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 :خالصٌ

دٍ نرد کانال نتفاٍت، دٍ نرد کٌ . ناجرا از نفَذ دٍ نرد در نیان خالفکاريا آغاز نیشٌ
ندت ياست برای رسیدن بٌ این رٍز تالش کردند؛ انا حضَر یک دختر، دختری از جنس 

دختری کٌ از پدرش یک زندگی آرٍم ٍ شاد نی خَاد؛ نٌ . پرٍانٌ نسیر رٍ عَض نی کنٌ
پَل ٍ جرٍت، نٌ زندگی کٌ باید از ترس دشهنان ٍ رقبا زندانی باشٌ ٍ نٌ زندگی کٌ در اٍن 

 !نیاز بٌ نحافظ داشتٌ باشٌ، اٍن يو نحافظی از جنس عقرب

 .داستان زیبا ٍ نًیج ٍ البتٌ رنز آلَدی در انتظار خَانندى يای این رنان است

 باید شست از قلب)

 .ير آن چٌ نشان از آرزٍ ٍ عشق است

 بگذار دستانت آن قدر بی رحو شَند

 .تا بتَانند بدرند

 گايی باید سنگ شد

 نحکو ٍ نفَذ ناپذیر

 چَن از زنانٌ آنَختو

 ...(بی رحو، نی درد دل رحو را

ٌ يام سر نی خَرد ٍ رٍی کف سرانیک نی ریخت نزدیک بٌ یٌ . قطرات عرق از رٍی شَن
ير رٍز صبح این کار نن . نَيام خیس عرق شدى بَد. ربع نیشد کٌ داشتو شنا نی رفتو

یٌ شنای دیگٌ رفتو ٍ خَدم رٍ رٍی سرانیک خنک خَنٌ ريا کردم، این خنکی . بَد
 .حس خَبی رٍ بًو القا نی کرد
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 :بٌ سقف نگاى کردم ٍ حرفای سعید رٍ بٌ خاطر آٍردم کٌ نی گفت

خالفش . ای کاش نن ٍ تَ رٍ یٌ جا با يو ببرى! حسابی ترسیدى. کو کو دارى جَر نیشٌ-
بیش از اندازى شدى ٍ حسابی ٍاسٌ خَدش دشهن تراشیدى، این طَری کار نا يو خیلی 

نی دٍنی چند . بعد از حرفام زد زیر گریٌ. دیشب با تهنا صحبت کردم. سخت ترنیشٌ
 !ٍقتٌ ندیدنش؟ یک سال

باید سعید رٍ از اٍندن ننصرف نی کردم؛ ٍلی حرف . چشهام رٍ کَتاى رٍی يو گذاشتو
 .حساب تَ کتش نهی رفت

ٌ ی سفید رٍ رٍی . سریع از جام بلند شدم ٍ رفتو طبقٌ ی باال تا یٌ دٍش بگیرم حَل
دٍشو انداختو ٍ رفتو سهت حهَم، عادت داشتو کیسٌ بکشو تا کَچک ترین اجری از 

ٌ يام شرٍع کردم تا این کٌ رسیدم بٌ ٍسط کهرم ٍ در نًایت . عرق رٍی تنو نهَنٌ از شَن
کسی کٌ نن ٍ . خالکَبی کٌ نربَط بٌ گرٍى عقرِب سیاى جهشید بَد! بٌ دم عقرب سیاى

 .سعید رٍ بٌ عطار فرٍخت

یٌ نرد نسن کٌ خیلی خَش اخالق بَد ٍ اصال بًش . عطار یکی ازقاچاق چیای نَاد بَد
ٌ ایی بَدٍ تنًا خالفش يو  نهی اٍندکٌ تَی کار خالف باشٌ؛ ٍلی ناکس زیر آبی زن حرف

اٍن برای حفاظت از خَدش چند تا بادیگارد از جهشید خرید کٌ . قاچاق نَاد نخدر بَد
 .نن ٍ سعید يو جزٍشَن بَدیو

بٌ ساعت سادى ای کٌ رٍی دیَار اتاق کَچیکو . شیر آب رٍ بستو ٍ حَلٌ پیچ زدم بیرٍن
 .ساعت شش ٍ پنجاى ٍ چًار دقیقٌ بَد. ٍصل بَد نگاى کردم

بٌ . با حَلٌ سریع نَيام رٍ خشک کردم ٍ کت شلَار نخصَص نشکیو رٍ پَشیدم
ٌ ی کَچیک رٍی دیَار خیرى شدم چًرى ام عین گانگسترا بَد، نخصَصا . چًرى ام تَی آیین
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با اٍن ابرٍيایی کٌ خشن تَ يو رفتٌ بَد ٍ سعید يهیشٌ با خندى ٍ نسخرى بازی 
 :نی گفت

 !ابرٍيای طاق دار ٍ ٍحشیت تَی حلقو-

سعید خیلی غر نیزد ٍ قدقد نی کرد ٍ اکحر اٍقات دعَا راى نی انداخت ٍ نن باید جهعش 
ٌ اش یٌ جَر پارتی کلفت بَدم؛ چَن کسی جرئت پلکیدن دٍر نن رٍ . نی کردم ٍاس
 !نداشت

ٌ يا پایین اٍندم عطار ٍ بادیگاردياش ساعت يشت نی رسیدن ٍیال؛ پس باید . از پل
بی سیو رٍ رٍشن کردم، دست چپو رٍ تَی جیب کردم ٍ کریو . اٍضاع رٍ چک نی کردم

 :رٍ خطاب قرار دادم

 .کریو بیا داخل، باید گزارش بدی-

 :بالفاصلٌ جَاب داد

 !چشو رییس-

نحکو ٍ استَار نحل يهیشٌ جلَش . تَ یٌ دقیقٌ خَدش رٍ رسَند کنار دم ٍرٍدی
 .ٍایستادم

 خب؟-

ٌ  چی طبیعیٌ رییس- پنج نفر تَ حیاط پشتی ٍ پنج نفر با سگ ياشَن تَ حیاط . يه
 .دٍربینا يو نَرد نشکَکی ضبط نکردن! اصلی؛ نحل يهیشٌ

 .خَبٌ، برٍ سر پستت-

 !چشو-
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ير دٍ آشپز زن نشغَل تدارک صبحانٌ . بعد از رفتنش رفتو کنار اشپزخَنٌ ایستادم
 .ظايرا این جا يو نشکلی نداشت. بَدن

 :يشت ٍ ربع سعید زنگ زد ٍ گفت

 .رییس نا نزدیک ٍیالییو-

. با باز شدن در ير دٍ ناشین تَ حیاط پیچیدن! این یعنی شیش دٍنگ حَاسا جهع شٌ
 .با قدم يای سریع ٍ نحکو کنار ناشین عطار ایستادم

با تیپ سرتا پا سفیدی کٌ اصال بٌ سنش . در باز شد ٍ سِرکو نَی عطار پیدا شد
 .کهی ين ين کرد ٍ بًو لبخند زد. نهی خَرد پیادى شد

 !خیلی خَش اٍندین قربان-

 :نگاى تحسین آنیزی بٌ نن انداخت ٍ با صدای خش دارش گفت

 !نحل يهیشٌ پر قدرت ٍ استَار، آفرین -

از تعریفاش ذٍق نهی کردم؛ البد فکر نی کرد تهَم کارام تظاير ٍ فیلهٌ تا بٌ چشش بیام؛ 
 !اٍنو ٍاسٌ کی؟ عطار؟ يٌ. ٍلی نن تظاير بٌ چیزی نهی کردم؛ چَن برام نًو نبَد

ٌ ی نزخرفش يو پیادى شد ٍ با اٍن آدانس یٌ کیلَیی اش بًو  از کنارم رد شد ٍ نعشَق
 .لبخند چندش آٍری زد ٍ دنبال عشق لب گَرش راى افتاد ٍ داخل شد

ٌ ی نحافظا يو از ناشین پشتی پیادى شدن کٌ نزدیک چًار نفر بَدن چشهو بٌ . بقی
 :سعید خَرد کٌ باز داشت بٌ بغل دستی اش غر نیزد

 ترنز بریدی؟ نگٌ نهی بینی دارم پیادى نیشو؟! يَی چتٌ یابَ؟-
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دٍست داشت سرش رٍ بکنٌ؛ ٍلی ٍقتی . شايین يو نگاى غضبناکی بًش انداخت
 !نی دید نن پشتشو دیگٌ جیکش يو در نهی اٍند

 :لبخند پًنی زد ٍ کنارم ٍایستاد ٍ گفت. سعید با کت ٍ شلَار نانرتبش سهتو اٍند

ٌ طَری رییس؟ دلو برات تنگ شدى بَد-  !چ

ٌ يا کنار بیای؟-  تَ نهی تَنی نحل آدم با بچ

دارم نحل آدم پیادى ! تَ کٌ شايین رٍ نی شناسی، تقصیر اٍنٌ! جَن سعید بی خیال شَ-
 !نیشو اٍنو عین یابَ يل نیدى

 .خیل خب، برٍ تَ ٍ این قدر نق نزن دیگٌ-

 :بادش خَابید ٍ يهین طَر کٌ داشت نی رفت تَ با خَدش غرغر نی کرد

 !تَ عهرش یٌ بار يو ذٍق نکردى، ابرٍ قشنگ! نا رٍ باش دل نَن ٍاسٌ کی تنگ نیشٌ-

 :داد زدم

 !سعید-

 :سریع بٌ سهتو برگشت ٍ ژست ترسَيا رٍ گرفت ٍ گفت

 .دارم نیرم! غلط کردم، بابا غلط کردم-

 :داخل رفت، پَفی کردم ٍ رٍ بٌ رانندى گفتو

 .ناشینا رٍ ببر حیاط پشتی-

 .چشو-
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ٌ اش نشستٌ بَد ٍ . ننو رفتو داخل عطار با اٍن شکو گندى اش کنار ناتاشا، نعشَق
ٌ ی چندش آٍری بَد. دستش رٍ دٍرگردنش انداختٌ بَد عطار نگايی بًو انداخت ! صحن

ٌ ای برای شنیدن حرفاش . ٍ اشارى کرد رٍی نبل دٍنفرى ی کنارش بشینو يیچ عالق
با این حال نشستو ٍ بًش خیرى شدم؛ چَن کنجکاٍ نبَدم سَالی نپرسیدم تا . نداشتو

! از کیَنرث گفت ٍ نشکالتش. این کٌ چفت دينش در رفت ٍ شرٍع کرد بٌ حرف زدن
 .خیلی نگرانش بَد، اٍنا نحل دٍ تا دٍست صهیهی بَدن

بعد شرٍع کرد . آيی کشید ٍ دستش رٍ بٌ رٍنش زد کٌ صدای نسبتا بلندی ایجاد کرد
 :بٌ چرت ٍ پرت گفتن

 !حریصٌ، حریص! صد دفعٌ گفتو پای فرخ نچرخ، گَش نکرد! يی کیَنرث، کیَنرث -

 :ناتاشا با اٍن لنگ کفش تَی دينش گفت. بدجَر حرص نی خَرد

بٌ جاش بٌ فکر سالنتی ٍ تفریح ! برات بدى. عزیزم، عطار جَن این قدر حرص نخَر-
 .خَدت باش

با یٌ . عطار پَزخندی زد ٍ دستش رٍ الی نَيای ناتاشا فرٍ کرد ٍ کهی نَازشش کرد
 .عزیزم سریعا خر نیشد

خَاستو بلند شو تا اٍنا بٌ چندش بازیاشَن برسن؛ چَن يیچ خَشو نهی اٍند تحت 
ٌ ی چشو نگايی بًشَن . تاجیر این کاراشَن قرار بگیرم ٍ ٍا بدم با چندش از گَش

 .دٍست داشتو يهَن لحظٌ رٍی سر يردٍتاشَن باال بیارم. انداختو

 .دستو رٍ رٍی نبل گذاشتو ٍ خَاستو بلند شو کٌ با صدای عطار دٍبارى نشستو

 سًراب؟-
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خَبٌ نی دٍنٌ اسهو صالحٌ؛ ٍلی بازم ! این یکی ازعادت يای گندی بَد کٌ عطار داشت
 .نن رٍ سًراب صدا نی زنٌ

 .بلٌ قربان-

 .عطار بٌ سهتو نتهایل شد ٍ تَی صَرتو دقیق شد

 تَ تا حاال با يیچ زنی بَدی؟-

 :خشک ٍ جدی در جَاب سَاِل بی خَدش گفتو

 !نٌ قربان-

اخهو رٍ تَی يو . ناتاشا با عشَى یٌ قسهت از نَياش رٍ با لباش نی گرفت ٍ نی کشید
 .کشیدم

نگٌ چند سالتٌ کٌ این قدر خشک ٍ جدی ٍ بی بخار يستی؟ یکو خَش ! ازت نشخصٌ-
 .اگٌ بخَای انشب ناتاشا رٍ نی فرستو اتاقت تا یکو سرحالت بیارى! باش

ٌ ی ناتاشا کردم کٌ حساب کار . دیگٌ الزم بَد باال بیارم نگاى تیزی بٌ لبخند عشَى گران
رٍ بٌ . دستش اٍند؛ ٍلی باید حالش رٍ نی گرفتو تا دیگٌ ٍاسٌ نن عشَى ی خرکی نیاد

 :عطار با پَزخند کهرنگو گفتو

 !بدم نهیاد؛ البتٌ با اجازى ی شها قربان-

ٌ ی نن رٍ . عطار ٍ ناتاشا حسابی شَکٌ شدن حق يو داشتن، تا حاال این رٍی شرٍران
 :عطار چند بار پلک زد ٍ گفت. ندیدى بَدن

 !شگفت زدى ام کردی پسر، خیلی ناقالیی! باشٌ پسر، یٌ انشب نال تَ-
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یٌ پَزخند بًش زدم کٌ اگٌ ! بعد زد زیر خندى، ناتاشا يو انگار گل از گلش شکفتٌ بَد
حیف کٌ کَدن بَد ٍ این نن رٍ بٌ زحهت . نعنی اش رٍ نی فًهید پا بٌ فرار نی ذاشت

 .نی انداخت

با این کٌ نصف بیشتر نبل . ناتاشا از کنار عطار بلند شد ٍ با عشَى اٍند کنار نن نشست
 .دٍ نفرى رٍگرفتٌ بَدم؛ انا اٍند ٍ خَدش رٍ بٌ زٍر کنارم جا کرد

ٌ م نی کرد ٍ کو کو سرم رٍ بٌ درد آٍرد؛ شاید یکی از  بَی عطر شیرینش داشت خف
النصب چٌ عطر شیرین ٍ . قَی ترین نقطٌ ضعف يام سر درد بعد از بَییدن عطر بَد

ٌ نَن کنن! نزخرفی يو بَد  .االنا بَد کٌ نگس يا احاط

ناتاشا يهَن طَر کٌ آدانس نی جَیید دستش رٍ دٍر بازٍم حلقٌ کرد ٍ خَدش رٍ بًو 
با صدای تَ . با این کٌ کهی نی ترسید؛ انا ٍل کن نبَد. خنحی نگايش کردم. چسبَند

 :دناغیش گفت

عیب ندارى، یٌ شب يو در اختیار ! باالخرى ذات ٍاقعیت رٍ نشَن دادی سًراب جَن-
 !شها

دیدم سعید با . با صدای کشیدى شدن کفشی رٍی زنین نگايو رٍ بٌ سهت چپ انداختو
با چشو بًش فًهَندم کٌ برى؛ . نَيای نهدار ٍ چشهای گرد شدى نن رٍ نگاى نی کنٌ

بٌ خَدش اٍند ٍ چشو از . چَن عطار خیلی بًش گیر نی داد ٍ دل خَشی ازش نداشت
بازٍم رٍ از ! حاال پیش خَدش چی فکر کردى رٍ خدا داند. نا گرفت ٍ سریع بیرٍن رفت

 .بین دستای ناتاشا بیرٍن کشیدم ٍ پاشدم

 .اگر فرنایشی ندارید کٌ نن برم سر پستو -

 :عطار لبخند کهرنگی زد ٍ گفت
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 .نی تَنی بری-

بَی خاص . بی نعطلی اٍن جَ نسخرى رٍ ترک کردم ٍ بٌ سهت حیاط رفتو، ایستادم
ٌ ی دیَار ننتظرى ننٌ. سعید رٍ حس نی کردم پَفی کردم ٍ بٌ سهت فرٍ . حتها گَش

با تردید . رفتگی دیَار رفتو سرش پایین بَد؛ انا سریع بٌ خَدش اٍند ٍ نن رٍ دید
 .اٍند سهتو، بًش زل زدم تا خَدش رٍ خالی کنٌ

ٌ ی باال حرفاتَن رٍ شنیدم! یاشا- نگَ راستی راستی . نرد حسابی چیکار نی کنی؟ طبق
 .بٌ خدا ى رچی فکر نی کنو بًت نهیاد...نی خَای کٌ

 !اگٌ جلَش رٍ نگیرم تا فردا زر نی زنٌ

! صد بار گفتو نن رٍ یاشا صدا نکن، نن این جا صالحو! زبَن بٌ دين بگیر سعید-
ٌ ست، نٌ  !جَابت يو یٌ کله

 :سعید نفسی از سر آسَدگی کشید ٍ آرٍم گفت

ٌ ی حال بًو زن، طَری نگايت نی کرد کٌ ! بٌ خدا یٌ لحظٌ گفتو از دست رفتی- زنیک
 ...حاال انشب نی خَای ٍاقعا. نن جای تَ خجالت کشیدم! ختی*انگار ل

لباش بٌ خندى کش اٍند ٍ . جَابو یٌ پَزخند بَد کٌ سعید خَب نعناش رٍ نی فًهید
 :گفت

 !چٌ آشی بشٌ آش انشب! يٌ-

ٌ يا ٍ با يو قدم زدیو خیلی . بازٍش رٍ گرفتو ٍ دنبال خَدم کشَندنش کنار باغچ
 :نحسَس زنزنٌ کردم! طبیعی ٍ بٌ دٍر از جلب تَجٌ

 !چی دستگیرت شد؟ از کیَنرث بگَ-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

پری| رنان عقرب ٍ پرٍانٌ  11  

ٌ اش رٍ بًش غالب کنٌ- ٌ کٌ با تًدید نحهَل . تا جایی کٌ فًهیدم فرخ سخت پی این
 !انگار از دست گلی کٌ بٌ آب زدى خیلی ناراحت شدى

 !از کارایی کٌ قرارى انجام بشٌ بگَ. کَدن اینا رٍ کٌ خَدم نی د ٍنو-

چیز زیادی از این بابت نفًهیدم؛ فقط قرارى عطار چند تا از بادیگاردای قابل ...خب -
 .اطهینانش رٍ براش بفرستٌ

 .بٌ اطراف نگايی انداختو

 .تَ برٍ سر پستت! خیل خب-

این آفتاب داغ لعنتی .کالفٌ دستی بٌ تٌ ریش کَتايو کشیدم . سری تکَن داد ٍ رفت
 !يو اعصابو رٍ نتشنج نی کرد

 .يرطَر شدى باید خَدم ٍ سعید رٍ بٌ اٍن جا نی فرستادم، این بًترین فرصت بَد

کهی گردنو رٍ چپ ٍ راست کردم ٍ . شب نحافظا رٍ چک کردم ٍ بٌ سهت اتاقو رفتو
کنار در با استشهام عطر شیرین ٍ خیلی قَی نتَقف . صدای ترق ٍ ترٍقش بلند شد

ٌ ای داشتٌ کٌ زٍدتر از ! يٌ. شدم، بَی عطرش رٍ تا لَزالهعدى حس کردم ببین چٌ عجل
 .نن رسیدى بٌ اتاقو

رٍی تخت با ربدٍشانبر . چشهام رٍ از حرص رٍی يو فشار دادم ٍ در اتاق رٍ باز کردم
 .بنفشش نشستٌ بَد ٍ دست بٌ سینٌ ٍ با لبخند نعناداری بٌ نن نگاى نی کرد

 .در رٍ بستو! ظايرا تنش نی خارید

يهَن جا کنار در بی يیچ حرف ٍ حرکتی . لبخند دندٍن نهایی زد ٍ از جاش بلند شد
ٌ قدر با شش ناى پیش فرق داشت. نگايش کردم دیگٌ خبری از اٍن دختر ژندى پَش ! چ

حاال بٌ جاش زنی شدى بَد . نظلَم نبَد کٌ حاضر بَد ٍاسٌ نجات نادرش ير کاری بکنٌ
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ينَز صدای . کٌ يو با عطار ٍ يو با پَلدارایی کٌ عطار باياشَن نی پلیکد، رابطٌ داشت
 :التهاسش تَ ذينو بَد کٌ نی گفت

خَايش . نادرم نریضٌ، پَل الزم دارى. ير کاری باشٌ انجام نیدم! آقا تَ رٍ خدا -
 .نی کنو

 .زى ای کٌ با بَی پَل گرگ شدى بَد تاسف خَردم*تَی دلو بٌ زن ير

دست بٌ سینٌ ٍسط اتاق ایستادم ٍ چشو از اٍن نَيای فر فری ٍ بلَندش گرفتو ٍ 
ٌ آنیز گفت. صاف تَ چشهش خیرى شدم  :تا این کٌ بٌ حرف اٍند ٍ ٍسَس

 عزیزم انگار یٌ قرارایی داشتیو، نٌ؟-

 :رفتو سهتش دقیقا در یک سانتی اش ٍ خیرى بٌ نَيای عجیبش گفتو

 .درستٌ؛ فقط بًت بگو کٌ نن نالیهت بلد نیستو-

ٌ ست؛ ٍلی نن نی خَاستو . تَ نَياش دست کشیدم اٍن فکر نی کرد از سر ابراز عالق
 .نحل سیو تلفن تَ يو رفتٌ بَد! بدٍنو نَياش نصنَعیٌ یا نٌ؛ چَن عجیب فر بَد

 ...عزیزم پس این يهٌ نالیهت چیٌ؟ نی دٍنو تَ يو از نن خَشت نیاد؛ پس-

انگار یادش رفتٌ کٌ نن يهَنو کٌ از یٌ ! پدر سَختٌ چٌ عشَى ای يو ٍاسٌ نن نیاد
نگاى شیطنت بارش رٍ حس نی کردم؛ ٍلی نن ينَز خیرى ی ... طَیلٌ درش آٍردم ٍ

 :ارٍم گفتو. نَيای عجیبش بَدم

 پس چی؟-

 :آرٍم تر گفت

 پس چرا نعطلی؟-
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نهی دٍنو چی دید کٌ . بدٍن این کٌ تغیری تَ ٍضعیتو بدم نردنکو رٍ بٌ چشاش دٍختو
 .اب دينش رٍ خیلی تابلَ ٍ با صدا قَرت داد

 !باشٌ-

بازٍش رٍ تَی یک حرکت گرفتو ٍ چرخَندنش بٌ پشت ٍ نحکو نگًش داشتو، اٍل 
پَزخندی زدم ٍ سرم رٍ بٌ . بعد يو از درد بازٍش کهی چشهش رٍ بست! شَکٌ شد

با یٌ دستو نَياش رٍ از یٌ طرف گرفتو ٍ کشیدم، طَری کٌ . سهت گردنش پایین بردم
از فکری کٌ تَی ذينش بَد . خیلی نرم چشاش رٍ بست. سرش خالف جًت سرم شد

لبو رٍ بٌ گردنش نزدیک کردم ٍ گاز نحکهی ازش گرفتو کٌ جیغش بلند . خندى ام گرفت
دردش گرفتٌ بَد بدجَر؛ ٍلی يو چنان دندٍنام . شد؛ انا با دستو جیغش رٍ خفٌ کردم

ٌ ی ! کو نَندى بَد کٌ پَست گردنش رٍ ببرى. رٍ گردنش بَد سرم رٍ باال آٍردم ٍ قیاف
نَياش رٍ گرفتو ٍ با ضرب ! بدنش از درد نی لرزید ٍدست ٍ پا نیزد. گریَنش رٍ دیدم

ٌ اش بٌ دیَار کنار تخت برخَرد کرد از ترس داشت . پرتش کردم رٍی تخت کٌ شَن
 !نی لرزید

خَاست بلند فریاد بزنٌ کٌ با دستو جلَی دينش رٍ نگٌ داشتو بدتر بٌ دیَار 
 :با ارانش عجیبی گفتو. کَبیدنش

 !دٍست داشتی؟-

 .جَابش فقط تکَنای سریع سرش بَد کٌ بٌ نعنی نٌ این طرف ٍ اٍن طرف نی کرد

 !جدا؟ ٍلی نن تازى رٍی دٍر افتادم-

! دستو رٍ آرٍم تکَن دادم ٍ با اخو بًش فًهَندم کٌ اگر جیکش در بیاد نی کشهش
انگارخیلی . يهین کٌ ٍلش کردم دستش رٍ پشت سرش نی کشید ٍ نالشش نی داد

 !دردش گرفتٌ بَد
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با اخو بًش خیرى . از عصبانیت نفس عهیقی کشیدم. دست بٌ کهر جلَش ٍایستادم
 :شدم ٍ گفتو

این قدر پَل چشهات رٍ زد کٌ رفتی شدی سگ عطار؟ يان؟ نن تَ رٍ ٍاسٌ یٌ ! احهق-
اٍن ٍقت ! بی چشو ٍ رٍ! یادت رفت از چٌ جًنهی کشیدنت بیرٍن؟. کارى دیگٌ آٍردم

یا نیری گو ٍ گَر ! بعد این يهٌ خــ ـیانـت بًو پیشنًادم نیدی؟ نی کشهت ناتاشا
 .نیشی یا يهین انشب نی کشهت

 :بعد یٌ پَزخند عصبی زدم ٍ زیر لب گفتو

 .نار تَی آستینو پرٍرش دادم! يٌ-

 :يهَن طَر کٌ يق نیزد گفت

عطارگفت زندگی ام رٍ نی سازى، گفت دیگٌ تا ابد . نن بٌ پَل احتیاج داشتو...م -
ٌ اش باشو  !دیگٌ الزم نبَد ٍاسٌ یٌ لقهٌ نَن جَن بکنو. نی تَنو نلک

 :با این کٌ سعی کردم صدام باال نرى گفتو

 .لعنتی اٍن پَل کافی نبَد؟ خب نی گفتی تا بیشترش کنو-

 :با چشو يای ریز شدى گفتو

 !نی دٍنی چیٌ دختر؟ تَ جنَن پَل داری، نریضی-

ٌ ی انرژیو رٍ صرف این کردم کٌ نزنو ناکارش کنو. حسابی گرنو شدى بَد ٌ ی . يه یٌ دکه
ٌ ياش رٍی نخو . کنار پنجرى ٍایستادم. پیرينو رٍ باز کردم ٍ ازش دٍر شدم صدای گری

 .بَد

 !خفٌ شَ دیگٌ-
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گند کاری این زن، نن ٍ سعید رٍ . دستش رٍ جلَی دينش گذاشت تا صداش در نیاد
 .تَی ننگنٌ قرار دادى بَد

چند رٍز بًت ٍقت نیدم کٌ گَرت رٍ از این جا گو کنی، اٍنو فقط بٌ خاطر نادرت؛ -
 !حاال يو گهشَ برٍ بیرٍن. ٍگرنٌ يهین جا دخلت رٍ نی آٍردم

 :با صدای لرزٍن ٍ نظلَنی گفت

ٌ طَری؟ عطار نیاد ِپی ام ٍ اگٌ پیدام کنٌ بیچارى نیشو-  .آخٌ چ

ٌ اش شدت گرفت از . شش ناى پیش يو گَل يهین نظلَم نهاییش رٍ خَردم. بعد گری
 :گَشٌ ی چشو نگايش کردم ٍ گفتو

 !این دیگٌ نشکل تَئٌ-_

ٌ ای از تخت پایین اٍند ٍ بیرٍن رفت بٌ . بٌ بیرٍن از پنجرى خیرى شدم. با يق يق خف
خاطر خــ ـیانـت ناتاشا کلی از کارا عقب افتادى بَد، این بخشش يو فقط بٌ خاطر 

 .ذينو نتشنج ٍ آشفتٌ بَد. نادر نریضش بَد

ٌ ای کٌ بَی . از عطر شیرینش سردرد بدی بٌ جَنو افتادى بَد رفتو سهت تخت ٍ نلحف
ٌ ی اتاق ٍ دراز کشیدم سعی . عطر ناتاشا رٍ گرفتٌ بَد رٍ بیرٍن کشیدم ٍ پرت کردم گَش

 .کردم تهرکز کنو تا اعصابو ارٍم شٌ ٍ يهین طَر يو شد

*** 

 (پریسا)

باز کٌ کردم دیدم . با پخش شدن جزٍى يام کف حیاط چشو يام رٍ از رٍ حرص بستو
 یکی از پسرای
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ٌ يا رٍ جهع نی کنٌ ٍ از این بدتر این بَد کٌ اٍن  دانشگاى کٌ يو کالسیو بَد دارى برگ
 :يهَن طَر کٌ نشغَل جهع کردن شدم گفتو! خیلی بد شد. پسر سجاد انیری بَد

 .شها زحهت نکشین اقای انیری، خَدم جهع نی کنو-

 :يهَن طَر کٌ دٍال شدى بَد گفت

ٌ ی نا بدبخت بیچارى ياست کٌ جلَی شها ! نٌ خانَم، چٌ زحهتی؟ نفرنایید- ٍظیف
 .خدنت کنیو

 !داشت بًو تیکٌ نی انداخت. دندٍنام رٍ رٍی يو فشار دادم. دستو خشک شد

ٌ ای کٌ جهع کردى بَد رٍ از دستش کشیدم ٍ . پاشدم ٍ رفتو سهتش يهَن چند تا برگ
با پَزخند . صاف ایستاد ٍ دستاش رٍ تَی جیب شلَار جینش کرد. زیر لبی تشکرکردم

ٌ يا رٍ جهع کردم. نگايو نی کرد  .خَدم نشستو ٍ برگ

. سجاد انیری، کسی کٌ فقط بلد بَد نن رٍ حرص بدى ٍ جرٍت پدرم رٍ تَی سرم بکَبٌ
 .باز يو صدای نحسش رٍ شنیدم! جرٍتی کٌ نعلَم نبَد از کجا نیاد

پریسا خانَم شها کٌ ٍضع تَن تَپٌ، چرا یٌ نَکر با خَدت نهیاری کٌ جزٍى ت رٍ برات  -
 نگًدارى؟

ٌ اش . چرا دست از سرم برنهی داشت؟اخرین برگٌ رٍ جهع کردم ٍ بلند شدم! تلخ بَد کنای
 :نگايی بٌ پَزخند نسخرى اش کردم ٍ جدی گفتو

 .پیشنًاديای نزخرفت رٍ يو ٍاسٌ خَدت نگٌ دار! بٌ تَ ربطی ندارى-

دٍست نداشتو زیاد باياش درگیر شو کٌ دٍ رٍز . چرخیدم ٍ سهت خرٍجی حیاط رفتو
بٌ يهین خاطر کَتاى ! دیگٌ بگٌ شها پَلدارا زٍرتَن بٌ نا بد بخت بیچارى يا نی رسٌ

 .نی اٍندم؛ ٍگرنٌ حقش بَد یٌ سیلی بخَابَنو تَی گَشش
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نگاى خیرى ی . رانندى در رٍ برام بازکرد ٍ نن نشستو. با ناراحتی رفتو سهت ناشین سفید
 .پچ پچ يایی کٌ ادم رٍ عاصی نی کرد. خیلی يا رٍ حس نی کردم

سرم رٍ بٌ سهت دیگٌ چرخَندم تا نبینو حرکت لب يایی کٌ بًو القاب خرشانس، خر 
ٌ ای رٍ بًو نی چسبَندن  !پَل ٍ چیزای دیگ

ناشین حرکت کرد ٍ نن خیرى ی نردم شدم کٌ تَی خیابَن قدم نی زدن، ٍیترین يا 
دٍسالٌ کٌ تَ خیابَن قدم ! خَش بٌ حالشَن. رٍنگاى نی کردن، از پل يَایی رد نی شدن

ٌ ی کچل این رانندى رٍ جلَم نی بینو  :آيی کشیدم ٍ گفتو. نزدم ٍ فقط کل

ٌ اس؟-  بابام خَن

 :رانندى تَ آینٌ نگام کرد ٍ گفت

 .حسابی يو ناراحتن، تا جایی کٌ نهکنٌ دٍر ٍ ٍرش نرید. بلٌ خانَم -

 :پَزخند زدم

 !تَی این دٍ سال کی اعصاب آرٍنی داشت اخٌ؟ عادیٌ! يٌ-

 .تَ يو نحل دخترنی، نهی خَام دٍبارى کتک بخَری. بٌ يرحال احتیاط کن -

 .لبخندی بًش تَ آیینٌ زدم ٍ با سر تایید کردم

 .چشو حَاسو يست-

 .بی دلیل بٌ جادى خیرى بَدم

ٌ قدر ازش کتک خَردم . یادم افتاد کٌ چند ناى پیش سر یٌ جر ٍ بحخ طَالنی با پدرم چ
حس کردم . اٍن خشو بی سابقٌ، اٍن اعصاب غیر قابل کنترل ازش یٌ يیَال ساختٌ بَد

 !دیگٌ نهی شناسهش
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يهین حین دیدم کٌ یٌ نَتَر سَار، از کنارنَن سبقت گرفت ٍ چند جانیٌ با کالى 
نتعجب خیرى اش شدم کٌ گاز داد ٍ جلَ زد ٍ خیلی . کاسکت سیايش نگايو کرد

ٌ ی جلَی ناشین کٌ با برخَردش  ناگًانی تَ یٌ حرکت یٌ چیزی رٍ پرت کرد سهت شیش
ٌ ی تیکٌ پارى رٍ رٍی شیشٌ دیدم شَکٌ شدم ٍ جیغ . بٌ شیشٌ خَن پخش شد ٍ یٌ گرب

 .زدم

يردٍ با ٍحشت بٌ شیشٌ جلَی . رانندى طفلک يو بًت زدى ناشین رٍ نگٌ داشت
 .ناشین نگاى کردیو

رانندى برگشت طرفو ٍ با صدایی کٌ از يیجان باال . چند بار عق زدم ٍ رٍم رٍ برگردٍندم
 :پایین نیشد گفت

 .يهین جا بهَن برم یٌ نگايی بندازم! نترس دخترم-

اٍن کی بَد؟ یعنی باز يو ! سرم رٍ تکَن دادم؛ یعنی چی؟ اصال شبیٌ یٌ شَخی نیست
 شرٍع کردن؟

 .از ترس عرق سردی رٍی پشتو نشست

*** 

 چی؟-

اٍن . کهی بٌ رانندى ام، اقای احهدی نزدیک شدم. صدای داد پدرم پنجرى يا رٍ لرزٍند
 :احهدی با صدای پر از ناراحتی گفت. بندى خدا يو از شرم سرش رٍ پایین انداختٌ بَد

 !اقا نن شرنندى م -
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چرا نن رٍ در جریان نهی ذارى؟ از چی این قدر . بابا تند تند قدم نیزد ٍ حرص نی خَرد
. نگاى آبیش رٍ بٌ صَرتو دٍخت. نی ترسٌ؟ دستی بٌ صَرتش کشید ٍ نقابل نا ایستاد

 .چشهاش طَفانی بَد

 !پریسا تَ برٍ تَی اتاقت-

 :از حرص دستو رٍ نشت کردم ٍ نعترضانٌ گفتو

 ...ٍلی بابا این جریان بٌ نن-

 :بلندتر گفت! عصبانی بَد، عصبانی تر يو شد

 .يهین کٌ گفتو، برٍ تَی اتاقت! کافیٌ-

رٍم رٍ از بابا برگردٍندم ٍ . احهدی آرٍم با انگشتاش بًو فًهَند کٌ بی يیچ حرفی برم
ٌ ام رٍ از سرم کندم! از کی این قدر غریبٌ شدم؟. دٍیدم تَی اتاقو ٌ يای نانتَم . نقنع دکه

 .رٍ چنان باز کردم کٌ چندتاش کندى شد

کهی کٌ . نهی تَنستو سنگینی بغض رٍ تحهل کنو؛ پس شرٍع کردم بٌ گریٌ کردن
 .احساس سبکی کردم، یٌ نفس عهیق کشیدم

با پشت دست چشهام رٍ نالَندم کٌ کل . رفتو جلَی نیز آرایشو ٍ بٌ آینٌ خیرى شدم
 !چٌ ننظرى ای! يٌ. ریهل پخش شد

گریٌ نکن، تَ دیگٌ بٌ این جریان يا عادت ! بی خیال دختر. شرٍع کردم بٌ دلداری خَدم
يهَن نصیحت يایی کٌ آشنايا تَی ! ارى بابا بٌ خاطر خَدم نیگٌ، آرٍم باش. کردی

 .گَشو نی خَندن

با دستهال . چند بار نفس عهیق کشیدم ٍ نَيای قًَى ای تیرى ام رٍ شَنٌ کردم ٍ بستو
ٌ ی اتاق بَد؛ انا با . نرطَب دٍر چشهو رٍ پاک کردم بعد رفتو سهت تخت کٌ گَش
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گَشو رٍ چسبَندم ٍ سرتا پا گَش . شنیدن صدای بابا رايو رٍ کج کردم سهت دراتاق
 .شدم

يهین فردا نیگو عطار چند تا نحافظ بفرستٌ؛ . دیگٌ بیشتر از این نباید لفتش بدم -
 .باید اننیت رٍ باال ببرم

 :با تعجب زنزنٌ کردم

 !نحافظ؟-

*** 

 (یاشا)

با صندلی . تَ اتاق دٍربینای حفاظتی رٍی صندلی نشستٌ بَدم ٍ خیرى ی نانیتَريا بَدم
خَدم رٍ تاب نی دادم کٌ با دیدن عطار کٌ با بی قراری با گَشی حرف نیزد صاف 

ٌ ی لبو نشست. نشستو ٍ يدفَن رٍ رٍی گَشو گذاشتو  .کهی بعد لبخندی گَش

بعد از . صندلی رٍ کهی عقب بردم ٍ پايام رٍ رٍی نیز گذاشتو. يدفَن رٍ کنار گذاشتو
سعید با نیش باز . با صدای در چشو يام رٍ چرخَندم! یکسال اٍلین فرصت جَر شد

 :اٍند رٍی نیز کنارم نشست ٍ پر انرژی گفت

 !نژدى بدى یاشا خان-

 :با حرص چشهو رٍ بستو ٍ کشدار گفتو

 .صالح-

 !خیل خَب صالح خان، بگَ چی شدى-

 !بگَ-
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 :بٌ ابرٍيام اشارى کرد ٍ با خندى گفت

ٌ يا رٍ باز کن بعد...نچ: سعید  .اٍل اٍن سگرن

فکر نی کرد اخو کردم؛ ٍلی ندل ابرٍيام . عجب گیری دادى بٌ این ابرٍيای نن
 .بٌ سختی کهی ابرٍيام رٍ خَش حال نشَن دادم. این طَری بَد

 ...حاال خبر...خب ! ايا حاال شد -

 :شهردى شهردى گفت

 .يهین فردا عطار نی خَاد ٍاسٌ کیَنرث نحافظ بفرستٌ-

 :بٌ چشو ياش زل زدم ٍ گفتو. دٍبارى اخهام تَی يو رفت

ٌ ی خبرات دست دٍنٌ؟-  خبر داری کٌ يه

 :نتعجب گفت

 .چی؟ نگَ نی دٍنستی کٌ داغَن نیشو؛ چَن يهین االن از دين عطار شنیدم-

 :چشهو رٍ تَی اتاق چرخَدندم ٍ گفتو

 .احهق نن االن تَی اتاقیو کٌ اگٌ نگس يو بپرى خبردار نیشو-

 .بعد بٌ نانیتَر اشارى کردم

 !حاال يو برٍ سر پستت، کلی انرژی ازم گرفتی-

. سعید با اخو زل بٌ صَرتو ٍ کهی خو شد طرفو ٍ با کنجکاٍی بٌ چًرى ام نگاى نی کرد
 :طلب کارانٌ گفتو

 چتٌ؟-
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 :آرٍم ٍ يیستریک گفت

ٌ تَن این جَرین؟ این قدر بی ذٍق؟-  شها يه

چشو از . داشتو سَالش رٍ تَی ذينو يضو نی کردم کٌ صدای گَشی تَ اتاق پیچید
 :سعید گرفتو ٍ با یٌ نفس عهیق جَاب دادم

 !بلٌ قربان؟-

-... 

 چشو-

بٌ چشهاش نگاى کردم ٍ با یٌ . تکَن داد« چی نیگٌ؟»سعید کنجکاٍانٌ سری بٌ نعنای 
 :لبخند نحَ گفتو

 !ٍقتشٌ-

*** 

يهٌ ردیف جلَی نا ایستادى بَدن عطار از نقابل شَن نی گذشت ٍ نگاى يای گذرایی 
 :رٍ کرد بٌ نن ٍ با غیظ گفت. يهین کٌ بٌ سعید رسید ٍایستاد. نی انداخت

 .این رٍ بفرست برى-

عطار يهیشٌ با سعید درگیر بَد؛ چَن سعید زیادی سرٍ صدا نی کرد . خندى ام گرفتٌ بَد
عطار يو فقط بٌ خاطر نن تا االن نگًش . ٍ يهیشٌ دنبالش یٌ جریانی راى نی افتاد

 :نگايی بٌ بقیٌ کرد ٍ با چشو يای ریز شدى گفت. داشتٌ بَد

 .کریو ٍ جَاد رٍ يو بفرست-
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کهی سرم رٍ بٌ سهتش سرش . سرش رٍ باال اٍرد ٍ پرسشی نگايو کرد. کنارش ایستادم
 :پایین بردم ٍ آرٍم گفتو

 .قربان بًترى ننو تَی گرٍى شَن بفرستید-

 :عطار بال فاصلٌ با اخو گفت

بًت نیاز دارم، . تَ سر پرست نحافظای ننی ٍ در ٍاقع بًترین شَن! نهکن نیست پسر-
 !يهینا کافیٌ

 :کنار گَشش ٍسَسٌ آنیز گفتو. فکری بٌ سرم زد. باید ير جَر شدى راضیش کنو

 .قربان اٍن جا بٌ یٌ جاسَس نیاز دارین کٌ جز نن کسی نهی تَنٌ از پسش بربیاد-

 :عطار چشو ياش برق زد ٍ نگايش رنگ ترس گرفت

 پس يدفت از رفتن خدنت بٌ ننٌ؟ نی خَای بگی خطری تًدیدم نی کنٌ؟-

 :آرٍم گفتو! خیلی خَبٌ، رٍش تاجیر داشت

ٌ اش شهایین، بٌ . این جریانات نحل یٌ نحلحٌ- دٍ طرفش کیَنرث ٍ فرخ ٍ طرف دیگ
 نتَجٌ يستین کٌ چی نیگو؟! عنَان صهیهی ترین دٍست کیَنرث

ٌ ام گذاشت. حس کردم کهی ترسید با . چشهاش دٍ دٍ زد تا این کٌ دستش رٍ رٍی شَن
 :اعتهاد کانل بٌ چشو يام نگاى کرد ٍ گفت

 .ير کاری کٌ نی دٍنی صالحٌ رٍ انجام بدى-

رفتو سهت . قاچاقچیای نهلکت رٍ ببین! يٌ. کهی بٌ چشهای ترسیدى اش نگاى کردم
ٌ يا، تَی این یک سال اخالقاشَن دستو بَد . جَاد زیادی تَ کار بقیٌ سرک نی کشید. بچ

 :بًش نگاى کردم ٍ گفتو
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 .تَ این جا بهَن، نن جای تَ نیرم-

حس کردم نفس راحتی کشید؛ چَن آدم راحت طلبی بَد ٍ نی دٍنست کٌ این جا از 
رٍ بٌ شایان . ٍیالی کیَنرث خیلی انن ترى ٍ نیازی نیست خیلی بٌ خَدش زحهت بدى

يهیشٌ دٍست داشت جایگاى نن رٍ . نی تَنستو سلطٌ گری رٍ تَ چشاش بخَنو. کردم
 :رٍ بًش گفتو. غصب کنٌ

ننظَرم سرپرستی اننیت این جا تهام ! شایان از این بٌ بعد تَ جای نن این جا نسئَلی-
 .ٍ کهال عًدى ی تَئٌ، حَاست رٍ جهع کن

ٌ اش رٍ سپر کرد ٍ با سختی ٍ قدرت ساختگی گفت. چشهاش برق زد  :سین

 !چشو قربان، خیال تَن راحت-

ٌ يا انداختو ٍ چًرى ی يهٌ رٍ از سر گذرٍندم تا عکس العهل شَن رٍ ببینو . یٌ نگاى بٌ بچ
 :با صدای بلند رٍ بٌ يهٌ گفتو! ظايرا کسی با این قضیٌ نشکلی نداشت

فردا . خب بچٌ  يایی کٌ انتخاب شدن، يهین انشب بار ٍ بندیل تَن رٍ جهع نی کنین-
 .نی تَنین برین. صبح راى نی افتیو

چیز زیادی نبَد، چند دست لباس ٍ ریش . پشت بٌ سعید ٍسایال رٍ تَ ساکو گذاشتو
با . زیپ رٍ بستو ٍ بٌ سعید نگاى کردم. تراش ٍ کلت ٍ صدا خفٌ کن ٍ یٌ لَسیَن بدن

ٌ ی پکرش قاب عکس تهنا  دست بٌ . خیلی دنغ بَد. رٍ نگاى نی کرد« نانزدش»قیاف
 :سینٌ بٌ دیَار تکیٌ دادم ٍ گفتو

 تَ چرا اٍندی؟ -

 :عکس رٍ تَی ساکش گذاشت ٍ گفت. آيی کشید ٍ کَتاى نگايو کرد

 .تَ چرا قبَل کردی؟ شنیدى بَدم ير نانَریتی رٍ قبَل نهی کنی! خب ٍظیفهٌ-
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یٌ لحظٌ چًرى ی يادی از پیش چشهام رد شد، چشهو رٍ . بعد برگشت ٍ نگايو کرد
ٌ ی رٍ بٌ رٍم شدم  .بستو ٍ خیرى ی آیین

ٌ ش دارم-  .یٌ دلیل خَب ٍاس

 :سعید چشهاش قیچ شد ٍ پَفی کشید ٍ گفت

 .ننکٌ نفًهیدم چیٌ، یٌ سالٌ جَابت يهینٌ! يَف-

 :چپ چپ نگايش کردم ٍ گفتو

 !نکٌ تَ با جَابت نن رٍ سَرپرایز کردی-

 یعنی اگٌ یٌ جَاب تَپ بًت بدم دلیل اصلیت رٍ نیگی؟-

 !نٌ-

 :سری تکَن داد ٍ با حرص گفت

نرتیکٌ چٌ دين قرصی يو دارى، خدا کنٌ زٍدتر تهَم شٌ از شرت راحت ! ال الٌ اال اهلل-
 .شو

نن . تَی نحیط کار حسابی تَ نقش نَن فرٍ نی رفتیو. لبخندی بٌ حرص خَردناش زدم
یٌ رییس، اٍن يو یٌ زیر دست؛ ٍلی تَ خلَت دٍستان نَن فقط نن یاشا بَدم ٍ اٍن 

 .سعید

تکَنی خَرد ٍ . با يهَن لبخند کفش اسپرتو رٍ پرت کردم سهتش کٌ بٌ کهرش خَرد
 .با اخو بٌ سهتو برگشت

 .پدر کهر رٍ در اٍردی! يَی سادیسهی-

ٌ ی لبو گفتو  :با خندى ی گَش
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 .بذارش تَی ساکت، ساکو جا ندارى-

لبخندم عهیق تر شد، اخالقش عین يادی بَد ٍ . کهی زیر لب فحش داد ٍ جاش کرد
 .يهین باعخ نیشد کٌ يهیشٌ يَاش رٍ داشتٌ باشو

*** 

از این کٌ یٌ قدم دیگٌ بٌ يدف . ننو رفتو جلَ سَار شدم. کریو ٍ سعید عقب نشستن
 .رانندى راى افتاد. نزدیک شدیو يیجان داشتو

این اٍلین نانَریت طَالنی نن بَد، حس نی کنو یٌ . باید زٍدتر این جریان رٍ ببندیو
 .عهر پیرتر شدم

 .با صدای کریو حَاسو جهع شد

 آقا سًراب؟-

. نهی دٍنو چرا يهٌ با اسو نستعار نن نشکل دارن. خدایا خَدت کهک کن دیَانٌ نشو
 :با حرص برگشتو طرفش ٍ بًش تَپیدم

 این چندنین بارى دارم بًت نیگو؟. سًراب ٍ نرگ نن صالحو-

سعید خندى ی ریزی از حرص ! نی گفت بًو نیاد. سًراب اسهی بَد کٌ عطار رٍم گذاشت
 :کریو سری تکَن داد ٍ گفت. خَردن نن کرد

ٌ ش یادم نیرى! ببخشید آقا-  حاال این جایی کٌ نی ریو اصال نحافظ ندارى؟. نن يه

 .رٍم رٍ بٌ سهت جلَ برگردٍندم

 .نٌ فقط دٍ تا رانندى ٍ یٌ خدنتکار اٍن جا کار نی کنن-

 :با تعجب گفت. سعید دستش رٍ رٍی صندلیو گذاشت ٍ کهی بٌ سهتو خو شد
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آخٌ فًهیدم طرف یٌ تازى کار . نن فکر نی کردم بیشتر از سٌ بادیگارد الزم داشتٌ باشن-
 !ناشیٌ کٌ کلی يو دشهن ٍ رقیب دارى

ٌ ی نحبت تکَن دادم ٍ گفتو  :سری بٌ نشَن

 .اٍنا يو تَ راين. ارى؛ قرار شد عطار سٌ نفر دیگو براش از طرف جهشید بفرستٌ-

 !آيا-

 .دیگٌ تا خَد نسیر حرفی نزدیو

*** 

 (پریسا)

 .ننٌ زیبا سعی داشت دلداریو بدى تا کهی از خهاری این ناجرا بیرٍن بیام

 .بسٌ ننٌ جَن این قدر حرص نخَر-

ناخن انگشت شستو رٍ از دينو کشیدم بیرٍن ٍ با حرص يهَن طَر کٌ دستام رٍ تَ 
 :يَا تکَن نی دادم گفتو

ٌ طَر نخَرم ننٌ زیبا؟ يان؟ یٌ اتفاقایی دارى نی افتٌ؛ ٍلی بابا چیزی بٌ نن نهیگٌ- نن ! چ
کٌ بچٌ نیستو، حاال يو نعلَم نیست چی قرارى سرنَن بیاد کٌ رفتٌ شیش تا بادیگارد 

 . استخدام کردى

 .ننٌ از کنارم بلند شد

 حاال این شیش نفر کی نی رسن؟! اذیت نکن خَدت رٍ قشنگ ننٌ، بٌ ٍقتش نی فًهی-

ٌ ام ٍ دنغ گفتو  :دستو رٍ زدم زیر چَن
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 .نهی دٍنو ننٌ زیبا، اصال برام نًو نیست-

 شام چی دٍست داری برات بپزم؟. اینا رٍ ٍل کن دخترم-

 :با لبخند ٍ سریع گفتو

 .قَرنٌ سبزی-

آخٌ آقا کیَنرث خیلی دٍست . باشٌ قربَنت برم؛ ٍلی تَ يو گیر دادی بٌ قرنٌ سبزی-
ندارى ٍ گالب بٌ رٍنَن ندام اسًال نیشٌ؛ ٍلی این یٌ بار يو بٌ خاطر رٍی نايت 

 .نی پزم

 .یٌ پیرزن تپل شیرین؛ نحل نادربزگو دٍستش داشتو. با لبخند بٌ رفتنش نگاى کردم

داشتو از کنار پنجرى ی بزرگ سالن رد . کهی بعد شالو رٍ سرم کردم ٍ نن يو رفتو پایین
نی شدم کٌ چشهو بٌ در باز حیاط خَرد ٍ بعدش دٍ تا ناشین سیاى ٍ نقرى ای اٍندن 

 !داخل، البد يهَن بادیگاردا يستن

یا قهر . حاال کٌ بابام خَنٌ نیست با اینا چیکار کنو؟ یکی یکی پیادى شدن. يَل شدم
 .شبیٌ غَلٌ تَ کارتَنان! بنی ياشو

 !ننٌ زیبا؟ یٌ لحظٌ بیا-

 :از آشپزخَنٌ بیرٍن اٍند ٍ گفت

 چیٌ ننٌ جان؟-

 حاال چیکار کنو؟. بادیگارا اٍندن-

 :اٍند سهت پنجرى ٍ با دیدن اٍنا کٌ داشتن نی اٍندن تَ يَل شد ٍ گفت
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بًشَن نیگو ننتظر بهَنن، خَدت يو برٍ بٌ بابات . ای بابا، بابات يو کٌ خَنٌ نیست-
 .زنگ بزن

 !ازشَن نی ترسو، شبیٌ خالفکاران! ننٌ ازم دٍر نشیا. باشٌ-

 :ننٌ زیبا با یٌ لبخند استرسی گفت

 .نترس ننٌ جَن، شیش تا غَل بیابَنی کٌ ترس ندارى-

 .قشنگ ترسیدى بَد. خندى ام گرفت

قبل از این کٌ ٍقت داشتٌ باشیو تا کاری بکنیو با صدای پاياشَن کٌ تَی رايرٍ پیچید، 
يردٍ استرس داشتیو تا این کٌ دٍنٌ دٍنٌ با کت ٍ شلَار . بٌ ناچار رفتیو ٍسط سالن

ٌ يای سپر شدى نقابل نن ٍ ننٌ  نشکی ٍ چًرى يای خشن داخل شدن ٍ صاف با سین
 .با صدای آرٍم سالم کردیو ٍ اٍنا چنان نحکو جَاب دادن کٌ بدن نَن لرزید. ایستادن

ٌ ی دست ننٌ شدم، خندى ام گرفت ٌ ی تَی دستش . نتَجٌ نالق ننٌ با اضطراب با نالق
 .تعارف شَن کرد کٌ بشنین

 .خَايش نی کنو. بفرنایید، سرپا نایستید-

کهی بًو نگاى کردن ٍ بعد یکی شَن کٌ چشاش سبز بَد ٍ اخهَ پیش قدم شد ٍ رفت 
 .بقیٌ يو بٌ تبعیتش رفتن ٍ رٍی نبال نشستن. نشست

بعد این کٌ نشستن يهَن نردی کٌ اخهَ بَد نگايی بٌ نا انداخت کٌ نن نزدیک بَد پا 
 :بٌ فرار بذارم، گفت

 آقای نلکی زادى تشریف ندارن؟ نا باید از کی کسب تکلیف کنیو؟-
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ٍقتی دیدم ننٌ . ننو نگايش کردم، نا يردٍ از اٍن يا بی تکلیف تر بَدیو. ننٌ نگايو کرد
 :زیبا جَاب نهیدى ٍ ننتظر ننٌ رٍ کردم بٌ يهَن اخهَی چشو سبز ٍ گفتو

 .االن نیرم بًش زنگ نی زنو. راستش پدرم شرکتٌ ٍ تا شب برنهی گردى...ام-

ٌ اش با اٍن غَال تنًا گذاشتو ٍ رفتو کنار تلفن کٌ انتًای سالن بَد گَشی . ننٌ رٍ با نالق
. یٌ چشهو بٌ تلفن بَد ٍ یٌ چشو دیگو بٌ پذیرایی. رٍ برداشتو ٍ شهارى ی بابا رٍ گرفتو

 :بعد از دٍ بَق جَاب داد

 .الَ سالم بابا-

 . صداش خستٌ بَد

 سالم بابا، کاری داری؟-

 :آرٍم تر گفتو

 نحافظا رسیدن بابا، چیکار کنو؟-

ٌ ی دیَار نگايشَن کردم ننٌ داشت بًشَن نیَى تعارف نی کرد؛ البتٌ بازم با اٍن . از گَش
ٌ ی تَ دستش، این نالقٌ چی بَد این نَقع؟  !نالق

 :بابا صداش نحکو تر شد ٍ گفت

ير چیزی خَاستن رٍ در اختیارشَن بذار، . بًشَن بگَ کارشَن رٍ شرٍع کنن! آيا-
 .احتهاال دٍربینو کار بذارن

 .باشٌ؛ پس تا شب خداحافظ-

 .خداحافظ-
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با کلی ! ٍای خدا اب شدم. گَشی رٍ گذاشتو ٍ رفتو سهت شَن، یًَ يهٌ نگايو کردن
 :خجالت گفتو

 .گفت کٌ کارتَن رٍ شرٍع کنین-

با این حرف نن، سریع بلند شدن ٍ رفتن سهت ساک ٍ کیف بزرگ ٍ سیايی کٌ 
یکی شَن کٌ نَياش خرنایی بَد ٍ از يهٌ جَن تر نشَن نی داد با . يهراى شَن بَد
 :نًربَنی گفت

 .خانَم این جا ٍاسٌ دٍربینا بٌ یٌ اتاق احتیاج داریو-

 :این بار راحت تر جَاب دادم

 .دٍتا از اتاقای باال بی استفادى ست_

تشکر کرد ٍ رٍ بٌ نرد . با دست بًشَن اشارى کردم کٌ از پایین کانال نشخص بَدن
 :کچل کناریش گفت

 .کریو کهک کن این نانیتَريا رٍ ببریو باال، اٍن کابال رٍ يو بیار-

ٌ شَن چشو چرخَندم. کهی بٌ رفتن شَن نگاى کردم اٍن چًار نفر داشتن . بٌ سهت بقی
يهَنی کٌ اخهَ بَد رٍ بٌ اٍن سٌ تا . دٍربینا رٍ با لَازم نصبی شَن بیرٍن نی آٍردن

 :گفت

 .اینا رٍ ببرین تَ حیاط جاسازی کنین-

داشتو نگايش . کتش رٍ در آٍرد ٍ بٌ سقف نگاى کرد. ٍقتی رفتن خَدش صاف ایستاد
نی کردم کٌ سریع نگايو رٍ غافل گیر کرد، طَری کٌ نحسَس تکَن کَچیکی خَردم کٌ 

 :گفت
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 چًارپایٌ یا پلٌ دارین؟-

 :يَل شدى بَدم ٍ گفتو. آب دينو رٍ قَرت دادم

 .تَ انباری باشٌ...فکر کنو-

 .ننٌ دستش رٍ نانحسَس گذاشت رٍی کهرم رٍ ارٍم يلو داد

 .برٍ انباری رٍ نشَنش بدى نادر، آقا کٌ بلد نیست-

 :سرم رٍ انداختو پایین ٍ آرٍم گفتو. چارى ای نبَد

 !تشریف بیارید-

صدای قدناش خیلی نحکو ٍ با اعتهاد بَد، بر . بی يیچ حرفی پشت سرم راى افتاد
 .عکس نن؛ ٍلی خیلی اخهَ بَد

ٌ ی آدم فرٍش  !ببین نن رٍ تَی چٌ يچلی انداختی! ای نن

ٌ يای زیرزنین پایین رفتو ٍ در رٍ باز کردم یٌ . درست حدس زدم، این جا بَد. از پل
سقف انباری . از پلٌ پایین اٍند. نردبان قرنز تاشَی قدیهی، برگشتو ٍ نگايش کردم

ٌ ی انباری . کَتاى بَد، طَری کٌ نَياش با سقف نهاس بَد با دستو بٌ نردبان گَش
 :اشارى کردم ٍ گفتو

 .اٍن جاست-

چَن ! یکو بٌ انباری نگاى انداخت ٍ رفت سهت نردبان، نردبان کٌ چٌ عرض کنو بتن بَد
 :رفتو سهتش تا کهکش کنو ٍ گفتو. از این قدیهی يا بَد

 .خیلی سنگینٌ بذارین کهکتَن کنو-
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قبل از این کٌ بذارى دستو بًش بخَرى، با حرکت دستش بٌ اشارى ی الزم نیست ایستادم 
یا نردبان نا الغر . نردبان رٍ تا کرد ٍ خیلی راحت بلندش کرد. ٍ نتعجب نگايش کردم

نن يو . بی خیال زد زیر بغلش ٍ رفت سهت خرٍجی! شدى یا این خیلی زٍرش زیادى
 :بٌ خَدم گفتو. نتعجب رفتنش رٍ نگاى نی کردم

ٌ يای پًنش باید يو راحت بلندش کنٌ-  .خب احهق با اٍن يیکل ٍ شَن

 !چٌ تند يو راى نیرى. سرم رٍ تکَن دادم ٍ دنبالش رفتو

*** 

 .نَقع نايار نن ٍ ننٌ زیبا تَی آشپزخَنٌ بَدیو

اٍنی کٌ سرش کچل بَد ٍ فًهیدم . از الی دیَار آشپزخَنٌ دزدکی دیدشَن نی زدم
 :یکی شَن از باال گفت. اسهش کریهٌ، داشت ٍسایل اضافی رٍ جهع نی کرد

 !خَبٌ...چپ...چپ ...صالح دٍربین تَی سالن ٍ یکو بچرخَن سهت چپ-

از رٍی نردبان . اصال بًش این اسو نهی اٍند. پس اسو اٍن اخهَی چشو سبز صالح بَد
يهَن پسر نَخرنایی يو برگشت . پایین اٍند ٍ ٍسایل نصب رٍ بٌ دست کریو داد

ٌ ی پایین یکی از . سٌ تای دیگٌ يو کٌ حیاط بَدن برگشتن ٍ دٍر يو جهع شدن. طبق
 :اٍن سٌ تا گفت

 اق صالح بٌ نا گفتن از شَنا دستَر بگیریو، حاال جایگاى نا سٌ تا کجا باید باشٌ؟-

 :يهَن کٌ اسهش صالح بَد کتش رٍ برداشت ٍ پَشید ٍ گفت

ظًريا ير پَنزدى دقیقٌ یٌ بار دٍ نفر دٍنفر ٍاسٌ نايار . يهٌ تَ حیاط کشیک نی دیو-
نجید ٍ تَ اٍن دٍ نفر پشت خَنٌ رٍ پَشش . ٍاسٌ ير سٌ ٍعدى يهین طَرى. نی رید

 .جاياتَن رٍ شیفتی عَض کنین. بدین، نا يو جلَ ٍ ٍرٍدی
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ٌ ام رٍ از دیَار برداشتو ٍ . بعد از تهَم شدن حرفش ير شش تاشَن بیرٍن رفتن تکی
 :آرٍم گفتو. رفتو کنار ننٌ

 .تا اٍنا برنگشتن ٍاسٌ نايار، نن غذام رٍ بخَرم ٍ برم! ننٌ زیبا خیلی گرسنهٌ-

 :سری تکَن داد ٍ گفت

 .اٍن بشقاب رٍ بیار! باشٌ نادر-

خدا رٍ . اتاق دٍربین يا دٍ تا اتاق اٍن ٍرتر بَد. نايار رٍ تَ دى دقیقٌ خَردم ٍ باال رفتو
 .شکر کٌ کهی با اتاقو فاصلٌ دارى

بعد از نايار عین . رفتو تَی اتاق ٍ شال رٍ از سرم بیرٍن کشیدم ٍ رٍ تخت دراز کشیدم
ٌ ست؛ یعنی یٌ رٍز خستٌ کنندى برای نن. کَاال کند ٍ تنبل نیشدم چًار تا ! فردا یکشنب

 .کالس تَی یٌ رٍز

*** 

 (یاشا)

 .حیاط شَن بٌ اندازى ی حیاط ٍیالی عطار بَد ٍ راحت نیشد کنترلش کرد

ٌ يا رٍ فرستادم ٍاسٌ نايار ٍ سعید رٍ جاشَن گذاشتو با ٍجَد اٍن سٌ تا . دٍ تا از بچ
این بار نن رٍ . دى دقیقٌ بعد اٍن دٍنفر برگشتن. نحافظ جدید، کهی کارا سخت نیشد

 .سعید داخل رفتیو

ٌ سبزی برداشتٌ بَد  .عهیق بَ کشیدم. خَنٌ رٍ بَی قرن

 !یا اهلل-

 .بفرنایید ننٌ جان-
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 :سعید بَی صداداری کشید ٍ گفت

 !دست شها درد نکنٌ حاج خانَم! بٌ بٌ-

 :خندید ٍ بشقاب بٌ دست گفت

ٌ زیبا صدا کنید-  .بفرنایید بشنین. خَايش نی کنو نادر، نن رٍ نن

لبخندی کَچیکی زدم، تَ این . بعد با بشقاب خالی تَی دستش بٌ صندلی اشارى کرد
ٌ ای، قاشقی، بشقابی چیزی  چند ساعت ير بار خَاستٌ بٌ نا چیزی تعارف کنٌ یٌ نالق

 .تَی دستش بَد

 :ازش تشکر کردم. نشستیو ٍ غذا رٍ جلَنَن گذاشت

 .نهنَن-

 !نَش جَنت ننٌ جان-

ٌ رٍی نن ٍ سعید رٍ بیرٍن کشید ٍ نقابل نَن نشست زیر چشهی بٌ . بعد صندلی رٍب
صَرت ُپری داشت کٌ بٌ خاطر تپل بَدنش کهی جَن تر نشَن . صَرتش نگاى کردم

ٌ اش بَد. نی داد يهین کٌ خَاست نگايو کنٌ . یٌ خال نسبتا بزرگ يو سهت چپ چَن
 .چشو ازش گرفتو

سعید کهی نعذب شدى بَد انگار؛ چَن ير . با لبخند نگايش رٍ بین نن ٍ سعید گردٍند
قاشقی کٌ نی خَاست بذارى دينش یکو نکخ نی کرد ٍ یٌ لبخند بٌ زیبا خانَم نیزد 

ٌ ش رٍ نی جَیید  .بعد با خجالت لقه

 .نن يو کو کو داشت غذا کَفتو نیشد. نهی دٍنو يدفش از پاییدن نا چی بَد

 خب نادر، خَشهزى ست؟ -
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کهی نکخ کردم، بٌ خاطر يهین یٌ ساعت بٌ نا زل زدى؟ خیلی عادی سرم رٍ باال پایین 
 :کردم ٍ گفتو

 .بلٌ، نهنَن -

 :سعید يو با خندى گفت

 .خیلی خَشهزى ست، دستتَن درد نکنٌ-

زیبا خانَم گل . آرٍم زدم بٌ پًلَش تا نیشش رٍ ببندى. بعد یکو دیگٌ با خَدش خندید
 :از گلش شکفتٌ شدى ٍ با خَش حالی گفت

 .نَش جَن تَن نادر، گَشت بشٌ ٍ بچسبٌ بٌ تن تَن-

 :بعد کهی نکخ کرد ٍ با تردید ادانٌ داد

 اشکال ندارى ازتَن یٌ سَالی بپرسو؟ ناراحت نهی شین نادر؟... ام-

 :سعید جَاب داد

 .نٌ ناراحت چرا؟ بفرنایین-

 .عین بچٌ نًدکَدکی يا شرٍع کرد ازنَن سَال پرسیدن

 شها چند سالتَنٌ؟ زن ٍ بچٌ ندارین؟...خب ننٌ جان-

ٌ م رٍ نجَییدى قَرت دادم  .از این کٌ با دين پر حرف بزنو خیلی بدم نی اٍند. لقه

 . سی ٍ یک، نجردم-

 :سعید با خندى گفت

 .بیست ٍ نٌ سالٌ از ايَاز، نجرد-
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 :اٍن يو خندى ی ریزی کرد ٍ گفت

ينَز اٍِل جَنی تَنٌ، شها باید تَ این سن بٌ فکر زن ٍ بچٌ باشین ٍ ! خدا حفظتَن کنٌ-
حاال اٍن دٍ نفری کٌ قبل شها اٍندن ٍاسٌ نايار، نزدیک پنجاى . یٌ کار کو خطر

 شها جٍَنا دیگٌ چرا؟. سال شَن بَد ٍ نعنی زندگی رٍ چشیدن

 !آنار اٍن دٍتا رٍ يو در اٍردى بَد. نن ٍ سعید خیلی آرٍم خندیدیو

ٌ ایید بٌ خدا کٌ تَنستی انار اٍن دٍتا گردن کلفت در بیاری -  .ننٌ شها دیگٌ خیلی حرف

 .خندى ای کرد؛ انا خندى اش کو کو نحَ شد ٍ ايی کشید

از يهین اٍالی عهرشَن چٌ سختی يایی کٌ تحهل . خدا بٌ جٍَنانَن رحو کنٌ -
يهین دختر اقا کیَنرث، طفلک از زنین ٍ زنان حرف ! يی خدا قربَنت برم. نهی کنن

ٌ ش رٍ تَی خَدش نی ریزى ٌ م پَست ٍ استخَان شدى. نی شنَى ٍ يه  .بچ

سرم رٍ با غذام گرم کردم، این . فکر کنو يهَن دختر چشو آبی رنگ پریدى رٍ نی گفت
 :نسائل بٌ نا ربطی نداشت؛ انا انگار سعید خیلی کنجکاٍ شدى بَد ٍ پرسید

 !حرف نی شنَى؟ چٌ حرفایی؟ البتٌ اگٌ فضَلی نیست -

 .بٌ ننٌ نگاى کردم کٌ لبخند تلخی زد

تَ دختر یٌ نَاد . نیگن بابات قاچاق چیٌ، بابات با بدبخت کردن جٍَنا پَلدار شدى-
این پَال خَردن ندارى، آخٌ نی دٍنین آقا تا دٍ سال پیش این تجهالت رٍ ! فرٍشی
نهی دٍنو یًَ اقا بعد از نرگ زنش، دست . یٌ زندگی نتَسط نحل بقیٌ داشتن. نداشت

ٌ ش عصبی ٍ بد عنقٌ. بٌ چٌ کاری زد کٌ ازش طال بیرٍن زد ننو بٌ ٍهلل ! حاال يو کٌ يه
بعضی ٍقتا يو از جنگ ٍ جر ٍ بحخ پدر ٍ . نهی دٍنو آقا چیکار نی کنٌ ٍ شغلش چیٌ
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یٌ رٍز خَبن، یٌ رٍز بًو نی پرن؛ البتٌ پریسا يو زیاد بٌ ! دختر دلو نی خَاد بزنو بٌ کَى
 !خدا بٌ بعدش رحو کنٌ. باباش گیر نیدى

ٌ ی بی شرف با این کاراش دارى اٍن بچٌ ٍ . پس اینا يو از کار کیَنرث بی خبرن نرتیک
ٌ ی چشهش کهی خیس . این زن رٍ یٌ جا نی سَزٍنٌ نگايی بٌ زیبا خانَم انداختو، گَش

 .نفس عهیقی کشیدم ٍ ازش بابت غذا تشکر کردم. این از غذا کٌ کَفتو شد. شدى بَد

نی دٍنستو بٌ خاطر . سعید بدجَر دنغ بَد. بعد نايار تشکر کردیو ٍ رفتیو تَ حیاط
 .حرفای اٍن پیرزنٌ، پس پیگیر نشدم

يهٌ سر پستایی کٌ تعیین کردى بَدم ایستادى بَدن ٍ خَنٌ در اننیت . حَالی شب بَد
با باز شدن حیاط نتَجٌ شدم کٌ کیَنرث با ناشین شخصی اش ٍارد حیاط . کانل بَد

 .آرٍم؛ ٍلی نحکو بٌ سهت ناشین قدم برداشتو. شد

! یٌ يو چین رانندى ای با این يیکل زیادی عجیب بَد. رانندى کٌ پیادى شد تعجب کردم
. اٍن يو نن رٍ با تعجب نگاى نی کرد. بٌ سعید کٌ چند نتر اٍن ٍرتر بَد نگاى کردم

با صدای رسا ٍ نحکو . رفتو سهتش کٌ ایستاد. کیَنرث با حالی آشفتٌ پیادى شد
 :يهیشگیو بًش سالم کردم

 .سالم خَش اٍندین قربان-

نَيای سفید ! انگار خانَادگی چشو ياشَن آبیٌ. تازى نتَجٌ نن شد ٍ سرش رٍ باال اٍرد
ٌ اش نشَن نی داد کٌ دچار پیری زٍد رس شدى کٌ بٌ خاطر نشکل  رنگ کنار شقیق

با لبخند کهرنگ ٍ . سری تکَن داد ٍ سعی کرد کهی ناراحتیش رٍ پنًان کنٌ. اعصابٌ
 :نصنَعی گفت

 پس تَ صالحی؟. سالم، نهنَن -
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 .بلٌ-

دٍساعت دیگٌ بیا داخل، باید یٌ سری ٍظایف رٍ . خَش حالو کٌ سریع جاگیر شدین-
 .رٍشن کنو

 .چشو قربان-

نتَجٌ نگاى سنگین رانندى شدم ٍ . دٍبارى سرش رٍ انداخت پایین ٍ از کنارم رد شد
نچ گیرانٌ . سهتش رفتو کٌ نگايش رٍ کهی دزدید! کهی يَل شد. نگايش کردم

با این يیکل بٌ بادیگارد شبیٌ بَد تا یٌ . نقابلش ایستادم ٍ کهی بٌ اندانش نگاى کردم
 .رانندى، نخصَصا با اٍن جای زخو بزرگی کٌ کنار لبش بَد

يهین طَر خیرى بَدم بًش کٌ دستو رٍ سریع از جیبو بیرٍن کشیدم ٍ سهتش دراز 
ٌ ی لبو نشست. یکٌ خَرد ٍ سریع گارد گرفت. کردم ٍقتی دید دستو رٍ . پَزخندی گَش

ٌ ی آشنایی سهتش دراز کردم رنگش عَض شد ٍ سریع دست داد دٍستانٌ . بٌ نشان
 :گفتو

 .صالحو، خَش ٍقتو-

 :با نن نن جَاب داد

 .نن يو خَش ٍقتو! کیارش....ام -

 .لطفا ناشین رٍ سریع پارک کن کٌ نانع دیدنَن نشٌ-

 !حتها...باشٌ...باشٌ-

از . باید نراقبش باشو. با این اضطراب ٍ آشفتگی اش َشَکو تا حدٍدی درست بَد
 . با پَزخند سری تکَن دادم. ناشین دٍر شدم، اٍن يو سریع دٍر زد ٍ پارکش کرد
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 !يٌ! بٌ بٌ جناب کیَنرث، سٌ تا نفَذی بغل دستت يستنن ٍ خبر نداری

*** 

 (پریسا)

ٌ ام رٍ پَشیدم انرٍز آزنایشگاى داشتیو، اگٌ دیر نی رسیدم کارم تهَم . يَل يَلکی نقنع
ٌ ی نشکی! بَد ٍای . تندی بٌ ساعت نگاى کردم. نانتَی قًَى ایو رٍ پَشیدم ٍ یٌ نقنع

 .نن دیشب زٍد خَابیدم، نهی دٍنو چرا صبح نتَنستو زٍد بیدار شو! خدا دیرم شد

نزدیک بَد رٍی . چند تا کتاب يهین طَری شانسی چپَندم تَ کیفو ٍ با دٍ پایین رفتو
ٌ يا بیفتو کٌ بلند داد زدم  :پل

 ...م...ا...بر...نیشٌ یٌ لقهٌ! ننٌ زیبا دیرم شدى...ننٌ-

یا دیدن اٍن چًل ٍ دٍ جفت چشو کٌ با تعجب نگايو نی کردن نیست ٍ نابَد شدم، 
ٌ رٍم داشتن صبحانٌ . آب دينو رٍ قَرت دادم! شرفو رفت آقای نَخرنایی ٍ اخهَ رٍب
ٌ ام داغَنٌ. نی خَردن خجالت زدى ٍ آرٍم ! اصال یادم نبَد کٌ اینا این جان، خیلی حافظ

 :گفتو

 .سالم-

ينَز اسهش رٍ نهی دٍنستو؛ ٍلی . حس کردم نَ خرناییٌ خندید.اٍنا يو جَابو رٍ دادن
 :ننٌ زیبا این سکَت خیلی ضایع رٍ شکست ٍ گفت. صالح يو چنان اخو داشت

ٌ ات رٍ بخَر...پریسا جان بیا-  .بیا صبحَن

 .نهی خَرم خداحافظ! ٍای دیرم شد...نٌ نهنَن؛ فقط یٌ لقهٌ برام بگیر اخٌ دیرم-
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ٌ يای ٍرٍدی. خیلی بد شد. دیگٌ نهی دٍنو چیشد؛ فقط دٍیدم با چشو . رسیدم رٍی پل
 :یًَ یکی صدام زد. دنبال آقای احهدی گشتو؛ ٍلی انگار نبَد

 .خانَم نلکی زادى، صبر کنید-

ٌ اش رٍ قَرت داد ٍ صاف . يهَن پسر نَخرنایی بَد. ایستادم ٍ بٌ سهتش برگشتو لقه
 :ایستاد ٍ گفت

 .از این بٌ بعد نن شها رٍ تَی نسیر دانشگاى يهرايی نی کنو-

 :با تعجب گفتو

 .چرا؟ نگٌ اقای احهدی برنگشتٌ؟ قرار بَد انرٍز از نرخصی برگردى-

 :دیدم کٌ اخو کرد ٍ چشو دزدید ٍ بعد آرٍم گفت

 .راستش براش یٌ نشکلی پیش اٍندى ٍ دیگٌ نهی تَنٌ برگردى! اٍن دیگٌ نهیاد-

 :با خندى گفت! با خَدم فکر کردم کٌ چٌ نشکلی؟ نکنٌ تصادف کردى؟

 .فکر کنو دیرتَن شدى بَد-

 .یًَ لبام اٍیزیَن شد ٍ سهت ناشین دٍیدم

 ...اقای چیز...اقا ! ٍای خدا-

 :با صدایی کٌ تًش خندى بَد گفت

 !اسهو سعیدى خانَم-

 .اقا سعید تَ رٍ خدا نن رٍ سریع برسَنین دانشگاى-

 :سعید خیلی ریلکس گفت. سَار ناشین شدیو
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 .خیالت تخت خانَم؛ فقط کهربندتَن رٍ ببندید-

با . جیغ کَچیکی زدم. يهین کٌ کهربند رٍ بستو ناشین نحل نَشک از جا کندى شد
سرعت از حیاط بیرٍن رفت ٍ با سرعت بیشتری تَ خیابَن ٍ بین ناشین يا الیی 

 .نی کشید

ٌ ام صندلی چرم رٍ چنگ زدى بَدم ازسرعت زیاد . از ترس یٌ دستو بٌ در ٍ با دست دیگ
 :با صدای لرزٍن گفتو! عجب غلطی کردم. ترس داشتو

 نیشٌ یکو ارٍم تر برید؟! خیلی  يو دیر نیست...اقا سعید-

ٌ ی جلَ رٍ تنظیو نی کرد ٍ اصال حَاسش بٌ جادى  خیلی عادی يهین طَر کٌ داشت آیین
 :نبَد گفت

 .شها باید يشت ٍ ربع اٍن جا باشین. یکو تحهل کنین، االن نی رسیو-

 .درست نی گفت؛ پس دندٍن رٍی جیگر گذاشتو

این شد کٌ نن تَی . دیشب پدرتَن انر کردن ير جا رفتین یٌ نحافظ يهراى تَن بیاد-_
 نی شناسیدش کٌ؟. نسیر دانشگاى ٍ صالح جايای دیگٌ غیر از دانشگاى يهراى تَن نیاد

 :سریع صَرت اخهَش اٍند جلَی چشهو ٍ ناخَدآگاى گفتو

ٌ ش اخو دارى؟-  بلٌ يهَنی کٌ يه

 :این بار بلندتر خندید ٍ گفت

 !آرى يهَنٌ -

کهی پرت شدم جلَ، خدا رٍ شکر کٌ کهربند ایهنی رٍ بستٌ . يهین رٍ کٌ گفت ترنز کرد
 .رٍش رٍ سهتو برگردٍند. بَدم
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 .رسیدیو...خب خانَم-

نهی دٍنو . بدنو عین رباط رٍغن کاری نشدى صدا نی داد. فقط تَنستو سرم رٍ تکَن بدم
ٌ ام چٌ شکلی شدى بَد کٌ گفت  :قیاف

 .خَدتَن گفتین دیرتَن شدى! شرنندى-

 .نهنَن. نشکلی نیست! نٌ نٌ-

 يهین کٌ رفتو تَ . اٍنو پیادى شدٍ کنار ناشین ایستاد ٍ نن رٍ نی پایید. پیادى شدم
این دیگٌ کی بَد؟ چٌ . نفسو رٍ بیرٍن دادم. صدای الستیک بیچارى ی ناشین بلند شد

ٌ ی کج ٍ . تَی شیشٌ رفلکس حراست خَدم رٍ دیدم! بی خیال ٍ سرخَش بَد نقنع
ٌ ام رٍ درست کردم ٍ داخل رفتو  .کَل

ٌ ام نیکرٍ بیَلَژی ٍ ! یٌ رٍز تازى؛ انا نگاى ٍ پچ پچ يای يهیشگی فقط دل خَشیو رشت
ٌ م نَندى بَد نگاى يای حسرت آٍر بقیٌ قابل ! سهانٌ دٍستو بَد، تنًا دٍستی کٌ ٍاس

ٌ ياش آزارم نی داد يهین سجاد انیری بَد خدا . يضو بَد؛ انا تنًا کسی کٌ طعن
ٌ قدر ازش بدم نیاد  !نی دٍنٌ چ

ٌ م جا . سهانٌ با لبخند پًنی برام دست تکَن نی داد. رفتو داخل ازنایشگاى ظايرا ٍاس
رفتو کنارش نشستو ٍ حتی نیو نگايی بٌ سجاد انیری کٌ پشت نَن بَد . گرفتٌ بَد

سهانٌ . ننداختو؛ انا نی تَنستو اٍن پَزخندش رٍ حس کنو کٌ نن رٍ نشَنٌ گرفتٌ بَد
 :نتعجب نگايو کرد ٍ با صدای نازکش گفت

 پریسا چرا رنگت پریدى؟ چیزی شدى؟ -

چی بگو؟ بگو تَ يشت دقیقٌ نسافت دانشگاى رٍ با سرعت بی نًایت طی کردم؟ اٍن 
 :يو با شکو خالی ٍ فشار پایین؟ یٌ لبخند نصلحتی زدم ٍ گفتو
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 !صبحَنٌ نخَردم، یکو گشنهٌ. چیزی نیست-

ٌ اش ٍ با چًرى ی پر از ترحهی گفت  :دستش رٍ گذاشت رٍی سین

 !عزیزم-

ٌ ی لَسش کردم کٌ صدای نحس سجاد بلند شد  .تک خندى ای بٌ این قیاف

ٌ ام دارم-  بدم خدنت تَن؟. پریسا خانَم یٌ لقهٌ نَن پنیر درٍیشانٌ تَی کَل

اصال دنبال دعَا نبَدم؛ چَن این رٍ خَب نی دٍنستو کٌ . با اخو سهتش برگشتو
. خیلی يا دنبال ُخرد کردن ننن؛ انا سعی نی کردم خیلی شیک تَی ذٍقش بزنو

 :يهین طَر با اخو گفتو

نَقع گرفتن نهرى يا الزم تَن نیشٌ، نهکنٌ افت فشار ! نٌ نهنَن، بذارید ٍاسٌ زنگ بعد-
 !پیدا کنین

زنگ . رٍم رٍ ازش گرفتو. سهانٌ زد زیر خندى سجاد یٌ پَزخند زد ٍ خیرى نگايو کرد
ٌ رٍ بیتا ٍ گرٍى لَسش بَدن. ازنایشگاى گذشت  .با سهانٌ رفتیو سلف، از قضا نیز رٍب

با . سهانٌ پشتش بٌ اٍنا بَد. یٌ چشو غرى بًو رفتیو ٍ نشغَل خَردن ساندٍیچو شدم
 :چشو غرى ای کٌ بٌ پشت سرش رفتو گفت

 بیتا اینان؟-

 .ارى-

 .یٌ تَلد گرفتٌ ٍ کل نلت ٍ دعَت کردى جز نن ٍ تَ! دخترى ی نچسب -

 :با چندش گفتو

 .حاال اگرم دعَت نی کرد صد سال سیاى پام رٍ اٍن جا نهی ذاشتو! يٌ-
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ٌ ی نحبت تکَن داد ٍ در حالی کٌ سس بٌ ساندٍیچش نیزد گفت  :سری بٌ نشَن

 .از خَدت بگَ! بی خیالش-

نهی دٍنستو بگو؟ نگو؟ فکر بد نی کنٌ؟ نهی کنٌ؟ یٌ باز دم . ساندٍیچو رٍ نگاى کردم
ٌ اش یٌ خالصٌ از . عهیق رٍ بیرٍن فرستادم ٍ تصهیو گرفتو بًش بگو نشستو ٍاس

 :سهانٌ با چشهای براقش گفت. اتفاقات دیرٍز رٍ گفتو

 چٌ حسی داری؟! خیلی باحالٌ، نٌ؟ این کٌ ير جا نیری اسکَرتت نی کن-

 :یٌ کو از نَشابو رٍ خَردم ٍ با ناراحتی گفتو. خدا رٍ شکر فکر بدی تَی سرش نیفتاد

ٍاقعا يو ! احساس نی کنو نن زندانی ام ٍ اٍنا زندان بان! کجاش باحالٌ؟! نٌ بابا-
ٌ ی خَدنو باید رٍسری . يهین طَرى نهی دٍنی چٌ قدر تَ خَنٌ نعذبو، دیگٌ تَ خَن

 .بپَشو

ٍاسٌ نسخرى کردن سجاد انیری . آیٌ یأس نخَن، ساندٍیچت رٍ بخَر! خیل خب حاال-
 .تَی زنگ بعد انرژی الزم داریو

 .با صدای رعد ٍ برق بدنو لرزید. بًش لبخندی زدم ٍ سر گرم خَردن شدم

 !دارى بارٍن نی بارى-

ٌ ای سلف بٌ بیرٍن نگاى کردم  .از در شیش

عاشق این ابرای تیرى ٍ رٍشن، بَی نو خاک بلند شد ٍ از بَی بًار نست ! عاشق بارٍنو
 !بًار فصل تَلد نن ٍ نانان بَد. شدم

*** 
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تَ تایو قبلی فقط بٌ نهرى ٍ . از دانشگاى بیرٍن اٍندیو ٍ از خندى سرخ شدى بَدیو
ٌ ی سجاد انیری نی خندیدیو  .قیاف

نگاى کٌ . کنار در خرٍجی سهانٌ با خندى یٌ سقلهٌ بًو زد ٍ بٌ سهت چپ نَن اشارى کرد
 !کردم دیگٌ نزدیک بَد بپَکو

.  صدنش بَد ٍ بٌ جلَش خیرى شدى بَد۰/۵۰سجاد انیری عین نرگ نغزی يا تَی کف
 :دٍستش يو ٍاسٌ دلداری دستی بٌ پشتش زد ٍ گفت

 !داش نگران نباش، ایشاال ترم نًایی رٍ خَب نیشی-

برگشتو سهت . سجاد کال تَی شَک بَد ٍ دٍستاش اٍن رٍ دنبال خَدشَن نی کشیدن
 :سهانٌ ٍ با خندى گفتو

 .نن برم. تا االن سعید اٍندى..خب دیگٌ -

 :ذٍق زدى گفت

تا حاال بادیگارد از نزدیک . جَن نن؟ کَ؟ کجاست؟ ننو تا کنار خیابَن بايات نیام-
 !ندیدم، جَن سهانٌ

 :خندى ام گرفت ٍ گفتو

 .بیا فقط جَن پریسا آبرٍریزی نکن. نن کٌ چیزی نگفتو-

رفتیو سهت خیابَن ٍ کهی چشو چرخَندم تا این کٌ سعید رٍ کنار بنز سفید رنگ نَن 
 .با انگشت بٌ سهانٌ نشَنش دادم. پیدا کردم

 !اٍن جاست-
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سهانٌ چشهاش عین یٌ عقاب درندى شد ٍ نگاى تیزی بٌ اٍن سهت کٌ اشارى کردم 
 .انداخت

 .بریو دیگٌ، دیرت شد. نَنٌچٌ باحال؛ نحل این فیلها نی! جَنو يیکل-

نن چَن قدم از . جالب بَد اصال حَاسش بٌ نن نبَد ٍ زیر لبی با خَدش حرف نیزد
ٌ ی يیز سهانٌ رٍ خَب ببینو کٌ داشت  ٌ ی چشو قیاف اٍن بلندتر بَد، نی تَنستو از گَش

 .سعید رٍ با چشو يای عسلی اش قَرت نی داد

 .قدش صد ٍ يشتاد ٍ يشتی يست! چٌ نَيای خَش رنگی دارى-

 :زدم پًلَش ٍ گفتو

 !ساکت شَ دیگٌ، رسیدیو-

 .بٌ خَدش اٍند

 .باشٌ بابا، حَاسو يست -

بٌ رسو بزرگ ٍ کَچیک، . سعید تا نا رٍ دید با لبخند برگشت طرف نا ٍ صاف ایستاد
 .اٍل نن ٍ سهانٌ سالم کردیو

 .خستٌ نباشین! سالم خانَنا-

انگار داشت دنبال . نن يو يرچی زدم بٌ پًلَش حس نکرد. سهانٌ خیرى ی سعید بَد
 :سعید کهی خَدش رٍ جهع ٍ جَر کرد ٍ خیلی بانزى گفت. چیزی نی گشت

 . یٌ کو يو ٍاسٌ اٍن بذارید. خانَم باٍر کنید نن نانزد دارم-

کهی ايو اٍيو کرد ٍ . زدم زیر خندى، سهانٌ يو خندید؛ ٍلی تابلَ بَد خجالت کشیدى
 :گفت
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 !اخٌ تا حاال بادیگارد ندیدى بَدم، برام یکو جالب بَد. ببخشید ننظَری نداشتو-

 :سعید با خَشرٍیی گفت

 .شَخی کردم، بٌ دل نگیرید -

 :سهانٌ دستش رٍ تَی يَا تکَن داد ٍ خندید ٍ گفت

 !نٌ بابا -

 .سعید بٌ نن نگاى کرد کٌ بٌ سهانٌ رٍ کردم

 .خب سهی بیا نی رسَنیهت-

 :با لبخند گفت

 .نٌ قربَنت، االن ناکان نیاد دنبالو-

 .باشٌ خب خداحافظ-

 .خداحافظ-

ناشین حرکت کرد؛ . بعد با سهانٌ خداحافظی کرد. سعید در رٍ برام باز کرد ٍ سَار شدم
نفسی از سر اسَدگی بیرٍن دادم ٍ نحل يهیشٌ از پنجرى ی .انا این بار با سرعت نجاز 

 .ناشین بٌ خیابَن خیرى شدم

 .پیادى شدم ٍ از سعید تشکر کردم. رسیدیو خَنٌ

 .نهنَن اقا سعید-

 .خَايش نی کنو آبجی، ٍظیفٌ بَد-
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! ٍای...چشهو بٌ بابا خَرد کٌ داشت با يهَن بادیگارد اخهَ . رفتو تَ ٍ ٍارد سالن شدم
 این صالح بَد؟

ٌ دار خَشگلی داشت، خیلی جذاب شدى بَد. تٌ ریشش رٍ زدى بَد اصال ! چٌ فک زاٍی
یٌ تکَنی . تا ٍقتی کٌ صالح يو برگشت ٍ رد نگاى بابا رٍ زد. نفًهیدم کٌ بابا زل زدى بًو

 :اٍل صالح جَابو رٍ داد. خَردم ٍ چشهو رٍ چرخَندم ٍ زیر لبی سالم دادم

 . سالم خانَم-

 :بعد بابا با صدای بهش گفت

 .سالم چرا نهیای تَ-

 :نَيام رٍ زیر نقنعٌ زدم ٍ با استرس گفتو

 .نی اٍندم...داشتو-

نن عادت ندارم خیلی بٌ نردا نگاى . رفتو داخل ٍ بعد بٌ سهت اشپزخَنٌ حرکت کردم
. کنو؛ فقط چَن چًرى ی این صالح با صالح دیرٍز خیلی فرق داشت یکو خیرى اش شدم

 .ننٌ زیبا رٍ دیدم کٌ پشت نیز نشستٌ بَد ٍ داشت چایی نی خَرد

 !سالم ننٌ جَن-

 .برٍ لباسات رٍ عَض کن ٍ بیا چایی. سالم عزیزم-

ٌ ی باال جلَی آینٌ ایستادم ٍ نقنعٌ ٍ . با لبخند سرم رٍ تکَن دادم ٍ رفتو تَی اتاقو طبق
خیلی شَخ ٍ نًربَن بَد؛ ٍلی ! اشنایی با سعید کٌ خیلی خَب بَد. نانتَم رٍ در اٍردم

 !صالح يو کٌ نحل پلنگ نازندرانٌ. اٍن پنج تا رٍ نهی دٍنو
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یکو دیگٌ . يو چنان داشتن حرف نی زدن. شالو رٍ برداشتو ٍ رفتو پایین! يَف
ٌ ی باال نگايش کردم  .نانحسَس از طبق

کنار پنجرى رٍی نبل . دٍست داشتو چیزی رٍ ازش کشف کنو. اصال دست خَدم نبَد
نَر آفتاب بٌ نیو رخ صالح . بارٍن بند اٍندى بَد ٍ افتاب بیرٍن زدى بَد. تک نفرى بَد

رفتو باالتر کٌ ! دقیق شدم؛ چشهاش سبز رٍشن شدى بَد، چٌ ننظرى ای. خَردى بَد
 !يَف بادم خَابید. رسیدم بٌ اخهش

 .رفتو پایین تَی اشپزخَنٌ

 !دایٌ جَن یٌ چایی بدى کٌ يالکو-

 :خندید

 .باشٌ دخترم، اجازى بدى-

دينو رٍ باز کردم ٍ يَای خنک رٍ بٌ داخل دينو کشیدم کٌ . چایی رٍ آٍرد ٍ خَردم
 !دندٍنام یخ کرد؛ يیچی نحل چایی ایرانی نهیشٌ

 !یٌ خبر خَش دارم برات-

 :با این حرف ننٌ استکان رٍ رٍی نیز گذاشتو ٍ با تعجب گفتو

 ٍاقعا؟ چی؟-

 :با ذٍق گفت

 !فردا بیست ٍ شیشهٌ-

*** 

 (یاشا)
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 :بٌ چشهای آبی نگرانش نگاى کردم ٍ گفتو

 .نا شش دٍنگ حَاس نَن بٌ این جا يست! خیال تَن تخت-

يهَن طَر کٌ گفتو قصدشَن اذیت کردن ! بیشتر حَاس تَن بٌ اٍن باشٌ...دخترم-
پریساست؛ در ضهن بٌ يیچ عنَان نهی خَام پریسا تا پایان این ناجرا سر از کارم در 

 !بیارى، تاکید نی کنو بٌ يیچ عنَان

 :از رٍ نبل پا شدم ٍ با قاطعیت گفتو

ٌ ای ندارین نن برم-  .چشو، اگٌ انردیگ

 :چشهش رٍ آرٍم رٍی يو گذاشت ٍ گفت

 !نی تَنی بری-

 .چرخیدم ٍ خَاستو برم کٌ دیدم دخترش پریسا با خَش حالی داخل سالن اٍند

 :با لبخند پررنگی بٌ پدرش نگاى کرد ٍ تند تند گفت

 !فردا بیست ٍ شیشهٌ...بابا....بابا-

 :کیَنرث نتعجب نگايش کرد ٍ با بی تفاٍتی گفت

 خب؟-

 .خب فردا نحهدرضا نهایشگاى نقاشیشٌ دیگٌ-

 :کیَنرث گفت! آرٍم از کنارشَن رد شدم، بحخ خانَادگی بَد

 .تا نجبَر نیستی نباید بیرٍن بری! خطرناکٌ. شرٍع نکن دختر-

 :شنیدم کٌ صدای دختر لرزید
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 ...تَ رٍ! سالی یٌ بارى...ٍلی بابا-

 :با بدخلقی ٍسط حرفش پرید

 !گفتو نٌ-

 .ينَز بٌ خرٍجی نرسیدى بَدم، ایستادم ٍ کهی نکخ کردم

 !بابا -

 ...ال الٌ اال اهلل-

 :چرخیدم سهت شَن ٍ رٍ بٌ کیَنرث گفتو

 !قربان؟-

. دلو براش سَخت. دخترى بٌ فین فین افتادى بَد ٍ چشهاش قرنز شدى بَد. نگايو کرد
 !نعلَم بَد از این دختريای سادى ٍ نظلَنٌ

ٌ ی نا . اگٌ ایشَن جایی تشریف نی برن نن نی تَنو يهراى شَن برم- بٌ ير حال ٍظیف
 .حفاظت از ایشَنٌ

نگاى خیرى ی دخترى رٍ حس . چشهاش رٍ از حرص باز ٍ بستٌ کرد. کیَنرث کهی فکر کرد
 .نی کردم

 !چی بگو؟ این نقاشی يای نزخرف نحهدرضا يو شدى قَز باال قَز ٍاسٌ نا-

 :دخترى با صدای گرفتٌ ٍ آرٍم کٌ بٌ زٍر شنیدى نیشد با خَدش گفت

 !سالی یٌ بارى-

 :کیَنرث نفسش رٍ بیرٍن داد ٍ گفت
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 .فقط حسابی نراقبش باش-

 .چشو-

 :دخترى از خَش حالی دستش رٍ بًو زد ٍ رٍ بٌ کیَنرث گفت

 !نهنَن بابا جَن-

ٌ ی لب کیَنرث اٍند  :این بار رٍ کرد بٌ نن ٍ با لبخند ٍ اشک گفت. لبخند بی جَنی گَش

 !نهنَنو اقا صالح-

 :نگايش کردم ٍ زیر لبی گفتو

 .آدرس ٍ زنان رٍ نشخص کنید. خَايش نی کنو-

 .با انگشتاش چشهش رٍ پاک کرد؛ نحل بچٌ گریٌ کردى بَد

 .خبرتَن نی کنو. راستش ينَز نهی دٍنو، باید بپرسو-

 !بسیار خب-

 :رٍ بٌ کیَنرث کردم

 .پس با اجازى-

ٌ ی  از سالن بیرٍن رفتو ٍ تَی حیاط چشهو بٌ سعید خَرد کٌ داشت ُفُکلش رٍ تَی ایین
 .پشتش بٌ نن بَد ٍ داشت آينگی رٍ زنزنٌ نی کرد. ناشین باال نیزد

ٌ اش کٌ دٍ نتر . با پَزخند سهتش رفتو، نتَجٌ نن نشد نحکو دستو رٍ زدم بٌ شَن
 !يَا پرید

 !یا ابَالفضل-
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 :برگشت طرفو ٍ عین آلزایهری يا گفت

 تَ کی يستی؟ چی نی خَای؟-

سعید چشهاش رٍ باریک . آخٌ این رٍ چرا با نن فرستادى بَدن؟ اخهام تَی يو رفت
 :کرد ٍ گفت

این قیافٌ رٍ کجات قایو ! صالح؟ خَدتی؟ خب النصب اٍن ریشات رٍ زٍدتر نی زدی-
 !کردى بَدی؟

 .بٌ ُفُکلش اشارى کردم. ریشای نسبتا بلندم رٍ صبح زدى بَدم، دیگٌ اذیتو نی کرد

 !اگٌ درست شد دیگٌ برٍ سر پستت-

 .سعید بٌ ناشین تکیٌ کرد ٍ بٌ افق خیرى شد

ٌ ای گفت  :با ژست خَد شیفت

 .آخٌ خاطرخَاى نداشتی ببینی نن چی نی کشو! يٌ-

 :دستی تَی نَياش کشید ٍ نغرٍرانٌ گفت

يرچی نیگو بابا نن نانزد دارم ٍلو کن، گَش . دٍست پریسا خانَم بًو نظر داشت-
 !بیچارى تهنا. تا این جا تعقیبو کردى! نهیدى کٌ

 .تَ این نَقعیت يو دست از شَخی برنهی دارى

 .بندى خدا دارى جای سٌ نفر کشیک نیدى. باشٌ باٍر کردم، حاال برٍ جای کریو-

 !ای بٌ چشو-
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بٌ اندازى ی يادی . بعد با ناز رفت سهت کریو، بٌ رفتنش نگاى کردم ٍ لبخند زدم
زی *یٌ سالٌ کٌ تهام خلق ٍ خَش رٍ نی دٍنو، اصال پسر چشو يی. دٍستش داشتو

 !نیست؛ فقط قپی نیاد

بنز سفیدی بَد؛ ٍاسٌ فردا بًتر بَد کٌ بنز نشکی رٍ نی بردم کٌ تٌ . بٌ ناشین نگاى کردم
 .حیاط بَد

 .دیدم کیارش کنار ناشین نشستٌ ٍ سرش زیر فرنَنٌ. ارٍم سهتش رفتو

از صبح تا االن کٌ غرٍبٌ يفت بار دستشَیی رفتٌ کٌ این یعنی . حَاسو بًش بَد
 .قدم يام رٍ تند کردم. نطهئن بَدم یٌ ریگی تَ کفشش دارى. استرس دارى

 :پشتش ایستادم ٍ دست تَی جیب ازش پرسیدم! خیلی گرنو بَد

 !کیارش؟ نشکلی پیش اٍندى؟-

فًهیدم کٌ ترسیدى ٍ این شکو . سرش رٍ با شدت بلند کرد ٍ نن رٍ بًت زدى نگاى کرد
با نگرانی از جاش بلند شد ٍ با ترسی کٌ از چشهاش نعلَم بَد . رٍ بٌ یقین تبدیل کرد

 :گفت

 .دارم درستش نی کنو...سیو استارتش خرابٌ..چیزى-

زدى تهَنٌ ! بلٌ. نشستو ٍ سرم رٍ زیر فرنَن بردم. با شک رفتو سهتش کنار ایستادم
 .سیو يا رٍ ناکار کردى

غافل گیر شدم؛ . خَاستو پاشو کٌ دستش رٍ دٍر گردنو انداخت ٍ تا تَنست فشار داد
گلَم رٍ بٌ شدت فشار نی داد ٍ این از . بٌ زٍر نیو خیز شدم. انا سریع بٌ خَدم اٍندم

ٌ اش رٍ گذاشت رٍی سرم. اٍن يیکل زنخت ٍ چًارشَنٌ بعید نبَد ! لعنتی...دست دیگ
 !قصد داشت گردنو رٍ بشکنٌ
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ٌ ی ناشین گذاشتو ٍ با تهام قدرت خَدم رٍ پرت کردم عقب کٌ با يو پرت  پام رٍ رٍی لب
از فرصت استفادى کردم ٍ یٌ نلق بٌ پشت زدم ٍ . شدیو ٍ از پشت رٍی شکهش افتادم

ٌ ی بازٍم رٍ ندام تنگ تر نی کردم. گردنش رٍ گرفتو صَرتش . نحکو فشار دادم ٍ حلق
 .قرنز شدى بَد

! دستو خَنی شد. یًَ با فرٍ رفتن چیزی بٌ بازٍم دستو رٍ شل کردم ٍ عقب رفتو
دستو رٍ رٍی خراش بازٍم گرفتو ٍ نگاى پر از خشهی . چشهو بٌ چاقَی تَ دستش خَرد

 :صدای نگران سعید از دٍر بلند شد. رٍ نحارش کردم

 !کریو بدٍ بیا! اٍن جا چٌ خبرى؟-

بعد رٍش رٍ سهت نن چرخَند . کیارش با ترس در حالی کٌ سرفٌ نیزد بٌ اٍنا نگاى کرد
 :ٍ با نفسی گرفتٌ گفت

 !نانردیٌ، اگٌ نردی خَدت بیا جلَ-

 :بٌ سعید گفتو! دستو نی سَخت؛ ٍلی باید حالیش نی کردم با کی طرفٌ

 !شها برین طرف در حیاط، این با نن-

سعید نی دٍنست حرفو یکیٌ؛ پس با حرص رفتن سهت در ٍ کهی زیر لب چرت ٍ پرت 
ٌ يا! استین لباسو تهانا خَنی بَد. کتو رٍ در اٍردم. گفت  .دیدم کیَنرث اٍند رٍی پل

ٌ اش رٍ در نظر دارى کریو بٌ . نن حَاسو رٍ بٌ کیارش دادى بَدم ٍ نحل یٌ ببر کٌ طعه
 :کیَنرث گفت

 !چیزی نیست، دخلش اٍندى. اقا خَايشا برید داخل-

کهی . خو شد ٍ کهرم رٍ گرفت ٍ يلو داد. بعد از این حرف، کیارش بٌ سهتو يجَم اٍرد
دستو رٍ دٍر کهرش حلقٌ . بٌ سهت عقب قدم برداشتو ٍ بعد نحکو سر جام ایستادم
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یٌ . بلندش کردم ٍ بٌ شدت با خَدم بٌ پشت پرتش کردم کٌ پخش زنین شد. کردم
چند تا نشت بٌ گیج گايش زدم کٌ حسابی . نلق بٌ پشت زدم ٍ رٍی شکهش نشستو

 .گیج شد

ٌ ی کاری با زانَ زدم بٌ شکهش کٌ نتَنٌ راست  ٌ اش رٍ گرفتو، سرپاش کردم ٍ یٌ ضرب یق
دیگٌ تکَن نهی خَرد، بی يَش . خَن از دينش پاشید بیرٍن ٍ رٍی زنین افتاد. ٍایسٌ

 :رٍ کردم بٌ سعید ٍ گفتو! شدى بَد

 !جهعش کنین-

شاید باٍر این کٌ رانندى اش یٌ نفَذی . کیَنرث با اخو ٍ نگرانی بٌ کیارش نگاى نی کرد
با اخو نگايی بٌ زخهو . دستو حسابی خَنریزی کردى بَد. بَدى براش سختٌ بَد

 .انداختو

ٌ يا کٌ داشتن کیارش رٍ نی بردن، انداخت ٍ کهی بٌ . کیَنرث سهتو اٍند نگايی بٌ بچ
 :بعد نگايی بٌ بازٍی نن انداخت ٍ گفت. صَرتش دست کشید

 .نی برنت بیهارستان. باید ير چٌ زٍدتر بخیٌ شٌ-

خَدش يو نهی دٍنست چی نیگٌ، نا تَی نَقعیتی . سری تکَن دادم بًش نگاى کردم
ٌ يای لباسو رٍ باز نی کردم . نبَدیو کٌ تَی عهَم رفت ٍ آند کنیو يهَن طَر کٌ دکه

 :گفتو

ٌ ی کهک يای اٍلیٌ نی خَام، خَدم نی بندنش-  .نٌ الزم نیست؛ فقط یٌ جعب

 :انگار ننظَرم رٍ فًهید، سری تکَن داد ٍ گفت

 .خیل خب؛ پس بیا تَ-
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چند قدم رفتو . بقیٌ يو کیارش رٍ جهع ٍ جَر کردن. سعید يو با نا اٍند. دنبالش رفتو
ٌ يا کٌ داشتن کیارش رٍ سَار ناشین نی کردن . ٍ بعد نکخ کردم ٍ برگشتو سهت بچ

 :بلند گفتو

 !زندى نی خَانش، حَاس تَن باشٌ-

 :کریو سری تکَن داد

 !چشو-

*** 

 (پریسا)

چند لحظٌ پیش کٌ صدای فریاد سعید رٍ . نن ٍ دایٌ با اضطراب بًو نگاى نی کردیو
ٌ رٍی يو ایستادن ٍ  شنیدم، با کنجکای رفتو سهت پنجرى کٌ دیدم کیارش ٍ صالح رٍب

ٌ ی درشت خَن رٍش بَد  . خصهانٌ بًو نگاى نی کردن ٍ دست چپ صالح يو چند لک
ٌ اش رٍ نتَنستو ببینو؛ چَن دایٌ نانعو شد ٍ نن رٍ از پنجرى دٍر کرد با صدای بابا . بقی

 .با ترس از رٍی نبل پا شدیو

ٌ ی کهک يای اٍلیٌ رٍ بیار سهت رٍشَیی-  .پریسا جعب

يهین کٌ . ترسیدم ٍ با دٍ رفتو ٍ جعبٌ رٍ از آشپزخَنٌ اٍردم ٍ سهت رٍشَیی رفتو
دست چپ صالح . دستو رٍ جلَی دينو گرفتو. رسیدم بٌ رٍشَیی جعبٌ از دستو افتاد

سعید ٍ بابا کنارش . انگار کٌ تا شَنٌ تَی رنگ قرنز فرٍ رفتٌ بَد! کانال خَنی شدى بَد
 :بابا نگايو کرد ٍ با عجلٌ گفت. بَدن ٍ نتَجٌ نکخ نن شدن

 !جعبٌ رٍ بیار، زٍد باش-
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ٌ ياش رٍ قبال . خو شدم، جعبٌ رٍ برداشتو ٍ پیش شَن رفتو صالح پیرينش رٍ کٌ دکه
ٍقتی ! کهی ابرٍياش چین خَرد، ظايرا خیلی درد داشت. باز کردى بَد رٍ بیرٍن کشید

بابا نچی کرد ٍ . پیرين رٍ در آٍرد با دیدن زخو عهیق ٍ اٍن پارگی لبو رٍ گاز گرفتو
 :سعید گفت

 !بی شرف چٌ عهیق زدى-

 :بابا در حالی کٌ نگايو نی کرد ننظَردار گفت. آب دينو رٍ قَرت دادم

 !باید بخیٌ بشٌ-

ٌ اش کنو؟ ٍلی نن خیلی ٍقتٌ کٌ این کار رٍ نکردم صالح . ننظَرش این بَد کٌ نن بخی
صالح يهین طَر . ظايرا خَنسرد بَد، از تهاس چشهی باياش راحت نبَدم. نگايو کرد

 :کٌ نگايو نی کرد پرسید

ٌ اش کنید؟-  شها نی تَنید بخی

 :بریدى بریدى گفتو! تَی این کار اصال اعتهاد بٌ نفس نداشتو

 ...باید برید بیهارسـ...خب ...نن-

 :بابا ٍسط حرفو پرید ٍ با اعتهاد کانل گفت

 !آرى نی تَنٌ-

 :بعد نگايو کرد ٍ گفت

ٌ اش بزن-  .اٍن نهی تَنٌ برى بیهارستان. خَدت بخی
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نهی دٍنو چرا ازش ! بابا پاشد ٍ نن رٍ جای خَدش نشَند، خیلی نزدیک بٌ صالح
اٍل یٌ تف بٌ نخ زد . سعید با دقت نخ ٍ سَزن نخصَص رٍ گرفت. خجالت نی کشیدم
 .با اکراى يهَن رٍ گرفتو. سَزن رٍ نخ کرد ٍ دستو داد« نکن»کٌ تا خَاستو بگو 

چو شدى بَد؟ ! شاید نتَجٌ اضطرابو شدى. سنگینی نگاى صالح باعخ شد کهی عرق کنو
 !خَدم يو نهی دٍنو. شاید چَن باال تنش برينٌ بَد نعذب بَدم

با یٌ دستو با نکخ بازٍش رٍ کٌ پر از عضلٌ بَد رٍ گرفتو ٍ . بٌ سهت بازٍش چرخیدم
 .نشغَل شدم

 .خَدشَن خَاستن! يرچٌ بادا باد! بٌ درک

 :تَی این نَقعیت استرس زا سعید پرسید

 پرستاری نی خَنید؟-

ٌ ی چشو دیدم کٌ صالح نگايش رٍ از بازٍ گرفت ٍ بًو نگاى کرد اخٌ این چٌ . از گَش
ٌ شَن انگار نٌ انگار  :سعی کردم صدام نلرزى...سَالیٌ تَی این ٍضعیت؟ يه

 .نٌ نیکرٍبیَلَژی-

 .ايا؛ ٍلی خدایی خَب بخیٌ نی زنید-

بخیٌ . نهی دٍنست با ير بخیٌ یٌ شهارى از فشارم پایین نیاد. لبخند کهرنگی بًش زدم
بابا کٌ . کهی ضد عفَنی اش کردم. خَنریزی يو بند اٍندى بَد خدا رٍ شکر. تهَم شد

 :خیالش راحت شد گفت

 .نن نیرم ببینو با کیارش چیکار کردن-
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تازى یادم افتاد کٌ ناجرا اصال چی بَد؟ کیارش چیکار کردى بَد کٌ با صالح درگیر شد؟ بٌ 
 :صالح ٍ سعید نگايی انداختو ٍ گفتو

 کیارش چیکار کردى؟ -

ٌ ش بَد  .نگايش بٌ بخی

 .بابت بخیٌ يو ازتَن نهنَنو! شها نگران این نَضَع نباشین، چیزی نیست-

نن يو با حرص . صالح پاشد! چرا يهٌ یٌ چیزی رٍ ازم پنًَن نی کنن؟. دلخَر شدم
 :با صَرت جدی بًش نگاى کردم ٍ گفتو. جلَش پاشدم

 نی خَام بدٍنو کیارش چیکار کردى؟! ٍلی نگرانو-

سعید يو داشت با ناچاری پشت سرش رٍ . اخهاش غلیظ تر شد؛ ٍلی نگايو نکرد
 :صالح دين باز کرد ٍ فقط گفت. نی خارٍند

 !با اجازى-

. بعد از کنارم رد شد ٍ خَاست برى بیرٍن، دٍ قدم نرفتٌ بَد کٌ با حرص جلَش ایستادم
پَزخند زدم ٍ سعی کردم جلَی بغضو رٍ . این بار با تعجب نگايو کرد ٍ بعد اخو کرد

 :بٌ يردٍشَن گفتو. بگیرم

نحال نی خَاد بگٌ بٌ . پس بابام دين شها رٍ يو بستٌ کٌ چیزی بٌ نن نگید! بٌ بٌ-
ٌ ش نخفی کاری، آخٌ تا کی؟ شها ! فکرنٌ؛ ٍلی دارى دق نرگو نی کنٌ با این کارش يه

 !يو يهین طَری تَ دق دادن نن کهکش کنین، دست تَن درد نکنٌ

بًش یٌ تنٌ زدم ٍ از کنارش رد . خیلی ناراحت شدم؛ ٍلی نخَاستو جلَی اٍنا گریٌ کنو
ٌ ی خَدم درد گرفت  .شدم؛ ٍلی خب شَن
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چرا از ناراحتیو براش گفتو؟ نگٌ براش نًهٌ؟ . رفتو طبقٌ ی باال ٍ رٍی تختو نشستو
 !اٍن کٌ پَل نی گیرى ٍ کارش رٍ نی کنٌ ٍ ککش يو نهی گزى

ٌ ی بزرگ رٍی سقف سعی کردم  رٍی تخت دراز کشیدم ٍ با نگاى کردم بٌ نقش پرٍان
 .بخَابو

 !اخهَی بی احساس

فکر نی کردم نی تَنو نحل یٌ دٍست باياش برخَرد کنو؛ چَن بین اٍ شش نفر فقط 
سعید . صالح ٍ سعید جٍَن بَدن ٍ نن یک کشش دٍستانٌ نسبت بًشَن داشتو

 !اشتباى نی کردم. خَب بَد؛ ٍلی صالح یٌ ادم بی احساس ٍ نغرٍر بَد

*** 

عهَم . بٌ نحهد رضا زنگ زدم. فردای اٍن رٍز تصهیو گرفتو فقط بٌ نهایشگاى فکر کنو
بَد، کَچک ترین عهَم کٌ اختالف سنی اش با نن دٍازدى سال بَد؛ یعنی سی ٍ پنج 

 .سالش بَد

دیگٌ زیاد با پدرم يو دم خَر نهی شدم، تا . زنان برگزاری نهایشگاى ساعت سٌ عصر بَد
اگٌ بَد دیگٌ بابا این طَری خشک ٍ ! ای کاش نادرم بَد. االنو خیلی دٍٍم اٍردى بَدم

 .ناراحت نبَد

یٌ نانتَی بًاری سفید ٍ شال . ساعت دٍ ٍ نیو نشغَل آنادى کردن خَدم شدم
 .فیرٍزى ای با کیف ٍ کفش نشکی پَشیدم ٍ نقابل آیینٌ ایستادم

ٌ ست نٌ اشتًایی، نٌ شَر ٍ اشتیاقی، نٌ ! احساس نی کنو صَرتو خیلی الغر ٍ خست
 ...این دٍ سال کذایی. این چیزيا دٍسالی بَد کٌ از نن جدا شدى بَد! حس زندگی
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چشو از بافتنی تَی دستش گرفت ٍ . ننٌ رٍی نبل نشستٌ بَد، کنارش رفتو. پایین رفتو
 :با لبخند نگام کرد

 .سالم ننو بٌ اقا نحهد برسَن! خَش بگذرى ننٌ جان-

 .باشٌ حتها، فعال خداحافظ-

 .خداحافظ عزیزم-

ٌ يا سعید ٍ صالح رٍ کنار يو دیدم. بٌ سهت خرٍجی رفتو نفس عهیقی کشیدم . رٍی پل
. ٍ سعی کردم چًرى ی آدنای نتکبر رٍ بگیرم کٌ البتٌ فکر کنو زیاد نَفق نبَدم

 .سهت شَن رفتو

رٍ بٌ صالح کٌ داشت از باال بٌ نن نحل یٌ نَش نگاى . نن رٍ دیدن ٍ صاف ایستادن
 :نی کرد جدی گفتو

 .قرار بَد انرٍز نن رٍ ببرین نهایشگاى-

 :با خَنسردی گفت

 .بلٌ بٌ خاطر دارم-

بعد رفت سهت ناشین، يهین کٌ پشتش بٌ نن ٍ سعید شد حالت نتکبرم رٍ دٍر 
 :انداختو ٍ بٌ سعید ارٍم گفتو

 نیشٌ شها نن رٍ ببرید؟-

 :قبل از سعید، صالح خشک ٍ جدی گفت

 !قرار شدى نن ببرم تَن. نٌ خیر نهیشٌ-
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در ناشین رٍ باز کردى بَد ٍ با اخو . يین کَتايی کشیدم ٍ با ترس نگايش کردم
. نطهئنو کٌ آرٍم گفتو! چٌ گَش يای تیزی داشت. يهیشگی اش نن رٍ نگاى نی کرد

 :سعید ریز خندید ٍ گفت

ٌ ای دارى، قبال يو بًتَن گفتو بَدم، شرنندى! بیخشید ابجی-  !ير کی یٌ ٍظیف

ٌ ی نتکبری بٌ خَدم گرفتو ٍ گفتو  :سعی کردم نَضع خَدم رٍ حفظ کنو، نجددا قیاف

 !با اقای نیر غضب نیرم، چارى ای نیست. عیب ندارى-

با این کٌ . سعید سرش پایین بَد ٍ فکر کنو داشت نی خندید. عهدا بلند گفتو کٌ بشنَى
. سهت ناشین رفتو. ازش نی ترسیدم؛ ٍلی خب نطهئنو يیچ کاری نهی تَنٌ بکنٌ

 !حقتٌ! يٌ. نگايش با اخو غلیظ بٌ جلَ بَد

اقا ! فکر نی کردم نی تَنو رٍش حساب کنو ٍ نحل سعید بًش نزدیک شو؛ ٍلی نٌ خیر
ٌ اش رٍ نی بینٌ؛ پس ننو رٍی خَش بًش نشَن نهیدم  !خالیق ير چٌ الیق. فقط ٍظیف

 !در رٍ نحکو بًو کَبید کٌ نزدیک بَد ناشین پرت شٌ اٍن ٍر. رفتو سَار شدم

يهین کٌ از حیاط بیرٍن زد ناشین بٌ نَشک . ناشین رٍ رٍشن کرد. اٍند سَار شد
دٍبارى بٌ چرم صندلی کٌ رٍش نشستٌ بَدم پناى آٍردم ٍ . با سرعت نی رٍند! تبدیل شد

االن دلیلی ندارى کٌ این طَری گاز بدى؛ چَن تا ! اٍن از سعید، اینو از این. چنگش گرفتو
 :با اخو بٌ آیینٌ نگاى کردم ٍ گفتو. نهایشگاى راى زیادی نیست

ٌ ای ندارم-  . نیشٌ ارٍم تر برید؟ عجل

 :بدٍن این کٌ چشو از جادى بگیرى گفت

 !لطفا تَی کار نا دخالت نکنید. صالح نید ٍنو کٌ با سرعت برٍنو-
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 :با حرص گفتو! صداش کٌ نعهَلی بَد ٍ خَنسرد، يهین يو نن رٍ کهی عصبی کرد

 !گفتو ارٍم تر برٍ! چی چی رٍ صالح نی دٍنی؟-

 :با حرص ٍ شهردى شهرى گفتو. سرعتش رٍ بیشتر کرد

 !گفتو ارٍم تر-

 :با ترس گفتو. بٌ غلط کردن افتادم! بازم سرعتش بیشتر شد، داشت لج نی کرد

 !تَ رٍ خدا. خیل خب، ير جَر صالح نی دٍنی-

 !این دیگٌ کی بَد؟. سرعتش کو کو ارٍم شد

*** 

 (یاشا)

نفس عهیقی کشید ٍ ! دخترى ی رنگ پریدى. حاال کٌ از رٍ رفت کهی سرعت رٍ کو کردم
 .سرش رٍ بٌ شیشٌ تکیٌ داد

ٌ ی پنجرى رٍ پایین زدم ٍ آرنجو رٍ رٍش تکیٌ دادم ٌ ی يیچی . شیش اصال حَصل
با اٍن اتفاقی کٌ دیرٍز افتاد ٍ اٍن فرصتی کٌ از دست دادم، فکر نکنو حاال . نداشتو

 !حااليا اعصابو درست بشٌ

 ...دیشب

ٍقتی کٌ کیارش رٍ بردیو بٌ یٌ انباری نترٍکٌ، کریو رٍ فرستادم کٌ برگردى ٍیال ٍ فقط 
سعید سطل آب سرد رٍ برداشت ٍ رٍی صَرت کیارش خالی . نن ٍ سعید پیشش بَدیو

کهی ننتظر . با تکَن شدیدی بٌ يَش اٍند ٍ گیج ٍ ننگ بٌ نن ٍ سعید نگاى کرد. کرد
 .شدم تا خَدش حالش جا بیاد ٍ بٌ خاطر بیارى کٌ چی شدى
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چشهاش با ٍحشت باز شد ٍ شرٍع کرد بٌ تقال تا از رٍی صندلی . يهین طَر يو شد
با صدای . قبال دست ٍ پاش رٍ بٌ صندلی فلزی بستٌ بَدم. بلند بشٌ کٌ نتَنست

ٌ ای گفت  :گرفت

 زادى يا؟*چی از جَنو نی خَاین حرٍ-

ٌ ی اٍن . با این حرف اخهو تَی يو رفت سعید سریع رفت سهتش ٍ یٌ نشت حَال
سر بحخ ٍ باز کردم ! با درد چشهش رٍ بست ٍ خفٌ خَن گرفت. دين بی صاحابش کرد

 :ٍ پرسیدم

اگٌ نی خَای نشت دٍم رٍ نخَری بًترى نغزت رٍ کار بندازی؛ چَن ازت یٌ سری جَاب -
 .نی خَام

با خشو رفتو سهتش زانَ زدم ٍ . نگاى تیزی بٌ نن انداخت ٍ با نفرت رٍ زنین تف کرد
چاقَی جیبی رٍ از جیبو بیرٍن آٍردم ٍ بدٍن کَچک ترین نکحی فرٍ کردم تَی ساق 

کف دستو رٍ رٍی ! يهراى با فریاد شرٍع کرد بٌ فحش دادن. پاش کٌ فریادش بلند شد
 :بٌ صَرتش نزدیک شدم ٍ دٍبارى تکرار کردم. دينش گذاشتو کٌ صداش خفٌ شد

 !بٌ نفعتٌ خر بازی در نیاری. نن ازت چند تا جَاب نی خَام-

بلند شدم ٍ . دستو رٍ کٌ برداشتو دیگٌ خَدش رٍ کنترل کرد ٍ حرفی نزد. چیزی نگفت
 :پرسیدم. يهَن طَر کٌ چاقَ تَی ساق پاش بَد، رياش کردم ٍکهی عقب رفتو

 انباريای فرخ کجان؟-

ٌ ی . شَکٌ شد ٍ با تعجب نگام کرد انتظار داشت کٌ قصد حهلٌ ٍ نفَذ فرخ رٍ بٌ خَن
 .کیَنرث رٍ بپرسو؛ ٍلی اٍن اصال برام نًو نبَد چَن ربطی بٌ يدف نا نداشت

 الل شدی؟ -
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 :با صدای سعید بٌ خَدش اٍند ٍ گفت

 شها کی يستین؟ -

 :سعید پَزخندی زد ٍ گفت

 قرار شد فقط جَاب بدی، حاال بگَ انبار فرخ کجاست؟! د ن د-

با صدای تحلیل رفتٌ . با بًت نگايی بٌ نن ٍ بعد بٌ سعید انداخت ٍ ترسش بیشتر شد
 :گفت

 پلیسین؟...شها -

آدم بايَشی بَد؛ چَن تَنست با يهین سَال نتَجٌ این نَضَع بشٌ؛ ٍلی برام اصال 
خَاستو سَالو رٍ دٍبارى تکرار کنو کٌ ! نًو نبَد؛ چَن قرار بَد کٌ بٌ زٍدی برى بٌ درک

 .دیدم صَرتش یًَ قرنز شد

سریع رفتو سهتش ٍ فکش رٍ فشار دادم تا دندٍنش رٍ از رٍی ! جا خَردم، لعنتی
 .داشت زبَنش رٍ از تَ قطع نی کرد تا نتَنٌ حرفی بزنٌ. زبَنش بردارى

با يردٍ دست بٌ فک ٍ لبش فشار آٍردم تا نانعش بشو؛ انا عین یٌ سگ يار فکش رٍ 
سعید يو کهکو کرد؛ انا کار از کار گذشت ٍ سیايی چشهاش نحَ شد ٍ . قفل کردى بَد

فکش کهی باز شد ٍ دستو رٍ بردم تَی . با قَرت دادن زبَنش خَدش رٍ خفٌ کرد
 :داد زدم. دينش؛ انا بی فایدى بَد

 !لعنتی-

سعید از افسَس نهی دٍنست چیکار کنٌ ٍ دستش رٍ تَی ! سرش پایین افتاد ٍ نرد
 .نَياش فرٍ کرد
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بًترین . از خشو لگدی بٌ ٍسایل تَ انباری زدم کٌ صدای ٍحشتناکی تَ انباری پیچید
 !یٌ فرصت طالیی رٍ. نَقعیت رٍ از دست دادیو

آدم يای فرخ تا چٌ حد نی تَنستن ٍفادار باشن کٌ بٌ خاطر یٌ کفتار پیر دست بٌ خَد 
 !کشی بزنن؟

ٌ ی خَدکشی  اٍن شب نن ٍ سعید با اعصاب داغَنی بٌ ٍیال برگشتیو ٍ بٌ کیَنرث قضی
 .کیارش رٍ گفتو

*** 

 (پریسا)

ٌ ی جلَی ناشین نگاى کردم چشهاش خهارتر . چشو ٍ پیشَنی اش نشخص بَد. بٌ آیین
یًَ تَی آیینٌ با اخو ! از قبل بَد؛ پس اقا ٍقتی حرص نی خَرى چشهاش خهار نیشٌ

با ترنز نحکهی کٌ . نگايو کرد کٌ یکٌ خَردم ٍ خَدم رٍ زدم بٌ اٍن راى، خیلی تیز بَد
کی رسیدیو؟ حتی ناشین رٍ تَی پارکینگ يو پارک کردى . گرفت دٍر ٍ برم رٍ نگاى کردم

 .کلی ناشین تَ پارکینگ بَد. پیادى شدم. بَد

از ناشین پیادى . کیفو رٍ سفت چسبیدم.نی تَنستو تابلَيای نقاشی رٍ جلَتر ببینو 
شدم ٍ با ذٍق پا تند کردم برم، ينَز دٍ قدم برنداشتٌ بَدم کٌ کیفو بٌ عقب کشیدى 

برگشتو دیدم جناب نیرغضب کیفو رٍ با انگشت شصت ٍ . شد ٍ خَش حالیو دٍد شد
 :با حالت تخسی بًش گفتو. اشارى نحکو رفتٌ

 اصال احتهال نهیدی با این کارت بخَرم زنین؟-

 :خیلی خنحی گفت

 !نٌ اصال-
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اٍند کنارم ٍ بی تَجٌ بٌ . کیفو رٍ نحکو از دستش بیرٍن کشیدم! رٍت رٍ برم نن
کنارم قدم نیزد ٍ نن يو ير از گايی . حرص خَردنای نن اطراف رٍ نگاى نی کرد

 .سَءاستفادى نی کردم ٍ تَی صَرتش دقیق نی شدم

بینی کشیدى ٍ نتناسب، چشهای سبز تیرى کٌ جلَی نَر خیلی رٍشن نیشد، لبای نسبتا 
ٍ فکی کٌ دیرٍز کشفش ! باریک ٍ نعهَلی؛ پس چی داشت کٌ بًش جذبٌ نی داد؟

. کردم؛ انا در کل نعهَلی بَد ٍ جذابیت درٍنی اش بٌ صَرت ٍ چًرى اش نربَط نهیشد
 .اٍن یٌ چیزی از درٍن داشت کٌ بًش ابًت نی داد، نهی دٍنو چی بَد

پریسا خانَم اگٌ این قدری کٌ حَاست بٌ ننٌ یکو حَاست بٌ اطرافت باشٌ دیگٌ -
 .نحافظ الزم نداری

سریع خَدم رٍ جهع ٍ جَر ! این رٍ کٌ گفت سرخ شدم، ابرٍم رفت. رٍش اٍن طرف بَد
 :کردم ٍ گفتو

 .نن بٌ تَ نگاى نهی کردم، داشتو باغ رٍ نی دیدم-

ٌ ات رٍ سیاى کن  !یٌ سری تکَن داد کٌ یعنی برٍ عه

کاش یکی دیگٌ با نن نی اٍند، با صالح کهی . رٍم رٍ برگردٍندم ٍ سریع تر حرکت کردم
 !نعذبو

 پریسا؟-

با دیدن صَرت ٍ . چرخیدیو سهت صدایی کٌ یٌ سال بَد صاحبش رٍ ندیدى بَدم
 :يیکل پر عهَم، لبخند زدم ٍ آرٍم گفتو

 !جان پریسا؟-
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ٌ ای کٌ بٌ . نحکو نن رٍ بغل کرد. رفتو ٍ خَدم رٍ تَی بغلش انداختو بعد از بـ ـَس
 :پیشَنیو زد با شَق گفت

 !عهَ قربَنت برى، خیلی ٍقتٌ ندیدنت-

 .خیلی دلو برات تنگ شدى بَد عهَ جَنو-

 .ننو يهین طَر خانَم کَچَلَ-

چشهکی زد ٍ . کهی از حال ٍ احَالو پرسید ٍ بعد نگايش بٌ پشت سرم ٍ صالح افتاد
 :گفت

تَ يو آرى؟ چرا نگفتی دٍست پسرت رٍ يو نیاری تا رسهی ازتَن پذیرایی ! ای شیطَن-
 نی کردم؟

با این کٌ صالح . خَدم رٍ از بغل عهَ بیرٍن کشیدم ٍ رنگو عَض شد! خاک بر سرم
 :يَل يَلکی گفتو. عقب تر بَد؛ ٍلی نطهئنو حرف عهَ رٍ شنیدى

يَا ....با نن اٍندى...اٍن بادیگاردنٌ ....نچ...نن بادیگاردشو...چیزیو...نٌ-
 !بٌ خدا....يهین جَری...بخَرى

شاید يو . با یٌ چیزی نحل لبخند داشت بٌ اطراف نگاى نی کرد. بعد بٌ صالح نگاى کردم
 :عهَ بٌ چرت ٍ پرت يایی کٌ گفتو خندى ای کرد ٍ گفت! لبخند نبَد، نهی دٍنو

حاال بریو این بادیگاردت رٍ ! تَ ينَز يو خجالتی يستی؟ چیزی نگفتو کٌ رنگت پرید-
 .از نزدیک نگاى کنیو

راستش دٍست نداشتو برى پیش صالح، آخٌ عهَ آدم بٌ شدت اجتهاعی ٍ ايل 
دٍست دختربازی بَد ٍ نی ترسیدم بٌ نن ٍ صالح يو انگ دٍستی بزنٌ کٌ اٍن ٍقت بابا 
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! اصال یکی از اختالف يایی کٌ بابا ٍ عهَ رٍ از يو جدا کردى يهینٌ! خَنو رٍ حالل نی کنٌ
 .صالح نقابلش صاف ایستاد ٍ ارٍم سالم کرد. بٌ سهت صالح راى افتاد

 !راحت باش، نن نحل داداشو عصا قَرت دادى نیستو. سالم، خَش حالو نی بینهت-

. صالح لبخند کهرنگی زد کٌ دیدم چًرى ش صد ٍ يشتاد درجٌ با اٍن لبخند تغییر کرد
فًهیدم کٌ دارم بد نگاى نی کنو؛ پس سرم رٍ ! این یٌ لبخند ٍاقعی بَد، نٌ یٌ پَزخند

 .پایین انداختو

 .راحتو نهنَن -

 :عهَ سری تکَن داد ٍ با شَخ طبعی گفت

 ...فکر نی کردم دٍست پسـ! اصال بًت نهیاد بادیگارد باشی-

 :سریع پریدم ٍسط حرفش ٍ گفتو! یا خدا

 !عهَ خیل خب دیگٌ بریو، دلو ضعف کرد ٍاسٌ تابلَيات -

یٌ نگاى بٌ نن انداخت ٍ باز خَاست چیزی بٌ صالح بگٌ کٌ بازٍش رٍ گرفتو ٍ يهراى 
 .خَدم کشیدنش سهت تابلَيا

*** 

 (یاشا)

حَاسو بٌ اطراف بَد؛ البتٌ اگر . نحَ یٌ تابلَی خط خطی شدى بَد ٍ ٍل کن نبَد
 :يهَن طَر کٌ داشت ظاير نن رٍ از باال بٌ پایین آنالیز نی کرد پرسید! عهَش نی ذاشت

 ٍاسٌ این کارا خیلی جَنی، چندسالتٌ؟-
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با نالیهت در حالی کٌ بٌ دخترى نگاى نی کردم . با این سَاالش یاِد زیبا خانَم افتادم
 :جَاب دادم

 !سی ٍ یک، این کار سن خاصی ندارى-

ٌ ای رفت نگايش . خدا رٍ شکر دخترى از اٍن تابلَ دل کند ٍ سهت تابلَی نزخرف دیگ
ٌ ی نن بٌ پایین اٍند کٌ یًَ رٍ قسهت پایین کهربندم قفل شد دیگٌ . نجددا از باالتن

نتَنستو خَدم رٍ ندید بزنو، نرتیکٌ بٌ چی زل زدى بَد؟ ٍقتی نگاى نتعجبو رٍ دید آرٍم 
 :پرسید

 تَ زن نداری؟-

 :با حرص خیرى اش شدم ٍ گفتو

 .نٌ-

 :بعد یٌ چشهک زد ٍ گفت

ٌ ای؟ نَقتی؟ چیزی-  ... دٍست دختری؟ نعشَق

 :پَزخندی زدم ٍ گفتو

 !نن نٌ؛ ٍلی شها انگار ختو این کارایی -

ٌ ای باال انداخت ٍ با خندى گفت  :شَن

پسر پیغهبر کٌ نیستیو، تَی این سن ٍ نجردی یٌ جَری آدم رٍ ٍسَسٌ نی کنٌ، -
 !تفریحیٌ

 :سری تکَن دادم ٍ زیر لب گفتو

 !اگٌ تفریح اینٌ، ارزٍنی ايلش-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

پری| رنان عقرب ٍ پرٍانٌ  73  

 :با خندى گفت. خندید ٍ نحکو بٌ پشتو زد

نحض اطالع باید بگو کٌ چاخان ! آفرین! ازت خَشو نیاد پسر، آدم حسابی يستی-
ننو نٌ ايل این چیزام، نٌ با ايل این ! کردم، نن گَرم کجا بَد کٌ کفن داشتٌ باشو؟

کارا نی پرم؛ فقط نی خَاستو نطهئن بشو کٌ برادر زادى ام تحت نراقبت یٌ آدم قابل 
 !اطهینانٌ، آخٌ چًرى ات یکو غلط انداز بَد

 :با لبخند کهرنگی گفتو. ننو ازش خَشو اٍند! بعد با لبخند نگايو کرد، عجب آدنی بَد

 .نطهئن باش آقا کیَنرث بد کسی رٍ ٍاسٌ بٌ پای دخترش انتخاب نهی کنٌ-

 :صَرتش رٍ نتعجب کرد ٍ گفت

 .چٌ خَدشو قبَل دارى! نٌ بابا-

 :یٌ تار ابرٍم رٍ باال بردم ٍ با لبخند گفتو

 !حقیقتٌ-

 .کو آدم پیدا نیشٌ کٌ این قدر بٌ خَدش نطهئن باشٌ! دارى بیشتر ازت خَشو نیاد-

نگايش کهی . درست نی گفت، نن از بچگی یاد گرفتٌ بَدم کٌ بٌ خَدم اعتهاد کنو
 :با حسرت گفت. غهگین شد ٍ بٌ دخترى افتاد کٌ تابلَيا رٍ با لذت نگاى نی کرد

ٌ ی نقاشی نی تَنو ! از بچگی عاشق نقاشی يام بَدى؛ حتی بیشتر از نن- فقط بٌ بًَن
ٌ ی نن ٍ کیَنرث با يو اصال خَب نیست ٌ اش، . ببینهش؛ چَن رابط اٍن رٍحی

ننو کٌ سالی یک بار نیام ایران . ٍاسٌ يهین از يو جداییو! خلقیاتش کانال عکسٌ ننٌ
ٌ ی ينرنندا ... اٍن يو بٌ خاطر اٍل پریسا ٍ بعد يو این تابلَيایی کٌ بٌ رٍحی

 !نی چسبٌ
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ٌ شَن چشو  بٌ صَرتش با اٍن تٌ ریش قًَى ای ٍ چشو يای آبیش نگاى کردم، اینا يه
 !آبی  يستن

 .با صدای یٌ نرد از پشت سرنَن حالت چًرى اش رٍ سریع عَض کرد

 آقای نلکی زادى؟ نیشٌ تشریف بیارید؟-

 .سهت نرد برگشت

 .جانو؟ االن نیام خدنت تَن-

 :رٍ کرد بٌ نن ٍ گفت

 !فعال. نن برم، نی بینهت-

یٌ پسر کٌ از . بٌ سهت دخترى چشو چرخَندم. سری تکَن دادم ٍ بٌ رفتنش نگاى کردم
ٌ اش نی بارید کٌ بیشتر ايل تریاکٌ تا ايل نقاشی قشنگ رفتٌ بَد تَ نخ پریسا ! قیاف

دخترى يو کٌ اصال تَ . رفتو جلَ ٍ کنار دخترى ایستادم، طَری کٌ از دید پسرى خارج شد
 :نگايو بٌ نقاشی نانفًَم بَد کٌ گفت. نتعجب نگايو کرد! باغ نبَد

ٌ شَن يارنَنی قشنگی با يو دارن؛ نحل پاییزى! بٌ نظرت قشنگ نیست؟-  !این رنگا يه

برگشت طرفو ٍ با لبخند . يیچ کدٍم از این چیزایی کٌ نی گفت رٍ تَی نقاشی ندیدم
 :پرسید! نٌ بٌ نیو ساعت پیش کٌ شهشیر رٍ از رٍ بستٌ بَد، نٌ بٌ االن. نگام کرد

 نظرت چیٌ؟-

 :حقیقت رٍ گفتو

 !نظری راجع بٌ این خط خطی يا ندارم-

 .با حرص ٍ دلخَری نگام کرد
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 اینا کجاش خط خطیٌ؟! ٍاقعا کٌ-

خطَط دستو رٍ کٌ دید با . دستو رٍ بلند کردم ٍ با انگشت فرضی خط يا رٍ دنبال کردم
 :حرص گفت

 !نظرت رٍ نهی خَام، حداقل تَيین نکن! خیل خب بابا-

 :شنیدم کٌ زیر لب گفت. بعد با یٌ چشو غرى از کنارم رد شد

 !غَل بیابَنی اخهَ-

يهٌ از این . حیف کٌ حیف بَد!....حیف. اٍن لحظٌ دٍست داشتو با تابلَ یکیش کنو
حسابی . دخترى يو دیگٌ ٍل کن این خط خطی يا نبَد. نقاشی يا تعریف نی کردن

عهَی دخترى يو ير از گايی نی اٍند پیش نَن ٍ با برادرزادى اش کهی درد ! کفری بَدم
 !ٍ دل نی کرد ٍ دٍبارى نی رفت پیش نًهَناش

جای این کٌ دنبال ندرک ٍ سرنخی از فرخ ٍ انبارش باشو افتادم دنبال یٌ دختر ! يَف
ٌ ی بی خیال بٌ نانَریت يای طَالنی ٍ . اگر بٌ خاطر يادی نبَد عهرا اگٌ نی اٍندم! بچ

 .نفَذ بازیا عادت نداشتو

دستو رٍ تَی جیب . بٌ سهتش رفتو. داشت کفرم باال نی اٍند. يَا رٍ بٌ تاریکی بَد
ٌ يای کت سیايو کهی عقب رفت  :با صدای حرصی گفتو. شلَارم کردم کٌ لب

 خانَم نلکی زادى قصد برگشتن ندارید؟-

. اتفاقی چشهش دٍر کهرم افتاد ٍ يین آرٍنی کشید. برگشت ٍ با بی خیالی نگايو کرد
 :با صدای خفٌ ٍ نتعجبی گفت

 با خَدت اسلحٌ اٍردی؟! يی -
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 :خنحی بٌ چشهی نگرانش نگاى کردم ٍ گفتو

 !نکنٌ انتظار داری با چنگ ٍ دندٍن جلَی دشهناتَن ٍایسو؟-

 :با نگرانی تند تند گفت

 .خیل خب نخفی اش کن، نهی خَام کسی بفًهٌ با بادیگارد اٍندم-

 .کسی نهی فًهٌ؛ چَن نی خَایو برگردیو-

 .نی خَام بیشتر بهَنو....زٍدى کٌ-

 :بلند گفتو. رٍ کردم بٌ عهَش کٌ پشت نا بَد! فایدى نداشت

 .با اجازتَن! جناب نلکی زادى نا دیگٌ نی ریو، نی دٍنید کٌ-

 :نحهد رضا فًهید کٌ بٌ خاطر تاریکی يَا باید برگردیو ٍ سریع گفت

 !خداحافظ. پریسا شب بًت زنگ نی زنو عهَجَن. باشٌ نهنَن کٌ اٍندین -

ٌ ی کیفش رٍ گرفتو  پریسا با چشو يای نتعجب خَاست چیزی بگٌ نًلت ندادم ٍ دست
ٍقتی بٌ جای خلَتی رسیدیو سکَتش رٍ . ٍ دنبال خَدم کشَندنش سهت پارکینک

 :شکست ٍ با عصبانیت گفت

ٌ ی ! چتٌ تَ؟ کیفو رٍ ٍل کن- تَ حق نداری بگی کی باید بیام ٍ کی برم، نی فًهی؟ دفع
 !دیگٌ يو حق نداری با نن بیای

 .نحکو تر کشیدم کٌ کهی پرت شد جلَ ٍ سهتش چرخیدم

يَا دارى تاریک نیشٌ، تَی يَای تاریک راحت نی تَنن بًتَن حهلٌ ! گَش کن خانَم-
نن نسئَلیت حفاظت شها رٍ دارم؛ پس البد چیزی نی دٍنو کٌ نیگو کی بیای ٍ . کنن
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اگر اعتراضی دارین لطف کنید ! این کٌ کی باياتَنو بیاد رٍ پدرتَن تایید کردن. کی بری
ٌ ای بٌ يهرايی شها ندارم  نتَجٌ يستید؟. با پدرتَن صحبت کنید؛ ٍگرنٌ ننو عالق

انگار زیادى رٍی . يهین طَری ناراحت نگايو نی کرد. چشو ياش کو کو پر از اشک شد
 .صدای لرزٍنش رٍ شنیدم. با حرص دستو رٍ تَی نَيام کشیدم! کردم

 !نن سالی یٌ بار نیام بٌ این نهایشگاى کٌ اٍنو بٌ لطف تَ کَفتو شد-

االن کٌ خَب نگايش نی کنو . صداش رٍ باالتر برد ٍ با کیفش چند تا ضربٌ بٌ شکهو زد
ٌ قدر ضعیف ٍ رنگ پریدى ست  :با گریٌ ادانٌ داد! نی فًهو کٌ چ

ٌ تَن - نی دٍنی چیٌ؟ کاش يهَن دشهنای بابام نن رٍ ترٍر کنن تا بهیرم ٍ از شر يه
 .خالص شو

! نی گفتن دختريا زٍدرنجن؛ ٍلی نهی دٍنستو تا این حد. این رٍ کٌ گفت رفت سَار شد
با نکخ سَار . با تَجٌ بٌ سن ٍ جنسیتش تند برخَرد کردم. کهی عذاب ٍجدان گرفتو

لعنت بٌ نن . ندام اب بینی اش رٍ باال نی کشید ٍ داشت ارٍم گریٌ نی کرد. ناشین شدم
ٌ ی ضعیف دلداری ٍ . نحل یٌ بچٌ نچالٌ شدى بَد! کٌ عین ٍحشی پریدم بٌ این بچ
 :ننت کشی بلد نبَدم؛ پس فقط ارٍم گفتو

 !نعذرت نی خَام-

ٌ ی نتعجبش رٍ دیدم کٌ بًو زل زدى بَد کَتاى نگايش کردم ٍ بعد بٌ . تَ آیینٌ قیاف
با این گندی ! انگار غذا نهی خَرى. دخترى نسبت بٌ قدش الغر ٍ ضعیف بَد. جادى دادم

نهی دٍنو چرا دلو براش . کٌ نن زدم البد اٍن یٌ نحقال اشتًاش يو کَر شدى
 !نی سَخت، خیلی نحیف بَد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

پری| رنان عقرب ٍ پرٍانٌ  78  

صَرتشو نحل گچ بی رٍح بَد ٍ فقط نَک بینیش قرنز . تَ ایینٌ دٍبارى نگايش کردم
با صدای گرفتٌ؛ انا صلح آنیز . خیابَن رٍ دٍر زدم کٌ تعجب کرد. بَد؛ ٍلی گریٌ نهی کرد

 :گفت

 !فکر کنو داری برعکس نیری-

 :خَنسرد گفتو

 .نی خَام قبل از خَنٌ ببرم تَن بٌ یٌ رستَران...نی دٍنو-

کهی بعد خَدش رٍ جهع . از بس تعجب کردى بَد کٌ دیگٌ شک داشتو نفس بکشٌ
 :کردٍ با پَزخند گفت

ٍ ن ٍقت ٍاسٌ چی باید با شها بیام؟! يٌ-  !ا

 :دستی رٍ کشیدم ٍ عادی جَاب دادم. کنار رستَران نگین ٍایستادم

 !چَن باید بیای-

 :اخو کرد ٍ گفت

 .نهیام، گرسنٌ يو نیستو! نهی خَام-

ٍاسٌ این کٌ دٍبارى سگ نشو ٍ نپرم بًش بی حرف پیادى شدم؛ فقط قصدم این بَد کٌ 
بٌ ! این عذاب ٍجدان رٍ کهی خفٌ کنو کٌ عین خَرى از چند دقیقٌ پیش افتاد بٌ جَنو

 :بعد از دٍ بَق جَاب داد. ناشین تکیٌ کردم ٍ شهار ى ی کیَنرث رٍ گرفتو

 بلٌ صالح؟ کاری داری؟-

 .غرض از نزاحهت خَاستو راجع بٌ دخترتَن صحبت کنو. سالم-

 :با نگرانی گفت
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 چیزی شدى؟ پریسا کجاست؟-

 .چیزی نشدى، پیش نن يستن-

ٌ ی چشو بٌ دخترى نگاى کردم کٌ خَنش رٍ خَن نی خَرد  :ادانٌ دادم. از گَش

نی خَاستو اگٌ نهکنٌ بًو اختیارى تام ! راستش دخترتَن کهی لجبازٍ لجَج يستن-
 .بدین تا راحت تر کنترلشَن کنو؛ ٍلی خیال تَن راحت باشٌ، باعخ ازارشَن نهیشو

 :آرٍم گفت! داشت فکر نی کرد. کهی سکَت شد

 .بسیار خب؛ ٍلی حدت رٍ رعایت کن. لجَجٌ نی دٍنو-

ٌ ی لبو نشست  .پَزخندی گَش

 .حتها قربان-

 !نراقبش باش-

 .چشو-

. بٌ سهتش برگشتو. حاال دیگٌ الزم بٌ تَضیحات اضافٌ نیست. گَشی رٍ قطع کردم
يو چین رٍش رٍ برگردٍند کٌ انگار نن . داشت با اخو نگام نی کرد ٍ رٍش رٍ برگردٍند

در رٍ باز کردم ٍ با بی تفاٍتی ٍ آرٍم، طَری کٌ بازم آبغَرى ! عاشق سیریشش يستو
 :نگیرى گفتو

 .زیاد نهی نَنیو. خانَم نلکی زادى لطفا تشریف بیارید پایین-

 :با تخسی گفت

 .این کاريا الزم نیست! اگٌ نی خَای نعذرت خَايی کنی بخشیدنت-
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کهی بٌ سهتش خو شدم ٍ در حالی کٌ ارنجو رٍ رٍی در ناشین تکیٌ دادم ! این رٍ! يٌ
 :گفتو

کی از شها نعذرت خَايی کرد خانَم؟ حاال تا بٌ زٍر نتَصل نشدم خَدتَن بفرنایید -
 .پیادى شین

 :چشهاش از شدت تعجب باز شد ٍ گفت

 بٌ چٌ حقی نی خَای نن رٍ بٌ زٍر ببری؟ نگٌ تَ کی يستی؟-

نی دٍنستو کٌ باید آرٍم تر اٍن بد رفتاریو رٍ . یٌ نفس عهیق کشیدم کٌ خَنسرد باشو
ٌ ی ناز کشیدن يو نداشتو؛ چَن اصال با خلق خَی ! جبران کنو؛ انا بلد نبَدم حَصل

 .دختر جهاعت آشنایی نداشتو ٍ ندارم

ببینید نن از پدرتَن اختیار تام گرفتو تا بتَنو کنترل تَن کنو؛ البتٌ اینو تقصیر خَدتَنٌ -
بٌ ير حال نن االن این اجازى رٍ دارم کٌ شها رٍ بٌ زٍر پیادى کنو کٌ این ! کٌ لجبازین

خیلی بدى؛ چَن يهین طَر کٌ دارین نی بینین نردم زیادی این جا رفت ٍ آند نی کنن؛ 
 .ٍاسٌ خاطر خَدتَن نیگو! ٍاسٌ نن فرقی نهی کنٌ

دندٍنش رٍ حسابی . با حرص یٌ نگاى بٌ پیادى رٍی شلَغ ٍ بعد یٌ نگاى بٌ نن انداخت
نن يو با . نحکو کیفش رٍ گرفت ٍ پایین اٍند. از حرص رٍ يو قفل کردى بَد

 .خَنسردی در رٍ بستو

*** 

 (پریسا)

ٌ يای رستَران ایستادم ٍ فقط حرص نی خَردم آخٌ این کارش چٌ نعنی نیدى؟ . کنار پل
دیگٌ يَا داشت تاریک . اصال این کارا عادی بٌ نظر نهی رسٌ. کو کو دارم ازش نی ترسو
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قفل نرکزی ناشین رٍ زد ٍ سهتو . نیشد؛ ٍلی يو چنان خیابَن شلَغ ٍ پر تردد بَد
 :ارٍم گفت. نگايش نکردم. اٍند

 .بفرنایید-

حاال بیام با . حَصلٌ خَردن يیچی رٍ نداشتو. بعد در رٍ برام نگٌ داشت، داخل رفتو
 !اٍن غذا بخَرم؟ نٌ

ٍسط رستَران ایستادم کٌ خَدش رفت سهت یٌ نیز ٍ . خیلی نعذبو، نهی تَنو
نشستو ٍ کیفو رٍ گذاشتو رٍی صندلی کنارم ٍ بٌ . صندلیش رٍ برام عقب کشید

 .رستَران نگاى کردم

رستَران رٍ يو بَی کباب برداشتٌ . اکحر نیزا يو پر بَدن از نشتری! ظايرا کبابی بَد
 .بَد؛ ٍلی اصال اشتًای نن رٍ تحریک نکرد

صالح کجا رفت؟ سرم رٍ برگردٍندم تا پشتو رٍ ببینو کٌ یًَ صندلی رٍبٌ رٍم تکَن 
 .خَرد ٍ ترسیدم

 !چیزی نیست، ننو: صالح

ٍاقعا چرا این جام؟ . با دستام نشغَل بازی شدم! عین جن نی نَنٌ. نفسو رٍ ٍل کردم
 .گرسنو کٌ نیست

چرا نن . حسابی تَی فکر بَد. چشهش بٌ نهکدٍن ٍسط نیز بَد. بٌ صالح نگاى کردم
ٌ ش نگايش رٍ از نیزگرفت ٍ بٌ ! رٍ اٍردى این جا؟ اٍن يو بعد از اٍن رفتار پرخاشگران

ٌ طَر جلَش غذا بخَرم؟ رٍم نهیشٌ. اطراف داد گارسَن اٍند ٍ یٌ دیس ! خدایا نن چ
! خیلی زیاد بَدن. پر از کباب يای نختلف ٍ گَجٌ ٍ دٍ تا بشقاب پر برنج ٍ نخلفات اٍرد

 :بشقاب رٍ جلَی نن نیزٍن کرد ٍ گفت
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 .شرٍع کنین -

حاال کٌ باياش اٍندم نهی خَاستو کٌ دلش رٍ بشکنو ٍ . با یٌ تشکر آرٍم نشغَل شدم
ير از گايی بٌ صالح زیر چشهی . نخَرم، سعی کردم کهی از غذا بخَرم تا ناراحت نشٌ

چند قاشق ! چٌ اشتًایی يو داشت. بی خیاِل نن داشت با ٍلع نی خَرد. نگاى نی کردم
ٌ ام نبَد. خَردم ٍ بشقاب رٍ عقب کشیدم  :گفتو! اصال گرسن

 .نهنَن سیر شدم-

با اخو یٌ نگاى بٌ بشقاب کرد ٍ بعد نگايش ٍ بٌ نن . خَدش برنجش رٍ تهَم کردى بَد
 :داد ٍ گفت

 .ينَز کٌ نخَردی -

دست بٌ سینٌ با اخو ٍحشتناکی کٌ . بعد دٍر لبش رٍ پاک کرد ٍ بٌ صندلیش تکیٌ داد
 :نن رٍ نی ترسَند گفت

 .تا تهَش نکنی نهی ریو -

 :نن يو اخو کردم ٍ گفتو

ٌ قدر - آدم ٍقتی کسی رٍ ٍاسٌ غذا نًهَن نی کنٌ، باالی سرش نهی ایستٌ ٍ بگٌ کٌ چ
ٌ قدر نخَر  !بخَر، چ

 :پَزخندی زد ٍ گفت

ٌ ی ننٌ کٌ حَاسو بٌ اٍضاع ٍ احَال ! نًهَن؟ نن شها رٍ نًهَن نکردم- این جزٍ ٍظیف
 !شها باشٌ؛ چَن اگٌ نیو کیلَ این ٍر اٍن ٍر شین باباتَن نن رٍ نَاخذى نی کنٌ



 

www.lovelyboy.blog.ir 

پری| رنان عقرب ٍ پرٍانٌ  83  

خَاستو ! بادیگاردا بٌ احَال طرف چی کار دارن؟ یعنی تا این حد؟ عجیبٌ! تعجب کردم
بگو اگٌ تَ این قدر بد خلقی نکنی نن احَالو خَبٌ؛ انا چنان اخو کردى بَد کٌ ترسیدم 

! النصب اختیار تام يو از بابای ادم فرٍش نن گرفتٌ بَد. بعدش بزنٌ گردنو رٍ بشکنٌ
. با حرص دٍبارى قاشق ٍ چنگال رٍ برداشتو کٌ خو شد سهتو ٍ چنگال رٍ ازم گرفت

 .نتعجب نگايش کردم

 !این طَری اشتًات کَر نیشٌ، راحت باش! الزم نیست جلَی نن رسهی غذا بخَری -

 :بعد زیر لب آرٍم با خَدش گفت

 .يهین فس دادن يا اشتًای ادم رٍ کَر نی کنٌ-

ٌ طَری بخَرم؟ شرٍع کردم! چٌ صهیهی شد یًَ ير قاشق کٌ تَ دينو نی ذاشتو . حاال چ
. ير از گايی با انگشت غذام رٍ تَی قاشق نرتب نی کردم. تا نَک دناغو برنج نی رفت

ٌ يا شدى بَدم  .اشتًام بیشتر شدى بَد! جالب بَد. عین بچ

ٌ ام، نَک بینی ام، . عین التا غذا نی خَردم. ناست رٍ باز کردم ٍ ازش خَردم دستام، چَن
 .داشتو ننفجر نی شدم! خالصٌ حهام الزم شدم

بدٍن اخو ٍ با یٌ رد . نستاصل نگايش کردم. ينَز سٌ چًار قاشقی تٌ ظرفو نَندى بَد
بدنو سست . کهرنگ نحل يهَن لبخندی کٌ تَ نهایشگاى بٌ عهَ زد داشت نگايو نی کرد

 :با ير بدبختی بَد گفتو! شد، یًَ گرنو شد، چٌ جذاب شدى بَد با اٍن لبخندش

 !نهی تَنو...دیگٌ-

. فکر کنو ٍضعو خیلی خراب بَدى. یٌ دستهال برداشت ٍ دستو داد. چشو از نن گرفت
 :دستهال رٍ گرفتو کٌ گفت

 !ٍاسٌ شرٍع خَبٌ...اشکال ندارى-
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 :نتعجب گفتو

 شرٍع چی؟-

 .دٍبارى رفت تَی الک صالح اعصاب خَرد کن

 .ير چند رٍز یک بار نیارنت این جا-

 !یا خدا

 نیشٌ بپرسو چرا؟-

 .نٌ-

 .ٍلی تا نگی دیگٌ نهیام-

کیفو ٍ چنگ زدم ٍ . پَل رٍ رٍی نیز گذاشت ٍ بٌ سهت در رفت. سکَت کرد ٍ بلند شد
 .دنبالش افتادم

 !پرسیدم چرا؟-

 :در رٍ باز کرد ٍ خنحی گفت

 .قبال دلیلش رٍ بًتَن گفتو. چرا ندارى -

با . آرى گفتٌ؛ انا بٌ نظرم جَاب ٍ دلیلش خیلی عجیبٌ! بازم رفت تَی حالت غریبٌ
 .تعجب ٍ نشکَک از کنارش رد شدم

راستش اٍلین باری بَد کٌ با اشتًا . دیگٌ نخالفت نکردم کٌ نبادا نظرش عَض شٌ
نهی دٍنو؛ انا ير . شاید کبابشَن رٍ یٌ جَر خاص درست نی کنن. این يهٌ غذا خَردم

 !چی کٌ بَد بًو چسبید؛ حتی با ٍجَد صالح
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در . ناشین رٍ رٍشن کرد. صالح يو اٍند ٍ سَار شد. با یٌ لبخند نانحسَسی سَار شدم
 :حالی کٌ داشت دستی رٍ نی خَابَند بًش گفتو

 .نهنَن خیلی چسبید-

 :نعهَلی جَاب داد

 !خَايش نی کنو، نَش جان-

اصال احساس نی کنو . طَری گفت کٌ انگار تشکر کردن یا نکردن نن براش نًو نبَد
 .دیگٌ تا خَنٌ حرفی نزدم! این رستَران بردنش بٌ خاطر نن نبَد

ٌ ی حیاط پارک کرد  .پیادى شدیو، کهی نکخ کردم. ناشین رٍ گَش

 .شب بٌ خیر صالح-

 :سرش رٍ آرٍم تکَن داد ٍ بدٍن نگاى کردن بٌ نن جَاب داد

 .شب تَن بٌ خیر-

نهی دٍنو چرا دٍست دارم رفتارش . بٌ رفتنش نگاى کردم. رايش رٍ بٌ سهت باغ کج کرد
ٌ تر . عجیب بَد. ٍلی انگار اٍن دٍست نداشت! بايام بًتر بشٌ؛ نحل سعید، یکو دٍستان

نن کٌ اصال دٍست نداشتو پسری بًو تَجٌ کنٌ این بار ٍاقعا دٍست دارم این نرد کهی 
 .بايام صهیهی تر بشٌ

. تَی سالن بٌ ساعت نگاى کردم، ساعت حَالی يشت بَد. با یٌ آى کشدار رفتو داخل
 :ٍقتی دیدم کسی نیست، بلند گفتو

 .سالم ننٌ جَن-

 :ننٌ با لبخند گفت. داشت نیز رٍ ٍاسٌ شام نی چید
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 .تَ زٍدتر بخَر کٌ گشنتٌ. بیا شام، بابات کهی دیر برنی گردى! سالم عزیزم-

نطهئنو تَی نعدى ام بٌ اندازى ی یٌ . اسو شام نحل ناقَس کلیسا تَی گَشو اکَ شد
 :عقب رفتو ٍ نظلَنانٌ گفتو! اینچ يو جا ندارم ٍاسٌ غذا

ٌ ام نیست، االن یٌ قابلهٌ غذا خَردم! نٌ نٌ-  !نهنَن. نیرم باال. اصال گرسن

 .بی نعطلی دٍیدم باال

 !چرا در رفتی؟! ٍا -

ٌ ش حس نی کردم یکی نی خَاد بٌ زٍر بًو غذا . رفتو تَ اتاق ٍ نفسو رٍ بیرٍن دادم يه
 !آخیش. لباسای بیرٍن رٍ در اٍردم ٍ رٍی تخت دراز کشیدم. بدى

ٌ ی  دستو ٍ رٍ شکهو گذاشتو ٍ بٌ صالح فکر کردم؛ یعنی ٍاقعا قصدش سالنتی ٍ تغذی
 .نن بَد؟ چرا یٌ جَریٌ؟ با این کٌ اخالقش گندى؛ ٍلی نحل اينربا ادم رٍ جذب نی کنٌ

باخَدم گفتو کٌ بعدا راجع بٌ خَدش ازش بپرسو؛ ٍگرنٌ از ! خیلی راجع بًش کنجکاٍم
ٌ ی بعد یٌ . با خیال راحت چشهو رٍ رٍی يو گذاشتو! فضَلی دق نی کنو چند جانی

صدايایی از پایین بٌ گَشو خَرد کٌ فًهیدم بابا اٍندى ٍ دیگٌ چیزی نفًهیدم ٍخَابو 
 .برد

*** 

ير کی از ! خَاب دیدم کٌ ٍسط نبرد سانَرایی يا ٍ لشکر لین چانو. خَاب عجیبی بَد
نن يو یٌ شهشیر تَی دستو بَد ٍ با اٍن زرى سانَرایی . یٌ طرف داشت حهلٌ نی کرد

رفتو بین شَن ٍ شانسی شهشیر رٍ تَ يَا تکَن نی دادم ٍ در عین تعجب بٌ ير کی کٌ 
! ٍاسٌ خَدم خیلی کیف کردم، چٌ حالی نی داد. نی خَرد چند نتر تَ يَا پرتاب نیشد
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ٌ يای چَبی . احساس نی کردم کٌ خیلی قَی ام یًَ یٌ صدای آشنا از رٍی پشت بَم خَن
ٌ ام رٍ جلب کرد  :بلند داد زد! این کٌ ننٌ زیبا بَد. تَج

 !پریسا؟ دخترم قرارى نًهَن بیاد، پاشَ-

 :دٍبارى داد زد! نًهَن؟ اٍن يو ٍسط این جنگ؟ نن دستو بندى

 .پاشَ دیگٌ دخترم، االن يهایَن خان نیاد -

بٌ طَر ناگًانی نیدٍن جنگ ٍ جنگجَيا از جلَی چشهو حذف شد ٍ انگار از چند الیٌ 
نن کی ام؟ کجام؟ لینچان . عین چی از جا بلند شدم. بیرٍن اٍندم ٍ از جا پریدم

 کجاست؟ چٌ خبر شدى؟

داشت نانتَ ٍ شالو رٍ . قلبو داشت نی اٍند تَی دينو کٌ ننٌ زیبا رٍ ٍسط اتاق دیدم
! يَف! یعنی یٌ ساعت خَابیدى بَدم. بٌ ساعت نگاى کردم، نٌ بَد. جهع ٍ جَر نی کرد

 :ننٌ صاف ایستاد ٍ نتعجب گفت

 .دختر اخٌ االن ٍقت خَابٌ؟ پاشَ کٌ االن نًهَن نیاد! ٍا-

 :بی حال گفتو

 .کی نی خَاد بیاد؟ نا کٌ با يرچی فانیل داشتیو، بايانَن قطع رابطٌ کردى -

 :دستی رٍی نیز آرایشو کشید ٍ گفت

 .آقا يهایَنٌ-

ننٌ . نرد خَبی بَد. عهَ يهایَن يهکار بابا بَد ٍ سٌ چًار بار دیگٌ يو اٍندى بَد! آيا
آخٌ لینچان ! از اتاق بیرٍن رفت، با خَدم فکر کردم کٌ خَاب چی نی دیدم؟ آيا لینچان
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ٌ ی  چی بَد دیگٌ؟ از دست بابا سالی یٌ بار تلَیزیَن رٍ رٍشن نی کنٌ ، اٍنو بٌ بًان
 !رٍی ننو تاجیر گذاشتٌ. سریال جنگجَیان کَيستان

. پاشدم دست ٍ صَرتو رٍ شستو ٍ با چشهای نیهٌ بازم نشغَل انادى کردن خَدم شدم
با یٌ کت ٍ دانن تنگ سبز ٍ نشکی کٌ زیرش یٌ ساپَرت نازک پَشیدى بَدم پایین 

بابا رٍی نبل نشستٌ بَد ٍ از حرکات سریع پاش کٌ بٌ زنین نیزد فًهیدم . رفتو
 .عصبانیٌ

 .سالم-

 .بابا برگشت ٍ نگايو کرد

 .سالم دخترم:بابا

ننو با پرى ی . بین نَن سکَت شد. خیلی سر سنگین رفتو ٍ رٍی نبل کنارش نشستو
 .شالو بازی نی کردم

ٌ ی نن ٍ بابا دیگٌ نحل قبال صهیهی نیست، این ٍاسٌ يردٍنَن سختٌ ! دٍ سالٌ کٌ رابط
 :بابا سعی کرد این سکَت ٍ بشکنٌ ٍ با لبخند نصنَعی گفت

 چٌ خبر؟ نهایشگاى خَش گذشت؟...خب-

 :با لبخند جَاب دادم

 .عهَ يو سالم رسَند. خیلی خَب بَد...ارى-

کهی جلَ . بابا سری تکَن داد کٌ با صدای قدم يایی از رايرٍ نگاى نَن بٌ صالح خَرد
 :با چًرى ی جدی بٌ پدرم گفت. نَياش نهدار بَد، شاید حهَم رفتٌ. اٍند

 .قربان نًهَناتَن يهین االن رسیدن-
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 :بابا از جاش بلند شد ٍ کتش رٍ نرتب کرد؛ سپس آرٍم بٌ صالح گفت

 . تَ يهین جا تَی سالن بهَن-

 !چشو-

ير . بابا بٌ سهت خرٍجی رفت ٍ صالح اٍل پذیرایی درست دٍ نتر دٍرتر از نن ایستاد
ٌ قدر کٌ نگايش کردم نگايو نکرد ٍقتی سر پستش بَد دیگٌ يیچ کی رٍ . چ

 !اخو کردى بَد بدجَر. نهی شناخت

 !بٌ جای زل زدن بٌ نن یٌ نگايی بٌ خَدت بنداز-

 :نتعجب ابرٍيام رٍ دادم باال ٍ گفتو

 چرا؟-

حاال فقط نیو رخش . برگشت یٌ نیو نگايی بٌ لباسام کرد ٍ دٍبارى رٍش رٍ برگردٍند
یٌ نگاى بٌ خَدم انداختو کٌ دیدم ٍقتی پام رٍ رٍی پا انداختو داننو کهی . نعلَم بَد

سرخ شدم ٍ سریع پام رٍ انداختو ٍ آرٍم ٍ ! باال رفتٌ ٍ باالتر از رٍنو يو نشخص شدى
سعی کردم خَدم رٍ . از خجالت لبو رٍ گاز گرفتو. یَاشکی داننو رٍ پایین کشیدم

 :بی خیال ٍ نشَن بدم تا از خجالت زدگی ام خَشحال نشٌ ٍ گفتو

اگرم دیدى باشیش نی فًهی کٌ نزدیک بٌ شصت ٍ یک ! دٍست بابانٌ غریبٌ نیست-
 .سالشٌ

 :بدٍن این کٌ برگردى ٍ نگايو کنٌ گفت

 .ارى؛ ٍلی تنًا نیَندى: صالح

 .تا خَاستو ازش بپرسو کی باياشٌ پدرم ٍ ٍ عهَ يهایَن ٍ یٌ پسر دیگٌ داخل شدن
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عهَ يهایَن نن رٍ دید ٍ با لبخند . از جام بلند شدم ٍ با یٌ لبخند سهت شَن رفتو
 .بايام دست داد

 خَبی دخترم؟! بٌ بٌ سالم پرنسس خانَم-

 سالم عهَجان نهنَن شها بًترین؟-

 :چشهاش رٍ کَتاى بست ٍ گفت

 .حاال کٌ پرنسس خانَم رٍ دیدم بًترم-

ٌ ی . لبخندی بٌ لحن نًربَنش زدم عهَ يهایَن نسبت بٌ ظايرش خیلی رٍحی
یٌ پسر . حاال اٍن پسرٍ کانل دیدم. ارٍم یٌ ناشااهلل گفت ٍ کنار رفت. جٍَن تری داشت

با لبخند کجی اٍند ٍ ! با نَی دم اسبی نسبتا بلند ٍ چشای نشکی ٍ پَست رٍشن
 .دستش رٍ سهتو دراز کرد

 .از دیدنت خَش حالو. سالم پریسا خانَم، نن رانینو-

با این کٌ عادت نداشتو با نردای غریبٌ دست بدم؛ ٍلی خب دٍست نداشتو ضایعش 
 .با یٌ لبخند نلیح باياش دست دادم. کنو

 .ننو يهین طَر، خَش  اٍندین. سالم-

تا . ننو رفتو پیش بابا نشستو. با لبخند سری تکَن داد ٍ رفت ٍ کنار پدرش نشست
. بًش نی خَرد بیست يفت، بیست ٍ يشت سالش باشٌ. حاال پسرش رٍ ندیدى بَدم

اصال نهی دٍنستو کٌ عهَ يهایَن یٌ . یٌ کت اسپرت قًَى ای ٍ شلَار کرم بٌ تن داشت
يهچین پسری دارى، آخٌ خَدش خیلی نردتر از پسرش نشَن نی داد ٍ پسرى کهی 

 !جلف  بَد
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ٌ ی صد کلَیی رٍی بدنهٌ . برگشتو کٌ چشهو بٌ صالح خَرد. یٌ لحظٌ حس کردم یٌ ٍزن
ٌ رٍ خیرى شد ننو رٍم رٍ . داشت نگايو نی کرد؛ ٍلی زٍد چشهش رٍ ازم گرفت ٍ بٌ رٍب

 !عجب نگاى سنگینی داشت. سهت نًهَنا برگردٍندم

این قدر حضَرش برام . چرا این قدر بدعنقٌ؟ ای کاش جای صالح سعید این جا بَد
 !سنگینٌ کٌ نفسو بند نیاد

کیَنرث چرا ير ٍقت نیای دیدنو پریسا رٍ با خَدت نهیاری؟ اخرین باری کٌ دیدى -
 !دلو براش تنگ شدى بَد. بَدنش دٍ ناى پیش بَد

 :لبخندی زدم ٍ پدر گفت

ٌ ای بٌ نسائل کاری نن ندارى ٍ تا حد انکان ازش دٍرى! لطف داری -  .پریسا خیلی عالق

نن کٌ دارم خَدم رٍ نی کشو تا بفًهو کار بابا چیٌ، ! بابا چٌ درٍغ شاخ داری گفت
ٌ ای بٌ نسائل کاری نن ندارى ٌ يا ! اٍن ٍقت نیگٌ عالق عهَ نگايی بٌ نن کرد ٍ نحل بچ

 :ازم پرسید

 آرى عهَ جَن؟ از شغل بابا راضی نیستی؟-

خَاستو بگو کٌ نن اصال نهی دٍنو شغلش چیٌ؛ ٍلی با شنیدن نفس عهیق ٍ عصبی بابا 
 .نظرم عَض شد

ٌ ای بٌ نسائل کاری پدرم ندارم-  .نٌ راستش عالق

 !کٌ این طَر: يهایَن

ٌ ی پسر جلفش کشید ٍ با غرٍر گفت  :دستی بٌ شَن

 .نی خَام چند سالٌ دیگٌ جای خَدم بنشَنهش. ٍلی رانین خیلی عالقٌ دارى-
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 :بابا تعجب کرد ٍ گفت. یٌ لبخند نصنَعی بٌ پسرش زدم

 !جدا؟ ٍلی ٍاسٌ این کار خیلی جَنٌ-

ٌ ی خَدش يو يست. درستٌ؛ ٍلی یادش نیدم-  .این خَاست

ٌ قدر نسخرى ٍ  بابا یٌ پَزخند نحَ زد؛ فقط خدا نی دٍنست بححایی کٌ بین شَن بَد چ
ٌ زیبا چایی آٍرد ٍ چایی نَن رٍ خَردیو بابا ٍ عهَ يهایَن ! بی خَد بَد بعد این کٌ نن

 .رفتن تَی اتاق کار بابا

ٌ زیبا نیَى رٍ اٍرد ٍ بٌ رانین تعارف کرد. نن ٍ رانین ٍ البتٌ صالح تَ سالن نَندیو . نن
دٍست داشتو حداقل با اٍن حرف . نگايو بٌ صالح کٌ يهچنان خیرى ی دیَار بَد خَرد

 .بزنو؛ ٍلی خب يیچ ٍقت از خَدش نًربَنیت یا صهیهیت نشَن نهی داد

ٌ تَن چیٌ؟-  پریسا خانَم نیشٌ بپرسو رشت

 :آرٍم جَاب دادم

 نیکرٍبیَلَژی، شها چطَر؟-

 : با یٌ لبخند کج گفت

 !راستش زیاد برام فرقی نهی کنٌ؛ فقط دنبال ندرکش بَدم. نن حسابداری خَندم-

 .شها ایندى ی شغلی تَن رٍ از قبل تعیین کردین! خب نشخصٌ-

 :خندید

ٌ ای بٌ شغل ! درستٌ- خیلی دٍست داشتو در آیندى با يو يهکار باشیو؛ انا انگار شها عالق
 .پدرت نداری

 :دٍست نداشتو باياش حرف بزنو بٌ يهین خاطر خیلی نختصر گفتو
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ٌ ای ندارم-  .آرى عالق

نهی دٍنو داشت پرتقال ! يهکاری بخَرى تَی سرت با اٍن چشای يیزت! يهکار؟! يٌ
 !نی خَرد یا نن رٍ

 خستٌ نهیشی؟! خیلی کو حرفی-

این بار بدٍن لبخند ٍ . طَری حرف نی زنٌ انگار چند سالٌ نن رٍ نی شناسٌ! عجبا
 :نالیهت گفتو

 .نن ترجیح نیدم بیشتر گَش بدم تا این کٌ حرف بزنو-

 :لبخند عجیبی زد ٍ گفت

عکس شها، نن خیلی دٍست دارم صحبت کنو ٍ يهین طَر یٌ کسی رٍ داشتٌ باشو کٌ -
 .یٌ گَش شنَا ٍاسٌ حرف يام داشتٌ باشٌ

با . نشغَل خَردن سیبو شدم ٍ دیگٌ نحلش ندادم! بٌ درک کٌ دٍست داری! چندش
این طرز نگايی کٌ پسرى داشت با خَدم گفتو کاش یٌ دانن بلندتر نی پَشیدم، داشت 

ٌ طَر خستٌ نهیشد؟ . یٌ نگاى بٌ صالح انداختو. کاش زٍدتر برن! نعذبو نی کرد چ
 !يو چنان جدی ٍ صاف ایستادى بَد، خیلی داشت دقت نی کرد؛ انا نهی دٍنو بٌ چی

نهی دٍنو چی گفتٌ بَدن کٌ دیگٌ . بابا ٍ يهایَن ير دٍ جدی با کهی اخو پایین اٍندن
از دست اٍن ! اخیش. کهی نَندن ٍ بعد رفتن. اٍن شَق ٍ نشاط اٍلیٌ رٍ نداشتن

بابا کتش رٍ در آٍرد ٍ آرٍم . دیگٌ داشتو از خستگی نی نردم! ایکبیری  يو راحت شدم
 :گفت

 .برٍ استراحت کن، شب بٌ خیر-
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ساپَرتو رٍ درآٍردم؛ ٍلی يهین کٌ . با یٌ خهیازى شب بٌ خیر گفتو ٍ رفتو سهت اتاقو
ٌ ام ٍ نهی تَنو؛ پس  ٌ ی لباسام رٍ عَض کنو حس کردم خیلی خست خَاستو دانن ٍ بقی

 .با يهَن لباسا ٍلَ شدم

ٌ ی نن رٍش طراحی شدى بَد نگاى کردم یٌ پرٍانٌ . بٌ سقف اتاقو کٌ یٌ پرٍانٌ بٌ سلیق
با دیدنش سرشار ! با دٍ بال بٌ رنگ يای صَرتی ٍ آبی کهرنگ، با بال يای کشیدى ٍ زیبا

خیلی پرٍانٌ دٍست داشتو؛ ٍلی يیچ ٍقت حاضر نبَدم خشک . از ارانش نی شدم
 .شدى اش رٍ تَی اتاقو داشتٌ باشو

ٌ يا ! یٌ غو قدیهی دٍبارى قلبو رٍ اسیر کرد. بٌ پًلَ خَابیدم ٍ بٌ پنجرى نگاى کردم پرٍان
 .باید آزاد باشن

*** 

 (یاشا)

 :زنزنٌ کرد. بعد از رفتن يهایَن ٍ پسر دخترنهاش کیَنرث رٍ نبل ٍلَ شد

 !لعنتی-

اٍن شنَدی کٌ نخفیانٌ تَی اتاق کارش جاسازی کردم يهٌ . نی دٍنستو دردش چیٌ
ٌ ام . چیز رٍ برام رٍشن کرد ٍقتی رفتن تَی اتاق سراپا گَش شدم ٍ يهٌ رٍ بٌ حافظ

 :يهایَن کٌ انگار از طرف اٍن کفتار پیر اٍندى بَد، بحخ رٍ شرٍع کرد. سپردم

این کٌ نی خَای . فرخ از بابت کانیَن قبلی کٌ افتاد تَی درى ينَز يو خیلی ناراحتٌ-
 ...نن رٍ فرستاد کٌ دٍبارى درخَاستش رٍ برات بگو. بکشی کنار بدتر بًهش ریختٌ

ٌ ی حرفش شد  :صدای عصبی کیَنرث نانع از ادان
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نن کٌ گفتو خسارت اٍن کانیَن رٍ نی پردازم؛ فقط کهی دیر ! نی دٍنو، الزم نیست بگی-
بگَ دٍر نن ٍ دخترم رٍ خط بکشٌ؛ . دیگٌ نهی خَام این کار رٍ انجام بدم! یا زٍد دارى

 .ٍگرنٌ بد نی بینٌ

 !داشت فرخ رٍ تًدید نی کرد؟ جالبٌ! اٍى، چٌ شجاع

تَی دٍ سال تَنستی ! نهی تَنی با فرخ در بیفتی! تَ فکر کردی بٌ يهین راحتیٌ؟...تَ -
خَدت رٍ بًش نزدیک کنی ٍ این اعتهاد رٍ ایجاد کنی حاال نی خَای گند بزنی بٌ يهٌ 

! چیز؟ باٍر کن فرخ تا حاال این قدر نراعات کسی رٍ نکردى کٌ دارى نراعات تَ رٍ نی کنٌ
این چیزیٌ کٌ . نطهئنو اگٌ این کانیَن رٍ بٌ سالنت رد کنی بًت پاداش خَبی نیدى

 !خَدش گفتٌ

 !نراعات؟ فرخ از اٍن رٍز تا االن شرٍع کردى بٌ آزار ٍ اذیت دخترم! يٌ-

 :يهایَن با حرص ٍ ناراحتی گفت

اٍن فکر کردى کٌ نی خَای از باندش بیرٍن بری، اٍن يو این رٍ ! کیَنرث، نادٍن -
ٌ   ای سرتَن نیاٍردى. نهی خَاد اگٌ نی خَای زندى . برٍ خدا رٍ شکر کن کٌ بالی دیگ

 .بهَنین تنًا چارى اش کنار اٍندن با فرخٌ

 :کیَنرث با ناچاری ٍ صدای آرٍم گفت

ٌ ای ٍلو نهی کنٌ. نهی دٍنو چیکار کنو-  .باید فکر کنو. عذاب ٍجدان لحظ

ٌ ی بعد یٌ نًهَنی برگزار نی کنٌ - تصهیهت رٍ اٍن جا بٌ خَدش بگَ؛ در . باشٌ، يفت
طفلک رٍ از عالو ٍ آدم بریدی، بذار بیاد با ! ضهن دخترت رٍ يو بیار تا کهی سرگرم شٌ

 !تَ نًهَنی يهٌ در صلحن. چند نفر اشنا شٌ ٍ از این پیلٌ بیرٍن بیاد

ٌ طَری تَی رٍش نگاى کنو؟. نهکنٌ بفًهٌ کٌ دارم چیکار نی کنو - ٍ قت چ  !اٍن 
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 !فکر کنو دیگٌ ٍقتشٌ کٌ بدٍنٌ -

ٌ ی حرف ياشَن بٌ دردم نهی خَرد بٌ کیَنرث . نن يو باید بٌ اٍن نًهَنی نی رفتو. بقی
نکحی کرد ٍ . از رٍی نبل بلند شد ٍ از کنارم رد شد ٍ خَاست بٌ اتاقش برى. نگاى کردم

ٌ م گذاشت ٍ سرش رٍ کهی باال گرفت با چشو يای . سهتو برگشت دستش رٍ رٍی شَن
ٌ اش گفت  :خست

فکر کنو از این بٌ بعد باید حَاستَن رٍ بیشتر از قبل جهع کنین، انگار خبرایی تَی -
 !رايٌ

این . اگٌ این طَرى پس ٍاقعا خبريای خَبی در راى نیست! پس انگار تصهیهش رٍ گرفتٌ
 !ٍاسٌ نن ٍ سعید يو اصال خَب نیست

طَری قدم بر نی د اشت کٌ انگار . چشهاش غهگین بَد ٍ خیلی خستٌ. از کنارم گذشت
ٌ اش بَد  .چندین تن ٍزنٌ رٍی شَن

ٌ جا بی خبری کٌ فقط دارى نفس نی کشٌ این رٍ از . پدر بَد ٍ نگران دخترش، دختِر از يه
ٌ ای کٌ تَی شیشٌ گیر افتادى نهی دٍنو چرا . نگاى يای غهگینش فًهیدم؛ نحل یٌ پرٍان

در عین نظلَنیتی کٌ تَی ٍجَدشٌ، سعی نی کنٌ . این قدر دلو برای دخترش نی سَزى
 . خَدش رٍ قَی ٍ بی تفاٍت نشَن بدى

اٍن نَقعی کٌ بٌ اجبار نن غذا نی خَرد، ٍقتی . ذينو بٌ سهت رستَران کشیدى شد
 .دیدم غذاش رٍ با اشتًا خَرد حس خَبی بًو دست داد

لبخندی زدم ٍ بٌ این فکر کردم کٌ گرفتن چنگال از دست یٌ دختر نَقع غذا خَردن، چٌ 
ٌ ی جالبی رٍ نی تَنٌ خلق کنٌ  .صحن
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رفتو سهت باغ کٌ دیدم کنار ! رفتو داخل حیاط ٍ چشو چرخَندم دنبال سعید کٌ نبَد
نن رٍ کٌ دید با سر بٌ بَتٌ اشارى داد؛ یعنی نی خَاستو سرم رٍ بکَبو . بَتٌ کهین کردى

 .زیادی يیجانش باال زدى بَد! تَی دیَار

سعید رٍ پنجٌ بلند شد ٍ با یٌ پرش پرید اٍن ٍر بَتٌ ک صدای داد یٌ گربٌ بلند شد ٍ 
 !بعدش صدای دردناک سعید

 !اخ...ای ای-

با حرص رفتو سهت بَتٌ، صَرت خش خشی سعید رٍ دیدم، سری تکَن دادم ! گربٌ بَد
 :ٍ گفتو

 !از پس یٌ گربٌ بر نیَندی؟ خاک بر سرت-

ٌ اش گذاشت ٍ با درد گفت  :سعید دستش رٍ رٍی زخو گَن

ٌ ی نادى - ٌ اس؟ حاضرم با صدتا گانگستر طرف شو؛ ٍلی نٌ با یٌ گرب  !چٌ نی دٍنستو گرب

 :با خَنسردی گفتو! نَندم تَ این تاریکی از کجا فًهید گربٌ نادى اس

تَ کٌ این قدر تیزی نی فًهی گربٌ نادى ست یعنی نفًهیدی يیچ آدنی پشت این -
ٌ ی کَچیک نخفی نهیشٌ؟  بَت

ٌ اش رٍ خارٍند ٍ گفت  :سعید کهی کل

 !خب چٌ نی دٍنو؟ احتیاط شرط اٍلٌ -

 :بعد با حرص دستی بٌ خراش رٍی صَرتش کشید ٍ گفت

ٌ ی زرد بد شکل-  .یٌ بار دیگٌ ببینهش جد ٍ ابادش رٍ جلَی چشهش نیارم...اى! گرب

 !خیل خب-
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 .بًش اشارى کردم دنبالو بیاد

 .یٌ چیزيایی دستگیرم شد-

 :جدی شد ٍ پرسید

 چی؟-

شکت . این کٌ کانیَن حانل نَادی کٌ دٍ ناى پیش افتادى بَد تٌ درى نال فرخ بَدى-
ٌ اش نیست  !درست بَد؛ ٍلی خب ندرکی علی

 :سعید بشکنی زد ٍ گفت

 .بٌ حس ششهو يیچ ٍقت شک نکن! نی دٍنستو-

 :بٌ صَرتش اشارى کردم

 !تَ فکر کن یٌ درصد-

سعید دٍبارى عین پیرزنا شرٍع کرد بٌ فحش دادن بٌ گربٌ، طَری حرص نی خَرد کٌ 
 .ننو خندى ام گرفت

ٌ ات بشکنٌ ان شاءاهلل! ای بر پدرت لعنت - خدا کنٌ غذا گیرت نیاد ٍ بهیری از ! پنج
 !ای سگ تَی رٍحت! گشنگی، ببین چی بٌ رٍز صَرت قشنگو اٍردى

چند . رفتو پشت ساختهَن ایستادم. دیگٌ نایستادم تا چرت ٍ پرتاش رٍ گَش کنو
. دقیقٌ بعد دیدم کٌ اتاق دخترى با یٌ نَر ضعیف رٍشن شد ٍ یٌ صدای ضعیفی شنیدم

ٌ ی دخترى کٌ داشت بٌ سهت بالکن نی اٍند در رٍ باز کرد ٍ اٍند تَ . بعدش يو سای
ٌ اش نشخص بَد با نگرانی دستو رٍ بردم سهت . بالکن، بٌ خاطر تاریکی يَا فقط سای

 :کلتو ٍ آرٍم گفتو
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 پریسا خانَم نشکلی پیش اٍندى؟-

با صدایی کٌ از . ناٍاضح دیدم کٌ چرخید سهت صدا، االن نتَجٌ حضَر نن شدى بَد
 :ترس نی لرزید گفت

 .صالح تَ رٍ خدا بیا بکشش، داشت رٍی دستو راى نی رفت! نار نَلک... نـ-

با خیال آسَدى دستو رٍ از رٍی کلت برداشتو؛ ٍاسٌ یٌ نارنَلک نزدیک بَد خَدش رٍ 
ٌ يا بی قراری نی کرد  :با خَنسردی گفتو! بندازى پایین ٍ نحل بچ

 .نترس االن نیام باال-

شلَارم رٍ . تصهیو گرفتو از دیَار برم باال. دیدم اگٌ بخَام از ٍرٍدی برم طَل نی کشٌ
این قدر پنجرى داشت کٌ بشٌ ازش راحت . کهی باال کشیدم ٍ سریع از دیَار باال کشیدم

تَی چند . اصال بٌ يهین خاطر يهیشٌ سٌ نفر رٍ پشت ساختهَن نی ذاشتو. باال کشید
ٌ ی دٍم بَد  .جانیٌ رسیدم بٌ بالکن اتاقش کٌ طبق

ٌ يا ٍ پریدم داخل بالکن ٌ اش . دستو رٍ گرفتو بٌ نیل ٌ ی دخترٍن تاریک بَد ٍ تنًا جح
ٌ ی بالکن ٍ بی حرف ایستادى  :ارٍم پرسیدم. نشخص بَد کٌ رفتٌ گَش

 کجاست؟-

 .اطراف تختو بَد...ام-

سری تکَن دادم ٍ رفتو تَی اتاقش، نَر ضعیف زرد رنگ اباژٍر کهی اتاق رٍ رٍشن کردى 
برق اصلی رٍ زدم ٍ بٌ تخت ٍ اطرافش نگاى کردم ٍ بعد بٌ سقف کٌ چشهو بٌ یٌ . بَد

 !طراحی زیبا از پرٍانٌ خَرد، چٌ جالب
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نارنَلک کٌ چٌ عرض کنو؛ یٌ بچٌ . پتَی رٍی تخت رٍ تکَن دادم کٌ نارنَلک رٍ دیدم
. با گرم شدن يَا کو کو سر ٍ کلٌ حشرى يا داشت پیدا نیشد! نارنَلک الغر نردنی بَد

 !يو چین پریدى بَد تَی بالکن کٌ گفتو االن با یٌ کرٍکدیل رٍبٌ رٍ نیشو

 پیداش کردی؟-

 .صداش از بالکن نی اٍند

ٌ ای چیزی بًو بدى-  .ارى؛ ٍلی اگر نی خَای کحیف کاری نشٌ یٌ پارچ

 !باشٌ-

بٌ حالو خَدم افسَس نی خَردم کٌ عالف یٌ جغلٌ . چشهو بٌ نارنَلک بَد تا در نرى
. نتَجٌ شدم کٌ پریسا از پشتو رد شد ٍ رفت سهت کهدش! يَف. نارنَلک شدم

ٌ ی بعد کهی بًو نزدیک شد  .جانی

 .بیا-

انگار یٌ پارچ آب یخ . برگشتو سهتش تا پارچٌ رٍ بگیرم کٌ نتَجٌ سر ٍ ٍضعش شدم
 .رٍم ریختٌ شد

ان *نَيای کانال باز ٍ پریشَن، يهَن لباس نًهَنی تنش بَد؛ انا با پايای عری
 :با تعجب پرسید. سریع رٍم رٍ بر گردٍندم! ٍکشیدى کٌ تا رٍی رٍنش نشخص بَد

 ...سـ..ا..نگٌ پارچٌ نخَ...بگیر دیگٌ-

 .يین بلندی کشید ٍ پارچٌ رٍ انداخت رٍ سرم ٍ در رفت تَ بالکن
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بندى خدا خَدش يو از سرٍ ٍضعش خبر ! يو حرص نی خَردم ٍ يو خندى ام نی اٍند
نداشت؛ پس از اٍن دخترایی بَد کٌ بٌ حجابش جلَی نانحرم ايهیت نیدى، نٌ از این 

 .دخترای بی خیال ٍ غربی زدى

ٌ ی رٍی سرم رٍ برداشتو ٍ بٌ تخت نگاى کردم پارچٌ رٍ ! نارنَلکٌ يهَن جا بَد. پارچ
 !خَب بستهش تا در نرى. سریع رٍش انداختو ٍ گرفتهش

 .پاشدم، نهی دٍنستو برم تَ بالکن یا نٌ

ٍلی ! نٌ این کٌ تا حاال دختری رٍ با لباسای باز ندیدى باشو، نٌ. سرم رٍ انداختو پایین
يهین نن رٍ نَجب . این دختر تَی این ندت با یٌ حیا ٍ شرم خاصی لباس نی پَشید

 .نی کرد کٌ بٌ حیاش احترام بذارم

ٌ ی بالکن، جایی کٌ اٍن جا ایستادى بَد نگاى کنو  رفتو تَی بالکن، بدٍن این کٌ بٌ گَش
 :گفتو

 !گرفتهش، با خیال راحت برٍ تَ-

پارچٌ رٍ . صدای پاياش کٌ با عجلٌ رفت داخل رٍ شنیدم. بعد از دیَار رفتو پایین
ٌ ای کٌ تَ حیاط بَد تصَیر نَيای . تَی حیاط قدم نی زدم. انداختو تَ سطل زبال

ٌ اش تَی ذينو اٍند عصبی سرم رٍ تکَن دادم تا از فکرم . قًَى ای بلند ٍ پايای برين
تعجبی يو ندارى، ٍقتی یٌ !از کی تا حاال این قدر يیز شدم؟! از خَدم تعجب نی کردم. برى

 !سال از عقایدت دٍرشدى باشی يهین نیشٌ

ٌ ام زدى بَدم افتادم ٍ يهین طَر یٌ  ٌ ام کٌ تَی خَن یاد عکسا ٍ تابلَيای نَرد عالق
 !عکس کَچیک از خَدم ٍ برادر کَچیکو

 بٌ اسهَن نگاى کردم؛ یعنی االن داشت شايکارای برادرش رٍ نگاى نی کرد؟
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 .خیلی طَل کشید؛ ٍلی نزدیکٌ! ببخش يادی-

دستای . یاد دستای نحیف ٍ استخَانیش افتادم کٌ برای اخرین بار نحکو فشردنش
 .سردی کٌ تهام ٍجَدم رٍ سرد کرد

دنیای نن از خیلی ٍقت پیش سیاى شدى بَد؛ نحل رنگ عقرب سیايی کٌ پشتو يک 
 .شدى بَد

ٌ ام بٌ خَدم اٍندم  ...بازم بارٍن. با حس خیسی رٍی گَن

 .انگار آسهَن يو دل خَشی از زنَنٌ ٍ ادناش ندارى

 ...سال ياست کٌ زيرنی سازم»

 «!...زيری از کینٌ ٍ نفرت

 .يهٌ چیز نحل رٍزای قبل نعهَلی بَد، خبری از فرخ ٍ يهایَن نبَد. چند رٍزی گذشت

چند باری نخفیانٌ بٌ اتاق کیَنرث نفَذ کردم؛ ٍلی چیز بٌ درد بخَری کٌ ردی از انباری 
باید یٌ ندرک پدر ٍ نادردار ٍاسٌ . ٍ نخفی گاى فرخ بًهَن بدى رٍ پیدا نکردم

 . دستگیری اش پیدا کنیو

ٌ يا پایین اٍند ٍ سهت  ٌ يا ایستادى بَدم کٌ پریسا از پل ساعت دٍ ٍ نیو بَد ٍ کنار پل
. نگاى کَچیکی بٌ نن انداخت ٍ با یٌ صبح بٌ خیر زیر لبی از کنارم گذشت. ناشین رفت

 .جَابش رٍ دادم ٍ با چشو تا کنار ناشین نگايش کردم

نن کال یادم رفت؛ . ينَزم از دیدن نن خجالت نی کشید، فکر کنو بابت يهَن شب بَد
. دیرٍز کٌ بردنش رستَران حتی یٌ نگايو بًو ننداخت! ٍلی دخترى ٍل کن نیست

 .اٍن قدر سریع غذاش رٍ خَرد کٌ جایی برای بحخ نداشت؛ حتی یٌ کلهٌ يو حرف نزد
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عجب گیری ! يَف! حاال دخترى با خَدش فکر نکنٌ نن عاشقش شدم ٍ بًش نظر دارم؟
این قدر کٌ از دست این بچٌ حرص خَردم تَی این یٌ سال از دست سعید ! کردم نن
 .نخَردم

*** 

 (پریسا)

 .رسیدیو -

کهی نکخ کردم کٌ نتعجب از تَی ایینٌ نگام . با صدای سعید از افکارم بیرٍن اٍندم
 .زیپ کیفو رٍ باز کردم ٍ یٌ عکس سٌ در چًار رٍ بیرٍن کشیدم. کرد

از چًرى ش . کَتاى نگاش کردم، یٌ دختر چشو قًَى ای با لبای برجستٌ ٍ صَرت رٍشن
با یٌ لبخند عکس رٍ بین دٍ انگشت گرفتو طرفش کٌ ! نشخص بَد کٌ خیلی نًربَنٌ

 .عکس رٍ ازم گرفت. جا خَرد ٍ صاف نشست

 ...این کٌ-

. ارى؛ این رٍ دیرٍز تَی رايرٍ انداختین کٌ نن اتفاقی از اٍن جا رد شدم ٍ دیدنش-
 .خَاستو زٍدتر بًتَن بدنش؛ ٍلی نشد دیگٌ

ٌ ش پیش صالح بَدی نیَندم پیشت سعید لبخندی بٌ عکس زد ٍ ! نگفتو چَن يه
 :گفت

 .خَش حالو کٌ شها پیداش کردین، نهنَن! نانزدنٌ، تهنا-

 .نتقابال لبخندی بًش زدم

 .بٌ نظر نیاد کٌ خیلی نًربَنٌ. خَايش نی کنو-
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نی تَنستو عشق رٍ از . انگار کٌ االن دارى تهنا رٍ کنارش نی بینٌ. لبخندش ٍسعت گرفت
 .برق چشهاش تشخیص بدم

 !آرى خیلی-

. نهی خَاستو بیشتر از این سَال بپرسو کٌ نکنٌ ناراحت شٌ. حس کردم صداش لرزید
 !یًَ یادم اٍند کٌ انرٍز باید بریو خرید

 .ساعت پنج کالسو تهَم نیشٌ. راستی نن انرٍز بعد از کالس نی خَام برم خرید-

 .باشٌ چشو-

ٍقتی داخل شدم يهین طَر سر . بعد با یٌ خداحافظی پیادى شدم ٍ رفتو سهت ٍرٍدی
ٌ جَریٌ. بٌ زیر داشتو بٌ نًهانی فردا شب فکر نی کردم تاحاال نرفتو؛ یعنی ! نهی دٍنو چ

تا حاال يو فقط بٌ . نن خیلی ٍقتٌ بٌ نًهَنی يای بزرگ نرفتو. نذاشت کٌ برم
 لباس چی بپَشو؟. نًهَنی يای دٍستانٌ ٍ کَچیک دعَت شدم 

! قرنز شدم. یًَ یاد لباس ٍ سرٍ ٍضعی کٌ چند شب پیش جلَی صالح داشتو افتادم
حاال اٍن بٌ درک این خَاب کَفتی چی ! تَ عهرم جلَی کسی این قدر پايام برينٌ نبَدى

 .اصال نهی تَنو تَ رٍی صالح نگاى کنو! بَد کٌ نن يهَن شب دیدم؟

 !خیلی افتضاح بَد. ير بار کٌ نی بینهش اٍن خَاب کذایی نیاد جلَی چشهو

ٌ ی یٌ  ٌ ی رنگ گرفتٌ، يهین طَر سر بٌ زیر داشتو نی رفتو کٌ یًَ رفتو تَی شَن با گَن
ٌ ست ٍ با خندى نگايو نی کنٌ  .نفر، سر بلند کردم کٌ دیدم سهان

ٌ يای سرخ شدى ی نن نگاى کرد ٍ گفت  :با لبخند نرنَزی بٌ گَن

ٌ ی . کجایی تَ؟ یٌ ساعتٌ دارم صدات نی زنو! سالم عاشق- حاال فکر کردی خَردی بٌ سین
 عاشق سینٌ چاکت کٌ این طَری رنگ عَض کردی؟
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 !شترق زدم بٌ شکهش کٌ آخش دراٍند

 ٍحشی چتٌ؟...اخخ-

 .دستش رٍ رٍی دلش گذاشت

 .تا تَ باشی نزاحو فکر کردن نن نشی-

 .نعلَنٌ جايای حساسش يو بَدى! ببخشید کٌ نزاحو افکار زیبات شدم -

 :با خندى چشو غرى ای رفتو ٍ گفتو. بعد بٌ صَرتو اشارى کرد ٍ خندید

داشتو بٌ نًهَنی ...فکر کردی يهٌ نحل خَدت افکارشَن از اٍناست؟ داشتو بٌ! نرض-
 .فردا شب فکر نی کردم

بٌ دیَار تکیٌ زدم ٍ بٌ سهانٌ کٌ نحل کَیر لَت . سهانٌ آيانی گفت ٍ رفتیو تَ رايرٍ
 :با خستگی گفتو! ٍل کن اب خَری نبَد. يالک آب بَد نگاى نی کردم

ٌ تَن آب ندارین کٌ تا نیای این جا يالک نیشی؟-  نگٌ تَ خَن

 .دٍر دينش رٍ پاک کرد ٍ گفت

حیف این يهٌ پَل کٌ . نا کٌ پَل رٍ نی دیو، حداقل یٌ استفادى ی بًینٌ يو ازش بکنیو-
 !نیرى تَی جیب اینا

 :خندیدم ٍ گفتو

 !خَب کاری نی کنی، دستت درد نکنٌ-

برگشتو دیدم . اٍن يو خندید ٍ نگايش بٌ اٍن ٍر نن افتاد ٍ با ابرٍ اشارى داد
با لبخند . پسر خَب ٍ با شخصیتی بَد. نیحاق حسینی دارى نیاد طرف نَن....حسینی

 .نا يو جَاب دادیو. کنارنَن ایستاد ٍ سالم کرد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

پری| رنان عقرب ٍ پرٍانٌ  106  

 :يهَن طَر کٌ با لبخند نگايش رٍ بین نن ٍ سهانٌ نی چرخَند گفت

 !این طَر کٌ ازتَن پیداست انتحان انرٍز رٍ فَلین-

 :با استرس پرسیدم. نن ٍ سهانٌ خَن تَی رگانَن خشک شد

 .داریو...نگین کٌ انتحان-

 :نیحاق با خندى گفت

 .باشٌ نهیگو کٌ انتحان داریو-

 :نیحاق سری تکَن داد ٍ گفت! سهانٌ آيش بٌ يَا رفت

اگر حاضرین تا با يهکاری يو دست بٌ ! يهٌ خَندن ٍ آنادى ان، نن يو نحل شهام-
 .تقلب شیو

با یٌ بسو اهلل رفتیو تَ نیحاق . نن ٍ سهانٌ یٌ نگاى بًو انداختیو ٍ ظايرا چارى ای نبَد
خالصٌ استاد با کهال بی رحهی انتحان . يو پشت نَن بَد ٍ نی خَاست کتاب باز کنٌ

از . نا يو کو لطفی نکردیو ٍ با تقلب یٌ چند نهرى ای بٌ جیب زدیو! خَدش رٍ گرفت
با سرنستی تَ . نیحاقو بابت این انتقال اطالعات تشکر کردیو ٍ از کالس بیرٍن رفتیو

 .سالن راى نی رفتیو کٌ یکی بًو تنٌ زد

ٌ ی لبش نطهئن بَدم کٌ عهدی این کار رٍ کرد . برگشتو دیدم تیناست، از پَزخند گَش
 :چرخیدم سهتش ٍ با حرص گفتو

 عالٍى بردينت کنترل دست ٍ پاياتو از دست دادی؟-

 :اٍند جلَتر ٍ با حرص گفت! خیلی بًش زٍر داشت

 .نشکلیٌ؟ تَ برٍ جای ایراد گرفتن از نن بٌ دل ٍ قلَى دادنت برس! آرى دلو نی خَاد-
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 :سهانٌ عصبی گفت! دل ٍ قلَى؟. یٌ نگاى نتعجب بٌ سهانٌ انداختو

 چی نیگی؟! يَی چتٌ تَ؟-

 :با اخو گفتو

 ننظَرت چیٌ؟-

 :یٌ پَزخند زد ٍ گفت

ٌ ای گرفتی- حسینی بٌ يرکسی رٍ نهیدى؛ ٍلی تَ يو خَب چسبیدی ! آفرین خَب لقه
 !بًشا

خدا چرا يرچی ادم نشکل دار بٌ نن نی خَرى؟ سهانٌ خَاست چیزی بگٌ کٌ بًش اشارى 
 .دادم چیزی نگٌ

ٌ اشی ! تَ این دٍسال ادم نشدی؟! فکر کردی يهٌ نحٌ تَان؟! خفٌ شَ- اگٌ خیلی شیفت
 !چرا حرصت رٍ سر نن خالی نی کنی؟! برٍ بًش پیشنًاد بدى ٍ خالص

ٌ ام رٍ گرفتٌ بَد ٌ ام رٍ گرفت، نحال یق  !این قدر بًش زٍر داشت کٌ جلَتر اٍند ٍ نقنع

 !نن کٌ بالخرى حال تَ رٍ نی گیرم، حاال ببین! دينت رٍ ببند-

ٌ ام رٍ از دستش بیرٍن کشیدم. نچش رٍ گرفتو ٍ فشار دادم  .نقنع

 :با خشو گفتو

یٌ بار دیگٌ ! تَ غلط نی کنی نن رٍ تًدید نی کنی، تَ غلط نی کنی بٌ نن دست نی زنی-
 !يو از این شکرا بخَری نن نی دٍنو ٍ تَ

ير چی نباشٌ قد ٍ يیکل نن از . دستش رٍ طَری پس زدم کٌ خَدش يو عقب رفت
خدا رٍ شکر تَ سالن کسی نبَد، بٌ . با یٌ چشو غرى از کنارش رد شدم. اٍن درشت تر بَد
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تا حاال کلی حرف شنیدم ٍ دم نزدم؛ ٍلی يیچ ٍقت ! خصَص اٍن نیحاق دردسرساز
 !نتَنستو جلَی حرفای تینا ساکت باشو؛ نحل کارد ٍ پنیریو

 :کهی بغض کردم ٍ حالو گرفتٌ شد، سهانٌ کٌ نتَجٌ حالو شد گفت

 !تَ فکر نرٍ، این اصال تعادل رٍانی ندارى! بیخیالش بابا-

سعی کردم . با این کٌ خیلی ناراحتو کرد؛ انا نهی خَاستو اٍقات سهانٌ رٍ يو خراب کنو
 .بی خیال نشَن بدم

 !اصال برام نًو نیست-

 :آرٍم زدم بٌ پیشَنیو ٍ گفتو. یًَ یادم افتاد کٌ یٌ کار خیلی نًو دارم

 .االن سعید ننتظرنٌ؛ باید برم سهانٌ! ٍای یادم رفت-

 پس کالس اندیشٌ چی نیشٌ؟-

 خب کاری نداری؟. با یٌ بار غیبت چیزی نهیشٌ-

 .نٌ برٍ بٌ سالنت-

 .فردا نی بینهت، فعال-

 !فعال-

سعی نی کردم جلَی . با چند تا بـ ـَسـ يَایی ازش جدا شدم ٍ رفتو تَ حیاط
ٌ يا پایین رفتو ٍ بٌ سهت خرٍجی رفتو. دانشجَيا جلب تَجٌ نکنو بٌ در خرٍجی . از پل

 !این رٍ کجای دلو بذارم؟! یا خدا. کٌ رسیدم صالح رٍ تکیٌ بر ناشین دیدم

ٌ ام رٍ با استرس نرتب کردم فکر نی کردم . چشهام دٍ دٍ نیزد. سریع چرخیدم ٍ نقنع
 !چرا این قدر خنگو؟! سعید دنبالو نیاد، َاى
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دست بٌ سینٌ بٌ ناشین تکیٌ زدى بَد . نفس پر اضطرابی بیرٍن دادم ٍ بًش نگاى کردم
ٌ يام داغ شد. ٍ سرش پایین بَد  :خَدم رٍ دلداری دادم! ٍای باز یاد خَابو افتادم ٍ گَن

 !یٌ خَاب بَد پریسا، چرا این قدر بزرگش نی کنی؟-

سرش رٍ باال گرفت ٍ با يهَن اخهایی کٌ جدیدا . کهی کٌ رٍحیٌ گرفتو جلَ رفتو
 .فًهیدم طبیعیٌ نگايو کرد

 .سالم-

 .سالم بفرنایید-

تَ ناشین با خَدم فکر نی کردم . بی حاشیٌ ٍ بدٍن حرف دیگٌ سَار شدم. در رٍ باز کرد
اٍن شب يو کٌ . کٌ شاید صالح يو نانزد دارى، آخٌ تا االن بٌ کسی نگاى چپ نکردى

اصال يیز بازی در نهیارى ٍ برام خیلی ! اٍند تَی اتاقو خیلی سریع نگايش رٍ ازم گرفت
ٍقتی يو نشکلی پیش نیاد سریع چند . جالبٌ کٌ يهیشٌ تکلیفش با خَدش نشخصٌ

 !در کل بیشتر از چًرى اش این شخصیتشٌ کٌ جذابٌ. تا راى حل دارى

 پاساژ یا نرکز خرید خاصی ند نظرتَنٌ؟-

نهی دٍنو چرا ٍقتی باياش نیرم رستَران بايام صهیهی برخَرد نی کنٌ؛ ٍلی ٍقتی سر 
 :دٍست دارم با شخصیتش بیشتر اشنا بشو؛ پس جَاب دادم! پستشٌ جدیٌ

ٌ دار! راستش نٌ-  .خَدت ير پاساژی کٌ نی دٍنی بًترى نگ

اصال تَ ایینٌ بًو نگاى نهی کرد، چرا؟ ٍقتی بًو تَجٌ نهی کرد حرصی . سری تکَن داد
نی شدم ٍ دٍست داشتو یٌ جَری جلب تَجٌ کنو؛ پس بی خیال اٍن خجالت ٍ اٍن 

 .خَاب ٍقیحانٌ شدم
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خدا رٍ چٌ دیدی؟ شاید . این کٌ اصال پا نهیدى؛ پس بًترى نن دست بٌ کار شو! ارى بابا
پا داد ٍ نحل سعید بًش نزدیک شدم؛ البتٌ سعید خَدش آشنایی رٍ شرٍع کرد؛ ٍلی 

 .با تَقف ناشین از افکارم پرت شدم بیرٍن! يَف. این بشر اصال نن رٍ نهی بینٌ

 .رسیدیو-

ٌ ای بَد. بٌ پاساژ نگاى کردم  .انتخاب يَشیاران

شاید . پیادى شدیو، يو پاش ٍارد پاساژ شدم. این پاساژ فقط نخصَص خرید بانَان بَد
ٌ قدر نجًزتر شدى، چٌ ! دٍنین باری بَد کٌ بٌ این جا نی اٍندم، اٍن يو یٌ سال پیش چ

. بعضیاشَن کال یٌ ٍجب بَدن ٍ نن عهرا يو چین چیزی بپَشو! لباسای عجق ٍجقی
ٌ ی باال دادم ٍ قدم نی زدم کٌ صدای حرصی صالح بٌ گَشو خَرد  .نگايو رٍ بٌ طبق

 شها اٍندین خرید کنید یا این کٌ قدم بزنید؟-

ٌ قدر بد خلقٌ ٌ ی يَشهندانٌ یٌ ابرٍ باال بردم ٍ نگايش کردم! این آدم چ داشت . با قیاف
ٌ ی حرص خَردنش بَد نگايو نی کرد کٌ گفتو  :با چشو يای خهار کٌ نشان

 .البتٌ کٌ اٍندم خرید؛ درضهن خَدم نی دٍنو تَ چٌ نغازى ای باید برم-

بعد با يهَن ژستو شانسی رفتو سهت نغازى ی سهت چپو کٌ نهی دٍنستو چیٌ؛ ٍلی 
ٌ رٍم يهانا ٍ سرخ شدن  صالح نتعجب ایستادى بَد؛ ٍلی دیدن یٌ لباس قرنز خَاب رٍب

ٌ يام يهانا  .صاف تَ حلق لباس خَاب بَدم! گَن

کهی نکخ کردم . ضایع شدم رفت! ای کاش زنین دين باز نی کرد صاف نی رفتو تَش
صدای قدم يای ارٍنش . بعد بدٍن این کٌ بٌ صالح نگاى کنو پیچیدم تَ یٌ رايرٍی دیگٌ

 !اصال عجلٌ نهی کرد کٌ بًو برسٌ، خدا رٍ شکر. نی اٍند کٌ پشت سرم بَد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

پری| رنان عقرب ٍ پرٍانٌ  111  

يهین طَری داشتو با خجالت دست ٍ پنجٌ نرم نی کردم کٌ چشهو بٌ یٌ لباس ناسکی 
ٌ ياش با گیپَر نشکی کانل تا . نشکی خَرد ٌ ی شیک بَد کٌ استین ٍ شَن یٌ دکلت

 !گردن پَشیدى شدى بَد، خیلی بٌ دلو نشست

چیزی نگفتو، . برگشتو ٍ بٌ صالح کٌ چند قدم از نن دٍرتر ایستادى بَد نگاى کردم
 .خَدش فًهید ٍ پشت سرم نن داخل شد

نغازى ی . بٌ فرٍشندى ی زن، لباس رٍ نشَن دادم ٍ اٍنو رفت تا سایز نن رٍ بیارى
عاشقانٌ زیر . کَچیکی بَد بٌ زن ٍ شَيری کٌ کنار دست نن ایستادى بَدن نگاى کردم

ٌ يا برای نن نناسب نیست؛ . گَش يو پچ پچ نی کردن حس کردم دیدن این صحن
ٌ ی . پس بٌ طرف راستو نگاى کردم کٌ صالح کانال نزدیک بٌ نن ایستادى بَد طَری کٌ لب

 .کتش بٌ نانتَم چسبیدى بَد

خیلی بَش نلیح بَد، طَری کٌ ٍقتی بًش نزدیک شدم بَش ! چٌ بَی خَبی نی داد
 .کهی دناغو رٍ بٌ سهتش نتهایل کردم. این بَی عطر نبَد. رٍ حس کردم

 چیزی شدى؟-

ٌ اش خجالت کشیدم ٍ گفتو  :با صدای بو ٍ نردٍن

 .نٌ يیچی-

 !خَدش کٌ اصال چیزی نهیگٌ. دٍام نیاٍردم؛ بالخرى باید شرٍع نی کردم

 نیگو صالح؟-

با نکخ جَاب ! چًرى اش رٍ نهی دیدم؛ چَن کهی پشت نن بَد ٍ يزار ناشااهلل قد بلند
 :داد

 بلٌ؟-
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 :با لبخند گفتو

 اسهش چیٌ؟! عطرت خیلی خَشبَئٌ-

از این کٌ این نَضَع، يرچند بی خَد رٍ داشتو کٌ راجع بًش باياش صحبت کنو خیلی 
حق يو داشت؛ ٍلی خَب باید سر بحخ رٍ یٌ . حس کردم نتعجب شد. ذٍق کردم

 :با کهی نکخ گفت! جایی باز نی کردم دیگٌ

 .نن عطر استفادى نهی کنو-

. نتعجب سرم رٍ باال گرفتو ٍ بٌ چشهاش کٌ بٌ سهت نن نتهایل بَد نگاى کردم
 :گفتو. نَيای نشکی اش رٍ طبق نعهَل باال زدى بَد ٍ چًرى اش خَنسرد بَد

 پس این بَی چیٌ؟-

 !بفرنایید خانَم این يو سایز شها-

لباس رٍ برداشتو ٍ رفتو تَی اتاق پرٍ، بٌ ير جَن کندنی کٌ . نگاى نَن رٍ از يو گرفتیو
خیلی قشنگ ٍ شیک بَد، در عین . بَد زیپش رٍ بستو ٍ تَ ایینٌ خَدم رٍ نگاى کردم

ٌ ی نن يو خَانی داشت! حال خیلی يو بی حجاب نبَد لبخند رضایت . کانال با سلیق
صالح . فرٍشندى لباس رٍ تَی نایلَن گذاشت. بخشی زدم ٍ لباس رٍ از تنو در آٍردم
يهین طَر کٌ داشتو دنبال کفش نناسب . پَلش رٍ حساب کرد ٍ قبض رٍ گرفت

 :نی گشتو بًش نگاى کردم ٍ گفتو

 خب نگفتی، این بَی چیٌ؟-

 :يهین طَر کٌ نگايش بٌ جلَ بَد گفت

 .نهی د ٍنو، نن عطر نهی زنو...البد بَی لَسیَنٌ بدنٌ  -
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 !چٌ جالب

 چرا؟ بٌ عطر حساسیت داری؟-

اصال نگايو نهی کرد ٍ چشهش خیرى ی جلَ بَد؛ ٍلی نن از این کٌ یٌ بحخ ٍاسٌ حرف 
 .زدن باياش پیدا کردى بَدم خَش حال بَدم

 .ارى حساسیت دارم-

 .ايَم-

! حتها چیِز نشکَکی دیدى.دیدم کٌ با اخو نگايش رٍ کهی بٌ پشت نتهایل کرد 
ٌ ام گذاشت ٍ نذاشت سرم رٍ انداختو . خَاستو برگردم بٌ پشت کٌ دستش رٍ رٍی شَن

 !یٌ جَری شدم. یٌ نفس عهیق کشیدم. پایین کٌ با نکخ دستش رٍ برداشت

ٌ ام کٌ نبض نیزد  اصال نَرد نشکَک ٍ پاساژ رٍ یادم رفت ٍ فقط رٍی قسهتی از شَن
ٌ ام نن؟. تهرکز کردم ٌ ی ُاُنل بَدنٌ! چرا این قدر بی جنب  :آرٍم گفت! فکر کنو این نشَن

 .فعال نطهئن نیستو، طبیعی رفتار کن! برنگرد -

ٌ ای گفتو ٍ بٌ ٍیترینا نگاى کردم از بس استرس . یٌ کفش نشکی پیدا کردم. زیر لب باش
بٌ صالح . داشتو نهی دٍنو چٌ شکلی بَد دقیق؛ فقط نی خَاستو زٍدتر برگردم برم خَنٌ

رفتیو ٍ خدا رٍ شکر . نهی دٍنستو چیکار کنو کٌ با چشهاش گفت بریو تَ. نگاى کردم
یًَ دیدم اخهاش بیشتر تَی يو . يهَن رٍ گرفتیو ٍ رفتیو بیرٍن. سایزم رٍ داشت

 :پرسیدم. دٍبارى شرٍع کردیو بٌ قدم زدن. رفت

 چیزی شدى؟-

 :صالح کٌ با چشهاش داشت بٌ سٌ رايی رايرٍ نگاى نی کرد گفت
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 !حدسو درست بَد-

 .بعد دستو رٍ تَی دستاش گرفت ٍ با قدنای کهی سریع تر دنبال خَدش برد

نن بٌ يو صحبتی با اٍن يو انید ! از لهس دستای داغش حس کردم رٍح از تنو رفت
 !نداشتو، اٍن ٍقت االن دستو رٍ گرفتٌ؟ فشارم یًَ افتاد

پیچید سهت چپ، بعد چشهش بٌ تابلَی کَچیک انباری خَرد کٌ تٌ یٌ رايرٍی باریک 
آرٍم بٌ تٌ رايرٍ يلو داد ٍ . دستو رٍ نحکو تر گرفت ٍ کشید تَی اٍن رايرٍ. بَد

با صدای قدم يای یٌ نفر ترسو بیشتر شد ٍ اخهای صالح . خَدش کنار دیَار کهین کرد
 .صدای قدم ياش کٌ داشت سریع تر نیشد تَی رايرٍی خلَت نی پیچید. يو عهیق تر

 ...تا این کٌ

ٌ اش رٍ  ٌ ی اٍن شخص رٍی زنین پیدا شد ٍ بعد رسید کنار صالح کٌ یًَ صالح یق سای
از ترس این کٌ دعَاشٌ ! گرفت ٍ کشیدش سهت خَدش ٍ بعد نحکو کَبیدش بٌ دیَار

 .با اضطراب بٌ اٍن دٍ تا خیرى شدم. عقب تر رفتو ٍ دستو رٍ رٍی قلبو گذاشتو

نردى تقریبا کچل بَد با لباسای نعهَلی، قدش از صالح کَتاى تر بَد، چًرى ی نظلَنی يو 
ٌ اش رٍ گرفتٌ بَد ٍ زیر دندٍناش با . داشت نکنٌ اٍن رٍ اشتباى گرفتٌ؟ صالح یق

 :عصبانیت غرید

 !ٍاسٌ چی نا رٍ تعقیب نی کردی؟ يا؟-

 :نرد ترسیدى بَد ٍ انگار ينَز تَ شک بَد ٍ بٌ سختی گفت

 . نن داشتو از این جا رد نی شدم! تعقیب؟ اشتباى نی کنی... ت-
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نرد یٌ دستش رٍی دست صالح بَد ٍ اٍن یکی کنار پاش، يهَن طَر کٌ داشت التهاس 
نی کرد کٌ ٍلش کنٌ دست راستش رٍ برد سهت کهرش کٌ صالح نتَجٌ شد ٍ دستش 

 !رٍ گرفت ٍ پیچَند ٍ این بار از شکو کَبید ٍ چسبَندش بٌ دیَار

از جنگ ٍ دعَا خیلی . دلو نی خَاست فرار کنو تا قبل از این کٌ کار بیخ پیدا نکردى
 :با خشو ٍ ترس گفت. نرد ندام تقال نی کرد. نی ترسیدم ٍ قلبو بٌ تپش افتادى بَد

 !گفتو کٌ اشتباى گرفتی، نن اتفاقی اٍندم این جا! ٍلو کن نرتیکٌ -

 !اسلحٌ بَد! ٍای خدا. صالح دستش رٍ رٍی کهر نرد کشید ٍ بعد لباسش رٍ باال زد

با . تفنگ نرد رٍ در اٍرد ٍ اٍن رٍ دٍبارى با پشت بٌ دیَار زد. صالح پَزخندی زد
 :خَنسردی ٍحشتناکی کٌ تاحاال ازش ندیدى بَدم گفت

 !کٌ اتفاقی اٍندی-

بیشتر ترسیدم ٍ دستو رٍ . خیلی سریع یٌ نشت بٌ شکو نرد زد کٌ از درد دٍال شد
صالح . دين نرد پر از خَن بَد ٍ يهین طَری دٍال نالٌ نی کرد. جلَی دينو گذاشتو

 .خَنسردانٌ دستش رٍ سهت کتش برد ٍ کهی کتش رٍ کنار زد ٍ یٌ تفنگ ٍ بیرٍن اٍرد

ٌ ام نی گرفت نرد کهی سرش رٍ باال اٍرد . دستام عین یخ سرد شدى بَد! دیگٌ داشت گری
 .ٍ يهین کٌ چشهش بٌ صالح افتاد زبَنش بند اٍند

 !نکن...دارم...نن زن ٍ بچٌ...ايش نی کنو...خَ... خـ...آقا... آ-

تَی فیلها ازشَن دیدى بَدم، بًش . صالح داشت یٌ لَلٌ رٍ بٌ کلتش ٍصل نی کرد
خیلی ریلکس نرد رٍ صاف نگٌ داشت ٍ اسلحٌ رٍ ! باٍرم نهیشٌ! نی گفتن صدا خفٌ کن

 :با گریٌ گفتو. رٍی سرش گذاشت

 ح؟...لـ...صا-
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 :نرد نالید

 ....اقا باٍر کن نن-

 :صالح بی تَجٌ بٌ اٍن پرسید

 کی؟-

 !نن نهی شناسهش-

 !نکن صالح-

ٌ ی نن يو تَجًی نکرد دٍبارى پرسید  :بٌ نال

 !گفتو کی؟ تا سٌ نی شهارم-

 .نهی دٍنو-

 !یک-

 .آقا باٍر کنو نهی دٍنو-

 .نهی دٍنٌ صالح، ٍلش کن-

 .تَجًی نکرد

 !دٍ-

 !نهی دٍنو لعنتی، نهی دٍنو-

نرد ير لحظٌ بٌ نفس نفس نی افتاد ٍ چشو از زنرديای سبز ٍ خَنسرد صالح کٌ خالی 
نهی تَنستو از اٍن دٍتا ! قلبو داشت نی اٍند تَی دينو. از ير حسی بَد برنهی داشت

 :تفنگ رٍ رٍی سرش چسبَند ٍ گفت. صالح انگار يیچی نهی شنید. چشو بگیرم



 

www.lovelyboy.blog.ir 

پری| رنان عقرب ٍ پرٍانٌ  117  

 !سٌ-

 .یًَ چشهام رٍ بستو

 .خَايش نی کنو...نکن...نیگو...باشٌ باشٌ-

دستو رٍ از رٍی چشهام ! سکَت ترسناکی رايرٍ رٍ فرا گرفتٌ بَد؛ یعنی شلیک نکرد؟
ٌ قدر تَنست . نتَنستو سر پا ٍایسو، رٍی دیَار سر خَردم ٍ نشستو. برداشتو صالح چ

ٌ اش رٍ عقب گرفت ٍ دستَری ! بی رحو باشٌ کٌ این قدر بٌ نن استرس ٍارد کنٌ؟ اسلح
 :گفت

 !حرف بزن-

نرد دست برد تَی جیبش ٍ . بعد با اٍن چشهای سبزش بٌ نرد کٌ نردد بَد خیرى شد
ٌ ای کٌ از شَک چند  یٌ دٍربین کَچیک بیرٍن اٍرد ٍ داد بٌ صالح، با صدای تحلیل رفت

ٌ ی پیش بَد گفت  :جانی

 !نن عکاسو، یکی از کلٌ گندى يای شًر بًو پَل داد کٌ از این خانَم عکس بگیرم-

 :صالح چشو از دٍربین گرفت ٍ گفت... با بًت بٌ نرد کچل ٍ ترسیدى نگاى کردم؛ یعنی

 اسهش؟-

ٌ ياش کٌ این طَری صداش نی زدن. فکر کنو اسهش ناصر بَد-  !نَچ

نرد با التهاس . دیدم کٌ صالح کالفٌ چشهاش رٍ بست ٍ دستش رٍ رٍی گردنش کشید
 :بٌ صالح کٌ کالفٌ نفس نی کشید گفت

ٌ ام...اقا اٍن يا تًدیدم کردن- اگر انجانش نهی دادم اٍن سٌ تا زبَن بستٌ رٍ ....زن ٍ بچ
 .نی کشتن
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 :باز يو با التهاس گفت... دلو براش سَخت؛ حتی با این کٌ

ٌ ام رٍ نی کشن- آقا خَايش نی کنو بذار برم، بذار این عکس رٍ بًشَن . اٍنا زن ٍ بچ
 .برسَنو

رٍ ! حاال نتَجٌ شدم. نشخص بَد دارى فکر نی کنٌ. صالح دست بٌ کهر کهی عقب رفت
 :بٌ نرد گفتو

 تَ از نن عکس گرفتی؟...دٍناى پیش-

نرد کٌ انگار االن نتَجٌ حضَرم شدى کهی با ناراحتی بًو زل زد ٍ صالح با کنجکاٍ 
 :زبَنش رٍ تر کرد ٍ با صَرت غو زدى ای گفت. نگايو کرد

 .ٍلی بٌ خدا نجبَرم نی کنن؛ ٍگرنٌ ننو راضی نیستو...ارى...راستش-

بٌ صَرت اخهَ ٍ جدیش نگاى کردم ٍ با چًرى ی داغَن . صالح انگار نتَجٌ ننظَرم نشد
 :ٍ رنگ ٍ رٍ پریدى گفتو

تَش ... دٍناى پیش یٌ پستچی یٌ جعبٌ بًو داد کٌ عکس نن يهراى با یٌ چیز دیگٌ-
ٌ ی تًدید. بَد عکس رٍ بًش . البد االن يو نی خَان دٍبارى يهین کار رٍ بکنن! بٌ نشَن

 !بدى ٍ بذار برى؛ ٍاسٌ نن این دیگٌ عادی شدى

ٌ ام گرفت؛ ٍلی خَدم رٍ نگٌ داشتو صالح . ٍاسٌ خَدم کٌ این قدر بیچارى ام گری
 :ارٍم پرسید. يهین طَر نگايو نی کرد

 بٌ جز عکست دیگٌ چی تَی جعبٌ بَد؟-

 :با صدای لرزٍن ٍ بغض تَی گلَم گفتو! حتی فکرش يو باعخ نیشد حالو بد بشٌ

ٌ ی یٌ سگ بَد-  .الش
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ٌ ام رٍ جلَی دينو گرفتو ٍ . چشو ياش رٍ از حرص بست ٍ با نکخ باز کرد ٌ ی نقنع لب
 :صالح رٍ بٌ اٍن نرد کرد ٍ با خشو گفت. بی صدا گریٌ نی کردم

نی بینی چیکار کردی؟ جاشٌ کٌ یٌ گَلٌ حرٍنت کنو؛ ٍلی اٍن دختر راضیٌ بری پس  -
این عکس رٍ يو خیلی طبیعی بًشَن نیدی ٍ خَدت رٍ گو ٍگَر . نی ذارم بری

 !نی کنی

 :تًدید ٍار ادانٌ داد

 فًهیدی؟! اگٌ یٌ بار دیگٌ ببینهت چٌ تصادفی چٌ عهدی، نی کشهت-

اٍنو با یٌ نگاى پشیهَن ٍ غهگین بٌ نن از رايرٍ بیرٍن . دٍربین رٍ طرف نرد پرت کرد
 !نن نَندم ٍ صالح. رفت

ٌ ی النصب يو بند نهی اٍند دٍست نداشتو جلَی کسی . سرم رٍی زانَم بَد ٍ این گری
با گرنای دستی کٌ رٍی سرم کشیدى شد گریٌ کردن یادم ! گریٌ کنو؛ ٍلی دیگٌ نهیشد

 .رفت

نتاسفو کٌ جلَی چشهت این يهٌ خشَنت بٌ ! گریٌ نکن، يهٌ چی درست نیشٌ-
 .خرج دادم؛ ٍلی نجبَر بَدم

با ناباٍری سرم رٍ بلند کردم تا ببینو ٍاقعا این صدای نًربَن نال صالح بی رحو چند 
ٌ ی ناراحت نگايو نی کنٌ ٍ ينَز دستش رٍی سرنٌ! دقیقٌ پیشٌ؟ . دیدم دارى با قیاف

کهی چشهاش رٍ رٍی در ٍ . بعد کٌ انگار بٌ خَدش اٍندى باشٌ دستش رٍ سریع کشید
ٌ يای خرید رٍ برداشت ٍ گفت. دیَار چرخَند ٍ بعد بلند شد  :کیس

 !بًترى برگردیو، عجلٌ کن-
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با لرز ٍ بدبختی پا شدم ٍ تیپ سر تا سیاى ٍ نخَفش کٌ پشت بٌ نن ایستادى بَد رٍ 
 !نگاى کردم؛ یعنی اٍن صدای آرٍم ٍ نحبت آنیز نال صالح بَد؟

ٌ ام رٍ درست کردم ٍ يو پاش از پاساژ بیرٍن رفتو این يهٌ شَک ! باٍرم نهیشد. نقنع
 !تَی یٌ رٍز کشندى بَد

باز يو تَی جلد . ٍقتی بٌ خرٍجی رسیدیو، زیر چشهی ٍ نخفیانٌ بٌ صَرتش نگاى کردم
 .خشک ٍ جدیش فرٍ رفتٌ بَد؛ شاید یٌ خَاب کَتاى بَد

در عقب رٍ باز کرد ٍ خریدا رٍ گذاشت پشت، سرم ينَز گیج نی رفت ٍ . جلَ رفت
در رٍ نگٌ داشت تا ننو سَار شو؛ ٍلی نن رفتو در . احساس خستگی شدیدی داشتو

 .جلَ رٍ باز کردم ٍ نشستو

نی دٍنو اشتبايٌ؛ ٍلی . نهی دٍنو چرا؛ ٍلی از این کٌ نَازشو کردى بَد خیلی خَشو اٍند
 !کهبَد نحبت داشتو! خَب چیکار کنو؟

از این جا . قلبو بٌ تاالپ تَلَپ افتاد. .اٍن يو با کهی نکخ در رٍ بست ٍ اٍند سَار شد
 !بَی خَش تنش رٍ حس نی کردم، یٌ بَی خیلی خنک نحل نسیو

چند دقیقٌ بعد يهَن طَر کٌ نگايش بٌ جادى بَد . ناشین رٍ رٍشن کرد ٍ راى افتادیو
 :گفت

 نشکلی کٌ نداری؟. اٍل نی ریو بٌ یٌ کافٌ ٍ بعد نی ریو خَنٌ! رنگت پریدى-

 .اینا رٍ با یٌ لحن آرٍم گفت

 .نٌ-

ٌ ام، یا شاید يو نٌ. خیلی بی حال بَدم کنار یٌ کافٌ ! انرٍز چٌ عجب رٍز ننفَری شد ٍاس
 .پیادى شدم ٍ يو پاش رفتیو داخل. نگٌ داشت
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. عاشق بستنی بَدم بٌ خصَص بستنی تهشکی؛ انا االن يیچ حس ٍ ذٍقی نداشتو
صالح یٌ بستنی شکالتی ٍاسٌ خَدش ٍ بٌ درخَاست نن یٌ بستنی تهشکی سفارش 

 .پشت یٌ نیز دٍنفرى نشستیو. داد

. اصال حال نداشتو ٍ در سکَتی کٌ بین نَن بَد بٌ نیز قًَى ای ٍ چَبی نگاى نی کردم
چرا این اتفاق يا برای نن نی افتٌ؟ دٍست داشتو نحل سهانٌ یٌ زندگی آرٍم ٍ نعهَلی 

 .داشتٌ باشو

ٌ اش بَد ٍ داشت از . یٌ اى کشیدم ٍ بٌ صالح نگاى کردم يردٍ دستش کنار لب ٍ چَن
 .پنجرى بٌ بیرٍن نگاى نی کرد

 صالح؟-

باز يو تَی تهاس چشهی نَفق نبَدم ٍ بٌ نیز . سرش رٍ سهتو چرخَند ٍ نگايو کرد
 .نگاى کردم

 چرا این بال يا دارى سرم نیاد؟ تَ نی دٍنی، درستٌ؟! لطفا بًو بگَ-

 .بٌ دستام کٌ رٍی نیز دريو نچالٌ شدى بَد نگاى کرد. کهی نکخ کرد

 .آرى نی دٍنو-

انیدی نداشتو کٌ برام تَضیح بدى ٍ نن رٍ در جریان بذارى؛ پس . نفس عهیقی کشیدم
 .سکَت کردم

 .برخالف پدرت فکر نی کنو کٌ بًترى بدٍنی-

بلکٌ جدی ٍ ! زنرد چشهاش خیرى ی چشهام بَد؛ انا نٌ نحبت آنیز. با بًت نگاش کردم
بٌ نیز . بعد طَلی نکشید کٌ نگايش رٍ ازم گرفت ٍ بٌ صندلی تیکٌ زد. بی احساس
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ٌ ای کٌ نیگٌ رٍ بقاپو . خیرى شد داشتو بٌ لب يای نسبتا باریکش نگاى نی کردم تا ير کله
 .بالخرى سکَت رٍ شکست. ٍ نذارم از دستو برى

ٌ ایٌ- یٌ نَاد فرٍش ! پدرت برای شخصی بٌ اسو فرخ کار نی کنٌ، فرخ یٌ خالفکارى حرف
 .کٌ ٍاسٌ پدرت ٍ دٍستاش نحل یٌ عهدى فرٍشٌ

 !حس کردم سیخی بٌ گلَم فرٍ رفت

پدرت بٌ خاطر تَ تصهیو نی گیرى کانیَن ساٍى اخرین کارش باشٌ ٍ ٍاسٌ يهیشٌ -
 .بذارتش کنار؛ ٍلی کانیَن تَ درى نی افتٌ ٍ پلیسا کانیَن رٍ ضبط نی کنن

ير لحظٌ نسیر گلَم ! فکر نی کردم حرفاش درٍغٌ، حق با اٍن بَد! بیچارى سجاد انیری
 :ادانٌ داد. تنگ تر ٍ تنگ تر نی شد

فرخ ٍقتی نی شنَى عصبی نیشٌ ٍ از پدرت خسارت نی خَاد، اٍن يو این کٌ یٌ -
کانیَن رٍ از یٌ جای صعب العبَر رد کنٌ، جایی کٌ پر از پلیسٌ ٍ ریسکش خیلی 

 !باالست

 .برای این کٌ خفٌ نشو شرٍع کردم بٌ گریٌ کردن

 !این نیشٌ کٌ شرٍع نی کنن بٌ ازار ٍ اذیت تَ. پدرت درخَاست رٍ رد نی کنٌ-

 .نگايو کرد

 .پدرت عذابٌ ٍجدان دارى بابت کارش؛ پس سعی نکن ازش کینٌ بٌ دل بگیری-

ٌ طَر نهکنٌ؟! پدرم یٌ خالفکارى... از حرفاش فقط یٌ چیز رٍ فًهیدم، این کٌ ! آخٌ چ
ٌ ام شدت گرفت  :رٍ بٌ صالح با خندى ای عاجزانٌ گفتو! نهی تَنستو باٍر کنو. گری
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یعنی تا حاال داشتو پَل حرٍم نی خَردم؟ دختر یٌ نَاد فرٍش بَدم؟ دختر يهَن -
! پدری بَدم کٌ جٍَنای نهلکت رٍ بدبخت نی کرد؟ نٌ، بابای نن يو چین ادنی نیست

 !داری درٍغ نیگی

خندى ی . داشت با چشهاش حقیقت رٍ برام برنال نی کرد. صالح خنحی نگايو نی کرد
 .بلند شدم ٍ از کافٌ بیرٍن رفتو. نگايو رٍ ازش گرفتو. نضحکو نحَ شد

 !صبر کن...پریسا-

کنار ناشین ایستادى بَد، کهی . رفتو سَار ناشین! صالح اسهو رٍ صدا زد، برای اٍلین بار
 !فقط اشکام پایین نی اٍند، بدٍن يیچ حالتی. نکخ کرد بعد اٍنو سَار شد

نی خَاستو زٍدتر برسو خَنٌ؛ باید از . صالح بدٍن این کٌ نگايو کنٌ ناشین ٍ رٍشن کرد
 .خَدش نی پرسیدم

ٌ اش شکست. انرٍز ُخرد شدم  !غرٍرم، تهام عزتی کٌ جلَی بقیٌ حفظش نی کردم، يه

ٌ ی قبلی خَدم رٍ . ير چی کٌ بٌ خَنٌ نزدیک تر نی شدیو اعصابو خردتر نیشد خَن
. ناشین رٍ پارک کرد! نی خَام، نٌ این تجهالت نفرت انگیز رٍ کٌ از راى خالف خلق شدى

سعید دم در نگاى نتعجبی بٌ يو . سریع پیادى شدم ٍ با اعصابی نتشنج رفتو داخل
 .تَجًی نکردم ٍ رفتو تَ.انداخت 

 !نن رٍ دید. تَی سالن نشستٌ بَد ٍ داشت فکر نی کرد

رفتو جلَش ایستادم، ! يٌ. فکر کنو چًرى ام خیلی داغَن بَد کٌ صَرتش نگران شد
نتعجب نگايو . حفظ تعادلو خیلی سخت بَد؛ ٍلی سعی ام رٍ کردم کٌ صاف ٍایسو

ٌ يام خشک شدى بَد نگاى نی کرد. نی کرد  .بٌ رد اشکی کٌ رٍی گَن



 

www.lovelyboy.blog.ir 

پری| رنان عقرب ٍ پرٍانٌ  124  

چٌ بالیی بٌ ! دٍ سال پیش نَياش نشکی بَد؛ ٍلی االن یک در نیَن سفید ٍ نشکیٌ
چٌ بالیی سر نن آٍردی؟ نگٌ تَ يهَنی بَدی کٌ حالل ٍ حرٍم ! سر خَدت آٍردی؟

ٌ ت در اٍلَیت بَد؟ نگٌ تَ نبَدی کٌ اٍن يا رٍ بٌ نن یاد دادی؟ حاال خَدت قانَن  ٍاس
 .ترسید ٍ ایستاد! دٍام نیاٍردم ٍ زدم زیر گریٌ، با صدای بلند! شکنی کردی؟

 دخترم چیزی شدى؟...پریسا-

 .بٌ چشو ياش زل زدى بَدم ٍ گریٌ نی کردم

! خَب دخترت رٍ شاد کردی، خَب الگَیی شدی براش! دستت درد نکنٌ اقا کیَنرث-
ٌ ی حرف يایی کٌ نی شنیدم حقیقت بَد؛ ! نن رٍ با نَن حرٍم بزرگ کردی پس يه

 !پس بابام یٌ خالفکار بَدٍ نن نهی دٍنستو....پس

 .یًَ چنان دادی زد کٌ ساکت شدم؛ ٍلی ينَز خالی نشدى بَدم

 کی این نًهالت رٍ بًت گفتٌ؟! خفٌ شَ-

نباید . صَرتش سرخ شدى بَد، احساس کردم بیشتر از عصبانیت دارى خجالت نی کشٌ
 .اسهی از صالح ببرم ٍگرنٌ براش بد نیشٌ

 !نن گفتو-

صالح کنار ٍرٍدی ٍایستادى بَد؛ نحل يهیشٌ . شَکٌ برگشتو ٍ پشت سرم ٍ نگاى کردم
 :بابا با عصبانیت داد زد. نباید نی گفت! خشک ٍ جدی

تَ چٌ غلطی کردی؟ تَ خَدت رٍ در چٌ جایگايی دیدی کٌ با دختر نن بشینی راز دل -
 !بگی ٍ درد ٍ دل کنی؟ يان؟

 :صالح نعهَلی ٍ بدٍن تَجٌ بٌ حرف يای بابا گفت
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 !نن يهٌ چیز رٍ بًشَن گفتو-

اٍن يهین طَر ایستادى بَد ٍ تکَن . تحهل نیاٍرد ٍ با قدنای سریع رفت سهت صالح
بابا با خشو با پشت يهَن دستی کٌ یٌ انگشتر بزرگ نگین دار داشت، نحکو . نهی خَرد

 !بٌ فک ٍ دين صالح کَبید کٌ صداش تَ سالن پخش شد

صالح بیچارى کهی نکخ کرد ٍ بعد سرش کٌ چرخیدى بَد . دستو رٍ جلَی دينو گذاشتو
ٌ ی لبش پارى شد ٍ خَنی شدى . رٍ دٍبارى تَ حالت اٍلش قرار داد با این تفاٍت کٌ گَش

 :طاقت نیاٍردم ٍ با عصبانیت گفتو. بَد

چَن حقیقت رٍ گفتٌ؟ اٍن کاری رٍ کرد کٌ تَ دٍسال پیش باید ! چرا اٍن رٍ نی زنی؟-
 .نی کردی

فعال نیری تَ اتاقت ٍ بیرٍن نهیای، ! تَ چی نی دٍنی از حال ٍ رٍز نن؟! ساکت شَ-
 فًهیدی؟

 :با حرص ٍ با صدای آرٍم ٍ نحکو گفتو

 .یا از این کاريات دست نی کشی یا نن از این جا نیرم. نن دیگٌ این جا نهی نَنو-

بعد دٍییدم ٍ رفتو تَی اتاقو؛ انا تهام يَش ٍ حَاسو بٌ اٍن خَن پاک ٍ بی گنايی 
ٌ ی لب صالح نشست بٌ جای پدرم تَی دلو يزاران بار با بغض ازش . بَد کٌ گَش

ٌ ام شدت گرفت. نعذرت خَايی کردم  .دیگٌ نهی خَام این جا بهَنو. گری

ای کاش کهی از اٍن بستنی نی خَردم تا این طَری . از بی حالی رٍی تخت ٍلَ شدم
ٌ ی نن تَ اتاق پیچیدى بَد. فشارم پایین نیاد سرم رٍ بالشتو بَد ٍ بٌ شدت . صدای خف

 .تا این کٌ از بی حالی ٍ افت فشار بٌ خَاب رفتو. گریٌ نی کردم

*** 
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 (یاشا)

نرتیکٌ يهین رٍ نی خَاستی ؟نگٌ نگفتو دخترم نباید راجع بٌ کارم بدٍنٌ؟ يا؟چرا -
 يهٌ چیز رٍ گذاشتی کف دستش؟

ٌ زیبا خَرد کٌ با چشهای خَاب آلَد از اتاقش بیرٍن اٍندى بَدٍ رٍسریش رٍ  چشهو بٌ نن
 .گرى نیزد

 اقا کیَنرث چیزی شدى؟-

 :بدٍن این کٌ نگايش کنٌ با تٌ صدای خشهگینش گفت

 !فعال برٍ تَی اتاقت. چیزی نیست-

ٌ اش  .نگايش کٌ بٌ صَرتو افتاد ناتش برد ٍ ارٍم زد بٌ گَن

 چی شدى پسرم؟ لبت چرا پارى شدى؟! ای ٍای-

ٌ زیبا-  .شها بفرنایید! چیزی نیست نن

نن يو . کیَنرث ننتظر نگايو کرد ٍ جَابش رٍ نی خَاست. با تردید ٍ ناراحتی رفت
 :جَابش رٍ دادم

 .چَن اتفاقاتی تَ پاساژ افتاد کٌ دیگٌ جلَی دخترتَن نهی تَنستو انکار یا پنًان کنو-

 .نگران شد. چشهاش رٍ ریز کردٍ جلَتر اٍند

 !چٌ اتفاقی افتاد؟-

ٌ ای از ناجرا رٍ براش گفتو ير دٍ دستش رٍ رٍی صَرتش کشید رٍ . بًو ریخت. خالص
ٌ ی لبو خیس بَد. عقب رفت انگشت شستو رٍ کشیدم رٍی لبو کٌ با خَن خیس . گَش

 !دستت بشکنٌ نردک، بالخرى حالت رٍ نی گیرم. شد
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ٌ ی نبل رٍ فشار نی داد تَجًو بٌ پنجرى ی بزرگ جلب شد کٌ . از حرص داشت دست
ٌ ی سعید شدم ٌ ی . داشت با اخو ٍ بًت نن رٍ نگاى نی کرد. نتَجٌ کل با دست بٌ گَش

کیَنرث بٌ سهتو . سرم رٍ بٌ نعنی این کٌ چیزی نیست تکَن دادم. لبش اشارى کرد
 :اٍند جلَ ٍ با اخو گفت. برگشت

پریسا حق ندارى پاش رٍ از خَنٌ بیرٍن بذارى، نتَجٌ . انشب تکلیفو رٍ رٍشن نی کنو-
 شدی؟

 !بلٌ قربان-

 !خَبٌ-

 .بعد با ناراحتی بٌ سهت اتاقش رفت

نهی دٍنستو اخر عاقبت کیَنرث بٌ کجا نی کشٌ؛ ٍلی چیزی کٌ نسلهٌ اینٌ کٌ يدف 
بًترى دیگٌ خَدم رٍ قاطی نکنو؛ ٍلی ٍقتی دخترى ازم پرسید ! نن فرخٌ، نٌ این خانَادى
 !چًرى ی نظلَم ٍ ضعیفش جیگرم رٍ سَزٍند. نتَنستو ازش پنًَن کنو

ٌ ام بٌ بیرٍن فرستادم ٌ ی لبو رٍ پاک کردم ٍ بٌ . نفسی از عهق ری با پشت دست گَش
 !باز شرٍع شد. اخهام تَی يو فرٍ رفت. پنجرى نگاى کردم

سعید ٍ اٍن یارٍ جدیدى . سریع رفتو تَی حیاط ٍ خَدم رٍ بٌ پشت پنجرى رسَندم
یقٌ . نن اعصابو گَيی شدى بَد اینا يو بدتر رٍش رژى نیرن. ساالر با يو گالٍیز شدن

 .يو رٍ گرفتٌ بَدن ٍ ٍاسٌ يو شاخ ٍ شَنٌ نی کشیدن

 !شها دٍتا چٌ نرگتَنٌ کٌ عین سگ ٍ گربٌ بٌ جَن يو افتادین؟! يَی-

ٌ اش رٍ نحکو ٍل کرد ٍ با اخو . این رٍ با عصبانیت گفتو ٍ کنارشَن ایستادم سعید یق
 .بٌ ساالر کٌ دٍ برابرش بَد نگاى نی کرد
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 چرا رم کردین؟! با شهام-

 :ساالر یٌ نگاى پر از حرص بٌ سعید انداخت ٍ رٍ بٌ نن گفت

این . اقا این يی از زیر کار در نیرى، اٍن ٍقت نَقع استراحت ٍ غذا پیش قدم نیشٌ -
 !دیگٌ نانردیٌ

 :سعید با حرکت دست گفت

یکی نی خَاد بٌ خَدت بگٌ ٍقتی نیری دستشَیی یٌ ساعت لفتش نیدی، ! برٍ بابا-
 فکر کردی نهی دٍنو اٍن تَ چرت نی زنی؟

سعید اینا رٍ با تهسخر نی گفت، یًَ ساالر از . تَی این يیر ٍ ٍیری خندى ام گرفت
ٌ ی سعید رٍ چسبید ٍ کَبَندش تَ دیَار زدم بٌ سیو ! خجالت ٍ خشو قرنز شد ٍ یق

ٌ ی ير دٍ رٍ از پشت گرفتو ٍ ير کدٍم ٍ پرت کردم یٌ طرف سعید با کهر ٍ . اخر ٍ یق
با انگشت اشارى . ساالر از پًلَ رٍی زنین ٍلَ شدن ٍ با چشهای گرد نگايو نی کردن

 :تًدیدٍار ٍ صدای کٌ دٍرگٌ شدى بَد گفتو

 !تا یٌ دقیقٌ دیگٌ-

 :رٍ بٌ سعید ادانٌ دادم

 !تَ نیری اٍن ٍر باغ-

 :رٍ بٌ ساالر گفتو

 !تَ يو این ٍر باغ، یاال-
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برام نًو نبَد؛ چَن بٌ اندازى ی . سعید با دلخَری رفت. يردٍ پاشدن ٍ از کنارم رد شدن
دى سال از دستش حرص خَردم ٍ حق نداشت غرٍر یٌ نرد نحل ساالر رٍ این طَری لٌ 

 .بٌ پشتش کٌ داشت نی رفت نگاى کردم! کنٌ

ٌ ی  فرز ٍ شجاع بَد؛ ٍلی یکی از دالیلی کٌ تَ نانَریت فرستادنش این بَد کٌ ٍاسط
ارتباطی نن ٍ سرينگ باشٌ ٍ این کٌ اطالعاتی رٍ کٌ بٌ دست نیاریو رٍ براشَن 

 !اینو از انرٍز نا! يَف. بفرستٌ

 .نهی دٍنو دخترى چی بٌ سرش اٍند

*** 

عهدا . کریو در رٍ براش باز کرد. ساعت يشت ٍ نیو کیَنرث آنادى سهت ناشین رفت
جالب این جا بَد کٌ سعید دیگٌ . سعید رٍ باياش فرستادم تا یٌ سرکی بٌ اٍن جا بکشٌ

بعد از رفتن شَن تَی . کیَنرث سَار ناشین شد! بايام حرف نهی زد ٍ نحال دلخَر بَد
ٌ طَر پیش برى فکر کردم؛ انا يیچ چیز  حیاط چرخی زدم ٍ بٌ این کٌ نًهَنی قرارى چ

 !قابل پیش بینی نیست

یًَ چراغ اتاقش ! ينَز خانَش بَد، شاید خَابیدى. بٌ پنجرى ی اتاق پریسا نگاى کردم
 .بی خیال رفتو کنار در ٍرٍدی سالن. رٍشن شد

 .نی خَاستو خَدم برم؛ ٍلی کیَنرث نانع شد. انیدٍارم کٌ سعید دست خالی بر نگردى

حدٍد پَنزدى دقیقٌ بعد صدای جرٍ بحخ ننٌ ٍ پریسا رٍ شنیدم کٌ سر رفتن ٍ نَندن 
! حس نی کنو انسال بٌ لطف خدا بٌ پیری زٍدرس نبتال نیشو! داشتن بحخ نی کردن

ٌ ش حرص نی خَرم. چشو يام رٍ از حرص رٍی يو گذاشتو در سالن . جدیدا يه
 :خیلی خَنسرد گفتو. ناگًانی باز شد ٍ صدای چرخای چهدٍن رٍی زنین رٍ شنیدم
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 کجا؟-

چشهام رٍ باز کردم ٍ این دختر نحیف ٍ عصبانی رٍ . صدا نتَقف شد ٍ از حرکت ایستاد
ٌ اش بٌ زٍر شنیدى نیشد! دٍ قدنی خَدم دیدم  :صدای ضعیف ٍ گرفت

 .نی خَام برم-

ٌ ی لبو زل زد ٍ کهی نگايش غهگین شد  :با بی حَصلگی گفتو. بٌ گَش

 اٍن ٍقت بٌ خیریت کجا نیری؟-

 :دٍبارى اخهاش تَ يو رفت ٍ گفت

 !بٌ خَدم نربَطٌ، تَ دخالت نکن-

 :با پَزخند گفتو

اٍن ٍقت فکر کردی نن این جا نقش يَیج رٍ دارم؟ فکر کردی نی تَنی یٌ قدم از ! يٌ-
 خَنٌ دٍر شی؟

 :با بغض گفت

حاال باید از تَ يو ! چرا این طَری رفتار نی کنی؟ فکر نی کردم طرف ننی...صالح -
 بشنَم؟

حس کردم کهی . پشت از دیَار گرفتو ٍ با قدم يای سریع خَدم رٍ بًش رسَندم
 :با خشو گفتو. ترسید

ٌ ات استفادى - چَن کٌ تصهیهت نسخرى ست؛ چَن عقلت رٍ بستی ٍ از احساسات بچگان
تَی این نَقعیت تَ نباید شَنٌ خالی کنی، نی فًهی چی نیگو یا این کٌ نغزت ! نی کنی

 رسها تعطیلٌ؟
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ٌ ی اخر رٍ فًهید؛ چَن با بغض ٍ عصبانیت داد زد. بغضش گرفت  :فکر کنو فقط جهل

ٌ ی دیگٌ يو حق نداری تَی کارم دخالت ! بٌ تَ يیچ ربطی ندارى- گهشَ برٍ کنار، دفع
 !کنی غَِل بی شاخ ٍ دم

 .خَاست نن رٍ کنار بزنٌ کٌ بازٍش رٍ گرفتو ٍ چهدٍن رٍ از دستش در اٍردم

 !ٍلو کن رٍانی، بٌ تَ چٌ اصال؟! آی -

 .ننٌ زیبا يو با اضطراب خَدش رٍ بٌ نا رسَند

اخٌ نی خَای کجا بری این ٍقت شب؟ صالح تَ رٍ خدا . دختر از خر شیطَن بیا پایین-
 !نذار برى

چهدٍن رٍ يل دادم . نی خَاستو يلش بدم تَ کٌ ستَن کنارش رٍ گرفت ٍ تقال نی کرد
 !سهت ننٌ زیبا

 .شها این چهدٍن رٍ ببر داخل تا ننو صاحبش رٍ بیارم-

. این رٍ کٌ گفتو سَزش بدی تَی نچ دستو پیچید. ننٌ چهدٍن رٍ گرفت ٍ داخل برد
ٌ يا ! برگشتو ٍ دیدم خانَم دارى پاچٌ نی گیرى دستو ناخداگاى شل شد ٍ اٍنو سریع از پل

 .پایین رفت

نهی دٍنو این نَقع شب نی خَاست . شالش تقریبا افتادى بَد! دخترى زدى بَد بٌ سرش
ٌ اش رٍ گرفتو ٍ ! نالیهت فایدى نداشت! کدٍم قبرستَنی برى؟ دنبالش دٍیدم ٍ شَن

 .برگشت سهتو ٍ با نشت يای نحیفش شرٍع کرد بٌ زدن. نگًش داشتو

 !خدا ازت نگذرى، آدم فرٍش! ٍلو کن-
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ٌ ام انداختهش. بٌ حرفاش ايهیت ندادم جیغ . خو شدم ٍ سریع بلندش کردم ٍرٍی شَن
حَصلٌ کل کل باياش نداشتو ٍ سعی کردم دينو رٍ قفل کنو کٌ حرفی . خفیفی زد

بی خیال بٌ نشت يای ضعیفش بردنش تَ کو . ازش بیرٍن نپرى کٌ بعدا پشیهَن بشو
ٌ اش ٍ با ٍحشت گفت. کو بٌ گریٌ افتاد  :ننٌ زیبا چشهش بٌ نا افتاد ٍ زد رٍی گَن

 !آرٍم تَ رٍ خدا، دل رٍ رٍدى ی بچٌ رٍ در آٍردی! نندازیش پسرم-

ٌ يا باال رفتو در اتاقش رٍ باز کردم ٍ رٍی تختش . بی تَجٌ بٌ غر زدناش سریع از پل
ٌ م ! چشو ٍ دناغش قرنز شدى بَد. پرتش کردم ٌ ی سین خیلی قاطی بَدم، این از قفس

اجازى نهیدم يیچ کس خللی تَی این نانَریت . کٌ سریع باال پایین نیشد نعلَم بَد
 .ایجاد کنٌ؛ حتی اگٌ بٌ قیهت کشتن اٍن شخص باشٌ

 .دستو رٍ گرفتو جلَش کٌ با ترس خَدش رٍ تَی تخت جهع کرد

 !کلید-

 در رٍ قفل کنی؟...نی خَای -

 !خَدت نجبَرم نی کنی، حاال يو کلید-

 :زانَش رٍ بغل کرد ٍ با گریٌ گفت

فکر کردم نیشٌ رٍت حساب کرد؛ ٍلی تَيو . نی تَنو بًت اعتهاد کنو...فکر نی کردم-
ٌ ای نهی بینی این جا دارم عذاب نی کشو؟ چرا ! اصال تَی دل تَن قلب نداری! نحل بقی

ٌ تَن نحل جالديا رفتار نی کنین؟  !يه

ٌ ی آشنا تَی ذينو نرٍر شد  .در کسری از جانیٌ یٌ جهل

 «!نهی بینی دارم این جا عذاب نی کشو داداش؟»
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ٌ ی آشنا از زبان برادر کَچیکو  !یٌ نکاله

ٌ ام . چشهام رٍ بستو ٍ سعی کردم بًش فکر نکنو، آرٍم شدى بَدم دستو رٍ بٌ چَن
! چرا این قدر سادى ست؟! اٍنو بٌ کی؟ نن. دخترى نی خَاست بٌ نن اعتهاد کن. کشیدم

ٌ ام با يو نزاع نی کردن چًرى ی نظلَم ٍ غو زدى اش رٍم عجیب تاجیر . ٍجدانو ٍ ٍظیف
 !نی ذاشت، رٍی ننی کٌ کارم کشتن ٍ قتل بَد

ٌ ی تختش ! اٍن بی گـ ـناى بَد. با چند تا نفس عهیق عصبانیتو رٍ کنترل کردم گَش
 .نگايش بٌ پنجرى بَد ٍ گریٌ نی کرد، یٌ دستش يو رٍی شکهش بَد. نشستو

اخٌ چرا خَدم ٍٍ قاطی نسائل ! تَ عهرم این قدر احساس گـ ـناى نهی کردم
 !خانَادگی شَن کردم؟ لعنت

ٍقتی کٌ . یاد نادرم افتادم. نگايی بٌ دیَار اتاقش کردم کٌ طراحی ریز پرٍانٌ رٍش بَد
! تَ خَاب نی دیدنش کٌ تَی یٌ دشت سر سبز نشستٌ ٍ یٌ پرٍانٌ بزرگ رٍی داننشٌ

 .لبخند رٍ لبش بَد ٍ بٌ نن نگاى نی کرد

صدای لرزٍن ٍ ! از خیال بیرٍن اٍندم ٍ تَ يَا قاپیدنش. یًَ چیزی سهتو پرت شد
زانَش رٍ بغل گرفتٌ بَد ٍ با کینٌ نگايو . دلخَرش نن رٍ ٍادار کرد کٌ نگايش کنو

 .نی کرد

 !نگٌ کلید رٍ نهی خَاستی؟ در رٍ قفل کن دیگٌ، نبادا فرار کنو! بفرنا-

 :رٍی زانَم خو شدم ٍ گفتو. بٌ کلید نگاى کردم

نی خَای با فرار کردن ٍ رٍ برگردٍندن از پدرت اٍن رٍ تَی دٍرايی ريا کنی؟ ضعیفی، -
نطهئن باش . پدرت رٍ تنًا نذار. يهین تَ رٍ از پا در نیارى! درست نحل یٌ پرٍانٌ

 !پشیهَن نیشی، نهکنٌ دیگٌ فرصت با يو بَدن رٍ پیدا نکنی
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 :سرم رٍ چرخَندم ٍ بٌ چشهای طَفانی ٍ آبیش نگاى کردم ٍ ادانٌ دادم

این دنیا بی رحهٌ، خیلی بیشتر از چیزی کٌ فکرش رٍ نی کنی؛ برای دٍٍم آٍردن تَی -
ٌ ی سهی  !این جًنو باید قَی باشی؛ نحل یٌ پرٍان

ٌ اش نتَقف شدى بَد کلید . ارٍم از رٍی تخت پاشدم ٍ رفتو سهت در ٍ نکخ کردم. گری
در رٍ پشت سرم بستو ٍ با ذينی . رٍ گذاشتو رٍی نیز ارایشش ٍ از اتاق بیرٍن رفتو

ٌ يا پایین رفتو نعنی حرفایی کٌ بًش زدم رٍ خَب نی دٍنستو، . پراز فکر خیال از پل
 !انیدٍارم کٌ اٍن يو نعنیش رٍ بفًهٌ

ٌ يا بَدم ٍ زیبا خانو تَ یٌ سانتی نن با چشهای گرد  ٍقتی بٌ خَدم اٍندم کٌ پایین پل
 .شدى ایستادى بَد

 :يهین جَری نگايش کردم کٌ گفت

 چی شد؟ چی نی گفت؟-

 :لبخندی کج بٌ این کنجکاٍی ٍ نگرانی ترسناکش زدم ٍ گفتو

 .يیچی، ان شاءاهلل سر عقل نیاد-

آرٍم از کنارش گذشتو ٍ خَاستو برم تَی حیاط؛ ٍلی بعد از چند قدم ایستادم ٍ بدٍن 
 :این کٌ برگردم سهتش گفتو

 .براش یٌ غذای نقَی ببرین، از عصر تا حاال يیچی نخَردى-

 .ٍ بدٍن شنیدن جَاب زدم بیرٍن

*** 

 (پریسا)
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حرفاش ندام ! اٍن نگاى نعنی دار، حرفای عجیبش. بعد از رفتنش ينَز خیرى ی در بَدم
 !تلخ بَد؛ چَن حقیقت بَد. تَی ذينو ریپلی نیشد

ٌ ش سعی دارى ازم نراقبت  نن ضعیفو، از رٍی احساساتو تصهیو نی گیرم ٍ پدرم يه
 !کنٌ؛ چَن ضعیفو، شایدم ترسَام

ٌ ی سفت صالح درد گرفتٌ بَد. دستو رٍ رٍی شکهو کشیدم . از برخَردش با شَن
ٌ يام بی صدا بَد شاید پدرم قبال اشتباى کردى؛ انا صالح گفت کٌ نی خَاد از این . گری

 .خالف بیرٍن بیاد

لبخند نحَی رٍ لبو ! این زندگی نن يو يست. باید تشَیقش کنو، باید پشتش باشو
 .نشست

تَ نن رٍ يَشیار کردی، ! ازت نهنَنو صالح. احساس خَبی داشت درٍنو ایجاد نیشد
 .نی دٍنستو اعتهاد کردن بٌ تَ کار درستیٌ

یادم افتاد . نانتَم رٍ از تنو بیرٍن آٍردم ٍ رٍی تخت دراز کشیدم. لبخندم ٍسعت گرفت
با ! کٌ لباس نشکی ٍ قشنگی کٌ انرٍز خریدم دیگٌ تا اطالع جانَی بٌ دردم نهی خَرى

. نگران سالنتی پدرم بَدم. این گندی کٌ نن زدم حق داشت نن رٍ با خَدش نبرى
ٌ طَر نی گذرى یا اصال نًهَنا کیا يستن؟  این کٌ تَی نًهَنی چ

ٌ ای کٌ بٌ در خَرد يَل شدم، شاید دٍبارى صالحٌ  :دستی بٌ شالو کشیدم ٍ گفتو! با تق

 .بفرنایید -

ٌ قدر خجالت . با دیدن سر ننٌ زیبا اندانو دٍبارى شل شد با لبخندی اٍند تَ ٍ نن چ
سرم رٍ پایین انداختو ٍ تَی سکَت . کشیدم از بححی کٌ باياش تَ سالن راى انداختو
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اٍند نزدیک ٍ یٌ سینی رٍ گذاشت رٍی عسلی کنار تخت، تَش یٌ بشقاب قیهٌ . نَندم
 :زیر لب گفتو. بادنجَن بَد

 .نهنَن-

چیزی نگفت، اٍند جلَ ٍ فقط دستی رٍی سرم کشید ٍ با لبخند نحزٍنی از اتاق بیرٍن 
 .فردا حتها ازش نعذرت خَايی نی کنو. رفت

شرٍع کردم بٌ خَردن؛ انا نتَنستو . بَی قیهٌ بادنجَن آالرم نعدى ام رٍ فعال کرد
ٌ ش رٍ بخَرم دٍست داشتو بشینو ٍ تا برگشتن بابا بٌ این کٌ باید از فردا چیکار . يه

کنو فکر کنو؛ ٍلی انرٍز بٌ قدری ازم انرژی رفتٌ بَد کٌ نتَنستو جلَی خَابیدنو رٍ 
 .بگیرم؛ پس در عهق تاریکی فرٍ رفتو

دریا بٌ رنگ سرخ ٍ ابی نَج نیزد . ابريای تکٌ تکٌ رٍ قرنز ٍ نارنجی کردى بَد...غرٍب»
تَی این دشت کٌ شبیٌ بًشت بَد . ٍ خنکی نسیو لباس حریر سفیدم رٍ حرکت نی داد

 !سرگرم بَم نقاشیو بَدم، نقاشی کٌ نهی دیدنش

ٌ ای رٍی دٍشو نشست  «...کٌ. دست نردٍن

قلبو نزدیک بَد از حلقو . سریع چشهام رٍ باز کردم. انگار از یٌ بلندی پرت شدم پایین
 .چشهو بٌ سقف افتاد. بیرٍن بزنٌ

سرم رٍ کج کردم کٌ چًرى ی غهگینٌ پدرم رٍ ! این طرح پرٍانٌ؛ یعنی تَی اتاق خَدنو
با ! از کی تَی اتاقهٌ؟! ٍاقعا بابا بَد. لباش بٌ لبخند بَد؛ انا نگايش غهگین. دیدم

 :يهَن نگاى گفت

 .صبح بٌ خیر بابا جَن-

 .بغضو گرفت! یادش بٌ خیر؛ نحل قبال
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 .صبح بٌ خیر-

ٌ يام حرکت داد  .دستش رٍ رٍی گَن

 .نتاسفو دخترم-

 .سکَت کردم

 دیگٌ نهی خَای با بابات حرف بزنی؟-

 :زنزنٌ کردم

 .بابا نن رٍ ببخش-

 :یٌ لبخند زد

 !تَ چرا قشنگ بابا؟-

ٌ يای دیشب؟ آرى؛ نن ٍاسٌ بابا يهیشٌ  قشنگ؟ با این صَرت الغر ٍ ٍرم کردى از گری
 .قشنگ بَدم

 .بذار کهکت کنو، بذار با يو این رٍ تهَنش کنیو...بابا. نن خیلی تند رفتو-

 :چشهای آبیش براق شد ٍ با يهَن لبخند سابق گفت

ٌ چی تهَم شد-  .دیگٌ تهَم شد عزیز دلو، يه

 .با خَش حالی از تَی رخت خَابو بلند شدم

 جدی نیگی؟-

 .لبخندش ٍسعت گرفت

 .ارى-
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بابا بلند خندید ٍ . اغَشش چٌ خَب بَد! پریدم بغلش، بعد از دٍسال؛ ٍاسٌ اٍلین بار
 :گفت

 .دخترى گندى عین بَزینٌ اٍیزٍن نن شدی! نگاى کن-

 :قًقٌ زدم

 بابا؟! خَب چیکار کنو؟ یًَیی دلو خَاست-

 جان بابا؟-

 .دیگٌ چیزی رٍ ازم پنًَن نکن-

 :سیب گلَش باال پایین شد ٍ با کهی نکخ گفت

 .باشٌ-

بعد از دٍ سال اٍلین صبحی بَد کٌ ! چٌ صبح خَبی بَد . لبخندی از تٌ دلو بًش زدم
 .بَی زندگی نی داد

ٌ نَن بیرٍن نی رفت ٍ فضای خَنٌ کو کو داشت گرم  ٍ اٍن ابر نخَف داشت از خَن
ٌ ی شاد نشغَل صبحانٌ خَردن شدم. نیشد در حین خَردن برای چند جانیٌ . با رٍحی

 .صالح رٍ دیدم کٌ از سالن بیرٍن رفت

باعخ شد اٍن تفکرات بچگانٌ رٍ کنار بزنو؛ ٍگرنٌ دٍبارى نهکن بَد فرار کنو ! ازش نهنَنو
 .یا بدتر

ٌ ی قَی . ننٌ زیبا نتعجب نگايو نی کرد! االن نی خَام پیش پدرم باشو، اٍنو با رٍحی
 !کانال نشخص بَد از خَش حالی نن خَش حالٌ

 :یًَ حرف صالح تَی ذينو پیچید
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 «!این دنیا بی رحهٌ، خیلی بی رحو تر از چیزی کٌ فکرش رٍ نی کنی»

نٌ يهٌ چیز خَبٌ؛ چَن بابا گفت خَبٌ پس . سرم رٍ تکَن دادم. یًَ دلشَرى گرفتو
 !جای نگرانی نیست

بعد از صبحَنٌ رفتو تَی سالن کٌ پدر رٍ دیدم؛ نحل قبال نضطرب نبَد، یٌ آرانش 
بٌ دیَار تکیٌ زدم ٍ با لبخند نگايش نی کردم؛ یعنی ٍاقعا تهَم شد؟ ! خاصی داشت

دیگٌ کار خالف نهی کنٌ؟ دست برد سهت کراٍاتش، يهیشٌ با کراٍات یٌ دشهنی خاصی 
 .يهین طَر کٌ درگیرش بَد کٌ کنارش رفتو. داشت

 بابا؟-

 .بٌ طرفو چرخید

 جانو بابا؟-

نفسی از سر آسَدگی . لبخندی رٍی لبش نشست. رفتو جلَ ٍ کراٍات رٍ براش بستو
 :کشید ٍ گفت

 !دستت درد نکنٌ-

 :لبخندی زدم

 نی خَای کجا بری؟. خَايش نی کنو-

نی تَنی . راستی یٌ برنانٌ سفر برات چیدم؛ ٍاسٌ دٍ رٍزى دیگٌ. یٌ جایی کار دارم -
 .يرکدٍم از دٍستات رٍ کٌ خَاستی با خَدت ببری بٌ شهال

 :با خَش حالی بلند گفتو

 .شهال؟ ٍای بابا نهنَنو، خیلی ٍقتٌ نرفتو-
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 :بابا چشهاش غهگین شد ٍ آرٍم گفت

 .آرى، دٍسالٌ کٌ نرفتی -

 :پیچَندم ٍ گفتو. نهی خَاستو جَ دٍبارى غهگین شٌ

 !حاال خیلی  يو ٍقت گردش نداشتو، بٌ خاطر ترم تابستَنی ٍ درس ٍ این حرفا-

 .بٌ ير حال، صالح ٍ سعید رٍ يهراى تَن نی فرستو-

 :با تعجب گفتو

 .ٍلی بابا تَ کٌ گفتی يهٌ چیز تهَم شدى؛ پس نیازی نیست-

 .کتش رٍ پَشید ٍ با سر تاکید کرد

 .آرى دخترم؛ ٍلی خَبٌ کٌ دٍتا نرد درست ٍ حسابی باياتَن بیاد-

از اٍندن صالح خَشحال شدم؛ چَن حضَر نحکو ٍ قَی اش باعخ احساس ! درٍغ چرا؟
 .اننیت ٍ ارانشٌ

 .راستی باید ازش تشکر کنو بابت این کٌ نانع حهاقتو شد

 کجایی بابا؟-

 :با گنگی گفتو

 چی؟-

 .خندید ٍ دستی رٍی سرم کشید

 .یادت باشٌ ٍاسٌ تدارکات دٍ رٍز ٍقت داری، خداحافظ. يیچی دیگٌ باید برم-

 !بٌ سالنت. باشٌ حَاسو يست-
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چشهو بٌ صالح افتاد کٌ با يهَن ژست يهیشگی؛ . تا دم در ٍرٍدی يهرايیش کردم
 .یعنی يردٍ دست پشت، سینٌ سپر، نگاى بٌ جلَ؛ نحل نظانیا

 .خدایی تَی این ژست خیلی بی رحو ٍ ترسناک نیشد. خندى ام گرفت

صالح بعد از رفتن اٍنا کنار ستَن پشت بٌ . بابا سَار ناشین شد ٍ با اکبر رفتن بیرٍن
کنار در ایستادى بَدم، نهی دٍنستو االن برم پیشش . نتَجٌ نن نشدى بَد. نن ایستاد

 ...يهین طَر نردد ٍایستادى بَدم کٌ! باياش حرف بزنو یا بعدا

 پریسا خانَم چیزی الزم داشتین؟-

صالح با شنیدن صدای سعید کٌ ! یا خدا این از کجا اٍند؟. با صدای سعید يَل شدم
 :يَل شدم. داشت سهتش نی رفت برگشت ٍ بٌ نن نگاى کرد

ٌ اس. يهین جَری داشتو يَا نی خَردم! نٌ....ام- خب ! اخٌ نی دٍنی يَای تَ خیلی خف
 .فعال...

! يَف. سریع در رٍ بستو، لبخند سعید بًو فًهَند کٌ دارم زیادی چرت ٍ پرت نیگو
 .از کنار پنجرى رد شدم! دٍبارى رفتو تَی سالن، قسهت نشد

نهی دٍنو شایدم فقط . از بَدن شَن خَش حال بَدم. دٍتایی داشتن با يو حرف نی زدن
یٌ ذٍقی از تٌ دلو کردم؛ چَن قرار بَد صالح يو بايانَن . بٌ خاطر بَدن صالح بَد

 .بیاد

ٌ ی سعید يو پیدا نیشد . تا عصر ير بار کٌ نی خَاستو برم با صالح حرف بزنو سر ٍ کل
دیگٌ داشتو از دستش دیٍَنٌ نی شدم؛ نحال نَقع نايار صالح اٍند تَی سالن ٍ ننو کٌ 

رٍی نبل نشستٌ بَدم با دیدنش رٍزنانٌ رٍ کنار گذاشتو ٍ با قدنای تند ٍ ریز رفتو 
 .سهتش
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 صالح؟-

یٌ دستش . ایستاد ٍ برگشت سهتو، الًی تٌ ریشش دٍبارى بیرٍن اٍندى بَد؛ انا کو بَد
 .تَ جیب ٍ اٍن یکی دستش يو کنار پاش بَد

 بلٌ؟-

 .دينو رٍ باز کردم کٌ سعید از در ٍرٍدی نازل شد

نن با تَ نايار نی خَرم صالح، جَن داداش تا نیو ساعتٌ دیگٌ ! اخ اخ ضعف کردم -
 .دٍٍم نهیارم

 :چشهش بٌ نن افتاد ٍ با لبخند گفت

 .پریسا خانَم اگٌ شها يو نايار نخَردین افتخار بدین سٌ تایی بخَریو-

 .حالو گرفتٌ شد! اخ کٌ سعید چٌ ضد حال بَد

 .نٌ نهنَن نن خَردم-

 :بعد خَاستو برم کٌ صالح گفت

 !چیزی نی خَاستی بگی؟-

 .کَتاى بٌ چشهاش نگاى کردم؛ چَن جدیدا خجالت نی کشیدم

 .چیز نًهی نبَد...نٌ -

ٌ ش  دیگٌ تا غرٍب ير بار کٌ خَاستو با صالح حرف بزنو سعیدم عین عجل نعلق سرٍ کل
ٍای کٌ دٍست دارم . صالح يو بندى خدا گنگ بٌ نن ٍ سعید نگاى نی کرد. پیدا نیشد

 !ٍلی نٌ، آخٌ دلیلی ندارى! اصال نکنٌ عهدا این کار رٍ نی کنٌ؟. سعید رٍ خفٌ کنو
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رٍی نبل تک نفرى داشتو کتاب نی خَندم . دیگٌ غرٍب شدى بَد ٍ يَا تقریبا رٍشن بَد
حتها يهَن پیشی زردى اس، خیلی ! اخی. کٌ صدای نیَی گربٌ رٍ از حیاط شنیدم

 .دٍسش دارم

ٌ اش  کتاب رٍ بستو ٍ رفتو سهت اشپزخَنٌ، خَب شد ننٌ زیبا نبَد؛ ٍگرنٌ نهی ذارى ٍاس
 . شیر ببرم

ٌ يا رفتو پایین؛ فقط دٍ تا از . با یٌ کاسٌ شیر رفتو بیرٍن شالو رٍ نحکو کردم ٍ از پل
 .نحافظایی کٌ زیاد نهی شناختو کنار در بَدن

 .رفتو سهت باغ ٍ شرٍع کردم بٌ در آٍردن صدايایی کٌ گربٌ رٍ تحریک کنٌ

 کجایی خَشگلٌ؟ پیشی؟! پیشی پیشی-

ٌ يا نیَ کنان بیرٍن اٍند ٍ خَدش رٍ لَس کرد کهی خَدش رٍ بٌ پايام زد . از بین بَت
ٌ ی شیر رٍ جلَش گذاشتو. کٌ قلقلکو اٍند نشستو کنارش ٍ بعد خیرش . خندیدم ٍ کاس

 .تند تند زبَن صَرتی ٍ نازکش رٍ تَی شیر نیزد! خیلی بانزى بَد. شدم

بٌ خاطر . حیف کٌ خیلی ايلی نبَد. دٍست داشتو بگیرنش ٍ حسابی فشارش بدم
 .حساسیت بابا يو نهی تَنستو حیَن خَنگی داشتٌ باشو

ننو از سر کنجکاٍی برگشتو . کهی بعد گربٌ سرش رٍ باال گرفت ٍ بٌ پشت سرم نگاى کرد
یًَ چو . تندی پاشدم ٍ شالو رٍ نرتب کردم! قلبو ضربان گرفت. کٌ صالح رٍ پشتو دیدم

 :بٌ سختی گفتو. شد؟ برخالف نن اٍن خَنسرد بٌ سهتو اٍند

 !خستٌ نباشی-

 :لبخند نلیحی زد ٍ ارٍم گفت

 .نهنَن-
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 :نگايی بٌ گربٌ انداخت ٍ با پَزخند گفت. اٍند ٍ کنارم ایستاد

 .بًترى سعید این گربٌ رٍ نبینٌ -

 :با تعجب گفتو

 چرا؟-

ٌ ياش قرار داد- ٌ ی پیش صَرت سعید نَرد عنایت پنج  .چَن دفع

صالح کهی جلَتر . ریز خندیدم. پس اٍن خط خطیای صَرتش بٌ این خاطر بَد! اخی
 .اٍند ٍ بًو نگاى کرد

 .خندى ام رٍ قَرت دادم ٍ زیر چشهی حرکاتش رٍ زیر نظر گرفتو

 انرٍز چیزی نی خَاستی بٌ نن بگی؟-

 :يَل شدم ٍ سریع گفتو

 !نٌ-

نتَنستو نگو، االن کٌ تنًاییو ٍ خبر از سعید . ارٍم سری تکَن داد ٍ بٌ گربٌ زل زد
 :یٌ نفس عهیق گرفتو ٍ پشت سر يو حرفام رٍ زدم! نیست بًترین نَقعیتٌ

نن ! حق با تَئٌ. صالح نی خَاستو ازت تشکر کنو کٌ نذاشتی برم ٍ جلَم رٍ گرفتی-
نباید ضعیف باشو، االن يو نهی دٍنو چی بٌ پدرم گذشتٌ کٌ خالف رٍ کنار گذاشتٌ؛ انا 

ٌ  چی خَبٌ ٍ نن يو سعی نی کنو پدرم رٍ بیشتر درک کنو باز يو نهنَنو؛ . االن يه
 .درضهن بابت بد رفتاری دیشب يو خیلی نتاسفو
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این يهٌ ! ای خاک تَی سرم. نگايش کردم، صَرتش نتعجب بَد. راحت شدم! اخیش
با انگشت يای دستو نشغَل بازی شدم ٍ این ٍرٍ ! فکر کردم کٌ چی بگو، حاال چی گفتو

 .سرم رٍ باال گرفتو تا حالتش رٍ ببینو. اٍن ٍر رٍ نگاى نی کردم

ننو ارٍم . ٍقتی لبخند نیزد اصال یٌ ادم دیگٌ نیشد. داشت لبخند نیزد! ای جانو
 :دستاش رٍ تَی جیبش کرد ٍ گفت. لبخندی زدم

 این یعنی کٌ االن بًو اعتهاد داری ؟ -

 :با لبخند سرم رٍ بٌ نعنای نحبت تکَن دادم کٌ گفت

 .انا اشتباى نی کنی-

نفًهیدم چرا این . یًَ لبخندم نحَ شد؛ انا صالح يو چنان بدٍن اخو نن رٍ نگاى نی کرد
 !رٍ گفت

 اخٌ چرا؟-

 :يهَن طَر کٌ بًو زل زدى بَد گفت

چَن دیگران اٍن طَر کٌ تَ فکر نی کنی نیستن، نباید این قدر سریع بٌ دیگران اعتهاد -
 .کنی

 یعنی تَ اٍن طَرکٌ نن فکر نی کنو نیستی؟-

نن تَی . نگايش رٍ از صَرتو گرفت ٍ بٌ پشتو دٍخت. نهی دٍنو چرا این بار خندید
 !خدایا تَبٌ. بًت خندى اش بَدم

 خب ٍاسٌ نسافرت کیا نیان؟-

 .انگار نَضَع رٍ عَض کرد. یًَ از خیاالت پرت شدم بیرٍن
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 .حاال فردا کٌ رفتو دانشگاى بٌ دختريا نیگو. نهی دٍنو فعال بٌ کسی نگفتو-

 .سری تکَن داد

 .ير ٍسیلٌ یا چیزی کٌ الزم داشتین بگَ تا تًیٌ کنو-

 راستی ٍاسٌ چند رٍز نی ریو؟. باشٌ اگٌ چیزی بَد نیگو-

نگايش رٍ بٌ زنین دٍخت ٍ کهی بٌ تٌ ریشش دست . اخهاش آرٍم آرٍم تَی يو رفت
 .دٍبارى سبزی چشهاش رٍ بًو دٍخت. حس کردم ناراحت شد. کشید

 .تا ير ٍقت کٌ الزم باشٌ، تَ کاری بٌ رٍزش نداشتٌ باش-

! چرا یًَ حالش عَض شد؟ البد اختالل شخصیت دارى، تا االن کٌ داشت نی خندید
حَاسو بٌ حرف يای ! نهی دٍنو چرا حس نی کنو یٌ چیزایی این ٍسط درست نیست

نتعجب نگايش کردم کٌ نتَجٌ گربٌ . صالح بَد کٌ صالح پاش رٍ نزدیک پام کرد
 !اخی نازی. داشت خَدش رٍ بٌ پا ٍ ساِق پام نیزد. شدم

 :بعد با يهَن حالت ناراحت گفت. صالح با پاش زیر شکو گربٌ برد ٍ ازم دٍرش کرد

 .نذار بًت نزدیک شٌ! کحیفٌ -

 .بعد با یٌ نگاى کَتاى از کنارم رد شد

 !انگار انرژی ننو تهَم شد. با رفتنش اٍن بَی خَش لَسیَن يو تهَم شد

ٌ ش رفتار ٍ کارای صالح بَد نفسو رٍ فَت کردم بیرٍن ٍ رفتو . این رٍزا فکر ٍ ذينو يه
بعدش يو رفتو پی درس ٍ . حسابی ساق پام رٍ شستو ٍ شلَارم رٍ عَض کردم. داخل

 .بدبختیو

*** 
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فردا صبحش کٌ رفتو دانشگاى رٍ بٌ دخترایی کٌ دٍستو بَدن گفتو کٌ قرارى برم شهال ٍ 
سهانٌ کٌ پایٌ بَد، رٍیا رٍ يو بٌ زٍر راضی کردم کٌ . اگٌ کسی دٍست دارى با نا بیاد

نهی دٍنو این پیشنًادم چٌ طَری بٌ گَش پسرا رسید کٌ نیحاق ٍ سجاد ٍ فرزام . بیاد
 .خَدشَن رٍ تَی تیو نا جا دادن

بٌ اٍن يو گفتو بیاد، نن کٌ ! يَف...نیحاق ٍ فرزام کٌ پسرای خَبی بَدن؛ ٍلی سجاد
 .ادم حسابش نهی کنو

جالب این جا بَد کٌ باد خبر اٍندن نیحاق رٍ بٌ گَش بیتا رسَند ٍ کالس بعدی بیتا با 
با خَدم گفتو اگٌ نذارم بیاد يو . پررٍیی اٍند پیشو ٍ گفت کٌ نی خَاد با نا بیاد

ٌ اس ٍ يو با خَدش فکر نی کنٌ کٌ ٍاسٌ نیحاق نقشٌ کشیدم ٍ حاال بیا درستش  بچگان
 !جًنو ٍ ضرر تَ يو بیا. کن

کلی دشهن ! خدا بٌ خیر کنٌ. خالصٌ تیو نَن کٌ شبیٌ تیو انتقام جَیان بَد جهع شد
 .دنبال خَدم انداختو

تَی حیاط دانشگاى با تیو انتقام جَ يهین طَر کٌ بٌ سهت خرٍجی دانشگاى نی رفتیو 
 :فرزام گفت. راجع بٌ شهال ٍ ٍسایل حرف نی زدیو

 .نن ناشین نیارم-

 :سجاد يو بادی بٌ گلَ انداخت ٍ گفت

 !چی؟ یعنی نن سَار لگن تَ بشو؟-

 :نیحاق يو با خندى جَابش رٍ داد

 .با جیپ نسافرت کردن خیلی راحتٌ! اٍن لگنش نی ارزى بٌ سهند تَ-

 :سجاد يو دستش رٍ بین جهع نَن چرخَند ٍ گفت
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 !دختريا رٍ چیکار کنیو؟! اخٌ پدر بیانرز، جیپ کٌ يشت نفر رٍ جا نهی کنٌ-

ٌ ای تحقیر کنندى گفت! این چٌ رٍیی دارى! ٍا  :سهانٌ با قیاف

 ...ـا...نا با ناشین ٍ بادیگـ. انگار نا رٍ دستت نَندیو! چٌ رٍیی داری_

 :بلند سرفٌ کردم کٌ سهانٌ يَل شد ٍ گفت

 .نی ریو...ام دٍست پریسا....چیزِ ...با ..یعنی-

ٌ ای ! خدا نرگت بدى. دينو عین گاراژ باز نَندى بَد ٍ سهانٌ رٍ يدف گرفتٌ بَد چیز دیگ
 پیدا نکردی؟

 .صدای سَت فرزام اٍند

 .پریسا خانَم شها يو؟ بًتَن نهیاد-

 :سریع جبًٌ گرفتو

 .پسر عهَی بابانٌ. اٍن از اقَام ناست...ذين شها ننحرفٌ اٍن! ٍا یعنی چی؟-

ٍاقعا نسبت ! یکی نیست بگٌ خاک تَ سر خَدم. خَدم از درٍغی کٌ گفتو کف کردم
ٌ ای بٌ ذينو نرسید؟  :بعد ٍاسٌ این کٌ تابلَ نباشٌ ادانٌ دادم! دیگ

 .شها يو با يرچی دٍست دارین بیاین. دخترا با ناشین نا نیان-

 :رٍیا با تهسخر گفت

 .شها با جیپ تَن بیاین؛ ٍلی نراقب خَدتَن باشین! يٌ-

ٌ اش رٍ کانل کردٍ گفت  :سهانٌ جهل
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بٌ . آخٌ نٌ کٌ بیشتر از سٌ نفر جا نهی گیرى، نی ترسیو ٍسط راى نفقَد شین...آرى -
 !يرحال باید چند تیکٌ ٍسیلٌ يو پیش خَدتَن جا کنین

 :سجاد رٍ بٌ اٍن دٍ تا کرد ٍ با حرص گفت

 !نن ناشین نیارم-

دیگٌ بٌ در خرٍجی رسیدیو کٌ سهانٌ با اشارى ی دستش بٌ . اٍنا يو سریع تایید کردن
 :اٍن طرف خیابَن گفت

 !عٌ؟ پسر عهَی بابات-

يهٌ عین . يو زنان با نن سر بقیٌ يو چرخید. یًَ گردنو صد ٍ يشتاد درجٌ چرخید
 :فرزام با تعجب گفت. عقاب زل زدن بٌ صالح کٌ کنار ناشین ٍایسادى بَد

 !بَکسرى؟ نربیٌ رزنیٌ؟ اطالعاتیٌ؟ قاتلٌ؟! این پسر عهَی بابات چیکارى ست؟...نیگو-

حاال زیاد نًو نیست، نن دیگٌ باید . دقیق نهی دٍنو...اقا فرزام چی داری نیگی؟ اٍن -
ٌ تَن رٍ کنار نیدٍن نی بینو. برم  .فردا يه

بًو . بعد رٍ کردم بٌ دخترا ٍ خداحافظی کردم کٌ نتَجٌ نگاى خیرى ی بیتا بٌ صالح شدم
صالح برگشت . یٌ خداحافظی دست جهعی گفتو ٍ رفتو اٍن ٍر خیابَن! برخَرد، خیلی

خَب شد اٍن بی سیو ٍ دم دستگاش کنار گَشش نبَد؛ . سهتو کٌ بًش سالم کردم
 .ٍگرنٌ تابلَ نی شدم

ٍقتی نشست عینکش رٍ دراٍرد ٍ چشای . در رٍ برام باز کرد ٍ خَدشو سَار شد
 .نهی دٍنو چرا سعید دنبالو نیَند. زنردیش نهایان شد

 چرا سعید نیَند؟-
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 .اب دينو رٍ قَرت دادم. تَ ایینٌ نگام کرد

ٌ طَر؟-  سعید جایی کار داشت، چ

 .يیچی يهین طَری-

ٌ طَری بًش بگو کٌ بايو فانیل شدیو؟ انرٍز چًرى اش زیاد دٍستانٌ بٌ نظر ! حاال چ
. صالح انگشتش رٍ رٍی فرنَن ناشین نیزد. پشت چراغ قرنز ایستادى بَدیو. نهی رسٌ

دلو رٍ بٌ دریا زدم ٍ . چراغ سبزشد ٍ دٍبارى راى افتاد. ننو با انگشتام بازی نی کردم
 :گفتو

 !نن بٌ دٍستام نگفتو کٌ دٍ تا از نحافظا بايام نیان...صالح..ام-

 :نتَنستو براش ارٍم تَضیح بدم. کنجکاٍ ٍ با اخو از تَی ایینٌ بًو نگاى نی کرد

 !راستش نن گفتو کٌ تَ پسر عهَی بابام يستی-

برگشت پشت ٍ با . یًَ زد رٍی ترنز کٌ اگٌ خَدم رٍ نهی گرفتو االن تَی شیشٌ بَدم
 :اخو ٍ تعجب گفت

 !چی؟ پسرعهَی بابات؟ -

 .با حرص از ایینٌ نگايو نی کرد. با صدای بَق ناشینای پشت دٍبارى راى افتاد

 چرا يو چین چیزی بًشَن گفتی؟-

 :با صدای نظلَم گفتو

ٌ يا اگٌ بفًهن نن بادیگارد دارم فکرای چرت ٍ پرت راجع بٌ ...خب- خب بعضی از بچ
 !حاال کٌ چیزی نشدى. نن نی کنن

*** 
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 (یاشا)

ٌ ست؟  !این دختر چرا این قدر بچ

یًَ دیدی . آخٌ دخترجَن این درٍغی کٌ تَ گفتی صد تا درٍغ دیگٌ بعدش نیاد-
 .گندش در اٍندا؛ ٍگرنٌ نن نشکلی ندارم

 .چشهای آبیش از تَی ایینٌ برق زد ٍ نزدیک صندلیو شد

ٌ اش با نن؛ فقط باید ٍاسٌ اقا . يهین کٌ تَ نشکلی نداشتٌ باشی کافیٌ! اخ جَن - بقی
 .سعیدم یٌ نسبت پیدا کنیو

ٌ ی آخر حرفام رٍ نی فًهید با . تَی آیینٌ دٍبارى نگايش کردم. نهی دٍنو چرا فقط جهل
ٌ ی نتفکر بٌ جلَ نگاى نی کرد . با لبخند چشو ازش گرفتو ٍ بٌ جادى دٍختو. یٌ قیاف

ٌ ٍار نی شنیدم کٌ با خَدش نی گفت  :صداش رٍ زنزن

ٌ ی بابام؟-  پسر عهَ؟ پسر دایی؟ پسِر دخترعهَِی عه

 :کشدار گفتو! ال الٌ اال اهلل

 پریسا؟-

 :.اٍن يو کش دار گفت

 جانو؟-

ٌ يای قرنز نگايو نی کرد ٍ . با ابرٍيای باال رفتٌ از تَی آیینٌ نگاش کردم داشت با گَن
از بس بانزى بَد کٌ نن يو یٌ لبخند زدم ٍ دٍبارى نگايو رٍ بٌ جادى . ریز نی خندید

این دختر ِکی این قدر با نن راحت ٍ صهیهی شدى بَد؟ کهی بعد ! تعجب کردم. دٍختو
 :گفتو
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 .سعید با نا نهیاد-

 :خندى اش رٍ خَرد ٍ نتعجب گفت

 چرا؟-

. حاال يو الزم نیست بٌ اٍن فندق این قدر فشار بیاری. چَن نیازی بٌ اٍندنش نیست-
 چند نفرید؟

 :با تخسی نگايو کرد ٍ گفت

ٌ ست، يفت نفریو-  .فندق نیست ٍ قد یٌ يندٍان

 :پَزخند زدم ٍ گفتو

 .نگٌ اردٍی نًِد کَدکٌ کٌ یٌ لشکر رٍ دعَت کردی؟ حاال نجبَرم اتَبَس بیارم! يٌ-

 :نزدیک صندلیو شد ٍ گفت

شها فقط دخترار رٍ سَار . نٌ خیر الزم نیست؛ چَن پسرا خَدشَن ناشین دارن-
 .نی کنی

 :پریسا نتعجب شد ٍ گفت. اخهام تَ يو رفت ٍ کنار زدم

 !صالح؟ چیزی شدى؟-

 :با عصبانیت برگشتو سهتش کٌ ترسید. بًو برخَرد

 !پسرا؟ کی بٌ تَ اجازى دادى پسرا رٍ يو دعَت کنی؟-
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ٌ ی دختر ٍ پسريا خیلی نخالف بَدم! نهی خَاستو سرش داد بزنو؛ ٍلی زدم . کال با رابط
ٌ ی دٍستای اجتهاعی، دٍ نفری نیرن سٌ نفری  اٍن يو از این نَع انرٍزیش کٌ بٌ بًان

 !برنی گردن

 :با ترس ٍ ناراحتی نگايو کرد ٍ گفت

 .خب چٌ اشکالی دارى؟ ٍیال بٌ اندازى ی کافی اتاق دارى، اٍنا يو پسرای ننحرفی نیستن-

ٌ ی اینا رٍ داشت نظلَنانٌ نی گفت  .يه

چٌ ننحرف باشن ٍ نباشن باید برن یٌ جای دیگٌ اجارى کنن، ٍگرنٌ حق اٍندن با نا رٍ -
 !ندارن

 :با ناراحتی گفت

زشت تر از اٍن اینٌ کٌ بگو برید جا دیگٌ ! االن دیگٌ نهیشٌ بًشَن بگو کٌ نیان، زشتٌ-
 قبَلٌ؟! اصال نیرم این رٍ بٌ بابا نیگو، ير چی کٌ اٍن بگٌ. اجارى کنین

چرا نن دارم خَدزنی نی کنو؟ در ير صَرت پدرش قبَل ! ٍایسا ببینو اصال بٌ نن چٌ؟
 .کهی چشو چرخَندم ٍ رٍم رٍ برگردٍندم! نهی کنٌ، نحالٌ

 .باشٌ قبَل-

ٌ ی نسیر رٍ با سکَت طی کردیو یٌ تشکر زیر . ناشین رٍ پارک کردم ٍ پیادى شدم. بقی
 :لبی کرد ٍ رفت سهت سالن، ٍسط راى برگشت ٍ با نظلَنیت نگايو کرد ٍ گفت

 !صالح نیشٌ چیزی بٌ بابام نگی؟ لطفا-

 !يٌ، انکان ندارى

 :بٌ ناشین تکیٌ زدم ٍ جدی گفتو
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 .نٌ نهیشٌ-

 :ادای گریٌ رٍ در اٍرد ٍ گفت

ٌ يای بدی نیستن-  .چرا؟ بابا بٌ پیر، بٌ پیغهبر بچ

 :با بی رحهی نگايی بٌ ساعتو انداختو ٍ گفتو

 .بیست دقیقٌ دیگٌ نیام با پدرت صحبت نی کنو-

 .کهی با حرص لبش رٍ جَید ٍ پاش رٍ زنین کَبید

 !خَدخَاى، اى-

فکر کنو بدجَر تَی نقشو فرٍ رفتو کٌ این قدر بًش ! يٌ. بعد با قدنای تند داخل رفت
با ! طفلک دخترى، از ایندى ی سیايش بی خبر بَد. ايی از تٌ قلبو کشیدم. گیر نیدم

اصال چٌ . این کٌ دلو براش نی سَخت؛ انا این دلیل نهیشٌ کٌ از این نَضَع بگذرم
 !نعنی نیدى کٌ چند تا دختر با چند تا پسر غریبٌ تَی یک خَنٌ باشن؟

ينَز پنج دقیقٌ گذشتٌ بَد ٍ خبری از . نگايی بٌ ساعت نچی نقرى ای دستو انداختو
قرار شد کٌ سعید با سرينگ صحبت کنٌ؛ چَن با تصهیهی کٌ کیَنرث . سعید نبَد

ٌ يا بٌ ساٍى ! ٍلی انصافا خیلی نردى! گرفتٌ نقشٌ بٌ کلی نابَد نیشٌ اگٌ اٍن نحهَل
حرفای کیَنرث . این ٍسط فقط نی نَنٌ دخترى. برسٌ نصیبت سر نردم شَن آٍار نیشٌ

 .رٍ بٌ خاطر اٍردم

. فرخ نحهَلٌ رٍ بٌ نن سپردى ٍ نن يو قبَل کردم؛ انا نهی ذارم بٌ ساٍى برسٌ-»
نطهئنو فرخ نیاد سراغو، نی دٍنو چٌ ! کانیَن رٍ ٍسط راى سر بٌ نیست نی کنو

از شهال کٌ برگشتین از طرف نن ! اٍن بی گنايٌ...سرنَشتی در انتظارنٌ؛ ٍلی دخترم
 « !اٍن نراقبشٌ. ازش عذر خَايی کن ٍ ببرش پیش برادرم نحهد رضا
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 .رٍی سنگریزى يا راى نی رفتو ٍ اٍن چشهای غهگین ٍ پشیهَن رٍ بٌ خاطر نی آٍردم

*** 

 (راٍی)

رفت کنارش ایستاد ٍ . چشهش بٌ یٌ تاکسی زرد افتاد. سعید بٌ سهت خیابان رفت
 :بلند گفت

 زعفرانیٌ؟-

 !بیا باال: رانندى

 :سعید با لبخند کهرنگی گفت. سَارشد ٍ ناشین بٌ راى افتاد

ٌ طَرى قربان؟ دٍم ايی نیشٌ کٌ ندیدنتَن-  .حال تَن چ

 :سرينگ رضایی با نتانت ٍ صدای بهش جَاب داد

حاال حالش . خَبو، شها حالتَن خَبٌ؟ شنیدم یاشا چند يفتٌ پیش زخهی شد-
ٌ طَرى؟  چ

 .االن اٍندم بًتَن بگو کٌ با نشکل برخَردیو. ارى با یٌ نفَذی از طرف فرخ درگیر شد-

 :سرينگ با نگرانی پرسید

 چٌ نشکلی؟-

 :سعید نستاصل جَاب داد

ٍاقعیتش کیَنرث نی خَاد کانیَن حانل نَاد بٌ ساٍى رٍ یٌ جَری خفت کنٌ، -
ٌ ی بادیگاردا رٍ نرخص کنٌ برن؛ فقط یاشا ٍاسٌ چند ! عاقبتشو کٌ نشخصٌ قرارى يه
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بعدش يو نی برتش پیش . رٍز دخترش رٍ نی برى شهال کٌ از این جریانا دٍر باشٌ
 .عهَش ٍ اٍنو نرخص نیشٌ

 :سرينگ عصبی غرید

ٌ قدر سرکشٌ. نباید این طَری نیشد! لعنتی- . تَ فعال پیش یاشا بهَن، نی دٍنی اٍن چ
سعید تاکید نی کنو نذار کار . نهکنٌ خَدش انفرادی ٍارد عهل بشٌ کٌ تَ نهی ذاری

 .خَدسری انجام بدى

 .سعید کٌ در این نَرد شک داشت بٌ ناچار قبَل کرد

*** 

 (یاشا)

کیَنرث رٍی کاناپٌ نشستٌ بَد ٍ رٍزنانٌ نی خَند ٍ پریسا يو کٌ رٍی . ٍارد سالن شدم
بدٍن تَجٌ بٌ نگاى . نبل جلَی تلَیزیَن نشستٌ بَد داشت با ترس نن رٍ نگاى نی کرد

 .نظلَنش رفتو نقابل کیَنرث ایستادم کٌ سرش رٍ باال اٍرد

نی خَاست با حرکات دست ٍ ابرٍش بًو . پریسا سریع از جاش بلندشد ٍ اٍندکنار نن
 .بفًهَنٌ کٌ نگو

 .کیَنرث سَالی بٌ يردٍنَن نگاى نی کرد

 .قربان نی خَاستو چیزی بًتَن بگو، راجع بٌ نسافرتٌ -

 :کیَنرث عینکش رٍ برداشت ٍ جدی گفت

 .بگَ صالح، نی شنَم-

 ...راستش پریسا خانَم چنـ-
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 :پریسا سریع گفت

 .نی خَاست این رٍ بگٌ. ارى نن چند تا از دٍستام رٍ انرٍز دعَت کردم-

 :از نقاٍنتش خندى ام گرفت؛ انا برٍز ندادم ٍ ادانٌ دادم

 ...باید بگو کٌ سٌ تاشَن-

ٌ اش رٍ نیگو، . ارى بابا نتاسفانٌ سٌ تاشَن زنگ زدن ٍ گفتن نهی تَنیو بیایو- خَدم بقی
 !صالح تَ برٍ، لطفا

 :با کالفگی چشهام رٍ بستو ٍ گفتو

 .چند تا از پسرای دانشگاى شَن يو قرارى باياشَن بیاد-

ٌ ی چشهش بٌ کیَنرث نگاى کرد، با اخو بٌ پریسا گفت  :پریسا با گَش

 پسرای يهکالستو دعَت کردی؟-

 :با نگرانی ٍ خجالت گفت

 .ارى؛ ٍلی بابا پسرای خَبین، باٍر کن-

ٌ ی کیَنرث رٍ بگیرم کٌ گفت  :ننتظر بَدم کٌ ن

باشٌ، اگٌ تَ نیگی خَبن البد خَبن؛ در ضهن صالحو ٍاسٌ نراقبت تَ اٍن جا -
 .نی فرستو پس نگرانی نیست

 :این چرا قبَل کرد؟ پریسا با خَش حالی لبخند پت ٍ پًنی زد ٍگفت! لبخندم نحَ شد

 !نرسی بابا -
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خدا شايدى . بعد با پیرٍزی بٌ نن نگايی انداخت ٍ با چشو ٍ ابرٍ بٌ رخ نن نی کشید
کارد بٌ نن نی زدن خَنو در نهی اٍند؛ ٍلی با فکری کٌ بٌ ذينو خطَر کرد بًش خبیحانٌ 

 :رٍم رٍ بٌ سهت کیَنرث برگردٍندم ٍ گفتو. لبخند زدم

 .چشو قربان تهام سعی ام رٍ برای نراقبت از ایشَن نی کنو-

 :تَ دلو گفتو

 .باشٌ پریسا خانَم با رٍش لجبازی خَدت پیش نی ریو-

بٌ این . با یٌ با اجازى از سالن خارج شدم ٍ رفتو سهت حیاط. کهی نشکَک نگايو کرد
ٍقتی پدرش راضیٌ ! يهٌ بچٌ بازی خَدم تعجب نی کردم، راستش از نن بعید بَد

 .نهی د ٍنو چرا نن این قدر سنگش رٍ بٌ سینٌ نی زنو

. چیزی کٌ برام جالب بَد اینٌ کٌ کیَنرث از دیرٍز تا االن یٌ آرانش خاصی تَ صَرتشٌ
 .انگار اٍن بار سنگین از دٍشش برداشتٌ شدى ٍ خبری از آشفتگی يای قدیو نیست

*** 

 (پریسا)

ٌ  کٌ نن بردم، يايا. نهی دٍنو صالح یًَ چش شد کٌ بًو پَزخند زد ! بی خیال نًو این
یًَ دستو کٌ رٍی نَيام بَد خشک . صالح خان پدرم يو بٌ اندازى ی تَ بًو گیر نهیدى

 اصال چٌ دلیلی دارى کٌ این قدر سر این نَضَع بًو ریخت؟ یعنی غیرتی شدى؟. شد

ٌ ی نیز ارایشو نگاى کردم ٍ یٌ لبخند زدم؛ نکنٌ از نن خَشش نیاد؟ یًَ یٌ ! بٌ آیین
چرا این قدر کیفَر شدم؟ کهی ! خاک تَسرم. چیزی تَ ٍجَدم فرٍ ریخت ٍ ریز خندیدم

 .سرم رٍ تکَن دادم ٍ سعی کردم فکرای بی خَد نکنو
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ٌ ش تَی فکر صالح بَدم ٍ این لبخند يو از . نَيام رٍ شَنٌ زدم ٍ رفتو سهت تخت يه
یًَ یٌ شعری ازفرٍغ . چٌ سریع يو ٍاسٌ خَدم بریدم ٍ دٍختو! رٍی لبو پاک نهیشد

 .فرخزاد رٍ در ذين نرٍر کردم

 بٌ لب يایو نزن قفل خهَشی»

ٌ ای ناگفتٌ دارم  کٌ در دل قص

 ز پایو باز کن بند گران را

 «کزین سَدا دلی آشفتٌ دارم

*** 

 (یاشا)

. این يو از برکت چاخان کردن يای خانَم بَد. چند دست لباس غیر رسهی برداشتو
خَدم یٌ تیشرت سفید چسب با یٌ کت چرم نشکی برای خالی نبَدن عریضٌ ٍ یٌ 

بعد از ندت يا این اٍلین باری کٌ غیر رسهی . شلَار کتان نشکی ٍ نیو بَت نشکی
 .لباس نی پَشو

ٌ نَن شکست خَرد؛ ٍلی نن ساکت . بٌ ایینٌ نگاى کردم ٌ ی یک سال با این کٌ نقش
با این کٌ حس نی کنو یک سال از عهرم يدر رفت؛ انا با این حال بٌ اندازى ی . نهی شینو

 .سعید حالو گرفتٌ نشد؛ چَن نن بدٍن کهک پلیس يا يو نی تَنو از پس شَن بر بیام

ٌ ی نلکی زادى يا یٌ راست خَدم نیرم سراغ فرخ تا خَنش رٍ ! بعد از تهَم شدن قضی
 .نریزم نهی تَنو ارٍم بشو
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ٌ زیباست. خَنٌ بَی اسپند نی داد. ٍسایل رٍ برداشتو ٍ رفتو بیرٍن از اتاق ! حتها کار نن
ٌ ی . رفتو پایین تَ حیاط، اکبر ٍ ساالر کنار ناشین ٍایستادى بَدن با دیدن نن گَش

 .لب شَن باال رفت

با یٌ لبخند کو جَن کنارشَن ایستادم ٍ بٌ عادت يهیشگی دستو رٍ تَی جیب شلَارم 
يردٍ رٍ . با این کٌ کتو جیب داشت؛ ٍلی بٌ اندازى ی جیب شلَار کیف نهی داد. فرٍ کردم

 :نخاطب قرار دادم

 !ِکی قرارى برین؟ شها کٌ از دیشب نرخص شدین-

بعد از رفتن شها نا يو بار ٍ بندیل رٍ جهع نی کنیو ٍ نی ریو؛ ٍاسٌ این کٌ ...راستش-
 .خانَم شک نکنٌ

 :اکبر با افسَس دستی بٌ سر کچلش کشید ٍ گفت

حاال باز باید برگردیو پیش جهشید؛ . این جا خیلی ارٍم ٍ بی دردسر بَد! حیف شد-
 .راستی سعید کجاست؟ باياش خداحافظی نکردم

 .سعید يهَن دیشب رفت-

ٌ يانَن رٍ بًو زدیو، . سری تکَن داد ٍ طرفو اٍند دست يو رٍ تَی يَا گرفتیو ٍ شَن
ٌ يای خَبی بَدن. با ساالرم يهین طَر با صدای ! درٍغٌ اگٌ بگو فرانَششَن نی کنو. بچ

ٌ يا بَد  .کیَنرث برگشتو سهتش، رٍی پل

 يهٌ چی نرتبٌ؟ -

 .رفتو جلَ

 .خیال تَن راحت باشٌ. بلٌ؛ نشکلی نیست-
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ٌ ام نشست نگاى . کیَنرث اٍند سهتو ٍ دستش رٍ بلند کرد بٌ دستش کٌ رٍی شَن
 .کردم

 .تهام زندگیو رٍ سپردم بٌ تَ، تا ٍقتی برنی گردى پیش عهَش نراقبش باش-

انگار ٍجدانش با این تصهیو . بٌ چشهای آبیش نگاى کردم، خبری از ترس ٍ نگرانی نبَد
 !چٌ سرنَشت غهگینی داشت این نام نلکی زادى. نرگبار آرٍم شدى بَد

 .تهام تالشو رٍ برای نراقبت از ایشَن نی کنو-

 .لبخندی رٍی لبش نشست ٍ دستش رٍ برداشت

 .نن حاضرم-

تهام ! خیلی یک رٍ بَد. يردٍ بًش نگاى کردیو. صدای شاد ٍ سرحال پریسا بَد
کهی بٌ نن نگاى کرد ٍ سر ٍ ٍضعو ! داد؛ سادى ٍ صافاحساساتش رٍ بٌ آسَنی برٍز نی

 .اٍن يو بٌ دیدن نن با این لباسا عادت نداشت. رٍ دید زد

 .خب دیگٌ بًترى راى بیفتین-

ٌ زیبا از تَی سالن داد زد  :نن

 .ٍای خدا نفسو گرفت! ٍایسین...نٌ نٌ-

 .با دٍ خَدش رٍ کنار نا رسَند ٍ نن ٍ پریسا رٍ نخاطب قرار داد

 .ان شاءاهلل کٌ سفرتَن بی خطرى! بیاین از زیر قران رد شین-

ٌ ی جنگ. يهٌ خندیدن اٍل پریسا ٍ بعد نن از زیر قران رد ! انگار نی خَاستیو بریو جبً
ٌ اش رٍ بَسید. شدیو نی تَنسو . پدرشو نحکو بغل کرد. پریسا ننٌ رٍ بغل گرفت ٍ گَن

! اٍنا يو خیلی کز شدن. بٌ اکبر ٍ ساالر يو نگاى کردم. االن غو چشهای کیَنرث رٍ ببینو
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یٌ لحظٌ پریسا خَاست از آغَش پدرش جدا شٌ کٌ با فشار دستای کیَنرث نتَنست، 
 !ازش سیر نهیشد

. یٌ خداحافظی کلی بٌ جهع دادم. بالخرى از پدرش جدا شد ٍ بٌ سهت ناشین رفتیو
 .اٍنو جلَ سَار شد

 .از بس ذٍق زدى بَد کٌ غو اطرافیانش رٍ نهی دید

يهین طَر کٌ دندى عقب . برای اخرین بار بٌ کیَنرث نگاى کردم ٍ ناشین رٍ رٍشن کردم
تا این کٌ پیچیدم تَ کَچٌ ٍ بٌ . نی رفتو، این خَنٌ ٍ ايالی اش کَچیک تر نی شدن

 .سهت خیابَن اصلی رٍندم

ٌ ی پدر ٍ دختر، این از خَد گذشتگی برای کسی  ادم احساساتی نیستو؛ ٍلی این رابط
با ايی عهیق حَاسو رٍ بٌ اطرافو ! نحل نن کٌ پدری نداشتٌ خیلی نتاجر کنندى ست

. قرار بَد کٌ سعید رٍ ٍسط راى ببینو، نهی دٍنو چرا یًَ پیلٌ کرد بايانَن بیاد. دادم
 .خَشبختانٌ پریسا از نرخص شدن نحافظا بی خبر بَد ٍ بٌ چیزی شک نهی کرد

*** 

 (پریسا)

بعد از چند سال دارم بٌ یٌ نسافرت نجردی نیرم، خیلی حال . خیلی خَش حال بَدم
ٌ ی چشو بٌ صالح نگاى کردم. نیدى کهی . اگٌ این حرف رٍ بًش نزنو دق نی کنو. از گَش

ٌ يام داغ شد ٍ نطهئن قرنز  :بًش نگاى کردم ٍ گفتو. یٌ نفس عهیق کشیدم! گَن

 !خیلی خَشتیپ شدی-

 :یٌ نگاى نتعجب بًو انداخت ٍ گفت

 .نهنَن-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

پری| رنان عقرب ٍ پرٍانٌ  163  

. با این کٌ کهی ادم خشک ٍجدی بَد؛ ٍلی نن دٍست داشتو بیشتر باياش حرف بزنو
از طرفی نی خَاستو ناراحتی دیرٍز رٍ فرانَش کنٌ ٍ بًو . خیلی ازش خَشو نی اٍند

 .رحو کنٌ؛ چَن ير ٍقت اٍنو لجش نی گرفت دیگٌ کارم ساختٌ بَد

نهی دٍنستو لباسای اسپرت يو نی پَشی؛ ٍلی حاال چرا تیرى؟ فکر کنو قًَى ای يو بًت -
 .بیاد

 :یٌ پَزخند زد ٍگفت

 نی دٍنی انتخاب رنگ لباس بستگیبٌ اعصاب ادم دارى؟ -

 :کهی فکر کردم ٍ گفتو

 نٌ خب؛ یعنی چی؟-

 .نگايش خَنسرد شد کٌ این خبر خَبی نبَد

یعنی کسی کٌ خشن ٍ عصبی نیشٌ، ترجیح نیدى لباسای تیرى بپَشٌ ٍ اطرافیانش -
 .بًترى زیاد رٍی اعصاب شَن راى نرن

 .اب دينو رٍ قَرت دادم ٍ قشنگ ننظَرش رٍ فًهیدم

 !چٌ جالب؛ ٍلی خَشبختانٌ چًرى تَ خیلی خَنسرد ٍ ارٍنٌ-

 .ارى؛ خیلی يو خَنسردم-

این رٍ خَب تَ این ندت . این خَنسردیش؛ یعنی ير آن انکان انفجارش يست
 .اصال نظرم عَض شد، بًترى زیاد باياش حرف نزنو. فًهیدى بَدم
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ٌ م خیلی سر رفتٌ بَد. تَ نسیرنَن بٌ نیدان ازادی اصال حرفی نزدیو بی يَا . حَصل
دستو رفت سهت داشبَرد ٍ بی خیال بازش کردم کٌ یٌ تفگ سر خَرد ٍ افتاد تَ بغلو، 

 .سعی کرد آرٍنو کنٌ. صالح جا خَرد ٍ سریع نگايو کرد. با چشهای گرد جیغ زدم

 !فقط یٌ کلتٌ....چیزی نیست کٌ....آرٍم دختر...شش-

بعد از تَ بغلو برش داشت گذاشت تَ داشبرد ٍ يهین طَر کٌ نگايش بٌ جادى بَد 
با صدای تقریبا بلندی . ننو با تعجب بٌ حرکاتش نگاى نی کردم. داشبَرد رٍ قفل کرد

 :گفتو

 چرا تَ ناشینٌ؟ نی خَای با خَدت بیاریش؟! خَدم نی دٍنو چیٌ-

 :صالح آفتابگیر يردٍنَن رٍ پایین زد تا آفتاب بٌ چشو نَن نخَرى ٍ بعد ریلکس گفت

ٌ ياست _  .باشٌ ٍاسٌ نَاقع ضرٍری. خیلی يو بد نشد. احتهاال جاش گذاشتن! نال بچ

 :با دلخَری گفتو

نٌ، صالح اگٌ یکی ببینٌ چی؟ نیشٌ بندازیش تَی یکی از این سطل اشغاالی کنار -
 .خیابَن

 :کالفٌ گفت

نگٌ جلد چیپس ٍ پفکٌ کٌ بندازم تَ سطل اشغال؟ نترس کسی ! نعلَنٌ چی نیگی؟-
 .نهی فًهٌ

 :کهی نکخ کرد ٍ گفت

 .در ضهن سعید يو با نا نیاد-
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. راستش نگران اٍن تفنگ بَدم. چیز عجیبی نبَد؛ برای يهین بٌ یٌ باشٌ اکتفا کردم
ٌ يا رٍ ببینو سعید يو کنار . بعد از چند دقیقٌ رسیدیو بٌ نیدٍن آزادی، نی تَنستو بچ

يهٌ تیپ ياٍایی زدى بَدن، بٌ . لبخند زدم. یٌ نَتَر کنار سهند سجاد ایستادى بَد
يهٌ . ناشین رٍ پارک کرد ٍ پیادى شدیو! خصَص فرزام با اٍن پیراين گل گلیش

 :سعید عینک آفتابیش رٍ تا رٍی پیشَنی باال زد ٍ گفت! نگاياشَن افتاد بٌ نا

 .داداش صالح ٍ ابجی پریسای گلو! بٌ بٌ-

صالح يو با لبخند پریسا کشش با . با يهٌ سالم کردیو ٍ سهانٌ اٍند کنارنن ایستاد
 .پسرا دست نی داد

 !فقط بلدى ٍاسٌ نن اخو کنٌ، آدم َجَلب

 :بیتا یٌ پَزخند بٌ نن زد ٍ با چشهای براق زل زد بٌ صالح ٍ گفت

 .از اشنایت خیلی خَش حالو. سالم صالح، نن بیتام-

کال ادم بی قیدی بَد، با اٍن چشای سبز ٍ . بعد دستش رٍ بٌ سهت صالح دراز کرد
ٌ ایش خَاستو یٌ پَزخند نحارش کنو کٌ صالح . نطهئنو صالح باياش دست نهیدى! گرب

 .يو دستش رٍ دراز کرد سهت بیتا ٍ باياش دست داد

 !ننو يهین طَر-

پسرا با حسرت . سهانٌ ایشی گفت کٌ فقط نن شنیدم. حس ادم برق گرفتٌ رٍ داشتو
. با حرص رٍم رٍ برگردٍندم! البد بٌ خاطر بیتا بَد، انگار چیٌ. بٌ صالح نگاى نی کردن

 .دست يهدیگٌ رٍ ٍل کردن

 :سهانٌ آرٍم زیر گَشو گفت

 نیحاق چٌ نرگشٌ؟...پری-
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سجاد . با تعجب اٍل بٌ سهانٌ بعد بٌ نیحاق نگاى کردم دیدم دارى با خندى نگايو نی کنٌ
 :يهَن طَر کٌ بٌ ناشینش تکیٌ زدى بَد گفت

 .خب اقا صالح نن آدرس ٍیال رٍ بلد نیستو، تَ جلَ برٍ-

 :صالح سری تکَن داد

 .نسیرش کهی طَالنیٌ؛ ٍاسٌ نايار نی ریو یٌ رستَران سر رايی! بسار خب-

 :سعید با يريری کٌ کهی جدی تر شدى بَد رٍ بٌ صالح گفت

 .نن با نَتَر زٍدتر نیرم ٍیال، شها عجلٌ نکنین-

ٌ ی دخترا سَار ناشین نا شدن صالح چهدٍن ٍ خرت ٍ . بعد از تایید این تصهیهات، يه
سعید يو با نَتَرش عین نَشک . پرتا رٍ با پسرا تقسیو کرد ٍ انداخت پشت ناشین

 :رٍیا کٌ ادم فضَلی بَد گفت. تَ ناشین نن جلَ بَدم ٍ بقیٌ عقب. از کنارنَن گذشت

برام جالبٌ کٌ با پسرعهَی بابات ارتباط داری، نن کٌ بیشتر از یٌ دایی عهَ عهٌ ٍ خالٌ  -
 .بیشتر نهی شناسو

 :با یٌ حسرت گفتو

ٌ ام ٍ عهَی بابام-  .نن يیچ کدٍم از اینایی کٌ گفتی رٍ ندارم؛ جز عهَی یکی یٌ دٍن

 :سهانٌ گفت

نن تَ این یٌ دٍنٌ عهٌ يو نَندم؛ ٍلی اخرش . يهَن بًتر کٌ عهٌ نداری! عیب ندارى-
 .خَدم ترٍرش نی کنو

بٌ نن ٍ . نهی دٍنو چرا رٍیا ٍل کن نا نبَد. يهٌ از این يهٌ حرص سهانٌ خندیدیو
 :صالح گفت
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 شها دٍران بچگی تَن يو با يو بَدین؟-

ٌ ی چشهی بٌ يو انداختیو  !اخ ازش دلخَر بَدم. نن ٍ صالح یٌ نگاى گَش

 .نن چیز زیادی یادم نیست، از صالح بپرس-

 :صالح فًهید ازش دلخَرم یٌ نگاى بٌ نن کرد ٍ خطاب بٌ سهانٌ گفت

 .ٍاال ٍقتی پریسا بچٌ بَد نن نَجَن بَدم؛ برای يهین با يو دٍران بچگی نداشتیو -

 !يٌ

 .ارى دیگٌ رٍیا جَن، صالح سنش زیادى؛ ٍلی ناشااهلل جٍَن نَندى-

صالح چشهاش رٍ ریز کرد ٍ نگايو . سهانٌ ٍ رٍیا ریز خندیدن ٍ نن يو یٌ پَزخند زدم
 :نی کرد، بعد گفت

ٌ ای کٌ نا رٍ نی بینٌ نتَجٌ این اختالف سنی نهیشٌ؛ چَن بٌ قَل  - البتٌ ير غریب
 !خَدش ناشااهلل نن جٍَن نَندم

 :بیتا با صدای تَ دناغیش گفت. با حرص نگاش کردم

 !ارى خب بزنو بٌ تختٌ-

 :صالح تَ ایینٌ نگايش کرد ٍ با لبخند نحَی گفت

 .لطف داری-

چٌ غلطی کردم گفتو . اخ کٌ چٌ قدر دلو برای يهَن صالح جدی ٍ خشک تنگ شدى بَد
این طَر کٌ ! این بیتا يو قَز باال قَز بَد، اى. کٌ نحل بادیگاردا خشک نباش کٌ لَ نی ریو

 :با خَنسردی گفتو. نعلَنٌ قرار نیست خَش بگذرى
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 !ارى درستٌ؛ چَن رفتارم خیلی نعقَل تر از تَئٌ-

 .بعد رٍم رٍ با دلخَری ازش برگردٍندم سهت پنجرى؛ ٍلی با حرفی کٌ گفت ُگر گرفتو

 !انصافا آرى، نن يو از يهین اخالقش خَشو نیاد-

از رفتار نن خَشش اٍندى؟ جدی نیگٌ یا شَخیٌ؟ . یًَ ناشین تَی سکَت غرق شد
خندى ام گرفت؛ ٍلی سعی . سهانٌ کٌ پشتو نشستٌ بَد یٌ لگد ارٍم بٌ زیر صندلیو زد

ٌ ی چشهو یٌ نگاى بٌ صالح انداختو. کردم برٍز ندم جدی ٍ با . چند دقیقٌ بعد از گَش
 .اخو بٌ جادى خیرى بَد

سجاد يو ناشین رٍ پارک کرد ٍ با . ساعت یک ٍ دى دقیقٌ کنار یٌ رستَران ایستادیو
 .پسرا اٍندن کنار نا

ٌ يای ٍرٍدی ٍایستادى بَدیو بیتا پیلٌ کردى بَد کٌ دٍربین . نن ٍ سهانٌ کنار پل
از صالح کهک خَاست ٍ . عکاسیش کٌ تَی ساکش تَی صندٍق عقب بَد رٍ دربیارى

سهانٌ کنار گَشو پچ پچ . ننو این جا يی حرص نی خَردم! اٍن يو رفت کهکش، يَف
 :نی کرد

 پری؟ نیگو سعید جدی جدی نانزد دارى؟-

 : با حالت حرص دراٍری گفتو

 .این قدر يو دٍسش دارى...ارى-

 :سهانٌ یٌ نچی کرد ٍ گفت

 !خدا ٍاسٌ يو نگًشَن دارى، يی -

 . قشنگ نعلَم بَد کٌ از سعید خَشش اٍندى. خندى م نی اٍند



 

www.lovelyboy.blog.ir 

پری| رنان عقرب ٍ پرٍانٌ  169  

ٌ تَن بیارم این جا؟-  نی خَاین نايار رٍ ٍاس

 .نن ٍ سهانٌ چنان پریدیو يَا کٌ صالح بندى خدا ينگ کرد

 اقا صالح چرا نانحسَس نیای؟! ای خدا-

 :صالح یٌ تا ابرٍش رٍ برد باال ٍ گفت

ٌ ست کٌ این جام-  .شها حَاس تَن جایی دیگٌ بَد؛ ٍگرنٌ نن یک دقیق

. ننو برای این کٌ بیشتر از این ضایع نشیو دست سهانٌ رٍ گرفتو. سهانٌ رنگش پرید
 !بدبخت بٌ سهانٌ! خاک تَ سرم حرفانَن رٍ شنیدى 

 .خب دیگٌ بریو-

ٌ يا درگیر انتخاب نیز بَدن. رفتیو تَی رستَران ٌ نَن گفت. بچ  :صالح خطاب بٌ يه

 !پریسا بیا این جا. چًارتا چًارتا دٍر یٌ نیز بشینین. این جا نیز يشت نفرى ندارى -

ٌ اش غش ٍ ضعف رفتو نن ٍ سهانٌ ٍ نیحاق ٍ صالح . با این کٌ برٍز ندادم؛ ٍلی از تَج
بیتا انگار اشتًاش کَر شدى بَد، اصال . سر یٌ نیز بَدیو ٍ بقیٌ يو پشت نَن بَدن

تا دیرٍز کٌ ٍاسٌ نیحاق عشَى نی اٍند ٍ االن برای ! نعلَم نیست با خَدش چند چندى
 .صالح بیچارى

صالح بندى خدا پسر خَبیٌ ٍ اصال تَی این فازا ! نن چرا حرص نی خَرم؟ خب حق دارم
ٌ ی چشو سبز   !نٌ...نیست؛ ٍلی این گرب

عادت کردى بَدم ٍقتی با صالح سر نیزم از چنگال استفادى نکنو؛ پس . غذا رٍ آٍردن
سرم رٍ بلند کردم دیدم صالح . فقط قاشق ٍ برداشتو ٍ یٌ قاشق از زرشک پلَ رٍ خَردم
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يهین طَر داشت خیرى نگايو ! اٍ ينو بدٍن چنگال داشت نی خَرد. دارى نگايو نی کنٌ
ٌ ی لپش رٍ برجستٌ نی کرد  .نی کرد ٍ با زبَن یٌ تیک

ریز خندیدم؛ چَن ٍاقعا این حرکات ! نهی فًهیدم چی نیگٌ، اٍن يو ندام تکرار نی کرد
 !از کی این قدر شَخ طبع شدى ٍ شکلک ٍاسو در نیارى؟ خخ. رٍ از صالح ندیدى بَدم

یًَ کالفٌ شد، یٌ دستهال کاغذی برداشت ٍ خو شد طرفو ٍ با دستهال کشید رٍی 
ٌ ی لب پایینو ٍ با حرص نشست ٍ دستهال رٍ تَی دستش نحکو فشار داد  .گَش

قلبو اٍند تَی دينو؛ گر چٌ حرکتش ذاتا خشن بَد؛ انا ٍاسٌ یٌ ادم نحبت ندیدى نحل 
صالح خَدش رٍ با خَردن غذا نشغَل کرد ٍ . گلَم خشک شد! نن خرٍاری نحبت بَد

 .سهانٌ يو کٌ کال ينگ بَد

نیحاق . نَشابٌ رٍ باز کردم ٍ چند قلپ خَردم. نن يو دنبال یٌ قطرى آب سر نیز بَدم
ای ! نن يو غذام زيرم شد. کهی زیر چشهی صالح رٍ دید زد ٍ بعد غذاش رٍ خَرد

 .کاش این چند نفر پیشو نبَدن

بعد رفتیو پیش . ٍقتی غذانَن رٍ خَردیو، رفتیو با سهانٌ ٍ رٍیا ٍ فرزام سلفی گرفتیو
 :بیتا رفت سهت در جلَی ناشین ٍ رٍ بٌ نن گفت! بلٌ...ناشینا کٌ

 !پریسا جَن نن نهی تَنو جای تنگ بشینو؛ پس با اجازى ت نیرم جلَ-

 .اى اى...بعد یٌ لبخند یٌ ٍری زد

صالح کٌ پشتش بٌ نن بَد چرخید ٍ کَتاى نگايو کرد، نن يو کَتاى نگايش کردم؛ 
البتٌ زیاد از بیتا ناراحت نشدم؛ چَن با اٍن حرکت صالح تَی رستَران خجالت 

ٍاقعا اینجا تنگ بَد؟ این يهٌ . با سهی ٍ رٍیا رفتیو عقب. نی کشیدم نزدیکش بشینو
 .صالح يو اٍند ٍ سَار شد. نن کنار پنجرى ٍ پشت صندلی رانندى نشستٌ بَدم! جا
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ٌ ی جدی یٌ دستش رٍی سقف . نگايو از پنجرى بٌ پسرا خَرد دیدم سجاد با قیاف
انگار کٌ بٌ خَدش اٍند ٍ سریع ! این چٌ نرگشٌ؟. ناشینش بَد ٍ بٌ نن زل زدى بَد

ٌ ش با نن سر جنگ داشتٌ ٍ بًو تیکٌ ! سَار شد، پسرى ی خل از رٍزی کٌ دیدنش يه
 .انداختٌ

ٌ ی صالح ٍ دیدم کٌ انگار سردرد . ناشین رٍشن شد ٍ راى افتاد ٍسط راى صَرت گرفت
چش شدى؟ پنجرى رٍ تا تٌ پایین کشید ٍ ارنجش رٍ بًش تکیٌ داد ٍ ! شدید داشت

 .سرش رٍ رٍی دستش تکیٌ داد

*** 

 (یاشا)

سرم بدجَر درد نی کرد، تنًا راى درنانشو این بَد کٌ این دخترى بیتا رٍ از ناشین بندازم 
سرم رٍ ! صبح کٌ این عطر رٍ نزدى بَد. لعنتی بَی عطرش کل ناشین رٍ گرفتٌ! بیرٍن

 .صدای تَی دناغی دخترى باز رٍی نغزم سَيان کشید. بٌ دستو تکیٌ دادم

 چیزی شدى صالح؟ خَبی؟-

 !اصال حَصلٌ تَضیح دادن نداشتو، اٍنو با این سردرد

 .چیزی نیست، خَبو-

 :یٌ صدای ظریفی از پشت گفت

ٌ ی پنجرى رٍ بدى پایین. بٌ بَی عطر حساسیت دارى-  .بیتا شیش

بیتا با حالت گرفتٌ شیشٌ رٍ زد ! درستٌ قبال خَدش ازم پرسیدى بَد! اٍن از کجا فًهید؟
 .پایین
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 .نتاسفو، نهی دٍنستو-

 .نًو نیست-

ٌ ی بغل بٌ پریسا کٌ سرش پایین بَد نگاى کردم یاد . داشت لبش رٍ نی جَیید. از تَ ایین
ای کاش این قدر نکتٌ بین نبَدم ٍ نتَجٌ برخَرد انگشتو با لبای نرنش . رستَران افتادم

بعد از یٌ ! اب دينو رٍ قَرت دادم ٍ سعی کردم تهرکزم ٍ بذارم رٍی رانندگی! نهی شدم
. نزدیک در کٌ شدیو چندتا بَق زدم. بزرگ بَد ٍ رٍ بٌ دریا. ساعت ٍ نیو رسیدیو بٌ ٍیال

 :رٍیا بلند گفت. در باز شد ٍ ناشین ٍ بردم تَ

 !چٌ ٍیالی بزرگی! ٍاٍ-

 !تَر ٍالیبالو دارى، ایَل: سهانٌ

 :بیتا بٌ سهانٌ ٍ رٍیا نگاى کرد ٍ با بی خیالی گفت

 دیگٌ یٌ ٍیال این قدر ذٍق دارى؟! ٍا-

ٌ يا نشو پسرا از ناشین پیادى . نن زٍدتر پیادى شدم تا شايد جر ٍ بحخ این جَج
 :فرزام يهین طَر کٌ خیرى ی ٍیال بَد با ذٍق گفت. شدن

 !خَراک سلفیٌ، سجاد اٍن نَنَپاد رٍ درار! اٍٍ-

يهین طَر کٌ خو بَدم چشهو بٌ . رفتو سهت صندٍق ناشین ٍ ٍسایل رٍ بیرٍن کشیدم
صاف ایستادم ٍ صندٍق رٍ بستو ٍ رد . نیحاق افتاد کٌ بٌ طرف ناشین نا زل زدى

دٍبارى یاد سردردم . داشت بٌ پریسا کٌ اطراف رٍ نی دید نگاى نی کرد. نگايش رٍ زدم
ٌ ام رٍ جلب کرد! اخ، لعنت بٌ سازندى ی اٍن عطر. افتادم  .صدای کلفت شدى ی سعید تَج

 !خَش اٍندین فرزندانو-
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ٌ يا بَد خیلی نهایشی دستاش رٍ از يو باز کرد بَد نیحاق ادای احترام . سعید کٌ رٍی پل
 :کرد ٍ گفت

 !سپاس خان-

 :بٌ سعید کٌ خیلی حس قدرت نی کرد گفتو

 .سعید بیا کهک کن اینا رٍ ببریو تَ-

ٌ يا پایین اٍند  :فرزام با خندى گفت. سعید بادش خَابید ٍ چپ چپ نگايو کرد ٍ از پل

 !صالح خیلی تَ ذٍق زنی-

 .نی دٍنو-

صدای نازک ٍ جیغ جیغَشَن خیلی . دخترا این قدر ذٍق کردى بَدن کٌ سریع رفتن تَ
 :سجاد با خندى گفت. اعصاب خَرد کن بَد

 سعید تَ از دست این داداشت چی نی کشی؟-

سعید کَچٌ بازاری ! نهی دٍنو چرا حس نی کنو این قدر آشناست. بٌ سجاد نگاى کردم
 :گفت

 .اصال خرابشو! تریاک، شیشٌ، يرٍئین، ير چی کٌ بگی-

سجاد نتَجٌ نگاى خیرى ام شد، چرا بٌ یاد نهی آٍردم ! احساس نی کنو یٌ جایی دیدنش
 !این چًرى رٍ؟

ٌ ست...اٍى اٍى-  !کارم ساخت

 :بٌ خَدم اٍندم ٍ بٌ سجاد یٌ لبخند تصنعی زدم ٍ گفتو
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 .جای نق زدن اینا رٍ ببرین تَ-

 :سعید بٌ ساک زرد رنگ اشارى کرد ٍ گفت

 این شب رنگ نال کیٌ؟-

 .سریع دادنش بٌ سعید! ايٌ... گرفتو دستو کٌ. بًش نگاى کردم

 .این بَی شیرین نال بیتاست-

 تَ این بَ رٍ دٍست نداری؟! عجیبٌ -

 .بٌ نیحاق نگاى کردم، حس کردم ننظَری داشت

 .نن بٌ عطر جهاعت حساسیت دارم-

نیحاق یٌ خَبٌ زیر لب گفت ٍ چند تا از ٍسایل رٍ با خَدش برد تَ؛ فقط نن ٍ سعید 
 .باقی نَندیو

 چی شد؟ اطراف رٍ پاییدی؟-

 ارى نشکلی نیست، صالح؟-

 :نگايش کردم کٌ با ناراحتی گفت

 نَضَع پدرش رٍ چٌ جَری نی خَای بًش بگی؟-

ٌ طَر بًش بگو؟ اخ سرم. دستو رٍ گذاشتو رٍی پیشَنیو! بدتر گند زد بٌ سرم  !چ

 .نهی دٍنو سعید، دیگٌ راجع بًش حرف نزن تا ٍقتش-

دخترا يو . سری تکَن داد ٍ با يو رفتیو داخل، يرکی تَ سالن یٌ جا پالس شدى بَد
 .صدای جیغ بنفش یکی از دختريا بلند شد. گَشٌ گَشٌ خَنٌ رٍ داشتن دید نی زدن
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 !این جا شیش تا اتاق دارى يا-

ٌ ی باال  :فرزام بی خیال رٍی کاناپٌ ٍلَ شد ٍ گفت. يهٌ غیر از فرزام حهلٌ کردن طبق

ٌ م . نا ايل این سَسَل بازیا نیستیو- يهین کاناپٌ رٍ عشق است؛ فقط یٌ نالفٌ ٍاس
 .بذارین کٌ شب رٍ یخ نکنو

شش تا اتاق دنبال يو تَ یٌ رايرٍی دایرى ای، اتاق تٌ رايرٍ رٍ انتخاب کردم ٍاسٌ خَدم 
 .پریسا ٍ سهانٌ خَاستن برن تٌ سالن کٌ صداش زدم. ٍ سعید

 .پریسا، سهانٌ خانَم این جا یٌ اتاق يست-

 :پریسا گفت

 .ٍلی اٍن جا دریا نعلَم نیست-

 :در اتاق رٍ براشَن باز کردم ٍ خَنسردانٌ گفتو

حاال یٌ شب دریا رٍ نبینی دنیا بٌ اخر نهی رسٌ، تَ کل رٍز رٍ ٍاسٌ دیدن دریا ٍقت -
 .داری

پریسا . سهانٌ اٍند ٍ رفت داخل. یٌ نگاى تیزی بًو انداخت کٌ حرصش رٍ نشَن بدى
ٌ رٍی نن با عصبانیت ایستاد ٍ گفت  :کنار در ٍ رٍب

نن کٌ نی دٍنو کٌ با گیر دادن بٌ نن، عزم کردی گند بزنی بٌ سفرم؛ ٍلی بٌ نفعتٌ کٌ -
 !ادانٌ ندی

 .بٌ نبارزى طلبیش لبخند زدم

ٌ ای درک نهی کنی-  .اینا بٌ خاطر اننیت خَدتٌ، ينَز بچ

 !بچٌ خَدتی، ازنن گفتن بَد-
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بٌ دیَار نگاى کردم ٍ ! يَف...لعنت بٌ نن کٌ. ٍقتی حرف نیزد نگايو بٌ لباش بَد
 :گفتو

 .ير کاری داشتی بزن بٌ دیَار-

 :پریسا نتعجب گفت

 .شهارى ات رٍ بدى بًت زنگ نی زنو! خب چٌ کاریٌ؟ -

 :ابرٍ باال انداختو ٍ با یٌ لبخند نَزیانٌ گفتو

 داری ازم شهارى نی گیری؟-

 .یًَ قرنز شد

 !تَ ذينت ننحرفٌ -

حرص خَردن دخترا . با يهَن لبخند نحَ رفتو تَی اتاقو. بعد رفت داخل ٍ در رٍ بست
خَدم شهارى اش رٍ داشتو؛ ٍلی تا حاال الزم نشدى بَد بًش زنگ ! خیلی کیف نی داد

 .بزنو

*** 

 (پریسا)

سهانٌ يهین طَر کٌ داشت ! در رٍ بستو ٍ خَدم ٍ زیر لب بٌ بار فحش گرفتهش، اى
 :نی خندید گفت

 !عین گَجٌ شدی، بايات شَخی کرد بابا! خب حاال-

 :یٌ چشو غرى بًش رفتو ٍ دست بٌ سینٌ ایستادم ٍ ادای صالح ٍ در اٍردم
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 !ير کاری داشتی بزن بٌ دیَار-

با تعجب ! بعد با حرص نشتو ٍ زدم بٌ دیَار کٌ بالفاصلٌ دیَار صدا داد، کار صالح بَد
 :بًش نگاى کردم ٍ گفتو! سهانٌ يو یًَ ننفجر شد از خندى. بٌ دیَار نگاى کردم

 !کَفت-

سجاد با فرزام تَی حیاط . بعد از یٌ استراحت سٌ ساعتٌ با سهانٌ از اتاق رفتیو بیرٍن
غرٍب بَد ٍ يَا نرطَب؛ ٍلی خب نن . بَدن ٍ داشتن تَر ٍالیبال رٍ ٍصل نی کردن

 .زیاد حساس نبَدم

سهانٌ . رفتیو تَ اشپزخَنٌ، دیدیو رٍیا نشستٌ ٍ دارى با چایی از خَدش پذیرایی نی کنٌ
 :با خهیازى گفت

 !ای جانو، چٌ بٌ خَدت نی رسی-

 :رٍیا خندى ای کرد ٍ گفت

ٌ ی شها يو بیارم تا باد اٍن چشهای پف کردى تَن بخَابٌ-  .بشین تا ٍاس

 :يهین طَر کٌ داشتو نی نشستو گفتو

 گاز کٌ ٍصل نبَد، خَدت ٍصلش کردی؟! دستت گلت درد نکنٌ-

 .انصافا اٍن ٍ داداشش از این سٌ تا قزنیت خیلی بًترن. صالح ٍصلش کرد! نٌ بابا-

 !با شنیدن اسهش یٌ جَری شدم، یٌ جَر دل تنگی

 خَب االن کجاست؟...ام-

 .سینی رٍ رٍی نیز گذاشت
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 .دیدم کٌ با بقیٌ رفت تَی حیاط -

 :سهانٌ گت

 بیتا کجاست؟ -

 .گفتو کٌ يهٌ با يو رفتن تَ حیاط؛ فقط نن نَندم-

یٌ سَئیشرت . از کنجکاٍی داشتو نی نردم. چایی رٍ سریع خَردم ٍ رفتو سهت حیاط
 .نسبتا نازک ٍ بلند با یٌ شلَار لی پَشیدى بَدم، شالهو طبق نعهَل سرم بَد

ٌ يا حیاط رٍ دید زدم . سهت چپ کٌ سجاد ٍ فرزام بَدن. در رٍ باز کردم ٍ از رٍی پل
 اٍن ٍر يو بیتا ٍ نیحاقن کٌ دارن با يو صحبت نی کنن؛ پس صالح ٍ سعید کجان؟

ٌ ی حیاط رٍ خَب ببینو چشهو بٌ ناشین خَدنَن خَرد کٌ . سٌ پلٌ رفتو پایین تا گَش
 .ارٍم ارٍم اٍندم پایین کٌ يیکل اشنایی رٍ جلَی ناشین دیدم. کابَتش باال رفتٌ بَد

با یٌ تیشرت استین کَتاى خاکستری نشغَل تعهیر ناشین . با لبخند بًش نگاى کردم
درستٌ کٌ گايی . دٍست داشتو برم پیشش ٍ از يهین يو کلی يیجان داشتو. بَد

بايو کل نی اندازیو ٍ نشاجرى نی کنیو؛ انا سریع فرانَش نی کنو ٍ دلو نهیاد کٌ از 
 !گايی ٍقت يا يو حق با اٍنٌ. دستش ناراحت بشو

ٍقتی بٌ ناشین . دلو حالی بٌ حالی نیشد. رفتو جلَ، خو شدى بَد سهت نَتَر ناشین
 .رسیدم سرش يو چنان پایین بَد

 خَب خَابیدی؟! بٌ بٌ خانَم خَش خَاب-

اصال نن رٍ نگاى . با نچش کهی بینیش رٍ خارٍند ٍ دٍبارى آچار رٍ بٌ پیچ يا ٍصل کرد
 :با خَش رٍیی گفتو. نهی کرد
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ٌ ی خَدنَن راحتٌ-  !این جا خیلی خَبٌ. ارى؛ نحل خَن

 :نتفکر بٌ اٍن قسهت ناشین نگاى کرد ٍ گفت

 .پس تا نی تَنی خَش باش-

 :زیر لبی گفتو. يــ ـَس کردم کٌ باز باياش بحخ کنو تا نجبَر بشٌ نگايو کنٌ

 !البتٌ اگٌ بعضی يا اجازى بدن-

 :با یٌ لبخند کَچیک کنار لبش گفت. نکخ کرد ٍ صاف ایستاد، نَفق شدم

 .تا ٍقتی نحدٍدت رٍ رد نکنی قَل نیدم بًت گیر ندم-

ٌ ای گفتو  : با حالت نچ گیران

 خب این نحدٍديا چیٌ؟-

 !دٍبارى خو شد سهت ناشین، ای بابا

نحال این کٌ لجبازی نکنی، يرجا نیری بٌ نن بگی، اگٌ از کاری ننعت کردم اعتراض -
 !نکنی، ير چی خَاستی بخَری ٍاسٌ نن يو بیاری

. نن نحل نَنگَال بٌ انر ٍ نًی ياش گَش نی دادم کٌ سرش رٍ چرخَند ٍ نگايو کرد
ٌ م خیلی ضایع بَد کٌ با لبخند گفت  :فکر کنو قیاف

ٌ ش يو بهاند -  .بقی

 :با بًت گفتو

 اصال این ٍسط نن چٌ کارى ام؟-

 .یٌ دختر حرف گَش کن-
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ٌ ش در نًایت . یٌ نفس صدادار کشیدم درٍغ چرا؟ از قَانینش خَشو نی اٍند؛ چَن يه
بٌ صَرت . بٌ خَدش ختو نیشد؛ ٍلی بعضی جايای دیگٌ خیلی غیر قابل تحهل بَد

از يهَن نگاى اٍل تَ دل برٍ ٍ . جدی ٍ چشهای سبزش کٌ خیرى ی ناشین بَد زل زدم
خَاستو بپرسو سعید کجاست کٌ فرزام . حیف کٌ چیز زیادی ازش نهی دٍنو. جذاب بَد

 :با صدای بلند ٍ نعرى نانند گفت

ٌ ست؟- ٌ يا بساط ٍالیبال رٍ چیدیو، کی پای  !بچ

این چش . يهین نَقع نتَجٌ بیتا شدم کٌ با حالت قًر از کنار نیحاق گذشت ٍ رفت تَ
یًَ پنجرى ی باالی سرنَن باز شد ٍ سعید رٍ با چشهای پف کردى تَ خَدش ! بَد دیگٌ؟

 :کهی سرش رٍ خارٍند ٍ گفت. قاب کرد

 .نن يستو-

 :رٍ بٌ صالح گفتو. يهٌ از عکس العهلش خندى نَن گرفت

 تَ يو نیای؟-

 !نٌ؛ نی بینی کٌ-

 .باشٌ-

ٌ يا سعید ياج ٍ ٍاج خَدش رٍ کنار تَر رسَند رٍیا . ازش چشو گرفتو ٍ رفتو سهت بچ
 :رٍ بٌ سعید با خندى گفتو. ٍ سهانٌ يو اٍندن

 .نی ترسو بالیی سرت بیاد. اقا سعید حداقل یٌ ابی بٌ صَرتت نی زدی تا خَابت بپرى-

 :سعید ارٍم با کف دست زد بٌ صَرتش ٍ گفت

 .شها حَاست باشٌ ناخَنات نَقع بازی نشکنٌ! بیا نیزٍنٌ نیزٍنو: سعید
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 :با حالت تهسخری گفتو

 !نعلَنٌ ينَز خَابیا. نن اصال ناخن ندارم-

 :اٍن يو با لبخند سرش رٍ چند بار کج کرد ٍ گفت

 .باشٌ حاال نی بینیو-

 :سجاد نَزی سریع گفت

 .خب، پسرا این ٍر دخترا اٍن ٍر-

 :سهانٌ کٌ خیلی ايل لج بازی بَد گفت

 !نٌ خیر؛ دخترا این ٍر پسرا اٍن ٍر-

 :فرزام با گیجی پرسید

 چرا؟-

 !چَن خانَنا نقدم ترن-

 !ای بابا کشتین نارٍ با این نقدنتَن، باشٌ-

 :رٍیا گفت

 .یکی باید داٍر باشٌ. خب حاال يفت نفریو-

 .نیحاق تَپ رٍ دستش گرفت ٍ اٍند ٍسط

 خب پریسا خانَم شیر یا خط؟! نن داٍر-

 .عشق خط بَدم
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 !خط-

 :سجاد با چشهای سیاى ٍ خبیحش نگام کرد ٍ با حالت ترحو آنیز گفت

 .نطهئنی نهی خَاین یکی از پسرا تَی گرٍى تَن باشٌ؟این طَری کٌ نی بازین-

 !اخ کٌ چٌ پررٍ بَد

ٌ ت چند تا نَشابٌ باز کنو- پسرا . چٌ خَدتَن رٍ دست باال گرفتین! بدى نن يو ٍاس
 !پیشکشت، شها فقط عادالنٌ بازی کن تا نشَنت بدم بازندى کیٌ

نیو نگايی . نگايو رٍ ازش گرفتو. یکو ترسناک شدى بَد! پَزخندی زد؛ البتٌ از سر حرص
بٌ پشتو ٍ صالح انداختو، چنان با اخو بٌ ناشین يجَم بردى بَد کٌ گفتو االن ناشین 

 :نیحاق گفت. رٍ تیکٌ پارى نی کنٌ

 !یک، دٍ، سٌ! خب پسرا يو شیر-

خط ! يَرا. دستش رٍ کٌ بر داشت. سکٌ رٍ پرت کرد ٍ رٍی پشت دست نگًش داشت
 .بَد

رٍیا ٍ نن ٍ سهانٌ با خندى اٍنا رٍ تحقیر کردیو؛ ٍلی خب تٌ دلو نی ترسیدم کٌ نکنٌ 
بٌ خصَص سعید کٌ ازشَن ! اخٌ اٍنا کجا ٍ نا کجا؟. يهین ست اٍل ضایع شیو

 !باز خدا رٍ شکر صالح قبَل نکرد بیاد. درشت تر بَد ٍ نن کلی تحقیرش کردم

نن ٍ رٍیا خَب بازی . نن تَپ رٍ با قدرت پرت کردم طرف شَن ٍ بازی شرٍع شد
ٌ شَن عالی بازی نی کردن نیحاق يو با . نی کردیو؛ ٍلی سهانٌ خانَم نٌ؛ انا اٍنا يه

 .سخت گیری داٍری نی کرد

چند بار کٌ رفتو تَپ رٍ بیارم نتَجٌ شدم صالح کابَت ناشین رٍ بستٌ ٍ داشت نا رٍ 
 .نن بدتر نضطرب شدم. دست با سینٌ نگاى نی کرد
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 .اختالف انتیازنَن يیجدى، چًاردى بٌ نفع اٍنا بَد

یًَ جلَ اٍند ٍ با . سجاد تَپ رٍ تَ دستش نی چرخَند ٍ یٌ پَزخند رٍی لبش بَد
نن با یٌ ساعد خنحی اش کردم؛ ٍلی حس کردم نچو . قدرت تَپ رٍ سهت نَن پرت کرد

بعد سهانٌ تَپ رٍ پرت کرد تَی زنین اٍنا کٌ اٍل سعید تَپ ! شکست از بس قَی زد
نن ٍ سهانٌ ٍاسٌ دفاع رفتیو کٌ سجاد تَپ رٍ با . رٍ زد، بعد سجاد نزدیک تَر اٍند

ٌ ی سهانٌ زد کٌ سهانٌ طفلی با تَپ خَرد زنین ٍ اى ٍ از نًادش  چنان قدرتی بٌ شَن
نیحاق يو اٍند کنارنَن ٍ جلَش زانَ زد ٍ . نن ٍ رٍیا با ترس رفتیو سهتش! بلند شد

 :گفت

 درد داری؟ نی تَنی تکَنش بدی؟-

 :سهانٌ کتفش رٍ گرفتٌ بَد ٍ با چشهای اشکی گفت

 .فقط کَفتٌ شدى. ارى؛ نی تَنو تکَنش بدم-

 .سهانٌ جان اگٌ خیلی درد داری تا ببریهت درنَنگاى-

 .نٌ پری خَبو-

. اصال پشیهَن نبَد...سعید ٍ فرزام با ناراحتی بٌ سهانٌ نگاى نی کردن؛ ٍلی سجاد نٌ
 :خیلی خشک ٍ خالی گفت

 .نتاسفو، این طَر کٌ نعلَنٌ نا بردیو-

سهانٌ خَاست سرپا ٍایسٌ کٌ با صدای صالح بٌ سهتش . با نفرت نگايش کردم
اخهاش تَی . داشت نی رفت سهت سجاد، چًرى اش يو اصال دٍستانٌ نبَد. برگشتیو

 :يو بَد، نحکو رٍ بٌ سجاد گفت

 .نن جای سهانٌ خانَم بازی نی کنو! نٌ، بازی ادانٌ دارى -
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اٍند سهت نا ٍ . بعد يو چشو تَ چشو نقابل سجاد ایستاد ٍ تَپ رٍ از دستش قاپید
 :رٍبٌ سهانٌ گفت

 نطهئنی از جا نرفتٌ؟-

 .ارى، نی تَنو تکَنش بدم -

 :صالح با نًربَنی گفت

 .خَبٌ؛ پس برٍ اٍن جا نحل یٌ دختر خَب بشین تا نا اینا رٍ ببریو-

ٌ يای حرف گَش سری تکَن داد ٍ رفت رٍی . لبخندنَن شکفتٌ شد سهانٌ نحل بچ
ٌ يا  :صالح رٍ بٌ نن ٍ رٍیا گفت. پل

 .نن ٍ پریسا يو حهلٌ ٍ دفاع نی کنیو. رٍیا خانَم تَ بٌ عنَان پاسَر ٍسط زنین باش-

سعید با خَش حالی صالح رٍ نگاى نی کرد ٍ صالح يو . تایید کردیو ٍ رفتیو سر پستانَن
. خیلی يهاينگ بازی نی کردیو. با سَت نیحاق بازی شرٍع شد. خصهانٌ سجاد رٍ

ٌ يا رٍ نی گرفت، نن يو عین سعید نعرٍف چند بار  خَشبختانٌ صالح قَی بَد ٍ ضرب
 .جاخالی دادم کٌ صالح با چشهاش تحسینآنیز نگايو کرد

ٌ ام بٌ کهرش خَرد، یا نٌ بًترى بگو افتادم تَی بغلش کٌ  ٍاسٌ دفاع چند بار شَن
 .حسابی خجالت کشیدم

 .انتیازنَن بٌ بیست ٍ چًار، بیست ٍ چًار رسید

فرزام تَپ رٍ زد؛ انا نٌ با قدرت ٍ يهین باعخ شد کٌ تَپ تَی ! خیلی نفس گیر بَد
دیدم صالح خَدش . رٍیا سریع دستش رٍ نشت کرد ٍ زد زیر تَپ. زنین نَن فرٍد بیاد

ژست حهلٌ رٍ در اٍردم کٌ يهٌ پسرا اٍندن ٍاسٌ دفاع؛ ٍلی یًَ بٌ . رٍ کنار تَر رسَند
 !صالح پاسش دادم اٍنو خیلی راحت تَی زنین شَن گلش کرد ٍ نا برندى شدیو
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اٍن يو با خَش حالی دستاش رٍ باال برد، نن ٍ رٍیا با یٌ دست بٌ . رفتیو سهت صالح
 !دستاش زدیو، خیلی دٍستانٌ طَری کٌ بعدش اصال احساس خجالت نکردیو

اصال احساس ! خَبت شد ادم َجَلب! سجاد تَپ رٍ با پا شَت کرد سهت ناکجا اباد
سعید با لبخند خیرى ی صالح بَد کٌ با خَش حالی . خنکی نی کنو، جیگرم حال اٍند

 .ننو کٌ زل زدى بَدم بًش ٍ حرفای رٍیا رٍ اصال نهی شنیدم. فرزام رٍ نی چزٍند

ٌ يا . دیدم کٌ لبخندش کو کو کهرنگ شد ٍ جاش رٍ بٌ یٌ غو عهیق داد بدٍن این کٌ بچ
. با تعجب بٌ سعید نگاى کردم. نتَجٌ بشن از زنین بیرٍن رفت ٍ بٌ سهت خَنٌ رفت

با حیرت لب خَانی . با سر اشارى کرد برم دنبالش. اٍن يو داشت نن رٍ نگاى نی کرد
 :کردم

 !نن؟-

 :اٍن يو با سر گفت

 !آرى-

. زیر چشهی یٌ نگاى بٌ جهع انداختو ٍ خیلی بی سر ٍ صدا ازشَن جدا شدم ٍ رفتو داخل
ٌ ی باال نگاى کردم یٌ لحظٌ ! دٍ دل بَدم، برم؟ نرم؟ اخ سعید. در اتاقش باز بَد. بٌ طبق

يیچ ٍقت اٍن چشهای . خیلی ناراحت شدم. صَرت غهگین صالح دٍبارى یادم اٍند
ٌ ی باال. سبزش رٍ این طَر ندیدى بَدم . دلو بی تابی نی کرد! ايی کشیدم ٍ رفتو طبق

ٌ ی برينٌ یٌ تیشرت  رفتو کنار در اتاقش کٌ باز بَد، خَاستو برم تَ کٌ دیدم با نیو تن
سریع خَدم رٍ کشیدم عقب ٍ چند لحظٌ صبر . نشکی تَ دستشٌ ٍ نی خَاد بپَشدش

 .کردم

 چرا اٍن جا ایستادی؟-
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چرا بلد نیستو یٌ بار نخفیانٌ کار کنو؟ چرا؟ آرٍم . چشهام رٍ با حرص رٍی يو گذاشتو
 .رفتو داخل، سرش با ساکش گرم بَد

 چیزی الزم داری؟-

 :خیلی ناراحت بَدم از ناراحتیش؛ چَن بلد نبَد طفرى برم بی نقدنٌ گفتو

 صالح چیزی ناراحتت کردى؟-

 .دستش از حرکت ایستاد ٍ نن رٍ نگاى کرد

 چرا این رٍ نی پرسی؟-

 !خب گفتو شاید چیزی شدى؛ چَن خیلی ناراحت بٌ نظر نی رسی-

 .یٌ شانپَ ٍ لَسیَن از ساکش بیرٍن کشید

 .نٌ، ناراحت نیستو -

 :با یٌ لبخند گفتو

نن این رٍ خَب ! باشٌ الزم نیست بگی؛ ٍلی انکار نکن؛ چَن چشهات پر از غهٌ-
 .نی فًهو

 .داشت تایید نی کرد. چشهش رٍ آرٍم رٍی يو گذاشت ٍ باز کرد

 !فعال-

خب شاید نخَاد بٌ نن بگٌ؛ شاید یٌ چیزی بین خَد ٍ خدای . ارٍم از اتاق بیرٍن رفتو
. تا فردا يو دٍٍم نهیارم. دیگٌ شب بَد ٍ ننو نتَنستو دریا رٍ خَب ببینو. خَدشٌ

ٌ يا ٍاسٌ شام بٌ يرچی کٌ نی رسیدن نی خَردن ٍ نَقع شستن ظرف خبری از  بچ
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ٌ ش تَی فکر صالح ! يَف! پسريا نبَد، يرکدٍم تَی یٌ سَراخ نخفی نی شدن يه
 .بَدم، تا حاال اٍن قدر غهگین ندیدى بَدنش

دریا ارانش بخشٌ؛ ٍاسٌ ! خَدشٌ...ارى ! دلو برا دریا لک زدى بَد، یًَ چشهام برق زد
 !حال صالح نحل یٌ نسکنٌ

 :شیر آب رٍ بستو ٍ خَاستو برم کٌ سهانٌ گفت

 !کجا داری فرار نی کنی؟ بابا دارم یٌ ساعتٌ ٍاسٌ تَ تعریف نی کنها-

 :تا االن داشت حرف نیزد؟ با یٌ لبخند پًن گفتو

دٍ رٍز دیگٌ ! یٌ کاری دارم باید برم، دٍ تا لیَانٌ خَدت بشَرش دیگٌ! ببخشید دیگٌ-
 !نی خَای شَير کنی، نی خَای اٍن جا يو غر بزنی؟

 :سهانٌ سریع گفت

 .خیل خب بابا غلط کردم، برٍ کهک نخَاستیو-

با نیحاق دارى حرف ! کجاست؟ کجاست؟ کجاست؟ ايا. ننو سریع رفتو دنبال صالح
 .نی زنٌ

*** 

 (یاشا)

کاش نیشد بزنو تَی دينش تا دیگٌ اسهش رٍ . داشتو بٌ حرفای نیحاق گَش نی دادم
 .نیارى

يرچی نباشٌ تَ نحل برادرشی ٍ بًتر . گفتو اٍل با تَ صحبت کنو، بعد با پریسا خانَم-
 !نی تَنی باياش درنیَن بذاری



 

www.lovelyboy.blog.ir 

پری| رنان عقرب ٍ پرٍانٌ  188  

کالفٌ شدم از دستش، کی گفتٌ نن جای داداششو؟ نن خَدم حال ٍ رٍزم قهر در عقرب 
اصال از يیچ بعدی نهی تَنستو . بَد، این يو داشت پریسا رٍ از نن خَاستگاری نی کرد

نهی دٍنو چرا؛ ٍلی دٍست داشتو بزنو دينش رٍ پرخَن ! تصَر کنو این دٍتا رٍ کنار يو
 :سرم درد گرفتٌ بَد ٍ سکَت نی خَاستو، سریع گفتو. کنو

ٌ ش زٍدى- بًترى این نسئلٌ رٍ پیش اٍن ! اٍن فعال سنی ندارى ٍاسٌ ازدٍاج، ينَز ٍاس
 .نطرح نکنی

 ...خَاست چیزی بگٌ کٌ. با حرص ازش چشو گرفتو

 صالح؟-

نکنٌ این حرفا رٍ شنیدى؟ حس کردم نبضو قَی تر ! سریع برگشتو سهت صدای پریسا
ٌ يا ایستادى بَد ٍ با لبخند گفت. شدى  :کنار پل

 !ببخشید اقا نیحاق، صالح نیشٌ یٌ لحظٌ بیای -

. کنارش ایستادم، بدن نحیفش بٌ راحتی تَ يیکل نن گو نیشد. پاشدم ٍ رفتو سهتش
کهی عصبی بَدم ٍاسٌ يهین . نهی دٍنو اٍن لبخند قشنگش جلَی نیحاق چی بَد

 .نتَنستو حرص رٍ از صدام حذف کنو

 بلٌ؟-

 :لبخندش نحَ شد ٍ با نن نن گفت. کهی جا خَرد

 نن رٍ ببری کنار دریا؟...نیشٌ نیشٌ-

 :ساعتو رٍ نقابلش گرفتو. سعی کردم خَنسردیو رٍ حفظ کنو

 نی دٍنی ساعت چندى؟-
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ٌ گانٌ گفت  :با اصراريای بچ

 .اصال نیرم بٌ اقا سعید نیگو! دلو نی خَاد! چیکار کنو؟....دٍنو؛ ٍلی خبنی-

ٌ ی شالش رٍ گرفتو ٍ ارٍم کشیدم  .خَاست برى کٌ لب

 .خَدم نی برنت، برٍ آنادى شَ! خیل خب-

 :با خَش حالی گفت

 !نرسی؛ تَ خیلی خَبی -

 !درٍغ چرا؟ از این حرفش خیلی خَشو اٍند. داشت دستی دستی خرم نی کرد

 .دٍ دقیقٌ ٍقت داری تا حاضر شی-

ٌ يا باال رفت ٍ با خَدش غر غر نی کرد  .لبخندش ناسید ٍ سریع از پل

 .بی اعصاِب بی ذٍق-

 !شنیدم چی گفتی يا-

بٌ جای خالی نیحاق . ننو ناخداگاى لبخند زدم. صدای خندى يای ریزٍ ظریفش اٍند
کهی بعد . ناشین رٍ رٍشن کردم ٍ ننتظر شدم. نگايی انداختو ٍ رفتو سهت حیاط

 .نفس نفس نیزد. پریسا يو اٍند ٍ سَار شد

 .بریو-

از خَدم . نَقع رانندگی بٌ لبخند رٍی لبش نگاى کردم. تا اٍنجا چًار دقیقٌ يو راى نبَد
لعنت بٌ این . نتنفر شدم، از این کٌ دٍ رٍز دیگٌ این لبخند رٍ از لبش پاک کنو

 :ارٍم گفتو! اٍن از بًو خَردن نقشٌ، اینو از این! نانَریت
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 !لعنتی-

 چیزی گفتی؟-

 .نٌ-

رنگی . با َشک نگايو کرد، بعد خیرى ی دریای سیايی شد کٌ سیايیش برام اشنا بَد
شبیٌ بٌ رنگ چشو يادی، شاید يو رنگ دل ننٌ، دلی کٌ از فرخ ٍ انحالش سیاِى 

 !سیايٌ

چراغ جلَی ناشین ٍ رٍشن . پریسا پیادى شد. با صدای در ناشین بٌ خَدم اٍندم
پشتش رٍ بٌ کابَت ناشین تکیٌ دادى بَد . پیادى شدم. گذاشتو؛ چَن خیلی تاریک بَد

 .خیرى ی ظلهاتی کٌ تَی دریا حاکو بَد شدم. کنارش ایستادم ٍ ننو تکیٌ زدم.

حاال صَرتش صد ٍ يشتاد درجٌ . انگار نٌ انگار تا چند دقیقٌ پیش داشت ذٍق نی کرد
چند ! حال خَدم يو خیلی رٍبٌ راى نبَد. نگايش نکردم تا نعذب نشٌ. تغییر کردى بَد

 :لحظٌ بعد صدای پر از بغضش با انَاج ترکیب شد

نن . این بَد کٌ با يو کنار دریا قدم نی زدیو....آخرین خاطرى ای کٌ از نادرم یادنٌ-
ٌ ش نی گفت نترس نانان . خیلی کَچیک بَدم، يهٌ چیز ٍ خیلی نانفًَم یادنٌ يه

 !خیلی ٍقتٌ کٌ رفتٌ! پیشتٌ؛ ٍلی نیست

ٌ ی چشو نگايش کردم. صداش نی لرزید اشک يای زاللش بٌ خاطر . نانحسَس از گَش
خدا با این بچٌ چیکار داری؟ چرا نهی ذاری زندگیش رٍ . نَر چراغ ناشین برق نیزد

ٌ طَری . بکنٌ؟ اٍن از نادر، این يو از پدرش چٌ حکهتی تَ کارتٌ؟ نهی دٍنستو چ
کهی نزدیکش شدم ٍ شرٍع کردم بٌ تعریف تراژدی از دست دادن برادرم . ارٍنش کنو

 !يادی تا شاید بدٍنٌ تَ غو این زندگی سخت، تنًا نیست؛ البتٌ با کهی سانسَر
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ٌ ی چیزی بَد کٌ تَ زندگی . یٌ برادر داشتو بٌ اسو يادی...تا دٍسال پیش- يه
يهیشٌ عشق سرعت ٍ رقابت بَد؛ ٍاسٌ يهین . شش سال از نن کَچیک تر بَد.داشتو

. بعد از پنج سال ٍاسٌ خَدش یٌ پا ستارى شدى بَد. تَ نسابقات رالی جبت نانش کردم
نن بٌ خاطر شغلو خیلی نتَنستو کنارش باشو ٍ ٍقتی نی رفتو بعد از سٌ ناى 

. نا تا بچگی از سر بی کسی پیش زن عهَ ٍ عهَم زندگی نی کردیو. نی تَنستو ببینهش
اٍن رٍز زن عهَم با اشتیاق . سٌ سال پیش، یٌ رٍز نرخصی گرفتو ٍ رفتو کٌ ببینهش

. تهام کاپ يا ٍ جایزى يای يادی رٍ نشَنو نی داد ٍ نن خیلی بًش افتخار نی کردم
يادی بًو گفت کٌ یٌ کار خیلی خَب پیدا کردى ٍ دیگٌ از لحاظ اقتصادی بٌ نن نیاز 

ٌ اش خَش حال بَدم ٍ از طرفی نگران. ندارى شش ناى بعد کٌ ٍاسٌ دیدن شَن ! ٍاس
شاید اطرافیان نتَجٌ . رفتو نتَجٌ شدم يادی بٌ طرز فجیعی نحیف ٍ الغر شدى

تا این کٌ یٌ رٍز تَی ناشینش بٌ . نهی شدن؛ ٍلی نن تهام تغییراتش رٍ حس نی کردم
اٍن تریاک رٍ پرت . رفتو سراغش! طَر اتفاقی یٌ چیزی پیدا کردم ٍ زدم بٌ سیو اخر

ٌ يا رفتو ٍ تا خَرد زدنش  .کردم سهتش، ٍقتی انکار کرد نحل دیَن

 .پریسا این قدر با بًت بٌ حرفام گَش نی کرد کٌ رد اشکش خشک شدى بَد

بعدش بًو گفت کٌ دیگٌ تا عهر دارى نهی خَاد نن رٍ ببینٌ؛ ٍلی نن نخالفت کردم ٍ -
زن عهَ بًش عادت کردى بَد ٍ بٌ خاطر يهین بعد از رفتنش . اٍنو گذاشت رفت

یٌ بار چَب !  بٌ فکر يادی بَدمشنن يو تَ کارم تهرکز نداشتو، يهٌ. شکستٌ شد
 .بی دقتیو رٍ خَردم ٍ یٌ بی شرف از پشت تیزیش رٍ زد بٌ پًلَم

 .دستو رٍ رٍی نحل زخو گذاشتو

خبر تصادف ٍ فَت ! يیچ کدٍم بٌ اندازى ی خبری کٌ سٌ رٍز بعد بًو رسید درد نداشت -
 .تا خَدم رٍ بٌ نحل تصادف رسَندم نزدیک بَد بیست بار تصادف کنو. برادرم
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اٍن . رٍی جنازى ش یٌ نالفٌ ی سفید بَد. يهٌ رٍ کنار زدم ٍ خَدم ٍ بٌ برانکارد رسَندم
خیلی الغرتر ٍ ضعیف تر شدى بَد ٍ . صَرت سفید ٍ سردش اتیشو زد. رٍ کنار زدم

 .چشهای سیايش بستٌ بَد

 !بغضو گرفتٌ بَد

يادی، پدر ٍ نادرم، ! اٍن تا ابد از پیشو رفت. ٍاسٌ اخرین بار چشهاش رٍ بَسیدم-
ٌ ان؛ ٍلی نن اینجا تنًام نیگن خدا ير کسی رٍ کٌ ببرى یکی جاش نی ذارى ! يهٌ کنار يه

از نرگ يادی تا االن ! عهَم جای پدرم، زن عهَ يو جای نادرم، سعید يو جای يادی
نٌ تا ٍقتی کٌ باعخ ٍ بانی اش رٍ از بین . نهی تَنو بٌ خَدم اجازى بدم کٌ شاد باشو

 .نبرم

با نشستن . تا حاال ٍاسٌ کسی این قدر سخنرانی نکردى بَدم. دلو خیلی سبک شدى بَد
بٌ دستش نگاى . جسو سردی رٍ ساعدم برگشتو سهتش، دٍبارى چشهاش خیس بَد

این دختر خیلی نًربَن بَد ٍ یک رٍ، . دستای سفیدی کٌ نی خَاست دلداریو بدى. کردم
 !يیچ تظايری در کار نبَد

 .نن نهی دٍنستو این قدر سختی کشیدی، خدا رحهت شَن کنٌ! نتاسفو صالح-

دستش رٍ از رٍی ساعدم . بٌ چشهای ناراحتش یٌ لبخند زدم ٍ تَی سکَت نگاش کردم
ٌ ٍر بَدم. سر داد  !ينَز جای دستش خنک بَد؛ برای ننی کٌ يهیشٌ شعل

خَدش يو عین نسیو نالیو ٍ نَقع عصبانیت ٍ ! چشهاش زیبا بَد؛ نحل رنگ دریا
 :با یٌ لبخند گفت. لجاجت عین یٌ نَج بَد

 یٌ چیزی بگو؟-

 .سری بٌ نعنی آرى تکَن دادم
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فکر نی کردم از این آدنای خشن ٍ . نن رٍزيای اٍل کٌ دیدنت خیلی ازت نی ترسیدم-
 !بی رٍحی

 :تیز نگايش کردم ٍ پرسیدم! نهی د ٍنستو تا این حد ترسناکو

 ٍ االن؟-

 :با خندى گفت

کال ادم ! االن کٌ نی شناسهت نی بینو اصال ترسناک نیستی، خیلی يو خَش قلبی-
 .جالبی يستی

ننو دٍست داشتو بًش بگو کٌ خیلی نًربَن ٍ . دلو داشت خَدش رٍ نی باخت
بٌ ير حال بًترى زیاد تَی . خانَنٌ؛ ٍلی نحل اٍن نهی تَنستو حسو رٍ برٍز بدم

احساساتو فرٍ نرم؛ چَن این دختر تَی زندگیو نَندنی نیست ٍ بعد از نانَریت دیگٌ 
 .کهی اٍن جا ایستادیو بعد برگشتیو! نهی تَنو ببینهش

 :پریسا گفت. ناشین رٍ پارک کردم ٍ بٌ چراغای خانَش نگاى نی کردم؛ تعجب کردم

 یعنی خَابیدن؟-

 .نهی دٍنو-

جلَی پریسا راى . حس خَبی نداشتو. پیادى شدیو ٍ رفتیو تَ، يهٌ جا تاریک بَد
سریع برگشتو عقب ٍ پریسا رٍ يل دادم . نی رفتو کٌ حس کردم یٌ چیزی تکَن خَرد

رٍی زنین افتادم کٌ يو زنان برق يا . سهت دیگٌ کٌ یٌ چیزی نحکو با سرم اصابت کرد
 .صدای جیغ زدنای پریسا رٍ نی شنیدم. از شدت ضربٌ کهی گیج شدم. رٍشن شدن 

دست اٍن طرف رٍ گرفتو ٍ پیچَندم کٌ . یًَ یٌ دستهال جلَی دين ٍ بینیو گرفتٌ شد
 .با درد عقب رفت
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ٍاسٌ يهین بدتر بی حال , نتاسفانٌ یٌ نقدار از اٍن نادى ی بیًَشی رٍ استشهام کردم
با . بٌ سختی بٌ اطراف نگاى کردم کٌ پریسا رٍ خیلی تار دیدم. شدم ٍ سرم گیج نی رفت
 .یًَ جیغ کشید ٍ يهٌ جا سیاى شد. ترس نن رٍ نگاى نی کرد

*** 

 (پریسا)

از ترس با زانَ رٍی زنین افتادم ٍ بٌ صالح نگاى . دٍنین ضربٌ رٍ بٌ سر صالح زدن
ٌ يام راى افتادى بَد؛ ! سر ٍ صَرتش تهانا خَنی بَد. نی کردم اشکو نحل سیل رٍی گَن

 ...نکنٌ....نکنٌ

 ٍاسٌ خاطر اٍن گریٌ نی کنی؟-

بٌ صاحب اٍن صدای آشنا نگاى کردم، اٍن چشهای سیاى ٍ . فقط چشهام حرکت نی کرد
چًرى ام يیچ حالتی نداشت؛ ! پلید، کسی کٌ دٍ سال زخو زبَناش رٍ تحهل کردم، سجاد

ٌ اش نًو نبَد! فقط نی خَاستو ببینو صالح زندى اس یا نٌ با بدنی کٌ لرزش داشت . بقی
 .رٍی دست ٍ پام راى افتادم ٍ خَاستو برم سهتش کٌ اٍن نار سیاى نذاشت

دستش دٍر گردنو حلقٌ زد ٍ فکو رٍ تَی نشتش گرفت ٍ نن رٍ کشید باال، طَری کٌ 
فقط ! چٌ نرگو شدى بَد؟. ينَز نگايو از زیر بٌ صالح بَد. کانل رٍی دٍ زانَم ایستادم

صدای نحسش از بیخ گَشو . نغزم بٌ سهت صالح فرنان نی داد کٌ رٍ زنین افتادى بَد
 .بلند شد

کجا خَشگل خانَم؟ نی خَای بری پیش نحافظت؟ آرى؟ اخ ببخشید، پسر عهَی -
 !اٍن کٌ نردى ٍ نهی تَنٌ بٌ دادت برسٌ! بابات

 :جیغ زدم. با این حرفش انگار کلید رٍشن شدنو رٍ زد
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 .ٍلو کن! اٍن نهردى، کحافت! خفٌ شَ-

چشو از صالح گرفتو ٍ با نفرت زل زدم بٌ اٍن . تازى نغزم کار افتادى بَد. یًَ ننفجر شدم
ٌ يای نشکی ٍ دستو رٍ سهتش پرتاب کردم ٍ نی خَاستو چشهاش رٍ از حدقٌ در  تیل

 :فریاد زدم. بیارم

 !ٍلو کن لعنتی؛ ٍاسٌ چی این کار رٍ نی کنی؟-

دٍتا نرد غریبٌ ٍ حدٍدا . تازى چشهو بٌ سٌ نفری کٌ پشتش بَدن افتاد. یٌ پَزخند زد
ٌ م رٍ طَری ٍل کرد کٌ با سینٌ افتادم رٍی زنین. پنجاى سال  .چَن

 .نی فًهی، يهٌ چی رٍ نی فًهی-

با گریٌ سرش رٍ گذاشتو رٍی پام ٍ . سجاد کنار رفت ٍ ننو بی نعطلی رفتو سهت صالح
 .تکَنش دادم

 .صالح؟ صالح؟ پاشَ تَ رٍ خدا، چشهات رٍ باز کن-

ٌ ای رٍم ! خدا رٍ شکر. دستو رٍ گذاشتو رٍی گردنش، ارٍم نبض نیزد با صدای جیغ خف
بیتا، فرزام، نیحاق، رٍیا، سهانٌ، . از بًت چشهام تا آخرین حد باز شد. رٍ برگردٍندم

ٌ شَن با دست ٍ پايای بستٌ تٌ سالن بَدن چند نفرشَن بیًَش بَد؛ انا سهانٌ . يه
خدایا، این جا چٌ خبرى؟ سجاد کٌ رٍی نبل ٍلَ شدى بَد با . داشت با گریٌ نگايو نی کرد

 :کالفگی گفت

 .يهینٌ کٌ دخترا يهیشٌ رٍ نخن! ببند دیگٌ سهانٌ سرم رفت، اى-

 :با نفرت گفتو

 نی خَای چیکار کنی؟ چی از جَن نَن نی خَای؟-
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با ترس نگاشَن کردم ٍ خَاستو نانع شو . بٌ نرد کناریش اشارى کرد کٌ صالح رٍ ببرن
 :با گریٌ يهَن طَر کٌ رفتن شَن رٍ نگاى نی کردم گفتو. زٍرم بًشَن نهی رسید. کٌ نشد

 .خَايش نی کنو! تَ رٍ خدا کاری بًش نداشتٌ باشین، زخهیٌ-

داشتو التهاس نی کردم کٌ یکی ير دٍ دستو رٍ بٌ پشتو برد ٍ نحکو بٌ یٌ طناب 
 :کنار گَشو زنزنٌ کرد. بست

باید تا صبح کٌ نیان دنبالت نحل یٌ دختر ! خَشبختانٌ یا بدبختانٌ تَ برگٌ برندى ی ننی-
 خَب بگیری این جا بشینی، باشٌ؟

بعد بٌ سهت اٍن دٍ نفر کٌ داشتن صالح رٍ ! نن رٍ کجا نی خَان ببرن؟...نن! یخ کردم
 :نی بردن، داد زد

 .نذارین دستاش کنار بدنش باشٌ. دستاش رٍ بٌ سقف ببندین-

با گنگی . يلو داد کٌ افتادم کنار رٍیا ٍ سهانٌ. بلندم کرد ٍ نن رٍ بٌ سهت بقیٌ برد
 :گفتو

 تَ کی يستی سجاد؟...تَ-

 :دستاش رٍ تَی جیبش کرد ٍ گفت

. پدر عَضیت کلی بٌ نا خسارت زد؛ ٍلی با نرگش نهی تَنٌ اٍن خسارت رٍ جبران کنٌ-
ٍس باز يست کٌ ٍاسٌ دخترایی *کلی ادم حریص ٍ ى. گفتو شاید تَ رٍ بتَنو پَل کنو

نحل تَ پَل خَبی نیدن یا شاید يو تقدیهت کنو بٌ پدرم تا خَدش ير جَر کٌ صالح 
 ...بٌ ير حال این طَری ننو نی تَنو برگردم بٌ جایگايو ٍ! دٍنست خفتت کنٌ

ٌ اش رٍ نتَجٌ شدم  :فقط یٌ جهل
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 «ٍلی با نرگش نهی تَنٌ اٍن خسارت رٍ جبران کنٌ»

 :جیغ زدم! درٍغٌ....درٍغٌ. چشام دٍ دٍ نیزد. نفسام سریع شد

 !بی شرف! پدرم زندى ست! درٍغٌ، سگ صفت-

با عصبانیت اٍند سهتو ٍ یٌ چک نحکو تَ صَرتو زد کٌ پرت شدم یٌ طرف ٍ سهانٌ با 
اینا چی نیگن؟ پدرم نردى؟ ! خدا. با صدای بلند گریٌ نی کردم. دين بستٌ زد زیر گریٌ

دٍبارى شرٍع کردم بٌ فحش دادن کٌ این بار با بی رحهی یٌ نشت تَی صَرتو زد ٍ از 
 .شدتش بیًَش شدم

*** 

 (یاشا)

ٌ قدر آشنا بَد. بٌ پرٍانٌ نگاى کردم. پرٍانٌ آرٍم آرٍم رٍی دست نادرم نشست  !چ

 یاشا؟ نظرت راجع بٌ پرٍانٌ چیٌ؟-

 .از رٍی چهن يا بلند شدم ٍ رفتو کنار صندلیش ٍ بٌ پرٍانٌ نگاى کردم

 .ضعیف بَدن، ناتَانی، اینا تَی ذينو نیاد...خب-

 پس این نَجَد نحیف بٌ کهک نیاز دارى، نٌ؟-

بعد از این کٌ این رٍ گفت پرٍانٌ از رٍی انگشتش پر کشید ٍ از اٍن چهن زار بٌ سهت 
برگشتو ٍ اطرافو ٍ نگاى کردم؛ انا . با تعجب بٌ رفتنش نگاى کردم. جنگل تاریکی رفت

 :دیگٌ اجری از نادرم تَی اٍن دشت نبَد ٍ فقط صداش شنیدى نیشد

 .نی خَاد کٌ دنبالش بری-
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. با تعجب بٌ پرٍانٌ نگاى کردم ٍ با قدنای آرٍم ٍ سپس با قدنای سریع رفتو دنبالش
ٌ يای خاردار تبدیل نی شدن نن . رفت تَ جنگل، ير لحظٌ تاریک تر ٍ درخت يا بٌ بَت

ٌ يای خار رٍ کنار . يو فقط نَر ٍ درخشش پرٍانٌ رٍ دنبال نی کردم يهین طَر کٌ بَت
. نی زدم چشهو بٌ بدن نحیف پریسا اٍنو بین خاريایی کٌ دٍرش تندیدى شدى بَد افتاد

 :ترس ٍ نگرانی ٍجَدم رٍ پر کرد ٍ داد زدم! بدنش غرق خَن بَد

 !پریسا-

*** 

 .چشام رٍ با ترس باز کردم

 یاشا؟ خَبی؟ یاشا؟-

نفسو ! نٌ خبری از بَتٌ بَد ٍ نٌ جسو زخهی پریسا. با ٍحشت اطرافو رٍ نگاى نی کردم
 .رٍ بیرٍن دادم ٍ بٌ سعید کٌ اسو ٍاقعیو رٍ ارٍم صدا نیزد نگاى کردم

 یاشا حالت خَبٌ؟-

دستاش رٍ باالی سرش بٌ نردى يای پنجرى بستٌ بَدن ٍ نن دستام باال ٍ با طناب بٌ 
با سر تایید . خَب نهی دیدم؛ چَن خَن رٍ چشو چپو ریختٌ بَد. سقف بستٌ شدى بَد

 :اخرین بار جیغ پریسا رٍ بٌ خاطر اٍردم ٍ بٌ سعید گفتو. کردم کٌ خَبو

 ...بقیٌ...سعید، پریسا-

 :سعید با عصبانیت؛ ٍلی ارٍم گفت. سرم داشت نی ترکید نتَنستو ادانٌ رٍ بگو

يهٌ یکی یٌ . چند دقیقٌ بعد از رفتن شها سجاد رفت ٍ با یٌ سینی آب نیَى برگشت-
نتَجٌ شدم يهٌ گیج ٍ بی حال یٌ گَشٌ . نن دیرتر از بقیٌ خَردم. لیَان برداشتیو

خدا شايدى اصال بٌ ! تازى فًهیدم چی بٌ سرنَن اٍندى. افتادن ٍ ننو سرم گیج نیرى
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ناکس نی دٍنٌ نن ٍ تَ . بقیٌ رٍ پایین نگٌ داشت ٍ ننو باال! سجاد شک نکردى بَدم
 !نحافظای پریسا يستیو

ٌ طَر فًهیدى؟ اصال اٍن کیٌ کٌ بخَاد دست بٌ يهچین کاری بزنٌ؟ يدفش ! لعنتی چ
. اٍل باید از شر این طناب راحت شو. چیٌ؟ کلی سَال تَی ذينو بَد ٍ سرم درد نی کرد

با . طناب بٌ یٌ قالب پلهب شدى ٍصل بَد کٌ حسابی نحکو بَد. بٌ سقف نگاى کردم
باپَزخند نضحکش اٍند سهت . ادى اش بَد*خَد حرٍنز. صدای در يردٍ خیرى در شدیو

 :نا ٍ نگايی بًهَن انداخت ٍ گفت

نن از سجاد . حاال بًترى خَد ٍاقعی نَن باشیو. فکر کنو فیلو دیگٌ تهَم شد! خب خب-
از شها دٍ تا یٌ .بَدن، شها يو از پسرعهَی بابای پریسا بَدن تَن باید استعفا بدین 
نی دٍنی کٌ چی ! سری تعریف شنیدم، بٌ خصَص تَ صالح با اٍن شايکارت تَ پاساژ

ٍقتی اٍن نرتیکٌ عکساتَن رٍ برانَن اٍرد ٍ از تَ گفت فًهیدم ادم بٌ درد بٌ . نیگو
 .راستش پدرم خیلی از تَ خَشش اٍند! خَری يستی

 :خندید ٍ ادانٌ داد

ٍای ناصر نی خَاست از حسادت ننفجر شٌ؛ يرچی نباشٌ اٍن قرارى جای نن رٍ غصب -
 .بٌ يهین خاطر خیلی زٍد حسادت نی کنٌ. کنٌ ٍ جای پدرم بشینٌ

ٌ طَر نفًهیدم؟ ! خَدشٌ. بٌ این جا کٌ رسید با تعجب بٌ چًرى ی آشناش نگاى کردم چ
 !این پسر يهَن پیر خرفت بَد، لعنتی! این صَرت نیهی از شبايت فرخ رٍ داشت

نی خَام این دخترى رٍ تحَیل پدرم بدم تا کهی از آتیش خــ ـیانـت . ٍلی نن نهی ذارم-
حاال يو اٍندم بٌ شها پیشنًاد بدم کٌ بٌ نن ! کو کاری يو نیست. شریکش کو بشٌ

 !نطهئن باشین کٌ ایندى ی خَبی در انتظارتَنٌ. خدنت کنین
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ٌ ی اٍن ! فرخ، فرخ، فرخ. نفسام شدید شدى بَد. از خشو قرنز شدى بَدم این يو تَل
 !حیف دستام بستٌ بَد؛ ٍگرنٌ گردنش رٍ ُخرد نی کردم. بی شرف بَد

 خب نظرتَن چیٌ؟ بًترى نٌ نگین؛ ٍگرنٌ يهین جا نی کشهتَن؛ پس؟-

 :نی خَاستو دين باز کنو ٍ اجدادش رٍ بیارم جلَ چشهش کٌ سعید با زیرکی گفت

 چی بًهَن نی رسٌ؟-

 :سجاد با فخر گفت

 !از ٍفاداری ٍ خدنت بٌ نن خیلی چیزيا بًتَن نی رسٌ-

 :سعید ژست ادنای پست رٍ گرفت ٍ گفت

از اٍن کیَنرث کٌ چیزی نصیب نا نشد، شاید بًای خدنت بٌ تَ بیشتر از کیَنرث  -
 باشٌ، نٌ؟

 :سجاد پَزخندی زد ٍ گفت

 !صددرصد-

 !قبَلٌ-

سعید با چشو کلی قسهو داد کٌ گند . سجاد نگايی بٌ نن انداخت ٍ پرسشی نگام کرد
 .نزنو

 .باید فکر کنو-

 : سجاد نیو نگايی بٌ ساعتش انداخت ٍ گفت
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این يو بگو کٌ تا ! تا شیش صبح ٍقت زیادی نهَندى. بًترى زٍدتر تصهیهت رٍ بگیری-
ٌ ست  !ٍقتی بًتَن کانل اعتهاد نکنو دستاتَن يو چنان بست

 :سعید با خشو گفت. بعد از اتاق بیرٍن رفت

 .نی نردی اگٌ قبَل نی کردی؟ شاید اٍن طَری دستانَن رٍ باز نی کرد-

 .اٍن بٌ نا اعتهاد ندارى؛ پس اگٌ ننو قبَل نی کردم باز يو این کَفتیا رٍ باز نهی کرد-

 حاال نی خَای چیکار کنی؟-

 :رٍ بٌ سعید گفتو. زیاد بلند نبَد ٍ شاید بشٌ کاری کرد. بٌ سقف نگاى کردم

 !حَاست رٍ جهع کن، خب گَشت رٍ تیز کن؛ نکنٌ کسی بخَاد بیاد باال-

. با یٌ تاب پايام رٍ بردم باالی سقف ٍ سرٍ تٌ بٌ سقف آٍیزٍن شدم. با سر تایید کرد
با کف پا بٌ سقف فشار دادم . کف پام خَشبختانٌ بٌ سقف رسید. خَدم رٍ نگٌ داشتو

 :سعید آرٍم گفت. تا این قالب النصب شل شٌ، خیلی نحکو بَد

 .یٌ خَردى دیگٌ! یکو دیگٌ، يهینٌ-

دٍبارى بٌ حالت قبل برگشتو ٍ صاف . یٌ تیکٌ از کچ سقف ترک خَرد ٍ قالب شل شد
چندبار این کار رٍ کردم تا این کٌ قالب از . دستو رٍ بٌ سهت پایین فشار دادم. ایستادم

دیَار جدا شد ٍ افتاد کٌ سریع تَ يَا قاپیدنش؛ ٍگرنٌ با برخَردش با زنین خبردار 
 .نی شدن

 !ایَل-
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طناب دٍر دستو رٍ با چاقَی کَچیک نخفی زیر ساعت نقرى ایو باز کردم ٍ رفتو سهت 
دستاش رٍ کهی نالش داد ٍ . طنابا رٍ پارى کردم. سعید کٌ نیشش تا بنا گَش باز بَد

 .از پنجرى نگايی بٌ بیرٍن انداختو. چند تا فحش زیر لبِی پدر ٍ نادردار نحار سجاد کرد

 چند نفرن؟-

 :سعید در حالی کٌ نچ دستش رٍ نی نالید گفت

 .با سجاد نیشن پنج نفر-

 نسلحن؟-

 .ارى؛ قرارى ساعت شیش چند نفر دیگٌ يو بیان-

 .پس باید عجلٌ کنیو-

 .از پایین صدای یکی از نرديا بلد شد. با اشارى ی نن سعید کهی با پا سرٍ صدا کرد

 صدای چی بَد؟-

 .نهی دٍنو، برٍ یٌ نگاى بٌ باال بنداز-

يهین کٌ در باز شد سعید دستش رٍ رٍی گردن ٍ دين طرف قفل کرد ٍ با . ننتظر شدیو
در رٍ ارٍم رٍی يو گذاشتو ٍ تفنگ نرد رٍ برداشتو، . یٌ حرکت گردنش رٍ شکَند

 :بٌ سعید گفتو. خشابش پر بَد

 .تا نن اینا رٍ سرگرم نی کنو تَ اٍن رٍ پیدا کن. تَ اتاق بغلی تَی ساکو یٌ کلت يست-

 .باشٌ-

ٌ يا ایستادى بَد رٍ دیدم. ارٍم الی در رٍ باز کردم سعید . سر طاس نردی کٌ پشت بٌ پل
ٌ يا پایین اٍندم ٌ يا انتًای سالن بَدن ٍ دست . بٌ سهت اتاق رفت ٍ ننو ارٍم از پل بچ
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ٌ شَن يو بستٌ بَد خَشبختانٌ نتَجٌ نن نشدن؛ ٍگرنٌ سرٍ صدا . ٍ دين يه
کجا . کجاست؟ اعصابو بًو ریخت! نبَد....نبَد. با چشو دنبال پریسا بَدم. نی کردن

 .بردنش؟ یًَ در سالن باز شد ٍ یکی از نحافظا نن رٍ دید

 تَ؟-

ٌ يا کهین کردم ٍ اٍنا با تیر بٌ سهتو شلیک کردن گندش . سریع پشت ستَن کنار پل
ٌ يا بلند شد. نباید حَاسو پرت نیشد! بزنن ٌ ی بچ  :داد زدم. جیغ خف

 .بخَابین رٍی زنین-

ٌ شَن با ترس ٍ لرز درازکشیدن ٌ ی کنارم نگايی انداختو. يه يهین کٌ تَ تیر . بٌ کاناپ
بعد . اندازی نکخ کردن با لگد کاناپٌ رٍ يَل دادم بٌ ٍسط سالن تا بٌ بقیٌ تیر نخَرى

تَ این نَقعیت فکر نبَدن پریسا . رٍی زانَ نشستو ٍ بٌ سهتشَن تیر اندازی کردم
یٌ ! نی کشهت عَضی. پریسا نیست، سجاد يو نیست. نهی ذاشت درست تهرکز کنو

این بار با حَاس جهع سهت شَن تیر اندازی . نفس عهیق کشیدم ٍ ذينو رٍ خالی کردم
 .کردم ٍ یٌ تیر نستقیو بٌ گردن یکیشَن زدم

 !نیحو-

نگايو بٌ انتًای رايرٍ خَرد کٌ ! لعنتی تیرم تهَم شد؛ پس سعید کدٍم گَری نَند؟
سجاد از اتاقی بیرٍن اٍند ٍ داشت پریسا رٍ با دستای بستٌ دنبال خَدش نی کشَند 

 :با عصبانیت داد زدم. بٌ سهت در خرٍجی

 !سجاد-
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. پریسا نگاى اشک الَدی بًو انداخت ٍ پشت دستهال دٍر دينش اسهو رٍ صدا نیزد
ناچار . يهین کٌ از در خارج شدن خَاستو برم دنبالشَن کٌ دٍبار بٌ سهتو شلیک شد

 .دٍبارى رفتو پشت ستَن

 .صالح برٍ دنبال شَن-

بعد یٌ خشاب پرت کرد کنار ستَن، برش داشتو ٍ با ! صدای سعید بَد، چٌ عجب
با صدای . در رٍ باز کردم ٍ رفتو بیرٍن. پَشش سعید از سالن رد شدم ٍ رفتو تَ رايرٍ

 .ناشین قلبو نی خَاست از جا کندى شٌ

با سرعت رفتو سهت در باز حیاط، ناشین سجاد با سرعت تَ جادى با سٌ نتر فاصلٌ از 
 .نن داشت نی رفت

 ...تاریک بَد؛ ٍلی. ایستادم ٍ نفس گرفتو. با سرعت تَی جادى نی دٍیدم، بی فایدى بَد

 !تَ يیچ جا نهیری، نهی ذارم بری-

بی نعطلی دٍیدم . دٍتا تیر شلیک کردم بٌ الستیک عقب کٌ ناشین با ٍضع بدی ایستاد
. پشت یٌ درخت کهین کردم. سجاد سریع پیادى شد ٍ بٌ سهتو شلیک کرد. طرفشَن

از عصبانیت نی خَاستو . دیدم کٌ رفت ٍ پریسا رٍ بٌ زٍر با خَدش تَی جنگل کشَند
سجاد ! نهی تَنستو سهت شَن شلیک کنو، بٌ خاطر پریسا. درخت رٍ از ریشٌ بکنو

 .ننو دنبال شَن راى افتادم. دست از شلیک کشید ٍ رفتن تَ جنگل

ننو يهین رٍ . فًهید دارم دنبال شَن نی کنو؛ پس بی يَا بٌ سهتو شلیک نی کرد
از . بعد از چند شلیک دیگٌ نی دٍنستو کٌ االن ٍقتشٌ دست بٌ کار شو. نی خَاستو

با قدنای . بٌ خاطر نقاٍنت يای پریسا حرکت شَن کند بَد. پشت درخت بیرٍن اٍندم
ٌ ش رٍ گرفت سهتو، ! بلند ٍ البتٌ اعصابی داغَن رفتو سهتش، ایستاد برگشت ٍ اسلح



 

www.lovelyboy.blog.ir 

پری| رنان عقرب ٍ پرٍانٌ  205  

با . نن يو نقابلش ایستادم. از ترس اسلحٌ تَی دستاش نی لرزید. نضطرب بَد
 :صدایی کٌ ترس تَش کانال نشخص بَد گفت

 .یٌ قدم بیای جلَ نی کشهت-

ٌ ی لبو نشست ٌ م رٍ گرفتو سهتش. جا خَرد. پَزخندی گَش با ترس تفنگ رٍ . اسلح
ٌ ی پریسا ٍ داد زد  :گذاشت رٍی شقیق

ٌ ت رٍ بنداز؛ ٍگرنٌ نی کشهش -  !بٌ خدا نی کشهش! اسلح

کلی خَدم رٍ بابت این . صَرتش نحل گچ سفید بَد. چشهای پریسا طَفانی بَد
. سجاد کالفٌ شد ٍ تفنگ رٍ گرفت سهت نن ٍ ناشٌ رٍ کشید. بی دقتی لعنت کردم

با ترس چند بار ناشٌ رٍ فشار داد ٍ نفس ! درست حدس زدم، خشابش خالی شدى بَد
 :رٍ بٌ پریسا ارٍم گفتو. نفس نیزد

 !چشهات رٍ ببند-

ٌ اش شدت گرفت سجاد سرش رٍ بٌ نعنای نٌ تکَن داد؛ . چشهاش رٍ آرٍم بست ٍ گری
ٌ ی اسلحٌ نصادف شد با پاشیدى . ٍلی دلو نن بی رحو تر از این حرف يا بَد صدای خف

شاید این بیشترین لطفی ! شدن خَن رٍ پیراين پریسا ٍ سَراخ شدن پیشَنی سجاد
دستش از دٍر گردن پریسا شل شد ٍ ! بَد کٌ تَنستو بًش بکنو، یٌ نرگ سریع ٍ راحت

 .از پشت رٍی زنین گلی افتاد ٍ زندگی اسف بارش تهَم شد

با چشهای . رفتو سهتش. دستو رٍ انداختو ٍ بٌ بدن لرزان ٍ گریان پریسا نگاى کردم
دست بردم پشت سرش ٍ گرى . خَدش نی دٍنست چی شدى. بستٌ فقط گریٌ نی کرد

ينَز چشهاش بستٌ بَد ٍ سکَت . دستهال رٍ باز کردم ٍ از رٍی دينش برش داشتو
 .جنگل فقط با يق يق پریسا شکستٌ نیشد
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ٌ ی لبش نگاى نی کردم چشهاش رٍ باز کرد ٍ سریع اٍند جلَ ٍ . ننو فقط بٌ کبَدی گَش
ٌ م گذاشت  .بٌ پیراينو چنگ زد ٍ سرش رٍ رٍی سین

ٌ ای بی حرکت ایستادم؛ ٍلی بعد خیسی . تفنگ رٍ انداختو ٍ نحکو بغلش کردم....لحظ
ٌ ياش پخش شدى بَد رٍ . لباسو رٍ حس نی کردم ارٍم نَيای نرنش رٍ کٌ رٍی شَن

سرش پایین بَد ٍ آب بینی اش رٍ باال . کهی بعد ارٍم از بغلو جدا شد. نَازش کردم
شلَار جین ٍ ! اخهام تَی يو رفت، کفش پاش نبَد. چشهو بٌ پاياش افتاد. نی کشید

رفتو جلَ خو شدم، یٌ . سرش يو چنان پایین بَد. پايای سفیدش گلی ٍ خَنی بَد
ٌ م رٍ زیر پاش گذاشتو ٍ بلندش کردم با تعجب تکَنی . دستو رٍ بٌ پشتش ٍ دست دیگ

 .بٌ صَرت بانزى ش کٌ رنگ لبَ شدى بَد نگاى کردم. خَرد ٍ نگايو کرد

 ح؟...لـ...صا...صـ_

 .پايات ٍضع خَبی ندارى-

. رسیدیو بٌ جادى، تَی سکَت اٍن بٌ نن ٍ ننو بٌ جادى خیرى بَدم. دیگٌ چیزی نگفت
داشتو بٌ این فکر نی کردم اگٌ نی بردنش چی؟ یا سجاد چرا اٍن رٍ تَی یٌ اتاق جدا 

چشهو رٍ تندی باز ٍ بستٌ کردم، االن ٍقت فکرای بی خَد ...نگٌ داشتٌ بَد؟ نکنٌ
 !نیست

يهین کٌ رسیدن بٌ نا سعید با . سعید ٍ نیحاق رٍ دیدم کٌ گنگ بٌ سهت نَن نی دٍید
 :نگرانی گفت

 چی شد؟ سجاد کجاست؟ پریسا حالت خَبٌ؟-

 :نیحاق نفس نفس نیزد

 .االناس کٌ سر برسن. بٌ پلیس زنگ زدیو-
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 :بٌ سعید گفتو

 .جسد تَ جنگلٌ، برٍ چکش کن-

نیحاق نتعجب بٌ نن نگاى نی کرد، تعجب . سری تکَن داد ٍ با دٍ رفت سهت جنگل
ٌ ای برخَرد کردیو بدٍن تَجٌ بٌ نگاى . کرد کٌ این قدر با این نَضَع راحت ٍ حرف

 .کنجکاٍانش پریسا رٍ بردم تَ

*** 

 (پریسا)

ٌ يا يهٌ سالو بَدن؛ ٍلی پدرم غو عالو رٍی سرم اٍار شدى ... صالح حالش خَب بَد، بچ
تَ سالن يهٌ جهع بَدن . احساس نی کردم یٌ تن افکار در يو ٍ بر يو تَی سرنٌ! بَد

سهانٌ ٍ رٍیا اٍندن سهت نَن، با گریٌ يو رٍ . ٍ با ترس ٍ نگرانی نن رٍ نگاى نی کردن
صالح نن رٍ گذاشت رٍی یٌ نبل، سهانٌ سرم رٍ بغل کرد ٍ نن يو زدم . نگاى نی کردیو

 !حاال بی کس بَدم، تنًای تنًا. زیر گریٌ

ٌ ی تهیز بیارین-  .یٌ کاسٌ آب با یٌ پارچ

رٍیا رفت ٍ با یٌ کاسٌ آب ٍ پارچٌ . دلو براش گرفت! بٌ صالح نگاى کردم، بٌ سر خَنیش
صالح کنار پام زانَ زد ٍ پام رٍ یکی یکی تَ کاسٌ اب گذاشت ٍ پايای زخهیو رٍ . اٍند

با پارچٌ پام رٍ خشک کرد . نن فقط نحل یٌ نردى ی نتحرک نگايش نی کردم. تهیز کرد
نن يهچنان فقط بًش . ٍ بعد با نحلَل ضدعفَنی کٌ سهانٌ اٍرد پام رٍ ضدعفَنی کرد

ٌ قدر ندیَنشو. خیرى بَدم  :آرٍم با لب يای دردناکو گفتو! خدا نی دٍنٌ چ

 .سرت خَنیٌ، باید بری دکتر! نن خَبو-

 :تَ يهَن حالت گفت
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 .خَبو، چیزی نیست-

ٌ اش نی گفت چیزی نیست ٍ اٍن ٍقت ٍاسٌ چند تا خراش پای نن  بٌ سر شکست
 :با بغض گفتو. این يهٌ تالش نی کرد

 صالح؟-

 .نگايو نکرد

 ...پدرم رٍ...سجاد گفت پدرم-

تعجب نکرد، نگايش رٍ ازم گرفت ٍ چیزی گفت . نتَنستو ادانٌ بدم ٍ بٌ گریٌ افتادم
 .کٌ باٍرم نشد

 !نی دٍنو-

 :با تعجب ٍ ناباٍری خیرى اش شدم، ارٍم گفتو

قرارى پدرم رٍ بکشن؟ صالح؟ انکار کن کٌ ...یعنی چی کٌ نی دٍنی؟ تَ نی دٍنستی قرارى-
 !نی دٍنستی

 :بعد از رفتن شَن گفتو. فًهیدن کٌ باید برن بیرٍن. نگايی بٌ سهانٌ ٍ رٍیا انداخت

 !بگَ صالح-

 :پاشد ٍ کالفٌ دستش رٍ بٌ کهر زد ٍ گفت

ٌ ی پدرت بَد-  .این خَاست

 :با گنگی گفتو
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یعنی چی؟ تَ نی دٍنستی ٍ پیشش نهَندی؟ بقیٌ چی شدن؟ اٍن چندتا بادیگارد رٍ -
ٌ ش ازم پنًَن نی کنی؟! نیگو  چرا تنًاش گذاشتی؟ چرا نذاشتی پیشش بهَنو؟ چرا يه

ٌ ی اخر رٍ فریاد زدم کٌ ارٍم گفت  :جهل

پدرت نی خَاست از يهٌ چیزش کٌ دخترشٌ نحافظت کنٌ، از طرفی نی خَاست تقاص -
تالشش رٍ زیر سَال نبر پریسا، آرٍم ! کارش رٍ پس بدى، تقاص بدبخت کردن دیگران

ٌ ی پدرت احترام بذار  .باش ٍ بٌ خَاست

 :تَجًی نکردم ٍ بلند گفتو. صدای اژیر پلیس بلند شد

ٌ ت چی نیشٌ؟! گذاشتی دستی دستی خَدش رٍ بٌ کشتن بدى؟ ارى؟-  پس ٍظیف

ٌ ی - ٌ ی فرعی نن حفاظت از تَ ٍ انجام آخرین دستَر پدرت بَد ٍ ٍظیف ٍظیف
 .فکر کنو يهین جا تهَم شد...اصلیو

ٌ ی اخرش رٍ نفًهیدم ٍ از طرفی نهی تَنستو قانع شو خَاستو چیزی بگو کٌ در باز . جهل
یٌ نرد با ریش يای سیاى ٍ سفید ٍ قدی . شد ٍ یٌ نرد بٌ يهراى سعید داخل شدن

 :نرد گفت. کَتاى تر از سعید

 یاشا يهٌ چی نرتبٌ؟ آسیب جدی ندیدین؟-

نن  کٌ پریسام، صالح يو کٌ نشخصٌ؛ پس یاشا ...این کٌ . تَ ذينو یٌ سَال پیش اٍند
 !جز نا چند نفر کٌ کسی این جا نیست! دیگٌ کیٌ؟

 :با صدای اٍن نرد، صالح بٌ سهتش برگشت ٍ گفت

 .نا خَبیو، يهٌ چی نرتبٌ -

 :نرد نگايی بٌ نن کرد ٍ با لبخند گفت
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 .نگران نباش، يهٌ چی تهَم شد. دخترم نن سرينگ رضایی يستو-

بعد رٍ بٌ سعید کرد ٍ . نن تَی شک بَدم ٍ سردرگو؛ پس نتَنستو جَاب بًش بدم
 :گفت

 ...سرگرد سلطانی ٍ -

 :این بار رٍ کرد بٌ صالح ٍ ادانٌ داد

خستٌ . نانَریت رٍ يهین جا تهَنش نی کنیو. کارتَن خَب بَد! یاشا نظفری-
 .نباشین

اینا یعنی چی؟ صالح یا يهَن  کٌ سرينگ . با تعجب بٌ سعید ٍ صالح نگاى نی کردم
صاف بٌ چشهای سبزش خیرى شدم ٍ . گفت، یاشا با چشهای ناراحت نگايو نی کرد

 .بًش پَزخند زدم

 یاشا؟ صالح؟ نانَریت؟

 .صدای سرينگ باعخ شد چشو از اٍن بگیرم

 .سرگرد سلطانی، ایشَن رٍ تا نرکز يهرايی کن-

 :سعید یا بًتر بگو، سرگرد سعید سلطانی در جَاب سرينگ ادای احترام کرد ٍ گفت

 !چشو قربان-

بی نعطلی از جام . بعد با چًرى ای کٌ انگار خجالت نی کشید اٍند طرفو ٍ راينهاییو کرد
شاید دارم خَاب ! پاشدم، دیگٌ نهی خَاستو اٍنجا بهَنو؛ ٍگرنٌ نهکن بَد دیٍَنٌ بشو

دم در کفشام رٍ آٍرد ٍ ! نگٌ نیشٌ یٌ خَاب این قدر ٍاقعی باشٌ؟! نی بینو؛ ٍلی نٌ
 .پَشیدم
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دستش رٍی پیشَنیش بَد ٍ چشهاش . یعنی بٌ یاشا انداختو! لعنتی...یٌ نگاى بٌ صالح
با سعید راى افتادیو سهت ناشین؛ نحل ربات سَار شدم ٍ سعید يو . رٍ بستٌ بَد

با پَزخند ! نهی دٍنستو چی درستٌ چی غلط. گیج بَدم، گریٌ نهی کردم...يهین طَر
 :نالیدم

تَ سرگردی؟ ...یاشا کیٌ؟ نگَ صالحٌ؟ تَ! تهَم ندت نا رٍ گَل زدین! شها کی يستین؟-
 شها پلیس بَدین ٍ خَدتَن رٍ جای بادیگارد زدى بَدین؟ چرا؟

 .سعید سری تکَن داد ٍ نی خَاست از زیرش در برى. کو کو صدام داشت باال نی گرفت

 ...فعال آرٍم باش خانَم نلکی زادى، نن بٌ ٍقتش يهٌ چی رٍ برات تَضیح-

 !نهی خَام بعدا، االن-

 :سعید گردنش رٍ کهی ناساژ داد ٍ با کالفگی گفت

 ...نن نتاسفو ٍلی نهی تَنستیو حقیقت رٍ بگیو؛ چَن-

ٌ اش رٍ بگٌ گفتو  :نذاشتو ادان

 دقیقا شها کی يستین؟ پلیس؟-

 :سعید ارٍم گفت

 .نن سرگرد سعید سلطانی ام-

 :نالیدم

 ٍ صالح؟-

 !اٍن جزٍ نا نیست...یاشا نظفری-
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 :با تعجب گفتو

 یعنی چی؟-

 :سعید نگايی بًو انداخت ٍ گفت

 .اٍن یٌ پیهانکارى کٌ نَقتا تَ این نانَریت بٌ نا کهک کرد-

 پیهانکار؟-

 :سعید در حالی کٌ از نگاى کردن بٌ نن طفرى نی رفت گفت

 .کسی کٌ نخفیانٌ افراد خاصی رٍ ترٍر نی کنٌ-

آخٌ یعنی ! چشو يام رٍ بستو ٍ سرم رٍ تَ دستو گرفتو؛ حتی نهی تَنستو پلک بزنو
 !چی؟ کسایی کٌ اطرافو بَدن یا پلیس از آب دراٍندن یا قاتل

تهام طَل نسیر اشک ریختو ٍ بٌ حال اسف بارم تاسف . بٌ جادى تاریک خیرى بَدم
 ...اٍن از صالح این از سعید ٍ پدرم. خَردم

بٌ پدرم ٍ رفتاريای عجیبش فکر نی کردم ٍ بغضو نی گرفت؛ پس دلیل این يهٌ 
ٌ طَر دلت اٍند تنًام بذاری؟ يا؟! بابا خیلی بدی! نًربَنیاش این بَد نگٌ قَل ! چ

 :ندادی دیگٌ چیزی رٍ ازم پنًَن نکنی؟ با صدای گرفتٌ گفتو

 کاِر کی بَد؟-

 :با کهی تاخیر گفت

ٌ شَن کار نی کرد؛ فرخ- ٌ ی باند بزرگی کٌ پدرت ٍاس  !سردست
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با نفرت اسهش رٍ تَی ذينو نٌ یک بار؛ بلکٌ يزار بار تکرار کردم . دستام رٍ نشت کردم
ازش . سعید یٌ دستهال بیرٍن کشید ٍ جلَم گرفت. ٍ دندٍنام ٍ رٍی يو نی ساییدم

 .گرفتهش ٍ گَنٌ ٍ بینی ام رٍ تهیز کردم

دنبال یٌ ندرک خیلی قَی از انبارياش، یٌ . تهام تالش نن ٍ یاشا ٍاسٌ تقاص فرخ بَد-
با این کٌ نقشٌ بٌ يو خَرد؛ ٍلی قَل نیدم تا ! ندرکی کٌ نستقیو ببرتش پای دار بَدیو

 .دستگیرش نکنیو ارٍم نهی شینیو

بٌ . نحل یٌ نجسهٌ خیرى ی جادى بَدم. شاید حرفاش دلگرنی بَد؛ ٍلی ارٍنو نهی کرد
چند ساعت گذشتٌ بَد کٌ االن . بٌ اطرافو نگاى کردم. خَدم اٍندم کٌ ناشین ایستاد

بٌ ساختهانی رٍش نَشتٌ بَد نیرٍ انتظانی . افتاب يو ظايرا در حال طلَع بَد! تًرانیو
 .نگاى کردم

 .رسیدیو، دنبالو بیاید-

ٌ يا باال برى کٌ بی يَا ازش . پیادى شدم؛ ٍلی ينَز پايام درد نی کرد خَاست از پل
 :پرسیدم

 راجع بٌ تهنا يو درٍغ گفتی؟ نانزدت؟-

 :ایستاد ٍ با لبخند غهگینی برگشت ٍ گفت

 .نٌ؛ حقیقت رٍ گفتو-

خیلی يا تَی ادارى . ننو سرم رٍ پایین انداختو ٍ دنبالش رفتو. برگشت ٍ از پلٌ باال رفت
. بٌ سهت یٌ اتاق رفت. بَدن، سربازا يو انگار سعید رٍ با این سرٍ ٍضع نهی شناختن

 :درش رٍ با کلید باز کرد کٌ یٌ سرباز اٍند کنارنَن ٍ با تعجب پرسید

 .این جا دفتر سرينگٌ! يی آقا چی کار داری نی کنی؟-
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 :سعید برگشت سهتش ٍ با اخو گفت

 !این چٌ طرز حرف زدن با نافَقتٌ؟ خَدم نی دٍنو این جا کجاست-

 .سرباز جا خَرد؛ انا قانع نشدى بَد

 جسارتٌ نیشٌ نشَن تَن رٍ ببینو؟-

 .سعید با حرص پَفی کشید ٍ در رٍ باز کرد

 .بیا تَ خانَم نلکی زادى-

سعید رفت پشت نیز ٍ یٌ کشَ رٍ باز . نگاى خیرى ی سرباز رٍ حس نی کردم. رفتو داخل
یکیش رٍ برداشت ٍ اٍند سهت . کرد ٍ چندتا نشان ٍ کارت شناسایی بیرٍن کشید

 .سرباز کهی دید زد، بعد یًَ احترام نظانی گذاشت. سرباز، با اخو کارت رٍ نشَنش داد

 !شرنندى قربان، نشناختو شها رٍ-

 :سعید با بی حَصلگی گفت

 .نًو نیست-

 :رفت نزدیک ترش ٍ ارٍم گفت

 .چشهات يو کنترل کن، حاال برٍ-

آرٍم ! سرباز با خجالت چشهی گفت ٍ رفت؛ یعنی کسی نهی دٍنست کٌ سعید سرگردى؟
بًو تعارف کرد ! نکنٌ دارم سکتٌ نی کنو؟. دست چپو رٍ کهی ناساژ دادم، یًَ تیر کشید

 .کٌ بشینو

 !چی نی خَری برات بگیرم؟-
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چرا بايام صهیهی حرف نیزد؟ نگٌ نن تا چند ساعت پیش خانَم نلکی زادى نبَدم؟ 
 :ارٍم گفتو! خَدشو باٍرش نشدى کٌ نانَریتش تهَم شدى! يٌ

 .يیچی نهی خَام-

کام تلخو با يیچ شکالتی . بًو از شکالت رٍی نیز يو تعارف کرد؛ انا نتَنستو بخَرم
 :آرٍم گفت. اٍنو حالو رٍ فًهید! شیرین نهیشد

ٌ ی . تا اٍندن سرينگ یٌ شکایت نانٌ بنَیس- با این کٌ حکو فرخ نرگٌ؛ انا شکایت نان
 !تَ نی تَنٌ حکو اٍن رٍ نحکو تر کنٌ

 :سری تکَن دادم ٍ پرسیدم

 جسد پدرم؟...جسد-

. بی صدا سرم رٍ پایین انداختو. لرزش لبو رٍ با گذاشتن دندٍنو رٍی لبو خنحی کردم
 :صدای ناراحت سعید بٌ گَشو رسید

نن ٍ یاشا راجع بٌ پدرت اشتباى فکر نی کردیو تا این کٌ این اٍاخر با فداکاری کٌ پدرت -
ٌ ست! خدا رحهتش کنٌ! کرد بًو جابت شد کٌ خیلی نردى ننتظر . جسدش تَی سردخَن

 .تصهیو تَ يستن

بًو . کهی بعد يهَن سرينگ رضایی اٍند. سری تکَن دادم ٍ شکایت نانٌ رٍ نَشتو
تسلیت گفت ٍ ازم خَاست اگٌ چیزی راجع بٌ فرخ نی دٍنو بًشَن بگو ٍ تا جایی کٌ 

 .تَنستو گفتو

خبری يو از . تَ سالن رٍی صندلی نشستٌ بَدم، ننتظر بَدم تا تکلیفو رٍ رٍشن کنن
اٍن کٌ کارش تهَم شدى؛ پس چرا بهَنٌ؟ دلو خیلی ! یاشا نبَد؛ پس رفتٌ پی کارش

 !گرفت
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جیب نانتَی . با این کٌ درٍغ گفتٌ بَد؛ انا دٍست نداشتو تَ این شرایط تنًام بذارى
 :با تردید جَاب دادم. گَشیو رٍ بیرٍن کشیدم ٍ یٌ شهارى ی نا آشنا دیدم. لی ام لرزید

 بلٌ؟-

 .پریسا بیا پایین، ننتظرتو-

حاال چیکار کنو؟ بٌ سعید کٌ داشت با ! قطع شد. صدای یاشا بَد! لعنتی...صدای صالح
اٍن از کجا . سرش رٍ بٌ نعنای تایید تکَن داد. یٌ نرد صحبت نی کرد نگاى کردم

. فًهید؟ کیفو رٍ برداشتو ٍ با دلی اشفتٌ رفتو بیرٍن؛ حتی یادم رفت از سعید تشکر کنو
یٌ . با چشو خیابَن رٍ دید زدم. يَا داشت کو کو رٍشن نیشد. از در بزرگ زدم بیرٍن

ٌ ای اٍن طرف خیابَن دیدم کٌ یاشا کنارش داشت قدم نیزد، یٌ دستش  ناشین سرن
 .يو رٍ گردنش بَد

حاال چیکار کنو؟ چی بگو؟ . نن رٍ دید ٍ ایستاد. اب دينو رٍ قَرت دادم ٍ رفتو سهتش
ازش دلخَر بَدم، از این کٌ دیگٌ . کنارش ایستادم ٍ بدٍن يیچ حرفی نگايش کردم

 .کَتاى نگايو کرد ٍ در رٍ برام باز کرد! صالح نبَد

ٌ ی پدرت رٍ انجام بدم-  .نی خَام اخرین خَاست

رد خَن از . يهین کٌ خیلی عادی رفتار کرد، باعخ شد عصبی بشو ٍ بًش خیرى شدم
 :کالفٌ گفتو. رٍی سر ٍ صَرتش پاک شدى بَد

 !اٍن يو حاال کٌ نی دٍنو يَیت ٍاقعیت چیٌ، اقای نظفری! چرا باید بًت اعتهاد کنو؟-

 .اخهاش تَ يو رفت؛ ٍلی نگايش بٌ یٌ جای دیگٌ بَد. حس کردم کالفٌ شد

 :یاشا نگايی بٌ کالنتری کرد ٍ گفت. دلخَر بَدم. شاید تند رفتو؛ انا دست خَدم نبَد

 !فعال نهی تَنو زیاد این جا بهَنو، سَار شَ. صحبت نی کنیو-
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 :چرا طَری رفتار نی کنٌ کٌ انگار يیچ اتفاقی نیفتادى؟ با ناراحتی گفتو

 !نن بدٍن اجازى ی سرينگ جایی نهیام، اٍن يو با یٌ قاتل-

 :اٍل با تعجب نگايو کرد، بعد عصبی شد ٍ گفت

 .پس بًترى با این قاتل لج نکنی ٍ سَار شی تا بیشتر از این کالفٌ نشدم-

در رٍ نحکو کَبید بٌ . با غو بٌ چشهای خشهگینش نگاى نردم ٍ با دلخَری سَارشدم
از خَدم ناراحت شدم؛ شاید نباید . با ناراحتی نی رٍند. يو ٍ خَدش يو کنارم سَارشد
آرٍم گریٌ نی کردم ٍ سعی کردم . دلو پر درد بَد. این طَری باياش حرف نی زدم

نگايی بٌ صَرتو انداخت ٍ با . کالفٌ بَد ٍ این بدتر نن رٍ نی ترسَند. نتَجًو نشٌ
 :دلخَری گفت

يهین کٌ تَ رٍ بٌ عهَت برسَنو دیگٌ نن رٍ نهی بینی، . نترس، فعال تَی نرخصی ام-
 .بًت قَل نیدم

بًش . یعنی دیگٌ نهی بینهش؟ چٌ غلطی کردم باياش بد حرف زدم. قلبو تپش گرفت
نهی دٍنستو چی بگو تا از ...غرٍرم اجازى نهی داد کٌ . نگايی انداختو ٍ چیزی نگفتو

 .نن کلی ندیَنش بَدم؛ فقط بٌ خیابَنا نگاى نی کردم. دلش در بیارم

ٌ ی عهَم کٌ خیلی ٍقت بَد نرفتٌ بَدم ٌ ی آشنا رٍ دیدم ٍ خَن . چند دقیقٌ بعد یٌ کَچ
کالفٌ بَد، این از حالت صَرت اخهَ ٍ لب يای فشردى اش نعلَم . ناشین رٍ نگٌ داشت

 ای خدا چیکار کنو؟. بَد

. زنگ آیفَن رٍ زد. کهی دٍرتر ازش ایستادم. پیادى شد، نن يو بعد اٍن پیادى شدم
 :پشتش بٌ نن بَد؛ باید یٌ چیزی نی گفتو

 یاشا؟...صا-
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 .بٌ دیَار تکیٌ کرد، حاال نیو رخش رٍ نی تَنستو ببینو

نن رٍ ! نهی خَاستو اٍن حرف يا رٍ بزنو، يهٌ چیز خیلی ناگًانی بَد. نعذرت نی خَام-
 نی بخشی؟

 .نگايش بٌ الستیک ناشینش بَد. یٌ پَزخند نحَی کنار لبش نشست

این کٌ از یٌ ادم قابل اعتهاد تبدیل بشی بٌ یٌ يیَالی ....خیلی ناراحت کنندى ست -
 !قاتل

 :ايی کشید ٍ ادانٌ داد

فکر نهی کردم اخرش . حالت رٍ خَب نی فًهو، از خَدم ناراحتو. از تَ ناراحت نیستو-
 !این قدر بد تهَم شٌ

در حالی کٌ . کسی نبَد کٌ در رٍ باز کنٌ. دٍبارى زنگ رٍ زد. با ناراحتی نگاش نی کردم
 :گَشیو رٍ از جیب نانتَم بیرٍن نی آٍردم گفتو

 .شاید خَنٌ نیست، االن بًش زنگ نی زنو-

یٌ خط نخصَص داشت کٌ ٍقتایی نی رفت آلهان فعالش . بًش زنگ زدم، خانَش بَد
 :بٌ اٍن يو زنگ زدم کٌ بعد از سٌ بَق جَاب داد. نی کرد

 !سالم فنچ عهَیی-

 :با تعجب گفتو

 سالم عهَ، خَبی؟ الهانی؟-

 !جات خالی. ارى، اٍندم پیش نانزدم جسیکا-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

پری| رنان عقرب ٍ پرٍانٌ  219  

ٌ طَری بًش بگو؟ دلو نیَند بگو یتیو شدم ٍ تَ  اٍن بی خبر بَد، حاال چی کار کنو؟ چ
 :يو بی برادر؛ پس يهَن طَر کٌ سعی نی کردم صدام نلرزى گفتو

 .خب نزاحهت نهیشو. يهین طَری خَاستو حالت رٍ بپرسو! خَش بگذرى بًتَن-

 :عهَ نتعجب گفت

 يهین؟ نطهئنی کار نًهی نداشتی؟! عزیزم چٌ نزاحهتی؟ -

 .آرى عهَجَن، يهین طَری زنگ زدم-

با ساعدم ير دٍ . یاشا نتعجب نگايو نی کرد. عهَ با کلی قربَن صدقٌ خداحافظی کرد
 :تا چشو خیسو رٍ پاک کردم ٍ گفتو

 .ٍسط خَشی زندگیش بَد، دل نیَند بًش بگو-

 :سری تکَن داد ٍ پرسید

ٌ ای؟- ٌ ای سراغ نداری؟ آشنای دیگ  جای دیگ

 !نٌ-

یاشا دستش رٍ . قدر پدرم ٍ زندگیو رٍ ندٍنستو ٍ این بال سرم اٍند. نحل آٍارى يا بَدم
 :یًَ صاف ایستاد ٍ گفت. رٍی کاپَت ناشینش گذاشت ٍ کهی فکر کرد

 !فًهیدم، سَار شَ-

 :ناشین رٍ رٍشن کرد ٍ رفت تَی خیابَن اصلی کٌ پرسیدم. سَار شدم

 کجا نی ریو؟-

 .نگايو کرد
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ٌ ی زن عهَم، انیدٍارم نشکلی نداشتٌ باشی-  .خَن

 :با یٌ لبخند غهگین گفتو

 .فعال کٌ اٍیزٍن شهام! نٌ بابا، چٌ نشکلی؟ از اٍارگی کٌ خیلی بًترى-

 :با نهایشی اخهش رٍ تَی يو برد ٍ گفت

ٌ اش بشٌ از - این چٌ حرفیٌ دختر؟ اتفاقا اگٌ بفًهٌ کٌ یٌ دختر نی خَاد يو خَن
 .خَش حالی بال در نیارى، اٍن يو خیلی تنًاست

 :با لبخند گفتو

 .ازت نهنَنو-

 .کاری نکردم-

دم . جلَی یٌ اپارتهان نگٌ داشت، اپارتهان نَ ٍ قشنگی بَد. تا نقصد حرفی نزدیو
در باز شد ٍ رفتیو داخل ٍ . نی ترسیدم ناراحت بشٌ. ایفَن ایستادم، نضطرب بَدم

نزدیکش بَدم ٍ حاال کٌ از ایینٌ خَدنَن رٍ نگاى نی کردم تا سر . سَار اسانسَر شدیو
ٌ اش بَدم  !نن يو قدم بلند بَد. شَن

با باز شدن در خَدم رٍ زدم اٍن راى ٍ . تَ آیینٌ بٌ صَرتش نگاى کردم، انگار تَی فکر بَد
 .خیلی استرس داشتو. کنار ٍاحد بیست ٍ دٍ ایستاد ٍ زنگ زد. دنبالش راى افتادم

ٌ نَن انگار الل شدى . تا این کٌ در باز شد ٍ یٌ زن نسن رٍ تَی خَدش قاب گرفت يه
زن با تعجب ٍ بعد با چشو اشکی بٌ نا نگاى کرد تا این کٌ نن این سکَت رٍ ! بَدیو

 .شکستو

 .سالم-
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 :زن چند بار پلک زد ٍ با صدایی کٌ از يیجان بَد گفت

 .سالم دخترم-

 .صدای یاشا کافی بَد تا چشهای اٍن زن پر از اشک بشٌ

 .خیلی ٍقتٌ ندیدنت! سالم زن عهَ-

نن تعجب کردم؛ . با شنیدن این حرف اشکش لغزید ٍ رفت سهت یاشا ٍ بغلش کرد
 نگٌ چند ٍقتٌ يو رٍ ندیدن؟

 .یاشا خو شد ٍ کانل بغلش کرد ٍ سرش رٍ بَسید

از بغل یاشا جدا شد ٍ دستی بٌ صَرتش . انگار خیلی ٍقت بَد کٌ يو دیگٌ رٍ ندیدن
 :کشید ٍ با نحبت گفت

 بی نعرفت شدی پسرم، این رسهشٌ؟-

زن عهَ نگايش بٌ نن افتاد کٌ عین شلغو نگايشَن نی کردم، . نگاى یاشا بٌ پایین افتاد
 :یًَ يَل شد ٍ گفت

 .بیا تَ دخترم...بیان تَ! ٍای ببخشید تَ رٍ خدا-

یاشا کتش رٍ در آٍرد ٍ با نظو . رفتیو تَ، رٍی یٌ نبل سٌ نفرى با فاصلٌ از يو نشستیو
زن عهَی یاشا يو رفت تَی اشپزخانٌ ٍ بعد با سینی . خاصی رٍی نبل کنارش گذاشت

 :یاشا با لبخند نگايش کرد ٍ گفت. نقابل نا نشست. چایی برگشت

 حالت خَبٌ؟ این ندت نشکلی نداشتی؟-

 :ايی کشید ٍ با نًربَنی گفت
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یٌ سالٌ ندیدنت، حاال يو کٌ با زنت برگشتی . اگٌ پسرم بًو سر بزنٌ خَب ترم نیشو-
 .خیلی خَش حال شدم

 :یاشا يو کهی این ٍر ٍ اٍن ٍر رٍ نگاى کردٍ گفت! نن رنگ لبَ گرفتو ٍ خیرى ی گل قالی

اٍن یٌ ندت رفت خارج ٍ پریسا خانَم ! این خانَم خَاير نزدیک ترین دٍستهٌ! نٌ نٌ-
 !نن يو گفتو چٌ جایی بًتر از این جا؟. رٍ سپرد بٌ نن کٌ یٌ جای انن ببرنش

 :زن عهَ نگام کردٍ با نًربَنی گفت

 !خیلی يو خَش اٍندی عزیزم، قدنت رٍی چشو-

 :بًش لبخندی زدم ٍ گفتو

 .نهنَنو، چند رٍز بیشتر نزاحهتَن نهیشو-

 :با اخو ساختگی گفت

ٌ ی خَدتٌ! ٍا- چی بًتر از ! نن يو يهیشٌ تنًام. این چٌ حرفیٌ عزیزم؟ این جا عین خَن
 !این کٌ یٌ يو نشین بٌ این خانَنی دارم؟

 .شها لطف دارین خانَم-

 .اسهو نریهٌ، صدا کن. راحت باش دخترم-

 .حس کردم بی ادبیٌ کٌ نریو صداش کنو

 !چشو نریو خانَم-

 :یاشا با لبخند کهرنگی نگايی بٌ يردٍی نا انداخت ٍ گفت

 .پس پریسا رٍ نی سپرم بٌ شها -
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خَدش رٍ رسَند بًش ٍ دستش . بعد خَاست بلند شٌ کٌ برى؛ انا نریو خانَم نذاشت
ٌ ی یاشا گذاشت ٍ نیو خیز نگًش داشت ٍ بعد با جدیت گفت  :رٍ رٍی شَن

انشب رٍ پیشو ! حاال کٌ بعد یٌ سال اٍندی نی خَای این طَری بری؟ بٌ خدا نهی ذارم-
 .نی نَنی، بی يیچ حرفی

 ...ٍلی-

 :نریو خانَم نگام کرد ٍ با کالفگی ٍ ناراحتی گفت

 .پریسا جان تَ بًش بگَ، این بچٌ کٌ حرف نن رٍ گَش نهیدى-

یاشا با چشهاش نی خَاست کٌ اصرار نکنو؛ ٍلی نن از تٌ قلبو . يردٍ نگايو کردن
 :دٍست داشتو کٌ انشب رٍ بهَنٌ ٍ گفتو

 !درست نیست رٍی زن عهَت رٍ زنین بندازی، یٌ انشب رٍ بهَن دیگٌ-

بندى خدا نریو خانَم خیلی . یاشا با اصرار نا بٌ ناچار قبَل کرد ٍ کتش رٍ درآٍرد
. یٌ اتاق بًو نشَن داد کٌ رفتو ٍ نانتَم رٍ در اٍردم ٍ پنجرى رٍ باز کردم. خَش حال شد

 .با غو بٌ اسهَن نگاى کردم

ٌ ی اٍن عَضیا تقاص کاراشَن رٍ پس نیدن، قَل نیدم-  !بابا جَن قَل نیدم يه

از این فکر کنار دیَار . بٌ این فکر کردم کٌ فردا باید برم سردخَنٌ. اشکو رٍ پاک کردم
ٌ ای بَد کٌ بٌ داغ . بی صدا گریٌ کردم. سر خَردم ٍ سرم رٍ رٍی پام گذاشتو دى دقیق

ٌ ای بٌ در خَرد، نریو خانَم بَد ٌ ام نی کردم تا این کٌ تق  .خَدم گری

 .اشکام رٍ تند تند پاک کردم ٍ کهی صدای گرفتو رٍ صاف کردم

 بلٌ؟-
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 .عزیزم براتَن صبحَنٌ انادى کردم-

 .یادم اٍند کٌ از دیشب تا االن چیزی نخَردم

 .چشو االن نیام-

چشهام . بعد رفتو ٍ از سرٍیس بًداشتی داخل اتاق استفادى کردم ٍ بٌ صَرتو اب زدم
نریو خانَم داشت نیزگرد چًار . رفتو تَ سالن ٍ سعی کردم طبیعی باشو. قرنز شدى بَد

. خَاستو برم پیشش کٌ چشهو بٌ قاب عکس يای رٍی شَنینٌ افتاد. نفرى رٍ نی چید
چشهای نافذ ٍ نشکی یٌ پسر جَان کنار یٌ نرد با ریشای یک در نیَن . رفتو سهتشَن

بقیش يو ! سفید ٍ نشکی نن رٍ نسخ کرد، چٌ صَرتای شاد ٍ نًربَنی داشتن
 :غرق عکس يا بَدم کٌ صدایی از پشت سرم گفت. عکسای تک نفرى بَد

 .اٍن عکس يادی ٍ عهَنٌ-

اٍند جلَتر ٍ عکس رٍ . سریع برگشتو پشت، داشت با یٌ حَلٌ سرش رٍ خشک نی کرد
 .تَی دستش گرفت

انگار پدرم ! عهَم شش سال پیش شًید شد تَی یٌ عهلیات، داغش خیلی سخت بَد -
 .رٍ دٍبارى از دست دادم

اٍن خیلی . حاال نن يو داِغ از دست دادن پدر رٍ تجربٌ کردم. خیلی ناراحت شدم
بًش تسلیت گفتو، خَاستو جَ رٍ عَض کنو ٍ با لبخند ! بیشتر از نن رنج کشیدى بَد

 :پرسیدم

ٌ طَریاست؟! تَ شبیٌ يیچ کدٍم شَن نیستی...ٍلی-  این چ

عکس رٍ سر جاش گذاشت ٍ دٍبارى با حَلٌ نشغَل سرش شد کٌ نتَجٌ شدم فقط با 
ٌ ی تنش افتاد ٍ دگرگَن شدم. یٌ رکابی ٍایستادى جلَم . ناخداگاى نگام بٌ قسهتای برين
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کهی چرخید کٌ نتَجٌ يهَن نقش سیاى نزدیک گردنش ! بدن خَش فرنی داشت
 .نهی دٍنو چی رٍی پشتش خالکَبی شدى، رٍنو نهیشٌ ازش بپرسو. شدم

 .نیگن شبیٌ پدرنو کٌ ٍقتی بچٌ بَدم فَت شد-

ٌ ام شد براش نگايو رٍ بٌ صَرت بی حسش انداختو ٌ ی ! خدا. خیلی غص چرا يه
 !اطرافیانش رٍ از دست دادى؟

 .بیاین کٌ چایی تَن سرد شد....یاشا...پریسا -

ٌ ی . رفتو سهت آشپزخَنٌ! اخ یادم رفت کهکش کنو یاشا يو در حال بستن دکه
َِ یاشا از . پیراينش اٍند تهَم ندت صبحانٌ با صحبت يای نریو خانَم ٍ خندى يای نح

با این کٌ جدی تعریف ! حرف يای اٍن سپری شد ٍ يهین طَر حرف يای خندى دار یاشا
نی کرد؛ ٍلی لحنش اٍن قدر بانزى بَد کٌ بٌ خندى نی افتادم ٍ حاال فًهیدم کٌ یاشا ذاتا 

ٌ ی شَخی يو دارى ٍسط اٍن خندى يا بٌ یاد پدرم . آدم خشک ٍ سردی نیست ٍ رٍحی
حاال نی فًهو ننظَر یاشا چیٌ، این کٌ تا باعخ . نی افتادم ٍ لبخند از لب يام نحَ نی شد

 .ٍ بانی اٍن اتفاق رٍ نجازات نکنو نهی تَنو عهیقا لبخند بزنو

بعد از صبحَنٌ با کلی اصرار . نریو خانَم یاشا رٍ يو با کلی قسو تا شب نگٌ داشت
نهی تَنستو تا فردا . بعد رفتو تَی اتاق ٍ نانتو رٍ پَشیدم. خَدم ظرف يا رٍ شستو

يردٍ . با حالی کٌ داشت بدتر نی شد کیفو رٍ برداشتو ٍ از اتاق بیرٍن رفتو. صبر کنو
 .نتعجب نگام کردن

 .بیرٍن یٌ کاری دارم کٌ باید انجام بدم، یٌ چند ساعتی طَل نی کشٌ-

 .از رٍی نبل بلند شد ٍ رفت سهت کت ٍ سَیچش. یاشا ننظَرم رٍ فًهید

 .نن نی رسَنهت-
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 .نٌ نهنَن، خَدم نیرم-

 :نریو خانَم يو با تایید گفت. زیر چشهی با اخو نگايو کرد

 .نٌ دخترم چرا تنًا بری؟ بًترى یاشا يو بايات نیاد-

یاشا قبل از این کٌ بریو سردخَنٌ برام یٌ سری خَراکی . تَی نسیر خیلی حالو بد بَد
بًو گفت بذار ...ازم خَاست کٌ نرم تَ. ٍقتی رسیدیو با گریٌ داخل شدم. شیرین خرید

آخرین خاطرى از پدرت يهَن لبخندی باشٌ کٌ نَقع بدرقٌ رٍی لبش بَد؛ ٍگرنٌ تا اخر 
خَدش ٍاسٌ شناسایی رفت ٍ ! عهر این صحنٌ تَی ذينت حک نیشٌ، دیدم حق با اٍنٌ

بًش گفتو کٌ ٍاسٌ خرج تشییعش باید برم خَنٌ؛ انا نانع . یٌ برگٌ بًو داد، انضا کردم
شد ٍ گفت کٌ اٍن خَنٌ االن تحت نظر فرخٌ ٍ رفتن بٌ اٍن جا جَن نن رٍ تَی خطر 

 .نیندازى

با ير بار شنیدن اسو فرخ . خَدش تهام کاريا رٍ انجام داد ٍ نن کلی شرنندى شدم
اشک . بٌ خاکسپاری خلَت پدرم نگاى نی کردم. خَن تَی چشهام جهع نی شد

چًرى ی قاطعش رٍ دیگٌ ندیدم؛ انا بـ . نی ریختو ٍ بٌ اٍن کفن سفید زل نی زدم
ٌ ای بٌ کفنش زدم یاشا کنارم سرپا ٍایستادى بَد؛ شاید حضَر یٌ ادنی کٌ بدتر از . ـَس

 :نن غو سرش اٍار شدى بَد بًو تلقین نی کرد کٌ

 «!ببین از تَ رنج کشیدى تر يو يست»

با ير خاکی کٌ رٍی تن بی رٍح پدرم ریختٌ نی شد انگار قسهتی از ٍجَد نن کندى 
. بٌ يهین خاکش قسو خَردم تا ٍقتی فرخ رٍ پای دار نبینو آرٍم نهی شنیو. نی شد

ٌ ام این قسهت از زندگی رٍ بٌ خاطر بیارى نهی خَاستو نبَد پدرم . دٍست نداشتو حافظ
 .رٍ بپذیرم
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با این کٌ تَی این دٍسال خیلی از يو فاصلٌ گرفتیو؛ انا این حتی ذرى ای از ٍابستگی 
 .نن رٍ کو نهی کرد

*** 

. ٍقتی برگشتو این قدر ضعف داشتو کٌ با یٌ لبخند جَاب سالم نریو خانَم رٍ دادم
انگار تهَم جریان حیاتو نکیدى . ٍقتی رفتو تَی اتاق رٍ تختی کٌ اٍن جا بَد خَابیدم

 .شدى بَد

*** 

 (یاشا)

 :زن عهَ با صدای ارٍم پرسید

ٌ ش افتادى؟-  اتفاقی ٍاس

 .کتو رٍ در اٍردم

 .بردنش سر خاک پدرش-

 :چشهاش لرزید ٍ با دلسَزی گفت

ٌ اش یٌ . دٍر از جَنش عین نیت شدى بَد، خدا پدرش رٍ بیانرزى! بهیرم براش- ٍاس
 چیزی ببرم بخَرى؟

 .رٍی کاناپٌ دراز کشیدم

 .نٌ بذار یٌ چند ساعتی استراحت کنٌ تا بٌ خَدش بیاد-

 .با چشهای غهگین اٍند کنارم نشست ٍ دستای نًربَنش رٍ رٍی نَيام کشید
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ٌ قدر ضعیف شدی، چرا بٌ خَدت نهی رسی؟ چرا ٍاسٌ خَدت یٌ ! الًی نریو بهیرى- چ
 زندگی درست ٍ حسابی نهی سازی تا ارٍم بگیری؟

از چٌ آرانشی حرف نی زد؟ نن با يیچ صراطی بٌ آرانش . دستش رٍ گرفتو ٍ بَسیدم
 .نهی رسیدم

ٌ ی این جَنَر رٍ نخَر، نن يیچیو نهی شٌ- این ندت يو يیچ اختیاری از ! این قدر غص
 .خَدم نداشتو کٌ بیام ٍ بًت سر بزنو؛ ٍلی از این بٌ بعد بیشتر نی بینهت

 :با دلخَری گفت

بٌ خدا تَی این یٌ ! جَنَر چیٌ پسر جَن؟ زبَنت رٍ گاز بگیر، تَ يهٌ کس زن عهَیی-
 .سال بًو بٌ اندازى ی دى سال گذشت

با چشهای خستٌ از خَابو بٌ شکایت ٍ دلخَریاش گَش نی دادم نا این کٌ نهی دٍنو کی 
با . دیدن اٍن يهٌ فشار ٍ سختی ٍاسٌ یٌ دختر تک ٍتنًا خیلی داغَنو کرد. خَابو برد

سرم رٍ سریع برگردٍندم سهت صدا، . صدای یٌ چیز اعصاب خَرد کن از خَاب پریدم
 :زن عهَ با تعجب پرسید. دیدم زن عهَ ٍ پریسا با بًت دارن نگايو نی کنن

 !ٍای پسر چی شد؟ چرا این طَری بیدار نی شی؟-

 :اٍنو با چشهای گرد گفت. بٌ پریسا نگاى کردم کٌ انگار حالش بًتر شدى بَد

ٌ قدر خَابت سبکٌ-  !چ

 :نشستو ٍ دستی بٌ صَرتو کشیدم ٍ پرسیدم

 صدای چی بَد؟-

 :پریسا گفت
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 .صدای نایلَن رٍی البَم بَد-

 :بعد با ذٍق ادانٌ داد

ٌ قدر بانزى بَدی-  .ٍای یاشا بچگی چ

 :زن عهَ يو خندید ٍگفت

 .یٌ عکس خیلی خَشگل دارى کٌ اگٌ ببینی! این کٌ چیزی نیست پریسا جان-

 .بعد خندید

ٌ يا بًش نگاى کردم نشست ٍ آلبَم رٍ ٍرق ! فًهیدم کدٍم عکس رٍ نیگٌ. نحل برق گرفت
 .زد ٍ پریسا با لبخند ٍ کنجکاٍی داشت نگاى نی کرد

نهی دٍنو چرا . سریع از رٍی تاج نبل پریدم سهت شَن ٍ آلبَم رٍ از دست شَن قاپیدم
با ! نی خَاد اٍن فاجعٌ رٍ بٌ پریسا نشَن بدى، خدایا شکرت کٌ از خَاب پرٍندیو

 .ناراحتی نگايو کردن

 خب بچٌ بَدی، چٌ اشکالی دارى؟! ٍا پسر چرا این طَری نی کنی؟-

 :يهین طَر کٌ عقب عقب نی رفتو ٍ دنبال عکس بَدم با کالفگی گفتو

 !اصال اٍن عکس رٍ چرا ينَز نگٌ داشتی؟! تَ انرٍز قصد ابرٍی نن رٍ کردی انگار-

 :پریسا کٌ انگار دیگٌ خیلی کنجکاٍ شدى بَد اٍند طرفو ٍ گفت

 !بذار ببینو خب، یٌ کَچَلَ...یاشا-

 .اٍن نی اٍند جلَ ٍ ننو عقب عقب نی رفتو ٍ دنبال عکس بَدم

 .راى ندارى، بی خَد اصرار نکن-
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 .صداش دراٍند. یًَ دستش رٍ اٍرد کٌ البَم رٍ بگیرى کٌ دستام رٍ بردم باال

 !اِ -

ٌ ش رٍی نَک پا نی پرید کٌ ازم بگیرى؛ برای حفظ ابرٍم ير کاری نی کردم يهین طَر . يه
دستو شل شد ٍ . کٌ خیرى ی البَم بَدم حس کردم یٌ چیز نرنی تَی پًلَيام فرٍ رفت

 .البَم رٍ گرفت ٍ با خندى در رفت

. نٌ این کٌ قلقلکو اٍندى باشٌ، از این کٌ دستاش دٍبارى بٌ بدنو خَرد یٌ جَری شدم
 :صداش بٌ گَشو خَرد

 !ای جَنو، نازی-

 :آرٍم خندید

 !چٌ شیطَن بَدی-

آخٌ دیدن عکس یٌ پسر بچٌ کٌ از ! شرفو رفت. چشهام رٍ با حرص رٍی يو گذاشتو
ٌ ی دٍتاشَن کٌ ریز نی خندیدن نگاى کردم! پشت برينٌ بَد چٌ نازی داشت؟ . بٌ قیاف

دیگٌ اجری از غو تَ . نهی دٍنو چی شد کٌ پریسا این قدر راحت باياش کنار اٍند
 .صَرتش نبَد، يهینو باعخ شد لبو بٌ خندى کش بیاد

ٌ ش نَشتٌ . بعد از شام سیهکارت رٍ رٍی گَشیو انداختو سریع چند تا پیام اٍند کٌ يه
 :بَد

 «.یٌ تهاس از دست رفتٌ»

 ...از سعید بَد، قاعدتا باید تا االن این سیهکارت رٍ نی شکستو؛ انا

 .شهارى اش رٍ گرفتو
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 .فالن فالن شدى! ای تَ رٍحت بی نعرفت-

 .گَشو رٍ از گَشی فاصلٌ دادم تا کر نشو

 !چٌ نرگتٌ؟! زبَن بٌ دين بگیر-

 :با حرص گفت

 .بذار بزنو کنار بايات کار دارم-

 .يَای خنکی کٌ از پنجرى نی اٍند رٍ خیلی دٍست داشتو. بٌ عصبانیتش خندیدم

 الَ یاشا؟-

 جانو؟-

ٌ ی نزخرف-  دلو نهیاد دیگٌ بًت فحش بدم، کجایی؟! نرتیک

 :ارٍم خندیدم

 فکر نی کنی ادرسو رٍ نیدم کف دست یٌ سرگرد؟-

 !نی دٍنی چٌ قدر نگران تَ ٍ پریسا خانَنو؟! یاشا اذیت نکن داداش-

 .داداش گفتنش ير بار دلو رٍ زیر ٍ رٍ نی کنٌ

 از سرينگ بگَ، تصهیهش چیٌ؟. جانَن خَبٌ، خیالت راحت باشٌ-

 :سعید پَفی کشید ٍ گفت

یٌ ٍقت کلٌ خر ...یاشا. فعال دنبال ندارک نانرئی يستیو تا ببینیو خدا چی نی خَاد-
 !بازی در نیاری، این فرخ کسی نیست کٌ بتَنی تَ خفا بکشیش

 :حقیقت رٍ بًش گفتو
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 .فعال قصد انجام کاری ندارم، دارم رٍش فکر نی کنو-

 .اگٌ کهکی از دستو برنیاد حتها بگَ-

 !پس فعال. باشٌ، نهنَن-

 .صداش شاد شد

 !فعال-

صدای . گَشی رٍ قطع کردم ٍ سیهکارتش رٍ شکستو ٍ از پنجرى پرت کردم بیرٍن
 :قدم يایی رٍ شنیدم ٍ بعدش صدای پریسا رٍ

 نزاحو خلَتت کٌ نیستو؟-

 :بٌ صَرتش کٌ لبخند رٍش بَد نگاى کردم

 !نٌ-

ٌ ی . کهی کشیدم کنار تا اگٌ خَاست بیاد کنار پنجرى اٍند ٍ با فاصلٌ دستش رٍ رٍی لب
 .کهی سکَت شد. پنجرى گذاشت

 !خیلی زن خَب ٍ نًربَنیٌ...زن عهَت-

 .نگام بٌ ستارى يا بَد

 .خیلی يو تَ بی ابرٍ کردن نن تبحر دارى. ارى، ذاتش نًربَنٌ-

 .ارٍم خندید، نن يو لبخند زدم

 .باٍر کن خیلی عکس نازی بَد-

 .دٍبارى خندید، یٌ لبخند زدم
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چٌ خَب کٌ این قدر راحت کنار اٍندی؛ حتی فکرش يو نهی کردم این دختر کٌ جز گریٌ -
ٌ ای يو بلد نیست انرٍز بخندى  !کارى دیگ

 :پریسا با تخسی گفت

 !اتفاقا یٌ کاریا بلدم کٌ تَ تَی خَاب نی بینی-

 :بعد با ناراحتی گفت

صَرتش . نی گفت تَ آرانشٌ، دیگٌ غو ٍ نگرانی ندارى. ظًری خَاب پدرم رٍ دیدم-
خیلی شاد بَد ٍ این نن رٍ آرٍم نی کنٌ؛ چَن تا ٍقتی زندى بَد خرٍاری غو ٍ غصٌ ٍ 

 .نگرانی رٍ دٍشش بَد

ٌ ی چشو نگايش کردم عجیب . لبخند رٍی لبش بَد...صداش غهگین بَد؛ انا. از گَش
 .خَب شد کنار پنجرى بَدم ٍ این باد خنک تَصَرتو نیزد؛ چَن یًَ گرنو شد! شدى بَد

 .خدا رحهتش کنٌ-

 .نهنَن-

 .دٍبارى کهی سکَت شد، یًَ انگار یٌ برق گرفتش

ٌ طَر شد کٌ با سرينگ يهکاری کردی؟ اخٌ ....یاشا؟ فضَلی نیست اگٌ بپرسو...ايا- چ
 شها ذاتا علیٌ يو يستین، نٌ؟

 .تَ کٌ فضَلی رٍ از حد گذرٍندی؛ ٍلی این یٌ بار رٍ استحنا قائل نیشو-

 :با ناراحتی رٍش رٍ برگردٍند ٍ گفت

 !فضَل خَدتی، اصال نگَ-

 :بالفاصلٌ گفتو
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 .باشٌ-

تَی دلو بٌ لب جَیدنا ٍ این پا ٍ اٍن پا کردناش قًقٌ . داشت از کنجکاٍی نی ترکید
 :بعد کهی سکَت پاش رٍ رٍی زنین کَبید ٍ با ناراحتی گفت. نی زدم

 !بگَ دیگٌ-

بٌ تاریکی شب خیرى شدم ٍ یٌ . نتَنستو این بار جلَی خندى م رٍ بگیرم، اٍن يو خندید
 .سال پیش رٍ بٌ یاد اٍردم

*** 

 (راٍی)

 (یک سال قبل)

اسلحٌ را پرت کرد . دٍد ناشی از شلیک گلَلٌ در سیايی شب بدجَر تَی ذٍق نی زد
بعد از گرفتن عکس، . سهت جسد ٍ دستی بٌ نَيای خَش فرم ٍ نسبتا بلندش کشید

جهعیت در سالن با ریتو . بدٍن نگاى نجدد بٌ جسد آن پیر خرفت از اتاق بیرٍن رفت
ظرف شرابی از رٍی سینی . يهٌ جا پر بَد از دٍد ٍ نردم. اينگ باال ٍ پایین نی رفتن

 .برداشت ٍ تا تٌ سر کشید ٍ از بین جهعیت با خَنسردی بیرٍن رفت

برق درخشش آن زنرديای . لیَان خالی را دست پیشخدنت داد ٍ کراٍاتش را شل کرد
 .سبز بی رحو نحل چشهان ببر در تاریکی نهایان بَد

ٌ ی عهلیاتش خارج شد با ذين خالی فقط رانندگی . سَار ناشینش شد ٍ از ننطق
ٌ ی گَشی اش تهاس را ٍصل . نی کرد صدای گَشی اش بلند شد، بدٍن نگاى بٌ صفح

 .کرد

 خب؟-
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 :یاشا پاسخ داد

 !تهَم شد-

 ...خَبٌ، بیا بٌ این آدرس-

تا االن حتها فًهیدى بَدن کٌ خسرٍ کشتٌ . تلفن را قطع کرد ٍ بٌ سهت نقصد رٍند
بٌ ادرس کٌ در خارج شًر بَد رسید، ناسک سیايش را . شدى ٍ نًهانی از يو پاشیدى

ٌ ای تیرى اش را . بٌ يیچ نشتری چًرى اش را نشان ندادى بَد. بٌ صَرت زد کت سرن
ٌ ی خَش دٍختش جذاب ترش نی کرد. درآٍرد نشتری اش از نقابل با چهدان . جلیق

ٌ اش رٍ بٌ پیهانکاری کٌ . نتَسط نشکی جلَ اند، پَزخندی بٌ لب داشت با صدای دٍرگ
 :نايرانٌ سد باند يای رقیب را از بین نی برد گفت

 .خبر ٍ ندرک رٍ، رٍ کن-

 .پَزخند نشتری بیشتر شد. عکس جسد را نقابلش گرفت ٍ بٌ ناشینش تکیٌ زد

 !اقا خیلی خَشحال نی شٌ اگٌ بفًهٌ رقیبش نردى، بیا اینو جایزى ات! افرین، کاربلدی-

دقیق بَد، تراٍل يا ٍ . بی يیچ حرفی چهدان را گرفت ٍ رٍی کاپَت ناشین نشست
 :نرد باز يو این قاتل نجًَل را نخاطب قرار داد. در چهدان را بست! دالريا

 ....اقا گفت کٌ بًت پیشنًاد بدم کٌ تَ با-

 .صدای بهش نشتری را نتَقف کرد

 .نن ٍاسٌ يیچ باندی کار نهی کنو -
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جلَی . کهی کٌ از آن جا دٍر شد ناسکش را برداشت. چهدان را برداشت ٍ سَارشد
الزم بَد کٌ يهیشٌ شیک ٍ جذاب ٍ خَش چًرى . نَيایش را با چًار انگشت کنار زد

 .باشد؛ چَن اکحر نانَریت يایش بٌ نًهانی بَد ٍ این برای خیلی يا اغَاگرانٌ بَد

انتًای چشهانش غو بَد، غو از دست دادن یک عزیز کٌ انگیزى ی سنگ دل بَدنش را 
ٌ اش بٌ نَسیقی گَش نی داد، نَسیقی کٌ صدای زن با غو . دٍ چندان نی کرد تا خان

 .خاصی يهرايی اش نی کرد

با دٍ بَق پشت سر يو، باغبان . بٌ نزدیک آن خانٌ باغ رسید، جایی کٌ آرانش نی کرد
پیر در را باز کرد؛ انا صَرت چرٍکش نحل يهیشٌ آرام نبَد؛ بلکٌ اضطراب در دٍ دٍ زدن 

 .چشو يایش نهایان بَد

ناشین را پارک کرد ٍ کتش را رٍی دستش گذاشت ٍ با . یاشا فًهید خبری در راى است
با . پَزخندی بر لبش بَد. نیو نگايی بٌ آن چشو يای اشفتٌ بٌ سهت خانٌ رفت

نیازی بٌ نقاب نداشت؛ چَن يرکٌ يست یا با دست پر اندى ٍ . خَنسردی در را گشَد
 !قانعش نی کند یا زندى بیرٍن نخَايد رفت

ٌ يای . سرش پایین بَد، پَزخندش ٍسعت گرفت. از راير رٍ عبَر کرد درحالی کٌ دکه
ٌ اش را باز نی کرد گفت  :جلیق

 .یادم نهیاد نًهَن دعَت کردى باشو-

 :صدای نیانسالی کٌ برایش آشنا بَد گفت

 !نی دٍنو؛ چَن نی دٍنستو دعَتو نهی کنی ناچار خَدم اٍندم تَ-

 :یاشا نگايش کرد ٍ جدی گفت
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این کٌ دٍست نزدیک عهَم يستی ! از اٍندن ناگًانیت اصال خَشو نیَند اقا نحهد-
 .باعخ نهیشٌ راحت از این نَضَع بگذرم، نگٌ این کٌ یٌ دلیل نحکو داشتٌ باشی

 :نحهد لبخندی زد

 .ٍاقعا از نریهان يیچی یاد نگرفتی-

 . از شنیدن اسو عهَیش کالفٌ شد

 .برٍ سر اصل نطلب-

 :نحهد کهی رٍی نبل جابٌ جا شد ٍ گفت. سپس با گرى کرٍاتش نشغَل شد

 .اٍندم ازت درخَاست کهک کنو-

کراٍات را رٍی نیز کَچک کنار ایینٌ گذاشت ٍ دستش را در نَيای لختش بٌ حرکت 
 .دراٍرد

 !تا جایی کٌ نی دٍنو برادرای پلیس از نن خَش شَن نهیاد! جالبٌ! کهک از نن؟-

ٌ ای نیاز داریو-  .آرى؛ در ٍاقع بٌ تَانایی يای تَ برای نفَذ تَ یٌ باند خالفکار حرف

 !چرا فکر کردی کهکت نی کنو؟ -

 :نحهد دستی بٌ نحاسن خاکستریش کشید ٍ با صدای آرانتری گفت

انگیزى ی ! چَن يَش ٍ ذکاٍتت تا االن تَ رٍ نخفی نگٌ داشتٌ؛ چَن تَ انگیزى داری-
 .انتقام برادر خدابیانرزت

نگايش را از ایینٌ گرفت ٍ صَرتش . بٌ این جا کٌ رسید نگايش رٍی ایینٌ جابت ناند
 .دريهش را بٌ نحهد دٍخت
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 !ٍاضح تر بگَ-

نا با چندتا نفَذی ٍ جاسَس ناکام درنَرد فرخ ٍ باندش تحقیق کردیو کٌ اتفاقی با -
نتَجٌ شدیو کٌ يادی چند نايی برای باند فرخ کار نی کرد؛ . نرگ يادی نرتبط شد

چَن رانندگیش عالی بَد جزٍ انتقال ديندى يای سریع فرخ بَد ٍ ظايرا بٌ نَاد اعتیاد 
 !پیدا کردى بَد بٌ حدی کٌ بٌ جای حقَق فقط نَاد نی خَاست

 .برای این کٌ زنین نخَرد بٌ دیَار تکیٌ کرد

 ...تا این کٌ یٌ رٍز در اجر بی دقتی بٌ یٌ کانیَن برخَرد نی کنٌ ٍ-

 .با صَرت نیهٌ چرٍکش بٌ یاشا خیرى شد

کاری کٌ تَ نی کنی کشتن خالفکارياییٌ کٌ با يو ! نا يدف نَن با يو نشترکٌ یاشا-
اختالف دارن یا نی خَان يو دیگٌ رٍ از سررايشَن بردارن؛ ٍلی این با قانَن جَر در 

اگٌ نا رٍ تَ این راى کهک کنی نن بًت قَل نیدم کٌ ! نهیاد ٍ جزای خَدش رٍ دارى
 !تهام جرایهت رٍ بًت ببخشن، نظرت چیٌ؟

 .یاشا چشهای بی فرٍغش رٍ بٌ پنجرى دٍختٌ بَد

 فرخ، يا؟-

 .آرى-

 .دستانش را گرى کرد

 .خَدم نی کشهش، نیازی بٌ این يهٌ دردسر نیست-

 .نحهد از رٍ نبل بلند شد ٍ نزدیکش رفت
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ٌ اش - الزنٌ قبل از تصهیو گیری یٌ چیزایی بدٍنی؛ نحال این کٌ فرخ يیچ ٍقت از خَن
پس کشتن از راى دٍر رٍ باید فرانَش ! بیرٍن نهیرى، جاییٌ کٌ تهانا نحافظت نیشٌ

 .کنی؛ فقط نفَذ باقی نی نَنٌ کٌ نی تَنی رٍی نا حساب کنی

ٌ ی ! نهی دانست جریان نرگ برادرش از این قرار بَدى. یاشا کالفٌ بَد بٌ سهت شیش
نشـ ـرٍب رٍی نیز رفت ٍ کهی از آن را سر کشید؛ شاید نستی کهی از این غو را کو 
کند ٍ نحهد با افسَس بٌ این نرد جَان کٌ با جَانیش چٌ کردى ٍ چٌ نی کند چشو 

بلند شد ٍ شیشٌ را بٌ دیَار کَبید ٍ . چند قلپ دیگر خَرد؛ انا از غهش کو نشد. دٍخت
 :در ذينش گفت

 !تقلبیٌ_

ٌ اش نزدیکش رفت ٍ دستش را . سپس سرش را در دست گرفت نحهد با حس پدران
ٌ اش گذاشت  .رٍی شان

 .تنًات نی ذارم تا راحت تر فکر کنی. تصهیو با خَدتٌ-

ٌ اش زد ٍ با گذاشتن شهارى تلفنش بر رٍی نیز خانٌ را ترک کرد . چند ضربٌ بٌ شان
در نحل قرار با سرينگ . تصهیهش را يهان لحظٌ گرفتٌ بَد؛ انا تَان بیانش را نداشت

رضایی نالقات کرد ٍ يهین طَر با شخصی کٌ قرار بَد يهکارش باشد بٌ اسو سرگرد 
 !سعید سلطانی

ٌ ی این بازی اشنایی با سعید بَد کسی کٌ از لحاظ ظايری ٍ . شاید قشنگ ترین نکت
تهام نقشٌ تَسط شخصی گفتٌ شد ٍ آغاز جریان از . رفتاری بٌ يادی اش شبیٌ بَد

این جا بَد کٌ ان دٍ باید در باند جهشید کسی کٌ بادیگارد ٍ نحافظ برای خالفکاريا 
 .پرٍرش نی داد نفَذ کنند
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. بٌ صَرت خَش فرم ٍ با نفَذش نگاى کرد. بٌ خانٌ باغش برگشت، نقابل ایینٌ ایستاد
قیچی را . چنگی بٌ نَيایش زد ٍ يهٌ را جلَ اٍرد. بٌ این چًرى ی شیک نیازی نداشت

ٌ يای قیچی سپرد؛ کَتاِى کَتاى، سادى ٍ  برداشت ٍ نَيای لـ ـختـ ٍ سیايش را بٌ لب
 .دٍبارى بٌ ایینٌ نگاى کرد! خشن

ٌ اش گذاشت  ٌ ی قیچی را رٍی گَن حس کرد چًرى اش اصال خشَنت الزم را ندارد، پس لب
ٍ تا نزدیکی لبش خراش داد کٌ خَن از ان جاری شد، حسابی شبیٌ الت يا ٍ افراد 

 !الاٍبالی شدى بَد

نطهئن بَد کٌ این زخو تا زنانی کٌ اعتهاد جهشید را جلب کنند رٍی صَرتش باقی 
خَايد ناند؛ پس از ان با سعید با چند انتحان رزنی بٌ چشو جهشید اندند ٍ پذیرفتٌ 

ير . شدن ٍ تَسط شخصی بٌ نام عطار یکی از زیر دست يای دٍر فرخ خریداری شدند
رٍز کٌ نی گذشت حس حهایت ٍ نزدیکی سعید ٍ یاشا بًو بیشتر نی شد ٍ آن زنان کٌ 
ٌ ای يادی برادرش نقابل چشهانش  سعید با یکی از گردن کلفت يا درگیر شد یاشا لحظ

زخو خَردى بَد ٍ . نقش بست ٍ يو چَن ببر ٍحشی بٌ قصد کشت بٌ ان نرد حهلٌ کرد
 !افسار بریدى

عطار با . خَدش يو تَان کنترل خَدش را نداشت تا این کٌ بٌ دست سعید نتَقف شد
دیدن این يهٌ بی رحهی ٍ البتٌ ذين ٍ يَش باالی یاشا کٌ قبال شايدش بَدى، 

 .لبخندی بٌ لب اٍرد ٍ یاشا را در رأس بادیگارديایش گذاشت

 !تهام این جریانات در طی یک سال اتفاق افتاد

*** 

 (پریسا)
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حس نی کردم خیلی . با شنیدن ناجراش تازى فًهیدم کٌ انگیزى ادم رٍ تا کجا نی کشَنٌ
یاشا برای انتقام برادرش خَدش رٍ تا نًایت خطر کشَندى بَد ٍ نن با دٍ ! بی نصرفو

ٌ ست! يٌ. دٍ تا چًارتای سادى ی خَدم نی خَام انتقام پدرم رٍ بگیرم از خَدم ! احهقان
 .بٌ نیو رخ خیرى بٌ نًتابش نگاى کردم. نتنفر شدم

 .یًَ صدای نریو خانَم از پشت سرنَن بلند شد. نهی دٍنستو چی بگو

 .يیچی نحل حهَم ادم رٍ سبک نهی کنٌ! اخی-

 :نن ٍ یاشا بًش عافیت گفتیو. بٌ صَرت سفیدش نگاى کردم ٍ لبخند زدم

 .عافیت باشٌ-

 !سالنت باشین-

 :یاشا نگاى نالیهی بٌ نن انداخت ٍ گفت. بعد با قدم يای ارٍم رفت تَ اتاقش

اگر يو نٌ، زن عهَ . انشب نیرم ٍ ٍقتی عهَت برگشت نیام دنبالت. تَ يو برٍ بخَاب-
 !از خداشٌ کٌ یٌ يو صحبتی نحل تَ داشتٌ باشٌ

از گفتنش نضطرب بَدم؛ ٍلی . با استرس نگايو رٍ از چشهای سبزش بٌ لباسش دٍختو
 :باید نی گفتو

 ...یاشا...نیگو-

 :يهَن طَر کٌ بٌ سهت یخچال نی رفت گفت

 بلٌ؟-

 .بطری اب رٍ گرفت ٍ سر کشید

 !نیشٌ نن يو تَ دستگیری فرخ کهک کنو؟-
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. بطری رٍ سریع پایین اٍرد ٍ چشهاش رٍ نحکو رٍی يو فشار داد. چشهاش گرد شد
. ننو با استرس از این کٌ االن ننفجر شٌ نگايش نی کردم! نزدیک بَد اب بٌ گلَش بپرى

! با چشهای سرخ ٍ انگشت اشارى اش دين باز کرد کٌ نن رٍ بشَرى؛ انا ننصرف شد
 .نفسش رٍ بیرٍن داد ٍ رفت رٍی نبل

یٌ رٍزى کٌ دارم رٍش فکر . خَدش رٍ کال بٌ نشنیدن زد، ٍلی نن نصهو بَدم! ای خدا
 .رفتو سهتش. نی کنو

 یاشا؟-

 !بسٌ پریسا، نهی خَام بشنَم-

رفتو . این ادم تعادل ندارى؛ ٍلی ننو نباید کو بیارم. ترسیدم دٍبارى تکرار کنو! درٍغ چرا؟
ٌ رٍیی نشستو ٍ نستقیو نگاش کردم  !داشت نحال تلَیزیَن نی دید. رٍی نبل رٍب

 !این حِق ننٌ -

اخهاشو تَی . اصال نهی ذارى حرف بزنو! اٍف. صدای تلَیزیَن رٍ در کهال تخسی باال زد
ٌ اش چایی بردم، يهین کٌ تشکر کرد . خالصٌ تا شب يو نهانعت نی کرد. يو بَد ٍاس

 :ننو جرئت پیدا کردم، دين باز کردم کٌ بگو؛ انا سریع گفت

 !نٌ یعنی نٌ -

. با قًر رٍم رٍ ازش گرفتو ٍ پاشدم رفتو تَی اتاق! نٌ تَضیحی، نٌ يیچی؛ فقط نٌ
! نی خَاستو سرم رٍ بکَبو تَی دیَار. انشب نی رفت ٍ دیگٌ نعلَم نبَد کی نی بینهش

یاشا تنًا رايی کٌ بَد نی تَنستو انتقام پدرعزیزم رٍ بگیرم از کسی کٌ باعخ ٍ بانی 
نی دٍنو نگران . ای کاش بٌ سعید نی گفتو نٌ بٌ این نیر غضب! نابَدی زندگی نا بَد

 .جَن ٍ سالنتیٌ ننٌ؛ انا بًتر بَد حداقل حرفام رٍ بشنَى



 

www.lovelyboy.blog.ir 

پری| رنان عقرب ٍ پرٍانٌ  243  

حدٍدا یٌ ربع تَ اتاق بَدم . ازش دلخَر بَدم. رٍی تخت نشستو ٍ با دستام ٍر نی رفتو
 .ٍ داشتو فکر نی کردم کٌ صدای یاشا رٍ شنیدم

 .خب دیگٌ، نن نیرم-

 :نریو خانَم يو با ناراحتی جَاب داد

 .کاش نی نَندی پسرم-

 .خیلی کار دارم، بعدا بًتَن سر نی زنو-

ٌ اش، با يهَن کام تلخو شال رٍ نحکو کردم ٍ رفتو بیرٍن . زشت بَد اگٌ نرم بدرق
چشهام رٍ از یاشا . از صدای در برگشت ٍ نگايو کرد. داشت نی رفت سهت جاکفشی

 :ناراحتی تَی صدام کانال نشخص بَد. ننحرف کردم ٍ بٌ در ٍ دیَار دٍختو

 !نهنَن بابت يهٌ چی-

 :خَاست چیزی بگٌ کٌ ننصرف شد ٍ فقط گفت. فًهید دلخَرم

 .کاری نکردم-

از . ٍقتی دید حرفی نهی زنو با یٌ خداحافظ بٌ نن ٍ نریو خانَم از خَنٌ بیرٍن رفت
حس دٍر شدن از یک دٍست نزدیک، حس ....رفتنش خیلی دلو گرفت، حس دل تنگی

نریو خانَم يو با چًرى ی غهگین در رٍ بست ٍ ! دٍر شدن از تنًا حانی باقی نَندى
 .اٍند سهتو

 .حاال نعلَم نیست کی برگردى، يهیشٌ يهین طَریٌ-

 :دستش رٍ گرفتو ٍ لبخندی بٌ صَرت نًربَنش زدم
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این رٍ از ندتی کٌ . نگران نباشین، اٍن ير جا کٌ برى تهام ذکر ٍ فکرش پیش شهاست-
 .شناختهش فًهیدم

 .لبخند نحزٍنی زد

*** 

 .دٍ رٍز گذشت

سر بٌ زیر ٍاسٌ . بٌ يزار نکافات راضیش کردم کٌ برم بیرٍن. نریو خانَم خیلی نًربَنٌ
بٌ این فکر نی کردم کٌ دیگٌ کسی بًو نهیگٌ نرٍ، خطرناکٌ، زٍد . خَدم قدم نی زدم

ٌ قدر بدى.... برگرد ٍ  !حاال نی فًهو نداشتن کسی کٌ ٍاسٌ اننیتت بًت گیر بدى چ

خیلی از اپارتهان دٍر نهی شدم، چَن بٌ قَل . تَ عابر پیادى بٌ ٍیترین يا نگاى نی کردم
تَ دلو بٌ این يهٌ حساسیتش پَزخند زدم، اخٌ نن بٌ . یاشا خان نهکنٌ سراغو بیان

 چٌ کارشَن نیام؟

. نردم نیان از کنارم رد نی شن، پسرا تیکٌ نی اندازن، دخترا نعهَلی نگايو نی کنن
ننو نهی دٍنو تَی دل یاشا چٌ خبرى، . يیچکی نهی دٍنٌ تَی دل بقیٌ چی نی گذرى

ٌ ی ! چیکار نی کنٌ؟...نهی دٍنو کجاست ينَزم نهی تَنو باٍر کنو کٌ سجاد نردى، بٌ تَصی
! یاشا سیهکارتو رٍ شکستو ٍ این طَری کل ارتباطو با سهانٌ قطع شد، خیلی دل تنگشو

ٌ طَر برگشتن؟ نهی دٍنو  .بعد از اٍن اتفاق نهی دٍنو چی بٌ سرشَن اٍند، چ

تٌ دلو یٌ حس شجاعت ریشٌ زدى . بٌ نردم نگاى نی کردم. رٍی صندلی پارک نشستو
بَد، حسی کٌ نیگفت نال ٍ انَالت رٍ از دست فرخ بیرٍن بکش، انتقام پدرت رٍ بگیر، 

 .زندگیت رٍ پس بگیر
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ٌ طَری! يَف تَضیح دادن ٍاسٌ دیَار خیلی . باید با یاشا حرف بزنو؛ ٍلی نهی دٍنو چ
ٌ ام رٍ رٍی دستام ! راحت تر از یاشاست خو شدم ٍ ارنجو رٍ گذاشتو رٍی پايام ٍ چَن

دٍبارى بٌ نرد ...بچٌ، پسر، پیرزن، زن، پیرنرد، نرد، دخـ. گذاشتو ٍ بٌ نردم نگاى نیکردم
يهین کٌ دید نگايش نی کنو نگايش رٍ . اٍن يو داشت نن رٍ نگاى نی کرد. نگاى کردم

 .بٌ اطراف داد

خب البد اٍن يو نحل نن از بیکاری نردم رٍ . اٍن طرف خیابَن، نقابل نن ایستادى بَد
دٍبارى بٌ دٍر ٍ برم نگاى کردم، بٌ دختر ٍ پسری کٌ جیک تَ جیک يو ! دید نی زنٌ

چٌ سرخَش بَدن، خندى يای پر از طنازی دختر بعد از حرفای پسر باعخ شد ننو . بَدن
 .لبخند بزنو

! زندگی يهیشٌ لذت نیست، يهیشٌ خَشی نیست، يهیشٌ حَادث ٍ اتفاقات در کهینٌ
یًَ بٌ خَدت نیای نی بینی ٍسط عیش ٍ نَش یٌ اتفاق نحل نًهان سر زدى پشت درى؛ 

ٌ قدر خَبٌ کٌ تَ این بازی سرنَشت کسی کنارت باشٌ، کسی کٌ اگٌ افتادی  ٍلی چ
 !دٍبارى دستت رٍ بگیرى ٍ با لبخند بًت انید بدى کٌ نترس نن کنارتو

اتفاقی نگايی بٌ اٍن طرف خیابَن . دیگٌ خَرشید رٍ بٌ غرٍب کردن بَد. صاف ایستادم
حس . انداختو ٍ دیدم اٍن نرد ينَز يهَن جاست ٍ دارى نن رٍ دید نی زنٌ، ترسیدم

عابر پیادى شلَغ . کیفو رٍ چنگ زدم ٍ بٌ راى افتادم. خطر نحل االرم تَی ٍجَدم پیچید
قلبو اٍند تَی ! سرم رٍ ارٍم برگردٍندم ٍ پشتو رٍ دیدم، داشت دنبالو نی اٍند. بَد

 !چیکار کنو؟ چیکار کنو؟ ٍای خدا. دينو

شک . سعی نی کردم خَدم رٍ تَی جهعیت گو ٍ گَر کنو؛ ٍلی نشد، اٍن پیدام نی کرد
این رٍ حتی نردنی کٌ از کنارم رد نی شدن . حالو آشفتٌ بَد. نداشتو کٌ دنبال ننٌ

 !چیزی نهَندى، بیچارى شدم. کو کو داشتو ناانید نی شدم. نی فًهیدن

 پریسا خانَم؟-
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سریع . سعید بَد! خدایا شکرت. چنان سرم رٍ بلند کردم سهت صدا کٌ رگ بٌ رگ شدم
 :رفتو سهتش کٌ کهی جلَتر بَد ٍ با صدای لرزٍن گفتو

 !کهکو کن...اقا سعید-

چشهای قًَى ایش رٍی صَرت رنگ پریدى ام در گردش بَد، با اخو . با نگرانی نگايو کرد
 :پرسید

 حالت خَبٌ؟ چی شدى؟! چرا این قدر رنگت پریدى؟ داری نی لرزی-

 :با يهَن اشفتگی گفتو

 .از خیابَن پایین تا این جا دنبالهٌ. یکی دارى تعقیبو نی کنٌ-

سعید کهی نکخ کرد ٍ بدٍن این کٌ بٌ پشتو نگاى کنٌ بًو . با چشو بٌ پشتو اشارى دادم
ارٍم . رفت رٍی خیابَن ٍ نن رٍ بٌ سهت ناشینش يدایت کرد. گفت کٌ دنبالش برم

سَار شدم ٍ از ترس دستام رٍ ! نتَنستو ببینهش. نگايی بٌ اٍن سهت انداختو، نبَد
نهی دٍنو خدا . سعید با اخو از ایینٌ پشت رٍ نگاى نی کرد. تَی يو تکَن نی دادم

ٌ ی نجات رٍ جلَم ظاير کرد ٌ طَری این فرشت  !چ

ٌ طَری پیدا کردی؟...نن رٍ-  چ

 :سعید دستی بٌ نَيای خرناییش کشید ٍ گفت

آدرس تَ رٍ بًو داد، ٍقتی رفتو دم خَنٌ، یٌ پیرزن گفت کٌ . یاشا بايام تهاس گرفت-
داشتو نی اٍند اٍن جا کٌ اتفاقی . خَنٌ نیستی ٍ رفتی تَی خیابَن اللٌ ٍاسٌ قدم زدن

اخٌ دختر چرا يهین طَری راى نیفتی تَی خیابَن؟ تَ يو جای خَايرنی، کلی . دیدنت
ٌ طَرى؟. ينَز اٍضاع انن نشدى! نگرانت شدم  حاال حالت چ
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خدا شانس داشتن خَاير ٍ برادر رٍ بٌ نن ندادى بَد؛ ٍاسٌ يهین از شنیدن حرف 
 :با لبخند گفتو.ناشین رٍ رٍشن کرد ٍ راى افتاد. سعید دلو کلی ارٍم گرفت

. خیلی خَشحالو کٌ تَی این ٍضعیت دیدنت. نن خَبو، فکر نهی کردم دنبالو باشن-
 !داشتو سکتٌ نی کردم

سعید با لحن شَخ تبعش سعی . حاال ضربان قلبو ننظو بَد ٍ احساس اننیت نی کردم
 .داشت جَ رٍ ارٍم کنٌ

اخٌ نگٌ نن نی ذارم آبجیو رٍ زرتی تَی کیسٌ بندازن ٍ ببرن؟ يا؟ تا نن رٍ داری ! يٌ -
 .غو نداری

 .ٍاقعا ارٍم شدم، نفسام يو ارٍم تر شد. لبخند زدم

 یاشا چرا تَ رٍ فرستادى دنبالو؟-

اٍندم ببینو نشکلی، کو ٍ کسری چیزی نداری؟ با این ٍضع دیگٌ نهی تَنی برگردی -
 عهَت برنگشتٌ؟! اٍن جا

 :بٌ تیر چراغ يایی کٌ بٌ سرعت از کنارم رد نی شدن نگاى کردم ٍ جدی گفتو

 .نن نهیرم پیش نحهدرضا-

 :نتعجب شد ٍ با نًربَنی پرسید

 چرا؟ نشکلی دارى؟-

 .نٌ؛ تا ٍقتی انتقام پدرم رٍ از فرخ نگیرم، نهی تَنو یٌ زندگی جدید شرٍع کنو-

 :نی خَاست با ارانش بًو بفًهَنٌ
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نن بابت پدرت نتاسفو، خدا بیانرزدش؛ ٍلی ! اصال بٌ فرخ فکر نکن...ببین پریسا جان-
ٌ ی پدرتو يست. تَ باید با این نَضَع کنار بیای  .زندگیت رٍ بکن، نطهئنو این خَاست

حس نی کردم حقو رٍ با پستی ازم گرفتن، ! سعید چٌ نی دٍنست زندگی نن پدرم بَد؟
با تهام جدیتی کٌ از خَدم سراغ . نهی تَنستو چشو پَشی کنو! زندگیو رٍ کندن ٍ بردن

 :داشتو گفتو

نی خَام کهکش کنو؛ ير . نی دٍنو یاشا نی خَاد یٌ کارایی بکنٌ. نن تصهیهو رٍ گرفتو-
 !اگٌ یٌ سًو کَچیکی از نابَدی فرخ داشتٌ باشو يو بسهٌ! چند ناچیز

 :کالفٌ شد

نن خَدم يو نهی دٍنو اٍن کجاست ٍ چیکار نی کنٌ، دیگٌ ! اخٌ نی خَای چیکار کنی؟-
 .فکرشو نکن

 :کهی صدام رٍ باال بردم ٍگفتو

! چی از نن نَندى بٌ جز این دٍتا استخَن نتحرک؟! نهی تَنو؛ يهٌ چیزم رٍ ازم گرفتٌ-
نن . نن نهی تَنو از فکرش بیرٍن بیام؛ حتی حاضرم جَنو رٍ بدم فقط فرخ قصاص شٌ

 .فکرام رٍ کردم، اگٌ شها کهکو نکنین خَدم دست بٌ کار نی شو

ٌ ی اخر رٍ از کجا آٍردم اخٌ نی خَاستو چیکار کنو تنًایی؟ يرچی کٌ ! نهی دٍنو این جهل
 .کهی سکَت شد! يست نباید عقب بکشو

 ...یٌ فکری نی کنیو، حاال. باشٌ عزیز نن ارٍم باش-

ٌ ی حرفش شد  :بٌ صفحٌ نگاى کرد. صدای گَشیش نانع ادان

 !بیا، خَدشٌ-
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 :ناشین رٍ کنار خیابَن پارک کرد ٍ تلفن رٍ جَاب داد

نطهئن نیستو، خَدت چٌ فکری . الَ یاشا؟ ارى پیشٌ ننٌ؛ ٍلی یکی دنبالش بَد-
 !نٌ نهی خَاد برى اٍن جا. حالش خَبٌ، بندى خدا خیلی ترسیدى بَد! ارى دقیقا! نی کنی؟

 :سعید نگايو کرد ٍ گفت

ٌ ی عهَت-  .نیگٌ لج نکن ٍ برٍ خَن

 :نن با تخسی گفتو

 .نهی رم...اٍن جا...نن -

 :سعید يو بٌ یاشا گفت

 .نیگٌ نن اٍن جا نهی رم-

 :بعد دٍبارى نگام کرد ٍ گفت

 !ای بابا بیا گَشی رٍ بگیر ٍ باياش حرف برن، شها حاال حااليا درگیرین...نی گٌ-

 :صدای عصبیش تَی تلفن پیچید. گَشی رٍ ازش گرفتو

ٌ ایٌ؟-  پریسا بازیت گرفتٌ؟ نهی رم دیگٌ چٌ صیغ

 :اخ دلو براش تنگ شدى بَد؛ ٍلی نحل خَدش گفتو

 !نی خَای نن رٍ بفرستی اٍن جا کٌ چی؟ نن تا نرگ فرخ رٍ نبینو نهی تَنو ارٍم باشو-

ٌ ی باز بَد؛ چَن صدای باد ٍ خش خش پاياش رٍ نی شنیدم  .انگار تَی یٌ نحَط
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نا خَدنَن يو تَی ! اگٌ کشتن فرخ کاِر راحتی بَد کٌ تا حاال صد بار کشتٌ بَدنش-
برٍ پیش نحهدرضا ٍ این ! کارش نَندیو، اٍن ٍقت تَ نی خَای چیکار کنی این ٍسط؟

 .ناجرا رٍ فرانَش کن

 :انگار تَی گلَم یٌ قلَى سنگ گیر کردى بَد، با این حال گفتو

نی دٍنی چیٌ؟ نن نهی تَنو بیخیال ناجرا بشو، اگرم تا حاال دیَنٌ نشدم بٌ خاطر اینٌ -
ٌ ی تَ يو يهینٌ؛ چَن نی دٍنی یٌ رٍز . کٌ یٌ انید ٍاسٌ گرفتن انتقام پدرم دارم قضی

یاشا ! فرخ رٍ نابَد نی کنی این طَری سرپایی؛ ٍگرنٌ خیلی ٍقت پیش داغَن نی شدی
تا این جاش يو بیشتر از . نظفری؛ بابت تهام کارایی کٌ برام انجام دادی ازت نهنَنو

ٌ ات رٍ انجام دادی، خداحافظ! قَلت پیش رفتی  !دیگٌ نزاحهت نهی شو، تَ ٍظیف

سعید با . حاال سنگ کهی تَی گلَم جابٌ جا شد ٍ تَنستو گریٌ کنو. تهاس رٍ قطع کردم
ٌ ش نی خَاست یٌ چیزی بگٌ ٍ دلداریو بدى؛ ٍلی ننصرف . سردرگهی نگام نی کرد يه

 :نی شد، تا این کٌ ارٍم گفت

 .نیرم برات یٌ ابهیَى بگیرم-

ٌ ی لعنتی رٍ زٍدتر نی کشید ٍ . پیادى شد ٍ رفت سهت نغازى ای کاش سجاد اٍن ناش
ٌ ش ! راحتو نی کرد حاال کدٍم قبرستَنی باید نی رفتو؟ یاشا يو طفلک نهی تَنٌ يه

ٌ قدر بٌ اٍن نصیحت يای انگیزشی ٍ رٍحیٌ ديیش نیاز داشتو! باالی سرم باشٌ ای . چ
ٌ ای تَی ! کاش جای دختر، یٌ پسر بَدم اٍن ٍقت نی رفتو یٌ جا کارگری ٍ یٌ گَشٌ نَش

 .خیابَن نی کپیدم ٍ اٍیزٍن دیگران نهی شدم

يهین کٌ خَاست در ناشین رٍ . سعید از نغازى بیرٍن اٍند ٍ بٌ سهت ناشین راى افتاد
ٍقتی تهاس رٍ قطع . ارٍم حرف نیزد. باز کنٌ گَشیش زنگ خَرد، ایستاد ٍ جَاب داد
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نتعجب ٍ کنجکاٍانٌ . کرد با خَش حالی سَار شد ٍ نایلَن رٍ گذاشت تَی بغلو
 :ناشین رٍ رٍشن کردٍ رٍ بٌ نن گفت. نگايش کردم

ٌ ی خَدشٌ. یاشا بَد، گفت کٌ بریو بٌ این ادرس-  !احتهاال خَن

 :خندید ٍ ادانٌ داد

 چی بٌ سر این پسر اٍردی کٌ جاش رٍ لَ داد بٌ یٌ سرگرد؟-

ٌ ی یاشا؟ االن ! بازيو خندید، نن عین نَنگال نگايش نی کردم؛ یعنی نی خَایو بریو خَن
 :ارٍم پرسیدم! از خَشی ٍ استرس خفٌ نی شو

 ... یعنی-

 :با خباجت گفت

 !دنت گرم...بٌ این نی گن سیاست زنانٌ، افرین! یعنی یٌ قدم اٍندی جلَ-

نگٌ نن چی گفتٌ بَدم؟ نن فقط از یاشا تشکر ٍ ! نفًهیدم چرا دارى تحسینو نی کنٌ
 ...خداحافظی کردم، کاری نکردم کٌ

بٌ ادنای جدید زندگیو فکر . سعید رٍ با عالو خَشش تنًا گذاشتو ٍ بٌ پنجرى خیرى شدم
سرگرد سعید سلطانی، نریو خانَم، یاشا نظفری، دلسَزترین کسایی کٌ بعد از . کردم

 !پدرم يَام رٍ داشتن؛ راستی نریو خانَم

 !اقا سعید نیشٌ با گَشیت یٌ زنگ بٌ نریو خانَم بزنو؟ طفلی االن کلی نگرانو شدى-

 !ارى حتها-

. بًش گفتو کٌ سعید برادرنٌ ٍ اٍندى دنبالو. بًش زنگ زدم، بندى خدا نگرانو شدى بَد
! اٍف. این کٌ چٌ رفتاری بايام دارى. حاال تهرکزم رٍی یاشا بَد. از زحهاتش تشکر کردم
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سعید نَقع رانندگی با خَدش لبخند نی زد ٍ یٌ نیو نگايی يو بٌ نن . خدا بٌ خیر کنٌ
 .نهی دٍنو کارم درستٌ کٌ دارم بٌ سعید ٍ یاشا اعتهاد نی کنو. نی انداخت

کسی کٌ نن رٍ نحل ! کهی ترسیدم؛ ٍلی بعد بٌ خَدم نحیب زدم کٌ این سعیدى
کسی کٌ يهیشٌ نگرانو بَد ٍ نَاظبهٌ؛ پس . خَايرش نی دٍنٌ، دیگری يو یاشاست

اگٌ بگو کف دست عرق کردى ! خدایا نفر چًارم تَیی، بٌ تَ تَکل نی کنو. نشکلی نیست
 :بٌ خصَص ٍقتایی کٌ سعید نی گفت. بَد از استرس درٍغ نگفتو

 !رسیو، دیگٌ چیزی نهَندىنزدیک شدیو، داریو نی-

قشنگٌ؛ ٍلی ! این جا کجاست دیگٌ؟. بٌ خَنٌ باغ يای نترٍکٌ ٍ درندشت نگاى نی کردم
 !یاشا رٍ چٌ بٌ باغبَنی اخٌ؟

ٌ يای انگَر از در ٍ دیَارش اٍیزٍن بَد یخ کردم بٌ . با تَقف ناشین کنار یٌ باغ کٌ شاخ
اصال کشش دعَا اٍنو .خدا اگٌ یاشا بٌ خَاد عصبانی شٌ یا سرم داد بزنٌ فرار نی کنو 

 ....سعید برگشت سهتو ٍ خَاست بگٌ پیادى شَ کٌ. جلَی سعید رٍ ندارم

 !پریسا؟ چرا عین نیت شدی دختر؟ ايا-

 :با لبخند ادانٌ داد

با این کٌ یاشا عین عزرائیلٌ؛ ٍلی دیگٌ اٍن قدرام خر . نترس ابجی کَچیکٌ، خَدم پیشتو-
 .بیا بریو ٍ فکرای بی خَد نکن....نیست کٌ

سعید یٌ سنگ برداشت ٍ افتاد بٌ . با یٌ بسو اهلل پیادى شدم ٍ جلَی در سفید ایستادم
با سنگ، با دست، با لگد؛ حتی . خندى ام گرفت، نی خَاست یاشا رٍ کالفٌ کنٌ. جَن در

 .خَدش يو نی خندید

 چٌ خبرتٌ؟ نگٌ سر آٍردی؟-
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 .با صدای پیرنرد سعید نتعجب از حرکت ایستاد

 .نکنٌ اشتباى اٍندیو؟ پریسا بدٍ در ریو! یا انانزادى جبرٍت-

 :با خندى گفتو

 چی؟-

 !بیا االن خَن نَن رٍ نی ریزن-

با چشهای اتیشی یٌ . يهین رٍ کٌ گفت در باز شد ٍ یٌ پیرنرد عصبانی در رٍ باز کرد
اٍن پیرنرد شبیٌ ! سعید بندى خدا زير ترک شدى بَد. نگاى بٌ نن، بعد زل زد بٌ سعید

 :سعید سعی کرد خَدش رٍ نعقَل نشَن بدى ٍ گفت! زانبیا شدى بَد از خشو

 ننزل آقای نظفری؟...ام-

سعید . پیرنرد يهَن طَر کٌ چشو از سعید برنهی داشت کنار رفت ٍ در رٍ بیشتر باز کرد
اخرش سعید . يو نشکَک زل زد بًش، تا ٍقتی رفتیو تَ داشتن يو رٍ نگاى نی کردن

 .رٍش رٍ برگردٍند ٍ رفتیو تَ

 !حس کردم باباِی باباِی بابام از گَر بیدار شدى-

ٌ چی نحل یٌ . از بین درختا رفتیو، يَا يو تاریک بَد! خندیدم؛ ٍلی دلو اشَب بَد يه
ٌ ی خَفناک بَد عجب جای . اگٌ سعید کنارم نبَد انکان نداشت داخل شو. سای

ٌ ی یک طبقٌ تٌ باغ بَد این رٍ از نَر کهرنگ انتًای . درندشتی بَد؛ پر از درخت، یٌ خَن
 .باغ فًهیدم

ٌ ی ! اصال فکرشو نهی کردم یٌ ادم این قدر رٍحیش نخَف باشٌ- این چیٌ اخٌ؟ نحل کلب
 .حیف کٌ َنردم ٍ زشتٌ جیغ بزنو، تَ جای نن این کار رٍ بکن! ٍحشتٌ
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اینا رٍ نی گفت تا نن بیشتر احساس راحتی کنو ٍ نترسو ٍ ٍاقعا بًترم . بلند خندیدم
ٌ ی دراز ٍ یٌ طبقٌ. شدم سقفش بلند بَد؛ انا نشخص بَد کٌ . رسیدیو بٌ خَنٌ، یٌ خَن

ٌ ست  :سعید بلند گفت. در رٍ باز کردیو ٍ اٍل سعید بعد نن! یٌ طبق

 صاحب خَنٌ؟! یااهلل-

 !بیاین تَ-

از رايرٍی بلند رفتیو تَ ٍ رسیدیو ! صدای یاشا از ناکجا نی اٍند، صدای بو يهیشگیش
. دينو باز نَندى بَد. بٌ یٌ سالن بزرگ کٌ چند تا پلٌ نی خَرد کٌ بری قسهت پذیرایی

ٌ ای بَد کٌ تا حاال دیدم  !عجیب ترین خَن

با لباسای نرتب ٍ راحتی؛ تیشرت استین کَتاى، . صدای قدناش اٍند، بعدشو خَدش
صَرت اصالح . شلَار نعهَلی، در اخر چًرى ای کٌ يیچ چیز نهی شد از چشهاش خَند

شدى، نَيایی کٌ نسبت بٌ دٍناى پیش ٍقتی کٌ اٍلین بار دیدنش بلندتر شدى بَد؛ ٍلی 
 .اخو يا طبق نعهَل دريو

 !چرا خشک تَن زدى؟ بیاین تَ دیگٌ-

سعید . تازى فًهیدم سعید يو نحل نن خشکش زدى؛ البتٌ اٍن بٌ خَنٌ، نن بٌ یاشا
 :سعید با پَزخند گفت. رفت سهت نبل ٍ ننو يهین طَر

ٌ قدر زٍد ٍا دادی نظفری-  !اخرش جات رٍ پیدا کردم، چی شد؟ یًَ لَ دادی! چ

. تا کهر نشخص بَد ٍ پشتش بٌ نا، داشت شربت انادى نی کرد انگار. تَ اشپزخَنٌ بَد
 :یاشا گفت. باز يهَن خالکَبی نانعلَم کٌ فقط دٍ سٌ سانت ازش نشخص بَد

ٌ ش بٌ لطف لجبازی خانَنیٌ کٌ کنارت نشستٌ-  !يه
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سرش . جبًٌ گرفتو، با این کٌ خیلی ازش خَشو نی اٍند؛ ٍلی نهی ذاشتو باز سرم غر بزنٌ
لبخندش یعنی ! رٍ بٌ سهت نا چرخَند، ٍقتی لبخند گرنش رٍ رٍی خَدم دیدم ٍا رفتو

ٌ ست نزدیک بَد بپرم بًش، ! گرنو شد، خاک تَ سرم! این حرفش یٌ شرٍع دٍستان
ٌ اش یٌ سری شیرینی! قضاٍت غلط یعنی این . تَی یٌ دستش سینی ٍ تَی دست دیگ

 .آرٍم ازش تشکر کردم. اٍند ٍ گذاشت رٍی نیز، خَدشو رٍ بٌ رٍی نا نشست

 !نرسی-

 :سعید گفت

اٍنو تَی یٌ . خجالت زدى م کردی، نن اگٌ جای تَ بَدم تا حاال تَ شپش غرق بَدم-
 !يهچین باغی

 .خدا رٍ شکر جای نن نیستی -

 :یاشا نگايو کرد ٍ آرٍم پرسید

ٌ طَرى؟-  حالت چ

 !خاک تَ سرم؛ حتی سالنشو نکردم

 .خَبو نهنَن-

 :ادانٌ داد! چٌ طَر این قدر راحت کنار اٍند؟ یعنی قبَل کردى؟

 کسی کٌ انرٍز دنبالت کردى بَد رٍ نی شناختی؟-

 .نٌ؛ تا حاال ندیدى بَدنش-

 :سعید جدی شد ٍگفت

 !یٌ لحظٌ دیدنش، از این گردن کلفتا بَد-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

پری| رنان عقرب ٍ پرٍانٌ  256  

 :یاشا نگايش رٍ بٌ سعید داد ٍ گفت

اٍن یٌ قطرى اب يو از دستش نهی چکٌ، حتها بٌ جای ضرری کٌ ! شک ندارم کاِر فرخٌ-
 ....دیدى نی خَاد

نعنی حرفش رٍ فًهیدم، اخٌ خدا کرنت . اخهاش بًو قفل شد ٍ نگايی بٌ نن انداخت
 .حس کردم فشارم افتاد! نن رٍ نی خَان چیکار اخٌ؟! رٍ شکر

یٌ لیَان . سعید ٍ یاشا يرکدٍم تَی فکرشَن غرق بَدن ٍ با اخو بٌ نیز زل زدى بَدن
چٌ طعو خنک ٍ دلپذیری . عطر بیدنشک تَ دينو پیچید. ابهیَى برداشتو ٍ خَردم

تقریبا رٍی نیز کَبیدم کٌ ير دٍ از افکار پرت شدن . لیَان رٍ رٍی نیز گذاشتو! داشت
 :سعید گفت. بیرٍن

 !خب حاال نی خَای چیکار کنی ؟پریسا يو نهی تَنٌ برگردى اٍن خَنٌ-

 !درستٌ-

 :نگايو کرد ٍ گفت

 !این طَر کٌ خَدم ِپی گیر شدم عهَت يو برنگشتٌ کٌ تَ این رٍ بٌ نن نگفتی-

 :سریع گفتو

 .چَن نن يو خبر نداشتو-

 :یاشا کهی کنجکاٍانٌ نگام کردٍ گفت

 خیل خب، نشکلی نداری اگٌ بگو این جا بهَنی؟-
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ٌ ی یاشا؟ چٌ راحت این حرف رٍ زد ٍ ذين نن چٌ بد ينگ کرد ! چی؟ این جا؟ خَن
جایی نداشتو کٌ برم، تَی عهرم از این دٍتا نرد درست تر يو ندیدى بَدم؛ پس جَاب 

 :دادم

 .اگٌ نزاحو نباشو-

 !نیستی-

 :سعید گفت. لبخند کهرنگی زد کٌ دلو قرص شد

 !خیل خب؛ پس ابجی کَچیکٌ رٍ نی سپرم بٌ تَ-

 :برگشت سهت نن با نًربَنی گفت

ٌ ی نادرم، شرنندى م-  !اگٌ سًند ٍ سجاد خَنٌ نبَدن حتها نی بردنت خَن

 :با لبخند گفتو

 !تا این جاشو کلی زحهت دادم، این چٌ حرفیٌ؟-

 :سعید لبخندی زد ٍ رٍ بٌ يردٍنَن گفت

. شها يو زٍدتر راجع بٌ يهَن قضیٌ بٌ تَافق برسین ٍ نن رٍ درجریان بذارین-
 !االن باید با جدم رٍ بٌ رٍشو دٍبارى، خداحافظ! نن دیگٌ برم...خب

تازى بٌ . یاشا با سعید دم در کهی صحبت کرد ٍ بعدش رفت. از سعید خداحافظی کردم
چند دست لباس این ٍر ٍ اٍن ٍر ! سعید بٌ این اٍضاع نی گفت نرتب؟. اطراف نگاى کردم

 ....خَنٌ پرت شدى بَد ٍ

 !تابلَيایی کٌ اسو ابَالفضل العباس رٍشَن حک بَد، ٍاقعا جا خَردم

ٌ ست-  !نی دٍنو، خیلی بًو ریخت
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با خندى ای تابلَ . برگشتو سهت صداش، يیچ ٍقت بٌ اٍندن ناگًانیش عادت نکردم
 :گفتو

 !نٌ اٍن قدرا يو بًو ریختٌ نیست، بیشتر عجیب غریبٌ-

 .با سر تایید کرد

ٌ ی بزرگ کٌ فقط یٌ اتاق دارى کٌ اٍنو نیشٌ اتاق تَ-  .دنبالو بیا! حق داری، یٌ خَن

دٍتا رايرٍی باریک داشت کٌ یکی اش بٌ بیرٍن، اٍن یکی رٍ . با کنجکاٍی دنبالش رفتو
 .یٌ در انتًاش بَد، رفت جلَ ٍ در رٍ باز کرد. ٍارد رايرٍی دٍنی شدیو. نهی دٍنو

اتاقی کٌ یٌ تخت انتًاش ٍ یٌ نیز ٍ کهد داشت ٍ کِفش کانال نَکت شدى . یٌ اتاق بَد
اتاق سادى ٍ . یٌ پنجرى ی نسبتا بزرگ کٌ پردى يای سفید رنگش کنار رفتٌ بَد. بَد

ٌ ای بَد  !پسرٍن

ٌ ی درختا بَد کٌ حسابی نخَفش نی کرد  .پشت پردى سای

سعی کن نَقتا بًش عادت کنی، يرچیزی يو الزم داشتی . جای خیلی دنجی نیست -
 !بی تعارف بًو بگَ

ٌ ی یٌ نرد تنًا بهَنو؟ بٌ زنرداش نگاى ! باٍرم نهیشٌ، این ننو کٌ قبَل کردم تَ خَن
 :کردم ٍ با قدردانی گفتو

ٌ  چی خَبٌ؛ فقط خَدت کجا نی خَابی؟-  ازت نهنَنو، يه

 :در حالی کٌ پردى رٍ نی انداخت ٍ پنجرى رٍ نی پَشَند گفت. بٌ سهت پنجرى رفت

 .جای يهیشگیو تَی سالنٌ، این پردى رٍ يو شبا بنداز-

 .بٌ دستش نگاى کردم. بعد اٍند جلَتر ٍ دستش رٍ دراز کرد
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ٌ  چی راحت باشٌ-  !این يو تنًا کلید اتاق، خیالت بابت يه

 .ازش گرفتو

نیازی نیست بًو اجبات کنی کٌ این جا اننٌ، این رٍ کٌ ! نن بًت اعتهاد دارم یاشا-
 .نطهئنو

 .لبخند زد، سرم رٍ کهی پایین انداختو

ٌ طَری ازت تشکر کنو-  .نهی دٍنو چ

تَ گفتی نن رٍ نحل یٌ دٍست قابل اعتهاد نی دٍنی؛ پس نن ! تشکر الزم نیست -
ٌ ام رٍ انجام دادم  .ٍظیف

 .با قدردانی سرم رٍ تکَن دادم

 .خب دیگٌ نزاحو استراحتت نهی شو؛ ٍاسٌ شام يو خبرت نی کنو-

 !باشٌ، نهنَن-

خدارٍ شکر یٌ بلیز استین دار کٌ تا . نانتَم رٍ در اٍردم. در رٍ بستو. از اتاق بیرٍن رفت
فعال فقط يهین رٍ داشتو . کنار رٍنو بَد، تنو بَد، چیزی کٌ یاشا قبال تَ تنو دیدى بَدش

ٌ ی نریو خانَم حهَم رفتٌ بَدم ٍ لباسام تازى بَد، يَف رٍی ! ٍ خدا رٍ شکر ظًر خَن
 .تخت ٍلَ شدم

راجع بٌ فرخ ٍ این کٌ نن چٌ . يَای خَنٌ نعتدل ٍ خَب بَد؛ پس راحت خَابو نی برد
ٌ شَن دارم فردا ازش نی پرسو انرٍز از بس استرس داشتو کٌ جَنی . نقشی تَی برنان

 .راحت رٍی تخت دراز کشیدم ٍ بٌ خَاب رفتو! تَی تنو نهَندى

*** 
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 (یاشا)

 .تَی فکر بَدم

 !فًهیدم اقا، کباب-

 .بٌ نش کهال نگاى کردم

 .ارى خَبٌ؛ پس دست خَدت رٍ نی بـ ـَسٌ-

 :با خندى گفت

 .یٌ کبابی درست کنو کٌ انگشتاتَن رٍ يو باياش بخَرین! ای بٌ چشو-

 !نطهئن بَدم، کباباش حرف نداشت

 !باشٌ؛ پس بیا تَ-

چند تیکٌ از . نشست ٍ نشغَل نزى دار کردن نرغا شد. بردنش تَ، رفت سهت یخچال
 .نرغ رٍ برداشتو ٍ تَی یٌ ظرف ریختو

 اقا زعفرٍنی کنو یا سادى؟ -

 .زعفرٍنی-

با . رفتو تَی حیاط ٍ ظرف رٍ گذاشتو رٍی زنین، کهی فاصلٌ گرفتو ٍ دٍ تا سَت زدم
از حیٍَن جهاعت زیاد خَشو نهیاد؛ پس . شنیدن صدای سَت از تٌ باغ اٍندن سهتو

دٍتا سگ قًَى ای نر ٍ نادى کٌ تا یٌ پشٌ تَ باغ پر . کشیدم کنار تا بٌ پر ٍ پام نپیچن
 .نی زنٌ پارس نی کنن

. یاد حرفاش پشت تلفن افتادم. بٌ انتًای خَنٌ، جایی کٌ اتاق پریسا بَد نگاى کردم
نهی تَنستو يهین طَری بذارنش . این قدر کالفٌ شدم کٌ ادرسو رٍ ٍاسٌ سعید لَ دادم
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اگٌ دلو حرف زدن بلد بَد سریع لَ نی داد کٌ از این دختر خَشش ! ٍ برم ِپی کارم
 !خدا رٍ شکر اختیارش دست خَدنٌ. اٍندى

این . فعال نی خَام خَدم ازش نراقبت کنو. ٍقتی شنیدم دنبالشن نَ بٌ تنو سیخ شد
 !دیگٌ یٌ ٍظیفٌ نیست، یٌ خَاستٌ از طرف ننٌ

بًتر بَد . نش کهال ننقل ٍ اتیش رٍ ردیف کرد. ساعت نزدیک يشت ٍ نیو بَد
دیدم پریسا . بیدارش کنو؛ پس نش کهال رٍ با نرغا تنًا گذاشتو ٍ رفتو تَی خَنٌ

با دیدن این صحنٌ چیزی تٌ . پشت بٌ نن دارى لباسای ٍلَ شدى ی نن رٍ جهع نی کنٌ
 !دلو خالی شد؛ نحل یک کهبَد

 .اب دينو رٍ قَرت دادم ٍ بٌ خَدم نسلط شدم

 .خَدت رٍ خستٌ نکن-

 .نحل يهیشٌ جا خَردى برگشت سهتو

 .چٌ خستگی؟ نن کٌ بیکارم، گفتو یٌ دستی بٌ این جا بکشو! نٌ بابا...ام-

رفتو ٍ لباسا رٍ از دستش گرفتو ٍ تَی کهد . از این يهٌ رفتار خانَنانش لبخند زدم
 .رفتو پیشش، نگايو کرد. دیدم ٍسط سالن ایستادى ٍ یٌ جَرایی نعذبٌ. گذاشتو

 :دست بٌ سینٌ جلَش ایستادم ٍ با اخو گفتو

ٌ ی خَدت بدٍن- ! لطفا تعارف ٍ خجالت ٍ رٍ در ٍایستی رٍ کنار بذار ٍ این جارٍ نحل خَن
نن از نًهَن نَازی چیزی نهی دٍنو؛ پس خَدت راحت باش؛ ٍگرنٌ نهکنٌ از گشنگی ٍ 

 تشنگی يالک شی، باشٌ؟

 :با چشای ابی خَشگلش کج نگايو کرد ٍ درحالی کٌ نی رفت سهت اشپزخَنٌ گفت
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 !باشٌ جناب اخهَ -

با خندى بٌ تغییر ناگًانیش نگاى کردم ٍ . از پشت نگايش کردم کٌ رفت سهت چای ساز
 :گفتو

 .سٌ تاش کن پریسا-

 .باشٌ-

*** 

سینی رٍ برداشتو ٍ بايام رفتیو تَ . بٌ چای کهرنگ تَی سینی نگاى کردم ٍ بعد بٌ پریسا
ظايرا با سعید راجع . نش کهال تا پریسا رٍ دید بلند شد ٍ اٍل پریسا سالم کرد. حیاط

بٌ این پیرنرد بد قضاٍت کردى بَدن؛ گرچٌ اگٌ نن جای نش کهال بَدم با اٍن طرز در 
. رٍی زیر انداز نشست، ندام دٍر ٍ ٍرش رٍ دید نیزد. زدن گردن سعید رٍ نی شکستو

 :نش کهال گفت

 .نن ٍ اقا از بی حَصلگی نايی یٌ بار چایی نی خَریو. دستت درد نکنٌ دخترم -

 :سریع گفتو

 .کٌ اٍن یک بار يو نش کهال زحهتش رٍ نی کشٌ-

 .پریسا ریز خندید

 !خَايش نی کنو، نَش جان-

ٌ ی نش کهال نَقع خَردن چایی دیدنی بَد  .بٌ استکان خیرى شدى بَد! قیاف

 جسارتٌ نباشٌ دخترم، یکو کهرنگ نیست؟-
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پریسا با حالت نصیحت آنیزی . برای این کٌ خندى ام نشخص نباشٌ چایی رٍ سر کشیدم
 :گفت

 !کلی نریضی بار نیارى. نٌ نش کهال، چایی پررنگ ضرر دارى-

ٌ ی سگا پیدا شد، ٍاسٌ اینکٌ پریسا . انگار نش کهال قانع شد يهین نَقع سر ٍ کل
 ... نترسٌ پاشدم تا ردشَن کنو کٌ

 .شها این جا سگ دارین؟ چٌ خَشگلن! اخی-

ٌ يا گفت! نَندى بَدم این دٍتا پشهالَ کجاشَن خَشگلٌ؟  :پریسا نحل بچ

 .بگَ بیان نزدیک تر...یاشا-

 .خندى ام گرفتٌ بَد

 .اینا اگٌ زبَن نن رٍ نی فًهیدن کٌ نی گفتو برن عقب تر-

 :پریسا با خندى گفت

يهیشٌ دٍست داشتو سگ ٍ گربٌ داشتٌ باشو ! جَن نن یٌ کاری کن بیان جلَتر-
 .بٌ خاطر بابا نهی تَنستو...کٌ

. نهی دٍنستو با دیدن این سگا این قدر ذٍق زدى نیشٌ. کهی لحن صداش پایین اٍند
 .چند تیکٌ گَشت گرفتو سهتش

 .بیا خَدت بیارشَن جلَ -

با ! با خَش حالی گرفت ٍ کهی نزدیک بٌ نا پرت کرد سهت شَن، اٍنايو اٍندن جلَ
اٍن دٍتا خَدشَن رٍ ٍاسٌ . لذت نگاشَن نی کرد ٍ نن نخفیانٌ بٌ اٍن نگاى نی کردم

ٌ شَن غش نی کرد  .پریسا لَس نی کردن اینو از این ٍر ٍاس
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از خَردن کباب خَشهزى ی نش کهال بگیر تا ٍقتایی کٌ پریسا بٌ . شب خیلی خَبی بَد
 .سگا دست نی زد ٍ نن نانعش نی شدم

تهام راى يای باغ رٍ نشَنش دادم ٍ ير از گايی نتَجٌ نگاى يای خیرش بٌ خَدم 
نی شدم؛ انا با احساسات عجیبی کٌ در خَدم جدیدا حس نی کردم سعی کردم 

این خیال . جالب این بَد کٌ دیگٌ راجع بٌ فرخ نهی پرسید. نگاى ياش رٍ غافل گیر نکنو
 .نن رٍ تا حدی راحت نی کرد کٌ البد فرانَشش شدى

ٌ ی خَنٌ نشستیو نش کهال خهیازى ای . تهام بساط کباب رٍ جهع کردیو ٍ رٍی پل
 :درحالی کٌ چشهای پیرش رٍ نی نالید گفت. کشید

ٌ ی دیگٌ سر پا باشو، اگٌ انری - اقا خیلی خَش گذشت، این خَاب نهی ذارى چند دقیق
 ...نیست

 !دستت درد نکنٌ، نی تَنی بری-

 :پریسا يو ازش تشکر کرد

 .خیلی خَشهزى بَد، نرسی-

 :با لبخند جَاب داد

 .چٌ زحهتی؟ پس با اجازى شبتَن بٌ خیر! نَش جان تَن -

 .شب بٌ خیر-

 .شب بخیر-

ٌ ی چًل ٍ یک نتریش کٌ اٍایل باغ بَد پریسا دٍپلٌ باالتر از نن . رفت سهت خَن
 .نشستٌ بَد ٍ آسهَن رٍ نگاى نی کرد
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 .خیلی شب خَبی بَد-

 .ارى، اگٌ تا فردا شپش ٍ درد بی درنَن نگیریو-

 :با خندى ٍ اعتراض گفت

 !تازى ش يو این نن بَدم کٌ بٌ سگا دست زد نٌ تَ..نن دستام رٍ شستو کٌ-

 !خب اگٌ تَ بگیری ننو نی گیرم، نسریٌ-

ٌ ای سکَت کرد دیدم نَشکافانٌ زل . سرم رٍ برگردٍندم عقب تا چًرى ش رٍ ببینو. لحظ
 .زدى بٌ نن

 یٌ چیزی بگو؟....یاشا-

 .ارى بگَ-

ٌ تَن کجام؟-  گذشتٌ از این بححا، نن تَی نقش

 .کانل چرخیدم سهتش. ننظَرش رٍ نفًهیدم

 .نتَجٌ نهی شو-

 .کهی صَرتش نضطرب شد

ٌ ی دستگیری فرخ دیگٌ-  نن دقیقا جام کجاست؟! تَی این نقش

 .فکر کردم بی خیالش شدى! يَف

 !يیچ کجا-

 :صَرتش نتعجب شد کٌ ادانٌ دادم

 .خب دیگٌ دیر ٍقتٌ، بًترى بریو تَ-
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 .پاشدم ٍ از کنارش رد شدم، دنبالو اٍند

 ...نگٌ تَ قبَل نکردى بَدی ؟ خَدت گفتی بیام این جا-

 :پریدم ٍسط حرفش

ٌ اش دارم کٌ-  ...گفتو بیای این جا چَن تحت تعقیبی؛ البتٌ یٌ فکرایی ٍاس

 .رفتو تَی اشپزخَنٌ لیَان ٍ برداشتو ٍ رفتو سهت اب سرد کن

نن عاقبتو رٍ قبَل ! فکر کردم درک نی کنی یاشا. ٍلی نن نی خَام تَی این نقشٌ باشو-
 !کردم، يرچی کٌ باشٌ

 این دختر چرا دست بردار نیست؟. اب نحل زير از گلَم پایین رفت

 ...اگر يو تَی این جریان کشتٌ بش. نن حتی بٌ خطرش فکر کردم-

پریسا يو با یٌ جیغ خفٌ سکَت . لیَان رٍ کَبیدم رٍی کابینت کٌ خَرد ٍ يزار تکٌ شد
دستو رٍ تَی اٍن حالت نگٌ داشتو ٍ بٌ دیَار جلَم خیرى ! نباید از کَرى در برم. کرد

ٌ ی خَدم بَد نهکن بَد سرش عربدى بکشو؛ ٍلی تا ٍقتی . شدم اگٌ يرجایی غیر خَن
 :با صدای لرزٍنی گفت. نًهَِن ننٌ باید ارٍم باشو

 !دارى خَن نیاد....دستت...یاشا-

بٌ دستو . صدای لرزٍنش از شَک ٍ ترس باعخ شد برای بار يزارم از خَدم بدم بیاد
ٌ يا برداشتو! ارى خَنی بَد. نگاى کردم ! اٍند سهتو، خیلی ارٍم. دستو رٍ از رٍی شیش

 .انگار نی ترسید بزنهش

 .بذار برات پانسهانش کنو...بذار-
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ٌ ای کٌ از نچ دستو بیرٍن نی کشید نگاى کردم، بعد يو بٌ  ٌ يای شیش با نَچین بٌ تک
ٌ ی لرزٍنش ٌ ای کٌ در نیاٍرد . یٌ تیکٌ از شالش کهی خَنی شدى بَد. چَن با يرتکٌ شیش

ٌ قدر کَچیک بَدن. بغضش بیشتر نی شد این ظرافت ! انگشتاش پیش دستای نن چ
 :ارٍم پرسید. تَی ٍجَدم یٌ کشش عجیب ٍ پلیدانٌ رٍ ایجاد نی کرد

ٌ ت پر از عکسای حضرت ابَالفضلٌ؟-  چرا تَی خَن

بٌ تابلَی یٌ نرد نَرانی بی دست نگاى . از سَال بی نقدنٌ ٍ ناگًانیش کهی جا خَردم
چٌ حس نابی رٍ بًو القا نی کرد، حس جَانهردی، ایحار ! کردم، چٌ انرژی عجیبی داشت

 .ٍ در عین حال یٌ آرانش؛ ٍلی اینا ناگفتنی بَد

نهی دٍنو؛ فقط نی دٍنو کٌ از بچگی عاشق عکس ٍ ناجرايایی کٌ راجع بٌ این نرد -
 .نی گفتن بَدم

 .پریسا چیزی نگفت

یکی کٌ دستش بٌ خَن ! برام نهاد استقانت ٍ شجاعتٌ؛ ٍاسٌ ننی کٌ عصیانگرم-
ٌ ی ارانشٌ! الَدى ست ٍقتایی کٌ آسیب نی بینو، ٍقتایی کٌ از درد . این نرد برام یٌ گنجین

تا االن جَابو ! ٍ رنج بٌ تًش نی رسو با خَدم نیگو یعنی رنج نن بیشتر از اٍن نردى؟
ٌ ش نٌ بَدى نهی خَام بگو آدم خیلی با دین ٍ ایهان پاکی ام؛ انا این نرد برام یٌ ! يه

 !اسطَرى ست، يهین

 .پانسهان دستو تهَم شدى بَد. نعلَنٌ خیلی دارى نقاٍنت نی کنٌ. پلکش خیس بَد

 .شب بٌ خیر. بابت دستت نعذرت نی خَام-

کهی . برق رٍ خانَش کردم ٍ رٍی کاناپٌ دراز کشیدم. يهین رٍ گفت ٍ رفت سهت اتاق
ٌ ی فردا رٍ تَ ذينو نرٍر کردم  ...جهشید. نقش
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 .اٍلین حدسی کٌ نی تَنو بزنو

*** 

 (راٍی)

ٌ ی سحر بعد از خَردن یک دست کلٌ . عادت يای جهشید را خَب نی دانست این کٌ کل
ٌ ی چرب ٍ چیلی باشگاى را برقرار نی کند . نی دانست از کجا نی آید ٍ بٌ کجا نی رٍد. پاچ

يَا گرگ ٍ . تیشرت کالى دار نشکی اش را پَشید، یک گرم کن نشکی را يو بٌ پا کرد
ٌ اش را برداشت ٍ از خانٌ بیرٍن اند بٌ سهت ابتدای باغ رفت. نیش بَد . ايستٌ کَل

. با دیدنش تعجب نکرد. نش کهال کٌ يهیشٌ سحر خیز بَد نشغَل ابپاشی حیاط بَد
 :یاشا نقابلش ایستاد ٍ گفت. در تهام این سال يا بٌ رفت ٍ انديای یاشا عادت داشت

نذار از خَنٌ . نراقب پریسا باش. نش کهال، نن نیرم بیرٍن ٍ نهکنٌ تا ظًر برنگردم-
 .بیرٍن برى

 .چشو خیالتَن راحت، اٍنو جای دخترنٌ-

 .سپردنش دست خَدت، فعال-

 !خدا بٌ يهرايت-

ناشین تازى نفس ٍ کو سر ٍ صدایش را رٍشن کرد ٍ اٍ را از حیاط بیرٍن برد ٍ بٌ سهت 
ٌ يای قدیهی شًر تا این زنان در سکَت ٍيو انیز فرٍ رفتٌ بَد. نقصدش رفت . کَچ

ٌ يایی کٌ الت ٍ الَات يای قدیو در آن حکهرانی نی کردند  .کَچ

جهشید، نردی نسبتا نسن در کنار . تنًا صدای پای دٍ نفر سکَت کَچٌ را نی شکست
پسر انَزش دیدى اش تیهَر، قدم زنان با آن کت ٍ شلَاريای شبیٌ بٌ يو بٌ سهت کلٌ 

 .با دیدن نردی سیاى پَش کٌ نسیرشان را سد کردى بَد ایستادند. پزی نی رفتند
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صَرت نرد پَشیدى بَد ٍ کالى تیشرتش اٍ را پنًان تر . با يو دٍ سٌ نتری فاصلٌ داشتند
ٌ ی چشو نگايش کرد. نی کرد  .جهشید با دک ٍ ُپزش از گَش

نرد سیايپَش تکٌ سنگ کَچکی را ارام بٌ سهت پای جهشید پرت کرد کٌ بٌ نَک 
جهشید نگايی بٌ سنگ ٍ سپس بٌ نرد کرد کٌ در حال خرٍج از کَچٌ . کفشش خَرد

ظايرا این تکٌ سنگ حرف يای بسیاری . بٌ پسرش اشارى داد کٌ تعقیبش کند. بَد
 .پشت سر ان نرد با چندین نتر فاصلٌ حرکت نی کردند! داشت

ٌ ای پیچید آن دٍ يو با . نرد نگايی بٌ پشت کرد ٍ سریع تر ٍ با حالت دٍ بٌ سهت کَچ
پسر جهشید در دل قسو خَرد گردنش را بشکند تا دیگر . کنجکاٍی دنبالش دٍیدن

 . رفتند ٍ رفتند...دیگر در حال نفس نفس زدن بَدند! چنین جسارتی نکند

ٌ ای اطرافش بَد ٍ نٌ يیچ بشری تنًا ! سرانجام بٌ بن بستی رسیدند کٌ نٌ خان
 .پشت دیَار يو زنین خالی بَد. دیَاريایی کَتاى بَدند

با صدای پریدن . تیهَر نزدیک بَد از حرص عربدى بکشد. با تعجب بٌ دیَار نگاى کردند
تیهَر دندانش را رٍی ! شخصی رٍی زنین بٌ پشت سر چرخاندن، يهان نرد سیاى پَش

! کسی تاکنَن جرئت نکردى بَد آن يا را این گَنٌ بازی ديد. يو سایید ٍ کتش را در اٍرد
 .باید نی فًهید پشت این نقاب کیست

جهشید کٌ بٌ تَانایی پسرش ایهان داشت با فخر . یاشا يو بٌ سهتش قدم برداشت
ير دٍ ابتدا ارام ٍ سپس بٌ سهت يو حهلٌ ٍر شدند ٍ نبارزى با نشت . عقب ایستاد

ٌ ی تیهَر اغاز شد ٌ يای . يردٍ از لحاظ يیکل يو ارز يو بَدند! خطا رفت جهشید بٌ صحن
 .نبرد اشنایی کٌ نی دید خیرى شد

ٌ يای دیگران با رقیبانش نبرد . حرکتی کٌ از یک نفر دیدى بَد کسی کٌ نتفاٍت با انَخت
یاشا در جَاب پای تیهَر، پایش را گرفت ٍ يیکل تیهَر را بٌ ! نی کرد، حرکات سُبک
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ٌ ی تیهَر کٌ بٌ دیَار چسبیدى بَد  سهت دیَار پرت کرد ٍ سرانجام با جفت پا بٌ سین
 .ضربٌ زد کٌ باعخ شد بیشتر بٌ دیَار فشردى شَد

یاشا . خَن رٍی پیراين سفیدش نشان از حال نا خَشایندش بَد. با زانَ بٌ زنین افتاد
ٌ يایش نردانگی نی کرد ٍ ير رٍز سیاى ٍ کبَدشان  کنار تیهَر، آن نردی کٌ بر سر ضعیف

 .نی کرد ایستاد

نچ پای خَد را با دست گرفت ٍ ناگًانی ريا کرد کٌ پایش . گردن تیهَر را يدف گرفت
ٌ ی کاری را بٌ سرش کَبید  تیهَر بیًَش بر زنین ٍلَ شد ٍ . با شدت ريا شد ٍ ضرب

 !اکنَن اٍ ناند ٍ نگاى خیرى ی جهشید

ٌ ی پای تیهَر بر رٍی ساعدش کهی اذیتش نی کرد  .ضرب

این چشهان سبز کٌ تنًا عضَ ناپنًان بَد برایش خیلی . بٌ سهت جهشید قدم برداشت
جلَتر . احتهاال زخو دستش دٍبارى خَنریزی کردى بَد! اشنا بَد، یک جفت چشو ٍحشی

ٌ يای زنردین بَد گفت  :رفت، جهشید يهان طَر کٌ نگايش بٌ آن تیل

 چراچًرى ات رٍ نشَن نهیدی؟! آشنایی-

 !نقابلش ایستاد؛ يهان طَر خیرى

 !نی بینی بٌ ٍقتش-

چاقَی . ٍلی اٍ شناختٌ بَدش، يهان نردی کٌ حریف دٍستش را تا حد نرگ زدى بَد
ٌ ی یاشا کٌ تا  جیبی کٌ از قبل پشتش قایو کردى بَد را در دستش فشرد ٍ بٌ سهت سین

یاشا این را يو پیشبینی کردى بَد، با یک دست نچ ! اکنَن جابت ایستادى بَد ضربٌ زد
جهشید را گرفت با دست دیگر گلَیش را گرفت ٍ بٌ دیَار پشت يلش داد، با 

 :خَنسردی گفت
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 .فعال بٌ اطالعاتی کٌ تَی نغزتٌ احتیاج دارم؛ پس کشتنت رٍ بٌ بعد نَکَل نی کنو-

شکو قلنبٌ شدى اش حاکی از ان بَد . جهشید چشهانش از کهبَد اکسیژن سرخ شدى بَد
کٌ نحل گذشتٌ تَان نقاٍنت را ندارد ٍ قبَل کرد کٌ پیر شدى؛ پس فقط خیرى شد بٌ آن 

 !چشو يا

ٌ ای بٌ پشت سرش زد کٌ اٍ يو بیًَش شد . دستش را از گلَی جهشید برداشت ٍ ضرب
يیکل تیهَر را بر شانٌ . چاقَی جهشید را برداشت، تا کرد ٍ در جیب تیشرتش گذاشت

زد ٍ از دیَار کَتاى در زنین خالی انداخت ٍ سپس جهشید را يو، يهان طَر ناشینش را 
 .در يهان زنین خالی ٍ کناردیَار پارک کردى بَد

. خَدش يو از دیَار باال کشید ٍ بٌ ان طرف دیَار رفت ٍ ان يارا پشت ناشین انداخت
 .ناشین را از قبل پشت این دیَار نسبتا کَتاى پارک کردى بَد

کهی الی ! اخ کٌ چٌ دلپذیر بَد. ناسکش را بیرٍن کشید ٍ پَستش يَای تازى را نکید
 !درست حدس زدى بَد، خَنی بَد. دستکش سیايش را کنار زد

ٌ ای نترٍکٌ در خارج شًر برد . پَفی کشید ٍ سَار شد ٍ ناشین را بٌ سهت سَل
يهان رکابی نشکی برای پَشش در این اٍضاع کافی بَد؛ . تیشرتش را از تن در اٍرد

 .چَن قرار بَد حسابی با يو بازی کنند

*** 

 .پلک چرٍک خَردى اش را باز کرد

بٌ . نردی با رکابی سیاى را پشت بٌ خَد دید، چند بار تکان خَرد؛ انا نتَانست بلند شَد
 .دست ٍ پا بستٌ رٍی صندلی بَد، بیشتر تکان خَرد. خَد نگاى کرد
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! زٍر نزن، انرژیت رٍ بذار ٍاسٌ بعدا. حتی از پس یٌ نتر طناب يو بر نهیای! پیر شدی-
 ...الزنت نیشٌ

بٌ پشت نرد نگاى کرد، با دیدن ان دم عقرب نزدیک بٌ گردن شکش بٌ یقین تبدیل 
ٌ اش نالید! شد، اٍ صالح است  :جهشید با صدای خست

 لح؟...صا-

 .یاشا سرش را با پَزخند برگرداند

 !ارى؛ صالح-

جهشید بٌ اطرافش نگاى ! ٍ دٍبارى بٌ پانسهان دستش نشغَل شد، گرى را زد ٍ تهام
 .کرد

 نَر؟ چیکارش کردی؟...تی-

*** 

 «یاشا»

 :بی خیال گفتو

االنو زندى . خَاستو بیارنش دٍريو جهع باشیو؛ انا انگار حالش نیزٍن نبَد! يیچی-
 .نَندنش دست تَئٌ

ٌ ی ننگ  پسرش رٍ دٍست داشت؛ نحل خیلی از نردای نتعصب کٌ دختراشَن رٍ نای
جهشید سٌ تا دختر یا بٌ قَل خَدش ضعیفٌ ٍ یٌ پسر ! نی دٍنن ٍ پسراشَن رٍ ساالر

 .داشت کٌ اٍنو تیهَر بَد، قرار بَد جاش رٍ تیهَر بگیرى

 .... چی از جَنو نی خَای حرٍم ز-
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ادى *يرچی کٌ بَدم، حرٍم ز. با نشتی کٌ تَی دينش کَبیدم فحشش ناگفتٌ نَند
 :با خشو فکش رٍ گرفتو سهت خَدم ٍ غریدم! نبَدم

 !یٌ بار دیگٌ ناسزا از اٍن ٍانَندى بشنَم، يهین جا زندى زندى چالت نی کنو-

ٌ ش رٍ نحکو ٍل کردم ٍ رفتو سهت گَشی عکس پریسا رٍ کٌ دزدکی ازش گرفتٌ . چَن
رنگ نگايش کهی عجیب شد ٍ . با بی نیلی نگايش کرد! بَدم رٍ گرفتو جلَی چشهش

 .بعد دٍبارى از خَدش بی تفاٍتی نشَن داد

 !نهی شناسو-

 .گَشی رٍ رٍی نیز پشتو انداختو

 !حرف بزن-

 .نهی شناسو...گفتو کٌ-

با خَنسردی دستی بٌ نَيام کشیدم ٍ از رٍی نیز یٌ کیف چرم برداشتو ٍ رٍی صندلی 
 .کنار جهشید گذاشتو، يهین کٌ بازش کردم چشهاش چًار تا شد

انبرک نخصَص شکستن ! یا نیگٌ یا نی نیرى، خالص. حَصلٌ بحخ ٍ جدل نداشتو
اصال دلو . استخَان انگشت رٍ از کاٍرش بیرٍن کشیدم ٍ صندلیش رٍ با ارانش دٍر زدم

ٌ ش بٌ رحو نهی اٍند آخٌ کی دلش ٍاسٌ یٌ بی شرفی کٌ سٌ . فکر کنو طبیعی بَد! ٍاس
اٍز کردى ٍ بعد با اسو ٍ رسو ٍ حق ٍ سکَت خَدش رٍ تبرئٌ کردى، *بار بٌ دخترا تج

 نی سَزى؟

. انگشت شصت یعنی نًو ترین انگشتش رٍ تَی انبرک گذاشتو ٍ کهی فشار دادم
 :آرٍم زنزنٌ کردم. نفساش کَتاى شد، سرم رٍ بٌ گَشش چسبَندم

 از این عکس چی نیدٍنی؟...بازم نی پرسو-
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 :با نفرت گفت

 !نن نهی شناسهش، چرا نهی فًهی؟-

از درد . یٌ تار ابرٍم رٍ باال انداختو ٍ با بی رحهی انبرک رٍ فشردم کٌ دادش يَا رفت
 :عربدى نی کشید، کهی سرش رٍ نَازش کردم ٍ کنار الی گَشش گفتو

 !اگٌ جَاب بدی نی تَنی انگشت بعدیت رٍ نجات بدی؛ ٍگرنٌ اٍنو پر! ارٍم....يیس-

 .انبرک خَنی رٍ رٍی انگشت اشارى اش گذاشتو

 یٌ بار دیگٌ نی پرسو، این دختر رٍ نی شناسی؟-

نطهئن بَدم نی دٍنٌ یا حداقل یٌ ارتباطی با این . فکش نی لرزید بین گفتن ٍ نگفتن
ٌ ی گرٍى شَن با اطالع بَدم کهی . با ذينش درگیر شدى بَد. جریان دارى؛ چَن از سابق

 .دیگٌ انبرک رٍ فشردم کٌ بٌ خَدش اٍند

ننو چند نفر رٍ اطراف . فرخ ازم خَاست دخترى رٍ پیدا کنو ٍ براش ببرم! باشٌ...نیگو-
 .شًر پخش کردم کٌ پیداش کنن

 چرا؟-

 :با ناچاری گفت

 .جرئت نداشتو بپرسو! نهی دٍنو، بٌ نَال نهی دٍنو-

انگشتش رٍ پانسهان کردم ٍ . خَنریزی داشت. انبرک رٍ از دستش جدا کردم، نی لرزید
 .یٌ ارانبخش بًش تزریق کردم کٌ يهَن طَری گرفت خَابید

 .گَشی رٍ برداشتو ٍ بٌ سعید زنگ زدم! نهی خَاستو بهیرى، فعال بًش احتیاج داشتو

*** 
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 «پریسا»

بٌ نش کهال نگاى کردم کٌ با خیال . ساعت شش عصر بَد ٍ يیچ خبری از یاشا نبَد
ٌ يا نی رسید؛ ٍلی نن دلو شَر نی زد اخٌ یٌ ادنی نحل اٍن چیکار . راحت داشت بٌ بَت

 با چیزی کٌ بٌ ذينو رسید یخ کردم! دارى؟ اٍنو این يهٌ ٍقت

 «!قتل»

سریع سرم رٍ چند بار تکَن دادم ٍ بٌ قدم زدن يای عصبیو ادانٌ دادم؛ ٍلی ندام قتل 
 :یٌ چیزی تَی ذينو گفت. تَ ذينو تکرار نی شد، نباید راجع بًش بد قضاٍت کنو

ٌ اش؟ نهی ترسی ازش؟- ٌ طَر بٌ یٌ قاتل اعتهاد کردی ٍ اٍندی خَن  چ

 !چشهام رٍ با کالفگی بستو، دٍبارى تکرار شد

 !نهی ترسی از یٌ قاتل؟-

 :با کالفگی گفتو

 !نٌ، بٌ تَ چٌ اصال؟-

 :نش کهال با تعجب گفت! يهٌ جا سکَت شد

 !چیزی گفتی دخترم؟-

 :با خجالت ٍ شرنندگی گفتو

 .با شها نبَدم! نٌ نٌ، نعذرت-

خَدم رٍ زدم بٌ اٍن راى ٍ خَاستو برگردم خَنٌ کٌ . بندى خدا فکر کرد نن خل شدم
نش کهال با بدنی کٌ . بٌ در خیرى شدم. صدای تَقف یٌ ناشین رٍ پشت در شنیدم
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خدا رٍ شکر ناشین یاشا بَد، پشت . خَب فرز نَندى بَد رفت سهت در بازش کرد
 .سرش يو یٌ نَتَر سَار ٍارد شد

نَتَر سَار کاليش رٍ برداشت، . شالو رٍ اٍردم جلَتر ٍ از يهَن دٍر نگاى شَن کردم
 !این کٌ سعیدى

يهَن طَر کٌ نی اٍندن سهت ! چرا این قدر نن استرس دارم؟. نفسو رٍ راحت ٍل کردم
ز چشهام چپ *خَنٌ جیک تَ جیک يو داشتن صحبت نی کردن، ننو عین ادنای يی

 .شدى بَد ٍ بٌ سرٍ ٍضع یاشا زل زدى بَدم

ٌ ياش فاصلٌ گرفتٌ بَد انگار یٌ . یٌ سَیشرت نشکی کٌ زیپش باز بَد ٍ کهی از شَن
ٌ ش نعلَم بَد ٌ ی سین ٌ اش با قفس یٌ نفس . رکابی تنش بَد؛ چَن یٌ قسهت از شَن

 :يهین کٌ نزدیک شدن سالم کردم. عهیق کشیدم ٍ چشهام رٍ بٌ اطراف چرخَندم

 .سالم-

 :سعید نحل يهیشٌ پر انرژی جَابو رٍ داد

ٌ طَرى؟! بٌ-  سالم ابجی کَچیکٌ، حالت چ

 .اصال آدم ٍاسٌ این اخالق خَب ٍ این صهیهیت کیف نی کنٌ

 .نن خَبو نهنَن-

 :یاشا يو جَاب سالنو رٍ داد

 .سالم-

 :با لبخند بًش گفتو

ٌ قدر کارت طَل کشید-  !چ
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 .نگايش کهی عجیب شد، ازم چشو نی دزدید

 .ارى، ببخش کٌ تنًا نَندی تَی خَنٌ-

 :فکر کردم شاید ناراحت شد از حرفو

 !نٌ نٌ اصال-

 :سعید یٌ نگاى بٌ نن ٍ یاشا انداخت ٍ گفت

ٌ م، االناس کٌ بیفتو رٍی دستتَن-  .خب دیگٌ بریو تَ کٌ خیلی خست

سعید يو رٍی نبل کناریو بَد ،کهی سرش رٍ نتهایل . رٍی نبل ساکت نشستٌ بَدم
 :نن کرد ٍ پرسید

 اٍن قضیٌ چی شد؟ راضی شد؟-

 :با ناراحتی گفتو

شها چیکار کردی؟ چیزی از فرخ . اصال نهیشٌ باياش حرف زد! نعلَنٌ کٌ نٌ-
 دستگیرتَن نشد؟

 :سعید با تایید گفت

االن يو یاشا قرارى راجع بٌ يهین بايام صحبت . بًتر کٌ قبَل نکرد، ننو راضی نیستو _
 .کنٌ، نا کٌ فعال بٌ چیزی نرسیدیو؛ ٍلی انگار یاشا یٌ چیزی بٌ تَرش خَردى

 :سعید چپ چپ گفت. بٌ یاشا کٌ از حهَم بیرٍن اٍند نگاى کردیو

نی گفتی بیام تا یٌ . یٌ ساعتٌ نن رٍ این جا کاشتی کٌ دٍش بگیری! چٌ عجب بابا-
 .دستی بٌ پشتت بکشو
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 :یاشا يهَن طَر کٌ سرش رٍ با حَلٌ خشک نی کرد گفت

 .نن گفتو شب بیا، نٌ این کٌ چًار دم خَنٌ باشی-

خَب چند ساعت این ٍر ٍ اٍن ٍر چٌ فرقی دارى؟ بیا بشین تعریف کن نردم از -
 .کنجکاٍی

 :یاشا با خَنسردی گفت

 .صبر کن یٌ چایی بیارم بعد-

 !بابا نن نهی خَرم، اى بیا بگَ دیگٌ-

 !کی خَاست ٍاسٌ تَ بیارى؟ گلَم خشک شدى ازصبح تا حاال، دٍ دقیقٌ ارٍم بگیر-

رٍ بٌ یاشا کٌ داشت نی رفت سهت آشپزخَنٌ . ٍلشَن کنی تا فردا بحخ نی کنن! اٍف
 :گفتو

 .نن نیارم یاشا تَ برٍ بشین-

 :یاشا از خدا خَاستٌ گفت

 . باشٌ نهنَن-

ٌ اش انَن نداد بیشتر از این سرپا باشٌ يهَن طَر کٌ داشتو چایی . چشهای خست
ٌ شَن نی ریختو بین حرفاش فًهیدم کٌ  :ٍاس

 !نهی دٍنو ٍاسٌ چی؛ ٍلی فرخ ٍاسٌ گرفتنش خیلی نصههٌ. نی گفت دنبالشن -

ٌ اش رٍ نحل پچ پچ نی شنیدم. قَری تَی دستو خشک شد قندٍن رٍ تَی سینی . بقی
ٌ شَن بردم  :سعید پرسید. خَدم يو سر جام نشستو. گذاشتو ٍ ٍاس
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 !خب قدم بعدیت چیٌ؟-

 !نهی دٍنو ينَز-

نهی دٍنستو بگو، نگو، عصبانی نیشٌ؟ نهیشٌ؟ کهی با پرى ی شالو . دٍبارى رفتن تَی فکر
 :درگیر شدم ٍ اخرش گفتو

 .نی خَاستو یٌ چیزی بگو... چیزى... ام-

 .يردٍ از فکر بیرٍن اٍندن ٍ زل زدن بٌ نن، این طَری بدتر نن رٍ نضطرب نی کردن

 .خب اگٌ اٍنا دنبال ننن؛ پس فکر کنو بشٌ ينَز نقشتَن رٍ بازی کنین-

 :سعید پرسید. یاشا چشهاش رٍ نازک کرد

 یعنی چی؟-

ٌ ی فرخ بشین-  ...با يهَن شخصیت يای تقلبی ٍ. نی تَنین با استفادى از نن ٍارد خَن

 :یاشا سریع ٍسط حرفو پرید ٍ با ابرٍيای باال رفتٌ نچی کرد

 !نچ-

یاشا يو کٌ انگار . سعید اخهاش تَی يو رفت ٍ نشخصٌ دارى راجع بٌ حرفو فکر نی کنٌ
دلخَر شدم، چرا يربار کٌ این رٍ نیگو . نشنیدى باشٌ نشغَل خشک کردن نَياش شد

 :این طَری نی کنٌ؟ کهی سکَت شد کٌ سعید گفت

ٌ ات خیلی عالیٌ، ٍلی خطرناکٌ- نهی تَنیو با جَن تَ ریسک کنیو؛ پس فرانَشش ! نقش
 .کن

چرا فکر نی کنن نن نی ترسو یا االن زندگی خَبی دارم؟ يربار کٌ صَرت پدرم جلَی 
ٌ اش کاری نکردم تا  چشهام نقش نی بندى از خَدم نتنفر نی شو، از این کٌ چرا ٍاس
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اٍنا نهی دٍنستن نن ير شب ارزٍ نی کنو . بغض دٍبارى بٌ گلَی بیچارم چنگ زد! حاال؟
 :با صدای لرزٍن گفتو. کٌ صبح از خَاب بیدار نشو

 ...نن خیلی ٍقتٌ کٌ فکريام رٍ کردم، خَايش نی کنو این قدر نگران-

 :یاشا یًَ ننفجر شد

ٌ طَر نباشو؟ نی خَای خَدت رٍ دستی دستی بندازی تَی اٍن گرگا کٌ چی؟ چرا - چ
نهی شینی زندگیت رٍ بکنی؟ فکر نی کنی اٍن خدا بیانرز راضیٌ از این تصهیو 

ٌ ات؟ ارى؟  احهقان

 :نحل خَدش بلند گفتو

حق نداری تَی انتخابو دخالت کنی،ا ٍن کسی کٌ باید ! این تصهیهٌ ننٌ، زندگیٌ ننٌ-
نن يیچی ندارم بٌ جز این ! فًهی؟ناراحت ٍ عصبی نی شد از پیشو رفتٌ، کشتنش، نی

نصفٌ جَنی کٌ برام نَندى کٌ ای کاش شهايا نبَدین تا اینو ازم نی گرفتن ٍ راحت 
 !نی شدم

سعید خَاست چیزی بًو بگٌ کٌ صبر نکردم ٍ بٌ سهت . دیگٌ داشتو خفٌ نی شدم
پشت بٌ درخت نشستو ٍ بی صدا گریٌ . حیاط رفتو ٍ خَدم رٍ تَی باغ پنًَن کردم

بٌ این فکر نی کردم کٌ ٍسایلو رٍ . با یٌ تیکٌ چَب رٍی خاک نقاشی نی کردم. کردم
ٌ اش . اخٌ دیگٌ رٍم نهی شد با یاشا چشو تَ چشو بشو! جهع کنو برم یٌ جای دیگٌ يه

 .بلدى تصهیهات نن رٍ زیر پا لٌ کنٌ

 !این دختر کَچَلَ رٍ ببین-

یٌ لبخند زٍرکی زدم ٍ دٍبارى نشغَل نقاشی بی ربطو . سرم رٍ باال گرفتو، سعید بَد
 .کنارم نشست. شدم
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 :نفس عهیقی کشید ٍ گفت

 !قبَل کرد-

يَا نسبتا تاریک شدى بَدٍ باد خنکی نی ٍزید، سعید نگايش . سرم رٍ سریع باال اٍردم
 :انگار ناراحت بَد ٍ گفت. بٌ رٍبٌ رٍش بَد

راستش فکرشو نهی کردم این یاشا تَی عهرش این قدر ٍاسٌ کسی حساسیت بٌ خرج -
 !رفتاراش رٍ درک نی کنو؛ نحل حاالت نن ٍاسٌ تهناست. بدى، يهیشٌ بی تفاٍت بَد

ٌ يام گل انداختٌ بَد ننظَرش از این حرفا چی بَد؟ ادانٌ . سرم رٍ پایین انداختو،گَن
 :داد

اینا . این کٌ نگرانتٌ؛ حتی بیشتر از خَدت، این کٌ دٍست ندارى حرفی از نردنت بگی-
ٌ ی دٍست داشتنٌ، قسهتی از دٍست داشتن يهین نگرانیاست اگٌ نی خَای ! نشان

 .عصبیش نکنی یا تصهیهش برنگردى، دیگٌ حرفی از نردن نزن

یا ....یاشا دٍستو دارى؟ خب ننو خَشو. نگايش رٍ حس کردم، خجالت نی کشیدم
 :سعید با لبخند گفت. بًترى بگو ننو دٍستش دارم

 !این حرفا بین خَدنَن نی نَنٌ، خیالت راحت -

ای کاش برادر تنیو بَد، ای کاش خیلی ٍقت . بٌ صَرت نًربَن ٍ نتبسهش نگاى کردم
 !پیش باياش اشنا نی شدم، این نرد خرٍاری از انرژی نحبت بَد

 .با لبخند سری تکَن دادم

 !بًترى بریو تَ، پاشَ. دیگٌ يَا دارى تاریک نیشٌ! افرین-
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کهی چشو چرخَندم، یاشا داشت قطعات ! پشت سرش رفتو تَ، اخ نردم از خجالت
ٌ ای رٍ کٌ رٍی نیز بَد رٍ پاک نی کرد، سرشو پایین بَد ٍ بٌ جز اٍن اخو حالت  اسلح

ٌ ای نداشت  .سعید کهی دستاش رٍ بًو زد ٍ رفت سهت اشپزخَنٌ. دیگ

 !انشب اشپزی با نن، ببینو چی داری؟... خب-

نن ازاین نرد يیچ . چٌ حس بدیٌ کٌ کسی رٍ برنجَنی ٍ ندادم جلَ چشو يو باشیو
بدی ندیدم؛ پس چطَر بٌ خَدم اجازى دادم با کسی کٌ این يهٌ بٌ نن کهک کردى این 

ننطقی ترش این کٌ اٍن يشت سال از نن بزرگ ترى، اختالف کهی ! طَری حرف بزنو؟
 !نیست

سرش رٍ . سعید تَی اشپزخانٌ نشغَل بَد، از فرصت استفادى کردم ٍ رفتو سهت یاشا
 .کهی بلند کرد ٍ نعهَلی نگام کرد، دٍبارى با اسلحش نشغَل شد

ٌ اش یٌ جَریٌ ادم حس نی کنٌ االنٌ  ای خدا حرف زدن با یاشا چرا این قدر سختٌ؟ قیاف
سعید راست نی گفت، پشت اٍن . رفتو جلَتر ٍ نقابلش ایستادم. کٌ ضایعو کنٌ

 :کهی صدام رٍ صاف کردم ٍ گفتو. خَنسردی یٌ دلخَری شدید بَد

 یاشا؟-

 .سرش پایین بَد

 بلٌ؟-

 ينَزم ازم دلخَری؟-

 .صدای پَزخندش رٍ تَنستو بشنَم

 دلخَر؟-
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 :بایٌ بازدم عهیق گفت

 .نٌ، نیستو-

نی گفت دلخَر نیست؛ پس چرا این قدر لحنش فرق کردى؟ ! سردی کالنش ننجهدم کرد
 .حس کردم قلبو االنٌ کٌ تیکٌ پارى شٌ. شاید نن اشتباى نی کنو

 .نعذرت نی خَام-

 .یکی نن گفتو، یکیو تَ! الزم نیست -

ٌ ای کٌ بًش نی گفت کلت رٍ خیلی نايرانٌ ٍ سریع  چرا نگايو نهی کرد؟ قطعات اسلح
يهَن طَر خیرى ی حرکاتش . بًو ٍصل کرد ، طَری کٌ برای یاد گرفتنش حریص شدم

 :سرش رٍ باال گرفت ٍ با نگاى سردتر از کالنش گفت. بَدم کٌ نکخ کرد

ٌ ای يو يست؟-  چیز دیگ

 بٌ خَدم اٍندم، اخٌ دختر بٌ چی زل زدی؟

 .نٌ-

سعید داشت ناکارٍنی . رفتو تَ اشپزخانٌ کنار اجاق، بیشتر از این تحهل سرنا رٍ نداشتو
خَدشو تَ کابینت کناری . رفتو جلَ، نحتَیات تابٌ رٍ براش يو زدم. درست نی کرد

دنبال یٌ چیزی بَد، زرد چَبٌ رٍ بیرٍن کشید ٍ کهی بٌ غذا پاشید ٍ يهزنان نن رٍ 
 .نگاى کرد

 خَبی؟-

ٌ قدر درٍغ گَ شدى بَدم. با سر ارٍم تاکید کردم ارى کهی بٌ صَرت گرفتو نگاى کردٍ ! چ
 .بغضو گرفت؛ انا االن ٍقتش نبَد. با لبخند دستی رٍی شالو کشید
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با لبخند کَتاى . این رٍ نی تَنستو حس کنو! گرنای دستای بزرگش خَب بَد، برادرانٌ
 .نگاش کردم ٍ برگشتو کٌ برم اتاقو

بٌ سعید نگاى . دیدم یاشا کنار اشپزخانٌ ایستادى، تا نن رٍ دید نگايش رٍ دزدید ٍ رفت
اٍنو نگاى . کردم، یٌ نصف قاشق از گَشت چرخ کردى ٍ نخلفاتش رٍ تَ دين گذاشت
 .عجیب یاشا رٍ دید؛ ٍلی يیچی نگفت ٍ خَدش رٍ با اشپزی نشغَل کرد

 !لعنت بٌ این سکَت عجیب

سعیدم شب نَند؛ چَن قرار بَد . بعد از صرف شام کٌ تَ سکَت صرف شد رفتو تَ اتاق
 .فردا راجع بٌ نقشٌ صحبت کنن

بٌ ناى نگاى نی کردم، يیچ ٍقت فکرش رٍ نهی کردم اخر ٍ عاقبتو این جَری نیشٌ، یاد 
 .خَاب عجیب دیشب افتادم

ٌ ام نشست ٍ با تحسین بٌ نقاشی کٌ " داشتو نقاشی نی کشیدم، دست پدرم رٍی شَن
 "يهٌ چیز عجیب شدى. خَدم نهی دیدم نگاى نیزکرد، ننو با لبخند بًش نگاى نی کردم

بٌ . ير چند ٍقت یک بار یٌ يو چین خَابی نی بینو کٌ از قضا نحل یٌ سریال ادانٌ دارى
گَشی خانَشو کٌ تَی یٌ گارد صَرتی بَد نگاى کردم ٍ دلو برا سهانٌ تنگ شد، یاد 

ٌ ش تیکٌ ٍ فحش بًو بَد افتادم  .لبخند تلخی زدم. چت کردنای شبَنٌ کٌ يه

 .االن چیکار نی کنٌ؟ ينَز دانشگاى نیرى؟ نن کٌ قطعا بٌ یقین افتادم

 .ساعت دٍ شب بَد ٍ نن خَابو نهی برد

*** 
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ٌ قدر خَابیدم شالو رٍ کج ٍ کَلٌ رٍی سرم انداختو ٍ از ! ساعت دى بَد؟ خاک بٌ سرم، چ
یًَ سعید ٍ یاشا کٌ رٍ کاناپٌ ٍلَ بَدن با ترس از خَاب پریدن ٍ . اتاق پریدم بیرٍن

 !ياج ٍ ٍاج نن  رٍ نگاى نیزکردن، ننو اٍنا رٍ

 :یاشا دستی بٌ صَرتش کشید ٍ بٌ ساعت نگاى کرد ٍ کالفٌ گفت

 !چٌ زٍد گذشت، اى-

 :سعید با خَابالَدگی گفت

 .نن یٌ ساعت دیگٌ نی خَابو، بیدارم کنین! تازى سٌ ساعت شدى، اى-

 :با تعجب گفتو

 نگٌ چند خَابیدین؟-

 :یاشا گفت

 .شیش-

 :سعید با چشهای بستٌ گفت

 .تا شیش نقشٌ کشیدیو، دیگٌ نخو ارٍر نیدى-

یاشا يو سرش رٍ بٌ نبل تکیٌ داد ٍ چشو . کو کو صداش تحلیل رفت ٍ خَابش برد
. بی صدا رفتو تَ اشپزخَنٌ ٍ نشغَل چیدن نیز شدم، کارم تهَم شد. بستٌ نشستٌ بَد

 .با صَرت شستٌ اٍند تَ اشپزخَنٌ

درحالی کٌ . بی يیچ حرفی رفتو سهت چایی ساز ٍ دٍ تا چایی ریختو ٍ بردم سر نیز
 :داشت نی نشست گفت

 .نهنَن-
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 .خَايش نی کنو-

اگٌ نن رٍ دٍست دارى . نشغَل صبحَنٌ شدیو، یاد حرف سعید افتادم ٍ کهی گر گرفتو
 .، اشتًام کَر شد نن کٌ عذر خَايی کردم! پس چرا این قدر سرد شدى بايام؟

ٌ ت رٍ خَردی انادى شَ نی ریو یٌ جای خلَت راجع بٌ نقشٌ حرف - ير ٍقت صبحَن
 .بزنیو

 :تَ دلو گفتو

 !باالخرى-

دیدم کٌ پیچید تَی . تَ ناشین بٌ اطرافو کٌ جز کَى ٍ دشت چیزی نبَد، نگاى نی کردم
 .یٌ جادى خاکی باریک کٌ شیب نسبتا تندی بٌ باال داشت

جادى خیلی باریک بَد ٍ . داشت بٌ سهت باالی کَى نی رفت! رنگو شدى بَد عین گچ
 .درى ی نخَفی داشت

 :فشارم رٍ بٌ کلی پایین اٍرد، دیگٌ دٍٍم نیاٍردم

 !یاشا کجا نی ریو؟ خیلی ترسناکٌ، نیفتیو پایین... یـ-

 .ریلکس داشت نی رٍند

 .نترس چیزی نهَندى، اگٌ نی خَای چشهات رٍ ببند -

چشهام ٍ باز . کهی گذشت کٌ ناشین ایستاد. سریع چشام رٍ بستو ٍ اشًدم رٍ خَندم
 .کردم

ٌ اش رٍ باید پیادى بریو-  .بقی
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. پیادى شدم، جایی کٌ ناشین رٍ پارک کردى بَد چًار برابر جادى ی اٍلی بَد کٌ دیدم
 !دیگٌ جا نبَد؟ يالک شدم. رفتو پیش یاشا

 :یاشا برگشت ٍ نگام کرد

 نی خَای کهکت کنو؟-

اخرین بار بغلو کردى بَد، فکر نکنو گرفتن . بٌ دستش کٌ سهتو گرفتٌ بَد زل زدم
دستو رٍ تَی دست بزرگش گذاشتو، انگشتاش رٍ دٍر دستو . دستش از اٍن بدتر باشٌ

 !چٌ حس عجیبی بَد. احاطٌ کرد ٍ بٌ رايش ادانٌ داد

 .انگار تَ فکر بَد! بٌ صَرتش کٌ کهی نشخص بَد نگاى کردم، بازم اخو

اکحرش از ! بٌ اطرافو نگاى کردم، چٌ پًن ٍ دلپذیر بَد. ٍقتی رسیدیو دستو رٍ ٍل کرد
ٌ ای کٌ ابريا رٍی ننطقٌ نی انداخت این رنگا رٍ پر رنگ . گیاى ٍ چهن پر شدى بَد سای

 !با لبخند بٌ اطرافو نگاى کردم، عجب جایی. نی کرد

 . ارٍم رفتو ٍ کنارش ایستادم. یاشا رفت جلَ، کنار پرتگاى ایستاد ٍ بٌ پایین نگاى کرد

ٌ قدر قشنگ بَد  .انگار فرش چندیدن فرسخی سبز رنگی اٍن پایین پًن بَد! ٍای چ

 :بی اختیار گفتو

 !نحشرى-

بدٍن . بًش نگاى کردم. چیزی نگفت، نهی دٍنو چرا اصرار داشت بايام سخت رفتار کنٌ
 :تَجٌ بٌ ذٍق نن گفت

نن ٍ سعید دیشب راجع بٌ نَضَع فرخ فکر کردیو، نهی دٍنیو از تَ چی نی خَاد کٌ -
 .دنبالتٌ، از بًترین احتهال تا بدترین احتهال فکر کردیو
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 :نگام کرد

 ننظَرم رٍ کٌ نی فًهی؟-

 .با سر تایید کردم

سعی نی کنو نراقبت باشو، اگرم اٍضاع . اٍن جا نهی دٍنو نهکنٌ چٌ اتفاقی بیفتٌ: یاشا
سعید از بیرٍن يَانَن رٍ . بد شد ٍ دست ٍبالو بستٌ شٌ احتهاال نقشٌ رٍ بًو بزنو

 !تنًا کاری کٌ باید بکنی اینٌ کٌ دنبال نن بیای، بترسی، ازم نتنفر شی. دارى

 . با این حرفش گنگ نگايش کردم

نن بٌ عنَان صالِح خائن تَ رٍ بٌ فرخ تحَیل نیدم، بًترى ٍاقعا حس ! عجیب نیست-
 .تنفر از نن رٍ تَی خَدت ایجاد کنی تا راحت تر کنار بیای

 .نفًهیدم

 ننظَرت چیٌ؟-

صالح نهکنٌ فحشت بدى، يَلت بدى ٍحتی کتکت . اٍن جا خیلی کو یاشا رٍ نی بینی-
 !بزنٌ

نگايو رٍ ازش . انکان ندارى، کو کو داشت بغضو نی گرفت. نتعجب بًش نگاى کردم
 .گرفتو

 باشٌ؛ پس دلیل این کٌ از دیرٍز تا حاال رفتارت بايام عَض شدى اینٌ؟-

خدا چرا این بشر رٍ این طَری خلق کردی؟ با يیچ کلیدی ! نگايش خالی شد، يیچی
 .نهیشٌ قفل ذينش رٍ باز کرد

 .نٌ-
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 .دیگٌ نپرسیدم؛ فقط بٌ ننظرى ی نقابلو خیرى شدم

تَ رٍ کٌ نی بینو یاد پرٍانٌ نیفتو، ظریف ٍ بی نًایت شکنندى؛ . تَ دختر خَبی يستی-
ای کاش نن یکی دیگٌ بَدم، ای کاش نالقات نَن ! ٍلی این پرٍانٌ سعی دارى قَی باشٌ

 .یٌ جَر دیگٌ ٍ یٌ جا دیگٌ بَد

ٌ ی لبش نن . با چشهایی کٌ پلک نهیزد نگاش کردم این یاشاست؟ اٍن لبخند تلخ گَش
این تَصیفی بَد کٌ ازم دارى؟ یٌ پرٍانٌ؟ از ذٍق نهی دٍنستو چیکار . رٍ نحَ خَدش کرد

 .کنو

 پرٍانٌ ٍ عقرب بايو جَر نیشن؟...بٌ نظرت -

 :با صدای لرزٍن گفتو! پرٍانٌ ٍ عقرب؟ تا حاال ندیدى بَدم يهچین چیزی. جا خَردم

 .نهی دٍنو؛ تا بٌ حال يهچین چیزی ندیدم-

 . لبخند زد، شاید جَابو براش خندى دار بَد

 .پس درست حدس زدم-

با یٌ . با خَدم گفتو کٌ یاشا حاالتش برعکسٌ. حرفش بَی غو داشت؛ انا لبخند نیزد
 :نفس عهیق ادانٌ داد

این طَر کٌ نعلَنٌ نن نهی تَنو تاجیری تَ نظرت . اگٌ پیشهَن شدی تا دیر نشدى بگَ-
 .داشتٌ باشو

 ...شاید بًترین ٍ خطرناک ترین تصهیهو بَد؛ انا. چشو ازش گرفتو

 .پشیهَن نیستو-

 :نفس حرصیش رٍ ٍل کرد ٍ زیر لب گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

پری| رنان عقرب ٍ پرٍانٌ  290  

 !نرغش یٌ پا دارى-

 .تَ دلو بٌ حرص خَردناش خندیدم

 چرا نن رٍ اٍردی یٌ يهچین جایی؟-

 .رٍی یٌ تیکٌ سنگ نسبتا بزرگ نشست

نهی دٍنو؛ شاید ٍاسٌ این کٌ يَای این جا خَبٌ؛ شاید چَن نی خَاستو از این جا پرتت -
 ...شایدم. کنو پایین تا راحت شو

 یاشا نگٌ نن چیکار کردم؟ -

نکنٌ جدی جدی نن رٍ بندازى پایین؟ یٌ نگاى عاقل اند . چًرى اش جدی بَد، ترسیدم
ٌ ای بًو کرد ٍ گفت  :سفی

بگَ چیکار نکردی؟ تَ يــ ـَس نردن بٌ سرت زدى چرا راى دٍر نی ری؟ بیا يهین جا  -
 .خَدم راحتت نی کنو

بعد جلَی چشهای گرد شدى ی نن از رٍی سنگ بلند شد ٍ اٍند سهتو، حاال پشت ننو 
 .پرتگاى بَد

 .نیا جلَ! شَخی نی کنی، ارى؟.... ش-

ٌ ام رٍ گرفت ٍ بٌ سهت درى نن رٍ نی کشَند  .اٍند ٍ با چًرى ی جدی شَن

 !چت شدى؟ دیٍَنٌ نکن! تَ رٍ خدا! ٍلو کن یاشا-

اٍن با جدیت نن رٍ کٌ ندام از دستش در نی رفتو رٍ نی گرفت ٍ بٌ سهت پرتگاى 
 :یاشا با خَنسردی گفت! داشتو نی نردم از ترس. ٍحشتناک ُيل نی داد

 .از نردن نهی ترسی، چی شد؟ خب بذار االن راحتت کنو! تَ کٌ جدیدا شجاع شدی-
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ٌ ی صخرى نگًو داشت، از ترس بٌ گریٌ افتادم  .دستام رٍ از پشت قفل کرد ٍ لب

 خب دیگٌ با شهارش نعکَس يَلت نیدم پایین، باشٌ؟-

ٌ طَر نی تَنٌ این طَری بی تفاٍت از کشتن نن حرف بزنٌ؟  چ

 .سٌ-

 !ٍای خدا

 .دٍ-

 :يهین کٌ خَاست شهارى  یک رٍ بگٌ، بلند با ٍحشت گفتو! چٌ غلطی کردم

 .ٍلو کن، نهی خَام بهیرم! نن نهی خَام بهیرم، نهی خَام رٍانی-

 .نن رٍ کشید عقب ٍ دستام رٍ ٍل کرد. داشتو از ترس نی نردم

دیگٌ يو نشنَم کٌ بگی از نردن ! خَبٌ؛ پس زندى نیری پیش فرخ، زندى يو برنی گردی-
ٌ ی آدنا جَنت ! نهی ترسو ٍ اگر بهیرم ٍ از این چیزا يهَن طَر کٌ فًهیدی نحل يه

ٌ ت عزیزى ٍ از نرگ يو نی ترسی ٌ ی نجاتت يرکاری بکنی. ٍاس  .تَی نانَریت باید ٍاس

ٌ ش  با خشو بٌ صَرت جدیش نگاى کردم ٍ با حرص رفتو سهتش، با کف دست بٌ سین
 .زدم

ٌ ی اخرت باشٌ-  !نسخرى ترسَندیو، دفع

 :ابرٍش رٍ باال انداخت ٍ گفت. خیلی شاکی بَدم ازش

ٌ ی اخرم نباشٌ؟-  اگٌ دفع

 :دٍبارى اٍند سهتو کٌ در رفتو ٍ با جیغ گفتو
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ٌ ای-  !تَ دیٍَن

ٌ ای راى بَد، یاشا يو پشت سرم با فاصلٌ قدم . دٍیدم تا برم پایین تا کنار ناشین دقیق
انرٍز . اصال دلو نهی خَاست برگردم ٍ اٍن لبخند پیرٍزنندانش رٍ ببینو. برنی داشت

بی رحهانٌ نن ٍ ترسَندى بَد؛ ٍلی یٌ چیزی فًهیدم کٌ حرفام بلف بَد، نن ينَز يو از 
 .نرگ نی ترسو

 .باالخرى بٌ ناشین رسیدیو ٍ سَار شدیو

 .کهربندت رٍ ببند-

 :با تخسی گفتو

 نهی خَام، چرا خَدت نهی بندی؟-

 :با خَنسردی گفت

ٌ ات اجبات کردى ٍقتی کهربندت رٍ نهی بندی یٌ راست نیری تَ داشبرد، اینو - چَن سابق
 !بًت بگو کٌ نن تَی اتَبان ارٍم رانندگی نهی کنو، حاال خَد دانی

اصال حَصلٌ تَی داشبرد رفتن رٍ نداشتو؛ پس ٍاسٌ . با حرص بٌ نیو رخش نگاى کردم
نحل يهیشٌ بعد از چند دقیقٌ این دلخَری رٍ فرانَش . حفظ ابرٍ کهربندم رٍ بستو

 .کردم، اصال عادت بٌ قًر طَالنی نداشتو

*** 

با . ٍقتی برگشتیو، تَی پذیرایی عالٍى بر سعید یٌ پیرنرد دست ٍ پا بستٌ رٍ دیدم
 .تعجب بٌ یاشا نگاى کردم، نگام کرد
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بٌ ظاير نظلَنش نگاى نکن؛ نحل افعی . یٌ راى سریع ٍ سیر برای رسَندن نا بٌ فرخٌ-
 !نیش نی زنٌ

سعید در حالی کٌ داشت یٌ سری . دٍبارى بٌ پیر نرد نگاى کردم، رفتیو سهت شَن
ٌ ی عجیب ٍ غریب رٍ بًو ٍصل نی کرد گفت  :ٍسیل

 پسرش رٍ سپردم بٌ یکی دیگٌ، کی شرٍع نی کنین؟-

 .یاشا کتش رٍ در اٍرد

 !يهین فردا-

 .سعید چسب دين پیرنرد رٍ باز کرد ٍ نقابلش نشست

ٌ ی خَدت ٍ فرخ زنگ نی زنی ٍ نی گی کٌ ! خَب گَش کن پیری- با تلفنت بٌ ٍاسط
ٌ اش، يهین پس ! یکی از افرادات دختر کیَنرث رٍ پیدا کردى ٍ نی خَای بفرستیش ٍاس

 اگٌ یک کالم حرف نانربَط بزنی خَدت ٍ پسرت رٍ نی فرستو جًنو، فًهیدی؟

ٌ ی حرفای  پیرنرد فقط سری تکَن داد، سعید شهارى رٍ گرفت ٍ کهی بعد اٍن نرد يه
 . بعدش یاشا چسب رٍ دٍبارى دٍر دينش بست. سعید رٍ بٌ پشت خطی گفت

 .سعید یٌ شیء کَچیک ٍ ریزى نیزى رٍ الی کهربند یاشا با نًارت خاصی جاسازی کرد

یٌ چیز عجیب بٌ ذينو خَرد، سعید نگٌ سرگرد ٍ افسر پلیس نیست؟ پس چرا اکحر 
 اٍقات این جاست؟ گیر نهیدن؟

فکر نکنو ان االن نَضَع نًهی بَدى باشٌ؛ چَن نن از فردا ٍارد یٌ بازی خطرناک 
 .نی شو

*** 
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قرار شد فردا ساعت . از استرس رفتو حهَم ٍ زیر دٍش ایستادم تا کهی بًو ارانش بدى
 .نٌ راى بیفتیو، لباسام رٍ شستو ٍ از لباسایی کٌ یاشا بًو داد استفادى کردم

ٌ م تًیٌ نی کنن؛ انا نن این قدر  بندى خدايا بًو گفتن کٌ يرچی الزم داشتٌ باشو ٍاس
فکرم نشَش بَد ٍ نگران بَدم کٌ اصال این چیزا ٍاسو نًو نبَد ٍ نهی خَاستو تَ 

 .زحهت بندازنشَن

ٌ ای فَق العادى گشاد ٍ یٌ شلَار کٌ نقدار زیادی رٍ ازش تا زدم شالهو . یٌ پیرين سرن
دٍر سرم زدم، لباسای خیسهو برداشتو ٍ از حهَم بیرٍن رفتو ٍ کال با یٌ تیپ نضحک 

 .با اعتهاد بٌ نفس بٌ سهت اتاقو نی رفتو

يهین نَقع یاشا از ٍرٍدی . سعید از خندى نی لرزید، سرشو پایین بَد تا نحال نن نفًهو
کهی با انگشت جهع ٍ جَرش کردٍ . اٍند تَ ٍ تا نن رٍ دید لبش از دٍ طرف کش اٍند

 :گفت

 .عافیت باشٌ-

ٌ ی حرصی گفتو  :با يهَن قیاف

 .سالنت باشی-

 :رٍ بٌ سعید گفتو

 .راحت باش، بلند بخند! اقا سعید االن خفٌ نیشی، کل بدنت تشنج کردى-

 :با چًرى ی سرخ شدى ٍ لبای لرزٍن گفت

 خندى چرا؟! نٌ بابا-
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نحل بچٌ گربٌ ٍ تی تی تا تی رفتو تَ . سری تکَن دادم ٍ با حرص از کنارشَن گذشتو
نحال فکر نی کرد . اتاق، يهین کٌ در رٍ بستو، صدای خندى ی سعید کل خَنٌ رٍ برداشت

 .نن نهی شنَم

نا بینش نتَجٌ صدای خندى يای نسبتا بلند یاشا شدم کٌ خیلی کو نی شنیدم، یٌ 
 .لبخند نحَ زدم ٍ لباسام رٍ رٍی چَب رختی پًن کردم

 !نحال فردا قرارى برم تَ دل جًنو کٌ اینا این طَری قًقًٌ نی زنن، يَف

االن کٌ فکرش رٍ نی کنو نی خَام زندگی کنو ٍ ٍاقعا از نرگ نی ترسو، ينَز دلیل 
 !رفتارای خشک ٍ گاى ٍ بی گاى یاشا رٍ نفًهیدم ٍ يهین طَر اٍن سَال عجیبش

*** 

لباس يای خَدم رٍ . حَالی ساعت شش بَد. صبح با اضطراب عجیبی از خَاب پاشدم
 نی ترسیدم اگٌ بخَان اٍن جا بال نال سرم بیارن چی؟. پَشیدم ٍ تَی اتاق راى نی رفتو

 :یٌ صدایی تَ سرم گفت. تا ساعت يفت ندام تَی اتاق قدم نی زدم ٍ آب نی خَردم

ٌ ی اینا رٍ یاشا بًت نگفتٌ بَد؟-  نگٌ يه

 .نی خَام بازم نطهئنو کنٌ کٌ نراقبهٌ. باید برم پیش یاشا؛ ٍگرنٌ دیٍَنٌ نی شو! اخ خدا

سعید با صَرت گرفتٌ رٍی نبل خو شدى بَد ٍ . در اتاق رٍ باز کردم ٍ رفتو تَی پذیرایی
. نگران بَد. دستاش رٍ تَی يو قالب کردى بَد، استرس از رٍی سعید يو نی بارید

 .نگايو کرد

 :آرٍم پرسیدم

 یاشا؟-
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 .تَی حیاطٌ-

سری تکَن دادم ٍ رفتو تَ حیاط، بٌ یٌ اننیت درٍنی احتیاج داشتو، یٌ چیزی کٌ خیالو 
با اشفتگی رفتو تَی باغ کٌ دیدم رٍی کاپَت ناشینش نشستٌ ٍ سرش . رٍ راحت کنٌ

حال اٍن يو اشفتٌ بَد، کنارش . يهین طَر کٌ رفتو سهتش نتَجٌ نن شد. پایینٌ
 .ایستادم؛ فقط نگايو نی کرد، انگار کٌ بار اخرى نی بینٌ

 یاشا؟-

 بلٌ؟-

نن نی تَنو کتک، فحش، تحقیرشدن، تَ دينی خَردن، سَختن، اینا رٍ نی تَنو -
 ...نذار کٌ...نذاری ...تحهل کنو؛ ٍلی قَل بدى

 :با کالفگی چشهاش رٍ رٍی يو گذاشت. خَاستو از حفظ ابرٍم بگو کٌ نتَنستو

بًت قَل نیدم يو چین اتفاقی نهی افتٌ؛ حتی اگرم شدى يهٌ چیز رٍ بًو بریزم ! يیس -
 ...نهی ذارم اٍن اتفاق بیفتٌ؛ ٍلی

 :دستی بٌ صَرتش کشید ٍ گفت

 .بیا این نانَریت رٍ کنسلش کنیو -

 :سریع گفتو

 !نٌ-

با پرى ی شالو کهی . نگايش رٍ بٌ جلَ داد. کَتاى نگايو کرد ٍ سری از کالفگی تکَن داد
 :بازی کردم ٍگفتو
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يرچی؛ ٍلی يرگز از این کارم پشیهَن ...یا ! درستٌ ترسَام؛ شاید يو بی دست ٍ پا-_
 .نیستو ٍ نهی شو

. دستو رٍ بٌ استینش بند کردم. ارانش بیشترنی خَاستو، رفتو سهتش. نگايو نکرد
پیشَنیو رٍ بٌ بازٍش تکیٌ دادم . ٍقتی کٌ جلَتر رفتو نگايش نتعجب شد. نگايو کرد

 :آرٍم گفتو. ٍ چشهام رٍ بستو؛ یعنی نحرم تر از یاشا رٍ نداشتو، کسی کٌ کهکو کنٌ

 !کاش ننٌ زیبا پیشو بَد؛ حتی نهی دٍنو کجاست -

 :پشت سرم دست پر اعتهادش نشست ٍ بعد صدای آرٍنش

اٍن جاش اننٌ، این دٍری فعال ٍاسٌ يردٍتاتَن بًترى ٍ این کٌ تَ تنًا نیستی، يرگز  -
 !نبَدی

ٌ ی لبو نشست  .لبخند کهرنگی گَش

*** 

انادى کنار ناشین ایستادم ٍ یاشا یا يهَن صالح قدیو با لباسای بادگاردیش کٌ يهَن 
 .کت ٍ شلَار نشکی بَد ٍ نی گفتن نخصَص باند جهشید بَد، نقابلو ایستاد

 انادى ای؟-

 .چًرى اش بٌ سختی خَنسرد بَد. نگاى پر از ترسو رٍ ازش گرفتو ٍ با سر جَاب دادم

 .بشین تَ ناشین ٍ پشتت رٍ بٌ نن کن -

 :سعید با دلًرى سرش رٍ پایین انداخت، یاشا ارٍم گفت. يهَن طَر کٌ خَاست نشستو

 .دستات رٍ بیار پشتت -
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یاشا طناب رٍ دٍر دستو . دستای رنگ پریدى ام رٍ بردم پشتو ٍ کنار يو نگًشَن داشتو
انگار یٌ يو زن برقی تَ ! ٍاقعا داشتو نی رفتو تَی دل جًنو. پیچید ٍ نحکو گردى زد

يهین حین نتَجٌ انگشت . دلو رٍشن بَد، از ترس ٍ نگرانی نهی دٍنستو چیکار کنو 
یاشا شدم کٌ نَازش ٍار دٍبار رٍ دستو اٍند ٍ رفت، حس کردم نقداری از نگرانیو 

حس . نطهئنو حرکت انگشتش رٍی دستو اتفاقی نبَدى! ریخت، قلبو بٌ تپش افتاد
 .نرغی رٍ داشتو کٌ دارن نی برنش بٌ کشتارگاى، سعید اٍند کنار ناشین

نطهئن . خیلی طَل نهی کشٌ، نا این پشت يَاتَن رٍ داریو! نترس آبجی کَچیکٌ -
 .باش فرخ سزای کارش رٍ نی بینٌ

 :لبخند لرزٍنی زدم ٍ گفتو

 !انیدٍارم-

 :رٍ بٌ یاشا گفت

بًت قَل دادم کٌ ٍقتی ناشین رٍ حرکت دادی نَضَع رٍ بٌ پلیسا بگو، نطهئن باش -
 .يهین کار رٍ يو نی کنو

 :یاشا با اخو گفت

 !نحل این کٌ نهی خَای از سرينگ دل بکندی، از یٌ سرگرد کهتر از این يو انتظار نهی رى-

یاشا نی خَاست کٌ تا ٍقتی نشکلی تَی نانَریت پیش نیَندى، نیرٍيای پلیس درگیر 
نشن؛ ٍلی سعید با جدیت تاکید کرد کٌ این جریان بٌ پلیس يو نربَط نیشٌ ٍ حتها 
 .خبرشَن نی کنٌ ٍ نن تَنستو ٍظیفٌ شناس بَدن سعید رٍ از چشهای نصههش ببینو

کهی نردنک چشهاش رٍ . سعید چشو از یاشا گرفت ٍ نجددا نگايی بٌ نن انداخت
 .عصبی حرکت داد ٍ عقب رفت
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سعید چند قدم پشت ناشین اٍند، از چًرى اش . یاشا سَار شد ٍ ناشین رٍ رٍشن کرد
 .سرم رٍ بٌ بالشتک صندلی تیکٌ دادم. نگرانی نی بارید

ٌ ای کٌ چشو ٍ پیشَنی یاشا رٍ نشَن نی داد نگاى کردم يهین طَر کٌ زنان . بٌ آیین
نی گذشت ننو احساس نی کردم دارم بٌ رٍزای پایان نرگو نزدیک نی شو، تقریبا شش 

 :چشهای زنردینش طاقت رٍ ازم گرفت ٍ شرٍع کردم بٌ اعتراف کردن. دقیقٌ گذشت

 یاشا؟-

 .صداش گرفتٌ بَد

 چیٌ؟-

 :انگار داشتو ٍصیت نی کردم

نهی دٍنو تٌ این ناجرا چی نیشٌ؛ ٍلی نی خَام االن ير چی کٌ رٍی دلهٌ رٍ بگو، -
 !انیدٍارم ناراحت نشی

دندى رٍ عَض کرد ٍ با چشهای بی قرار بٌ جادى زل زدى بَد؛ ٍلی نن نگايو بٌ اٍن دٍ 
 .جفت چشو سبز بَد

فکر نی کردم از این جالديای بی رحهی یا این قدر . رٍز اٍل کٌ دیدنت ازت نی ترسیدم-
 .راستش رٍبٌ رٍ شدن با تَ برام کابَس بَد. خشنی کٌ نهی شٌ بايات حرف زد

 :ارٍم خندیدم

ٍلی کهی کٌ گذشت بیشتر شناختهت، یٌ نرد قَی با دلی کٌ تَش نحبت نَج نی زنٌ، -
ٌ ی اسرار شدی! کسی کٌ فقط با بدا بدى ٍ با بقیٌ نًربَن . کو کو برام یٌ صندٍقچ

ٌ ای نداشتی تَ . دٍست داشتو کشفت کنو؛ ٍلی بٌ جز راز برادرت ٍ شغلت يیچ سر دیگ
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نهی دٍنو کی ٍ چطَری؛ انا ير ٍقت کٌ بًت نزدیک نی شدم ضربان قلبو ! فقط خَدتی
 .باال نی رفت ٍ يیجان داشتو

چشهاش جابت رٍی جادى . اگٌ نگو عذاب ٍجدان نی گیرم. با صَرت سرخ شدى خندیدم
 .اخو جاش رٍ بٌ غو دادى بَد. بَد، خبری از اخو رٍ صَرتش نبَد

ٌ ی زن عهَت گذاشتی ٍ رفتی . راستش يهٌ چیزت برام جالب بَد- ٍقتی نن رٍ خَن
 .اٍن نَقع فًهیدم چٌ حسی بًت دارم. خیلی دلو تنگ شد

 !نی ترسیدم دیگٌ نبینهش؛ پس باید بدٍنٌ. حس کردم نژى م خیس شد

 .نن دٍست دارم...نن -

یٌ لحظٌ از ! یًَ پاش رٍ گذاشت رٍی ترنز، کهی پرت شدم جلَ؛ یعنی ناراحتش کردم؟
ٌ يام پشیهَن شدم  .گفت

چرا این رٍ االن نیگی؟ فکر نی کنی با این حرفا نی تَنو نحل یٌ ادم خائن بايات رفتار -
 کنو؟

خَشبختانٌ جایی کٌ نا بَدیو فقط کَى ٍ . دستی رٍ کشید ٍ ارٍم از ناشین پیادى شد
اٍند ٍ در کنار نن رٍ باز کرد ٍ کنارم نشست ٍ نگايو کرد، ننو از خجالت بَد . جادى بَد

یٌ دستهال از جیبش بیرٍن کشید ٍ اشک . یا ترس نهی دٍنو؛ فقط داشتو گریٌ نی کردم
ٌ يام رٍ پاک کرد  .رٍی گَن

 !نانردی کردی-

 :نن؟ با صدای گرفتٌ گفتو

 چرا؟-
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 :با یٌ لبخند رٍی صَرت بدٍن اخو ٍ دلنشینش گفت

 !چَن تَ دیالَگ نن رٍ دزدیدی-

 :نفس عهیقی کشید ٍ ادانٌ داد

ٌ يام رٍ نقِش - ٌ ی نقش نی خَاستو بعد از این ناجرا نن پیشدستی کنو ٍ بگو؛ ٍلی يه
 .بر آب کردی

ٌ ی نخَف ٍجَدم فرٍ ریخت ٍ ترس از بین رفت؛ فقط بًش نگاى  حس کردم نترٍک
 .کردم

 .دٍستت دارم...ننو...نی خَام بدٍنی کٌ ننو..االن نهی تَنو زیاد تَضیح بدم؛ ٍلی-

بٌ صَرت یاشا کٌ داشت خیلی بٌ خَدش فشار نی اٍرد نگاى کردم ٍ لبو رٍ از تَ گاز 
ٌ ش رفت. گرفتو االن انید ٍاسٌ . ٍاقعا ترس از ٍجَدم رفت، ترس تنًایی، نا انیدی، يه

 .زندگی کردن رٍ تَی ٍجَدم حس نی کردم

 :لبخند زدم ٍ ازش چشو دزدیدم، یٌ نفس پر از صدا کشید ٍ گفت

فعال این بحخ رٍ تا يهین جا نگٌ دار کٌ اگٌ بیشتر ادانٌ بدم نهکنٌ از بردنت پشیهَن -
 .شو

 :سریع گفتو

 .پس بًترى بریو ٍ زٍدتر این جریان رٍ تهَم کنیو! باشٌ..باشٌ-

ٌ ی اتشین . دستی بٌ گردنش کشید ٍ بی حرف بٌ نن نگاى کرد انتظار یٌ ابراز عالق
يهین کٌ . نداشتو؛ چَن نٌ نن رٍی يهچین کاری رٍ داشتو نٌ بٌ یاشا نی اٍند

 .دل يانَن بايو خَش بَدن کافی بَد
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 :یاشا انگار کٌ از دنیای دیگٌ بیرٍن اٍند، کهی چشهش رٍ چرخَند ٍ گفت

 باید با تنفر بايام رفتار کنی، باشٌ؟. اٍن جا نن صالحو، نٌ یاشا! یادت نرى پریسا-

 .باشٌ-

 :یٌ پارچٌ از داشتبرد بیرٍن اٍرد ٍ گفت

 بًترى چشهات رٍ ببندم، نشکلی کٌ نداری؟-

 .نٌ-

پارچٌ رٍ رٍی چشام بست؛ ٍلی حس کردم ينَز بًو . اٍند جلَ، چشهام رٍ بستو
 .نزدیکٌ، دستشو ينَز پشت سرم بَد

 .کهی نکخ کرد ٍ بعد نتَجٌ یٌ چیز نرم ٍ داغ رٍی پیشَنیو شدم، تهام ٍجَدم لرزید

ٌ ای کٌ از یاشا نصیبو شد رٍی پیشَنیو نشست خیلی پاک ٍ نردٍنٌ ٍ . اٍلین بـ ـَس
 :بعد صدایی کٌ برام دلنشین تر از ير صدایی بَد

بٌ ظاير صالح نگاى نکن، نطهئن باش یاشا يهیشٌ . ير اتفاقی بیفتٌ نن کنارتو -
 !کنارتٌ

 .نی شد جلَی بغضو رٍ بگیرم؟ البتٌ کٌ نٌ؛ پس گذاشتو جاری بشٌ این اشک

با بستٌ شدن در ناشین ٍ رٍشن شدنش سعی کردم دیگٌ ارٍم بگیرم؛ ٍلی ندام حرفش 
ٌ ش رٍ تَی ذينو نرٍر نی کردم  .ٍ اٍلین بـ ـَس

باید . در طَل نسیر نٌ اٍن حرف زد نٌ نن، دیگٌ يو از اٍن اضطراب شدید خبری نبَد
بٌ خاطر نردی کٌ االن تَ زندگیهٌ، کسی کٌ قلبو با . زندى نی نَندم ٍ زندگی نی کردم

ٌ ش از نَ نتَلد شد  .ابراز عالق
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 :صدای خشنَنت بار یاشا رٍ شنیدم. ناشین ایستاد؛ پس رسیدیو

 .بٌ رئیست بگَ کٌ از طرف جهشید اٍندم -

 :چند جانیٌ بعد صدای نردی بٌ گَشو رسید. البد داشت با یٌ نگًبانی چیزی حرف نی زد

 .ننتظرتٌ، نی تَنی بری-

ناشین دٍبارى راى افتاد . باید ننو تَی نقشو برم! کهی نگران شدم؛ انا نٌ بٌ اندازى ی قبل
صدای در ناشین اٍند ٍ در عقب باز شد، دستی دٍر بازٍم . کهی بعد نجددا نتَقف شد

 !نشست ٍ نن رٍ با خشَنت پایین برد، بَی اشنای تن یاشا بَد

پس نباید . خَدش بًو گفتٌ بَد کٌ این خشَنت ياش رٍ نادیدى بگیرم؛ چَن ظايریٌ
 .دلخَر بشو

 .خدایا بٌ خَدت تَکل نی کنو. داشت نن رٍ دنبال خَدش نی کشَند، يیچی نهی دیدم

افتاب نزدیک بٌ ظًر رٍ حس نی کردم، کهی کٌ راى رفتو نتَجٌ يَای خنک ٍ . گرم بَد
 .سایٌ شدم؛ پس ٍارد خَنٌ شدیو

*** 

 (یاشا)

بٌ صَرت نظلَم ٍ ترسیدى اش نگاى ! از بیرٍن کانال خَنسرد بَدم ٍ از درٍن سَختٌ
ٌ ی کَچَلَی نن. کردم، کهی دستو رٍ شل کردم کٌ دردش نگیرى نن ! نترس پرٍان

 .پیشتو

جلَی ٍرٍدی سالن یکی از بادیگارديای . با اجازى ی یکی از نحافظا تَنستیو بریو داخل
 :یٌ نگاى بٌ نن ٍ پریسا انداخت گفت. ارشد جلَم سبز شد
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 !تا يهین جا کافیٌ، نن نی دنش تحَیل اقا-

ٌ ی پریسا دراز کرد کٌ ٍسط راى نانعش شدم نچ دستش . دستش رٍ سهت بازٍی دیگ
 :رٍ عقب زدم ٍ با يهَن چًرى ٍ صدای جدیو گفتو

ٌ ی خاصیٌ-  .نن ٍظیفٌ دارم شخصا این دختر رٍ بٌ اقا فرخ تحَیل بدم، این نحهَل

 :یٌ نگاى چپی بًو انداخت ٍگفت

 .خیل خب، ير سالحی کٌ با خَدت داری رٍ رد کن بیاد-

 :دستو رٍ بردم باال ٍ گفتو

 .چیزی يهرايو ندارم-

 :کهی کٌ خَدش گشت، قانع شد ٍ گفت

 .خیل خب، بیا تَ-

. بٌ سهت سالن بزرگ ٍ اشرافی فرخ حرکت کردم. ٍ بعد خَدش جلَتر رفت داخل
ٌ يای عتیقٌ ٍ خیرى کنندى ٌ ای بزرگ با تابلَ ٍ نجسه زیاد بٌ اطرافو نگاى نکردم کٌ ! خَن

 .نبادا بٌ نن نشکَک بشن

ٌ ی  ٌ ی نخفی کٌ يهرايو بَد، یٌ شنَد نخفی تَی کهربند ٍ یٌ ٍسیل تنًا ٍسیل
 .دست ساز ٍاسٌ نَس زدن بٌ سعید

*** 

 (پریسا)

ایستادى بَد، خدا رٍ شکر کٌ نن رٍ نسپرد دست اٍن نرد کٌ صداش عین ٍیَلن کَک 
 .نشدى بَد
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 برٍ بٌ فرخ خان بگَ بیاد سفارشش رٍ تحَیل بگیرى، از طرف جهشیدى -

 .ننتظر باش-

 .داشت با کی حرف نی زد؟ ترسو کهی بیشتر شد، از علت اٍندنو بٌ این جا نی ترسیدم

ٌ ی سَت ٍ کَری بَد انگار؛ چَن فقط صدای پا یا صحبت يای کَتاى یاشا با نحافظا  خَن
 :صدای ارٍم یاشا رٍ کنار گَشو شنیدم. رٍ نی شنیدم

نگران نباش ٍ فکرای بد ٍ بیرايو نکن، اٍنا نطهئنن تَ رٍ ٍاسٌ یٌ کار خیلی نًو الزم  -
 !بازی از االن شرٍع نیشٌ؛ پس حَاست رٍ جهع کن. دارن

فقط سرم رٍ تکَن دادم، کهی کٌ گذشت صدای پای چند نفر رٍ شنیدم کٌ داشتن انگار 
 .از یٌ پلٌ پایین نی اٍندن

 .پس بالخرى پیدات شد دختر خانَم! خب خب-

از حرفش بَی خَبی نهی اٍند، صدای یٌ نرد جَن بَد؛ شاید يو . لبو رٍ از تَ گاز گرفتو
 .خیلی جَن نبَد

گرفتن این نادى ايَ کاِر اسَنی نبَد، خَش حالو کٌ افراد جهشید ! افرین بٌ تَ جٍَن-
حاال چشهاش رٍ باز . ير از گايی بٌ دردم نی خَرن، یادم باشٌ پاداش خَبی بًت بدم

 .کن

 .این صدای خش دار ٍ کًنٌ نطهئنا نال یٌ پیرنرد بَد

چند بار پلک زدم کٌ یٌ . یاشا دستهال رٍ از رٍی چشهو برداشت، اطرافو رٍ تار نی دیدم
نرد نیانسال حدٍد چًل ٍ پنج سالٌ با پیراين تَسی ٍ یٌ پیرنرد با یٌ عصای سلطنتی 

ٍجَدم از تنفر بٌ اٍن پیر نرد پر شد، یٌ . ٍ ربدٍشانبر طالیی اعیَنی رٍ کنار يو دیدم
 !حسی نی گفت خَدشٌ
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ٌ ی لب اٍن . اخو غلیظی بین ابرٍيام نشست ٍ بغض راى گلَم رٍ گرفت پَزخند گَش
 .نرد نیانسال نشست

سٌ تا دى . يردٍ شَن رٍی یٌ نبل گرٍن قیهت نشستن ٍ بٌ نن ٍ صالح نگاى نی کردن
یاشا کٌ کانال تَی نقشش فرٍ رفتٌ بَد . بادیگارد تَ سالن کنار دیَار ٍاستادى بَدن

 :گفت

فرخ خان، يهَن طَر کٌ نی دٍنی پیدا کردن این دختر کار راحتی نبَدى؛ پس انیدٍارم -
 .یٌ پاداش درست ٍ حسابی بگیرم

 :نرد نیانسال کٌ احساس برتری شدیدی داشت با انزجار گفت

 ..يهین کٌ اقا تا االن پرتت نکردى بیرٍن! ساکت شَ، حد خَدت رٍ بدٍن نردک-

صدای پیرٍ پر از خش فرخ انگار رٍ قلب نن . با باال رفتن دست فرخ اٍن نرد سکَت کرد
 !ناخن نی کشید، با اٍن چشو يای سیاى لعنتیش

تَ . تَ يهَن بادیگاردی نیستی کٌ ٍاسٌ کیَنرث کار نی کرد؟ عکست رٍ قبال دیدم-
 !پاساژ بَدین، کنار يهین دختر

 جا خَردم، یا بًتر بگو ترسیدم؛ نکنٌ يهین اٍل کاری دستهَن رٍ بخَنن؟

 :یاشا با يهَن خَنسردی ٍ خشکی جَاب داد

 .ندتی بٌ اقا کیَنرث خدنت نی کردم. نهی دٍنو ننظَرتَن کدٍم عکسٌ؛ ٍلی درستٌ-

 :نرد نیانسال پَزخند ٍسیعی زد ٍ نغرٍرانٌ گفت

 !يٌ، چٌ خــ ـیانـت قشنگی-

 :یاشا پَزخندی زد ٍ گفت
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 .نن بًش نیگو تالش برای ترقی! خــ ـیانـت؟-

 :نرد نیانسال با خشو گفت

 .گندى تر از دينت حرف نی زنی! خفٌ-

دیگٌ نهی تَنستو صبر کنو با يهَن . بعد يهَن نرد نگايی بٌ سرتاپای نن انداخت
ٌ  از بغض گفتو  :صدای گرفت

 از نن چی نی خَاین؟ چرا آٍردینو این جا؟-

 :فرخ ساکت بَد؛ انا اٍن نرد نیانسال گفت

تَ حاال حااليا نًهَن نایی، نَبت تَ يو نیشٌ، اشرف، ! عجلٌ نکن دختر خانَم -
 .اشرف

 .زنی نفس نفس زنان بٌ سالن اٍند

 بلٌ قربان؟-

 .دخترى رٍ ببر تَ یکی از اتاقای باال-

 .چشو-

با گنگی بٌ يیکل خپل اشرف نگاى کردم کٌ بازٍم رٍ گرفت ٍ نن رٍ دنبال خَدش 
ٌ ی اخر یٌ نگاى پر از نفرت بٌ فرخ کردم ٍ در حالی کٌ کشیدى نی شدم داد . کشَند لحظ

 :زدم

 .ازت نتنفرم، نتنفر! یٌ رٍز حق پدرم رٍ ازت نی گیرم، حاال نی بینی! نانرد-

ٌ يا کشیدى شدم با این کٌ نصف ! از یاشا دٍرم کرد، لعنتی چٌ زٍری داشت. بٌ سهت پل
 .نن بَد
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یاشا پشتو بَد، برنگشتو کٌ نگايش کنو، نبادا اٍن عَضیا نتَجٌ نگاى خَاستنی نن بٌ 
 .یاشا بشن؛ پس فقط دنبال اٍن زن رفتو

*** 

 (یاشا)

 :فرخ با اشارى ی چشو بٌ نبل نقابلش گفت

 .بشین جٍَن-

نهی دٍنستو این يهٌ نفرت . نگاى دلو رٍ از پریسا گرفتو ٍ رٍی صندلی نقابلش نشستو
 ...نردک. رٍ چیکار کنو تا دستو رٍ، رٍ نکنٌ

 :شهردى شهرى گفت

از يَش ٍ تَاناییات شنیدى بَدم صالح؛ نحال گرفتن نچ کیارش ٍ جاسَس نن تَی -
ٌ ام ٌ کٌ تَ بٌ ! پاساژ تا کشتن سجاد، پسر بی عرض خب کیَنرث کٌ نرد؛ ٍلی جالب این

 .دخترش خــ ـیانـت کردی

ٌ يایی کٌ از فرخ شنیدى بَدم، اٍن بٌ نظر آرٍم تر ٍ خَنسردتر نی رسید؛  برعکس شایع
عجب ! يٌ. پس نی دٍنست نن قاتل پسرشو ٍ عین سیب زنینی يیچ کاری نهی کرد

اسو خــ ـیانـت از یٌ گَشو ٍارد شد ٍ از گَش دیگٌ يو خارج شد؛ انا قبل از ! پدری
 ...رفتنش یٌ زخو بٌ جگرم زد ٍ بعد

 !خــ ـیانـت

ناصر خصهانٌ بٌ نن نگاى نی کرد؛ پس ناصر . بٌ چشهای سرد ٍ تاریکش خیرى شدم
 .جٍَن تر از اٍنی بَد کٌ نی گفتن
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 :گفتو

ٌ ش يو يرکاری نی کنو! جَابش نشخصٌ- کیَنرث کٌ نرد ننو . نن دنبال ننفعتو، ٍاس
 !بعدش کٌ پیشنًاد جهشید رٍ شنیدم با خَدم گفتو کی بًتراز اقا فرخ؟. بیکار شدم

. حتی از گفتن اسهش يو اکراى داشتو؛ ٍلی چارى ای نبَد، باید این جا نی نَندم
 .چشهاش برق زد

آدم ٍاسٌ ترقی ٍ . تَيو نحل خَدم فرصت طلبی، درستشو يهینٌ! خَشو اٍند-
 .پیشرفت باید فرصت طلب باشٌ

ناصر با انزجار با چشو ! از حرفاش بَی تعفن نی اٍند، لعنت بٌ ير چٌ ادم فرصت طلبٌ
فرخ در حالی کٌ تن الغرش رٍ رٍی نبل . بٌ نن خیرى شد ٍ پاش رٍ رٍی پا گذاشت

 :جابٌ جا نی کرد گفت

ٌ ای کٌ داشتٌ باشی رٍ براٍردى نی کنو، انیدٍارم از - چَن ازت خَشو اٍندى يرخَاست
 .فرصتت بًترین استفادى رٍ بکنی

 .ننظَرش رٍ فًهیدم، تَ دلو بًش پَزخند زدم

ٌ ای بلد نیستو، از کارای کَتاى ندت يو بیزارم- از شها . نن جز کشتن ٍ حفاظت کاِر دیگ
نطهئن باشین کٌ ضرر نهی کنید؛ چَن از نن . نی خَام کٌ نن رٍ این جا استخدام کنین

 !ير کاری بر نیاد، قربان

طَری کٌ برق چشهاش بیشتر شد، دستی بٌ ریش کانال . قربان رٍ ٍسَسٌ انیز گفتو
 .باالخرى سکَت رٍ شکست. ناصر يو بٌ دين فرخ خیرى شد. سفیدش کشید

تَ . نعلَنٌ جسارت ٍ جربزى داری. باشٌ؛ از انرٍز این جا کار نی کنی، اٍنو پیش خَدم-
 .ينَز جٍَنی، نی شٌ رٍت کار کرد ٍ تعلیهت داد
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یعنی این قدر سادى لَحٌ؟ یا خَدش رٍ بٌ خریت زدى؟ شنیدى بَدم خیلی تیز ٍ بی رحو تر 
از این حرفاست ٍ يرکی بًش جسارت کنٌ رٍ يو نی ُکشٌ؛ ٍلی این نردی کٌ نقابلٌ ننٌ 

ٌ يایی ندارى  .ناصر با نخالفت شدید سعی کرد خَنسرد باشٌ. اصال يو چین نشخص

 .قابل اعتهاد نیست...قبال بٌ صاحابش خــ ـیانـت کردى! اق فرخ، این ادم خائنٌ-

 :فرخ با اخو گفت. دٍست داشتو فک این پارازیت رٍ پیادى کنو

خَدم نی دٍنو چیکار نی کنو، تا ٍقتی جای نن ننشستی حق نداری بٌ فرخ نحتشو -
 !انرٍ نًی کنی

 :کارد نی زدی بٌ ناصر خَنش در نهی اٍند، ٍاسٌ نحکو کردن پیهانو با فرخ گفتو

ٌ ی نا رٍ نرخص - البتٌ این رٍ باید بگو کٌ نن خــ ـیانـت نکردم، کیَنرث خَدش يه
 .نا يو رفتیو ِپی کارنَن؛ پس يیچ قراردادی دیگٌ بین نن ٍ اقا کیَنرث نبَد. کرد

نی دٍنو؛ تَ تا حاال یٌ صاحب با عرضٌ باال سرت نداشتی کٌ این تَانایات رٍ شکَفا -
 !اگٌ جنهش رٍ داشتٌ باشی؛ نحل یَسف نی کشَنهت باال. کنٌ

 .بٌ بادیگارد ٍحشی کٌ پشت نن ایستادى بَد اشارى کرد

تَ دلو بٌ حهاقتش . فرخ پیر، رئیس قَی ترین باند نَاد نخدر، انرٍز تَی نشت نن بَد
 .خندیدم

*** 

 (پریسا)

ٌ ی اٍن نردک پیر خرفت رٍ بٌ خاطر نی اٍردم فشار شدیدی بٌ رٍ تختی  ير بار کٌ قیاف
 .ٍارد نی کردم



 

www.lovelyboy.blog.ir 

پری| رنان عقرب ٍ پرٍانٌ  311  

عصبی استین لباسو رٍ رٍی . نطهئن باش انتقام پدرم رٍ ازت نی گیرم! عَضی اشغال
بعد نگايو رٍ بٌ اشرف، . دناغو کشیدم ٍ بٌ اتاق نسبتا بزرگی کٌ تَش بَدم نگاى کردم

 .يهَن زن چاق ٍ خپل دادم

ٌ ای داشت، ای کاش برى بیرٍن  .چًرى ی غیر دٍستان

 .نی ترسیدم

 !نی ترسیدم؛ نکنٌ یاشا رٍ قبَل نکنن ٍ نن بهَنو ٍ این گرگا؟

ٌ يا نی اٍند کل حَاسو رٍ جهع کردم اٍن زن ترسناک ينَز تَی . با صدای پا کٌ از پل
 .صدا نزدیک تر نی شد ٍ ضربان قلب نن بیشتر. اتاق بَد؛ ٍلی بًش ايهیتی نهی دادم

 .يهَن نرد نیانسال ٍارد شد، با اٍن يیکل ٍرزیدى، دٍبارى پَزخند. در باز شد

 .خب خانَم کَچَلَ، الزنٌ یٌ چیزایی رٍ برات رٍشن کنو-

یعنی چی شدى؟ با اخو پنًانی . ٍقتی ٍارد شد پشت سرش يو یاشا اٍند تَ، ٍا رفتو
ٌ  چی رٍ لَ بدى، نگايو رٍ  یاشا کٌ داشت بًو تشر نیزد فًهیدم کٌ چًرى م االنٌ کٌ يه

اٍن نرد صندلی رٍ . گرفتو ٍ با چند تا نفس پشت سر يو سعی کردم برم تَ نقشو
 .نقابل نن گذاشت ٍ با ژست خاصی رٍش نشست

ببین دختر جَن دلیل این کٌ اٍردیهت این جا اینٌ کٌ پدرت از نا کلی سند ٍ ندرک تَی -
تَ يو قرارى ذين کَچَلَت رٍ بٌ کار بندازی ٍ يرچی جای . یٌ جای انن کش رفتٌ

 نخفی نی شناسی بًهَن نشَن بدی، فًهیدی؟

پدرم ازشَن ندرک جهع کردى بَد؟ . فًهیدم؛ ٍلی سیگنال يای نغزم بٌ شدت قاطی کرد
 !تَ یٌ جای نخفی قایو شَن کردى بَد؟ یعنی کلی ندرک علیٌ فرخ تَی یٌ جای اننٌ

ٌ م رٍ گرفت ٍ باال کشید، دست يهَن نرد بَد  .شَکٌ شدم. یٌ دستی چَن



 

www.lovelyboy.blog.ir 

پری| رنان عقرب ٍ پرٍانٌ  312  

 چرا ناتت برد؟ فًهیدی یا نٌ؟ -

ٌ ام گفتو. بٌ یاشا نگاى نکردم، نی دٍنستو خیلی بًو ریختٌ  :با صدای تحلیل رفت

 .ارى-

 ...خَب فکر کن؛ در ضهن.بًت چند رٍزی ٍقت نی دم ! خَبٌ-

 :نقابل قد رشید یاشای نن ایستاد ٍ با نگاى نشکَکی گفت

 .تا اٍن نَقع این نرد نراقبتٌ-

 :برای این کٌ کهی طبیعی جلَى کنیو، برخالف نیلو با نفرت ٍ خشو ٍ صدای لرزٍن گفتو

 .نهی خَام این خائن رٍ این جا ببینو....نهی خَام-

یک لحظٌ برق تحسین رٍ تَی چشهای یاشا دیدم، نرد یٌ تار ابرٍش رٍ باال پرٍند ٍ با 
 :پَزخند گفت

ٌ  ای نداری؟یادت نرى این جا اسیری - فکر کردی اٍندی يتل؟ زٍدتر اٍن . جدا؟ انر دیگ
 .نخت رٍ بٌ کار بگیر

ير سٌ شَن رفتن؛ ٍلی . خَبٌ خدا رٍ شکر بٌ حرفو گَش نکرد، این رٍ گفت ٍ رفت
ٌ ی قانت یاشا پشت در نَند ٌ اش رٍ لهس کنو؛ ٍلی . سای دٍست داشتو حداقل سای

ٌ ی فرخٌ، یٌ کار اشتباى نساٍیٌ با نرگ  !باید یادم نرى کٌ این جا خَن

داشتو فکر نی کردم، آخٌ پدرم جای نخفی ندارى؛ شایدم نن . دٍ ساعتی گذشت
 .بی خبرم، نهی تَنستو پیداش کنو

اگٌ پیداش نکنو نن رٍ . رٍی تخت نشستو ٍ سرم رٍ بین دستای یخ زدم گرفتو
ٌ ای گیر افتادم. نی ُکشن؟ نهی دٍنو نظر یاشا چیٌ  .عجب نخهص
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با . با صدای در از جا پریدم، در باز شد ٍ یاشا با یٌ سینی کٌ رٍش غذا بَد اٍند تَ
دلتنگی نگايش کردم، دٍست داشتو دٍبارى برام حرف بزنٌ، این کٌ نگران نباش، نن 

 !این جام

با چًرى ی شرنندى ٍ غهگینو . با يهَن پرستیژ صالح اٍند ٍ سینی رٍ نقابلو گرفت
نگايش کردم، بٌ چشهای سبزش، بٌ اٍن اخهای تقریبا يهیشٌ در يو، بٌ تٌ ریش 

 .کَتايی کٌ زیبایی فکش رٍ کهی پنًَن کردى بَد

نی خَاستو بابت اٍن حرف ازش نعذرت بخَام کٌ با چشو ٍ ابرٍ بٌ گَشٌ سهت چپ 
 .یٌ دٍربین اٍن جا بَد! ٍای خدا. یٌ نیو نگاى انداختو. پشتش اشارى کرد

 .خَب شد نانتَ ٍ شالو رٍ در نیاٍردم

با دستای یخ زدى . این استرس نخفی رٍ برٍز نهی دادم؛ ٍلی از درٍن داشت نابَد نی کرد
 .سینی رٍ ازش گرفتو ٍ رٍی تخت نشستو، با یٌ نفس پر صدا از اتاق بیرٍن رفت

*** 

ٌ يام کشید ٍ  با لذت بٌ تابلَی نقاشی نگاى نی کردم، پدر با تحسین دستش رٍ رٍی شَن
 .کنار رفت

قلهَی اغشتٌ بٌ رنگ نشکی رٍ رٍی زنین . لباس حریر سفیدم تَی باد ارٍم نی رقصید
حاال . تابلَ رٍ بلند کردم ٍ رفتو ٍسط چهنزار، تابلَ رٍ رٍی چهنا خَابَندم. گذاشتو

 .با دیدن عقرب سیاى رٍی بَم از خَاب پریدم. نقاشی رٍ نی تَنستو خَد ٍاقعیو ببینو

شالو رٍ نحکو تر دٍر . يهَن نرد بَد. نفس نفس زنان بٌ در باز شدى ی اتاقو نگاى کردم
 !گردنو بستو ٍ با ترس نگاش کردم، چرا بی اجازى اٍندى تَ؟

 .خب چی شد؟ بًت فرصت ندادم کٌ فقط بخَابی، بًترى دست بجنبَنی-
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 :خَدم رٍ رٍی تخت خَاب جهع کردم ٍ بٌ سختی گفتو

 .ينَز نهی دٍنو....نهی دٍنو-

صَرت نیو رخ ٍ نلتًب یاشا رٍ نی دیدم کٌ کنار در اتاق ایستادى بَد، خدا از این نرد 
ٌ ی تخت انداخت ٍ پَزخند ! نیانسال نی ترسو یٌ نگاى بٌ يیکل نچالٌ شدى ی نن گَش

 :غلیظی زد، کهی جلَ اٍند ٍ گفت

 ...بًتر زٍتر پیداش کنی؛ ٍگرنٌ خَراک عربا نیشی، یا شاید قبلش-

با يهَن . آب دينو رٍ قَرت دادم. داشتو بٌ نرز سکتٌ نزدیک نی شدم. ارٍم خندید
دٍست داشتو برم بٌ . پَزخند رفت بیرٍن، با بیرٍن رفتنش از اتاق نفسو رٍ ريا کردم

ٌ ی گرگاست  !یاشا بگو غلط کردم، حق با تَ بَد، این جا لَن

نن جای دخترت تَ رٍ دارم ! خدا لعنتت کنٌ...کحافت نی گٌ خَراک عربا نیشی، یا قبلش
 .کٌ این طَری با نن حرف نی زنی

ٌ قدر این . خیلی ارٍم تا صدام بیرٍن نرى ٍ یاشا نتَجٌ نشٌ. ارٍم گریٌ کردم نی دٍنو چ
ٌ طَر تَنستو این جا بخَابو؟  حرفا بٌ قلبش زخو نی زنٌ، اخٌ نن کی خَابو بردى بَد؟ چ

 ...یٌ عقرب سیاى! باالخرى دیدنش. نقاشی رٍی اٍن بَم رٍ دیدم. یاد خَابو افتادم

تعجب کردم، اخٌ عقرب سیاى چٌ لذت ٍ زیبایی داشت کٌ پدرم ٍ خَدم این قدر از 
 !دیدنش لذت بردیو؟

سرم رٍ تکَن دادم ٍ رفتو سهت پنجرى، بٌ يَایی کٌ ير لحظٌ تاریک تر نیشد نگاى 
ٌ قدر خَابیدم  !کردم، چ

 .نن باید اٍن جای نخفی رٍ پیدا کنو! خدایا کهکو کن
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*** 

*** 

 (یاشا)

! دیگٌ خَنسرد بَدن تا چٌ حد؟ ناصر لعنتی. عرق رٍ از صَرت قرنز از خشهو پاک کردم
 .قسو نی خَرم خَدم نابَدت نی کنو

اگٌ پریسا بتَنٌ . چًار رٍز ٍقت داریو...چًار رٍز. بٌ فضای نیهٌ تاریک سالن نگاى کردم
نطهئنو . اٍن جا رٍ پیدا کنٌ خیلی خَب نیشٌ، دیگٌ نیازی نیست کاری انجام بدیو

ٌ ی حرفا رٍ شنیدى؛ شاید پیگیر این نَضَع بشن  .سعید يه

*** 

ردى يای کهرنگ . ساعت دى صبح رٍز بعد؛ فقط ٍاسٌ بردن صبحانٌ تَنستو ببینهش
کاش این دٍربینا نبَدن ٍ نی تَنستو بغلش کنو، این دختر . اشک رٍی صَرتش بَد

دٍبارى اٍن ٍجدان لعنتی، يهَن  کٌ ندام بٌ نن ...شجاع ٍ ترسَ رٍ بغلو کنو؛ ٍلی
 :نی گفت

تَ با ! این دست آغشتٌ بٌ خَن رٍ بٌ تن پاک این دختر نزن، حیفٌ! بًش دست نزن"
ٌ ی ٍحشیت، بٌ درد این دختر نهی خَری  "!بًش نزدیک نشَ. این رٍحی

ٌ قدر سعی نی کنو تا بًش فکر نکنو، نزدیکش نرم، نهیشٌ؛  حس این رٍزام يهینٌ، ير چ
 !شاید بًترى سرکَب کنو این حس شیرین رٍ

 .با صدای فرخ گَشو عین رادار فعال شد

حاال کٌ کیَنرث نیست؛ باید یکی براش . انرٍز يهایَن ٍ پسرش نیان این جا -
 !براشَن کو نذار. جایگزین کنو
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 :ناصر چرب زبَن گفت

 !چشو فرخ خان، شها فقط انر کن-

این پیر نرد عانل خیلی از اعتیاد جَانای ایران بَد، . بٌ يیکل خهیدى اش نگاى کردم
نردک سن حضرت نَح رٍ داشت؛ ٍلی يو چنان پابرجا بَد تا بتَنٌ يو چنان تخریب 

 !کنٌ

 :یاد حرف دیرٍزش افتادم

! بذار کارنَن با این پدر ٍ دختر تهَم شٌ، اٍن ٍقت بًت یاد نی دم، خیلی چیزا رٍ -
 .نی شی زیر دست خَدم

حاال نتَجٌ شدم کٌ . چشهای سرخ ٍ خشهگین ناصر از حسادت ٍاقعا لذت داشت! يٌ
اکحر قتل يا ! اٍن بی رحهی يا از چی نشئت نی گیرى؛ از ٍز ٍز کردن ناصر پشت گَش فرخ

این پیرنرد تنًا یک نغز نتفکر بَد کٌ باندش رٍ . رٍ ناصر دستَرشَن رٍ نی داد، نٌ فرخ
از پلیس يا دٍر نگٌ نی داشت ٍ با نبَغش باعخ پیشرفتش تَی این کار شدى بَد ٍ 

ٌ يا ٍ شراکت با يو نَعاش بَد  صرفا تنًا کارش، بستن قرار داد ٍ دستَر حرکت نحهَل
ٌ ی چیزيا رٍ بٌ ناصر سپردى بَد  .ٍ بقی

ٌ ی طاسش نگاى کردم، از بس بیرٍن نرفتٌ بَد عین نیت پَستش سفید  دٍبارى بٌ کل
ٌ گرانٌ گفت. بَد  :ناصر باز يو ٍسَس

نی دٍنو از . اق فرخ بذار کهی بترسَنهش، اگٌ بترسٌ اٍن نغز کَچیکش کار نی افتٌ-
 !چی نی ترسٌ

فرخ . باالخرى خَدم اٍن خر خرى اش رٍ نی جَم. با چشهام رد گلَی اٍن نرتیکٌ رٍ گرفتو
 :عصبی گفت
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ٌ ام نتنفرم؟ تَ يو کٌ يیچی بٌ جز ! ساکت شَ- چند بار بگو از کحیف کاری تَی خَن
ٌ ست. ٍست رٍ نهی فًهی*ى با تًدید لفظی يو نغزش بٌ کار نی افتٌ؛ ! اٍن یٌ دختر بچ

 .پس دیگٌ حرفی نهی نَنٌ

فرخ سرش رٍ باال اٍرد ٍ نن رٍ . باز يو نعرفت این پیرنرد بیشتر از اٍن حیٍَن بَد
 .نگاى کرد کٌ داشت خَنو خَن رٍ نی خَرد

 :رٍ بٌ ناصر گفت

اٍن نحافظ رٍ ٍاسٌ یکی نحل تَ گذاشتو؛ ٍگرنٌ دخترى از يیچ سَراخی نهی تَنٌ فرار -
 .کنٌ

فرخ يو رٍزنانٌ رٍ باز کرد ٍ . ناصر عصبی از جا بلند شد ٍ بٌ سهت خرٍجی رفت
 .نشغَل نطالعٌ شد

ٌ ام چشو داشت؛ انا رٍزای اخرشٌ ! احساس بی غیرتی نی کردم؛ چَن یٌ گرگ بٌ پرٍان
ٌ قدر کٌ خَاست از دٍر زٍزى بکشٌ باالخرى دستو بٌ گلَش بند . فعال نی ذارم ير چ

 !نی شٌ

**** 

دلو برای دیدن اٍن چشهای . تهام حَاسو گَش شدى بَد تا بلکٌ صدایی ازش بشنَم
سرم . آبی يهیشٌ طَفانی ٍ پَست رنگ پریدى اش تَی این چند ساعت تنگ شدى بَد

 .رٍ بٌ در چَبی اتاق تکیٌ دادم، چشهام رٍ کهی بستو

ٌ قدر بی نالحظٌ بَد کٌ تا . صدای جیر جیر تخت یعنی از خَاب بلند شدى لبخند زدم، چ
 !تا این جا شانس با نا یار بَدى. این ساعت این طَری خَابیدى

 :با صدای خدنتکار چشهام رٍ باز کردم
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 .بفرنایید-

 .پس يهایَن ٍ پسِر دخترنهاش اٍندن

*** 

 (پریسا)

کارم شدى بَد، نحَ شدن تَی این در ٍ دیَاريای کرنی رنگ اتاق کٌ با ٍجَد ٍسایل 
 .گرٍن قیهت باز يو نخَف بَد

 !بابا کجا نهکنٌ اٍن ندارک رٍ قایو کردى باشٌ؟! چیزی بٌ فکرم نهی رسٌ، يیچی

باز يو خد ارٍ شکر اٍن . از رٍی تخت بلند شدم ٍ سرم رٍ تَی دستام گرفتو ٍ قدم زدم
چیزی کٌ نن فکر نی کردم اتفاق نیافتاد ٍ فقط از نن نی خَاستن کٌ نکان اٍن اسناد رٍ 

 .پیدا کنو

اٍن نرد نیانسال يو ير چند ساعت یٌ بار نیاد کٌ ببینٌ پیداش کردم یا نٌ ٍ ندام 
 .تًدید نی کنٌ کٌ فرصتو کهٌ

 !خدایا

ٌ ی پایین سرٍصدا نی اٍند؛ انا بٌ خاطر . نٌ نیشٌ حرفی زد نٌ نیشٌ بیرٍن رفت از طبق
نیو ساعت گذشت ٍ نن يو چنان . دٍربینا حتی نهی تَنو از سَراخ کلید نگايی بندازم

 .فکر نی کردم

دستش رٍ از رٍی . با باز شدن ناگًانی در ٍ داخل شدن یٌ فرد اشنا یٌ لحظٌ خشکو زد
 .دستگیرى برداشت ٍ نستقیو بٌ سهت تخت اٍند کٌ رٍش نشستٌ بَدم
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! صَرتش پر از تعجب بَد، ننو يهین طَر. نَيای بلند، چشهای قًَى ای، پَست رٍشن
 این جا؟! رانین؟

 .اٍند ٍ کنار تخت جلَی پام زانَ زد

ٌ طَر- ٌ طَر شد کٌ کارت بٌ این جا کشیدى؟ عهَ .....پریسا؟ حالت خَبٌ؟ چ چ
 !نن نتاسفو...کیَنرث

سرم ! با چشهایی اشکی سرم رٍ پایین انداختو، یاداٍری نرگ پدرم سخت ٍ دردناک بَد
 چرا ير نانحرنی کٌ از راى نی رسید بًو دست نیزد؟! رٍ با دستش باال اٍرد، بدم اٍند

. یاشا با صَرت ظايرا خَنسرد داخل شد. ارٍم سرم رٍ از تَی دستش بیرٍن کشیدم
 :رانین يو چنان خیرى بٌ نن ادانٌ داد. نگايش کردم؛ انا سریع نگايو رٍ دزدیو

 .نن بی خبر بَدم؛ ٍگرنٌ نی آٍردنت پیش خَدم! شرنندى ام -

 :با عصبانیت گفت. نگايش بٌ یاشا کٌ افتاد با صَرت پر از کینٌ نقابلش ایستاد

 !خائن بی بتٌ! این بَد ٍفاداریت؟-

 !آتیش گرفتو، اٍن چی نی گفت این ٍسط؟ اٍن يو بٌ یاشای نن

یًَ از چشهای خَنسرد ٍ بی اعتنای یاشا چشو گرفت ٍ اٍند سهت نن، دستو رٍ کٌ 
این قدر شَکٌ بَدم کٌ فقط نگاى . رٍی پام بَد گرفت ٍ نن رٍ بایٌ تکَن از جا بلند کرد

 .نی کردم

رانین دين باز کرد ٍ با صَرت ٍ چشهای جدی ٍ لحن . صَرت یاشا باالخرى رنگ باخت
 :نسبتا خشن گفت

 .با خَدم نی برنت، نهی ذارم این جا پیش این کفتار پیر بهَنی-
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نن رٍ چند قدم دنبال خَدش . بٌ سهت چپ کٌ در بَد قدم برداشت، ينَز شَکٌ بَدم
کشَند کٌ یاشا نقابل يردٍنَن ایستاد، با صَرتی کٌ خشو رٍ نیشد از ابرٍيای گرى 

 :جدی ٍ خشک گفت. خَردى ٍ لب يای قفل شدى رٍی  يو فًهید

شها این اجازى رٍ نداری؛ پس تا شر نشدى دست این دختر رٍ ٍل کن ٍ از اتاق برٍ -
 !بیرٍن

نٌ تکَن نی خَردم، نٌ حرف . نن انگار چسب یک دٍ سٌ بٌ اندام يای بدنو زدى بَدن
 .صَرت غیر ننطقی ارنین در يو شد. نی زدم

 تَ کی باشی کٌ بٌ نن بگی چیکار کنو چیکار نکنو؟! يَی-

ٌ ای بٌ سهت یاشا رفت يو چنان با خَنسردی بٌ . دستو رٍ ٍل کرد ٍ خَدش قدم دیگ
 :رانین صداش باالتر رفت. رانین نگاى نی کرد

 !تَ فقط یٌ نحافظ خائن پاپتی يستی-

ٌ ای جلَ . با استرس بٌ جدلشَن نگاى نی کردم ٍ نچ دستو رٍ نی نالیدم رانین قدم دیگ
 :رفت ٍ با صدای بلندتری بٌ یاشا کٌ دیگٌ داشت از خَنسردی خارج نی شد گفت

 !تَ کی باشی کٌ بٌ پسر يهایَن خان بگی چیکار کنو چیکار نکنو؟-

دستو رٍ جلَ . يهین جهلٌ رٍ کٌ گفت نشتی بٌ صَرت یاشا فرٍ اٍند، کهی عقب رفت
یاشا سرش رٍ بٌ سهت . دينو گذاشتو ٍ چشهام رٍ بٌ خَن زالل کنار لبش دٍختو

 .رانین چرخَند ٍ با خشهی کٌ يرلحظٌ باال نی رفت نگايش کرد

 چیکار کنو؟

قدنی بلند بٌ سهتش برداشت ٍ نشت دٍنش رٍ . رانین انگار از نگاى یاشا جری تر شد
 !باال برد؛ انا ٍقتی فرٍد اٍند تَی دستای یاشا قفل شد
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رانین با . نی دٍنستو االن گندش در نیاد. نطهئنو کٌ صدای استخَنای رانین رٍ شنیدم
ٌ يای سبز کٌ دیگٌ خَنسرد نبَد دیدم کٌ ! حرص ٍ درد بٌ یاشا نگاى کرد، بٌ اٍن تیل

 .دست ازاد یاشا نشت شد، ترسیدم

دستو رٍ رٍی ساعد قفل شدى ی يردٍ گذاشتو ٍ سعی . تخت ٍ دٍر زدم ٍ رفتو کنارشَن
 .کردم جداشَن کنو

 !بسٌ، تَ رٍ خدا دعَا نکنین-

 :رانین سریع نگايو کرد ٍ گفت! انبساط عضالت ير دٍ رٍ حس نی کردم، بیشتر یاشا رٍ

 !نی خَای بگی دلت ٍاسٌ این نی سَزى؟ ٍاسٌ این خائن؟-

 :با صدای لرزٍن گفتو

 .بیفتٌ....نٌ نهی خَام اتفاقی برات-

در عَض حس کردم دستای یاشا کهی . حالت صَرتش عَض شد. یًَ رنگش رٍ باخت
 !داغ شد، چٌ خَب بَد کٌ دستو دستش رٍ لهس کرد

 .تنًا نانحرنی بَد کٌ نحرنو بَد

 چطَنٌ این جا رٍ گذاشتین رٍی سرتَن؟-

برای اٍلین بار از حضَر بٌ ! بٌ چًارچَب در نگاى کردیو، يهَن نرد نیانسال بی اعصاب
ٌ ی یاشا خَدش رٍ رد . نَقعش خَش حال شدم رانین سریع دستو رٍ گرفت ٍ از شَن

 :کرد ٍ گفت

 .نی خَام این دختر رٍ از این جا ببرم-
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این نخَد آش دیگٌ چی . ای کاش جلَی یاشا رٍ نهی گرفتو تا دستش رٍ ُخرد نی کرد
نی گفت؟ نن کٌ کال باياش چًار کلهٌ حرف زدى بَدم؛ پس چرا این قدر ٍاسٌ نن 

 !دلسَزی نی کنٌ؟

ٌ ی نا کرد بعد رٍ بٌ رانین گفت  :نرد اٍند سهت نَن ٍ نگايی بٌ سر ٍ ٍضع ير س

بعد از اٍن نی تَنی . شرنندى رانین جَن؛ انا این دختر تا سٌ رٍز دیگٌ نًهَن ناست-
 .بیای ٍ از فرخ خان تحَیلش بگیری

 ...ٍلی ناصر خان-

 !پس اسهش ناصر بَد

اگٌ نی تَنی از پسش بربیای کٌ بسو . این حرف نن نیست، حرف اقا فرخٌ! گفتو کٌ -
 !اهلل

نن فقط حَاسو بٌ اٍن نادى ی قرنز گَشٌ لب یاشا ٍ زنردياش بَد، . نهی دٍنو چی شد
 !با یٌ حالت دلخَر؛ شاید يو نگران. اٍنو نگايش بٌ نن

بٌ رانین نگاى . دیدم دستو ريا شد. از فرصت استفادى کردم ٍ یٌ دل سیر نگايش کردم
 :کردم کٌ نَيای بلندش رٍ کالفٌ کنار زد ٍ گفت

 !خیل خب-

 :برگشت سهت نن ٍ گفت

 .قَل نی دم بعد سٌ رٍز بیارنت پیش خَدم، یکو تحهل کن-
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ٌ ش یٌ بار نالقاتش کردم. نهی دٍنو قصدش از این کاريا چی بَد کهی نگايو . نن کٌ يه
ٌ ی لب یاشا . کرد ٍ بعد سریع از اتاق بیرٍن رفت ناصر با یٌ پَزخند نگايی بٌ زخو گَش

 :انداخت ٍ با اشارى ی دست رٍ بٌ صَرت یاشا گفت

 .خَدت رٍ جهع ٍ جَر کن ٍ بٌ کارت برس -

نگاى یاشا کهی خیرى ی دیَار بَد، بعد چشای عصبیش رٍ بٌ . بعد از اتاق بیرٍن رفت
 :ارٍم طَری در حد زنزنٌ گفت. صَرتو دٍخت

زٍدتر . اگٌ نی دٍنستو این قدر خاطرخَاى داری صد سال سیاى راضی نهی شدم کٌ بیای-
 !اٍن قبرستَن رٍ پیدا کن

 .این رٍ گفت ٍ چرخید سهت در، نن رٍ پر از بغض کرد ٍ رفت

تقصیر نن چیٌ این ٍسط کٌ رانین نقش ادنای نگران رٍ بازی کرد؟ با سرخَردگی رٍی 
 .تخت سفید پَش دراز کشیدم ٍ پايام رٍ تَ شکهو جهع کردم

ٌ ی لبش، از اٍن چشهای خشهگین دلو گرفت خب . از ناراحتی یاشا، از اٍن یاقَت گَش
لعنت بٌ این . اٍن نشتو بٌ خاطر نن خَرد. اٍنو دارى بیشتر از کپنش تحهل نی کنٌ

 .کاش تهَم بشٌ! اٍضاع

رفتو تَی فکر، تهام خاطرات رٍ زیر ٍ رٍ کردم؛ از . بعد از خَردن نايار کٌ نحل زير بَد
 !قدیو بٌ جدید، از جدید بٌ قدیو

باید اٍن ندارک رٍ پیدا . دست بٌ کهر طَل اتاق رٍ نی اٍندم ٍ نی رفتو، دستام سرد بَد
 .اعصابو ُخرد شدى بَد! کنو

 !نگاى يای سرد یاشا از یٌ طرف، فشاريای ناصر ٍ فرخ، این جَ اسارت لعنتی

 .ایستادم ٍ با کف دستام رٍی چشام فشار اٍردم تا کٌ درد سرم کو شٌ کٌ یًَ در باز شد
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نَيای کو پشت ٍ ریش زبرش، اٍلین . ناصر با پیرين البالَیی جلَی در ظاير شد
کهی عقب . در باز بَد، چند قدم اٍند جلَ ٍ نقابلو ایستاد. چیزیاییٌ کٌ بٌ چشو نیاد

 .رفتو

 خب چی شد؟ نی گی یا نٌ؟-

 .سعی کردم خَنسرد باشو

 !نهی دٍنو...ينَز-

 :عصبی شد ٍ گفت

ٌ ی پَکت نیست؛ نحل اٍن یٌ - یا نی دٍنی ٍ درٍغ نیگی، یا نحل پدرت عقل تَی کل
 !نارنَلک زیر آب زنی

یادم رفت کجام ٍ این ! بًو برخَرد، خیلی! یًَ گرنو شد، داشت بٌ پدرم نن بد نی گفت
 :یٌ قدم رفتو جلَ ٍ تَ صَرتش داد زدم. کیٌ

 !خَک کحیف، ببند دينت رٍ! تَ غلط نی کنی بٌ پدرم تَيین کنی-

با گریٌ خَدم رٍ کهی . فقط فًهیدم کٌ با یٌ صدای ٍحشتناک پرت شدم رٍی زنین
ٌ اش با نفرت نگاى کردم با . گَشٌ لب ٍ لپو اتیش گرفتٌ بَد. جهع کردم ٍ بٌ يیکل کری

 :عصبانیت داد زد

از نادر زادى نشدى کٌ کسی تَی رٍم ٍایسٌ، اٍن نًلتی يو ! زادى* ادنت نی کنو حرٍم-
 .کٌ بًت دادم از يهین االن تهَنٌ

دیدم کٌ با خشَنت اٍند سهتو ٍ بازم رٍ تَی دستش چلَند ٍ از رٍی زنین بلندم کرد ٍ 
 .بٌ سهت در رفت
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ٌ يای فلزی طالیی خَنٌ پایین برد. يهین کٌ از در رد شد یاشا رٍ ندیدم . نن رٍ از پل
تَی سالن کهی تقال کردم ٍ بٌ دنبال یاشا . صدای پارى شدن استین نانتَم رٍ شنیدم

نٌ ٍاسٌ کهک؛ فقط ٍاسٌ این کٌ حتی ٍاسٌ اخرین بار . چشو چرخَندم؛ انا نبَد
 !ببینهش

 .زى*راى بیفت ير-

انگار داشت سهت خرٍجی . دیگٌ نقاٍنتو شکست ٍ نن رٍ دنبال خَدش کشَند
با گریٌ . نحافظا با چشهای گرد شدى نگاى نَن نی کردن. نی رفت، دیگٌ یاشا رٍ ندیدم

 :تَی ذينو ندام نی گفتو

 !خدایا کهک-

 !گریٌ نی کردم؛ ٍلی التهاس نٌ

آخر غرٍب بَد ٍ . تَ رايرٍ در رٍ با لگد باز کرد ٍ بی رحهانٌ نن رٍ دنبال خَدش کشید
 .آسهَن نیهٌ تاریک شدى بَد ٍ يهین نن رٍ بیشتر نی ترسَند

ٌ ای بَد نهکن . رسیدیو بٌ حیاط بزرگی کٌ شبیٌ یٌ پارک چًار تیکٌ بَد اگٌ ير ٍقت دیگ
 !بَد از دیدن این پارک لذت نی بردم؛ انا االن نٌ

ٌ يای سفیدی کٌ ازش پایین نی اٍندیو نگاى کردم، یٌ سکندری خَردم  ترسیدى بٌ پل
 .رٍی زنین کٌ با شن ٍ سنگ ریزى ُپر شدى بَد

در . رايش رٍ از اٍن باغ سرسبز کج کرد ٍ بٌ سهت یٌ جای نخَف پشت خَنٌ رفت
 :با صدایی کٌ خشن بَد گفت. ٍاقع داشت خَنٌ رٍ دٍر نی زد

 !آدنت نی کنو، پدرت رٍ در نیارم-
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استخَان يای لًیدى ی دستو درد گرفتٌ بَد، ! خدا بٌ دادم برس. يق يقو بیشتر شد
یٌ بالکن بزرگ پشت . يیچ پَششی رٍی سرم نبَد ٍ رٍسریو تَ رايرٍ جانَند

 .ساختهَن بَد با کلی پنجرى

با پرت شدنو سهت زنین کٌ پر از سنگ ریزى يای تیز ٍ نانتقارن بَد از درد دندٍنو رٍ 
ٌ ی سگ رٍ نقابل خَدم دیدم. بًو فشار دادم  .يهین کٌ چشو باز کردم چًارتا لَن

ٌ يا بر نهی داشتو با بدنی لرزٍن نیو خیز شدم، صدای  يهَن طَر کٌ چشو از اٍن لَن
 :با حرص گفت. قدم ياش رٍ رٍی سنگ ریزى يا شنیدم

 .ٍاسٌ نن قد علو نی کنی؟ ٍاسٌ نن زبَن در نیاری؟ حاال نشَنت نی دم-

حتی جرئت کنار زدن نَيام کٌ تَی چشهو . با نفرت ٍ ترس نگاش کردم ٍ چیزی نگفتو
 .رفتٌ بَد رٍ نداشتو

ٌ يا برگردٍندم. یًَ سَت زد با چیزی کٌ دیدم از ترس . با این حرکتش رٍم رٍ سهت لَن
 .بدنو رٍ رٍی کف دستام کٌ رٍ زنین بَد خَدم رٍ عقب کشیدم

چًارتا سگ سیاى، گَش يایی کٌ نحل شاخ نَک تیز ٍ دراز بَد، دندٍنایی کٌ از بس بلند 
 .بَد از کنار لبشَن بیرٍن زدى بَد ٍ چشهای قرنزی کٌ فقط بٌ نن خیرى شدى بَدن

. گلَلٌ گلَلٌ اشک نی ریختو. گردنو رٍ بٌ سختی باال گرفتو ٍ بٌ ناصر نگاى کردم
 :نتَنستو، کو آٍردم ٍ نالیدم

 .نی کنو...خَايش ....نٌ-

 .با یٌ پَزخند ترسناک عقب عقب رفت

*** 
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 (راٍی)

ٌ ای سر لج افتادى بَد ذرى ایی بٌ آن . پَزخندش ير لحظٌ عهیق تر نی شد، يو چَن بچ
 .صَرت نعصَِم رنگ پریدى رحو نکرد

 !تیکٌ پارى اش کنید-

ٌ ی چًار سگ کٌ . با فریادش ير چًار سگ سهتش حهلٌ ٍر شدند در چشهان ابیش جح
بٌ خَد اند ٍ جیغ بلندی سر داد، ان چنان از . ير لحظٌ نزدیک تر نی شدند، نهایان بَد

 .ترس جیغ کشید کٌ حنجرى اش تیر کشید

*** 

 !سهت ان دریای يهیشٌ طَفانی... بٌ سهت صدا، بٌ. نی دٍید

ٍقتی از اتاق دٍربین يا کٌ بٌ دستَر نحافظ رفتٌ بَد . نتَانست، دیگر تحهل نیاٍرد
ٌ يا بیرٍن رفت ٍ با  ٌ اش شدى بَد، حیران از پل بیرٍن آند ٍ نتَجٌ جای خالی پرٍان

 .شنیدن صدای جیغ با تهام تَانش دٍید

يهین کٌ ساختهان را دٍر زد با دیدن . سفیدی چشهش ازخشو یاقَتی رنگ شدى بَد
ٌ ای نکخ نکرد  .چًار سگ کٌ بٌ سهت دختر نحبَبش نی اندند لحظ

ناصر با لذت بٌ ننظرى ی ترسیدى ی دختر نگاى نی کرد ٍ بٌ قدرت خَدش نی بالید کٌ با 
ٌ ای نحکو ٍ ٍرزیدى بٌ کتفش اش، از پًلَ بٌ زنین خَرد  .برخَرد نحکو شان

 !اصال گَر پدر انتقام، گَر پدر فرخ، گَر پدر این نقشٌ

ٌ ی شلَار پریسا را با دندان يایش گرفت ٍ کشید، طَری کٌ دختر  یکی از سگ يا پاچ
رٍی زنین کشیدى شد ٍ يو زنان جیغ کشید؛ انا نیان جیغش صدای عزیزترین َکسش 

 :راشنید
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 !پریسا-

انیدٍارانٌ سرش را بٌ عقب برگرداند، . انگار نَای ارانش بخش پیانَ را نی شنید
چندجانیٌ قبل این کٌ سٌ سگ دیگر بٌ اٍ برسند یاشا کتش را از تنش بیرٍن کشید ٍ 

 .کتش را بر سر دٍتا از آن يا انداخت. خَدش رابٌ ان يا رساند

ٌ ی کاری پایش  سگ يا تَقف کردند ٍ عصبی سرشان را تکان نی دادند، یاشا با دٍ ضرب
 .آن دٍسگ را گیج کرد

ٌ ی شلَارش را . پریسا انگار جرئت گرفت با پای ازادش چند ضربٌ بٌ سر سگی کٌ پاچ
ٌ ی چًارم را آن قدر نحکو زد کٌ سگ عقب کشید ٍ کهی سرش را  گرفتٌ بَد زد، ضرب

 .تکان داد

ٌ يای تیز ازقد یاشا بلند کرد،  سَنین سگ يیکلش را بلند کرد ٍ خَدش رابا پنج
ٌ يای یاشا فرٍ کرد ٍ با دندان يایش گلَیش را نشانٌ گرفت ٌ اش را در شان  .پنج

زانَش را باال . چشهانش از درد باریک شد. یاشا با يردٍ دست، گردن سگ را نگٌ داشت
ٌ ی زانَ، دندى يای سگ راُخرد ٍ خهیر کرد سگ با زٍزى ای از درد در خَد . اٍرد ٍ باضرب

 .نچالٌ شد

گریٌ کنان خَد را در اغَشش جا . پریسا از فرصت استفادى کرد ٍ بٌ سهت یاشا رفت
 .خدا نی دانست اگر بٌ دادش نهی رسید چٌ بالیی سر اندام يایش نی اند. کرد

یاشا دست يای چنگ خَردى ٍ خَنی اش را پشت کهر ٍ سر پریسا گذاشت ٍ اٍ را بٌ 
 .اندازى ی این ساعات دٍری در اغَشش فشرد زیر گَشش نجَا کرد

 !ارٍم باش، نن این جام...ارٍم -
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با صدای ناصر کٌ شبیٌ ناقَس کلیسا بَد، یاشا اخهش در يو رفت ٍ تهام حَاسش را 
 .بٌ حرکات اٍ داد؛ سپس پریسا را بٌ پشتش يدایت کرد

پس شها عاشق ٍ دلباختٌ تشریف داشتید ٍ این طَری ! خیلی خیلی جالبٌ! جالبٌ...يٌ-
 نقش بازی نی کردین؟

 :با یٌ پَزخند عصبی غرید

 !یزدان، فرید-

 .کهی بعد ير دٍ با يیکل يای تنَنندشان رسیدند

*** 

 (پریسا)

ٌ ی خَنی یاشا بٌ اٍنا نگاى نی کردم تاریکی يَا . نی خَاد چیکار کنٌ؟ با ترس از کنار شَن
 !اٍضاع رٍ نتشنج تر کردى بَد ٍ نا انتًای یٌ بن بست بَدیو، بی يیچ راى فراری

 :ناصر دست بٌ کهر ٍ چشو تَی چشو یاشا گفت

 .نهی دٍنو يدف تَن از این کار چی بَدى، نهی خَام يو بدٍنو-

بعد از این حرف دستش رٍ سهت تفنگ یکی از اٍن دٍنرد دراز کرد ٍ بٌ سهت نا 
. بٌ خاطر این کٌ یاشا يدفش بَد! یٌ لحظٌ نفسو رفت، نٌ بٌ خاطر خَدم. نشَنٌ گرفت

 :نالیدم

 .نٌ شلیک نکن، خَايش نی کنو-

 :با گریٌ ادانٌ دادم. خَاستو از پشت یاشا بیرٍن بیام؛ ٍلی نهی ذاشت

 !پیداش نی کنو...یکو بًو ٍقت بدین، بٌ خدا نی گو -
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 :یاشا شاکی گفت

 !بسٌ پریسا-

قلبو داشت نی اٍند تَی دينو، . نهی خَاست التهاس شَن کنو؛ ٍلی نن نگرانش بَدم
 :ناصر اسلحٌ رٍ بٌ سهت قلب یاشا گرفت ٍ زیر لب گفت

 !برٍ بٌ درک-

 :با فریاد گفتو. نی خَاست شلیک کنٌ، چشهام رٍ بستو

 !نٌ-

 .ٍ بعد جیغ زدم

 !کافیٌ-

ٌ ی نگاى يا بٌ سهت بالکن افتاد کٌ فرخ فاخرانٌ رٍش . یٌ لحظٌ زنان نتَقف شد يه
این رٍ از عصای دستش ٍ صداش تشخیص دادم؛ چَن يَا تقریبا تاریک . ایستادى بَد

 .بَد

ناصر کٌ . کَتاى نگايو کرد ٍ بعد نگايش رٍ داد بٌ فرخ. یاشا رٍش رٍ سهت نن گرفت
 :شاکی شدى بَد گفت

 ...نی! اینا دٍرنَن زدن...این..اق فرخ-

ٌ ی سکَت باال برد ٍ با ارانش گفت  :فرخ دستش رٍ بٌ نشان

 .نی دٍنو-

 :ناصر با بی اعصابی گفت
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 .اجازى بدى يهین جا ِخفت شَن کنو-

 :بٌ فرخ زل زدى بَد، اٍنو بٌ یاشا تا این کٌ فرخ گفت. یاشا ساکت بَد

 .يردٍشَن رٍ بیارین تَ-

ناصر يو با . یکی از نحافظا از پشت ٍ دیگری از جلَ نا رٍ بٌ داخل يدایت کردن
ارٍم کهی . نن بازٍی یاشا رٍ چسبیدى بَدم ٍ ٍلش نهی کردم. عصبانیت زٍدتر از نا رفت

 :بٌ سهتو خو شد ٍ گفت

ٌ ت نهی افتٌ، قَل نی دم! نترس -  .اتفاقی ٍاس

نی خَاستو بگو نن نگران تَام؛ ٍلی نگفتو ٍ بٌ خدا . با نگرانی بٌ نیو رخش نگاى کردم
 .تَکل کردم

. در سالن رٍ کٌ باز کردن نَر چراغ ٍ لَستريای گرٍن قیهت کهی از حیاط رٍ رٍشن کرد
دیدم کٌ فرخ رٍی صندلی گرٍن . داخل شدیو، نَر زرد سالن چشهام رٍ اذیت نی کرد

 .قیهیت رٍ بٌ نا ٍ ناصر پشت بٌ اٍن سرپا ایستادى بَد، دٍتا بادیگارد يو کنارشَن

صدای پیر فرخ تَی سالن . با استرس چشهام رٍ رٍی حرکات صَرت شَن نی چرخَندم
 :پیچید

 !پس شها جاسَس پلیس يایین، جالبٌ-

 :یاشا سریع ٍ با عصبانیت گفت

اٍنا اگٌ تا حاال تَ رٍ گیر ننداختن از این . برای نابَد کردن تَ نیازی بٌ پلیس يا نداریو -
 !این رٍ نطهئن باش. بٌ بعدش يو نهی تَنن؛ ٍلی نن خَدم این کار رٍ نی کنو
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یاشا داشت رٍی يهکاری کردن نَن با پلیس يا سرپَش نی ذاشت، داشت این رٍ 
 :فرخ پَزخندی بٌ یاشا زد. نخفی نی کرد

اٍن يو خــ . نحل پدر تَ دخترجَن! حکو ادنایی کٌ بٌ نن خــ ـیانـت کنن نرگٌ -
االن خو دارى بٌ ! ـیانـت کرد ٍ سزاش رٍ دید ٍ حاال با کلی ندرک از نن رفت اٍن دنیا

ریش نن نی خندى، نهی دٍنو تَ کی يستی پسر؛ فقط نی دٍنو کٌ اٍن ندارک برام 
اگٌ گفتین کٌ گفتین، . نًهن ٍ اٍن نًلت پنج رٍزى رٍ بٌ يهین انشب ختو نی کنو

 !اگرم نٌ يهین انشب يردٍتَن رٍ نی فرستو جًنو

 چی کار کنو؟. کالنش جدی بَد، اینا یعنی يهٌ چی بٌ نن بستگی دارى

ٌ م گرفت ٍ بازٍی یاشا رٍ فشردم یاشا دستش رٍ رٍی دستو گذاشت ٍ . از استیصال گری
 :با خَنسردی گفت

این دختر اگٌ بهیرى دیگٌ عهرا دستت بٌ اٍن ندارک ! بًترى نراقب تصهیهت باشی فرخ-
 .برسٌ

اٍن گردن کلفت با نَيای بَر . فرخ اخهی کرد ٍ بٌ یکی از نحافظ يای کنارش اشارى کرد
نقابل یاشا ایستاد، يردٍ بٌ يو نگاى . کَتاى اٍند سهت نَن، بٌ حرکاتش زل زدم

جیغ زدم ٍ بٌ جسو دٍال . نی کردن تا این کٌ اٍن نرد نشت نحکهی بٌ شکو یاشا زد
 .شدى ی یاشا نگاى کردم، اٍن عَضی نجال نداد ٍ با لگد یاشا رٍ بٌ عقب يَل داد

 .با گریٌ رفتو سهت يهَن نردک عَضی ٍ با نشت کَبیدم بٌ شَنٌ ٍ پًلَش

 !ٍلش کن عَضی-

یاشا رٍی زنین افتادى بَد، سعی کرد بلند بشٌ کٌ یکی دیگٌ از نحافظا . گریٌ نی کردم
ٌ ی یاشا  کٌ کنار در بَد نذاشت ٍ با لگد نحکهی بٌ شکهش ٍ گذاشتن پاش رٍی سین
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با گریٌ دٍیدم طرفش کٌ اٍن لنديَر بَر بازٍم رٍ . اٍن رٍ خَابیدى رٍی زنین نگٌ داشت
 .گرفت ٍ نذاشت، بعد نن رٍ چرخَند سهت فرخ

 .ناصر حسابی کیفَر بَد. فرخ از صندلیش بلند شد

 شاید با دیدن نرگ ذرى ذرى ی دٍستت نغزت بٌ کار افتادى باشٌ، نٌ؟...خب-

 .ٍاقعا نهی دٍنستو چی بگو. يهَن طَر کٌ اشکو نی ریخت سکَت کردم

ٌ شَن . دیدم کٌ فرخ دٍبارى بٌ نحافظا اشارى کرد با ٍحشت برگشتو پشت، دیدم کٌ يه
 .زدن تنًا کسی کٌ برام نَندى بَد! رفتن سهت یاشا ٍ شرٍع کردن بٌ زدن

تهام . ير چًار نفر با لگد بٌ جَن یاشای نن افتادن، پیراين خَنیش خَنی تر شد
با يق يق دٍیدم سهتش کٌ . صَرتش خَنی بَد، چشهای قشنگش رٍ از درد بستٌ بَد

تقال نی کردم، فحششَن نی دادم، دست . باز اٍن لنديَر نذاشت ٍ با دست نانعو شد
 .چنان اسهش رٍ از درٍن صدا زدم کٌ حس کردم تنو لرزید. اخرم بٌ خدا پناى بردم

 !نیَن اشک، صَرت خَنی یاشا رٍ نی دیدم کٌ از درد خفیف نالٌ نی کرد

ٌ ی قدیهی  چشهو رٍ بستو تا نبینو این صحنٌ رٍ ٍلی نهی دٍنو چی شد کٌ تصَیر خَن
ٌ ی قدیهی کٌ از تَلدم تا سیزدى سالگیو اٍن جا . پدرم جلَی چشهام نقش بست خَن

ٌ ی قدیهی پر از خاطرات  !بَدیو، یٌ خَن

 :سریع برگشتو سهت فرخ ٍ داد زدم

 .بگَ تهَنش کنن! فًهیدم، پیداش کردم-

ٌ ی نحافظا کنار ایستادن با دیدن سر . فرخ دستای چرٍکش رٍ باال برد، با این حرکت يه
 .ٍ رٍی خَنی یاشا دلو يزار تیکٌ شد
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 خب؟-

 :با صدای پر از لرزشو گفتو

ٌ ی قدیو نَن، جنَب تًران-  !خَن

ٌ ی بلندی کشید ٍ رٍش رٍ سهت دیگٌ برد فرخ با چشهای باریک شدى نگام . ناصر ي
 :کرد ٍ گفت

ٌ ی قدیهی چٌ اننیت ٍ نخفیگايی نی تَنٌ داشتٌ باشٌ؟-  نطهئنی؟ یٌ خَن

 :با اخو يایی کٌ پر از نفرت بَد گفتو

يهین کٌ شها از ٍجَد این خَنٌ بی اطالع بَدین خَدش کفایت نی کنٌ؛ در ضهن اٍن -
 !جا یٌ جای نخفی يو دارى

از فرصت استفادى کردم ٍ دٍیدم سهت یاشا، . سرش رٍ تکَن داد ٍ برگشت پیش ناصر
اخهاش این بار از درد تَی يو . چشهاش رٍ باز کرد. کنار بدن کَفتٌ ٍ زخهیش زانَ زدم

 .از لب ٍ بینیش خَن نی اٍند. رفتٌ بَد

ارٍم با صدایی کٌ خش دار شدى بَد . سرش رٍ با دستام رٍی پام گذاشتو ٍ بغل کردم
 :گفتو

ٌ ش تقصیر نن بَد-  .نعذرت نی خَام، يه

. یٌ دستش رٍ رٍی زنین گذاشت ٍ فشار داد تا کهی بلند شٌ. لبخند نحَ ٍ دردناکی زد
ٌ اش رٍ تَی بغل خَدم نگٌ داشتو حاال صَرتش تَی . نشست، نن يهین طَر شَن

 :بٌ سیالب چشهام نگاى کرد ٍ گفت. چندسانتی صَرت نن بَد

 !گریٌ نکن، يیچی تقصیر تَ نیست-
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. سعی نی کردم جلَی این اشک رٍ بگیرم؛ انا نهی شد. لب پاینو رٍ بٌ دندٍن گرفتو
 :آرٍم تر گفت

ٌ ی قدیهیت نطهئنی؟-  راجع بٌ خَن

 .با یاد اٍری حرف پدرم قبل از رفتنو بٌ شهال نطهئن تر شدم

 .يفتاد درصد ارى -

 .انگشتای دستو رٍ تَی دستای بزرگش ارٍم فشرد ٍ با انگشت شصت نَازشش کرد

 .پس انشب تهَم نیشٌ -

یٌ چیزی تَش گذاشت، . این رٍ کٌ گفت دستش رٍ نحسَس برد سهت جیب نانتَم
 :زنزنٌ کرد. نتعجب نگاش کردم

 !بیرٍنش نیار -

ٌ ی باشٌ تکَن دادم  :فرخ گفت. سرم رٍ بٌ نشَن

انشب نا رٍ نی بری بٌ اٍن خَنٌ؛ فقط انیدٍارم کٌ انتخابت درست بَدى ! خیل خب-
 .باشٌ

این رٍ کٌ گفت یٌ بادیگارد بازٍی کبَد شدى ام رٍ نحکو گرفت ٍ کشید ٍ نن رٍ از یاشا 
ٌ ی . دٍنفرشَنو رفتن سراغ یاشا. دٍر کرد از زنین بلندش کردن ٍ بٌ سهت رايرٍی طبق

 :با نگرانی نگايش کردم، فرخ رٍ بٌ ناصر گفت. پایین بردن

 .چند نفر رٍ بردار ٍ با این دختر برین ندارک رٍ پیدا کنین-

ٌ اش گذاشت ٍ سرش رٍ خو کرد  :ناصر عین ادنای چاپلَس دستش رٍ رٍی سین

 !چشو، يرچی شها بگین فرخ خان-
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ٌ يای عریض ٍ طالییش کٌ ٍسط سالن بَد  فرخ نیو نگاى اخهالَدی بٌ نن کرد ٍ از پل
ٌ اش نقابلو ایستاد. باال رفت دست . ناصر اٍند سهتو، دست در جیب با پَزخند کری

با اکراى ٍ . راستش رٍ از جیبش بیرٍن کشید ٍ چًار انگششتش رٍ رٍی گَنو کشید
 :دٍبارى دستش رٍ تَی جیب گذاشت ٍ گفت. نفرت سرم ٍ عقب کشیدم

ٍقتی ندارک رٍ پیدا کردم تَ رٍ نی برم یٌ جای انن، یٌ جایی کٌ فقط خَدم ٍ خَدت -
 .اٍن جا باشیو

تَی ذينو داشتو با . تنو یخ کرد، تهام نفرتو رٍ تَی چشهام ریختو ٍ نگايش کردم
 !تریلی چندین بار از رٍی سرش رد نی شدم، این قدر کٌ ازش بی زار بَدم

 :با يهَن پَزخند از کنارم گذشت ٍ سهت خرٍجی رفت ٍ گفت

 .بیارینش-

ٌ ی ناشین زل زدم، حرفای پدرم تَی اخرین دیدار یادنٌ  .بٌ شیش

ير ٍقت تَنستی بٌ اٍن جا سر بزن، اٍن جا برانَن یٌ . بابا جَن خَنٌ قبلی رٍ نفرٍختو-
ٌ ست  !گنجین

ٌ ای کٌ پدرم گفت خاطراتهَنٌ؛ انا اشتباى فکر کردم نطهئنو . فکر نی کردم ننظَر از گنجین
یٌ . زیر نَزاییک تَی اتاق پدرم، يهَن نخفیگاى خَنَادگی نَن ندارک رٍ نخفی کردى

 !حسی بًو نی گٌ يهَن جاست

ٌ طَر اٍن نَزاییک رٍ از  بچٌ کٌ بَدم باال سريردٍشَن ٍایهیستادم ٍ نی دیدم کٌ چ
 .زنین جدا نی کردن

 .خستٌ بَدم، دلو یٌ خَاب راحت نی خَاست. ايی کشیدم
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نهی دٍنو اگٌ عهَم برگردى ٍ ببینٌ نن ٍ پدرم نیستیو . تَ این یٌ ناى کلی عذاب کشیدم
 :نگايو بٌ خیابَن افتاد ٍ گفتو. چٌ حالی نی شٌ

 .برٍ راست-

 :پیچید تَی خیابان کَچیکی کٌ گفتو

 .يهین جا نگٌ دار-

ٌ ی بنفشٌ نگٌ داشت اگٌ . پیادى شدیو، قلبو بٌ تاالپ تَلَپ افتاد. ناشین رٍ کنار کَچ
 اشتباى فکر کردى باشو چی؟

یاد خاطرات نَن . با دیدن در سفید با دٍتا لَزی زرد، باز اختیار اشکام از کفو رفت
 .افتادم

 :نادر رٍ دیدم کٌ کنار در ایستادى بَد ٍ انتًای کَچٌ رٍ نگاى نی کرد ٍ با نگرانی گفت)

 .پریسا ندٍ، نی افتیا-

 (.بٌ صَرت سفید ٍ چشهای قًَى ایش نگاى کردم

يهین کٌ نزدیک در شدیو نادر ٍ بچگیای خَدم نحَ . این خاطرى يرگز از یادم نهی رفت
 :صدای کریٌ ناصر بلند شد. شدن

 این جاست؟-

 :سرم رٍ تکَن دادم کٌ رٍ بٌ یکی از اٍن دٍتا نحافظ گفت

 .برٍ در رٍ باز کن-

ٌ نَن کشید باال ٍ در رٍ از تَ باز کرد حیاط پَشیدى شدى از برگ . از دیَار سیهانی خَن
 .دٍبارى خاطرات رٍ نحل فیلو جلَی چشهو بٌ نهایش گذاشت
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 .این درختا رٍ باید از ریشٌ ٍ بن بزنو! فایدى ندارى: بابا )

 .نادر چپ چپ نگاش کرد

ٌ ش یٌ بارى داری حیاط رٍ جارٍ نی زنی! ای بابا: نادر . کیَنرث دلت نیاد؟ حاال يه
ٌ قدر غر نی زنی تَ نرد  !چ

 نی شٌ ننو جارٍ کنو؟! نانان، نانان-

 :با لبخند سرش رٍ جلَ اٍرد ٍ گفت

 (.بعد بايو خندیدیو. این تنبیًٌ باباتٌ، بذار خَدش انجام بدى! نٌ نانان جان:نادر

ٌ ی حیاط نگاى کردم. اشکو رٍ پاک کردم ٌ ی کَچیک گَش درختای انار ٍ انجیر . بٌ باغچ
 :ناصر گفت! چٌ قدر بزرگ شدى بَدن

 !دست بجهبَن دختر-

ينَز اٍن فرش قدیهی . رفتو تَی پذیرایی. با این حرف چشهو رٍ رٍی خاطرات بستو
 !قرنز ٍ صندلی چَبی راحتی پدرم اٍن جا بَد؛ با کلی گرد ٍ خاک

آب بینیو رٍ باال . حیف کٌ نهی ذاشتن یٌ دل سیر رٍشَن دست بکشو ٍ گریٌ کنو
ٌ ی کف اتاق اشارى کردم. کشیدم ٍ بٌ سهت اتاق بابا رفتو  .با انگشت بٌ نَکت کًن

 .اٍن جاست-

ناصر چشهش رٍ بٌ نن . دٍتا نحافظ نَکت رٍ جهع کردن کٌ کلی گرد ٍ خاک کرد
 :دٍخت ٍ گفت

 تَ این جا چیزی نی بینی؟ کَ پس؟-

 :گفتو
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 !یٌ چاقَ نی خَام-

رفتو ٍسط اتاق نشستو ٍ چاقَ رٍ تَی درزيای . چاقَی خَدش رٍ با بی قیدی بًو داد
 .ناصر نتعجب نگام نی کرد. کهی تکَن دادم ٍ با چاقَ بلندش کردم. نَزاییک فرٍ کردم

ٌ ی اينی افتاد چشهاش . نَزاییک دٍم رٍ يو در اٍردم يهین کٌ چشهش بٌ صندٍقچ
نفسو رٍ با ارانش بٌ بیرٍن . برق زد، سریع اٍند کنارم ٍ در صندٍق رٍ خَدش باز کرد

 .با خَش حالی کاغذا رٍ نگاى نی کرد. فرستادم

فرید ! قراردادانَن با کشَرای يهسایٌ، با گرٍيک يای داخلی، ادرس انبارانَن! خَدشٌ-
 .بٌ اقا زنگ بزن ٍ بگَ پیداش کردیو

ناصر کٌ از خَش حالی سر از پا . تَی دلو غو نشست، بٌ ير حال بازم فرخ برندى شد
 :نهی دٍنست گفت

 .خب دیگٌ جهع کنین بریو-

 .يهین کٌ پا شدیو با صدای اژیر خشک نَن زد

*** 

 (یاشا)

بٌ سعید ٍ سرينگ نگاى . با ير ابی کٌ بٌ صَرتو نی زدم، درد دٍبارى بٌ جَنو نی افتاد
کردم کٌ بايو درگیر بَدن، نیو نگايی يو بٌ فرخ کٌ باز يو با اٍن غرٍر نسخرى اش تَی 

. باید يرچٌ سریع تر راى نی افتادیو دنبال ناصر. ناشین پلیس نشستٌ بَد نگاى کردم
 .دٍبارى بٌ صَرتو اب زدم

تَی یٌ اتاق با چند تا . يهَن لحظٌ کٌ پریسا گفت نطهئنو، شرٍع کردم بٌ نَس زدن
 :نحافظ زندٍنیو کردن، سی ٍ یک دقیقٌ بعد یکی شَن اٍند تَ ٍ گفت
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 !خالصش کنین-

ٌ ی پنجرى ی کَچیک شکستٌ شد ٍ یٌ  اٍند جلَم، اسلحٌ رٍ تا خَاست بیرٍن بیارى شیش
از فرصت استفادى کردم، با يهَن دستای بستٌ خیز بردم . اشک آٍر افتاد کف اتاق

 .سهتش ٍ با سر زدم تَی صَرتش

نفسو رٍ حبس کردم؛ ٍلی کهی ازاٍن اشک آٍر رٍ ناخَاستٌ استشهام کردم، يَای اتاق 
 .در يو بستٌ بَد. صَرتی شدى بَد

 (نیرٍيای پاد ٍحشت)يهین کٌ در باز شد دٍ تا از سیاى پَشای نَپَ. بٌ سرفٌ افتادم
 .يهٌ رٍ يو دستگیر کردن. نن رٍ بردن بیرٍن

 .با صدای قدم يایی کٌ بًو نزدیک نی شد از فکر بیرٍن اٍندم

سرينگ با . سرينگ ٍ سعید اٍندن سهتو، سعید با چشو ازم خَاست ارٍم باشو
 :عصبانیت گفت

انیدٍارم این گند کاری تَن بٌ یٌ جایی برسٌ، اگٌ ندرکی ٍجَد نداشتٌ باشٌ جَاب این -
 نصیبت رٍ کی نی دى؟

در ناشین رٍ باز کردم، خشک ٍ جدی . حَصلٌ بحخ نداشتو؛ باید نی رفتیو سراغ ناصر
 :گفتو

 .اگٌ دنبال ندرکین تا دیر نشدى برین بٌ يهَن ادرسی کٌ گفتو-

تَی دلو اشَب بَد، يهین کٌ نا . تَ ناشین نشستو، سعید يو کهی بعد از نن سَار شد
ٌ ی گرٍى نَپَ يو دنبال نَن اٍندن  .راى افتادیو بقی

ٌ نَن ندام زیاد نیشٌ ٍ نهی رسیو، کَبیدم رٍی داشبرد ٍ با خشو . کالفٌ بَدم انگار فاصل
 :گفتو
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 .نگٌ داری گاری نی رٍنی؟ سریع تر برٍ-

ٌ يا رٍ شنیدى بَد؛ پس بدٍن يیچ حرفی . نی دٍنست دلیل ناراحتیو چیٌ تهام نکاله
. پاش رٍ رٍی گاز فشار داد؛ فقط خدا رٍ شکر کردم کٌ یٌ رادار تَی جیبش گذاشتو

 :سعید گفت

ٌ ياست-  .نزدیکیو، تَی یکی از این کَچ

ٌ ی نهایشگر نگاى کردم. خشاب کلتو رٍ چک کردم، پر بَد  .بٌ صفح

 !نگٌ دار-

کَچٌ يو خلَت بَد ٍ تنًا صدای ناشین يای نا این . يَا تاریک بَد. پیادى شدیو
ٌ ی . سکَت رٍ نی شکست ٌ ای بٌ اسو کَچ یگان يای ٍیژى يو پشت سر يو ٍارد کَچ

کنارش فرناندى ی یگان قرار داشت . نی خَاستو برم کٌ سرينگ نانعو شد. بنفشٌ شدن
 :سرينگ با اعصابی داغَن گفت. کٌ نتعجب بٌ نن نگاى نی کرد

 .یاشا از این جا بٌ بعد رٍ بسپر بٌ نَپَ-

سعید ! چرا دست از سرم برنهی داشتن؟. با حرص دستش رٍ از رٍی بازٍم بیرٍن کشیدم
 :سرينگ عصبی گفت. دستاش رٍ پشت سرش قالب کرد ٍ بٌ ناشین تکیٌ داد

 !یاشا نظفری-

 :ننو نحل خَدش با اعصاب نداشتو گفتو

 .نهی تَنو ٍایسو یٌ گَشٌ ٍ دندٍن رٍی جیگر بذارم، دست از سرم بردارین-
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برگشتو کٌ برم تَی کَچٌ، ينَز دٍ قدم نرفتو کٌ فرناندى ی نَپَ با تیپ سرتاپا نشکی ٍ 
از صَرتش نشخص بَد کٌ از . نجًز کٌ تَ تاریکی بٌ سختی دیدى نی شد جلَم ایستاد

 :با خشو نگاش کردم، با چًرى ٍ کالم نطهئنی گفت. سرينگ جَن ترى

بیست ٍ پنج سالٌ کارم ريایی گرٍگان بَدى، شرایط بدتر یا بًترى بگو ! ببین جٍَن-
ٌ يام اعتهاد کنی! خیلی بدتر از اینو داشتیو درکت نی کنو، کسی کٌ تَی . کافی بٌ بچ

ٌ اس برات خیلی نًهٌ، قَل نیدم صحیح ٍ سالو بًت تحَیلش بدم، خب؟ بٌ  اٍن خَن
 نا اعتهاد نی کنی؟

ٌ ی نَپَ شاید بًتر بَد کٌ بًش اعتهاد ! با اطهینان عجیبی حرف نی زد این کار کشت
نفسو رٍ بیرٍن دادم ٍ رفتو کنار سعید؛ نحل ! نی کردم، ننی کٌ ايل اعتهاد کردن نبَدم

ٌ ام گذاشت. اٍن تکیٌ زدم بٌ ال نَدش حالو اصال . نگايو کرد ٍ دستش رٍ رٍی شَن
رٍبٌ راى نبَد، خدا نی دٍنٌ االن تَی خَنٌ چی نی گذرى؛ فقط کافی بَد یٌ نشکل 

 .کَچیک پیش بیاد تا ننفجر شو

*** 

 (پریسا)

 .ناصر عصبی ٍ نضطرب پردى ی پنجرى يا رٍ کنار نی زد

ٌ جا رٍ نحاصرى کردن...لعنتی..لعنتی-  !يه

ترسیدى بٌ خَدش ٍ حرکاتش نگاى . دستاش رٍ پشت سرش گذاشت ٍ فشار داد
خدایا . تَی تاریکی ٍسط پذیرایی نانتَم رٍ تَی دستو نچالٌ کردى بَدم. نی کردم

 !نجاتو بدى
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. دٍ تا نحافظا دم رايرٍ ٍایستادى بَدن ٍ ندام عرق رٍ پیشَنی شَن رٍ پاک نی کردن
ٌ جَری؟ تا خَاستو بٌ فرار فکر کنو ناصر با ابرٍيای دريو ٍ  کاش فرار کنو؛ ٍلی چ

 .چًرى ی ترسناک اٍند سهتو

ٌ ی نانتَم رٍ گرفت ٍ بٌ سهت خَدش . از ترسو چرخیدم تا فرار کنو، سریع بًو رسید یق
 :گریٌ کنان دستو رٍ نحل سپر جلَش قرار دادم ٍ گفتو. کشید

 !تَ رٍ خدا با نن کاری نداشتٌ باش-

 :زیر گَشو غرید

ٌ ی این اتیشا زیر سر تَ ٍ اٍن تَلٌ سگٌ-  !نی دٍنو يه

ٌ ای رٍ از پشت . این رٍ گفت ٍ نن رٍ دنبال خَدش بٌ سهت حیاط کشید اسلح
ٌ ام گذاشت ناصر . چشهام رٍ از ٍحشت بستو. کهربندش بیرٍن کشید ٍ کنار شقیق

 :بی يَا تَی حیاط داد زد

نی دٍنو کٌ این جا رٍ نحاصرى کردین؛ ٍلی بذارین َخالص تَن کنو، اگٌ پاتَن رٍ تَ این -
 شیر فًو شد؟. خَنٌ بذارین دخترى رٍ نی کشو

صدای یٌ نرد از پشت در . لرزیدم، این قدر عصبانی بَد کٌ گفتو االنٌ کٌ شلیک کنٌ
نی اٍند کٌ نی خَاست با ناصر نذاکرى کنٌ؛ ٍلی اٍن گَشش بديکار نبَد ٍ حرف 

ناصر کهی نتعجب شد ٍ تًدیدٍار . خَدش رٍ نی زد تا این کٌ یٌ لحظٌ سکَت شد
 :گفت

 از این جا نی رین یا یٌ گلَلٌ حرٍنش کنو؟-

 .يو چنان سکَت بَد کٌ یًَ صدای شلیکی از دٍر شنیدى شد

ٌ ی نانتَم شل شد ٍ خَدش افتاد  .نفًهیدم بٌ کجا خَرد تا این کٌ دست ناصر رٍی یق
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با گریٌ نگايو رٍ . بٌ يیکل بی جَنش نگاى کردم، یٌ تیر درست ٍسط پیشَنیش بَد
 .گرفتو

نهی دٍنو چی شد . نحافظا يو کٌ تٌ رايرٍ بَدن شَکٌ ٍ ترسیدى يو رٍ نگاى نی کردن
 .کٌ دٍیدم سهت در حیاط ٍ بازش کردم

ٌ ای کٌ تهَم نهی شد بٌ افرادی کٌ با لباسای نخَف ٍ سیاى جلَم بَدن نگاى کردم،  با گری
 .یًَ یکی بازٍم رٍ گرفت ٍ از جلَی در نن دٍ کنار کشید

 .نیحو سَژى رٍ از این جا دٍر کن-

داشت نن رٍ بٌ سر . با این صدا یکی از نردای سیايپَش دیگٌ گفت کٌ دنبالش برم
ٌ طَری تا اٍن جا رفتو. کَچٌ نی برد  .نهی دٍنو با این يهٌ لرزش چ

 :ٍقتی رسیدم ياج ٍ ٍاج بٌ ناشین پلیسا نگاى کردم کٌ صدای اشنایی شنیدم

 !پریسا-

 !خدا رٍ شکر

انگار تَی چشهاش اشک . چشهاش براق بَد. برگشتو سهت صدا، با گریٌ نگاش کردم
 .جهع شدى بَد

خَاستو برم پیشش کٌ یًَ دنیا دٍر سرم چرخید، داشتو سقَط نی کردم کٌ نانع شد ٍ 
ينَز سرم گیج . تن لرزٍن نن رٍ بین بازٍاش نٌ داشت ٍ تَ يهَن حالت ارٍم نشست

 .نی رفت

 حالت خَبٌ؟! خَبی؟ پریسا حرف بزن-
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. بعد چرخید ٍ با دٍ رفت سهت ناشین. سعید رٍ دیدم کٌ اٍند ٍ نگران بًو نگاى کرد
صَرت دٍست داشتنیش دٍتا . سرم رٍی تنو سنگینی نی کرد، بٌ سختی نگايش کردم

 :شدى بَد، لبخند زدم

 تهَم شد؟-

 :با نگرانی سریع گفت

 ...االن نی برنت بیهارستان، باشٌ؟ کهی! آرى، تهَم شد-

این رٍ کٌ گفت یاشا جلَی چشهو يزارتا شد ٍ تَی گَشو صدای زنگ عجیبی پیچید، 
 !بعدشو تاریکی

*** 

با بی حالی چشو باز . بدنو درد نی کرد، نی خَاستو بٌ پًلَ بچرخو کٌ دستی نانعو شد
 .کردم

 !نگٌ این جا اتاق خَابتٌ کٌ این قدر نی خَابی؟ پاشَ دیگٌ دختر-

چًرى اش کهی تار بَد؛ ٍلی اٍن صَرت خندان ٍ پر انرژی رٍ نی تَنستو راحت تشخیص 
 .بدم

 .سالم-

 :سعید با لبخند جَابو رٍ داد

ٌ طَرى؟-  سالم ابجی کَچیکٌ، حالت چ

 .رٍی تخت نیو خیز شدم

 .خَبو-
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 .بذار کهکت کنو-

 :نتکا رٍ کانل گذاشت پشتو، ننو راحت بًش تکیٌ دادم ٍ پرسیدم

 ...چی شد؟ فرخ ٍ-

 :لبخندی زد ٍ گفت

ٌ شَن رٍ با اٍن ندرکای تپل فرستادیو زندان تا ٍقتی کٌ دادگاى حکو اعدانش رٍ - يه
 !دست نریزاد، تَ ٍ یاشا عجب گلی کاشتین. صادر کنٌ

باٍرم نهیشٌ، باالخرى نَفق . با خَش حالی سرم رٍ پایین انداختو ٍ خدارٍ شکر کردم
 :با شَقی کٌ داشتو پرسیدم. تَنستو با طعهٌ کردن خَدم فرخ رٍ گیر بندازم! شدم

 آقا سعید یاشا کجاست؟-

تا چند دقیقٌ پیش این جا بَد، با اصرار فرستادنش یٌ اتاق دیگٌ تا اٍن زخهای رٍی -
ٌ اش رٍ پانسهان کنن، حسابی داغَنش کردن  .شَن

. از رٍی تخت پاشدم ٍ با احتیاط سرم رٍ از دستو بیرٍن کشیدم. دلو براش پر نی کشید
سعید نعترضانٌ . کفشام رٍ پیدا نکردم؛ پس بٌ پَشیدن یٌ دنپایی صَرتی اکتفا کردم

 :گفت

 !چیکار نی کنی؟ ينَز تهَم نشدى -

 خَبو اقا سعید، گفتین کدٍم اتاق؟-

 :دستاش رٍ بٌ کهر زد ٍ با ژست نچ گیرانٌ گفت

 !يهین اتاق بقلی-
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قبل این کٌ از اتاق بیرٍن برم چرخیدم . با خجالت ٍ صَرت سرخ سرم رٍ پایین انداختو
 :سهتش

ٌ چی ازتَن نهنَنو،خیلی بًو لطف کردین-  !بابت يه

 :لبخندی بٌ رٍم پاشید ٍ گفت

حاال زٍدتر برٍ کٌ نی ترسو یاشا دیَار رٍ سَراخ کنٌ بیاد ! کاری نکردم کٌ ابجی کَچیکٌ-
 !این ٍر، از بس کٌ يَلٌ

یٌ نفس گرفتو . کنار دیَار حد ٍاسط اتاق يا ایستادم. آرٍم خندیدم ٍ از اتاق بیرٍن رفتو
 !خیرى ی تصَیر جلَم بَدم، خیرى ی اٍن خالکَبی سیاى. ٍ رفتو تَ کٌ پايام خشک شد

 !شک نداشتو خَدشٌ، يهَن کٌ تَی خَاب خَدم نقاشیش کردم، يهَن عقرب

پرستار يو رٍی زخهاش رٍ . یاشا بدٍن پیراين پشت بٌ در رٍی تخت نشستٌ بَد
 .پرستار نتَجٌ نن شد. پانسهان نی کرد

 انری دارین خانَم؟-

با دیدن نن کانل رٍی تخت چرخید ٍ . با این حرف یاشا سرش رٍ بٌ پشت چرخَند
بعد انگار کٌ بٌ خَدش اٍندى، اخهاش تَی يو رفت؛ ٍلی صداش . نتعجب نگايو کرد

 :ارٍم بَد

 .چرا بٌ این زٍدی پاشدی؟ سرنت کٌ ينَز خیلی نَندى-

 :پرستار نگاى نعناداری بٌ نا انداخت ٍ گفت

 .خب اقا تهَم شد، فعال استراحت کنین-
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کاش . ٍقتی پرستار رفت، یَاش یَاش رفتو سهت تختش. رٍ بٌ پرستار ارٍم تشکر کرد
 .پیراينش رٍ نی پَشید تا این قدر سر بٌ زیر نبَدم

سرپا ایستاد، پیراين خَنیش رٍ . ينَز يو از دیدن اٍن عقرب رٍی پشتش شَکٌ بَدم
چرا يرچی کٌ نی خَاستو بگو رٍ یادم رفت؟ يهَن طَر . با اکراى پَشید ٍ بٌ نن زل زد

ٌ ياش رٍ نی بست با نالیهتی کٌ براش ضعف نی رفتو گفت  :کٌ دکه

باید . اخٌ چرا پاشدی دختر خَب؟ از شدت شَک ٍ ترس، افت فشار شدیدی داشتی-
 .استراحت کنی

 :بالخرى دين باز کردم

 !نگرانت بَدم، اخٌ تَی ٍیال کلی شکنجٌ شدی ٍ زخهی، خَاستو نطهئن شو کٌ خَبی-

دیگٌ نی تَنست از تٌ دل بخندى؛ چَن سدش رٍ . باالخرى لبخند زد، یٌ لبخند ٍاقعی
 .شکستٌ بَد

 .خَبو؛ حاال کٌ تَ رٍ سالو نی بینو بًترم شدم-

ٌ قدر نحبتش سادى ٍ قشنگ بَد. سرخ شدم با صدایی از پشت در چشهانَن گرد . چ
 . شد

 ...دٍرگٌ انا چان...يٌ دٍستی، يهنًی تَلگٌ-

. شک نداشتو کٌ سعید بَد. یکی داشت اينگ فیلو يندی شعلٌ رٍ زنزنٌ نی کرد
سعید چًارچَب در رٍ گرفتٌ بَد ٍ جَ رٍ . خندى م گرفت ٍ دستو رٍ گذاشتو رٍی دينو

 :یاشا چپ چپ نگاش کرد ٍ گفت. عاشقانٌ نی کرد

ٌ ش چسبیدی بٌ نا؟-  !پسر تَ کار ٍ زندگی نداری کٌ يه
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 ببخشید شها دقیقا با این خانَم چٌ نسبتی دارین؟....نا-

 !سعید برٍ، این بی صاحاب رٍ خط خطی نکن -

 :سعید با خندى ادانٌ داد

 ...يٌ دٍستی يو ننًی چَلگٌ-

این رٍ کٌ گفت یاشا یٌ دٍنٌ از اٍن دنپایی آبیا رٍ از زنین برداشت ٍ پرت کرد سهت 
 !جاخالی دادن سعید يهانا ٍ برخَرد دنپایی بٌ شکو سرينگ يهانا. سعید

سرينگ بندى . نن از خجالت نحل گَجٌ قرنز شدم. یاشا تَی يهَن ژست پرتابش نَند
خدا شکو ضرب دیدى اش رٍ نی نالید ٍ یٌ چشهش رٍ بستٌ بَد ٍ فقط سعید بَد کٌ 

 :سرينگ با عصبانیت گفت. پشت سرينگ از خندى دست بٌ دیَار گرفتٌ بَد ٍ نی لرزید

نگٌ نی خَای با کرگدن شَخی کنی پسر؟ دستت بشکنٌ، حقتٌ تا شش ناى بندازنت -
 !زندان

 :یاشا يهَن طَر کٌ خندش رٍ قَرت نی داد صاف ایستاد ٍ گردنش رٍ نالید! اخ

اگٌ نرد ٍ نردٍنٌ ٍایهیستاد !این رٍ باید بٌ اٍن سرگردتَن بگین کٌ االن رٍی ٍیبرى ست-
 !ٍ این ضربٌ رٍ نَش نی کرد شها این جَری نهی شدین، بٌ ير حال ببخشید

 :سرينگ چپ چپ نگاش کرد ٍ گفت

 .اٍندم این جا تا بايات دٍکلَم حرف حساب بزنو. بگذریو... يی! رٍت رٍ برم-

 .سریع فًهیدم کٌ باید برم بیرٍن ٍ تنًاشَن بذارم

ٌ ی سرنو رٍ استفادى کنو-  .با اجازتَن نن برم بقی

ٌ ای بًتر از این نبَد؟ سرينگ لبخندی زد ٍ گفت! اخ  :چی گفتو؟ بًان



 

www.lovelyboy.blog.ir 

پری| رنان عقرب ٍ پرٍانٌ  350  

 !خَايش نی کنو دخترم، بفرنا-

. در رٍ يو پشت سرم بستو. ای بابا عجب سَتی دادم. یٌ نگاى بٌ خندى ی یاشا کردم
 .رفتو پیش سعید کٌ بٌ دیَار تکیٌ دادى بَد ٍ اشکای بعد از خندى اش رٍ پاک نی کرد

 .این خَشی رٍ ازنَن نگیر! آی خدا-

 :تَی دلو گفتو

 !آنین-

سعید دٍ تا بشکن . با حسرت زل زدم بٌ در سفید اتاق، از کنجکاٍی داشتو نی نردم
 :جلَی چشهام زد ٍ گفت

 !تَ فکری؟-

 :آيی کشیدم

 .آرى؛ دٍست دارم بدٍنو چی نی گن-

ٌ گرانٌ کنار گَشو گفت  :ٍسَس

 نی خَای بفًهی؟-

 :با حسرت گفتو

 .آرى-

 !پس دنبالو بیا-

ٌ يا، برگشت ٍ نگايو کرد. با تعجب بًش نگاى کردم  .داشت نی رفت سهت پل

 !بیا دیگٌ-
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*** 

 :دستو رٍ گرفتو جلَی دينو ٍ گفتو. نَشابٌ نزدیک بَد بپرى تَی گلَم

 !چی؟ حکو دادگاى؟-

 :با بی قیدی گفت

 .ارى دیگٌ-

 :ساندٍیچ رٍ رٍی نیز ريا کردم ٍ با نگرانی گفتو

ٌ ترین حالتش چیٌ؟-  خَش بینان

ٌ اش رٍ سر کشید، نایلَن خالی ساندٍیچ رٍ رٍی نیز ريا کرد ٍ گفت  :نَشاب

ٌ ی قتل داشتٌ؛ انا نٌ ير قتلی- يدف ياش فقط خالفکارای خبرى بَدن ٍ ! درستٌ سابق
ٌ اس این نَضَع صدرصد خنحی ست؛ پس . يو خَب يو بد! این یٌ شهشیر دٍلب

بٌ خاطر يهکاری با پلیس ٍاسٌ . نی نَنٌ حهل غیر نجاز اسلحٌ ٍ چندتا چیز دیگٌ
 !دستگیری فرخ کلی تخفیف ٍ نعافی نی خَرى؛ پس نترس خیلی نیست

 !با ناراحتی زل زدم بٌ نیز، تحهل این یکی خیلی سختٌ

*** 

شک نداشتو کٌ دارى بٌ . تهَم ندت نسیر یاشا تَی فکر بَد. با سعید خداحافظی کردیو
تَی اسانسَر با گَشی رٍی پاش ضرب . جریان دادگاى فکر نی کنٌ، پکر بَد، کالفٌ بَد

 :پرسیدم. گرفتٌ بَد

 یاشا حالت خَبٌ؟-

 .سری تکَن داد ٍ یٌ لبخند نًربَن زد. نگام کرد
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*** 

 (یاشا)

 !لبخند زدم تا نبینٌ این ترس رٍ

ٌ ام نی سَخت. با ایستادن اسانسَر دستو رٍ رٍی زنگ گذاشتو  .زخهای رٍی شَن

 .با باز شدن در، زن عهَ نریو نحل دفعات قبل بٌ نا زل زد

*** 

 :پریسا گفت

 .سٌ چًارتا ظرف بیشتر نیست، شها بشینن. نٌ خَدم جهع نی کنو-

 !پریسا در دل این زن يو جا باز کردى بَد. زن عهَ نگاى پر نحبتش رٍ بٌ صَرتش ریخت

بٌ نبل تک . نشستو رٍی کاناپٌ ٍ سرم رٍ تَی دستام گرفتو. اخ دٍبارى سرم تیر کشید
 .اگٌ عهَ بَد شاید کهکو نی کرد. نفرى ی نخهل قرنز نگاى کردم

 !چیزی شدى پسرم؟ خیلی تَی فکری-

با چشهای نیهٌ باز نگاش کردم، چی بگو؟ بگو پریسا دٍ سال ننتظرم نن نهی شینٌ؟ 
 بگو نی ترسو از دستش بدم؟

 .سٌ رٍز دیگٌ ٍقت دادگاى دارم، نهکنٌ نحکَم بٌ حبس بشو-

خدارٍ شکر صدای کَبیدى شدن ظرفا نهی ذاشت پریسا حرفام . چشهاش پر از اشک شد
 :رٍ بشنَى، ادانٌ دادم

 .ازم نپرس چرا ٍ بٌ چٌ دلیل؛ چَن نهی تَنو بگو! نًایتا دٍ سال حبس-
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خَاست چیزی بگٌ کٌ ! نگرانی نن فقط بابت پریسا بَد، نٌ این دٍسال. اشکش چکید
سریع رٍش . با چشو ٍ ابرٍ بٌ پریسا کٌ دستاش رٍ با تَنیکش پاک نی کرد، اشارى دادم

زن عهَ با لبخندی کٌ کانال صحنٌ سازی بَد رٍ بٌ . رٍ برگردٍند ٍ صَرتش رٍ پاک کرد
 :پریسا گفت

 .بیا عزیزم، بیا بشین خستٌ شدی-

 .رٍسری قًَى ایش رٍ نحکو کرد ٍ يهَن طَر سرپا استیناش رٍ پایین زد

 !کاری نکردم کٌ-

با پای راستو عصبی رٍی زنین . ير چی بیشتر نی دیدنش بیشتر نضطرب نی شدم
ضرب نی زدم؛ باید باياش حرف بزنو، باید تکلیفو رٍ بدٍنو؛ ٍلی این رٍ خَب نی دٍنو 

 !کٌ تا پاک نشو، حق نزدیک شدن بٌ این دختر پاک ٍ نعصَم رٍ ندارم

ٌ اش کٌ سعی داشت خَدش رٍ خَش حال نشَن بدى گفت  :زن عهَ با حال گرفت

 .نن برم تا نهازم قضا نشدى اداش کنو-

 .زن عهَ پاشد ٍ رفت سهت سجادى! زنان داشت يهین طَری نی گذشت، لعنتی

پاشدم رفتو . پریسا با لبخند نفس عهیقی کشید ٍ خَاست بشینٌ کٌ طاقتو طاق شد
شَکٌ تَی يهَن حالت نیو خیز نَند ٍ . سهتش ٍ قبل این کٌ بشینٌ دستش رٍ گرفتو

ارٍم دنبال خَدم کشیدنش سهت بالکن؛ باید با خَدش حرف نی زدم، دیگٌ . نگام کرد
 .تحهل این سردرگهی رٍ ندارم

. ياج ٍ ٍاج بٌ حرکاتو نگاى نی کرد. اٍردنش تَی بالکن ٍ در رٍ پشت سرش بستو
ٌ جَری بگو؟ تا حاال این قدر احساس ناتَانی نهی کردم،ٍدستی بٌ  دين باز کردم، چ
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ٌ ام نگاى نی کرد ٍ نضطرب نی شد. صَرتو کشیدم ٍ بٌ نردى تکیٌ دادم . بٌ حال اشفت
 :قدنی جلَ اٍند ٍ پرسید

 یاشا؟ اتفاقی افتادى؟ نشکلی پیش اٍندى؟-

ٌ قدر صداش ظریف ٍ دلنشین شدى بَد چرا قبال . بٌ چشهای ابی ٍنگرانش نگاى کردم، چ
 !نتَجٌ نشدم؟

 .نی خَاستو راجع بٌ یٌ نَضَعی بايات حرف بزنو-

 :دستاش رٍ بغلش زد، جلَتر اٍند ٍ گفت

 درنَرد دادگاى؟-

 بًت زدى نگايش کردم، این بچٌ از کجا فًهیدى بَدى؟

ٌ طَر فًهیدی؟-  چ

 :با لبخند تلخی گفت

 .اقا سعید بًو گفت-

 .از سعید نهنَنو کٌ نصف این راى سخت رٍ ٍاسو آسَن کرد! پس دیگٌ راى فراری نبَد

 .درستٌ-

 :چرا این قدر سخت بَد گفتن این حرف؟ آرٍم شرٍع کردم بٌ گفتن

دٍست دارم ٍاسٌ نگٌ داشتنت ير کاری بکنو؛ انا ! تَ حس نن رٍ بٌ خَدت نی دٍنی -
حرف یٌ رٍز ٍ دٍ رٍز نیست؛ پس تصهیهت يرچی . تَی این نَرد نهیشٌ اجبار کرد

 .باشٌ بًت حق نیدم



 

www.lovelyboy.blog.ir 

پری| رنان عقرب ٍ پرٍانٌ  355  

 :پَزخند تلخی زدم

ٌ دار نیشو! يٌ-  .تازى بعد از حبس یٌ سابق

ٌ قدر . احساس نی کردم کٌ تٌ ناندى يای انیدم رٍ يو از دست دادم حاال نی فًهو چ
ٌ ی . پايام قَی بَد؛ انا االن حهل بدنو رٍ نداشت. دٍستش دارم رٍی صندلی گَش
 .بالکن نشستو

االن نی فًهو حرفای سعید راجع . يرجانیٌ کٌ نی گذشت انگار جَنو يهرايش نی رفت
 !بٌ عشقش بٌ تهنا یعنی چی

پايای ظریفش بٌ صندلی نزدیک شد، بٌ دستاش نگاى نی کردم کٌ نارپیچی تَی يو 
نن اگٌ جاش بَدم یٌ جانیٌ يو خَدم رٍ ! فرٍ نی رفتن، البد نی خَاد جَاب رد بدى

 !تحهل نهی کردم، يَف

 :با استرس لب باز کرد

نی خَام . ننو نی خَاستو زٍدتر راجع با این نسئلٌ بايات حرف بزنو...راستش-
 !نن تحت ير شرایطی پیشتو....بدٍنی

ادانٌ . لرز عجیبی تَی تنو نشست، انگار یٌ ساختهَن يزار طبقٌ تَی دلو فرٍ ریخت
 :داد

ٌ دار شدن نیست. نن بًت اعتهاد داشتو ٍ دارم- این پاک شدن از گـ . این اسهش سابق
ٌ ست ٌ ست، این تَب  .نن این رٍ نحبت نی بینو! ـناى يای گذشت

این قطرى اشک سهج رٍ نانحسَس پاک . نن بًت اجازى ندادم! نیا پایین! لعنتی نیا
ٍجَدم نی خَاستش، اٍن صَرت شاداب ٍ بی شیلٌ پیلٌ ٍ رٍح . کردم ٍ بًش نگاى کردم

 !صاف ٍ پاکش رٍ
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از تٌ قلبو . دستای کَچیک ٍ سفیدش رٍ گرفتو ٍ سهت خَدم کشیدنش. لبخندی زدم
 .لبخند نی زدم

 :آرٍم گفتو. اٍنو لبخند خجالتی زد ٍ سرش رٍ پایین انداخت، بٌ دستانَن نگاى کرد

ٌ قدر پرٍانٌ رٍ نی خَام-  .خدا نی دٍنٌ کٌ نن چ

 :سریع سرش رٍ باال گرفت ٍ با چشهای گرد شدى گفت

 پرٍانٌ کیٌ؟-

خندیدم، دست راستش رٍ باال اٍردم، با نکخ . بٌ خَدش حسادت نی کرد! اخ خدا
 :بَسیدنش ٍ گفتو

 !پرٍانٌ عشق ننٌ-

 .اٍن شب شب زیبایی بَد

يیچ کدٍم نَن بٌ رٍزی کٌ نن رٍ تا دٍسال از پریسا ٍ زن عهَ جدا نی کرد، فکر 
 .نهی کردیو

. بٌ صدای ظریف ٍ آرٍنش کٌ داشت با ذٍق چیزی رٍ تعریف نی کرد، نگاى کردم
نی خَاستو این قدر نگايش کنو کٌ . نی خَاستو این لحظٌ رٍ تا ابد تَی ذينو جبت کنو

 .تا دٍ سال کانال شارژ باشو

يهین باعخ شد کٌ با . فکر کنو خیلی دیگٌ بًش زل زدم، عین آدم يای نسخ شدى بَدم
 :نچ گیری بپرسٌ

 یاشا؟ اصال گَشت با ننٌ؟ -

 .دست بٌ سینٌ بٌ نبل تکیٌ دادم
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 .آرى-

 :با چشهای باریک شدى گفت

 !خب بگَ ببینو، چی گفتو؟-

ٌ اش کردم ٍ گفتو  :خندى ای بٌ این نچ گیری بچگان

 .گفتی بعد از اینکٌ یٌ خرید حسابی با سهانٌ رفتی، نیری بٌ زیبا خانَم سر نی زنی-

 :با خَش حالی گفت

 ...آرى داشتو نی گفتو! آفرین-

انگار نٌ انگار نا دٍتا یٌ ساعت . دٍبارى حرفش رٍ ادانٌ داد، داشتو افسردگی نی گرفتو
 .پیش بًو ابراز عالقٌ کردیو

تَی دلو خندیدم ٍ ! ٍاقعا االن نزى ی قرنٌ سبزی يای زیبا خانَم چٌ ايهیتی داشت؟
 .سری تکَن دادم

*** 

چند رٍز بعد حکو دستگیری نن صادر شد ٍ نن بٌ يهراى سرينگ ٍ سعید رايی زندان 
قبل از رفتن، با تحکو ٍ بدٍن تَجٌ بٌ اصراريای زن عهَ ٍ پریسا نانع شدم کٌ تا . شدم

 .اٍن جا يهرايو بیان

دیگٌ يو برنگشتو تا صَرت ٍ اٍن اشکای زاللشَن رٍ ببینو؛ چَن رفتن رٍ برام سخت تر 
 .نی کرد

ٍقتی رسیدیو سعید نحل یٌ برادر تنی تَ آغَشو گریٌ کرد ٍ قَل داد کٌ نذارى خَنَادى ام 
 .تَی این ندت بًشَن سر سَزنی سختی برى



 

www.lovelyboy.blog.ir 

پری| رنان عقرب ٍ پرٍانٌ  358  

ٌ ای صَرت يادی از . تَ آغَشو تن قَیش رٍ نحکو فشردم ٍ بعد ازش جدا شدم لحظ
نگاى پر از تحسین ٍ . جلَی چشهو گذشت؛ حتی دل کندن از سعید يو برام سخت شد

ٌ ی این راى دٍسالٌ شد  .اطهینان ٍ چهای خیس سعید بدرق

*** 

 (پریسا)

با کلی ذٍق نًفتٌ، رٍسری ابیو رٍ سرم . یک سال ٍ چًار ناى از زندٍن رفتن یاشا گذشت
 . کردم ٍ با لبخند تَی ایینٌ بٌ خَدم زل زدم

ٌ ی عهَم بگذریو کٌ یٌ َچک نحکو . عصر رٍزی کٌ یاشا رٍ يهرايی کردیو، رفتو خَن
نَش جان کردم بابت پنًان کردن نرگ پدر ٍ غیب شدن خَدم؛ انا عَضش اغَشش بٌ 

 !دلو نشست؛ نحل اغَش پدر با يهَن شبايت يا

نصف دارایی يام رٍ يو بٌ خیریٌ . انا نن از اٍن بٌ بعد پیش نریو خانَم زندگی کردم
 .دادم تا رٍح پدرم در ارانش باشٌ

ٌ ی  دیگٌ دل ٍ دناغ ادانٌ تحصیل رٍ نداشتو؛ در عَض نربی پیش دبستانی یٌ ندرس
 .نزدیک بٌ خَنٌ شدم کٌ اٍن رٍ يو با صد تا بدبختی جَر کردم

با این کٌ نریو خانَم نخالف بَد ٍ اصال نیاز نالی نداشتیو؛ انا نن نی دٍنستو کٌ در 
شو ٍ باید یٌ جَری سرم رٍ گرم !طَل رٍز از این يهٌ فکر ٍ خیال ٍ نبَد یاشا دیٍَنٌ نی

 .کنو

ٌ ی نسکَنی کٌ حَض  اینو بگو کٌ نن ٍ نریو خانَم نقل نکان کردیو، رفتیو بٌ یٌ خَن
ٌ ی يردٍنَن خَب بَد ٌ ی رٍحی ٌ ی کَچیک دارى، این ٍاس  .خَشگل ٍ یٌ باغچ

ٌ ی دار رفت، چیزی کٌ سزاٍارش بَد  !چند رٍز بعداز رفتن یاشای عزیزم، فرخ پای چَب
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ٌ يا دٍری از یاشا رٍ  بعدش با يهرايی عهَم یٌ نراسو نفصل گرفتیو ٍ يهین نشغل
 .برام اسَن کرد

 .دستی بٌ نانتَم کشیدم

 .نریو خانَم نن دیگٌ نی رم-

 .صداش رٍ از اشپزخَنٌ شنیدم

 .برٍ عزیزم، سالم ننو بًش برسَن-

 .باشٌ حتها، خداحافظ-

 .خدانگًدارت-

کاش نریو خانَم يو با نن نی اٍند؛ ٍلی . بٌ اٍلین تاکسی کٌ رسیدم سَار سَار شدم
خَدش رٍ تَی آشپزخَنٌ حبس کردى ٍ حسابی نشغَل پخت ٍ پزى با این کٌ نًهَنی 

 !يو نداریو

دیدنش چٌ لذتی دارى بعد از دٍيفتٌ؛ حتی پشت این . با یاد یاشا لبخندی زدم
ٌ يای ضخیو  !شیش

 .دستی بٌ شالو کشیدم ٍ بٌ سرباز اسو رٍ گفتو

 .يو چین کسی اینجا نداریو-

 :با تعجب گفتو

 .یعنی چی؟ نن دٍ يفتٌ پیش اٍندم نالقاتش -

 :سرباز با بی حَصلگی گفت
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 .خب البد آزاد شدى خانَم-

 .اٍن ينَز چند ناى دیگش نَندى! چی؟ انکان ندارى-

ٌ طَر نهکنٌ؟  ياج ٍ ٍاج اٍندم بیرٍن، چ

 :گَشیو لرزید، با بی حَصلگی جَاب دادم! ينَز شیش ناى نَندى

 بلٌ-

 نیای یا برم؟-

ٌ طَر؟ این! خشکو زد  ...این کٌ...چ

 :با بًت گفتو

 یاشا؟... ی-

 !خندید؛ زیبا، عاشقانٌ

 !زیر پام علف سبز شد، نیرنا-

کهی دٍرتر بٌ یٌ درخت تکیٌ ! خَدشٌ، سهت راستو...نبَد، نبَد. بٌ اطرافو نگاى کردم
 .لبخند قشنگش رٍ کٌ دیدم دیٍَنٌ شدم. دادى بَد

دٍیدم طرفش جلَ چشو گرد خیلیا دستاش رٍ باز . نی خندیدم؛ ٍلی چشهام اشکی بَد
 .انگار کٌ کسی اطراف نَن نبَد. کرد

از خَش حالی خَدم رٍ بغلش انداختو، پايام رٍی . انگار کٌ تَ عالو خیال خَدم بَد
 .زنین نبَد

 !عاشق این خشَنت بَدم، این يهٌ نردانگی، این يهٌ قدرت
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 :با صدایی لرزٍن ٍ چشهانی گریَن لب زدم. ينَز يو باٍرم نهی شد

 الًی قربَنت برم، چرا خبر ندادی؟-

ٌ ام رٍ بَسید ٍ با صدای خَش حال ٍ در عین حال بغض داری گفت  :گَن

 .سَرپرایز زن عهَ بَد! نن رٍ ببخش -

 :بعد خندید ٍ گفت

 .آتیشی شدى ٍاسٌ خَدش-

ٌ ی دستاش رٍ تنگ تر کرد ٍ ارٍم، انگار کٌ ! پس بگَ اٍن يهٌ پخت ٍ پز چی بَدى حلق
 :ارانش گرفتٌ باشٌ زیر لب گفت

 .االن نی تَنو راحت نفس بکشو... اخ-

با انگشت شست اشک يام رٍ . نن رٍ رٍی زنین گذاشت ٍ با لبخند بٌ صَرتو زل زد
 .پاک کرد

یعنی تهَم شد؟ دیگٌ نی تَنو پیشش باشو؟ کهی خو شد تا صَرتش نقابلو صَرتو 
ارٍم ٍ نالیو . قرار بگیرى، رنگ غرٍب تَ چشهای سبزش عجب غَغایی برپا کردى بَد

 :گفت

 !بریو کٌ سَرپرایزيای بعدی يو در رايٌ-

*** 

 (راٍی)

آن شب يرسٌ یک دل سیر بٌ يو نگاى کردند ٍ از دلتنگی يا گفتند ٍ این کٌ آن شش ناى 
 .حبس بٌ یاشا بخشیدى شد
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آن شب یاشا بعد از این کٌ از عشق پریسا لبریز ٍ از نحبت نریو خانَم سرشار شد، لب 
این کٌ . گشَد ٍ سَرپرایز بعدی را رٍ کرد ٍ از پیشنًاد فرناندى ی نَپَ برایشان گفت

نی تَاند عضَی از آن نردان سیايپَش باشد ٍ تَانایی يای چشهگیرش را برای نجات 
 .نردنش بٌ کار گیرد

 ..آن شب

 .غو، کینٌ، نفرت، دیگر جایی در نیان این جهع سٌ نفرى راى پیدا نکرد

 .بخشش باعخ شد تا عقرب ٍ پرٍانٌ از انتظار ريایی یابند

 .چًار چیز در جهع نی درخشید..آن شب

اشک چشهان آن جهع سٌ نفرى بٌ يهراى انگشتری ظریف در دست دختری از جنس 
 !پرٍانٌ

 ...با عشق جسو جان نی گرد)

 ...با عشق شب بٌ رٍز نی رسد

 ...با عشق نفرت از بین نی رٍد

 ...با عشق یک قلب زندى نی شَد

 ... عشق

 ...حتی سنگ را يو ذٍب نی کند

 ( عشقٍ این است قدرت

 .پایان


