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 :خالصه

نام او را شهر داند و ویرا زادگاه شهری است که بوی آن را بوی مرگ می 

نامد. این شهر دارای ظاهری کامالً عادی اما مردمی غیرعادی درد می

زند و انصاف، حتی  های درختان این شهر پرسه میاست. ابهام در کناره

دهد. مردم این شهر به  ای روی خود را به اهالی این شهر نشان نمی ذره

ت مبهم روز  ان؛ اتفاقازدهجنون رسیده، خشمگین، اندوهگین و وحشت

گیرد، شوند، مه هالکت فضای شهر را بیشتر در بر می به روز بیشتر می 

آورد. ویرا  هایشان هجوم می رود و خفگی به ریههوای شهر از بین می 

ست و دنبال هر فرصتی برای گریز از آن است،  شده زادگاه شهری نفرین

 .گریز از چنگال شهری به نام درد

 :مقدمه

 ای؟ آمده  گوید تو از کجامی 

 .گویم از شهر دردمی 

 :پرسدخندد و با لب خندان میبا صدای بلند می 

 مگر چنین شهری هم هست؟
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 گویم: آری خونسرد و سرد می

 :پرسدبا چشمان سوالی می 

 این شهر، چگونه شهری است؟

 :گویمغمناک می  با صدایی رسا و 

 .دهنددر این شهر به تو عشق و محبت نمی

 .دهندبرای ادامه نمیبه تو امید  

 .زنندشان با تو حرف می ی دروغین آنها با چهره 

 .دهندشهر ترس پرورش میدر این

 .دهنددر آنجا مردمانش به همدیگر غم هدیه می 

 .خونشان هراس دارنددر آنجا همه از هم

 .ها عزای محبت دارندشب 

 .در آنجا چیزی به اسم حقیقت وجود ندارد

 .دانندمی  صبحت  ی سرچشمههمه دروغ را 

 .داندکس چیزهای درست را نمیهیچ
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 .خواهد هم بداندنمی

 .زنندجا حرفی از شادی نمیآن

 .برندبویی از رقص و خنده نمی 

 .زندکس به زیبایی حرف نمیدر آنجا هیچ

 :گویدکشد و می آن مرد دستی به ریشش می 

  !دهدبه راستی که این شهر بوی مرگ می 

 ✵صفرفصل  ✵

« . دهنددر این شهر به تو عشق و محبت نمی » 

 «فلش بک: بیست سال قبل »

اش خیره شد. مادرش به او هشدار داده بود که های پارهبا غم به کفش 

شد و باالجبار تا آخر  ها را خراب کند، دگر هرگز دارای کفش نمیاگر آن

 .ماند کفش میسال بی 

هایش از هم شکافته شده بود و ناعادالنه، کفش اما حاال، در بازی فوتبالی 

گاه، اعتنایی به بازگشت نداشت. با عصبانیتی آشکار به  زمان هم که هیچ

 .دانست، دیده دوختشخصی که آن را باعث و بانی پارگی کفشش می 
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برادر بزرگترش آرشام، برای گرفتن توپ به سمتش یورش برده و به  

و در گودالی پر از گل افتاد.  سمت زمین هلش داده بود. هلش داد

های سرخ شده از خشمش روانه هایش همچون رودی، بر روی گونهاشک

شده از درون آن  انداخت. شاکی شدند و کسی حتی نگاهی به او نمیمی 

 :گودال بلند شد و رو به آرشام بلند گفت 

 !هام رو پاره کردی تو کفش  -

کوتاهی به کفش خراب سفیدش انداخت و تفاوتی نگاه اما آرشام، با بی 

 :گفت

 .بینمآره، دارم می -

 :ها کوبید و بابغض گفتایهام پایش را در گل 

 .خرههام رو خراب کردی، مامان دیگه برام نمیتو کفش  -

 :جا کرد و گفتآرشام توپ سفید را توسط پایش کمی جابه

 .ها نیستمال بچه خیال، از همون اول هم که بهت گفتم، فوتبال بی -

 :اما ایهام با بغض داد کشید

 !خوام بازی کنمولی من می  -
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 :اش برگشت و خطاب به آرشام گفتآرسام برادر دومش، به دروازه

 .خیال این بچه شو آرشام، بیا پنالتیت رو بزنبی -

های میشی آرسام روهام برادر سومش باتعجب برگشت و خیره به چشم

 :گفت

 لتی گرفته؟ اصالً کی پنا -

علی که داور بازی بود و دست به سینه در حال تماشای این جِدال بود،  

 :با جدیت گفت

 .من گرفتم -

روهام نگاهش را به علی سوق داد و ابروهایش را در هم کشید. قدمی به  

 :های مشکی علی گفت جلو برداشت و با لحنی برحق خیره به چشم 

وقت تو به تیم آرشام  داخته، اونآرشام، ایهام رو که عضو تیم ماست ان -

 پنالتی میدی؟

 :آرسام به کمرش کش و قوسی داد و گفت

های آسیا نیست، یه فوتبال خیال روهام، این که بازی جام ملت بی -

 .محلیه
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 :ای عصبی شده گفتروهام با چهره 

 !خورهآخه داوریش به درد عمش می -

 :ادامه دادو با دست به علی و آرشام اشاره کرد و 

 .آرشام دوست داره بازی به نفع رفیقش پیش بره -

هایش را پاک کرد و از جایش بلند شد. به تقلید از روهام، با  ایهام اشک

 :صدایی بلند گفت

 !حق با روهامه -

 :اش را معترض به روی علی انداخت و ادامه دادو نگاه بارانی 

 !خورهداوری علی به درد عمش می -

ظار شنیدن چنین چیزی از جانب ایهام را نداشت با اخم به  روهام که انت

 :ایهام خیره شد و گفت 

هِی هِی بچه جون، قرار نیست هر چی من میگم رو تو تکرار کنی. علی   -

 مگه همسن توئه؟
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آرشام توپی که زیر پایش اسیر شده بود را رها کرد و رو به روهام، شاکی  

 :گفت

 !زی راه ندهصد بار گفتم این بچه رو توی با -

 :ای پرپشتش زد گفتای کشید. چنگی به موهای قهوه روهام پوف کالفه 

 .کردم؟ تعداد اعضای تیم ما کم بودکار میخب چی -

 :آرسام نگاهش را به ایهام کوچک سوق داد و گفت

 .برو ایهام، برو پیش مامان -

 :هایی مملو از اشک، گفتاما ایهام با چشم 

 هام چی؟پس کفش  -

 :به پیراهنش اشاره کرد و گفت و 

 !من امروز لباس فوتبالیم رو پوشیدم -

آرشام به لباس صورتی رنگ ایهام که به رویش یک عکس توپ فوتبال  

 :قرار داشت با تمسخر خندید و گفت

 .خوری، حاال بروفوقش یه ذره از طرف مامان کتک می -
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زد، بلند  ی های غم و خشم درونش موج ماما ایهام با صدایی که رگه 

 :گفت

 !هام رو خراب کردی مامان باید تو رو بزنه، تو بودی که کفش  -

آرشام با شنیدن این حرف یک قدم به قصد حمله به سمت ایهام 

برداشت که ایهام با ترس خودش را پشت آرسام مخفی کرد. اما آرشام،  

 :همچنان با فریاد و با لحنی تهدیدوار گفت

من یه کتک مفصل بزنمت! وقتی میگم برو  کاری نکن به جای مامان،  -

 !خونه، به حرف خان داداشت گوش کن و بگو چشم

ی شلوار  زد پارچهریخت و هق می ایهام که حاال آشکارا اشک می

 :رنگ آرسام را در مشت گرفت و آرام گفتآبی

 .اما مامان باید تو رو بزنه -

 :آرشام قدمی دیگر به سمتش برداشت و باغضب گفت

 فتی؟ چی گ -

ای از ترس به تن ایهام کوچک افتاد. که از تن بلند صدای آرشام، لرزه

های خیس نگاهی هم به گوی سرش را بلند کرد اما آرسام حتی نیم 
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ی شلوار آرسام را رها کرد و با همان انداخت. پارچهایش نمیقهوه 

 :آلودش را پاک کرد و گفت های اشکی چشماش، گوشههای گِلی دست

 .یهیچ -

حرف خیره به او و صورت گریانش  نگاهی به روهام و علی انداخت که بی 

ها خارج های کوچک و سری به زیر افتاده از زمین بازی آنبودند. با قدم 

 .شد

رحمی برادرانش با نگاه  به خودش قول داد سرش را برنگرداند و بی 

هایش اش، اشکسردشان، برایش یادآور نشود. از اول تا آخر مسیر خانه

 .کردنداختیار صورت سفیدش را نمناک میبی 

کرد و  ها و اهالی شهر کوچکش، مانند یک رهگذر، گذر می از کنار خانه 

آمد و از کردند. کسی به سمتش نمیرویی نگاهش می اهالی شهر با ترش

هایش آماده است؟ که چرا گریه  پرسید که چه بر سر لباس او نمی

 و بزرگتری باالی سر خود ندارد؟ کند؟ که چرا خود تنهاست می 

داشت؛ بنابراین خود می   وا های اسفندماه وجودش را به لرزسرمای نسیم 

هایش دزدید، زیرا از هویدا جنسرا در آغوش گرفت و چشمانش را از هم

 .شدن احساساتش هراس داشت
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برد و  حتی خورشید در پشت ابرهای بارانی در استراحت مطلق به سر می 

توانست نور خودش را صاحب تن ایهام کند. حتی اگر هم میای نذره

توانایی چنین کاری را داشت، مگر حال ایهام کوچک را اندکی به شادی 

 کرد؟مبدل می 

اش، از کتک خوردنش،  پوره  -های پارهاز خانه رفتن، از مادرش، از کفش

اش، از دو روز گشنه ماندنش، از چوب گردوی های ناعادالنهاز تنبیه 

 !ترسیدها میبزرگ مادرش، از تمام این

 !مگر چند سال داشت؟ تنها پنج سال

تر از مادرش؟ پدر از دنیا  های سنگدل که بود که حالش را بفهمد؟ دایی

 اش؟ تر از خودش یا همان خودِ بر باد رفته اش؟ خواهر محزونرفته

پایش درآورد.  اش را از آلود و پارههای سفید گل از حرکت ایستاد و کفش 

ای از درخت تنومندی گذاشت و با پای برهنه به مسیر ها را در گوشهآن

 .اش ادامه دادریزهپر از سنگ

هایش را ببیند. دوست داشت به دروغ بگوید خواست مادرش کفش نمی

و با جریان آب همراه شده است تا  هایش در رودخانه افتادهکه کفش 
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اش، حمیتدانست که برادران بیمیمادرش کمتر مجازاتش کند، اما  

 .گویندحقیقت را به مادرش می

برای مادرش، برادران بزرگتر از خودش عزیزتر بودند؛ مخصوصاً آرشامی  

دانست اگر به مادرش بگوید که آرشام که پسر ارشد و بزرگش است. می 

هایش شده، به آرشام کمتر از او را به زمین انداخته و باعث پارگی کفش 

 .کردتر از همیشه تنبیه می گفت که هیچ، بلکه او را سختمی گل ن

بودند نگاه   سن خود که در حال بازی کردن با سنگ ی هم به چندین بچه 

دانست اگر بخواهد هایش محبوب نبود و میریشدوخت. هرگز میان هم

آمدگویی آن کودکان، با پرخاشگری وارد بازیشان شود، به جای خوش

 .شودها روبرو میآن

ترین چیزها را شود گفت، این است که او تلخترین چیزی که می تلخ

ترین چیزها انگار از چشمانش دور مانده بود. تمام دانست و شیرینمی 

 .دانست، اما تضاد آن را هرگز به چشم ندیده بودهای بد را می مترادف

اد.  ای رنگش ایستی چوبی و قهوه با باری سنگین از اندوه پشت در خانه

هایش را با شان نگاه گذرایی انداخت و اشکی کوچکبه نمای گلی خانه
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پشت دست پاک کرد. سرش را به زیر انداخت و مردد به روی در کوبید  

 :که صدای مادرش باز رعشه در تنش انداخت

 کیه؟ -

« .دهندبه تو امید برای ادامه نمی  » 

 «زمان حال»

لرزش انداخته بود. با حالی استرس مشهود قلبش، دستش را هم به 

اش توپر کرد و مداد سبزرنگ ی توخالی را با مداد مشکی نابسمان دایره

 .رنگش پرتاب کرداش را باشتاب به روی میز کرمی مشکی

موهای خرمایی بلندش را محکم با دو دست به عقب کشید و عاجزانه 

 .سرش را به روی میز گذاشت

زد؟ آخرین؟ با یادآوری ه می از خود پرسید، چندمین تستی بود ک

اش بلند شد. به  ای چوبیناگهانی این موضوع سریعاً از روی صندلی قهوه 

تا کشو، ی کنار میزش رفت. از پنج سمت کشوهای مشکی و پوسیده 

های تستش خیره  ترین کشو را باز کرد و به برگهکشوی آخر یعنی پایین 

 .شد
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ها مشکی شده بود و حتی یک  ه از چهار دایره، در سرتاسر برگ یه دایره

 :ها نبود. باغم آرام لب زددایره سفید رنگ هم توی یکی از سوال

 !تموم شد -

ای شکلِ ی دایرهنفس عمیقی کشید و با تحکم ایستاد. به سمت آینه

 .سفیدش رفت و لباس یک دست سبزرنگش را مرتب کرد

االی سرش دارش را به چنگ شانه انداخت و محکم ب موهای خرمایی موج

ای اتاقش  اسبی بست. به سمت در قهوه با یک کش مشکی به شکل دم

ای رنگش را محکم به دست گرفت. برای بار دوم  ی نقره رفت و دستگیره 

 :نفس عمیقی کشید و آرام گفت

 !آفرین ویرا، تو از پسش بر میای  -

روی  دستگیره را به پایین کشید و در را باز کرد. از اتاقش خارج شد و به 

بلند قرمز با طرح سنتی قدم برداشت. به   راهروی پوشیده شده از فرش

های بزرگ چوبی عمارت، آرام و باوقار به  قصد رسیدن به سالن، از پله 

 .پایین رفت
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با وارد شدنش به سالن، پدربزرگش را غرق در کتاب و پدرش را غرق در 

ی سفیدرنگ نفره اش دید. به روی مبل تککردن با تلفن همراهتایپ

 .شان، نشست و دو دستش را به روی پایش گذاشت سلطنتی مقابل 

پدربزرگش با حس کردن حضورش، عینک مطالعه و گرد شکلش را از  

 :اش گفتای تیره هایش خارج کرد و خیره به نگاه قهوه بین گوش

 .ها از اتاقت بیرون بیای شده ویرا؟ بعید بود این ساعتچی -

وز، در حال خواندن درس و زدن تست بود، شاید  تمامی این ساعات در ر

اش  آمد؛ اما بر خالف حرف ذهنبه این خاطر از اتاق بیرون نمی 

 :پاچه لبخندی زد و گفتدست

 .خواستم یه موضوع مهم رو با شما و بابا در میون بذارمرا... راستش می -

برگرداند و پدرش از تایپ کردن دست برداشت، سرش را به سمت او 

رنگش را با وسواس ی کت مشکی هایش را توی هم کشید. یقهسگرمه 

 :خاصی مرتب کرد و گفت

 ام مشکلی نداره؟یقه -
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اخم ریزی کرد. او به فکر چه بود و پدرش در حال انجام چه چیزی بود!  

 :رفته گفت سری به معنای نه تکان داد و با صدایی تحیلی

 .یستنه بابا، دارای هیچ مشکلی ن -

اش گذاشت. پای  نفره پدربزرگش کتابش را به روی عسلی کنار مبل تک

کشید.  راستش را به روی پای چپش گذاشت و اقتدارش را به رخ می 

 :ی پیمان کرد و گفتنگاهش را مهمان چهره

پیمان، دخترت بعد از دو سال اومده دو کلوم باهامون حرف بزنه،   -

 !گوشیت رو بذار کنار

وی لب ویرا نشست اما سریعاً با لبخند محوی تعویضش  پوزخندی به ر

دانست این حرف پدربزرگش را اهمیت یا تمسخر برداشت کند؛  کرد. نمی 

کرد. پیمان هایش داشت به دلش رجوع می کم ترس گفتن حرف-اما کم

اش را بست و آن را کنار  ی گوشی نگاه گذرایی به پدرش انداخت، صفحه

 :رو به ویرا گفتگذاشت. آهی کشید و بااخم 

خوام  رسن، زود حرفت رو بزن می هامون می ساعت دیگه مهمون تا نیم  -

 .شون رسیدگی کنمبه کارهای پذیرایی
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کرد. هایش را حس می اش، نبود دست پدری به روی شانهدر تمام زندگی

کرد. انگار پدری هم نداشت و تنها به اسم، پدر یا بابا صدایش می 

 :ا جسورانه تجدید کرد و گفتاش رپوزخند محو شده

تون به کشه که باعث نرسیدن قدر طول نمیهام اوننه بابا، حرف -

 .هامون بشهکارهای مهمون

پیمان با دیدن پوزخندش اخم ریزش را تبدیل به اخمی غلیظ کرد و 

 :گفت

 !قدر لفتش نده، حرفت رو بزناین -

ی مشکی پدربزرگ هاویرا سری با تأمل تکان داد و نگاهش را بین گوی 

و پدرش چرخش داد. آخر سر عزمش را برای گفتن حرفش جذب کرد و  

 :گفت

خوام برم و کنکور ی دیگه کنکور سراسری برگزار میشه، می یه هفته -

 .بدم

 :پدربزرگش نگاهی عاقل اندر سفیه به او انداخت و گفت 

 .ما قبالً در این مورد با هم صحبت کرده بودیم -



  

 

 WWW.98IA3.IR 19 نودهشتیا کاربر نگین حالف     –  دهداین شهر بوی مرگ می
 ممم 

اش زد و پایش را با حالت  موهای پرپشت مشکیپیمان چنگی به  

داد. ویرا خیره به پای پر جنب و جوش پدرش،  ای تکان میعصبی 

 :خطاب به پدربزرگش گفت

 .ای ازتون نگرفتمکننده وقت جواب قانع ها هیچاما در تمام اون صحبت  -

رنگش   پیمان با شتاب بلند شد و دو دستش را درون شلوار کت مشکی 

توجه به او از کنار مبلش گذر کرد که ویرا  مال تعجبِ ویرا، بیکرد. در ک

 :با حیرت از جا برخاست و متاکد گفت

 !زنمبابا، من دارم باهاتون حرف می -

 :تفاوتی برگشت و گفتپیمان با نگاهی سرشار از بی 

 در مورد کنکور بهت چی گفته بودم؟  -

 :به سمتش قدمی برداشت و گفت

 ها چی گفته بودم؟از بین داوطلبدر مورد شانس کمت  -

 :تر شد و با تن صدایی که در حال باال رفتن بود ادامه دادبه او نزدیک

های پایتخت چی گفته  در مورد رفتنت از این شهر و رفتن به دانشگاه  -

 بودم؟
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 :به مقابل صورتش رسید و باغضب فریاد کشید

 گفته بودم؟ ویرا، بهم بگو، من، در این مورد به تو چی  -

 :پدربزرگش ناگهان از جا بلند شد و خطاب به پیمان گفت

 زنی؟پیمان، چرا داری سرش داد می -

شد، انگشت ای از خشم به سرعت قرمز می اما پیمان با صورتی که با ذره

 :اش گذاشت و رو به پدرش گفتاش را به روی شقیقه اشاره

شگاه و کنکور میاد این دونین که هر وقت اسم دان پدر شما خودتون می  -

 !صاحاب من رد میدهمغز بی 

 :اش را به سمت ویرا حرکت داد و بلند گفت انگشت اشاره 

ی زبون نفهم فرو کن، باز  حاال بیا و این رو توی مغز این دختره -

 !فهمه! اصالً انگار شعور و توانایی گرفتن این فهم رو ندارهنمی

های بلندش هایش را با نفرت مشت کرد. به فشرده شدن ناخن ویرا دست

شد هیچ  ی دستش و درد خفیفی که تبدیل به درد ثقیلی می به گوشته 

داشت؟ تا چه اهمیتی نداد و از خود پرسید، تا چه حد احترام را نگه می 

داشت؟ تا کی  ی مغزش نگه می پیچ شده در گوشه حد آرزوهایش را کفن 
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گونه اعتراضی کردند و هیچتوانایی بلند شدنش را سرکوب میامید و 

        کرد؟ تا کی؟نمی

 :سرش را به سمت پدربزرگش برگرداند و بلند گفت

خونم تا توی کنکور تجربی قبول  من دو ساله به سختی دارم درس می -

های قبلم رو با  های سال ای کتابدرسی بشم. بدون داشتن هیچ کمک

ها وقتی همه خواب بودن با شمع ون نگه داشتم، شب شوجود پارگی

های لعنتی فرو رفته بودم؛ با یه اشتباه شمع  روشن توی اون کتاب

 .هام افتاد و امید پارسالم خاکستر شد و رفتروشنم به روی برگه

کم در حال جمع شدن در اطراف سالن بودن  -به افراد عمارت که کم

 :بل گفت اعتنایی نشان نداد و بلندتر از ق

چرا زمانی که شانس موفقیتم باالی هشتاد درصده توی این شهر و این  -

ها زندگی کنم؟ چرا ی قدیمیعمارت کوفتی مثل یه زندانی به شیوه 

 . ...کنکور ندم زمانی که جسارت انجام چنین کاری رو دارم؟ چرا

ی حرفش در دهانش به ای که در گوشش خوابانده شد، ادامهبا سیلی 

ماسید. شدت سیلی به حدی بود که تنش عاجزانه به روی زمین   راحتی

 .اش را در هم در هم کشیدافتاد و طعم گس خون، چهره
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ی خونسرد پدربزرگش نگاه کوتاهی آلود به چهرههای اشکبا چشم

 جیب در را پیمان ی شده  اسیر های دست و کرد بلند  سر  انداخت.

 :دید. پیمان کنارش زانوهایش را خم کرد و آرام گفت شلوارش

جسارت دادن کنکور، نه؟ خوبه برم مثل آقا شمعِ خودم برگه و  -

 هات رو خاکستر کنم؟کتاب

 .پ... پیمان خان -

ای او از  پیمان نگاهش را به دختری سوق داد که باعث نجات لحظه

 :جدی گفت  اش شده بود. سرش را سوالی تکان داد وزدهحالت خشم

 چیه؟  -

 :اش دستی کشید و گفتگلی  -دختر به لباس سفید و گل 

 .هاتون رسیدنم... مهمون -

ای به تن رحمانهاش را راست کرد. از باال نگاه بی شده پیمان زانوهای خم

 :افتاده بر زمین ویرا کرد و با لحنی عاری از هرگونه محبتی گفت

 !هنوز کارم باهات تموم نشده -
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نار او گذر کرد و به سمت در ورودی قدم برداشت. پدربزرگش و از ک

بدون نگاه کردن به ویرا مثل پدرش، از کنار تنش رد شد و با صدای 

 :ای گفتگرفته 

 !هامون خوبیت ندارهبرو توی اتاقت، جلوی مهمون -

با وجود گرمای تیر ماه، لحن سرد پدربزرگش، تنش را به اوج سرمای 

رساند. آن دختر دستش را برای کمک به سمتش دراز کرد و ماه  دی 

 :بامهربانی گفت

 خواین؟ خانم، کمک می -

از ترحم متنفر و از نگاه مهربان دروغین آن دختر بیزار بود. دستش را به 

هایی بلند به راحتی پس زد و با شتاب از روی زمین بلند شد. با قدم

 .ها و در اتاقش رفتسمت پله

قدر تالش  ست چند بار نزدیک بود با صدای بلند زار بزند و چهدانخدا می

 .هایش را تا رسیدن به اتاقش، محکم نگه داردکرد سد اشک

با رسیدن به در اتاقش سریعاً واردش شد و در را از پشت محکم بست.  

بغض سنگینش را شکست و خودش را به روی تختش انداخت. بالشت 
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اشت و بلند جیغ کشید. جیغش  طالیی رنگش را به روی صورتش گذ

صدا را ای بیی گریهشد تجربهشد و باعث می درون بالشت خفه می 

 .داشته باشد

تر شدن هر قدمش به موفقیت،  کرد با نزدیکاز لحاظ روحی احساس می

کرد گیرد. از لحاظ روحی احساس میموفقیت دوازده قدم از او فاصله می

ها زمان هایش سال خوردهشیشه به قدری قلبش شکسته، که پیدا کردن

 .بردمی 

اش  سرش را از روی بالشتش برداشت و نگاه تارش را به میز کرمی 

ها های تست و کتابدوخت. از روی تختش باشتاب بلند شد و تمام برگه

کار را انجام داد که رو از روی میز، به کنار کشید. به قدری با حرص این

 .ین افتادها به پایها و کتابتمام برگه

شدند؛ تنها با هر ها ضربه زد. اما نه مچاله و نه پاره می با پا محکم به آن 

کرد کمی از زمین  ها وارد میی محکمی که با پای چپش به آنضربه 

 .گشتندشدند و بعد به مکان قبلی خودشان بازمی جدا می

کرد. ناگهان در کشو را کار خشمش را فروکش نمیاما نتیجه گرفت این

اش را به روی زمین یکی پس از های فسفری باز کرد و تمام ماژیک
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دیگری با نهایت قدرت به زمین پرتاب کرد. چندین مشت به میزش وارد 

 :کرد و بعد با آسودگی خاطر اشک ریخت. هقی زد و زیرلب گفت

 !تموم شد ویرا، بابت مرگ تالشت بهت تسلیت میگم -

 «.زنندحرف می  شان با توی دروغینها با چهرهآن»

ای کرد تر کرد، با دست به داخل اشارهپیمان لبخند روی لبش را عمیق

 :رویی گفتو باخوش

 .بفرمایین داخل، دم در بده -

اش را از پایش خارج کرد و ایهام با  زدههای مشکی واکس آرشام کفش 

نما گل رز را به ای داخل شد. نوشین با لبخندی دندان«گفتن »با اجازه 

 :ت پیمان گرفت و گفتسم

 !ی کوچیکاین هم یه هدیه -

ای کرد، گل رز را از نوشین گرفت و خیره به رنگش  خندهپیمان تک

 :گفت

 خیلی هم ممنونم خواهرجان، ولی گل رز مشکی چه معنایی داره؟ -

 :آرشام پوزخندی زد و زیرلب گفت
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 !جانیعنی بدشگونی در یک قدمیته دایی -

 :گل رز را از پیمان گرفت و گفتروهام جلو آمد و 

دونین که مامانم عاشق رنگ مشکیه، من  ای نداره دایی. میهیچ معنی  -

های رز سرخ بگیرم ولی گفت یه دونه و خواستم از اون دسته گلهم می 

 .رنگ باشه کافیهخوش

 :پیمان آهانی زیر لب گفت و ادامه داد

ها نان موافق چیدن گلچاتفاقاً مامانت کار خوبی کرده چون منم آن  -

ها  که بعضیکنه، نه اینکه یکی روی میز باشه کفایت می  نیستم. همین 

 .دسته دسته میارن

 :و با دیدن آرسامی که با کالفگی خیره به زمین بود، با شتاب گفت 

 !زنیم، بیاین داخل دیگهوای ما که هنوز دم دریم و داریم حرف می  -

راه پسرانش وارد عمارت شد. لوستر ی ریزی کرد و به هم نوشین خنده 

رنگی در باالی سقف بود و نور عمارت را الیت و مناسب  بزرگ و طالیی

 .کرده بود
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خوردند و فرش های چوبی در سرتاسر کف عمارت به چشم می پارکت 

ها را پوشانده  های عمارت روی پارکت قرمز بزرگی، در بعضی از قسمت

های تر از سالن در ورودی، مبلبزرگ بود. با وارد شدن به سالنی  

ای ناخودآگاه به سمت آن جذب سلطنتی سفیدرنگ که نظر هر بیننده 

 .شدمی 

داشتنی در داخل دیوار قرار داشت و به رویش ای سنگی و دوستشومینه 

چندین قاب عکس بود. نوشین لبخند مرموزی زد و با نگاه کوتاهی به  

 :اطراف گفت

 .رن و زیبا شدهقدر این خونه مدچه -

های هایش را به نشستن به روی آن مبلپیمان باخنده و اشاره، مهمان

 :سلطنتی دعوت کرد و زیرلب گفت

 .بفرمایید -

نفره نشست و چهار برادر به روی مبل  نوشین به آرامی به روی مبل تک

رنگی درون های خوششان، چای چهارنفره نشستند. به محض جلوس

های شان قرار گرفت و لبخند مهمان لب ن مقابل یک سینی به رنگ زری
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هر پنج نفر شد. پیمان حاال زمان را مناسب برای جواب حرف نوشین  

 :دانست و گفت

این عمارت، خیلی قدیمی بود و دیوارهاش در حال پوسیدن بود. خودم   -

ی درست کردنش رو از پدر گرفتم و اآلن تقریباً پنج سالی میشه اجازه

 .نو داره یه ظاهر شیک و

اش بیرون کشید  رنگش را از جیب شلوار لی دودی  روهام گوشی مشکی

 :و گفت

 .کنهجا کار می بینم تلفن هم این بله، می  -

کار پیمان یک فنجان چای از سینی زرین برداشت و زیر لب از خدمت

 :تشکری کرد و رو به روهام گفت

درست کردیم و جان، باورت میشه اون رو هم پنج سال پیش روهام -

 دکل زدیم؟ 

 :اش را باال گرفت و گفتروهام آرام خندید و گوشی 

 !این کار دیگه واقعاً الزم بود دایی، دست مریزاد داری  -
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فرمش نزدیک کرد، عطر چای را با نوشین چای داغش را به بینی خوش

هایش کرد و آرامش ماندگاری وارد قلبش شد. با لبخند  اشتیاق وارد ریه

 :یمان کرد و گفترخ به پ 

 پدرجان کجاست پیمان؟ -

ای از چایش را نوشید. با وارد شدن گرمای چای به وجودش  پیمان ذره

 :نفس عمیقی کشید و گفت

اُفته. اآلن  وقت جلو و عقب نمیدونی که ساعت خواب شب پدر هیچمی -

 .هم که ساعت نه شبه، توی اتاقشه و به احتمال زیاد اآلن خوابه

ی پدربزرگش، لبخند پهنی زد و چال هر دو دآوری چهرهروهام با یا

 :اش را زیبنده کرد و گفتی مردانهاش، چهرهگونه 

هام رفته بودم خیلی دلم براشون تنگ شده. پارسال هم که با دوست -

 .شمال، سرزده این سمت هم اومدم، اما رفته بودن سفر و نبودن

وهام در آن سال، سری  ی رپیمان به یاد سال قبل و حضور غیرمنتظره 

 :تکان داد و گفت
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سازی درسته، پارسال رفته بودن به پایتخت برای درخواست به جاده  -

های قبل همش تو فکر سر و سامون دادن به شهر و . کالً سال درون شهر

 .باال رفتن پیشرفتش بودیم

آرشام به ایهام غرق در فکر دیده دوخت. ایهام پا رو پا گذاشته بود و 

 .اش در دو دستش ثابت مانده بودنزدهلبچای 

اش بازوهایش را به خوبی نمایان کرده کوتاه جذب مشکی لباس آستین 

محابا  ای پوشیده شده بود. آرشام بی بود و پایش، با شلوار مشکی ساده

 :دستش را به روی پای ایهام گذاشت و در گوشش آرام گفت

 لت رو زدن؟ غرق فکری سرگرد، نکنه دزدها اومدن بانک د -

ی مبل  های ایهام، در هم کشیده شد و بیشتر خود را به دسته اخم

 :وار گفتچسباند و زمزمه 

 !من خوبم، ممنون از این حد از توجه -

ای شد تا آرشام برای لحنش لبریز از تمسخر بود و همین لحن بهانه 

بلند  تالفی قدمی بردارد؛ به همین دلیل دستش را از روی ران پای ایهام 

 :کرد و خیره به پیمان پرسشگرانه گفت
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 پیمان، پس ویرا جان کجاست؟  دایی -

ریش  ی بیگر چهره ایهام با شنیدن پسوند »جان« با غیظی نهان نظاره

 :پروا و لبخند به لب ادامه دادآرشام شد و آرشام بی 

باری که دیدمش چهارده سالش بود، اآلن باید بیست سالش  آخرین -

 درسته؟باشه، 

پیمان نتوانست اخم ریزش را مخفی نگه دارد، اما با وجود همان اخم 

 :ای تصنعی کرد و گفتخنده 

 .آره، فردا میشه بیست سالش -

نوشین پی به مقصود آرشام از گرفتن آگاهی حال ویرا نبود؛ اما نقشش  

 :نما گفترا حفظ کرد و با لبخندی مصنوعی و دندان

جشن خوب براش بگیریم. ما که مدت زمان جدی؟ پس حتماً باید یه  -

زیادیه که قراره توی این خونه بمونیم، بهتره از اآلن هم که شده ایجاد 

 .خاطره کنیم

پیمان لبخند کجی زد و سر به زیر انداخت. چای داغش را در کمال  

تعجب حضوران جمع، باال کشید و اعتنایی به سوزش زبان و گلویش  



  

 

 WWW.98IA3.IR 32 نودهشتیا کاربر نگین حالف     –  دهداین شهر بوی مرگ می
 ممم 

رویش قرار رنگ روبهبه روی جلومبلی سفیدنکرد. فنجان خالی چای را 

 :داد و با لبخند رو به نوشین گفت

تولد ویرا زیاد حائز اهمیت نیست. به دلیل یکی بودن تاریخش با  -

 .سالگرد فوت مادرش، اآلن هفده ساله که براش جشن تولد نگرفتیم

 :نوشین با تعجبی ساختگی، اخم ریزی کرد و گفت

 .خوامجان، عذر می ود پیمان درسته، اصالً یادم نب -

 :پیمان با افسوس آهی کشید و گفت

گذره، نبود حضورش توی این خونه، موردی نداره. هر سال که می  -

 .کنهتر دلتنگم می کم 

و ناگهان از روی مبل بلند شد و رو به خدمتکاری که در حال گذر بود 

 :گفت

 .بزنین بساط شام رو آماده کنین، ویرا جان هم برای شام صدا -

ی قطرات اشکش بود. در ده مدت زمان زیادی بود که در حال محاسبه 

دقیقه، ششصد و یک قطره اشک بر روی صورتش جاری شده بود. با 
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تخمین هر ثانیه یک قطره اشک، این رقم نه چندان کم را حساب کرده 

 .بود

ای که درون این دو سال برای کنکورش با خود گفت، با دانش ریاضی 

های آوری کرده بود، حال به جای جواب دادن به سوالزش جمعتوی مغ

کرد. پوزخندی به هایش از او استفاده می ی اشککنکور، برای محاسبه 

 :روی لبش نشست و با زمزمه گفت

 !چه چیز پرکاربردی  -

 :ای از پشت در بلند شدای به در اتاقش خورد و صدای دخترانهتقه

 .ستخانم، شام آماده -

رو از روی میز بلند کرد. طاقت رویارویی با پدرش را نداشت،  سرش 

 :بنابراین با ماللت گفت 

 .شام امشبم بغض بود، گشنم نیست -

صدایی به گوشش نخورد، اما دوباره دختر کم سن و سال   چند ثانیه 

 :گفت
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 نوشین خانم به همراه پسرهاشون مهمون امشب پیمان خان هستن،  -

 .نرین ناراحت بشنگمونم اگه به صرف شام  

پوزخند از روی لبش گریز کرد و جایش را به لبخند محوی داد. عمه 

توانست فرد مناسبی  ای که درون پایتخت داشت، می نوشینش و خانه 

برای فرارش از این زندان باشد. فوراً از روی صندلی میزش بلند شد و 

 :گفت

 .تا چند دقیقه دیگه میام پایین  -

ای رنگش که در نشنفت. به سمت کمد دیواری قهوهو صدای دیگری 

کنار در اتاقش بود قدم برداشت. لباس بلند و قرمز رنگی را برای امشب 

برگزید. روسری بلند و قرمز رنگی همرنگ همان لباس پیدا کرد و هر 

 .دویشان را به روی تختش انداخت

عویض کرد. و شلوار راحتی سبز رنگش را با آن لباس قرمز و بلند ت لباس

سریعاً به سمت آینه رفت و کش موهایش را باز کرد. موهایش را به 

ای زد. شان را بافت ساده حالت کج به روی صورتش ریخت و باقی 

روسری قرمز رنگ را به روی سرش انداخت و به شکل بستن شال، 

 .روسری را بست
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نشان  کرد و این برای ای نه داشت و نه مصرف میگونه لوازم آرایشیهیچ

 .دادن خودش به عمه، چندان مناسب نبود

کرد خدمتکاری در این دعا می  -در اتاق را با شتاب باز کرد و زیرلب دعا

اطراف باشد و به او کمکی در این زمینه کند. دختر ریز نقشی در لباسی  

سفید و سبد به دست از انتهای راهروی چوبی به چشمانش خورد. 

 :و آرام گفت دستش را به سمتش نشانه گرفت 

 .جاهِی، بیا این  -

ای را خداخواسته دختر که از سنگینی سبد لباس، توقف چند ثانیه 

دانست سبد را در نزدیکی ویرا به روی زمین گذاشت. با درد دستی می 

 :زنان رو به او گفتبه کمرش کشید و نفس 

 ب...بله خانم؟  -

ای  های قهوهمویرا صورتش را از نظر گذراند. دارای پوست سفید و چش

ها و بینی کوچک بود و موهایش کامالً درون روسری سفید  روشن، با لب 

رنگش قرار داشت. اما این بررسی چهره او را به جایی نرساند، چون در 

یافت؛ اما باز دلش را به دریا زد و ای آرایش هم نمیصورتش، حتی ذره

 :گفت
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 لوازم آرایشی نداری؟  -

، با حرف ویرا گرد شد. سری با حیرت تکان ای آن دخترهای قهوهچشم

 :داد و گفت

 .خانوم، من فقط پونزده سالمه -

 :معنایش اخمی کرد و گفتویرا با شنیدن حرف بی 

لوازم آرایشی چه ربطی به سن و سال داره؟ دختره هفت ساله هم   -

 !کنهآرایش می

 :و بعد با تردید اضافه کرد

 یعنی، هیچ چیزی نداری؟  -

 :تند به سمت چپ و به سمت راست تکان داد و گفتسری 

 .من نه، ولی خواهر بزرگم داره -

 خواهر بزرگت کجاست؟  -

 :دختر دو دستش را به جلو گره زد و آرام گفت

 .خونه -
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های سرباالی آن دختر به اخم ویرا غلظت داد. با حالی که در جواب

 :معرض کالفگی قرار داشت پرسید

 ؟ تون کجاستخب، خونه -

 :تر از صدای قبلش گفتدختر سر به زیر انداخت و آرام

 .یکم دورتر از عمارت و یکم دورتر از خوابگاه خدمتکارها -

ای که به عمارت قرار داشت، عمارت خالی جلویی بود و ترین خانهنزدیک

ی پشت عمارت که مخصوص استراحت خدمتکارها بود. با وجود خانه

 :این دو، شکاک گفت

 تون مگه کجاست؟خونه نزدیک عمارتن، خونهفقط دو  -

 .ی کشافکنار مزرعه -

 بشنود  ویرا با یادآوری مکان آن مزرعه، زیرلب جوری که آن دختر

 :غرید

 ی کشاف میگی نزدیک؟ تو به اون میگی نزدیک؟ تو به مزرعه -

هایش آن مزرعه با عمارت، نزدیک یک کیلومتر فاصله طبق دانسته

 :کمال تعجبش دختر گفتداشت. اما در 
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کنم. همیشه از نظر  من هر شب مسیر خونه تا مزرعه رو با پا طی می -

 .خودم نزدیکه

 :ای فرو کشید. سری تکان داد و گفت با شنیدن این حرف، خشمش ذره

ای از خدمتکارها رو سراغ نداری که لوازم آرایشی باشه، ولی کس دیگه -

 داشته باشن؟ 

 :د و به آهستگی گفتتر شدختر به او نزدیک

 خواین برم ازشون بپرسم؟می -

 :ویرا تند سری تکان داد و گفت

 .برو بپرس، ولی نگو که من خواستم -

دختر تأیید حرفش را با تکان دادن سرش اعالم کرد. سبد لباس را از 

 :روی فرش بلند قرمز رنگ برداشت و گفت

 .گردممن زود برمی  -

 :ویرا لبخندی زد و گفت

 .ازت ممنونم -
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تحمل، اش را، حدود هفت بار طی کرده بود و بی مسیر اتاق بیست متری 

 کشید. همیشه ایناش را آرام می های صورتیبا سر انگشتانش پوست لب 

 .آمدعادت، وقتی استرس و تشویش داشت، ندانسته به سراغش می 

از  ای به در اتاقش کوبیده شد که با شتاب به سمتش رفت و در را بتقه

 :کرد. دختر با لبخند یه پالستیک مشکی مقابل صورتش قرار داد و گفت

 .ی کامل آوردمبراتون یه مجموعه -

 :نمایی زد و با ذوق گفت ویرا لبخند دندان 

 !خیلی ازت ممنونم -

 :و به محیط راهرو نگاه گذرایی انداخت و رو به دختر گفت

 .بیا داخل تا کسی ندیدتت -

خل آمد که سریع در اتاق را بست و در مقابل  دختر با تعجب به دا

 :های پرسشگر دختر گفتچشم

کارم زیاد خوشش بیاد، اگه هم بفهمه تو کمکم گمون نکنم بابام از این -

 .کردی ممکنه برات بد بشه

 :دختر متفکر سری تکان داد و گفت
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خب اگه پیمان خان از این کارتون راضی نیست، چرا انجامش  -

 دین؟ می 

رنگش را به روی میز آرایشی سفیدش گذاشت و ی مشکیویرا کیسه

 :گفت

قدر کنش باشم. اینخوام اون دختر کوچولوی حرف گوشدیگه نمی -

 بودنم خوب این از داره  کم  -کنم کمآروم و خوب بودم که حس می 

 !میشه استفاده سوء

دیدن اش خالی کرد و با تمام محتویات کیسه را به روی میز آرایشی

های زیبایشان، لبخندی به روی لبش نشست. اما آن دختر و لعاب رنگ

 :کرداش کاسته نمیهمچنان از پرحرفی

 .اما باز هم اون پدرتونه خانوم -

اش را از روی سرش برداشت و به  ای کشید و روسری ویرا پوف کالفه

بل  اش را بلند کرد و مقا ای میز مطالعه روی تختش انداخت. صندلی قهوه

 :میز آرایشش گذاشت. از آینه به آن دختر مردد نگاهی انداخت و گفت

 کنی یا نه؟خیال شو، کمکم می حاال پدرم رو بی -
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 :هایش گفت دختر لبخندی زد و با ذوقی پدیدار در چشم

 !چرا که نه -

های متنوع  و با ذوق به میز آرایشش نزدیک شد و خیره به لوازم آرایشی

 :گفت

 شون شروع کنم خانم؟ از کدومخب، اول  -

  اشگونه به آرام را دستش. دوخت چشم صورتش  به آینه    ویرا از درون

 گز -گز کمی هنوز و بود  شده قرمز پدرش، ی کشیده  جای  کرد، نزدیک

 :گفت آرام و  زد آورشعذاب شب تلخی به لبخندی . کردمی 

 .از کرم پودر شروع کن -

گلدان کوچک سبز رنگی به روی میز  رنگ که در درون   گل رز مشکی 

بزرگ ناهارخوری قرار داشت، ابروهای ایهام را در هم تنیده بود. لب به  

 نظر بقیه  آشامیدن و خوردن به  تنها و  ی مقابلش نزدهخورشت قیمه

 .بود کرده

نوشین نگاهش را بر او نهاد و با دیدن بشقاب پرش، لبخندی به رنگ 

 :تصنع زد و گفت
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 خوری؟ ایهام، چرا غذات رو نمیپسرم  -

گشته و ناآشنا بود. به راستی که مادرش در ای گمبرایش واژه "پسرم"

به حرف نوشین زد و   خندی بازیگری، زبانزد همگان و عام بود. ایهام نیش 

خواست در جواب به سؤال نوشین، زهرکالمش را به رخ او بکشد که 

هم خوردن چنگال و  صدای سالم بلند و پر سرور ویرا، صدای بر

 .های افراد جمع را، به سکوت مطلقی رساندقاشق

ی ویرا چشم دوخت. لباس بلند و کردهایهام متحیر به صورت آرایش

هایش قرار داشت،  روسری قرمزش، با رژلب قرمز و پررنگی که بر لب 

 .کردهارمونی زیبایی را ایجاد می

تر از هر زمانی  رشت اش د ای تیرههای قهوه با خط چشمی نازک، چشم

هایش را رنگ، گونه ای به رنگ صورتی کم شد و رژگونه دیده می 

 .کشیدتر و زیباتر به رخ می برجسته

های ایهام شد، اما به راحتی نگاه  اختیار لبخندی عمیق، مهمان لب بی 

ی برادرانش به روی او سوق داده شد. نوشین نگاهی پر اکراه های خیره

 :انداخت و با تکان دادن سر گفتبه ویرا 

 .چه عجب ویرا خانم، سعادت دیدارتون نصیبمون شد -
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هایش کشیده بود،  ای که از عمه و پسرعمهبا وجود پنج سال دوری 

دانست تری داشت. اما ویرا از کجا میتر و صمیمانهانتظار برخورد مناسب 

 اش، چندان به دل نوشین خوش ننشسته بود؟که چهره 

ی پیمان هم از دیدگان ویرا دور نمانده بود و با شرمی دخترانه، هغرچشم

 :به روی صندلی کنار نوشین نشست و با لبخند در جواب او گفت

 .هام کمی سختم بودجان، دل کندن از کتابمتأسفم عمه -

تفاوتی قاشق حاوی برنج را به دهانش نزدیک کرد و آرشام به  آرسام با بی 

 :گفت ی حرف نوشین  دنباله 

 !جان خونی دخترداییپس، کتاب هم می  -

 .ی ویرا نثار کردکردهی اخماش چشمکی به چهره های مشکیو با چشم

ویرا شرمگین سرش را به زیر انداخت و روسری را بیشتر به روی موهای 

اش کشید. زیرچشمی به پدرش نگاهی کرد و نگاه  زدهخرمایی بیرون

خودش نیاورد. دستش را به سمت  سرشار از اخم او را به روی 

ها را برداشت و مقابل  های سفید روی میز برد و یکی از آنبشقاب

 .خودش به روی میز گذاشت
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کفگیر را بلند کرد و کمی از برنج سفیدِ توی دیس را برای خودش  

هایش، مشغول خوردن شد؛  کشید و بعد از ریختن خورشت بر روی برنج

. بعد  کردیادی را بر روی خودش حس میهای سنگین زهر چند که نگاه 

 :از دقایقی سکوت، باألخره صدای شادمان پیمان بلند شد 

کار های عزیزم ماشاهلل چه بزرگ شدن. حاال چیخب، خواهرزاده -

 کنن؟می 

از جانب پدرش متعجب به او خیره شد.   "عزیزم"ی ویرا با شنیدن کلمه

کرد. ویرا آخرین باری ل می العاده عمزبانی فوق قدر در چربپیمان چه

ی عزیزم را نسبت داد یا کنار اسمش میم مالکیت گذاشت  که به او کلمه

 .دانست در خاطر داشته باشدرا بعید می 

 کنی ایهام، درسته؟ی آگاهی کار می شنیدم توی اداره -

ویرا نگاه پیمان را دنبال کرد و به شخص مقابلش رسید. با خود گفت،  

 !کندقدر با پنج سال پیشش فرق می ست؟ چهاین پسر ایهام ا

ریش بود، موهایش صاف و لخت، چشمانش کمی صورتش گرد و بی

ی ایهام زد و سرش اش استخوانی؛ ویرا لبخندی به چهره کشیده و بینی 

 .به زیر افتاد
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ایهام سری تکان داد و با لبخند برای پاسخ دادن به پرسش پیمان نفس  

 :اش گذاشت و بلند گفترا به روی شانه گرفت، که آرشام محکم دستش

 !بله دایی جان، برادر کوچیکم سرگرد این مملکته -

های ویرا با اخم ریزی نگاهش را به سمت آن فرد سوق داد. مگر خنده 

توانست از یاد ببرد؟ با وجود پنج تر آرشام را می های کریهکریه و نگاه 

برایش تازگی داشت اما   ی ایهامشده  ی پختهسال دوری و دوستی، چهره 

 :کنان گفتای هم تکان نخورده بود. ویرا زمزمهی آرشام، حتی ذرهچهره

شاید چون اآلن دیگه نزدیک به سی و پنج سال سن داره، مگه چیزی  -

 هم توی صورتش برای تکون خوردن وجود داره؟ 

 :لبخند عمیقی به روی لبش نشست و گفت

 واقعاً گفتم تکون خوردن؟  -

وار ویرا نگاهش را به سمت او سوق داد که ایهام با شنیدن صدای زمزمه

ویرا سریعاً نگاهش را به سمت بشقابش کشید و صدای آرسام، نظرش را  

 :به خود جلب کرد

 .آره، ایهام سرگرده و من هم یه جواهرفروشی توی باالشهر تهران دارم -
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و حواسش به سمت   ی آرسام بودبار زمان وارسی چهرهاز نظر ویرا این

جا بود که هنوز هم اش اینناک او کشیده شد. جالبی ی خنده چهره

های میشی و ی شیرین را داشت، هنوز هم همان چشمهمان چال گونه 

موهای خرمایی روشنش را داشت، الحق که از بین برادرهایش، هنوز هم  

 .جذابیتی از همه واالتر داشت

ود به قصد خودنمایی به پیمان نگاه  روهامی که در کنار آرسام نشسته ب

 :کرد و گفت

 .من هم یک والیبالیستم دایی پیمان -

 !ها و کارهای شرافتمندی به، چه شغل به -

بار دیگر کنترلی به روی حرکات لبش نداشت و پوزخندش، به  ویرا این

خوشی روی لبش اقامت کرد. برایش جالب بود کسی که خون اصیل این  

طور عبارت هایش وجود دارد، چهها و شاهرگویرگدیده توی مشهر غم 

 زند؟هایش پسوند می های خواهرزادهشرافت را به شغل

البته ناگفته نمونه، پسر کوچیک و عزیزم ایهام، تازه از ماموریتش توی  -

 .اندونزی برگشته
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ویرا سرش را به سمت نوشین که در کنارش بود برگرداند. موهای  

اش ن، به روی چشم چپش ریخته شده و آرایشی شرابی نوشیشده رنگ

هایش هم  ای رنگش همسان کرده بود. حتی پلکرا با مانتوی بلند قهوه 

 .اش توسط ژل، برجسته و پر شده بودعمل شده و گونه 

جا آمده  آرایش و لباسش، مهری برای مدرک جایی بود که ازش به این

، به او خوب ساخته بود. ویرا با خود گفت، انگار حال و هوای پایتخت

 .بود

 جدی؟ حاال چه مأموریتی داشتی توی اندونزی؟  -

ها نبود. با کار چند دقیقه  شنید اما حواسش پی آنویرا صداها را می

پیش پیمان و شکل و شمایل عمه، چراهای زیادی در سرش شکل 

تواند با وجود بیست سال سن، برای کنکور به گرفته بود. که چرا نمی

 ؟ تهران برود

گیری برای خودش را ندارد؟ چرا زمانی که از چرا حق و قدرت تصمیم 

کند، باید مزدی به اسم کشیده را دریافت کند؟ حق خودش دفاع می 

های پدرش صدای اعتراضش را خفه واقعاً چرا باید در مقابل زورگویی

 کند؟ 
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شون کمک کردم و برشون به دو تا سرگرد توی انجام ماموریت -

 .انگردوندم ایر

های خارج از کشور نمیدن، بهت تبریک میگم به هر کسی ماموریت -

 .ایهام

ویرا سرش را بلند کرد و به ایهام نگاه گذرایی انداخت. نگاهش را به 

مند به ایهام خیره بود.  ای رضایتطرف پیمان سوق داد که با چهره

 :ناگهان نوشین دستی به گلویش کشید و رو به پیمان گفت

 جان، دستشویی عمارت هنوز توی حیاطه؟پیمان -

 :پیمان با خنده از جا بلند شد و گفت

 .جان درستش کردیم، همراهم بیا تا نشونت بدمنه نوشین  -

هایی که به  اش را کمی به عقب کشید، با کمک دستنوشین صندلی 

 :گاه کرده بود بلند شد و با لبخند گفتروی میز تگیه

 .داداش، با یکی از خدمتکارها میرم دیگهخواد  نمی -

 :پیمان دستش را به سمت نوشین دراز کرد و گفت
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خوام در مورد یه موضوع مهم هم  خودم همراهت میام خواهرجانم، می  -

 .باهات صحبت کنم

ها از سالن غذاخوری به بیرون رفتند و در چوبی را پشت و هر دوی آن

ود با چهار پسرعمه که مقابلش به  سر خودشان بستند. حاال ویرا مانده ب

 .ردیف نشسته بودند

ویرا سرش را به زیر انداخت و خودش را مشغول غذا خوردن نشان داد.  

رنگی که باالی سرش قرار   تاک ساعت دیواری مشکی -به صدای تیک

ی پپسی که قلپ بطری نوشابه  -داشت اهمیتی نداد، به صدای قلپ

ی درختی که با  یتی نداد، به شاخهروهام در حال سر کشیدنش بود اهم

کرد تق هم ایجاد می -ی باالسر آرشام صدای تقوزش باد به پنجره

 .اهمیتی نداد

 :با یادآوری چیزی زیرلب گفت

 ای که کنار پنجره بود رو بشکنن؟اصالً مگه قرار نبود اون شاخه -

 !خیلی بزرگ شدی  -

« .دهندشهر ترس پرورش میدر این » 
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را به سمت صاحب صدا، که فردی جز آرشام نبود بلند کرد ویرا سرش 

 :ی حرفش گفتکه ایهام با غیظ بهش خیره شد و دنباله 

 !قدر به این موضوع اهمیت میدی تو هم که چه -

 :آرشام با دیدن حرص نهان ایهام آرام خندید و گفت

 .تر بودی بچه که بودی باادب -

های هودی روی میز کوبید. آستین روهام بطری خالی نوشابه را تقریباً به 

 :رنگش را بیشتر به روی دستش کشید و گفتآبی

 !مثالً اول تابستونه، ولی چه سرده -

 :آرسام غذایی که درون دهانش بود را آرام قورت داد و گفت

 .؛ ظهر گرمه، شب سردطور بوده همیشه همین -

آمیز زد و شیطنت روهام سری تکان داد و به ویرا خیره شد. لبخندی  

 :گفت

 ی کنار قبرستون وجود داره؟میگم، هنوز اون خونه -

 :نگاه ویرا رنگ تردید گرفت. مردد سری تکان داد و گفت
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 طور؟ آره، چه -

هایش گشود و سوال آمیزش را بیشتر به روی لبروهام لبخند شیطنت 

جواب گذاشت. سرش را به سمت چپ و صندلی آرشام  ویرا را بی

 :چرخش داد و گفت

 آرشام، بریم به اون خونه یه سر ریزی بزنیم؟ -

اش کج کرد و اخم کرده ای آرشام پارچ آب را به سمت لیوان شیشه 

 :گفت

 که چی بشه؟ -

و آب به آرامی از پارچ خارج شد و جاذبه آن را به درون لیوان هدایت  

 .کرد و صدای دلپذیر برخورد آب با لیوان، روحش را تازه کرد

جا جا بمونیم، بعد به اهالی شهر بگیم اونبریم یه شب تا صبح اون -

ها تا چهل روز نرن سمت اللهی دیدیم تا مردم شهر مثل قدیمبسم 

 .قبرستون

های سفید و ردیفش نمایان نمایی زد که دندانآرشام لبخند دندان

 :ای از آبش را نوشید و گفتشدند. بدون نگاه کردن به روهام جرعه
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توی شهر ترس پرورش بدیم که چی بشه؟ که دوباره مامان مثل   -

 هایی که بچه بودیم دعوامون کنه؟ زمان

 :و کمی با صدای بلند خندید و روهام در جوابش با خنده گفت

ندازیمش تقصیر  کی گفته مامان قراره ما رو دعوا کنه؟ مثل همیشه می  -

 .ایهام

ایهام، قاشق و چنگالش را و همراه با آرشام با صدای بلند خندید که 

 :باشتاب درون ظرفش پرت کرد و با جدیت گفت 

پناهی نیست که تمام ی ضعیف و بی ایهام دیگه اون بچه -

 .هاتون رو گردنش بندازینآزاری مردم

و نگاهش را به سمت آرشامی که در چپ و روهامی که در راستش بود 

 :گردش داد و تهدیدوار گفت

 !دین باشهزنین و کارهایی که انجام می که می  هاییحواستون به حرف -

کرد که کاش او هم ویرا در دلش به کار ایهام احسنت گفت. آرزو می

رسید که مقابل افراد زورگوی دورش، به این ای میمثل ایهام به مرحله

 .شکل بایستد
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 .رنگ رژلبت خیلی جیغه -

سالن سکوت ویرا با تعجب به آرسام خیره شد که حرفش، دوباره درون 

های تیز ویرا دور  مرگباری را ایجاد کرد. صدای پوزخند آرشام از گوش

 :نماند و آرشام حرف آرسام را ادامه داد و گفت

 .ان با چنین شکل و شمایلی ظاهر میشنافرادی که دنبال توجه -

 :و بعد نگاهش را به سمت آرسام سوق داد و گفت

 این موضوع نشدی آرسام؟ متوجه -

رنگ ویرا نشست. با خود گفت،  غلیظی به روی ابروهای خرماییاخم 

واقعاً دنبال توجه است؟ و با یادآوری کارش به خودش قوت قلب داد و 

اش بود. اما با دیدن رفتار و عکس العملش،  ی عمهگفت، آره دنبال توجه

اش پشیمان شد، اما نباید به این شکل مورد قضاوت قرار از کار کرده

 !گرفتمی 

ی ویرا فوران این خشم تازه و جوابی کوبنده به حرف  خواسته

تفاوت آرسام، این خشم مانند آبی  تمسخرآمیز آرشام بود، اما با صدای بی

 .به روی آتش خاموش شد
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 .کرد و از دستت عصبانی بودبابات با اخم نگاهت می  -

 :و با تکان دادن سرش ادامه داد

 .آرایش غلیظت بودگمونم عصبانیتش به خاطر  -

ای لرزید. نه به خاطر اهمیت دادن آرسام به حال آن موقع  دل ویرا ذره

دانست واقعاً طرفداری بود اش؛ البته، نمی پدرش، بلکه به خاطر طرفداری 

 :یا نگرانی، اما با این حال لبخند تلخی زد و گفت

  ی پیشهم به خاطر آرایشم بود و هم به خاطر کاری که چند دقیقه  -

 .کردم

 کار کردی؟ مگه چی -

توقع پرسیدن این سوال را از جانب آرسام داشت، اما در واقع ایهام این 

های زیبای سوال را پرسیده بود. ویرا دستی به روسری قرمزش که طرح

 :خند گفتطالیی داشت کشید و با حفظ همان تلخ

کاری رو کردم که دوست نداشت، پس بهم سیلی زد و دوست  -

 .کار بهم اعالم کردرو با این نداشتنش
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حس، به او چشم دوخته بود و آرشام تفاوت و بیآرسام با نگاهی کامالً بی 

هایش بود را حفظ کرده و روهام همچنان آن پوزخند مزاحی که روی لب

اش گذاشته بود. اما از بین این چهار حوصله به زیر چانه دستش را بی 

 :برادر، فقط صدای ایهام بلند شد 

 چرا از گفتن کارت طفره میری؟ -

های روح ایهام، با قاشق، برنج ای رنگ بیهای قهوه ویرا مقابل چشم

کرد. اما باز در جواب حرفش جا می سفیدی که درون ظرفش بود را جابه

 :ای باال انداخت و گفتشانه 

کنم گفتن کارم، فرقی به حال افرادی  دونم، شاید چون حس می نمی -

 .الن هستن ندارهکه درون این س

ایهام قاشق و چنگالی که درون ظرف انداخته بود را دوباره به دست  

 :گرفت و گفت

های همه چه وجود داشته باشه و چه وقت فرقتو کارت رو بگو، اون -

 .کنهوجود نداشته باشه، خود به خود به روز پیدا می 

 :ارتباط به سوال ایهام گفتویرا لبخند حزینی زد و بی 
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ام، یک نقطه  گفت من تمام شدهی قشنگ دیده بودم که می یک جمله -

 .کنارم بگذارید

 :آرام خندید و خیره به رومیزی قرمز رنگ گفت 

 !ها و از جمله خود منهکنم حکایت خیلی احساس می -

 :صدای متعجب روهام بلند شد

 نقطه؟ -

 :ویرا بدون نگاه کردن به روهام سری تکان داد و گفت

 .هآره نقط -

 :اخم ریزی کرد و ادامه داد

تونم صدتا جمله کنم از همین نقطه میدونم ولی احساس مینمی -

 .وصفی دربیارم

 :اش گذاشت و گفتآرام دو انگشت دستش را به روی شقیقه 

همین نقطه کلی سوال توی ذهنم به وجود میاره: یه رمانی که نزدیک   -

 پونصد صفحه داره، چندتا نقطه داره؟
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سرش را بلند کرد و نگاهش را بین هر چهارتا برادر گردش داد و   ناگهان

 :با لبخند گفت

 تا حاال به این موضوع دقت نکرده بودین، نه؟  -

آرشام اخمی کرد و روهام دستش را مشت کرد. دست مشت شده را به  

اش را بگیرد. اما آرسام، با نگاهی روی لبش گذاشت تا جلوی خنده

برانداز کردن ویرا بود، که باعث شد ویرا حرفش را نیمه کنجکاو در حال 

 :اش بدهدتمام نذارد و ادامه

یک تئوری هست که میگه سرنوشت ما از قبل نوشته شده، خب   -

 نویسندش کی بوده؟

 :با خنده جواب سؤال خودش را داد و گفت

 .خدا  خب معلومه، -

هایی ریز شده  چشمو به صندلی چوبی میز ناهارخوری تکیه زد و با 

 :گفت

خب به نظرتون توی سرنوشتی که خدا خودش واسه من نوشتتش،  -

 چندتا نقطه گذاشته؟ اصالً آخرین نقطه رو چه زمانی گذاشته؟ 
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آرشام از جا بلند شد و به محض بلند شدنش روهام هم از جا برخاست.  

 :ای ساختگی کشید و رو به ایهام و آرسام گفتروهام خمیازه

خیر برادرهای عزیزم. امیدوارم تا آخر شب به آخرین ن به شبتو -

 !تون نرسیننقطه 

 :ویرا ناگهان با شتاب به روهام اشاره کرد و گفت 

 !ی آخردقیقاً، نقطه  -

های گرد شده نگاهش کرد که ویرا دستش را پایین  روهام با چشم

 :انداخت و گفت

ی داستان خودمم.  جملهمن هم اآلن فقط دنبال آخرین نقطه و آخرین  -

کنند؛ همون همون جمالتی که مرگ حتمی خودم رو به وضوح بیان می 

کنند، همون جمالتی که بیشتر از هر چیزی من رو به پایان نزدیک می

 !هادار، همونجمالت نقطه 

 :ای عاقل اندر سفیه سری تکان داد و گفت روهام با چهره 

 !ع حرف زدنت رو نهطرز حرف زدنت رو دوست دارم، اما موضو -

 :و به سمت در قدم برداشت و با صدای بلند گفت
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 !فعالً -

اتفاقاً ویرا انتظار این استقبال کم از حرفش را داشت. نگاهش را به  

اش ایستاده بود آرشامی که هنوز مانده بود و دست به سینه کنار صندلی 

 :رفته ادامه دادگرفت و با صدایی تحلیل

سرنوشت یک شخص، غمگین نوشته شده. چون ولی همیشه، پایان  -

مونه؛ پس نتیجه  پایان همیشه مرگ بوده و همیشه هم همون می 

 .انگیز دوست دارهگیریم، خدا پایان غممی 

 :آرشام پوزخندی زد و سر به زیر انداخت، اما ایهام با لبخند گفت 

 !خب، ادامه بده -

کند؟  وض می ویرا از خود پرسید، مشخص بود که دارد موضوع را ع

 ی کافی منحرف کرده است؟ شان را از موضوع اصلی به اندازهذهن

 :اما با وجود این سؤاالت ذهنش، سری تکان داد و گفت 

 . ...بینیتو خودت یک سریال می  -

 :ای باال انداخت و گفتو با یادآوری چیزی شانه 
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خونی؛ آخرش همون نویسنده میاد و شخصیت  اصالً یک رمان می  -

بره. خب این چقدر عصبیت داستان رو به آغوش مرگ فرو میاصلی 

کنه؟ از دست نویسنده شاکی نمیشی؟ از دست اون کارگردان چی؟ می 

 کنی؟ازش انتقاد نمی

 :آرشام پرسشگرانه گفت 

 ای؟ نکنه دنبال عمر جاودانه -

ای بار نوبت ویرا بود که پوزخندی به جهالت آرشام بزند. ویرا چهرهاین

 :خود گرفت و در جواب سوالش گفتجدی به 

 . ...امگم دنبال عمر جاودانهنمی -

 :خند ادامه دادو با زدن یک تلخ

اتفاقاً من همیشه دنبال پایانم. اگه دقت کرده باشین، داخل هر رمان و  -

دن. یک  وقت آخرِ آخر داستان رو نشون نمیداستان یا حتی سریال، هیچ

انگیز  های هیجانکنه؛ داستان روایت میرمان، میاد زندگی دو شخص رو 

کنه و وقتی که چیزی برای تفسیر کردن وجود  و عاشقانه رو تفسیر می 

 .رسهنداشته باشه، اون رمان به پایان می
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 :شد افزودکم داشت توسط بغض احاطه می -با صدایی که کم 

این سرگذشت منه. دیگه توی داستان من، دیگه هیچ چیزی واسه  -

 !دن وجود نداره؛ پس به پایان برسونینش برهتفسیر کر

 :و با گفتن این حرف از جا برخاست و آرام گفت

 .ی آخرم، خطاب به خدا بودجمله -

ای خندان وارد شد و ویرا خواهرش با چهره در باز شد و پیمان به همراه

 :با صدایی که تن کمی داشت گفت

 .خیرتون بهشب -

هایش اند و از سالن به بیرون رفت. چشمو منتظر دریافت هیچ جوابی نم

را بست و نفس عمیقی کشید. با یادآوری جمالت آخرش لبخندش 

 :شکل گرفت و عمیق شد. خودش را تحسین کرد و گفت

 !الحق که توی بحث عوض کردن حرف نداری  -

« .دهنددیگر غم هدیه میجا مردمانش به همدر آن  » 

*** 
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ای رسیده بود که غیرقابل انکارش، به مرحلهآرامش ویرا با وجود استرس 

هایی که قرار بود خواست از قلبش گریز کند. مغزش برای حرفانگار می 

 .کندبینی خوبی نمی شک پیش به زودی از دهانش خارج شود بی

هایش را باید به چه شکلی بیان کند که به جای  دانست حرفحتی نمی 

 !و واقعاً کار کنندتأثیرات منفی، تأثیرات مثبت بگذارند 

ای به در چوبی  اش را به در نزدیک کرد و تقهشده  با تردید دست مشت

  به را  ای نقره  ی دستگیره   اتاق زد. با شنیدن صدای »بفرمایید« پیمان،

 پشت از را در اتاق، به  شدنش وارد با و  کرد باز را اتاق در  و فشرد پایین

 .بست

دیواری اتاق کارش، درحال خوردن فنجان ی بزرگ و پیمان پشت پنجره

گاهش بود. مثل همیشه، یک کت و شلوار مشکی شیک به ی صبح قهوه 

تن کرده بود و با اقتدار به طبیعت شهرش دیده دوخته بود. با نشنیدن  

 :صدایی از جانب ویرا سرش را برگرداند و با دیدنش اخم کرد و گفت

 زنی؟چرا سه ساعته حرف نمی -

اش را فریاد زد اما باالجبار، لبخندی به شکل های نگفته حرفدر دلش 

 :فیک زد. سری به چپ و راست تکان داد و گفت
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 تونم باهاتون چند دقیقه صحبت کنم؟می -

حوصله به  پیمان نگاه گذرایی به لباس بلند سفید رنگش انداخت و بی 

 اش را به روی میز گذاشت وسمت میز تمام چوبش رفت. لیوان قهوه 

ی کنار میزش نفره های چرم مشکی تکخودش هم روی یکی از صندلی 

 .نشست

ی شکل صندلی خودش بود با دست اشاره به صندلی مقابلش که هم 

تر کرد و به روی آن مبل  اش را پر رنگکوتاهی کرد. ویرا لبخند مصنوعی 

 :های دستانش را درون هم قفل کرد و گفت مقابلش نشست. انگشت 

 .خواستم راجب دیشب باهاتون حرف بزنم می راستش  -

جا کرد و ابروهای پیمان باال پرید. خودش را کمی روی صندلی جابه 

 :بااخم گفت 

 دیشب، برات شب خوبی نبود؟ -

ویرا سرش را پایین انداخت. ترجیح داد نه پوزخند بزند و نه زهرخند،  

برند.  ی کدام در مقابل پیمان کاری را از پیش نمدانست هیچچون می
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های پیمان، با همان لبخند  بنابراین سرش را باال گرفت و برای محو اخم

 :غمناک، آرام گفت

 .هیچ شبی با حضور توی این شهر خوب نیست -

ای به او انداخت. سرش را به سمت دیوار  حوصلهپیمان نگاه بی 

 :ایش برگرداند و بدون نگاه کردن به او گفتشیشه 

ها  ی همین شهری، باید با وجود تمام خوبیدهچه بخوای چه نخوای زا  -

 !هاش بایستیهاش کنار آدمو بدی 

خواست ادب را زیر پاهایش  ها را بشکند. نمی خواست حرمتویرا نمی

خواست،  خواست احترام را از یاد ببرد. با این که نمیلگدمال کند، نمی

 :کرد کارها انجام شدند. با غیظ زیرلب زمزمهاما خود به خود این

های طور شما به مرده هایی که راه میرن، چه این شهر پر شده از مرده -

 متحرک میگین آدم؟ 

اش را شنید سرش را به سمت او برگرداند و ی آهستهپیمان که زمزمه 

 :بااخم گفت 
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ای، مهم اینه یه خان مرده باشن، متحرک باشن، یا هر کوفت دیگه  -

 .باالسرشون دارن، خانی که من باشم

های پیمان، مغزش طغیان را راهِ چاره کرد. ویرا از جا بلند شد و با حرف 

 :بلند و عصبی گفت

یکی بیاد به من بگه شهر باالی ما خان داره یا شهردار؟ یکی بیاد به   -

من بگه اآلن دیگه خان وجود داره یا شورای روستا و شهردار؟ یکی بیاد  

 . ...به من بگه

 :ید و آرام گفتپیمان ناگهان وسط حرفش پر

ها شهر خودِ چیزهای مسخره هیچ کاری ندارم. شهر اون من با این  -

 .خودشونه و شهر من، متعلق به خودِ من

ها بار با خود تمرین هایی که دههیچ شکی در این نبود که ویرا حرف

ها را رها کرده بود را در کسری از ثانیه از یاد برده بود؛ پس آن حرف

 .نوعی فرمان مذاکره را خودش به دست گرفتکرد و به 
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کنم، عمه که قابل اعتماد و ساکن پایتخت بابا، من با عمه صحبت می  -

که هست، برگشتنی همراهشون میرم، کنکورم رو میدم و میام تا ابد وَرِ 

 .شینمدل خودت می

ها را تنها  دروغ واقعاً با نوشین صحبت کرده بود؟ معلوم است خیر! این

اش را از روی آورد. پیمان فنجان قهوه امتحان پیمان به زبان می  برای 

 :ای از آن را نوشید و گفتمیز برداشت، جرعه

 اگه قبول شدی چی؟ -

ای بست و با باز کردنش، قطره اشکش، با  هایش را ذرهآلود چشمویرا غم

های چشمانش رد شد و به پارکت چوبی برخورد سرعت از حصار پلک

نترل بغضش نفس عمیقی کشید و با لحنی شبیه به ناله کرد. برای ک

 :گفت

کنم، با هیچ بنی  بابا، به خداوندی خدا توی دانشگاه هیچ غلطی نمی -

کنم، پوشش  کنم، هیچ کاری جز خوندن درس نمیآدمی صحبت نمی

 .کنممناسبم رو همیشه حفظ می 

 :اش گفتپیمان پوزخندی زد و خیره به قهوه
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 .هات دیدمبت رو دیشب جلوی عمه و پسرعمهآره، پوشش مناس -

ویرا با تنفر نگاهش را از او گرفت و به نور آفتابی که از پنجره به داخل 

ی تلخ توی شد دوخت. به راستی که اخالق پیمان، حتی از قهوه وارد می

 .تر و لحنش، از همیشه سردتر شده بوددستش هم تلخ

ی کافی افتضاح هست، برو دازه امروز سالگرد مرگ مادرته، حالم به ان -

 .ترش نکنبیرون و از این افتضاح 

ویرا اخمش را تجدید کرد. از خود پرسید، پدرش از کدام حال افتضاح  

ی مشکی پیمان نگاه کرد و زیرلب  زد؟ به موهای رنگ شده حرف می 

 :جوری که پیمان نشنود گفت

 .مون رفتمامان زیر مشت و لگدهای تو، از پیش  -

شاید اگر جرأت به زبان آوردن این جمله را داشت، همه چیز بهتر از 

 .رفتاینی که بود، پیش می 

اما با یادآوری حرفی که پیمان در رابطه با مردم این شهر زده بود، تک  

 :هایی مملو از اشک، گفتای کرد و با چشمخنده 
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وقتش   زنی که به هایی رو به سینه می فهمم بابا چرا سنگ آدممن نمی  -

 زنن؟همون سنگ رو به سرت می 

 :گفت  بود، رفتن باال  درحال تنش کم -کم  که صدایی  با  پیمان

قدر تمرین کردم تا وقتی که تو اعصابم راه میری ویرا اگه بدونی چه -

 !خودم رو کنترل کنم و نکوبم تو دهنت

اش را به روی میز کنارش کوبید و صدای ترک  ی خالیفنجان قهوه 

 .قدر واضح به گوش ویرا رسیدخوردنش چه

حاال هم خودت با یه عرض پوزش صحنه رو ترک کن و اعصابم رو  -

 .راحت بذار

 :ویرا با صدایی غیه مانند گفت

 ی تولد من؟ هدیه تولد من شد غم؟ شد کوبیدن به صورت؟ اینه هدیه -

بردار و از انتظاراتت بیش از حد باالست، هم خودت و هم انتظارت رو  -

 .اتاق کارم گمشو بیرون

 :ویرا ناگهان فریاد زد

 !بابا -
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  سمتش به را اشاشاره  انگشت  پیمان از تن بلندش متعجب شد که ویرا

 :گفت و گرفت

یه خشم بزرگ توی دلم جا گرفته، به وقتش برسه غوغا که نه، بلکه  -

 !کنه؛ این رو یادتون باشهویران می

های متعجب پیمان گرفت و به سمت در رفت که چشمو نگاهش را از 

 :صدای بلندش را شنید 

 هِی، کجا؟ -

 :ای گذاشت و بلند گفتی نقره ویرا دستش را به روی دستگیره 

 .پیش پدربزرگی که بیشتر از بابام درکم کرد -

 .به قصد خارج شدن دستگیره را پایین کشید

 !صبر کن -

باز شدنش آن را به سمت جلو هل  دستگره را به پایین کشید اما برای 

نداد، دستگیره را رها کرد و سرش را برگرداند که پیمان را ایستاده و 

دست به جیب دید. پیمان نفس عمیقی کشید و به مبل جلویش اشاره 

 :کرد و گفت
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 .بشین، باهات حرف دارم -

« .خونشان هراس دارندجا همه از همدر آن  » 

خوری آن را آبلیمویش ریخت و آرام با قاشق چای پودر را درون شربت 

اش را به روی قلبش گذاشته بود و از  به هم زد. مرد دست چروکیده 

 .های آن زن، دچار شوک بزرگی شده بودحرف

ای از آن  توانست حتی ذره ، نمیهایش را بپذیردتوانست سخننمی

ده بود و از  ها را به خود بقبوالند. پیچک دردی به دور قلبش پیچیحرف

 .کرددرد، تنها ناله می 

. مرد با  زن با خونسردی شربت حاوی پودر را به دهان مرد نزدیک کرد

و با   دیدن این حرکت زن، با خشم لیوان زرد رنگ را از دست او کشید 

 :اش، غضبناک گفتگرفتهصدای خش

 !تونم انجامش بدمخودم می -

. زن لبخندی از روی پیروزی زد و  ای از لیوان را نوشید مرد ناغافل جرعه 

ی قرمز رنگ، مقابل مرد نشست. مرد که نفره روی آن مبل سلطنتی تک
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نفس افتاده بود چشمانش را کمی بست و نفس   -تنگی به نفس از نفس 

 .عمیقی کشید

زن با لبخندی موذیانه به او خیره شد و پای چپش را میزبان پای 

بش برداشت و نگاه پر از دردش را  راستش کرد. مرد دستش را از روی قل

 :به آن زن سوق داد. نفس عمیقی کشید و به سختی رو به آن زن گفت

 !نوشین، قرار نبود وارد این جریان بشی -

ی نوشین نشست. تنها چند ثانیه به  های رژ زدهپوزخندی به روی لب

 روی مبل نشسته بود که ناگهان از جایش بلند شد و به سمت پنجره 

ای! ی پنجره، سیاهی شب بود. اما آن هم چه منظرهرداشت. منظرهقدم ب

توان دید، و نه دگر رو را میهای عمارت روبهدر این سیاهی، فقط چراغ

 !هیچ

ای ذهنش به سمت حرف مرد رفت. واقعاً نباید وارد این  اما نوشین لحظه 

بار نها بود که منتظر چنین روزی بود. زیرا ایشد؟ اما مدتجریان می

 .دیدثمر نمیهایش را بی دیگر تالش

در سبد تیرهایش تنها یک تیر مانده بود؛ تنها تیرش را زهرآگین کرده 

بود و به خودش قول داده بود که هر کسی صد راهش شود را با همان 
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تیر هدف گیرد. مهم نیست چه کسی باشد، چند نفر باشند یا حتی چه 

 .تیرها آماده بودندقصدی داشته باشند! به هر مِنوال، 

های سرخش به نوشین خیره شده بود، ناگهان تمام مرد که با چشم 

هایش به شمار افتاد و قلبش بیشتر از رنگ سیاه شد. نفس دنیایش هم 

اش کوبید؛ گویی قلبش، قصد آزاد شدن از قفسه هر زمان در سینه

 .اش را داشتسینه 

. افتاد  زمین  به چرم مبل آن  روی  از و کشید  ناگهان با رنج بلند فریادی 

  در ریشتری  هشت ای زلزله  بدنش در انگار بود، افتاده لرز به  بدنش تمام

 سیاهی  ای لحظه را چشمانش انگار  شنید،نمی صدایی. بود وقوع حال

 .بخشیدرفت و دوباره نور در چشمانش به خودش وسعت می گمی 

. کردای روشن میلحظهای خاموشی و ها را لحظهانگار که کسی چراغ

ها را گرفت و هی آنهایش را هی با دو دست می انگار که کسی گوش

ی مرگ باالی سرش ایستاده بود و با لبخند  کرد. انگار که فرشته رها می 

 .نگریستبه او می 

توجه به حال او، لبخند به لب تنها به او خیره بود. ناگهان اما نوشین بی 

 .سام با ترس به مرد خیره شددر به سرعت باز شد و آر
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سریع به سمتش خیز برداشت و زانوهایش را به روی زمین گذاشت و 

کنار او نشست. با هر دو دستش، تن او را تکان داد و با صدایی  

 :مانند گفت بغض 

 بابابزرگ، حالتون خوبه؟ -

 :نوشین در نقشش فرو رفت و با لحنی زارمانند گفت

 !بودن پ...پدرجان که تا االن خوب -

های پدربزرگش  کتاب آرسام بلند شد و کتابی با جلد قرمز رنگ از قفسه

برداشت. کتاب را در دهان او گذاشت تا مبادا زبانش را گاز بگیرد. با اخم  

به مادرش، نوشین چشم دوخت و با چشمانی پر از اشک، معترضانه 

 :فریاد زد

 !مامان، چه بالیی سرش آوردی؟ -

ای،  نگش را باز کرد. با دیدن عروسک پارچهای ردر چمدان قهوه

لبخندی زد و آن را آرام بلند کرد. سرش را به سمت روهامی برگرداند 

که به روی تخت، باالی پریزی که موبایلش را با آن به شارژ زده بود دراز  

 .کشیده و در حال بازی کردن با موبایلش بود
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عروسک را دور  از نبودن حواسش به او اطمینان خاطر پیدا کرد و

رنگی کشید که ناگهان روهام عروسک را از دست او  ی مشکیپارچه

 :کشید و خیره به آن گفت

 ایه؟ این دیگه چه کهنه  -

ایهام نفسی از روی حرص کشید. از روی زمین بلند شد و عروسک را از  

 :دست روهام به بیرون کشید و با خشم گفت

خودشون بود، اآلن صدتا مشکل اگه مردم همیشه سرشون تو کار  -

 .جنگ، اعتیاد و اختالف طبقاتی توی دنیامون نبود

 :ای کرد و گفتروهام به قصد سخره گرفتن حرف ایهام تک خنده 

 حاال جنگ یه چیزی، اون دوتا رو از کجات در آوردی؟  -

ایهام بااخم نگاهش را از روهام گرفت و به عروسک دوخت. عروسک، یک  

ای  رنگ بود. چشمانش دکمه سر با لباس و دامنی مشکی دختر کاله به 

 .به رنگ مشکی بود و لبخندش با نخ دوخته شده بود

 :روهام صورتش را با انزجار جمع کرد و گفت

 این گوله چرکه یا عروسک؟  -
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از ایهام و عروسک قدمی فاصله گرفت و با اشاره به عروسک دست ایهام 

 :گفت

 نگهش داشتی؟ هات طور واقعاً تو دست چه -

ی کرمی رنگی که  ایهام به روی صورت عروسک متمرکز شد. پارچه 

گرفتگی سیاه  ای به دلیل خاکصورت عروسک را تشکیل داد بود، ذره

شده بود. ایهام دستش را به روی همان جای سیاه شده کشید و با  

 :خند گفت تلخ

 .های صورتش، باز هم مثل قبل زیباستاما با وجود این کثیفی  -

 :ای درنگ ادامه دادو با ذره

 .ی زیبایه، دوشیزه -

 «فلش بک: هفده سال قبل»

های تمام چوب، خیره به ماهی  ایهام باألخره او را یافت. در تراسی با کف 

بود که با مهتابش، به صورت کوچک و زیبایش، روشنی ابدی بخشش 

 .کردمی 
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ماه کاملی دوخت کنار تن کوچکش جا گرفت و مانند او، نگاهش را به 

محدودیت، به سرتاسر ابر، مهتابش را بی که در آسمانی پرستاره و بی 

تاباند. ویرای کوچک، با پشت دست، کمی صورت خیسش را شهر می 

 :پاک کرد، به ایهام نگاهش را سوق داد و آرام گفت

 ایهام؟  -

 :ایهام سرش را به سمت او برگرداند و لبخند آرامی زد و گفت

 لو؟ بله کوچو -

انتظار داشت مانند همیشه، ویرا با حرفش اخم کند و با لجبازی بگوید 

صدایش نکند اما حرف ویرا، خالف تمام انتظاراتش و   "کوچولو"که 

 .یادآور دردهایش شد

 .میگن مامانم رفته پیش خدا -

با افسوس سر به زیر انداخت. ویرا عروسکش را بیشتر در بغل گرفت و با  

 :امه دادشده ادلحنی کالفه 

 کار؟ آخه رفته پیش خدا چی -

 :اش کشید و رو به ایهام، با بغض گفتدستی به لباس و دامن مشکی 
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 گرده؟چرا برنمی -

اش را به اوج رساند. ناگهان پایش را محکم سکوت ایهام، کالفگی بچگانه 

 :به روی زمین کوبید و گفت

 گرده؟ایهام بهم بگو، مامانم برمی  -

 :نگاه کردن به ویرا، آهی کشید و پاسخ دادایهام بدون 

 .گردهنه، برنمی  -

 :ای تراس گذاشت و گفتهای میله ویرا آرام شده دستش را به روی نرده

 از دستم ناراحته؟ کار بدی کردم؟ -

لبخند تلخی به روی لبش نشست. وقتی پدرش از دنیا رفته بود، همین  

انه را برای رفتن او زد و همین افکار بچگها را به خود مینهیب 

پذیرفت. اما حاال که سنی هفت ساله داشت، مانند پیرمردهای هفتاد  می 

ساله از دنیای اطرافش گریزان بود و از نحیفی و تن کوچکش، بیزار؛ با  

 :حال، سری تکان داد و با صدایی گرفته گفتاین

 .نه، خدا نمیارتش پیشت -

 :گفت ویرا با تردید با لباس عروسکش بازی کرد و
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چرا؟ مگه اون بخشنده نیست؟ خب شاید من رو ببخشه و مامانم رو  -

 .برگردونه

 :اما ایهام با شتاب نگاهش را به ویرا چرخش داد و گفت

جا جاش بهتره، به این  تو کار بدی نکردی که ببخشتت، مامانت اون -

 .فکر کن

حصار عروسک ویرا را به روی زمین گذاشت، دو دست سفیدش را در 

قد شدن با ویرای سه ساله، به روی زمین  دستانش گرفت و برای هم

 :گرفته گفت نشست و با لبخند، و صدایی بغض

زنه، دیگه الزم نیست هرشب گریه کنه، دیگه دیگه بابات کتکش نمی  -

 !جا دیگه جاش امنِ امنهخوابه، اونها با درد نمیشب 

 :اما ویرا، لجوجانه گفت

 رام الالیی بخونه؟ها بپس، کی شب  -

 :تر گرفت و مشتاق و تند گفت های ویرا را سفتایهام دست

 .خونممن برات می  -

 :ویرا اخم ریزی کرد و پرسشگرانه گفت
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 یعنی تو میشی مامانم؟  -

 :ای کرد. دستان ویرا را رها کرد و گفتخندهایهام تک

 .میشم  نه بابا، دخترها فقط مامان میشن! من پسرم، بنابراین بابات -

بلند ایهام نگاه گذرایی انداخت و  اما ویرا به لباس سفیدرنگ و آستین 

 :ایش شد و گفتهای قهوهبعد، خیره به گوی 

 .اما من که خودم بابا دارم -

 :ای فکر کرد و گفتایهام ذره

 .خب، من بابای دومت میشم  -

برداشت و با ویرا عروسکی که آن را دوشیزه نامیده بود از روی زمین  

 :خنده گفت

 خونن؟هاشون الالیی مییعنی باباها هم برای بچه -

 :ایهام سری تکان داد و گفت

 .خونمهام الالیی میآره، من اگه بابای واقعی بشم، همیشه واسه بچه -

 :از روی زمین زانوهایش را جدا کرد، به ماه نگاه کرد و ادامه داد



  

 

 WWW.98IA3.IR 80 نودهشتیا کاربر نگین حالف     –  دهداین شهر بوی مرگ می
 ممم 

زنم،  ها رو با چوب گردو نمیزنم، اوننمیوقت سرشون داد هیچ -

ذارم خواهر و  های کم توی مزرعه بیل بزنن، نمی ذارم با سن نمی

 .کنمشون نمی وقت تنبیه برادرهای بزرگترش بهشون زور بگن و هیچ

 :رخ ایهام گفت ویرا ریز خندید و خیره به نیم 

 !ای العادهچه بابای فوق -

 «زمان حال»

اق روهام و ایهام با شدت باز شد و ایهام از گذشته به  ناگهان در چوبی ات

 :بیرون رانده شد. آرشام در حالی که به تنگی نفس افتاده بود گفت

 !بابا... بزرگ... تشنج... کرده -

« .ها عزای محبت دارندشب » 

آلود کرده بود. ویرا حتی  صدای گریستن نوشین، فضای خانه را غم 

نداشت، زیرا آرسام با حالی درهم،  های پدرش را فرصت شنیدن حرف

ها در میان گذاشت. ایهام به  محابا وارد اتاق شد و همه چیز را با آنبی 

ی سنگی خاموش سوق اش را به شومینه شده دیوار تکیه زده و نگاه قفل 

 .داده بود
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میگرن پیمان دوباره عود کرده بود؛ کف دستش را به کنار سرش  

. روهام از تکان دادن پاهایش دست  گذاشته و چشمانش را بسته بود 

ی پیراهن سفید رنگش  داشت و ویرا، کنار پیمان نشسته و با پارچهبرنمی 

 .کرد، طبق همان عادتی که از بچگی همراهش بودبازی می 

حال، تر بود، با این حال های درون سالن آشفته اما آرسام، از تمام آدم

ی  نفره وی مبل تکای خونسرد به خود گرفته و ساکت به رچهره

 .سلطنتی نشسته بود

ها خواب را  یقین داشت تن لرزان پدربزرگ به روی کف پارکت، تا هفته 

کند. به نوشینی که از چشمانش دور، و هر غذایی را برایش زهرمار می

ای توان باور کار مادرش را غرق در گریه بود خیره شد، حتی لحظه

مارستان شهر، آرسام را به نداشت. بعد از رساندن پدربزرگ به بی

 .ای کشید و به او گفت تصویری که دیده را فراموش کندگوشه 

کار به نفع  آرسام دلیلش را جویا شد اما نوشین اخم کرد و گفت، این

گفت و به روی  سخن می  "همه"دانست از کدوم مان است. اما نمیهمه

 .انداختگونه سنگ می چه کاری، این



  

 

 WWW.98IA3.IR 82 نودهشتیا کاربر نگین حالف     –  دهداین شهر بوی مرگ می
 ممم 

خود او، آن را سریعاً به بیمارستان شهر برد اما  بعد از تشنج پدبزرگ،

زمانی که به بیمارستان رسید کار از کار گذشته بود و پدربزرگ، تمام 

جان پدبزرگ را درون بیمارستانی که مجهز به سردخانه کرده بود. تن بی 

 .بود رها کرد و به جای فرم پذیرش بیمارستان، فرم سردخانه را پر کرد

ن بیمارستان، برای کار نکرده تشکر کرد و درون سالن  از تمامی کارکنا 

بیمارستان، تمام اعضای عمارت را نظر کرد. با سری به زیر افتاده به 

 ".بابابزرگ، تمام کرده است"شان قدم برداشت و زیرلب گفت،  سمت

 !پ...پدرجان -

  که  شد  ها به سمت او گرفتهی نوشین، تمام نگاه با شنیدن زمزمه 

 :بغض فریاد زد با  و انداخت زمین  روی  به را خودش نوشین  ناگهان

 .پدرجان -

ویرا ترسیده از روی مبل بلند شد و بازوی آن را گرفت. آرسام با دیدن 

حالش اخمی کرد و آرشام با تعالم سر به زیر انداخت. روهام آهی کشید  

رلب  و پیمان دستش را از روی سرش برداشت. ایهام، پوزخند به لب، زی

 :گفت
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باید شغل خیاطی رو ول کنه و بره توی قبرستون و بشینه برای داغ  -

 .کردن دل مردم پول سواء کنه

حال نوشین را از نظر گذراند که نوشین با گریه، ی بی ویرا با نگرانی چهره

 :تکه گفت -تکه

 . ...هامکسم... جلوی چشمویرا... پدرجانم... همه -

پارچ سفیدی که به روی جلومبلی قدم برداشت و ویرا سریعاً به سمت 

لیوانی برای نوشین پر کرد. لیوان پر آب را به سمت دهانش برد که 

 :نوشین دوباره لب باز کرد

 .پدرجانم... پدرجانم -

کرده لیوان را به روی زمین نوشین لیوان را سر کشید و ویرا بغض 

 :گذاشت و گفت

 .جانآروم باشین عمه -

 :ن از روی مبل بلند شد و به سمت نوشین رفت و گفت آرشام ناگها

آخه مامان قشنگم، از صبح و تا االن که شبه کارتون فقط شده گریه و  -

 .اشک
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 :و سرش را به سمت پیمان گرفت و گفت

 .جان، شما یه چیزی بگیندایی -

 :پیمان اهی کشید و گفت 

 .شد آخه چی بگم آرشام؟ سالگرد مرگ همسرم، با مرگ پدرم یکی -

و ناگهان صدایش بغض گرفت و نوشین با یافتن آن بغض در صدای 

پیمان، بلندتر از همیشه گریست. روهام با دیدن حال جمع، چشمان 

 .اش بارانی شد و برای کنترل حالش، نفس عمیقی کشیدبیابانی 

ی بلند نوشین، خونسردی را به کنار گذاشت و آتش  اما آرسام با گریه 

. به سمت نوشین قدم برداشت و بلند در مقابلش  خشمش برافروخته شد 

 :گفت

 !این بازی مسخره رو تمومش کن -

 جا چیزی به اسم حقیقت وجود ندارد در آن «

 ».دانندی صبحت میهمه دروغ را سرچشمه

 :آرشام ناگهان به سمت آرسام برگشت و آرام گفت
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 بینی؟آرسام، مگه حال خراب مامان رو نمی -

 :ها لبش به پوزخند نشست و رو به آرشام گفتمدتآرسام بعد از 

 !حال خرابش رو؟ -

 :به نوشین اشاره کرد و با خشم ادامه داد

 این اآلن توی دلش عروسیه، تو کجای کاری؟  -

نوشین دست ویرا که به روی بازویش بود پس زد. با انزجار سرش را باال 

ی  ناگهان از جا بلند شد و شانه ای رفت. پیمان غرهآورد و به آرسام چشم

 :ایش گرفت و گفتشرت نسکافهآرسام را، از روی تی

کدوممون خوب نیست ولی جان، درسته االن حال روحی هیچآرسام -

 .مون رو بدتر کنیمها حال نباید که با این حرف

های درشت  اش برداشت و خیره به چشمآرسام دست پیمان را از شانه

 :لنزی آبی آذین شده بود گفتنوشین، که با 

 راستش رو بگو، چی به پدبزرگ گفتی که باعث تشنج و حملش شد؟ -
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ها به سمت نوشین گرفته شد. نگاه روهام و ویرا پر از بهت و تمام نگاه 

نگاه پیمان سرشار از کالفگی شد. نگاه ایهام، کنجکاو و نگاه ویرا شکاک 

 .شد

ی شکمش گذاشت و با لکنت  نوشین رنگ باخت، دستش را آرام به رو

 :گفت

 !ه...هیچی -

 :محابا داد کشیدآرسام بی 

 !قدر دروغ نگواین -

های جا کرد. به پیمان و سگرمهای به روی زمین جابه نوشین خود را ذره

 .اش چشم دوخت و پیمان بزاق دهانش را قورت دادجمع شده 

 «فلش بک: شب قبل از حادثه»

 هنوز توی حیاطه؟ جان، دستشویی عمارتپیمان -

 :ای تصنعی از جا بلند شد و گفتپیمان با یادآوری چیزی، با خنده 

 .جان درستش کردیم، همراهم بیا تا نشونت بدمنه نوشین  -
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هایی که به  اش رو کمی به عقب کشید، با کمک دستنوشین صندلی 

 :گاه کرده بود، از جا برخاست و با لبخند گفتروی میز تگیه

 !خواد داداش، با یکی از خدمتکارها میرم دیگهنمی -

 :پیمان دستش را به سمت نوشین دراز کرد و گفت

خوام در مورد یه موضوع مهم هم  خودم همراهت میام خواهرجانم، می  -

 .باهات صحبت کنم

ی پیمان گذاشت.  نوشین با تردید دستش را به روی دست سرد و مردانه

ی دختر و  های خیرهت کرد و به نگاه پیمان او را به سمت در هدای

 .اعتنا کردهای خود را بیخواهرزاده

بعد از خارج شدن از سالن غذاخوری، در راهروی بزرگ، با تابلوها و 

ای از حافظ  ای از قرآن یا سرودهشان آیههای حیوانی که به روی پوست 

 .حکاکی شده بود قدم برداشت

تی محیط را امن دید در گوش به پشت سرش نگاه گذرایی انداخت و وق

 :نوشین آرام گفت 

 هایی که پشت گوشی بهت زدم رو یادته؟ خب، اون حرف -
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نوشین ناگهان با باتعجب از حرکت ایستاد و خیره به دیدگان مشکی  

 :پیمان گفت 

 در مورد شدت گرفتن سل بابا؟  -

کرد. ی حرکت وادارش شده او را به جلو هل داد و به ادامهپیمان عصبی 

 :ای کرد و در گوشش غریدقرچهدندان

 !کنی؟ این عمارت پر خدمتکارهشق، چرا حرکت نمی کله -

با دیدن خدمتکاری سینی به دست به رویش لبخندی زد و خطاب به 

 :نوشین آرام گفت 

 .معمولی رفتار کن -

شده از کنار آن دو  نوشین لبخندی به روی خدمتکار زد و خدمتکار، گیج 

 :وشین نفس عمیقی کشید که پیمان خیره به اطراف گفتگذر کرد. ن

ترین شکل ممکن  تونیم مرگش رو به عادی االن بهترین زمانشه، می  -

 !سازی کنیمصحنه 

 ،داندکس چیزهای درست را نمیهیچ«
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  .»خواهد هم بداندنمی

 »زمان حال«

نوشین  ی روهام ناگهان از روی مبل بلند شد. دستش را مقابل نگاه خیره 

 :به پیمان تکان داد و گفت

 مامان چرا هیچی نمیگی؟ -

آرشام اخم کرد و ویرا به روسری سبز رنگش دستی کشید. خودش را  

وجو کردن هر  روی مبل باال کشید و در ذهنش، مشغول به جست 

 .ای برای خارج شدن از این مجلس پژمان شدبهانه 

 دفاع کنی؟های آرسام خوای از خودت در مقابل توطئه نمی -

نوشین سر به زیر انداخت و نگاه تمام افراد جمع، سرشار از بهت شد.  

هایی بلند از سالن اصلی  پیمان زیرلب لعنتی به نوشین فرستاد و با قدم 

رنگش را مرتب  خارج شد. نوشین ناگهان از جا برخاست، شال طوسی 

 .کرد و به دنبال پیمان، لرزان و هراسان به راه افتاد
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اش کشید و یک دستش را درون شده تیغستی به صورت شش آرسام د

رنگش فرو کرد. آرشام پوزخندی زد و در حال رفتن   جیب شلوار مشکی

 :وار گفتبه سمت در خروجی زمزمه

 .به جهنم، من میرم یه نخ سیگار بکشم -

ایش را کشید و آرسام فوراً خودش را به او رساند و آستین کاپشن سورمه 

 :گفت

 ال خودت داری کجا میری؟ به خی -

 :شمرده گفت - آرشام برگشت و با خشم، شمرده

 !خوام، برم، سیگارم رو، بکشمبه، خیال، خودم، می  -

 :آرسام کنترل تن صدایش را از دست داد و بلند گفت

وقت  مون یکی رو کشته و اون شخص هم بابابزرگمون بوده، اونمامان -

 خوای بری سیگار بکشی؟ تو می 

 :آرشام ناگهان با تعجبی ساختگی گفت

 !ای ی پیچیده راست میگی، عجب پرونده  -
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 :دست آرسام را با شتاب پس زد و با اشاره به ایهام گفت

 مون که حلش کنه؟ پس چرا نمیدیش دست آقا پلیس -

 :و نگاه گذرایی به افراد جمع انداخت و حق به جانب گفت

مامان متنفره، پس چرا یه فرصت دست  قدر از دونیم چه مون میهمه -

 نیافتنی بهش ندیم؟

تر از  روهام که هنوز هضم اتفاقات چند لحظه پیش آن را سردرگم

 :همیشه کرده بود، به جدال آرسام و آرشام خیره شد و آرام گفت

 .مامان بابابزرگ رو نکشته -

 :نگاه ناباورش را به روی ایهام چرخاند و این بار با صدای بلند گفت 

 !ایهام تو رو خدا بگو مامان بابابزرگ رو نکشته -

ایهام، صورت روهام پنج سال بزرگتر از خودش را از نظر گذراند. چنگی  

 :به موهایش زد، دست به سینه ایستاد و گفت 

دونم، گمونم باید جسد بابابزرگ رو تحویل پزشک قانونی بدیم تا نمی -

 .متوجهش بشیم
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های خونسرد ایهام کرد و با غیظ  مهمان چشماش را زدهآرشام نگاه بهت 

 :گفت

دونستم یه عوضیه تمام عیاری، ولی نه دیگه تا این حد همیشه می -

 !عوضی

ایهام لبخندی به روی لبانش جا داد و با تکان دادن سرش، حرف آرشام 

 :را رد کرد و گفت

 .عوضی نه آرشی -

اش گذاشته بود را آزاد سینه اش که به روی شده های به هم قفل دست

اش را مرتب کرد و رو به آرشام لبخند  دار مشکیی لباس طرحکرد. یقه

 :زنان گفت

 .شناس رو بیشتر ترجیح میدممن یه پلیس وظیفه  -

ای کشید و خود را از روی مبل جدا کرد. به سمت ویرا پوف کالفه

 :های عمارت قدم برداشت که ایهام اخم کرد و گفتپلهراه

 معلوم هست داری کجا میری؟ -
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ویرا دو دستش را درون جیب لباس بلند سفیدش کرد. برگشت و رو به 

 :ایهام گفت

 .آره معلومه، دارم میرم تو اتاقم که هوا بخورم -

 خورن؟که هوا بخوری؟ مگه توی اتاق هم هوا می  -

آرسام با حرف ویرا آه از نهادش برخاست. دو دستش را به روی موهایش 

 :شید و با خشم آنها را به عقب راند و گفت ک

 . ...یکی میره بیرون تا سیگار بکشه، یکی میره تو اتاقش تا هوا بخوره  -

 :شده فریاد زداراده پایش را به روی زمین کوباند و عاصی و بی 

 کنه؟چرا کسی حساسیت این ماجرا رو درک نمی -

 :ویرا سر به زیر انداخت و آرام گفت

 .خواد هم بدونهدونه، نمیچیزهای درست رو نمی  کسچون هیچ -

رساند.  دوید تا خود را به او میهای بلند پیمان، تقریباً می نوشین با قدم 

 :نفس گفت - عاجزانه با نفس



  

 

 WWW.98IA3.IR 94 نودهشتیا کاربر نگین حالف     –  دهداین شهر بوی مرگ می
 ممم 

رسید تا بهشون بگم!  پیمان، باور کن اون لحظه هیچی به ذهنم نمی  -

 !پیمان، صبر کن

 :تکان داد و گفت گرانه سر خود را عصبی پیمان سرزنش 

 !سپردموقت نباید به توی احمق چنین چیزی رو می هیچ -

ی آن را با غضب به پایین فشرد و  و با رسید به در اتاق کارش، دستگیره 

 :در را باز کرد که نوشین آرام گفت 

 !تونیم درستش کنیممی -

نوشین وارد اتاق شد و پیمان خشمش را درون در خالی کرد و آن را 

 :محکم به چارچوبش کوباند و با فریاد گفت

ی »من کاری درستش کنیم؟ جنابعالی با خارج نشدن سه کلمه -

 !مون رو به بادِ هوا دادی نکردم« از دهنت، هم خودت و هم نقشه 

کوبید به سمت میزش ها را به روی زمین می هایی که تقریباً آنبا قدم 

 :ناک ادامه داددارش نشست و غضبرفت و به روی صندلی چرخ 

 !اآلن هر چهارتا پسرت بهت شک کردن، نه -

 :لبخندی زد و حرفش را اصالح کرد
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 !قشنگ، یقین پیدا کردن، شک نکردن -

 :و دو دستش را به روی میز گذاشت و با تنی بلند ادامه داد

یقین پیدا کردن که تو پدربزرگشون رو کشتی. حاال از شانس بدت هر  -

شون هم پلیسه میاد و تنِ لشت رو از ز قضا یکی چهارتا پسرهات، که ا

 !کنهکنه و توی هلفدونی پهن می این خونه جمع می

 :ناگهان لبخندی زد و گفت

 !کنهقدر من رو خوشحال می کارش چهواقعاً هم که با این -

 :نوشین اخمی کرد و با اطمینان کامل گفت

 .اُفتهچنین اتفاقی نمی -

رنگش را از روی میز برداشت.  سیگار مشکی پیمان پوزخندی زد و پاکت 

ای رنگی که به نخی از آن را از درون پاکت خارج کرد. با فندک نقره

روی میز بود، سیگارش را آتش کرد. آن را به روی لبش گذاشت و با 

 :هایش خارج کرد و با لبخند گفتکشیدن پک عمقی، دودش را از ریه

 چرا نیفته خواهر قشنگم؟  -

 :درون دستش خیره شد و گفت  و به سیگار
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 . ...ی پسرهات پلیس بودن یه چیزی ولیشاید اگه بقیه  -

 :از سیگارش پکی کشید و با نگاه به نوشین گفت

 .اون کوچیکه اصالً دل خوشی از تو نداره -

 :و نگاهش را به زمین دوخت و متفکر گفت

 !راستش رو بخوای از من هم نداره -

 :روی میز گذاشت و با لبخند گفتنوشین یک دستش را به 

 !ولی یه نقطه ضعف داره -

 :وار گفتی حرف نوشین اخم کرد و نوشین زمزمه پیمان به دنبال ادامه

 !دخترت، یعنی ویرا رو دوست داره -

ی نوشین  شدهی آرایشخورده تنها به چهره های پیمان باز شد و یکهاخم

 .دیده دوخت

 .زنندنمی  شادی از حرفی جاآن «

 » .برندبویی از رقص و خنده نمی
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ی مرد شد. مرد که در کنار بساط لبخندی زد و بدون در زدن وارد خانه

تریاکش نشسته بود، با ورود پارسیا هراسان از جا بلند شد. نگاهی به 

 :قامت پارسیا انداخت و با اخم گفت

 خوای بچه؟ چی می -

ش را درهم کشید. نگاهی به ابروهای "بچه"ی پارسیا از شنیدن کلمه

نیک زرد کوچکش، هیچ  ی خالی مرد انداخت که جز خودش و پیکخانه

 .وسایلی نداشت

به تن مرد که تنها شلوارکی سفید پایش بود نگاه گذرایی انداخت و 

 :گفت

 خانوادت کجان؟ -

 :محابا فریاد زدمرد بی 

 !به تو چه؟ از خونم برو بیرون -

هجوم آورد که پارسیا جای خالی داد و مرد که حاال از  و به سمت پارسیا 

او جلوتر ایستاده بود، با غیظ براندازش کرد. پارسیا دوباره لبخندی زد و 

 :گفت
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 !عید سعید قربان مبارک -

 :اش زد و گفتای به شانه مرد ضربه 

خوای تو رو به جای  کنه پسر، نکنه می که عقلت کار نمی مثل این -

 ربونی کنن؟گوسفند امروز ق

 :اش سُراند و گفت هایش را در جیب هودی مشکیپارسیا دست 

 .دونم با این وضع اآلن تو چیزی هم قربونی بشهواال بعید می  -

 :مرد دستی به سر بی مویش کشید و گفت

کنه. پس، نه خبری درسته، شهر ما زیاد از رسم و رسومات پیروی نمی -

 !ای دی و خنده از قربونی هست، نه جشنی هست و نه شا

 :پارسیا سری تکان داد. به مرد نزدیک شد و پرسشگرانه گفت 

 عمارت بزرگ این شهر کجاست؟ -

 :مرد آهی کشید و گفت

وقتی خان عوض شد، دیگه همه توی این شهر عمارت و کاخ زدن، از   -

 کجا بدونم منظورت کدوم عمارته؟
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های گلی م خانهپارسیا به فضای گلی خانه نگاه کوتاهی انداخت. پس تما

این دور و اطراف، جز این خانه، خالی از سکنه بود. نگاهش به مردی که  

 :در انتظار حرف پارسیا بود سوق داد و گفت

 تونه، اون کجاست؟منظورم عمارت خان -

اش را با پارسیا طی  اش دو قدم فاصلهمرد پوزخندی زد و با کمر خمیده

را وادار به خارج شدن از خانه کرد. اش را کشید و او ی هودی کرد. گوشه 

 :اش ایستاد و با اشاره به مقابل روی پارسیا گفتدم در خانه

 !اینم از عمارت خان -

اش را  ای خورشید تابانی که در باالی عمارت قرار داشت، چشمان قهوه

رنجاند. دستش را سپر چشمانش کرد و با خیره به عمارت باالی تپه می 

 :گفت

 لیشه؟این خودِ اص -

 :مرد نگاهش را به روی عمارت قفل کرد و گفت

 !خودِ اصلیشه -از هر طرف شهر مشخصه، خودِ -

 :اش را انداخت، به مرد نگاهی کرد و گفتهای سپر شده پارسیا دست 
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 .ازت ممنونم -

اش بیرون آورد. روکش مشکی آن را اش را از جیب هودی آبنبات چوبی 

 .کرد و طعم شیرینش را با لذت چشیدباز کرد و آن را درون دهانش 

 :آبنبات به دهان سرش را به سمت مرد برگرداند و گفت

 کنی؟کمکم می  -

 » .زند کس به زیبایی حرف نمی جا هیچدر آن «

ی کوچکِ قرمز کنارش، چشم دوخت.  روهام با نگاهی پر غم به قالیچه 

نارش ی شالش را مرتب کرد و آرسامی که ک ویرا با حالتی معذب گوشه

 .هایش را به روی صورتش پوشاندبه روی مبل نشسته بود، دست 

ی ای که ساعت یک و چهل و پنج دقیقهایهام به ساعت چوبی و قدیمی

 :شان گفتداد نگاهی انداخت و رو به هر سهظهر را نشان می 

گیری رو شروع خوایم رأی خب، آرشام که رفت، اآلن هم می خیلی -

 .کنیم

 :انداخت و بدون نگاه کردن به ایهام ایستاده، گفتروهام سر باال 

 .خوایم رأی بگیریم باید خود آرشام هم باشهحتی اگه هم می -
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 .جاممن این -

ایهام با تعجب نگاهش به سمت آرشامی که در پشت سرش بود  

نفره  برگرداند. آرشام پوزخندی در مقابل نگاهش زد و به روی مبل تک

 :نشست و گفت

 .کنین شروع  -

 :ی آرشام نگاه دوخت و با نیش زبانش گفتآرسام به تن خسته

 سیگارت خوب بود؟ -

ی اخم آرشام شد. آرشام نگاه از آرسام و نیشش وارد تن آرشام و نتیجه 

 :گرفت و گفت

 .من حتی سیگار هم نداشتم، فقط تِز کشیدنش رو داشتم -

یهام به روی مبل ا .آرسام پوزخندی صدادار زد و نگاهش را از او گرفت

ی کنار آرشام نشست و نگاهش را بین افراد جمع چرخش داد و  نفرهتک

 :گفت

 خواد من از مامان بازجویی کنم؟ کی می  -
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آرسام دستش را با شتاب باال آورد و خود ایهام هم دستش را بلند کرد. 

خند، خیره به زمین بودند. ایهام اما آرشام با پوزخند و روهام با تلخ

 :ی ویرا سوق داد و پرسشگرانه گفت نگاهش را به دست باال نیامده 

 ویرا، تو رأی نمیدی؟ -

 :ویرا با تعجب سرش را باال آورد که آرشام خودسر گفت

 به تو چه که رأی نمیده یا نه؟  -

 :ایهام با اکراه به آرشام نگاهی انداخت و گفت

 ؟خواد داستان قتل مامان فراموش بشهخب، کی می خیلی -

شان را باال گرفتن و ویرا، با تردید دستش را باال روهام و آرشام دست 

  شرمگین  آورد. ایهام با نگاهی پر بهت به دست او دیده دوخت و ویرا

  و شد بلند جا از سریعاً و  کرد ای خندهتک آرشام. انداخت زیر به را سرش

 :گفت ایهام به خیره

 .چنان طرفدار نداشتآنتون خب سرگرد، انگار رأی خیلی -

 :ی آرشام را گرفت و گفتایهام بلند شد و شانه 

 !صبر کن، هنوز تموم نشده -
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 :آرشام دست ایهام را با خشم پس زد و گفت

 !چیزهمهببین فکر نکن چون یه پلیسی حرف، حرف توئه بی  -

 :ایهام صدایش را باال برد و گفت

 !هِی درست حرف بزن -

های دو برادرش از جا بلند شد. بازوی مکشی کشآرسام با مشاهده 

 :آرشام را گرفت و او را به آرامش دعوت کرد و گفت 

 .مون حال چندان خوبی نداریمآرشام، آروم باش، االن همه -

 :آرشام بازویش را از دستان آرسام به بیرون کشید و گفت 

 !الزم نیست نقش دایی پیمان رو برام بازی کنی -

 «.دهدی این شهر بوی مرگ م»

مرد سریعاً لباس قرمزش را تنش کرد و با دو خود را به پارسیا رساند.  

داشت و به طبیعت اطرافش، گاه  های سبز قدم برمی پارسیا به روی علف

انداخت. مرد که حال به او رسیده بود، به شلوار به گاه، نگاه کوتاهی می 

 :اش دستی کشید و رو به پارسیا گفتای قهوه 
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 جون؟ کار داری بچهچیبا خان  -

 :پارسیا آبنباتش را از دهان خود خارج کرد و خیره به جلو گفت 

 .ی نه چندان زیبا دارمباهاش یه پیشینه -

 نکنه اومدی واسه انتقام اون پیشینه؟ -

 :اش زد و گفتای کرد و چنگی به موهای فر فندوقیخنده پارسیا تک

انتقام گرفتنم هم یه مدل  من سبک و مدل خودم رو دارم، حتی  -

 .ستدیگه

 :مرد سری تکان داد و با سر به زیر افتاده شده گفت

کس شوخی نداره، بهتره به بال و پرش حاال هر چی، ولی خان با هیچ -

 !نپیچی

های پارسیا نشست، آهی کشید و خیره به اطراف پوزخندی به روی لب

 :گفت

 ورش حصار کشیدین؟این شهر طبیعت زیبایی داره، حاال چرا د -
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و  کشیده های سر به فلکمرد به یاد اتفاقات تلخ شهرش افتاد. به درخت 

های سبز روییده بودن دیده  های مریم خودرویی که در میان علفگل

 :دوخت و گفت

گفتیم روستا، خان جدید جا می االیام به اینراستش بچه جون، از قدیم -

 !که اومد اسمش شد شهر

ریش مرد به ابروهای پرپشت پارسیا نشست، به صورت بی اخم ریزی 

 :نگاهی انداخت و گفت

 حاال هنوز چرا خان؟ مگه مال قدیم نیست؟  -

 :مرد سری به چپ و راست تکان داد و گفت

ی خان و دونم بچه، واال از همون اول هم این شهر به شیوه چه می -

 رفت، اون خان هم هنوز هست زاده جلو میخان

 :تفاوتی باال انداخت و گفتای از روی بیشانه  پارسیا

 .جواب سؤال اولم رو نگرفتم -

و آبنبات را دوباره درون دهانش گذاشت. مرد سر تاسش را خاراند و 

 :گفت
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جا پونصد نفر بود. به مرور شد هزار، به مرور شد کالً جمعیت این -

ی، به همه ی کار نبودن. خان قبلهای گِلی چارههزار و دیگه خونهده

ی خونه داد و هر کی رفت و ویالی خودش رو ساخت.  مصالح و نقشه 

ویالهای اول هم بود ده تا و به مرور شد صدتا! با پیشرفت شهرهای کنار،  

ها از شهر رفتن. چون توی شهرشون فقط پر ویال بود و یه  خیلی

ای؛ ای داشت و نه مکان تفریحیدر و پیکر، نه کالنتری بیمارستان بی 

بنابراین همه ویالهاشون رو گذاشتن و رفتن پی کار خودشون. 

زنن و توی این طبیعت، نفس  ها میان و به ویالهاشون سر می تابستون

 .کننعمیقی تازه می 

هایش را بلندتر برداشت که مرد پارسیا با تفکر سری تکان داد و قدم

 :نگاهش را به سمت او سوق داد و گفت

پنجاه نفره که معلوم نبود از کجا اومده   بیست سال پیش، یه گروه -

بودن با خصومتی شخصی، اومدن تو شهر و به تمام ویالها به قصد دزدی  

ها رو آتیش وارد شدن و بعد از برداشتن وسایل مورد نیازشون، اون

زدن. از تمام اون ویالهای پرعظمت، فقط پنجاه تاش موند و بعد از می 

کس هم هاشون از شهر رفتن. هیچاون اتفاق، همه ترسیدن و بیشتر 
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ها بودن و به قصد گرفتن چه چیزهایی به نفهمید که اون گروه کی 

 .جا اومده بودناین

 :مرد همچنان با صدایی پرسوز ادامه داد

ی من هم، از پیشم بدون و دیگه دور شهر رو حصار کشیدن و خانواده -

ی خونه گلی ای توجه بهم، به راحتی رفتن. اآلن بیست ساله توذره

ام در راحتی کنم. به خاطر این که خانوادهقدیمیم خودم تنها زندگی می 

دونستم  های بزرگی دست کشیدم. اون موقع نمی زندگی کنن، از خواسته

هات بگذری همراهات خاطرشون از خواستهاشخاصی که که بخوای به

 .اندازننیستن، فقط یه مشت دست 

 :پارسیا پوزخندی زد و گفت

 انداز؟خانوادت میگی دست  به -

 :مرد پوزخند پارسیا را نادیده گرفت و در جواب حرفش گفت

 .اندازنهای این شهر دستنه تنها خانوادم، بلکه تمام آدم -

حرف آبنباتش را مکید که مرد به همراه او، آرام از تپه باال رفت  پارسیا بی 

 :و گفت
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 حاال اسمت چیه بچه؟ -

 :دهانش خارج کرد و گفتپارسیا آبنباتش را از 

 .پارسیا -

 :ی سبز رسیدند و مرد با تکان دادن سرش گفتبه سرازیری تپه

 .منم آبادم -

 :پارسیا ناگهان سرش را برگرداند و با تعجب گفت

 .آباد؟ تا حاال نشنیده بودم -

 :مرد آرام خندید و گفت

برامون رسید رو ی قشنگی که به ذهنش می مادر خدابیامرزم هر کلمه -

 .کردتبدیل به اسم می

حرف آبنباتش را در دهانش برگرداند و با برداشتن هر قدم، به  پارسیا بی 

شد. بعد از طی کردن آن راه نه چندان نزدیک، به  تر می عمارت نزدیک

اش، به نمای سفید و ای مشکیدر عمارت رسید. از پشت در میله

 .مانندش دیده دوختکاخ 
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ی آبی ی سفید و فواره طور کامل باز کرد و از حوضچهبازش را به در نیمه

که در حال ریزش آب درون حوضچه بود گذشت و به در بزرگ مشکی 

ی مردی که در پشت در قرار داشت، شد. کت  رنگش رسید. تازه متوجه 

اش، او را انگار با رنگ در عمارت، عجین  و شلوار مشکی و موهای مشکی 

مقابلش باال رفت، خود را به در رساند و  های کرده بود. پارسیا از پله

 :ی مرد گفتکرده خیره به تن پشت

 .سالم -

اش را مهمان مرد روی خود را برگرداند که پارسیا با دیدن رخ او، چهره

ی همان شخصی بود که در آن عکس  اش، درست چهرهبهت کرد. چهره 

که برای اش بود. با خود گفت، یعنی پیمان خان، شخصی رنگ و رو رفته

دیدار با او، صدها کیلومتر را طی کرده بود، حال در مقابل چشمانش  

 بود؟

ی بزرگی وجود  اما فرقی وجود داشت، در زیر چشم این فرد، جای بخیه 

داشت. آن عکسی که قدمت ده ساله داشت، چنین جای زخمی را 

ای را تجربه کرده نداشت. با خود گفت، یعنی در این چند سال، حادثه

 ؟بود
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ی پارسیا را با نگاهش وارسی کرد. مرد با اخمی غلیظ از پایین تا باالتنه

رنگش را بیرون  تیر طالییی کتش برد و هفت دستش را به سمت گوشه 

کشید و در مقابل چشمان پارسیا گرفت. پارسیا چوب آبنبات تمام 

 :ای ساختگی گفتاش را ترسان به پایین انداخت و با خونسردی شده 

 کنی؟هات دزد و پلیس بازی می ، داری با نوه ببینم -

 !تو باید بمیری  -

 :پارسیا پرسشگرانه گفت 

 چرا؟  -

بلندی از کنار گوش مرد بلند شد. سریع سرش را  "هین "که صدای 

هایی سفیدپوش و جوانانی  ی عمارت را دید، زنبرگرداند و زنان خدمه

و در کسری از محابا تفنگش را به سمت آنان اشاره گرفت نومید. بی 

ثانیه، سه گلوله از تفنگ خارج شد و هر سه زن خونین به روی زمین  

افتادن. چهار مرد که از نگهبانان و باغبانان عمارت بودن به قصد فرار 

خودشان را به در باز رساندن که دوباره صدای شلیک فضا را پر کرد.  

خیره شد که مرد های افتاده بر زمین بار با ترسی آشکار به تنپارسیا این 
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اش را افزایش داد. تفنگش را حال به  باحوصله تعداد تیرهای تمام شده

 :سمت پارسیا گرفت و در جواب سؤال قبلش گفت 

 .چون من رو دیدی  -

ی آمیز وحشت، و حتی سوزشی در قفسهو باز صدای گلوله و حس جنون

اختیار افتاد و بی سینه، که پارسیا را به زانو در آورده بود. به روی زمین 

نبود آباد شده بود، در تمام  به در اصلی عمارت چشم دوخت. تازه متوجه 

 این مدت به کجا رفته بود؟

 .ای روشنش، بسته شدروح قهوه و ناگهان چشمان بی 

های افراد این جمع، به کالفگی مطلق رسیده بود. از ویرا از جر و بحث

روی گوشش و سرش را به روی  فریادهای آرشام و ایهام دو دستش را به

 .پاهایش گذاشت

داد باز به حال این جمع هیچ فرقی  حتی اگر به ایهام هم رأی می 

ها برای پوشاندن یا زیر بار نرفتن  کرد. شاید متوجه شده بود که آدمنمی

 .زنندگویند، تهمت می زنند، دروغ می اشتباهاتشان، فریاد می 
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ت حقیقت را از زبان خودشان بازگو وقکنند. هیچوقت اعتراف نمیهیچ

ها بگویی بد  اند؛ اگر به آنکنند. مردم این شهر هم به همین صورتنمی

 .زنندگیرند و سرت فریاد میی بد را فحش در نظر می هستند، این کلمه

شان گویند تا دروغهای بیشتری می ها بگویی دروغگواند، دروغاگر به آن

ها بگویی کار اشتباهی کردند، کار به به آن تر جلوه دهند؛ اگررا حقیقی 

دهند و هرگز شان را قبول که هیچ، بلکه به دیگران نسبت می اشتباه 

گویند که این کار را انجام داده یا ندادند و دوست دارند تاوان نمی

 .شان را دیگری پس دهد تا خودشان پس بدهندگناهان 

زنند، به همه  ر میی دیگری را همه جا جاحاال همان گناه نکرده

های این شهر، چیزی بیشتر از هیوال و زنند. آدمگویند، اتهام میمی 

 !اندچیزی کمتر از یک آدم

 !الزم نیست نقش دایی پیمان رو برام بازی کنی -

ای ترس سر صدای مهیبی توی گوش همگان پیچید. ویرا با تعجب و ذره

هایش برداشتم. صدا قطع شده بود،  گوشبلند کرد و دستانش را از روی 

 :اما بعد از سه ثانیه دوباره تکرار شد. ایهام زیرلب با حیرت گفت

 !زنهیکی داره تیر می -
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ویرا از جا بلند شد و به دنبالش   و بعد با شتاب شروع به دویدن کرد

ی برادرهای ایهام هم پشت سر او و ایهام روانه شدند. از در دوید. بقیه 

ی دیوار پذیرایی عبور کردند، به خدمتکارهایی که از ترس گوشهسالن 

جمع شده بودند اعتنایی نکردند. ایهامی که در مقابل ویرا سرعت 

شد در عرض دویدنش رو بیشتر کرد؛ ولی مگر این عمارت بزرگ را می

 ده ثانیه از اول تا آخرش را به راحتی طی کرد؟

عاً گشود و به بیرون رفت. ویرا هم  با رسیدن به در اصلی ایهام در را سری

چند ثانیه بعد از چارچوب در به بیرون چشم دوخت و با دیدن  

اختیار به روی دهانش گذاشت و توی  های روی زمین دستش را بیجنازه

هایش رده اشک نقش بست. آرشام ترسیده به جلو قدم برداشت و چشم

 :گفت

 پس ایهام کجاست؟ -

هانش گذاشته بود را پایین انداخت. محیط را ویرا دستی را که به روی د

ای عمارت برای پیدا کردن ایهام از نظر گذراند که ایهام را کنار در میله

داشت. روهام فوری جلو آمد و  دید که داشت به سمتشان قدم برمی 

 :گفت
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 کار رو کرده ایهام؟کی این -

ای  روهام تنهی که ایهام با اخم غلیظی که به روی ابروهایش بود به شانه 

. ویرا تکان خوردن جسمی را زد و به سمت در اصلی عمارت حرکت کرد

از زیر چشمش رؤیت کرد. به جسم مشکوک نگاهش را قفل کرد که باال 

هایش دید. حیران شده انگشت  رفتن کمرش را به وضوح با چشم 

 :کرده گفتاش را به سمتش گرفت و هولاشاره

 !رهخوای... این داره تکون می  -

های این شهر چیزی بیشتر از هیوال و چیزی فصل اول: »آدم

 د.« انکمتر از یک آدم

ایهامی که تقریباً به در رسیده بود با شنیدن حرف ویرا سرش را  

برگرداند. پارسیا در کمال تعجب حاضران جمع با ریلکسی تمام از جا 

قدمی به  بلند شد و خاک لباس و آستینش را تکاند. ایهام متحیر 

 :سمتش برداشت و گفت

 هِی پسر، ببینم خوبی؟ -
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اش را مرتب کرد و به پارسیا با وسواسیت هودی مشکی و شلوار مشکی

 :ایهام نگاهش را سوق داد و گفت

اگه آبادی که قالم گذاشت و تیری که همین چند ثانیه پیش به قلبم   -

 .زده شد رو فاکتور بگیرم آره، چندان بد نیستم

اش برد و ورقی فلزی را به بیرون آورد. ورقی ستش را زیر هودی و بعد د

که به رویش جای گلوله بود را به روی زمین انداخت و خیره بهش با  

 :حسرت گفت

 .آمدگویی گرمی داشته باشمدونستم قرار نیست خوش می -

 :صدای شکاک آرشام بلند شد

ی عمارت  های این شهر و خدمه هات، رفتارهات، تو از آدملباس -

 .نیستی

پارسیا با نگاهی عاقل اندر سفیه آرشام را برانداز کرد. دو دستش را به  

 :اش گذاشت و گفتروی سینه
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تون های این شهر مسخرهاواًل خداوند رو صد بار شاکرم که جزو آدم -

نیستم. دوماً من حتی اگه توی یه کاخ هم بشینم پادشاه اون کاخ میشم،  

 .اشنه خدمه 

ن این حرف به سمت در حرکت کرد که ویرا درجا میخکوب شد و با گفت

و خودش را به چارچوب در چسباند. روهام با شتاب به جلو آمد و بلند  

 :گفت

 هِی، سرت رو پایین انداختی کجا میری؟ -

اما پارسیا همچنان به راهش ادامه داد و بدون برگرداندن سرش مانند 

 :روهام بلند گفت

 .پادشاهیم رو مشخص کنم میرم  -

و ویرا با تردید خودش را از چارچوب در جدا کرد و به دنبالش رفت که  

 .پشت سرش حضور روهام و عطر تلخش را احساس کرد

*** 
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ایهام برای سومین بار اتاق کار پیمان را چک کرد. سرش را کالفه به 

ماللت ی پر روی سرش گذاشت و و آرسام وارد اتاق شد. آرسام به چهره 

 :ایهام دیده دوخت و پرسشگرانه گفت

 گردی؟ چرا داری کل خونه رو می -

 :اش را به پارکت دوخت و آرام گفتایهام نگاه قفل شده 

 .دایی بود -

 :آرسام باشتاب گفت

 چی؟  -

ایهام دو دستش را به روی دو طرف کمرش گذاشت. چنگی به موهای 

 :اش زد و گفتکوتاه پسرانه

یدم کسی رو جز دایی رو ندیدم. دنبالش رفتم ولی به بیرون که رس -

 .کس نبودوقتی به در حیاط عمارت رسیدم هیچ

 :آرسام زیرلب گفت

 !لعنت به این شانس -
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 :ایهام نگاهش را درون اتاق به چرخش داد و رو به آرسام گفت 

 هم مامان  جا نیست، حتیکس اینکل عمارت رو گشتم اما هیچ -

 !نیست

 :پوزخندش را مهمان لبانش کرد و گفتآرسام 

 .معلوم نیست چه غلطی کردن -

ی درهم هر دو برادرش نگاه گذرایی ناگهان آرشام وارد اتاق شد. به چهره 

 :انداخت و بااخم ریزی گفت

 شده؟چی -

ای کرد. ناگهان  خندهایهام سوال آرشام را به تمسخر گرفت و تک

 :اش را قطع کرد و عصبی گفتخنده 

کردم االن هیچی نشده بود ذاشتین بازجوییم رو می شده؟ اگه مییچ -

 !شدهکه بپرسی چی 

 :توجه به فریاد ایهام گفت آرسام بی 

 .تنها دو دقیقه از صدای تیر گذشته، مشخصه خیلی وقته رفتن -
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زده ایهام کرد و رو به آرسام ی خشمی چهره هایش را هوالهآرشام سگرمه 

 :گفت

 کیا رفتن؟  -

 :آرسام سر به زیر انداخت و با کشیدن آهی گفت 

 .دایی و مامان -

داد. مقابل ویرا و روهام، به  اختیار و عصبی تکان می پارسیا پایش را بی

ی سلطنتی نشسته بود و روهام تنها بااخم براندازش نفره روی مبل سه

کرد. ناگاه از خیره شدن به وسایل خانه خسته گشت و رو به ویرا  می 

 :گفت

 نبات چوبی ندارین؟میگم، آب  -

 :روهام پوزخندی زد و با نگاهی پر از حرص گفت

 خورن؟ نبات چوبی میها آبمگه پادشاه  -

 :نما زد و گفت اما پارسیا لبخندی دندان

شنوی ضعیف ای ظریف و حرفببین من پادشاه هم که باشم روحیه -

 .دارم
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 :و بعد با تأکید ادامه داد

 !این حرفدقت کن به  -

 :ی پارسیا گفتارتباط به خواستهویرا شرمناک سری تکان داد و بی

 شخصی که بهت تیر زد، چه شکلی بود؟ -

اش پارسیا عاقل اندر سفیه به ویرا دیده دوخت و با باال انداختن شانه 

 :گفت

 !شبیه عکسش -

 :اش را به پشتی مبل داد و با تمسخر گفتروهام تکیه

 !دادی یه وقت خسته نشده باشی این همه اطالعات -

 :پارسیا اخمی کرد و در جواب روهام گفت 

 مگه تو از عوضی بودن خسته میشی که من بشم؟ -

 :خشم روهام برانگیخته شد و بلند گفت

 ی دایی من نشستی و تو روم داری بهم میگی عوضی؟روی مبل خونه  -



  

 

 WWW.98IA3.IR 121 نودهشتیا کاربر نگین حالف     –  دهداین شهر بوی مرگ می
 ممم 

نوازش کرد ی چوبی مبل را پسر لبخند روی لبش را کش داد، دستگیره 

 :و خیره بهش گفت

 .این شاید مبل دایی تو باشه، ولی در عوضش مبل بابای منه -

 :خورد و گفت ویرا یکه

 منظورت چیه؟ -

 :پارسیا دو دستش را باز کرد و با خنده بلند گفت

تون  ی درب و داغونپارسیا اول از همه ورود خودش رو به خانواده -

 !تبریک میگه

 :از پشت سرش شنفت ویرا صدای ایهام را

 این داره چی میگه؟  -

 :روهام هیستریک لبخندی زد و غرید

 !حرف مفت اضافه -

آرشام و آرسام که همزمان با ایهام وارد عمارت شده بودند به روی مبل  

با فاصله نشستند و ایهام دست به جیب کنار پارسیا ایستاد و  چهار نفره 
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ای از  اش ذرهبا اخم سر تا پایش را وارسی کرد. اما پارسیا با انگشت اشاره 

 :دامه داداش خاراند و با همان لبخند اموهایش را طبق عادت همیشگی

 .اممن پارسیا میردامایی -

 :ویرا با شنیدن فاملیش با بهت زیرلب گفت 

 میردامایی؟  -

 :پارسیا نگاه خندانش را به سمت او سوق داد و گفت

 !آره، آبجی کوچیکه -

 :ای به سرش گفتناگهان ایهام پشت مبل پارسیا ایستاد و با زدن ضربه

 جا؟ خوای ایننشو! چی می هوی هوی، نیومده داداش بزرگه  -

ی ایهام کشید. با خونسردی دستش را اما پارسیا دستی به جای ضربه 

 :درون جیبش کرد و گفت

 .خسته شدم از بس این شناسنامه کوفتی همه جا همرام بوده -
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اش را بیرون کشید. آن را به دست ایهام داد و ی سبز تیرهو شناسنامه 

از گذشت چند ثانیه شناسنامه را به دست  ایهام با اخم او را گشود و بعد 

 .پارسیا داد و سرش را مقابل افراد جمع به معنای تأیید، تکان داد

شباهت پارسیا به خودش دیده دوخت.  ی بی ویرا هاج و واج به چهره

رنگ پوست پارسیا سفید بود اما رنگ پوست خودش سفیدتر، صورتش 

ای روشن بود،  شت و قهوه هایش درگرد بود اما صورت ویرا کشیده، چشم

ای تیره؛ در کل اش به رنگ قهوه های ویرا با وجود درشتیاما چشم

ی بانمکی داشت، اما باز هم در مقابل خودش پارسیا از نظرش چهره

 :سرشار از تفاوت بود. با فکر کردن به حرف قبلش گفت

 .ای نداشتاما بابا که جز من بچه  -

چپش را به روی پای راستش گذاشت و ای سر داد و پای پارسیا خنده 

 :گفت

 .های زیادی رفت و آمد داشتآره، اما خب با خانم  -

 :ویرا اخم ریزی کرد و پرسشگرانه گفت

 یعنی چی؟  -
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 :اش چرخاند و بلند گفتهایش را در حدقهایهام چشم

 !یعنی فرزند ناخلف -

 :راض کفتناگهان پارسیا سرش را به پشت برگرداند و رو به ایهام با اعت

 !هوی، به من اَنگ نچسبون -

 :خندی زد و گفتایهام نیش 

 پس دقیقاً چی هستی جناب پارسیا میردامایی؟ -

 :پارسیا اخم کرد و حق به جانب گفت

فطرت حتی صیغه هم نبوده، ولی مامانم درسته با اون مرد پست -

این  داشته، اما با  انسانیت به خرج داده و نه ماه من رو توی شکمش نگه 

 . ...حساب

 :هایش را باز کرد، نگاهش را درون سالن چرخش داد و بلند گفتاخم

 نبات نداد؟هی، کسی به ما آب -

 :اش گذاشت و گفتاش را به روی سینه شده آرشام دست قفل 

 خوای؟ خب، حاال اومدی که چی؟ چی می  -
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 :پارسیا مرموز لبخندی زد و گفت

 تر! مشخص نیست؟ عظیم ثروت عظیم و عمارتی  -

 :ایهام سری از روی تأسف تکان داد و گفت

ی گمشده و وجود  معلومه که مشخصه، این روزها واسه پول حتی بچه -

ی خانواده هم خود به خود تیر خورده جلو در خونت ظاهر  نداشته 

 .میشن

ی افراد جمع، به سمت در تفاوت به حضور بقیه و با گفتن این حرف بی 

 :اعتماد به این برادر تازه، بلند گفتهم ترسیده و بی  رفت. ویرا

 کجا میری ایهام؟ -

 :رخش را به سمت او گرفت و گفتایهام از حرکت ایستاد. نیم 

به جای وقت تلفی با مردی که دو دقیقه نشده شده برادرت، میرم اون   -

 .هفت تا جسدی که توی حیاط افتاده رو بررسی کنم

 :ل بلند شد و گفت آرسام باشتاب از روی مب

 خوای کمک کنم ایهام؟ می -
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 :ایهام دوباره به جلو حرکت کرد و گفت

 .گیرمی پلیس برای کمک تماس میترین ادارهخودم با نزدیک -

 :دورتر شد و بلندتر از قبل گفت

 !اما مچکرم -

ویرا آهی کشید و با استیصال نگاهش را به زمین گرفت. ناگهان با  

 :اش بلند گفت یادآوری پدر و عمه

 پس بابا و عمه کجان؟ -

 :ی ریزی کرد و گفتپارسیا ناگهان خنده 

 !این دختره انگار زیاد تو باغ نیست -

 :آرسام اخمی کرد و به قصد بیم دادن به افکار پارسیا گفت

 !هِی، باهاش درست صحبت کن  -

های ویرا نشست. حتی ایهام هم هر از گاهی از دوباره لبخند به روی لب

هایش را به گشایش  کرد اما این حس تعصب آرسام، لب او طرفداری می

 .کردخنده ملزم می 
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ای از  روهام از جا بلند شد، آرسام را به اجبار بلند کرد و با او راهی گوشه 

پچ روهام با آرسام به گوش ویرا رسید و نگاهش را -سالن شد. صدای پچ

 .از آن دو گرفت

 .کننمیدارن حواست رو پرت  -

 :با تعجب سرش را به سمت پارسیا برگرداند و گفتم 

 چی؟  -

 :اش زد و گفتپارسیا لبخندی مانند لبخندهای قدیمی

دارن حواست رو پرت "ی گفت جملهیه جا خونده بودم که می  -

 .بهترین راه برای پرت کردن حواس طرفه  "کننمی 

 :ویرا ابروهایش را درهم کشید و گفت

 ی حواسم رو پرت کنی؟خواخب چرا می -

اش لبخندی مرموز را به بار پارسیا به جای لبخند بناگوش بازشده و این

گفت این پسر روی ویرا واگذار کرد. ویرا نفس عمیقی کشید، با خود می

هر شخصی که بود از وجود قاتلی که در حیاط بود خبر داشت، زیرا با  
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وال لب باز کرد که جا آماده بود. برای پرسش این ستجهیزات به این

 :پارسیا سریعاً گفت

 !در مورد هیچ چیزی ازم سوالی نپرس -

 :ویرا نفسی برای گفتن حرفش گرفت که پارسیا دوباره گفت

 .هایی مربوط به پدرتمخصوصاً سوال  -

 :ویرا شکاک و متاکد گفت

 منظورت از پدرت، پدرمونه؟ -

ده دوخت. ویرا در و با گفتن این حرف پارسیا تنها با خیرگی به او دی 

دانست دلش به خودش و حرفش مرحبا گفت، از همان اول هم می 

ی این پسر است. پارسیا ناگاه دستی به صورتش  کاسهای زیر نیم کاسه 

 :کشید، لبخندی زد و گفت

 کنی؟ تر از تنیت شک میچرا به داداش تنی  -

 :و بعد چنگی به موهایش زد و گفت

 تر پیدا کنی؟ داداش از این جذابخوای آخه کجا می  -
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و با دست کشیدن درون موهایش، دو انگشتش الی فر موهایش گیر 

ی صبرش از درون موهایش آزاد  کرد. دستش را با به لب رسیدن کاسه

اش را به زمین انداخت.  کردهکرد و عصبی از ضایع شدنش نگاه اخم

شکسته   درجا از همی ویرا به هوا رفت، هم اعتماد به نفس باالیش خنده 

 .اش بامزه شده بودبود و هم از نظر ویرا چهره

 خندی؟ به چی می  -

اش را قطع کرد و قدمی برای گفتن کالمش  ویرا با صدای آرسام خنده 

 .ی گفتن کالمش را صادر نکردبرداشت، اما پارسیا مثل همیشه اجازه

 !دارم خنده؛ انگار من خنده دونم واهلل، به من می نمی -

 :توجه به حرف پارسیا رو به ویرا گفتآرسام بی 

 پس آرشام کجاست؟ -

 :ویرا به جای خالی آرشام روی مبل نظر کرد و رو به آرسام گفت

 .نبودش شدم دونم، خودم هم تازه متوجهنمی -

 :ی زیرلب گفت و ادامه داد"مهم نیست"آرسام 
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بابابزرگ تحویل خوایم بریم جسد خوایم بریم سردخونه، می ما می  -

 بگیریم، تو هم میای؟ 

 :ویرا از جا بلند شد و گفت 

 .البته که میام  -

 :آرسام سوئیچ قرمز ماشینش را از جیبش در آورد و گفت 

 .با ماشین من میریم -

 :و بعد به روهامی که کنارش ایستاده بود اشاره کرد و ادامه داد

 روهام هم باهامون میاد، مشکلی که نداری؟ -

 :سری به معنای نه تکان داد و با لبخند گفتویرا 

 .نه، هیچ مشکلی نیست -

ایهام دست به کمر به اجساد افتاده به روی زمین خیره بود. عالئم  

 .ها را چک کرده و جای تمام تیرها را بررسی کرده بودحیاتی تمام آن

های سر یا قلب شلیک شده بود و فرد تمام تیرها اکثراً در قسمت

ی گیری ماهری بود. دوباره به یاد آن صحنهکش انگار دارای نشانهآدم
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تفاوت به ای بی. به محض رسیدنش به حیاط مردی با چهره تلخ افتاد

رنگ بود و قبل از  ای مشکیپیمان در حال خارج شدن از در میله

 .حس به ایهام انداختی بیرفتنش نگاه

ای  ی کهنهاش وجود داشت، جای زخم و بخیه تنها تفاوتی که در چهره

کرد. هنوز از پیمان بود آن شخص بود که در زیر چشمش خودنمایی می 

اطمینانی نداشت، از یک طرف پیمانی هم در عمارت برای رد مهر متهم  

 .بودنش وجود نداشت

اش برد، تلفن لمسی سفیدش را  لیآهی کشید و دست به جیب شلوار 

ی صد و ده را گرفت. تلفن را به روی گوشش  بیرون کشید و شماره

گذاشت که تماس بدون خوردن هیچ بوقی قطع شد. با تعجب دوباره 

ی سبز رنگ را لمس کرد و دوباره تلفن را به روی گوشش دکمه

 .گذاشت، که باز تماسی برقرار نشد

اش دیده دوخت. کنار  اشت و به صفحه اش گذتلفن را مقابل چهره 

های بلند  ای کشید و با قدم عالمت آنتنش ضربدر خورده بود. پوف کالفه 

خود را به عمارت رساند. در را با شتاب به جلو هل داد و داخل رفت؛ به  

 .کس را نیافتپذیرایی رفت اما هیچ
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ا رساند و  های چوبی عمارت باال رفت و خودش را به اتاق ویرسریعاً از پله

 .در را باز کرد، اما اتاق کامالً خالی بود

 .رفتن بیرون -

سرش را به سمت آرشامی که در پشتش بود چرخش داد. اخمی کرد و 

 :گفت

 رفتن؟ -

 :آرشام سری تکان داد و با لحنی مغموم گفت

 .ها که بودم صداشون رو شنیدم، رفتن سردخونهپلهباالی راه -

 :مه دادو سر به زیر انداخته ادا

 .ویرا و آرسام و روهام -

 :ایهام نچی کرد و اطرافش را از نظر گذراند و گفت

 اون پسره کجاست؟ -

 :آرشام با ماللت گفت

 .کردداشت با یه خدمتکاری خوش و بش می  -
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 :ایهام نگاهش را به آرشام سوق داد و گفت

مون بهش باشه، یه وقت چیز میزه مهمی ندزده. از  باید حواس -

 .تونیم هم بذاریم برهزنه نمی جایی هم که شاهده و مشکوک میاون

 :آرشام آهی کشید و گفت 

 .دونم، حواسم بهش هستمی -

 :ایهام با دیدن حال درهم آرشام، دل را به دریا زد و گفت

 چیزی شده؟ دپرسی؟ -

 :آرشام پوزخندی زد و گفت

تن، بابابزرگ واهلل تنها کسی که خونسرده تویی. مامان و دایی نیس -

مون کشتن،  ساعت پیش هفت نفر رو توی حیاط خونه مرده، همین نیم 

 !باقی خدمکتارهای عمارت وحشت کردن

 :ایهام دو دستش را درون جیبش کرد و گفت

ی چنین چیزهایی رو خیلی داشتم. از یه طرف با ببین، من تجربه -

میدم اآلن با  ی تو و آرسام صمیمیت نداشتم. ترجیح بابابزرگ به اندازه

که عزاداری بکنم.  خونسردی و حوصله کارم رو به جلو ببرم به جای این
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تفاوت نیستم. من قبل  من نسبت به اون هفت نفری که توی حیاطن بی 

از گرفتن این مقام سوگند خوردم. سوگند خوردم که از همه محافظت  

 نسب. پس اسم حال اآلنمکنم، چه پیر چه جوون، چه واالنسب چه بی 

 .تفاوت نیستمتفاوتی نذار! چون در حال حاضر اصالً بی رو بی

که ده سال با آن تفاوت  آرشام با تخسی نگاهش را از ایهام گرفت. با این 

هایی که بیشتر از آن در زندگی رقم  سن داشت، اما باز هم بابت موفقیت

 .زد حسد داشتمی 

، تا اون موقع   از شهر میدم بیرون و پلیس رو میارمً من خودم شخصا  -

 جا باشه. اوکی؟حواست به اوضاعِ این

 :آرشام اخمی کرد و بدون نگاه کردن به ایهام گفت

 .ماشینت پشت عمارته، کنار ماشین من -

 :ی آرشام کشید و گفتایهام لبخندی زد، دستی به شانه 

ی ما ممنونم، ولی خودت رو جمع و جور کن، ناسالمتی تو از همه -

 .بزرگتری 

 :با تأکید ادامه دادو بعد 
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 !خان داداش -

حوصله ضبط را آرسام پایش را بیشتر به روی پدال گاز فشرد. روهام بی 

 :روشن کرد که صدای هایده در ماشین پخش شد؛ لبخندی زد و گفت

 هایده گوش میدی مرد گنده؟  -

 :آرسام نگاه کوتاهی به روهام انداخت و گفت

 .های نوستالژی دوست دارمآهنگ -

 :ویرا لبخندی دستپاچه زد و با تردید گفت

 .های نوستالژی دوست دارممن هم آهنگ  -

آرسام از آینه نگاه گذرایی به ویرا انداخت و ویرا با شرم سرش به زیر 

 :گرانه گفت افتاد. آرسام دوباره از آینه به او خیره شد و پرسش 

 ها دوست داری؟ دیگه چی -

 :باال گرفتن سرش گفتویرا لبخند پهنی زد و با 

های سخت و ها، درسها و دامهای روشن، غذاهای محلی، سگ رنگ -

 . ...شیرینی مثل ریاضی و فیزیک، حتی
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 :رفته گفتدوباره سرش را به پایین آورد و با صدایی تحلیل

 !حتی دانشگاه -

 :ای به سمت ویرا سوق داد و گفتروهام سرش را ذره

 .دنیاستترین جای دانشگاه مسخره -

 :گفت  آرسام اخمی کرد و در آینه نگاهش را به ویرا حرکت داد و

زنه که توی دانشگاه  به حرفش اهمیت نده، این حرف رو داره کسی می  -

 !هاش زیر ده بودهآزاد، تمام نمره

 :روهام زهرخندی به حرف آرسام زد و گفت

کار ورزشای ندارم، ولی از یه طرف من به دانشگاه و درس عالقه -

 !ام و پنج تا مدال طال دارمموفقی 

ی پشتی صندلی به سمت ویرا برگرداند و با لبخند  و سرش را از گوشه

 :گفت

 .امدو ماهه دیگه هم راهی مسابقات جهانی  -
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ی مقابلش  ی ویرا زد و نگاهش را به شیشه و چشمکی به روی چهره

 :خندی زد و گفتگرفت. آرسام کج 

 !فقیت درجا نکشتتبه پا این همه مو -

و ناگهان ماشین از حرکت ایستاد. آرسام اخمی کرد و سوئیچ ماشین را 

 :چرخاند. روهام به آرسام نگاه دوخت و گفت

 چش شده این؟ -

گرداند. با آتش خشمی که کرد و دوباره برمی آرسام سوئیچ را ول می 

 :درحال گر گرفتن بود، گفت

 !دونم، آخه مشکلی نداشت اآلننمی -

 :کرد و گفت وهام خود را به فرمان نزدیکر

 .شاید باک بنزینش خالیه -

 :آرسام به نشانگر سوخت خودرو اشاره کرد و گفت 

 .چی میگی؟ پر پره -

 :ای کرد و گفتخندهروهام تک
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واهلل ماشین خارجی تو سوسوله، ما سه ساله یه دویست شیش داریم،  -

 !آخ هم نگفته قربونش برم

 :ی در گذاشت و گفتبه روی دستگیره آرسام دستش را  

 .برم کاپوتش رو بزنم باال ببینم دردش چیه -

 :ی کنارش دیده دوخت که آرسام با بهت گفتحوصله به شیشه ویرا بی

 چرا باز نمیشه؟  -

رفت، گرفت.  ی در کلنجار میویرا نگاهش را به آرسامی که با دستگیره 

 :گفت آرسام سرش را به سمت روهام چرخاند و 

 .در کنارت رو باز کن -

ی در را کشید، اما در باز نشد. قفل روهام سری تکان داد و دستگیره 

کنارش را چندین بار بسته و باز کرد، اما تفاوتی حاصل نشد. کالفه 

 :گفت

 .گیر کرده -

 :آرسام سرش را به سمت ویرا برگرداند و گفت
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 .ویرا تو یه امتحانی کن -

داد و به سمت هر دو در کنارش رفت، اما   ویرا با شتاب سری تکان

 :شد. وسط نشست و رو به آرسام گفت ها باز نمی کدام از آنهیچ

 !شنباز نمی -

اش را به بیرون فوت کرد. نگاهش را به روهام گرفت و آرسام نفس کالفه

 :گفت

 .یه زنگ بزن به آرشام -

ام را گرفت،  ی آرشروهام سریعاً تلفنش را از جیبش بیرون کشید. شماره

ی ی تلفنش را مقابل چهرهاما نماد آنتنش را با تعجب نظاره کرد. صفحه 

 :آرسام گرفت و گفت

 !آنتن ندارم -

اش را آرسام گوشی خودش را از درون داشبورد بیرون کشید. صفحه

 :روشن کرد و گفت

 .من هم ندارم -

 :روهام سرش را به سمت پشت برگرداند و رو به ویرا گفت
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 ویرا، تو هم نداری؟  -

 :ویرا سری به معنای نه تکان داد و گفت 

 .من اصالً تلفن همراه ندارم -

پارسیا تخمه را در میان دو دندانش گذاشت و آن را شکست. پوستش را 

ی دیگر از دست مشت شده و پر  به روی زمین انداخت و یک تخمه

 :اش برداشت و رو به آن دختر ادامه دادتخمه

ه، من هم به قاتله گفتم تو در مقابل من هیچ خری نیستی،  هیچی دیگ -

ی محکم به دستش زدم و تفنگش افتاد. اون هم فرار کرد و بعد یه ضربه 

 !زد به چاک

 :اش کشید و گفت دختر دستی به روی دامنِ سفید لباس خدمتکاری 

 .ای نبودولی من یه نگاهی به حیاط انداختم و توش هیچ اسلحه -

 :اندر سفیه سری تکان داد و گفتپارسیا عاقل 

 !جا باشهخودم برداشتمش عزیزم، خطرناک بود همون -

 :. لبخندی به ظاهر دخترکش زد و گفتی دیگر را شکست و بعد تخمه
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 خیال، اسمت چیه و چند سالته خانوم خوشگله؟ها رو بیحاال این -

 :انداخت و گفتدختر با به جلو آمدن پارسیا به عقب رفت، سر به زیر 

 .ب...بهشت -

 :حرفش نشده بود پرسید پارسیا که متوجه 

 چی؟  -

 :بار با تنی باالتر گفتکه دختر سر بلند کرد و این

 .اسمم بهشته -

 :و دوباره سرش را پایین آورد و خیره به زمین ادامه داد

 .و پونزده سالمه -

 :گفتاش را به دیوار راهرو داد و با خنده پارسیا تکیه 

این از آباد این هم از بهشت، یه بارم بیاین اسم خودتون رو جنات   -

 !بذارین

ی بهشت ای به قصد شوخی به شانه و بعد با صدای بلند خندید و ضربه

اش را به زد. بهشت هم قدمی بلندتر به عقب برداشت و تا توانست چانه 
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را ندید  اش بدنش چسباند. پارسیا که لب خندان بهشت، از جانب شوخی 

ای از موهایش را خاراند و برای عوض کردن جو لبخندش را خورد. ذره

 :گفت

 .خیال، من هم بیست و دو سالمهها رو بیحاال این -

بهشت سری تکان داد و شال سفیدش را بیشتر به جلو کشید و حجابش  

ای پارسیا دوخت و های قهوه اش را به گوی های آبیرا کامل تر کرد. گوی 

 :گفت

 مون باشین آقا پارسیا؟ چند وقت قراره مهمون -

 :آمیزی زد و با زدن چشمکی گفت پارسیا لبخند شیطنت 

 دوست داری بیشتر پیشت باشم نه؟ -

بهشت دوباره سرش را به پایین گرفت. نامحسوس چشمانش را بست و 

قدر از ها فشاری داد. تازه به این موضوع آگاه گشت که چهکالفه به آن

ادعا و پرانکار تنفر داشت. پارسیا دستانش را در جیب مردهای پر

 :اش فرو کرد و گفتهودی 

 !خونم نه مهموننترس، من اآلن دیگه صاحب -
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بار بدون هیچ ترس و تردیدی بهشت با انزجار سرش را باال آورد. این

 :لبخندی تصنعی زد و گفت

 .جایی که میوه نیست، چغندر سلطان مرکباته  -

برداشت و از کنار پارسیا گذشت. پارسیا مبهوت شده و به جلو قدم 

 :سرش را به سمت آن برگرداند و بلند گفت 

 یعنی من اآلن دیگه شدم چغندر، نه؟ -

 :حرف به راهش ادامه داد که پارسیا بلندتر گفتبهشت بی 

 کنی حال آدم رو؟ ها؟ تو چه بهشتی هستی که جهنم می  -

ها به پایین رفت. پارسیا  و از پلهتفاوت از راهرو خارج شد و بهشت بی 

 :نچی کرد و زیرلب گفت

 .به جهنم، تو نباشی یکی بهتر -

های درون راهرو شنفت. خود را به ناگهان صدایی را از داخل یکی از اتاق

اهمیت نشان داد، اما صدا بلندتر شد. از فرش قرمز بزرگ و صدا بی 

ای را به در قهوه بلندی که به روی راهرو پهن شده بود گذشت و خود
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کرد. رنگی رساند که صاحب صدا را صاحب این اتاق تصور می 

 :ی در را به پایین کشید و زیرلب گفتدستگیره 

 .هر چی باداباد -

 .و باشتاب در را باز کرد و از تصویری که دید، متحیر گشت

 « !فصل دوم: »راه خروجی وجود ندارد

ر روی هم کوبید. به در از ماشین سفید رنگش پیاده شد و درش را ب

های ی شهر پوزخندی زد و به سویش قدم برداشت. میله ی دروازهبسته 

مشکی رنگ آن را گرفت و به جلو هل داد که در کمال تعجبش در باز  

 .نشد

در را تکان دادن که صدای بلند و مهیبی را در فضا ایجاد کرد و با تازه 

ای در را رها کرد. خنده های دیدن زنجیر و قفلی محکم، با غضب میله 

 :سر داد. دستی به موهایش کشید و بلند گفت  هیستریک

 !این اوضاع اآلن دیگه اصالً جالب نیست -
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به حصارهای اطراف دروازه دوخت؛ خود در اصلی ارتفاع زیادی داشت،  

متر از ایهام بلندتر بود. ایهام نفس عمیقی کشید و اما آن حصار تنها نیم 

 .حصارها حرکت کردبه سمت 

دستش را به قصد فرود آمدن بر روی حصار بلند کرد که صدای عجیبی  

ای چسبیده  را شنید. با تعجب سرش را به سمت صدا برگرداند که شیء 

 .بر روی حصار دید

شده خود را به آن رساند و با دیدن عالمت رعد،  های بلند، حیرانبا قدم 

 :زده گفت بهت 

 شوخیت گرفته؟ -

هش را به دروازه دوخت. هر کس که صاحب چنین کار وحشتناکی  و نگا

بود، در کارش دو هدف مشخص وجود داشت. یک، زندانی آنان در این 

خاطری راحت  اش در کارهایش و آسودهزده و دو، راحتیشهر هالکت 

 .شده

اش  هایش را به سمت عقب برداشت، درِ بزرگ شهر که دروازهقدم

بزرگی دو دستش داشت؛ الکتریسیته به  شد، قفلی به محسوب می
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حصارها وصل شده بود و دست زدن بدون دستکش به آن حصارها، 

 .گرفتگی حتمی داشتبرق

ای که در شهر گرفته بود، حس خوبی را به او منتقل  از یک طرف، مه

کرد. همین یک ساعت پیش آفتاب را تجربه کرده بود، اما حاال نمی

ناکجاآباد بود، توان دیدن بهتر را از او سلب   ای که اهل مکانی به ناممه

 .کردمی 

 :سری با حرص تکان داد و ناگهان فریاد زد

 .تونه من رو از پا بندازهاین کارهای کوفتیت باز هم نمی -

 :ای کرد و گفتخندهتک

 .کنی، اعالم آتش بس کن و بیا بیرونداری خودت رو خسته می  -

ی باز، حکمران بود. ناگهان برخورد مکث کرد و سکوتی مرگبار بر فضا

ای  چیزی به زمین، درست در کنار پایش را شنید. با تعجب بطری شیشه

 .سبز رنگ را از روی زمین بلند کرد

دانست این فضای اطراف را وارسی کرد، به قدری مه غلیظ بود که نمی 

 .بطری از چه مکانی به سمتش پرتاب شده است
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جا پیدا کرده بود.  کاغذ لوله شده در آن  به درون بطری دیده دوخت. یک

 .در بطری را باز کرد و کاغذ لوله شده را در کف دستش انداخت

 :نگاهی دیگر به اطرافش کرد و کاغذ را با تردید باز کرد و زیرلب خواند

 !اعالم آتش بس؟ من که تازه بازی رو شروع کردم -

و با زدن پوزخند،  شناخت. بطری را به باال گرفت شک نمیخط او را بی

 :بلند گفت

 !خالقیتت رو دوست دارم -

ای را به زمین انداخت که هزاران تکه شد و به و ناگهان بطری شیشه 

هایی که بر  شیشهراحتی شکست. سر به زیر انداخت و خیره به خورده

 :های سبز بود، ادامه داد روی علف

 !اما قایم موشک بازی تو نه -

ها زد و سریعاً به سمت ماشینش قدم خورده شیشه ای با کفش به ضربه 

 :برداشت، در ماشین را باز کرد و قبل از وارد شدن به آن، گفت

طور دونم چهحاال که بازی دوست داری بازی کن، اما من هم خوب می -

 !باهات بازی کنم
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آرسام کالفه مشتش را به وسط فرمان کوبید و با پیچیده شدن صدای 

 :شین، با تن بلند گفتبوق در فضای ما 

 شه؟جا رد نمیچرا هیچ ماشینی از این -

 :و روهام صدایش را بر سرش انداخت و گفت

 !ای نیست که با ماشین رد بشهچون توی این شهر هیچ آدم لعنتی  -

 :گرانه گفتآرسام اخمی کرد و پرسش 

 دونی؟تو از کجا می -

 :و گفت ی اطرافشان برداشتروهام نگاه از فضای مه گرفته 

ای  بابا مگه یادت نیست وقتی اومدیم داخل این شهر، چراغ هیچ خونه -

 زد؟ روشن نبود؟ یادت نیست حتی مگس هم توی خیابون پر نمی 

 :آرسام نگاهش را به جلو گرفت و قاطعانه گفت

 .خاطر این بود که شب بودپر نزدن مگس به -

 :روهام پوزخندی زد و با تمسخر گفت

 !دونی چی میگیدت هم نمی برو بابا، خو -
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اما باز هم برای به کرسی نشاندن حرف خودش، زمین را برای آرسام 

خالی نکرد. سرش را به پشت برگرداند و رو به ویرای غرق در فکر و 

 :خیال گفت

 ویرا، چندتا آدم توی این شهر هست؟ -

 :ویرا سری به معنای ندانستن تکان داد و گفت

 .مارت بیرون نمیرمدونم، من زیاد از عنمی -

ی های زیاد ویرا خشمش به لبه روهام که از این ندانستن و نداشتن

 :پرتگاه انفجار رسیده بود، نگاهش را از او برداشت و متعرض گفت

 !کننده نیستی ویرااصالً کمک -

کس به ویرا با خود گفت، مگر پدرش جز زورگویی و عادت دادن همه

او داشت؟ بنابراین مدافع حقش شد و ای هم با زورشنوی کار دیگه

 :گفت

 .دادهی هیچ کاری رو بهم نمی خب آخه پدرم اجازه -

 :روهام زیرلب با غیظ گفت

 !چیزههمهکشیم از دست این بی لعنت به این پدرت که هر چی می -
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زیرلب گفت، اما صدایش به افراد درون ماشین به راحتی مطلق رسید.  

 :خیره شد و بر او توپیدآرسام ناگهان به او 

 !روهام درست حرف بزن، هر چی نباشه داییته -

 :ای ناباورانه کرد و گفت خندهروهام تک

 ای که هفت نفر رو کشته؟آره، اون هم دایی -

ویرا در این وضعیت خود ناخوش بود و با شنیدن چنین حرفی،  

 :محابا پرسیدتر شد. بیناخوش

 منظورت چیه؟ -

 :در ماشین چرخاند و گفت  آرسام نگاهش را

 .خیال، یه چیزی پیدا کنین شیشه رو بشکنمبی -

 :کم باال آورد  -ویرا با خشم تن صدایش را کم

 آرسام، روهام داره چی میگه؟  -

 :توجه به حرف ویرا، به داشبورد اشاره کرد و گفتاما آرسام بی 

 روهام این رو باز کن ببین چیزی توش پیدا نمیشه؟  -
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 :شده نام آرسام را فریاد زد که آرسام خونسرد گفت ویرا کالفه

 .ها نیست ویرااآلن وقت این حرف -

 :ناگهان ویرا با تمام قوا فریاد کشید

 کار کرده؟میگم بابام چی  -

 :ی پرتگاه به پایین افتاد و به انفجار رسید باألخره خشم روهام از لبه

نشدی؟ خرم بود اآلن قدر خنگی که حرفم رو متوجه یعنی تو این -

 زنی؟قدر جیغ می فهمیده بود. حاال چرا این

 :رحمی ادامه دادو با بی 

 بابات اون قاتل لعنتی بود! حاال فهمیدی؟ حاال راحت شدی ویرا خانم؟ -

هیچی نشده بود اشک در چشمان ویرا طغیان کرده بود. آرام با صدایی 

 :بغض گرفته زمزمه کرد

 !باورم نمیشه -

های ضعیف و هق -ا بر روی دهانش گذاشت. صدای هقو دستش ر

دردناکش، تنها چیزی بود که سکوت زجرآور ماشین را درهم  
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ی کنارش داد و آرسام، سر  شکست. روهام نگاهش را عصبی به شیشه می 

 ور شداش غوطهدرپیپایین انداخت و در افکار پی

 .و با شتاب در را باز کرد و از تصویری که دید متحیر گشت

های چشمش را پاک کرد و پارسیا با  آرشام سریعاً با پشت انگشت، گوشه

 :زدن لبخند پهنی گفت 

 کنی مرد گنده؟ داری گریه می -

 :آرشام صدایش را صاف کرد و گفت

 .کنمنه، نمی  -

پارسیا نگاهش را درون اتاق چرخاند. یک اتاق با دیوارها و دو تخت 

ساده که در انتهای اتاق قرار داشت.  چوبی و یک کمد دیواری کشویی  

اش را به چوب تختش داده بود  آرشام، خود به روی زمین نشسته و تکیه

ها، قدمی  ها عکس انبوده کرده بود. پارسیا با توجه به آنو در مقابلش ده 

 :به سمت آرشام برداشت و گفت

 ها دیگه چیه؟این -

 :ها اشاره کرد و گفتاش را باال کشید. به یکی از آن عکسآرشام بینی 
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 .این مادرمه، توی دوران جوونیش -

پارسیا کنار آرشام نشست و با تدقیق به عکس خیره شد. عکس،  

تصویری سیاه و سفید از زن زیبایی بود که کاله آفتابی بر سر نهاده بود 

زد. پارسیا لبخندی زد و و در وسط طبیعتی بکر، به دوربین لبخند می 

 :گفت

مامانت رو ندیدم ولی حاضرم شرط ببندم هیچ جات، حتی یه تا حاال  -

 .ذره هم به مامانت نرفته

 :و آرام خندید که آرشام اخم ریزی کرد و آرام گفت

 .اندهستن که خیلی شبیه مامان  فقط ایهام و آرسام -

 :های قدیمی پخش شده بر زمین انداخت و گفتپارسیا نگاهی به عکس 

ها رو جلوت گذاشتی و غمباد  ل، تو چرا اینخیاها رو بیحاال اون -

 گرفتی؟ 

دوباره بغض به گلوی آرشام چنگ زد. بزاق دهانش را قورت داد که 

سوزش بدی در گلویش احساس کرد. با حس آن سوزش، اخمی کرد و  

 :گفت
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 !یه حسی بهم میگه، دیگه قرار نیست مامانم رو ببینم -

سباند. دستانش را میان اش چپارسیا پاهایش را جمع کرد و به سینه 

 :ها گره زد و گفتآن

 !پس از اون پسرهای مامانی هستی -

 :آرشام چشمانش را با دست مالش داد و با حرصی آشکار گفت

 .ای هستم و یه نقشی دارمجا یه کارهحداقل من این -

 :اش را به طرف پارسیا سوق داد و گفتو بعد نگاه قرمز شده 

 !ای و از کدوم قبرستونی اومدی ستی چه کاره تویی که اصالً معلوم نی -

 :ای باال انداخت و گفتتفاونی شانه پارسیا با بی 

دونم تو این کنی، مهم اینه خودم میمهم نیست در موردم چی فکر می -

 .داستان، شاه منم و سرباز تویی

 :و بعد در گوشش آرام گفت

 !بازهتوی شروع شطرنج، همیشه ترجیح بازیکن، حرکت دادن سر -

 :پوزخندی زد و ادامه داد



  

 

 WWW.98IA3.IR 155 نودهشتیا کاربر نگین حالف     –  دهداین شهر بوی مرگ می
 ممم 

سرباز نقش مهمی توی بازی نداره و از یه طرف، حتی حرکات زیادی   -

تونه انجام بده. توی شطرنج هم که شده، آدم مجبوره  هم نمی 

هاش بشه، اما باز  هایی رو انجام بده که باعث از دست رفتن مهره حرکت

 چندتا مهره چه اهمیتی داره؟

 :معنادار رو به آرشام گفتو با نگاهی 

 !ی آخر بازیه آرشاممهم نتیجه  -

 :و لبخندی تا بناگوش زد و تکرار کرد

 !ی آخر بازی نتیجه  -

 :وار گفتتر کرد و پارسیا زمزمه و آرشام اخمش را غلیظ

 .همه چی رو در مورد خودم بهت میگم، ولی یه شرطی داره -

 چه شرطی؟ -

 .بکنم، کمکم کنی  خوامباید توی کارهایی که می  -

 :ای رنگ را از داشبورد بیرون کشید و گفتروهام عطر سورمه

 این خوبه؟  -
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 :آرسام عصبی چنگی به موهایش زد و غرولند زد

 ی ماشین رو بشکنم نابغه؟تونم شیشه ی عطر میبه نظرت با شیشه -

 :هم ریخت و معترض گفتهای دیگر داشبورد را بهروهام عصبی وسایل

 !کلجا هیچی پیدا نمیشه عقل ه اینخب، آخ -

 :ناگهان آرسام با یادآوری چیزی سرش را به سمت ویرا برگرداند و گفت

 .بینیها چیزی می ویرا، ببین زیر صندلی  -

روهام غضبناک  ویرا سری باشتاب تکان داد و به سمت پایین خم شد. 

 :گفت

 ت یا نه؟دونی چیزه به درد بخور توش هسیعنی ماشین خودته و نمی -

 :آرسام اخمی کرد و خیره به ویرایی که در حال گشتن بود، گفت 

ها یه چیزی داشته قدر حرف نزن روهام، فکر کنم زیر صندلی این -

 .باشم
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ای که در زیر صندلی آرسام ی بزرگ و زنگ زدهویرا با دیدن آچار فرانسه

گرد کرد و بود، لبخند محوی زد و آن را باال آورد. روهام چشمانش را 

 :گفت

 ی بابا نیست؟ این آچار فرانسه -

آرسام لبخندی زد و آچار را بدون تشکر از ویرا گرفت. نگاه کوتاهی بهش  

 :انداخت و گفت

 .بردمشرفتم با خودم می به یاد بابا هر جا می  -

 :روهام نگاهش را با غیظ به شیشه گرفت و گفت

 .کردمپس بگو چرا پیداش نمی -

آرسام با سر گرد آچار به وسط شیشه ضربه زد. یک ضربه، دو  ناگهان 

 :ضربه، ناگهان روهام بلند گفت

دونستی وقتی توی ماشین گیر افتادی بهتره به  دخان، میآرسام -

ی ماشین ضربه بزنی تا بشکنه؟ چون محض اطالعت  های شیشهگوشه 

 !ترین قسمتشهوسطش، دقیقا محکم

 :ید و خیره به روهام گفت هایش را درهم کشآرسام سگرمه 
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 قدر اطالعات عمومیت باال رفته؟تو از کی تا حاال این -

 :روهام با حرص آچار را از دست آرسام کشید و گفت

ی گیر کردن تو ماشین رو داشتم، فقط نه به این چون قبالً هم تجربه -

 !داغونی

 :کمربندش را باز کرد و آرسام را به کنار هل داد و گفت

 .ار ببینم، هیچی بلد نیستیبرو کن -

 :هایش را از پا در آورد و گفتآرسام کالفه کفش

 اُفته روم؟ خوای خورده شیشه بی صبر کن، می  -

 :و سرش را به سمت ویرا برگرداند گفت

 .ویرا، یه لحظه برو کنار -

ویرا سری تکان داد و به کنار رفت و آرسام کنارش جا گرفت. ویرا 

در کنارش چسباند و آرسام نگاه کوتاهی به او شرمگین خودش را به 

 :انداخت و گفت

 کنی؟ خوام بخورمت که، چرا ازم فرار مینمی -
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 :جا شد و آرام گفتای در جایش جابهویرا ذره

 !آرسام، خیلی بهم چسبیدی  -

 :آمیزی زد و گفت آرسام لبخند شیطنت 

زخم و برم اون سمت امکان داره شیشه بهم بخوره. تو دوست داری  -

 زیلی بشم؟

و نوک  ی چند دقیقه پیشش مانند همیشه گونه ویرا که هنوز از گریه

 :تر از قبل گفتاش سرخ شده بود، چشمانش را بست و آرامبینی 

 .باشه، به هرحال قراره زود تموم بشه -

شان سری از روی  های آرسام و ویرا، دور از چشمروهام با شنیدن حرف

به اطراف شیشه ضربه زد. با برخورد هر ضربه تاسف تکان داد و محکم 

ی چهارم، ترک برداشت. روهام افتاد و با ضربه به آچار، شیشه به لرز می 

اش را وارد کرد که شیشه به طور ترین ضربه نفس عمیقی کشید و محکم 

هایش به درون ماشین و کف آسفالت  کامل شکست و خورده شیشه

 .افتاد
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ها رفت و  پلههای بلند به سمت راهاز کرد، با قدمایهام فوراً در عمارت را ب

 :فریاد زد

 آرشام؟ ویرا؟  -

آرشام نگاهی به پارسیا انداخت. از روی تخت بلند شد و با باز کردن در 

 :اتاقش رو به ایهام گفت 

 .شده ایهام؟ زود برگشتیچی -

م پارسیا به همراه آرشام از اتاق بیرون آمد و به ایهام دیده دوخت. ایها 

 :نگاه شکاکی به آن دو انداخت و گفت

 !زود برگشتم؟ خورشید خیلی وقته غروب کرده -

و به سمت اتاق ویرا که در انتهای راهرو بود قدم برداشت و به قصد در 

 :زدن دستش را بلند کرد که پارسیا بلند گفت

 .ها هنوز برنگشتنمو قشنگ، اون -

 :ایهام اخمی کرد و متعجب گفت

 برنگشتن؟ اصالً کجا رفتن که برنگشتن؟یعنی چی  -
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 :ای باال انداخت و گفتپارسیا شانه 

رفتن سردخونه، اما موندم رفتن جسد بابابزرگت رو بیارن یا رفتن  -

 .بابابزرگت رو زنده کنن بیارن

 :ایهام پوزخندی زد و گفت

 !ای یه وقت مزت تلخ نشهاین همه بامزه -

 :آرشام آهی کشید و گفت 

 .بهشون زنگ زدم، اما آنتن نیست -

 :ایهام سری تکان داد و گفت

 .آره، گمونم از دیشب یا امروز صبح قطع شده -

 :و بعد به آن دو نزدیک شد و گفت

 کردین؟شما دو تا توی اتاق چه غلطی می -

 :نما زد و گفتپارسیا لبخندی دندون

 .دادی خانواده رو بهم توضیح می نامه آرشام داشت شجره -

 :ایهام اخم غلیظی کرد و خیره به پارسیا جدی گفت



  

 

 WWW.98IA3.IR 162 نودهشتیا کاربر نگین حالف     –  دهداین شهر بوی مرگ می
 ممم 

 !آرشام غلط کرد -

 . ...هی با من درست حرف بزن، من داداش بزرگت -

 :اش را به سمت پارسیا گرفت و بلند گفتایهام انگشت اشاره

وقت تو اومدی صفر تا صد ست، اونکاره دونیم این کی و چی ما نمی -

 ف کردی؟ مون رو براش تعری داستان زندگی 

 :ی ایهام بلند کرد و گفت آرشام صدایش را به اندازه 

 !ست ایهاماون هم جزوی از خانواده -

 :خندی زد و گفتایهام کج

 چرا؟ چون توی شناسنامش اسم دایی هست؟  -

 :و فریاد زد

 ای که معلوم نیست جعل هست یا نه؟توی شناسنامه  -

کوفته به روی زمین زانو زد. آرسام در خانه را باز کرد و روهام خسته و 

 :اش را پاک کرد و آرسام با شنیدن فریادهای بلند گفتویرا عرق پیشانی

 کنین؟ دارین سر چی بحث می  -
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ی پلهپله رساند. از باالی راهایهام از آرشام دل کند و خودش را به راه

 :شان چشم دوخت و گفتبزرگ چوبی به تن خسته

 شماها تا اآلن کجا بودین؟ -

ای گلوی خشکش جان گرفت. آهی  روهام آب دهانش را قورت داد و ذره

 :کشید و گفت

 .ماشین خراب شده بود و درش گیر کرده بود -

 :ویرا به روی زمین نشست و با مالش دادن پاش گفت

 .جا پیاده اومدیماش رو شکستیم و از خیابون اصلی شهر تا اینشیشه -

 :آرسام قدمی به جلو برداشت و گفت

 !ایهام، شهر کامالً خالیه -

 :ایهام سری تکان داد و گفت

 !آره توی راه خودم هم فهمیدم -

 :ویرا از جا بلند شد و گفت 

 .باید خدمتکارها رو سرشماری کنیم -
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پله رساندند و پارسیا لبخندی به پارسیا و آرشام خودشان را به باالی راه

 :رنگ شیطنت زد و گفت

 بکنم؟میشه این کار رو من  -

 :روهام با دیدن پارسیا اخمی کرد و گفت

 !جاستاین عوضی که هنوز این -

 :پارسیا اخم کرد و پرسشگرانه گفت

 !به شدت کنجکاوم بدونم کی ادب یادت داده -

توجه به حرف پارسیا رو به ای به پارسیا رفت و ایهام بی غرهروهام چشم

 :آرسام گفت

 پس یعنی نرفتین سردخونه؟ -

 :اندرسفیهانه تن ایهام را برانداز کرد و گفتاقلآرسام ع

ی چی آخه؟ وقتی کل شهر خالیه، یعنی بیمارستانش هم  سردخونه -

 !خالیه
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هایش را به روی دو پهلویش گذاشت  روهام از روی زمین بلند شد، دست

 :و حق به جانب گفت

خیال، جسدها که هنوز بیرونن! تو مگه نرفتی کمک ها رو بیاین -

 بیاری؟

 :ایهام نگاهی کوتاه به آرشام و پارسیا انداخت و گفت

 !ستی شهر بسته رفتم، ولی دروازه -

 !بسته؟ اون که همیشه بازه -

صاحب این صدا و جمله، آرشام مبهوت بود. ایهام آهی کشید و رو به 

 :آرشام کرد و گفت

 .تاز داخل قفل شده. ارتفاعش هم خیلی بلنده، نمیشه ازش باال رف  -

 :اش زد و گفتآرشام چنگی به موهای مشکی 

 یعنی، دایی قفلش کرده؟ -

 :ای به باال فرستاد و گفتایهام شانه 

 .اهمیتی نداره -
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 :و بعد نگاهش را به ویرا سوق داد و نامش را صدا زد

 !ویرا -

ویرا که انتظار خطاب شدنش از جانب ایهام را نداشت، سر باال گرفت و با  

 :اخم گفت

 بله؟  -

 ای، چیزی نداره؟بابات کلید دروازه -

ای در افکارش غرق شد و در آخر سری به معنای نه تکان داد و  ویرا ذره

 :گفت

 .دونممن اصالً در مورد این چیزها نمی -

به ثانیه نکشید که چنین حرفی را در این جمع و مکان جایز ندانست،  

 :پس افزود

 .زنهنمی یعنی، بابام درموردشون باهام حرف  -

 !دختر طفلی -
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هایش را با حرص در کاسه چرخاند. با خود گفت چه شخصی جز چشم

 توانست صاحب این صدا و این حرف باشد؟پارسیا می 

ی سرش را باال گرفت و به پارسیا دیده دوخت. پارسیا آرنجش را به نرده

اش  پله تکیه داده بود و دو دستش را به زیر چانهای باالی راهقهوه 

کرد صبح که بود قابل دانست چرا، اما حس می ذاشته بود. ویرا نمیگ

 !تر بودتحمل

 میشه دهنت رو ببندی؟  -

 :بار بلند گفتپارسیا که حرف ایهام به مزاجش خوش ننشست؛ این

 !ای بابا، کل این خانواده بویی از ادب نبردن -

این میان، ویرا لبخندی زیرپوستی زد و نگاهش را از پارسیا گرفت و در 

 :گفت و کشید حالتشخوش  موهای  به  دستی  ایهام با ماللت

کنیم  ده شبه. فردا در موردش صحبت می  -خب، فعالً ساعت نه  خیلی -

 .کشیمای چیزی میو یه نقشه
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و بعد نگاهش را به روی ویرا، آرسام و روهام که به دلیل ارتفاع چهار 

دید، شان را تار و بدون وضوح می چهرهمتری باالی راه پله تا کف 

 :چرخش داد و گفت

 .هستین روی البد خسته شما هم با اون همه پیاده -

 :و به سمت چپ راهرو اشاره کرد و به سخنش اضافه کرد

 .کنیمبرین بخوابین، فردا همه چی رو حل می  -

ها سر آنها باال رفتند. ویرا هم پشت حرف از پلهروهام و آرسام بی

ها را یکی پس از دیگری طی  جانی برداشت و با خستگی پله های بی قدم

 .کرد

ویرا خودش را با حزن به روی تخت انداخت و شال سفیدش را از سرش 

 :خندی زد و آرام گفتبیرون کشید. تلخ

بار طعم تلخ ترس رو نچشیده بودم، دروغ سرشاخی  اگه بگم امروز سی  -

 !گفته بودم

حال بلند  خوشی از بلند شدن دوباره نداشت، اما با اینبه خاطر پادرد، دل

شد و به سمت کمد اتاق خوابش رفت. به هم ریختگی ناگوارش را نادیده 
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نظمی اعصابش را مچاله و طاقتش را قلیل  که هر چیز بی گرفت، با این

ای از درون کمد دیواری سفید کرد. لباس خاکستری بلند و سادهمی 

 .نگ و کوچکش بیرون کشیدر

لباس را تن کرد و در مقابل آینه ایستاد. موهای خرمایی که تا کمرش 

ی بافت را نداشت،  ای بافت زد. حوصلهطول داشتند را به حالت شلخته 

اما باز بافت زدن موهایش قبل از خواب، عادتش بود و اختیاری به روی  

 .ترک کردنش نداشت

ست باید به شکلی برای زدن مسواک از دانبه روی تخت خوابید و می 

ای تأمل و استراحت گفت ذرهاش دل بکند، اما با خود می گرمی و راحتی

تواند از خود دریغ کند! به خیال خودش، تنها قرار بود چند را که نمی

 .دراز بکشد و بعد بلند شود ثانیه 

کم گرم گشتند و حتی گز شدن   - هایش کماما با این وجود چشم

ای  کرد. ناگهان تقهت پایش، آن را از آسودگی این خواب دور نمیعضال

به در خورد و آن را از عالم خواب و بیداری بیرون کشید. با شتاب به 

نتیجه بودن آن صبر، باعث شد  روی تختش نشست؛ ده ثانیه صبر و بی 
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گمان کند که در خیاالتش این صدا را شنیده است، که دوباره شخصی  

 .تاقش آرام کوبیدبه روی در ا

بار دیگر جای شک نبود، به یقین رسید که واقعاً شخصی در پشت در این

بود. با حرصی آشکار از روی تخت بلند شد و دستانش مشت شد و  

گفت، اگر خدمتکاری را  کوبید. با خود می هایش را به روی زمین می قدم

 .کردنهایت ناسزا بارش میشک بیدید، بی مسبب این کار می

ی ایهام، یکه خورد و در را به  در را با شتاب باز کرد که با دیدن چهره

شال ویرا لبخندی زد و رویش محکم بست. ایهام با دیدن موهای بی 

همچنان به انتظار ایستاد. ویرا شال سفیدی که به روی تختش انداخته 

بود را با تعجیل بلند کرد و به روی موهایش گذاشت. نفس عمیقی 

 .با گذشت تنها پنج ثانیه، در را گشودکشید و 

سر بلند نکرد و چشمانش را از نگاه ایهام راند. نگاهش را به روی پاهای 

شد،  سفید خودش سوق داد و با صدایی که به زور از دهانش خارج می 

 :آرام گفت

 بفرمایین؟  -
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به قدری تن صدایش پایین بود که شنیدنش را توسط ایهام بعید  

یهام خجل، ویرا را به پای شرم و حیایش گذاشت. به  دانست؛ اما امی 

 :درون اتاق با کنکجاوی نگاهی انداخت و گفت

 تونم بیام داخل؟ می -

های مشکی ایهام دیده دوخت. ویرا سرش را با تعجب بلند کرد و به گوی 

 :ایهام هم با لبخند محوی مردد گفت

 یعنی، نمیشه؟ -

با بهت، براندازش کرد. آخر سر  ویرا با نگاهی پر شک و همچنان آمیخته

در مقابل نگاه پر خواهش ایهام تسلیم گشت و در اتاقش را کامل باز کرد 

ی بار ایهام لبخند بزرگی زد و به داخل آمد. ویرا تازه به جعبهکه این

  هم به تخت روی  به  نرمی  با ایهام. گردانید  درون دست، روی  چوبی

 .ویرا نشست و جعبه را به تنش بیشتر نزدیک کرد ی ریخته

اش را از جعبه ویرا در اتاق را بست و وسط اتاقش ایستاد. ایهام نگاه خیره 

 :گرفت و گفت

 شینی؟ نمی -
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کرد، آرام قدم برداشت و ویرا درحالی که با خیرگی به جعبه نگاه می 

آن    شک به انتظار پی بردن به محتویات درونکنارش جا گرفت. بی 

 .نشستجا نمیجعبه بود، وگرنه به خیال خودش که آن

صدای اذان صبحگاه فضای اتاق را پر کرده بود. پارسیا درحالی که  

آلودش  خاراند، به روی تخت نشست. با چشمان خوابموهای فرش را می

ای که تنها دو نفره اتاق را از نظر گذراند، آرشام پشت به او در تخت تک

 .داشت، در خواب عمیقی قرار داشت متر با او فاصله

پارسیا پتوی سفید رویش را کنار کشید. از جا بلند شد و در اتاق را  

کامل گشود و از پشت بست. راهروی مقابلش خالی و تاریک، پارسیا  

هایش را فشرد. نفس عمیقی کشید و زیرلب چشمانش را بست و پلک

 :گفت

 !خدا یه وقتی جنی جلو راهم قرار ندی  -

 :هایی کوتاه گفتاز در فاصله گرفت و با برداشتن قدم

 !جا داهات هم هست، دیگه بدتراین -
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به امید همان نور کمی  های راه پله گذاشت آرام دستش را به روی نرده

داشت و هایش را با خاطری جمع برمی که در محیط وجود داشت، قدم

 .را نداشتی بلند و بزرگ پلهترسی از افتادن به روی این راه

. دستانش را در  پله رسید و سرش را به سمت چپ کج کردبه انتهای راه

زنان نگاهش را در اش فرو کرد و سوتجیب شلوار سفید و راحتی

اطرافش گردش داد. حال وقت آماده کردن صبحانه بود و یقین داشت  

برند،  می خدمتکارهای زیادی برای عمل به درخواستش در بیداری به سر 

 :بنابراین بلند گفت

 .خواممن یه لیوان آب می -

صدایش با گفتن اهلل اکبر بلند مؤذن، گم گشت. نچی کرد و بلندتر  

 :گفت

 هی، سر نمازین یا حوصله ندارین برام آب بیارین؟ -

شکست. پوفی کشید و و باز سکوتی که تنها توسط صدای مؤذن می

 :با حرص زیرلب گفت های بلندی به پذیرایی برداشت،قدم
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دونم این خودم چالق نیستم واسه خودم آب بیارم، فقط نمی -

 !تون کجاستی لعنتیآشپزخونه

با وارد شدن به راهروی کوچک و تاریکی که توسط پذیرایی به آن 

رسیده بود، اخم کرد و به درون آن دیده دوخت؛ در آخر این راهرو فقط  

ی این عمارت چوبی نبود و به یک در بزرگ بود که مثل تمامی درها

 .شکل فلزی بود

خورد، پارسیا با دیدن نور سفید و کمی که از پایین در به چشم می

محابا دستگیره را کشید و در را باز کرد. ای زد و بیلبخند پیروزمندانه

 :سرخوش شد و با تن بلند گفت

 !تون رو پیدا کردمآشپرخونه -

اش به تلخی مبدل گشت. نفس  شیی مقابلش سرخوکه با دیدن سانحه

اش محفوظ شد و با دیدن جسدهای خونین افتاده بر زمین، عق  در سینه 

هایی که لباس زد. حالت تهوعش دست خودش نبود و با دیدن زن

 !توانست گریه کرد، نه کمکسفیدشان به رنگ قرمز شده بود، تنها می 

گاهش را از های کوتاهی بزاق دهنش را قورت داد. نبا شنیدن ناله 

 :جسدها گرفت و گفت
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 این، دارین من رو سکته میدین؟ببینم، نکنه زنده -

 .ی پر درد دخترانه، دارای یک کلمه بودبار این نالهاین

 !چ... چغندر -

پارسیا اخم کرد و با یادآوری حرف صبح بهشت، با شتاب نگاهش را 

 :درون آشپزخانه چرخش داد و گفت

 بهشت؟ کجایی؟ -

به دنبال رد صدا گشت که به بهشتی رسید که دو دستش از تنش   باراین

هایش به روی کف سرامیک سفید و سرد جدا شده بود و خون از رگ

 .ریخت. پارسیا نگاهش را با شتاب از او گرفتمی 

بهشت با زور نگاهش را از چراغ سقفی سفید گرفت و به پارسیایی سوق  

را در مقابل چشمانش گذاشته  داد که باالی سرش ایستاده بود و دستش 

که از درد درحال جان دادن بود، تنها یه جمله را به زبان بود. با این 

 :آورد

 !ک... ک... کمکم کن -
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و روح از تنش جدا شد و صدای اذان، حاال در گوش پارسیا بیشتر تیر 

 .کشید

. ناگهان محیط آشپزخانه را ترک  های آرام و سستی به عقب برداشتقدم

ی چوبی با تندی باال رفت که  پلهکرد و به سمت راه پله دوید. از راه

 .سکندری خورد و درد عمیقی در مچ پایش پیچید 

لنگان خودش را به اتاقش رساند. در  -اما درد پایش را رها کرد و لنگان 

را با شتاب باز کرد و وارد اتاق شد. تن غرق در خواب آرشام را با دست  

 :کشید، ترسیده گفتبه جلو و عقب 

 !. آرشام بیدار شو.آ. -

آرشام چشمانش را مالش داد که پارسیا از آن دل کند و به سمت راهرو  

ها های درون راهرو قدم برداشت. با مشت به در تمامی اتاقو باقی اتاق

 :کوبید و بلند گفت

 !بیاین بیرون، خدمتکارها مردن -

کوبید، تکرار  تی که به درها میی »خدمتکارها مردن« را با هر مشجمله

زده از خواب پرید. ایهامی که در کنار تخت ویرا کرد. ویرا وحشتمی 
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. نشسته بود و سرش را به روی تشک گذاشته بود، چشمانش را باز کرد

 .را در آغوش گرفت و نگران به ویرا خیره شد جعبه

الی به  خیاش گذاشت و همچنان با بی روهام دستش را به روی پیشانی 

خوابش ادامه داد، اما آرسام با شتاب پتوی رویش را کنار زد و در را باز  

کرد. به پارسیا که درحال کوبیدن به در اتاق ویرا بود، دیده دوخت و با  

 :تشویش گفت

 چی شده؟ -

 :ایهام در اتاق را باز کرد و رو به پارسیا با دلشوره گفت

 خدمتکارها چی شدن؟ -

 :م اخم کرد و گفتآرسام با دیدن ایها

 کردی؟ کار میتو توی اتاق ویرا چی -

 :ویرا بعد از ایهام وارد راهرو شد، در پاسخ به سوال آرسام آرام گفت

ترسیدم بخوابم، ایهام هم کنار تختم نشست تا خوابم ببره،  من شب می  -

 . ...اما

 :و به ایهام نگاه گذرایی انداخت و گفت
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 .کنار تختم خوابش برد -

 :اخمی کرد و گفت ایهام

 .احتیاجی به توضیح نیست -

 :و به موهای ویرا اشاره کرد و گفت 

 .برو یه شالی چیزی بذار روی موهات -

ویرا سری تکان داد و در اتاقش را بست. روهام گیج خواب و آرشام 

کشان به آن سه نزدیک شدند. روهام دستی به موهایش کشید و خمیازه

 :گفت

 شده؟چی -

 :پارسیا پوزخندی زد و گفت

 !ها رو نگاهخواباین خوش -

 :آرشام مخمور به پارسیا نگاه کرد و گفت

گفتی، خواب بد  تو داشتی یه چیزی در مورد مردن و خدمتکارها می  -

 دیدی؟ 



  

 

 WWW.98IA3.IR 179 نودهشتیا کاربر نگین حالف     –  دهداین شهر بوی مرگ می
 ممم 

 :هایش باز شد و رو به پارسیا گفتایهام اخم

 ها کجان؟ اون -

 :پارسیا سر به زیر انداخت و آرام گفت

 .توی آشپزخونه -

ها رفت. آرسام هم به  پلهایهام سری تکان داد و با حالتی دو به سمت راه 

 :جمع نگاه گذرایی انداخت و بلند گفت 

 .صبر کن من هم بیام -

ها قدم برداشت که پارسیا سد  پلهویرا در اتاقش را باز کرد و به سمت راه

 :راهش شد و گفت

 !کنیدرجا غش می  شون ترسیدم، تو بری کهمن با دیدن -

 :روهام با شنیدن حرف روهام، آهی کشید و گفت 

 .من هم دیگه طاقت دیدن جسد و آدم مرده ندارم -

 :ویرا مغموم به زمین دیده دوخت و آرشام با ماللت گفت 

 .بیاین بریم پایین توی پذیرایی -
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 :و با پوزخند به اطراف دیده دوخت و گفت

 توی راهرو وایسادیم که چی؟ -

پارسیا گازی به نان و پنیری که در دستش بود زد و منتظر به افراد 

 :اش را قورت داد و گفتدرون سالن نگاه دوخت. لقمه

 کار کنیم؟ خب، اآلن چی -

اش را به دستش تکیه داده ایهام متفکر به روی مبل نشسته بود و چانه

بار، یه یکبود. ویرا کنار ایهام نشسته بود و همچنان مهموم بود و ده ثان

کشید. آرسام هم با فاصله کنار ویرا نشسته بود و سرش را به باال آه می 

 .گرفته بود

ای داد و آرشام در افکار و خیال دیگهروهام پایش را با استرس تکان می

ها ثانیه جوابی نگرفته بود، بلند  غرق بود. پارسیا که بعد از گذشت ده

 :گفت

 غلطی کنیم؟ جماعت با شما هستم، میگم چه  -
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ایهام ناگهان با شتاب از جا بلند شد که نگاه تمام افراد جمع به سمت او 

مجذوب شد. ایهام وسط پذیرایی ایستاد و نگاهش را به روی افراد جمع 

 :دوران داد و گفت

 !تیرکش میشهاز قدیم گفتن، شهر که خلوت میشه، قورباغه هفت -

ن این حرف ایهام، ناگهان اش زد. با شنیدپارسیا گاز دیگری به لقمه

 :دستش را به سمت او نشانه گرفت و با دهان پر گفت

 !اون قادله هم هوت تیر دتش بود -

 :روهام اخمی کرد و گفت

 معلوم هست چی میگی؟  -

 :ی بزرگ را به زور قورت داد و گفتپارسیا لقمه 

 !میگم اون قاتله هم هفت تیر دستش بود -

 :چرخاند و گفت ایهام چشمانش را در کاسه 

 !حاال هر چی -

 :و قدمی به جلو برداشت و گفت
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 !فرض کنین شهر ماییم و اون قاتله هم همون قورباغه -

 :ی حرف ایهام گفت روهام دست به سینه نشست و در ادامه

 .که دایی پیمان باشه -

 :ایهام با ارتیاب گفت

 .هنوز معلوم نیست دایی قاتله یا قاتل نیست -

 :شبهه گفتآرسام با 

 چرا معلوم نیست؟ -

 :اش گذاشت و گفتاش را به روی گونه روهام انگشت نشانه 

 .ستجاش رد بخیهچون این -

 :ای باال انداخت و افزودو بعد شانه 

 .توی عکسی که من از بابام دیدم، بخیه نداشت -

 :ای کرد و گفتخندهروهام تک

 !کنهها، این هیچ چیزی رو توجیه نمی احمق -

 :بعد نگاهش را به ایهام سوق داد و گفت و
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 !از کجا معلوم؟ شاید دایی تمام این مدت روی صورتش گریم بوده  -

 :آرشام سری تکان داد و گفت

 !حق با روهامه -

 :ایهام نگاهش را به سمت ویرا گرفت و پرسشگرانه گفت

 ویرا، تو نظری نداری؟  -

 :ویرا سری به معنای نه تکان داد و گفت 

 . ...دونم، مننمی -

 :و روهام با تندی گفت

 !حاال بگو بابام هم زیاد ندیدم -

 :هایش را تو هم کشید و گفتآرسام سگرمه 

 روهام، چته؟  -

 :روهام عصبی چنگی به موهای کوتاهش زد و گفت 

 . ...آخه نه تلفن داره، نه از شهر بیرون میره، نه از -

 :ویرا مدافع حقش شد و بلند گفت 
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 !هایی که گفتم عین حقیقتهتمام حرف -

 :ی خشمگین ویرا دیده دوخت که ایهام گفتروهام بدخو به چهره 

 !این موضوعات هیچ اهمیتی نداره -

کم درحال روشن کردن آسمان شهر بود، نگاه    -و به خورشیدی که کم

 :گذرایی انداخت و گفت

 .کنهی دیگه کامل طلوع می خورشید تا چند دقیقه  -

 :ش را به افراد جمع سوق داد و گفتو نگاه

 !مون اینهبرنامه  -

 :به پارسیا و روهام اشاره کرد و گفت

گیرین.  مونین و کنترل اوضاع رو به دست می شما دو تا تو خونه می  -

کنین و به وسط شهر جسدها رو از بیرون و داخل آشپزخونه جمع می 

 .برینمی 

 :روهام گفت

 که چی بشه؟ -
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 :اش فرو فرستاد و گفتدستانش را در جیب شلوار مشکیایهام 

 .فقط ببریدشون وسط شهر، بعداً بهتون میگم  -

 :و بعد نگاهش را به ویرا سوق داد و گفت

بینیم این دکل مخابرات چه مرگشه که کار من و ویرا میریم و می  -

 .کنهنمی

 :و بعد به آرسام دیده دوخت و ادامه داد

رین توی شهر رو بگردین، ببینین هیچ کدوم از اهالی  تو و آرشام هم ب -

 .ها رو به عمارت بیارینکنین، اگه هم پیدا کردین، اونشهر رو پیدا نمی 

 :و پاهایش را جفت کرد و گفت 

و در آخر ساعت پنج بعد از ظهر، توی همین سالن همدیگه رو  -

 .بینیممی 

 :ها چرخش داد و گفتو نگاهش را به آن

 تراضی؟ پیشنهادی؟سؤالی؟ اع -

 :پارسیا دست چپش را باال گرفت و گفت
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 !من یه اعتراض دارم -

 :اش را به سمت آرشام گرفت و گفتو دست باال گرفته

 گروهی باشم؟ تونم با آرشام هم چرا من نمی -

 :روهام هم سری تکان داد و گفت

باهاش چنانی با همکاری ی آناین پسره خیلی رو مخه، من هم عالقه -

 !ندارم

 :ایهام نفس عمیقی کشید و رو به پارسیا گفت

 !به دالیل مشخصی بهتره از آرشام دور باشی -

 :آرشام پوزخندی زد و گفت

 اصالً تو چرا باید برای ما تصمیم بگیری؟ -

 !جا رئیسمچون من این -

 :پارسیا هین بلندی کشید و گفت 

 عام؟ بازی در ملع رئیس  -

 :ویرا دودل گفت
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 .گروهی باشمخوام با آرسام هم من هم می  -

 :ایهام نگاه سرشار از بهتش را به سمت ویرا گرفت و آرام گفت

 !ویرا، من دیشب با تو یه عالمه حرف زدم -

 :پارسیا معترض بلند گفت

 !خوام جسد جمع کنممن نمی  -

 :و روهام بلندتر گفت

 !خوام شاهد ریخت نحست باشممن هم نمی  -

 :م فریاد زدناگهان ایها

 !تمومش کنین -

 :اش را به روی پارسیا گرفت و بلند گفتو با تندی انگشت اشاره 

 !کنیشینی جسدها رو جمع می تو با روهام می  -

 :اش را به سمت خودش گرفت و ادامه دادانگشت اشاره 

 !من هم با آرشام میرم سراغ دکل -

 :افزود اش را به سمت ویرا گرفت و زدهو نگاه خشم 
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 !تو هم خوب با آقا آرسامت توی شهر بچرخ -

 :و دستی زد و بلندتر گفت

 !وسالم نامه تمام. همگی بیرون -

«فصل سوم: »در معرض اتهام  

هایش را گشود و با روهام با چشمان بسته در آشپرخانه را باز کرد؛ پلک

تک  -ی مقابلش، به حیرت اجازه داد خودش را در تکدیدن منظره 

 .صورتش نمایان کنداجزای 

های بزرگ خون ای رنگ آشپزخانه، لکههای فلزی نقرهبه روی کابینت 

پدید آمده بود و تنها خون خشک شده بود که در کف و کابینت  

های سقفی سفید آشپزخانه، شاید شد. به لطف چراغآشپزخانه دیده می

 .تر از آن چیزی بود که روهام انتظارش را داشتفضا روشن 

کرد و در نتیجه، همه چیز تر میودن محیط، کار چشم را راحتروشن ب

 .گردیدتر از واضح، در ذهن هر بیننده حک می واضح

شان، آه از نهادش بلند  ی چشم به جسدها نگاه کرد که با دیدناز گوشه

 :شد. پارسیا با سری به زیر افتاده وارد آشپزخانه شد و گفت
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 !ی دردناکیهدونم، صحنهمی -

 :م با احتیاط پایش را از جسدی که در مقابلش بود رد کرد و گفتروها

 .متوجهش هستم -

 :های شلوار سفیدرنگش کرد و گفت پارسیا دستانش را میزبان جیب 

طوری خونی روی زمین افتاده باشه، ما  شاید نفر بعدی که قراره این -

 دونه؟باشیم! کی می 

 :روهام نفس عمیقی کشید و گفت 

 !رمقش رو ندارمدل و  -

 دل و رمق چی؟ -

 :اندرسفیه به پارسیا خیره شد و بلند گفتروهام عاقل

 !تونم این جسدهای لعنتی رو جمع کنم؛ دل و رمقش رو ندارم نمی -

 :پارسیا مانند روهام صدایش را بر سرش انداخت و گفت

 !قدر جالب، چون دقیقاً من هم توانایی انجام این کار رو ندارمخب چه -
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جان بهشت سوق داده شد. به روهامی که  اختیار نگاهش به تن بی و بی 

گشت، اعتنا نکرد و کنار بهشت نشست و با  به دنبال رد نگاهش می 

حسرت دیدگانش را به صورت معصوم و جوانش دوخت. پارسیا  

 :پوزخندی زد و گفت

شون حتی موقع مرگ خدمتکارهای این عمارت، دست از دیدن -

 داری؟ برنمی 

سابقه با شخصیت سرزنده و  پارسیا اخمی کرد و با لحنی سرد و کامالً بی 

 :تفاوتش گفتبی 

عاشقش نبودم، دوستش هم نداشتم، ولی یه حسی بهم میگه اگه   -

 !زدشدم، این احساسات به راحتی جرقه می بیشتر باهاش آشنا می 

 :روهام به کفر آمد و دستی به صورتش کشید و گفت

ق خیلی وقته نابود و محو شده، عشقی که تو صاحبش باشی که عش -

 !دیگه واویالش سر اومده

گره اخمی به روی ابروهای پارسیا ایجاد شد. خیره به بهشتش آرام 

 :گفت
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 !دونی، پس الکی قضاوتم نکنتو هیچی در مورد من نمی  -

 :پارسیا دستانش را از اسیر جیب تنگ شلوارش کرد و گفت

کنم، من قشنگ هاست، من قضاوتت نمیبچه سوسول  قضاوت واسه -

 !کنمدارم تحقیرت می

ی ابروان پارسیا باز شد، سرش را برگرداند و نگاه منظور داری به  گره

ای باال انداخت روهام انداخت. روهام که نگاه پارسیا را به خود دید، شانه 

 :و گفت

 .مهم نیست، بیا کارمون رو شروع کنیم -

کرد.  زیبای شهر درد، افکار آرسام را از اتفاقات دیگر منحرف میطبیعت 

رنگ مخفی هوا ابری بود و خورشید لجوجانه خود را پشت ابرهای تیره

وزید و همین باعث شده بود های خنک میگدایی هم، نسیم کرده و گه

 .که آرسام لباسی گرم تن خود کند

ی شهرش گرفت.  آرسام چشمانش را بست و با اشتیاق دمی از هوا

 .آمدسرش، به دنبال او می کرد و ویرا پشتخودش به جلو حرکت می 
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های سبز قدم  بر، به روی علفای به نام میانهر دو به دلیل بهانه 

ی درختان کنارشان را به داشتند و نسیم، بیشتر از هر زمانی، شاخهبرمی 

 .آوردرقص درمی

 خوای با من باشی؟چرا گفتی می  -

ی آرسام به بیرون آمده و ویرا را به سکوت ی گرفته از حنجره این صدا،

کرد و از ویرا، فقط صدای واداشته بود. آرسام هنوز به جلو حرکت می 

 !هایش را داشت و دگر هیچقدم

 .کنم کنارت بیشتر امنیت دارمدونم، شاید حس می نمی -

آمد و  ای به خودهای آرسام آمد، اما آرسام لحظهلبخند، به سمت لب

هایش دور کرد. از نظر خودش، حرف ویرا لبخند را از قلمروی لب

 .آمدمعنی به نظر می مسخره و بی 

ایهام یک پلیس باتجربه بود و آرسام، یک آدم ساده با شغلی کامالً  

ای هیجان، پس چه تر و به دور از ذرهای سادهمتفاوت با آن و زندگی 

هایش اش حفظ جان هم نوع وظیفه  دلیلی داشت او را برتر از ایهامی که

 است، بداند؟
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ی ذهنی آرسام، انتخاب مناسب یک حلقه و گذاشتن  بزرگترین دغدغه 

ی اش بود، اما بزرگترین دغدغهزدههای ذوقآن مقابل چشمان مشتری 

 ایهام چه بود؟ 

پیدا کردن خالفکاران و تباهکاران، حاضر شدن در مناطقی که زنده  

 کرد؟ شانسی زیاد را تمنا می بیرون آمدن ازش خوش

 .خوان که بهشون حس امنیت بدهدخترها پسری رو می -

 :هایش را داد و گفتبار به لبخندش اذن حکومت به روی لباین

 !کردم یه روز به یه دختر احساس امنیت بدم هرگز فکرش رو نمی -

سرش قطع شد. از حرکت ایستاد و  های ویرا در پشتناگهان صدای قدم

خش  -هایش را تیز کرد، اما صدایی جز آوای گنجشکان و خشگوش

  هم که برگرداند را سرش و  کرد ریزی  اخم  خورد.ها به گوشش نمی برگ 

 .کرد رخنه تنش جای جابه  در ارادهبی  ترس، هم و بهت

انگار از اکسیژنی که در هوا بود کاسته شده بود و تنها کربن دی اکسید  

 .گونه خفگی به سمتش هجوم آورده بوداینکرد که هوا را تنفس می 

 :گیری بهتر چشم چپش را بست و تهدیدوار گفتویرا برای نشانه
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 !از جات، تکون نخور -

آرسام چشمانش را ریز و ابروهایش را چین کرد. دست به جیب به سمت  

ویرا برگشت که ناگهان با عبور سنگ بزرگی درست در کنار سرش، نفس  

 :محبوس گشت. ناگاه خشمگین شد و به ویرا توپیداش در سینه 

 کنی به من؟ ویرا، تو مغزت سرجاشه؟ سنگ پرتاب می -

اش را با او پر کرد و کنار  توجه به آرسام و لحن پر غضبش، فاصله ویرا بی

پایش خودش را خم کرد. آرسام کمی پایش را کنار کشید و خیره به 

 :پرسید ویرایی که حال به روی زمین نشسته بود،

 کنی ویرا؟کار میداری چی -

و با تردید دیدگانش را به تصویر مقابل ویرا دوخت؛ که از نظر خودش 

 !کردوقت با خودش و چشمانش چنین نمی کاش هیچ

ای، به دلیل سنگی که ویرا به های قهوهای نسبتاً بزرگ با بال پرنده 

به شکستگی  سمتش پرتاب کرده بود، پرهایش پریشان و استخوان بالش 

 :ی خونینش را لمس کرد و آرام لب زدزد. ویرا سینه می 

 !این یه شاهینه -
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 :فکر فریاد زدآرسام که هنوز در شوک کار ویرا بود، بی 

 کنی؟خب، پس مشکل داری بهش سنگ پرتاب می -

 .کردداشت بهت حمله می  -

 !حاال هر چی -

آرسام چند ثانیه   . دریافت کهناگهان، از لحن و تن بلندش پشیمان شد

قدر زودجوش، قدر غیرمنطقی، همانپیش روهام بود، نه آرسام! همان 

 .قدر تندخوهمان

 :ویرا که چشمان شاهین را بسته دید، آهی کشید و گفت 

هاش رو توی خواست چنگال قشنگ به کنار سرت رسیده بود و می  -

 !ات فرو کنهشونه 

بود از آن باال، به حیوانی   اش را صاف کرد و چه دلگیرشده زانوهای خم

ای نگاه کند که خودش باعث از بین رفتن نصف جانش شده  نیمه مرده 

 :ایش زد و گفتبود. آرسام چنگی به موهای قهوه

خب، حاال که با اون سنگ نابودش کردی، پس دیگه خطری برامون  -

 .نداره
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جواب آره یا انتظار داشت ویرا حرفش را قبول کند، اما ویرا بدون گفتن 

 .نه، حرفش را به راحتی تکذیب کرد

 !جا باشهمنظورت از خطر چیه؟ این شاهین نباید این -

خارید را خاراند.  آرسام دستی به گردنش کشید و جایی که به شدت می

ویرا برای بررسی بهتر آن شاهین زانوهایش را دوباره خم کرد و به حالت 

 .ررسی کندرکوع ایستاد تا بهتر بتواند او را ب

آرسام که از خارش زیاد گردنش به کالفگی مطلق رسیده بود، ناگهان 

 :بلند گفت

 !های مسخرهاَه، پشه -

ویرا بیشتر به سمت شاهین خم شد تا با تدقیق بیشتری به او بنگرد. 

خارید و این خارش زجرآور، برایش آرسام همچنان گردنش را می 

 .رسیدپایان به نظر میبی 

تر کرد که ناگهان شاهین پر زد و چنگال  به شاهین نزدیکصورتش را 

ی ویرا فرود آمد. ویرا از درد و ترس، جیغ بلندی اش به روی گونه برنده 
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کشید و به روی زمین افتاد. آرسام که هیچ چیز از آن صحنه را ندیده  

 :بود، نگران به ویرا رسید و گفت

 هی، حالت خوبه؟ -

 :اش نهاد، با نگاهش اطراف را کاوید و گفتگونهویرا دستش را به روی 

 او... اون شاهین کجا رفت؟ -

 !جا بوددونم ولی همین االن ایننمی -

های بلندِ مشکی،  آرام به سمت دروازه شهر قدم برداشت. با وجود میله

ها در آسمان تنها یک طبیعت در حصار مه را می توان دید. پرواز کالغ

قارشان  -داد، بلکه از صدای قارآیندی به او نمیشابری، نه تنها حس خو

بلند لباس سفیدش را باال  های به خستگی اعصاب رسیده بود. آستین 

 .کشید و دستش را به روی دروازه شهر گذاشت

ی قدرت دستش، آن را تکان داد.  نفس عمیقی کشید و آرام به وسیله

رفت  تکان از بین می  یک تکان، دو تکان، تنها قدرت بازویی بود که با هر 

داد. آباد با شنیدن  ای به خودش زحمت باز شدن نمیو این در حتی ذره
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صدای مهیب دروازه، از مکانی که در آن نگهبانی می داد فاصله گرفت و 

 :رو به آن غریبه بلند گفت

 !هوی چته؟ در رو از جا کندی  -

کرد.  عرفان کلنجار رفتن با دری که قصد باز شدن نداشت را متوقف

برای اولین دیدارش با آباد، به رسم ادب لبخندی زد و صدایش را مهمان 

 :های آباد کردگوش

 .ببخشید جناب، سالم -

رویی اخمی کرد و زیر لب علیکی گفت. عرفان انگشتان  آباد با ترش

 :ها قفل کرد و گفتدستش را به روی میله

 .ی اومدمدان هستم، جسارت نباشه از استاندارمن یه جغرافی -

 :تر گشتاش بمصدای بم آباد با توجه به تندخویی

 اومدی که اومدی! حاال فرمایش؟ -

 :ای کرد و افزودخندهعرفان تک

مون، روستاتون  این موضوع واقعا باورنکردنیه، ولی طبق داده و اطالعات -

 .اصالً توی نقشه ثبت نشده
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بود دیدن پوزخندی پوزخند صداداری زد و برای عرفان چه سخت  آباد

 .گرفتگاه به قصد خوب و نیکویی بر روی لب جان نمیکه هیچ

 !روستا نیست، شهره -

 :ها چرخاند و گفتعرفان نگاهش را در پشت میله 

طوریه که چه بهتر، مثل تمام شهرها و روستاهای استان گیالن اگه این -

 !ی گردشگری پردرآمدی میشهشک منطقهطبیعت بکری داره، بی 

 !هر کی به فکر ریشه، کوسه به فکر نیشه -

. کردگفت و آباد چگونه برداشت می عرفان متقابالً اخمی کرد. او چه می

 :قفل انگشتانش را باز کرد و با تردید گفت 

 تونم بیام داخل و چندتا سوال از مردم محلی شهر بپرسم؟ می -

 .آباد سری به معنای نه باال انداخت

 !ی حرف زدن با من برات صادر شدهفقط اجازه  جانچ، نمیشه. این  -

 .های عرفان از فرط تعجب، به باال سوق داده شداخم

 !طوری که نمیشهیعنی چی آقا؟ این -
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مون یه ور بذار به دروازهکنی برو اونهمینه که هست، با ما حال نمی -

 !ذره باد برسه

دانست؛  ناسزا می منطق را صدبرابر بدتر از فحش و عرفان که حرف بی

اخمش را تجدید کرد و دست به کیفش برد. راه زیادی را آمده بود و 

نهایت آن را  دست خالی برگشتنش، معادل بود با اخراج در شغلی که بی 

  از را یادداشتش دفتر و آبی خودکار حوصلگیبی   با پس  دوست داشت؛

 :گفت  و  آورد در کیفش

 اسم شهرتون چیه؟ -

عمیق شد و گفتن اسم شهرش، زهری ریخته شده به روی  پوزخند آباد 

 :زخم همیشه بازش شد. سری تکان داد و آرام گفت

 !گیم شهر دردبهش می  -

ابروهای پرپشت عرفان در هم کشیده شد. دوباره با نگاهش اطراف را 

اش آویزان اش که به روی پیشانیتجسس کرد؛ تارهایی از موهای مشکی

 :دست عقب کشید و گفتشده بود را با کف 

 خب، چرا بهش میگین شهر درد؟ -
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آباد دست به سینه ایستاد و با نگاهی عاری از حس، به عرفان یادآوری  

کرد که شهرش، خواهان مهمان نیست، اما عرفان به اخمش غلظت داد و  

 :تکرار کرد

 چرا، بهش میگین شهر درد؟  -

ده بود را پایین اش گره زهایی که به سینه آباد نفسی گرفت و دست

 .انداخت

 !نپرس چرا بهش میگیم، بپرس چرا بهش چیزی جز درد نمیگیم -

دندگی و تندخویی را جایگزین عرفان که به دلیل رفتار آباد، یک

 :اش کرده بود، با تکان دادن سرش پرسیدخوشرویی

 حاال چه فرقی داشت؟ -

ریبه که شد این غصبر آباد حد و حدودی داشت، اما از یه طرف نمی

ربط نبود و توان تراشیدن دردسری را داشت،  چنان هم بی حضورش آن

اعتنا رها کرد و به حال خود گذاشت؛ بنابراین لب از روی  طور بیهمان

 :هم گشود
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های همیشه جا شهر درد، با بوی مرگ، با جمعیت همیشه کم و دل این -

 !خونه

 :آباد دستانش را در جیبش نهاد و ادامه داد

برای ثبتش توی استان چنین حماقتی رو نکن، غم این شهر  پس -

 !مسریه

اش، با تنی بلند  شده  ای باال انداخت و با یادآور شدن زندگی نفرینشانه 

 :گفت

های واقعیش  اصالً معلوم نیست چه کوفتیه! صاحب اصلیش کیه! آدم -

 !اش چیهکیان، تاریخچه

ن از ترس قدمی به عقب  و ناگهان خودش را به دروازه کوبید که عرفا

 :برداشت، اما آباد فریاد زد

جا نگهبونی بدم،  بیست و چهار ساعت کامل شده و مجبورم کردن این -

 دونی کیا مجبورم کردن؟ می 

 :و بلندتر از قبل داد کشید

 !دونمهایی که حتی اسمشون هم نمیاون -



  

 

 WWW.98IA3.IR 203 نودهشتیا کاربر نگین حالف     –  دهداین شهر بوی مرگ می
 ممم 

دید. با خود گفت  می عرفان با این حرکات آباد، او را دارای مشکلی روانی 

 شنید؟گونه جوابی می مگر چه گفته بود که این

 .کنهفرار کن بچه! نفرین این شهر به همه سرایت می -

کرد که عرفان ناباور درحالی که به آباد خیره بود، به عقب حرکت می 

 :بار بغض آباد در صدایش محسوس گشتاین

 !وجا برمیری! از اینمثل اون پارسیای نفله می  -

حرکات آباد چیزی نبود که بشود به راحتی از افکار خود دور ساخت. به  

ها، به مه سنگین، به طبیعت حصار و دروازه نگاهش را چرخاند، به کالغ 

 :سبز، ناگاه بلند گفت

 !نترس، االن میرم پلیس رو میارم -

 :آباد از ته دل فریاد کشید

 !نه، چنین کاری رو نکن -

ایستاد. سرش را به سمت آبادی که چندین متر با او عرفان از حرکت 

 :فاصله داشت برگرداند و گفت

 چرا؟  -
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دید، دیگر چه برسد بتوان در این فاصله و در این مه، چشم، چشم را نمی

 :صدایی را شنید. بنابراین بلندتر تکرار کرد

 هی، چرا؟  -

ازه قدم خورد. به سمت درواما دیگر صدایی از جانب آباد به گوشش نمی 

برداشت، به جلو و جلوتر رفت، اما آباد را نیافت. سردرگم شد و 

 .رساندسردرگمی او را به کالفگی مطلق می 

 هی با توأم، کجا رفتی؟  -

به دلیل دوندگی، نفسش به شمارش افتاده بود. در آن هوای سرد، عرق 

حال،  اش سر ریز بود. نبود، خبری از آباد نبود! اما با این بر روی پیشانی 

 :آرام زیرلب گفت 

 آخه چرا نگم؟ -

ی ویرا جاری بود و تمامی نداشت. آرسام نچی خون سرخ به روی گونه

 :کرد و گفت

 !ویرا، بد داره ازش خون میاد -
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اش نشده بود، با نوک انگشت  ی خونریزی ویرا که از بهت، متوجه

ه زداش را لمس کرد که با دیدن خون، زبانش قاصر شد و وحشتگونه 

 :لب زد

 ای... این... چ... چیه؟ -

ترسید و تا به حال این ترس را در از خون بیشتر از هر چیز دیگر می

ای که زیر هوار خودش نیافته بود. آرسام با دیدن حال نابسامان او، شانه 

اش گم شده بود را گرفت و آرام از روی زمین ی لباس محلیپارچه

 :بلندش کرد. ویرا هقی زد و گفت

 !درد دارم -

آرسام آسمان را برای یافتن آن شاهین وارسی کرد؛ با خالی دیدن 

 :زده، آهی کشید و گفت آسمان مه

 .گردیمخیال! بیا بریم، فردا دوباره برمی بی -

ی کوچکی از دامن بلند ویرا را با دست  و با تفکری هر چند کوتاه، پارچه

تفاوت به او، ت؛ بی شکافت و صدای اعتراض ویرا در گوشش طنین انداخ

 :ی خونینش حرکت داد و گفتپارچه را آرام به روی گونه
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ی  ی سه تا هیکل منه! بذار یه ذره از این همه پارچهدامن لباست اندازه -

 !ی درست بشهاضافه، استفاده 

ویرا شرمگین سرش را به زیر انداخت و آرسام همچنان مشغول پاک 

 .اش بودکردن گونه

 های امروز رو فراموش کنی؟میشه... حرف  -

توجه به سوالش، سوالی که از صبح تا به اآلن ذهنش را اشغال آرسام بی 

 :کرده بود را ذکر کرد

 چرا ایهام دیشب توی اتاقت بود؟  -

اش به چشمان درشتش  ویرا مسکوت شد و آرسام نگاهش را از زخم گونه

اش را دیدگان میشی سوق داد. ویرا که جرأت چشم تو چشم شدن با 

 :ای به باال انداخت و گفتنداشت، شانه 

 .جا زیر تختم خوابش برددونم، یه ذره حرف زدیم و هموننمی -

آرسام این را هم از زبان ایهام شنیده بود. از ویرا انتظار اطالعات بیشتری 

های ایهام، به او قسم داده داشت، اما ویرا هم برای محفوظ بودن حرف

 .شکاندگز قسمی را نمیبود و هر
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 ها چی بود؟خب دقیقاً اون حرف -

 !آرسام درد دارم  -

کرد، اما آرسام گونه با ذکر دردش، از پاسخ به سواالت آرسام گریز میاین

 .ها ترحم بورزدشخصی نبود که با این حرف

 !الکی دردت رو بهونه نکن -

ه آیا این مرد پرسید کویرا نفسش را با حرص به بیرون داد. از خود می

قدرت ادراک و فهم داشت؟ اصالً به چه دلیل جواب این سوال برایش  

 ارزش داشت؟

 :ویرا همان حرف ذهنش را به زبان آورد

 اصالً برای چی برات مهمه؟  -

 :ها و افکار پوچ ویرا خط بطالن زد و گفتآرسام به برداشت 

 .فکر بد نکن، فقط نگران برادرم هستم -

 نگرانش باشی؟چرا باید  -

 !خوام عاشق کسی باشه که عاشقش نیستچون نمی -
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توقع داشت ویرا از موضوع عشق ایهام متعجب شود، اما ویرا با 

 :خونسردی گفت

 مگه خودم خواستم عاشقم باشه؟ -

رحمانه نبود، پس دیگر چی بود؟ ویرا  اگر این حرف ویرا از نظر آرسام بی

 :پوزخندی زد و افزود

اش رو داره کسی نیست که سرش روی بالینه؛ جربزهعاشقی کار   -

 !خودش بیاد بهم بگه

آرسام ابروهایش را در هم کشید. توان دفاع از برادرش را در این لحظه 

داشت؟ از حس اآلنش خبر نداشت، اما در گذشته یقین داشت که ایهام 

 .وار عاشق او بوددیوانه

ها مخفیانه به  خبر، شب اجازه و بی زمانی که تنها هفت سال داشت، بی

آورد.  هایش را به زبان میرفت و موقع مرگ مادرش، درد و دلنزد او می

خودش پدری نداشت و غم نداشتن پدر را، با غم نداشتن مادر یکسان 

 .گفتخواست، می دانست و هر چه دل تنگش میمی 

 :آرسام آهی کشید و آرام گفت
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جوری هم بحث رو عوض نکن  ها بهت گفته ولی اینباشه، بهم نگو چی -

 !و از جواب دادن طفره نرو

رویی، از کنار تن ها انداخت و با ترشی خونی را به روی علفو پارچه

 .ویرا گذشت

 ها و خم شدنداشت، منجر به له شدن علفهر قدمی که آرشام برمی 

ها خصومتی  شد؛ گویی انگار با آنهای گیاهان کوچک زیرپایش می ساقه 

ی کوبید و مانع ادامهگونه پایش را به رویشان میت که اینشخصی داش

 .شدشان می زندگی 

از حرکت ایستاد و سرش را به سمت ایهامی برگرداند که آرام به او خود  

لحظه از این دنیا دور!  به کرد ولی فکر و خیالش، لحظه را نزدیک می

 :محابا به او تشر زدبی 

 .شدهقدر شلی؟ بیا تا شب نچرا این -

ایهام حتی نگاهش را به او نینداخت. مچش را جلوی صورتش گرفت و  

 :اش خیره بود، لب زددرحالی که به ساعت کالسیک مشکی

 .ساعت تازه هفت و نیمِ صبحه -
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ی کمش با ایهام، داد ای به باال انداخت و به دلیل فاصله آرشام شانه 

 :کشید

 

 .خواد تند بگذرهمی خب که چی؟! به زمان بها بدی، دلش  -

 .زبانش جاری شدایهام به روی لبش پوزخندی قرار داد و نیش

 !ساعت رو با دخترهای دورت مقایسه نکن -

آرشام با حرص لبش را به دندان گرفت و آرام گزید. از بحث قبل دور 

 :شد و گفت

 .تونم ببینمخیال، جلوم رو خوب نمیبی -

 :اش کرد و گفتن آبی ایهام هر دو دستش را درون جیب کاپش

 .وضعیت هر دومون به یه شکله -

آرشام درحالی که نگاهش به جلو بود، گردنش را کمی به پشت خم کرد 

 :و گفت

 .قدر ازم دور نشو، امکان داره گم بشیپس این -
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من مسیر خونه رو حتی با وجود مه بلدم، این تویی که امکان داره از  -

 !یمسیر اصلیت جدا بشی و بزنی فرع

آرشام نفسش را با حرصی پدیدار به بیرون داد، این دود و بخار سرما بود 

هایش گریخت. زیر لب جوری که ایهام گوشکه از دهانش به بیرون می 

 :بشنود، غرید

 !ها رو تمومش کن زبوناین زخم -

ایهام پوزخندی که به روی لبش بود را محو نکرد و تنها سر به زیر 

ها همیشه خود آرشام بود و زبانصاحب این زخم انداخت و جوابی نداد.

گویند هر چه برای خود  کرد. می شان خشمش طغیان می حال با شنیدن 

پسندی برای دیگران هم بپسند، اما آرشام نه از پسندیدن چیزی می 

دانست و نه از پسندیده شدن. آرشام نگاهی به اطراف انداخت و می 

 :پرسش کرد

 ه؟ دلیل این مه سنگین چی -

 :ایهام کمی مکث کرد و جواب داد
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بریم، به جاش ی سنگین رو برای مه به کار نمیتوی هواشناسی واژه -

 .میگیم غلیظ

 :زبان آرشام بودحال نوبت نیش 

 !کردی نگفته بودی که توی سازمان هواشناسی هم کار می -

ورزید کرد و چه عشق میایهام چه راحت حسادت آرشام را احساس می

ها و غضبگین شدن همیشگی برادرش؛ برانگیختن این حسادتبه 

 :بنابراین نگاهش را به اطرافش قفل کرد و گفت

 .ایهاین یه مه جبهه -

 گیره؟اِه، حتی مه هم داره برامون جبهه می  -

 :ایهام تلخ لبخندی زد و گفت

 .آره، حتی مه این شهر هم با ما بد افتاده -

 :هی کشید و گفتآرشام که حال آرام شده بود، آ

 خب، حاال چرا تشکیل شده؟  -

 .به دلیل گرمی هوا و یکهو سرد شدنش -
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حوصلگی او گذاشته بود، آرشام که توضیح کوتاه ایهام را به روی بی

 :صدایش زد

 !ایهام -

 بله؟  -

 :و با تاسف سری تکان داد و گفت

 !وقت هواشناس نشواز من به تو نصیحت، همین پلیس بمون و هیچ-

ایهام به او چیزی نگفت و آرشام نگاهش را به جلو گرفت، اما ناگهان با  

حیرت از حرکت ایستاد؛ با دیدن تصویر مقابلش، تنها با بهت نام برادرش  

 :را نجوا کرد

 !ایهام -

 :ایهام پوفی کشید و پاسخ داد

 شده؟دیگه چی -

از آرشام لب روی لب گذاشت و ایهام در کنارش ایستاد. آرشام زبان ب 

 :کرد و با لکنت گفت
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 ا... این، دکل مخابراته؟  -

روهام که از سنگینی تنی که به روی کول انداخته بود از درد ناله سر 

 :داد، زانوهایش خم شد و معترض گفت می 

 !این دیگه خیلی سنگینه -

 :پارسیا که در کنار اجساد بود، لبخندی زد و گفت

 !شیر زیاد خورده -

روی مابقی جسدها انداخت. کمر خم کرد و با خنده  روهام جسد را به 

 :گفت

 !ی دیوونهپسره -

اش را به هم ریخت که  ای متقابالً سر داد و موهای فندوقی پارسیا خنده 

 :روهام گفت

 ببینم، ساعت چنده؟ -

پارسیا موبایلش را از جیبش به بیرون آورد و با دیدن اعدادی که به روی  

 :داد، پاسخ داداعت را نشان می اش قرار داشت و سزمینه پس
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 .ده صبح -

روهام صاف ایستاد و خیره به اجسادی که به روی هم افتاده بودند،  

 :گفت

 .تا بعد از ظهر که خیلی مونده -

 :اش را درون جیبش برگرداند و گفتروهام گوشی 

 .ما پسرهای خوبی هستیم، کارمون رو زودتر از بقیه انجام دادیم -

 :تکان داد و گفتروهام سری 

 .آره، خب هستیم -

و بعد به پشت پارسیا نگریست. مه در جاهای دیگر شهر به نسبت غلیظ  

شد. روهام به  ای از آن یافت نمیبود، اما در کنار عمارت، حتی ذره

 :اش را از دور دید و برای رفع ابهام گفت راحتی برادر و دختردایی

 ها ویرا و آرسام نیستن؟ اون -

سرش را به پشت برگرداند، نگاه کوتاهی به روهام انداخت. روهام پارسیا 

 :ی ویرا خیره گشت و گفتبه محض رسیدن ویرا و آرسام، به زخم تازه
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 این چیه روی صورتت ویرا؟  -

 :پارسیا صدایش را نازک کرد و گفت

 شده؟خواهر عزیزم! صورتت چی -

 :ادامه دادو دستانش را برای به آغوش گرفتن ویرا باز کرد و 

 !بیا بغلم -

 :نظیرش فریاد زدو آرسام کمی به عقب هلش داد و با عصبی شدن کم 

 کنی؟ کار می هی، داری چی -

 .ای تخس شدپارسیا اخمی کرد و پسر بچه

 خواهرمه، دوست دارم بغلش کنم، به تو چه اصالً؟ -

 :روهام در میان آن دو قرار گرفت و گفت

 ویرا چش شده؟ آرسام این احمق رو ول کن! -

 :ی ویرای دردمند انداخت و پاسخ دادآرسام نگاهی گذرا به چهره

 .یه عقاب به صورتش چنگ زده -

 عقاب؟  -
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 :ویرا که درد و سوزش، همزمان امانش را بریده بود، لب زد

 .ش... شاهین بود -

 :پارسیا نیشش را تا بناگوش گشود و خیره به ویرا گفت

 !عقاب که گنگش باالتره -

 :ها، به سرعتش افزود و بلند گفترشام با دیدن هر چهار نفر آنآ

 .ها! فهمیدیم دکل چش شدهبچه -

 :جا مانند آرشام داد کشید و گفتپارسیا از همان

 !جا بهمون بگو چشم شده یا گوش شدهخب، بیا این  -

 :ی پارسیا گفتای آرام به شانه روهام نچی کرد و با زدن ضربه 

 !بازی درنیارقدر مسخرهاینپارسیا،  -

 !خب، داره میگه چش شده، خب چش همون چشمه -

دوید، کمتر شدن سرعتش را درخواست ایهام که در پشت سر آرشام می 

 :کرد

 !صبر کن آرشام  -
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ها رسید و ایهام از نفس افتاد؛ تمام راهی که یک ساعت و آرشام به آن

های دوندگی  د، حتی تمرینجا دویده بونیم طی کرده بودند را تا به این

اش، به این مقدار سنگین و پر مسافت نبود.  ایهام در دوران سربازی 

 :زنان آرشام چشم دوخت و گفتی نفس آرسام به چهره 

 دکل چه مرگشه؟ -

تکه  -ی ویرا افتاد و تکهها، نگاهش به چهره ایهام در پی همان نفس زدن 

 :گفت

 .. شده؟ صورت... ویرا... چی. -

 :یا با شتاب گفتپارس

 .عقاب چنگش زده -

 :ویرایی که از درد زیاد بغضش گرفته بود، آرام گفت

 !گفتم شاهین بوده -

 !من هم گفتم عقاب گنگش بیشتر از شاهینه -

 :روهام عصبی میان بحث آن دو پرید و خیره به ایهام و آرشام گفت
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 بابا این دوتا رو ول کنین، بگین دکل چی شده؟  -

 :نفسی گرفت و پاسخ دادآرشام 

 !دکل افتاده زمین -

 !چی؟ -

 :آرشام نگاهی منظوردار به جمع انداخت و تکرار کرد

 .گفتم دکل افتاده زمین -

 :هایش را به رو ابرو نشاند و پرسید آرسام سگرمه 

 طوری؟ چه -

 !وری چیزی آهنش رو ذوب کردن انداختنش پایینقشنگ با شعله -

تر دم مقابل آرشام کم آورده بود، به زور هر چه تمامایهام که در دویدن 

 :هایش را کنترل کرد و گفتو بازدم

 !. کردندر شهر قفله و بهش... برق وصل کردن، دکل رو قطع..  -

 :ای باال انداخت و گفتپارسیا شانه 

 !جا دیگه رسماً تله موشه و ما هم موشیمهیچی دیگه، این -
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یکی یه شیشه بطری سمتم پرت کرد با یه  اون سری که رفتم کنار در، -

 . ...نوشته توش و

 :پارسیا باز میان حرف ایهام پرید و با خنده گفت

 مگه فیلمه؟ -

 :روهام که کفرش به سر آمده بود رو به پارسیا فریاد زد

 پارسیا، با چی خفه میشی؟  -

 .هنوز دانشمندان کشفش نکردن، هر وقت کردن بهت اطالع میدم -

ی حسش را از پارسیا به سمت روهام سوق داد و ادامهاه بی ایهام نگ

 :سخنش را از سر گرفت

جا جا نگهبان گذاشتن یا خودشون همونخالصه که فکر کنم اون -

 .ایستادن تا حواسشون به در باشه و نتونیم فرار کنیم

 :آرسام سری تکان داد و گفت

 برنامه چیه؟خب نه راه خروج هست و نه آنتنی، اآلن  -

 :ایهام کمرش را راست کرد و خیره به آرسام گفت
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 تو و ویرا تونستین شهر رو بگردین؟ -

 .ی ویرا و خودش گردش داداش را بین چهرهآرسام انگشت اشاره

 خوره؟ مون به افراد تونسته می به نظرت چهره  -

خب، مشکلی نیست؛ هر دوتون برین توی خونه و استراحت   خیلی -

 .کنین

و بعد به اجسادی که در کنارش بود، دیده دوخت و رو به روهام و پارسیا  

 :گفت

گرم، به موقع کاری که بهتون گفتم رو انجام  روهام و پارسیا دمتون -

 .دادین

 :اش گفتپارسیا خندید و با باال انداختن شانه

 .دیگه ما اینیم -

 :فتایهام لبخندی به روی لبش جا داد و با اشاره به اجساد گ

 .شون رو آتیش بزنینحاال همه -
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های پارسیا محو گشت و فقط یه جمله را از سرگشته شدن لبخند از لب 

 :به زبان آورد

 !کار کنیم؟گفتی چی  -

ایهام به ابروهایش چین و شکن انداخت. دستانش را در جیبش محبوس 

 :کرد و تکرار کرد

 .شون بزنینگفتم آتیش  -

ای،  حرفش قاصر گشته بود، با به زبان آوردن هر کلمهزبان پارسیا که از 

 :های آن محسوس شدلکنت بود که در تمام حرف

 ج... جسدها رو؟ -

ای به باال انداخت دانست، شانه ی پارسیا را نمیایهام که دلیل رفتار تازه 

 :و به راحتی گفت 

 .آره دیگه، جسدها رو -

 :پارسیا سؤالی سرش را تکان داد و گفت 

 تو از خر زاده شدی؟ -
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اش زد و خواستار ای به شانهروهام از حرف پارسیا، بهت کرده ضربه 

تفاوت به او، قدمی به بازگشت ادب و عذر حرفش شد، اما پارسیا بی 

 :ایهام نزدیک شد و گفت

 شون بزنین؟ یعنی چی آتیش -

 :ایهام حق به جانب پاسخ داد

 .گیرهر رو می جوری رها بشن، تعفن کل شهنمیشه همین -

 :پارسیا به قصد استهزا لبخندی بر لبش نشاند و پرسید

 زنی؟های شهرت رو آتیش می تو مثالً پلیس این مملکتی؟ آدم -

 :دست به سینه ایستاد و با سخره همچنان افزود

 خوای بهت مقام سرهنگ هم بدم؟نه بابا، آفرین! می -

 :به پارسیا گفت ای نگاهش را در جمع چرخاند و خطابایهام لحظه

 ای هم دارم؟ ی دیگهبه نظرت چاره -
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ی به ظاهر خونسرد پارسیا کمین کرد. ایهام آهی کشید و خشم در چهره

گامی به سمت اجساد برداشت که پارسیا مقابلش ایستاد و به تندی 

 :گفت

 کار کنی؟ خوای چیمی -

 :ایهام با حرص نفسش را به بیرون راند و در جوابش گفت

 .خوام خودم انجامش بدممی -

اختیار  ی پارسیا از کمین درآمد. پارسیا با همان خشم، بی خشم در چهره

 :زد  داد پریشانهروان و داد هل عقب به  تن ایهام را

 !کار رو نداری حق انجام این -

گاهش ایجاد ایهام بر زمین پر علف افتاد و از دردی که به روی نشیمن

 در  که بود شباهتی  اولین تعجب  کشید. اش در هم شده بود، چهره 

  سخنی کام تا الم کسی و شدمی  یافت جمع افراد تمام ی چهره

 :گفت متعجب و کرد  بلند را خود زمین روی  از عجز با ایهام. گفت نمی

 پارسیا، چه مرگته؟ -

 :پارسیا با لحنی تهدیدگونه فریاد کشید
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 !خورهدستت به تن بهشت من نمی  -

 :ابهام گشت و متحیر لب زدایهام پر از 

 بهشت؟ -

طور روهام با پی بردن به دلیل حال او، دستی به صورتش کشید و همان

دار، بر مسکوت ماند. پارسیا با بغضی که حال مانند هیوالیی چنگال 

 :انداخت، بلند گفتگلویش چنگ می

فقط چند ساعت دیدمش و چند دقیقه باهاش حرف زدم ولی جسد  -

 !تو چشممه خونیش مثل چی

 :به سمت ایهام قدم برداشت و ادامه داد

 !فهمی؟ پونزده سالشهفقط پونزده سالشه می  -

 :اش را به اجساد پشتش گرفت و گفتانگشت اشاره 

دونه؟ حاضرم شرط ببندم فراتر از حصارهای مگه چی از این دنیا می  -

 !این شهر کوفتی دیگه جایی نرفته و چیزی ندیده

 :افزودو بعد با تمسخر 
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 خوای جسدش رو آتیش بزنی؟ وقت می اون -

 :، گفتبا صدایی که تنش بیش از اندازه باال رفته بود 

 ها به کنار، انسانی؟ ی اینتو مسلمونی؟ مؤمنی؟ اصالً همه -

 :و با صدایی که از فریاد دورگه شده بود، ادامه داد

 ریزی؟ نوع خودت بنزین می روی هم -

مع را که هیچ، بلکه تن خودش را هم به لرز صدای بلندش، تن افراد ج

گریزاند. ایهام که دهانش از فرط جا می انداخت و هر کالغی را از آنمی 

 :تعجب باز شده بود، حیران لب زد

 !ها مردنپارسیا، اون -

 .های داغبه جهنم که مردن! مرده باید زیر خاک باشه، نه زیر شعله -

 :را به بغل گرفت و آرام گفتو هیوالی بغضش پیروز گشت، خود 

های این دنیای بهشتم تو بهشته، نباید با یه ذره آتیش داغی شعله -

 .جهنمی رو حس کنه

 :بوسیدند لب زدهایش را میهایی که گونه و با اشک
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 !دردش میاد -

ویرا که مبهوت مانده بود، درد خود را از یاد برد؛ به سمتش قدمی  

 :برداشت و دردمندانه صدایش زد

 !پارسیا -

اش زُدود و شده های سرخاش را از گونههای تازهپارسیا باشتاب اشک

 :گفت

 !تون توی این شهر زاده شدینتون حیوونید! همهگمشین! همه -

 :تر شد و رو به آسمان با هوار گفتو بعد به اجساد نزدیک

مرتبه خدا رو شاکرم تو این شهر به دنیا نیومدم، خدا رو صد هزار  -

 !شاکرم

و ویرایی که به او نزدیک شده بود را آرام به عقب هل داد و مانند  

 :ها لب زددیوانه

 !کنمشون می گمشین، گمشین، خودم دفن -

 :زد و عاجزانه گفت ویرا مات
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 . ...پارسیا یه لحظه -

بار پارسیا تمام جانش را در صدایش محفوظ کرد و با بلندترین  این

 :زد صدای ممکنش فریاد

 !گفتم گمشین -

برانگیزش، چشمانش را با شتاب از هم گشود و ا دیدن کابوس وهم

برد که  اش را چرخاند. در اتاقی به سر می زنان به اطراف دیدهنفس 

اش در  های کاغذی دیوارهایش از باال بودن سطح رطوبت پوسیده و رنگ

سوخت؛ سراسر اتاق پخش شده بودند. گلویش خشک و چشمانش می 

اش را  تاق فاقد پنجره و فاقد چیزی بود که بشود خشنودش کند. تکیه ا

 :محابا فریاد کشیداز دیوار گرفت و بی

 جاست؟هی، کسی این -

فریادش مصادف شد با سر و صداهایی که در پشت در فلزی اتاق، برایش 

 :مانند زمزمه شده بود

 !هی پسر، فکر کنم بیدار شده -

 کار کنیم؟اآلن چی -
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 .برو به رئیس بگو تا من یه کاریش کنم -

قیژ   -و با گذشت تنها چند ثانیه پس از این حرف، در فلزی با صدای قیژ

مانندی باز شد و مردی استخوانی و ریزنقش وارد اتاق شد. با پاهایی که  

 :لغزید، به نوشین نزدیک شد و گفت با هر قدم می 

 !بعد از یه روز باألخره بیدار شدی  -

تابید، خیره سردرگمی به نوری که از در باز شده به اتاق می نوشین با 

 :شد و گفت

 من کجام؟ -

حرف تنها چند ثانیه  پشت سفیدش را خاراند. بیمرد سبزه، موهای کم

 :به نوشین خیره شد و با زدن لبخند ترسناکی گفت

 !جهنم -

*** 

و  پارسیا بیل را درون خاک فرو کرد. به خورشید غروب کرده خیره شد

ریخت، طاقتش را صفر کرده بود. به  عرقی که همواره به روی جانش می

ی کوچکی شده  ها مانند تپهقبرهایی که کنده بود و خاکی که روی آن
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بود، چشم دوخت. سنگ بزرگ و صافی از روی زمین برداشت و به روی  

قبر بهشت گذاشت. مشتی از انبوه خاک را در دستش جا داد، آرام و با  

ریخت نوشت:  و پا شکسته با خاکی که بر روی سنگ می  خطی دست

 .بهشت

جا رها کرد و از جا بلند شد. بیل را به دست گرفت و و سنگ را همان

 :آرام گفت

 !خوب بخوابی بهشتم -

اش گذاشت و به سمت عمارتی که درست  ی بیل را به روی شانه و دسته

هایش را عمارت، کفش در کنارش بود، قدم برداشت. به محض رسیدن به  

ریخت، وارد  ی درش پرت کرد و با خاکی که از سر و رویش میدر گوشه

ها و خواهر جدیدش را تشکیل  عمارت شد. به افراد عمارت که پسرعمه

ها به باال رفت. ایهام با دیدن حال ای اعتنا نکرد و از پلهداد، ذرهمی 

 :میق، گفتاش از روی مبل بلند شد و با کشیدن نفسی عآشفته 

 .من میرم باهاش حرف بزنم -

روهام با چندین ساعت در کنار پارسیا بودن، ادعای کاذب شناختش را 

 :داشت، بنابراین از جا برخاست و گفت
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 !تونم باهاش حرف بزنمگمونم من بهتر می  -

داد، خود وشوی زخمش هنوز از سوزش زیادش جان میویرا که با شست

 :آمد، گفتیی که از چاه درمی را به بغل گرفت و با صدا

 .بهتره ایهام بره باهاش حرف بزنه، اون به این حال انداختتش -

ی ویرا، بر روی زخم باز ایهام نمک که نه، انگار بتادین گذاشت تا  کنایه

 !دردش چندین برابر شود

حال به افرادی که درون سالن، با نشستن به روی مبل گرد هم با این

 .ها قدم برداشتبودند، نگاهی کوتاه انداخت و به سمت پلهجمع شده 

به اتاق پارسیا و روهام که رسید، بدون در زدن وارد شد که پارسیا را 

اش را مقابل چشمانش به  لباس به روی تخت دید. پارسیا لباس خاکی بی 

روی تخت انداخته بود و خود متفکر به آن خیره گشته بود. ایهام با 

رسوز کشید و کنارش به روی تخت سفیدش نشست.  دیدنش، آهی پ

دانست آرامش بعد از طوفان شرم و تأسف امانش را بریده بود و نمی

پارسیا، تا چه اندازه کشش دارد. نه تنها خودش، بلکه روهام و آرسام، و 

کردند و این تنها حتی ویرا از درخواستی که زده بود، سرزنشش می 

و  زدچشمانش به او انگ نامردی می آرشام بود که با ریشخند جلوی 
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کشید. با  داد و یک آب هم پشت سرش سر می ها را قورت میحرمت

 :اش جمع کرد و پچ زدحال، پاهایش را در سینه این

شون فکر شون، به آتیش زدندونم چرا به جای خاک کردناصالً نمی -

 .کردممی 

به صدایش تن    و بعد برای عوض کردن حال پارسیا، با شوخی و خنده

 :داد

 شاید یه رگم هندی باشه، نه؟  -

ای به پای پارسیا زد، اما  و خود با صدایی بلند خندید و از شوخی، ضربه 

ای تکان اش، حتی ذرهپارسیا هیچ نگفت و سرِ به زیر انداخته شده 

نخورد. ایهام که پی به مسخرگی حرف و کارش برد، آب دهانش را قورت 

هایش راند. تا سه دقیقه خاموش اش را از روی لبداد و لبخند ساختگی 

زد؛ برای بار هزارم تنفس غیرمنظمش را شده به نیم رخ پارسیا زل می 

که حالش از حال پارسیا برتری چندانی نداشت،  . با اینکردکنترل می 

 :لب زد

دونم  دونم عشق، چه حسیه! خودم چندین ساله که عاشقم، میمن می  -

هاش، نشنیدن صداش، که دوستش دارم، ندیدن خنده دور بودن از کسی 
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تونه  کس نمی هاش، چه حال و هوایی داره. هیچمحو نشدن توی چشم

وقت هم نمیشه خودت جاش رو پر کنی، برات جاش رو بگیره و هیچ

خوام بدونی که از حست به اون دختر خبر نداشتم و توی اون فقط می 

خودم هم توش موندم!  حال بد خودم، یه چیزی پروندم و بعدش 

 .امیدوارم عذرم رو قبول کنی

و به ناخواه از روی تخت بلند شد و به قصد خارج شدن از در، دست به  

 :ی پارسیا نجوایی در گوشش شدروی دستگیره نهاد که صدای گرفته

 مگه عاشق کی هستی؟ -

وار نگاه کرد. از خود پرسش  ایهام پر از بهت به سر پایین پارسیا خیره 

گونه از عشق ایهام  اش، چهد که در این اوضاع افسرده و مهموم شده کر

 کرد؟ پرسید و کنجکاوی میمی 

دانست که ایهام به جلد سردش بازگشت. پارسیا را شخص خاصی نمی 

اش را به او بدهد؛ پس  بخواهد جواب سؤالی به این مهمی و خصوصی 

رسیا او را از  حرف، دستگیره را به پایین کشید که دوبار صدای پابی 

 .خارج شدن منع کرد

 عاشق ویرایی، نه؟ -
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اش به ایهام دیده دوخت، بار پارسیا سر بلند کرد و با چشمان سؤالیاین

های اما حال این ایهام بود که با ابروهایی گره خورده نگاهش به پارکت 

هایش گسترش چوبی و سرد قفل شده بود. پارسیا پوزخندی را بر لب

ی بهشت نشده بود، اما نسبت به او حس ترحم باختهلداد. عاشق و د

داشت، چیزی که همیشه در کنج مغزش آن را خفه کرده بود. برای 

 :اولین و آخرین بار به زبان آورد

 !که عاشقش بشی نیست ویرا آدم جالبی واسه این -

ی گاهش را از تشک نرم تخت، جدا کرد و درحالی که حولهو نشیمن

 :داشت، لب زداز روی تخت برمیاش را  خاکستری 

 !فهمنهاش مییه روزی این رو کل دنیا و آدم -

با این حرفش، ایهام را به ایهام انداخت و خود با فکری خالی از ایهام، به  

توانست ایهام داخل حمام رفت، حتی شنیده شدن صدای دوش آب نمی

د که هایی بو اش خارج کند. در ذهنش کشمکشرا از آن شکل قفل شده 

فهمد؟ شدند. اصالً پارسیا چه می بین قلب و مغزش، در سرش روانه می 

فهمد؟ های زیادی داشته است؟ اصالً از عاشقی چه می مگر با ویرا نشست
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ای شده که فقط  ی دختر پانزده سالهی خودش دلباختهخود به گفته 

 !یک بار دیدتش

مجنون و  کند که خود دست صدها شخصی را از عاشق شدن ممانعت می 

 !کند! آری، خود رافرهاد را از پشت بسته است، خود را مسخره می

هایی که در پستوی سرش جای گرفته بودند، در و با این فکر و خیال 

اتاق پارسیا را باز کرد و با خشم از آن خارج شد و پشت سرش، در را 

 .محکم کوبید

قفسه حمام به  به قدری محکم که شامپوهای رنگارنگ روهام از روی 

ها را بلند کند، در فکری که متعلق به که آنآنپایین افتادند و پارسیا، بی 

ها خیره  بهشت بود و حرکاتی که متعلق به شخصی ناآشنا بود، به آن

 .گشت

رنگش را، به روی میز آرایش ویرا گذاشت. به پنج   ایهام خودکار مشکی

ی تخت خود را به زور در لبهفکری قصد داشتند ساکن عمارت که با بی 

 :ویرا جا بدهند، با اخم ریزی خیره شد، کالفه پوفی کرد و گفت

 .ها، زود بشینینبچه وقت کافی نداریم -
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پارسیا، ویرای نشسته را کمی به چپ هل داد و از جای تنگش، صدایش 

 .متعرض شد

 !ترطرفویرا یکم برو اون -

 :ر داشت، تن صدایش بلند شدویرا که خود در معرض خطر افتادن قرا

 !اُفتمبابا من که دارم می  -

 :ی آرسام را کشید و گفتروهام که کنار تخت ایستاده بود، شانه 

 .خوام پیش آرشام بشینمبرو کنار، من می -

 :اندرسفیه شد و حق به جانب پاسخ دادآرسام نگاهش عاقل

 !بینی جا نیست؟ روی زمین بشینمگه نمی  -

ذکر کرد و شاکی   "یاخدا"کالفگی را رد کرده بود، زیرلب  ایهام که مرز

 :گفت

 !ها! خوبه گفتم وقت نداریمبچه -

نفره و کوچک ویرا  ها، خود را به روی تخت تکباألخره هر پنج نفر آن

کدام، قصد پایین آمدن و اهدای جای خود را نداشتند.  جای دادند و هیچ
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کرد، خطاب به ایهام خفگی می پارسیا که در کنار ویرا و آرسام، احساس

 :داد زد

 !ها شو ایهام، تو شروع کنخیال این بی -

ی چشمی به پارسیا نازک کرد، انگار برای شروع کردن در ایهام گوشه

 !نگریستچنان به او میی او بود که آنانتظار اجازه

رنگش را از روی میز آرایشی چوبی ویرا برداشت و به خودکار مشکی

رنگی گرفت که آن را با چسب نواری به ی سفید و سیاه سمت نقشه 

 :هایش کرد و گفتزمان نفسی وارد ریهدیوار چسبانده بود؛ هم

 !ی شهرهخب، این چیزی که به دیوار چسبوندم، نقشه خیلی -

 :آرشام ریشخندی زد و با سخره گفت

 وقت از کجا گیرش آوردی جناب سرگرد؟اون -

 :دار شد و گفتزبانش نیش ایهام مانند آرشام 

 !محض اطالعت، اتاق کار دایی پیمان همین بغله  -

 :ربط لب زدآرشام پوزخندی صدادار زد و روهام بی 
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 .دیگه دوست ندارم دایی صداش کنم -

آرسام شتابان سرش را به سمت روهامی که در کنارش نشسته بود،  

 :گردش داد و گفت

 !دقیقاً، منم -

ارتباطی  توانست بی ع، تنها حرف ویرا بود که می در این حال و هوای جم

خود را این چنین نمانیان کند، زمانی که با لحنی نگران رو به پارسیا  

 :گفت

 حالت بهتره پارسیا؟  -

دار کرد. پارسیا لبخندی و با این پرسش حالش، اعصاب ایهام را خدشه

 :فیک زد و با تکان دادن سرش گفت

 .آره خوبم، ممنونم -

اهمیتی اعضای  ایهام که دست به سینه درحال تماشا کردن بی 

 : بلند گفتً اش به حرف و تصمیماتش بود، با صدایی نسبتا خانواده

کنیم! ولی،  خب، در مورد حذف کردن این پیشوند دایی، بعداً بحث می  -

 پارسیا میشه بری برام یه لیوان آب بیاری؟ 
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 :اش گفت ه پارسیا اخمی کرد و با باال انداختن شان

 !ی پایینهآشپزخونه که همین طبقه  -

 . ...دونم ولی دیگه خدمتکاری نیست ومی -

 :سریعاً از جا بلند شد و گفت   "خدمتکار"ی با شنیدن کلمه 

 !هام نیاری کوفتی رو جلو چشمباشه، اون صحنه -

داشت، روهام فریاد درحالی که پارسیا به سمت در اتاق ویرا قدم برمی

 :زد

 .پارس، واسه من هم آب بیار -

پارسیا تنها با تکان دادن سر، درخواستش را تأیید کرد و با رفتنش، در 

اش را سؤالی کرد و رو به روهام را پشت سر خودش بست. آرسام چهره

 :گفت

 پارسیا شده پارس؟  -

 انتظار نداری که پاری صداش کنم؟ -

 :بار متاکد تن صدایش را باال آوردایهام این
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 .گفتمخب، داشتم می  یلیخ -

 :اختیار در جوابش گفت ویرا بی

 .صبر کن پارسیا هم بیاد، بعد شروع کن -

کرد و ویرا  تر میچه که بود، دیوانهاین توجه ویرا به پارسیا، ایهام را از آن

ها را با حرص بر هم  هایی که آندانست! ایهام با دندانخود نمی

 :فشرد، غریدمی 

 !ام؟ از عمد دکش کردم تشنهبه نظرت واقعاً -

 :ویرا متعجب شد و پرسید

 چرا؟  -

 :هایی که از جاهل بودن ویرا گرد گشته بود، پاسخ دادایهام با چشم

ام رو  کنی میرم نقشهاون یه مظنونه، مشکوکه، مبهمه، مزدوره! فکر می -

 کنم؟خوش و خرم براش بازگو می 

 :آرشام در میان حرفش، خود را پراند و گفت

 !باشه حاال جوش نیار، زمانی که آبِ سرد الزمیم، حرفت رو بزن -
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ی ایهام سری تکان داد و افکارش را، خالی از ویرا و پارسیا کرد. به نقشه

یکی، سر خودکار دستش را، به  به  زد و یکیاش زلشهر نفرین شده 

 .سراندهایی که در نظر داشت، روی نقشه می مکان

رو ویال گرفته ولی در کنار اون ویالها، یکسری خب، سرتاسر شهر  -

 .ی گلی و خشتی وجود داره که حاال یا خراب شده یا متروکهخونه

 :سر خودکار را از نقشه جدا کرد و افزود

در ویالها یا شکسته یا محکم قفل شده؛ هر طور فکر کنیم توی این  -

ه، تو دل مون کردمه و سردی هوا، امکان نداره اون شخصی که زندانی

 .جنگل کمین کرده باشه

 :هایش را باز کرد و گفتی اخمروهام گره

 یعنی چی؟ پس کدوم گوریه؟ -

  اما ببرد،  پی موضوع این به  ایهام انتظار داشت شده حتی یک نفر

 و کل عقل اگر بودند، کرده جلوس تخت روی  ویرا اتاق  درون که افرادی 

  تخسی و لجبازی  با تخت یک روی  به را خود زور  به  که بودند دانا

 !بودند نچپانده
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کس  و هم هیچ   توی شهر دو تا عمارت وجود داره که هم بزرگن -

 .کنهبهشون فکر نمی 

ی اتاق ویرا خیره بود، آرام  شده  آرشام درحالی که متفکر به کف پارکت 

 :گفت

 !ی قبرستونی متروکهخونه -

چشمانش به ذوق نشسته بود، و ایهام که از شنیدن همین یک جواب، 

 :در کنار حرف آرشام افزود

 و؟  -

 :هایش به گفتن سخنی باز گشتبار، ویرا لبکه این

 !روعمارت روبه -

 :ایهام سر خودکار را به سمت ویرا گرفت و گفت

ترین عمارت شهره و چون مال جد رو قدیمیدقیقاً! عمارت روبه -

یکی  -م و با ارزش بوده و یکیی اعضای خانواده مهجدمونه، برای همه

 !به ارث رسیده

 :و در این میان، باز صدای ویرا بلند شد
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 .و با مرگ پدربزرگ، اآلن ارث بابامه -

ایهام سری از روی تحسین به ویرا تکان داد و درحالی که چشمانش را 

 :داد، گفتها گردش می به روی هر چهار نفر آن

اره، هم آب داره و هم وسایل فکر کنین! قشنگ جلومونه، هم برق د -

 !زندگی

 :گفت و پرسید "هومی "آرسام 

 کنن؟هامون زندگی می ها، درست مقابل چشمیا اون یعنی اون -

 :و ایهام قاطعانه در جوابش گفت 

 !به امکان هشتاد درصد -

 :ای برحق به خود گرفت و گفتروهام چهره

 !ستطوری که خیلی ضایع این -

 :زد و در جوابش گفتایهام لبخند کجی 

 !ستنه، اتفاقاً خیلی هم هوشمندانه  -

 :روهام ناشیانه ادامه داد
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 شون بیرون؟جا بکشیم یعنی اآلن باید از اون -

 :ایهام با بهت گفت

 کشیم؟بکش داریم نقشه می  -روهام، زده به سرت؟ مگه ما واسه بکش  -

 :ویرا حرف ایهام را تأیید کرد و گفت

رحمن، معلوم نیست چه بالیی ها قاتلن، بی ! اونایهام راست میگه -

 !سرمون میارن

محابا برای خود، حرف ویرا را سوزن و نخ کرد و برای خود برید آرشام بی 

 :و دوخت

 منظورت پدرته؟ اون چه بالیی سرمون میاره؟ -

ی آرشام نگاهش را قفل کرده بود، با خودکار ایهام درحالی که به چهره 

 :و گفت در دستش بازی کرد

 .من هنوز مطمئن نیستم که اون دایی باشه یا نه -

 :شده داد کشیدروهام عصبی 

 !ایهام تکلیف ما رو روشن کن -
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 :ایهام متأثر شده از فریاد روهام، مانند او بلند گفت 

 !خب میگم روی صورتش رد بخیه بود -

 :روهام انگشتش را به صورت ویرا گرفت و با تمسخره گفت

 ی ویرا؟ بخیه وقت مثلاون -

ای بلند گفت، به حدی بلند که حتی تن خودش هم به لرز "آره"ایهام 

 :ی ویرا با خیرگی نگاه کرد و با حیرت لب زدکوتاهی افتاد؛ به بخیه 

 !ی ویرادقیقاً مثل بخیه -

اش حبس کرد. دقیقاً، همین هودی  دو دستش را در جیب هودی مشکی

اش و فلز خودش بود و آبنباتش، هودی را روز اول در تن داشت، فقط 

 !محافظتی زیرش

اش شک کرده بودند و سر همین فلز، عالم و آدم به هویت واقعی

، ی نفریدهکرد. با رسیدن به آشپزخانه کس، گویی آدم حسابش نمی هیچ

 :پارچ آبی که بر روی کابینت فلزی بود را برداشت و زیرلب گفت

 !کنننمی حتی اآلن هم دیگه آدم حسابم  -
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و با کشیدن آهی، لیوان زیر پارچ را پر کرد. پارچ را بر سر جایش  

ترک شد و جیغ   ای سیاه در پشت پنجره، زهرهگذاشت که با دیدن گربه 

ی سیاه، گردنش را کج کرد و چشمان سبز خیره خفیفی کشید. گربه

اش، در دیدگان پارسیا محو شده بود. پارسیا با دیدن کننده 

 :ش، از ترس خود خندید و گفت ا خطری بی 

 !پسر! من رو مثل چی ترسوندی  -

ی الغر را به و آرام قفل پنجره را باز کرد و درش را گشود. با نرمی گربه 

 :داخل آورد و گفت

 !باألخره یه موجود غیر از کالغ، توی این شهر دیدم -

و با این حرف، به آهستگی گربه را کنار لیوانی گذاشت که همین چند  

 .ثانیه پیش، لبالب پرش کرده بود

 تنهایی، نه؟ -

 .خوردای تکان نمیداد و چشمانش ذره گربه تنها دم تکان می 

 !من هم تنهام -
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ای که صبح به سان کشتارگاهی گشته بود، و نگاهش را در آشپزخانه 

 :چرخاند و با پوزخند گفت

 !مون تنهاییمهمه -

و مشغول لیس زدن مچ دستش  گربه باألخره نگاهش را از پارسیا گرفت 

 :شد. پارسیا پوزخندش را به لبخند متغیر کرد و گفت

 یه شعر بخونم؟ -

گربه، دست از لیس زدن مچش برداشت و به چشمان پارسیا خیره شد.  

کرد، با همان پارسیا که این کار گربه را، تأیید درخواستش برداشت می 

 :لبخند، با حس و پیچ و تاب در صدایش خواند

 .ک شبی مجنون نمازش را شکستی -

 .وضو در کوچه لیال نشستبی 

 .مستش کرده بود -عشق آن شب مست

 .فارغ از جام الستش کرده بود

 .ای زد بر لب درگاه اوسجده 

 .پر ز لیال شد دل پر آه او

 ای؟گفت یا رب از چه خوارم کرده
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 ای؟ بر صلیب عشق دارم کرده

 .ای جام لیال را به دستم داده

 !ای وندر این بازی شکستم داده

 !زنینشتر عشقش به جانم می 

 زنی؟دردم از لیالست، آن هم می 

 .ام زین عشق، دل خونم مکنخسته

 !من که مجنونم تو مجنونم مکن

 .مرد این بازیچه دیگر نیستم

 !نیستم من …این تو و لیالی تو

 .گفت: ای دیوانه لیالیت منم

 .در رگ پیدا و پنهانت منم

 .ا با جور لیال ساختیهسال 

 .من کنارت بودم و نشناختی

 .عشق لیال در دلت انداختم

 .صد قمار عشق یک جا باختم

 ی صحرا نشدکردمت آواره

 !شوی، اما نشدگفتم عاقل می 
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 .سوختم در حسرت یک یا ربت

 !غیر لیال بر نیامد از لبت

 روز و شب او را صدا کردی ولی،

 .دیدم امشب با منی گفتم بلی

 .مطمئن بودم به من سرمیزنی

 .ام در میزنیدر حریم خانه

 .حال این لیال که خوارت کرده بود

 .درس عشقش بیقرارت کرده بود

 .مرد راهش باش تا شاهت کنم

 .صد چو لیال کشته در راهت کنم

اش را رها کرد، موهایش را به عقب  و با سوز، نفس حبس شده در سینه

 :ی ساکتش پرسیدراند و از گربه

 خب، دوستش داشتی؟ -

ناگهان تابش نور سفیدی را به رویش حس کرد. سر بلند کرد و به نور 

شد و فلشی خیره شد که مستقیم از پشت پنجره در چشمانش زده می 

 :گفتصدای خفیفی که می 
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 !کمک -

برای تجزیه و تحلیل این اتفاق ناگهانی، چند ثانیه با دهانی باز به تصویر 

ناگاه با شتاب لیوان آب را رها کرد و به سمت در مقابلش خیره شد؛ 

دوید. گربه از روی کابینت به پایین جست و آرام در خانه به گشت و 

گذار پرداخت. پارسیا سریع در را باز کرد که عرفان را گوشی به دست و 

 :نفس زدن بِدید. متحیر از حرکت ایستاد و گفت  -درحال نفس

 !عرفان؟ -

بود، با دیدن پارسیایی که در تاریکی شب، تنها  عرفانی که خاکی شده  

 :دید، زیرلب گفتبخش کوچکی از صورتش را می 

 . ...پارسیا، تو -

پارسیا سریعاً دستش را به روی دهانش نهاد، سر برگرداند و با دیدن 

ی سرش چراغ روشن اتاق ویرا، نفسی آسوده کشید و با برگشت دوباره

 :به روی عرفان، گفت

 اومدی داخل؟ چه جوری  -

 :عرفان چرای بودنِ پارسیا در این شهر لعن شده را رها کرد و گفت



  

 

 WWW.98IA3.IR 251 نودهشتیا کاربر نگین حالف     –  دهداین شهر بوی مرگ می
 ممم 

 !زمین... رو... کندم -

 :ی عرفان گفتای به شانه زده خندید و با زدن ضربه پارسیا حیرت 

 !دمت گرم پسر -

 :ای خیره شد و با خود زیرلب گفتو با تفکر به نقطه 

 طور به ذهن خودم نرسیده بود؟ چه -

های نامنظمش را به کنترل خود رساند، به پارسیای متفکر عرفان نفس 

 :خیره شد و آرام گفت

 جایی؟تو چرا این -

 :پارسیا نگاه خود را از زمین گرفت و با لبخند رو به عرفان پاسخ داد

 !اومدم پرونده حل کنم -

 پرونده؟ مگه قرار نبود این کار مزخرفت رو ول کنی؟ -

 :اش گفتبرداشت و با باال انداختن شانه  پارسیا به جلو قدم

 !نه بابا، حال میده -
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قدم شد  عرفان با پارسیایی که به سمت ناکجاآباد درحال حرکت بود، هم 

 :و گفت

 چرا به حصارهای این شهر برق وصله؟  -

 :پارسیا سرش را به او که در کنارش بود، سوق داد و برحق گفت

 !ای مثل تو نیاد داخلکه یه حشره -

ی پارسیا را نشنفته گرفت و با نگاه گذرایی به عمارت پشت عرفان کنایه

 :سرش، گفت

 

 تونن برن بیرون؟ ها می یعنی ساکن  -

 :خندی زد و گفتپارسیا تلخ 

 !شون این نبودتونستن که اآلن وضعاگه می -

سرش نگاهش را واگذار عرفان ناگاه از حرکت ایستاد، دوباره به پشت 

 :فه سرش را برگرداند و گفت کرد. پارسیا کال

 !ای که کندی رو نشونم بدی ولش کن، بیا بریم چاله -

 :عرفان متعجب نگاهش را از عمارت گرفت و گفت 
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 برای چی؟  -

 !خوام برگردم خونهام، می از این شهر خسته -

 :عرفان قدمی به سمتش برداشت و گفت

 پس حلِ پروندت؟  -

 !گور باباش -

داد. دوبار نگاهش را به سمت عمارت گرفت و باآلخره  عرفان سری تکان 

 :تردید را کنار گذاشت و گفت

 !چراغ اون اتاق روشنه -

 .چون آدم توشه -

 :سریع نگاهش را به پارسیا داد و گفت

 .واقعاً؟ من باید برم -

و قصد داشت به شکل دو از پارسیا فاصله گیرد که پارسیا محکم  

 :تشر زداش را گرفت و به او شانه 

 هی، کجا با این عجله؟ -هی -
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زمین رو کندم، نزدیک دو ساعت تو کل این شهر با این وضع تاریکی  -

 !گشتم که یه چند ساکن پیدا کنم ازشون سؤال بپرسم

 خب مگه مجبورت کردن؟  -

 :عرفان ناباور شد و تن صدایش را باال آورد

ی اخراجیم ا برگه کار رو نکنم، فردا ببله که مجبورم کردن! اگه این -

 !مواجه میشم

 !دان بودن خیلی مزخرفهجغرافی -

تر بود، عرفانی که به سخره گرفتن شغلش از هر چیزی برایش صعب 

 :مانند پارسیا گفت

 !تر نیستاز کارآگاه بودن که مزخرف -

هایش نشاند و درحالی که دو دستش در جیب  پارسیا لبخندی بر لب

 :گفتاش فرو برده بود، هودی 

 .نه، اتفاقاً خیلی شیرینه -

 :عرفان به عمارت اشاره کرد و گفت
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 !تو داری از حل کردن پروندت در میری  -

نه، من فقط قراره برم خونه، توی اتاق کارم بشینم و ذهنم رو خالی  -

 .جا تمرکز ندارمکنم، اتفاقات رو کنار هم بذارم و به جواب برسم، این

 و   رداشت. عرفان از خر شیطان پایین آمدو بعد دوباره به جلو قدم ب

  هم  باز کرد،می  که کار هر. کرد هماهنگ پارسیا  با را هایشقدم  دوباره

 !تربزرگ خودش از سال هفت و بود اشساله  چند  رفیق پارسیا

ی اش خیره شد و مانند همیشه در حیرت ماند، که این چهرهبه چهره 

 !جوان بیست و دو ساله مانده استطور مانند یک سی و پنج ساله، چه

 حاال تو پروندت چیه؟ -

گفت؟ در این شرایط باید از در گفت، پس از چه میاگر این حرف را نمی

اش، با  و دیوار هم سوالی درآورد. پارسیا با یادآوری خاطرات مهموم شده 

 :صدایی گرفته زمزمه کرد

 !کشی، همه چیگیری، دزدی، نسلقتل، گروگان -

 :ویرا از نگاه پر حیرت ایهام شرمگین شد و آرام گفت

 کنی؟جوری نگاهم می چرا این -
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اش را از او برداشت، افکارش را مرتب ساخت و با اخم به  ایهام نگاه خیره 

 :زمین خیره شد و گفت 

 .چیزی نیست -

 :خیال به ویرا نگریست و گفتآرسامِ از دنیا به دور، بی

 کنه؟ میات هنوز درد بخیه -

اش، دوباره دردش تلقین  ای که به روی گونهویرا که با یادآوری بخیه

 :شده بود، سری تکان داد و پاسخ داد

 .یه ذره -

 :آرسام سری به روی تأسف تکان داد و گفت

 !دوزیش، همین میشه دیگهگیری و میوقتی خودت نخ و سوزن می  -

 :ین خورده گفتروهام حالتی عق کرده به خود گرفت و با چشمان چ

 !خورههم می وای نگو، حالم به -

دانست، قدمی به ویرا نزدیک شد و  ایهام که دیگر سکوتش را به جا نمی

 :آهسته گفت
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 ویرا، میشه باهات تنها حرف بزنم؟ -

 .لحن صدای ویرا، مخلوطی از حیرت و تعجب شد

 اآلن؟  -

 .آره، اآلن -

 :ی روی دیوار، گفته نقشهکردن ب ویرا لبخندی مصلحتی زد و با اشاره

 خواستی نقشه رو توضیح بدی؟مگه نمی  -

ی دو  ایهام نفسی عمیق کشید، با انگشت اشاره و شصتش گوشه 

چشمش را لمس کرد. سرش را بلند کرد و با کوتاه نگاه کردن به جمع، 

 :گفت

 ها میشه لطفاً برین بیرون؟بچه -

 :خود کرد و گفتمحابا دست ویرا را حصار دست آرسام بی 

 !باشه، بیا بریم ویرا -

 :ایهام عصبی چشمانش را باز و بسته کرد و گفت 

 .ویرا نه! فقط خودتون -
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آرسام نگاهی معنادار به او انداخت، اما آرشام شتابان از جایش برخاست.  

 :خندی زد و زیرلب غریدسینه سپر کرد و مقابل ایهام قرار گرفت. کج 

 !در میاری کوچولو زیادی داری رئیس بازی  -

ایهام از حرکت سریع آرشام متعجب شد، اما تعجب را در صورتش نشان  

نداد؛ به قصد سخره، آرام خندید. نگاهش را در جمع گردش داد و با 

 :خنده گفت

 !ها بودینآوردم که جزوی از جنازهاگه تا اآلن درنمی -

ن صورت های گرمش را مهماتر شد. نفس آرشام به ایهام قدمی نزدیک

 :شمرده گفت  -ایهام کرد و شمرده

 کار داری؟ خیال! با، ویرا، چیما رو بی  -

ویرا که از جنگ و جدال گریزان شده بود از روی تخت بلند شد و  

 :خطاب به آرشام گفت

 !ولش کن آرشام -

 :توجه به ویرا، لب زدتر گشت و آرشام بی ایهام لبخندش عمیق

 !خندی جونور؟به چی می  -
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 :اختیار ایهام را محکم به عقب هل داد و فریاد زدناگاه بی 

 به نظرت وضعیت ما خنده داره؟ -

ای  کمر ایهام محکم به دیوار چوبی اتاق ویرا برخورد کرد. از درد آرام ناله

کرد و چشمانش را بست. با یادآوری کار پر شباهت پارسیا و با کار  

آمد، ناسزا راستی که هر کس می خندی بر لب نشاند. به برادرش، تلخ

کوباند، حتی دردش هم  کرد و کمرش را بر زمین و دیوار مینثارش می 

سوزاند.  ها پیش پشت دستش را می بیشتر از دردی بود که مادرش سال

 آن زمان که توانایی گریستن داشت، اما حاال چه؟

 :لب زداش را به دست گرفت و مغموم ایهام با سری به زیر افتاده، شانه 

کنم تا این کس متوجه نیست که دارم تمام سعیم رو میچرا هیچ -

 وضعیت رو درست کنم؟

 :فکر داد کشیدآرشام بی 

 !کسی نیست خودت رو درست کنه -

 :های بغض درونش نمایان شده بود، گفتویرا با صدایی که رگه

 !ها لطفاً برین بیرونبچه -
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یرفت، رو به ویرا اخم غلیظی  پذآرسام که از جو ساخته شده تأثیر می 

 :کرد و گفت

 !ذارم زنه، تنهات نمی های شهرش رو آتیش می من با کسی که آدم -

اش زدهایهام به تندی سر بلند کرد و به آرسام خیره شد. چشمان خشم

از پشت هوار مویی که به روی چشمانش ریخته بود، باز هم دیده  

 !هایت فریاد بزننددر گوشات را شد. چه تلخ بود اشتباه نکرده می 

 کی گفته من آتیش زدم؟ -

 :ی آرامش باال آورد و گفتویرا دستانش را به نشانه 

 !ها عیبی نداره، برین بیرونبچه -

 :روهام قدمی به جلو آمد و گفت

 کی گفته نخواستی آتیش بزنی؟ -

 !ها لطفاًبچه -

 :ایهام متعجب تن صدایش را باال آورد و خشمگین گفت

 !هام معلوم هست داری چی میگی؟ من ایهامم رو -
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 :تکه تکرار کرد -و تکه

 !ای، هام -

 :آرسام پوزخندی صدادار زد و گفت

 !کنم که واقعاً خودش باشیحتی گاهی شک می -

حرف به چشمان میشی آرسام خیره شد، با سر به ایهام چند ثانیه بی

 :دختر کنارش که کسی جز ویرا نبود، اشاره کرد و گفت

 !من نه  کسی که باید بهش شک کنی ویراست، -

ویرا کنترل خود را از دست داد و میان آرشام و ایهام جای گرفت و 

 :مقدمه بانگ را آویزان کالمش کردبی 

 

 !چرا باید به من شک کنی؟ من که تمام مدت با خودتون بودم -

  روهام برای ایهام سرِ تأسف تکان داد و به در نزدیک شد، سرش را کج

 :کرد و رو به جمع گفت

 !بیاین بریم، این دنیاش مثل آخرت یزیده -
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شنید؟ دنیایی  رنگ او خیره شد. چه می ایهام با شتاب به چشمان کوهی

خندش به خود رنگ گرفت و تفکرش از برادرش، مانند آخرت یزید؟ تلخ

ها نقاره  ی روهام، بیعاره گفت که انگار در خانهویران گشت. با خود می

تفاوت به جهنم، عقربی هست که از دستش به  زنند! در این شهر بی ی م

 !قدر روهام به این عقرب همانند استبرند، چهمار غاشیه پناه می

ی  روهام گفت و دیگران چه باور کردند، دیگرانی که از تن به دیوار مانده 

گردنت  که به کردند، نه کمک در کار بود و نه مَدَد! همانایهام گذر می 

 !کنند، برای هفت پشت هر کس بس استطنابی آویزان نمی

 زنی؟غریبه که زیاده، چرا به آشنا رو می  -

مانده در اتاق  ایهام سر بلند کرد و به آرسامی رسید که تنها شخص باقی 

حال هر چه خندش را به پوزخندی مانند کرد؛ اما با این بار تلخبود. این

 !کردها دست پیدا نمیه مهارت آنکرد، در پوزخند زدن بمی 

 !من از بیگانگان هرگز ننالم، که با من هر که کرد آن آشنا کرد -

گونه صدای ایهام به بغض گونه خوش گفت حافظ شیرازی و ایناین

 .کشانده شد
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 .ویرا کاری نکرده -

توانست ببیند. آن عاشقی که هنوز هم کور بود، آرسام هنوز هم نمی

نهایت عاشقش بود، توانست دل بکند، او چرا  ز ظالمی که بی ایهام بُوَد ا

 تواند؟نمی

 !پره بازیگر میدان شودماه درخشنده چو پنهان شود، شب  -

های تلخ و معمولی تر از کالمانگار دیوان اشعار فارسی، برای ایهام خوش

ماند، شاید گذرد، اما تلخی اشعار در ذهن باقی می ها می بود. تلخی کالم

 !ق این دو، در این استفر

رسه که توی طوری شعر بگو! ولی یه روزی هم می شعر بگو، همین -

 !هاش بمونی قافیه 

و با گفتن این حرف از گذرگاه رهگذرهای قدیمی گذر کرد و رد غبارش، 

که پیدا نبود، اما در ذهن ایهام ماندگار گشت. برادری که آن را از با آن

گونه در ذهنش به نیستی رسید. این  ت، ایندانسدیگر برادرانش بهتر می 

رسید؛ آری، حتی خودش هم روزها، هر چیزی در ذهنش به نیستی می 

 !به نیستی رسید
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فرصت فکر کردنی در کار نبود، حتی چمدانش را هم برنداشت. کوله 

ی قوهپشتی کوچکی که با خود آورده بود، تنها یک نقشه و یک چراغ

داد. زیپ کیفش را بست و بهترین کل می قدیمی، محتوای درونش را ش

لباسش که شامل یک کاپشن که یادگار پدر خدابیامرزش بود را به تن  

کرد؛ کاپشنی به رنگ مشکی با نوارهای طالیی که هرگز از آن دل  

 .کندنمی

روهای طویل در سه شب، به سان یک سایه، به سان یک شب، از راه

ساند. به آرامی و مسکوتی، در را عمارت عبور کرد و خود را به در آن ر

ای  گشود و پشت سر خود بست، حتی یادداشتی به جا نذاشت، حتی نامه 

 .ننوشت و به روی تختی نگذاشت

دانست رفتنش برای شخصی مورد اهمیت نیست، پس با  هر چند که می 

ی گفت در جایی که اضافه بودنت روشن است، چرا چرخهخود می

 روزگارت را بچرخانی؟ 

پیچید و از این آهنگ خوشش  ی پایش در حیاط عمارت میصدا

 :ی آخر به عمارت پدربزرگش نگریست و لب زدآمد. برای لحظهنمی

 !ترینجوری راحتجوری بهتره، ایناین -
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 :و با انداختن سرش به زیر، با غم افزود

 !ترینمن، راحتدرواقع بی  -

کلماتی که در ادبیات فارسی یافت  ترین تاریک و سرد، دو کلمه از تلخ

شوند. تاریک و سرد، مانند مرگ؛ تاریک و سرد، مانند غم؛ تاریک و می 

سرد، مانند جایی که پارسیا و عرفان درحال قدم زدنند. قدم زدند و 

 .رسدرسیدن به مقصدی که از همیشه دورتر به نظر می 

ی کشید و عرفان برای بار هزارم به پشت سر خود نگریست؛ نفس عمیق 

سرش را برگرداند و خطاب به پارسیایی که جلوتر از او درحال حرکت  

 :کردن بود، گفت 

 یعنی، دیگه میریم؟ خبری از مصاحبه نیست؟  -

 :روح و بدون نگاه کردن به او، پاسخ سوالش را دادپارسیا بی 

 .کنمنترس، من خودم باهات مصاحبه می  -

لجباز، به حالت تمسخر چشمانش را ریز کرد ای اما عرفان مانند پسربچه

 :و گفت

 تو مگه از افراد محلی این شهری؟  -
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هم آره، هم نه! مجبور شدم فامیلم رو عوض کنم و بگم پسر خان   -

 .جاماین

 :عرفان از تعجب سری تکان داد و گفت 

 !بابا تو دیگه کی هستی -

ادامه داد، اما   حرف به راه خودیافت، بی پارسیا که جوابی در ذهنش نمی 

واقعاً که بود؟ پارسیا یا شخصی غیر از پارسیا؟ تا به اآلن بارها هویتش را 

ای، حتی طرز رفتار و عوض کرده بود، برای وارد شدن به چنین پرونده 

پوشش خود را نیز تعویض کرده بود؛ اما به هیچ عنوان، نامش را تغییر  

 .یش ارزش داشتداد، چون این نام، بیشتر از هر چیزی برانمی

اش، و چیزهای حقیقی تنها نامش یادآور خودش بود، خود حقیقی 

شان  توان به راحتی، با چیزهای دروغین تعویضچیزهایی هستند که نمی 

ها حقیقت دارند و جوره انکارشان کرد. آن توان هیچکرد و یا نمی

 .حقیقت، کلید باز کردن درهای این جهان است

گهان با دیدن نوری که از مکانی در جنگل، درحال فکر و خیال پارسیا نا 

تابیدن بود، پر کشید. متعجب برگشت و رو به عرفان با لحنی ناباور 

 :پرسید
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 بینی؟ عرفان صبر کن! تو هم این نور رو می -

 :عرفان اخمی کرد و در جوابش گفت

 هاست؟اونی که وسط درخت -

 .آره -

 طور؟بینم، چهآره می -

های بلند  نان یافتن از چشمانش، سریعاً به سمت نور گام پارسیا با اطمی

 :برداشت و عرفان با دویدن خود را به او نزدیک کرد و گفت

 پارسیا، کجا؟  -

 :زد، پاسخ دادهای مزاحم را کنار می پارسیا درحالی که شاخه

 !ستاین شهر خالی از سکنه -

 خب که چی؟ -

 !ای روشن باشهچراغ دیگهیعنی به غیر از اون عمارت، نباید  -

 :ی او را به سمت خود کشید و گفتتوجه به حرفش، شانهاما عرفان بی 

 !خب حاال که روشنه، بیا بریم -
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های خود را از دستان او بیرون کشید و حق به  محابا شانه پارسیا بی 

 :جانب گفت

 !هامون طرفیماگه روشن باشه، یعنی با قاتل -

 :برگرداندن نگاهش به سمت آن نور، ادامه دادو با 

 !شون تشنه شدمهایی که بدجوری به خونقاتل -

و با گفتن این حرف، به جلو رفت و عرفان ماند و به تماشای رفتنش  

 .پرداخت

 :عرفان با هراس، نگاهش را در اطراف چرخاند و بلند گفت 

 !ترسمپارسیا من می  -

 :ن به او، فریاد کشیدپارسیا در جوابش بدون نگاه کرد

 !جا بمونیتونی همین می -

 !ترسم! صبر کن من هم بیامجوری بیشتر می خب، این -
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ای کوچک و و به سمت او دوید و خودش را به او رساند. منشاء نور، کلبه 

هایی که به چوبی در وسط جنگل بود. با وجود تاریکی شب، پیچک

 .اش افزوده بوداییدورش بود، به راحتی نمایان بود و به زیب

های آخرش را برای رسیدن به آن عرفان با لبخند، اما پارسیا با اخم قدم

ی کلبه را بیشتر باز کرد و زودتر عرفان وارد کلبه برداشت. در باز شده 

ی مقابلش شوکه شد، اما عرفان با دیدن آن صحنه، آن شد. از صحنه 

تر در ذهنش،  زرگتری به ترس کوچکش افزوده شد و ترس بترس بزرگ

 .پیروز میدان شد

ی  فضای درون کلبه، با چراغ نفتی بزرگی روشن گشته بود و کلبه 

ی قدیمی قرمز رنگ، نفره کوچک، محتویاتی جز یک میز و یک مبل تک

نداشت؛ البته اگر زن زردپوشی که با چشمان باز به باال خیره شده و به 

  -ت. عرفان با لکنت و منروی صندلی نشسته بود را بتوان فاکتور گرف 

 :من از خونی که به روی تن آن زن بود، گفت

 ا... ای... این کیه؟ -

نفس خیره بود، آرام پارسیا درحالی که با سر به زیر افتاده به نوشینِ بی

 :گفت
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 .نفر دوم پرونده -

 کی؟ -

توجه به سوال پارسیا، با لمس کردن دست نوشین با تفکر پارسیا بی 

 :گفت

های روی پوستش خشک شده، این یعنی تنش خیلی سرده و خون -

 !خیلی وقته به این شکله

ای رنگ مقابل نوشین دست کشید و با لمس خراشیدگی به میز پسته 

 :ی آن، ادامه دادلبه

 .این بخش میز خراشیده شده، یعنی یکی بهش برخورد کرده -

 :و بعد نگاهش را به در باز کلبه داد و گفت

ل داره موقع داخل شدن، یکی هلش داده و محکم روی زمین  احتما -

 .افتاده

 :و بعد با اشاره کردن به دستان نوشین، افزود

هاش نه بسته شده و نه رد بسته شدن داره، یعنی یکی ولی دست -

 .کردهآمیز باهاش صحبت می داشته مسالمت
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 :و دستش را به حالت تفنگ گرفت و ادامه داد

 !به سمتش گرفته و به قلبش تیر زدهو یکهو تفنگ  -

 :با انگشت اشاره، به مبل قرمز کنار میز اشاره کرد و گفت 

 !نشستهجا میو اون شخص هم دقیقاً اون -

محتویات روی میز چیزی جز یک لیوان چای خالی و یک زیرسیگاری 

. پارسیا انگشتش را درون جاسیگاری کرد و با لمس کردن ای نبودشیشه 

 :خاکستر درونش، گفت  مقداری از

 .خاکسترهای سیگارش هنوز داغه -

 :و با شتاب دستش را به روی مبل کشید و ادامه داد

 !جاش هم، هنوز گرمه -

 :عرفان درحالی که از رفتار پارسیا ترسش دو برابر شده بود، آهسته گفت

 .پارسیا -

ی ذهنش، سریعاً نگاهش را و پارسیا با روشن شدن همه چیز در گوشه

 :به عرفان انداخت و گفت
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 !ستعرفان، این یه تله -

ی کوچک  ای کهنه بود، وارد کلبهاش بخیه و ناگاه مردی که به روی گونه 

 .شد

مرد با باال آوردن دو دستش به حالت تسلیم، لبخندی به روی لبش  

 :نشاند و گفت

 .آروم باشین، نه با چاقو اومدم، نه با تفنگ! کسی هم همراهم نیست -

آمد، انگار  ترین چیزش به نام می سفید رنگش، در نگاه اول مسخره کت

نه انگار دل تمام این شهر در عزا به سر دارد؛ انگار نه انگار مردمانش، 

. عرفان با دلهره به پارسیا  اندهایش، جان داده و از بین رفته شهری هم

 :نزدیک شد، پارسیا دستانش را به حالت گارد مقابلش گرفت و گفت

 مندی؟تن عالقهبهی تنپس به مبارزه  -

 :مرد نچی کرد و با ابروهای گره خورده گفت

شدم که مردی! خوب خودت رو زده بودی  اون زمان باید مطمئن می  -

 !به موش مردگی

 :پارسیا پوزخندی زد و پاسخ داد
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 .جزو کارهایی که توش مهارت دارم -

ی جز عرفان نبود، متفکر اما مرد با نگاه کردن به فرد کنار او که شخص

 :شد و گفت

 تو دستیارشی؟  -

ی دستیار نداشت، با لحنی کامالً جدی  پارسیا که خاطره خوشی از کلمه

 :و به دور از هر گونه شوخی، گفت 

 !کنم، اون فقط یک مزاحمهنه، من تنها کار می  -

گفت دستیارش که واقعیت هم این چنین نیست و درواقع  اگر به او می 

چیدند.  اش را در یک لحظه میاش است، گل زندگی دین سالهدوست چن

اش را نباید از آورد، دیگر پیراهن مشکیاگر چنین چیزی را به زبان می 

 .آوردتن درمی

اش که نه، بلکه برای وقت نداشته این اتفاق تلخ، برای دستیار هیچ

های ایران  ترین کارآگاه استادش هم افتاده است. استاد او یکی از بزرگ

ی خودکشی از دست بود، بود و برای پارسیاسی که پدرش را به واسطه
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ی ساده از دست داد و چه یک پدر بود و آن را چه راحت در یک پرونده

 .با اصابت تیر به مغزش، جلوی چشمان پارسیا جان باخت راحت

حتی مرگ پدر خود پارسیا، به این اندازه برایش دردناک نبود؛ شاید 

چون در سن ده سالگی، با دنیا خصومت خاصی نداشت و اصالً از زیر و 

دانست. به راستی خود پارسیا هم چنین تفکری بم آن هم چیزی نمی

اش، به روی خود بنزین بریزد و از تیاد برگشتهنداشت که پدر از کمپ اع

ی همسرش، فندک را به روی خود روشن سازد. به  ترس ازدواجِ دوباره

 :اش برود و در آن حال آتش گرفتن، به او بگویدسمت پسره ده ساله

 !پسرم، روم پتو بنداز -

و پارسیای از ترس فلج شده، فقط به او بنگرد. با شوک از جا بلند شود و 

ی خاموش و در  پتو مقابلش بندازد، اما به روی خودش نیندازد و در خانه

 .تنهایی مطلق، فقط نام پدرش را صدا بزند و سوختنش را تماشا کند

اش را در چنگ و عذاب گذرانده است،  برای پارسیایی که دوران بچگی

تواند های تلخ دوست دارد تا میهر چیزی ممکن است و از این ممکن

 .هایش گریز کنندهایش از ریهد، آن هم تا زمانی که نفسگریز کن
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ای در تن هایش گذاشت تا رعشهمرد، لبخند مرموزش را در اسارت لب 

عرفان ترسان و لرزان ایجاد کند. با خونسردی نگاهی به ساعت مچی 

دار و بمش را در سراسر اتاق پخش  اش نگریست و صدای خشعتیقه 

 .کرد

 نین این یعنی چی؟دوساعت سه شبه، می  -

 :عرفان برای تسکین ذهنی که در آزار بود، با تردید پاسخ داد

 رفتیم؟ ی... یعنی من و پارسیا از ساعت یازده تا اآلن داشتیم راه می  -

ی حرف یک انسان نابکار. مگر  چه دل خوشی داشت عرفان از ادامه

ابل  شود از یک خیزران، انتظار رشدی کند را داشت؟ عرفان در مق می 

مردی که در این بازی نقش خیزران را داشت، حتی خاک هم نبود! آب 

نبود، حتی خورشیدی که نورش را به روی آن بتاباند نبود، در نقش یک  

 .های رشد خیزران، یک آفت بودآفت بود. برای نقشه

ی عرفان را رد  تر شد و به راحتی فرضیه لبخند مرد به روی لبانش عریض 

 .کرد

 !نی ساعت شیطاننه، این یع -
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 :قصدش، ادامه دادو به قصد تکمیل کردن سوء

 .تر میشهها، نازکی دنیای ما و دنیای اونها، دریچهتو این ساعت -

ی روی صورت مرد، که او را مانند قاتالن  عرفان که چیزی جز بخیه

جا که طبق عادتش، هرگز سوالی در دید و از آنسریالی کرده بود، نمی 

 :گذاشت، پرسیدب نمیجوا ذهنش بی 

 اون رد بخیه روی صورتت چیه؟ -

مرد که انگار سوال عرفان به مزاجش خوش آمده بود، با سر انگشتانش  

ای دوباره  ای محو شد و لحظهاش را لمس کرد. لبخندش لحظهبخیه 

 :بازگشت و در جواب عرفان گفت

 !یه یادگار قدیمیه -

هایش را تیز یخ مرد و گوشپارسیا که در تمام این مدت، چشمانش را م

 :کرده بود، با زدن پوزخندی گفت

 !رد چنگال یک شاهینه -

 ببخشید؟ -
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شدم، فرستادن اون همون لحظه که ویرا رو دیدم، باید متوجه می  -

 !شاهین برای زخمی کردنش کار خودت بوده

 .ای مصلحتی کرد و خود را به ندانستن زدمرد خنده 

 .متوجه نمیشم -

تواند سنگی را در چاه بیندازد که صد عاقل نتوانند آن را دیوانه مییک 

بیرون بیاورند؛ پس نباید جای سهوی باقی بماند، زیرا پارسیا عاقل  

 نیست، بلکه دیوانه است. دیوانگی 

خورد و حال این تنها چیزی است که فرد دیوانه به خاطرش افسوس نمی

 .زندی مرد لبخند می پارسیا است که به چهره

رسی! محیط سرده ولی خندی، این یعنی عصبی به نظر می زیاد می -

 !کنیکنم داری عرق میحس می 

 :مرد که ابروهایش درهم گره خورده بود، صدایش را دورگه کرد و گفت

 !دیگه زیادی داری اون رگ کارآگاهیت رو نشونم میدی  -

پارسیا به دست بازی را به سمت خودش گرفت و آتویی که از  مهره 

 :داشت را آشکار کرد
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از همون اول که دیدمت، متوجه شدم تو از طرف سرهنگ مرشدی  -

 !هستی

 :اش، ادامه دادو با خاراندن رد بخیه

جا، نه قتل! پس چرا جایی مواد اومدی اینی جابهبرای حل پرونده -

 !ی خودت نیست؟سرت گرمه پرونده

 :و بعد با تمسخر افزد

 !کارآگاه؟ -

دوباره محو شدن لبخند پارسیا به باز شدن لبخند مرد، منجر شد. انگار  

بازی زندگانی بود؛ گاه مهره به دست مرد بود و گاه به دست خودش، با  

گفت به راستی که اگر آدمش بودم، این زائده را از خود در ذهنش می

کردم، زیرا هرگز به چشمانم عادالنه نبوده و عادالنه  دنیا حذف می 

شود، زیرا شود. البته هیچ چیز در این شهر، عادالنه برداشت نمی ینم

 .اندبذری به نام صداقت در آن نکاشته
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دانست؛ بنابراین در پی  هر چند که پارسیا دیگر حرف زدن را جایز نمی

ای، چشم در اتاق چرخاند، اما مرد هنوز هم به دنبال  یافتن وسیله 

 .ها بودهر دوی آن ی پاشیدن نیش زبانش در قامت و چهره 

ها وجود  ها و پلیس شد اگه کاراگاهگفتم، چی می همیشه به خودم می  -

 !نداشتن؟

پارسیا درحالی که به دور از چشم مرد، نگاهش را در تمام اتاق 

 :کاواند، پاسخ دادمی 

 .شدشد و قاتلی هم پیدا نمیوقت قتلی شناسایی نمی اون -

 :خیره شده و خطاب به او افزودو سپس به چشمان مشکی مرد 

چرخید و امنیت هم کشک  قاتل هم برای خودش سر و مر و گنده می  -

 !اومدبه حساب می

 :مرد با اکراه چشمانش را ریز کرد و گفت

 گیرن؟توی شهر تو، بابت همین امنیت کشکی، چی می  -

 .چیزی نیست که بخوام سر و تهش رو برات باز کنم -
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خورد، جواب  داشت و درحالی که خون خونش را می مرد قدمی به جلو بر

 :داد

 !بذار روشنت کنم، روی زمین شهری ایستادی که خانش منم -

 :تیغش زد و گفت ی ششپارسیا پوزخندی نثار چهره 

 !واقعاً راسته که میگن درویش از ده رانده، ادعای کدخدائی کند -

ل کرد. عرفان حرف، نگاهش را به چشمان پارسیا قفمرد با اخم و بی 

ها را بزاق دهانش را قورت داد و آرام نام پارسیا را پچ زد. نه حرف آن

فهمید و نه قصد داشت بفهمد. عرق در پیشانی پارسیا ریزان شده  می 

بود؛ گرمش شده بود، اما نه به خاطر دما، بلکه به خاطر تنفر و احساس 

 .رویش داشتخشمی که از فرد روبه

عات آدمی را کند که هیچ بویی از آدمیت نبرده  برایش دشوار بود مرا

حتی هنوز هم به این باور نرسیده بود که شخص مقابلش، همان   است،

شخصی است که در جلوی چشمش، در آن روز تلخِ پر غم، تمام  

 .خدمتکاران حاضر در حیاط را به قتل رسانده است 
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کرد؛ می  این فکر، ذهن و اختیارش را در کالم و حتی حرکاتش را مختل

کس این موضوع را دانست و هیچشاید خود را مقصر قتل بهشت می

خواست به قدری در نقشش فرو رود که افراد  گاه نمی دانست. هیچنمی

 .اطرافش، جان خود را از دست بدهند

بهشت یک دختر نوجوان بود؛ شور و اشتیاق زندگی در دلش طغیان 

همین باعث شده بود که  دانست وکرد. از دنیای واقعی هیچ نمی می 

پارسیا در مقابل او نسبت به بقیه، بیشتر احساس مسئولیت کند، آن هم  

 .که همه این احساسش را عشق برداشت کنندنظر از آنصرف

داند که اسم این حس را چی بگذارد؛ ولیکن  البته حتی خودش هم نمی 

د، آن ای در درون قلبت فعال شویقین دارد حسی که به روی فرد مرده

گذرد، نامش  ای که حتی بیست و چهار ساعت از شناختش نمیهم مرده 

 .عشق باشد

 .ترین احساس بر روی زمین استبه راستی که عشق، مجهول 

ی خودش را با مرد آرام به سمت پارسیا قدم برداشت، به حدی که فاصله 

چشمان  او پر کرد و عرفان از ترس به عقب رفت، اما پارسیا با شهامت در  

 :مرد خیره شد و لب زد
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 .عمرتون داره میره، واسش دست تکون بدید -

و با گفتن این حرف، پارسیا سری تکان داد و زیرسیگاری زیر دستش که  

به روی میز برداشت و محکم به روی سر مرد کوبید. مرد از درد فریاد  

بلندی کشید و پارسیا دست عرفان را محکم گرفت؛ با نهایت سرعت به  

 .گریختپای او میبه رون دوید و عرفان پابی

مرد دستش را از روی سرش برداشت و با دیدن خونی که به روی آن 

ی کوچکش را از جیبش درآورد. به بیرون بود، صفرا جنبید و اسلحه

 .رفت، اما کسی را در مقابل چشمانش نیافت

ها با شاخهبا دیدن عرفان و پارسیا که از راه جنگل در میان درخت و 

شان، به جلو قدم برداشت؛ اما راه کردند، به قصد گرفتن سرعت گذر می 

رفته را برگشت. با زدن پوزخندی، اسلحه را در جیبش گذاشت و آرام 

 :گفت

قدر خوب بینم چهایستم و می جا میشما فرار کنین، من هم این -

 !دویینمی 
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کرده بود، چهار    مسافت بعیدی که ایهام از عمارت تا دروازه را طی

ه بود. سر در گریبان شده بود و حتی  ساعتی از عمرش را به اسارت برد

 .ی قلبی خویش خبر نداشتخود از خواسته

ی شهر، در زیر خورشیدی که باألخره آفتابش را مهمان شهر درد  دروازه

 .آمدکرده بود، داغ شده بود و انگار از گرمای زیاد، بدش می

قدر تند که ایهام را از  ک تند بود، اما نه آن شآفتاب تابستان بی

اش اش دور سازد. در مقابل این همه حرارت تلخی که از خانوادهخواسته

 !دیده بود، حرارت خورشید در این میان چه کاره بود؟

های سبز اش را بر روی علفبا رسیدن به دو قدمی دروازه، کیف کولی

چه دنیای زیبایی بود، دنیای  نهاد و با تفکر به پشت دروازه نگریست.

آزادی؛ و چه دیر دلتنگش شده بود! آهی کشید و کنار دروازه نشست،  

 :کرسی انداخت و آرام گفت

تونین قدر می گاه خودتون نشستم، ببینم تا چهحاال که کنار مخفی -

 .خودتون رو نشون ندین

ته ها را خسقدر بنشیند که قاتل خواست آناش روشن بود، می خواسته

ی شان کنند؛ هر چند با وجود نقشهشان خارجگاه سازد و از کمین
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اش عملی کردن آن ممکن نقصی که بدون حضور اعضای خانوادهبی 

نبود، تنها راه چاره برای مقابله با لشکری از گناهکاران بود، اما از کجا 

  !خورد؟دانست که جلوسش به راحتی، توسط شخصی آشنا برهم می می 

تفکر فریاد کوتاهی  که سنگی درست در مقابل پایش افتاد و بیناگهان ت

زد و از جا پرید. بر صاحب سنگ نگاه افکند که پارسیا را دید و نفسی از 

روی آسودگی کشید. چشمانش را مالید و تن بلند صدای پارسیا، حس 

 .شجاعتش را، منهدم ساخت

 !عقلت رو از دست دادی؟  -

 :فتایهام اخمی کرد و در جوابش گ

 کاره باشی؟تازه به دستش آوردم، تو برای فهمیدنش چی  -

عرفان از پشت بوته، به تبعیت از پارسیا بیرون آمد که ایهام چشمانش را 

 :گرد کرد و گفت

 این دیگه کیه؟ -

 :نگاهی به عرفان کنجکاو انداخت و در جواب ایهام گفت پارسیا نیم 

 .دوستمه -
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 جوری اومده داخل؟ چه -

 :ای نشاند و عرفان پاسخ دادابروهایش گره  پارسیا بر

 .از زیر زمین اومدم -

 :ایهام که بیشتر در ابهام مانده بود، پرسید

 جوری؟ چه -

 :و این بار پارسیا به او و ذهن پر سوالش پاسخ داد

خواستم بیام  زمین رو کنده و از زیر دروازه رد کرده، من هم می  -

 . ...امتحانش کنم که

 :کشیدن آهی، به حرف پارسیا ادامه بخشیدو عرفان با 

 !گودال، پر شده  -

 :ایهام پوزخندی زد و گفت

طوری قدر احمقن که همین معلومه که پر میشه، فکر کردین این -

 رهاش کنن؟

 :عرفان کمی به پارسیا نزدیک شد و در گوشش پچ زد
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 زنه؟ آشناته؟طوری حرف میاین پسره چرا داره باهات این -

 :هرخندی زد و طوری که ایهام بشنود، گفتپارسیا ز

 !ستدونه من کیم! آشنا هم نیست، این دیگه فرد شاکی پرونده نمی -

 :تر شد و گفتی ابروی ایهام غلیظ گره

 !ای؟ چه پرونده -

تفاوتی از او گرفت و دستانش را در جیب پارسیا نگاهش را با بی 

 :گفتاش سراند. ایهام بیشتر به او نزدیک شد و هودی 

 ای؟ چرا رفتار و اخالقت عوض شده؟ پارسیا چه پرونده  -

 :اش گفتپارسیا نگاهش را به او سوق داد و با باال انداختن شانه 

 !شو این خود واقعیمه! باهاش آشنا -

 :محابا ادامه دادو بی 

 .ها رو تحمل کردقدر نیش حشرهانگار یادت رفته چه -

 :عرفان خیره شد و گفتاندرسفیه به پارسیا عاقل 

 ها چه ربطی به بحث من و ایهام داره؟نیش حشره  -
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 :عرفان به یافتن اسم فرد کنارش توجهی نکرد و پاسخ داد

حاال هر چی، مهم اینه به جای دعوا کردن، باید فکرهامون رو بذاریم  -

 .جا یه طوری در بریمرو هم و از این

 :رار داد و اضافه کرداش را در مقابل ایهام قو انگشت اشاره 

 !تریممون بیشتر باشه، تو انجامش راحتقدر همههر چه -

گوید، سری تکان ایهام که نتیجه گرفته شد عرفان زیاد بیراهه هم نمی

 :داد و گفت

 !نظر با من پیدا شدچه عجب، یه فرد عاقل و هم -

 :عرفان برگشت و با دیدن ایهام، لبخندی زد و گفت

 !ناز توجهت ممنو -

ایهام نیز با لبخند جوابش را داد و پارسیا با نازک کردن پشت چشمش، 

 :به ایهام نزدیک شد و پرسید 

 خیال، پس ویرا و بقیه کجان؟ها رو بی این حرف -

 :ایهام لبخند لبانش را محو ساخت و با تعداد اخمش گفت

 .عمارت -

 :سراسیمه پرسیدو پارسیا بی 
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 !شون؟چرا با خودت نیاوردی  -

اما ایهام از جواب دادن سریع طفره رفت و با برداشتن کیفش از روی 

 :ها، گفتعلف

 .ازشون جدا شدم -

پارسیا که پی به معنای حرف ایهام نبرده بود، »چی« بلندی گفت و 

 :تکه تکرار کرد -بار تکهایهام این

 !گفتم، ازشون، جدا، شدم -

 برای چی؟  -

 :و حق به جانب گفتهای در کار پرپشتش کشید ایهام پنجه

 چرا باید باشی که برای تصمیماتم هیچ ارزش و احترامی قائل نباشی؟ -

 :تر گفتدانست، آرامپارسیا که دلیل این تندخویی او را نمی

 کنه تا یه چی بهت میگن؟خوب حاال چرا کلت بخار می  -

کنند،  می دانست اگر آن دو را رها کند تا صبح فردا بحث عرفان که می 

  :تر کرد و پچ زدخودش را به پارسیا نزدیک

 !نمونه جا مخاطره پارسیا، زیاد این -
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 .دونم، جمع کن بریممی -

 .ما که دست تنهاییم چی رو جمع کنم؟ -

 :پارسیا نگاهی پر اکراه به سرتا پایش انداخت و پاسخ داد

 !خودت رو -

 :اش را کامل کردو برای رفع ابهام عرفان، جمله

 .خودت رو جمع کن -

 .و بعد با سوق دادن نگاهش به طرف ایهام، درخواست همراهی کرد

 .تو هم بیا ایهام -

ها بود؛ در این میان نه  با ایهام که پدرکشتگی نداشت و در کنار بحث 

اما حرف ذهنش، ایهام    کردند،ها میچند زرنگ، اما بهتر از خیلی 

 .درخواستش را رد کرد

 .جا بشینم تا خودشون رو نشون بدندر اینقخوام اینمی -

 .بازی رو بزار برای زمانی که رفتیم توی میدون جنگقهرمان -

 :ایهام بدون مکث پرسید

 کدوم میدون جنگ؟ -

گذشت،  انداخت و از کنارشان می و پارسیا درحالی که سرش را به زیر می 
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 :پاسخ داد

 !میدون جنگی که قراره به زودی بسازم -

از ایهام، عرفان کنار پارسیا جا گرفت و با زدن لبخند پس  یکم

 :امیدبخشی گفت 

هدف توی شهره پر از قاتل مگه میشه یه کارآگاه خبره مثل این، بی  -

 بچرخه؟ 

اختیار شغل پارسیا را سؤالی به  بی  .ایهام مبهوت شد و سرگشته گشت

 :زبان آورد

 کارآگاه؟ -

 :و عرفان با اقتدار در پاسخش گفت 

 !م این مدت توی مأموریت مخفی بودهتما -

 :ایهام اخمی از سر نندیستن کرد و سرش را به طرفین تکان داد و گفت

 .متوجه نمیشم -

رفت، با انداختن نگاه کوتاهی به ایهام، با باال پارسیا درحالی که راه می 

 .اش ابهامش را رفع کردآوردن شانه 
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 !آشنایی با نداری معلومه که نمیشی، چون با این پارسیا  -

 .ایهام هاژویید شد و شولید

 !کردم تو یه پسر خل و چل و توی دست و پاییمن فکر می  -

 :و ادامه داد

هایی که تازه فهمیدن یه پدری دارن و دنبال ارث و  از اون -

 .شوننمیراث

 :پارسیا کمی خندید و درحالی که سر به زیر انداخته بود، پاسخ داد

اب سرگرد، شما باید بیشتر با چنین موضوعاتی آشنا  اون نقشم بود جن -

 !باشید

ایهام که حال از بزرگترین راز پارسیا خبردار شده بود، دریای سؤاالت را  

 :آغاز کرد

 از طرف کی آمدی؟  -

 :دادو پارسیا با حوصله جواب سواالتش را می 

 .سرهنگ مرشدی  -

 . ...اون -

 :و پارسیا با تکان دادن سرش گفت
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 .دونم، نایب تو هم هستمی -

 :ایهام سؤال قبلش را از یاد برد و سؤالی جدید جایگزین آن کرد

 صبر کن، مگه برای این شهر تشکیل پرونده شده؟ -

جا ورود و  های مشکوک از اینروستاهای کناری گزارش دادن، کامیون  -

های خودش توی یکی  خروج میشه. یک شاهد محلی هم گفته با چشم 

 .های پرتعداد کوکائین دیدنشده ها بستهن از کامیو

 :آمد، با اخم پرسیدهای پخش و مواد هر دفعه به کفر می ایهام از پرونده

 !چند گرم؟ -

 .پنجاه ساختمان -

 :و در حیران ماند و با تنی بلند گفت

 . ...یعنی !پنجاه کیلو؟ -

 .ست ولی هنوز قطعی نیستپیمان میردامایی مظنون این پرونده  -

 :درحالی که نگاهش به چنگل پر درخت جلویش بود، ادامه داد و

اومده بودم به عنوان پسر جعلیش وارد خونوادش بشم و دستش رو  -

 . ...کنم که

 :پوفی کشید و اضافه کرد
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 !کل داستان پرونده چرخید و اون هم غیبش زد -

 :اش سری از تأسف تکان دادایهام پوزخندی زد و برای دایی

 قتل هم متهمه؟  اآلن به -

 :پارسیا با گره زدن ابروهایش گفت

 .قاتل پیمان نبوده -

 .من هم یه چنین حسی دارم -

و عرفانی که در سمت چپ پارسیا درحال رفتن بود، تنها گوش سپرده 

 .گفتبود و چیزی نمی

 :پارسیا آهی کشید و در ادامه حرفش گفت

ا عکسی که ازش دیدم،  من قبالً با پیمان نشست و برخورد نکردم، اما ب -

ای که ازش  های ضبط شده ای روش نبوده و با فیلم مطمئنم هرگز بخیه

 .دیدم، مطمئنم رفتارش در این حد بیمارگونه نبوده

 :و با اشاره به عرفان افزود

فردی که من و عرفان چند ساعت پیش دیدیم، یه روانی تمام عیار بود  -

 .که به ساعات شیطان اعتقاد داشت

 .تونستیم با هم همکاری کنیممی بهم نگفتی که کارآگاهی؟ چرا -
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تونستم خودم رو لو بدم از یه من توی یه مأموریت مخفی بودم و نمی -

 . ...طرف هم

 :کمی متفکر شد و با زدن لبخند محوی گفت

 .اومداز پارسیایی که خوشم می  -

 :ایهام سری تکان داد و با اشاره به عرفان گفت

 دستیارته؟ این  -

عرفان از خطاب شدن دستیار پارسیا، آن هم برای دومین بار، کالفه 

 :گشت که باآلخره کالمی به زبان آورد

 !دانمکس نیستم، من یه جغرافیمن دستیار هیچ -

 کنی؟جا چیکار می پس این -

 .آوری کنم برای ارائه گزارشم به استانداری اومده بودم اطالعات جمع -

 :این زودجوشی او خندید و با لبخند گفتایهام کمی از 

 چرا؟  -

چون این شهر اصالً تو سیستم استان ثبت نشده و هیچ اطالعاتی ازش  -

های محلی، یه گزارش به من هم اومدم با مصاحبه با آدم .موجود نیست

 .استانداری بدم
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که ایهام جزوی از اهالی این شهر است، دستش را پارسیا با یادآوری این

 :کل اشاره در مقابل ایهام قرار داد و رو به عرفان گفتبه ش

 !بیا این هم آدم محلی، ایهام   -

هایش را در کنار ایهام به روی عرفانِ راسخ، پارسیا را رها کرد و گام 

 :ی ایهام ریز کرد و گفتزمین گذاشت. چشمانش را روی چهره

 جا هستی؟تو از افراد محلی این -

 .جا بزرگ شدماین -

  باز خنده به هایشلب  عرفان که از نومیدی به امید مطلق رسیده بود،

 :گفت و شد

 میشه همه چیز رو بهم بگی؟  -

دانست چه بگوید؛ آخر از شهر مردگان، چه تعبیر  ایهام متفکر شد و نمی

توانست داشته باشد که مشکلی در خواب شب عرفان ایجاد خوبی می 

چیزها، بیشتر از همیشه غیرمعمولی ترین نکند؟ زیرا گاهی حتی معمولی 

 .رسند به نظر می 

ها بیش از خب، آب و هواش عجیبه، ظهرها موقع آفتاب گرمه و شب  -

 .اندازه سرد
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 :ابروهای عرفان به گره ملزم شد و گفت

 .که طبیعیهاین -

 .ایهام سفیهانه خندید و حرف عرفان را تکذیب کرد 

 !واسه من که طبیعی نبوده -

اک، تکذیبش کرد! عرفان سواالتش را قطع نکرد و کار از پیش  و چه دردن

 .دانست که عاقبت جوینده، یابنده بودهرحال، می ؛ به برد

 این شهر، چند تا خانوار داره؟  -

 !هیچی -

اش از لبانش  چنان لبخند تمسخرگونه ایهام سر به زیر انداخت، اما هم 

 :شد. با ناچاری ادامه دادپاک نمی

 !ست که همه ازش فرار کردنلعن و نفرین شده قدر این -

 :و با دلی پر افزود 

قبالً یه بیمارستان و چندتا پرستار برای دلخوشی داشتیم، اما بعد از  -

 !اون قتل، اصالً معلوم هم نیست کجان

 جاییم؟یعنی فقط خودمون این -

 :ای کرد و پاسخ دادخنده بار، تلخایهام این
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 .داریمنه، قاتل زیاد  -

تونه وجود داشته همه قتل می به نظرت چه دلیل موجهی برای این -

 باشه؟ 

پارسیا که تا اآلن تنها گوش به آن دو سپرده بود از خموشی دل کشاند  

 :و رو به عرفان گفت

 !دانپرسه جناب جغرافیسؤاالت کارآگاهی می  -

 :ایهام نیز از سوال او متعجب گشت و پرسید 

 ت فقط مربوط به جمعیت و بناها باشه؟ مگه نباید سؤاال  -

 :عرفان، سر برگرداند و روراست پاسخ داد

این چیزیه که خیلی ذهنم رو درگیر کرده، چون هر کسی که توی این   -

 !پریش بودهشهر دیدم، ترسیده و روان

 :ایهام سر تکان داد و گفت

 .این یه چیز عادی بین تمام این ساکنینه -

اش را در جبهه  طاق شده بود، سؤال همیشگیپارسیا که دیگر طاقتش  

 :آورد

کاری به سرگذشت قبلی این شهر ندارم، اما یکی بهم گفت که قبالً  -

ها بهشون پول و شهر پر آدم بوده و خان برای ساخت ویالهای اون آدم
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ها سرقت میشه و  که یه شب به بعضی از عمارتمطالح داده، تا این

 .هاشون هم سوزونده میشهبعضی 

شد. باز  چه برای ایهام تلخ بود یادآوری روزهایی که نباید یادآورش می

شک تا چند خورشید در پشت ابرها خودش را پنهان کرده بود و بی

ای که تا جان ایهام را گرفت؛ مه ی دیگر، شهر درد را مه فرا می دقیقه 

 .گرفت نیز، فرا می 

ی فقط، دو اندازهها شهر ما، دشمن زیاد داشته. یکی از اون دشمن -

 .روستا با ما فاصله داشتن

خطاب کرده بود! به راستی به   "شهر ما"شد که شهر درد را باورش نمی

ی کالم پاره  گاه مالکش نبود. رشته آن مالکیت داده بود، هر چند که هیچ

 :هم پیوند خورد و ادامه داداش، دوباره بهشده 

کنه، بعد از ان خان فرار میشون با پیموقتی که دختر عزیزتر از جون -

 .کننها از فرط خشم، به شهر حمله می سال 

تصویر آتش و جیغ که در ذهنش جان دوباره گرفت، حالش به جهنم  

 :مانند شد. با صدایی که با بغضی غیرآشکار تفاوتی نداشت، آرام گفت

ها به بخارا ی مغولکنم، یاد حملههر وقت به اون اتفاق فکر می  -

 !اُفتممی 



  

 

 WWW.98IA3.IR 299 نودهشتیا کاربر نگین حالف     –  دهداین شهر بوی مرگ می
 ممم 

 :و با غم افزود

 !چون واقعاً فقط اومدن و کندن و سوختن و کشتن و بردن و رفتن -

 :پارسیا نگاه معناداری به او انداخت و پرسید

 قانون نیومده چنین چیزی رو پیگیری کنه؟  -

هایش سراند و با کشیدن آهی پاسخ ایهام دستانش را به سمت جیب 

 :داد

پسر ده ساله توی اون زمان، چی ازش حتی اگه هم اومده باشه، یه  -

 دونسته؟ می 

داشت، سرش را به سمت ایهام ها قدم برمی عرفان که در کنار آن

 :برگرداند و گفت 

 شد؟بعد چی -

 :ای باال انداخت و گفتایهام شانه 

 .هیچی دیگه، همه فرار کردن و رفتن -

 :کمی با سرِ به زیر افتاده نگریست و ادامه داد
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شون رو رها شدن از این شهر منفور، حتی ملک و زندگی برای خالص  -

 .کردن

 :ای به کمر ایهام زد و گفتپارسیا با رفاقت ضربه 

 .حتماً برات خیلی سخت بوده مرد -

 :اما ایهام با یک دست هر دو چشمش را مالش داد و پاسخ داد

 .مادر شدن ویرا بودهتر از اون، برام بی سخت -

 :هیم تکان داد و گفتپارسیا سری به معنای تف

 دوستش داری نه؟ -

 .که یادم بوده تا به اآلناز زمانی  -

 چرا بهش نگفتی؟ -

 :ایهام پوزخندی بر لب نشاند و گفت

 .دونهخودش بهتر از هر کسی می  -

معنی  عرفان که شناختی از ویرا نداشت، با در میان آمدن جمالتی هم

 :کرد و گفتتر ، خود را به ایهام نزدیک"دوست داشتن"
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 اون هم دوست داره؟  -

 :ای متفکر شد و بعد با دلی مغموم شده گفتایهام ذره

 .نه، داداشم رو دوست داره -

*** 

ویرا چشمانش را از هم گشود. آفتاب خود را مهمان اتاقش کرده بود و 

این آفتاب را خیلی وقت بود که به چشم ندیده بود. با تندی از روی 

ی کنار تختش به بیرون نگریست.  درون پنجرهتختش بلند شد و از 

قدر خود شهرش بدون مه زیباتر قدر آسمان شهرش، بدون ابر و چهچه

 .بود

در این روزهای لعنت شده، طبیعت زیبای شهرش هم فراموشش شده  

 .بود

رویش، لبخندی بر لب نشاند، اما با یادآوری ی پیش با دیدن منظره 

 .ی محو گشتاتفاقات دیشب، لبخندش به راحت 

برایش گناه بود، کفر بود که ایهام بالتکلیف، به خاطر او ناراحت باشد و 

 .خود نیز درحال لبخند زدن به دار و جهان باشد

ای از تختش جدا شد و بدون اهمیت دادن  با گرفتن تصمیم غیرمنتظره 
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به پوشیدن شال یا روسری از اتاق به بیرون آمد و به سمت اتاق خودش  

گاهش، که نوای ای به در کوبید و با صدای صبح تقه  حرکت کرد.

 :زیباتری هم نیز به خود گرفته بود، نام شخص مورد نظرش را صدا زد

 ایهام؟  -

شنید از شوق و ذوق، از گفتنِ ویرا را می "ایهام"گونه اگر ایهام، این

گونه کشیدن دانست دلیل اینرفت. حتی خود ویرا نیز نمیهوش می

؛ شاید خود دیشب ! شاید مکان و زمان را از یاد برده بوداسم او چیست

 !را نیز از یاد برده بود

 ایهام؟  -

کرد هنوز از حرکات دانست به چه علت. گمان می پاسخگو نبود و نمی

خواست چنین حس گنگی  دیشبش غمگین است؛ هر چند که هرگز نمی 

شنیدن آوای ویرا را به او القا کند، اما با این وجود، ایهامی که حتی با 

 !ای عجیب و مشکوک استگونه پاسخگو نبودن ذرهبازد، ایندلش را می

 ایهام؟  -

 .زندشود و ویرا لبخندی میناگاه در باز می 
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ی روهام مواجه  آلود و خستهاما به جای چشمان ایهام، با چشمان خواب

 .شودمی 

 زنی؟چرا هی در می -

از خواب سحرگاهش بیدارش که صدایش خسته و گرفته بود. از این

 .ای عصبی نیز بوداند، حتی ذرهکرده

 ایهام کجاست؟ -

چیند، به تخت خالی ایهام که در کنار در قرار دارد، روهام ابرو برمی

 :گویدنگرد و می می 

 .جا نیستدونم، ایننمی -

 .کندو نبودن او، ته دل ویرا را خالی می

 یعنی چی نیست؟ پس کجاست؟ -

را پس زد و خود به تخت خالی ایهام خیره گشت. با بهت چشمان  روهام 

 :روهام را هدف نگاهش گرفت و گفت

 دیشب جایی رفت؟ -
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دانست خواب روهام به قدری سنگین است که با آمدن زلزله ویرا که نمی

جواب را که دید، عقل  خورد. ویرا روهام بیای به خود تکان نمینیز، ذره 

رد و با سرعت به زیر و رو کردن عمارت پرداخت و و دل خود را از یاد ب

 !تنها یه چیز می گفت: ایهام

 !ایهامی که با هر بار صدا زدن از جانب ویرا، پاسخگویش نبود

کرد این نبودن او، حتی در خارج از عمارت نیز نبود. کی فکرش را می

 گونه سرگشته کند؟ویرای همیشه آرام را این

 :بار با تمام توانش فریاد زدویرا خودش را باخت و این

 !ایهام -

و تنها صدایی که به او پاسخ داد، صدای دیوار و زمینی بود که به دلیل  

آوردند. انگار که این روزها دیوار و زمین  فریاد بلند او، صدا از خود درمی

 !اندتر شدهها پرحرفاز خودِ آدم

 چرا عمارت رو گذاشتی روی سرت ویرا؟  -

 .آمد، ویرا را به حال خود برگرداندها پایین می آرشامی که از پلهصدای 

 !ایهام نیست -
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 :و با صدای پر بغضش افزود

 !کل عمارت رو گشتم، خبری ازش نبود -

 :سر آرشام به پایین آمد و گفتآرسام از پشت

 .حتماً رفته هواخوری  -

اش،  شده  ویرا طوالنی مدت به آرسام خیره شد. آرسام در چشمان بلوری 

داد که بیرون را هم گشته و او در قفل گشت. چشمان او گواه از این می 

 :جا نبوده است. ناگاه آهی کشید و گفت آن

 !باید پیداش کنیم -

 :آرشام مداخله را به سر گرفت

 !اون قاتل روانی هنوز توی شهره  -

 :ها قدم برداشت و گفتتفاوت به حرف آرشام به سمت پله اما آرسام بی 

 .بذار برم کاپشنم رو بیارم -

آمد، نگاهی گذرا به آرسام ها به پایین می و روهامی که تازه از پله

 :انداخت و گفت
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 .بیرون آفتابه -

توجهی آرسام خونش به جوش آمده بود، با بانگ بلندی آرشام که از بی 

 :گفت

 !نیازی نیست -

 :گرانه گفتآرسام متوقف شد، سر برگرداند و پرسش 

 چی نیازی نیست؟ یعنی -

 :آرشام با غرور دستش را درون جیبش کرد و گفت 

 !بدون اون هم از پس خودمون برمیام، اون فقط یه موجود اضافی بود -

اش را از طریق بینی به بیرون داد و آرسام با حرص هوای درون ریه

 :گفت

 .اون موجود اضافی داداش کوچیکت بود -

 :آرشام سری تکان داد و پاسخ داد

 .آره، از همون اول زندگی برامون اضافی بود -
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بار ویرایی که چشمانش سرخ و صدایش دورگه شده بود، به اعتراض این

 :برخاست

 !درست نیست آرشام، رفتارت اصالً درست نیست -

های عمارت تند باال رفت و آرسام، ایهام را از  و با گفتن این حرف از پله

لیالی جدیدش را بهتر سازد. در دنیایی که ی یاد برد تا حال آشفته 

 ور مستبد است، عشق برادر یعنی چه؟ عشقِ تازه شعله

عرفان که از راه رفتن زیاد به تنگی نفس افتاد و از ایهام و پارسیا اندکی  

 :نای گفتعقب افتاده بود، دلش را گرفت و با صدایی بی 

 رسیم؟ ریم... نمی چرا... هر چی راه می  -

 :درحال راه رفتن بود، بدون سر برگرداندن، پاسخ داد ایهامی که

ریم، برامون که داریم از راه جنگل می یه ذره این مسیر دوره ولی این -

 .تونن راحت پیدامون کنن جوری نمیتره، اینامن

 :ی درختی که در کنارش بود نشست و گفتعرفان به روی کنده 

 .به هرحال، من پادرد شدید گرفتم -

 :ایهام نگاهی به عرفان انداخت و خطاب به پارسیا گفت
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ست  وقفهبه نظرم یکم استراحت کنیم پارسیا، نزدیک دو ساعت بی  -

 .داریم راه میریم

پارسیا که با دیدن حال رفیقش به ترحم افتاده بود، سری تکان داد و 

 :گفت

 .شینیمجا می باشه، همین  -

 :گفتها نشست و عرفان و آرام به روی علف

 این دور و اطراف، آب نیست؟  -

 :ایهامی که هنوز ایستاده بود، پاسخ داد

 .یه آبشار هست ولی حدود ده دقیقه باهامون فاصله داره -

 !خیالپس بی  -

و با گفتن این حرف، ناگاه از جا برخاست. پارسیایی که تازه نشسته بود،  

 :متعجب گفت

 دان خسته؟ چرا باز بلند شدی جغرافی -

 :ها گذشت و پاسخ دادن از کنار آنعرفا
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 .حداقل یکم راه بریم به آب برسیم، بعد استراحت کنیم -

شد،  ها دور میایهام با خنده سری به نشان تأسف برای عرفانی که از آن

 "تشکری "تکان داد. دست باال پارسیا را گرفت و بلندش کرد؛ پارسیا نیز  

 :کوتاه کرد و ایهام غیرمنتظره گفت

 افراد دورمون، به کی شک داری؟ بین  -

 .قدم شدپارسیا به جلو حرکت کرد و ایهام با او هم 

 در چه موردی؟  -

 .دستی با قاتلینهم -

 :پارسیا اخمی کرد و گفت

 .متوجه نمیشم  -

 :ایهام نفس عمیقی کشید و گفت 

 !دستهدار همکنم ویرا با اون قاتل بخیه من فکر می  -

 !چی؟ -
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ای که اون تازه روی صورتش شکل گرفته دقیقاً با بخیه ای که بخیه -

 .مکانهمرد داره هم

 :اندرسفیه به ایهام انداخت و گفتپارسیا نگاهی عاقل

 خب این چه ربطی داره؟ -

فهمی پارسیا؟! اون همه تالشش برای قبولی توی دانشگاهش  واقعاً نمی -

که بهش  های پدرش، حتماً با قاتل دست به یکی کرده و مخالفت 

 .اطالعات بده و بعد از شهر خارجش کنه

اما پارسیا نگاه از او گرفت و درحالی که به عرفانی که جلوتر از او حرکت  

 :نگریست، پاسخ دادکرد با خیرگی می می 

    .دستش باشهتونه همویرا نمی -

شناسم پارسیا! اون چنین دختری نبود، حرکاتش،  من، ویرام رو می  -

چیش شبیه به دخترهای مضطرب و ناآروم شده، انگار   هاش، همهحرف

 .دیگه اون ویرای سابق نبوده و نیست

 :پارسیا با کالفگی نفسش را بیرون داد و با قاطعیت گفت 
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دستش باشه، یعنی به این چیز یقین دارم  تونه هم وقتی میگم ویرا نمی -

 !ایهام

 :ذهن ایهام مشغول شد و پارسیا افزود

. توی مانه و از این موضوع هم چندان خوشحال نیست پی ویرا دختر -

اش شه، اما این دو سال سخت درس خونده تا وارد دانشگاه مورد عالقه

کرده اگه ویرا بره پدرش همیشه مخالف این چیز بوده، چون فکر می 

دانشگاه و وارد جامعه شه، از پسش برنمیاد و تحت تاثیر جامعه قرار  

  با  چون نداره، خوشیدل ویرا از باشه  تو مادر که نوشین   گیره.می 

 درسته؟ نداره، عالقه زیاد ویرا مادر  به و افتهمی مادرش یاد دیدنش

 .  ...آره، ولی تو از کجا -

ی کوکائین رو بررسی کنم، باید تمام اعضای که پروندهقبل از این -

چندین  کردم و دختر خونیش ویرا، ی مضنون رو بررسی می خانواده

 .سفارش از چند جای مختلف تهران داشت

 :ای به اخمانش واگذار کرد و گفتایهام گره

 چه نوع سفارشی؟ -
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 !های تستسفارش کتاب -

 :و با کشیدن آهی ادامه داد

برای همین فهمیدم قصدش ورود به دانشگاهه، به این دلیل که با  -

 .جدا بشهتحصیالت عالی مستقل بشه و برای همیشه راهش از پدرش 

 :و سپس نگاهش را به ایهام داد و گفت

گراست. دنبال پول، ثروت و دارایی لویرا یه دختر با استقالل و کما  -

 .ی ذهنیهنیست؛ دنبال عقل، دانش و اندیشه

 :اش افزودو با خاراندن پیشانی 

چنین افرادی، حتی در تنگنای مغزشون فکر خیانت و خبرچینی پرسه  -

 .زنهنمی

 :ناگاه با نوک پا چرخید و با زدن لبخندی گفت

 !تازه، عاشق که نباید به معشوق خودش مشکوک باشه -

ای از جایش و با گفتن این حرف، خود به راه خود ادامه داد، اما ایهام ذره

های زیر پایش داد و دلش مانند کاغذ،  تکان نخورد. نگاهش را علف
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های زیر پایش علف های سرخش به روی سبزی مچاله شد و خون

 .چکیدمی 

 .ستفصل چهارم: امید همچنان باقی

 !ست، امیدی عجیبیواژه

تر است یا که در خودِ عشق نهفته است. گویند از گویند که از عشق قوی 

کشد، یا که از ناکجاآباد مسیرش به سمتت  بین خاکسترها شعله برمی 

 .شودختم می 

ی اختیار در دل شخصی جوانه بزند. شکوفهبی امید، چیزی نیست که  

کند. امیدی که در دل شخصی  پروا رشد می امید، تنها با فکری خوش

خورند؛ حال اگر صاحب امید  ی آن میدرحال زیستن باشد، همه از میوه 

 خود راضی نباشد چه؟ 

  گیرا امید  کند و از تو به من؛امید واگیردار است، از من به تو سرایت می 

 قدرچه نیست   مهم من؛  در هم و باشد تو وجود در تواندمی   هم ،است

 .است امید امید،  باشد؛ بزرگ قدرچه که یا کوچک
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توان گریخت؛ حال هم  توان زیست؛ بدون دلیل، نمیبدون تنفس، نمی

توان گریخت، زیرا این امید است، که همچنان می توان زیست و هم می 

 !باقیست

سکونت، پارسیا سر برگرداند و با کشیدن نفس  بی با رسیدن به شهر 

 :عمیقی گفت

 .کنیم جمع میز  -خب نباید بیکار بمونیم، باید یه چندتا چیز -

اش خیره  عرفان با دیدن شهری عاری از هر گونه آدم، مغموم به منظره 

 :شد و ایهام پرسش کرد

 میزی؟  -چه چیز -

 :لبخندی زد و پاسخ داد پارسیا، کج 

 !طناب، بطری، باتری ماشین، هر چیزی  -

*** 

هایی از شکاند. آرسام با حرف های آرامِ ویرا، سکوت خانه را می هق -هق

ی جنس امید سعی بر دلداری او داشت؛ آرشام در اتاق خود به روی لبه

تخت نشسته بود و سرش را در دستانش گرفته و روهام، هنوز وسط راه  
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رای در حال گریستن و آرسامِ مشوش خیره  ها ایستاده بود و به ویپله

 .مانده بود

های جام خود نیز حالش تعریف چندانی نداشت، با فرا رسیدن بازی 

های پر تماشاچی، جهانی والیبال، به جای گرم کردن خودش در زمین

 .گیر یک شهر متروکه و یک قاتل دیوانه شده بودگریبان

هایش پر ی، از روی شانهی خوشبختامید، از دلش کوچ کرده و پرنده 

ها هدفی در قلبش شکل گرفته بود و حال، در کشیده بود. بعد از سال 

قلبش چیزی جز ترس از مرگ نبود. نفسی گرفت و با صدایی گرفته 

 :گفت

 !من میرم -

 :ی ویرا بند آمد، سر باال گرفت و گفتگریه

 کجا؟  -

 :آمد گفتها پایین می روهام در حالی که از پله

 .بیرون -

 :آرسام نگاهش را به او سوق داد و گفت
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 .جا بمونخطرناکه روهام، همین  -

 :توجه به حرف آرسام از کنار آن دو گذشت و گفتاما روهام بی 

 !خطر زمانی خطرناکه که آدم حسابش کنن -

ی آن را گرفت. نفس عمیقی کشید و ناگهان  و با رسیدن به در، دستگیره 

 :بلند گفتبرگشت و با صدای 

 !ها رفتار کنم خوام مثل بزدلنمی -

ای به خود لرزید. آرسام با بهت از روی مبل بلند  ویرا از بانگ بلند او، ذره

 :شد و گفت

 کنی؟جوری میباشه پسر، چرا این -

 :زد با فریاد ادامه داداما روهام، با صورتی که به سرخی می 

ی چی توی این خونه  همتون ترسوین، همتون احمقین، لعنتیا برا -

 ترسین؟می  قدر از مرگموندین؟ این

صدای بلند روهام، به آرشام نیز رسید. این صدا، منجر به بلند شدنش از 

ها رسید. از باال به روهامی  روی تخت شد. در اتاق را باز کرد و به راه پله

 :که دستگیره به دست در حال داد و بیداد بود نگرید و گفت
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 خونه رو گذاشتی روی سرت و جونت رو کف دستت؟ چیه؟ برا چی -

 :اش را سپر کرد و گفتروهام دستگیره را رها و سینه 

 !خوام با یه مشت ترسو توی یه خونه زندگی کنمنمی -

 :آرسام آهی کشید و گفت 

 !خوایم زندگی کنیمما ترسو نیستیم روهام، ما فقط می  -

انگشت به آرسام اشاره کرد و عصبی  روهام که منتظر چنین حرفی بود با 

 :گفت

که قادر به  ی ترس، از اینهمین دیگه! آخه زندگی کردن زیر سایه -

 خوره؟ کاری نیستی، به چه دردِ بی درمونی می انجام هیچ

 :قدمی به جلو آمد و ادامه داد

زندگی من والیباله! توی این شهر توپی وجود نداره، زمینی وجود  -

 جوری بتونم توش زندگی کنم؟ د نداره، پس چه نداره، تیمی وجو

 :شمرده افزود -و شمرده

 تونم، بدون، زندگیم، زندگی، کنم؟ جوری، میچه -
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آمد؛ خودش را به روهام ها پایین می ای کشید، از پلهآرشام پوف کالفه 

 :های او گذاشت و گفترساند، هر دو دستش را به روی شانه 

توئه، بهتره احساسی تصمیم نگیری، مون وضعمون عین روهام، همه -

 .پای مرگ و زندگی وسطه، شوخی که نیست

 :روهام دو دست آرشام را پس زد و گفت 

 !زندگی وقتی واسم شوخی شد که از مرگ ترسیدم -

 :و دستانش را در جیب شلوارک سفید رنگش فرو کرد و گفت

 !رمخواد توی این عمارت زندگی کنین، ولی من می هر طور دلتون می  -

که پشت ی در را پایین کشید و بدون آنو با گفتن این حرف دستگیره 

 .سرش را نگاه کند، از عمارت به بیرون رفت

ای آرشام متاسف، سری تکان داد و آرسام متفکر سر به زیر انداخت. ثانیه

اختیار مچ دست او را نگذشت که ویرا از جای خود بلند شد. آرسام بی 

 :گرفت و گفت

 کجا؟  -

 :اما ویرا، دستش را محکم به سمت خودش کشید و گفت
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 !میرم دنبال ایهام -

 !دیوونه شدی؟ خودم میرم -

 !خواستی بری اآلن رفته بودی اگه می -

آرسام متعجب به او خیره ماند و ویرا از عمارت به بیرون رفت. پشت سر 

 :روهام دوید و گفت

 !روهام من هم میام -

رنگی زد و سر تکان داد. آرسام که گذر هر ثانیه بدون کم روهام لبخند 

ای در موهایش کشید و به  دانست؛ کالفه پنجه معنی می حضور ویرا را بی

 :سمت در رفت. آرشام سریعاً خودش را به او رساند و گفت

 آرسام تو دیگه چرا؟  -

 :آرسام، آرشام را به کنار کشید و گفت

 .به یاد آوردم ترس برادر مرگه، این رو تازه -

و با گفتن این جمله از در به بیرون رفت. حال آرشام مانده بود با غرور  

جا بود؛ در این عمارت بزرگ، خود . سؤال اینی وجودشسرکش شده 

 توانست کند؟ کرد؟ اصالً چه میتنها چه می 



  

 

 WWW.98IA3.IR 320 نودهشتیا کاربر نگین حالف     –  دهداین شهر بوی مرگ می
 ممم 

داد. اما از اش به سنش کفاف نمیگانهتنی بزرگ کرده بود و عقل بچه 

ای نداشت  توان به او حق داد، در خارج از این شهر، زندگی یک طرف، می 

که برایش بجنگد. هدفی نداشت که به دنبالش برود. رویایی نداشت که  

اش را در کنار مادرش با عشق بسازدش؛ برای پسری که تمام زندگی 

هایش از جانب او برطرف شده است؛ نباید بیش از سپری و تمام خرجی

 .این انتظار داشت 

داد. پارسیا، شبگرد آسمان، به شب تاریک، روشنایی هدیه می ختر

آوری  جو کردن و جمعوهای بسیاری جستعرفان و ایهام، بعد از ساعت 

ی پارسیا، آتشی درست کرده بودند و به دور آن  شده  های خواستهوسایل

 .جلوس کرده بودند

خواباند   های سبزعرفان که از نشستن خسته گردید، خود را به روی علف

 :و ناالن گفت

 !میرموای! از خستگی دارم می -

 ایهام نیز با دستانش، شانه های خود را مشت و مال داد و گفت 

 .کشنبازوهای من هم دارن تیر می -
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های اما پارسیا بدون توجه کردن به آن دو، در حال بررسی بطری 

سته بود ها و چیزهایی بود که از ایهام که عرفان خواای، باتری شیشه 

ی شهر یافت کنند و به نزدش بیاورند، توجه های متروکهها را در خانهآن

ایهام به سمت پارسیایی که با تفکر به باتری خودرو خیره شده بود جلب 

 :اختیار پرسیدشد و بی 

 خوره آخه؟درمون تو میمن آخه موندم باتری ماشین به چه درد بی -

کرد و آن را بین دو دستش نگاه می پارسیا در حالی که به باتری درون

 :خندی زد و با تکان دادن سرش پاسخ دادداد، کجدستش حرکت می

 !خوره، تو نگران نباشبه یه دردی می -

ها به گوش رسید و پارسیا سریعاً ناگهان صدای بر هم خوردن شاخه

 :تکانی به خود داد و گفت

 شما هم شنیدین؟ -

طور که خوابیده بود، به  نشده بود، همان چیزعرفان که هنوز متوجه هیچ

 :پارسیا نگریست و گفت

 چی رو؟  -
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ی همان صدا هایش را تیز کرد، و با شنیدن دوبارهپارسیا بار دیگر گوش

 :ناگهان از جا بلند شد و گفت

 !صدای پا! یکی داره میاد -

 :سرش را برگرداند و رو به ایهام گفت

 !خاموش کنایهام، ایهام، آتیش رو  -

 :ایهام که هنوز منظور او را نگرفته بود پرسید

  برای چی؟ -

 :پارسیا ناگهان عصبی شد و فریاد زد

 !کنن عقل کل چون پیدامون می  -

 جوری خاموش کنم؟ خب چه -

 !کاپشنت رو در بیار بنداز روی آتیش -

 :ایهام با خساست کاپشن خود را دو دستی سفت چسبید و گفت

 رما یخ بزنم؟خوای از سمی -

 .که ناگاه صدای آشنایی به گوشش خورد
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 ایهام؟  -

ایهام که برای بار دوم این صدا را شنید، سریعاً نگاهش را به سمت منبع  

صدا سوق داد که ویرا از الی درختان بیرون آمد و ایهام با دیدن او، با  

 .بهت از جایش برخاست و زبانش بند آمد

لبخندی تا بناگوش باز شده بر روی لبانش  ی ایهام، ویرا با دیدن دوباره

 :گفت بلند ناگاه و   نهاد. با سرعت به سمت او دوید

 تو کجا بودی؟  -

 :و ایهام با بهت گفت

 ویرا؟  -

ی عضالنی ایهام کوبید و شاکی ی آرامی به سینهویرا با مشت، ضربه

 :شده گفت

 قدر نگرانت شدم؟ دونی چهمی -

یارش، ذوقی در دلش در حال نشأت گرفتن بود، ایهام که از نگرانی 

 :لبخند شیرینی زد و زیر لب تکرار کرد

 نگران من شده بودی؟  -
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 :ویرا کفری شد و با صدای بلند پاسخ داد

 پس نگران کدوم خری بودم؟  -

اش گونه و با گفتن این حرف تمام نقاط بدن ایهام را با چشمان سیاه 

 :کاوید و گفت

 سالمی؟حالت خوبه؟  -

ای، تند سری ایهام کمی مات حرکات او ماند، اما پس از گذر چند ثانیه 

 :تکان داد و گفت

 .آره، خوبم -

آرسام که از این نگاه عاشقانه ایهام تعصبش در حال فوران شدن بود، به  

رنگ ویرا را ی لباس بلند و مشکیها قدمی برداشت، گوشهسمت آن

 :ای گفتکشید و به بهانه  ای به سمت آتشگرفت و او را ذره

ویرا، برو نزدیک آتیش خودت رو گرم کن، لباست زیاد ضخیم نیست   -

 .خوری سرما می 

چون و چرا پذیرفت. از  ویرا نیز چون سردش شده بود، حرف آرسام را بی 

جا کنار آتش نشست؛ دستانش  ایهام و وارسی تن او دست کشید و همان

 .ای گرم کردرا ذره های آن گرفت و خودرا به سمت شعله 
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ایهام که کمی خجول نیز گشته بود، با بالتکلیفی کمی از موهای خودش  

را خاراند و با یادآوری موضوعی، سرش را به سمت آرسام ایستاده گرفت  

 :و گفت

 جوری پیدام کردین؟ راستی، شما چه -

 :آرسام کنار ویرا نشست و پاسخ داد

 .دونستیم از راه جنگل اومدی می -

ها، نفر بعدی که از ی بر هم خوردن شاخهشنیده شدن صدای دوباره با

آمد روهام بود. روهام ابتدا نگاهش را بین افراد جمع درختان بیرون می

چرخاند و با دیدن ایهامی که بدون هیچ خط و خشی ایستاده بود، 

لبخندی زد و با نزدیک شدن به او، انگشتان دستان سردش را میان 

  :ایهام گره زد و گفت انگشتان گرم 

 !سالم داداش -

 :ایهام نیز سرسنگین سری تکان داد و به سالم او پاسخ داد

 .سالم روهام -

 :و وقتی که حضور شخصی را احساس نکرد با کنجکاوی پرسید

 پس آرشام کجاست؟ -
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 :آرسام نیز مثل ویرا دستانش را به سمت آتش گرفت و گفت

 .با ما نیومد -

ارسیا که خودش را به خواب زده بود، خدایش را شکر روهام با دیدن پ

گفت و با رسیدن به باال سر او، با پایش ضربه آرامی به پهلو او زد و 

 :گفت

 جایی؟ عه، پارس تو هم این -

پارسیا سریع به آن پهلو خوابید و به حرف روهام توجهی نشان نداد.  

ب به ایهام  روهام که از حرکت او تبسمی بر لبش شکل گرفته بود خطا

 :گفت

 این چرا برج زهرماره؟ -

 :ویرا که خودش تازه متوجه حضور پارسیا شده بود، لبخند بر لب پرسید

 پارسیا، تو هم رفته بودی؟ -

پارسیا با شنیدن این حرف چشمانش را تا آخرین توانش گرد کرد،  

 :سریعاً از جایش برخاست و با صدایی تقریباً بلند گفت

  متوجه نبود من نشدین؟یعنی شماها اصالً -

 :ای بار انداخت و گفتتفاوت شانه آرسام بی 
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 .نه -

 :پارسیا پوزخندی زد و غرولندش را آغاز کرد

 !خوایم به چه جماعتی کمک کنیم خدایا نگاهبیا! می  -

 :و از عصبانیت زیرلب زمزمه کرد

 !خدها نمیاد، حیف منه! حیف منه بهخوبی که به این -

اش توجه تازه واردان جمع به او خندید و با شنیدن صدای خنده عرفان 

 .اخمی در ابروهایشان گشت جلب شد و غریبگی او، باعث ایجاد گره

 . ...این شخص -

 :عرفان سریع میان حرف آرسام قرار گرفت و گفت 

 .دانممن عرفان هستم، یه جغرافی -

نابسمانی داشت، با حرص پارسیا که با شنیدن آن حرف، اعصابش حال 

 :به روی زمین خوابید و گفت

 !دانمتو هم به ایکس و ایگرگ برس و بگو جغرافی -

 :آرسام لبخندی زد و با اظهار خوشبختی گفت 

 خوشبختم، من هم آرسامم. ساکن این شهرید؟ -

 :عرفان آرام خندید و با اشاره به خود گفت
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 خوره؟ها می نه بابا من کجا تیپ و ظاهرم به روستایی -

 :و ناگاه طوری که حرف بدی به زبانش آمده باشد، ادامه داد

 !البته، جسارت نباشه -

 :نشست گفت روهام آهی کشید و در حالی که کنار آرسام می 

خوای به این شهر بد و بیراه بگو؛ هر چی بشنوه قدر می نه، هر چه -

 !حقشه

ی برافروخته علهعرفان تلخ خندید و سری تکان داد. نگاهش را به ش

 :آتش قفل کرد و آرام گفت

 ی فرار بریزیم نه؟تونیم یه نقشهحاال که همدیگه رو پیدا کردیم، می  -

طرف آتش مقابل ویرا نشست و در حالی که با لبخند به او نگاه  ایهام آن

 :کرد گفتمی 

 !آره، مسلماً -

غوش گرفت  ویرا دستانش را از مقابل آتش برداشت و با آنها خود را در آ

 :و گفت

 !ها کینولی من خیلی دوست دارم بدونم، این قاتل یا شاید قاتل -

 :ایهام نیز سری تکان داد و پاسخ داد
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 .طورآره، من هم همین  -

دان، چیو سپس سر برگرداند تا از پارسیای به قول خودش همه

ن  مقدار بگیرد تا شاید، فرجی شود و قدمی به یافت اطالعاتی هر چند کم 

 .هویت اصلی قاتل یا قاتلین، نزدیک شود

 . ...پارسیا -

 :ها خوابیده بود فریاد زداما پارسیا در حالی که پشت به آن

 !خیرشب به  -

 :ابروهای ایهام درهم پیچ خورد و با خنده گفت  

 .یه سؤال ازت داشتم مرد -

 :اما پارسیا چشمان خود را بست و گفت 

 .خستمه -

 .سرزمین خواب او را محصور کردو دیری نپایید که 

*** 

خورشید، به جایگاه خودش در آسمان بازگشته بود. پارسیا با تندی 

آفتاب، چشمان خود را به آهستگی گشود و پلک روی هم فشرد. دستش  

 .را سایبان چشمانش کرد و به روی زمین نشست
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سی در اطراف خود چشم گرداند اما خبری از ایهام و بقیه نبود. با استر

ناگهانی که در دلش شکل گرفته بود، به سرعت از جایش بلند شد. برای 

 :بار دوم اطراف را کاوید و ویرایی که در پشت او بود گفت 

 !خیرسالم، صبح به  -

ای که در پارسیا با شتاب سرش را به سمت او برگرداند، به ماهیتابه 

 :برانگیزی کرد و گفت دست او قرار داشت اخم ابهام 

 .سالم -

ها نهاد  نما بر لب خود نشاند. ماهیتابه را به روی علفویرا لبخندی دندان

 :و گفت

 .مرغ بخوربیا تخم  -

پس از ویرا، چهار نفر مابقی از پشت او در آمدند که پارسیا کنجکاوانه  

 :پرسید

 مرغ از کجا آوردین؟ تخم -

 :عرفان به روی زمین نشست و گفت

 !مرغ پیدا کردیمخالی و تخمشانسی رفتیم توی یه مرغداری   -

 :ی لبانش را به لبخند گشود و ادامه دادایهام نیز گوشه 
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 .ی اون مرغداری هم ماهیتابه برداشتیماز داخل خونه -

 :و آرسام، با نگاهی خاص و پرمعنا، به ویرا خیره شد و افزود

 !کدبانومون ویرا هم، که زحمت پختن نون رو کشید -

 :و با لبخند گفت پارسیا سری تکان داد 

 !چه همکاری قشنگی -

 :و با تردید، دوباره به روی زمین نشست و ادامه داد

 !امیدوارم پایدار بمونه -

آرام   - ی ویرا، آرامی از تنور در آمده مرغ را، به همراه نان تازهپارسیا تخم 

 :صبر در خوردن توی مداخله کرد و گفت کرد و ایهام بینوش جانش می 

 مون چیه پارسیا؟ نقشه -

مرغ را در دهان ی تخمکه مقدار حجیمی از یک لقمهپارسیا در حالی 

 :گنجاند معترض گفتخود می

 !بذار غذام رو بلمبونم تا بگم -

 :روهام، به عجب آمد و خطاب به ایهام پرسش کرد

 ای نداری؟ پرسی؟ مگه خودت نقشهچرا از پارسیا می -
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 :و پاسخ داد ای کردایهام، سرکیف خنده 

 .پارسیا از من درجش باالتره -

 :روهام نیز، اخمی کرد و گفت

 خور و احمق نبود؟مگه تا دیروز این ارث -

پوزخند صدادار پارسیا در آن جمع پیچید. ایهام نیز نگاهی به پارسیا  

 :انداخت و آرام گفت

 .نه، قضیه فرق داره -

به زور جای داد و با   ی آخرش را در دهانشدر آخر، پارسیا تمام لقمه

 :دهان پر نامفهوم گفت

 !هب... بیهاین ها بِعَم -

 :ویرا چندشی او را به رویش آورد و گفت 

 !اییی، حداقل لقمت رو قورت بده -
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مرغ را، به  توجه به او، به هر زوری که شده آن حجم از تخماما پارسیا بی 

کنارش بود را پایین حلقش فرو فرستاد. کیف مشکی ایهام که در 

 :برداشت و با خالی کردن محتوای آن مقابل چشمان جمع گفت

 .ی چیزیه که دیروز جمع کردیمها همهخب، این -

ای، یک باتری اتومبیل و یک  محتویات کیف، قبیل از چند بطری شیشه

ها بادی در غبغب  فندک قدیمی و زهوار در رفته بود. عرفان با دیدن آن

 :خود انداخت و گفت

 !دادی جمع کردیم؟ تو که فقط دستور می  -

 :گستاخ گفتپارسیا دستان خود را باز کرد و پیشانی 

 .به هر حال نقش مهمی رو ایفا کردم -

 :رنگ اشاره کرد و پرسیدآرسام با شک و شبهه به باتری آبی

 اون باتری ماشین من نیست؟ -

ر کنار  پارسیا سری تکان داد و با اشاره به بطری بیست لیتری که د

 :خودش بود ادامه داد

 !جاستآره، بنزینش هم این -
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 :روهام اخمی کرد و رو به آرسام گفت

 دونی؟اصال تو از کجا مدل باتری ماشینت رو می  -

 :آرسام نیز نه گذاشته و نه برداشته پاسخ داد

 .خب خراب بود خودم عوضش کردم -

ها پخش و پال شده بودند علفای به وسایلی که به روی پارسیا چند ثانیه 

 :و خیره گشت و ناگهان گفت

 !باید، بجنگیم -

 :محابا با بهت تکرار کردعرفان بی 

 بجنگیم؟  -

 :پارسیا، لبخندی مرموزانه زد و گفت

 !ی جنگآره، درست مثل صحنه  -

 :روهام نیز مانند ابهالن به اطراف خود نگاه کرد و پرسید

 یعنی اسلحه داریم؟  -

 :پارسیا نچی کرد و پاسخ داد
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 !نه، چیزهای بهتر -

 :ویرا شکرخندی زد و گفت

 مرغ؟ تخم -

 :ای پوکر پاسخ دادو پارسیا با چره

 .نه -

 :و آرسام ادامه داد 

 اراده؟  -

 :پارسیا سری به معنای نه تکان داد و قاطعانه گفت 

 .نه -

 :و سپس ایهام گفت

 امید؟ -

 :ای گفتت و با تن باال رفته بار، خشم پارسیا آزاد گشکه این

ها هاست که روی این علفها، منظورم از چیزهای بهتر ایناحمق -

 !هستن



  

 

 WWW.98IA3.IR 336 نودهشتیا کاربر نگین حالف     –  دهداین شهر بوی مرگ می
 ممم 

 :ها کرد و گفتای به آنآرسام اشاره

 خورن؟ خب به چه دردی می -

 :کننده زد و با لحن خاصی گفتو پارسیا لبخندی مدهوش

 !به خیلی دردها -

های پخش از بین باقی بطری ای سبز رنگ را و سپس یک بطری شیشه

 :شده بر روی زمین برگزید. آن را کمی باال گرفت و گفت

 !ایهاین یه بطری شیشه  -

و ناگاه از جا برخاست، در بطری بیست لیتری را باز کرد که بوی بنزین 

 :فضا را پر کرد، بنزین را آرام درون بطری ریخت و ادامه داد

 !ریزماینم بنزینه که دارم توش می -

ای از لباس عرفانی که در کنارش نشسته بود را  و با اتمام کارش، گوشه 

 :پاره کرد و عرفان بلند گفت 

 !هِی، لباسم -

 :تفاوت تکه پارچه را به شاهدان جمع نشان داد و افزوردو پارسیا بی 
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 !اینم یه تیکه پارچه از لباس عرفان -

نموند. سپس   تکه پارچه را در اطراف سر بطری به صورت کشی، آویزان

 :ای زنگ زده را مقابل جمع گرفت و گفتهمان فندک نقره

 !و اینم یه فندک -

 :و بطری را کنار فندک گرفت و گفت

 شد چی؟ -

و ایهام که آن شی ساخته شده در دست پارسیا را بهتر از هر کسی 

 :شناخت، با حیرت گفتمی 

 !کوکتل مولوتف -

 :ودو پارسیا سری تکان داد و با لبخند افز

 !ی یه مین ضد تانکهقدرت انفجارش اندازه -

 :ویرا با صدا آب دهانش را قورت داد و روهام پرسید

 کار کنیم؟خوایم باهاش چیمی -

 :پارسیا نگاهی عاقل اندر سفیه به او انداخت و پاسخ داد
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 !هاخب عقل کل قراره بزنیمش به اون -

 :اش ادامه دادو با باال انداختن شانه 

حتی شاید تونستیم حصار رو بشکنیم یا حداقل برق حصارها رو قطع   -

 !کردیم

 :و روهام پرسش کرد

 یعنی با این سالح ساختگی، پیروزیم؟  -

 :پارسیا اخمی کرد و با اشاره به باتری گفت

 پس من باتری برای کشک آوردم؟ -

 :ها برداشت و گفتسپس باتری را از روی علف

 .صدش از سولفوریک اسیدهاین باتری، سی و پنج در -

 :ای زد و گفتآرسام خنده 

 خوای اسید بسازی؟ می -

 :و پارسیا با تفکر به باتری در دستش نگاهی انداخت و پاسخ داد

 .این یکی درست کردنش یکم سخته ولی خالی از لطف نیست -
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 :آمیز بر لبش نشاند و گفت روهام از فرط هیجان لبخندی تحسین 

 !بابا دمت گرم -

 :سیا نیز لبخندی زد و افزودپار

جاست که موقع جداسازیش، مقدار کمی ازش باقی  فقط مشکل این -

خوام همون مقدار کم رو به ویرا  مونه؛ اگه مشکلی نداشته باشین می می 

 .بدم

 :ایهام سر تکان داد و گفت

 !نه تصمیم درستیه -

پارسیا بود نگاهش را ای در درست و ویرا با ابروهایی گره خورده به باتری 

 :قفل کرد و گفت

 کار کنم؟من باید باهاش چی -

 :ای باال انداخت و پاسخ دادپارسیا شانه 

ریزی که به قصد کشت  هیچی، این رو روی صورت یا بدن کسی می  -

 !بهت نزدیک شد
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 جوری بریزم؟چه -

 :روهام ریز خندید و گفت

 !راحت، مثل آب -

 :و ویرا متعجب پاسخ داد

 !کنهل آب؟ این پوستش رو تجزیه می مث -

 :پارسیا نفسی عمیق گرفت و خطاب به او گفت

کارها نیستی، ما هم  ات لطیفه و اهل ایندونم روحیهویرا، می -

خوایم توی چنین محیطی ببریمت ولی مجبوریم. تو که قرار نیست  نمی

ای بوتهای، پشت مثل ما باهاشون وارد ضرب و شتم بشی، یه گوشه 

 .مون فراهم بشهچیزی مخفی میشی تا شرایط برای بیرون رفتن 

 :و باتری را باالتر گرفت و افزود

این اسید هم، فقط در طی شرایط خاص، زمانی که کسی خدایی  -

تونی ازش استفاده کنی. جای خوبی مخفیت  نکرده پیدات کرد می 

محکم کاری  شیم که دیده نشی، ولی باز کار ازکنیم و مطمئن می می 

 .کنهعیب نمی
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 :روهام به کیف خالی ایهام نگاهی انداخت و پرسید 

 دیگه چی داریم؟ -

 :بار ایهام پاسخ دادکه این

چاقوی آشپزخونه و یکسری چوب که میشه به عنوان چماق ازشون  -

 .استفاده کرد

 :خندی زد و گفتعرفان تلخ

 .ها که اسلحه دارنخورن؟ اونبه چه درد می -

 :پارسیا سر تکان داد و گفت

مون به شدت مون رو جمع کنیم. باید حملهواسه همینه که باید حواس -

ها حصار شکسته بشه  ناگهانی باشه، جوری که سریعاً قبل از رسیدن اون

و بتونیم فرار کنیم. فقط باید دعا کنیم که یه وقت به این چیزها نیاز 

 .پیدا نکنیم و فرارمون راحت باشه

 :کننده افزودگرملبخندی دل  و با

 .ما موفق میشیم! حسم بهم این رو میگه -
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 :و سپس جلوتر رفت و ادامه داد

 .تر کنین تا نقشه رو بهتون بگمتون رو جمعخب، حاال یه ذره دایره -

 سه روز بعد

کرد. پارسیا آهسته و آرام و ایهام قدم به قدم او به جلو حرکت می 

تر به نظر هراستر و دلشان، بزرگ چشمان ی بزرگ، در مقابلدروازه

 :رسید. ایهام نفس عمیقی کشید و پارسیا در گوشش پچ زدمی 

 بینی؟ خب، ایهام کسی رو می  -

ای که در کنار دروازه بود ایهام نگاهش را به سمت اتاق نگهبان خالی 

 :سوق داد و پاسخ داد

 .نه، انگار کسی تو اتاق نیست -

قورت داد، به راستی که از استرس در حال جان پارسیا آب دهانش را 

 یا دورتر را آن ای ذره   دادن بود. کوکتل مولوتف را در دست گرفت، اگر

.  بود عزا شانسرنوشت  کرد،می پرتاب باید، که چیزی  از تر نزدیک حتی

 :گفت و داد تکان دستش در را مولوتف  کوکتل

 خیلی خب، پس شروع کنیم؟  -

و با اتمام این حرف به ایهام نگریست و ایهام با تکان دادن سرش نظر 
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مثبت خود را اعالم کرد. پارسیا نیز سریعاً آن را پرتاب کرد و در حالی 

 :دوید با فریاد گفتکه کمی به جلو می 

 !بخواب روی زمین -

 دادن نشان  ای که خودی براو صدای بلند انفجار، مانند بانگ بلندآوازه

م دنیا پیچید. ایهامِ  تما در انگار بلکه  هیچ، که شهر  تمام در ،داشت

درازکش بر روی زمین، سرش را چرخاند و با دیدن آتشی که در پشت 

 :دروازه بلند شده بود آرام گفت

 !عجب صدایی داد -

های پارسیا که از انفجار، در حال تیر کشیدن بود، صدای آرام ایهام گوش

 و  برخاست  زمین  روی  از رمقبی  و  مَنگ  را به سختی شنید. پارسیا

 :گفت

 ش... شکسته؟  -

ی در حال آتش گرفتن،  ایهام از روی زمین بلند شد، نگاهش را به دروازه

 :های سالم قفل کرد و در کمال تعجب گفتاما با میله 

 !نه -

 :محابا فریاد زدو پارسیا بی 
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 !لعنتی -

دستانش گرفت. همیشه ها نشست و سرش را در و نومید بر روی علف

گونه بود؛ انگار امید و پیروزی، هر دو با او از سر لجاجت قهر کرده همین

وقفه، در حال سر و بودند. دیگر جانی در پاهایش نمانده بود، سه روز بی 

اش درست  اش بود و حال، حتی بخش اول نقشه سامان دادن به نقشه

 !ه بوداش، مترادف شکست شدپیش نرفته بود، یعنی نقشه

. زدهای آتش، انگار به آن دو پوزخند می ی سالم، اما اسیر شعله دروازه

کرد. انگار ماجرا به آخر خط  اید و قهقه می گفت کور خواندهانگار می 

های بد داستان با صدای بلند انفجار به  رسیده بود. تا دقایقی دیگر، آدم

 !رسیدشان، به سر می شدند و قصه جا روانه می این

 !صبر کن پارسیا  -

 :حس، در حالی که سرش در دستانش بود لب زدپارسیا بی 

 چی شده؟ -

 :و ایهام با شوق و ذوق پاسخ داد

 !دا... داره آب میشه -

ای پیش  ای که روزی، یا که نه، ثانیه پارسیا با شتاب سر بلند کرد. دروازه

حال ذوب  ها خیره شده بود، حال با ذلت و فرومایگی در با غرور به آن
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 .شدن بود

ی  های برافروخته از جهنم بودند و دروازهها، به سان آتشآن شعله

داد. پارسیا لبخند زد و فریادی به سر میها رعشه می گناهکار، در آن

 :گفت  بلند و ساخت جاری  لبانش بر  پیروزی را

 !ها بیاین بیرونبچه -

شدند و با دو به سمت آن دو  ای بلند روهام و آرسام، سریعاً از پشت بوته

گشت لبخندی گونه ذوب می ای که همانرفتند. هر دو با دیدن دروازه

 :معنادار زدن و گفتند

 جوری رد بشیم؟چه -

نیمی از دروازه، دیگر دروازه نبود و به آهن مایع شباهت داشت. در آن 

ای نبود و آتش، بیشتر در قسمت در دروازه تمرکز داشت.  نیم، شعله 

دانست که کجا را از بین ببرد تا این شهر را از بند نگار خود آتش میا

اسارت و لعن آزاد سازد. ایهام با اشاره به همان بخش ذوب شده و 

 :آتش گفتبی 

 !جا بپرید، زود زوداز این -

روهام و آرسام سری تکان دادن و هر دو از آن قسمت گذشتند. هنوز 

در صحنه حضور نداشتند و این، به   دست دروازه بودند،قاتالنی که هم 
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اقبالی این افراد بود. پارسیا نیز از آن بخش گذشت اما  معنای خوش

 :آرسام، ناگاه برگشت و گفت 

 ویرا کجاست؟ -

 :ایهام با تفکر پاسخ داد

 .جایی که بهش گفتم قایم بشه قایم شدههمون -

وق داد و ها قرار داشت سای که کمی دورتر از آنو نگاهش را به بوته

 :بلند گفت

 !ویرا! بیا -

 :روهام با استرس خودش را به آن دو نزدیک کرد و گفت 

 !ها داره صدای موتور میادبچه -

 :ایهام بالتکلیف به آن دو دیده دوخت و گفت

 !هاش از انفجار کمی سنگین شدهمن میرم ویرا رو بیارم حتماً گوش -

 :دآرسام نیز با شتاب سری تکان داد و پاسخ دا

 !باشه برو، مراقب خودت باش -

ایهام با زدن لبخندی پاسخ آرسام را داد و با دوو به سمت آن بوته رفت.  

روهام و آرسام نیز از او دور شدند و راه آزادی را در پیش گرفتند. ایهام 

اش را صدا زد تا او را نیز از این  به بوته رسید و با خوشحالی نام لیلی
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 .اقتناص آزاد سازد

 یرا؟ ویرا؟ و -

بیند. با تعجب به جای خالی ویرا بر اما در پشت بوته، شخصی را نمی 

 :شوداش از پشت بلند می نگرد ناگاه صدای لیلی ها میروی علف

 بله؟  -

ای سوزآور و شود که ناگهان، ماده و ایهام با خوشحالی به او خیره می

 .شوددردآوری بر روی صورتش پاشیده می 

م، در گوش ویرا نیز پیچید. صورتش را با دستانش پوشانده  فریادِ درد ایها

شد. ناله به سر داده بود و خود هم ای کم نمیبود و از سوزشش ذره

 :دید، آرام گفتدانست دلیلش چه بود؟ با چشمانی که نمی نمی

 ویرا؟ کجایی؟  -

ی اسیدی که پارسیا به او داده بود، در دستانش  ویرا در حالی که شیشه 

 :بود، آرام گفت

 !قدر خوب کار کنه! نه چند لحظه صبر کنکردم اینفکرش رو نمی -

ی ایهام ریخت و ایهام هوا باقی محتوای اسید را بر روی سر خمیدهو بی 

 :ی خالی اسید را بر زمین انداخت و گفتجان داد. ویرا شیشه
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 !کنهنه واقعاً خوب کار می  -

ها خواست که  با دست لمس کرد و از آنها را جان، علفایهام با تنی بی 

ها خواست شهادت  شنود حقیقت دارد؟ از آنبگویند چیزی که دارد می

است؟ مگر   اش بر سر و روی او اسید ریختهدهند که به راستی لیلی 

رحم گشته بود که بر  قدر بی لیلی، خود عاشق مجنونش نبود؟ لیلی آن

؟ نه حقیقت ندارد، البد  کردسر مجنون مانند آب، اسید سرازیر می 

کرد غریبه است! چیزی نیست حواسش نبوده است! البد فکر می

 !دوستان، اشتباه شده است

 جاست؟جوجه سرگردمون این -

هایش سنگین  اش بود که در گوشبرایش باور پذیر نبود، این صدای دایی

 ؟ گشته بود یا واقعاً بعد از انفجار عقل خود را به دیار فنا سپرده بود

 !خودشه -

خورد. پیمان دستانش را در رحم به گوش میباز هم صدای لیلی بی 

 :جییش سراند و گفت

 !بگیریدش -
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رحم زیر بغل ایهام را گرفتند و ایهام حتی و دو دست تنومند، اما بی 

خواست  خواست که آن دو را ببیند، ایهام دیگر هیچ چیز را نمینمی

 .ببیند

*** 

بزرگی، دستانش از پشت بسته شده بود. حتی مترسک بر روی مترسک 

سوخت. لیلی دروغین، با تاپ و  جان نیز دلش به حال او می رحم و بیبی 

شلوار جذب مشکی، موهای دم اسبی و خط چشمی به درازا رسیده به او  

 :نزدیک شد و گفت

 مون چطوره؟حال مجنون -

بیدارش کنید، او  گویم! نیاز دارد از خوابحالش خوب نیست، راست می 

کنم، بیدارش تان می توان هضم این حقیقت سنگین را ندارد، التماس

 !کنید

 !من بهت اعتماد کردم -

این صدای ضعیف و پر بغض، صدای ایهام قوی و پرغرور نبود. ویرا 

 :لبخندی زد و با تکان دادن سرش گفت 
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 !اعتماد پسر! اعتماد همیشه دردسره -

گشت، موازن با دردی بود که هام موقوف نمی حسِ دردی که بر صورت ای

اقبال، کشید. چرا همیشه سرنوشت خوشرحم آن را میی بیدروازه

 گشت؟گونه برمی این

 !تو ما رو لو دادی  -

تون رو زیر نظر داشتم، حاال تو خوبی! فکر کن  ثانیه به ثانیه حرکات -

 !کننهات و رفیقات دارن چه دردی رو تحمل میداداش

دیدند، اما حال دگر ی ایهام، در این روشنی صبح سیاه میچشمان بسته

بینند، انگار رنگی باالتر از سیاهی را کشف همان سیاه را هم نمی

 .اندکرده

 کنی؟کار رو می چرا این -

 :ای به باال انداخت و گفتویرا آرام و طنازگونه خندید، شانه 

 .دونم، فکر کنم به ذاتم ربط دارهنمی -

 !من عاشقت بودم -

 .دونم، عاشق بودن هم خب درسرهمی -
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من یقین دارم، نام این شخص حتی لیلی دروغین نیز نباید باشد. شرف 

 .ای که دروغین باشد صدها برابر بیشتر از یک دیو دو سر استلیلی 

 !بخشمتوقت نمی هیچ -

 !طور که مادرت رو نبخشیدمبخشمت! همونمن هم نمی  -

 مادرم؟  -

 :تر کرد و گفتیرا سری تکان داد و خودش را به ایهام نزدیکو

خواست توی اومد! اون هم می از اون پیرزن جادوگر اصالً خوشم نمی  -

جنبید! من هم  پخش مواد بهمون کمک کنه، ولی سر و گوشش بد می 

 !کشیدم زیرش

 .خواستی بری دانشگاهولی تو... می  -

ذاشت  بودم، کلی درس خونده بودم و بابام نمی دونی، اوایل ناراحت می -

خواستم پزشک بشم ولی، فکر کنم گنگستر پا بشم برم کنکور بدم. می 

 !بودن بیشتر توی خونم باشه

 :سپس به عقب رفت و ادامه داد
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که به این روز افتادین همش تقصیر مادرتونه، اصالً تقصیر کل دلیل این -

 !این شهره

 :ایهام نزدیک شد و افزودو دوباره قدمی به 

خواستن باندمون رو لو بدن، از شرشون  خدمتکارهای عمارت می -

های سودی رو  خواست زرنگی کنه و تمام پول خالص شدیم! مادرت می

 !واسه خودش برداره، از شرش خالص شدیم

 :وارش را به صورت سوخته و قرمز ایهام قفل کرد و گفتو نگاه کنایه 

 !برها هم که خوب توی بازی من گیر افتادینخشما از خدا بی -

 :و آرام، با لبخند در گوش او پچ زد

ی شد. موقع قتل، چهره خواستم فرارتون رو ببینم، ولی نمی اول می -

 !تون تضمین بشه شد که مرگ بابام رو دیده بودین و همین باعث می 

 :تر افزودو آرام

خوب داد و من هم با   همون موقع بود که پدر بهم یه درخواست خیلی -

 .کمال میل پذیرفتم

 :و خود را کمی از او فاصله داد و بلند گفت
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 !خواست براتون این شهر رو مثل شهر مرگ کنم! من هم کردمازم می -

 :و سپس خندید و ادامه داد

قارکن! وای درست   -های همیشه قارهای ساختگی، اون کالغ اون مه -

 مثل فیلم شده بود، نه؟

 :ا انزجار و نفرت، لب زدایهام ب

 !پس همش تقصیر توئه -

شود، این دیگر چه  از در و دیوار دارد دروغ و سقیم سرازیر می

 ست؟وضعی

 !این شهر بوی مرگ نمیده، تو بوی مرگ میدی  -

 :ویرا پوزخندی زد و با تمسخر گفت

 !بذار بو کنم -

 :اش کرد و افزودو هوایی وارد بینی

 !نمیگم بوی مرگ ایهام، بهش میگم بوی پیروزی نه، من به این  -

 :و سپس کوکتل مولوتف را از روی زمین برداشت و گفت 
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خوام به همون روش که حصار رو نابود کردین، خودتون رو نابود می -

 !کنمکنم! اول هم، با خودت شروع می

ایهام دیگر ترسی از مرگ ندارد، او چیزی فراتر از مرگ را دیده است،  

 . او را با این کلمه نخندانیدخواهشاً

ی کوکتل مولوتف گرفته  که فندک روشن را در زیر پارچهویرا، در حالی

 :بود، آرام گفت

 !خداحافظ ایهام  -

کم در حال گر گرفتن بود ناگاه از دست ویرا پرت  -ای که کمو پارچه

شد و ویرا متعجب به آرشامی دیده دوخت که دو دست خودش را در 

 :سرش محکم گرفته بود و به روی سرش نشسته بود. ناگاه داد زدکنار 

 !قرار نیست به برادرم هیچ کاری داشته باشی -

 :ایهام با بهت گفت

 آرشام؟  -

 :ی ویرا فرود آمد و آرشام با داد گفتو ناگاه سیلی آرشام بر روی گونه 

 !ی عوضیدختره -
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دستانش را باال   آدمان پیمان خواستند به سمت ویرا بیایند که ویرا

شان ها را از تصمیمکنم( و آنکه )خودم حلش می گرفت به منظور این

 .منصرف کرد

 !دونستم یه ریگی توی کفشتهاز همون اول می -

 :ویرا به خود تکانی داد و با صدای بلندتر پاسخ داد 

 !و تو هم عددی نیستی که بخوای جلوی من رو بگیری  -

 :رسید با حرص گفت ی او نمیمردانه و در حالی که زورش به نیروی 

 !برو کنار تا تو هم مثل مادرت نبردم اون دنیا -

 مادرم؟  -

 :ویرا ناگهان به چشمان مشکی او دیده دوخت و گفت

 دونستی نه؟ عه، نمی -

 :و با خنده افزود

 !وای، چه گناه -وای  -

 :آرشام، خود را جمع و جور کرد و با تنی بلند گفت
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 کار کردی لعنتی؟چیمادرم رو  -

 :و ویرا به راحتی گفت

 !کشمتش -

رحم ویرا گره خورد. آن حرف و با بهت به نگاه بی ای بینگاه آرشام ثانیه 

یک ثانیه معلوم نبود چه شد، آن یک ثانیه گنگ بود، مبهم بود، اصالً 

 شد؟گذشت؟ چرا تمام نمیچه بود؟ چرا نمی

 به چه حقی؟ -

انداخت، این روستای یک شهر را به لرزه می  فریاد پر بغض آرشام، تن

 .کوچک که دگر جای خود داشت

 ی خودت بکنی؟کار رو با عمهطور تونستی اینچه -

 :ای باال انداخت و گفتویرا شانه

 !به راحتی -

 :جلوی چشمان آرشام را خون گرفت و بلند گفت

 !زنمت تا خون باال بیاری جا می قدر همیناین -
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 نزدیک دو آن به دانستندنمی جایز   پیمان که دیگر سکوت راآدمان 

 تهدیدوار و کرد قفل ویرا گلوی  به را دستش دو هر  آرشام که  شدند

 :گفت

 !کنم جلو نیاین، وگرنه خفش می  -

 :و سپس سرش را به سمت ایهام برگرداند و گفت

 !ایهام، یه حرکتی بزن -

 :دوباره گفتایهام خود را به نشنیدن زد که آرشام 

 !ایهام -

 .سکوت

 !ایهام با توام -

 .باز هم سکوتی که گوش آرشام را کرد کرده بود

 !به خودت برگرد -

 :گریست، پاسخ دادایهام در حالی که مردانه می 

 مگه دیگه خودی هم مونده واسه برگشتن بهش؟ -
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 :و سپس با لبخندی تلخ افزود

 !نمتونم دور و ورم رو ببی من حتی دیگه نمی -

 :آرشام بغضش را قورت داد و گفت 

قدر عالی و  شناسم ایناهمیتی نمیدم، چون ایهامی که من می  -

 !ی شناختن دنیاش ندارهست که حتی نیازی به دیدن واسهمعرکه

 :و با کشیدن نفس عمیقی ادامه داد

قدر قوی و قدرتمنده که به هیچ مانعی شناسم این ایهامی که من می  -

 !گذرهشه هیچ اهمیتی نمیده و ازش میکه سر راهش با 

هایش سرازیر  آرشام دیگر توان گرفتن سد چشمانش را نداشت و اشک

 .گشت

راستش همیشه حق با تو بوده داداش کوچیکه، من یه بزدل به تمام  -

 !عیارم

 :هق افزود -و با هق
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وقت خودم واسه خودم پول در نیاوردم، به  وقت کار نکردم، هیچهیچ -

ی مامان جدا خواستم از خونهبهانه معافیت سربازی گرفتم، نمی صد تا 

 !بشم، ولی تو کامالً برعکس من بودی 

 :آب دهانش را قورت داد و ادامه داد

کردم، شما همیشه راستش همیشه به تو و آرسام و روهام حسادت می  -

تون رفتین و به سختیِ سخت هم که شده به هدف با هدف به جلو می

اما منِ کودن حتی هدفی نداشتم که بخوام تالش کنم و  رسیدین!می 

 !بهش برسم

 :و ناگاه با دستانش فشاری بر گلوی ویرا وارد کرد و گفت

 !هایی که باهات کردم از ته دلم متأسفمی بدرفتاری بابت همه  -

 .کردآن فشار را بیشتر کرد و نفس داشت از گلوی ویرا گریز می

روش درست زندگی کردن رو فهمیدم، بعد از این همه سال تازه  -

 !متأسفم

ای باال گرفت و ناگاه، صدای تیر بلند شد. سر پر ویرا دستانش را به نشانه 

 :خون آرشام بر روی زمین افتاد و ایهام با ترس گفت
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 آرشام؟  -

 :ای سرفه کرد و پاسخ دادویرای قرمز شده، گلویش را گرفت، ذره

 !جا نیستاون... دیگه... این -

 !نه -

 :هوا گفتو بی 

 داداش؟  -

بار باشد؟ تواند بمیرد؟ مگر نباید تنها یکتا چه حد یک شخص می 

بار مردن در این مرد نیست، تمامش کنید. به خدا دیگر توان چندین 

 .تمامش کنید

هایش تکاند و ویرا از روی زمین بلند شد و با دست خاک را از لباس

 :گفت

 !قدر تراژدی باشهنیست این خیال بابا، دیگه الزم همبی -

نفس   -گریست، ویرا در حالی که هنوز کمی نفساما ایهام همواره می 

 :زد خود را به ایهام نزدیک کرد و گفتمی 
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جا تمومت  خوام همینولی نترس ایهام، به قدری دوست دارم که می  -

 !کنم تا کمتر غم و درد بکشی

 !استچه عجب، دیو دو سر باز لیلی دروغین شده 

ویرا یک اسلحه از افرادش گرفت و در حالی که آن را به سمت سر ایهام 

 :گفتگرفت، صدایی از پشت بلند شد. صدایی که متاکد می اشاره می 

 !ات رو بنداز زمینهمین اآلن، اسلحه -

 :ویرا با تعجب سرش را به عقب برگرداند و با لبخند گفت 

 اضافه شدی؟  موناِه پارسیا! تو هم به مهمونی قشنگ -

پارسیا با دیدن لباس نامناسب و آرایش هفتاد و دو قلم او با تأسف  

 :گفت

 ها هیچ نقشی نداری؟ جوری فکر کردم که توی این داستانآخه چه -

ای  تر و گرفت و با خنده و ناگاه تفنگی که به سمت او گرفته بود را محکم

 :تلخ ادامه داد

 !بودی اصالً تمام مدت خودت نقش اصلی  -
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 :خندز زد و گفتویرا کج

 !آره! نقش اصلیِ که آخر داستان اصلی بودنش مشخص شد -

 :پارسیا با شگفت به ایهام دیده دوخت و گفت

 چه بالیی سر ایهام آوردی؟  -

 !ی تو و اسیدت استفاده کردماز توصیه -

 :پارسیا سری از روی بهت تکان داد و گفت

 !د کردماصالً باورم نمیشه که بهت اعتما -

ویرا کمی به جلو آمد که ناگاه تیری در کنار پای ویرا برخورد کرد و 

 :پارسیا بلند گفت 

 !جلو نیا -

 :و با نفرت افزود

 !من یکی اصالً شوخی ندارم -

 :ویرا با خنده او را به آرامش دعوت کرد و گفت

 اوکی، اوکی، حاال چرا انگری میشی؟ -
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 :داد و گفتو نگاهش را به پشت پارسیا سوق 

 هات کجان؟پس رفیق -

 :و با تمسخر افزود 

ی وقت تو اومدی به صحنه ها فرار کردن و رفتن صفا سیتی، اوناون -

 جنگ؟ 

 :رنگش کرد و گفت و دستانش را درون جیب شلوار جذب مشکی

ی جنگی داریم و ویرا گفتی! قراره بجنگیم و صحنه چه باحال هم می -

 !هاماکتری و اوه، من هم چه باحال بود ری ی لطیفی داتو خیلی روحیه

 :و با تفکر ادامه داد

 . ...گفتممی -

 :و سپس در نقش آن ویرای ساده فرو رفت و گفت

 جوری روی یکی اسید بریزم پارسیا؟وای، من چه -

 :ای بلند گفتاش برگشت و با خنده و باز به خود اصلی

 !توضیح دادن خفن بودتون موقع های جدی همهوای، چه قیافه -
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 :و پارسیا آرام گفت

 !ای تو یه روانی -

 :ای باال انداخت و پاسخ دادو ویرا شانه

 !شاید -

خواست دستش را برای دستور به رگبار بستن پارسیا باال ببرد که و می

های سنگین و پیراهنی که در پشت  پوش با اسلحهناگاه چندین مرد سیاه 

ها نزدیک شدند و یکی حک شده بود به آن "POLICE" ی ها کلمهآن

 :ها گفتاز آن

 !هاتون رو بندازیداسلحه -

اش را پایین گرفت و با  ویرا با بهت قدمی به عقب رفت که پارسیا اسحله

 :لبخند گفت

 !هاماام رو گرفتی، این هم از رفیقسراغ رفیق -

 !گندش بزنن -

ها بود را گرفتند و آیلی که یکی از آنپوش تمام آدمان ویرا مأموران سیاه 

 :ای رنگ به او نزدیک شد و گفتکاله از سر برداشت، با دستبندی نقره 
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سرکار خانم ویرا معتمدی، شما به جرم شریک جرم، پخش غیرقانونی   -

تون در  قصد بازداشتید، حرفی نزنین چون به علیه مواد، قتل و سوء 

 .دادگاه استفاده میشه

 :ن هر دو مچ ویرا قفل شد و آیلی در گوش او پچ زدو دستبند بی 

هات خرابه که حتی به دادگاه هم  قدر وضع سابقه راستش این -

 !رسی، مستقیم میری سراغ اعدامنمی

 :محابا بلند گفت و ویرا بی

 !خوامچرند نگو، من وکیل می  -

 :آیلی او را به سمت جلو هل داد و گفت 

ت رو انتخاب کنی، هر چند من جای تو تونی وکیلتوی بازداشتگاه می  -

 !کردمبودم با این حجم از فساد به وکیل گرفتن فکر هم نمی

 :و ویرا پرورانه پاسخ داد

 !کنهحتی اگه وکیل نگیرم دادگاه واسم یکی انتخاب می  -

 :و آیلی او را به دست یکی از مأموران سپرد و پاسخ داد
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 !خورهریخت نحست به هم می شناس، حالم از باشه بابا قانون  -

شد و با  و ناگاه نگاهش به پارسیایی برخورد که آرام به ایهام نزدیک می

 :ذوق صدایش زد

 !پارسیا -

 :و پارسیا با لبخند نام او را گفت

 !آیلی -

 :ای به کمر او زد و گفتآیلی ناگاه ضربه 

 !دمت گرم! توی چه جایی پرونده گیرت اومده -

 :دوخت گفتتکان داد و در حالی که به اطرافش دیده می پارسیا سری 

 !ظاهرش خوبه، ولی باطناً از بد بدتره -

آیلی به ایهامی که پس از زمانی که ویرا سمت اسلحه گرفته بود، بیهوش 

 :شده بود خیره شد و گفت 

 این کیه؟ -

 :پارسیا با غم پاسخ داد
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 .ایهامه -

 چی؟  -

 :و با بهت گفت

 ایهام خودتی؟  -

شنید که پاسخی بدهد، آیلی سریعاً سرش را به ما ایهام چیزی نمیا

 :سمت ماشین آمبوالنسی که تازه از راه رسیده بود سوق داد و گفت

 !جا به یه برانکارد نیاز داریمهی، ما این -

ی پارسیا مقابل ایهام به روی زمین نشست و آیلی با تعجب به چهره 

 :ایهام اشاره کرد و گفت 

 اسیده؟این  -

اما پارسیا پاسخی نداد، دستان ایهام را از پشت مترسک باز کرد و در 

 :گرفت گفتحالی که تن بیهوش او را در آغوش می

 !عیب نداره مرد، همه چی تموم شد و رفت -
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که قطره اشکی از تر در آغوش گرفت و در حالیو سپس او را محکم

 :شد گفتاش سرازیر میگونه 

 !دیگه تموم شد  -

 و هفته بعد د

کشید، همه جا را صدای دستگاه نوار قلب، در گوش ایهام سوت می 

دید و درک درستی از اطرافش نداشت. ناگاه صدایی بلند از تارمانند می 

 :ها به گوشش هجوم آوردانواع شخص

 !سورپرایز  -

ای از تار بودنش کم شد، با تعجب به دو برادرش، پارسیا و تصویر ذره

شه خوشبخت، خیره شد. سیاوش همسر آیلی، موهای زوجِ پلیسِ همی

 :مشکی او را به هم ریخت و گفت

 سالم قهرمان، حالت خوبه؟ -

 :گاه تخت تکیه داد و گفتایهام آرام به روی تکیه

 !کنهصورتم... داره... درد می -

 :و آرام به او دست کشید و با تعحب گفت
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 روش... بانده؟  -

 :انداخت و پاسخ دادآیلی سری به باال 

 !چیزی نیست! فقط یه جراحی پالستیک کوچیک بوده -

 :ی باند گشت و گفتو ایهام دنبال گره

 !خوام... بازش... کنممی -

 :محابا به او نزدیک شد و گفتو آرسام بی 

 !نه، نه بهش دست نزن! دکتر گفته باید هنوز باندپیچی بمونه -

 :و روهام افزود

 .بود واسه همین زود با یه جراحی رفع شدمقدار اسید کم  -

 :و آیلی ادامه داد

 .آره شانس آوردی  -

 :اما پارسیا سر به زیر انداخت و گفت

 . ...همش تقصیر من بود! اگه اون اسید رو -

 :ای به کمر او زد و گفتسیاوش ضربه 
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 !خیال پارسیا بی -

 :اما پارسیا دست سیاوش را پس زد و گفت

 !من میرم بیرون -

و صدای بسته شدن در اتاق سرتاسر سفید رنگ باعث تکانی در  

 :های ایهام شد. آرسام لبخندی زد و گفتشانه 

 .پارسیا تمام خرج عملت رو داد -

 :روهام نیز سری تکان داد و افزود

 !وجدان گرفتهیه ذره عذاب -

 :ها گردش داد و با نگرانی گفتایهام نگاهش را در جمع آن

 ... کجاست؟آرشام -

 :آرسام متأسف سر به زیر انداخت و گفت

 .تیر به سرش خورده بود -

مان ساخته نبود. ایهام دستش را به روی  این یعنی دیگر کمکی از دست

 :اش کشید و گفت صورت باندپیچی شده 
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 !همش تقصیر منه -

 :ی او را گفتو چشمانش پر اشک شد که آیلی شانه 

 !رت جدیدت ضرر دارهصو و پوست  نکن! برای هی، گریه  -هی -

 :اما ایهام با صدایی پر بغض گفت 

 !کنم دلم خون میشههای آخرش فکر میوقتی به حرف  -

 :پوش، خود را کنترل کردند و ایهام آرام گفتآرسام و روهام سیاه 

 !کنم، برام تا ابد حاللهحاللش می -

 :با یادآوری چیزی گفتبر زبان آورد و  "تسلیت میگم "سیاوش آرام 

 .پیمان، فرار کرده بود و رفته بود به گرجستان -

 :و آیلی افزود

 !ها هم گذاشته بود به پای ویرای پروندههمه -

 .به ویرا سی سال حبس دادن و به پیمان حکم اعدام -

 :ایهام سری تکان داد و با نفرت گفت

 !شونهها حقبیشتر از این -
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 :تأیید حرف او تکان داد و آیلی گفتی سیاوش سری به نشانه 

 !ی دیگه کامالً حالت خوب میشهتا یه هفته -

 :و سیاوش با لبخند افزود

 .ی دیگه هم ما مأموریت داریمو یه هفته -

 :و آیلی با ذوق پرسید

 نظرت چیه بریم پاریس و خوش بگذرونیم؟  -

 :ایهام با تعجب گفت

 پاریس؟  -

 :آیلی سری تکان داد و گفت

 .آره، پیش آرمین -

و با یادآوری آن مأموریت نجات جانش توسط ایهام لبخندی زد و ادامه 

 :داد

 !اگه تو توی پایگاه اندونزی نبودی، منی هم نبودم -

 .و جواب ایهام تنها سکوت بود
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 ای یا نه؟حاال پایه -

 . ...ولی  پایه که هستم،  -

دوخت. آرسام لبخندی گرم و با گفتن این حرف به آرسام و روهام دیده 

 :و برادرانه زد و گفت

 !نترس داداش، برو به کارت برس -

رنگش برد و  روهام دستانش را در اسارت جیب شلوار اسلش مشکی

 :گفت

 !اممن که برای مسابقات عازم ترکیه -

 :بینند پاسخ داددانست آن دو از پشت باند نمیایهام با لبخندی که می 

 !به سالمتی -

 :آرسام افزودو 

 !کنممی  کار جدیدم ی شعبه روی  دارم  من هم -

 :و ایهام انگار که خود برادر بزرگتر باشد پرسش کرد

 پس خیالم تخت باشه؟ -
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 :اش گفتو روهام با باال انداختن شانه 

 !آره دیگه -

ای که از آن قامت برج میالد نمایان بود اشاره کرد و و آرسام به پنجره 

 :گفت

 !اآلن که دیگه توی شهر درد نیستیم، این شهر امنه -

ی او را گرفت و در حالی که به برج میالد خیره  و ایهام رد انگشت اشاره 

 :بود، لب زد

 !امنه از ترامن جای  یه  برای من که هر جایی جز اون شهر، -

 پایان

05:52 

6/11/1401 

 :سخن نویسنده

 !دهدمی خب رسیدیم به پایان این شهر بوی مرگ 

تمام سعیم بر این بود که براش پایانی دور از انتظار رقم بزنم و فکر کنم  

کار هم شدم. شخصیت آیلی و سیاوش از اولین  تا حدودی موفق به این
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ها رو بشناسین باید  که اونرمانم یعنی منهدم برگرفته شدن و برای این

لی قراره شروع منهدم رو خونده باشین. ماموریتی که ایهام و سیاوش و آی 

 .کنن میشه جلد دوم منهدم یعنی: منعدم

های نوشتن این رمان برام کلی چالش به همراه داشت و ویرایش

طوری بود که ساعت دو شب از مدتش خیلی اذیتم کرد. و اینطوالنی

خواب پریدم و گفتم بسه دیگه! من باید این رو تموم کنم! و یه سره  

نج صبح تموم شد و یه ساعت دیگه هم  گرفتم نوشتم و باالخره ساعت پ

 (!دونم، بدبختم دیگهکه باید برم مدرسه )می 

کنم قلمم قرار بود این رمان رو چاپ کنم، اما نظرم تغییر کرد، حس می 

تا پخته شدن هنوز خیلی راه داره و نباید انقدر با سرعت پیش برم. 

ونم و ازتون  امیدوارم از خوندن این رمان لذت برده باشین، همیشه عاشقت

 .ممنونم که از ابتدای کار تا انتهای کار همراه من و قلمم بودین
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 @98Ia.irآدرس انجمن در اینستاگرام:  

 www_98iia_comآدرس انجمن در تلگرام:  
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