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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 

 :خالصه 

 !زندخیایل ساز می خواند و ب رقصند، هجل می زند و دیوانگان نزی می هجان می 

نوش ند قدم در هر کجا  کنند و دیگران می ی داس تان جام پر می دیوانه   سه 

ها  هد اّما این گل د سازند، جنون در مغزشان گل می ای نزی می بگذارند؛ خرابه 

دیوانه را، چه کیس    های سه ند و شاهاکر ای قرار است بده چه میوه 

 آ ورند؟ اخللق می پوشاند؟ آ ن سه دیوانه چه بالیی بر رس موجودات جعیب می 

 *** 

  «َالَرحمیَالَرمٰحنِ للاِ ِبسمِ »

 !های آ ن بر روی زمنی هستمیکند و ما سایه مقدمه: ختیل ما پرواز می 

سازد و ما نزی اب ذهین قوی زندگی را غرق در  ن ما را قوی می ما ذه ختیل 

 .کنمی روح و احساس می 

نگاه خریه و منتظر مهه، به عینک و دماغ خامن معیین بود، خامن معیین اب امخ  

های امتحاین بود؛ هر از چند گاهی مه رسی به  دقت مشغول تصحیح برگه   و 

. نگامه رو، از خامن  گفت ل*ب می   داد و چن، نچی زیر نشونه اتسف تکون می 

  گردم های الکس. الکفه بر می دوزم به قیافه جن زده چبه گریم می معیین می 

رو    آ لود رسش مست چپ، ات ببیمن س تایش در چه حاهل که اومن خواب 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

گذاش ته رو دس ته صندیل. ظاهرًا واسه اومن همم نیست، نتیجه چی میشه! ای  

کمن؛ آ خه مگه قراره  ها رو درک منی اسرتس چبه   اباب من دلیل این مهه نگراین و 

 اب بد شدن منره امتحان حمک مرگتون رو بدن دس تون؟ 

 س یت؟ هو سـیت؟  -

 س تایش: ها؟ چه مرگته؟ 

 ساعت چنده؟  -

 .لیش، نگاهش رو دوخت به صفحه ساعت مچیش صاف نشست رو صند 

 !س تایش: ایزده و ربع 

دیگه رس الکس این پری کفتار    ک حداقل ابید چهل و پنج دیقه ـ هوف یعین ک 

 !بش ینمی

ابر برگش مت، مست هس یت که داشت اب خوداکر متام کتاابش رو خط خطی  این 

 .کرد می 

ک ات یک  رو حداقل ک صاحاب  کین مگه درد داری؟ این کتاب ب چیاکر می  -

 !خوای ماه دیگه می 

 خیال رفیق، مگه نشنیدی مشاوره رس صف چی گفت؟ هس یت: هی ب 

 ت؟ ی گفنه چ  -

هس یت: گفت هر وقت احساس کردی از چزیی عصیب هس یت، یه اکغذ  
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 !بردارید خط خطی کنید

 !ها مش نگی  -

 :س تایش رسش رو مخ کرد، مست هس یت گفت 

 خورده؟   حرضت خامن برای چی اعصابش  -

 :خورد گفت بعدم اشاره کرد به کتاب که معاًل دیگه به هیچ دردی منی 

رگه ابطهل  خطی کنید ایمن گفت رو یه ب   درمضن اون، ورایج که گفت خط  -

 .خط خطی کنید نه کتاب که دو ماه دیگه ابید خبوین واسه کنکور 

 .اینبار هس یت مخ شد مست س یت، من وسط بودم 

یکی بپرس ات جوابت رو بدم. اول اینکه قیافه  هس یت: خب عزیز من، یکی 

اب و مهه  حق به جانب معیین اعصامب رو خورد کرده. دوم اینکه از این کت 

 !هاش متنفرم ها و صفحه نکته 

به  مهچنان رس هر دوشون، مخ شده بود مست صندیل من، یه فکر خبیث  

ذهمن رس ید یه لبخند ش یطاین زدم و دس مت گذاش مت پشت رس هر دوشون  

جوری که زاید جلب توجه نکنه رسیع و حممک کوبیدم هبم! صدای آ خ گفنت هر  

من معیین از رس جاش و نگاه مهه  زمان شد اب بلند شدن خا دواتشون مه 

علق  دومن متای که منی کش یده شد مست دهن خامن، بعدم معیین اب اون حلجه 

به کدام رسزمنی بود رشوع کرد به حرف زدن. چه جعب ابالخره افتخار داد  
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 !صدای انخوشایندش از اون حنجره مبارکش بریون بیاد و ما رو منور کنه 

و نداش مت. گل  هایی ر ازتون توقع مهچنی منره خامن معیین: واقعًا که! اصال  

 ...اکشتید، مریس واقعاً 

 :بفهمن گفمت   آ روم جوری که فقط هس یت و س تایش 

 .کمن قابیل نداشت خواهش می  -

پام رو انداخمت رو اون یکی پام صاف نشس مت قیافه جدی به خودم گرفمت که  

 .ابعث شد هس یت و س تایش ریز خبندن 

 :خامن معیین حریص شد گفت 

 .اون عقب چه خربه؟ بگید ما مه خبندی  -

 :دراری گفت س تایش اب لبخند حرص 

 !گفتمی خبندی  می ببخش ید خشییِص وگرنه حمتً  -

 .بعدم هر سه اتمون بلند زدی زیر خنده 

هایی که شام سه ات گذاشتید جلو  خامن معیین: خفه ش ید ببیمن! این چه منره 

 من؟ 

اشتمی جلوتون خودتون از جلو ما  وا خامن چرا دروغ میگی؟ ما که نذ  -

 .رداشتید ب 

 .زد خنده لک الکس، به هوا رفت. معیین دود از رسش بریون می 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

شامرن. خبندین، خبندین که وقت گریه  خامن معیین: جوجه رو آ خر پایزی می 

 !رسه کردنتون مه می 

 :اینبار هس یت جواب داد 

 .الا خامن، ما که پایزی و رد کردی و  -

س که رشمنده،  نظور تون پایزی سال دیگه شت هستمی اگرم م الامن تو اردیب 

 .بینید سال آ خریه که شام ما رو می 

 .رفنت. معیین مه از حرص بندری مزید لک الکس از خنده ریسه می 

چون سال آ خری بودی، خمصوصًا آ خرای سال بود حساب دل و جرعت پیدا  

ین که دید حریف  چس بوندی به معلام. معی رده بودی، از چپ و راست می ک 

 :زبون ما منیشه گفت 

بلند ش ید، ایال بلند ش ید مهنی الان برید دفرت به خامن هامشی بگید، که   -

 !رسالکس دلقک ابزی در آ وردید 

 هس یت: عه خامن؟ بد کردی خواستمی حال و هوای الکس رو عوض کنمی؟ 

 چی؟ اب دلقک ابزی؟ خامن معیین: اب 

 :بیخیال گفمت 

 !گریی دادای قک بیچاره رو چه  خامن ولکن این دل -

ها شد. به ما سه ات که  اب حرص نشست رس جاش مشغول خوندن منره 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .رس ید، اب حلن خایص بلندتر خوند 

وایسا ببیمن، چرا    ۱۳، حصرا ِِسار ۱۳، س تایش فرمهند  ۱۳هس یت نظری   -

 ؟ ۱۳هر سه اتتون شدید 

 !خبت، خرب نداشت سه اتمون از رو دست مه کپیی کردی آ یخ بد 

 پریس؟ شام تصحیح کردی از ما می  -

فرس متت  خامن معیین: جخالت بکش ِسار، یه ابر دیگه پرو ابزی در بیاری می 

 .دفرت 

 :آ روم هس یت گفت 

 !نه تو رو خدا زمحتت میشه  -

 :معیین اب حرص گفت 

من و از تو دفرت بگری بیار  ِسار بلند شو بیمن، برو پاینی دفرت الکیس   -

 .کمن   خوام منره ها رو وارد می 

 .مدرسه سه طبقه بود طبقه اول آ زمایشگاه و دفرت و ااتق مشاوره 

 .ها دمه، یکی ایزدمه طبقه دوم چهار ات الکس بود سه ات از الکس 

طبقه سوم پنج ات الکس سه ات دوازدمه و دوات ایزدمه. به خصوص من و  

 :بود. از جام بلند شدم گفمت   فرس تاد چون خییل پهل 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

بود.    مکرم خشک شده   رو صندیل نشس ته بودم دمت گرم خامن از بس   -

 !الان سه سوته میارم براتون 

 :هس یت آ روم گفت 

 .لفتش بده ات زنگ خبوره  -

 :س تایش پشت بندش گفت 

 .برنگرد خودمون، وسایلت رو میاری  -

 .چشمکی زدم و رفمت از الکس بریون 

 .بشنی ات بیام  -

کش ید. اول خواس مت  می ها رو طی چی تپیل رو دیدم که داشت، راه پهل نظافت 

ریم. که مه به هبانه طی کش یدن بگم دیر شد مه گند بزمن به  طی رو ازش بگ

ها رو دو ات یکی پاینی رفمت جلو در دفرت که  ها که ابز بیخیال شدم. پهل پهل 

رس یدم، یه در زدم رفمت داخل، موج خنکی اب صورمت برخورد کرد در اثر مهنی  

 :مت آ رامش لبخند همربوین زدم و گف

 !خس ته نباش ید  -

 !رمونده نبایش گمل خامن هامشی: د 

مدیر "خامن هامشی" خییل همربون و البته شوت بود، راحت میشد دورش زد  

 .و پیچوند 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 . ...دفرت الکسـ  -

 :ای به در دفرت خورد و یه گردان رخینت داخل مهون حلظه تقه 

شون  خورد ابالی چهل سال داش ته ابشن، پشت رس اول چند ات مرد که می 

هاشون حق سیندرال رو ضایع کرده بودن وارد شدن  دو ات خامن که اب اون قیافه 

و رشوع کردن به حال و احوال پریس! یه سالم گفمت و بیخیال دفرت الکیس  

شدم رسیع رفمت مست در دفرت مهنی که در دفرت و ابز کردم خواس مت برم بریون  

 :گفمت حممک خوردم به یکی دمامغ گرفمت چشامم رو بس مت 

 چی تو فرعی؟ پیآ خ چرا بدون راهامن می  -

رو شدم  ای که شنیدم رسم رو آ وردم ابال و اب یه مرد روبه صدای خنده مردونه 

 .خورد بیست و شیش هفت سال داش ته ابشه که می 

 ای رنگ و هیلک معمویل؛ قیافش مه بدک نبود؛ اب کت و شلوار رسمه 

 .سالم  -

 :وش موج مزید گفت های خنده ت اب صدایی که ته مونده 

 خوای بگمی افرس بیاد کرویک بکشه؟ ، چزییت که نشد می سالم دخرت خوب  -

 :ش رو که شنیدم ممن زدم تو فاز و گفمت حلن ابمزه و پایه 

 !دمت ولرم بگی بیان که ممنومن میشم  -

 اجازه میدی برم داخل؟  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 :اتزه متوجه شدم جلو در وایسادم رسیع کش یدم کنار گفمت 

 !م دست شام ، اجازه بقیه رمایید بهل بف -

 .ت داخل ممن رسیع جمی زدم بریونرف 

دمت گرم خدا، ایمن هبونه اگر گفت چرا نیومدی میگم چند نفر از اداره  

اومدن ممن روم نشد برم داخل هر چی منتظر موندم برن نرفنت. بشکین تو  

ور  هوا زدم راه افتادم مست ااتق مشاوره در زدم اب صدای خامن ایری مشا 

 !اخل گرم مدرسه رفمت دهمربون و خون 

 .سالم خامن  -

 به از این طرفا؟ خوب؟ خامن ایری: به 

 .ممنون به خوبیت  -

آ رایش و ساده  ی مشاوره که عنی مهیشه بهام رو دوخمت به قیافه اول چشم 

بود بعد مه نگامه کش یده شد به دوات اکرتون رو مزی، در آ خر مه توهجم جلب  

 !کردمجع می   ای خامن ایری که داشت وسایلش رو شد به حراکت جعهل 

 خامن ایری: چیشد ایدی از ما کردی؟ 

 ( دمل برات تنگ شده بود. ) اوع! شت مای گاد  -

 :خندید و چزیی نگفت که پرس یدم 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 رید؟ جایی می  -

خوام از اینجا برم قراره از فردا آ قای یزداین جای  خامن ایری: آ ره دیگه ممن می 

 .من بیاد 

 :گفمت   اب هبت   وا رفته 

 کجا بری؟ حاال منیشه ات آ خر سال که ما اینجایمی مبوین؟  -

یک ماه دیگه امتحاانت شام   اردیبشت هست، تقریبا  ۳خامن ایری: امروز  

رشوع میشه، بعدم اگه خدا خبواد کنکور دارید، ممن دیگه اینجا اکری ندارم،  

این مشاوره مدرسه  از حاال به بعد یعین از فردا ات سه سال اینده آ قای یزد 

 .هست 

تو دمل گفمت، ای به خشکی شانس حاال منیشد از دو سال قبل آ قای یزداین  

 خوای بری این اومد؟ ری که ما می اومد؟ دقیق سال آ خ می 

 !خواست ات آ خرین حلظه کنارمون ابیش چن حیف شد ویل؛ دمل می  -

 .خامن ایری: لطف داری عزیزم ویل راه رفتین رو ابید رفت 

 «فمت: » راه ابز جاده دراز کیس جلوت و نگرفته مل گتو د 

 .پس خوب شد اومدم، دم آ خری رس یدم  -

ها خدافظی کمن. ویل خوبه حداقلش توعه  اب چبه خامن ایری: آ ره وقت نشد که  

 !ش یطون بال اومدی 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .خندیدم و چزیی نگفمت یعین چزیی نداش مت که بگم 

مه رسیع از ااتق مشاوره اومدم  یه ربع بعد از اینکه لکی حمبت کردی تو پاچه  

چهره رو به انفجار معیین مثهل جالد آ ماده خشمک زد اب فراید و  بریون: شگفتا!  

 :ت بلند داد زد عصبانی 

 تو مثاًل رفیت واسه من دفرت الکس بیاری ای بیای مشاوره بگریی؟  -

ر  زین؟ اواًل که یه لشکر از اداره رخینت تو دفرت ممن ه وا خامن چرا داد می  -

  چی منتظر موندم، نرفنت که برم دفرت الکیس رو بگریم. دومًا من که نرفمت

 .کمن آ خه دارن از اینجا مرین مشاوره بگریم رفمت اب خامن ایری خدافظی  

معیین: آ ها یعین توعه پرو انقدر ک رو شدی که، روت نشد بری تو دفرت  

 منتظر موندی ات اوان برن؟ 

من نرفمت   خداروشکر این قسمت و نگفمت!( خنری ، من یک گفمت روم نشد؟ )  -

تو دفرت چون گفمت الان برم بگم دفرت الکیس خامن معیین رو بدید اوان فکر  

ها رو  بره بعد چبه نظمی داری که دفرتش رو اب خودش منی کنن چه معمل ب ی م

 .فرس ته دنبال دفرتش می 

 نظمم؟ معیین: داری تو لفافه میگی که من ب 

ش که توسط یکی از معلام صدا زده شد  که چی بگم؟ امس   کردم خدا خدا می 

 .بیخیال ما شد و رفت 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

ای هست این دیگه! س تایش و هس یت رو دیدم که  هی خداروشکر جعب پیهل 

 .دارن اب جعهل میان پاینی مست من 

 !ایش کردی هس یت: حساب قهوه 

 .قابل شام رو نداشت  -

 :کیفم رو از س تایش گرفمت انداخمت رو کومل 

 ها؟ چبه یت  راس   -

 س تایش: هوم؟ 

تو دفرت بودم که چند نفر از اداره رخینت داخل مهنی که خواس مت بیام بریون   -

ه ابزی رخصت دادم بره داخل  خوردم تو یس*ن*ه یه مردی بعد لکی مسخر 

کنه  ممن بعدش اومدم تو ااتق خامن ایری دیدم داره بند و بساطش و مجع می 

 .بره 

 هس یت: کجا بره؟ 

فقط اینکه قراره جای خامن ایری یه اقایی بیاد، حال  مچدومن؟   قربسون من -

کین شانس ما رو؟ دقیق مهنی که ما می خوای بری، قراره یه جدید بیاد تو  می 

 .درسه م

 .دونس مت بیشرت کرم بریزی س تایش: حیف شد، اگر بودی شاید می 

 .هس یت: آ ره واقعًا شانس ما رو ابس تو گینس ثبتش کرد 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 

رس لکه مه زدی و خندیدی از اینکه معیین رو دست  ه لکی، تو  تو راه خون 

کردی.  انداختمی. هر سه اتمون از چبگی تو یه ساخمتون وسط شهر زندگی می 

 ول یه زن و مرد اتزه ازدواج کرده بودن و چند ات دانشجو؛ طبقه ا 

طبقه دوم که دوات واحد داشت. خونه ما و هس یت اینا بود طبقه سوم دو ات  

 .داشت یکیش خایل اون یکی مه مال س تایش اینا بود   واحد 

جلو در ساخمتون وایسادم در و ابز کردم رفتمی داخل، از مه خدافظی کردی.  

فشم رو از پام کندم انداخمت تو جا کفشی از آ ینه قدی جلو  در و ابز کردم ک 

در نگاهی به خودم انداخمت، موهام انمرتب دور ات دور صورمت رو قاب گرفته  

 .دن بو 

رسی به  پاهام رو دنبال خودم کش یدم، از راهرو کوچیک رد شدم نگاه رس 

لک خونه انداخمت؛ یه نش مین متوسط مربعی شلک مست راستش آ شپزخونه و  

ای هست که هر ابر  مست چپش دو ات ااتق و رسویس هبداش یت، این حصنه 

 .کنن ات اهایل خونه وارد خونه میشن اول از مهه هبم سالم می 

 !ـان مـام  -

زدم ات یکی جواب بده. یکی نیست  صدایی نیومد، عادت داش مت انقدر صدا می 

مغزم    بگه خب انبقه وقیت کیس خونه نیس یک جواب بده؟ بیخیال فکرای تو 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 :دوابره داد زدم 

 !مـامـان  -

انامید از شنیدن جواب راه افتادم مست ااتمق و لباسام رو انمرتب بریون آ وردم  

 .در مکد و قفل کردم نریزن بریون و رفمت رس گاز   و پرت کردم تو مکد، 

 َویی، این دیگه چیه؟  -

 .داد یه چی مثل شری بود رو گاز ویل به شدت بو گندی می 

 .عوق  -

اون یکی قابلمه رو برداش مت که خداروشکر این یکی غذای انسان بود،   در 

مه    فهمم چقدر گرس منه! صدای در اومد، بعدش مااکروین! جون، اتزه دارم می 

 .مامان وارد شد 

 سالم ننه، از صب اتال ) ات حاال ( کجا بودی؟  -

 !مامان: ِپیی خرمایل 

 انموسًا؟  -

نگفمت؟ مهیشه خدا ابید عنی    مامان: صد دفعه گفمت عنی آ دم حرف بزن 

 های رس خیابون ابیش؟ الت 

ولکن تو رو جون ننت! فقط به من بگو این چی بود رو رس گاز که بوش   -

 .نو داره آ دم و بفرس ته اون دنیا چه برسه خوردنش مه قابلیت ای 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 !کمن برای مکر درد و پا درد خوبه مامان: کره حمیل هس دارم آ بش می 

 ! بیار خبوری که خییل گش منه عا عایل حاال یه چزی -

 مامان: دس تات و شس یت؟ 

 !خوامس برم مدرسه، شس متآ ره صبح که می  -

 :کفگری تو دستش رو آ ورد ابال و گفت 

 .شو بشور ات نزدم تو رست   ند بل  -

 .تو مه که واسه مهه مادری واس من ننه جومونگ  -

شت  ساعت چهار و ربع عرص بود که ب حوصهل اب س یت و هس یت ابالی پ 

بوم ساخمتون نشس ته بودی. مثل مهیشه غروب طالیی رنگ خورش ید رو  

 .کردی متاشا می 

 .س یت یه آ هنگ بذار  -

 س تایش: چی بذارم؟ 

 .م ذار ن من می هس یت: صرب ک

هس یت رفت و اب گوشیش برگشت یه آ هنگ گذاشت که ک مونده بود، از  

ع کردی، مسخره  مهنی ابال بپری پاینی. خییل فازش گنگ بود. بلند شدی رشو 

ابزی در آ وردن. هیو وسط دلقک ابزی چشمم خورد به پنجره ساخمتون رو  

خندیدن.  ای هبمون می هبه رویی که دو ات دخرت و یه پرس وایساده بودن های 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

ها اشاره کردم، که اسکوال زدن وضع و متش نج تر کردن. رسیع  رسیع به چبه 

دری زاید شد، به اینجا مه  ق  هاشون به فرار کردن، رفنت داخل. صدای خنده 

 .رس ید 

 .برگش مت داخل 

 .کردیدخاک بررستون، حداقل فرار منی  -

ذارم جای  خودم که می   دوین چه َجوی به وجود اومد، اصن هس یت: تو که منی 

 .ب ویو ابحایل بوده بیمن جع اون پرس و دخرتا می 

 !ها هوس بستین کردم س تایش: چبه 

 ای؟ مگه چبه  -

 ربطی داره؟ س تایش: خفه بیمن چه  

 !هس یت: حبث نکنید برید رسیع بپوش ید بری مه یه چریخ خبوری، مه بستین 

 !بری ها اگر تونس مت سوییچ ماشنی کش مریم اب ماشنی  چبه  -

 .ها: اویک جبنب چبه 

 !مامان تو رو خدا مواظمب، بده دیگه  -

 !مامان: میگم نه بگو چشم نه، نه، نه 

 .د مه ماشنی رو کنیزننی مه خودتون رو داغون می می 

 .ری زود میای خوای بری مهنی رس خیابون می نرتس، جایی که منی  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .مامان: رس خیابون، پیاده مه میشه رفت 

 .اب ماشنی فاز داره میشه ویل  پیاده مه  -

 .کنن مامان: گواهینامه نداری جرمیت می 

 س تایش داره اون میاره  -

 .مترفت مست اکبینت، س یوچ رو بریون کش ید گرفت مس 

 .مامان: بگری مواظب ابش 

 پریدم تو هوا س یوچ رو از چنگش قاپیدم 

 .ـ عاشقمت این هـوا 

اش  پنجره   به شیشه ها رفتمی مست پژو خشک سفید مامان دس یت  اب چبه 

 .کش یدم 

 .س یت نشست ب*غ*ل دس مت، هس یت عقب 

ماشنی روشن کردم، س یت دسش رو برد مست ضبط ماشنی صدای آ هنگ  

 .رو ات تـه برد ابال 

 .کنن گواهینامه مه ندارم هی س یت مکش کن، جرمیم می  -

 .س تایش: بیخیال دخرت، کِیفشو برب

دمون پلیس جلوم گرفت،  روندم، که از شانس ب اب رسعت تو آ زاد راه می 

عینکش زل زد هبم ممن زل زدم هبش اب یه لبخند جلف    افرسه اومد جلو اب اون 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 :گفمت 

 .سالم خس ته نباش ید  -

 .فرمایید پاینی، مدارکتومن بیارید لیس: ممنون بپ 

 .هی وای آ مد بر رسم آ چنه چندمش میشد -

 پلیس: چزیی گفتید؟ 

 شام چزیی شنیدید؟  -

 :ها دم به چبه رو کر رفت؛ ای هبم چشم غره 

 .خوابونن ت بده وگرنه ماشنی می س یت گواهینامه  -

 !س تایش: نیاوردم 

 چیاکر کنمی پس؟  -

 پلیس: چیشد خامن؟ 

 !هیچی اومدم -

 .ها اگه گفت میگم تو خونه جا گذاش متب  -

 !ها: اویک برو پش تتمیچبه 

 .چزی میگم جناب رسگرد، مدارک رو خونه جا گذاش مت  -

  ۱۰خوابونمی، ات شام مدارک رو حتویل پلیس + و می شنی ر ما ما پلیس: پس 

 .تونید ماشنی رو حتویل بگریید بدید بعد از تمکیل روند اداری می 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .منیشه ماشنی و نربید آ خه جاش عوض بشه بد خواب میشه  -

 :ای کرد و گفت خنده 

 .ذاری هبش بد بگذره خیالتون راحت منی  -

*** 

اب لکی ترس و مظلوم منایی به مامان  خونه  شتمی  ساعت پنج و نمی بود که برگ 

 :گفتمی اول لکی رس و صدا راه انداخت، بعدم خشن گفت 

خیهل خب آ ماده شو بری گواهینامه، س تایش رو بگریی به اومن بگمی بیاد ات   -

 !ش میشه این ببیمن چه خایک تو رسم بریزم، وقیت گوش منیدی به حرمف نتیجه 

بس اعالم کرد و رضایت داد بری داخل.    ن آ تش ماما  به الکنرتی که رس یدی، 

زدم و  ها رو دید می چرخیدی، و لوسرت و قاب عکس تو راهرو رس در گم می 

 .اومدم پاینی رفمت ابال و می اب اسرتس می 

دومن  یه مرد جوون اومد مسمتون اب لکی پرونده تو دستش، رسگرد بود منی 

 .اتقش رسهنگ بود هر چی که بود گفت بری تو ا 

 .سالم جناب رسگرد ، خس ته نباش ید  -

 .رسگرد: سالم بفرمایید   جناب 

جواب  ای به صندیل کرد من و س تایشم یه سالم زیر لیب دادی که ب اشاره 

 .موند 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

های من اندوین کردن. ماشنی رو بدون اطالع  مامان: جناب رسگرد این چبه 

اهشون  ه مهر هینام برداشنت بردن بریون که بعدم ماشنی به خاطر اینکه گوا

 .نبوده بردن پارکینگ 

 :س تایش رسش رو آ ورد نزدیک گومش و گفت 

 خاک تو رست کمن مگه نگفیت از مامانت اجازه گرفیت؟  -

آ ره اباب اجازه رو که گرفمت منهتا الان مامامن داره برای تربعه خودش اینارو   -

 .میگه 

 .صاف نشست رس جاش 

کرده  عت صد ات رانندگی می اب رس راه    رسگرد: خامن امحدی، دخرت شام تو آ زاد 

مورد بعدی اینکه هر سه رسنشنی بدون بسنت مکربند امیین تو ماشنی بودن و  

 .کرد آ خرین مورد مه اینکه صدای ضبط ماشنی گوش فلک و کر می 

 .حرمص گرفت از حلن حرف زدنش 

اواًل که رسعمت صد ات نبود و نود پنج ات بود، دومًا حاال من و س یت جلو   -

 .ند نبستمی ویل صندیل عقب که دیگه مکربند نداشت مکرب   بودی 

به اینجا که رس یدم، عنی خودش اب حلن حرص دراری که لبخندم قاطیش بود  

 :گفمت 

 .بری اب هزینه خودمون دکرتگوش فلمک اگر کر شده می  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

صدای خنده به شدت بلند س یت بعدم رسابز جلو در بلند شد مامان چشم و  

ش گرفته  کش ید، رسگرده مه که خنده و نشون می و خط وامس  اومد  ابرو می 

 !بود حریص مه شده بود

اگر    .رسگرد: خامن رانندگی و جاده انقدر پر خطره که شویخ بردار نیست 

هایی  تونید فکرش مه بکنید که چه آ سیب خدای نکرده اتفایق پیش بیاد حیت منی 

ایل هبتون وارد  جاین و چه از نظر م   تون چه از نظر به خودتون و خانواده 

 .میشه 

 .خواست جیغ بکشم از دست این پر حرفیش دمل می 

 :چنگی به موهام زدم 

 خب ابش، حاال ابید چیاکر کنمی؟  -

 :م همم نبود اب امخ گفتهاش اصاًل واسه از اینکه حرف 

دید، بعد از پرداخت جرمیه  می   ۱۰مدارکتون رو حتویل اداره پلیس+  -

 .ید ماشنی رو حتویل بگری تونید می 

 .اوه از فکر اینکه خبوای این مهه اکرو اجنام بدی مه مغزم سوت کش ید 

بعدم بره اکرت بکشه پول واریز کنه،    ۱۰یک حوصهل داره بره اداره پلیس +  -

اتکیس بگریه بره پارکینگ، بگرده ماشنی رو از بنی اون مهه ماشنی قراضه پیدا  

ال ذوب شدن هست و  هاش از گرما در ح یل کنه، بشنی تو ماشیین که صند 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 :نندگی کنه برسه خونه فردامش بره مدرسه! س تایش کنار گومش گفترا

 .خفه شو رسمون رفت  -

گفمت. از لکه پلیسه دود مزید  جعب گایف دادم، مهه اینا رو داش مت بلند می 

 .بریون 

 "های مامامن گرد شده بود از پر حریف من و در اخر "خدای من چشم 

 . مامان نشست پشت فرمون اب مشقت حتویل گرفتمی از اینکه ماشنی رو    بعد 

گوش می و روشن کردم نگاهی به ساعتش انداخمت ساعت هفت شب هست  

 .پس هنوز وقت واسه بستین خوردن بود 

خب مامان دفعه قبل که نشد بری بستین خبوری ایندفعه دیگه بستین رو   -

 !شاخته 

 ؟ بگم عنی آ دم حرف بزن مامان: شاخ دیگه چیه، چند ابر  

 !هی بیخیال ما بزرگ شده این کوچه و خیابونمی -

 :بعدم الت مانند رسم رو گردوندم مست پنجره. س تایش گفت 

 !یکی تو الیت یکی خامن هامشی  -

خواستمی مثال بزنمی از هامشی بدخبت اس تفاده  م گرفت، هر ابر می خنده 

 .کردی می 

 . گذش ته رم از وحید مرادی مه هی دخرت بیخیال هامشی. من دیگه اک  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 . ...س تایش: فازت و

 :خواست حرفش و ادامه بده که چشمش افتاد به مامامن، مامان گفت 

 وحید مرادی دیگه کیه؟  -

 . ...یه الت بزرگ یه رسور یه گدرت و  -

 .مامان: خیهل خوب بسه، حصرا جدیدا خییل پر حرف شدای 

 !دمت گرم، ایمن مادر  -

 .هوایی به جعب م بریون، به م پاینی دس مت رو برد شیشه ماشنی رو کش ید

 .مامان: دستت و بیا داخل خطر داره 

 .ولکن  -

چشامم رو ابز کردم، اب دس مت سعی داش مت هوا رو بگریم یه حلظه چشمم خورد  

به یه چزیی! یه چزی عنی آ دم به رسعت غری قابل تصوری از کنار ماشنی رد  

مامان هیو زد  مه متوجه شده ابشه    شد. جیغ بلندی کش یدم، که انگار س تایش 

 .ز رو ترم 

 وای وای مـامان مـامان دیدی؟  -

 مامان: چیو؟ 

 .یه چی عنی آ دم اب رسعت خییل زایدی از ب*غ*ل ماشنی رد شد  -

 !مامان: من که چزیی ندیدم 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 :زدم انلیدم در حایل که هنوز نفس، نفس می 

 دیدی؟ وای نه چطور ندیدی خییل رسعتش زاید بود هس یت تو مه   -

هیچ فریق نداشت، رو به سفیدی مزید    رت هس یت اب گچ برگش مت عقب صو 

 کرد، پس چطور مامان متوجه نشد؟ مات و صامت نگامه می 

 مامان یعین ندیدی؟  -

 .مامان: شاید خیال کردی 

 .میگی؟ خیال چیه میگم خودم دیدم بیا این س یت گودزیال مه دید   چی  -

 ابید هبت بگم؟ مامان: درست حرف بزن حصرا چند ابر  

 ان من میگم نره تو میگی بدوش؟ مام اه   -

 مامان: چه ربطی داشت؟ 

کمن بعد تو میگی درست  من میگم یه چزی جعیب دیدم که دارم کپ می  -

 حرف بزن؟ 

 .ماشنی رو دوابره روشن کرد. س تایش هنوز تو مهون حالت بود 

 هوی س یت سکته کردی؟ مردی؟ کور شدی؟  -

 !خدا نکنه   مامان: عه این چه حرفیه 

 :حرف اومد و رو به مامان گفت  س تایش به ابالخره  

 !ممن دیدم، خییل چزی جعییب بود -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 :ای ابال انداخت و گفت مامان که توجیه منیشد فقط شونه 

 .هبش فکر نکنید  -

 .بندی نگه داشت جلو بستین 

 .ن: بیاید پاینی تو ماشنی آ ب میشهماما

 !س تایش: ایدت ابشه برای هس یت مه بگریی 

 .آ ره ایدم بیار  -

یت رس یدی خونه، قضیه اون چزی جعیب غریب رو که به هس یت گفتمی اول  قو 

ذاری ویل بعد شک کرد. اومن مثل  ابور نکرد، فکر کرد داری رساکرش می 

 !ت اناکر کنه تونستونست ابور کنه نه می مامان نه می 

 .ها هیچی هبرت از گوش دادن یه آ هنگ توپ نیس هی بیخیال چبه  -

 !دم قدمییه   گای تومه که مهش از هس یت: اره مهنی آ هن 

های  تر از آ هنگ قدمییه که ابشه چه ربطی داره همم متنشه که خییل قش نگ  -

 .امروزیه 

جیغ کنه جو  س تایش: خیهل خب حاال اون المصب و روشن کن، یمک جیغ 

 .عوض بشه 

 .کنه س تایش دستش رو برد ابال مثاًل داره دعا می 

  دو تن از ایران اب وفای خل و چمل رو س تایش: از خداوند عامل تقاضای شفای  
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 !دارم. بگید الهیی آ منی

 :خورد زدمیش. کنار کش یدم گفمتاب هس یت پریدم رو رسش ات می 

 .من تش منه یکی آ ب بیاره  -

 هس یت: مگه نوکرتمی؟ 

 .گی ای بگی ن -

 :هس یت زد پس لکم 

 !تو چقدر دیگه تنبیل -

 !مهیین که هست، ابید بسوزی و بسازی -

کمن که چی   الان دارم مامانت و درک می ر ســرت یعین هس یت: خاک ب 

 !کشه از دستتمی 

 کشه؟ چی می  -

 .هس یت: گمشو خرف 

 .س یت بپر یه لیوان آ ب بیار  -

بپر انشاهلل دست خدا    س تایش: والا من که ابل ندارم، هس یت تو که الکغی 

 !و اهل بیت پس لکت 

 .هس یت: من منریم 

 به هجمن خودم مریم  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

اتریک شده لک آ شپزخونه اتریک بود. المپ و  نه چون هوا   تو آ شپزخو رفمت 

خوردم که  روشن نکردم، یه راست رفمت رس خیچال. داش مت اب بطری آ ب می 

 دم حس کردم یکی پشت رسمه! کپ کردم، مهوجنا سکته انقص رو ز 

خونه واسه حتویل لباس فرمش. آ ب حممک پرید تو گلوم به  مامان که رفته خیاط 

 .خوان اذیمت کنن هسنت می   هامتً چبه ه افتادم. حرسف 

کردم مه صدای نفس هاش رو. امیدوار بودم وقیت  ش رو حس می مه سایه 

رو بشم! آ روم  ی س یت ای هس یت روبه ی غرق در خنده گردم عقب اب چهره برمی 

برگش مت اما چزیی نبود، قلمب اومد تو دهمن. یه جیغ خییل بلند از ته قلمب  

ها داخلش بودن. س یت و هس یت هر دو  ه ااتیق که چب ر کردم مست کش یدم فرا 

 .زده اومدن جلو در ااتق وحشت 

 س تایش: هو گوساهل چته؟ 

 :هس یت اب نگراین پرس ید 

 چرا جیغ زدی؟  -

به خدا دیدم به خدا خودم دیدم یکی تو آ شپزخونه پشت رسم وایساده بود،   -

 .ش رو دیدم هاش رو شنیدم مه سایه مه صدای نفس 

 شدی؟ یگی دیوونه  م  هس یت: چی 

 .نه، نه، نه به خدا دروغ منیگم  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 هس یت: بری ببینمی چی بوده؟ 

 .ها رو روشن کنید س تایش: اول مهه برق 

 !انپدید بشه  نه ممکنه تو روش نایی -

 تریس تو اتریکی بری؟ هس یت: مادمازل تو منی 

 !چرا  -

 .شو   س تایش: خب پس سایلنت 

 .ای به حلنش رفمت غره چشم 

ها یه چی بگریید دستتون اگر محهل کرد ما  ، چبه تو چپه نکن خیهل خب چشام -

 .مه محهل کنمی 

 بیین؟ ها. فیمل جنگی زاید می س تایش: زایدی تو فازی 

 ره؟ چه ربطی دا  -

س تایش: اگر خبواد خفتت کنه تو یه اثنیه اجنام میده جوری که حیت فرصت  

 .عی هست دوین طرف انمر چشم هبم زدن مه نداری، مگه منی 

 رساکر خامن این اطالعات رو از کجا آ ورده؟  اِ  -

 !س تایش: از تو چشامی دوستت 

 .هس یت: اه خفه ش ید دیگه هر یک مه بوده اب رسوصدای شام رفته 

رف میوه رو خایل کرد رو مزی ظرف خایل رو حالت تدافعی گرفت  س تایش ظ 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

د یه  دستش. هس یت یه ابلشت گرفت تو دستش ممن که چزیی به ذهمن نرس ی 

 .برداش متابلشت 

 !س تایش: خاک بر اون رستون کنن واقعاً 

 یعین انتظار دارید طرف اب ابلشت از حال بره؟ 

 .هس یت: چزیی نیس خو 

 بزرگی هیچی پیدا منیشه؟   س تایش: تو این خونه به این

 .بیین پیدا نشد تو مه خفه شو حاال که می  -

ر  د دست به مک هر سه اب مه حرکت کردی مست آ شپزخونه ویل هیچی نبو 

 .ادم راست وایس

 !ها چزیی که نیست هس یت: ب 

 تونه رفته ابشه؟ س تایش: کجا می 

 هس یت: من و ایس تگاه گرفتید؟ 

ابمش صبح که دروغ نگفمت س تایش مه    نه به قرآ ن، حاال الان دروغ گفته  -

 .دید 

 !هس یت: پس انگار فقط من شانس دیدنش رو ندارم 

 .اد رساغ تو دفعه بعد بی گمی  س تایش: خیهل خب گریه نکن، می 

 !زنه از رسمون مه زایدیه هس یت: نه خییل ممنون مهون که به شام رس می 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .: فردا امتحان جغدی )جغرافیا( داری س تایش 

 خو که چی؟  -

 !س تایش: چیاکر کنمی؟ نه درس خوندی نه تقلب نوشتمی

درس    ها بیاید مهنی حاال ات وقت هست بش ینمی تقلب بنویس می ما که هس یت: ب 

 .یس میخبون ن 

 جعب دانشمندی! یک کشف کردی ما اهل درس خوندن نیس می؟  -

 .یت: رش و ور نگو خواهشاً هس 

شون داش ته بودم زل زدم به چهره خامن  آ لود که به زور نگه اب چشامی خواب 

کرد. س تایش جلوم نشس ته بود،  ها رو پخش می که عنی طلباکرا داشت برگه 

د. گرم بود گوشه  مهرامون بو   و اکغذ تقلبهس یت پشت رسم هر کدام دو کیل 

گه رو جلوم گذاشت یه نگاه رسرسی به  ام رو تکون دادم ات اینکه بر مقنعه 

 .سوالا انداخمت 

 خامن اینا دیگه چیه؟ مطمئین سوال از کتاب جغرایف در آ وردی؟  -

 .خامن: ِسار ساکت شو نظم جلسه رو هبم نزن 

 .اویک -

چزیایی نوش ته ابش می.  ا مه مهچنی  حیت تو تقلبخدا اینا دیگه چیه ایدم منیاد 

 !پوف 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 سیس ، سیس هس یت؟  -

 هوم؟   س تایش: 

 فهمی؟ هیچی می  -

 س تایش: وایسا یه چنداتش رو نوش مت 

 .برگه من بگری بنویس  -

 .س تایش: خیهل خب دهنت ببند 

 زنه؟ خامن: خامنا اوجنا چه خربه؟ یک داره حرف می 

رده. ابروهاش  ش تغیری ک امروز قیافه نمی نگاهی به پری کفتار انداخمت، چقد 

اش نه ده سانیت! مانتو شلوار  تر و رنگی شده، لبش رسخ و کفش پ  انزک 

 .صوریت، شت پلنگ صوریت رو ابش 

ها رو نصفه نمیه جواب دادم،  یمک به برگه جلوم نگاه کردم یه چند ات از سوال 

ه رو  برگه رو جوری که جلب توجه نکنه گرفمت عقب مست هس یت رسیع برگ 

گرفمت! س تایش برگشو داد مست عقب ممن برگه س تایش و  ش رو  برگه   دادم و 

 برگه هس یت عوض کردم. هر کدام یه چی نوش ته بودی و معال تقلبا به هیچ  اب 

دردی خنورد. بیخیال از اینکه قراره نتیجه چی بشه برگه رو که اب رش و  

 .های هس یت و س تایش پر شده بود حتویل دادم ور 

 . سالن دم مست خرویج راه افتا 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

هر وقت این    ، خریه شدم به در سالن ات رو نمیکت زیر درخت اکج نشس مت 

 .دو ات جلبک اومدن بری خونه 

 هی خدا یک میشه امتحاانی ما مه متوم بشه خالص بش می؟  -

 :صدای نرگس چندش ترین دخرت مدرسه از پشت رسم اومد 

 هه خامن کجای اکری اتزه رشوع شده  -

 ر بود و کنکو  اانی پاایین منظورش امتح

واسه خر خوین مثه تو شاید اینجا اتزه رشوع اکر ابشه اما واسه ما اینجا   -

 !ی اس یا مه چندان همم نیست ی هبرتین دانشگاه قاره که هیچ حیت ورود 

ی گندش بریون مزید. نگامه کش یده شد مست دستش که مشت  دود از لکه 

 :شده بود 

 رتیک؟ چیه خامن خامنا؟ چرا داری می -

 .شو خفه    نرگس: 

 !شو بکش کنار حست نیس  سایلنت  -

خرته پرو  مهون موقع هس یت و س تایش مه رس رس یدن اوان مه عنی من از این د 

 .اومد، خمصوصًا س تایش که قبال بدجور اب مه حبث داشنت و لوس بدشون می 

 .س تایش: اوه ببنی یک اینجاست، ابد آ مد و بوی فاضالب آ ورد 

ش دادی ات قش نگ  د از معد کشمون بلند شصدای خنده هر سه ات
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 ؛ها بسوزه 

لن  میگم نری )نرگس( جون نظرت چیه یمک رژی بگریی حداقل از در سا  -

 مدرسه بتوین بری داخل؟ 

 .دوابره هر سه اتمون زدی زیر خنده 

نرگس: خفه ش ید بیمن اباب شام یه مشت حامل بدخبت گدا هستید که ات مهنی  

 .ولتون کردن جا مه از رس دلسوزی قب 

هامون مجع شد، به هرسه اتمون برخورد. مثل این فیلام مهزمان از جا  خنده 

 .بلند شدی. امخی کردی 

 گفیت؟ یگه چی؟ می خب د -

 .هس یت: یه ابر دیگه تکرار کن چه زری زدی 

 .انگار که ترس ید رسیع گمشو ابابیی زیر ل*ب گفت و ازمون دور شد 

  تریسزمون می که عنی سگ ا هس یت: یکی نیس هبش بگه خب سگ تو  

 !زین کین زر مفت می غلط می 

 .خواد یه جا گریش بندازم س تایش: خییل دمل می 

 !بیاید بری دور دور هی چبا بیخیال  -

 هس یت: کجا بری؟ 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 اکفه خوبه؟  -

 !س تایش: نه

 خربت پس کجا بری؟  -

 .هس یت: سیامن 

 س تایش: به نظرت الان دیگه وقت میشه؟ 

 .نه  -

 .رک هس یت: بری پا 

 ودشه پارک آ ره خ ایول   -

 .ول بری سوار چرخ و فلک بش میس تایش: اخ جون، پارک چبا ا 

هر چند این موقع روز رفنت به پارک عنی دلقک ابزی وسط جملس عزا   -

 .مونه ویل اشاکل نداره بزن بری می 

 .اتکیس گرفتمی راه افتادی مست شهر ابزی

.  ورودی پارک   دویدی مست   ای که به آ ب رس یده ابشه ات رس یدی عنی تش نه 

مون بود. جلو نگهباین وایسادی دفعه  باس مدرسه ی این چزیا ل تر از مهه ضایع 

 !کردم نش ناسه قبل پیچونده بودی پول رو نداده بودی، خدا خدا می 

 هس یت: سالم آ قا سه ات بلیط واسه چرخ و فلک 

گه »آ خه  طرف یه نگاهی هبمون انداخت که حس کردم داره اب نگاهش هبم می
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

حلظه حوامس پرت شد که   ع روز مه وقت پارک اومدنه؟« یه فند این موق گوس 

 :این فکر فقط تو خیامله، رو به نگهبان غریدم 

 !گوسفند خودیت -

 نگهبان: بهل؟ 

 !اوه چی گفمت؟ 

 هیچی اب شام نبودم  -

هس یت و س تایش نگاهی هبم انداخنت رسی به نشونه چیه؟ تکون دادم.  

 :فت  انداخت، گای ابال س تایش شونه 

 .فکر کمن واقعا حصرا دیوونه شده  -

ه یه جور میگی انگار فقط من بودم که دیروز تو جاده یه چزی جعیب  ع  -

 .غریب دیدم 

س تایش: ببنی حصرا ما توجهییی واسه چزیی که دیدی نداری پس بیخیال بیا  

 !دیگه در موردش حرف نزنمی 

 کین؟ داری از جواب دادن فرار می  -

 .زنید ی گه چقد زر م خفه ش ید دی  هس یت: اه 

مه نشستمی، هر چند اصال این موقع روز کیفی    هر سه اتمون ب*غ*ل دست 

 .داد اما هبرت از هیچی بود منی 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .هیجانش، مثه هیجاین که تو شب داره نیست -

 .ت رو ببند کمن گاهل دومن ویل هبت پیش هناد می هس یت: می 

 :ون گرفت مکشی رو ازم  حرکت انگهاین چرخ و فلک فرصت هر گونه کش 

 !س تایش: ای قرآ ن ممد 

 ممد کیه دیه؟ هن؟ قران   -

 .افتمی هس یت: وای الان می 

 .مرغ هل میشی اون پاینی افیت عنی ختم خب بدرک می  -

 .هس یت: وای نگو 

حرکت که تندتر شد، ممن خفه شدم هر سه دس تامون رو حممک دوره میهل  

ب  قطعًا اگر ش جیغ نکشم،    هام رو بس مت سعی کردم جلومون گره زدی. چشم 

بیشرت بشه اما الان عنی اسکوال این وقت روز  کش یدم ات هیجامن  بود جیغ می 

بلند شدی اومدی اینجا خییل ضایع میشه. افرادی که سوار چرخ و فلک  

شک گومش کر  شده بودن زاید نبود اما مهون چند نفر انقدر جیغ زدن که ب 

دی امتحان  تمی فقط اوم هممی که داش شد. امروز به خاطر جلسه و امتحان  

 . اومدی اینجا دادی و رفتمی. یعین 

هام  رفت، تلوتلو خوردم هیو افتادم رو دوات زانو پیاده که شدم رسم گیج می 

 .هس یت و س تایش مه دست مکی از من نداشنت 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .هام هبم پیچید انموسا روده  -

 !از ته حلقم میاد، تو دهمن کمن یه چی داره  س تایش: حس می 

 .رست کنن، حاال رو ما ابال نیاری ک بر اون  خا   هس یت: 

 .ای بود س تایش: نه، نه از اون چزیا منظورم چزی دیگه 

 .بسه یکی بره یه چی بگریه بیاره من خبورم گش منه  -

 .هس یت: ممن گش منه! س تایش اکر خودته برو یه چی بگری بیا 

 .بعد دس تور بدید س تایش: صرب کنید حامل جا بیاد  

 !عفریته  -

 یک هیس؟   س تایش: اب 

 .گـشـنـمه  -

 .مون رو بردی س تایش: اکرد، خبوره به اون شمکت آ برو 

 به درک بلند شو  -

 س تایش: چی بگریم؟ 

 !هس یت: ساندوی 

 .یه ده هزاری تو جیمب بود گرفمت مستش 

 .بیا بگری  -

 .خواد خودم دارم س تایش: منی 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 !شرت داش ته ابیشداری که داری ایمن بگری بی  -

 دقه میدی؟ س تایش: ص

 .اره  -

 :لگدی به پام زد که درد ات مغز اس تخومن رفت 

 .خدا لعنتت کنه به درک برو مبری -

 !کین؟هس یت: چته داد و بیداد می 

 .مات نگاهش کردم بعدم حممک زدم تو ابزوش 

 .ک چرت و پرت بگو  -

 .ترابدی! اون و که منیگن هس یت: عه، عه تو چقد ب 

 .قطع شد  ی پشت رسمون ادخرت عشوه مه حرفش اب قهقه یه دس ته  ادا

 بیا حتویل بگری خامن آ برو گذاش یت وامسون؟  -

 .هس یت: به من چه اصن پاشو بری 

 اره بری که اگه نری چیاکر کنمی؟  -

 !ون دخرته بنی راه چشمم خورد به مه 

 هی هس یت اوجنا رو ابش مهون دخرته  -

 !هس یت: عه آ ره، مهون که اب شوهرش بود 

 .دوستش بوده   شوهرش نبود که  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 دوین دانشمند؟ هس یت: تو از کجا می 

 .حلقه دستش نیس  -

 .هس یت: اوه چه دقیق! اباب اکشف، عامل 

 .زنه چقد زر می  -

ی به خوردن. هس یت به  ها رشوع کرد ساندوی رو که گرفتمی عنی حقطی زده 

 .رسفه افتاد، دس مت رو بردم پشتش حممک کوبیدم 

 .گریه یواش اباب کیس که ازت منی  -

 کمن؟ چی فکر می دوین به    س تایش: می 

 کین؟ مگه تو مه فکر می  -

 .س تایش: فرض کن آ ره 

 خب؟  -

 !کمن یکی کنارمون هستس تایش: اینکه الان حس می 

 :و نگاهی انداخت هس یت رسش رو برگردوند عقب بعدم جل 

 !کیس نیست که  -

 !گوش نده این قاط زده دخرته اسکول  -

 نه؟   اط زده بودی س تایش: پس حمت دیروز تو مه ق 

 .نه  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 کمن؟ هس یت: جعیب شد، پس چرا من هیچی حس منی 

 .فهمیتو که الًک از تو ابغ دری، چزیی رو منی  -

 !ترین آ دم دنیاست هس یت: یه جور میگه انگار خودش ریزبنی 

*** 

 .به خونه که رس یدی

 تون چیه؟ ها برانمه هس یت: چبه 

 در مورد چی؟  -

 .هس یت: عرص 

انمه چیدی ببنی چه گندی ابال  دیروز که بر ال عشقم یه  س تایش: اوه بیخی

 .آ وردی 

اوم میگم درس دفاعی مه ابید یه حتقیق راجع این دخرته س یبیلو که تو کتاب   -

 .کردی بود می 

 و؟ س تایش: کدام س یبیل 

 مگه چندات س یبیلو تو کتاب بود؟  -

 .س تایش: پنج شیش ات 

 .وچارش چپ بود اه ولکن دیه آ قا مهون که چشم -

 .ل بگو منظورت بز پریه ا مهون او س تایش: اه 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 بز پری؟  -

 :صدای داد بلندی از خونه مهون اتزه عروس دومادا اومد 

 .گمشو بریون از خونه من -

 :بعدم گریه س تاره زن سعید 

 !عید تو رو خدا بذار توضیح بدم اشتباه فهمیدی سعید س  -

 .رو توضیح بدی خودم اب چشم خودم دیدم سعید: چی  

داد اومد ما مه رسیع رفتمی ابالی  شدنش می شون از ابز  ر واحد که ن صدای د 

ها از ابال پاینی رو نگاه کردی، سعید اب یه شلوارک و کت و پریهن سفید،  پهل 

 س تاره مه اب یه اتپ کواته اومدن بریون 

 !هیس بذار بیمن چی میشه -

 :زی کردم دوابره گوشام رو ت

ه ابابت  چی رو به نن  مریم مهه  ای خودت مریی تقاضای طالق میدی ای  -

 .میگم 

 .ها انگار قضیه خییل جدیه اوم بیاید بری س تاره جخالت نکشه اوه چبه  -

 س تایش: از چی جخالت بکشه؟  -

 .حاال هر چی بیا بری قضاوت نکن -

 !س تایش: اوه خامن معتقد و ابش -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .م هس یت: اب س یت موافق -

 .پس هر دوتون یه راست برید تو حلق خر  -

ر واحد رو ابز کردم بوی قورمه سزبی که به  ت خومنون د عدم، رفمت مس ب

مشامم رس ید مهه چزی از ذهمن پاک شد. از مهون جلو در چشامم رو بس مت بو  

 .کش یدم. تو حس و حال بودم که هیو اب لکه خوردم به س تون وسط خونه 

 .آ خ  -

 .د بریون مامان از محوم اوم

 مامان: چته؟  -

 .سالم  -

 چه خربته؟ یمک السالم  مامان: عل  -

 .س تون من و ندید خورد تو رسم  -

 !مامان: احلق که س تومن تو رو ندید  -

 .رفمت تو ااتمق که فریق اب جنگل نداشت وسط ااتق وایسادم یه آ انلزی کردم 

دن  کتاب و دفرتام مثه اکسژین که تو لک هوا پخشه تو ااتق پخش بو  -

بود و در    ن مچاهل شدهتو در ابلک  صندیل اکمپیوترم وسط ااتق افتاده بود پتو

ش  اخر قاب عکس ابابیمی! دمل براش تنگ شده، ویل اون رسش اب زن و چبه 

گرمه! چند سال پیش وقیت که ده، دوازده سامل بود، از مامان طالق عاطفی  
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

ش اب  جبار خانواده ش ازدواج کرد. چون به ا گرفت و رفت اب زن مورد عالقه 

شد، حاال مه گاهی از روزا  دواج دومش ن یس خمالف از مامامن ازدواج کرده بود ک 

ش داری. یه دخرت  هبمون رس مزید و رابطه نسبتًا خوب اب خودش و خانواده 

پونزده ساهل داره و یه پرس هشت ساهل. رو شمکم دراز کش یدم رسم به  

 .دم ات ابالخره خوامب برد ابلشت رس ید یمکم لکنجار رفمت، وول خور 

 *** 

 حرا صـحرا چن صـمامان: حصرا،  

 هوم  -

مامان: بلند شو ببیمن انهار که خنوردی ایمن وضعه ااتقته امتحامن که داری بلند  

 .شو 

 .مخیهل خب برو اومد  -

مامان: کجا بیای؟ بلند شو ااتقت و متزی کن بعدم بشنی رس درس و مشت  

 .ت افتضاح بشه وای به حالت منره 

 .ابش  -

 .پرید   خواب از لکم م ویل دیگه  بعد از رفنت مامان یمک دیگه خوابید 

هوف حاال من ات یک بشیمن ویندوزم ابال بیاد؟! این ااتق به این کثیفی رو من   -

 ابید متزی کمن؟ 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

*** 

ها رو مرتب کردم.  یک ساعت و نمی گذشت ات ااتق رو متزی کردم متام وس یهل 

 .از ااتق اومدم بریون 

 !مـامـان  -

 مامان: بهل؟ 

 !من گش منه  -

 .ور ی ظهر رو خبمامان: غذا 

 .خب تو بیار ات من خبورم  -

 .مامان: دس مت بنده 

 .مهون موقع صدای زنگ واحدمون اومد -

 .احمتاًل هس یت و س تایش هسنت   مامان: حصرا برو ببنی کیه 

 ال اهل للا اینا ابید دامئ اینجا پالس ابشن؟  -

 .مامان: برو نگو زش ته دخرت  -

کواته   ن اتپ صوریت هست، اب مهو به خیال اینکه س تایش ای هس یت پشت در  

 .و شلوارک قرمز رفمت دم در، در و ابز کردم 

سه تو دستش جلو در  ای وای خاک عامل این دیگه کیه یه مرد جوون اب یه اک 

 .زنه رسیع خودم رو کش یدم پشت در وایساده من و دید می 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 سالم بفرمایید؟  -

ی واسه  و اجاره کرد مرِد: سالم ما اتزه اومدی اینجا طبقه سوم واحد دوم ر 

 !ایی آ ش آ وردم آ ش ن

 .مونه، صورت رسخ و لکی جوش ش عنی آ نرشیل می قیافه 

 !آ ها خوب اکری کردی بده من  -

ظه از حریف که زدم پش میون شدم اون پرسه مه از خنده غش کرده بود  یه حل

ها دستشون رو گرفنت جلو دهنشون  هس یت و س تایش رو دیدم تو ابالی پهل 

 خندن می 

 محت کش یدی؟ ممنون چرا ز چزیه خییل    اوم  -

 :اب صدایی که هنوز رگه های خنده توش مشهود بود گفت

 .نه زمحیت نبود -

اها خب معلوم یه آ ش پخنت که دیگه زمحت نداره! دوابره دستش رو   -

 .مشت کرد رو دیوار خندید 

 !ای رو آ ب خبندی تو  -

 ؟ مرِد: بــــهل 

 هـــــان؟  -

 .بر رست فهمید خاک    وای یین فهمید؟ معلومه که 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 . ...هیچی اب شام نبودم، بفرما داخل  -

یه حلظه از این دعوت هیویمی جا خورد و جا خوردم بعد رسیع حرمف رو عوض  

 .کردم 

 .نه مبون الان ظرفت و میارم  -

 .دیگه از خنده کبود شده بود 

 .مرِد: الزم نیست 

 س تایش و هس یت مه رسیع در رفنت بعدم رفت ابال،  

نداری حمتً ابید جلو یه مشت عقب  د، شانس که ز کجا سزب شاین دیگه ا 

 افتاده گاف بدی. برگش مت داخل 

 مامان: یک بود؟ 

دومن یکی اومد گفت اتزه اومدن طبقه ابال خودمومن هسنت، یه اکسه آ ش  منی  -

 .شفته شده آ ورد 

ت از تو اکبینت ابالیی بردار بریز  مامان: ظرف و خایل کن بشور یمک شالک

 .ش برب بده هب   داخلش 

 عه امر دیگه؟  -

 :ای هبم رفت که ممن ظرف و گذاش مت رو اپن چشم غره 

 !شورم، نه جایی مریمخورم نه ظریف می من نه آ ش می  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 بیین دس مت بنده؟ مامان: مگه منی 

 .خب بندش و ابز کن  -

 مامان: تو مگه گشنت نبود؟ 

 .نه سری شدم  -

جاکوی  یمک رفع کن  رف بردن برم ای تو ذهمن خورد، به هبانه ظ ه حلظه جرقه ی 

 .کمن 

 گش من شد، میگم شالکات کجاست؟  -

 .ها هست مامان: تو مهنی اکبیت که سفره 

 .اوکیه مامی  -

چند قاشق از آ ش رو تند تند خوردم که شک ندارم از اول حلقم ات ته معدم  

پاک کردم، یمک فوت کردم داخلش  سوخید. ظرف رو رسیع شس مت اب لباس تمن  

عدم لباس مناس یب پوش یدم یه شال  عایل شد. ب  رخیمت توش و بعد شالکت  

 ؛گیپور انداخمت رو رسم 

ها رفمت ابال، صدایی جز صدای س تایش که مثه مهیشه داشت  آ روم از پهل 

رس ید. رفمت جلو در واحدشون، زنگ رو  دلقک ابزی در میاورد به گوش منی 

ب در  روهای انمرت بعد یه خامن تپل قد کواته صورت س یاه و اب زدم چند حلظه  

 :کرد و ابز  
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .سالم خامن خوش اومدید به اینجا ممنون اببت آ ش بفرمایید ظرفش  -

ای اب یه شلوار جنی  کمن یه اتپ بندی سورمه حاال که به لباسش نگاه می 

 .تنشه، که اصال هبش منیاد 

 .داشت بفرما داخل : سالم خوشگل خامن، ممنون قابیل ن خامنِ 

 .شمخییل ممنون مزامح منی  -

 امست رو بدومن؟   تومن می خامِن: 

 .حصرا  -

 خامِن: چه امس قش نگی داری حصرا خامن 

 .کنمیممن منریه هس مت، اب برادرم همرداد و مادرم اینجا زندگی می 

 !آ ها به سالمیت  -

 .چزی زایدی دس تگریم نشد ویل مهیمن غنمیته 

 

*** 

ور چسبیده  چند روزی میشد که به خاطر امتحاانت پاایین هر سه اتمون بز 

خوندن. هر سه اتی ما رش ته معامری رو انتخاب کرده بودی،   ودی به درس ب 

رمون  مونده بودم حاال چطوری ابید کنکور امتحان بدی؟ ما که تو طول مع

رس مجع مهش چند ابری بیشرت درس خنوندی! رو ختت دراز کش یده بودم  
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .روم پاهام رو زده بودم به دیوار روبه 

کنه، چند دقیقه بعد  ابز می   ان خونه هست نه اومد مام صدای زنگ در خو 

صدای احوال پریس اومد که خییل خوب تونس مت صدای اباب و الهام رو  

و دیدم که نشس ته بود الهام کنارش سامنه و  تشخیص بدم. رفمت بریون اباب ر 

 .رو تلوزیون نشس ته بودن سینا مه روبه 

 .سالم  -

 اباب: سالم حصرا خامن گمل 

شدم.  وقیت اباب رو اب الهام دیدم، انراحت می اولنی ابر    برخورد برایخییل هبم  

توجه به ما رسش گرم کس  مردم بعد این ب من داش مت از دلتنگی این مرد می 

ای بود. خییل رس س نگنی یمک حرف زدی که بعد هبانه درس رو آ وردم  دیگه 

که جدی و  رسیع اومدم تو ااتمق. الهام یه زن همربون هست برعکس مامامن  

 !قه رور و بداخالمغ 

 .ابابمم یه مرد خییل شویخ هست

خواست رس به تن الهام ابشه. اب مامان  حساب دخلور شده بودم، اصال دمل منی 

ای قبول بشم مامان مریه شریاز.  ودم، اگر دانشگاه شهر دیگه حصبت کرده ب 

رت و  خونه اباب بزرگم شریاز هست، اینجوری دیگه مامان تهنا نیست. یمک چ 

 .وندم بعدم پرتش کردم گوشه ااتق ی کتاب رو خ ها پرت 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

ال ما سه ات فقط اکرمون  چند روزی گذشت و امتحاان رشوع شده بود حا 

شده بود درس خوندن، امروز آ خرین امتحان رو دادی و من و س تایش و  

 .هس یت اب مه راهی بستین فرویش شدی 

و نکته و  ین مهه درس  هس یت: آ خیش متوم شد راحت شدی مکرمون زیر ابر ا

 .وه مخ شد جز 

 آ یخ دیسکت نزنه بریون؟ آ یخ  -

ران مغز خودت ابش که جز خاکسرت  هس یت: شام نگران دیسک من نباش، نگ 

 .چزیی ازش منونده 

 .نه اینکه مغز تو شکوفه کرده قراره چند وقت دیگه مه میوه بده  -

  وامس بود که هر سه به حرمف خندیدی اب مه خواستمی از خیابون رد بش می، ح 

هست خیابون مه خییل خلوت بود، مهینکه به وسط خیابون  چراغ قرمز  

 .ین بعدم درد شدیدی تو ساق پام و مکرم پیچید رس یدی صدای بوق ماشی 

شیین پشت  کین می آ خ مرتیکه خر تو که بدل نییس رانندگی کین غلط می  -

 .فرمون 

اوم نه ابو  ذاب بود... فورًا مهه دورمون مجع شدن، راننده که یه مرد خییل ج 

کجاش جذابه؟ من رسم پاینی بود کفش و شلوارش رو دیدم فکر کردم جذابه.  

کرد.  کردم اومن مخ شده بود پام رو چک می ایل که واقعا از درد انهل می در ح 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

گفنت. آ انلزیش کردم، قد خییل بلند بدن  هس یت و س تایش مه انِسا می 

شکی  رشت م یر یتستش که از ز ورزشاکری ریش خییل بلند اب خالکوب د 

 .رنگش مشخص بود چشامی رنگی و بیین کش یده صورت پر از زمخ 

 وبه؟ مرِد: حالت خ 

کرد بشیمن اینجا تو رو دید بزنـ...  آ خ خب آ دم اگر حامل خوب بود دمل درد می  -

 اوم یعین بشیمن اینجا مردم دیدم بزنن؟ 

 .مرِد: شامره وادلینت رو بده ات هبشون اطالع بدم 

خوای ننه ابابش رو نگران  و زدی هبش بعد می رتیکه گاو ت تایش: هوع م س  

 کین؟ 

دی  که حصرا رو بربی بامیرس تان ما مه قول می هس یت: الان وضیفه تو هست  

به مامانش چزیی نگمی وگرنه به جرم دست فرمون ب اس تعدادت ابید یه چند  

 !ماهی رو ترشیف بربی زندون 

 :ی  نگاهش کرد مرده رشوع کرد به خندیدن ما مه

 .شام خییل ابحالید  -

 !دونمیما: خودمون می 

ت زیر پام اون یکی دستش رو مه  بعد هیو انگهاین مخ شد، دستش رو انداخ 

 :گذاشت پشت مکرم بلندم کرد رفت مست ماشنی گفت 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .دخرتا در ماشنی رو ابز کنید  -

 .ها سفید شدهماشنی شایس بلند مشکی بود که به لطف گنجشک 

گذاشت رو صندیل؛ س تایش و هس یت مه  ز کرد من و  ر عقب رو ابس تایش د 

 .نشسنت ب*غ*ل دس مت 

 ه؟ کن هس یت: کجات درد می 

 مکرم و پام  -

شد؟ مکرش شکست پاهاش خرد شد این دیگه اون    هس یت: آ خ دیدی چی 

 .آ دم سابق منیشه این دیگه فلج میشه 

 .بعدم س تایش رشوع کرد به صورت منایشی گریه کردن 

ورت بگردم، آ یخ بمب از مهنی حاال تو جوونیت  هیی د س تایش: آ یخ رفیقم ال 

 .قراره بدخبت و س یاه خبت بشی 

 .مشت حممکی به ابزوی س تایش زدم 

 !خفه شو دیگه، چقدر چرند میگی -

 .بعدم رو کردم مست راننده که داشت از خنده فرمون رو گاز مزید 

 جناب امس رشیفتون رو بفرمایید؟  -

 .حمسن: حمسن حبییب 

 .آ ش ناییتون جناب حبییب   از هس یت: بدخبتمی 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 حمسن: اوه، چرا؟ 

 !: چرا نداره که خب تو موقع آ شانییت زدی رفیق ما رو انقص کردی س تایش 

 .آ خ  -

 .(هس یت: آ خ بمب چت شد رودوی بلورم )فرزند عزیزم 

نگاهی هبش انداخمت ک مونده بود از حلنش برتک. حمسن نگاهی به عقب  

 :انداخت و گفت 

 ن چیه؟ مستو خب شام نگفتید ا  -

 !س تایش: خملص شوما س تایش 

 اب خنده رسی تکون داد و به هس یت نگاهی انداخت 

 .هس یت: جلوتو به پا مار و مه نفرس یت تو ابقالیا! ممن هس یت 

 :ممن ب حوصهل گفمت

 !حصرا  -

 های قش نگی، الکس چندم هستید شام؟ حمسن: چه امس 

 .دیپمل رو گرفتمی رفت  -

 .حمسن: او ابریالک 

 .یواش مریی داش بپیچ برش ما اکر و زندگی داری قدر  هس یت: چ

 .حمسن: به چشم
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

یمک رسعتش رو زاید کرد، بعدم یه آ هنگ حال هبم زن گذاشت که اگر چاره  

های محریا! ابو درس ته گفنت  آ وردم. آ هنگ داش مت، مهوجنا کف ماشنی ابال می 

یپ و  ین ت آ هنگ قدمیی هبرت از الانیه ویل نه دیگه در این حد که بری اب ا 

 .قیافه و رس و وضع محریا گوش کین

 خداای دمت گرم ایمن آ دمه؟ 

 !مون مه پرید س تایش: برانمه 

 ای؟ حبییب: چه برانمه 

 :ات خواس مت بگم به تو چه هس یت گفت 

 .ـ بستین 

 .خاک تو رست الان میگه چقد اینا دیگه گدا هسنت 

 .ری بیخیال پای من واجب تره عرص می  -

 ه ندارید؟ تان مریی مشلکی ک حبییب: بعد بامیرس  

 س تایش: نه ابو چه مشلکی فقط شام اکر و زندگی ندارید؟ 

 .حبییب: نه 

شت مای گاد! این دیگه چه نوعشه، انگار چهارابر جک گفتمی خندیده به  

 .ش خوش اومده مزاق 

 هس یت: یه سوال دیگه بپرمس؟ 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .حبییب: شام صدات بپرس 

 هس یت: شغلتون چیه؟ 

 .ی صادرایت حبییب: مدیریت اکالها 

 .س تایش: اوی شت مای ماماین

 خونید؟ حبییب: شام چی می 

 .هوا رساین به پرندگان آ سامین  -

 :مهه خنده کواتهی کردن، هس یت گفت 

 !معامری -

 حبییب: هر سه اتتون؟ 

یش: اره من هر سه اتمون از چبگی ات مهنی الان اب مه بودی هر اکری مه  س تا 

 .اتیی کردی کردی سه 

 !ایلحبییب: چه ع 

مون هبم گره  به بامیرس تان که رس یدی عنی بز پیچید تو پارکینگ که دل و روده 

 .خورد 

 .ماشاهلل دست فرمونت نوبره  -

 .حبییب: شام به خوب خودت ببخش 

 !کمن سعمی رو می  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .تو راهرو جلو در یکی از ااتقا نشس ته بودی منتظر دکرت بودی 

 !میشم   هوف پس این یک میاد، دارم از گرما ذوب -

 حبییب بلند شد رفت مست ااتق دکرت چند ات در زد 

 :دکرت اب صدای بلندی داد زد 

 بفرمایید؟  -

 .در و ابز کرد رفت داخل 

 .بده حبییب: دکرت منیاید بامیر مارو چک کنید؟ حالش 

 !جفنگ نگو کجای حال من بده؟ چرت میگی اسکول

 ! ...س تایش: لکش عنی 

 .زدی به هدف منهتا لکش نه ریشش  -

 .ش فقط پارازیته هس یت: قد و هیلکش خوبه قیافه 

 !عه پس ندت نشد بگمی یکی دیگه بیاد؟  -

 .هس یت: هری دده عادت داری مهیشه گوز و ربط بدی به شقیقه 

ش تو رسی هبش زدم که صدای دکرت   ادابنه به خاطر حلن و توصیف ب 

 .اومد 

 کنید؟ چیاکر می دکرت: عه عه خامنا 

 .خونمیمناز می  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

ه لک مجعی که اطرامفون بود بلند شد. نگاهی به دکرت انداخمت  خند  صدای 

ای داشت پرپشت و شالل تو صورتش، موهاش رو رنگ کرده  موهای نقره 

 . شده بود اب یونیفرم کواته و چس بونش کپیی زان 

 .دکرت: بیا داخل ببیمن چی شده 

شلوار  ی گشاد  ه کرد رو ختت بشیمن، بعد پاچه لنگون رفمت داخل. اشار لنگون 

و دکرت و هس یت و س تایش به عالوه اون  ن  ای رو داد ابال. چشامی م مدرسه 

رو افتاد کف ااتق! پام به شدت ورم کرده بود،  ی روبه حبییب، از دیدن حصنه 

 .های خون بود س یاه و کبود شده پر از رگه 

 زیی نگفیت؟ چطور تو این مهه درد رو حتمل کردی و چ -

 .کمن قط احساس سوزش می هوم؟ کدام درد؟ یه ذره ف -

هوش شده بود. این  هل ممکنه! هر کس جای تو بود، ال ن ب دکرت: حماهل، حما 

 .خییل بده 

 .دومن والا، حاال سه چهار ات چسبش بزن بری منی  -

دکرت: شام اصاًل متوجه حرف من هستید؟ میگم اوضاعش خییل بده، بعد تو  

  ...تدیگه   آ رآ ی، جای سب بزمن برید؟ ابید بری ِام میگی چ 

 .آ ره مکرمم هست  -

 .پس اگر مکرمت وضعش مثهل پات ابشه، خدای نکرده شکس ته   دکرت: خب 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 یعین میگی پام شکس ته؟  -

 .دکرت: بعید نیست 

تونست یه قدم  هس یت: چی میگی دیک جون؟ این اگر پاش شکس ته بود، می 

 برداره؟ 

 :هاش اومد. س تایش اب لودگی گفت این لک مسری رو اب پا

 .پاش اومد   اینکه ما اب دس متون اومدی؟ حصرا اب نه   آ ره،  -

 .دکرته موند بود، حرص خبوره ای خبنده

 :حبییب اب نگراین پرس ید 

 ال ن چیاکر کنمی؟  -

 .دکرت: برو یه عکس از پا و مکرت بگری، بیا 

 :هس یت گوشیش در آ ورد، گفت 

 .اب کیفیت بگریم   خب حصرا جون برگرد، یه عکس  -

تمی مست ااتق  خییل خره. به زور رف ند شد. احلق که این  ی مهه بل صدای قهقهه 

آ ی. رو دس تگاه خوابیدم. نفسم تنگ شده بود. به زور حتمل کردم ات  آ ر ِام 

 .گذشت و رسیع رفمت بریون 

 س تایش: چی شد؟ 

 .خواس یت چی بشه؟ رفمت عکس گرفمت دیگه هیچی. می  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .م خوب کردی، بعد بده قابش بگریی س تایش: آ ها عسیس

ابزی در نیار،  رو خدا کویل میگم حصرا، تو که هیچ مرگت نشده. تو :  هس یت 

 .بیا بری دوردور 

 مگه نشنیدی دکرت چی گفت؟  -

 هس یت: نه، چی گفت؟ 

 .گفت بدجور رضبه دیده  -

 ...هس یت: دکرت الکی 

 :صدای دکرت حرف هس یت رو قطع کرد 

 .زنه  رو الکی منی وقت حریف یه دکرت، هیچ  -

 .تش مکه نگری، این یه خت دکرت شام به دل   -

 .خنوردی، یه ذره ماشنی گرفت هبت   س تایش: خوبه تری

 .دکرت: اتفاقًا خییل آ سیب دیده 

 .هس یت: الهیی شکر 

 .حممک زدم تو رسش. آ یخ گفت و دستش رو گذاشت رو رسش 

 هس یت: مگه جنون داری دیوونه؟ 

 .اری آ ره، سعی کن پا رو دمم نذ  -

 .تو دست و پا هست. ابید قیچیش کنمی س تایش: نه جان دل، دم تو درازه،  
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

وارد ااتقش شد. س تایش به هس یت چشمکی زد و اب مه افتادن رو رسم.    دکرت 

 .زدم. زاید طول نکش ید که حبییب رس ید خوردم، یکی می دو ات می 

 .کنید حبییب: ِا ِا دخرتا چه وضعشه؟ پاش و مکرش ک بود، شامم رسش رو بش 

 ِا آ قای حبییب پام شکس ته؟  -

 .ته شده نه، فقط یمک مو برده. مکرمت یمک کوف  یب: حبی 

 :ی حرفش، هس یت گفت در ادامه 

 !که اب یه ماساژ اتیلندی ردیفه  -

 .حییب راه افتاد اب یه رسی برگه تو دستش. اشاره کرد دنبالش بری 

 .حبییب: حاال بیاید بری ببینمی نظر دکرت چیه 

*** 

ر س نگنی اجنام نده.  گریم. مکرت مه ورزش و اک پات رو گچ می   دکرت:

 .خوب میشه ،  اسرتاحت مطلق کین 

 .گریم ِای وای گچ. نه من گچ منی  -

هس یت: دکرت این یه اثنیه رسجاش بند منیشه، بعد چطور اسرتاحت مطلق  

 کنه ای پاش رو گچ بگریه؟ 

 .فهمه : اتزه، مامانشم می س تایش 

 .کیلو گچ رو کشم، چه برسه به دو ودم رو به زور می از اینا گذش ته، من خ  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 ؟ خوای خوب بشی دکرت: مگه منی 

 .نه  -

 .خواید بکنید؛ خمتارید دکرت: آ قای حبییب من دیگه حریف ندارم. هر اکری می 

 .حبییب: یعین چی؟ بدون گچ که منیشه 

 .س تایش: خب آ تل ببند 

 .ایمن حرفیه  -

 .هیچی هبرته کنه؛ اما از دکرت: هر چند توفیقی منی 

 .طرف مزی ن از جاش بلند شد و اومد ای 

 . یی ات من بیام رو دکرت: شام برید ااتق روبه 

 .رو ختت نشس مت

 .فهمه می خب خنگ خدا چه گچ بگریم، چه آ تل ببندم که آ خرش مامامن   -

برم تو ااتمق، تو برو  هس یت: الزم نیست. رس یدی خونه آ تل رو ابز کن. من می 

 .خونه 

 دردی دارم آ تل ببندم؟ پس دیگه چه   -

 .هس یت: خب نبند 

 بیین دکرته ول کن نیست؟ مگه منی  -

 .س تایش: هیس اومدن 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .ساکت نشسنت کنارم، دکرت مشغول شد 

*** 

 .خوردن بستین  بندی نشس ته بودی، در حال تو بستین 

 هس یت: میگم آ قای حبییب شام چبگی ش یطون بودید؟ 

ای هبش انداخمت،  هبت زده هر سه از سوال بیجای هس یت جا خوردی. نگاه 

د، در آ خرم  یده شد مست س تایش که قاشق تو دهنش مونبعد نگامه کش  

 :ای ابال انداخت و گفت خیایل شونه حبییب که اب ب 

 .نی اذیت کردانم یکی از دوس تام رسش شکست خییل. اتزه یه ابر، رسه مه -

 .هس یت: اوه پس خییل رش و ش یطون بودید 

 .ابش ید خوره زاید عاقل و حرف گوش کن  مه منی   حبییب: آ ره، خییل به شام 

دونمی عاقل اب  چس به. ما اصاًل منی ها به ما منی س تایش: اس تغفرللا این وصهل 

 .نویسنای می چه "خ" 

 ؟ عاقل مگه "خ" داره  -

 هس یت: چطور مامور " ا " داره؛ ویل عاقل "خ" نداره؟ 

 .رو دزد ابر زده برده   هاتون حبییب: شام یه ختته که هیچ، هفت هش تا از ختته 

 .هامون ن بستینبعد از متوم شد 

 .خب آ قای حبییب، خییل ممنون اببت امروز. حساب چسبید -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .کردم کمن، ابید جربان می حبییب: خواهش می 

 .کنید، اتفاق بدی نیفتاداها مه که فکرش رو می هس یت: اونقدر 

 .س تایش: واسه تو که بد نشد 

 هس یت: یعین برای تو بد شد؟ 

ه که نشده، من بودم، نه شام دو  بسه دیگه، اگر برای کیس مه بد شده ابش  -

 .ات 

 .حبییب: خب خامنا، آ درس بدید برسومنتون 

 .دی ری. زمحت منی نه دیگه ممنون، خودمون می  -

 .خوره که اهل تعارف ابیشیب: اصاًل منی حبی 

 .ری ممن تعارف نکردم. گفمت خودمون می  -

 .کنمی کنید، ما مه قبول می هس یت: حاال که ارصار می 

 .سوار ش ید   بفرمایید   حبییب: پس 

مون بری  حتصییل س تایش: نه آ خه قرار بود ما امروز رو الًک به مناسبت فارق 

 .دوردور 

 ! بری؟ حبییب: نظرتون چیه اب مه

 .هس یت: آ ره عایل میشه 

 !مهچنی اب ذوق گفت که تعجب از دهن و دمامغ رخیت بریون 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 دیگه، معتل چی هستید؟ حبییب: پس بش ینید  

 :اب ذوق گفت   سوار شدی. هس یت 

 حاال کجا بری؟  -

 .ری هتران گردی و پارک و سیامن خوری، بعد می ری انهار می حبییب: اول می 

 :اب حریت گفمت 

 !ت زاید نشه؟ خرج  -

 .حبییب: این خرجا واسه من خرج نیست 

 .س تایش: چه خوب، ایشاهلل ات ابشه از این پوال 

 .ندی شده، جایی منریم ب ای و پای آ تل اب تیپ و قیافه مدرسه   ویل من  -

 .هس یت: ِا ضدحال نزن دیگه 

 .اول بری خونه لباسام رو عوض کمن، آ تل مه یه جا حمو کمن، بعد بری  -

 خوای آ تل رو ابز کین؟ ی حبییب: م 

 .بندم کمن از فردا می نه، فقط امروز رو ابز می  -

 .اهاته حبییب: همم ال نه که فشار رو پ 

 .خب شام برید، من منیام  -

 .من منیام ش: مس تای

 .صاحاب رو خوب اباب، ابز کن اون آ تل ب هس یت: خیهل 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

*** 

واقعًا که راس ته  های هتران.  حبییب راه افتاد مست یکی از هبرتین رس توران 

میگن دارندگی و برازندگی! ماشنی رو حتویل نگهبان داد، بعدم مهه به مست  

 .ورودی حرکت کردی 

ل کمن و عنی ندید بدیدها هر  و کنرت گامه ر دور مزیی نشستمی. سعی کردم ن

چزیی خریه نشم؛ اّما مگه میشد چشم از دکور سزب و سفید    دقیقه به 

 !رس توران برداشت؟ 

 .پچ زد ای کرد، بعدم زیر گوش من پچ س تایش رسفه 

 .س تایش: عایل شد 

 چی عایل شد؟  -

تقریبًا در حال خوردن "حمسن    اب چشم و ابرو هس یت رو نشون داد که 

 .ود ییب" ب حب 

 .گل بود به سزبه نزی آ راس ته شد  -

 حبییب: چطور؟ 

 .ها؟ نه هیچی منظورم امتحان کنکور بود که از حاال دوابره میشه پابند ما  -

 .رسی تکون داد. خودش رو اب ساالد روی مزی مشغول کرد 

نیستید، پس سعی   گذرن، فقط شام سه ات حبییب: این چزییه که مهه ازش می 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 . ازش اس تفاده کنیدت طالیی یه فرص کنید به عنوان  

 .زنید هس یت: وای شام چقدر قش نگ حرف می 

پاشه بریون. یکی از زیر مزی پاش رو  آ ه بیا حاال ال ن از چشامش قلب می 

 .کوبید به پام که فک کمن س تایش بود 

 .نگاه تند و تزیی هبش انداخمت، پام حساب درد گرفت 

 حصرا جومن خوب؟ س تایش: 

 .آ ره -

 .شده؟ یه زمخه دیگه   ه چی اال مگ هس یت: ح 

 .ها  دو ابر گفمت چزیی نشده، بد دور برداش یت  -

خواست چنگامل رو حممک بفرس مت ته حلقش.  پشت چشمی انزک کرد که دمل می 

 .ی حبییب ات رفتار اون رو بریس کمن ابر نگامه رو دوخمت به چهره این 

مه به  گاهی    کرد، گاهی به ظرف ساالد جلوش، ی گاهی به اطراف نگاه م

خوره، الکی  هس یت. بیشرت که توجه کردم، متوجه شدم اصاًل چزیی منی 

چنگال رو تو ظرف حرکت میده. به من چه؟ حمتً سریه. یمک بعد گارسون اب  

 .منو اومد مست مزی 

 گارسون: سالم خوش اومدید چی میل دارید؟ 

 .ت بگم چی میل داری س تایش: خب اون منو رو بده ات هب 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .بت س تایش منوی تو دستش رو داد به س تایش این حص  حری از گارسون مت

 .س تایش: ماهی اب ساالد 

 .منو رو گرفت مست من که اشاره کردم بده به حبییب 

 .حبییب: کوبیده 

 .بعدم نگاهی به هس یت انداخت 

 .هس یت: ممن کوبیده 

ش انداخمت. چزی خایص  رسرسی هب   . یه نگاه منو رو از دست حبییب گرفمت 

 .د لب نکر توهجم رو ج

 .پلو زرشک  -

هس یت و س تایش یه نگاهی هبم انداخنت که خوب منظورشون رو گرفمت، حمتً  

توقع داشنت یه غذای گرون سفارش بدم و به قول معروف، حساب طرف رو  

بدوش می؛ ویل دمل نیومد ازش سواس تفاده کمن. از یک ات حاال چبه خوب شده  

فقط برای ال نه که   بودن،   ن عاقل دونس مت ایدونست. منهتا می ا می بودم، خد

 .خوام ظاهر خودم رو خراب کمن منی 

*** 

بعد از انهار، رفتمی سیامن یه فیمل چرت به افتخاره حبییب دیدی که معاًل  

کدام چزیی از فیمل نفهمیدی. هس یت و حبییب که تو حلق مه بودن. من و  هیچ 

http://www.patoghroman.xyz/


   رررریصبنمکب

 
 

 

"انجمن پاتوق رمان درگاه آثار نویسندگان نو"  
69 

 
 

WWW.PATOGHROMAN.XYZ 

 

( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

اتبلو که    ایشگاه یه من  زدی. بعد از سیامن رفتمی رت می س تایشم عنی معتادا چ  

مهچنی هیجاین مه نبود؛ اما اب برخورد حممک س تایش به یه پریمرد و متلک  

 .پروندن پریمرد، ابعث شد هیجان وجودم رو فرا بگریه 

 هوی مرتیکه، خودت بدون راهامن دنده عقب مریی چه مرگته دیگه؟  -

 .هس یت: حیف که جای اباببزرگمی 

 !پریمرد: جخالمت خوب چزییه 

 . حیف که ما این چزیا حالمیون نیست ره؛ ویل ایش: آ  س ت 

 .ها بیاید بری حبییب: چبه 

ذاره. یکی نیست  هس یت: پری قریت رو ابش. اومده واسه من چس الکس می 

 .هبش بگه تو ال ن ابید به فکر اون دنیات ابیش نه گالری دیدن 

داد؛ اما حرف هس یت انقدر یواش    در کامل تعجب، حبییب جواب هس یت رو 

 .شنیده ابشه   حماهل   بود که 

 .ش ناسه حبییب: دل که خوش ابشه، سن و سال منی 

 .: چه گوشای تزیی داری س تایش 

 .ای زد. به اتبلوی مقابلش خریه شد خنده تک 

 .هس یت: طرف رو شستید و آ ویزون کردید

مکی از ما    س تایش: هبرته بگی شستمی و آ ویزون کردی، چون خودت مه دست 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .نداش یت 

یل و  ی صند که پام گری کرد به پایه ار مست راست بودم  مشغول دید زدن دیو 

مه خودم مه صندیل اب صدای بدی پخش بر زمنی شدی. درد مکر و پام هیو  

 .شدید شد 

 .آ خ  -

قبل از اینکه توجه مهه مست من جلب بشه اب مکک هس یت و س تایش رسیع  

 .وایسادم 

ی  نشونه   نگاهی به اطراف انداخمت. حبییب رسی به صندیل رو صاف کردم.  

 .اتسف تکون داد 

 .اید ات عتیقه   حبییب: واقعًا شام سه 

 "زبومن رو براش در آ وردم، بعدم "برو ابابیی 

 .نثارش کردم و به اکرم ادامه دادم 

بعد از یمک چرخیدن و نگاه کردن اتبلوهایی که هیچ جذابییت نداشت، ابل خره  

 .ری پارک رضایت دادن که ب 

 .دادم ها به مامان خرب  هس یت: چبه 

 س تایش: چی رو؟ 

 .و یه جناب حمرتمی بریومن، نگران نباشه   هس یت: گفمت اب حصرا، س تایش 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

س تایش: آ ره جون خودت گفته بودی اب یه جناب بریوین که دیگه خونه راهت  

 .داد منی 

 گفیت به مامان ممن بگه ای نه؟  -

 هس یت: آ ره 

*** 

 .دی که خییل بزرگ بود وفلک ش سوار چرخ 

 .یب و هس یت مه کنار مه ر مه بودی حبی من و س تایش کنا 

 یت جات خوبه؟ س تایش: هس 

 .هس یت: ارتفاع زایده، دارم ابال میارم 

 .حبییب: هنوز که راه نیفتاده 

چشامت رو ببند نفس معیق بکش، بعدم به این فکر کن که قراره از اون ابال   -

 .یفیت پاینی پر و ابل ب الکغ ب  عنی چبه 

 .بات س تایش: ممنون از خسنان زی 

نمی عرص بود. هوا خنک! به   حرکت کرد. ساعت پنج و   فلک رشوع به و چرخ 

اومد، زاید نبود؛ ویل اب  خاطر مهنی پارک شلوغ بود. اول یمک صدای جیغ می 

و    اخلصوص هس یت که بیشرت از من وفلک جیغ مهه عیل تکون حممک چرخ 

 .ند شدترس ید، بل س تایش می 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

کمن بعد  یت می افتمی. حصرا وص ا. وای ال ن می هس یت: ای خدا ای خودِه خوِد خد

 .ابابم   مرگم گوش می رو برداری فلش کین، بعد بدی به ننه   از 

ایمن شوخیش گرفته. لبخند خبییث زدم. نگاهی به س تایش انداخمت که چشامش  

از قبل شده   وفلک رسعتش بیشرتخندید. حاال دیگه چرخ رو بس ته بود و می 

جلوم    تر دور میهل کردم، دست راس مت رو حممک   بود. یمک دست چپم رو آ زاد 

مست جلو هل دادم که یه جیغ   ه کردم. اب دست چپم مکر هس یت رو به حلق 

 .فرابنفشی کش ید، گومش کر شد 

م گرفته  حبییب رسیع دستش رو دور مکر هس یت حلقه کرد. واقعًا دیگه خنده 

 .بود 

 .وبیدم تو هپلو س تایش اب آ رجنم حممک ک 

 رض داری؟ س تایش: آ خ مگه م 

 .چشات رو ابز کن حصنه رو ببنی  -

 .گریم : نه اینجوری هبرته، بیشرت فاز پرواز می س تایش 

 .امحق ابز کن چشات رو. هس یت و حبییب رو ببنی  -

وفلک هیو از ابال اب رسعت به مست پاینی رفت که اینبار چشامی خودمم  چرخ 

 .از ترس گشاد شد 

 .ودتای خدا ای ابوالفضل! خداای پناه بر خ  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .کش یدم که تو جیغ بقیه گم بود جیغ بلندی می 

 .س تایش: وایی آ خ جلو رو ببنی 

وفلک دوابره اوج  اینو ابش. اتزه چشمش افتاده به حصنه جلوش! چرخ 

 .کردم مکرم س نگنی شده، داره به مکرم فشار میاد گرفت. حس می 

 .وایی مکرم  -

 شد؟  س تایش: ها؟ چی 

 .درد گرفت  -

من. آ ب  لاکم رو تندتند ابز و بس ته کمت، ابعث میشد که پخورد به صور ابد می 

 .از چشامم روون شده بود 

 .هام هبم گره خورده س تایش: قطعًا روده 

 .ی من که داره از حلقم میاد بریون دل و روده  -

 .س تایش: خوش به حال هس یت که مکربند امیین داشت 

وفلک به  ره چرخ هام شد. دواب م عظمیی از هوا وارد ریه هر دو خندیدی که جح

 .مست پاینی پرت شد

تونستمی رو پاهامون وایس می و  کدام منی وفلک پیاده شدی، هیچ وقیت از چرخ 

 .این وسط حبییب خییل عادی پیاده شد، ریلکس شده مست فروشگاه رفت 

که مهنی ال ن دو سه  وای خدا اینجا رو ببنی. این ایرو حبییب انگار نه انگار   -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .ن ابر رس و هتش کرد 

 .کنه س تایش: مرتیکه مثه رابت رفتار می 

 .هس یت: چقدر هیلک رو فرمی داره 

 .تو مه که از وقیت دیدیش روش کراش زدی  -

 .هس یت: حقیقتًا آ ره 

 !خوای ما رو ول کین چبس یب به این ایرو؟ س تایش: خب نکنه می 

 .اعرتاض کرد   هس یت مشت حممکی به ابزوی س تایش کوبید و 

 !این خوشگیل هس یت: چرا چرت میگی؟ به 

ی چنسبش رو ببیین؛ ویل  توین قیافه ببنی عزیز من، تو ال ن کرایش روش. منی  -

تونه ما  از ما بش نو، طرف رو دست ننه ابابش ابد کرده، اومده امروز ببینه می 

 !رو مخ کنه ای نه؟ 

 .ای به فضای سزب کرد اب برگشنت حبییب حبث رو عوض کردی. س تایش اشاره 

 .کرم نرخیمت  ه س تایش: خییل وقت 

 .لبخند خبییث زدم. نگاهی به هس یت و حبییب انداخمت 

 ت چیه؟ برانمه  -

هاش  خواد بگه بری گند بزنمی تو فضای سزب و گل و مچن هس یت: ال ن می 

 .بیای 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .س تایش: دقیقاً 

رمون ضایع  کنید بنی این مهه آ دم، یمک اک فکر بدی نیست؛ ویل فکر منی  -

 ابشه؟ 

 :فت مسمتون و گفتر گها رو  حبییب آ مبیوه 

 خواد برید گل و گیاها رو خراب کنید؟ حبییب: یعین شام واقعًا می 

 .س تایش: آ ره، ما اکرمون اینه 

 .حبییب: ویل اکرتون زش ته 

 :خیال گفت اینبار هس یت پا رو احساساتش گذاشت و ب 

 .ابزی در نیاری ریزه توین متاشا نکین، انقدرم پاس تو هس یت: تو می 

رستقی هس یت. اب این اس تاییل که داشت، دو ات دستش    ن خندم گرفت از ای

 .دادهاش، صاف وایساده بود، لبش رو هبم فشار می رو زده بود به هپلو 

 .ات دردرسساز بزرگ هستید  حبییب: شام سه 

 .قطعًا شکی درش نیست  -

ی شری آ ب که وسط  هل ی آ ب خوردن از لو اتیی بلند شدی به هبانه هر سه 

 .ا رو لگد کردی هها بود، مچن مچن 

چشمم به یه گل رسخ خورد. "اوه مای جن و حوری و پری!" این چقد  

 .خوشگهل 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

رسیع خزی برداش مت مستش. دس مت رو حممک پیچیدم دور ساقه گل کش یدم که  

 .خار گل نشست تو دس مت و خون لک دس مت رو پر کرد 

 هس یت: چیاکر کردی؟ 

 .گار امروز روز تو نیست س تایش: ان

کردم؛ اما توهجیی هبش نکردم. گل رو ابال گرفمت و  حس می   سوزیش تو دس مت 

 :گفمت 

 .چزیی نشد. اینجا رو ببینید  -

 .س تایش اب چشامی درشت شده نگاهی به دس مت، بعدم به گل انداخت 

 !س تایش: خاک تو رست، به خاطر یه گل گند زدی تو دست خودت؟ 

 !ببنی چه خوشگهل  -

های بینیش  حس کردم پره   بییب نزدیک که شد چشمش به دس مت خورد، ح 

تند ابز و بس ته میشه. چشامش به خون نشست. صورتش رسخ شد،  

 .دستش رو مشت کرد و زیر ل*ب غرید 

 .حبییب: دخرت تو خییل اندوین، رسیع دستت رو بشور 

 .بعدم خودش رسیع از ما دور شد 

 هس یت: این چش بود؟ 

ه، چون  ش  فقط به خاطر زمخ شدن کف دست حصرا اب دومن س تایش: بعید می 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .تو یه حلظه نگاهش به خون نشست 

 .آ ره تو مه دیدی؟! خییل جعیب شد هیو  -

ها زل زدی به  رو شدی. هر سه عنی مسخ شده به و ی حصنه ر متحری خریه 

حبییب که اب فاصهل از ما دستش رو جلو دهنش گرفته و چشم و صورتش از  

 .ره رسیخ رو به انفجا 

 .هتوع گرفته هس یت: به نظرم حالت 

هتوع چه ربطی داره به اینکه چشم و رس و صورتش انقدر  ایش: حالت ت س  

 رسخه؟ 

 .پاشه ورتش داره از مه می خییل جعیبه! ببنی، انگار ص  -

هس یت اب نگراین دستش رو جلو دهنش تکون داد. آ روم مست جلو قدم  

 .برداشت. س تایش ابزوی هس یت رو گرفت 

ت  خوای بری پاچه بیین طرف عنی سگ شده، می وی کجا؟ منی س تایش: ه

 بگریه؟ 

توجه رفت جلو چند قدمی حبییب که رس ید، حبییب به رسعت  اّما هس یت ب 

از هس یت دور کرد. انقدر رسعتش زاید بود که اگر کیس   خودش رو 

 .کرد رابته دونست، فکر می منی 

 س تایش: دیدی چقدر رسعتش زاید بود؟ 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

و   اف ما بودن، مات رو بودم. متام کسایی که اطر به ی رو ه اب دهن ابز خری 

کدام از  بودن. هس یت که رسامً خشکش زده بود. هیچ   ی حصنه مبوت خریه 

، توجیحی واسه این حصنه نداشت. مهه ترجیح دادن سکوت  آ دمای اطراف 

کنن و اندیده بگرین. دس مت رو شس مت. اب دس متیل که از س تایش گرفته بودم،  

 .ند ات خراش جزیئ بود خشک کردم. خون دس مت بند اومده بود، چ   دس مت رو 

دومن از  رفتمی کنار هس یت وایسادی که اشک تو چشامش حلقه زده بود. منی 

هیجان بود ای از اینکه حبییب ازش فاصهل گرفته. دستش رو کش یدی  ترس و  

مست نمیکت نشستمی. چند دقیقه بعد حبییب اب رس و وضع آ شفته اومد  

اطر مهنی وایسادم. خریه تو  ن وایساد. ما مه معذب شده بودی. به خ جلومو 

 :چکید، گفمت ون ازش می چشامش که خ 

دونس مت اب دیدن خون حالتون بد  ببخش ید آ قای حبییب، متاسفم! من منی  -

میشه. اببت امروز ممنومن، واقعًا روز به اید ماندین بود. دیگه هبرته ما بری  

 .خونه 

ست نبود و  قط دیدن خون نبود، یه چزیی این وسط در دونس مت موضوع ف می 

 .که دیدی، روز به اید ماندین شد   البته اب متام چزیهای جعییب 

ًا دست خودم نیست. از چبگی وقیت خون  کمن. واقع حبییب: خواهش می 

 .دیدم، حامل بد میشدمی 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 :هس یت اب بغض مشهودی گفت 

 .مستتون  اومدم رسعتتون خییل جعیب بود، وقیت داش مت می  -

نی یه روز  بود. خیامل راحت شد که تو مه آ ها پس بغضش از ترس و هیجان  

زل زد    وابس ته نشده. حبییب اول جا خورد. الکفه دس یت به صورتش کش ید. 

 .به هس یت که رسش رو انداخته بود پاینی 

 .رسومنتون حبییب: می 

 .دی س تایش: خییل ممنون. دیگه به شام زمحت منی 

 .. سوار ش ید حبییب: زمحیت نیست 

افتاد، میشه گفت که لک  د. اب این اتفایق مه که هوا دیگه رو به اتریکی مزی 

اومد. رسم رو تکیه دادم به  اتمون بریون خوحشایل امروز از حلق هر سه 

پنجره که س تایش دستش رو گذاشت رو شومن اب مهون لودگی مهیشگی  

 :گفت 

 شکست عشقی خوردی؟  -

 .دادنش آ ره، عاشق ننت بودم. هبم ن -

 .ید این رو که شنید لپم رو حممک کش  

 .س تایش: از قضا ممن عاشق زن ابابت بودم که ابابت ازم گرفتش

 .مه به ما جلب شد. رسش رو آ ورد جلو   اب صدای حبث ما توجه هس یت 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 هس یت: حبث چیه؟ 

 .س یت عاشق زن ابابم بوده، منهتا ابابم این وسط نذاش ته هبم برسن  -

 .امی س یت ه ممن عاشق ننه هس یت: این که گریه ندار 

 :ص گفت س تایش اب حر 

 .ی هس یت بودم بیمن ممن عاشق ننه کمن، می حاال که خوب فکر می  -

 .ی هس یت در آ وردم که اب حرص حممک کوبید به پام خندیدم و زبوین برا 

 آ خ، مگه مرض داری؟  -

ی جلو به ما حرمف تو دهمن ماس ید. آ روم آ ب  اب نگاه متعجب حبییب از آ ینه 

 .من رو قورت دادم ده

 شد؟   حبییب: چی 

 .، هس یت عنی خر پام رو لگد کرد چی هی  -

 !هس یت: حقته جلبک 

 !ِا ببنی یک به یک میگه جلبک  -

 .مهیشه که نباید ما جلبک ابش می. یه ابرم حصرا جلبک ابشه   س تایش: 

 .حبث ما متومی نداشت. اکماًل مشخص بود که حبییب الکفه شده 

 آ قای حبییب الکفه شدید؟  -

 حبییب: از چی؟ 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .از حبث انمتوم ما  -

کمن دیگه نگید حبییب، بگید حمسن. دومًا نه اتفاقًا  ییب: اواًل که خواهش می ب ح 

 .برم دارم ذلت می 

 .ی آ خر حرفش رو اب گوشه کنایه زد که اینو هس یت به روش آ ورد تیکه 

 ندازی؟ هس یت: تیکه می 

 .حمسن: یک؟ من؟ نه اباب، تیکه کجا بود 

 .اًل مشخصه آ قا حمسن س تایش: اکم

هر حال امروز اب متام    وری کش یده نشه. به ی ات حبث به دخل ای کرد بعدم خنده 

نیست دیگه ما مه رو ببینمی، پس هبرته   اتفاقات خوب و بدش گذشت و قرار 

 .ی خوب از مه جدا بش میاب خاطره 

*** 

ت  رس خیابون ساخمتون که رس یدی، گفتمی نگه داره، کیس نبینه حریف پش 

 .رسمون بزنه 

دم. اگر اماکنش هست،  حصبیت اب شام ذلت بر مه حمسن: از گشت و گذار و  

 .ارتباط ابش یدم  شامره تلفنتون رو هبم بدید ات بیشرت اب مه در 

ها انداخمت. شامرم رو دادم. هس یت و س تایش مه شامره دادن.  نگاهی به چبه 

ری رخیت. دس مت رو  گذاش مت رو قفسه  موقع پیاده شدن یه بوق زد که دمل ه 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .پاینی میشد   سیمن که تندتند ابال و 

 .خدا لعنتش کنه زهرم ترکید  -

وش می زنگ خورد. مامامن بود.  اتریک شده بود. گ  ِحاال دیگه اکماًل هوا اتریک 

 !... ؟ وای خدا  خواست بگه چرا دیر کردی، کجایمی، چرا نرس یدی و حمتً می 

 ای. اه چقد گری میدی آ خه؟ در خونه   الو سالم مامان، به خدا رس یدی. جلو  -

زبون به دهن بگری، بذار اول من حریف بزمن، بعد تو رشوع کن. س تایش و   -

 هس یت ابهات هسنت؟ 

 .آ ره -

 .ی مجیهل اب مه بیاید خیابون پش یِت خونه  -

 خربه؟   اوجنا چه  -

 .دعوتمی  -

 مناس بتش؟  -

 .بیا میگم. خدافظ  -

  کردن، حاال به معنیه چیه رسی نگاه می   خریه من رو س تایش و هس یت که خریه 

 .تکون دادن 

 .ی مجیهل دعوتمی مامامن گفت بری خونه  -

 .س تایش: اه چقد ازش بدم میاد 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

دار تو خیابون ابالیی  یه زن پودلار خسیس هست که یه خونه حیاط مجیهل  

داره، به خاطر مهنی ازش متنفری. خییل مه فضوهل. اب مه راه افتادی مست  

دی از جلومون رد شد.  خیابون که هیو یه چزی اب رسعت خییل زای انهتای  

ن  سه الل شدی، انگار زبومنو   رس و هیجان بودی که هر انقدر تو شک و ت 

 .رو شدی به بند رفت. رسجامون وایسادی. خریه به رو 

 هس یت: چـ... ب... ود؟ 

 س تایش: سـرع... تش... چی بود؟ 

 ای خدا این دیگه چی بود؟  -

به دیوار یکی از    یف نزده بودم که س تایش حممک و پر رسعت هنوز حر 

ز  ی پر ا آ خ پر دردش به دمل چنگ زد. از اینجا مه چهره ها برخورد. ساخمتون 

دردش مشخص بود. هیو هس یت حممک به مست س تایش پراتب شد؛ اما اینبار  

از  ای داره پرو دیدم که یه موجود شبیه آ دم؛ اما رو هوا بدون ابل ای چزی دیگه 

یع اومد مست من که ات خواس مت جیغ  کنه. صورتش پوش یده بود. بعدم رس می 

قه کرد. اب اون  و فرار کمن از پشت چسبید به مکرم. دستش رو دورم حل  بکشم

یکی دستش جلو دهمن رو گرفت. بعدم اب رسعت خییل زاید رشوع به حرکت  

هزار  دین کرد. انقدر رسعتش زاید بود که تو اون چند اثنیه میشه گفت چن 

شد.  چزی انگار یه خط از جلو نگامه رد می   کیلومرت از خونه دور شد. مهه 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

به صورمت س ییل مزید. اشمک  کرد و  رسعتش انقدر زاید بود که هوا رو پاره می 

روون شد. به خودم اومدم. هر چی تقال کردم، نتونس مت نگهش دارم. رسعت  

نقدری از خونه دور شد  م شدت گرفت. ازاید هوا صورمت رو زمخ کرد. گریه 

 !س یاه  ِچزی س یاه پیدا نبود. مهه   چزیکه دیگه هیچ 

چزی  نبود. هیچ  حیت کورسویی از نور چراغ شهر ای خیابون و خونه مه معلوم 

 .جز س یاهی دیده منیشد

  رفت. دیگه جوین میون اتریکی وایساد و رو زمنی فرود اومد. رسم گیج می 

م که حممک به زمنی  ج شد رو س*ی*نه واسه نگه داشنت خودم نداش مت. رسم ک 

هقم رو رس دادم. دندون جلوم لمب  ق بیده شدم. آ خ بلند و دردانیک گفمت و ه کو 

 .رو پاره کرده بود. شوری خون بنی دهن و حلقم پخش شد

نه من جوین واسه پرس یدن سوایل داش مت، نه اون حریف زد، فقط تو یه حلظه  

ودم بیام دستش رو گذاشت رو  حس کردم مست چپم نشست ات خبوام به خ 

 .گردمن 

 !بلند و نرمش که رخیت تو صورمت نشون میداد که طرف زنِ ای  موه 

 :اب لکنت و ترس توپیدم 

 کین؟ چیاکر می  -

هام شدت گرفت. دس مت رو گذاش مت رو  خواس مت تکوین به خودم بدم که گریه 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

د اب  چزی تزیی رو تو گردمن حس کردم. بلن  رسش؛ اما مهون حلظه فرو رفنت

دونس مت کیس این اطراف ابشه و بش نوه.  متام قدرمت جیغ کش یدم که بعید می 

کنه؛ اما مهچنان وجود دوات یشء تزی رو تو  دونس مت داره چیاکر می دقیق منی 

ای تو مهون حالت موندی که حس کردم متام  کردم. چند دقیقه گردمن حس می 

م دارم بهیوش میشم.  جوین کردم. حس کرد لیل مریه، حس ب انرژی داره حت 

ابز بود و  هام نمیه م کج شد. چشم رمف افتاد. رسم رو شونه هام آ زاد دو ط دست 

 .کردم هق می از درد هق 

هیو رسش رو ابال آ ورد که اب دیدن دو ات دندون بزرگ و چشامی براق مثل  

جیغم به هوا رفت. دوابره واسه   روم، دوابره از ترس و هیجان به نوِر ماِه رو 

برانگزی  ای برافروخته و وحشت ه دنش تقال کردم؛ اما اون مهچنان اب چهر پس ز 

 کرد. خداای... خداای این دیگه چیه؟ سگه، گرگه، خره، گاوه چیه؟ می نگامه 

کنه.  وای نه سگ و خر و گاو که مهچنی دندوین ندارن. گرگم که پرواز منی 

ردمن فرو برد.  ها هست. دوابره انخنش رو تو گ ی قصه ها آ شام این شبیه خون 

هام  یع پنجه های بلندش رو تو گردمن فرو کنه رس دون از ترس اینکه دوابره دن

رو تو موهاش فرو بردم، سعی کردم رسش رو به عقب هدایت کمن؛ اما در  

کامل انابوری خون زمخ گردمن رو خورد. مهون یه حرکت ابعث شد متام درد  

بس ته میشد که صداش رو  از وجودم فاصهل بگریه. چشامم داشت    و خونریزی 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 :شنیدم 

 !من وچولوی لیدی ک  -

 :تو عامل خواب و بیداری بودم؛ اما اب اون حال ابزم انلیدم

 .آ شغال سگ  -

های داغش اب صورمت برخورد و بعدم غریش رو شنیدم. صدای جذب و  نفس 

 :گریاش خییل حممک تو گومش پیچید

 .شعور بدم میاد یشه از آ مای ب ایدت ابشه مه  -

یه حرکت از زمنی جدام   ظه متوم شدن حرفش دست چپم رو گرفت تو به حم

تر. به وضوح صدای شکست   کرد چندصد مرت اونطرف کرد و حممک پرمت 

تونس مت  کردم. حیت یه سانت مه منی هام رو شنیدم. اب درد گریه می اس تخون 

طوری که هنوز میشد گرمای  تکون خبورم. صورمت چسبیده بود به خاک، 

 .کرد خاک رو حس  

 !ه زنه قدرمتنده مطمنئ بودم اوین که ابالی رسمه ی 

شک  چزی عنی گرد ابد تو هوا چرخید و حممک رو بدمن فرود اومد. اینبار ب یه 

 .خرد شدم. بلندتر انهل کردم و جیغ کش یدم. آ خ الهیی مبریی، وای بدمن 

خورد، فقط   از رو بدمن تکون منی کردم. اون موجود جعیب غریب مه گریه می 

قش تو شب مه دیده میشد. تو  شنیدم. چشامی برا هاش رو می ای خرانسه صد
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 !دیدم، فقط و فقط یه جفت چشم چزی جز چشامش منی هیچ  این اتریکی 

خواد دوابره به یک طرف پرمت کنه، رسیع دس مت رو دور  از ترس اینکه می 

 :کش یدم   گردنش حلقه کردم و اب متام قدرمت جیغ 

 .نه، نه تو رو خدا. آ خ  -

 .مطلق نصیمب نشدهاش و چزیی جز س یاهی م افتاد رو شونه رس 

*** 

هام رو ابز کمن؛ اما  خواست چشم اب تشخیص صدای س تایش، خییل دمل می 

دند. نیازی به  اماکنش وجود نداشت، انگار اب چسب چشمم رو چس بونده بو 

فکر کردن نداش مت. مهون چند حلظه اول متام اتفاقات عنی یه فیمل از جلو  

ای که  ایش اب اون رضبه کردم هس یت و س تم رد شد. فکر می بس ته چشامی  

بیمن مین که حامل از اون دو ات بدتر بود  مرین؛ اما حاال می می جا  خوردن مهون 

شون نشد. صدای بلندگوی بامیرس تان  م، اوان که دیگه در برابر من چزیی زنده 

 .که به گومش خورد. گومش تری کش ید و حساب درد گرفت 

 .آ خ  -

 ای؟ هس یت: ِا حصرا زنده 

 .کرد انهل منی  اگه زنده نبود که چ...  ت کنن. پاچه   س تایش: خاک تو 

 .هام که طبق حدمس چسب زده بودن دس مت رو گذاش مت رو چشم 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .ها وای چبه  -

در از نزدیکی دوابره ابعث شد گومش تری بکشه و بلندتر  صدای کوبیده شدن  

 .فراید بکشم 

 .کنه ید کنید، گومش درد می ک دور و بر من صدا تول  -

 .خب آ روم ابش. دکرت گفت الان میاد  دم، خیهل یی دورت بگر مامان: اله 

رمح دس مت رو کش یدم رو گردم که فکر  های اون موجود ب اب ایدآ وری دندون 

 .لب شد کمن توهجشون ج

 هس یت: چه بالیی رست اومد؟ 

 ...بعد از اینکه شام  -

وابره صدای در اومد. اینبار چون صدا  قبل از اینکه ادامه حرمف رو بزمن د 

دادم دکرت ابشه  ی که احمتل می روم بود ابعث درد کش یدن گومش نشد. مرد آ  

 .دستش رو کش ید رو دس مت و آ روم زمزمه کرد 

 اری؟ سالم حصرا خامن، درد د   دکرت: 

 .سالم آ ره درد دارم  -

 دکرت: کجاها؟ 

 جای ساملی تو بدمن مونده؟  -

 .دس مت برداشت   خندید و دستش رو از رو 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 الیی رست اومده؟ جات سامل منونده. چه ب: انصافًا نه، هیچ دکرت 

: دکرت جون اگر قراره بعد از شنیدن حرفای حصرا مثل ما هبش انگ  س تایش 

 .نگه دیوونه بودن بزین، هبرته چزیی  

طور خالصه هبم فهموند که اتفاقات دیشب رو تعریف   س تایش یه جورایی به 

های خودم تو  ور نکرده. خب حقم دارن، من که اب چشم کرده؛ اما کیس اب

 .تو هبت و حریمت. اینا که جای خود دارن هوش یاری اکمل دیدم، هنوز  

یی گفنت؛  خوام از زبون تو قضیه رو بش نوم. دوس تات یه چزیادکرت: حصرا می 

 .خوام تو مه بگیویل می 

 کمن؟ تر س ناریوم تعریف می کین من قش نگ چیه نکنه فکر می  -

کنه، مهون هبرت که دیگه  ور منی هس یت: آ  ابریالک وقیت کیس حرف ما رو اب

 .چزیی نگمی  راجبش 

 .کنن س تایش: اینجوری دیگه دیوونه مه حسامبون منی 

 .پروندن حاال اینجوری تیکه می   انگار بدجور اب دکرت لک انداخته بودن که 

 !طور خالصه بگم. متام حرفای س تایش و هس یت درس ته  به  -

بیاد، قضیه پیچیده هست.  تر بگو. نه نه صرب کن رسگرد مه  دقیق   دکرت:

عنوان اذیت و آ زار تشکیل شده، حمتً ابید توضیحاتت رو  ای اب پرونده 

 .حضور رسگرد ابشه 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 چی؟ یک رو اذیت کردن؟ آ ش چی کشک   اذیت و آ زار چی  -

هس یت: آ ی اباب چی میگی حصرا؟ اذیت که فقط این نیست، مهنی که دیشب  

م تو رو بردن میون بیابون ولت  در خونه گرفنت آ ش و المشون کردن، بعد   جلو 

 !عین اذیت و آ زار کردن، ی

 آ شام جنات پیدا کردم؟ راس یت یکی به من بگه چطوری از دست اون خون  -

آ شام به گومش خورد و  ن ر سه بعد از شنیدن لکمه خو ی ه صدای هبت زده 

 .ابعث شد دادم به هوا بره 

 .اش ِای گومش یو  -

 .دکرت: واقعًا دیگه جایی واسه توجیه منونده 

 .آ روم چشمم رو ابز کرد پلک زدم 

 دکرت: سوزش داره؟ 

 .یمکی  -

نگامه رو به اطراف دوخمت هس یت و س تایش اب رس و صورت داغوین رو  

ای بود.  م نشس ته بودن. دکرتی حدود یس و نه ایل چهل ساهل ختت کنار 

ر ااتق ابز شد و یه مرد امخو و بد  ت. د مامان تو ااتق نبود، نفهمیدم یک رف 

 :روم نشست. گفت قیافه اب یونیفرم پلییس اومد داخل. مهه سالم دادی. روبه 

البته  ی شام و ی آ گاهی و مس ئول پرونده من رسگرد امحدی هس مت از اداره  -
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 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 !پیگریی این اذیت و آ زار 

 :ی اذیت و آ زار خومن به جوش اومد و اب خشم توپیدماز لکمه 

 .درک به   -

 :مهه شکه نگامه کردن دوابره ادامه دادم 

خوایدم  خواید ابور کنید، می ال ن در حضور مهه یه ابر توضیح میدم. می  -

 .نکنید. به من ربطی نداره. دیوونه مه هفت جد و آ ابدتونه 

 .ش نوم رسگرد: می 

دیشب بعد از اینکه برگشتمی خونه، جلو در ساخمتون بودی که مامامن زنگ   -

 .ها ی یکی از مهسایه فت بری خونه و گ  زد 

چزی شبیه آ دم به رسعت خییل ابال و ابور  چند قدمی بیشرت نرفته بودی که یه 

ی که  اتمون رد شد. ما هنوز تو هبت بود نکردین از جلو چشامی ابز هر سه 

ها پرت شد. رسعت انقدر زاید  س تایش حممک به مست دیوار یکی از ساخمتون 

شک مکر  نمی چی ابعث پرت شدن س تایش شده و ب ببی  بود که نتونستمی 

س تایش خرد شده بود. هس یت خواست بره مست س تایش که اومن اب رضب  

 ... به یه مست پرت شد و بعدم یه چزیی عنی کنه چسبید به مکرم و 

*** 

گفمت. رسگرد مشاکفانه  یک ساعیت میشد که داش مت متام چزیایی که دیدم رو می 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

هاش  بات حرمف به گلوم اشاره کردم و گفمت جای دندون ی اث کرد. برا نگامه می 

 .ی س یاه هست مونده؛ اما اوان گفنت فقط چند ات لکه 

زده رسیع ابنداژ رو اب دس مت کنار زدم و حممک دس مت رو کش یدم رو  حریت 

ای افتادم که وقیت  گردمن؛ اما چزیی جز یه درد خفیف حس نکردم. اید حلظه 

 .م درد و خونریزی متوم شد متا  زبونش رو کش ید رو گردمن 

و برد. حیت ایدم هست  اّما... اّما من مطمئمن دو ات دندونش رو تو گردمن فر  -

که وقیت اب زبونش کش ید رو گردمن، متام درد گردمن یکباره متوم شد. خونریزی  

 .بند اومد 

 .دکرت: فکر کمن شام از مواد روانگردان اس تفاده کردید 

زین، وقیت  کین مهچنی زری می غلط می تو    ی سگ. هس یت: گمشو مرتیکه 

یگی تعریف کن. روانگردان و  کین م خوای حرفای ما رو ابور کین. غلط می منی 

 .دیوونه تویی و هفت جد و آ ابدت 

اوه هس یت انگار آ مپر چس بوندی. من که به شام گفمت اینا ابور    س تایش: اوه 

 .تیدداش   کنن. الکی خودتون رو خس ته نکنید. شام توقع زایدیمنی 

 .ممن که مثل هس یت بدجور داغ کرده بودم رو به رسگرده غریدم

حالتون یه ابر دیگه بیاید    اکیت داری، نه چزیی. وای به ما نه از کیس ش  -

خوای اسرتاحت  اینجا رش و ور بگید. حاالم لطفًا ترشیف بربید بریون. ما می 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .کنمی 

ر موجودی که  ای ه آ شام هس یت: هه چی میگی حصرا؟ مگه میشه از خون 

 ای ای ابیل پرواز کنه، شاکیت کنمی؟ تونه تو هوا بدون هیچ وس یهل می 

 گرد: شام مدریک برای اثبات حرفتون دارید؟ رس 

 من رو از کجا مجع کردید؟  -

رسگرد: امروز صبح ساعت هشت یک چوپان اب ما متاس گرفت و گفت یه  

وین مه ما  یچ خهای اطراف شهر دیده و البته ه جسد دخرت وسط بیابون 

 .هنگام بریس مشاهده نکردی 

و پاک کرده دیگه. هر خر  آ شام خون ر س تایش: خب اسکول یعین اینکه خون 

 .کرد آ شام بود، رد و نشون رو پاک می ای مه جای خون دیگه 

سوگرد: اواًل احرتام خودتون رو نگه دارید؛ این چه طرز حصبت کردنه؟ دومًا  

 .ود ختییل بنویس میموج  تونمی تو پرونده از یه ما منی 

این  توین بنوییس گورت رو گم کن. هری. دیگم راجب پس حاال که منی  -

 .خوام چزیی بش نوم اتفاق منی 

کرد اب این اوضاع  دکرت رسی به نشونه اتسف تکون داد. حمتً فکر می 

دارم. زهی خیال ابطل! وقیت دکرت و رسگرد از ااتق  احرتامشون رو نگه می 

دش مامان من و مامان ابابی هس یت و س تایش اومدن  بن ت رفنت بریون، پش 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

کدام جز  سشون تعریف کردی؛ اما هیچ داخل. ما از اول متام ماجرا رو وا 

مامان من حرف ما رو ابور نکردن، فقط مامان من بود که انگه دیوونه بودن  

 .به ما نزد 

ع  ابابی س تایش اب توپ و ترش که چرا ات اون موقع شب بریون بودی رشو 

مون کرد به مرصف نوش یدین! س تایش  د اب س تایش حرف زدن. بعدم مهتم کر 

لت چاره نداشت آ ب بشه بره تو زمنی. خاک تو رسش که  بیچاره مه از جخا 

 .کنه جلو یه مجع رشوع کرده به س تایش حفش میده و رسزنشش می 

دو روزی میشد که از بامیرس تان مرخص شده بودی. وضع جسمی  

اتمون خرد شده بود؛ اما گچ  نبود. دست و پای هر سه راه کداممون روبه هیچ 

از روش رد شده. حیت تواانیی این رو    و آ تل نبس ته بودی. مکر ممن انگار ترییل 

نداش مت که واسه آ ب خوردن، خودم اقدام کمن. هر چند زماین که سامل بودمم  

ه مه  دقیق داد دس مت. تو این دو روز توقع داش مت ابابم برای چند  مامامن آ ب می 

که شده بیاد یه حایل ازم بپرسه؛ ویل دریغ از یه تلفن زدن. مامان عینکش رو  

های جلوش بود. مامامن  ه بود و مشغول نوشنت چزیی تو برگه به چشمش زد 

زد مهه بوده.  ی برق هست؛ اّما غرورش از نوجواین زابن ی اداره اکرمند ساده 

فته. رو اکانپه دراز کش یده   نر به خاطر مهنی میگن هیچِی اخالق من به مامامن

ع داش مت الان  تونس مت تکون بدم، گردمن بود. توق بودم. تهنا عضو بدمن رو که می 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

، صدای دری ای مثاًل داد و بیداد کیس  سکوت بیمنون اب یه لکمه حریف 

شکس ته بشه. چند حلظه بعد صدای گوش می گند زد به افاکرم. آ خ لعنیت کدام  

رو مزی. گوش می رو برداش مت شامره انش ناس    کردم خری هست؟ دس مت رو دراز 

 :دید جواب دادم بود. حاال نگاه کنجاکو مامان به من بود ممن اب تر 

 الو؟  -

 .صدای لکفت حمسن حبییب تو گومش پیچید 

 حمسن: سالم حصرا خامن عزیز حالت خوبه؟ 

 ِا آ قا حمسن شامیی؟ ممنون شام خوبید؟  -

ترکه، مسلامً بعدًا در مورد  نجاکوی می و ک   دونس مت مامان داره از عصبانیت می 

 .گرفت حمسن حساب دعوا می 

 رو داری به اتفاق دوس تات بری بریون؟ حمسن: ممنون، میگم فرصتش 

 .میشه  ها هامهنگ کمن ببیمن چی دومن والا ابید اب چبه منی  -

 .حمسن: هر جور شده راضیشون کن بیان 

تونس مت  تفاقایت که افتاده بود، منی به ا یمک اببت این ارصارش شک کردم. اب توجه  

طرف مه نگاه مامان   به این راحیت اعمتد کمن؛ ویل روم نشد چزیی بگم. از یه 

 .کرد. به خاطر مهنی سعی کردم زودتر حبث رو خامته بدم القمر می داشت شق 

ها هامهنگ کمن. ببیمن نظر اوان چیه، هبتون  میشه. ابید اب چبه  حاال ببیمن چی  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .دم  میخرب 

 .حمسن: منتظرم، فعالً 

 .خدافظ  -

ه خدا ازش متنفر  مهنی که تلفن رو قطع کردم، مامان اب یه نگاهی که مهیش 

 :بودم، لبش رو هبم فرشد و گفت

 حمسن کیه؟  -

 .سگ! کیه؟ دوس مته  -

 :عربده کش ید

به چشمم روشن. خوبه والا حاال دیگه جلو روم نشس یت اب پرسا قرار  به  -

 ذاری؟ می 

خودی شلوغش نکن. دوست پرسم که نیست. یه دوست ساده و عادی  ب  -

 .ش ناسنش هس یت و س تایش مه می  مثل هس یت و س تایش هست که اتفاقاً 

 ...کین اب پرسا دوست میشی شامره میدی مامان: تو غلط می 

ابره از جام بلند شدم که درد بدی تو متام وجودم پیچید. مهنی هزیمی شد  یک 

 :نعره کش یدم ممن  رو آ تیش وجودم،  

کمن گناه کردم. گذشت مادر من، اون  زین حس می یه جوری حرف می  -

گفنت. ممن  انداخت، هبش هزار چی می ه اگر نگاه به پرسه می زماین که دخرت 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

الان دارم هبت میگم یه دوس یت ساده و خییل عادی هست که مردم بدتر از  

 .زدم هاش حرف منی و اب ایمن دارن. اگر چزیی بود که من انقدر راحت جلو ت

صاحاب  کین که اب یه پرس دوس یت. تو مگه رس خود و ب جا می مامان: تو ب 

شیین تو خونه،  گردی تعطیل! می س یت؟ از امروز گویش و نت و بریون ه 

 .خوین واسه کنکورت می 

خواد دخرت  خواد دیگه وامس امر و هنیی کین. دمل می صاحامب. دمل منی آ ره من ب  -

ی به حالت واسه من تعینی تلکیف کین. من دیگه بزرگ شدم.  . وابدی ابمش 

 توین جلوی من رو بگریی. فهمیدی؟ کمن. تو مه منی خواد، هر اکری می دمل می 

هوا دستش رو گرفمت. نفرت  دستش رو برد ابال ات بکوبونه تو گومش که تو  

 :رسارس وجودم رو گرفت. بلند غرید 

 .سه تو جایی نیست ا وا ج مجع کن از این خونه برو. این  -

خودم اومدم. عقب گرد کردم    شوکه شده از حرف مامان مامت برد؛ ویل زود به 

هام جاری شدن  تو ااتمق. اب مکر پر دردم مشغول مجع کردن وسایمل شدم. اشک 

 .از خشم 

مومن اینجا به عقاید عهده بویق تو بهل و چشم  به درک! مریم. فکر کردی می  -

آ زاد، نه پدری نه مادری! هر غلطی دمل خبواد میل  م. میگم؟ از اینجا مری 

 .کمن. کیس جرئت نداره زر بزنه می 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

ای رنگ،  هام رو تو مچدون بزرگ رسمه تند متام لباس اب خشم و عصبانیت تند 

. نگاهی به اطراف انداخمت،  ژر و هنسفری مه برداش مت چپوندم. گویش و شار 

ندم رو رخیمت تو مچدون و دوابره  خو ی بعدم متام کتاابیی که ابید واسه کنکور م 

گوش می از مچدون آ وردم بریون گذاش مت تو کیف مدرمس. اکرت میل و  

ش ناس نامه مه اب مقدار پول نقدی که داش مت، گذاش مت تو کیفم. دوابره برگش مت  

 .خوام برم چزیی جا نذارم دورم زدم ات حاال که می چریخ  

کیفم. مانتوی سزب و شلوار   م تو برس و کیف آ رایش و ادلکن مه به زور جا داد 

ی  م و دس ته جنی آ ب اب شال مشکی رسم کردم. رسیع کیفم رو انداخمت رو شونه 

،  کردم مچدون رو گرفمت از ااتق زدم بریون. جلو در که داش مت کفشم رو پام می 

 .مامان کیفم رو از پشت کش ید 

 کدام گوری شال و الک کردی؟  -

 .دارم مریم   گفیتبه تو چه؟ مهون قربس توین که   -

 .مامان: گمشو تو ااتقت 

 :صدام رو انداخمت تو رسم داد زدم 

 .خواد. مریم هر جایی که دوست داش ته ابمش. مریم دمل منی  -

ها رفمت پاینی. اب دو از  د از پهل معطیل اب آ خرین رسعیت که در توامن بو بعدم ب 

 به گومش  جایی   گفت نرو ات یه های مامان که می ساخمتون فاصهل گرفمت. جیغ 

http://www.patoghroman.xyz/


   رررریصبنمکب

 
 

 

"انجمن پاتوق رمان درگاه آثار نویسندگان نو"  
99 

 
 

WWW.PATOGHROMAN.XYZ 

 

( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .رس ید؛ ویل به رس خیابون که رس یدم، رسیع نشس مت تو اتکیس می 

 راننده: کجا برم؟ 

 .توین از اینجا دور شو برو ات می  -

اخت. ممن صورمت رو چرخوندم مست پنجره تکیه  از آ ینه جلو نگاهی هبم اند 

کرد. صدای زنگ ضعیف گوش می رو  دادم به پش یت مکرم حساب درد می 

دومن چرا؛ ویل اون  از تو کیفم در آ وردم دیدم حمسن هست. منی   رسیع شنیدم.  

 :تونه هبم مکک کنه. جواب دادم حلظه حس کردم هبرتین آ دم دنیا اونه می 

 .سالم  -

 شد؟   را چی حمسن: سالم حص 

 .اب مامامن حبمث شد از خونه انداخمت بریون  -

 :حمسن اب تعجب و حریت انلید 

 انداختت بریون؟  -

 .آ ره -

 ن: رس چی حبثتون شد؟ الان کجایی؟ حمس

داد. هتشم هبم انگ زد، گفت از خونه برو بریون جات اینجا  گری الکی می  -

 .ون نیست. ممن وسایمل رو مجع کردم از خونه زدم بری 

 حمسن: الان کجایی؟ 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .تو خیابون  -

 .حمسن نعره کش ید انگار عصیب شده، ابشه 

 .قک نگهباین وایسا ات بیام ر اات برو پاریک که دفعه قبل رفتمی، کنا  -

بعدم رسیع قطع کرد ممن هاج و واج زل زدم به گوش می. این چش شد؟ امهییت  

 .به نگاه معناداره راننده ندادم 

 .که انهتای این میدون هست   آ قا برو مست پاریک  -

هاش. مرتیکه انگار طلب ارث ابابش رو  اب امخ نگامه کرد که زل زدم به چشم 

خواد من رو  کنه. ببنی اکرم به کجا رس یده که ایمن می ه می نگا   داره اینطوری 

کرد ات حاال مه متایس  جمی کنه. رسعتش پاینی بود، مهنی من و عصیب می سنی 

خودی نگران حال  امن شده نداش مت، پس الزم نبود ب مبین بر اینکه کیس نگر 

و  ردم  بقیه ابمش. به ورودی پارک که نزدیک شدی، رسیع کرایه رو حساب ک 

 .پیاده شدم از معد در و حممک کوبیدم هبم 

 راننده: هوی چه خربته گوساهل؟ 

 :رسم رو بردم نزدیک پنجره ماش ینش گفمت

 .گوساهل هفت جد و آ ابدته  -

گرفمت رفمت مست ااتقک نگهباین. مهون بریون ورودی وایسادم    رسیع روم رو 

وده. اصاًل نیاز نبود  نه ب فهمم خییل اکرم امحقا منتظر حمسن موندم. الان دارم می 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

که این قضیه رو به حمسن بگم. الان معلوم نیست قراره چه رفتاری از  

  خودش نشون بده. یمک بعد، ماشنی حمسن جلو پام زد رو ترمز، بعدم اب

های درمهی اشاره کرد سوار بشم. رفمت مست در ماشنی سوار شدم مچدون  امخ 

 .جلو رو گذاش مت عقب. در رو بس مت خریه شدم به  

 .سالم  -

 حمسن: سالم 

صداش خییل خشن بود. حس کردم شاید بد موقع مزامحش شدم؛ ویل اگر  

 .اکر داشت که زنگ منزید بگه بیاید بری بریون 

 .مه شدم ببخش ید مزامح تو   -

چزیی نگفت. بیشرت حس کردم که مزامحم. الان دیگه خییل پش میومن از اینکه  

رسابر کیس بشم ای ابعث بشم کیس اب    م که به حمسن گفمت. خییل از این متنفر 

کمن. حمتً  اکراه ابهام رفتار کنه. اصاًل به درک مشلک خودمه، خودم حلش می 

 .جا رو کردم که زدم بریون از خونه فکر مهه 

 کجا مریی؟  -

ابر  نگاهش کردم. اب امخ غلیظی زل زده بود به بریون. ابزم جواب نداد. این 

 .فراید کش یدم 

کین؟ تو مه ازم طلباکری؟  ریی؟ چیه چرا اینطوری رفتار می ری مکجا دا  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

خواد نگران من ابیش. خودم یه فکری به حال وضعم  بکش کنار آ قا. منی 

 .کمن می 

 .چهار س تون ماشنی لرزید ای که کش ید،  اب نعره 

 .خفه شو  -

برگش مت مست پنجره ماشنی شیشه رو ات ته آ وردم پاینی. ابد خنک صورمت رو  

د. یمک که تو سکوت گذشت، صدای زنگ گوش می بلند شد.  کر ی نوازش م 

 :رسیع آ وردم ابال. س تایش بود. فورًا جواب دادم 

 چیه؟  -

ی نفهم، چی به ننت گفیت که اینجوری آ وار  س تایش: چیه و زهرمار! دخرته 

 شد رسمون، ها؟ 

 .فکر کردم رفته رساغ من رو از اون دو ات بگریه؛ ویل اشتباه کردم 

 ؟ شده   مگه چی  -

خواس یت چی بشه؟ رفیت از رابطمون اب حمسن به ننت گفیت،  س تایش: می 

اومن خراب شده رس من و هس یت که شام خراب هستید و دخرت من رو  

خراب کردید و هزار ات شعر دیگه. ابابی ممن که اینا رو فهمید، هبم گفت  

من    بدخبمت عنی  که ازش اومدی خونه. هس یت  دوین گمشو برو تو مهون آ شغال 

 .مهه وسایلش رو مجع کرده. مهه آ واره شدی 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 خب؟  -

 س تایش: خب و زهرمار! کدوم گوری هس یت ات ما مه بیای؟ 

 .دومن منی  -

ها  قبل از اینکه چزیی بگم حمسن اب صدای بلند، طوری که به گوش چبه 

 :برسه، گفت 

 مبونید ات بیام دنبالتون. کجا هستید الان؟  -

بون ابالتر از خیابون خودمون. حصرا  خیا   ه هست دو ات س تایش: یه اکف 

 .دونه کجاست می 

گویش رو قطع کردم. تصممی گرفمت به حمضه اینکه ماشنی رو نگه داشت، برم.  

ی سگ، طلباکره ازم. تلکیف هس یت و  پشت رسمم نگاه نکمن. مرتیکه 

س تایشم مشخصه. اگر خبوان اب من بیان که هیچ، خنوان بیان مه اب حمسن  

 .ب رو آ واره منیشن ًا ش مرین. مطمئن

*** 

بعد از یه ربع رس یدی جلو اکفه هس یت و س تایش رو دیدم که دارن میان  

مست ماشنی. از فرصت اس تفاده کردم. رسیع مچدون و کیفم رو برداش مت. در و  

 .ابز کردم از ماشنی پیاده شدم. صدای حمسن رو شنیدم 

 .کن حصرا بیا سوار شو. اعصاب من رو خرد ن -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 شده؟   چی  الم، هس یت: س 

چند قدم از ماشنی دور شدم. حمسن از ماشنی پیاده شده بود. هس یت و  

 .س تایش مه کنارش وایساده بودن 

  الزم نکرده شام نگران ابیش. خودم وقیت مهچنی اکری کردم، یعین فکر مهه  -

 .جاش رو کردم. به سالمت 

 .دوابره راه افتادم تو خیابون که س تایش دوید مسمت 

 ی شده؟ را چس تایش: حص 

 .حممک من رو کش ید. رسجام وایسادم

خواد رسابر کیس ابمش،  دومن؛ ویل خودم دمل منی ببنی س یت من تو رو منی  -

جا منریم. شام  خمصوصًا اینکه ابهام مثل طلباکرا رفتار کنه. من اب این آ قا هیچ 

 .خواید برید هری به سالمت می 

 .به حمسن بودی   ه رو ایساد. هر س هس یت مه اومد کنار من و س تایش و 

 .ها رو بذارید کنار ابزی حمسن: بیاید سوار ش ید. این مسخره 

نه آ قا حمسن، خییل ممنون از لطفتون؛ ویل نیازی به مکک شام نیست. خری   -

 !پیش 

ش می. حمتً حصرا چزیی  ات مهیشه اب مه هستمی. از مه جدا منی  س تایش: ما سه 

 .جناب حبییب   دیده که انقدر انراحت شده 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

ری. از پس خودمون بر میای. شام نگران  یت: هر جا حصرا رفت، ما مه می هس 

 .نباش ید. به سالمت 

راه افتادم مست خیابون. اون دوات مه عنی من مچدون به دست دنبامل اومدن.  

 .حمسن عربده کش ید 

 ابزای چیه؟ بیاید سوار ش ید. حصرا این مسخره  -

 :دم که س تایش به حرف اومدهای حمسن رامه رو ادامه دا توجه به نعره ب

 از اول تعریف کن چی شد؟  -

 .هس یت: دقیقًا از خونه ات مهینجا

نگاهی به ساعت مچمی انداخمت. ساعت چهار عرص بود. رشوع کردم به  

. به رامهون  کردن نچی زیر ل*ب می گفمت، چن تعریف کردن. اب هر لکمه که می 

 :دادی. حرمف که متوم شد، س تایش گفت ادامه می 

 .خوب اکری کردی که از ماشنی حمسن پیاده شدی  -

 مبونمی؟ هس یت: حاال مادمازل قراره امشب رو کجا  

 مسافرخونه مکه؟  -

 س تایش: به ما ااتق میدن؟ 

چرا ندن؟ اکرت میل که داری. س منومن قانوین هست. میگم دانشجو   -

 .هستمی؛ اتزه اومدی. جایی رو نداری 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 کنمی؟ ی روزا رو چیاکر  هس یت: بقیه 

 ...خب ببنی بس تگی به خودتون داره  -

 .س تایش پرید وسط حرمف

اول معرمون ات مهنی الان که اب مه آ واره شدی، کنار مه   ها ما از س تایش: چبه 

گریی. کنار مه ابش می  اتمون اب مه می بودی، پس هر تصممیی که بگریی، هر سه 

 .هبرته از مهه حلاظ 

 .هس یت: سگ در سگ 

دیگه ات کنکور مونده. اگر بتونمی تو این زمان یه اکر پیدا کنمی، مه    نوزده روز  -

نشگاه رو در بیاری، مه مسافرخونه. بعدمش که میشه تو  تونمی خرج دا می 

 .خوابگاه موند 

 تونمی پول دانشگاه آ زاد رو در بیاری؟ س تایش: به نظرت ما می 

 .اگر خر بزنمی دولیت قبول بش می نیاز نیست اکر کنمی  -

 .تونمی مه درس خبونمی مه اکر کنمی هس یت: ما منی 

 چقدر پول دارید؟  -

 .اب اوانیی که تو اکرمته، حدود هش تصد میشه س تایش: لک پومل  

 .هس یت: ممن هفتصد چهل تومن دارم 

ی دار و ندارم شیشصد تومن هست که یه جفت گوشواره مه دارم،  ممن مهه  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .حدود دو میلیوین میشه 

 .اره دارم هس یت: ممن گوشو 

 .س تایش: خب ممن النگو دارم 

اقل شانس  اب این حساب نیاز به اکر نیست، فقط چبسبید به درس که حد -

 .بیاری دولیت قبول بش می

 .هس یت: داره شب میشه. راه بیفتید ات دیر نشده 

خورش ید دیگه غروب کرده بود؛ اما هوا اکمل اتریک نشده بود. رسدرگم دور  

درکامل انابوری هیو ماشنی حمسن دوابره جلو رامهون    چرخیدی که خودمون می 

 .ه س*ی*نه نگاهش کردی سزب شد. رسیع از ماشنی پیاده شد. ما مه دست ب 

کمن سوار ش ید. من از اینکه از خونه فرار کردید عصیب  حمسن: خواهش می 

خوام. حاال بیاید سوار ش ید، خوب نیست این موقع  بودم. حصرا معذرت می 

 .ابش ید   شب تو خیابون 

خییل ممنون از لطفتون؛ اما ما فرار نکردی. ما رو از خونه بریون کردن. لطفًا   -

اب خودتون تکرار کنید، چون فرق خییل زایدی بنی این دو ات مجهل  این رو  

 .هست 

 هس یت: از کجا ما رو پیدا کردید؟ 

 :س تایش مه انگار تو شک مهنی بود، پرس ید 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 کردید؟  راست میگه از کجا ما رو پیدا  -

 .حمسن: شام که زاید دور نشده بودید، من دنبالتون بودم 

 .پس چرا ما نفهمیدی  -

مونید.  ی من. شام مه مثل خواهر من می ید سوار ش ید بری خونه حمسن: بیا

ری امشب رو اوجنا ات یه فکری به حال بقیش کنمی.  نگران چزیی نباش ید. می 

شم از این به بعد پیش من زندگی  هاست که تهنام. خوحشال می خامنا من سال 

 .کنید 

 .دی س تایش: زمحت منی 

 .حمسن: شام که ابز تعارف کردید 

درنگ  خوب قبول؛ ویل مطمنئ ابش اگر جایی واسه موندن داشتمی، ب هل خی  -

 .ی شامرفتمی اوجنا نه خونه می 

 .حمسن: دست از جلبازی بردار دخرت خوب

 .تمی عقب نشستمی که حمسن خندیدهام رو تو اکسه چرخوندم هر سه رف چشم 

م. مهیشه  حمسن: من از دوازده سالگی تهنام. جمبورم مهیشه غذا از بریون بگری 

شویی ای مهیشه از صبح ات آ خر شب بریون عالف  لبامس رو بدم خشک 

 .کنه ی مرگ هبم محهل می چبرمخ، چون سکوت خونه مثل فرش ته 

 ...هس یت: پس پدر و مادر، خواهر و برادر 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

: یه برادر دارم که خارجه. پدر و مادرمم دوازده سامل که بود، از دست  حمسن 

 .دادم 

؛ ویل زایدم جنبه منفیش و نبینید، مثاًل من که تهنا  خدا رمحتشون کنه  -

 .نبودم، بالیی به رسم آ وردن که تهنایی رو به تهنا نبودن ترجیح دادم 

 .رو عشقه : انموسًا آ ره. خانواده چزی چرتیه، فقط رفیق  س تایش 

 .نوکری  -

 هس یت: خملصمی

 .س تایش: فدایی دارید

حمسن: خوش به حالتون حداقل هر کدوم دو ات رفیق پایه دارید؛ ویل من  

 .کمن مهون رفیقم ندارم. واقعًا هبتون حسودی می 

 .حالش سوخت   حرفش رو جوری اب بغض زد که بدجور دمل به 

 ؟ واقعًا که جناب آ قا حمسن، پس ما چی هستمی  -

 .ش می ام مه می هس یت: اگر موافق ابیش که ما از این به بعد، رفیق فاب ش 

 ."دار ش می "چهار تفنگ س تایش: آ ره اونوقت تو گینس ثبت می 

 .پذیرم حمسن: چه عایل! اب کامل میل می 

ش  ی مردونه مهچنی اب ذوق گفت که هیچ ش باهیت به این تیپ و قیافه 

 .حمس ین نداشت. آ خ، دمل بدجور واست جزغاهل شد  
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

کنمی. اب مه  رفتار می شعور و الت س تایش: خب بینی آ قا حمسن، ما خییل ب

دی. شام که  رو درابییس نداری. هر چزیی به ذهمنون برسه، هبم نسبت می 

 احیااًن خمالف نیستید؟ 

 :خندید و اب ذوق گفت 

 .ابداً  -

ش  به جلوی در ویالی حمسن که رس یدی، زاید از جامل و هیبت خونه 

ه. ماشنی  ای داش ته ابش ب نکردم، مسلمه مهچنی آ دمی ابید مهچنی خونه تعج 

رویی دعومتون کرد  رو وسط حیاط بزرگ و رسسزب پارک کرد، بعدم اب خوش 

های جلو در ویال رفتمی ابال. وارد خونه که  اتیی پهل بری ابال. از ردیف یس

ام خونه پر بود  شدی، دیگه نتونس مت جلو نگامه رو بگریم و هیجان زده نشم. مت 

ر مشکی و رسخ بود. یه  جا دکو آ شام. مهه از لوسرت و قاب عکس خون 

 .هاش از طال بود آ شام اوجنا بود که دندون ی بزرگ از یه خون جمسمه 

 آ شام داری، نه؟ ی زایدی به خون عالقه  -

 .آ شاما رو دوست داش مت حمسن: آ ره از چبگی خون 

 .هس یت: یمک فضا ترس ناک شده 

 .های انگلس تان هست ت شبیه قرص س تایش: خون 

 .یل جعیب بود. صداش خییل جعیب بود ش خی حمسن خندید؛ اما خنده 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .نگاهی به س تایش انداخمت، چشمکی زد 

حمسن: بش ینید. ابال هفت ات ااتق هست. هر کدوم خواستید، بردارید. اولنی  

 .ااتق مست چپ ااتق منه 

ه. س تایش اب هیجان  خودش راه افتاد مست دری که احمتال دستشویی بود 

 :گفت 

 .شدی ها  آ شام انگار وارد عامرت خون  -

 .آ شام هست ی خون جا پر از لوسرت و جمسمه هس یت: آ ره، ببنی مهه 

 .بری ابال وسایلمون رو بذاری، بعد بیای یه فکری مه به حال وضعمون کنمی  -

 ی حمسن ابیش؟ خوای ات آ خر معرت، تو خونه نکنه می  -

تونست اوجنا  جوره منی ت رسم اومد. دقیق جایی که هیچ صدای حمسن از پش

روی ما حاال  مست روبه  خه اون رفت به زده نگاهش کردم. آ  رفته ابشه. حریت 

 !چطوری از پشت رسمون ظاهر شده؟ 

 :سوال تو ذهمن رو هس یت پرس ید 

 !چطوری از پشت رس ما اومدی، در صوریت که ما ندیدمیت؟  -

 !س تایش: چقد جعیب غرییب حمسن 

 .ی بلندی رس داد. معاًل از جواب دادن طفره رفت حمسن خنده 

درست کنید؟ به خدا مردم از بس غذای بریون    ها بدلید امشب یه شام چبه  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .خوردم 

س تایش: هر چند که از جواب دادن طفره رفیت؛ ویل ابش. امشب رو هممون  

 .کمن می ما. بیا جای وسایل رو هبم نشون بده، خودم براتون مااکروین درست  

 .کشیهس یت: زمحت می 

 :س تایش اب امخ دست به مکر غرید 

 .ات زمحت ما نشه خب پس شام بفرما درست کن   -

 .زنید اه بسه دیگه چقد ور می  -

م حساب درد  ها. شونه کیف و مچدومن رو دوابره برداش مت و راه افتادم مست پهل 

 جعیب بود. برگش مت  رس یدم، خییل رفمت ابال منی ها رو می گرفته بود. هر چی پهل 

 :عقب به س یت و هس یت نگاه کردم 

 !ی اول فاصهل داره؟ دوم چقدر از طبقه ی  رس می؟! مگه طبقه ها چرا منی چبه  -

 :هس یت نگاهی به ابال انداخت 

از اینجا مه که چزیی معلوم نیست. ات دیده میشه، لوسرت بلند هست که   -

 .جلو دید رو گرفته 

 .ات پهل رو اومدی ابال  رت از شصت س تایش: حارضم قسم خبورم بیش

 .خییل جعیبه! مثل رفتارای حمسن  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .کنه زده می ش آ دم رو حریت ش گرفته ات خودش. مهه نه س تایش: آ ره، از خو 

 .ش خییل بزرگه خونه  هس یت: 

 .ریزیمبارک صاحبش؛ ویل جای خوب مه هست واسه کرم  -

 :لبخند خبییث زدم و ادامه دادم 

 .وشک. معرًا کیس بتونه پیدات کنه م  خمصوصًا قای  -

 .کمن ای پیداتون می حمسن: شام هر جا قای بش ید، من یه اثنیه 

 :هر سه شکه شده نگاهش کردی 

 تو یک اومدی اینجا؟ چرا صدای پات نیومد؟  -

 س تایش: این مهه پهل رو چجور اومدی؟ 

 .کمن جادوگر نیس یت هس یت: واقعًا دارم شک می 

ها مریم ابال میام پاینی. وامس عادیه و اینکه  پهل   حمسن: من هر روز از این

 .صدای پام نشنیدید 

 :دبه پاهاش اشاره کرد که یه دمپایی خریس مخمل پاش بو 

 .به خاطر اینه  -

 .توین طفره بری ابزم توجیح نشدم. اینبار دیگه منی  -

 .اید حمسن: همم نیست. بیاید برین ابال خس ته 

 .کنمی جمیش می ری سنی هس یت: هوف انگار نه انگار که دا 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .تومن از این برج برم ابال و بیام پاینی من دیگه خس ته شدم. منی  -

 .اری س تایش: حمسن ابید یه آ سانسور بذ

 ...حمسن: آ سانسور که هستـ 

 :رسیع اب مه داد زدی 

 بری ابال؟ آ سانسور بوده و تو ما رو از پهل می  -

 :امه داد حمسن از صدای پر حرص ما قهقهه زد و به راهش اد 

 توین رو مخ ابیش؟ لعنیت چقدر می  -

 .حمسن: بیا ک غر بزن دخرت 

ی ابال یه  دی. ورودی طبقه ی متام به طبقه ابال رس یابالخره بعد از ده دقیقه 

هایی که رساترس سالن رو روشن نگه داش ته  سالن طویل اتریک اب آ ابژور 

از جمسمه و طلیب  بودن، البته فقط مکی فضا رو روشن کرده بودن، سالن پر 

 .و... بود 

 لکیسا ساخیت؟  -

 .حمسن: آ ره مهیشه عاشق لکیسا بودم 

 .هس یت: خییل ترس ناک شد

زد. واقعًا ترس ناک بود. هر سه رس جا خشمکون زد.    ی ش یطاین حمسن قهقهه 

حدی ترس ناک و خبیث بود که کف دس مت ع*ر*ق رسدی نشست. مغز    به 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

و که حس کرده بود به زبون  رسم سوت کش ید. س تایش مثل مهیشه چزیی ر 

 :آ ورد 

 .چقدر خندت ش یطاین و ترس ناک بود  -

 نداشت.  ای خون هیچ فریق حمسن برگشت مست ما حاال چشامش اب اکسه 

 !صورتش به س یاهی مزید. لباش رسخ 

 .حمسن: چزیی واسه ترس نیست. راه بیفتید 

 .مونمی هس یت: هر سه تو یه ااتق می 

 :مایل حرف هس یت، گفمت اسه ماست حمسن مشکوک نگامهون کرد که من و 

 .زنمی؛ کنار مه ابش می هبرته ما هر شب ات ساعت دو سه اب مه حرف می  -

 .ن داد حمسن برگشت و رسی تکو 

 .خواد اجنام بدید. این خونه و این شام حمسن: هر اکر دلتون می 

 س تایش: اینجا که فقط سالن هست، پس راهرویی که گفیت کجاست؟ 

اهی به اطراف انداخمت. هیچ راهرویی نبود. هس یت  اب حرف س یت مشکوک نگ

ی  توجه به ما رفت مست پرده اب ترس خودش رو عقب کش ید. حمسن ب 

کردم پشت اون پرده  کش ید. یه راهرو پدیدار شد. اول فکر می   خضمی، کنارش

 .بیمن راهروی اکماًل اتریکی اوجناست مشکی خضمی یه پنجره هست؛ اما می 

 .داری. اول فکر کردم پشت اون پرده ابید یه پنجره ابشه ی ابحایل  چه خونه  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .تر میشدهس یت: البته اگر پنجره بود هبرت میشد. خونه روشن 

 .ونه رو بر اساس عالیقم ساخمت حمسن: خ 

ی جعیب  این یعین اینکه به شام ربطی نداره و نظر ندید. به درک، مرتیکه 

 !غریب 

ش خییل  رفمت مست راهرو. قیافه ش رو مجع کرد. اب ترس  هس یت وا رفته چهره 

 .ترس ناک بود 

خواد خییل  از تغیری هیوییش جا خوردم؛ ویل شاید به خاطر این بوده که می 

رویی رو ابز کرد.  عادی رفتار کنه ات ما معذب نباش می. در ااتق روبه راحت 

 .خودش کنار وایساد. اب دست اشاره کرد به داخل 

چزی تو خونه    ساعیت بریون اکر دارم. مهه بفرمایید راحت ابش ید. من یه چند   -

 .هست. هر چزیی رو پیدا نکردید، اکفیه یه زنگ بزنید

 .خییل ممنون  -

 .، فعالحمسن: من برم 

 هس یت: خدافظ 

وارد ااتق شدی. کیف و مچدومن رو مهوجنا رها کردم. حمو دکور ااتق شدم. رو  

ی  ام اب دو ات جمسمه آ ش دیوار ااتق پر بود از صلیب و آ ابژور و لوسرت خون 

 .بزرگ 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

. ختت، مکد، آ ینه، مزی، مبل،  چزی داره   ااتق خییل بزرگی هست. مهه 

 .داش یت تلویزیون، سیس مت و رسویس هب

 .کردم انقدر بزرگ و جمهز ابشه س تایش: فکرمش منی 

هس یت: اما خییل مشکوکه! رساترس خونه رو اب صلیب پر کرده، متام خونه  

 .هست  آ شام ی خون عکس و جمسمه 

 .خودش گفت که عالقه داش ته  -

ای! حصرا واقعًا ابور کردی ای داری خودت رو توجیح  س تایش: چقدر تو ساده 

 کین؟ می 

 !خوای بگی طرف موجود ماورایئ هست؟ حاال که چی؟ می  -

 .هس یت: بعیدم نیست 

 .ی ختیلتون خییل قوی هست شام قوه  -

اش مت داخل مکد و کیفم  ت یه مکد، مچدون رو گذکیف و مچدومن رو کش یدم مس 

 .پاخس بود . لکی متاس ب رو انداخمت رو ختت. گوش می رو آ وردم بریون 

 .چقدر زنگ زدن  -

 ها یعین ابید برگردی؟ هس یت: چبه 

 .ذارم : معرًا. من یکی که دیگه پا تو اون خونه منی س تایش 

 .دومن منی  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 روز برگردی؟ هس یت: این یعین چی حصرا؟ ممکنه یه  

 .ای نیفته، نه ی معلوم نیست. اگر اتفاق غریمنتظره فعاًل چزی  -

 !س تایش: منظورت از اتفاق غریمنتظره، حمسن هست؟ 

. هیچکس از آ ینده خرب نداره،  خودم رو پرت کردم رو ختت. زل زدم به سقف 

 .معلوم نیست چی میشه 

 .نه فقط اون. خییل چزیای دیگه مه هست  -

 . پاینی هس یت: بیاید بری 

 .لباس عوض کمن بیام برید بریون  -

 .س تایش: نه شام برید اول من عوض کمن 

 .هس یت: من مریم تو محوم 

برو به سالمت. دست خدا و اهل بیت پس لکت. ممن مریم تو یکی دیگه   -

 .از ااتقا 

  لباسام رو برداش مت از ااتق اومدم بریون نگاهی به انهتای راهرو انداخمت. مهه 

بود. دس مت رو کش یدم رو دیوار ات رس یدم به  چزی معلوم ن ک بود. هیچ جا اتری 

ی  در یه ااتق. دس تگریه رو کش یدم. ابز شد. وارد شدم. بزرگیش به اندازه 

ااتق خودمون بود؛ اما مثل ااتق ما جمهز نبود، انگار که ااتق ما از قبل آ ماده  

 .شده بود 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 و بلند  مرده غریبه اعمتد کردی کننده شد. واقعًا رو چه حساب به یه یمک گیج 

ش؟! ما واقعًا امحقمی. سعی کردم ذهمن رو از هر  شدی دنبالش اومدی تو خونه 

گونه فکر منفی خایل کمن. اکریه که شده، نه راه پس داری، نه راه پیش. اب این  

کمن  کمن، شاید واقعًا اونطوری که من فکر می فکرا مه بدتر خودم رو درگری می 

عوض کردم، آ روم در ااتق رو ابز کردم. حس    بعد از اینکه لباسام رو نباشه.  

جا رو گرفته. معیق نفس    کردم دود تو فضا پخش شده. یه بوی خایص مهه 

کش یدم. آ روم قدم برداش مت مست ااتق دخرتا که هیچ صدایی ازش بریون  

ز تو ااتق  ها میاد، نه ا اومد. احمتاًل رفنت پاینی؛ اما نه صدای پایی تو پهل منی 

جا رو نگاه  دد شدم بنی رفنت به پاینی و رفنت تو ااتق. هبرته مهنی صدا میاد. مر 

کمن. اگر نبودن مریم پاینی. دس تگریه در و آ روم کش یدم در و ابز کردم. پوف  

 .ذارن آ شامه ریش می خدای من! این دوات دارن اب خوداکر واسه جمسمه خون 

 کنید؟ اکر می   ها چی هوی چبه  -

 .: این یه ریش ک داره هس یت 

کنه ما رو آ ورده، ما  ردمه گند نزنید توش. حاال اب خودش فکر می امانت م  -

 .مه پروابزی در آ وردی، گند زدی به زندگیش 

 س تایش: از یک ات حاال انقدر عاقل شدی؟ 

آ شاما اکری نداش ته  منیگم نکنید. بکنید، منهتا اب جمسمه و لوسرت و قاب خون  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 ؟ قدر حساس بود ندیدید چ  ابش ید که بعد بگه زندگمی رو هبم زدن. 

. اب دست لباسش رو صاف کرد. نگاهی  هس یت رس خوداکر رو زد رس جاش 

به تیپشون انداخمت. هس یت یه شلوارک طویس و یه لباس چهارخونه  

های سفید تنش بود. س تایش مه یه شلوار ورزیش سفید و  ای اب خط سورمه 

 .لباسش 

جنی مشکی. لباسامون  یه شلوار  لباس خودمم یه بولزی سفید و براق مردونه اب  

 .بد نیست؛ ویل لباس هس یت یمک ابزه 

 خوای بیای پاینی؟ هس یت اب شلوارک می  -

 .کمن هس یت: نه اباب اینو عوضش می 

 س تایش: قرار شد یک غذا درست کنه؟ 

 .من که آ شپزی افتضاحه  -

 .هس یت: ممن حوصلش رو ندارم، مهون مااکروین که گفیت درست کن 

هاش اب حلن خایص ادای هس یت رو در آ ورد و  لو زد به هپ  س تایش دستش رو 

 :گفت 

 !خوردن؟ ِا رساکر خامن که مااکروین منی  -

 .خورم هس یت: اینبار و اجبارًا می 

ها وقیت تو راهرو بودم، یه دود غلیظ و یه بوی خاص تو فضا پخش  چبه  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 !شده بود. این خونه یمک جعیب غریبه 

 .یه جا به مشامم خورده  بو، قبالً کمن این  هس یت: آ ره، ممن حس می 

 .فهممس تایش: من که بویی منی 

 !فهمی؟ بوش خییل غلیظه چطور منی  -

 :حوصهل گفتس تایش دس یت تو موهاش کش ید و ب 

 .کردم وقت هیچ بویی رو حس منی من هیچ  -

هس یت: جعب! پس اون ش یب که تشخیص دادی بو ماهی از ساخمتون  

 رو میاد، چی؟ روبه 

است گفمت. مطمئمن شام ماهی داشنت. بوش رو  واقعًا ر   س تایش: اونو 

 .خوب حس کردم؛ اما بوهای اطرامف رو نه خییل 

 .ممن قباًل اینطوری بودم  -

 .هس یت: ممن یه مدت اینطوری شدم 

 !س تایش: چقدر جعیب 

 .آ ره بری پاینی یمک خونه رو دید بزنمی  -

 .ابید اتکیس بگریی بری خونه رو بگردی -

دم که در کامل تعجب و حریت، صدام اکو شد، انگار  ندی رس دا ی بل خنده 

http://www.patoghroman.xyz/


   رررریصبنمکب

 
 

 

"انجمن پاتوق رمان درگاه آثار نویسندگان نو"  
122 

 
 

WWW.PATOGHROMAN.XYZ 

 

( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

های گشاد زل زدم به  که تو غار داد زدم. آ ب دهمن رو غورت دادم و اب چشم 

 .هس یت و س تایش 

 .: چقدر صدات جعیب شدس تایش 

 .هس یت: انگار تو غار فراید کش یده ابیش 

 .میگم این خونه خییل جعیب غریبه، نگید نه  -

گفمت نه؟ این خونه و مهچننی صاحب این خونه جعیب غریب   س تایش: من یک 

 .هسنت 

 شد؟   لکیف ما چی هس یت: ابالخره ت 

 .کنه س تایش مااکروین درست می  -

 هس یت: نه امحق، قرار شد اینجا مبونمی ای فقط امشب؟ 

 .گفت، فکر کمن بذاره مبونمی س تایش: والا اینطور که این از تهناییش می 

انقدر هبش اعمتد داری که تو یه خونه بزرگ و تهنا    واقعًا رو چه حساب -

 !نمی؟قراره شب رو ابهاش بگذرو 

 :هس یت اب هبت و گیجی گفت 

 یعین چی؟ مگه قراره اکری کنه ای ات حاال حرکت غری انساین زده؟  -

 ...نه  -

 :ادامه حرمف رو س تایش قطع کرد 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 آ ره، ک حرکت جعیب ازش دیدی؟  -

 !ختیل هستمی ای واقعًا حمسن جعیب غریبه هس یت: ای ما خییل تو فاز  

 .ی. بری رساکرمون های بهیوده بردار هبرته دست از حرف  -

بعد از اینکه لک خونه رو دید زدی، فهمیدم یه سالن خییل بزرگ هست،  

ی مسِت چِپ دِر ورودِی کناِر دِر ورودِی آ شپزخونه. تو سالن مه که پر  گوشه 

و قاب عکس بود. چهار ات در کنار مه  از جمسمه و لوسرت و ال ای دی  

یکیش انباری، یکیش رسویس  روی آ شپزخونه بود که یکیش قفل بود،  روبه 

روی در  مه ااتق همامن. کنار آ خرین در مه یعین دقیق روبه   هبداش یت، اون یکی 

ی ابال مه یه سالن و  ی ابال. طبقه خوره به طبقه ورودی یه پهل هزاراتیی می 

 .بود شیش هفت ات ااتق  

 :رخیت کرد، اشک می س تایش حنی اینکه پیازها رو خرد می 

 نشده دلت واسه ننت تنگ شده؟ چته س یت؟ هیچی   -

 :دماغش و ابال کش ید و اب آ ستینش پاک کردن و گفت 

 .نه امحق! به پیاز حساسیت دارم  -

 .الهیی معت قربونت بره. خب بده به این هس یِت لکه خر خرد کنه  -

 :ی سالن داد زد هس یت معرتض از انهتا

 .از کیسه خلیفه نبخش خامن. زرنگی خودت دست به اکر شو  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .گفمت من اگر زرنگ بودم که به تو منی  -

 .فرس تاد و اومد مست آ شپزخونه  نفسش رو پر صدا بریون 

 س تایش: میگم ساعت هشت ش به، چرا منیاد؟ 

 .هس یت بزنگ هبش  -

 .پرت کرد مسمت ای رو از جلو س تایش برداشت  هس یت اب عصبانیت گوجه 

 دومن پیاز خرد کمن، گویش بیارم زنگ بزمن، چیاکر کمن؟ من منی  -

 .س تایش: جون بکن 

چرخیدن. فکری به ذهمن  ونه می اب جیغ دوید دنبال س تایش. هر دو دور خ 

 :رس ید لبخند خبییث زدم و بلند داد زدم 

 .آ تیش! سوخت. آ تیش هس یت. بیا سوخت  -

ومدن تو آ شپزخونه، وقیت دیدن لکک زدم،  جیغ ا هر دواتشون ترس یده اب جیغ 

 .افتادن دنبامل. من بدو، این دو ات دنبامل 

رت کرد مست  کوسن مبل رو پرت کردم مستشون. هس یت رو هوا گرفت. پ 

خودم. رفمت مست در ورودی، خواس مت دس تگریه رو بکشم در ابز شد و حممک  

 .خورد تو دمامغ 

 .آ خ، ِای دمامغ -

 .هس یت: سالم 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .س تایش: سالم 

 .دونس مت حمسن هست چشمم رو ابز کردم. می 

سالم جناب حمسن خان، یه بویق چزیی بزن بعد بپیچ؛ البته که اختیار   -

 .شامست   دارید خیابون متعلق به 

 .های پر از میوه رو داد دست هس یت و س تایش خندید و کیسه 

 حمسن: سالم رفقا. حصرا چزییت نشد که؟ 

 .نه فقط س تون دمامغ تغیری هجت داد  -

کرد.  های قبل رفتار می تر از دفعه ی ش یطاین کرد و اینبار همربون دوابره خنده 

 :کتش رو آ ویزون کرد، بو کش ید 

 .حمسن: بو سوختین میاد 

 .س تایش: ِای وای پیازا

*** 

ابزی خوردی و اببت رفتارهای جعیب  بعد از اینکه شام رو اب لکی مسخره 

 .ن ای رفنت رو رشوع کردم غریب حمسن هبش تیکه انداختمی، حبث موند 

 ... . شام فقط لطف کن یه مسافرخونه ایری خب ما دیگه فردا می -

 :عصیب فراید کش ید 

ین خونه جا واس تون نیست ای من معذبتون کردم؟  یعین چی که مریید؟ تو ا -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .من دمل رو به بودن شام تو این خونه که عنی قربس تونه، خوش کردم 

عنی رس خر رسابر تو ابش می؟ زشت  خوای بگی  هس یت: خب یعین می 

 نیست؟ 

 .حمسن: نه، زشت چی؟ این حرفا چیه؟ من نوکر شام مه هس مت

 :از حرفش جخالت کش یدم و عاقالنه گفمت

خوای آ رامش تو رو بگریی. آ دم خس ته از  خییل ممنون حمسن. ما فقط منی  -

بشه،    رو رس اکر بیاد خونه و اب رس و صداهای من و این دو ات گوساهل روبه 

 .مونه واسش واقعًا اعصاب منی 

به حمض متوم شدن حرمف، غرش تو گلوی س تایش و حفش زیر لیب هس یت رو  

 .شنیدم 

. اصاًل شام ابید ات روز کنکور حتت نظارت  اش ید حمسن: نگران اعصاب من نب

 .من فقط درس خبونید

 .س تایش: اوه شت مای گاد! چه اکر خسیت 

 .رو بیارید. ایال حمسن: مهنی حاال برید کتاابتون  

ای مشغول خوندن کتاب بودی. اینکه من و س یت و هس یت  هر سه گوشه 

تر،  بود. از اون جعیب  ترین اتفاقات زندگی ما خوندی، یکی از جعیب کتاب می 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

ی ما رو جمبور کرده بود. ات حاال  حلن حرف زدن حمسن بود که معاًل هر سه 

 .دم نباشه نشده بود اکری رو اجنام بدم که به میل خو 

ذهمن طرز  حنی کتاب خوندن، نگامه به هر چزیی کش یده میشد. مثاًل تو  

کردم ای اینکه سومنی  ی پنجره رو جتسم می آ شام بزرگ رو پرده طرایح خون 

اکبینت مست چپ از آ خر خییل کثیف بود. نگامه رو به زور از اطراف مجع  

 .تاب بند منیشد کردم رو کتامب؛ اّما ابزم رو صفحه ک کردم و هپن می می 

 خوین؟ حمسن: حصرا داری الان درس می 

روی ما نشس ته بود و حواسش به ما  به نداخمت که رو مبل رو نگاهی به حمسن ا 

 :بود. الکی کتاب رو گرفمت ابال و نشونش دادم، گفمت 

 .بیین که آ ره می  -

خوره، جز تو  جا چرخ می   بیمن که مهه حمسن: من چشامی رشورت رو می 

 .کتاب ی  صفحه 

که ات حاال  س تایش: خب خدایی قبول کن اکر جعیب غرییب ازمون خواس یت. ما  

 .درس خنوندی بدونمی ابید چطوری حاال این کتاب دو کیلویی رو خبونمی 

 .حمسن: اون دیگه مشلک شامست که بدل نیستید درس خبونید 

دن  ترین اکر دنیا درس خون هس یت: دانشمندا بعد از لکی حتقیق فهمیدن خست 

 .هست 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .خس ته نباشن، اینو که ما مهون روز اول فهمیدی  -

 .واقعًا! دانشمندا مه خییل بیاکر بودان س تایش:  

 .کردن چزی رو اخرتاع منی   حمسن: اگر بیاکر نبودن که واسه آ رامش شام این مهه 

 خوان منت بذارن؟ هس یت: خب که چی الان؟ مثاًل می 

 .نش نایس مه انصاف نیست ک حمسن: نه منیت که نیست؛ ویل انقدر من 

 .آ خ لعنیت  -

 شد؟   س تایش: چی 

 .کنه تری خورده زنن، آ دم حس می ها که جوری نیش می پشه   لعنت به این  -

 .ای هبشون رفمت هر سه خندیدن. چشم غره 

 .خفه بیمن ِده  -

 حمسن: آ خه پشه کجا بود؟ 

 :پشت دس مت رو حممک خاروندم و اب صدایی انهل مانند، گفمت 

 .خاره دومن. خییل می آ خ منی  -

 .س تایش: خی میارم برات

 .بیار حمسن: نه مخری دندون  

 .زود ابش  -

ک شک کردم پشه  متام صورت و دست و پام به خارش افتاده بود. خودمم ک 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .نیش زده ابشه 

 .شد هیو. وایی متام تمن به خارش افتاده   آ خ لعنیت معلوم نیست چی  -

 خوای بری دکرت؟ حمسن: می 

 !دکرت واسه چی؟ نه،   -

 :هس یت گفت 

 .رسخ شده   آ خه ببنی. متام صورتت تو این چند دقیقه  -

شده؟!    به پشت دس مت نگاه کردم که رسخ و ورم کرده و بود. وای خدا چی 

 !گریم؟نکنه دارم رسخک می 

 .وای رسخک نباشه  -

 .حمسن: لباست رو بپوش بری دکرت 

 :هیچ حریف بلند شدم. هس یت گفت ب

 ممن بیام؟  -

 :س تایش اب خی و مخری دندون وایساد جلومون، گفت 

 کجا؟  -

 .رتری دکمی  -

 .س تایش: اوه اوه چقدر رسخ شدی 

ودم انداخمت که  ی قدی جلو در ورودی. نگاهی به خ اب بغض دویدم مست آ ینه 

http://www.patoghroman.xyz/


   رررریصبنمکب

 
 

 

"انجمن پاتوق رمان درگاه آثار نویسندگان نو"  
130 

 
 

WWW.PATOGHROMAN.XYZ 

 

( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

متام صورمت ورم کرده و رسخ شده بود. بلند زدم زیر گریه. هس یت دوید مسمت،  

 :گفت 

 .زیی نشده گریه نکن امحق چ  -

 .وای وای! نگاه کنید چطوری شدم  -

 .سوزش انداخته بود   اشاکی دامغ بدجور صورمت رو به 

 .حمسن: گریه نکن، چزیی نشده بیا بری 

 .م پومش میا الان لباس می  -

 :ها. حمسن داد زد اب حالت دو رفمت مست پهل 

 .اب آ سانسور برو  -

نوهاش نشست. اولنی پهل  ها، بعد مه رو زا گیج نگاهش کردم. اومد مست پهل 

 .رو فشار داد که یه در بزرگ ابز شد. متحری نگاهش کردم 

 .حمسن: رسیع ابش 

 .من تهنایی سوار منیشم -

برم داخل. وارد آ سانسور که شدم  خودش اول وارد شد، بعد اشاره کرد ات  

ی دکور داخلش بودم. در کامل تعجب حیت یک دقیقه مه طول نکش ید  خریه 

ساعت وقت گذاشتمی،  هایی که ما برای ابال رفتنش یک . پهل که رس یدی ابال 

 .ای رس یدی حاال یک دقیقه 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 !خییل جعیبه  -

 .حمسن: وقت این حرفا نیست 

. شامل رو رسم کردم. رفمت  فید، قرمز پوش یدم ای س یه مانتو، شلوار گشاد پارچه 

 .بریون نگاهی هبم انداخت سویت زد 

 .حمسن: حمرش شدی 

 :غریدم   ابر من اب خشم این 

 .وقت این حرفا نیست  -

*** 

تو مطب دکرت اب حمسن نشس مت. منتظر موندم ات دکرت بیاد. نگامه رو برای  

شون عکس  اتق که مهه ابر دوخمت به اتبلوهای چرت و پرت ااتق تو ا هزارمنی 

 .دل و روده بودن و هیچ ربطی به پوست نداشنت 

 .میگم حمسن این فک نکمن دکرت پوست ابشه  -

 .رفیقم هست. مه متخصص پوست هست مه قلب حمسن: 

 .ها   عوق، چه رفیق خرخوین داری  -

 .حمسن: هیس، ِا حصرا؟ یواش 

 !دکرت: شام عادت داری مهیشه حفش بدی؟

 .ه کردم که... ِا ِا ِا این که مهون دکرته هست برگش مت به دکرت نگا 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .ِا تو اینجام هس یت  -

 .اب حمسن دست داد 

 دکرت: چطوری حمسن؟ 

 .قربونت حمسن: 

 :دکرت نگاهی هبم انداخت. گفت 

 !چیه چرا رسخ شدی؟  -

 :خندی؟ لبخند هپین زدم و گفمت بعدم هبم خندید. ِای عویض به من می 

 .دم، نگران شدم نکنه فهمیده ابیش دا نه اینکه داش مت هبت حفش می  -

 :لبخندش مجع شد. رفت پشت مزیش نشست

 .دست شام درد نکنه  -

ساعت پیش، صورت و بدنش رشوع به خارش    می حمسن: ایشار ببنی یه ن

 .طوری شد کرد، بعدم که این 

بود.    زل زدم به دکرتی که حاال فهمیده بودم امسش ایشار هست. چشامش آ ب 

قدش متوسط، هیلک متوسط، صورت اس تخوین مه داشت. زاید جذاب  

 .نبود؛ اّما خییل مغرور بود

 طوری شدی؟ ایشار: قباًل مه این 

 .نه  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 کین؟ سوزش مه احساس می   ایشار: 

 .نه، فقط خارش  -

 ایشار: متام بدنت؟ 

 .آ ره -

  جا به نگاهی به حمسن انداخت. آ ب دهنش رو غورت داد و رو صندلیش جا 

 :شد. انگشتش رو کش ید پشت لبش. اب چشامی ریز شده گفت 

 حمسن؟  -

 حمسن: چیه؟ 

 .ایشار: فکر کمن وقتش رس یده 

 ده؟ گیج شدم. اینا چی میگن؟ وقت چی رس ی

 !وقت چی رس یده؟  -

 .زمن ایشار: برو بریون حصرا خامن، صدات می 

 .خوام ابید به ممن بگی منی  -

 .حمسن: برو بریون. هر چی ابشه هبت میگم

 .منریم  -

زمن. حمسن بعدًا زنگ  ایشار: نرو؛ ویل ات از در بریون نری ممن حریف منی 

 .زمن هبت میگم می 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .حمسن: نه نه الان بگو 

 :ت من و گفت بعدم چرخید مس 

 .حصرا عزیزم برو بریون. چند دقیقه ما رو تهنا بذار  -

 !آ خه چی شده، وقت چی رس یده؟ -

قول میدم به خودمت چزیایی رو بگم که  ایشار: نگران نباش. چزی بدی نیست.  

 .به حمسن گفمت 

ابور نکردم؛ اما رفمت بریون در و پشت رسم اکمل نبس مت؛ ویل حمسن دنبامل  

تومن بش نوم. رو صندیل جلو  ت. حاال دیگه حیت صداشومن منی اومد. اکمل بس 

خواست به  در مطب نشس مت. اب خودم فکر کردم یعین چی شده؟ چی می 

ر مشکوک! دلهره مثل خوره افتاده بود به جومن. رسیع پاهام  حمسن بگه؟ چقد 

کش یدم ات اینکه در ااتق ایشار ابز  دادم. دس تام رو حممک هبم می رو تکون می 

 .رسیع بلند شدم شد.  

 شده؟   خب دیگه، الان به ممن بگید چی  -

ی قطعی  حمسن: بیا بری بریون. یه چند ات آ زمایش هست، اجنام بده بعد نتیجه 

 .گمی هبت می رو  

شده؛ اما    پرس یدم چی ش ازش می بدون معطیل پشت رسش راه افتادم. مهه 

 .گفت بعد اجنام آ زمایش هبت میگم داد، فقط می جواب منی 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

دونس مت چیه، اجنام دادم. آ س تنی لبامس رو کش یدم  مایش رو که حیت منی آ ز 

 :پاینی. حمسن رو به پرس تار پرس ید 

 یک جوابش آ ماده میشه؟  -

 .پرس تار: یه ربع منتظر ابش ید، آ ماده میشه 

پرس یدم که قضیه چیه؛  تو این ربع ساعت که منتظر بودی، دامئ از حمسن می 

رب کن ات آ زمایش آ ماده بشه. الکفه از صرب  گفت صاّما اون فقط یک الکم می 

 :پااین از رو صندیل بلند شدم رو به پرس تار خبش گفمت ب

ایش من رو منیدی؟ گفیت یه ربع، ال ن یک  هوی خامن پس چرا جواب آ زم  -

 .ساعت گذش ته 

حمسن دس مت رو کش ید؛ اّما ننشس مت. رفمت جلو در ااتقکی که آ زمایشگاه بود.  

ر در، نگاهی به داخل انداخمت؛ انگار نه انگار که الان  دس مت رو گذاش مت کنا 

 .رو به اینا من حرف زدم 

 !هوی خامن، من اب شام هس مت. انش نوا هستید؟ -

رس تاره که رو یونیفرمش نوش ته شده بود عسل عطایی، اومد نزدیک. اب امخ  پ 

 :ظریفی گفت 

 .بفرمایید بریون، امستون مه بگید ات برریس کمن  -

 .حصرا ِسار  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .جا مبون. رس و صدا مه نکن  عسل: مهنی 

هام یمک اتر  پشت چشمی انزک کردم واسش. چرخیدم مست حمسن. چشم

 .اّما اعتنایی نکردمرفت؛  دید. رسم گیج می می 

 راهی؟ به حمسن: حصرا؟ رو 

 :اب گیجی پرس یدم 

 ها؟  -

 .زنه. پوستت سفید شدهحمسن: حالت خوبه؟ چشامت داره دودو می 

دیدم. صداها گنگ شده بود. پاهام داشت سست  ی منی اینبار دیگه چزی

ی آ خر تالش کردم ات دس مت رو به جایی بند کمن ات نیفمت؛ اّما اب  میشد. حلظه 

 .هایی رو دیدم که اومدن اطرامف مغز هپن شدم رو زمنی و فقط سایه 

هام رو ابز  تونس مت چشمهام وصل شده بود. منی ای ده کیلویی به چشم وزنه 

 .چزی ایدم نبود و دریک از رشایط نداش مت کمن. هیچ 

 .تونس مت دس مت رو تکون بدم کردم چند ساهل خنوابیدم، حیت منی حس می 

هام خشک شده بود و ترک خورده بود. به خاطر مهنی، سوزیش  ل*ب 

کردم. از سکوت اطراف مشخص بود کیس اینجا  خفیف تو لمب حس می 

اومد چرا. گلوم خشک  ایدم منی دونس مت تو بامیرس تامن؛ اّما  نیست، فقط می 

تونس مت حرف بزمن. سعی کردم  شده بود. شدیدًا به آ ب نیاز داش مت؛ اّما منی 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 رو تکون بدم؛ اّما نشد. هوای اطرامف خییل رسد بود. هیو رسدتر مه  دس مت 

شد. صدای در رو شنیدم که ابز شد؛ اّما حضور کیس رو حس نکردم.  

و مکی اتر و حباب شلک، اطراف رو   هام رو ابز کمن ابالخره تونس مت چشم

ر  ببیمن. خییل جعیب بود، چون اصاًل بامیرس تان نبود. دور ات دورم اب دیوا 

چوب ساخته شده بود. رو دیوار صلیب و سری بود. اینجا کجاست؟ پس  

اون دری که ابز شد کو؟ اینجا اصاًل دری نیست. در آ خر مه مردی قد بلند  

 ... اب مهون امخ دست گذاشت رو صورمت و   و امخو رو دیدم که اومد مسمت 

 .فقط دست رسدش و حس کردم. دیگه چزیی ایدم منوند 

*** 

تونس مت  رو صدا مزید؛ اّما انقدر صداها گنگ بودن که منی   نفر امسم  یه 

شدن و میل من  تشخیص بدم صدای یک هست. صداها دور و دورتر می 

هام رو ابز  نتومن چشم  برای بلند شدن بیشرت میشد. نور ضعیفی ابعث میشد 

 .کمن 

کرد، انگار کیس حساب من رو روی زمنی کش یده ابشه. مکرم  بدمن درد می 

فکر کمن جای زمخ ابشه؛ اّما چه اتفایق افتاده؟ به خسیت مکی الی   سوخت. می 

هام رو ببندم.  هام رو ابز کردم. دوابره اون نور مزامح، ابعث شد چشمچشم 

ییل نزدیک، درست ب*غ*ل گومش، انگار  ابر صدایی رو شنیدم. خ این 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

های داغ و  ی حیووین مثه سگ و گرگ ابشه. نفس صدای خرانسه 

داد. من  توت می کش ید. دهنش بوی دلسرت شاه و به آ تیش می   سوزانش گردمن 

ابر اب متام  م. این چقد اسکومل، حیت تو این وضعیت مه به فکر بوی دهن بقیه 

چزی اتر بود؛ اّما  و نگاه کردم. اول مهه قدرت، چند ابر پلک زدم و اطراف ر 

 توت کیه؟ بعدش واحض شد. برگش مت عقب ات ببیمن صاحب اون بوی شاه 

ّما... اّما هیچکس اینجا نبود. خداای گوه خوردم. چه بدخبیت گرفتار شدم.  ا

ک ایدم اومد چه اتفایق برام افتاده. تو آ زمایشگاه  زمن. ک زدم که حاال می تومه منی 

ترش  دومن چیه رو بدم، قبل رفمت. قبلش رفمت آ زمایش یه چزی که منی   از هوش 

بفهمم. نکنه رسطان ای ایدز    دکرت یه حرف همم به حمسن زد و نذاشت من 

خوان هبم بگن؟! تو یه ااتق بودم. یه ختت بود که من روش چرت هپن  گرفمت منی 

عبور    ی خییل بزرگ که نور خورش ید ازشکردم. یه مزی فلزی و یه پنجره 

انگزیی ایفا شده. از نور خورش ید میشه فهمید عرص  ی مغ کرده و حصنه 

چرخوندم. ابالخره ساعت رو ابالی در    هام رو دور ات دور ااتق هست. چشم 

ااتق دیدم. یکی نیست هبشون بگه عقلتون و خر گاز زده که ساعت رو  

 !نصب کردید ابالی در ااتق؟ 

ابطری رو زدن  ه، چون ساعت بحدمس درست بود. عقلشون رو خر گاز زد 

ان  ابالی دیوار! از رو ختت پریدم پاینی. نگاهی به خودم انداخمت. لباس بامیرس ت
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

تمن بود. رفمت مست در ااتق. دس تگریه رو کش یدم؛ اّما در ااتق ابز نشد.  

ابر اب مشت و لگد  تر کش یدم؛ اّما ابزم در ااتق ابز نشد. این دوابره حممک 

 .افتادم به جون در 

 آ های کیس نیست؟ بیایید در رو ابز کنید. مگه اسریی گرفتید؟  -

کوبیدم تو در که هیو در ااتق ابز  می   میشه. حممک اب لگد  دیگه برام همم نبود چی 

رو شدم. قد بلندی داشت.  ی مرد انش ناس روبه ی برافروخته شد و اب چهره 

و هفت    رس یدم. خب من اگر صد و پنج ش می خییل بلند. من ات س*ی*نه 

ابمش، این حمتً صد و هش تاد هست. صورت اس تخوین داشت، انگار که  

ی مه داشت که انگار سگ داخلش  های س یاههاست غذا خنورده. چشم سال 

 .بسنت 

لباس سفیدی که تنش بود، چهار پنج ات دمکه اولش ابز بود آ ستینشم ات آ رجن  

 .یدم هبش ات زده بود. آ انلزیم دو سه اثنیه طول کش ید، بعد اون توپ 

 !هوی مرتیکه مگه اسریی آ وردید تو زندان که در ااتق و قفل کردید؟  -

 :تفاوتش زل زد هبم. دوابره غریدم یث و ب جواب نداد. اب مهون نگاه خن 

 جناب اب شام هس مت. نکنه کری ای الیل؟  -

ابر خواس مت اب مش مت کنارش بزمن برم بریون؛ اما مچ  ابزم چزیی نگفت. این 

ت پرمت کرد تو ااتق. اب مکر افتادم وسط ااتق. یه طرف لبش کج  دس مت و گرف 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

جذابیتش تمکیل بشه. اب    شده بود و دو ات خط کنار لبش افتاد. ابعث شد

 :های بلندی کش یده ابشه و البته حممک، کواته گفت صدایی که انگار ابرها نعره 

 !وحشی شدی لیدی -

دم؛ اّما کجا؟! ات خواس مت به  لیدی تو ذهمن اکو شد. یه جایی شنیده بو ی  لکمه 

 .خودم بیام و سوایل ازش بپرمس، رفت بریون و در رو ابز قفل کرد 

ات از هبت در اومدم، رسیع از جام بلند شدم. دوابره اب حفش و مشت و لگد  

 .افتادم به جون در ااتق 

 .کن ی گاو، گمشو بیا در رو ابز  هوی مرتیکه  -

 !خر نفهم، هوی کیس اون بریون نیست؟امحق کجا رفیت؟ بیا در رو ابز کن.  

رو  ی رو به انفجار مهون مرتیکه ابز روبه انگهان در اب شدت ابز شد و اب چهره 

 .ابر حمسن مه پشت رسش بود شدم؛ اّما این 

 !حمسن اینجا کجاست؟! این گوساهل کیه؟  -

 :ش ناخمت کیه، غرید مردی که منی 

 .جون سامل به در بربی کمن  ظب حرف زدنت ابش؛ وگرنه تضمنی منی موا  -

طوری  حمسن: حامی برو بریون. حصرا از چزیی خرب نداره. تو چرا این 

 ای؟ کین؟ مگه چبه می 

ای که حاال فهمیده بودم امس حنسش حامی هست،  مرد سگ گاز گرفته 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 :پوزخندی زد و رو به حمسن گفت 

  ی چزی رو هبش بگی، چون من اصاًل حوصهل تر مهه پس هبرته هر چه رسیع  -

 .شعور رو ندارم ی ب تربیت کردن یه چبه 

ای،  دس مت و زدم به مکرم قبل از اینکه حمسن چزیی بگه به حالت طلباکرانه 

 :گفمت 

ای رو ندارم  ی حتمل یه رواین زجنریه ِا چه تفامهی! اتفاقًا ممن اصاًل حوصهل  -

 .جناب 

ی گوش من جر  های صویت اون، مه پرده جوری فراید کش ید که مه اتر 

 .د خور 

 .حامی: اب من حبث نکن. من اصاًل آ دم صبوری نیس مت

حمسن رسیع دستش رو کش ید. اب مه رفنت بریون، بعد حمسن برگشت داخل  

 .در ااتق و بست اب غضب نگام کرد 

 خوای بگی قضیه چیه؟ کین؟ منی ها چته؟ چرا اینجوری نگام می  -

. جمبور شدم  یشگاه از هوش رفیت، یه آ ش نا اوجنا دیدتحمسن: وقیت تو آ زما 

 .رس و صدا دور از چشم پرس نل بیارمت اینجا ب

 و اینجا کجاست؟  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

حمسن: تقریبًا یه بامیرس تان مرتوکه؛ اما اب اماکانت الزم هست. منهتا  

 .هاست تعطیل شده سال 

 این گودزیال یک بود؟ س یت و هس یت کجان؟  -

رس تان. رد  ن گودزیال برادرمه و صاحب بامی حمسن: متاسفانه ای خوش بختانه ای 

 .اتتون رو آ وردم اینجا ی ممن زدن. اوجنا اصاًل امن نبود. هر سه خونه 

کردم سعی کین ما رو برگردوین خونه ات اینکه راه فرار رو برامون ابز  فکر می  -

 .کین 

گفت ابید برگردید؛ اما دمل ساز خمالف مزید. مین که  حمسن: راستش عقمل می 

م و اب من زندگی  که شام اومدید خونه   هاست تهنا بودم، این چند روزی سال 

خواست بیام اینجا؛ ویل از  کردید، انگار دوابره متودل شده ابمش. اصال دمل منی 

 .اوجنایی که س یت و هس یت ارصار به فرار کردن، جمبوری اومدی اینجا 

بد شد. ِا    چند روز؟ مگه چند روز گذش ته؟ من شب اویل که اومدم حامل  -

 چی هبت گفت؟ راس یت دکرت اون شب  

ها مشخص شد  کرد رسخک گرفیت؛ ویل بعد از آ زمایش حمسن: دکرت فکر می 

 .به خاطر حساسیت به خیار بوده 

آ ها. آ ره اون شب سه چهارات خیار خوردم. راس یت نگفیت چند روز   -

 گذش ته؟ 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .هوش بودی حمسن: سه روز. دو روز ب 

 :ای رنگی حمسن گفمتهاب تعجب، خریه به چشم 

 .هیویش؟ اصاًل نرمال نیست دو روز ب -

م و دارو رس   حمسن: نرماهل. ما که اینجا جتهزیات نداشتمی، مثل بامیرس تان اب رس 

هوش بیای. بدون دارو و رسم دو روز بهیوش بودی، عایل مه    یک ساعت به 

 .هست 

از طرز   اب چشامی ریز شده نگاهش کردم. مطمئمن حقیقت رو منیگه. انگار 

 .گردنش رو خاروند  نگامه دستپاچه شد، پشت 

 .خوام برم پیش س یت و هس یت می  -

 .حمسن: بری 

در رو ابز کرد. از در رفمت بریون. یه نگاهی به راهروی بزرگ انداخمت. چپ و  

ای تو  راست راهرو پر از درهای سفید رنگ بود. سکوت دیوونه کننده 

  ب بود که به اتبلوهای توی راهرو جای لوسرت و بن راهرو حاک بود. جعی 

پزشکی و درماین، صلیب وصل بود. آ س تنی حمسن رو از پشت کش یدم.  

 .چرخ زد. سوایل نگامه کرد وایساد یه نمی 

 !خییل جعیبه! چرا تو یه بامیرس تان ابید از صلیب اس تفاده بشه؟  -

رادرمه  حمسن: خب گفمت که بامیرس تان مرتوکه هست، بعدم رئیسش ب 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .عالیقمون تقریبًا یکی هست 

ای که نشون  اگر مرتوکه مه بوده ابشه، ابل خره یه بن، یه نشونه اینجا حیت  -

 .بده اینجا بامیرس تانه وجود داره 

پا داخلش    حمسن: چقدر تو حسایس دخرت! اینجا بیست ساهل هیچکس 

 .نذاش ته 

 داداشت چند سالشه؟  -

 حمسن: چطور؟ 

ش مه ابشه، ابزم این بامیرس تان قدمتش از سن  خب هنایتًا یس سال  -

 .اشت بیشرتهداد

خواست  حمسن: حامی اینجا رو پنج سال پیش خرید، چون مرتوکه بود، می 

 .بکوبه؛ ویل رفت خارج، نتونست اکرش رو ادامه بده 

 خیال! حاال یک قراره برگردی؟ ابشه، ب  -

 :وسط راهرو وایساد چرخید عقب گفت 

 .توجه حرفای من نیس یت. میگم خونه حتت نظره حصرا انگار تو م  -

 خوای بگی قراره اب اون سگ گاز گرفته اینجا مبونمی؟ ین می یع -

حمسن: اواًل دیگه نگو سگ گاز گرفته، دومًا قرار نیست دامئ اب مه برخورد  

 .داش ته ابش ید. تو این بامیرس تان به این بزرگی، هر یک مریه پیی اکر خودش 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

آ شام خییل بزرگی شد  ی طالیی رنگ خون ی جمسمه ه سویت زدم. نگامه خری 

که کنار پنجره بزرگ انهتای سالن گذاش ته بودن. نور خورش ید از پنجره به  

کرد. سکوت مه بدتر به این حسم دامن  انگزی می اتبید و فضا رو مغ سالن می 

 :مزید. حمسن رد نگامه رو گرفت. گفت

 .ها اعتقاد داش مت آ شام مهیشه به وجود خون  -

 به نظرت وجود دارن؟  -

زیی تو گذش ته وجود داش ته که حاال در موردش  حمسن: آ ره، مطمئنًا یه چ

 .قصه و رمان و فیمل و عکس ساخنت 

 .از نظر من شام خییل روای... آ خ  -

حممک خوردم زمنی. دس مت رو کش یدم رو پیشونمی که حساب درد گرفته بود و  

رو انداخمت.  داغ شده بود. "آ ی اوخ" آ روم از جام بلند شدم. نگاهی به روبه 

 .امحق، وسط سالن وایساده یه س تون خییل 

 زنه؟ م خری س تون رو وسط سالن می آ خه کدو  -

 .زنن ات سقف فروکش نکنه حمسن: ِا ببخش ید که س تون رو وسط سالن می 

توجیح نکن. یه س تون کور رو اکر گذاشتید وسط راه، حق به جانب مه   -

 هس یت؟ 

 حمسن: مگه من اکر گذاش مت؟ 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .نه  -

 زین؟ حمسن: پس چرا داری رس من غر می 

 .خواد چون دمل می  -

ال رس یدی به آ خر سالن و یه در سفید رنگ بزرگ بود، ابزش  در مهون ح 

ها داشنت اب  رو شدم که عنی چبه کرد. رفمت داخل. اب س یت و هس یت روبه 

 .زدن. در که ابز شد، نگاهشون کش یده شد مست ما ابلشت مه رو می 

 دللا؟ گذره امحلمی به س یت خامن، هس یت خامن، خوش  به  -

 !کفتار   هوش اومدیس یت: ابالخره به 

 .هس یت: به خویش شوما، جات خایل کرده بودی 

 .بیمنتون، اتزه ایدم میاد چقد دمل براتون تنگولیده بود حاال که می  -

حمسن از ب*غ*ل دس مت رفت کنار و هس یت و س تایش پریدن تو بغمل. حممک  

کردم انگار که  . حس می اتیی مهدیگه رو فشار دادی. اشمک جاری شدهر سه 

داد اومن به گریه افتاده. حمسن  هق س یت نشون می یدمشون. هق هاست ندسال 

ی اشک چشامم دیدم که اب یه نگاه خایص زل زده بود  رو از پشت پرده 

هبمون. دس تاش رو ب*غ*ل گرفته بود. یه حس حرست تو ظاهرش بود.  

 .خشک کردم ها رو از خودم جدا کردم. اب پشت دست صورمت و  چبه 

 کین؟ طوری نگامهون می چیه آ قا حمسن؟ چرا این  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .بیمن چقدر اب مه مصمیی هستیدکمن، وقیت می حمسن: خییل کیف می 

 .کردی س یت: حاال نیاز نیست گریه کین، اگر دخرت بودی تو رو مه ب*غ*ل می 

 :ای خنیث گفت هر سه خندیدی. الهیی هس یت. هس یت اب چهره 

 .حصرا ردمون رو زدن  -

 .حمسن هبم گفت  -

 س یت: نگرانید؟ 

 یت: نگران چی؟ هس 

 .س یت: اینکه خانوادتون از دوری شام دق کنن 

ای واسه نگراین ندارن. حمتً ات الان  ابابی پری من که دیگه حافظه   هس یت: ننه 

 .من رو فراموش کردن 

 .اما مامان تهنای من، ممکنه ات حاال هزار ابر مرگ رو به چشم دیده ابشه  -

 .ذاشنت برم بودن، منی   اب بغض گفمت، انگار که اسریم کرده  مهچنی 

 خوای برگردی؟ حمسن: می 

 .نه  -

ی حامی منااین شد. اب امخ و خشم نگاهش  در ااتق ابز شد و دوابره چهره 

کردم. پوزخندی به  هاش رو حلوا می کردم. مسلامً اگر صاحب اینجا نبود، روده 

 :نگاه پر از خشمم زد و گفت 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .تونید اوجنا مبونیدهای طبقه ابال رو آ ماده کردن، می ز ااتق سه ات ا -

ش  حمسن از جاش بلند شد. رفت مست اون دراکوال دست گذاشت رو شونه 

 :گفت 

 .م بیا بری بریون یمک ابهات حرف دار  -

 :بعد بدون اینکه به ما نگاه کنه رفت بریون و گفت 

 .دخرتا جایی نرید ات بیام  -

 :ها گفت ختت  س یت پرید رو یکی از 

 .جعب خرییت کردی ابهاش اومدی  -

 :اب افسوس و تردید گفمت 

اشتباه ما از اوجنایی رشوع شد که برای برآ ورده کردن فانزتی فرار از خونه   -

کوچیکی از خونه زدی بریون و اشتبامهون اوجنایی بزرگ  رس یه قضیه به اون 

 .دلیل به حمسن اعمتد کردی شد که ب 

 !ای میگه؛ اّما مغزم میگه حمسن خییل مشکوکه چند دمل چزی دیگه هس یت: هر  

های جعیب غریب مه ک ازش ندیدی؛ اّما  خییل وقته هبش شک دارم. رفتار  -

 .خب، اکری منیشه کرد 

خییل مشکوکه! این مگه نگفته بود مدیر فالن جا هست و شغل  س یت: دقیقًا  

م خنورد؟  اداری داره؟ پس چرا این چند روز از کنار گوش   ما ج 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

هس یت: حصرا تو نبودی ببیین جوری اب اون داداشش حامی ما رو زیر نظر  

 ...گرفته بودن، انگار که قراره فرار کنمی ای 

ی  اب شدت زایدی خورد به پنجره چزی    حرف هس یت متوم نشده بود که هیو یه 

پشت رس س تایش. هر سه جیغ بلندی کش یدی. دس مت رو گذش مت رو قلمب.  

 .اطراف و پشت پنجره رو نگاه کردم، هیچی نبود هر چی 

 س یت: وای چی بود؟ 

 .هس یت: یه چزی س یاه بزرگ بود 

 .من که چزیی ندیدم  -

 رگی رو ندیدی؟ س یت: ببخش ید عزیزم تو کور ترشیف داش یت، غول به اون بز 

ات خواس مت بتوپم به س یت یه صدای جیغ خییل کر کننده تو فضا پیچید. خییل  

زدی. هر سه دویدی   به تبعید از اوین که جیغ مزید، جیغ می بلند بود. ما مه 

مست در ااتق؛ اما... اما در قفل بود. دیگه شمک برطرف شد و مطمنئ شدم  

روز اول مشکوک مزید. دقیق  که یه ریگی تو کفش حمسن هست. از مهون 

از اون روزی که چراغ قرمز رو رد کرد و زد به من ات پارک و حضور  

 .رفتارای جعیب غریبش  انگهانیش و 

 .هس یت: در رو ابز کنید 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 :س تایش عقب وایساد و دست به هپلو گفت 

 .دونس مت یه ریگی تو کفششون هست می  -

ای جلوی عبور نور رو گرفت. ااتق اکمل اتریک شد.  ی تریه ابر هیو سایه این 

تونس مت خودم رو تشخیص بدم، چه برسه به  جوری اتریک شد که حیت منی 

 ... اطراف و

 :آ لودی گفت هس یت اب صدای بغض

 !وای ای خدا ای ابراهمی  -

 :د زدم ای سفید رنگ و پشت رس س تایش دیدم رسیع دا تو اوج اتریکی سایه 

 .س تایش پشـت رست  -

س تایش ترس یده، بدون اینکه پشت رسش رو نگاه کنه، دوید مست من و  

 .شدی رو زمنی جا اتریک بود، حممک به من برخورد کرد. هر دو چپه  چون مهه 

 .آ خ، آ یی. بلند شو خفم کردی  -

 .هس یت: یکی این در رو ابز کنه 

 .بند داد مزید  س تایش خودش رو انداخت کنارم. هس یت مه بلند یه 

 .رو ابز کنه   صاحاب یکی این در ب  -

 ...حمسن... حمسن -

 :س تایش حریص شده داد زد 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .به قرآ ن این در ابز بشه، حماهل اینجا مبومن  -

جا اتریک بود جای در لگدم به دیوار  حممکی تو در زدم که چون مهه لگد  

 :خورد. پایی که آ سیب دیده بود، درد گرفت 

 .تون کنه لعنت آ خ، اوف خدا   -

 شد؟   هس یت: چی 

طوری  جا جفتک بزین که این   س یت: جونش بیاد ابال. عادت داری به مهه 

 !بشه؟

رو ببینمی، بعد س یت حرکت  ای از فضا  تونس مت ذره تعجب کردم. من حیت منی 

 !من و دیده بود؟ 

 !تو چطور دیدی من لگد زدم به دیوار؟  -

 !رو هوا معلقمکمن  بیمن. حس می هس یت: من که چزیی منی 

 .گید دیگه اتریک نیست س یت: چرند نگید. انقدرا مه که می 

 .بینمی کین؟ من هیچ چزی، جز س یاهی منی وای س یت تو چرا مهچنی می  -

 .خوب اباب که چی؟ بلند ش ید یه راهی برای خالیص پیدا کنمی  س یت: خیهل 

 :هس یت اب خشم فراید کش ید 

 .یگی تو کفشت ابشه حالت ر   حالت حمسن. وای به   وای به  -

 .س یت: هه حصرا خامن رو ابش. هنوز میگه اگر ریگی به کفشت ابشه 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

داری    دخرت خوب رو پیشوین این نوش ته بود پیغمرب که به پاک بودنش امیان  -

 و ال ن شک کردی؟ 

گید انگار من هبتون گفمت  خوبه، نندازید گردن من. یه جور می   هس یت: خوبه 

 !راه بیفتید دنبال این مثل گوسفند برید اینور اونور 

س یت: صدای جیغ از کجا بود؟! حمسن گفت اینجا هیچی جز خودش و حامی  

 .نیست 

 هس یت: الان دقیقًا چی جلو نور رو گرفته؟ 

 شده؟ کسوف   -

 .س یت: بَه جعب مغز متفکری هس یت تو دیگه حصرا 

 توجیح هبرتی داری رساکر خامن؟  -

این  در مهون حنی در ااتق ابز شد و قامت بلند حامی تو چهارچوب در منا 

شد. در کامل تعجب، مهزمان اب ورود حامی، ااتق غرق در نور و روش ین  

 .شد 

 .حامی: بیاید بریون 

 :س یت به امخ غرید 

 .ری. نیاز به مکک شام نداری اینجا می   ما از  -

 .هس یت: متاسفم که میگم؛ اّما دیگه منیشه به شام اعمتد کرد 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 :ی حرف هس یت گفمتدر ادامه 

کنار. مگه نگفتید کیس   و در خود به خود قفل بشه به   اینکه هیو شب بشه  -

 اینجا نیست؟ صدای اون جیغ متعلق به یک بود؟ 

 :هس یت پوزخند زد و گفت 

 جا رو منور کردی جناب؟ قوه بودی که اب اومدنت مهه ای اینکه مثاًل چراغ  -

 جا اتریک شد؟   راست میگه؟! چرا هیو مهه  -

 :حامی الکفه شد و فراید زد 

حقی ندارید که   دیگه. بیست سوایل راه انداختید؟ اینجا شام هیچ   بسه  -

 .سوال بپرس ید. اویک شد؟ حاال گمش ید بیاید بریون ایال 

 .: صدات رو برای ما ابال نربا س یت 

 :ممن حممک و خشن غریدم 

 !کس حق نداره به ما دس تور بده جنابو اینکه هیچ  -

طور که به راهش ادامه  ن پوزخندی زد، بعدم از جلو در کنار رفت. مهو 

 :داد، گفت می 

 .کیس جمبورتون نکرد بیاین. خودتون اومدین اینجا -

نگاهی به راهی انداخمت در مهون حال بلند  هر سه رسیع از ااتق رفتمی بریون  

 :گفمت 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

خوای بری. از حمسن اببت این چند روز  خودمون اومدی. الامن خودمون می  -

 .تشکر کن 

ساده بودم. به حمض متوم شدن حرمف، دست هر دوشون رو  ها وای من بنی چبه 

 :کش یدم. وایسادن. نگامه کردن. دوابره گفمت

 :دوابره گفمت 

 راه خروج؟  -

ظر حمسن مبونید ات بیاد وسایلتون رو  حامی: مهون راهرو رو ات انهتا برید. منت

 .بیاره 

 .ها انپدید شد بعدم تو پیچ و مخ پهل 

 .س یت: واقعًا مثل سگ پش میومن از اومدمن 

 .هس یت: دیدم نسبت هبشون عوض شد 

 :لبخند خبییث زدم و گفمت 

 حس کیس رو داری که عشقش هبش خیانت کرده؟  -

 .ی نداریاا شفات بده به حق پنج تن؛ وگرنه آ ینده هس یت: خد 

س یت: من دلشوره دارم. الان که از اینجا بری قراره چی بشه؟ ابید برگردی  

 خونه؟ 

اب حس اینکه وقیت از اینجا بری بریون، معلوم نیست چه بالیی رسمون میاد،  
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .تمن لرزید و لک بدمن خی زد 

 .ترمس هست، می  ممن از اینکه چی اون بریون منتظرمون  -

 .ونیدحمسن: پس عاقل ابش ید و مب 

ها. حمسن رو دیدی که اب امخ و چشامیی قرمز رو  هر سه چرخیدی مست پهل 

 .کنه ها وایساده. دست به س*ی*نه ما رو نگاه می پهل 

 .گرم؛ اّما دیگه اینجا جای موندن نیست دمت  -

 !د؟ فهمم چی شد که هیو مهتون اعمتدتون سلب شحمسن: من منی 

 ...ی هس یت: آ خه، نه اینکه ک چزی مزی دید 

 حمسن: مثاًل چی دیدی؟ 

 :س یت بلند توپید 

مایل  چی دیدی؟ چطور روت میشه بعد از اون مهه گاف، ابزم ماست  -

 کین؟ 

 :ها اومد پاینی و گفت ابر حمسن از پهل این 

 .خب تو بگو ببیمن کجا گاف دادم؟ بشکنه دس یت که منک نداره  -

 ...ها رو در نیار دای ننه مرده س یت: الکی ا 

 :گوش س یت گفمت   آ رام زیر 

 .زایده روی نکن  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

کردم، حیت س یت مه  ابز مه حمسن ما رو شکه کرد و در صوریت که فکر منی 

 :صدام و شنیده ابشه، حمسن جوامب و داد 

کنه بگه. به هر  نه حصرا خامن بذار بگه. بذار هر چی رو دلش س نگیین می  -

 .، جواب خوب، خوب نیست حال از قدی گفنت 

خری گفته جواب خوب خوب نیست؟! شام به لک  ببخش ید کدوم   -

 .املثل رو چپه کردی رضب 

 .کرد هس یت آ روم خندید؛ اّما س یت مهچنان اب غضب حمسن و نگاه می 

 حمسن: شوخیت گرفته؟ 

 .ها از بنی نرفته، ما بری نه، هبرته ات بیشرت از این حرمت  -

 الان حرمیت مونده؟   حمسن: به نظرت ات 

 .تری نکش یده، ما بری ه جاهای ابریک پس هبرته ات اکر ب  -

رشت مشکی  ابر یه یت قامت حامی از پشت رس حمسن پدیدار شد. این 

جذب اب شلوار جنی و کفش ورزیش مشکی پوش یده بود. هه انگار ننش  

 !مرده

لشون ولگردی  بیین د کین؟ منی حامی: راه ابز جاده دراز! حمسن چرا المتس می 

 خواد؟ می 

 .گرد خودیتزر نزن. سگ ول  -

http://www.patoghroman.xyz/


   رررریصبنمکب

 
 

 

"انجمن پاتوق رمان درگاه آثار نویسندگان نو"  
157 

 
 

WWW.PATOGHROMAN.XYZ 

 

( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

بسه ادامه ندید. من اجازه منیدم کیس پاش رو از این در بریون    حمسن: بسه 

 .بذاره 

 :ات و گفت   بعد مه رو کرد مست ما سه 

خامنا شام فکر کردید اون بریون براتون هتل پنج س تاره آ ماده کردن که ات   -

 ، بگن بفرما خوش اومدید؟ پاتون رو از در گذاشتید بریون 

 :حرفش و اکمل کرد   یحامی ادامه 

ات رو پیدا کنن، بعد مه   خنری. اون بریون لک هتران بس یج شدن ات شام سه  -

افتید تو دردرس دادگاه و پلیس و آ گاهی و ... . از  که پیدا کردن، دوابره می 

 !این گذش ته خانوادتون 

. ع*ر*ق رسدی رو تریه مکرم  ید اب اومدن امس خانواده، چهار س تون تمن لرز 

کردم اگر پام رو از  ش اب خودم فکر می رز بدی به جومن افتاد. مهه نشست. ل 

ی  رو بشم که اب امخ و خشم آ ماده به خونه بذارم بریون، قراره اب لکی آ دم رو 

خوان ما رو به خاطر فرارمون توبیخ و تنبیه و وای نه خدا!  محهل هسنت که می 

چه برسه به    رسونه. ابهاشومن من و به مرز سکته می   رو شدن حیت روبه 

واقعیت! نگاه ترس یدم رو بنی س یت و هس یت چرخ دادم بعدم برای توجیح  

 .اکرا و حرفامون رشوع به حرف زدن کردم 

خب ببنی. به ما حق بدید شک کنمی. این مدت لکی رفتار و حراکت   -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

وز دیدی، واقعًا  مشکوک دیدی. در مضن از این گذش ته، چزیایی که امر 

 .به راحیت از کنارشون گذشت   چزیایی نبودن که بشه 

 .رو بشم به م رو خواد دوابره اب خانواده هس یت: اوم، من... من اصاًل دمل منی 

 :س یت مه رشمنده رسش رو زیر انداخت و گفت 

 .اوم، خب راستش ممن  -

 فقط به  حمسن: پس برگردید تو ااتقایی که براتون آ ماده کردی. این مدت مه 

 .کنکور فکر کنید 

ای نش نوی،  ن درگریه اتفاقات هست. ات توضیح توجیح کننده هس یت: ذهمنو 

 .تونمی رو یه موضوع ممترکز بش میمنی 

در حلظه، پوزخند اعصاب خوردکن حامی رو شاکر کردم. از نظر من اصاًل  

نگامه    پس ندم. رسیع ی جذاب نداره، البته قیافش خییل خوبه؛ اّما من منی قیافه 

 .ش فکرایی نکنه رو ازش گرفمت که یه وقت اب خود 

 .مونمی هر سه تو یه ااتق می  -

 .خوب! دنبامل بیاید   حمسن: خیهل 

ها وایساده بود، تند از  تر از مهه دست به س*ی*نه رو پهل حامی که جلو 

ها ابال رفت؛ اّما حمسن آ شاکر بود که حساب خس ته و الکفه هست.  پهل 

 .اه افتاد مست پاینی ش هبم رخیته ابشه. آ روم و رس به زیر ر انگار متام اکرا 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

*** 

کتاب رو بس مت. ساعت دیگه احمتاًل ابید هفت ای هشت شب ابشه. نگامه رو  

تو اتریکی به ااتق دوخمت. یه ااتق دوازده مرتی اتریک که ده دقیقه پیش  

یلکس  دوابره برق رفت و مهه رو ترسوند، البته جز حمسن و حامی که خییل ر 

 سه ات ختت و یه مزی فلزی و یه پارچ  برخورد کردن، انگار عادت دارن. اب 

دومن اون دو ات مه مثل  آ ب رو مزی. هر کدوم ساکت رسمون تو کتاب بود. منی 

کردن ای واقعًا خر لگدشون زده بود و داشنت  ها رو نگاه می من فقط صفحه 

 که بدم نیومد بعد  خوندن. در آ ن حلظه یه فکر خبیث اومد تو ذهمن درس می 

اسرتس و جر و حبث یمک هیجان وارد جراین کمن. آ روم  از اون مهه ترس و 

کتاب و بس مت و مخ شدم مست دخرتا که رس هر دو رو پام بود. رسم رو بنی  

 .رسشون قرار دادم و چشامم و بس مت و رسیع یه جیغ بلند و کواته کش یدم 

ن کرم رخیمت اب خشم و  زده نگام کردن، بعد که متوجه شد هر دو وحشت 

 .کوبیدن تو رس و لکم می  عصبانیت اب کتاب 

 .شعورا ومل کنید. لَکم شکست آ خ ب -

 .هس یت: حقته عفریته، گومش کر شد 

 س یت: نفهم نگفیت سکته کنمی؟ 

 دونس مت انقدر ترسو هستید؟ آ خ، ول کنید. من از کجا می -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .ترکه س یت: این دیگه ربطی به ترس نداره، هر یک ابشه زهرش می 

 :نوم. خییل درد گرفت بعد مه به لگد حممک کوبید تو زا 

 .پای من رو فلج کنید   انگار شام مکر مهت بستید که این  -

 .بعد مه مثل خودش حممک کوبیدم تو پاش 

 .س یت: آ خ، خییل گاو هس یت آ ی 

 :اب خنده گفمت

 ِا ِا عزیزم چ اکر هس یت داری؟  -

 س یت: چیاکر هس یت دارم؟ 

 ." گاوی هس یت خودت گفیت "خییل  -

 .حممک زد رو رسم  ابر هس یت حریص شد و این 

 .هس یت: این رو زدم، حساب اکر دستت بیاد 

کورانه تو اون اتریکی دس مت رو کش یدم رو ختت ات چزیی پیدا کمن ابهاش  کور 

بزمن تو مخ معیوب این دوات که صدای جر و حبث ضعیفی ابعث شد هر  

 .اتمون ساکت بش میسه 

 .هیس  -

اومدن،  پشت رسم می های س یت و هس یت که  مست در. صدای قدم   آ روم رفمت 

ابعث میشد نتومن مترکز کمن. صدای حبث بریون مه انقدر بلند نبود که بشه به  
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

گفت حبث خییل هممی هست و مهنی  راحیت شنید؛ اّما یه حیس هبم می 

کرد. رسم چس بوندم به در. دست یکی از دخرتا رو روی شومن  کنجاکوم می 

بش نوم. صدای طلباکر  . بیشرت گوش دادم. موفق شدم صداها رو  حس کردم 

متعلق به یه آ دم انش ناس بود و انگار داشت اب حمسن و حامی جر و حبث  

 .کرد می 

 انش ناس: آ ره تقصری شامست. حاال اگر بیفتمی تو دردرس چی میشه؟ 

 .حامی: مس ئولیتش اب خودمون. به تو ربطی نداره چی میشه 

رس تان مهه من  ؟ هه کجای اکری؟ انگار اون روز تو بامی انش ناس: ربطی نداره 

 ...رو دیدن 

هام بیشرت فعال شد. حمتً یه ربطی به ممن  اب اومدن امس بامیرس تان، شاخک 

 .داشت 

حمسن: اوین که حصرا رو دزدیده مایمی، نه تو، پس الزم نیست نگران چزیی  

 .ابیش 

ییل زاید تو دمل رخنه  اب شنیدن این مجهل، برق از رسم پرید. یه حس ترس خ 

بودم و بیدار شدم. آ روم چرخیدم و پش مت و تکیه دادم به    کرد. انگار خواب 

 :در. دیگه چزی زایدی از حرفاشون نشنیدم 

 .راب انش ناس: هه، آ ره تو روزانمه عکس من و تو رو چاپ کردن به عنوان آ دم 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

روز تو  بیشرت که دقت کردم، فهمیدم صدا متعلق به اون دکرته هست که اون 

 :گفت سن می بامیرس تان یه چزی خمفیانه به حم 

 .وای  -

 شد؟   هس یت: چی 

 .خاک بر رسمون شد  -

 .دن کر اب انابوری زل زدم به اطراف. س یت و هس یت مه گنگ نگامه می 

خواست به حمسن بگه که  روزی که رفتمی بامیرس تان، دکرته یه چزی می  -

وغایی که به ما گفنت، برای  خواسنت من بفهمم. نگو نقششون بوده این در منی 

 .اینکه بتونن ما رو بکشونن اینجا 

 .هس یت: ِا ِا اِ 

ای  س تایش حممک کوبید پشت دستش و بعدم انگشتشو گاز گرفت. حلظه 

ابعث شد اب رسعت غریقابل ابوری به مست در جهوم بربی. رسیع  ی کیس  نعره 

ایساده بودن؛ اّما نه  تر از در ااتق و در ااتق رو ابز کردی و هر سه مکی پاینی 

رو بودم.  ی روبه ی حصنه نه نه! اماکن نداره. مسخ شده قفل بر زمنی، خریه 

ظاهری که    شک نداش مت هس یت و س یت و اون ایرو دکرته، عالوه بر خودم اب

 .رو بودی به ی رو دست مکی از جمسمه نداشت، خریه 

شد. خدای من!  تونس مت نفس بکشم. دکرته دهنش عنی ماهی ابز و بس ته می منی 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

شک  دادم، ب خداای! اینجا چه خربه؟! اگر مکی بیشرت به حبس نفسم ادامه می 

*ی*نه  ی دو ات موجود جلوم بودم. قلمب تو س مردم. بدون پلک زدن، خریه می 

دیدم، حساب شوکه شده بودم. دوات زن که هر  تپید. از چزیی که می حممک می 

شون بریون زده بود، داشنت  کدوم دو ات دندون مثل دندون سگ از دهن 

 .ی حمسن و حامی بود پاینی پاشون یه عامله لباس رخیته شده بود که چهره 

منا   زن انسان خدای من! یعین حمسن و حامی وجود نداش ته؟! متام مدت دو ات

ها بریون  هق از دهن یکی چبه دادن؟ صدایی مثهل هق داشنت ما رو ابزی می 

ه کردن رو نداش مت. حاال اون دوات زن برگش ته  اومد. تواانیی برگشنت و نگامی 

کردن. یکیشون قدش بلندتر از اون یکی بود  بودن و اب پوزخند ما رو نگاه می 

کرده. اب موهای مشکی و  رو ابزی می که فک کمن مهوین بوده که نقش حامی  

های معمویل؛ اما اون یکی اب موهای بلوند و صوریت  صورت کش یده و چشم 

. خدای من چطور اماکن داره؟! سعی کردم سوایل بپرمس.  گرد و چشم رنگی 

 .دهمن رو ابز کردم؛ اما ممن مثل اون دکرته دهمن ابز و بس ته شد 

 :مکی که گذشت به خسیت ل*ب زدم 

 . ابورم منیشهاصالً  -

 :دخرته قد کواتِه پرو، در کامل خونرسدی گفت 

 برید رس درس و مشقتون. مگه شام شنبه کنکور ندارید؟  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

تونه خر ابشه؟  رت از قبل تعجب کردم. وای خدای من! یه آ دم چقدر می بیش

نه خر برای این مکه. واقعًا توقع داره تو این رشایط من بتومن    چی خر؟ نه 

 درس خبومن؟ 

 :س یت اب لکنت گفت ه 

 اینـ... جا چه خربه؟  -

 :اون زن قد بلنده گفت 

 .نیاید. ایال  بیین که خرب خایص نیست. حاالم برید داخل. بریومن می  -

 :دکرته اب تعجب زمزمه کرد 

 کنید یه توضیح بدهاکرید؟ فکر منی  -

 :ای کش ید و به مست ااتق اشاره کرد قد کواتهه پوف الکفه 

 .بیاید داخل ات بگم  -

پشت رسش راه افتادی. مثل رابت، بدون اختیار خودمون داخل رفتمی. هر  

 .یک یه جای ااتق نشست 

 .ش نوی دکرت: می 

 !آ شامد: خب اول اینکه ما یه نسیل هستمی بنی انسان و خون مو بلون

 :س یت بلند و کش یده اب تعجب گفت 

 آ شام؟ خون  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 :دامه داد مهه یه نگاه چپه هبش انداخنت که ساکت نشست و زنه ا 

 !آ شام و انسان آ شام. یه چی بنی خون درس ته؛ اّما منیشه گفت خون  -

 !هس یت: دورگه 

دی از نسل ما هنوزم وجود دارن و این شد که  مو بلوند: درس ته. ما فکر کر 

 !رشوع کردی به حتقیق و گشت و گذار 

 ...پس اون قالب مردونه  -

 :حرمف رو قطع کرد 

تمی. فراموش نکنید ما یک دورگه هستمی و  ها نیاز داش ما به اون قالب  -

تواانیی اجنام هر اکری رو داری. ما پس از پنج سال گشنت و حتقیق کردن،  

 .شدی که عادی نیستید   متوجه 

 :منظورش من و س تایش و هس یت بود. دکرته پوزخندی زد و گفت 

 !ادب لکه خرها عادی نیسنت. چند ات دخرت پروی ب معلومه این  -

 .مواظب ابش چی میگی س یت: هوی 

 ذارید حرف بزمن ای نه؟ مو بلوند: می 

 امست چیه؟  -

 :قد کواتهه گفت 

 .من لینا و خواهرمم دینا  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 !شت. حمسن کجا و لینا کجا؟   س یت:

 .ای هبش رفت که ساکت شد غره دینا چشم 

لینا: ما فکر کردی شام متفاوت هستید. رابطمون رو از اون روز تو خیابون اب  

 .شام رشوع کردی. اون شب خواهرم دینا به شام محهل کرد 

 .کنه هس یت: الهیی خرد بشی سگ. هنوز بدمن درد می 

 !ا نوش ید و تشخیص داد حدمسون درس ته لینا: از خون یکی از شامه 

 وونمی؟ خوای بگی ما مه حی یعین می  -

 .دینا: ما حیوون نیستمی

 ...حاال هر چی  -

لینا: برای اطمینان، اون شب پودر خمصویص رو به خرد حصرا دادی که تنش  

رشوع به خارش کرد و رفتمی بامیرس تان و دکرت گفت ابید یه جایی آ زمایش کنن  

 .نشه   ات کیس متوجه 

 !س یت: خب؟ 

وین دکرت شدن و پلیس  شب، متوجه حرکت غریقان دینا: و بعدش اینکه نصفه 

 .خرب کردن. ننه ابابی شام رخینت اوجنا که جمبور شدی شام رو بیاری اینجا 

 .هس یت: ای به عباریت بدزدید

 .کنن شام توسط ما دزدیده شدید لینا: البته مهه فکر می 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .کنندرست فکر می  -

 .اشتباه نکن. شام خودتون اب رضایت خودتون اومدید دینا:  

 کرد سوار ماش ینش بش می؟ یت تو دیگه. یک بود که ارصار می جعب پرویئ هس  -

لینا: اه بسه دیگه. شام مه حق ندارید این راز رو بریون از این خراب شده به  

 .کیس بگید

 :هس یت اب قدلری دست به مکر اومد جلو اب چشامیی ریز شده، گفت 

یش که به ما  اواًل شام به ما منیگی چیاکر کنمی، چیاکر نکنمی، دومًا تو یک اب -

 بگی حق داری ای نداری؟ 

شک دعواشون  رفنت ب هر دو رفنت تو س*ی*نه مه یمک دیگه جلوتر می 

 :میشد. رسیع رفمت هس یت رو کش یدم عقب. دینا مه لینا رو گرفت گفت 

 .تری مه داری بیخیال! اکرای همم  -

 .تره : دقیقًا. الان مشخص شدن تلکیف ما از هر اکری همم س یت 

نی دخرت جون. الان شام پاتون رو از اینجا بذارید بریون، ابزداشتتون  دینا: بب 

کنن. ات نگید چی شده و کجا بودید و ... . خالصه که پای مهه گریه و  می 

در  کنید. برای ما که حمو شدن هر جای هجان  بیشرت از ما خودتون رضر می 

 هر حلظه، اصاًل اکر خسیت نیست؛ اما شام چی؟ 

 هس یت: خب که چی؟ 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

ای مه بیمنون نیست.  جا پیش ما مبونید. حاال که دیگه راز انگفته لینا: هبرته مهنی 

شام این چند روز رو چبسبید به درس تون. کنکور که دادید اب پاریت منتقلتون  

 .کنمی یه منطقه که نزدیک پایگاه ما ابشه می 

 :روم و ابال انداخمت و گفمتیه اب 

 پایگاه مه دارید؟  -

 !ه پایگاه اب لکی مامور و مس ئول: درس ته. ی دینا 

 :س یت یه سوت بلند کش ید و گفت 

 !اوه شت  -

کرد به طرف بفهمونه که  م گرفته بود. س یت در هر رشایطی سعی می خنده 

فتاده؛  گنجید که چه اتفایق ااست. هر چند هنوز تو ابورم منی  حرفش مسخره 

بود. اتفاقایت که از  اّما خب قباًل مه از این اتفاقات جعیب غریب برام افتاده 

 .جور مقدمه حمسوب میشد که حاال زاید جا خنوری  قبل افتاده بود، انگار یه 

 پوف، من گرس منه چزیی تو بساطتون دارید؟  -

 :متعجب اول خریه زل زدن هبم، بعدم لینا گفت 

 .بیارن آ ره یمک صرب کن میگم   -

 .زاد بیارهس یت: خواهشًا غذای آ دمی 

 .امیدوار نباش. تو مه جزیئ از ما هس یت خامن کوچولودینا: زاید به خودت 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .ها رو خبوری تونمی غذای حیوون س یت: به هر حال ما منی 

خواست نپذیره که جزیئ از اوان  حرف حالیش منیشد، انگار اب جلاجت می 

 .نیست 

 !ه بس کنید دیگه. من گرس من  -

و به اجبار اون  ی ااتق رو اب دخرتا مجع کردی  بعد خوردن پیزتای بدمزه. مهه 

 .دو ات خفاش رشوع به تست زدن کردی 

 فهمم چرا درس خوندن ما ابید انقدر براشون همم ابشه؟ من منی  -

 .تر به پر و پاشون چبیپمی خوان ما رو رسگرم کنن که ک هس یت: حمتً می 

 کنکور؟   س یت: خب بعدش چی؟ بعد 

 اه خودشون؟ ندازن جایی نزدیک پایگ مگه نشنیدی؟ گفت دانشگاه رو می  -

س یت: واقعًا چرا ابید اعمتد کنمی؟ چرا شک نکردی شاید خبوان بالیی رسمون  

 بیارن؟ 

 ای داری؟ ی دیگه هس یت: چاره 

 فرار کنمی؟  -

 س یت: فکر خوبیه؛ اما چطور؟ 

 .کردم هس یت: عوم، ممن به فرار فکر می 

 :رفای س یت و هس یت قضیه رو جدی گرفمت اب ح 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

ها اکفیه ما خبوای. اکفیه اراده کنمی ات از این خراب شده بزنمی بریون و  چبه  -

کنمی اینکه خودمون  دیگه برنگردی. پامون به بریون برسه، اولنی اکری که می 

 .دی. اوجنا جامون امنه حتویل پلیس می 

 .ها رو فاکتور بگریی، فکر خوبیه س یت: البته اگر جر و حبث خانواده 

ر قرار ابشه مهه مثِل "امری" ما رو دیوونه فرض کنن که معلومه  هس یت: اگ 

 .کنه کیس حرفامون رو ابور منی 

 :ای گفت گریانه س یت رسیع اب حالت مچ 

 صرب کن ببیمن امری کدام خریه؟  -

 .هس یت: مهون رسگرده که اومد تو بامیرس تان مس ئول پرونده بود 

 س یت: از یک ات حاال انقدر ابهاش مصمیی شدی؟ 

: خب من که نتونس مت فامیلیش رو از رو یونیفرمش خبومن، فقط امسش  هس یت 

 .قابل خوندن بود 

 .تونیس جای امسش بگی زامیب مس ئول پروندهس یت: می 

 .کنید آ ه بسه دیگه، چقدر حبث می  -

چند رضبه حممک به در خورد که هر سه سکوت کردی. خریه شدی به در. در  

 .ابر ات مرز سکته رفتمی منی ابر، برای دو ابز شد و برای دومنی 

مهون رسگردی که قباًل تو بامیرس تان دیده بودمیش، الان اب ظاهر پریشون و  
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 !صوریت پر از زمخ و امخ و البته دس تاین بس ته انداخنت تو ااتق 

 کنه؟ اکر می ای حرضت عباس، این اینجا چی  -

 :ون، گفت خواست از ااتق بره بری ایشار ای مهون دکرت قالبیه حنی اینکه می 

حصرا یه توضیح لکی به این ایرو بده، انگار بد پیگری شام بوده. دیگه زایدی   -

 !دخالت کرده، جمبور شدی چند روزی رو بیارمیش همموین

م گرفته بود؛ اّما سعی کردم  کرد به شدت خنده از حلن و لکامیت که اس تفاده می 

تعارف  ایش ب خودم رو جدی نشون بدم ات فکر نکنن دیوومن. هس یت و س ت

 .رشوع کردن به خندیدن و مسخره کردن 

 امه میگم جناب یه وقت خستت نباشه دستت هبم چسبیده؟ س یت: امه 

بعدم هس یت و س یت و ایشار هر سه بلند زدن زیر خنده. از نظرم این یکی  

اصاًل خنده نداشت. در آ ین از حلظه یه فکر اومد، تو رسم که ما الان  

کردی. حاال اب وجود و حامیت امری درصد موفقیمتون  داشتمی به فرار فکر می 

 !بیشرته 

 .خفه ش ید  -

 چنان اب داد و امخ گفمت که مهه متعجب زل زدن هبم 

 .جناب دکرت متقلیب شام لطف کن برو رس اکرت، اینجا سریک نیست  -

 .ایشار: هه، ابشه 

http://www.patoghroman.xyz/


   رررریصبنمکب

 
 

 

"انجمن پاتوق رمان درگاه آثار نویسندگان نو"  
172 

 
 

WWW.PATOGHROMAN.XYZ 

 

( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

از حلنش متوجه منظور کثیفش شدم؛ اّما امهییت ندادم. وقیت مطمنئ شدم  

 :رفته، وایسادم خییل جدی رو به مهه گفمت

 .قصد ما فرار بود که حاال اب اومدن این ایرو درصد موفق شدمنون بیشرته  -

 گناهمی؟ کنه ما ب کین این ابور می س یت: یعین تو فکر می 

 .جمبوره! راهی جز این نداره، البته ما مه به در و ابور این نیاز نداری  -

کردی، اون نگاهش رو دامئ تو  اب توهنی خطابش می متام مدیت که ما داشتمی  

 .چرخوند ااتق می 

 گردی جناب؟ هس یت: دنبال چزیی می 

 :حیت نمی نگاهی مه به هس یت ننداخت. س یت اب پوزخند گفت 

 .آ قا فازش گنگه، به تو که حمل منیده  -

گذره و تو این یک  از اون روزی که تصممی گرفتمی فرار کنمی، یک هفته می 

هامون رو ردیف کردی. حاال رس الکس مشاوره نشستمی ات  ام برانمه هفته مت 

خسنان پاایین مرتیکه دوشاخ رو اب خود مهراه کنمی. چند تن از نگهباانن رشیف  

حیوان صفت مه الکس رو احاطه کردن که مبادا ما فرار کنمی. امیدوارم  

 .طور که انتظار مریه پیش بره چزی اون مهه 

 .ان گل، موفقیت دو راه داره آ قای یزداین: خب دخرت 

 :س یت اب پرویئ گفت 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .خب داش ته ابشه  -

 :ای سکوت شد و دوابره یزداین رشوع به حصبت کرد حلظه 

 .های درون راه اول ش ناسایی اس تعداد  -

یعین چی جناب؟ نظرتون چیه یه متاس بگریم، از قلب و مغز یه رسی   -

 .اطالعات در مورد اس تعدادهای اون تو بگریی 

ی مجع مترکزش رو هبم زد. به لبخندی اکتفا کرد و دوابره رشوع کرد به  ه خند

 :حرف زدن 

 .های بزرگ الگو قرار دادن انسان  -

 .هس یت: ببخش ید؛ اما میگن تکرار دیگران بودن دفن خویش است 

 .حساب الکفه شده بود. این رو از قیافه چالقش میشد فهمید

گفمت. راه اول  کنه. خب، می رد صدق منی ی موا یزداین: البته درس ته؛ اما در مهه 

های بزرگ و  های درون، راه دوم الگو قرار دادن انسان ش ناسایی اس تعداد 

 ...راه سوم 

 س یت: ِا تو که گفیت دوات راه. حاال داری میگی راه سوم؟ 

 یزداین: میشه انقدر وسط حرف من نپرید؟ 

 .رشمنده ما ابل نداری  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

یزداین بدون جواب دادن به من دوابره رشوع به توضیح دادن کرد و ممن به  

این فکر کردم که اگر متام عامل و آ دم از گم شدن ما خرب دارن چطور خامن  

ه و چزیی به کیس نگفته؟! البته کیس خرب نداشت،  هامشی ما رو اینجا دید 

چه کسایی قراره تو الکس مشاوره رشکت کنن، به ارصار امری مهون رسگرده  

رشکت کردی ات اومن بتونه تو اون بامیرس تان درب و داغون چزیی دس تگریش  

بشه. موندم چطور امری رو اوجنا ول کردن، مهه راه افتادن اومدن دنبال ما!  

هرای حیوون صفت ای مهون دورگه که تو این مدت اثبت کرده بودن  دوات خوا 

های اوان رو داری. در  کردن ما مه تواانیی های زایدی دارن، ادعا می تواانیی 

های عادی و انساین خودمومن نداری، چه برسه به  صوریت که ما مهون تواانیی 

 :اکرای جعق وجق! س یت اب ابزوش کوبید تو هپلوم غریدم 

 مرگته؟ چه   -

 .هست  ش کوفته س یت: یزداین خییل قیافه 

 اتزه به این قضیه پیی بردی؟  -

 .رو بش میس یت: نه؛ اّما خوحشامل دیگه قرار نیست ابهاش روبه 

 :هس یت رسش و مخ کرد مست ما گفت 

 .حیف شد  -

 چی حیف شد؟  -

http://www.patoghroman.xyz/


   رررریصبنمکب

 
 

 

"انجمن پاتوق رمان درگاه آثار نویسندگان نو"  
175 

 
 

WWW.PATOGHROMAN.XYZ 

 

( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .س یت: نه اباب مهچیمن حیف نشده 

 .هس یت: این رو منیگم که 

 ف؟ پس چی رو میگی فیلسو  -

 .هس یت: اینکه قراره از پیش اون چند ات حیوون بری 

 !س یت: یعین واقعًا ما مه از نژاد اون حیووان هستمی؟

 :بلند و متعجب غریدم 

 معلومه که نه. نکنه حرفای چرت و پرتشون رو ابور کردی؟  -

مهه از صدای بلند و خشمگیمن متعجب زل زدن هبم. ممن اب صورت داغ از  

 :دم به اطراف. یزداین گفت جخالت و تعجب زل ز 

تونید ترشیف  خامنا خواهشًا نظم جلسه رو هبم نزنید. اگر مشلکی هست، می  -

 .بربید بریون 

 .س یت: ببخش ید 

م گرفت. نه به شور و  که س یت عذرخواهی کرد، خنده یه حلظه از این 

 .منایی حاالش ش یطتنت اول ساعتش، نه به مظلوم 

. دو ات خواهرا رو دیدم  الکس که متوم شد اومدی بریون. نفس معیقی کش یدم 

 :فه دوابره مخیده برگش مت عقب، گفمت شدن. الککه از دور نزدیک می 

 .آ ه اینام که ول کن ما نیسنت  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 :ها انلید س یت پاهاش رو کوبید به زمنی و مثِل چبه 

 اصاًل خنوام کشف هویت کمن، ابید یک رو ببیمن؟  -

 :هیو دینا از پشت رسمون گفت 

 .ابید منو ببیین  -

 تو... تو چطوری رفیت اون پشت؟  -

 بودی؟ مگه مهنی الان جلو ما ن 

 هایی دارم؟ دینا: انگار ایدت رفته چه تواانیی 

س یت: خنری ایدمون نرفته. بفرما شام رو دیدی. حاال بفرمایید ابید چیاکر کنمی که  

 از رشتون خالص بشم؟ 

لینا جلومون قرار گرفت و اب ژست خاص و پرس کشی اب اون عینک دودی  

 .خوشگلش خریه در سکوت نگامهون کرد 

خامن شام حریف پیش هنادی حفشی انتقادی چزیی نداری    هس یت: چیه؟ لینا 

 حتمیل کین؟ 

 .کمن و بقیه موظف هستند اطاعت کنند لینا: من حتمیل می 

شت، بیا برو گمشو. فکر کردی کدوم خری هس یت؟ هنایتًا هتش مرگه.   -

 چزیی ابالتر از مرگ مه هست؟ 

 .خوبه، حاال دیگه برای من فاز نگری  دینا: خوبه 

http://www.patoghroman.xyz/


   رررریصبنمکب

 
 

 

"انجمن پاتوق رمان درگاه آثار نویسندگان نو"  
177 

 
 

WWW.PATOGHROMAN.XYZ 

 

( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .ودت مناد یک فاز به متام معنا هس یت تو خ  س یت: 

 .گرم رفیق گل گفیت هس یت: دمت 

 خوای اب شام بیای زوره؟ منی  -

لینا پوزخندی زد و دستش رو کرد تو جیب تنگ شلوارش اب مهون گردن کج  

 :اومد جلو و گفت 

 .آ ره زوره  -

در عرض یک چشم هبم زدن، دوابره تو مهون خراب شده بودی. س تایش اب  

 :اجت انلیدبغض و جل 

 .وای نه. ابز این خراب شده  -

 .لینا: برو بشنی رس درس و مشقت ک نق بزن 

 .دینا: بری 

گش مت ات اثبات  ای چزیی می هر دو از ااتق خارج شدن. اب چشم دنبال نشونه 

 .کنه امری امحدی، اون رسگرد دست و پا چلفیت تونس ته اکری اجنام بده 

هایی که خودمون اجنام داده بودی به  اکری رس چزیی جز مهون کنده   آ خر 

 .چشم نیومد 

 پس این ایرو امری امروز چه غلطی کرده؟  -

 .دونس مت از این آ ب جوش منیاد هس یت: از اومل می 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .س یت: نه منیشه، انگار وقتشه خودمون دست به اکر بش می

 مثاًل چیاکر کنمی؟  -

کین؟ خییل خوشت میاد ات  قدر مسخره می هس یت: اه حصرا بس کن. چرا ان

 آ خر معرت اسری اینا ابیش؟ 

 نه من که چزیی نگفمت. میگم چیاکر کنمی؟  -

 .س یت: ابل خره که یه راهی هست 

ی آ مریاک مه که بری، اینا ما رو  ات وقیت پای جادو و این چزیا وسطه، ما قاره  -

 .کنن پیدا می 

 .ود داره هس یت: ابالخره که چی؟ حمتً یه راهی وج 

 :س یت رفت مست پنجره و ابزش کرد. نگاهی به پاینی انداخت و گفت 

 .خییل زایده  -

 هس یت: معلومه که زایده. نکنه توقع داش یت از اینجا پرواز کنمی پاینی؟ 

 :اب ذوق و هیجان گفمت

 !مهینه  -

 خوای بپری؟ س یت: نکنه واقعًا دیوونه شدی می 

 .خنری؛ اما فکر خوب تو رسمه  -

 ی؟ س یت: چ 

http://www.patoghroman.xyz/


   رررریصبنمکب

 
 

 

"انجمن پاتوق رمان درگاه آثار نویسندگان نو"  
179 

 
 

WWW.PATOGHROMAN.XYZ 

 

( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 هس یت: این ایرو امریه کجاست؟ 

 :مانتوش رو نگاه کرد و گفت   س تایش به صورت منایشی تو جیب 

 .ِا نیستش. مهینجا بودا -

 .ها بیاید نقشم رو هبتون بگم مسخره ابزی بسه. چبه  -

 .اب شوق نشس مت کنار پنجره و صرب کردم ات اوان مه بش ینن

 .یگاه خمفی اینا انتقال پیدا کنمی . از اوجنایی که قراره ما به پاخب ببینید  -

 هس یت: کیا؟ 

 .مهنی لینا و دینا و گاو خر و اینا  -

 هس یت: خب؟ 

خب به جاملت، شاید بتونمی اوجنا اکری کنمی که اوان حس کنن داری   -

زنمی و تشخیص بدن که حضور ما و حدس یات چرندشون  هبشون رضبه می 

 .اشتباه بوده 

یب مایل بزنمی، جاین که نگم، چون هیچ  هس یت: بعد به نظرت اگر هبشون آ س 

اکری از دس متون بر منیاد؛ اّما خب وقیت حس کنن داری از هر ترفندی واسه  

 .کننکنمی، حمدودترمون می فرار اس تفاده می 

رنگ  چزی چرند و ب س تایش: وای رسم درد گرفت. خداای چرا انقدر مهه 

 شده؟ 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 این ایرو امریه رو چیاکرش کردن؟  -

 .س تایش: احمتاًل در خفا رسش کردن زیر آ ب 

چزی از پشت پنجره معلوم  ق رفمت. هیچ ی کوچیک اات اب خنده به مست پنجره 

 .کردم، چی شد نبود. نفسم رو اب افسوس و اندوه بریون فرس تادم. چی فکر می 

اب خودم گفمت، انگار واقعًا دیگه قراره ات آ خر معرمون اب یه مشت جعوبه زندگی  

 .کنمی 

رنگی برسه که بگم چی  کردم زندگمی به این مرحهل از ب وقت فکرمش منی هیچ 

 .کردم، چی شد رش و می فک 

ابر که مامامن رو دیدم اب جر و  دلتنگی جعییب متام وجودم رو فرا گرفت. آ خرین 

 .دعوا از مه جدا شدی 

ابری که دیدمش  ابری که اباب رو دیدم یک بود؟! اصاًل ایدم منیاد آ خرین آ خرین 

 .یک بوده 

 .ش ته مطمئمن عنی خیالشم نیست. حمتً ات الان ایدش رفته دخرتی مه دا 

 کین جنگل؟ س تایش: به چی فکر می 

 .جنگل معته ایخته  -

 :هس یت اب خنده گفت 

 ایخته؟ ایخته دیگه چه نوعشه؟  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

که خواس مت بگم ایخته جونوری، در ااتق که چه عرض کمن، در طویهل  مهنی 

 .ابز شد و هیلک آ ش و الشه امری پدیدار شد 

 .هر سه اب جعهل رفتمی جلو در 

 یک زیر گرفته؟ س تایش: ِا ِا ِا اینو  

 .پقی زدم زیر خنده. واقعًا دارم امیان میارم که عادی نیستمی 

داره، نه من کنرتیل رو رفتارم  تو این رشایط، نه س تایش دست از لودگی برمی 

 .دارم 

 :لینا دس تاش رو هبم مالید و اب خونرسدی گفت 

رفیقتون قصد فرار داشت که خوش بختانه درس عربت گرفت. امیدوارم برای   -

 .شام سه ات مه درس خوب بوده ابشه 

 :هس یت اب خشم غرید

 .ساکت شو لعنیت، رو خمی  -

 .سویت زدم. رفمت بینشون وایسادم 

 .ش ترکونده ابش ید چیاکرش کردید؟ انگار که یه مبب رو وسط یقه  -

لیا: درست حدس زدی. یک مبب از نوع درد آ ورش رو انداختمی تو یقه این  

 .ایرو 

 :دای بلندی گفت س تایش اب هبت و ص
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 !کین؟ شویخ می  -

اّما اکمال مشخص بود شویخ در اکر نیست. معاًل چزیی از صورت امری  

 .ابیق منونده بوده. متام هیلکش غرق در خون بود 

 !چیاکر کردید شام؟ شام حیوون هستید. حیوون  -

 :لینا خونرسد دس یت تو موهاش کش ید و گفت 

 .اویک میشه  اوه دخرت چقدر حسایس! چزییش نیست.  -

هس یت: یعین چی که چزییش نیست؟ نه تو رو خدا، بیا بزن راحتش کن.  

 .بفرستش اون دنیا ات چزییش بشه 

م مریم اسرتاحت کمن. شامم سعی کنید یه جوری  لینا: جنجال اکفیه. من خس ته 

 .رو بش ید هایی روبه اب قضیه کنار بیاید، چون قراره یه معر اب مهچنی پدیده 

 .ِر خر رو بردی مست ختت و بلندش کردی انداختمی رو ختت به زور امری ن 

 .کرد هس یت اب اندوه آ ه کش ید. اگر من و س یت تو ااتق نبودی، حمتً گریه مه می 

 چیه نکنه عاشقش شدی؟  -

 : عشق حمسن ته کش ید، حاال نوبت امریه؟ س یت 

 :ای رفت اب غیض گفت هس یت چشم غره 

 .چرند نگید -

زین. اینا که جای  تو رو ولت کنن رو ترک دیوارم کراش می چرند چیه؟ اباب   -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .خود دارن 

 :س تایش حالت جدی به خودش گرفت دستش زد به هپلوهاش گفت 

 چیاکرش کنمی؟  -

 .مفت خوری بیش نیست. به نظرم ولش کنمی مهینجا مبریه  -

 .ی متزی پیدا کنید، زخامش رو ببندیوا یعین چی؟! یه پارچه   هس یت: 

 .کمن زمن، نه نگاش می نده خواهر، من نه به انحمرم دست می س یت: رشم 

اِی مانتوش،  خواست اب مکربند پارچه پقی زدم زیر خنده. هس یت افتاد دنبامل. می 

 .منو بزنه 

کردم خودم و از رش جنون  س یت که از خنده هپنه زمنی شده بود. ممن سعی می 

 .گاوی هس یت خالص کمن 

 .هس یت: مبری لعنیت، مبری

 :بریده گفت ریده س یت ب 

. تیکه پارچه بکشیش؟ آ خ مادر مبریم واس  خوای اب این.. ِد آ خه لعنیت، می  -

 .مظلومیتت حصرا 

 .دوابره از ته دل خندید که ممن به خنده افتادم. نشس مت رو زمنی 

*** 

تونست رو پاهاش  چند روزی گذش ته بود و حال امری هبرت شده بود؛ اما منی 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .وایسه 

 خواس یت فرار کین؟ گفت انمرد تهنا می س یت دامئ می 

داش ته خودش رو به پلیس برسونه؛ ویل گریش انداخته    دونس مت که قصد می 

 .بودن 

شنبه، یمک خرداد ماه و ما کنکور  ساعت ایزده و ربع شب بود و فردا سه 

 .داشتمی

مون کنکور بود که  ش می و تهنا امید رهایی مهه مطمنئ بودم هیچی قبول منی 

 .بتونمی از طریق اون خودمون رو به پلیس برسونمی 

و ااتق دوازده مرتی که اب یه ختت و مکد و مزی پر شده بود،  متام روزها رو ت

 .حبس بودی 

کرد  گفت و سعی می اومد و از قواننی دنیای خودشون می هر روز لینا می 

ی آ موزشات رو هبمون اید بده و هر روز بیشرت از دیروز از زندگی  مقدمه 

 .گرفتمی قبل فاصهل می 

 :س یت آ روم زمزمه کرد 

 خواب؟ چرا منی  -

 .کمن دارم به اتفاقات اخری فکر می  -

 کنمی؟ س یت: به نظرت جنات پیدا می 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .دومن. فکر نکمن منی  -

 :هس یت اب انهل گفت 

 .زنیدبَکپ اباب چقد زر می  -

برد. ما که در طول روز مهش خواب بودی،  سعی کردم خبوامب؛ اما خوامب منی 

 .شب رو اسرتاحت برامون معین نداشت 

*** 

که انیش از ترس اجرا نشدن نقشمون بود، نشس ته بودم رس  اب اسرتیس  

 .ی امتحان کنکور جلسه 

دومن این ایرو چیاکر کرده بود که انقدر اب خیال راحت اجازه داد ما از اون  منی 

 .خراب شده بزنمی بریون 

 .نداخت این آ سودگی و خونرسدی تو نگاهشون، من رو به ترس می 

نت ای نه؛ ویل مطمئمن امری که دیگه فکر  دومن بقیه مه مهنی حس رو داش منی 

 .زنه فرار مه به رسش منی 

خواست به زندگی قبمل برگردم و دیگه فانزتی فرار از خونه رو  از طریف دمل می 

 !بیخیال بشم؛ اما مگه میشد از رش لینا و خواهرش خالص شد؟ 

 .هس یت و س تایش چند ات صندیل از من فاصهل داشنت 

 .خوندند ذکر می یه نفر ب*غ*ل دس مت تندت 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .ای تو سالن پیچیده بود که به اسرتمس دامن مزید مههمه 

ش می. اسرتمس به  دونس مت هیچی قبول منی اسرتمس به خاطر کنکور نبود که می 

 .دونست قراره چه بالیی رسمون بیاد ی انمعلومم بود که خدا می خاطر آ ینده 

ب دنیای لینا رو  رو شدن اب موجودات جعیب غری حیت یه ذره مه هیجان روبه 

 .نداش مت 

ی پشت میکروفن  های اون لکه گنده انقدر تو فکر بودم که هیچی از حصبت 

 .نفهمیدم 

ها رو پخش کردن، اتزه فهمیدم که هیچی بدل نیس مت. مهه رو اب اتل  وقیت برگه 

 .متل توتوهل زدم رفت 

 .اتفاقات این اخری ابعث شده بود که کنکور دیگه چندان وامس همم نباشه 

 .کردم الن امتحاانت، چزیی فراتر از اوین بود که فکر می س 

 .خداروشکر هیچ کدوم از آ ش ناها رو ات آ خر جلسه ندیدم 

*** 

 هوف چیاکر کردید؟  -

 .ت ریـ...ی س یت: اب اجازه 

 :چپ نگاهش کردم چپ 

 .پرمس دارم جدی می  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

د و  عینک آ فتابیش رو که صبح از رو چشم لینا اب متام پروگریش برداش ته بو 

 .العاده جذاب شده بود اومد، فوق جعیب هبش می 

 کین؟ س یت: چیه چرا اینطوری نگاه می 

 .اب این عینکه خییل جذاب شدی  -

 !تره س یت: شاید ابورت نشه؛ ویل چشامی آ ب تو جذاب 

 :ابروم رو ابال انداخمت گفمت

 .دومن می اوم،   -

 .ای کرد و خریه شد به در سالن اجمتعات تک خنده 

قیقه بعد از اینکه س تایش اومده بود بریون، ممن اومدم بریون. فکر  ده د 

کردم هس یت مه بریون ابشه؛ اما انگار اون واقعًا کنکور رو جدی گرفته بود  می 

 .که مهچنان نشس ته بود 

 .شدی رو می این روزا خییل ک اب دینا روبه 

گفت داره  ی رفت. م ش طفره می چندابری مه ک رساغش رو از لینا گرفتمی. مهه 

 .اکرای انتقال ما رو اجنام میده 

ی ما متعجب  یه شب که اب جعهل اومد خییل ترس یده بود. به حدی که مهه 

 .شدی و ترس رو حس کردی 

 .ده دقیقه بعدش اب جعهل رفت و دیگه نیومد
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

*** 

 .چهل و پنج دقیقه گذش ته بود. هیچ خربی از لینا ای هس یت نبود 

 :نگاهی به ساعت مچمی انداخمت. اب الکفگی رو به س تایش گفمت

 پس چرا منیاد؟  -

 .ی سوالا جواب بده دونه س یت: خب معلومه، نشس ته اب دقت به دونه 

تر و  ترین عضو ایکیپ و البته منطقیخون شه درس چزی جعییب نبود. مهی 

 !ترین عضو مه س تایش ترین و بیخیال ترین عضو، هس یت بود. لوده عاقل 

ای که  پیی در های پیی ممن حد وسط این دوات بودم، البته قباًل به خاطر سویت 

دادم، حساب معروف شده بودم. آ هی از هنادم به خاطر ایدآ وری گذش ته  می 

 .وجه س یت رو هبم جلب کرد بلند شد که ت 

 کشی؟ س تایش: چیه آ ه می 

 .کردم داش مت به گذش ته فکر می  -

کنه؛ ویل در کامل تعجب  فکر کردم الان ددلاری میده ای حداقل مهدردی می 

 :خییل کواته گفت 

 .اویک فکر کن -

کردم که هیو زد زیره خنده. اب حرص بلند شدم  مهچنان خریه داش مت نگاهش می 

 .لش. من بدو، س یت بدو دویدم دنبا 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .دویدی دور ات دور حموطه رو دنبال مه می 

آ دمایی که اوجنا بودن، بعضیاشون اب اتسف، بعضیاشومن اب گیجی نگامهون  

چرخیدی که ابالخره نفس ک آ ورد و دو ات  کردن. مهونطور دور خودمون می می 

 :دس تاش رو برد ابال گفت 

 .آ قا تسلمی! تو بردی  -

از اون نداش مت. بطری آ ب تو دس مت رو خایل کردم جلو  خودم دست مکی  

 .هبم داد +  ۱۸ش. جیغ کواتهی کش ید و بلند حفش  س*ی*نه 

 .نگامه کش یده شد مست یه پرس که داشت از کنارمون رد میشد 

س تایش به پرسه نگاه کرد، انگار اومن متوجه جعیب غریب بودن پرسه شده  

 .بود 

 !ره رسش؟ذا کدوم اسکویل وسط اتبس تون الکه می 

 .ظهر شده بود و دیگه تقریبًا کیس تو حیاط نبود 

ای که لینا مثل یه  زیر درخت چنار تو حیاط رو نمیکت مل داده بودی. لقمه 

 .زدم هاش گرفته بود رو اب اکراه گاز می مادر خوب برای چبه 

س یت: َوی این چیه خدایی؟ بو سگ مرده میده. طعمشم که نگم، عنی  

 .ی سگه الشه 

 :ده گفمتاب خن
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .ی سگ بو سگ میده خب معلومه، الشه  -

ش رو درمه کرد. خییل ابمزه شد. ات خواس مت حرکت بعدی رو بزمن، لینا  قیافه 

 .عنی جن جلو در ورودی پدیدار شد 

از دور مشخص بود جعهل داره. اینکه چرا منتظرمون منوند ات کنکور بدی به  

ه خییل تعجب داشت از اون  کنار، اینکه چرا دو ساعت بعد از کنکور اومد 

 .بدتر هس یت بود که هنوز از رس جلسه بلند نشده بود 

 :تر رس ید س تایش بلند شد، گفت وقیت نزدیک 

ذاش یت دو ساعت دیگه  ای بود؟ می صبح خبری لینا خامن، چه جعهل  -

 .اومدی می 

نفس  ای رسخ شده و نفس روی ما وایساده بود اب چهره لینا که حاال دقیقًا روبه 

 :س یت به پیشونیش کش ید و گفت د 

 ول کن دخرت، زود ابید بری، جعهل دارم. پس اون یکیتون کجاست؟  -

 :ای ابال انداخمت شونه 

بریون نیومد. ما مه منتظر اون بودی؛ وگرنه ات این ساعت پای تو صرب   -

 .گردی از رش شام خالص بش میدوین که دنبال فرصت می کردی. می منی 

 : شد، نه گهل کرد، نه توضیح داد. خییل عاجزانه گفتابر نه عصیب این 

دوین که ممن مهینطوری شام رو اینجا ول  تو رو خدا حصرا. بس کن. می  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .نکردم برم. هفت هش تا از نریوها دور ات دور حموطه رو حتت نظر گرفنت 

 :س تایش عنی پیام ابزوگاین پرید وسط گفت 

 .لینا من گش منه  -

 :اشاره کرد و گفت  بعد به لقمه تو دستش 

این چی بود خداوکییل؟ قصد جون ما رو داری؟ ایناکرا دیگه چیه؟ بیا یه   -

لیوان زهر بده به ما اب زبون خوش بگو مبریید. اگر خنوردی، اینطوری ما رو  

 .بکش 

 .خوری یه جا انهار می ری لینا: بسه دخرت. بذار اون یکی مه بیاد، می 

*** 

تقریبًا مهه امتحان داده بودن و بریون مجع شده بودن؛ ویل هنوز هس یت نیومده  

 .اتمون شک کرده بودی بود. هر سه 

لینا که دیگه صربش رس اومده بود اب عصبانیت رفت مست سالن امتحاانت.  

 :بده کش ید چند دقیقه بعد اب عصبانییت به مرور بیشرت از قبل اومد بریون عر 

 هس یت کجاست؟  -

 .کردی. مه ازش وحشت داشتمی، مه گیج شده بودی هر دو مات نگاهش می 

 :ی دومش به خودم اومدم و اب انابوری گفمت ابالخره اب نعره 

 .دونمیما... ما چه می  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

دوین که اگر خودم  لینا: چرا دروغ میگی؟ ایال زود بگید هس یت کجاست؟ می 

 .اتتون بد میشه پیداش کمن، برای سه 

 :س یت پوزخندی زد و گفت 

 .امتی رو پیداش کین ی تک والا بیا این جیب ما رو بگرد؛ بلکه اون ایخته  -

 :مایل حرف س یت گفمت برای ماست 

توین بفهمی  تو که مهه جا آ دم داری. دستت برای مهه اکری ابزه. راحت می  -

 .کجاست ای مثاًل، مثاًل جادویی چزیی

 :کش ید   دوابره یک نعره 

ام که عمل غیب داش ته ابمش؟ آ دمای من اون بریون هسنت؛  مگه من ساحره  -

 .اما ندیدن هس یت خارج بشه 

 :اش گفمت حممک زدم ختت س*ی*نه 

خوای ابور کن  خوب گوش کن ببنی چی میگم، چون فقط یه ابر میگم. می  -

مه    ابرم رس جلسه دیدمیش. تو خوای نکن. از هس یت خربی نداری. آ خرین می 

توین راحت پیداش کین. در مضن،  جا آ دم داری، می که انقدر زرنگی و مهه 

 .رفتمی رفتمی، هر سه اب مه می تک منی خواستمی فرار کنمی، تک اگر می 

ک رنگ چشامش داشت میشد عنی  هام. ک مکی تو سکوت زل زد تو چشم 

 .های قبل! عنی چشامی حمسنرنگ چشم 

http://www.patoghroman.xyz/


   رررریصبنمکب

 
 

 

"انجمن پاتوق رمان درگاه آثار نویسندگان نو"  
193 

 
 

WWW.PATOGHROMAN.XYZ 

 

( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 :اب صدایی خشدار گفت 

 .راه بیفتید ایال   -

پشت رسش رفتمی و حنی حرکت، شیش جفت چشم رو پشت رس خودمون  

های مکرنگی  کردم. انگار زندگی اب این آ دما ابعث شده بود یه قدرت حس می 

 .درومن به وجود بیاد 

 .از در اییس رنگ جممتع خارج شدی و به مست ماشنی جدید لینا رفتمی 

های جدید داره؛ اما دینا  ی به ماشنی تو این مدت فهمیده بودم لینا عالقه زاید 

سوار میشد. مهیشه رفتاراش مردونه بود. چندابری مسابقه گذاش ته   EIX یه 

بودن و لینا اب مهون ماشنی، نفر اول میشد. عاشق رسعت و جنگ و جدال  

 .بود 

 .ی خشن دینا بودم ممن عاشق روحیه 

*** 

لینا دس یت ماشنی    مسری جممتع ات رس توران رو در سکوت سپری کردی، وقیت 

 :و کش ید گفت پیاده ش ید، س تایش گفت 

 .ولکن لینا جون، دیگه هیچی از گلو من که پاینی منریه  -

 .ممن  -

ای به در زرشکی رنگ رس توران انداخت که چند ات نگهبان  نگاه خس ته 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .صاف وایساده بودن جلوش 

 .اس تارت زد. ماشنی رو به حرکت در آ ورد 

 :س تایش به حلن مالمیی گفت 

 .کردم انقدر آ ب زیراکه ابشه که بدون ما فرار کنه فکر منی  -

 :اب اینکه صداش مالی بود؛ اما لینا صداش رو شنید و گفت 

ذارم؛ اّما اید بگریید  ش منی ام و اگر پیداش کمن، زنده هر چند ازش کفری  -

قضاوت نکنید. من قضاوت کمن به کنار؛ ویل شام رفیق چندین و چند ساهل مه  

تید. هه این رمسه رفیق داری هست؟ اینطوری پشتش در میاید؟  هس 

خوردم؛ اّما حاال  کردم و غبطه می مهیشه به رابطه دوس تانتون حسادت می 

 .فهمم هیچ رفاقیت خالص نیست می 

واقعًا حرفاش درست بود. من که حساب حتت اتثری قرار گرفمت. س تایشم  

 :گفت 

ز تو دنیا دیدمش، ازش عذرخواهی  متام شد؟ اتثریگذار بود. اگر یه رو -

 .کمن می 

اومد. نور آ فتاب مه  حلنش طزن بود؛ اّما حسش نبود خبندم. بیشرت خوامب می 

 .ک چشامم گرم شد و خوابیدم افتاده بود رو چشامم. ک 

*** 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

هام رو نداش مت؛ اما وقیت  اومد. توان ابز کردن چشم صداهای گنگی اطرامف می 

تر شد، بیشرت مایل به شنیدن شدم. صدای لینا بود که داشت  صداها واحض 

 :گفتبه اراک می 

یعین چی که آ ب شده رفته زیر زمنی؟ ابید پیداش کنید؛ وگرنه برامون   -

 .دردرس میشه 

ای هست. دارم میگم موقعیمتون به  دینا: بس کن لینا. حرف من چزیه دیگه 

خطر افتاده. دیگه فرصت نداری اینجا مبونمی. وقت اینو نداری دنبال اون  

 .تر بری شق بگردی. ابید هر چه رسیع لکه 

 اراک: اگر لو بده چی؟ 

خرت فراریه  کنه؟ مهه میگن یه د دینا: هه چی رو لو بده؟ یک حرفاشو ابور می 

 .کنه و رسش به س نگ خورده، حاال برگش ته داره توجیح می 

 .ری. سپردم اونور مهه چزی هامهنگه دینا: امشب داری می 

کردی. رس  لینا: ویل امشب خییل زوده. ِای اکش این سه ات رو وارد ابزی منی 

 .جنبه و گوششون زاید می 

متام اکرمون که متوم شد،  خوای.  برداری می دینا: اینا رو فقط برای منونه 

 .کنمی رسشون رو زیر آ ب می 

 .یه شعف خایص تو دمل بود، از کشف این مهه اطالعات
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

اراک: متام منطقه پاکسازی شده. هیچ ردی از دخرته نیست. سپردم اگر جایی  

 .دیدنش، زندش نذارن 

 .ته دمل خایل شد 

 .از مصمی قلمب امیدوار هس مت نتونن هس یت رو پیدا کنن 

 .داد م قرار گرفت و تکومن می و شونه دس یت ر 

 .لینا: حصرا؟ حصرا بلند شو 

 .خوای بری. بذار تو ماشنی خبوابه اراک: ولش کن. ما که الان می 

نه، این اصاًل خوب نبود. قبل از رفنت ابید هر چی شنیدم رو به امری و  

 .س تایش بگم، شاید نور امیدی ابشه 

 :ز و بس ته کردم. دینا گفت هام رو اب رسیع تکون خوردم. الکی چشم 

 .حصرا پیاده شو وسایلت رو مجع کن. اب س تایش بیاید مهینجا -

دوابره اب گیجی نگاهی به پارکینگ اون بامیرس تان خرابه انداخمت. لکی ماشنی  

 .پارک شده بود

 .دونس مت از کجا ابید برم رسی تکون دادم و دیگه خودم می 

*** 

 :س تایش اب حرص گفت 

گفنت شام آ دم  خواسنت و بعد الکی می برداری می ببنی ما رو برای منونه   ِا ِا اِ  -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .نیستید

خوان بربنتون اوجنا  ای و می امری: هه پس چی فکر کردی؟ فکر کردی فرش ته 

 پادشاهی کنید؟ 

 :اب عصبانیت مش یت به پای امری کوبیدم و گفمت

ضاای اطالعی  صد ابر گفمت. الامن میگم. موقعی که فرار کردی، از این ق  -

 .نداشتمی

 امری: حاال تلکیف چیه؟ نکنه رس هس یت رو کردن زیر آ ب؟ 

کنه؟ اب ما مه که بود، عاقبتش مرگ بود. حاال ای زودتر ای  چه فریق می  -

 !دورتر 

 !امری: امشب آ خر خطه

 .کنمی ای زندگی ابی ابیس تایش: ای امشب اب توجه به چزیایی که گفیت فرار می 

ییل جعهل دارن، انگار جونشون در خطره. یه اثنیه لفتش بدن  ببینید اینا خ  -

ای هی کشش بدی و اینجا نگهشون  اکرشون متومه. اگر بتونمی اب هر هبونه 

 .داری، شاید یه اتفایق بیفته 

 س تایش: چه اتفایق؟ 

 .ای پیدا شد تونستمی فرار کنمی امری: شاید روزنه 

 حرف بزین؟ کین از فرار  س تایش: تو چطور هنوز جرئت می 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

بلند قهقهه زدم، انگار هبم ویح شده بود که قراره از این خراب شده جنات  

 .پیدا کنمی 

*** 

 .تو پارکینگ مه یه لشکر آ دم مجع شده بودن، مه مسلح بودن 

 .قرار بود من و لینا و دینا و س تایش اب مه بری، بقیه مه جلوتر برن 

 .دن گری بیارم کردم یه فرصت واسه وقت تلف کر دل می ش دل مهه 

 .نگامه اب نگاه امری تالیق پیدا کرد. تو چشامی اومن اسرتس موج مزید 

 :اراک ابزوی امری و گرفت انداختش تو ماشنی. در رو حممک زد هبم گفت 

 .وقتشه بری  -

 .ا هیو رس برسه دیگه اکماًل قطع امید کردم و انگار قرار نبود انیج م 

دینا شدی. لینا مه اب سامجت رفت سوار ماشنی   ELX تسلمی شده سوار 

 .خودش شد 

 .کرد، س تایش مه پکر بود دینا ریلکس و ش یک رانندگی می 

ی خییل خلوت بودی  حدودًا ساعت یک و دو نصف شب بود و تو یه جاده 

ه  کردن، چپ و راست جاد که فقط ارتش لینا و دینا داخلش حرکت می 

 .زار بود مچن 

وقت فرصت نشد پامون رو از هتران بریون بذاری، جز چندابری که  هیچ 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .رفتمی شریاز برای دیدن پدربزرگ می 

 .ای جز این بود، حمتً لکی ذوق داش متاگر یه موقعیت دیگه 

 .تو مهنی فکرا بودم که گویش دینا زنگ خورد 

 دینا: چی شده اراک؟ 

- .... 

 :مه دست چپش دور فرمون مشت شد. داد زد دینا اخامش و کش ید تو  

 .یعین چی آ تیش گرفته؟ مسری رو چک کن ببنی چه خربه  -

رسیع گویش رو قطع کرد انداخت تو ب*غ*ل س تایش که جلو نشس ته بود و  

های تمی اب  ای جاده رو دور زد و برخالف هجت ماشنی اب یه حرکت حرفه 

 .رسعت ابالیی حرکت کرد 

آ تیش گرفته بود. به ماشیین که آ تیش گرفته بود،   ماشنی یکی از گروه ها 

رس یدی. یمک رسعتش رو ک کرد، وقیت دید شایس بلند اراک و پشت رسش  

مازرایت سزب رنگ لینا مه دور زدن برگشنت پاش و گذاشت رو گاز و به  

 .مسری ادامه داد ات یه حدودی رفت؛ اما چزیی ندیدی 

کردم؛ ویل خرب  گش مت عقب و نگاه می م مزید. هی برمی قلمب حممک تو س*ی*نه 

 .خایص نبود 

 .وقیت دینا مطمنئ شد خربی نیست، رس و ته کرد دوابره به مسری برگشت
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .ای زنگ خورد گوشیش ابر دیگه 

 دینا: بهل؟ 

-.... 

 :جیغ بلندی کش ید و گفت 

 .چی؟! چطور ممکنه؟! ابشه ابشه دارم میام  -

 :عصیب دنده رو عوض کرد و گفت 

 .ش ید محهل شده. هر اتفایق افتاد از ماشنی پیاده منی هبمون   -

 :اب هیجان رسی تکون دادم و گفمت 

 قضیه چیه؟  -

ها طمع فتح کردنش رو دارن.  دینا: ببنی پایگاه ما یه پایگاه همم هست که خییل 

های دمشن به زودی به ما و پایگاه محهل  هبم خرب رس ید که یکی از گروه 

 .حرکت ما شدن و تو جاده هبمون محهل کردن کنن. گوای امشب متوجه  می 

داد، رسعتش رو زایدتر کرد و از کنار ماشنی ها رد  مهونطور که توضیح می 

شدی هیاهو و تعداد ماشنی  شد ات برسه به اکنون فاجعه. هر چی نزدیکرت می 

 .و آ دما بیشرت میشد 

ها ات حدودی میشد  جا اتریک بود؛ اما به لطف چراغ جلوی ماشنی مهه 

پیی س تایش  در های پیی اطراف و دید صدای شلیک و رسعت زاید دینا جیغ 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

دیگه غری عادی شده بود، وقیت به ماشنی شلکیک شد و ماشنی از جاده  

منحرف شد، رسم حممک خورد تو شیشه و جیغ بلندی کش یدم؛ اما دینا  

ماهرانه ماشنی رو مجع کرد و اسلحش از زیر صندیل کش ید بریون و پنجره رو  

 .پاینی داد  

اوج هیجان اینجا بود که جاده تبدیل شده بود به میدون جنگ و مهه به مه  

کرد.  چرخید و شلیک می وار دور تمی می کردن. دینا اب ماشنی حلقه شلکیک می 

ابزی جایی جدی شد که لینا رو دیدی وسط مجعیت اسلحش رو ابال و  

خارج از جاده    کرد. تو یه اثنیه دینا ماشنی رو گرفت و رگباری شلیک می 

 .پارک کرد و رفت مست لینا 

فرس تاد و  کردن. س تایش تندتند صلوات می هر دو پا به پای مه شلیک می 

 .گرد و خاک به پا شده بود که جلوی دید گرفته بود

از ترس به گریه افتاده بودم. عربده اینا چنان بلند بود که چهار س تون تمن و  

 .لرزوند می 

 .کردم از پشت چسبیدم به صندیل س تایش، اختیار از دست دادم و گریه می 

در راننده هیو ابز شد و امری رو دیدم که خوحشال و اب جعهل گفت پیاده بش ید.  

 :رسیع رفتمی پاینی و امری گفت 

از اینجا ات پنج کیلومرت اونورتر هیچ آ ابدی نیست؛ اّما اگر زود این پنج   -
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .رس می به کرج کیلومرت و رد کنمی می 

فهمیدم امری  که دقیق منی گری بند اومد و انقدر شلیک و تریاندازی زاید بود  

 .چی میگه 

وقیت یه تری مس تقمی از کنار گردمن رد شد جیغ بلندی کش یدم؛ اّما دس تای  

 .س تایش دور دهمن چفت شد 

هایی که خییل بلند  امری وسط بود و دست دواتمون گرفت بود و وسط مچن 

 .دویدی بود می 

ی که بود  تونس مت تشخیص بدم مچن هست ای گندم؛ ویل هر چ شب بود، منی 

 .به خاطر رسعت ما و اتریکی شب داشت هل میشد 

گرفتمی اتریکی هوا بیشرت میشد؛ اما هنوز صدای  هر چی از جاده فاصهل می 

 .رس ید ها به گوش می شلیک و عربده 

 .ی دینا که داشت لینا رو صدا مزید، قلمب رخیت تو دهمن یه حلظه اب عربده 

 .شک نداش مت اتفایق برای لینا افتاده 

 .های زدم زیر گریه دویدی های ونطور که می مه 

 .گریه کردم به خاطر اتفاقات اخری 

گریه کردم به خاطر لینا که دمشمن بود؛ ویل حاال از خرب مرگش خییل انراحت  

 .شده بودم 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

گریه کردم به خاطر خاطرایت که اب حمسن داشتمی. گریه کردم به خاطر فرارهای  

 .انموفقی که داشتمی 

 .مون و تباه کرد خاطر تصممی اشتباهی که مهه گریه کردم به  

 .گریه کردم به خاطر هس یت که شاید دیگه نبینمیش 

ی  هوا اتریک بود درست؛ ویل پرده   دیدم زدم. دیگه جلوی پام رو منی زار می 

اشک جلو چشامم رو گرفته بود. تو یه حلظه اب زانو خوردم زمنی و کف دوات  

 .ر گریه کردم دس مت رو گذاش مت روی زمنی و بلندت 

 .کرد حاال دیگه س تایش مه مثل من گریه می 

 :امری عاجزانه انلید 

ای.  تو رو قرآ ن بلند ش ید. الان نه وقت گریه کردن هست، نه اکر دیگه  -

 .وقت امیدی به رهایی نداری ممکِن هر حلظه پیدامون کنن، اونوقت دیگه هیچ 

مهه دلتنگی جعییب برای    بلند شدم اب پشت دست بینمی رو پاک کردم. بیشرت از 

 .ابابم و مامامن داش مت 

کردم اب  رخیت. مهونطور که گریه می همااب پشت رس مه می اشاکم هنوز ب 

 :صدای افتضاح و دورگه شدم گفمت 

 .خبشمهستـی. اگر اتفایق براش افتاده ابشه هیچ وقت خودم رو منی  -

 .ده بودی رسعت دویدمنون از قبل مکرت شده بود؛ ویل هنوز واینس تا 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .خییل از بقیه دور شده بودی 

 .شدت گری مکرت که منیشد هیچ بیشرتم شده بود 

*** 

 .هوا گرگ و میش شده بود. هر سه مهچنان در حال راه رفنت بودی 

رس یدی به اون آ ابدی که امری گفته بود؛ اما اوجنا پر از خون و مرده و ماشنی  

بود. احمتل دادی مهون دمشنای دینا برای اساکن اینجا رو انتخاب کرده بودن،  

 .رس و صدا از اوجنا مه دور شدی پس ب 

. لبام ترک خورده و چشامم به  رس یدی به یه جاده و هوا به شدت رسد بود 

 .ریه پف کرده بود خاطر گ 

اب اینکه دیروز از ظهر ات عرص تو ماشنی لینا خواب بودم؛ ویل الامن خوامب  

 .اومد می 

 .کش یدی به زور خودمون و می 

 :وار گفت س تایش انهل 

امری ایدته یه روز تو بامیرس تان برای گزارش گرفنت در جواب ما گفیت رواین   -

بیمن که خودمت این تومه رو  شدن و تومه زدن؟ حال کردی این تومه رو؟ می 

 ش چطور بود؟ ش کردی مزه جتربه 

 :ای کرد و گفت امری تک خنده 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 !تلخ و دردانک  -

 .دوابره اب ایدآ وری هس یت بغض راه گلوم و بست 

هوا مکی فقط مکی روشن شده بود. احمتاًل ساعت چهار صبح بود و فقط خدا  

 .دونست چه بالیی رس دینا و لینا و بقیه اومده می 

اب صدای ماشیین که هبمون نزدیک میشد، هر سه رسیع به خودمون اومدی  

تونستمی دویدی؛ اما صدای هس یت که  و ترس یده پریدی از جاده بریون و ات می 

 .داشت داد مزید حصرا ابعث شد ابیس مت و برگردم عقب رو نگاه کمن

 .دومن چطوری ما رو پیدا کرد منی 

 .دومن چطوری رس یده اینجا منی 

 .دومن چطوری اب اون گردان پلیس الان اینجاست ی من

ست. مهنی ابعث شد احمتل اینکه یه تهل ابشه از  دومن سامل و زنده فقط می 

 .طرف دینا و لینا رو خط بزمن و پرواز کمن مستش 

*** 

های گشت نریو انتظامی نشس ته بودی و امری مه دوابره  هر سه پشت ماشنی 

 .د و خشن رفته بود تو جدل یه پلیس رس 

گفت لباسای امری رو کش رفته وقیت کنکور داده رفته تو  هس یت داشت می 

 .هبداش یت اب ظاهر پرسونه فرار کرده و خودش رو رسونده به پلیس رسویس 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

س تایش: آ ها پس بگو اون پرسه که تو گرمای اتبس تون الکه رسش بود، تو  

 !بودی. خاک تو مالجت اسکول 

 ی نداری؟ میگم راجب دیشب و دینا خرب  -

هس یت: وقیت آ درس بامیرس تان و به پلیس دادم. به هیچکس نگفمت گری یه  

گرفنت و ممکن  آ شام و جادوگر افتادی، مطمئنًا حرفام و جدی منی مشت خون 

راب افتادی و اتفافًا امری مه گری افتاده و  بود دیر برمس. پس گفمت گری آ دم 

ه شده بود. فکر کردن دروغ  خالصه وقیت رس یدی بامیرس تان، مهه جا ختلی 

میگم؛ ویل وقیت اکرت ش ناسایی امری و کتاابی ما رو اوجنا دیدن رسیع راه  

ها رو چک کردن ات اینکه رس یدی به ساحنه و  افتادن و چندات از دوربنی 

کس زنده  متاسفانه ای خوش بختانه هر چی ماشنی بود، آ تیش گرفته و بود هیچ 

 .کسمنونده بود هیچ 

 ...لینا  -

 .هس یت: لینا مه مرده بود. وقیت لینا و دینا ش ناسایی شدن رد شام رو زدی 

 س تایش: چطوری؟ 

های هل شده مشخص بود از اوجنا فرار کردید، البته احمتل  هس یت: از گندم 

 .دادن رد پای شام ابشه 

 .چشامم رو بس مت. پس ابالخره به آ رامش رس یدی 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .کرد ازش می هوا خییل رسد بود و نس می رسدی پوس مت و نو 

دس مت رو انداخمت زور گردن هر دواتشون. اوانم دست انداخنت دور گردن  

 :مه، رسمون رو هبم تکیه دادی. س تایش گفت 

 .ببخش ید هس یت -

 هس یت: برای چی؟ 

 .ما فکر کردی تهنایی فرار کردی  -

مون و دوابره دعواهای شریین ما سه ات رشوع شد.  هس یت حممک کوبید تو لکه 

 :امری رسش رو آ ورد بریون و گفت 

 چه خربه؟  -

 .ق هس یت و س تایش رو ب*غ*ل کردم زدی زیر خنده. اب عش

*** 

 یک سال بعد 

 .اتمون دیر رس یدی به دانشگاه و حاال حراست ترشیف داری هر سه 

منتظر رئیس دانشگاه هستمی ات بیاد تلکیف ما رو مشخص کنه. دوابره  

رخیتمی که هیو در ابز شد و دو ات اساتید وارد شدن؛ اما وقیت  داشتمی کرم می 

 .وارد شد، پشاممون رخیت   حمسن رو دیدی که 

 چطور ممکنه؟! آ خه مگه لینا منرد؟ 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 .س تایش گفت: احمتاًل این مهونیه که لینا از روش برای خودش اکلبد ساخته 

 .هس یت: آ ره ببنی این تتو نداره. آ خه رئیس دانشگاه رو چه به تتو 

کردن، آ روم  خیامل مکی راحت شد. وقیت مهه اب امخ زیر چشمی ما رو نگاه می 

 :فمت گ

آ شام نبود، حمتً  ی یه خون ش رو قیافه المصب چقد جوونه. اگر قباًل قیافه  -

 .زدم خمش رو می 

 .هس یت و س تایش دوابره ریز خندیدن و دوابره روز از نو و روزی از نو

 .انگار قرار نبود ما سه ات آ دم بش می 

 .رسنوشت را ابید از رس نوشت 

 .شاید اینبار مکی هبرت نوشت 

 .رق در ابور نوشت عاشقی را غ 

 .ها را قصه ای دیگر نوشت غصه 

 :از کجا این ابور آ مد که گفت 

 .گر رود رس بر نگردد رسنوشت "

 .گل باکری از دل گل برآ ری 

 در زمس تان در هباران زیر ابران 

 .گل باکری گر خبواهمی گر خنواهمی 
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( اکربر مجموعه پاتوق  رحیانه اسفندایری( به قمل )ای در مغزماگرهرمان )

 رمان

توق پا انجمن

 رمان

 ".ابغبان روزگاری 

 

 . پااین 

 

 

 توجه: 

 أ یید نویس نده منترش شده است! به ت در سایت پاتوق رمان  این اثر  

 : توانید اب مدیریت لک سایت در صورت هرگونه اهبامات می 

 (   زادهنسرتن آ قا )  

 تباط برقرار کنید. ار 

 

 [   پاتوق رمان ]  
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