اين 

 مونه از اين بشر دو پا چيزي بعيدنبود ز
 
خيلي ممنون، اما ما که نمي تونيم همينطوري زحمت به گردن شما بندازيم ، خودمون -

 يه کاري مي کنيم ...
 اما باور کنين من قصد بدي ندارم، مي خوام يه کمکي کرده باشم ...-
 حرف شما درست، اما من اينطوري راحت نيستم ...-
اين نمي خوام اصرار کنم، به هر حال فکراتونو بکنين، من بازم بهتون سرمي  بيشتر از-

 زنم ، اگه نظرتون عوض شد، بهم بگين ...
 ممنون پسرم،تا ببينيم خدا چي مي خواد ...-
 

شهريار رفت سمت اون پسر کوچلو يه مقدار پول تو دستش گذاشت، روي اينو نداشت 
لي بده ، کارتشو دست سوگل دادو ازشون خدا حافظي که بخواد به اون مادر يا دختر پو

 کرد ...
 

حال طرالن کم کم داشت بهتر مي شدو تقريبا" بعضي وقتا لبخند مي زد، حاال آثار 
ماهو تموم کرد، با  2بارداري هم از شکمش معلوم بودو هم از حالت چشماش ، وقتي 

بعد از سونوگرافي، طنين و شهريار رفته بودن براي تشخيص جنسيت بچه، دکتر 
بهشون گفت بچه دختره و اين خبر بيشتر ازهمه طنينو خوشحال کرد، براي بقيه خيلي 

 فرقي نداشت،ولي طنين عاشق دختر بچه هابود ...
 

اما حاال مسئله اي که درمورد شهياد رو شده بود، حسابي جو خونه و رو بهم ريخته 
ين موضوع با خبر شدن ، ديگه اعصابي بودو اردشير وقتي ميديد فاميلو آشناهم از ا

براش نمونده بود، ولي هر چي مي زد به در بسته مي خوردو کسي از اون خبري 
 نداشت ...
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شهريار اون شب وقتي برگشت عمارت احساس سبکي مي کردو سرحال تر از هميشه 
 بود ، واسه همين يه راست رفت سراغ طنين که سر به سرش بذاره ...

 
 ل ...خانوم گ-
 اوه اوه ، چي شده ؟ماه از يه ور ديگه در اومده ؟-
 يعني حق ندارم از الفاظ عاشقانه استفاده کنم ؟-
 چرا ولي هميشه ، نه هر موقع خودت سر کيفي ...-
 طنين خيلي روداريا، من که هرچي کلمه عاشقانه بلد بودم گفتم تا حاال ...-
 خبري شده ؟! کپکت خروس مي خونه ...-
حتما" بايد خبري باشه ،ديدم زماني که گفته بودي تموم شد، خواستم بيام آمار بگيرم -

... 
 واقعا" که شهريار ، يعني واسه اين داري بال بال مي زني ؟-
به به ، بياو درستش کن ، بابا اول کاري که يا غمبرک مي زدي اين مدت،يا پيش -

ه يکي درميون بله ، خودت مشکالت خواهر عزيزت بودي ، حاالم که مشکالت کمتر شد
 داري ...

 مي خواي قيد بچه دار شدنو بزنيم ، برم يه کاري کنم تو ديگه اينقدر ناله نکني ...-
 آخ قربون دهنت،موافقم ،بعدشم چه بري چه نري، از بچه خبري نيست گفته باشم ...-
 
 وست دارمدور برنداريا ، اينکه تو بخواي مهم نيست،مهم منم که بچه د -
 

 شهريار از تعجب چشماش گرد شده بود ،اين همون طنين بي زبون بود!!!
 
 درست حق با توئه ، همين که تو ميخواي مهم ... -
 آفرين، نبينم ديگه خودت تنهايي واسه چيزي تصميم بگيريا... -
 چشم يادم ميمونه ... -
 

رت طنين که داشت ميزشو شهريار با لبخندي که سعي مي کرد مخفيش کنه به صو
مرتب مي کردو براش قيافه گرفته بود نگاه ميکردو از اينکه ژست زناي با ابهت گرفته 

 يود ، دلش ضعف مي رفت ...
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 حاال نشستي اينجا که چي؟ با حلوا حلوا کردن که دهن شيرين نمي شه ... -
 نه اينطوري نمي شه بايد يه فکري به حال خودم بکنم ... -
 ات داري يه حرکت اضافه بکن،اون وقت نشونت مي دم ...جر -
جدي جدي، تويي داري اين مدلي بامن حرف مي زني !؟،راست ميگن اين زنا هيچ  -

 وقت قابل اعتماد نيستنا ...
 نه اينکه شما مردا خيلي هستين ،بايد جا پام سفت باشه تا زمين نخورم ... -
 ببينم خبري بوده اين چندروز؟ -
 ه ، فقط با باباجون صحبت کردم،خودش گفت بهت رو ندم ...ن -
 آهان پس بگو توطئه خوانوادگي بوده و من نمي دونستم ... -
 تازه گفته اذيتم کردي خودش به حسابت مي رسه ... -
اشکالي نداره ، حاالکه اينطوره جوري اذيتت مي کنم که ديگه روي خبر چيني نداشته  -

 باشي ...
 

اينو گفتو حمله ورشد سمت طنين ،بعدشم ديد اي دل غافل دوساعت سرکار شهريار 
بوده ، خيلي وقت که مشکل برطرف شده ، لجش گرفته بودو به خاطراينکه حسابي 

بازي خورده بود تالفي نو و کهنه رو سر اون دختر بيچاره خالي کرد،هرچند که حقش 
 بود...

 
ال" تنها مشکل ،نبود شهياد بودکه زيادم زندگي داشت به حالت عادي بر مي گشتو فع

 به چشم نمي اومد ...
 

طرالن وضعيتش رو به بهبود بودو با توجه به جلسات فشرده روانکاوي داشت بهتر مي 
 شد...

 
روزاي آخر بارداريش بودو همه تو عمارت مشغول آماده کردن وسايل کوچولوي نازنازي 

که طرالن بعد ازشنيدن اسم شهياد حالش بد  بودن، تو اين مدت به خاطر يکي دوباري
شده بود، اردشير ممنوع کرده بود که کسي تويه خونه اسمي از اون بياره، واسه همين 

 در اين مورد سکوت مطلق بود
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طنين و مهال مدام کنارش بودنو نمي ذاشتن چيزي اذيتش کنه ، دکتر به خاطر 

ده بودو همه از اينکه مجبور وضعيت جسمي وروحي که داشت، دستور سزارين دا
نيستن بي خبر اومدن اون کوچولو رو ببينن خوشحال بودن، غافل ازاينکه اون شب ، 
بعد ازاينکه طرالن سر ميز يه شام حسابي خورد و رفت که بخوابه، نصف هاي شب از 

شدت درد از خواب بيدار شدو مهال رو صدا کرد، بعدشم تک تک اعضاي خونواده همه 
 شدنو اومدن باالي سرش ...خبر دار 

 
 مامان چي شده ؟ -
 نمي دونم انگار سر درد داره .. -
 خطر ناکه ؟ -
 منم نمي دونم .... -
 آخه يهو چي شد ؟ -
شايدبه خاطر اينکه شام زياد خورده ،چه ميدونم! باالخره بعضي وقتا اين اتفاقام مي  -

 افته ديگه ، حاال زنگ مي زنم به دکترش...
 

به دکتر که خبر دادن ازشون خواست که سريع منتقلش کنن بيمارستان ، مهرخ که از 
همه تو اين زمينه با تجربه تر بود، همون اول که طرالنو ديد تشخيص داد که زمان 

 زايمانش رسيده و رفت که وسايل بچه رو آماده کنه و به بقيه هم خبر بده ...
 

تان و طرالن بستري شدو طنين خواست که صبح بود که رسيدن بيمارس 4نزديکاي 
همراهش باشه ،تا سالن مخصوص کنارش رفتو بعد از اون ديگه اجازه ندادن که جلو 

 تر بره، طرالن تنها شدو از درد گريه مي کردو عرق مي ريخت ...
 

به خاطر دفع پروتئين،سردردشديدي گرفته بودو حالت تهوع داشت ، واسه همين بايد 
 ن انجام مي شد... زودتر زايما
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دکتر خودش که رسيد ،سريع دستورداد که اتاق عملو آماده کنن ، طرالن بعد از عمل 
تقريبا" بي هوش بودو چيزي متوجه نمي شد ، ولي مهال و طنين لحظه شماري مي 

 کردن که زودتر بچه رو ببينن ...
 

ختر ظريفو ناز و نزديکاي هشت صبح بود که پرستار مخصوص ، بچه رو آورد ، يه د
خوردني که همه با همون نگاه اول عاشقش شدن ،پرستار بچه رو دست مهال دادو 

 رفت سمت طرالن...
 
 کافيه ديگه عزيزم، بايد بلندشي بچه رو شير بدي، االن کلي گرسنشه ... -
 

طرالن که از شدت ضعف متوجه حرفاي پرستار نشد، دوباره چشماشو بست و خواست 
 که دوباره صداي پرستار بلندشدبخوابه ، 

 
 دختر خيلي تنبليا، بچه گرسنه ميمونه اينطوري ... -
 

همون موقع صداي گريه بچه بلند شدوباعث شدکه طرالن چشماشو باز کنه و قلبش از 
شنيدن اون صدا بلرزه...، انگار با اون صدا جون گرفته بود ، يکمي توجاش تکون 

ش تو هم رفت، اما به محض اينکه مهال بچه رو جلو خوردو از دردي که داشت اخما
 آورد و اون تونست صورت ناز دخترشو ببينو لباش خنديد...

 
 ببينش چه نازه ... -
 

 طرالن مردد به صورت مهال نگاه کردو دستشو برد جلو که بچه رو بغل بگيره ...
 
 خيلي خوشگله ، ببينم به خودت رفته ... -
 

 رنگ پريده طرالن نگاه کردو گفت: پرستار به صورت
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خيلي شبيه خودتو ،اما به نظر چشماش شکل تو نيست ، نکنه شبيه چشماي پدرش  -
 ؟
 

طرالن به محض اينکه کلمه پدرو شنيد، قلبش به درد اومدو عصبي شد ، طنينو مهال 
هم بهم دستو پاشونو گم کردن، مي ترسيدن مبادا پرستار چيز ديگه اي بگه و اوضاع 

 بريزه ...
 

واسه همين مهال سعي کرد بحثو عوض کنه و روشو کرد سمت پرستارو ازش تشکرکردو 
 خواست که زودتر براي کاراي ترخيص طرالن اقدام کنه ...

 
طرالن بچه رو که حاال تو بغل طنين بود گرفتو به صورتش نزديک کرد ، واقعا" تو 

براش سخت بود،ولي عشق مادري اين شرايط بدي بودو پذيرش بچه تو اين سن کم 
 چيزا حاليش نبودو اونو راضي کرده بود ...

 
 طرالن خيلي نازه ، تا حاال بچه اي به اين خوشگلي نديده بودم  -
 ولي خيلي کوچولو ... -
 تازه چند ساعته که به دنيا اومده عزيزم ،مطمئن باش زودبزرگ مي شه  -
 نگار االن مي افته ...اما مي ترسم تو بغلم بگيرمش ا -
 ببين چطوري سرشو به سينت مي ماله ، نمي خواي بهش شير بدي؟ -
 

طرالن بازم به مهالو طنين نگاهي انداختو بعدم به صورت دختر کوچولو نگاهي کرد، 
 طبق چيزي که مهال بهش گفته بود مشغول شير دادن شد 

 
ه مشغول مکيدن شد بهترين تا قبل از اون هنوز حس خاصي نداشت ،ولي وقتي بچ

حس زندگيشو تجربه کرد،از ته دل يه نفس عميق کشيدو بچه رو بيشتر به خودش 
 چسبوند ...

 
وقتي طرالن و اون تازه وارد کوچولو رو آوردن خونه ، همه از خوشحالي نمي دونستن 

 چيکار کنن، حتي مستخدما از حضور اون خوشحال بودن 
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موم گذاشته بودو هرکاري که مي تونست بکنه رو کردو اين از اردشير که واقعا" سنگ ت

ديد مهال دور نبود، بيشتر ازهمه رفتاراي شهريار جالب بودو اوني که مي گفت بچه نمي 
 خواد براي بغل کردنش له له مي زد ...

 
تو يه جشن خونوادگي اسم بچه رو پارمين )به معني تکه بلور( گذاشتن، بچه اي که با 

به همه يه جونه تازه اي داده بود و باعث شده بود روح زندگي دوباره تو يه  اومدنش
 خونه جريان پيدا کنه 

 
بچه دست تو دست مي چرخيدو هرکي دوست داشت زودتر اونو بغل کنه و اسه 

 همين کلي با هم جرو بحث داشتن...
 

و نگ عسلشموهاي بلوند و لباي کوچيکو برجستش مثل مادرش بود،ولي چشماي به ر
پوست سفيدش به شهياد رفته بودو اونو ياد بقيه مي آورد ، چشمايي که همه با 

 يادآوريش يه چيز گنگ تو ذهنشون شکل ميگرفت، يه حسي بين دلتنگي و تنفر...
 

 طنين دلش براي پارمين تنگ شده بود، رفت سراغش که جاي بچه رو خالي ديد 
 
 طرالن پس بچه کو ؟ -
 مي ذاره ، بردتش بيرون ... مگه شوهرت -
 بيرون! چرا گذاشتي ببرتش، يهو سرما مي خوره ها ... -
 هرچي گفتم فايده اي نداشت، گفت تو چيکاره اي من عموشم... -
 چه جالب !حاال اون عقلش نمي رسه،توچرا گذاشتي؟ -
 طوري نيست،همين جا تو حياطن،مهرخ آمادش کرد، نگران نباش... -
 نم کجان...ميرم ببي -
 باشه ، پس اومدي بيارش باال ، وقت شيرش شده ... -
 فداي تو بشم مامان کوچولو.... -
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طنين اينو گفتو رفت سمت طرالنو صورتشو بوسيدو از اتاق بيرون زد، ولي با اين کارش 
 اشک اونو در آورد ...

 
شه مي رفت طنين آرووم وارد محوطه باغ شدو رفت سمت جايگاهي که شهريار همي

... 
 

ولي وقتي کرير بچه رو خالي ديد، دلش يه جوري شد،سريع مشغول گشتن شد،که از 
چيزي که ديد تعجب کرد، شهريار بچه رو بغل گرفته بودو روي دستاش تاب مي داد 

ومدام سرشو تو سينش مي برد، طنين تصورشم نمي کرد که يه روزي شهريار اينطوري 
 ون بده ، باورش براش دور از ذهن بود نسبت به يه بچه عالقه نش

 
 خيلي شيرين نه ؟ -
 

 شهريار به سمت صدا برگشتو به صورت بشاش طنين نگاهي انداخت 
 
 اره طنين خيلي ... يه حس خاصي بهش دارم ... -
 ديگه داره حسوديم ميشه ها ... -
 حسودي تو هم عشق است عزيز ... -
 شهريار مطمئني تب نداري ؟ -
 

 طنين اينو گفتو به صورت شهريار نزديک شدو لباشو روي پيشونيش گذاشت ...
 
 نه تبم نداري ... -
 راه بهتري بلد نبودي، نمي گي اين بچه اينجاست ،زشته اين کارا ... -
 اوه تو هم ، انگار اين چيزي حاليش مي شه ... -
هست همه چي مي  پس چي فکر کردي ، خودم شنيدم بچه تو شکم مادرشم که -

 فهمه ...
 بله به خصوص اگه پسر باشه اونم از نوع گرماديده مثل شما ، نه ؟ -
 ديگه کارخودتو کردي، زود باش يه بوس جانانه مارو مهمون کن ببينم  -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – اشک هایم دریا شد

R o m a n s a r a . o r g 

 

3 3 0 

 

 
طنين بازم به چهره خندون عزيزش نگاهي انداختو اينبار صورتشو بوسيد ، ولي شهريار 

، پارمين رو تو سبدش گذاشتو دستشو دور گردن عشقش به اين چيزا راضي نبود 
 حلقه کرد 

 
 مي دوني با همين چشما منو اسير خودت کردي؟ -
 نه ، اما مي دونم خودم اسير همين چشما شدم ... -
 

طنين اينو گفتو روي چشماي شهريارو بوسه زد، يه بوسه شيرين و داغ، با هزار تا حس 
 نهفته ...

 
 ش چي مي شه ؟شهريار آخر -
مهم نيست آخرش چي ميشه ، مهم االن ماست که بايد رويايي بگذره ، با فکر کردن  -

 به آينده فقط قلب آدم فشرده مي شه ، ول کن اين حرفارو از لحظه لذت ببر...
 

طنين از اينکه مي ديد،شهريار کنارش احساس لذت مي کنه و دوست داره تمام لحظه 
 ، تو دلش احساس غرور مي کرد ... هاش با اون رقم بخوره

 
شهريار که حسابي دلتنگ شده بود، سرشو بين موهاي پريشون طنين فرو بردو مثل 

 هميشه يه نفس عميق کشيد، چقدر عطر اين موهارو دوست داشت 
 

با اين کارش دوباره حس جوشش خونو زير پوستش حس کردو بي تاب شدو طنينو به 
دش اول پيشونيشو بوسيدو بعدم صورتشو ، ولي حاال به خودش نزديک کرد، مثل خو

طعم لباشم نياز داشت، صورتشو کج کردو به لباي جمع شده طنين نزديک شدو بازم با 
 ولع بوسيدش، انگار که باره اول اينطوري ازش کام مي گيره ...

 
طنينم باشدت همراهيش کردو گذاشت که دلشون مملو از عشق بشه و وجودشون 

 از هيجان ...خالي 
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شهريار بعد يه مدت که غرق وجود طنين شد،دوباره سرشو بلند کردو با دستاش کشيد 
 به صورت طنينو بهش گفت:

 
 هيچ وقت تنهام نذار ... -
 تنهات بذارم يعني خودم نابود شدم ، کدوم آدميو ديدي بي نفس زنده بمونه ... -
 

 رد ...طنين اينو گفتو رفت سراغ کوچولوي تازه وا
 
 الهي خاله قوربون اون شکل ماهت بشه ، گرسنته ؟ -
دفعه آخرت باشه جلوي من قوربون صدقه اين فسقلي ميريا، يه موقع ديدي يه  -

 باليي سرش آوردم، بده ببينمش اين بلور کوچولو رو ...
 

 شهريار بچه رو از طنينو گرفتو با خودش برد
 
 ، طرالن مي خواد شيرش بده ...شهريار بدش به من چيکار ميکني -
 نمي شه منم بيام ببينم چطوري شير مي خوره ؟ -
 روتو برم به خدا، بدش به من ببينم ... -
 خيلي خوب بي جنبه ، بيا بگيرش .... -
 

 طنين پارمين رو از شهريار گرفتو بردش پيش طرالن
 
 سالم مامان کوچولو...ني ني تونو آورديم ... -
 فتاد ...گريه ا -
 نخير دخترمون خيلي خانومه ، الکي که گريه نمي کنه  -
 

 طنين تا اينو گفت صداي گريه بچه بلند شدو جفتشون زدن زير خنده ...
 

 پارمين کوچولو شير مي خوردو طرالنو طنين عاشقانه نگاهش مي کردن...
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 طنين ... -
 جونم عزيزم ... -
 من مي ترسم ... -
 چي ؟وا ، از  -
فکر مي کني اين تا ابد کوچيک مي مونه ،باالخره بزرگ مي شه و سراغ پدرشو مي  -

 گيره ...
 حاال تا اون موقع ... -
 اما چشم بهم بزني، اون روز مي رسه ... -
 

طرالن وقتي داشت اينارو ميگفت چشماش خيس گريه بودو به ديوار جلوش خيره 
 شده بود 

 
شنوه بچش به دنيا اومده الاقل مي يادو واسه يه بارم که شده فکر مي کردم وقتي ب -

 مي بينتش ...
 شايد خبر نداره ؟ -
 توباور مي کني بي خبر باشه ؟ -
 

 طنين مطمئن بود که شهياد خبر داره ،ولي نمي تونست توي دل خواهرشو خالي کنه 
 
چشماي نحسش به اين  به هر حال به نظر من ، بهتر که نيومد ، اصال" دوست ندارم -

 بچه بي افته ...
 ولي طنين به هر حال باباش نمي شه که نبينتش .. -
 طرالن يه چيزي بپرسم راستشوبهم مي گي ؟ -
 ديگه چيزي واسه از دست دادن ندارم ، اره بپرس ... -
 تو دوستش داشتي ؟ -
 

 طرالن به صورت خواهرش نگاه کردو با بغضي که تو گلوش بود گفت:
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اوايل فقط مي خواستم بهش نزديک بشم، ولي کم کم بهش حس پيدا کردم، خودش  -
 بهم قول داده بودکه ازدواج مي کنيم ...

 
 حرفاشو باور کردي؟  -
مجبور بودم باور کنم، اگه قرار بود اينجا باشم بايد خودمو باال مي کشيدم ، ولي طنين  -

اسم عشقو چي مي ذاري ، ولي من حس باور کن بعدش عاشقش شدم، نمي دونم تو 
مي کنم حاال که نيست بهش احتياج دارم، خيلي دلم مي خواست واسه بزرگ کردن 

 پارمين کنارم باشه ...
 

طنين سر خواهرشو تو سينه فشردو بغضشو فرو داد، مي فهميد که طرالن به خاطر بي 
اين کار بودو طرالن از  پنهايي واسه اون کثافت دلتنگي مي کنه ، هرچي بود اون مسول

 نبودش عذاب مي کشيدودوست داشت که کنارش باشه ...
 
 خاله مي شه دوباره موهامو ببافي ؟ -
 اره عزيزه دلم چرا نمي شه ،بيا بشين اينجا، تا برات ببافم ... -
 خاله اين پسرت منو خيلي اذيت مي کنه ها، هي موهامو مي کشه ... -
 حاال راضي شدي؟خودم دم شو مي چينم  -
 

پارمين صورت خاله رو بوسيدو رفت پيش باربد ، حاال ديگه همدم همه ساعتهاي 
 تنهاييش شده بود اين پسر شيرين زبون ...

 
طنين به گذشت عمرش نگاه مي کرد، عمري که ازش يه دنيا خاطره خوب و بد 

 داشت...
 

باند شهياد رو گير انداخته و پارمين نزديک يک ماهش بود که از ادهمي خبر رسيد که 
خيلي از اعضاشو دستگير کرده ولي تو لحظه آخر شهياد بازم فرار کرده ، اما به چند روز 

 نکشيد که بازهم يه خبر رسيد، چيزي که همه از شنيدنش شوکه شدن ... 
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ظاهرا " شهياد بر اثر مصرف زياد اون ماده مخدر وارداتي جديد، دچار توهم شديد شده 
 دو خودشو از باالي يه ساختمان چند طبقه پرت مي کنه و ديگه اجل مهلتش نمي ده بو
 

روزي که براي مراسم خاکسپاري رفتن کسي باورش نمي شد ، اون پسر شرو شور زير 
 اين همه خاک خوابيده و ديگه اثري از اون برق چشما نيست 

 
بود اردشير کمرش از اين غم  کسي اشک نريخت،از گريه و زاري خبري نبود ، اما هر چي

 شکست
 و ديگه سرپا نيومد...

 
ولي اين موضوع بيشتر از همه طرالنو اذيت کرد،جوري که با شنيدنش دوباره دچار 

شوک عصبي و افسردگي شد ، حاال تنها دلخوشيش دختر عزيزش بودو عشق اون سرپا 
 نگهش داشته بود 

 
سال که  4نو شهريار نشون داده بود، بعد از اما حاال زندگي فعال"روي خوبشو به طني

نمي تونستن بچه اي داشته باشن، خدا يکسالي بود که به دعاهاشون جواب داده بودو 
يه پسر شرو شيطون بهشون هديه کرد که بيشتر از همه شهريار براش جون مي دادو 

 دردونه بابايي شده بود...
 
 
 
 

 پایان

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «
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 مراجعه کنید رمانسرارمان های ایرانی و خارجی به  بهترینبرای دانلود جدید ترین و 




