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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 :مقدمه

 ....پر گفت، كرديم آرزويي هر كرد، بازي پر كالغ هايمان آرزو با روزگار انگار

 عروسكي مانند را خاليمان وجود و وجودمان از را ايمان و زندگي عشق، اميد، آرزو، تمام داد پر

 .آورد در بازي به و گرفت دست در

 !كرديم تماشا ايستاديمو صامت و ساكت ما و زد زمين توفاني هر با لرزاند، بادي هر با

 ×1375 سال ×

 

 .بگو ميخواي درخواستت آخرين عنوان به چيزي اگه ـ

 هم دندان با حتي اخمهايش كور گره ميكرد فكر هميشه كه رويش به رو چادري زن به تعجب با

 !امروز بود شده مهربان چه كرد، نگاه شود نمي باز

 :زد لب و شد خيره زن چشمان به

 !ميخوام خودكار يه و اغذك تا چند ـ

 بيرون شده رنگ و نوساز اما تاريك اتاقك از سرهنگ تاييد از بعد و كرد نگاه سرهنگ به زن

 .برگشت اتاق به بيك عدد يك و آچهار برگه اي بسته با دقيقه چند از بعد و رفت

 با و دگزي را اش برداشته ترك و شده خشك لب گرفت، را بسته و كرد تشكر او از سر حركت با

 .كرد نوشتن به شروع بود هيجان از ناشي لرزششان كه دستاني

 ×(كشور از رج خا)1383 سال ×

 سفيد بلند و طويل راهروي درون بود صورتش دكوراسيون از بخشي كه اش هميشگي پوزخند با

 .ميزد قدم رنگ

 دوخته چشم بودند ناخون هاي خراش و خون هاي لكه از پر كه رنگ سفيد و كثيف هاي ديوار به

 :ميكرد زمزمه لب زير مدام و بود

 !جالبه ـ
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 در يكي هاي مهتابي و راهرو كم نور و ميشد اكو قديمي راهروي توي ها رواني بيدادِ و داد صداي

 باستان قرون هاي گاه شكنجه به شبيه فضايي ميشدند روشن و خاموش مدام كه سوز نيم و ميان

 !دبو داده فرسوده و قديمي تيمارستان به

 رنگي آبي چشمهاي و داشت بود مشت جاي مطمئنا كه گردي شكستگي كه ها اتاق از يكي در به

 بدي تير سرش كه كرد نگاه بودند شده خيره او به كرده ايجاد شكستگي كه اي روزنه از كه

 ناشي كه هايي سياهي و گرفته دوده سقف ميتوانست كه طوري به شد، متمايل عقب به و كشيد

 .دهد تشخيص سقف روي از را بود ها المپ تركيدن از

 يكي هم او! لعنتي شد، مواجه مشكي به مايل بنفش چشم جفت يك با كه برگشت نور سرعت با

 ماكاروني هاي رشته با را موهايش آمد مي آنجا به كه مواقع اغلب كه بود هايي رواني همان از

 .جويدند مي و يگذاشتندم دهانشان توي را آنها او به توجه بي و ميگرفتند اشتباه

 ساله سي حدودا و چاق مرد دهان از ضرب با را موهايش و انداخت هايش ابرو بين ظريفي چين

 از شده كنده تار چند به شد، زمين پخش او حركت اين با مرد كه كشيد بيرون رويش به رو ي

 ميجويد را آنها همچنان او و بودند شده آويزان مرد دهان از كه رنگش استخواني و بلند موهاي

 .شد دور ازانجا و داد تكان تاسف با را سرش كرد، نگاه

 صداي و بود كرده راپر راهرو كل وحشتناكش هاي خنده صداي معمول طبق كه راشل اتاق در دم

 به ايستاد؛ بود هيچ مقابلش در ميگذشتند راهرو توي از خوران تلو تلو كه هايي رواني بيداد و داد

 هاي چشم شد، تر عميق پوزخندش و كرد نگاه بود شده رها اتاق در روي هك رنگ طاليي كليد

 :زد لب تمسخر با و كرد ريز را اش كشيده

 !ايمن چه ـ

 جا جابه كمي فقط و داد قيژي قيژ صداي كه كرد وارد آرامي فشار در به و چرخاند قفل در را كليد

 .شد

 كرد، باز وحشتناكي صداي با را در و داد محكمي فشار اينبار و كشيد هايش دندان روي را زبانش

 .بست وحشتناك صداي همان با سرش پشت را در و شد اتاق وارد آرام
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 شيري هاي پرده بودند، شده كنده نصفه تا رنگش آبي هاي رنگي كاغذ كه اتاق دور تا دور به

 پوشش را اطرافش كه پنجره شكسته هاي شيشه و بودند پخش اتاق اطراف تكه تكه رنگش

 .كرد نگاه بودند بسته آن به را راشل و بود اتاق گوشه كه اي فلزي تخت به آخر در و بودند داده

 !نرساند آسيب ها بيمار ديگر و پرستارها و خودش به تا بودند كرده رامهار راشل واقع در

 به و برداشت عقب به قدم يك كرد، احساس پايش زير را جسمي كه برداشت قدم سمتش به

 .دوخت چشم ينزم روي شئ

 اتاق كف سفيدرنگ هاي سراميك روي و داشت مشكي هاي طرح كه زيبايي دودي فندك

 !كرد مي خودنمايي

 راشل به را آن اش مشاوره روز آخرين در بود، خودش مال راشناخت؛ فندك كرد دقت كه كمي

 !بود زده بيرون اتاق از هوا بي و بود داده نداشت درستي حال كه

 !نيشخندزد

 تكه هزار به كه كوبيد ديوار به محكم و برداشت بود شده خراب كه را پوسيده و تكيده فندك

 !شد تقسيم

 .ميخورد بهم بود ضعيف بچه دختر يك كه روزها آن از حالش

 كه خوني به توجه بي و بود كرده باز ته تا را دهانش او حضور به توجه بدون كه راشل تخت كنار

 دندان و ميخنديد بلند بلند بود سرازير شان ي شده زخم هاي گوشه و برداشته ترك هاي لب از

 وحشيانه را اش شده بسته پاهاي و ها دست و ميداد قرار عام مال در را اش پوسيده و زرد هاي

 .كرد نگاه شود رها تا ميداد تكان

 :گفت حسش بي و يخي لحن با و زد پوزخند روزهايش آن محكم مثال مرد حقارت خاطر به

 !رواني روانشناس آقايِ سالم ـ

 گوشه از وارش ديوانه هاي خنده خاطر به كه اش شده كدر چشمهاي با لحظه چند فقط راشل

 تر وحشيانه اينبار گرفت،اما سر از را خنديدن دوباره و شد خيره او به بود سرازير اشك هايشان

 طوري به ميزد قهقهه دل ته از و ميكوبيد كنارش ديوار و در به را اش شده بسته دستان ميخنديد

 .ميكرد احساس خوبي به را گوشش پرده لرزيدن خزان كه
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 چند كردن تكرار مدام كرد شروع شدو تبديل عربده شبيه چيزي به خنديدنش دقيقه چند از بعد

 :كلمه

 اي زنده هنوز تو لعنتي... اي زنده... اي زنده...نمردي هنوز تو ـ

 بود كرده خوش جا رنگش سياه و كماني ابروهاي بين كه ظريفي اخم و گرفت عمق پوزخندش

 .كرد خارج اش ازكوله را كلتش رفت، بين از

 شي؟ معروف داري دوس ميگفتي هميشه يادته ـ

 .ميكشيد عربده همچنان و نميداد گوش او اما

 كرد وارسي را اسلحه بار چند ، كرد وصلش اسلحه سر به و آورد بيرون جيبش از هم را كن خفه

 :گفت و

 ميشه اخبار و ها روزنامه همه تيتر فردا كن،از فك ـ

 .كرد ترسيم هوا توي فرضي خطي دستش با

 !رسيد قتل به بود، بستري تيمارستان در اعصاب اختالل علت به كه روانشناس دكتر ـ

 :گفت ساختگي ذوق با و گرفت هدف راشل پيشاني طرف به را اسلحه سر

 !باحال چه ـ

 :كرد زمزمه دوش خيره راشل بشاش صورت به

 .برسون خدا به منو سالم-

 .شد تمام بنگ، و

 تشكرد ميلرزاندن را سقف هايشان هوار و داد با داشتند بيرون آن كه هايي ديوانه آن از بايد

 !نشنود را گلوله شليك صداي هم خودش حتي بودند شده باعث كه ميكرد

 .شد خارج اتاق از و برگرداند اش كوله به را اسلحه انداخت، را آخر نگاه راشل خوني صوت به

 يك به كه ميكرد رد ميدادند جوالن راهرو در و بودند شده آزاد ناهار براي كه را ها ديوانه تنه با

 و بود معجزه مانند اش رفته در زوار كاركنان و قديمي تيمارستان اين براي كه جوان پرستار

 .كرد برخورد داشت دست در بزرگي سرنگ

 :كشيد داد تقريبا و شد عصباني وا ديدن با دختر
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 المالقاته؟ ممنوع اينجا دوني نمي مگه ميكني؟ چيكار اينجا شما ـ

 .انداخت باال قيدي بي با را هايش شانه

 !نداره وجود قانوني هيچ من براي ـ

 را آنجا بود آمده كه همانطور و گذشت دخترك زده بهت چشمان جلوي از خونسردي كمال در و

 بلد خوب را كارش بودند، نداده را شبح لقب او به خود بي بود، استاد كار اين در ديگر كرد، ترك

 !رفت مي صدا بي و آرام ميگرفت، را نفست آمد، مي آهسته بود،

......... 

 قبلي جاي سر و زد دور را ماشين دور يك دوخت، چشم هايش چرخ به و ايستاد اش ماشين كنار

 نشد، هم ناراحت حتي نشد، عصباني نكرد، حيرت نكرد، ميديد،تعجب كه چيزي از.برگشت اش

 .شد خيره زدو پوزخند فقط

 آنهم بود تيمارستان اينجا نداشت هم تعجبي البته بودند، شده تكه تكه چرخش چهار هر

 ! ها زنجيري تيمارستان

 لشد در درد احساس انداخت، تيمارستان دوني آشغال با برابر تقريبا و مرده حياط به كلي نگاهي

 بود؟ كرده چه او شد، سراير

 شرتش سوئي جيب توي را حسش بي و سرد دستان بود؟ كشته را سختش روهاي مونس تنها

 .كرد فوت را نفسش و كرد فرو

 اما بود رو پياده در زدن قدم عاشق روزي شد، خارج تيمارستان از و انداخت باال را هايش شانه

 .نداشت كار اين به نسبت حسي هيچ حاال،

 ! كجا به نميدانست اما ميرفت داشت. بودند هدف بي هميشه هايش مقد

 واسم؟ ميگيري عروسكو اون! بابا ـ

 .بايستد ميداد دستور مغزش به چيزي شدند، آهسته هايش قدم

 بودنگاه شده خيره رويش به رو مغازه ويترين به ذوق با كه كنارش ميزه ريزه و نمك با دخترك به

 .كرد

 باشد؟ خوشبخت اينقدر بچه دختر اين جاي به االن هم او بود ممكن حد چه تا درد، هم باز
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 در خاك ها خروار زير سالها كه خاطراتي. آوردند هجوم ذهنش به اش مرده خاطرات ناگهان

 .آوردند مي هجوم مغزش به و بودند شده زنده ها زامبي مانند حاال بودند، گرفته آرام ذهنش

 كس بي يتيم يك به خوشبخت شادو بچه دختر يك از ماه يك عرض در او كه زماني خاطرات

 .شد تبديل

 .داشت ياد به خوب را روز آن

×××× 

 ...اما ميكرد تماشا را جادويي قلم و راپونزل كارتون و بود نشسته تلوزيون جلوي هميشه مانند

 .نبود هميشه مانند اينبار نه،

 .بودن راپونزل شده بافته و طاليي موهاي قفل مغزش اينبار

 .افتاد مي پدرش ريخته بهم و آشفته موهاي ياد راپونزل موهاي ديدن با اينبار،

 نامرتب و چروك لباسهاي تصوير فقط بلكه نميخورد، غبطه زيبايش هاي لباس ديدن با اينبار

 .ميرفت رژه چشمهايش جلوي پدرش

 پدرش بيداد ادود صداي فقط نميكرد، حسودي راپونزل زيباي صداي به وجودش تمام با اينبار

 .ميزد زنگ گوشهايش درون

 لبخند(اسمان ستارگان ماندگاري به داريم دوستت)كارتون معروف ديالوگ به شيفتگي با ديگر

 .نميزد

 .ميداد آزارش خانه، به پدرش نيامدن يا آمدن دير براي مادرش بيداري شب و نگراني فقط بلكه

 .بود شده رنج زود و حساس اينگونه كه بود آمده پدرش سر بر چه خدايا

 پنج از امدنش نميگفت،دير نازكتر گل از مادرش بود،به مرتب و آراسته هميشه كه او با كسي چه

 .بود كرده را كاري همچين نميكشيد طول بيشتر دقيقه

...... 

 شد؟ تمام نگريست،كي فيلم پاياني تيتراژ به گيجي با

 بي اشتباه، مسئله يك مانند كه بودند شمغز جواب بي هاي سوال عالمت مهم نبود، مهم برايش

 .بودند جواب
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 .امد نمي بدست جواب ميرفت راهي هر از اما ميرفت رژه سرش در ها ايگرگ و ايكس

 يك مانند درست شد، پيدا ناگهاني طور به همه سواالتش جواب چون نكشيد طول خيلي واين

 .تلخش نوع از اما سوپرايز

 تو تنه چند جز و برد و شست خودش با ديد را چه هر و شد سرازير شان خانه به همه ها جواب

 .نگذاشت باقي چيزي ويران قصر يك و خالي

......... 

 .بود كرده ترمز پايش جلوي درست خطي ماشين يك آمد، خودش به ماشين بوق صداي با

 .اي اي كليشه و مزحك چيز چه

 و ميزد فرياد قدمش هر با و تبرداش قدم او سمت به و شد پياده ماشينش از عصباني راننده

 :ميكرد بازگو را تكراري هاي حرف

 جواب ميشدم، بدبخت كه ترمز رو بودم زده تر دير لحظه يه اگه كجاست؟ حواست خانم ـ

 .ميدادم؟ بايد چي خانوادتونو

 حسي؟ بي اين به بود كرده عادت كه بود مدت چه ها؟ بيداد و داد اين به نداشت حسي هيچ چرا

 .زد زل او به غضب با و ايستاد خزان روي به رو درست

 بدون. دوخت چشم رويش به رو سالخورده مرد به ايش شيشه چشمان با و كرد بلند را سرش

 :گفت اش يخچالي سردو صداي با بزند پلك اينكه

 !مرده كسي نه داره وجود اي خانواده نه كه فعال ـ

 اولين براي را دستش گذشت، ابانخي از شده جمع هاي عابر و شده خشك مرد به توجه بي

 .گفت را قديميش خانه آدرس و شد سوار داشت نگه اينكه محض به و داد تكان ديد كه تاكسي

 اشغال را فكرش تمام كه داد اجازه گرسنه هاي زامبي به و داد تكيه صندلي پشتي به را سرش

 اش شده دليت و نخور درد هب گذشته و مغزش با بخواهد كه بود آني از تر خسته روزها اين كنند؛

 !بجنگد

×××× 

 .شد برابر چندين ابهاماتش بردند دستبند با را پدرش وقتي
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 باز بود؟ كرده شكايت مادرش آيا! ندارد امكان نه زد، نهيب خودش به بود؟ كرده پدردزدي آيا

 پدرش! نه اما بود؟ زده كتك را كسي آيا كرد، توبيخ مضخرفش فكر خاطر به را خودش هم

 .بود حرفها اين از تر ربانمه

 بردند؟ اينگونه را او بودكه كرده كاري چه پدر بود؟ چه پس

 نبود؟ معمولي كارمند يك پدرش مگر

 نبود؟ خودش كار به سرش هميشه مگر

 بود؟ شده چه چه؟ پس

 ميبود بيست منتظر بايد ديگر حاال! شد تكميل مسئله باالخره! يافت باالخره را سواالتش جواب

 ...اما

 و بود كرده درس صرف را وقتش تمام كه كسي براي بيست يك خوشحالي اندازه به نمره، اين

 رنج! داشت عذاب خزان ،براي ببرد ـذت*لـ و ببيند را زحماتش نتايج توانست مي هم حال

 .رفت فرو قلبش درون خنجر ماننده نمره آن! داشت درد! داشت

 .ميداد جوالن و ميپيچيد مغزش در هكو دو ميان فريادي مانند پدرش وكيل هاي حرف

 روزي كه حدي به بود، شده معتاد بود رفته كارش براي و داشت تركيه به كه سفري توي علي ـ

 .داشت مصرف بار چند

 !مضحك چه مواد؟ هم آن داشت؟ مصرف پدرش

 .كردن تاييد همكاراش همه پرخاشگرياشم بوده، همين براي رفتاراشم تغيير

 !است سخرهم پدرش؟ پرخاشگري؟

 يه علي ميبينه كه بده تحويل بهش رو پرونده تا چند ميره شركت، رئيس پسر علي، امير روز يه

 .كنه تزريق خودش به ميخواد و دستشه سرنگ

 !است دروغ تزريق؟ سرنگ؟

 براي داره خودكشي قصد علي و هواست آمپول ميكنه فكر اخيرش رفتاراي خاطر به عليم امير

 كنترلشو امير كار اين با عليم كه پايين، ميكنه پرت پنجره از و ميگيره تشدس از و سرنگ همينم

 .ميكنه تموم همونجا كه علي امير سر تو ميكوبه كامپيوترو كيس و ميده دست از
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 !شكست اش زميني بت خآ! بتش آخ اش؟ اسطوره ميكوبد؟ پدرش

 ! ماست عليه بر مدارك تمام متاسفم

 !اي كليشه اي جمله هم باز ما، عليه بر

 قاتل پدرش! است باور قابله غير بود؟ كشته آدم تزريق براي جالب؛ چه هه! بود معتاد پدرش

 !بود كشته را رئيسش پسر مواد براي او است معلوم بود؟

 نبود؟ كافي نوجوان يك مردن براي اينها همه و

 همراه اش بچگي تشيطن شورو تمام نشد، قبلي خزان هيچگاه ديگر! مرد خزان بعد، به روز آن از

 . گرفت اوج آسمان به و شد جدا بدنش از روحش

 تيره است اور زجر خيلي قلب، شدن پاره تكه است دردناك خيلي شكستن، است سخت خيلي

 .زندگي در ات اسطوره تصوير شدن

 !خيلي است، اور دردر خيلي! بيايد فرود سرت روي و شود آوار عقايدت همه است باور قابل غير

 

 .شكافت را اش سينه داغ سيخ مانند اضيق صداي

 ياقصاص رضايت، يا ـ

 روز آن از روزهايش، رنگ درست تيره، شد، خاكستري چيز همه بعد به زمان آن از شد، تار دنيا

 .نميديد را آنها او اما بودند، همه نيامد، چشمش به رنگي هيچ ديگر بعد به

 .رسيديم...خانمي ـ

 قطعا انداخت، گذرا نگاهي بود كرده حس را نگاهش سنگيني الح به تا كه راننده هيز پسر به

 ريش ته و هايش ابرو شكستگي اصطالح به براي خط سه آن كه اش شده برداشته هاي ابرو

 :يك به فقط داد، نمي جلوه بچه پسر يك از بيشتر چيزي را او مضحكش

 !ميام ديگه دقيقه ده تا ـ

. بود نگذشته هم اش كيلومتري يك از حتي بود سال ده هك اي خانه سمت به افتاد وراه كرد اكتفا

 چرا درد؟ اين با آمد مي سرش به باليي چه روزها اين ايستاد؛ رسيد كه زده زنگ كرمي در به
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 خانه اين پوستي زير هاي شادي و ها زجر شاهد سالها كه دري! در اين به نداشت حسي هيچ

 است؟ بوده

 .شد باز قيژي يژق صداي با كه فشرد آرامي به را در

 .لرزاند را پايش تا سر كه وزيد سمتش به سهمگين طوفاني ناگهان شد كه حياط وارد

 .كرد نگاه اطراف به

 ميان از كه هرزي هاي علف از بود پر كه شان خانه سيماني و نقلي حياط بود، جايش سر چيز همه

 حتي حياط، گوشه شده تلمبار سيماني هاي بلوك بودند، كشيده باال را خودشان ها سيمان

 .بود حياط گوشه هميشه مانند هم نياز آبي دوچرخه

 .زده زنگ و شكسته هم كمي سالخورده، پيرو كمي اما

 قديمي حياط اين چرا نميداد؟ هم زدن پوزخند زحمت حتي خودش به چرا نداشت؟ حسي هيچ چرا

 !بودند ردهك شبح را او كه راستي به نداشت؟ او ذهن در اي جرقه هيچ سالخورده و

 بودند پوش سفيد ساكنانش مانند هم خانه وسايل تمام شد، سالن وارد و گذشت نقلي حياط از

 .بودند شده دفن خاطره ها خروار زير خاك جاي به كه تفاوت اين با

 خزان؟...خ ـ

 !ادريس بود، برادرش او دوخت، چشم رويش به رو مرد به و برگرداند را سرش

 !نفرت مرد؛ اين به نسبت داشت گرفته ته حسي چرا

 و انزجار ريختن براي اي كيسه دلش و است كثيف كره اين روي جسمش تا كه بود بسته پيمان

 !نبود اما بود كه باشد برادري به متعلق ها حس اين تمام انسانها، نفرت

 چشمان تر، مهم همه از و مرتب، و پوش خوش شانه، چهار و بلند قد بود، پدرش شبيه درست

 .نافذ و شبرنگ

 !بود فرشته روزي هم شيطان بود؛ پدرش شبيه فقط نبود، پدرش او اما

 :گفت جدي و محكم اما ناباوري با لرزيد، نگاهش سرماي از ادريس كه دوخت او به را چشمانش

 كردي؟ چيكار خودت با خزان ـ
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 بودند؟ افتاده كار از عظالتش چرا تلوزيون، سمت به افتاد راه و داد محسوسي تكان را سرش

 :گفت رفت مي تلوزيون سمت به كه همزمان

 !نيست خاصي چيز ـ

 .شد خيره اش گرفته غبار سطح به و كشيد تلوزيون ميز روي را انگشتش

 !شدي عوض خيلي ـ

 .نگرفت شكل لعنتي پوزخند نبود، ثمر مصمر تالشش

 تنها او يها شانه زماني. ميشناخت خوب را او نبود، صدا صاحب ديدن و برگشتن به نيازي

 ..حاال اما زخمهايش نوازشگر او هاي دست و بود هايش اشك پذيرنده

 پسر نه، نه، ، اش عمه پسر بود ميعاد او برسد، آرزوهايش به تا رفت گذاشت، تنها را خزان او

 !اش ناتني عمه،

 :كرد زمزمه ميزد را پخش دكمه حسش بي و سرد انگشتان با كه همانطور و برد جلو را دستش

 نظر؟ چه زـ،ا

 !نميكني نگامونم حتي كه بيزاري ازمون اينقدر يعني ـ

 بود؟ هم حسي مگر هه، بود؟ بيزار

 و برداشت را دي سي امد، بيرون دستگاه از صدا سرو كمي با اش عالقه مورد كارتون دي سي

 :داد تكانش بار چند هوا روي. برگشت دو آن سمت به

 داشتم؟ دوس چقدر اينو يادتونه ـ

 كردند، تاييد دو هر

 زل دو ان متعجب چشمان به و انداخت زمين به و كرد خورد دستش با حركت يك در را دي سي

 .زد

 ! رفته بين از ارزشش چون نيست مهم برام ديگه اما ـ

 :داد ادامه زدو خند زهر

 ! نيستين مهم برام ديگه شمام پس رفته بين از برام شمام ارزش ـ
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 نوازشگر، نسيم، يك مانند درست گذشت، كنارشان از و كرد جا هب جا اش شانه روي را اش كوله

 !گذرا و تند

 .كرد طي را فرتوت حياطه

 .كند حركت گفت راننده به رويش به رو خانه به توجه بدون و كرد باز را ماشين در

 همانطور و گرفت سمتش به بود داشت ياد دفترچه يك اندازه به كه را رنگي مشكي جعبه راننده

 كشور اين در كه را رنگش مشكي و ريز هاي چشم آينه از و بود گرفته را فرمان دستش يك با كه

 :گفت بود شده اوخيره به بود كم خيلي

 .بت بدم گفت داد يارويي يه اينو ـ

 .نبود سختي كار است بوده كسي چه يارو آن اينكه حدس

 بود، نديده را مانندش حال به تا خزان كه داشت قفلي كرد، اندازش بر و گرفت پسرك از را جعبه

 .آمد مي تر محكم هم بتون از نظر به و بود تر عجيب بسيار جعبه جنس

 كه زد زل ساعتش به كند، اش وارسي بعدا تا انداخت اش كوله درون را جعبه ساعتش لرزش با

 :شد نمايان اش صفحه روي پيام

 .پارسا ويالي نيم و سه ساعت ـ

 توي از مدام كه راننده پسر به خزان داد، ساعت هاي عقبه به را شجاي و شد محو زود خيلي پيام

 كه را تنفر يا هيجان حسه اين آمد، كش لبش كنار پوزخند و خت دو چشم ميكرد نگاه او به آينه

 دهد انجام را ها كار عقلش تا داشت مي اش نگه محكم و ميشد پيچيده قلبش دور پيچك مانند

 .شناخت مي خوب

 ).....(بريد لطفا دش عوض آدرسم ـ

 .بيايد سرش بر باليي چه است قرار اينكه از غافل داد؛ تكان را سرش فقط راننده پسرك

 .دوخت چشم رويش به رو جوش و جنب پر خيابان به و برگرداند را سرش

 .نميكردند درك هم هايشان كابوس در حتي را او درد هيچكدام اما داشتند، درد اينها همه

 دوخت، چشم بخرد هايش فال از تا ميگرفت را عابري هر جلوي كه رنجوري و افتاده دخترك به

 .الي و گل و خرابه از پر زده، طوفان شهري مانند درست! بودند فروغ بي چه چشمانش



 

 

14 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 به. آورد بر سر ياهايش رو تنهاي دخترك هايش پلك سياه پرده پشت از بست، را چشمانش

 !گور به زنده هايش حس ،بودند خالي او چشمان شد، خيره چشمانش

 كه ها چه چشمها اين. نداشتند خود در هيچ كاغذ سفيد صفحه مانند درست حسي، هر از خالي

 چشم از بودند، نياورده جوش بودند، نكرده ريز سر كه جاهايي چه ها حس اين بودند، نديده

 !بودند كشيده ته كه اينقد بودند، نشده سراير هايش

 همراه كشان كشان كه پدري بود، اميد نا بود، شكسته بود، خميده كمرش كه بودند ديده را پدري

 .بود رفته دار چوبه پاي ها سرباز

 پدري ملتمس نگاه بود، نگاه ترين محكم و ترين استوار روزي كه بودند، ديده را فروغي بي نگاه

 .اش ساله دوازده دخترك به را

 به خالي دست كه بود اين مانند ست در چگونه؟ اما دهد؟ نجاتش كه ميخواست دخترك از او

 .برود مغوالن لشكر جنگ

 رحمتش خدا ميزد فرياد كه را مردي ميزد، پا و دست اكسيژن اي ذره براي كه بود ديده را پدري

 را برادري ميزد، ضجه كه را خواهري بود، دوخته چشم پدرش به ها مرده مانند كه را مادري كند،

 ميديد را دختركي. بود گرفته چشم رويش به رو دلخراش صحنه از و ميريخت اشك صدا بي كه

 .بود پوچ بود، خالي بود، آشفته كه

 .كردند نشيني عقب هم خاطرات ماشين ناگهاني ترمز با

 !بسته بن كه اين ـ

 زير كه را كمريش اسلحه. دوخت چشم رويش به رو گم سردر پسرك به و گرداند بر را سرش

 .گرفت پسرك به ورو كشيد بيرون بود كرده سازي جا مانتويش

 :ناليد كنان من و من شده گشاد چشمان با پسرك

 من..م...خدا...خ... به...ب ـ

 :گفت نيشخند با و كرد تنگ را چشمانش كرد؛ خالص را اسلحه

 !پايين بپر ماشين از سريع ميتوني كه اونجايي تا فقط ممنوع اضافه ور ـ
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 پخش و كرد گير در لبه به پايش كه انداخت بيرون نماشي از را خودش سريع بيچاره راننده

 .شد اسفالت

 صندلي روي و گذشت ها صندلي ميان از بود داشته نگه را اسلحه دستش يك با كه همانطور

 .نشست راننده

 اف تيك با ماشين و زد استارت انداخت، كمك صندلي روي را اش اسلحه و كوله و بست را در

 .كرد حركت جلو به و شد كنده جا از وحشتناكي

 به سرعت تمام با و چرخاند را فرمان بود نمانده چيزي ديوار با ماشين برخورد تا كه اخر لحظه

 .راند پسرك ي شده الش و اش جسم طرف

 هم بعد و ديد را او ي شده گرد چشمان فقط اخر لحظه كرد، بسته و باز بار يك را هايش چشم

 !تمام و خورد بدي تكان ماشين

 !كن تمومش لحظه تو بود، او روش اين

 ديوار و در به از كه بود پاره تكه قلبي فقط نبودند؛ ها پيچك آن ديگر رفت بيرون كه كوچه از

 .بود كرده كز گوشه يك و بود شده خسته كوبيدن

 .راند كرج ويالي سمت به حس بي صورتي با و كرد عوض را دنده

---- 

 كه در دم هيكلي مرد دو. كرد توقف ويال جلوي وارش ديوانه رانندگي ساعت يك از بعد باالخره

 .ميكردند نگاه را او خيره فقط بودند نگهبان شك بي

 ...تكراري روتين،

 به حياط در كه دار كش بوق يك هم بعد و زد بوق تك يك ابتدا و گذاشت بوق روي را دستش

 .شد پياده عجله با اش هاسلح و كوله برداشتن از بعد و كرد حياط وارد را ماشين شد، باز سرعت

 كرد اشاره سرش پشت ماشين به گردد بر اينكه بدون ميرفت ويال ورودي سمت به كه همانطور

 :گفت ها نگهبان از يكي به رو و

 !كن نيستش به سر جوري يه ـ
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 ميزد، پوزخند فقط ميكردو نيست به سر را خودش هم حاال كشت، را اش راننده پيش ساعت نيم

 !آمد نمي كش هم پوزخند براي لبش لعنتي

 سلطنتي هاي قصر از شك بدون كه برقش و زرق به توجه بدون و شد ويال برزگ سالن وارد

 .افتاد راه به ها پله سمت به بود تر زيبا هم انگلستان

 طي آرامش با باشند طوالني چقدر كه ندارد اهميتي برايش كه انگار هدف بدون و آرام را ها پله

 .ميداد نشان را پنج و بيست و سه. كرد اهنگ ساعتش به كرد،

 !نه هه، ميكرد، دير جلسه براي كه بود مهم

 جفت يك با كرد بلند كه را سرش. كرد برخورد سختي جسم با بود پايين سرش كه همانطور

 روح، بي همانقدر سرد، همانقدر خودش، چشمان عين درست شد، رو به رو اي سورمه چشم

 .تفاوت بي همانقدر

 نا اتاقش ديدن با. شد اتاق وارد و كرد باز را اتاقش در حرفي هيچ بدون و انداخت باال اي شانه

 در كه انگار بودند، شده داغون و شكسته اتاقش وسايل تمام. پريد باال ابرويش يك آگاه خود

 .باشد آمده زلزله اتاقش

 !نه شك بي اش؟ موقتي اتاق شدن نابود بود مهم كشيد؛ اش خورده ترك لب به دستي

 جين شلوار و سفيد مردانه پيراهن يك با را هايش لباس و انداخت زمين روي را اش كوله

 .كرد عوض سفيد و خاكستري هاي استار ال و خاكستري

 احساس موهايش از ديوانه آن كار خاطر به. كرد مخفيشان لباسش در و كرد جمع را موهايش

 .نداشت هم رفتن حمام وقت اما ميكرد انزجار

 بايد پارسا قطعا نشست، اش شده الش و آش تخت روي و گذاشت سرش روي را كپش الهك

 .ميداد پس جواب اتاقش خاطر به

 آنجا جلسه شك بي كه را كناري اتاق امنيتي دوربين و كشيد بيرون اش كوله از را تاپش لپ

 له له آشنا هاي چهره ميان وارد تازه نفر دو چهره و بودند اتاق توي همه. كرد هك ميشد برگذار

 .ميزد
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 نشست، خودش از تر داغون تخته روي زانو چهار و كرد جمع را هايش پا كرد، ريز را هايش چشم

 !متفاوتي هاي قيافه چه

 .بشنود هم را صدايشان ميتوانست حاال و كرد فعال را ها شنود

 نميبينمش؟ من دارين، شبح يه اينجا شما كه شنيدم من ـ

 بررسي را اش چهره دقت با گفت، بود كررده خورد بر او به ها پله باالي كه هماني را حرف اين

 !مانندخودش كرد،

 .بود غريبه آن ظاهر وصف كلمه يك همين تنها

 :داد را جوابش ميباريد رويش و سر از كالفگي و حوصلگي بي كه حالي در پندار

 !نيومده هنوز ـ

 .شد درهم مرد اخمهاي

 .قانونه يه اين ه،كن شركت جلسه توي بايد اون ـ

 : داد را جوابش ماهين اينبار

 !نداره وجود بايدي اون براي ـ

 .بودند بر از را هايشان ديالوگ همه بود، كرده انتخاب را خوبي بازيگران زد، پوزخند خزان

 :گفت آرام بود ساكت كنون تا كه كناري پسر

 !باحال چه ـ

 .نماند دور خزان بين زتي چشمان از لبهايش حركت اما نفهميد كسي را اين

 دستش كف روي را دردناكش سر و گذاشت پايش ران روي قائمه صورت به را راستش دست

 .داد قرار

 :گفت خند زهر با و كرد باز و بست را هايش چشم

 .كودن چه ـ

 كناري اتاق به خودش اتاق بالكن از رساند، بالكن به را خودش و كرد رها تختش روي را تاپ لپ

 آب چاله يك از پريدن مانند تدرس پريد،

 .بود اهميت بي برايش مردن چون نداشت، اهميتي برايش فاصله
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 آمد، مي صدا بي.بودند نداده را شبح لقب او به جا بي شد، اتاق وارد صدا بي و كرد باز را بالكن در

 !راحتي همين به ميرفت، هم صدا بي ، ميكشت صدا بي

 .ننم ديدار مشتاق خيلي بعضيا كنم فك ـ

 :گفت همه از تر زود ماهين برگشت، او طرف به ها سر همه

 !اومدي باالخره ـ

 : گفت و نشست ها وارد تازه روي به رو ماهين به توجه بي

 .بدهكاري توضيح يه من به اتاقم خاطر به كنم فك پارسا ـ

 :گفت بود كالفه جور بد هم او صورت كه پارسا

 .اهوراس كار ـ

 ميان چرخاندنش كرد شروع و كرد جدا را اش تيغه حت را خيلي و اشتبرد را خوري ميوه كارد

 :گفت تمسخر با چاقو به خيره و انداخت چپش پاي روي را راستش پاي انگشتانش، بند

 اهورا؟ ـ

 .كشيد موهايش ميان دستي پارسا

 .بكشنت خواب توي شب خودشون خيال به كه اتاقت توي اومدن شبونه بودي روسيه وقتي ـ

 : گفت آهسته پندار

 .ازت بگيره مريمو انتقام ميخواد هنوزم ـ

 :زد لب تيغه به خيره و زد پوزخند خزان

 مگه. ميزنه آتيش آبو به واسش خودشو اينجوري كه داشت چي دختره اون نميفهمم من واقعا ـ

 داشت؟ چي اون

 :گفت رسا واردان تازه به خيره ماهين

 !نداختها روز اين به رو پارسيا كه چيزي همون ـ

 :داد توضيح پندار كه نپرسيد هيچ اما شد متوقف دستانش ميان تيغه

 .كرده عقدم باهاش و شده سوژش عاشق پارسيا ـ

 .شد خيره ميكرد نگاه آنها به جدي كه مغرور پارساي به و انداخت باال را ابرويش تاي يك
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 چيه؟ مجازاتش كه ميدونه وقتي حتي ـ

 پيشدستي وارد تازه بودند، كدر بدجور رنگش آبي چشمان داد، تكان آره معني به را سرش پارسا

 : گفت كردو

 .بكشيش كه كردن مامور رو تو همينم واسه ـ

 .بودند آينه در خودش چشمان انعكاس مانند درست شد، شبرنگ چشم دو آن خيره خزان نگاه

 !پارسياست برادر پارسا كه نميدانست حتما احمق آن كرد، تنگ را هايش چشم

 .داد تكان باشه معني به را سرش فقط و زد زخندپو

 كرد متوقفش صدا همان كه شد بلند ها مبل روي از

 .مياد همراهت مسيحم ـ

 دست ادم همچين با او بود محال. زد زل بود نشسته پندار كنار كه اي دستپاچه پسر به و برگشت

 .كند كار اي چلفتي پا و

 ديوار به هم بعد و داد خراش را گردنش از كمي كه دكر پرتاب سمتش به را انگشتانش ميان تيغ

 .افتاد و كرد برخورد سرش پشت

 :گفت ترسش لبالب چشمان به خيره ميشد، نمايان اش چهره در وضوح به پريدگي رنگ

 .بدم انجامش خودم ميدم ترجيح ـ

 كنبال روي از حركت يك با و رفت بالكن سمت به بدهد انها به زدن حرف فرصت اينكه بدون

 .اتاقش بالكن به پريد

 !نشست رويش نميشد حتي كه بود شده داغون اينقدر ايستاد، تختش كنار درست

 كه را شيشه و چوب تكه چند پاهايش با. برداشت بود سالم تقريبا كه را ها بالشت از يكي كالفه

 .انداخت زمين روي را بالشت و زد كنار بودند زمين روي

 تر اسفبار وضعيتي در قبال او. نبود مهم برايش هم زمين روي يدنخواب حتي كه بود خسته انقدر

 .بود خوابيده هم اين از

 .شد خيره رنگ سفيد سقف به و گذاشت اش پيشاني روي را ساعدش

 .شد زنده چشمهايش جلوي دوباره دخترك
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 .كرد برانداز را خودش و ايستاد اتاقش اينه روي به رو و گذشت كنارش از درست

 .نبود پيش ماه يك خزان قطعا اينه درون دخترك

 ...حاال اما. ميگرفت قرار تمسخر مورد هميشه حدش از بيش چاقي بخاطر كه خزاني

 .نميديد ميزد زار تنش در كه لباسش جز چيزي

 بودند، كدر روزهايش، اين رنگ درست بودند، سياه كرد، نگاه داشتند متغير رنگي كه چشمانش به

 .بودند زشت

 كشي وبا بودند خورده گره حاال داشت كردنشان صاف در سعي هميشه كه اش وزوزي موهاي

 .بودند شده بسته ساده

 .نميشد قبلي خزان هيچوقت ديگر او قطعا

 .نميشد زنده هيچوقت پدرش

 .نميشد مهربان و شاد مادر همان و نميداشت بر عروسيشان عكس به زدن زل از دست مادرش

 .خواند نمي تلفن سيم را موهايش و گذاشت نمي سرش به رآمدوس نمي بيرون اتاقش از ادريس

 شدن برنده سر آنها با و نميداشت بر دست ريختن اشك صدا بي و نشستن گوشه يك از نياز

 .نميكرد كل كل فوتبال تيم كدام

 نمي خانه در ميداد دوستانش به را پزش هميشه كه را مادرش سبزي قورمه بوي هيچوقت ديگر

 .پيچيد

 .نميشد تكرار پدرش زدن دهني ساز نواي وقتهيچ ديگر

 .نميشد آباد شان خانه هيچوقت ديگر

 رنگ هيچوقت ديگر و بود گرفته قرار بيگانه هاي بمب تهاجم مورد هيروشيما مانند شان خانه

 .ديد نمي خود به را خوشبختي

 سياه؟ چاله دو اين داشتند چه شد، خيره هايش چشم به و برگشت دختر

 .شد ناپديد ها، نگهبان اسلحه و بيداد وداد صداي با

 شنيد را ماهين صداي فقط و كرد برخورد ديوار به محكم و شد باز اتاقش در كه شد بلند زمين از

 :ميزد داد كه
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 !سراغت اومده اهورا ـ

 كند برخورد زمين به كمد كه بود كافي لگد يك فقط و رفت اتاقش شده والش آش كمد سمت به

 .شود تكه تكه فجيعي صداي با و

 .شد سرازير ها پله از و برداشت را بود كرده مخفي كمد پشت كه را كالشينكفي اسلحه دو

 .شد خارج ويال از و كرد مخفي لباسش زير را ها اسلحه از يكي راه دربين

 دو آن و ماهين و پارسا و پندار فقط و بودند شده بيهوش يا بودند خورده تير يا ها نگهبان تمام

 .ميكردند مقاومت اشتندد غريبه

 گلوله كه كرد شليك ميشد نزديك او به پشت از كه فردي به و رفت ماهين سمت به سرعت به

 .افتاد و كرد برخورد اش جمجمه به درست

 .سرت پشت ـ

 .افتاد و كرد ي ناله كه كرد شليك سرش پشت غول به و برگشت مسيح داد باصداي

 .كرد احساس پايش مچ ناحيه در را وحشتناكي درد ناگهان

 خيره بود جاري ان از رودخانه مانند خون و بود شده پاره كه شلوارش پاچه به و كرد خم را سرش

 .شد

 كرد؟ شليك او پاي به كه. بود داده خراش را آن فقط و بود شده رد پايش مچ كنار از گلوله

 .شد هخير بود ايستاده رويش به رو درست كه فردي به و كرد بلند آهسته را سرش

 :پرسيد ماليمت با و كرد كج آرام آرام را سرش

 زدي؟ ـ

 .شد خيره او به پوزخند با فقط مرد

 :غريد اينبار

 زدي؟ گفتم ـ

 .داد تكان اره معني به را سرش فقط مرد

 :گفت آهسته هم باز

 !كردي غلط تو خب ـ
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 از بعد و شد رهخي او به تعجب با ابتدا مرد كه كرد شليك اش سينه راست سمت به اسلحه با و

 .زد زانو زمين روي و افتاد خس خس به دقيقه چند

 ولي ميكشد جا در ميشود شليك قلب به وقتي اما است گلوله له گلو كه بود خوانده جايي قبال

 !زجر و درد با همراه اما ميكشد هم باز شود شليك ريه به وقتي

 شدي؟ قايم سوراخ تو موش مثه چرا كجايي؟! آترين هوي ـ

 .برگشت پشت به و گرفت چشم رويش روبه زيباي صحنه از ميلي بي با

 روي را اش اسلحه مگسك و ميكشيد ته از را ماهين موهاي و بود ايستاده حياط وسط اهورا

 .بود گذاشته اش شقيقه

 . كرد نگاه ماهين به

 .بود زده زل او به اش سنگي و خالي چشمهاي با فقط نميكرد، ناله و اه نميكشيد، جيغ

 بيشتر لحظه هر پايش فرساي طاقت درد كه هرچند افتاد، راه به اهوارا سمت به و زد نيشخند

 .ميشد

 نگرفتي؟ اشتباه اينا آقات دهات با اينجارو تو احيانا ـ

 فرياد را نفرت رنگش سبز و درشت چشمان شد، چشم در چشم او با و كرد بلند را سرش اهورا

 .داشتند عصبانيتش اوج از نشان شا شده خشك و باريك هاي لب و ميزدند

 !شبح اصطالح به خانوم شد تموم ديگه ميگيرم، ازت مريمو انتقام گفتم آترين، گفتم گفتم، ـ

 :زد لب پوزخند با ميشد نزديك او به كه همانطور

 واقعا؟ ـ

 :كشيد هوار دوباره اهورا

 .نيا جلو ـ

 .ميداد ادامه همچنان نايستاد آترين اما

 محكم را هايش پلك فقط و نياورد ابرو به خم هم باز ماهين كه كرد شليك اهينم پاي به اهورا

 .داد فشار هم به

 !نيا جلو نميگم ـمگه
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 .شد خيره ماهين پاي به و ايستاد اهورا روي روبه درست

 :زد لب تاسف با

 !خنگي خيلي ـ

 

 پا شنهپا روي كرد شليك پشت غول به و برگشت و كشيد بيرون لباسش پشت از را اسلحه

 شليك بود داشته نگه را اسلحه كه اهورا دست به و گذاشت دستش كف روي را اسلحه ته چرخيد

 .كرد

 را ماشه برداشت را كنارش جسد اسلحه و برگشت زد، زانو زمين روي كشيدو فريادي اهورا

 . كرد شليك ميشدند نزديك انها به كه محافظي سه به و چكاند

 قاپيدش زمين روي از زودتر ماهين كه گرفت خيز اش اسلحه سمت به وحشيانه اهورا

 :گفت ميزد باال را شلوارش پاچه كه حالي در و انداخت باال اي شانه تفاوت بي

 !ميزنه بال بال واسش داره خيلي جونش مريم پيش بفرستش خودت ماهين-

 .بست را پايش عميق نسبتا زخم ان با و داد جر را شلوار پاچه

 صورتش كه ايستاد طوري و شد خم داد، تكان ماهين صورت جلوي كن رصب معني به را دستش

 :كرد زمزمه لبش گوشه نيشخند با گرفت، قرار اهورا صورت روي به رو درست

 !نكن تهديد شبحو هيچوقت، ميكنم تكرار هيچوقت، ـ

 فقط كردو كج ها ماشين سمت به را راهش و ايستاد بدهد او به را كاري فرصت اينكه از قبل

 اه صداي هم بعد و ميشد ختم اهورا مغز سمت به مستقيما مقصدش كه شنيد را اي گلوله دايص

 .ميگرفتند قرار پندار و پارسا هاي گلوله تهاجم مورد كه افرادش ناله و

 .گذشت كنارش از تفاوت بي هم بعد و شد خيره لحظه چند ايستاد پندار مشكي جيپ روي به رو

 .آمد نمي كارش به هم اين نه ايستاد، هم بود تر انطرف يكم كه جديدي بلند شاسي كنار

 .گذشت تفاوت بي هم رنگ مشكي لكسوز كنار از

 سمتش بودبه شده پارك حياط گوشه كه داغوني و درب پرايد ديدن با كه چرخاند را سرش كمي

 .برداشت قدم
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 شد سوار كشيد، ونبير را بود خورده گلوله فرمان پشت كه را نگهباني لش تن و كرد باز را درش

 .كرد روشن را ماشين و

 .كرد باز برايش را در و جهيد بيرون بود گرفته سنگر اتاقكش درون كنون تا كه نگهبان

 از هيچكدام واقع در. افتد نمي اينجا به گذرش هيچوقت ديگر كه ميدانست و شد خارج ويال از

 .دنميشدن رد هم اينجا كيلومتري ده از حتي ديگر سازمان افراد

 .شد اصلي خيابان وارد و زد دور را كوچه پيچ

 كشيد بيرون جيبش از را گوشي ديگرش دست با بود گرفته را فرمان دستش يك با كه همانطور

 داد جواب بوق سه از بعد كه كرد لمس را پندار شماره و

 بله ـ

 شد خيره رو به رو به

 بفرست رو پارسيا لوكيشن ـ

 باشه ـ

 .رسيد لوكيش كه شد خيره اش صفحه به و كرد قطع را گوشي

 .شد پاك نشدن يابي رد براي ثانيه سي سر درست كه كرد اش حفظ سريع

 . زد چراغ برايش كناري ماشين كه داد سر جيبش داخل را گوشي

 بزند كنار كه ميداد عالمت مدام و بود كرده جفت را ماشينش كه لجني پژوي به ماشين شيشه از

 .شد خيره

 .زد پوزخند بود راننده كه دريچا زن ديدن با

 .بود اش زندگي هاي روز ترين چرت از يكي امروز قطعا

 .داشت كم را ارشاد گشت فقط

 پرايد از بيشتري سرعت پژو قطعا چون كه زد جلو پژو از و داد فشار گاز پدال روي را پايش

 .كرد سد را راهش و شد رد كنارش از داشت

 . كرد نگاه خيره ميشد پياده ماشين از هك اخمويي چادري زن به و كرد ترمز
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 زن به برخورد تا مانده قدم چند و داد فشار گاز پدال روي را پايش گرفت، عمق پوزخندش

 حركت به شروع ها ماشين جهت خالف بر و زد دايره نيم چرخش يك و چرخاند را فرمان چادري

 .كرد

 .ميكشيد اليي ها ماشين ميان از ها راننده هاي فحش و كردن بوق بوق به توجه بي

 كند برخورد عابر پيرمرد يك با بود مانده كم كه پيچيد را برگردان دور اولين

 .كرد پارك را ماشين و شد واردش ديد كه را فرعي اولين و برگشت اصلي الين به

 .كرد نگاه ميداد بودنش خالي از خبر و ميزد چشمك مدام كه بنزين چراغ به

 .داد جواب باالخره بوق پنج از بعد كه گرفت را مهراد شماره و تبرداش كنارش از را گوشي

 بله ـ

 انداخت نگاهي كوچه پالك به

 )....( ادرس اين به بيا سريع ـ

 .است كسي كردن شكنجه مشغول كه بود اين دهنده نشان خط پشت از فرياد و داد صداي

 اومدم ـ

 .چسباند فرمان به را سرش و كرد قطع را گوشي

 .بود طبيعتش اين بود، كرده عادت ديگر او اما ميسوخت خوابي بي شدت از هايش چشم

 .نشي كشته تا بكش ميكرد، حكم را همين اش زندگي ي چرخه

 .اورد خودش به را او ماشيني بوق صداي كه بود وضعيت همان در دقيقه پنج

 هم ديگري راه اما بود چشم توي خيلي چه اگر شد، خيره مهراد جيپ به و كرد بلند را سرش

 .نداشت

 .شد سوار و كرد باز را جيپ راننده كمك در

 و آشفته ،موهايش بود خون هاي لكه لباسش روي دوخت، چشم مهراد به و كرد بلند را سرش

 . بود دوخته او به را اش سنگي چشمان و بودند برهم هم در

 .داد مهراد به را پارسيا ادرس و بست را چشمهايش
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 هم نميدانست اگر افتاد،البته راه و نگفت چيزي چون دارد خبر موضوع زا هم او كه بود معلوم

 !پرسيد نمي چيزي

 آن در پارسيا كه اي خانه به و كرد باز را هايش چشم ها الستيك جيغ صداي با بعد لحظه چند

 .نگريست داشت سكونت

 . كرد حس رنگ سفيد نازك پرده پشت از را اي سايه حركت

 كرد؟ را كار اين چه براي پس بود، خواهد چه كارش انجام سر كه ميدانست پارسيا

 :گفت مهراد به رو ببندد را در اينكه از قبل و شد پياده ماشين از و داد بيرون صدا پر را نفسش

 بيا دادم كه عالمت ـ

 .افتاد راه به زده زنگ رنگ سبز در سمت به و بست را در

 . شد باز تيكي صداي با در كه اورد در صدا به را خانه آيفون

 نشود ديوار از اگر آيند، مي ديوار از نكند باز را در اگر كه ميدانست ميدانست، هم را اين پارسيا

 .آيند مي آسمان از نشود بام پشت از اگر آيند، مي بام پشت از

 .شد خانه وارد و داد هل دستش با را در

 زل او به براقش چشمهاي با و بود نشسته رنگ سياه گربه يك خانه در به منتهي هاي پله روي

 .بود زده

 .شد خانه وارد و گذشت گربه كنار از تفاوت بي

 كه پارسيا اخموي صورت كه زد كنار بود گرفته را ديدش جلوي كه را رنگ سفيد نازك پرده

 .شد نمايان ميكرد هدايت اش پشت به دستش با را دختري

 .كرد نگاه بود چسبانده پارسيا به ار خودش پشت از و ميلرزيد ترس زور از كه دختري به

 .بود ساده حد از بيش شانه، سر تا اي قهوه موهاي و سبزه صورت ميشي هاي چشم

 آن در سواالتش تمام كه حرفي سه كلمه يك از فقط و شد خيره پارسيا وحشي هاي چشم به

 .كرد استفاده ميشدند خالصه

 چرا؟ ـ

 .داد يحرف سه كلمه يك با فقط را جوابش هم پارسيا
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 !عشق ـ

 كرد اشاره سرش پشت لرزان دخترك به زدو پوزخند

 كن ولش نشده، زنت كه هنوز ـ

 .زد داد تقريبا و شد قرمز خشم از پارسيا صورت

 !بچمه مادر ـ

 .شد بلند خانه اتاق تنها از نوزادي ي گريه صداي پريدكه باال ابرويش يك آگاه خود نا

 .گرفت تماس مهراد گوشي با همزمان و كرد كج اتاق طرف به را راهش و برگشت

 !بچم پارسيا، ـ

 :گفت پارسيا به رو و كرد نگاه لرزان دخترك به تمسخر با و برگشت

 !ميزدي ماموريتو اين جوش اينقدر همين واسه پس ـ

 .شد اتاق وارد و زد نيشخند

 .ميشد پتو و لحاف عدد چند و آهني كمد و چوبي گهواره يك شامل كه بود متري ده كوچك اتاق

 .ايستاد بود گهواره توي كه نوازادي سر باالي

 تپل و سفيد صورت پررنگ ابي كشيده و درشت چشمهاي بود، رفته پارسيا به تماما اش زيبايي

 .مشكي ـان*عـريـ موهاي و

 ميرسيد او به مهراد دست اگر قطعا كرد، نگاه بود شده خيره او به كه نوزاد معصوم چشمهاي به

 .ميكرد تمام را ارشك االن همين

 اما خطرناكيست كار ميدانست كرد، بيهوش را بچه و برداشت دستمال و الكل اتاق توي كمد از

 .نداشت هم ديگري چاره

 توي را بچه بچه، وسايل برداشتن از بعد و كرد خالي و برداشت را اتاق گوشه رنگ مشكي كوله

 گذاشت دوشش روي را بكشد،كوله نفس ندبتوا تا گذاشت باز را كوله زيپ از كمي و گذاشت كوله

 .شد خارج خانه از همسرش و پارسيا بيجان هاي جسد به توجه بدون و

 كل ميتواند اسلحه شليك صداي و است زياد شهر از بخش اين در ها خانه تراكم چون ميدانست

 .است كرده استفاده كن خفه از مهراد كند جمع را كوچه
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 كوچه سر تا نفس يك و گرفت را كوله دستش يك با و داشتبر مهراد ماشين از را اش گوشي

 .دويد

 .كرد مي تمام را بچه كار و ميشد كوله متوجه ميگشت بر مهراد همراه اگر شك بي

 متعجب هاي نگاه به توجه بدون داد، را خودش خانه آدرس و شد ديد كه ماشيني اولين سوار

 كارهايش به ديدي هيچ مرد تا نشست دهرانن صندلي پشت شهرش باالي آدرس خاطر به راننده

 .باشد نداشته

 :زد داد تقريبا نميكند حركت ديد وقتي

 .ديگه برو ـ

 .افتاد راه به كوتاه پرش يك با ماشين و خواباند را دستي دستپاچه مرد

 .ميداد تحويل سازمان به را بچه بايد كرد، باز آخر تا را زيپش و گذاشت پايش روي را كوله

 مانند هيواليي به هم معصوم چهره اين زودي به شد، خيره نوزاد معصوم چهره به و زد پوزخند

 !ميشد تبديل خودش

 .كرد لمس را رزا شماره و برداشت را اش گوشي

 پيچيد گوشي توي رزا جدي و خشك صداي بوق شش تقريبا از بعد

 بله ـ

 رزا؟ ـ

 خودمم ـ

 شد خيره نوزاد چهره به

 !منتظرتم خونم توي فردا ـ

------ 

 آمد حرف به زودتر خودش كه شد خيره اش يخي چشمان به

 ببرم همراهم تورو كه اينجا اومدم تركيه از من ـ

 شد خيره او به سوالي و داد باال را ابرويش تاي يك
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 رئيس دستور به و داريم خبر وجودش از دانيل و تو و من فقط كه هست مخفي ماموريت يه ـ

 .بديم انجامش تو منو بايد

 : گفت تمسخر با و كرد ريز را هايش شمچ

 تركيه؟ بيام باهات اونوقت نميدونم اسمتم حتي من ببين ـ

 :زد لب او به خيره و داد تكيه صندلي پشتي به

 بزني حرف دانيل با ميتوني داري شك من به اگه و يزدانه اسمم ـ

 كشيد بيرون يزدان انگشتان بين از را گوشي و گرفت عمق پوزخندش

 !مهمعلو ـ

 .نشست صاف آگاه خود نا دانيل جدي صداي شنيدن با

 .داشت وحشت سالخورده پير اين از هم هنوز

 بله ـ

 آترينم ـ

 .بيا يزدان همراه ميزني، زنگ باالخره ميدونستم ـ

 .بود گوشي شدن قطع از نشان كه بوق صداي هم وبعد

 انداخت عسلي روي را گوشي

 ميكنيم؟ حركت كي ـ

 .افتاد راه به خروجي در سمت به و برداشت عسلي روي از را يگوش و شد خم يزدان

 !بگه رئيس وقت هر ـ

 .بست را چشمهايش و كشيد دراز مبل شدروي مطمئن اش خانه از يزدان خروج از اينكه از بعد

 بدنش سلول سلول حاال و بود نخوابيده هواپيما در آنهم ساعت دو از بيشتر كه بود روز سه از بيش

 .ميكردند التماس او به خواب عتسا يك براي

 .برد خوابش كاناپه روي همانجا ثانيه چند عرض در

........ 
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 و انداخت دوشش روي بود خريده ادريس با بازي لج و لج سر كه را رنگش قرمز و مشكي كوله

 .شد خارج مدرسه از

 ميدادند نشان هم به را او آشكارا كه دختراني دوستانش، پچ پچ و مدرسه مربيان آميز ترحم نگاه

 هم نگاه او به اصال و ميكردند كج را راهشان ميشد نزديكشان تا كه دوستانش ميزدند، پوزخند و

 .نميكردند

 .كند تهوع احساس بود شده باعث همه و همه

 .دوييدن به كرد شروع و گرفت محكم را اش كوله

 !شومش سرنوشت از هايش، آدم از زندگي، از مدرسه، از شود، دور داشت دوست

 .بگيرد نفس كمي تا گذاشت هايش ران روي را دستهايش و شد خم. ايستاد اشان كوچه سر

 .ايستاد حركت از دنيا كرد بلند را سرش كه همين اما

 .شد سنگين سرش زد، يخ قلبش شد، منجمد هايش رگ در خون

 .برداشتن قدم به كرد وادارشان و كشيد را اش سنگين پاهاي

 خانه در الكي جمعيت همه اين نيست، سردخانه آمبوالنس اين كه ميزد نحيب خودش به مدام

 .اند شده جمع شان

 .رساند حياط به را خودش و زد كنار را ها همسايه چطور رسيد، خانه به چطور نميفهميد

 .بود افتاده حياط وسط خون غرق كه را مادري ميديد، را مادرش فقط

 .ميخوردند تكان و رقصيدندمي باد همراه طالييش موهاي كه را مادري

 موهاي ها، همسايه خانه، سرد امبوالنس ميزدند، چرخ سرش در بود ديده كه چيزهايي آن همه

 !آنها بين مادرش نبود طاليي،

 هم سر پشت و بلند هم آن خنديد،

 !نيست او مادر جنازه اين كه است معلوم ترسيد، كامال كه او بود، جالبي بازي

 داد تكانش بار ندچ و نشست جنازه كنار

 !ديگه پاشو بردي، تو ترسيدم باشه، باشه مامان،پاشو، مامان، ـ

 خنديد تر بلند
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 نيست كارها اين اهل اصال او مادر نيست، او مادر اين كه است معلوم

 .نيست گلدار چادر با روياهايش فرشته آن اين نيست، مادرش اين است معلوم

 .داد تكان تر محكم را ادرشم دوباره و نگريست ها همسايه به معذب

 اگه نميگفتي هميشه مگه ماماني زياده، نامحرم اينجا كن سر روسريتو برو ديگه، پاشو مامان، ـ

 .ميگيره قهرش خدا االن ببين ديگه پاشو ميگيره؟ قهرش خدا ببينه موهامونو نامحرم

 قبول نميخواست ند،ببي را صورتش نميتوانست برگرداند، را مادرش نميتوانست نداشت، را توانش

 !كند

 دهان براي بزاق توليد كمي توان حتي ميكردند، گز گز انگشتانش نوك و بودند شده سر دستانش

 .نداشت اش شده خشك

 كرد ميكردنگاه آب راهم سنگ دل هقش هق كه نياز به و كرد بلند را سرش

 :گفت نياز به رو ترسيده اي بچه عين

 ميترسما من ميكنه؟ چيكار مامان ببين! نياز ـ

 !بود ترسيده هم او انگار زد، ضجه توانش تمام با و كرد رها ادريس ـل*بغـ در را خودش نياز

 چقدر برادرش كرد، نگاه ادريس به بود طالطم در اقيانوسي پشتشان كه چشماني با و برگشت

 !بود عاجز چقدر بود، شكسته چقدر بود، پير

 گلويش روي را دستش بود، شده گلويش سوزش باعث و انداخت مي چنگ گلويش توي بغض

 ناليد عجز با و گذاشت

 ها ميگيره گريم داره ببين ميكنه، گوش تو حرف به مامان كن، كاري يه تو ادريس، ـ

 داغون شكسته، نااميد، ناباور، كرد، نگاه او به فقط ادريس

 را اش كوله كرد، نگاه بودند ايستاده حياط در دم زنهايشان فقط حاال كه ها همسايه به برگشت

 هايش كتاب تمام كه كرد پرت حياط گوشه به ميخورد سر پايين به دوشش روي از مدام كه

 !رنگش صورتي خاطرات دفتر حتي ريختند، بيرون

 .شكست بود بسته اقيانوس روي به كه سدي و نگريست آلود خون جنازه به دوباره
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 حال در چيز همه كه وقتي درست ،داد دست از هم را مادرش رفت، هم مادرش! نميشد باورش

 !بودند تسكين حال در تازه هايش زخم بود، شدن درست

 چرانمك چرا؟ پس ميكردند، پيدا التيام داشتند تازه ميكردند، ترميم را خودشان داشتند تازه

 زد؟ باز سر انها از مراقبت از چرا كرد؟ تر عميق را عفوني هاي خم آن چرا هايش؟ زخم به پاشيد

 .ميزدند چرخ سرش در مدام اه چرا

 اينقدر دنيا چرا نميزد؟ قلبش ديگر چرا داد؟ دست از را امنيتش چرا گرفت؟ را آرامشش خدا چرا

 آور نفرت زندگي اين چرا نميكرد؟ راحتش چرا شنيد؟ نمي را هايش فرياد خدا چرا بود؟ بد او با

 ميشد؟ تر دور لحظه هر خوشبختي چرا نميرسيد؟ پايان به

 كشيد فرياد توانش تمام با و گرفت آسمان به رو ار سرش

 چرا؟ ـ

×××× 

 .پريد خواب از اش گوشي زنگ صداي با

 .ميكشد پايين را آن توانش تمام با و كرده فرو كمرش درون را تيزي جسم كسي ميكرد احساس

 .گرفت دستانش ميان محكم را سرش

 او كه بودند فرصتي منتظر فقط نميكردند، رهايش هم خواب درون حتي خاطرات! نميشد باورش

 .كنند تحميل او به را خودشان قوا تمام با و كنند خفت را

 .شد گرفته سر از دوباره تماس زنگ دقيقه چند از بعد و شد قطع گوشي صداي

 اين نفر يك تنها كرد، برقرار را تماس مخاطب اسم به كردن نگاه بدون و برداشت را گوشي

 .ميگرفت تماس او با شب وقت

 بله ـ

 خوبي؟ تو خوبم من سالم، ـ

 !نه ـ

 .استانبول بياي سري ماموريت يه واسه قراره شنيدم ـ

 .فشرد را دردناكش هاي شقيقه آزادش دست با زدو پوزخند
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 !نيست سري همچينم اينكه مثل ـ

 !ميخنديد هميشه خنديد،

 .دارم خبر چي همه از من ـ

 برداشت را عسلي كنار معدني آب داشت، نگه وششگ و شانه ميان را گوشي و داد لم كاناپه روي

 .كرد باز را درش و

 خب؟ ـ

 جمالت به ـ

 مي را كارش شك بي ميداد ادامه هم باز بوداگر عزيز فرد آن چند هر كشيد، اي كالفه پوف

 .ساخت

 زدي؟ زنگ داشتي چيكار شب وقت اين اينه منظورم ـ

 !شود سرازير بخواهد كه آب قطره يك از دريغ اما گذاشت، هايش لب روي را معدني آب دهانه

 يه راستش اينكه دومم شرمنده، نيست من دست شبه اونجا اينكه و ظهره لنگ تازه كه اينجا ـ

 .ميكنه نگرانم كه شنيدم خبرايي

 .افتاد راه به خانه آشپز سمت به و كرد پرتاب اتاق ديگر سمت به را آب بطري كالفه

 مثال؟ ـ

 .كرد منتقل چپ دست به راستش دست از را گوشي همزمان

. داره زياد كشتار كشتو توش اينكه مثله نكني شركت ماموريت اين تو نميتوني تو خوب! اوف ـ

 .ميشه تر سنگين جرمت اينجوري

 ميتوانستند را كار يك همين فقط عظالتش انگار كرد، احساس خوبي به را لبش گوشه آمدن كش

 .دهند انجام

 !وجب صد چه وجب يه هچ گذشته، من سر از آب ـ

 خودش معطوف را حواسش بيشتر برق پريز زير چسبيده سياه جسم اما شنيد را غمگينش آه

 .بود كرده

 !خداحافظ حال هر به ـ
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 .افتاد راه به پريز سمت به و كرد قطع را گوشي

 .كندش جا از و كرد لمس را زيرش ريز وجسم برد پريز زير را دستش

 !پيشرفته شنود تگاهدس يك نبود، سختي كا حدسش

 .داد انتقال پاييني واحد به كولر دريچه از را شنود دستگاه و زد نيشخند

 .ببرند ـذت*لـ سكوتش از ميتوانستند پليس اداره افراد و بود خالي كه واحدي

 پايين به پنجره از هم را خودش سيمكارتش بردن بين از از بعد و برداشت هم را اش گوشي

 .انداخت

 .نميگذاشت باقي آن از چيزي طبقه هفت از سقوط شك بي

 .بود بريده را امانش گاهش بي و گاه هاي سردرد هم باز گرفت، دستانش ميان را سرش

 .بلعيد آب بدون را سه هر و برداشت قرص عدد سه پاتختي كشوي از

 .بست را چشمهايش و كشيد دراز اتاق كف سرد هاي پاركت روي

--- 

 .كرد باز را شهاي چشم تلفن زنگ صداي با

 .برداشت را تلفن و كشاند پاتختي سمت به را دردناكش و كرخت بدن

 بله؟ ـ

 !بصيرم ـ

 فشار هم روي را داشتند وحشتناكي سوز كه را دردناكش هاي چشم دادو بدنش به قوسي و كش

 .داد

 بگو ـ

 .كرديم پيدا تنميگش اسلحه انبار بر و دور وقتي دادن لو موادو انبار كه رو پليسي جوجه تا دو ـ

 اومدم ـ

 .داد فشار همانجا از را مكالمه قطع دكمه و كرد رها زمين روي را تلفن

 ديدن با كه كرد نگاه بود خوابيده ديشب كه جايي به و گرفت راستش بادست را چپش كتف

 .پريد باال ابرويش يك بود كشيده دراز كه جايي دقيقا اش جيبي تاشوي چاغوي
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 .كرد نگاه اتاق قدي هآين در خودش چهره به

 خودنمايي زيرشان رنگ كبود هاللي كه رفته گود چشماني نامرتب، و شده بافته بلنده موهاي

 .ميكرد

 .پريده رنگ الغرو صورتي و رنگ بي و خشك هايي لب

 !بود اي اعجوبه چه كه واقعا زد، پوزخند خودش به

 باال را حسش بي بدن و ردك بند پاتختي به هم را ديگرش دست و گرفت كمرش به را دستش

 .كشيد

 برايش تقريبا كار اين و بخوابد سيمان و شن روي ميكردند مجبورش بود آموز كار كه دوراني در

 .برد مي ـذت*لـ صبحگاهي هاي درد اين از بودو شده عادت

 .برد پناه حمام به و كشيد بيرون دناكش در تن از را هايش لباس

 .آمد بيرون هدقيق ده از بعد هميشه مثل درست

 .بودند داده عادتش واقع در نبود، خودش عادت هم اين

 بين از را سفيدش جين شلوار زد، تن هم را رنگش اي نقره كاپشن و پوشيد را سفيدش تاپ

 پايش هم را اش اي نقره هاي بوت نيم و پوشيد كشيدو بيرون بودند تختش روي كه هايي شلوار

 .كرد

 .انداخت گردنش دور را آنها گردن شال ومانند بافت و زد شانه سختي به را موهايش عظيم حجم

 دورن نيازش مورد سايل و انداختن از بعد و برداشت تختش زير از را ايش نقره هاي گير گوش

 .رفت فرو كمرش توي چيزي كه كرد پرت تختش روي را خودش كوله

 .كرد پرتاب اتاق ديگر وشهگ به و كشيد بيرون پتو زير از را خوري ميوه چاغوي و شد خيز نيم

 كه بااليي همسايه هوارهاي و داد به و گذاشت پيشانيش روي را ساعدش و كشيد دراز دوباره

 .داد گوش بودند بازيگر زوجي

 دست به و گرفتند او از را آرزوهايش تمام آنها اما شود انيماتور كه داشت آرزو روزي هم خودش

 !بود سازمان به ورود شرط اين. ببرد ها دست دور به خودش همراه را آنها تا سپردند باد
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 و ميگرفت آنها از را كوچك هاي بچه هاي آرزو تمام فردي كه ميديد را كارتوني بود بچه وقتي

 .ميبرد بين از آنها در را نشاط حس و زنگي و اميد

 زوهايتآر و ،اميد ميخواستند خودشان براي را خوب هاي چيز تمام بودند، همينگونه هم كالغها

 !بازي شب خيمه عروسك يك مثل درست ميكشند، كار جسمت از فقط و ميگيرند را

 .نگريست چپش دست روي خالكوبي به

 !رنگ سياه كالغ يك

 كه دانيل و انتوان و رئيس بجز داشتند، دستشان مچ روي را خالكوبي اين سازمان اعضاي تمام

 گردنشان روي خالكوبي اين االيشانب مقام دليل به ميشدندو محسوب رئيس چپ و راست دست

 .بود شده حك شاهرگشان روي درست

 .برگشت حال زمان به و پريد بيرون افكارش از تلفن خوردن زنگ با

 .خزيد بيرون اتاق از و برداشت را اش كوله

 نميدانست هم خودش كه چيزي از اطمينان از بعد و نگريست نامرتبش و درهم ي خانه اطراف به

 .آمد بيرون هخان از چيست

 .ايستاد آسانسور روي به رو و بست پايش پشت با را در

 .داشت قرار دهم طبقه در آسانسور

 خزان و شد باز آسانسور در دقيقه چند از بعد. برسد او طبقه به تا ماند منتظر و فشرد را اش دكمه

 .رفت داخل

 كشيده پايين هايش بروا روي تا را اش مشكي مقنعه كه بود آسانسور درون كرده قوز پيرزني

 .بود كرده كز آسانسور گوشه و بود گرفته صورتش جلوي محكم را چادرش بود،

 سرش پشت آينه به و داد فشار را همكف دكمه خودش ندارد را دكمه دادن فشار قصد ديد وقتي

 .داد تكيه

 اينجا رد،ك نگاه مرموز پيرزن به بود، بريده را وامانش بود آمده سراغش به هم باز سرش درد

 !ورزيد مي افراط خيلي يكي اين اما ميكردند سر مغنعه و چادر كه بودند زيادي افراد
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 تا اش مشكي رفته رو و رنگ چادر و است سالخورده كه فهميد ميشد پيرن محسوس لرزش از

 .ميشود كشيده زمين روي قوزش خاطر به سانت چند

 جرقه سرش در ناگهان چادرش روي تازه يها گل ديدن با كه كرد نگاه پيرزن چادر انتهاي به

 .شد زده اي

 .چادر روي تازه كمروگل قوز چادر، لرزش، صورت، پوشاندن

 پاييني واحد فقط آپارتمانشان توي و نداشت پيرزن همسايه كه او نرسيد، فكرش به اول چطور

 چادرش روي قبال گلي اگر و آمد دهم طبقه از االن پيرزن اين اينكه تر مهم همه از بود، خالي

 .ميشده خشك بايد حاال تا بوده

 كرد زمزمه لب زير زدو نيشخند

 !تله توي افتادي كوچولو پليس ـ

 .ايستاد آسانسور دوربين زير درست و كرد حركت به شروع آرام آرام

 را دستش آهسته خيلي و داد راكش آن كمي و آورد بيرون دهانش از را رنگش صورتي آدامس

 .چسباند دوربين لنز روي را آدامس و برد باال

 .بودند سوم ي طبقه كرد، نگاه را آسانسور در باالي

 .ايستاد آسانسور و داد فشار را آسانسور قفل ي دكمه

 در كه وچيزي شد كشيده سرش از همزمان هم مغنعه كه كشيد را چادر و برد جلو را دستش

 .كرد دبرخور آسانسور كف به بدي صداي با افتادو دستش از داشت دست

 به رو دخترك پريده رنگ چهره به و آورد باال را سرش آرام آرام و كرد نگاه زمين روي اسلحه به

 .شد خيره رويش

 زد نيشخند

 داشتي؟ اسلحه كه خب، خب ـ

 پريد جا از دخترك كه كوبيد هم به را دستش دو كف

 داد ادامه و كرد باز را كوچكش جيب زيپ و كشيد جلو را اش كوله

 !دارم نمم خوب ـ
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 شلوارش جيب از هم را اش جيبي چاقوي همزمان و كشيد بيرون را اش مسي سيم بسته و شوكر

 .آورد بيرون

 :گفت ذوق با و داد نشان كند كوب سنگ بود نزديك كه دخترك به را آنها

 !شوك يا چاغو تره، باحال كدومشون با مرگ نظرت به ـ

 صداي يك فقط اما بگويد چيزي تا كرد باز را دهانش داد، تكيه سرش پشت ديوار به دخترك

 .شد خارج دهنش از مانند ناله

 داد باال را هايش ابرو

 .كنيم بازي ميخوايم فقط! كه نداره ترس ـ

 و زد بشكني هوا توي ثانيه چند از بعد و آورد در را كردن فكر اداي و كرد نگاه دستش توي ابزار

 :گفت ذوق با

 كنيم؟ دهاستفا هردوشون از چيه نظرت ـ

 بي و شد خيره او به ترس با. نميزد مو اسانسور بدنه سفيد هاي رنگي كاغذ با حاال دخترك رنگ

 زد لب جان

 !نه ـ

 و افتاد راه به اسانسور هاي دكمه سمت به و گذاشت زمين روي كنارش را اش كوله خنديد،

 :گفت همزمان

 .من نه ميگفتي مافوقت به بايد اينو ـ

 !چاغو نوك با ها دكمه ي صفحه هاي پيچ كردن باز كرد شروع و كرد باز را جيبي چاغوي

 خارج گلويش از نامفهومي اصوات هم ها وقت بعضي و ميكرد نگاه او به فقط زده وحشت دخترك

 ميشد

 اش كوله از را بودند عمل اتاق مخصوص كه را اش پالستيكي هاي دستكش شد تمام كه كارش

 .پوشيد اليه چند و آورد بيرون

 جرقه كه آبي و زرد و قرمز هاي سيم و شد كنده كه كشيد محكم و گرفت را صفحه طرف دو

 .شدند معلوم ميزدند
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 :گفت موت به رو دخترك به رو و برگشت

 .كنم استفاده ديگه منبع يه از شدم مجبور بود پايين شوكرم ولتاژ چون! متاسفم ببين ـ

 مي دست به را او كنترل و بود كردن دعو به رو اش بيماري و بود شده فراموشش سرش درد

 .گرفت

 :داد ادامه و كرد اشاره ميزدند جرقه و بودند ريخته بيرون كه سيمهايي به ابرو با

 ميده حال كلي برعكس نداره، درد هم خيلي ـ

 .كرد مقاومت كه كشيد و گرفت را بازويش و رفت دخترك سمت به

 .كرد نگاه دخترك چهره به و برگشت اخم با

 ميارم حسي بي برات ميكني اسرار كه حاال ولي نداره، درد ميگم بينب ـ

 روي را آبش كل و كشيد بيرون اش كوله از را اش معدني آب بطري و كرد رها را دخترك دست

 .انداخت زمين روي را بطري كردو خالي دخترك گردن و صورت

 .حسي بي داروي اينم خوب ـ

 ديوانه لرزش به توجه بي و چسباند دريچه به پشت از را جانش بي جسم گرفت را دخترك دست

 قرمز و آبي هاي كابل به و برداشت را مسي هاي سيم برق، هاي سيم با برخورد از دخترك وار

 دور وحشتناكي رنگ سفيد نور ناگهان كه پيچاند دخترك گردن دور دار طناب مانند و كرد وصل

 .آمد در جريان به دخترك گردن

 دهانش از رنگي سفيد كف و بودند شده سفيد هايش چشم كرد، نگاه تركدخ وبه زد پوزخند

 .شد مي خارج

 .شد قطع آسانسور برق ميكرد را فكرش كه همانطور

 :نوشت آسانسور آينه روي و برداشت را لبش رژ

 (نباشين ناراحت داره، واكنشي يه كنشي هر)

 هم را ها دستكش و سيم و اغوچ و آب بطري انداخت، كاپشنش جيب توي را آن و بست را رژ در

 .شد خارج آسانسور باالي دريچه از و انداخت شده كبود دخترك به هم را آخر نگاه و برداشت
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 تونلي ي ديواره هاي شيار روي را پاهايش و كرد بند آسانسور به متصل قطور كابل به را دستش

 .داد ميشدقرار پايين و باال آن در آسانسور كه

 و ميشد قطع ساختمان برق كه اضطراري مواقع براي كه اي زده زنگ يآهن در تا را خودش

 .كشيد باال بود شده تهبيه ميكرد قفل آسانسور

 تالشش در بودن قفل خاطر به كه كشيد را در دستگيره و گذاشت كوچكي شيار روي را پايش

 .ماند نتيجه بي

 .كند فراموش ار سرش وحشتناك درد كه كرد سعي و داد فشار هم روي را هايش پلك

 او كه هايي كابل به توجه با و ميشد فعال ديگر دقيقه يك تا اضطراري برق اش بيني پيش طبق

 اگر اوصاف اين با ميكردو شدن پايين و باال به شروع وار ديوانه آسانسور بود كرده وصل هم به

 .ميشد تبديل پوره به قطعا ميماند همانجا او

 .شد آويزن طناب از كامال و برداشت شيار روي از را پايش و كرد اي كالفه پوف

 ضربه آهني در به محكم و زد رويي به رو ديوار به را پايش بعد و داد تاب عقب به را خودش كمي

 .شد كنده جا از وحشتناكي صداي با در كه زد

 رفتن باال به آسانسورشروع و شد وصل اضطراري برق لحظه همان كه پريد راهرو توي سريع

 .كرد

 برداشتن از بعد و انداخت باال را هايش شانه تفاوت بي هم بعد و كرد نگاه شده كنده در به ميك

 .شد سرازير ها پله از اش كوله از جديدي آدامس

 .ميزدند حرف ساختمان برق ناگهاني قطعي راجب همه كه شنيد مي را ها همسايه صداي

 شده فروپاشي كه بود سالها او اما دميكن تكه تكه را او دارد درون از كسي كه ميكرد احساس

 .بود

 مات و كيش راحت و بنشيند ساكت او كه ميداشت انتظار نبايدم ميكرد بازي او با زندگي وقتي

 .شود

 .بود قهار بازيكني حاال و خورد شكست هم او كرد تمرين هم او
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 ميشدند بيشتر مدام كه ها شماره به اخم با و بودند ايستاده آسانسور روي به رو كه دختري دو به

 :كرد زمزمه و گذاشت اش پاره تكه قلب روي را دستش و كرد نگاه

 !نبودي كاش اي ـ

 .شد سرازير ها پله از دو با و كرد مرتب دوشش روي را كوله و كرد باد را آدامس

 !خواست نمي را اين اصال او و بود كرده دير هم حاال تا

 گوشي ي جنازه به كه حال در و شناخت را مشكي بلند شاسي نگاه اولين در و آمد بيرون ازمجتمع

 .شد سوار سريع و كرد باز را در ميكرد نگاه بود شده تكه تكه و بود افتاده جوب توي كه اش

 زود افتادن پليس گير براي هنوز كرد، مي عوض بايد هم را خانه بود، مي گوشي يك فكر به بايد

 .بود نكرده مات را شطرنج صفحه شاه زهنو دنيا، اين با داشت ها كار خيلي بود؛

 انداخت باال را ابرويش تاي يك يزدان ديدن با و برگشت

 اومدي؟ چرا تو ـ

 :گفت بود خيره جلو به كه همانطور و زد پوزخند

 داره؟ مشكلي تو نظر از ـ

 .نشد بد هم خيلي انداخت، باال اي شانه

 !نه ـ

 .افتاد راه و كرد روشن را ماشين

 با كه پليسي ون به و زد پس ميكرد شكنجه را تنش هاي استخوان تمام اشتد كه را دردي

 شيشه پشت از حتي را ساكنانش جوش و جنب توانست مي او و بود كرده پارك مجتمع از فاصله

 .كرد ببيندنگاه دودي

 .كنند بازي شير دم با هيچگاه نبايد كه بود داده ياد ها موش به او

 .نزدند حرفي يچه هيچكدام مقصد به رسيدن تا

.... 

 كه گفت بشنود نگهبان فقط كه طوري آهسته را رمز كلمه و ايستاد متروكه سوله بزرگ در جلوي

 .كرد باز را در و داد تكان را سرش نگهبان
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 .بدهد ورود اجازه هم يزدان به كه كرد اشاره نگهبان به شد كه سوله داخل

 و تند هاي قدم وبا كرد باز را بود شده هم رد كوكايين و سوخته چوب و نم بوي از كه اخمهايش

 .كرد طي را تاريك راهروي عرض بلندش

 .ببيند را بودند بـرده سوال زير سازمان در را او اعتبار كه هايي فضول ميخواست دلش خيلي

 را دستش كه همانطور و شد بودند اسلحه از پر كه چوبي هاي جعبه از پر كه سوله فضاي وارد

 يكي پشت از ثانيه چند عرض در كه كرد صدا را بصير فرياد با ميكشيد ها جعبه روي وار نوازش

 .گرفت قرار او روي به رو و آمد بيرون ها جعبه از

 بله؟ ـ

 .گذراند نظر از را بصير پاي تا سر دقت با و كرد ريز را چشمهايش

 طالييش بلند موهاي و آبي چشمهاي جذبه اش گنده و پهن دماغ و داشت گردي صورت و بود چاغ

 .بود بـرده بين از ميگذاشت باز هميشه را آنها كه را

 كجان؟ ـ

 كرد اشاره زده زنگ آبي در يك به و برگشت بصير

 نگهبانا اتاق تو بردمشون ـ

 سوله ي همه دقت با داشت و بود شده وارد تازه كه يزدان به توجه بي و داد تكان را سرش فقط

 .افتاد راه هب در سمت به ميگذراند نظر از را

 نگهبان خماري از استفاده با و بودند كرده پيدا را موادشان انبار فضول دو اين پيش دوماه حدود

 .بودند داده پليس به را جايش

 بود توانسته فقط بصير و بود شده مصادره پليس توسط انبار در موجود هروئين و كوكائين تمام

 .كند فرار خودش و بكشد را نگهبان

 .ميديد او چشم از را اينها همه دانيل و بود شده وارد سازمان به ليارديمي خسارتي

 كه ميشد موجب او جانب از كوچكي اشتباه هر و بود او نظر زير محدوده اين هاي خالف تمام

 .ببيند ضرر سازمان

 .برود بين از انگشتانش گز گز تا داد فشار محكم كردو مشت را دستانش
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 بود؟ رفتهگ را نفر چند جان حاال تا

 .بود بـرده ياد از را بود كرده واصل درك به كه را افرادي تعداد حتي ديگر لعنتي پوزخند،

 را سفيد شاه تا ميداد تكان ماهرانه را ها مهره از يكي بايد فقط و بود كرده كيش را دنيا حاال او

 .كند بيرون گود از

 با خواند، مي را كتابش ميكرد، نياز و راز ميكرد، سجده سفيد شاه برابر در وجودش تمام با روزي

 .ميكرد عمل دستوراتش به بود، مهربان همه

 كرد؟ چه سفيد شاه اما

 .انداخت مغزش آشغال سطل توي خودش هاي دست با و كرد تكه تكه را ايمانش كشت، را او

 .تانداخ مي قبر نام به آشغالي سطل توي و كشت مي را ايمان با هاي انسان شد، شيطان هم او

 ميرد؟ مي انزوا و افسردگي از دارد قلبش كه ميداد اهميت كسي چه

 ميكردند؟ حضور اعالم وقت بي و وقت جديدا كه ميداد اهميت خاطراتش به كسي چه

 داد؟ مي اهميت سوزانش هاي چشم و انفجارش حال در هاي استخوان به كسي چه

 .ماند مي پا سر و ميداد جوش را هايش استخوان دانه دانه مرد، مي بعدا گرفت مي را انتقامش او

 .بود او برنده قطعا نهايي، مسابقه براي بود كرده تالش خيلي ميشد، كيش دنيا بايد

 

 .برگرداند صدا سمت به را سرش و ايستاد خشكي هاي سرفه صداي با

 .ميزد بيرون خون دهانش از و بود افتاده شده واژگون هاي جعبه از يكي پشت ها نگهبان از يكي

 .زد آميزي تمسخر پوزخند و كرد نگاه ميزدند فرياد را درد كه چشمانش به

 .زد فرياد را بصير اسم بود مگ حال در نگهبان خيره هم هنوز كه حالي در و كشيد باال را دماغش

 دنبال را نگاهش وقتي شد، خيره او به سوالي و رساند را خودش سريع خيلي بصير هميشه مانند

 .كرد زمزمه لب زير و رسيد بود كرده احاطه را اطرافش خون هك نگهبان به كرد

 !شت ـ

 :گفت تمسخر با و داد باال را ابرويش تاي يك

 .ميكنه سنكوب جا در سگم جلو بندازي ميكشن اينا ميدي كه اينايي ـ
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 :گفت نيشخند با و افتاد راه به رنگ آبي در سمت به و كرد فرو كاپشنش جيب توي را دستش

 .باشه ها اسلحه روي نبايد خونش از قطره يه ،كن جمعش ـ

 :گفت بصير به خيره و برگشت

 فهميدي؟ ـ

 .دوييد بود شده بيهوش كه نگهبان سمت به و داد راتكان سرش فقط بصير

 .گرفت پيش در را ميشد خطم سوله ته اتاقك به كه را ها جعبه بين باريك راه و برگشت

 .ايستاد رنگ آبي در روي به رو

 بوي خاطر به هايش ابرو بين كه نازكي چين و ايستاد لحظه چند و كرد باز لگد با را قكاتا در

 اش يخي غول چهره همان با و كرد باز را بود افتاده بود كرده پر را اتاق كه كوكائين وحشتناك

 .شد اتاق وارد

 صورتش بخش زينت پوزخندش و كرد نگاه پسرك زده نفرت و دخترك زده وحشت چهره به

 .شد

 فضولي دو روي به رو درست و كشيد خودش با و برداشت را اتاق گوشه پوسيده چوبي صندلي

 .نشست آن روي و گذاشت بودند شده پرت اتاق گوشه بسته پا و دست حاال كه

 .شد ظاهر در چوب چهار در يزدان همراه ثانيه چند از بعد كه زد صدا را بصير فرياد با

 نميكني؟ معرفي خانومو و آقا ـ

 كرد اشاره دختر به و ايستاد پسر و دختر كنار و داد تكان را سرش بصير

 پناه احمدي مهرنوش ستوان ـ

 :گفت بيخيالي با و گرفت پسر سمت به را دستش اينبار

 ضرابي علي ستوان ـ

 .ميكردند نگاه را او دقت با كه يزدان و بصير سمت به برگشت و كند جا از را صندلي چوبي دسته

 نكنم؟ معرفي خودمو من كه نيست ادب از دور وننظرت به ـ

 و كرد نگاه دو آن به و برگرداند را سرش. بود خيره او به همچنان يزدان و زد پوزخند فقط بصير

 .كرد اشاره خودش به صندلي دسته با
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 !معروفم خيلي شما بين ميكردم فك سياه، كالغ سازمان شبح سعادتم آترين منم ـ

 :گفت آنها به رو ساختگي ناراحتي با و زد اش انهچ به ضربه چند چوب با

 .معروفم خيلي كه ميكردم فكر كردين، ناراحتم خيلي! كه شد بد ـ

 :گفت كردو اشاره علي و مهرنوش به چوب با كند نگاه بصير به اينكه بدون

 .بزنن حرفي بخوان شايد هارو بسته زبون دهن كن باز ـ

 جايش سر تفاوت بي هم بعد و كشيد نفر دو دهان وير از محكم را ها چسب و رفت جلو بصير

 .برگشت

 :كشيد داد و شد خيره خزان به خشم با هم بعد و كرد نگاه بصير تفاوت بي چهره به غضب با علي

 اينجا؟ آوردين زنمو منو چي واسه كجاست؟ اينجا هستي؟ كي ديگه تو ـ

 نيشخند با ميزد ضربه اش شانه وير چوب با بودو خيره علي چشمان به كه همانطور و زد پوزخند

 :گفت

 ندادن؟ يادتون موردم يه همين عع ـ

 :گفت و كرد دو آن متعجب چشمان به گذرا نگاه يك هم بعد

 !ميپرسم سوال كه منم فقط اينجا ـ

 :گفت بصير به رو و خنده زير زد بلند هم بعد و

 كردي؟ خبر دكترو ـ

 :گفت جدي و خشك و انداخت باال اي شانه بصير

 .راهه تو ـ

 .ميكرد نگاه دو آن به ظريفي اخم با و بود داده تكيه اتاق گوشه به كه كرد نگاه يزدان به

 كيه؟ ديگه دكتر ـ

 روي را هايش وآرنج گذاشت هايش پا روي را وچوب زد زل علي خشمگين چشمان به و برگشت

 :تگف متفكر اي چهره با و گذاشت هايش دست روي را اش چانه و داد قرار ان

 دارو بهت تا پيشش ميري ميشي مريض وقتي كه همونيه دكتر! ندادن يادتون كه اينم بابا اي ـ

 .بشي خوب تا بده
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 با و شدند سخت دوباره چشمهايش. داد بلندي قيژ قيژ صداي كه داد تكيه صندلي پشتي به

 :گفت تمسخر

 .ميشي خوب درد بدون اونجوري اما ـ

 :گفت شيچند حالت با و كرد جمع را صورتش

 ميشه؟ مگه آخه! درد بدون اه اه نه؟ زنه هم به حال خيلي ـ

 :گفت و برگشت تفاوتي بي حالت همان به دوباره

 !نميشي مريض هيچوقت ديگه اما! درد با. ميكنه خوبتون كم كم ما دكتر عوضش در ولي ـ

 كرد اشاره او به چوبش با و دخترك سمت برگشت

 كند؟ چسب با ونتوزب بصير نكنه نميگي؟ هيچي چرا ـ

 كرد نگاه بصير به و برگشت شده گرد هاي چشم و تعجب با

 كندي؟ زبونشو بصير؟ آره ـ

 :گفت و كرد نگاه دخترك به. داد تكان راست و چپ به بار چند را سرش فقط و زد پوزخند بصير

 .كردي صدا سرو خيلي اولش گفتن ها بچه نميگي؟ هيچي چرا پس ـ

 :گفت و زد هوا توي بشكني دقيقه چند از بعد

 .كنه ويزيت دكتر ببريم بايد هم تو پس ـ

 :گفت بلند تقريبا وحشت با و خورد تكاني مهرنوش

 !نه ـ

 .ظاهر در چهارچوب در مهراد و شد باز در كه داد تكان هوا در را چوبش خنديد،

 :گفت خند زهر با و كرد اشاره مهراد به بود مانده هوا در كه چوبش با

 .دكتر آقاي اينم ـ

 :گفت خزان به رو پوزخند با آمد، داخل و زد تنه بصير به مهراد

 تره؟ اورژانسي يكيشون كدوم ـ

 :گفت و داد نشان را يزدان چوبش با برگردد اينكه بدون و انداخت باال اي شانه خزان

 .بپرس يزدان از ـ
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 زد زل مهراد به اوتتف بي و انداخت باال اي شانه يزدان كه شد خيره يزدان به و برگشت مهراد

 اينجوريه كه حاال خب، خعلي ـ

 :گفت و داد نشان را علي چوبش با

 .داره درد خيلي كنم فك بكن، بهش نگاه يه دكتر آقاي ميپرونه لگد بيشتر خيلي اين ـ

 كرد اشاره چوبش به ابرو با و رفت خزان سمت به مهراد

 نياوردم وسايلمو ـ

 و تيره موهاي بين دستي و گرفت خزان از را چوب مهراد داد، مهراد به را چوب و زد پوزخند

 :گفت و كشيد نامرتبش هميشه

 كار محل آدرس عمليات، نام مافوق، نام درجه، خانوادگي، نام نام، ـ

 :گفت سرد كردو نگاه علي صورت به

 كنم كامل اطالعاتتو بايد خودم نيست، باهات چه دفتر نكه ويزيتته، واسه ـ

 نگفت چيزي و كرد نگاه هرادم به نفرت با علي

 صداي كه كشيد خودش سمت به را اتاق گوشه صندلي و كشيد موهايش بين دستي دوباره مهراد

 كرد پر را اتاق كل خراشش گوش

 مشكل خورده يه اعصابم ميدوني، آخه. نميكنم تكرار دوبار چيزو يه هيچوقت من كوچولو ببين ـ

 .ميپرسم ديگه ربا يه آتريني سفارشي كه حاال اما داره،

 كار محل آدرس عمليات، نام مافوق، نام درجه، خانوادگي، نام نام،

 به شده كج سر با لحظه چند مهراد كه انداخت تف مهراد پاي جلوي و نگفت چيزي هم باز علي

 :گفت خزان به رو و شد خيره پايش جلوي

 بزنم آمپول بهش بايد ادبه، بي خيلي بيمارت اين ـ

 .انداخت باال تفاوتي بي با را هايش شانه و زد نيشخند خزان

 :گفت علي نفرت لبالب چشمان به خيره و كرد بلند را سرش مهراد

 .كن باز دهنتو ـ

 نكرد كاري كردو نگاه مهراد به خيره فقط هم باز علي
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 تيز هاي لبه و بود شكسته كه را قسمتي و كرد تقسيم قسمت دو به يش زانو با را چوب مهراد

 چوب دوم تيكه كند صبر اينكه بدون مهراد و شد باز علي دهان كه كرد فرو علي گلوي زير داشت

 مهرنوش. زد فواره علي گلوي زير و دهن توي از خون كه آورد بيرون و كرد علي دهن توي ته تا را

 .رفت حال از و كشيد جيغ

 :گفت ميكرد وارسي رو خوني چوب كه حالي در مهراد

 .جون عمو بگي چيزي نميخواي هم حاال ـ

 .نگفت چيزي و كرد نگاه مهراد به فقط حال بي علي

 :وگفت كرد نچي نچ مهراد

 بيار عملو اتاق وسايل برو داره نياز عمل وخيمه وضعيتش خيلي بيمارمون بصير ـ

 مهراد هاي چاغو مجموعه با دقيقه چند از بعد و شد خاج اتاق از و داد تكان را سرش بصير

 .برگشت

 صندلي روي را ها چاغو و كرد باز را اش مشكي چرمي بند و گرفت بصير از را اه چاغو مهراد

 .كرد پهن كنارش

 و رفت آسمان به علي فرياد كه كشيد علي پاي ران روي و برداشت را كوچكترينشان و نازكترين

 .شد ايجاد پايش روي عميقي شكاف و ريخت بيرون دهانش از بيشتري خون

 كه مهراد براي انداخت و برداشت بطري يه در كنار از بصير كه كرد كرد اشاره بصير به مهراد

 :گفت و علي ي شده گرد چشماي به رو كردو باز را درش و گرفتش هوا روي مهراد

 داره نياز عفوني ضد زخمت خب چيه ـ

 بعد و شد بلند علي داد كه كرد خالي علي زخم روي را بود وايتكس حاوي كه اي بطري هم بعد

 .رفت وشه از هم

 :گفت متفكر و شد بلند ازجايش خزان

 رفتن هوش از كه دوتا اين نميشه كه اينجوري كات، ـ

 :گفت و كرد پرتاب ديگر اي گوشه به را بطري مهراد

 ميارمش هوش به االن ـ
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 :گفت پوزخند با خزان

 من با هم دختره بكن، باهاش خواست دلت كاري هر نميخوام اطالعات ديگه ـ

 :گفت بصير به رو و برگشت ميكرد، نگاه او به تفاوت بي همچنان مهراد

 !كن آماده قفسم بيار، رو نينا ـ

 بيهوش مهرنوش و علي به اخم با همچنان كه كرد نگاه يزدان به شد خارج ديدش از بصيركه

 .ميكرد نگاه شده

 .دني ـ

 كرد نگاه مهراد نمايش ادامه به و نشست اش صندلي روي

 روي محكم را دستش دوباره مهراد كه دوخت مهراد به را نگاهش و شد قاتا وارد سراسيمه دني

 :گفت و كشيد صورتش

 ديگه دقيقه ده تا ميخوام، جوش آب ـ

 .كند اجرا را اش هميشگي روش ميخواست هم باز كرد، نگاه مهراد روح بي چشمان به

 جوش آب توي را سرش كشيد زجر كه خوب و ميكرد آويزان سقف از موهايش با را اش قرباني

 به ميريخت فلفل جوش آب از ناشي هاي زخم روي هم بعد و بماند زنده كه حدي در ميبرد، فرو

 .ميكرد تكه تكه را او هم مرگ از بعد و بكند را صورتش پوست خودش قرباني كه حدي

 او اما بود خودش اي دوره هم او كرد، نگاه اش آشفته وضع و سر و نامرتب هميشه صورت به

 اصال نميداد، انجام درست را كارها ميكردو مقاومت هميشه آموزشش هاي اول كه خودش مانند

 خاله دختر اما بود كرده هم نامزد او با و داشت دوست بچگي از را اش خاله دختر نميكرد، مقاومت

 خاله دختر تصادف اثر در اش خاله شوهر ناگهاني مرگ از بعد و آمد نمي خوشش او از اصال اش

 را شان حلقه قبلش و بودند كرده فرار و شده خارج كشور از ميداشت، دوستش كه پسري با اش

 به را مهراد بودو كرده پست برايش بود مهراد به نسبت نفرت حس از پر كه نامه يك همراه به

 !دانيل از بعد سازمان گر شكنجه بهترين بود، كرده تبديل دم و شاخ بي غول اين

 كرد نگاه ميشد ديده مهراد راست دست در هميشه كه اي حلقه دو به

 خدا آخ، ـ
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 آرامي به را بود كرده آغشته نمك به كه چاغويي داشت مهراد شد، كشيده علي سمته نگاهش

 .ميكشيد علي دست روي

 نگاه بصير افروخته بر چهره به شد، كشيده در سمته نفر چهار هر نگاه ديوار به در شدن كوبيده با

 .آمد حرف به بصير كه كرد

 .نيست نينا ـ

 .كشيد مي را انتظارش پريدند، باال هايش ابرو

 نيست؟ كه چي يعني ـ

 داد جواب سريع بصير كه پرسيد مهراد را سوال اين

 دسترسه در اسش پي جي نه گوشيشو نه ميده جواب خونشو تلفن نه ـ

 نشست هايش ابرو بين ظريفي اخم

 !باش زود بيار، تاپتو لپ ـ

 دقيقه چند گذاشت، خزان پاي روي را تاپ لپ ثانيه چند از بعد و شد خارج ديد از سريع بصير

 دقيقه چند از بعد كه ميداد تكان كيبورد روي فرز و تر را دستهايش و شد خيره تاپ لپ صفحه به

 .كرد پيدا آدرس يك

 داد نشان بصير به را صفحه روي قرمز نقطه و برگرداند را تاپ لپ

 !تو با ميدونم من نباشه اينجا ديگه عتسا نيم تا شهره، پايين ـ

 دهانش با را درش و كشيد بيرون جيبش از خودكار يك و داد تكان را سرش بار چند فقط بصير

 .شد خارج اتاق از و نوشت دستش كف روي را آدرس و كرد باز

 ميداد ادامه كارش به داشت و بود گذاشته كنارش را جوش آب سطل حاال كه كرد نگاه مهراد به

 .ميكرد نگاه مهراد و علي به و بود داده تكيه ديوار به مجسمه مانند هم هنوز كه يزدان و

 مهراد پروژه شروع يعني اين و شد بلند علي داد صداي كه شد خارج اتاق از و برخاست جايش از

 نميداد گوش كسي حرف به اصال كه سازمان آموز كار ترين چموش و بود آنها اي دوره هم هم نينا

 سنگ از هم هنوز خزان كه مواقع بيشتر و بود زيلي و زخم بدنش كل و ميشد تنبيه هم هميشه و
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 دليل به را مادرش و پدر نينا خود جلوي سازمان افراد ميبست، را هايش زخم برايش بود نشده

 .بودند كشته سازمان قوانين نقض و ازدواج

 خزان خود و بود شده تنبيه شان ميرز خشن مربي توسط هم باز نينا كه بود آموزششان اواسط

 حاضر تمرين در صبح نينا اينكه تا كند كاري نينا براي نميتوانست و بود سهيم تنبيه آن در هم

 ديگر نينا آن از بعد كردندو پيدا تشنج حال در را نينا رفت سراغش تنبيه براي مربي ووقتي نشد

 اش حافظه هايش زخم عفونت و شوك طرخا به ميگفت سازمان دكتر نياورد، ياد به را چيز هيچ

 .است داده دست از را

 سرد، پوچ، سنگدل، ساختند را سازمان خفاش نينا از و نشد بد هم خيلي سازمان براي اين البته

 !خونخار و خشك

 و داد تكيه سرش پشت گرفته دوده ديوار به و نشست سوله توي چوبي هاي جعبه از يكي روي

 .بست را چشمهايش

 خاطرات و خاطرات و خاطرات هم باز

×××× 

 كه انداخت نگاهي ديوار روي ساعت به و كرد باز را پلكهايش الي آفتاب نور مستقيم تابش با

 پريد جايش از و شدند گشاد چشمهايش ناگهان

 و بدبختي حد سر يعني اين و بود نكرده بيدار مدرسه براي را او نياز و بود ظهر دوازده ساعت

 بدشانسي

 تجديد قطعا نميداد را امتحان اين اگر اخيرش نمرات به توجه با و داشت رياضي تحانام امروز

 .ميشد

 و بود خوابيده راحت او اما كند بيدارش وقت سر حتما كه بود كرده سفارش نياز به كلي ديشب

 .شود تجديد را مهمي اين به درس او كه بود شده باعث

 كشيد داد و گرفت خيز بود خوابيده تشك روي پشت به رو كنارش نيازكه سمت به خشم با

 شدم؟ تجديد شد خوب حاال نكردي، بيدارم چرا نياز، نياز، ـ

 كشيد عقب به را خودش و كشيد جيغ صورتش ديدن با كه برگرداند را نياز
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 .بود رويت قابل هم لباس روي از حتي سردش بدن و بود شده كبود كامال نياز صورت

 بود؟ شده رنگي اين صورتش چرا نبود؟ اي سرمايي آدم كه نياز بود؟ چه براي ها اين

 اش سينه از كه كرد مي را سعيش تمام و كوبيد مي اش سينه ديوار و در به را خودش قلبش

 .بود ويبره روي بدنش تمام بودندو كرده يخ دستانش بزند، بيرون

 اتفاقي چه عنيي نشد؟ بيدار خراشش گوش جيغ صداي از نياز چرا بودند؟ چه عالمت ها اين

 بود؟ افتاده

 .بود گرفته فرا سياهي را چشمانش جلوي و بودند بريده را امانش منقطعش هاي نفس

 .است دروغ نه، نه، كند، باور خواست نمي نداشت، امكان نه

 .ميزد صدا را نياز اسم ناله با رفت، مي عقب عقب هوا بي و بودند شده شل پاهايش و دستها

 ضربه حال در رحمانه بي همچنان كه اش زخمي قلب داد به كسي داد، ينم را جوابش كسي اما

 .رسيد نمي بود اش سينه قفسه به زدن

 است فيلم مگر نبود بدبخت هم حد اين در ديگه! بابا نه رفت؟ هم نياز داد؟ دست از هم را نياز

 !بميرند يكباره به اش خانواده اعضاي همه كه

 رنگ بود، سرما بود، سكوت نبود، جوابي هيچ هم باز اما داد تكان را نياز ديگر بار چند و رفت جلو

 مانند درست بود، كرده مهاجرت مادرش و پدر كنار كه بود وقت خيلي كه ونيازي بود، ارغواني

 !مهاجر پرستوي يك

 چه بود، خواب همه اينها اما! نه برميگردند؟ هميشه مهاجر هاي پرستو كه بود اين از غير مگر اما

 !شود بيدار زودتر كاش بدي خواب

 .ميگويند زندگي آن به كه قفسي اين از شود رها زودتر كاش

 همان بود شده طوفان، از قبل آرامش براي سقوط، حال در مهماندار لبخند جنس از زد، لبخند

 .ميكرد تعريف برايش پيوست حقيقت به عاشورا در كه نفريني سه درباره مادرش كه داستاني

 فضاي توي مادرش آرام و زيبا صداي كه نكشيد طولي بياورد، ياد به را مادرش صداي كرد سعي

 :پيچيد اتاق

 نبود يكي بود يكي
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 نبود هيچكس خدا از غير كبود گنبد زير

 پاش دوتا و دست دوتا و بود كور چشمش دوتا كه بود مردي عربستان روستاهاي از يكي توي

 بده نجات آتش از نوم خدايا ميزد فرياد مدام و بودن شده قطع هم

 پرسيد ازش اونا از يكي و شنيدن صداشو كه شدن مي رد كنارش از گروهي روزي

 تو براي ميخواد بيشتري عذاب چه ديگه خدا كوره كه چشمهاتم و پا نه و داري دست نه كه تو ـ

 بده قرار

 :گفت كور

 يارانش و( ع)حسين امام شدن شهيد از بعد و بودم يزيد لشگريان در من عاشورا هنگام به ـ

 .كردن غارت رو هاشون جامه و بردن هجوم اونا به ما لشگريان

 راست دست كه بردارم رو بند اون خواستم و ديدم حضرت اون شلوار به رو ارزشمندي بند من

 براي و بزنم كنار رو حضرت دست نتونستم من گرفت قرار بند اون روي و شد بلند حضرت اون

 دست دوباره كه بردارم بندو اون تا بردم دست دوم بار براي و كردم قطع رو حضرت دست همين

 .گرفت قرار بند روي و شد بلند حضرت چپ

 قطع هم رو چپش دست همين براي و بزنم كنار رو حضرت اون دست نتونستم كردم كاري هر

 نجاهمو من هم نماز از بعد و خوندن نماز براي شديم بسيج همه و شد اذان هنگام به كه كردم

( ع)علي حضرت و( ص)محمد حضرت كه ديدم خواب در كه خوابيدم شهدا باقي و حضرت كنار

 گفت و بوسيد رو حسين امام پيشاني و اومد جلو فاطمه حضرت و اومدن خوابم به(س)فاطمه و

 و پدرت سيره و كردي اصالح را جدت امت و گرفتي پيش در را خدا راه كه تو به مرحبا پسرم

 گرفتي پيش در را جدت

 :گفت و داد نشان را من و برگشت(ع)حسين اما

 شلوارم بند اينكه براي كرد قطع مرا دست دو مرد اين اما كردند قطع را من سر فقط آنها مادر ـ

 بردارد را

 :گفت و برگشت من سمت به( س)فاطمه حضرت
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 در را تو و يردبگ تو از راهم پاهايت كندو قطع را دستانت و گرداند كور را تو چشمان خداوند ـ

 بيفكند آتش

 فرياد حاال و قطع پاهايم و دستان و شدند كور چشمهايم ديدم برخاستم خواب از صبح كه وقتي

 نكند اجرا را سوم نفرين و گردد باز من ـناه گـ از خداوند كه ميزنم

 اجرا او مقابل در هم را سوم نفرين خداوند زد، ضجه دل ته از و گذاشت پاهايش روي را سرش

 .بود كرده

 گوشه شدن، همدم بدون خانه، به برگشتن نياز، خاكسپاري شد، انجام سريع خيلي چي همه

 روزش هر هاي گريه روانشناسي، جلسات شدن شروع. شدنش افسرده ادريس، نشيني

 بدهد دلداريش است ناراحت وقتي كه هست نياز نه ديگر كه بود نشده باورش هم هنوز

 بخوابي اگر بگويد او و بكند آرزو يك شب هر او و بگويد قصه رايشب شبها كه هست، مادري نه

 ميشود آورده بر

 بدهد آشتي را آنها و بخرد جايزه برايش ميكند دعوا نياز و ادريس با وقت هر كه هست، پدري نه

 هايشان بيداد و داد و ها خنده و كوچه پسرهاي با ادريس هاي كردن بازي فوتبال صداي ديگر

 .كنند نمي بازي ديگر كه اند شده يتيم ادريس بدون هم آنها كه نگارا آيد، نمي

 .نميشود شنيده فوتبالي مسابقه هر سر نياز و ادريس هاي كردن دنبال و ها كل كل صداي ديگر

 آمده كار سر از كه پدرش تا باشند ساكت كه بخواهد آنها از كه آيد نمي مادرش ديگرصداي

 .كند استراحت كمي است

 ادريس اينكه سر هميشه كه ادريس و خزان بيداد و داد صداي حتي آيد نمي صدايي چهي ديگر

 .داشتند دعوا راپونزل خزان ويا ببيند فوتبال

 !صاحبانش مانند بود،درست مرده هم خانه اين

 ميشنيد او و ميزد حرف چه،فقط از نبود ميزد،مهم حرف برايش و بود نياز كاش اي ميكرد آرزو

 و مينشست سير دل يك فقط نميگفت، هيچ ميكرد نگاهش فقط او و ميبود درشما ميكرد، آرزو

 ميكرد ثبت ذهنش در را اش چهره و ميكرد نگاه
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 هميشه خزان تا بود بود، كاش اي فقط نميخواست او از چيزي بود پدرش كاش اي ميكرد، آرزو

 باشد گرم او به پشتش

 او از و ميكرد سپر سينه كوچه اراذل بلمقا در كه همان بود قبل بردار همان ادريس كاش اي

 ميكرد طرفداري

 هيچوقت نميشد، آورده بر آرزوهايش از هيچكدام اما

×××× 

 نگريست اطراف به و كرد باز را چشمانش ميكرد تنبيه را ها نگهبان از يكي كه بصير داد با

 .يكردم نگاه او به و بود داده تكيه ديوار به سينه به دست رويش به رو درست نينا

 !نبود درست چيزي يك نگريست، هايش چشم به

 !بود شكسته بود، برداشته ترك چشمانش سنگ

 به را خاطراتش جرقه يك با روزي است ممكن بود گفته دكتر بود، تشنج از قبل چموش نيناي او

 ...حاال بياوردو ياد

 حاال او بود بـرده و دهسوزان بودند، گفته او به ها مربي كه را افكاري تمام و بود شده زده جرقه

 !پاك نيناي بود، نينا

 !ساده نيناي خورده، ركب نيناي پشيمان، نيناي

 و پريده رنگ صورت و عميق و مشكي چشمان و بلند و مشكي مانتوي كرد، نگاه هايش لباس به

 كفش و شلوار بودند، شده فرو مشكي نازك و كوتاه شال زير زور به كه لختي و مشكي موهاي

 .مشكي رتاسپ هاي

 و خونخار حيوان! نبود سازمان خفاش او بود، خورده ركب كه سالهايي عذادار بود، عذادار هم نينا

 !نينا بود، نينا او ميكردندنبود، ياد او از همه كه اي درنده

 آمد خزان سمت به و گرفت ديوار از را اش تكيه

 .برسد او به نينا ات ماند منتظر همانجا و پريد پايين چوبي جعبه روي از هم خزان

 .گذاشت نينا شانه روي را دستش و زد پوزخند رسيد، او به نينا ثانيه چند از بعد

 چموش؟ اسب چطوري ـ



 

 

56 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 چموش اسب آموزي كار دوران مثل را او و نگفت خفاش او به هميشه مثل آترين اينكه از نينا

 :گفت و نباخت را خود اما خورد جا خواند

 خوب ـ

 برداشت نينا شانه روي از را دستش و فتگر عمق خزان پوخند

 نكن بازي نقش من براي پس ميدونم رو چيز همه من چموش اسب ببين ـ

 :گفت رفته تحليل صدايي با بود؟ داده لو را خودش زودي اين به رفت، وا نينا

 فهميدي؟ كجا از ـ

 :گفت نينا اميد نا چشمان به خيره و داد تكيه سرش پشت جعبه به

 بايد هميشه دو، و بيست قانون ريد، نمي ميكرديد زندگي قبال كه جايي هيچوقت ،دهم قانون ـ

 نكنين، فعال غير هيچوقت و تون اس پي جي سه، هشتادو قانون باشين، سازمان دسترس در

 .نميكنيد رحم قرباني به عنوان هيچ به هيجده قانون

 ايستاد و زد نيشخند

 !چموش اسب كردي نقض رو همه ـ

 :گفت و افتاد راه به ينان از جلوتر

 زنجيره از شدن حذف و مرگ با مساوي قوانين نقض هشت، و صد قانون ـ

 گرفت قرار نينا روي به رو درست و چرخيد پا پاشنه روي

 ميشي حذف زنجيره از اين از بعد كاره آخرين اين چموش ـ

 ناليد نينا

 !نه آترين،! نه ـ

 صورتش توي دوباره و رفتند هوا به لختش موهاي كه كرد فوت نينا صورت توي را نفسش

 .ريختند

 از اسمي هيچ اينكه شرط به كنن پيدات نتونن كه جايي ميفرستمت و ميكنم خارجت ايران از ـ

 .بدي انجام درست آخرو كار اينكه و نبري سازمان

 :گفت و شد خيره خزان به تعجب با
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 چرا؟ ـ

 :گفت و داد ادامه راهش به و چرخيد خزان

 !نيست قوانين نقض بهت كردن رحم پس نيستي من بانيقر تو ـ

...... 

 نگهبان از يكي كه ايستاد ميرسيدند قتل به اينجا نينا هاي قرباني كل كه اي آهني قفس روي به رو

 .انداخت قفس توي و آورد خودش با كشان كشان را مهرنوش ها

 .زد زل جعبه به دقت با و نشست ها جعبه از يكي روي

 دحامد،حام ـ

 به رو درست و دوييد خزان سمت به و انداخت زمين داشت دست در كه را اي جعبه سريع حامد

 ايستاد خزان روي

 :گفت و كرد نگاه سازمان افراد تمام مانند پوچ بودو خالي كه حامد تكراري چهره به

 ميخوام فيلمشو. كن تنظيمشون دختره روي و كن فعال قفسو دوربيناي ـ

 دقيقه چند از بعد كه دوييد كنترل اتاق توي اش جعبه برداشتن از بعد و داد تكان سري فقط حامد

 .شد داخل وحشتناكش هاي بوكس پنجه با نينا و شد باز قفس در

 .داد قرار آن روي را رنگ زرد كتابي قفل و بست زنجير با را قفس در دني

 .برگشت كارش سر و شد دور قفس كنار از نيشخند با

 ازرائيل مانند كه نينا دراز و الغر جسم به و بود داده تكيه قفس ديواره هب وحشت با مهرنوش

 .ميكرد نگاه بود ايستاده سرش باالي

 روي و زد جيغي مهرنوش كه كرد فرو مهرنوش شكم توي را مشتش و برد باال را دستش نينا

 .افتاد زمين

 كه كرد نگاه ميشد شنيده اآنج از هم علي داد صداي كه ها نگهبان اتاق به و برگرداند را سرش

 .شد كشيده قفس سمت به دوباره نگاهش مهرنوش دوباره فرياد با

 .بود شده تكه تكه نينا بوكس پنجه برخورد اثر بر مهرنوش راست گونه
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 كوبيد صورتش توي مشت با و كشيد باال و گرفت بود افتاده زمين روي كه را مهرنوش يقه نينا

 .كرد كر را فلك گوش مهرنوش داد و رفت فرو مهرنوش دماغ و چشم توي بوكس پنجه تيغه كه

 .كوبيد قفس به را او پشت از و چسبيد بيشتر را مهرنوش يقه نينا

 گردن از فواره مانند خون و لرزيد قفس كه زد مهرنوش گردن به محكم را آن و برد باال را مشتش

 .زد بيرون مهرنوش

 و كرد بلند را او و پيچيد دستش مچ دور را هايشمو نينا كه افتاد قفس كف و خورد سر بيحال

 .افتاد زمين روي و كرد جاني كم ناله مهرنوش كه پيچاند را دستانش

 نرده از اش روسري با و كوبيد كمرش روي بود كرده پا به كه اي سوزني پاشنه هاي كفش با نينا

 .كرد آويزانش قفس بااليي هاي

 ميچكيد شلوارش پاچه از كه خوني ديدن با كه كرد نگاه شده آويخته دار به جنازه به دقت با خزان

 .بود حامله مهرنوش شد، بلند نهادش از آه

 كرد دگرگون را حالش سالها از بعد و پيچيد هايش گوش توي علي حرف

 اينجا؟ آوردين زنمو منو چرا ـ

 به حرف بدون و هم با و شد ملحق او به دقيقه چند از بعد هم نينا كه برخاست ها تخته روي از

 .افتادند راه به در سمت

 آترين آترين، ـ

 .كرد نگاه آمد مي آنها سمت به سرعت به كه حامد به و برگشت

 گرفت خزان جلوي را دي سي و ايستاد رويشان به رو كنان هن هن حامد

 .فيلم اينم ـ

 :گفت يخش صداي همان با و انداخت كاپشنش جيب توي و گرفت حامد از را دي سي

 !كني صدا اسم با منو كه ندادم بهت حقو اين وزهن ـ

 ها پادو اما نبود اش واقعي اسم آترين چه اگر داد، ادامه راهش به و برگشت تفاوت بي هم بعد

 .كنند صدا اسم به را او نداشتند حق هم

 :گفت ميكرد باز برايشان را سوله در كه دني به رو
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 بنداز سوئيچتو ـ

 هوا روي كه كرد پرتاب سمتشان به را ماشين سوئيچ و ردك فرو جيبش توي را دستش دني

 .شدند خارج سوله از و قاپيدش

 كرده اش خالي كه بود سالها كه اي خالي سوييت سمت به افتاد راه و نشست فرمان پشت خزان

 .بود

 را سرش نينا ديد كه طرفش به برگشت نينا آرام هق هق صداي با كه ايستاد قرمز چراغ پشت

 و ميشوند سرازير صورتش روي از سرب هاي گلوله مانند اشكش هاي قطره و ستا كرده خم

 .ميريزند پاهايش روي

 ...اما طوالني و بلند گريه يك ميخواست، گريه دلش كه بود سالها هم او

 طلف آبي بي از احساساتش تمام و بود گرفته فرا خشكسالي را چشمانش شهر كه بود سالها

 .بودند شده

 كرد زدن حرف به شروع لرزانش صداي با حالت همان در نينا

 ...من ميشه باورت آترين كردن، قاتلم شرفا بي زدن، گولم آترين ـ

 داد ادامه و بفرستد پايين را بغضش تا كشيد عميقي نفس

 .كشتم بچشم من بود، حامله زنه بود، حامله آترين من، كشتم، آدم من ـ

 .بريد را امانش هق هق دوباره

 :گفت آرام و شد خيره رو به رو به خزان

 !قانونه يه اين سوخته، قبال خودش ميسوزونه، كه اوني ـ

 .افتادند راه به ها ماشين و شد سبز چراغ

 .بود ماشين انداز طنين ملودي نينا شده خفه هق هق صداي فقط و نگفتند هيچ ديگر خانه تا

 .كرد نگاه داشت پوسيده و قديمي نمايي كه اي طبقه دو ساختمان به و شد پياده ماشين از

 و گرفت را ها پله شد وارد و كرد باز را حياط در نينا خراب حال به توجه بي و كرد قفل را ماشين

 .گذاشت باز نينا براي را در و شد داخل كرد، باز را در و انداخت كليد ايستاد، واحدش در روي به رو
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 كنار هم را كاپشنش و كرد باز را دشبلن موهاي و انداخت پذيايي وسط مبل روي را اش كوله

 رفت اتاق توي و گذاشت كوله

 داد جواب بوق چند از بعد كه گرفت را نظرش مد شماره و برداشت را تلفن

 بله؟ ـ

 خزانم ـ

 گرفتي؟ ازما سراغي شما اومده در طرف كدوم از سالم،آفتاب عع ـ

 :گفت وكالفه كرد باز و بست يكبار را چشمهايش

 خبر وجودش از هيچكي ميخوام پيشت ميفرستم خفاشو فردا كن گوش! ندارم وقت من ببين ـ

 اوكي؟ ميكنم محو هستي توي رو وجودش اصال و سوابق تمام نشه، دار

 خزان اما ـ

 .كرد نگاه برداشته ترك ديوار به پوزخند با و كرد فرو موهايش ميان را دستش ـ

 .ميگيرم ديگه هويت و اسم يه با جديد ملي كارت و شناسنامه براش! منه امانتي نداريم، اگر و اماـ 

 !باشه ـ

 باش)..(فرودگاه هشت ساعت فردا ـ

 كشيد بيرون را شنود و كرد فرو ترك توي را دستش و گذاشت را گوشي

 :گفت و كرد نزديكش لبهايش به

 !تكراريه كارات! پليسه آقا ـ

 بعد و كرد باز داشت اتاق توي كه را تاپي لپ و كرد اش له پايش با و انداخت زمين روي را شنود

 هاي شنود و ها دوربين كل و كرد حذف بود شده ضبط كه را اش مكالمه تمام تالش دقيقه ده از

 .اندخت كار از را خانه توي

 فيلم داشت و بود گذاشته پلير دي وي دي توي را دي سي كه ديد را نينا شدكه خارج اتاق از

 .ميديد را مهرنوش شكنجه

 باز را ساعتش صفحه و داد لم كاناپه روي تفاوت بي و كرد نگاه بود مبل روي كه شنشكاپ به

 دارد نياز ديگر وسايل سري يه و گوشي يك به كه گفت و فرستاد بصير براي را آدرس و كرد
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 بعدش ولي بگردي توش خاص معني يه دنبال و كني فكر كلمه يه به ساعتها كه ميمونه اين مثه ـ

 (دو منهاي دو كتاب از گرفته بر)بس همينو كلمس يه فقط اونم كه بفهمي

 نگفت چيزي و كرد نگاه نينا ي زده سيل صورت به

 را انتظارش بود سالها كه عميق خوابي فت، فرو خواب به ساعتها از بعد و بست را چشمهايش

 .ميكشيد

 .نشست جايش سر ها گرفته برق مثل و كرد باز را چشمانش سبزي قورمه بوي حس با

 كه نيست مادرش ديگر كه شد آور ياد را تلخ حقيقت اين هم باز و كرد نگاه اطرافش به دقت با

 .بپزد سبزي قورمه برايش

 پريد كانتر روي از و برخاست جايش از. كرد حس را سبزي قورمه بوي هم باز اما كشيد بو دوباره

 گاز روي ديگ به لبخند با و يدميكش بيرون دهنش از را قاشقي كه ديد را نينا كه خانه آشپز توي

 .ميكرد نگاه

 داشت كه بود نينا اين نبود مادرش اين اما ميداد، انجام مادرش هميشه كه كاري همان درست

 .ميكرد آشپزي

 !استعداد با چه بلدي؟ هم آشپزي ـ

 ميمانست؟ زهر طعم به هم اش عالقه ابراز كه بود او تقصير مگر اما بود، زهر بود، تلخ

 :گفت و كشيد راحتي نفس خزان ديدن با و برگشت اسيمهسر نينا

 اما نميكنه، كار تو مثه كه مغزمم و ندارم استعداد چيز همه حفظ و كردن هك توي تو مثل من ـ

 .بشم آشپز اينكه و بودم كردن آشپزي عاشق هميشه

 .بست را آن در و ريخت ديگ توي كمي و برداشت را نمك

 :گفت و داد نشان را اييپذير برگشت،گوشه خزان سمت به

 اينكه مثل كرد احوال و حال و اومد پاييني طبقه هم پيرزنه اين توعه، ماله گفت آورد بصير اينو ـ

 !داره دوست خيلي
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 و اينجا بودنش انداخته هايش بچه و بود ديوانه زنه زد، پوزخند پايين طبقه پيرزن آوري ياد با

 بود كرده سالخي را نفر يك چشمهايش جلوي زانخ بار يك بودند، كشور از خارج هم خودشان

 .بود كرده تشويق را او و بود خنديده فقط او ولي

 .رفت بود اتاق گوشه كه كارتني سمت به و شد خارج خانه آشپز از بود آمده كه همانطور

 همراه بود كارتن توي كه هم را همراهي تلفن و كشيد بيرون را جعل وسايل و كرد باز را درش

 .بردارد بعدا تا گذاشت عسلي روي و برداشت رتشسيمكا

 گذشته به را او نينا سبزي قورمه بوي همزمان و كرد شروع را كارش و نشست زمين روي همانجا

 .گرداند باز

××××× 

 بگو مامانت راجب حستو ـ

 :گفت رويش روبه ميز به خيره و شد جا جابه جايش توي كمي خزان

 زندگي تمام معلم، شب، سر هاي داستان اسطوره، سبزي، قورمه بوي آرزو، گلدار، چادر ـ

 :گفت و گذاشت رنگش بلوطي چوبي ميز روي و زد گره هم در را هايش دست راشل

 بگو نياز راجب حستو حاال ـ

 افتاد شلوارش روي و چكيد خزان چشم از اشك قطره يك

 زندگي متما ها،آرامش، چشم عسلي طاليي، موهاي پناه، و پشت مهربون، صبور، ـ

 نامرد خيلي زندگي كرد، نگاه رويش به رو شده خرد و نحيف دختر به و زد چنگ را موهايش راشل

 !خيلي بود،

 بگو بابات به نسبت حاال ـ

 و انداخت پايين را سرش دوباره و زد زل راشل چشمان به و كرد بلند را سرش لحظه چند خزان

 :گفت

 تمام عروسك، و چوبي آبنبات كش، زحمت ي،مشك مهربون، محكم، اسطوار، و سخت حامي، ـ

 زندگي
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 مادرش كشيده، زجر بچه دختر اين به گفت مي بايد چه راستي به انداخت، پايين را سرش راشل

 ماه سه از بعد هم حاال و بود داده دست از ممكن شكل بدترين به را خواهرش و را پدرش را

 .ميشد عصبي شك دچار ممدا بود وقتي چند و ميشد بدتر حالش روز هر مشاوره

 خودت؟ به نسبت حست ـ

 .شد متوقف ميكرد بازي اش روسري گوشه با داشت كه خزان دست حركت

 :گفت و كرد نگاه اتاق باز پنجره به و كرد بلند را سرش

 نيستم بودم، آنچه ز ام اي سايه ـ

 .نداشت او از جوابي همچين انتظار هيچوقت كرد، نگاه خزان به تعجب با راشل

 مادرش اگر ميشد؟ اعدام پدرش اگر ميكرد؟ چه بود خزان جاي اگر ميكرد فكر خودش با اهگ

 اصال او با و ميشد نشين گوشه برادرش اگر ميمرد؟ بغلش توي خواهرش اگر ميكرد؟ خودكشي

 نميزد؟ هم حرف

 .انداخت مي اندامش بر لرزه افكار اين تمام

 ميزد، حرف كسي با نه داشت، اطرافش به جهيتو نه نبود، بيش جسمي دختري اين كه راستي به

 .ميخوابيد نه ميخوردو غذا نه

 .بودند كرده تكه تكه را بندش بند و بود گسسته هم از خانواده اين

 كرده خيس را صورتش دوباره هايش اشك و بود خيره بيرون به پنجره از همچنان كه خزان به

 .كرد نگاه بودند

 چرا؟ ـ

 زد زل او به ماه سه اين طول در بار ناولي براي و برگشت خزان

 تيكه تيكه و زمين افتاده سالحش است، مهلكه وسط كه دارم سربازيو احساس اوقات بعضي ـ

 .ميشه نزديكتر بهش مرگ لحظه هر و كنه، مقابله نميتونه تنهاس، شده،

 .شد خارج اتاق از و برخاست جايش از

 !بود متحرك اي مرده واقعا دختر اين ،بود خيره خزان خالي جاي به هم هنوز راشل اما
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 جعبه از نخ يك و رفت اتاقش پنجره وكنار كشيد بيرون ميزش كشوي توي از را سيگارش جعبه

 .كرد روشن را آن داشت جيبش در كه فندكي با و كشيد بيرون

 ميشد دور مجتمع از سست هاي قدم و شده خم كمري با كه خزان به و زد محكم را پك اولين

 .كرد نگاه

 را دودش ميشد رد خيابان از و ميخورد تلوتلو باد همراه كه خزاني به خيره و زد هم را دوم پك

 .فرستاد بيرون

 !بود كرده چه دختر اين با روزگار كه راستي به

 رويا اش آينده باره در و ميكرد بازي سالهايش و سن هم با بايد كه اش نوجواني دوران اوج در او

 ميرسد؟ كي مرگ كه ميكرد فكر اين به و تمينشس ميكرد، بافي

 !ميكرد فكر قبر و كفن رنگ به ميبود، لباسش و زيبايي فكر به بايد كه دوراني در

 ساعت و مينشست خانه توي ميبود، پسرها توجه جلب و فرم روي هيكل فكر به بايد كه دوراني در

 .ميشد خيره گوشه يك به ها

 .كرد خاموش پنجره لب را شده تمام سيگار

 زمين روي خيابان وسط كه ديد را خزان كه شد خيره بيرون به ها ماشين بوق صداي شنيدن با

 .گرفته فرا خون را اطرافش و ميلرزد و است افتاده

 رسيد؟ فرا مرگ نكند شد، خارج اتاق از سراسيمه و پريد جايش از

××××× 

 و خاطرات هم باز اطرات،خ هم باز. بازگشت حال دنياي به اش شانه روي دستي گرمي حس با

 .خاطرات هم باز

 چرا بود؟ نبرده خود با هم را لعنتي خاطرات اين چرا پس بود، گرفته او از را چيزش همه كه خدا

 بس ريخت، اشك پايشان به سال همه اين نميكنند؟ رهايش چرا اند؟ آمده سراغش به حاال

 وجودش از ذره ذره خالي هاي دست اب خودش بود، كنده خودش دستهاي با را آنها گور او نبود؟

 .بود ريخته لعنتي خاطرات آن روي و بود كرده خاكستر را
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 ميخواهند حاال اما بود ديده را دادنشان جان ذره ذره خودش بود، كرده گور به زنده را آنها خودش

 داشتين ما اي خوانده كور بگويند ميخواهند ميشوند؟ زنده هم ها مرده كه بفهمانند او به زور به

 كنيم؟ تخريبت تمام قدرت با كه ميشديم تر قوي داشتيم ميداديم؟ سپاه تشكيل ها پايين آن

 ميكرديم؟ مسلح را هايمان سواره ميكرديم؟ دسته را نظاممان پياده

 كه قبري اين سر بر ميگريند چرا گرفته؟ غبار خاطرات اين ميگويند چه بگويند؟ ميخواهند چه

 طال؟ سر دو چوب اين جان از ميخواهند چه ندارد؟ خود در اي مرده

 خشكسالي كه حيف! حيف اما ميكرد احساس چشمانش در را اشك نيشتر ميكرد، درد سرش

 .بود گذاشته جاي بر زشت و كدر نمكزاري و بود كرده خشك را چشمانش درياي

 ها؟ موقع آن ها، موقع آن مانند درست ميلرزيد، پاهايش و ها دست

 زود اينقدر چرا باخت؟ سخت اينقدر چرا بود؟ چگونه زمان آن زمان؟ آن از گذشته سال چند

 !شد؟ تسليم شد؟ تسليم

 تسكين دردي با ناشدني، ترميم زخمي با كردند، اوتش ناك بود، گذشته هم تسليم از كارش نه،

 !ناپذير

 !بد خيلي باخت، بد

 .داشت سرش در باد كلي بود نوپا بود، كار تازه بود ضعيف كه بود او اين نه، بود؟ قدر حريف

 .كرد نگاه پايش و دست به

 ميكشد؟ آتششان به درون از كه سوزي خانمان درد از چه؟ از اما ميلرزند، هم باز! ميلرزند! لعنتي

 دارد حاال و گفته وداع سالهاست كه روحي شدن جدا درد از هايش؟ ماهيچه بند بند شدن ازپاره

 ميرود؟ بين از ها مسكن اثر

 يخ خون جاي به سالهاست كه هايي رگ درد از رفته؟ كرده ول كجا نيست معلوم كه قلبي درد از

 ميكنند؟ پمپاژ

 عميق نفس ندارد؟ جا هم هايش سلول كنج در حتي اكسيژن كه است عفوني آنقدر كه اي سينه از

 !ميكشد
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 كم كم حسي يب داروي اثر ميكند، درد گلويش ميبلعد، وجودش تمام با را درد ولي نه را اكسيژن

 .ميرود بين از

 كجا هر به سالها كه است بغضي هاي چنگال جاي درد، و تورم از پر است، خراش از پر گلويش

 .شد سپرده فراموشي به ستم نهايت در اما بكشد باال را خودش تا انداخت چنگ ديد كه

 خروار يرز وقفه بي هاي كشيدن چنگال از بعد كه هايي بغض قبرستان است، قبرستان گلويش

 و داشت نگه خود در كه حرفهايي تمام از ميدهد، خون مزه دهانش بود، كرده دفنشان خاك ها

 .كشت كرد، له را آنها

 خود در بسياري هاي داستان كه متروكي كتابخانه مانند است، آشفته است، پير مغزش مغزش،

 !نه كننده، بازديد اما دارد

 .كند تعريف كسي چه براي بگويد، كه به را هايش داستان نميداند

 !مزاحم هاي موريانه

 !ميبرند بين از را آنها زنده زنده ميكنند، تكه تكه را كتابها

 .كند لمسش ميتواند كه آنقدر است، نزديك مرگ برود، كه است وقتش است، آشفته پيرمرد

 بزند حرف تهخس پيرمرد با كمي ميتواند مرگ دارد، ناتمام كار يك هنوز مانده، قفسه يك فعال اما

 .شود تمام كاراو تا

 !كن پرت را حواسش كمي فقط پيرمردميتواند،كمي،

 .ميكند التماس ها موريانه به

 !باشيد نداشته كاري فعال بخش اين با اما بپاشيد هم از را ديگر جاهاي كنيد، صبر كمي فقط

 !نه اكسيژن، ميشود، هايش ريه وارد درد هم باز اما عميق، ميكشد، نفس

 .ميكند مذاكره ها وريانهم با

 باشيد، نداشته كاري سري بخش با فقط خودتون، واسه همش برداريد، خاطراتو بخش خاطرات،

 !كمي فقط! ميكنم خواهش

 !دستها اين مينگرد، هايش دست به

 ميپيچد گوشهايش در پدرش صداي
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 !(خطرناكه گلم، دختر ميبري دستاتو نزن چاغو به دست! بابا خزان،)

 !نميگيرد دست كه ها چه گلش دختر ببيند كه كجاست ؟كجاست پدر

 ميكند؟ زخم ميبرد؟ است؟ خطرناك چاغو

 .است خزان غار يار نيست، مهم

 ميزند؟ زخم ميكند؟ سوراخ است؟ خطرناك هم آن چه بوكس پنجه پس

 .است خزان هاي درد همدم نيست، مهم

 ميكشد؟ آتش به را پوستت ميكند؟ وصل برق چيست؟ شوكر پس

 .است خزان هاي درد مرهم نيست، ممه

 ميكشد؟ چيست؟ گلوله چيست؟ تفنگ پس

 .است خزان سخت روزهاي رفيق نيست، مهم

 ماشه؟ يك و مگسك يك با است جامد جسم يك تفنگ

 است؟ تيز نوك و سرد جسم يك فقط گلوله! گلوله

 !نه

 !نه كه خدا به

 هاي رگ و ها شريان. ميسازد بدن در بزرگ حفره يك كند، اصابت جاكه هر به. است گلوله گلوله

 در كني احساس ميشود باعث ميكند آزاد كه اي انرژي و ميساد سوراخ را ماهيچه و قطع را اصلي

 .ميسوزي آتش

 به كه اي گلوله و ميشود شليك قلب به كه اي گلوله بين است بسيار فرق اما. است گلوله گلوله

 !ميكشند دو هر ميخورد، ريه

 وسط او و ميكند وادارت التماس به مرگ براي دومي اما ميسازد را كارت زجر ونبد و سريع اولي

 .ميكرد مقاومت و ايستاد مي بايد اند پوشانده را بدنش سرتاسر كه هايي گلوله با بايد ميدان،

 يكي جان تا آمدند مي فرود پوستش بر شالق با كه داغي هاي ميخ رد ببيند نيست كجاست؟ پدر

 .بگيرد را خودش مانند



 

 

68 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 رحمانه بي و است شده تبديل زده يخ پاييزي به حال معصوم و پاك خزان آن ببيند كه كجاست؟

 .ميگيرد جان

 اون نده، راه دلت توي غم داري كه رو خدا بگويد، و كند نوازشش كه كجاست كجاست؟ مادر

 .داره هاشو بنده هواي بدجوري سري باال

 و خر داستان كند، تعريف داستان برايش و زندب شانه را موهايش كه كجاست كجاست؟ نياز

 شير پوست

 ميان دلفريبش و كشيده هاي انگشت لغزيدن موهايش، روي را دستانش داغي ميكند، حس

 !را متينش و دلنشين صداي و را موهايش

 ميكند زمزمه و ميكشد اش شده گره و شلخته موهاي روي را زيبايش چوبي برس

 نبود هيچكس خدا از غير نبود، يكي بود يكي ـ

 ميگويد معترض صداي با و ميكشد هم در را هايش اخم

 ام بچه ميكنم فكر نگو اينو نياز اِ، ـ

 !متين آرام، ميخندد، نياز

 ميگويد و ميكند باز را موهايش گره آرام و ميكشد موهايش روي دوباره را برس

 هست، سري باال اون شينبا توهم خداهست، هميشه كه بدوني بايد بگم، بايد خوشگلم آبجي ـ

 باالسري اون و خودتي هميشه كه بدوني بايد

 تفكراتش در لحظه هر نياز صورت نياز، مثل خواهري داشتن براي ميرود مالش دلش ميزند، لبخند

 ميشود تر نوراني

 ميدهد ادامه نياز

 ميندازن گوشه يه رو پوستش و ميكشن رو شير چيا شكار جنگل يه توي ـ

 قايم اون ترس از خودشو هميشه و ميترسه شيره از بدجوري كه هست جنگل ونا توي هم خر يه

 بلندش هاي نعره و ها غرش صداي نه و هستش شيره نه ميبينه ميگذره كه روز چند ميكنه،

 ميره و ميپوشه شيرو پوست نميبينه، پوستش جز چيزي كه شيره سراغ ميره و ميكنه پيدا جرعت

 ميگه زور همشون به و ميبره ـذت*لـ كلي ميترسن ازش حيوونا همه اينكه از و بيرون
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 ميدهد ادامه و ميكند دسته چند را موهايش

 و ميشينه روز يه دوسته، شيره با سالهاست و زرنگه خيلي كه جنگله اون توي هم روباه يه ـ

 .ميكنه گوش ميگه زور حيوونا از يكي به داره كه خره صداي به يواشكي

 بهش و ميره خره پيش سالش، چند و چنديدن دوست نه اس خره ينا كه ميفهمه سريع خيلي

 اتو جمله اولين كه همين اما كردي، باز دهنتو كه وقتي تا نيستي شير تو كه نفهميدم من)ميگه

 (بردم پي زاتت به گفتي

 و ميبندد را خواهرش شده بافته موهاي و ميدارد بر مچش دور از را رنگ صورتي موي كش

 :ميگويد كوچولويش خواهر به خطاب ميكشد دراز تخت روي كه همانطور

 روباهه مثه بعضيام كثيفه، ذاتشون اما احترام قابل و پاكه اشون چهره ان، خره همين مثه بعضيا ـ

 !ميبرن سيرتشون به پي هاشون گفته از و نميخورن رو آدما ظاهر گول ان

 ناشدني جبران زخم مبادا ،بشناسي خوب اطرافياتو كن سعي باش، روباهه مثل تو خواهري،

 !بخوري

 در و ميدهد تكان را سرش اما نميفهمد ناشدني جبران زخم از را خواهرش منظور اينكه با

 .ميخزد خواهرش مهربان و گرم ـوش*آغـ

××××× 

 .ميپرد بيرون افكارش تنگ زندان از باالخره ميشود وارد اش شانه به كه فشاري با

 نميدهند؟ گوش هايش حرف به چرا! عوضي هاي موريانه

 كيف توي از كه اي شناسنامه روي از كه را اي ملي كارت و پاسپورت ميكند، نگاه نينا صورت به

 :وميگويد ميدهد دستش به را است ساخته بود برداشته هايش قرباني از يكي

 هريسوني مارگارت بعد به اين از ـ

 .ايستد مي نينا روي به رو و ميشود بلند جايش از

 ميشود ميشود، سرد ميشود، سخت! ميزند موج نگاهش توي كه تشكري اين از است متنفر !لعنتي

 .ميكند حبص طابوتش توي را آراسته خزان و سعادت آترين

 ميشود خيره او به اش هميشگي يار پوزخندش، با
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 !ماري خوشبختم، ـ

 ميگويد لبش كنج كرده النه لبخند با و كاهد نمي نينا سرخوشي از هم خزن سرد و متمسخر لحن

 نيست؟ گشنت پختم، سبزي قورمه ـ

 درخت ماننده درست توخالي،! خودش حس، از پر رنگ از پر ميكند، نگاه نينا هاي چشم به

 يك فقط و است خالي تو طبل مانند او و اند بلعيده را وجودش تمام ها موريانه كه اي پوسيده

 .بيايد در پا از تا است نياز تكان

 اتاق وارد و ميدارد بر عسلي روي از را سيمكارت و گوشي و ميگيرد نينا نگاه مانك رنگين از چشم

 .ميشود

 دل؟ كدام ته از اما ميخواهد، آه دلش

 آترينه و ميشود زنداني طابوت توي آراسته خزان باالخره و ميشود خيره خودش به اتاق آينه توي

 .ميگيرد بر در را وجودش كل سياه

 ميلرزاند را بدنش پوسيده هاي ستون كالغ زمانسا سياه شبح نعره صداي

 اونايي حال به دلت بودي رحم دل اگه تو ميسوزوني؟ دل كي براي ضعيفي؟ اينقدر چرا! احمق ـ

 !ميسوخت كردي سالخي كه

! مرده ديگه اون خزانو، كن خفه چي؟ يعني ميفهمي! كردي تيكه تيكه مردو يه سالگي پونزده توي

 ميخوره؟ دردي چه به شده مات و كيش شاه

 !سوخته مهره يه بازيه، زمين بيرون حاال اون

 !ضعيف موجود كن، فرو گوشات تو اينو سعادت آترين آتريني، تو كن، خفش پس

 :گفت آينه به رو تفاوتي بي و سردي همان با و كرد مشت را دستهايش

 !ضعيه خزان ـ

 زد پوزخند

 !اهسي كالغ سازمان شبحه شبحم، من! مرده البته كه ـ
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 سرد، آب بار، روتين روال همان هم باز ميشود حمام وارد و ميكشد بيرون تن از را هايش لباس

 تو همون دقيقه ده از بيشتر استادش، صداي آيد، مي بيرون بعد دقيقه ده ميزند، يخ هايش رگ

 !ميكنم خالصتون

 .ميشود وارد يخي غول ميپوشدو لباس

 توجه بي و ميدارد بر را قاشق و مينشيند ميز روي رفح بي است، منتظرش خانه آشپز توي نينا

 :ميگويد نينا دلخور هاي چشم به توجه بي و ميخورد غذا از قاشق چند خزان هاي فرياد و داد به

 يكي استانبول توي نگو هيچكي به ولي پياده شده اگه برو، خودت داري پرواز فردا برم، بايد من ـ

 !اومدي من طرف از بگو منتظرته فرودگاه توي

 !همين

 تخت روي و ميشود اتاقش وارد ها بچه بقيه و احسان با هماهنگي از بعد و ميشود بلند ميز روي از

 ميكند زمزمه و ميكشد دراز

 .وايستاده جهان صفر كه سياهي ي نقطه ـ

....... 

 كرد زمزمه و پريد خواب از سرش در وحشتناكي درد با

 !وحشي هاي موريانه ـ

 شد اكو سرش در بوده مراقبش هميشه كه كسي تنها صداي

 قوطي تو ميندازت باشي خواب اگه مياد استاد االن! پاشو خزان ـ

 .كرد روشن را آباژور و داد تكان را دستش تاريكي در شد، خيز نيم و زد پوزخند

 ريخته صورتش روي موهايش از تار چند و ميدادند مسابقه صورتش روي عرق درشت هاي دانه

 .بودند

 .ميلرزيدند هم هنوز پيش لحظه چند كابوس از تانشدس

 سردش زمزمه بلعيد، آب بدون را تا سه و كشيد بيرون را هايش قرص قوطي كيفش جيب توي از

 !داد راه اتاق به را زمستان هم باز

 !زندگي گلوي توي كردم گير ميكنه گير كسي گلوي توي آب بدون شب نصفه كه قرصي مثه ـ
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 زخندپو هم باز پوزخند،

 .ميكوبيد اش خانه سقف به عصايش با بودكه شده بلند همسايه ديوانه زن صداي سرو

 همراه را چرمش كت و شرت تي كرد، قايم اش مشكي بافت كاله توي و پيچيد را بلندش موهاي

 هم باز كه شد خارج اتاق از اش كوله برداشتن از بعد و كرد پايش مشكي چرم شلوار و ها بوت

 .زد را دماغش كوكائين بوي

 نميتوانست اخالقش مثل ديگه كه را اعتيادش داشت، اعتياد اما بود برگشته نينا كه است درست

 ميتوانست؟! كند عوض

 بود اتاق وسط كه پيكنيكي شعله ولي بود خوابيده نينا زد، ديد را داخل نينا اتاقه باز نيمه در از

 .ميسوخت رويش چيزي و بود روشن هنوزهم

 باال را دستش آرام نينا انداخت، نگاهي نينا صورت به و كرد خاموش را پيكنيك و دش داخل آرام

 .خاراند را گردنش و كرد خري خر خواب در و آورد

 كرد فكر و زد بيرون خانه از و گذاشت اتاق توي عسلي روي بود كرده آماده قبال كه را اي نوشته

 :بود نوشته كاغذ روي فقط هك حالي در است، كرده نينا با گرمي خداحافظي چه كه

 !(بود خوبي همكاري)

 !بس و همين

 روي را شلنگ زمستان سوز جگر سرماي توي كه افتاد پيرزن به چشمش گذشت كه پله راه از

 .ميزد قهقهه و بود گرفته خودش

 كه زماني درست ولي رفت نشانه را پيرزن مغز فاصله همان از و كشيد بيرون را اش اسلحه

 :غريد سياه آترينه بكشد را ماشه ميخواست

 ميسوزه؟ براش دلت ـ

 پيرزن چشمهاي به توجه بي و شد نزديك كرد، شليك پيرزن گلوي به و آورد پايين را اسلحه سر

 ميكردند استفاده آن از آبي كولر براي كه را باريكي شلنگ بودند شاد همچنان و ميزدند دو دو كه

 خون آن از كه پيرزن گلوي توي گلوله سوراخ توي و دكر وصلش يخ آب لوله به و كشيد بيرون را

 دهانش از آب و خون كه كرد باز را دهانش و افتاد خس خس به پيرزن كه كرد فرو ميزد فواره
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 و انداخت ميخنديدند همچنان كه پيرزن چشمان به را نگاه آخرين و ايستاد صاف ريخت، بيرون

 .شد خارج حياط از

 شد تر سرد هوا كالمش ديسر از كه كرد زمزمه هم باز

 !ميكنه دريغ ازش ولي بده بندش به ميتونه خدا كه نعمتيه بزرگترين مرگ گاهي ـ

 نظربيايد مورد فرد تا نشست خانه درب كنار سكوي روي و كرد مخفي كتش زير را اسلحه

 .دنبالش

 حتي ديگر كشتار، و كشت فقط بكند؟ ميتوانست كاري چه اما بود متنفر اش زندگي روتين اين از

 !نداشت را گذشته ـذت*لـ ديگر و نميكرد فرقي هيچ برايش هم آدمها كردن كش زجر

 !بود گفته فرا را اش زندگي تمام پوچي

 جراحي با نينا شانه سر روي كه را اسي پي جي كه همانطور كشيدو بيرون كيفش از را تاپش لپ

 هيچوقت و ميمانند ابدكالغ تا ها كالغ كه انديشيد اين به ميكرد خنثي را بودند داده قرار پالستيك

 .كنند جلوه گنجشك يا كبوتر را خودشان نميتواند

 .است كثيف كه آنهاست ذات اين

 خيلي خزان شد؟ چه اما كنند پيدايش نميتوانند سازمان افراد از هيچكدام كه ميكرد فكر ديرز نينا

 نبود دار خبر وجودش از هم حشانرو حتي سازمان افراد بيشتر كه اسي پي جي گيري رد با راحت

 .كرد پيدايش راحت خيلي

 .ميدانست خوب خزان را اين! داشتند چنته در چيزي هميشه كالغها

 .بست را تاپ لپ در كنارش درست ماشيني بوق تك صداي با

 !سالم اما شد، خارج رينگ از هم نينا

 .نداشت وجود سياه كالغ سازمان در نينا اسم به شخصي هيچ ديگر

 .نشست و كرد باز را درش و رفت رنگ سياه پژوي سمت به و برخاست جايش زا

 .برو ـ

 :گفت و كرد شكار را خزان هاي چشم اش اي شيشه گوي دو با و برگشت يزدان

 كجا؟ ـ
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 :گفت و انداخت پايين را سرش

 !بگيرم پس موادمو محموله ميخوام)...( برو ـ

 :گفت شدو هخير خزان به پريده باال هاي ابرو با يزدان

 .دادن انتقالش البد حاال تا شده توقيف ماهه چند كه محموله اون ـ

 .آورد هجوم اش سينه به درد حجم هم باز و كشيد عميق نفس

 .داشتن نگهش هنوز حجمش بودن زياد خاطر به ميدن انتقالش امروز كه آوردن خبر ها بچه ـ

 :پرسيد آرام و داد خفيفي تكان را سرش

 نگفتي؟ همب ديروز چرا ـ

 .شد خيره رويش به رو بسته قنديل جاده به و زد پوزخند

 نشنيدي؟ مگه ـ

 .شد خيره رو به رو به و گرفت را ديدش خط هم يزدان

 چيو؟ ـ

 :گفت و كشيد هايش دندان روي را زبانش و گرفت عمق پوزخندش

 (محضه اشتباه چشماتم به اعتماد)ميگن هميشه كالغا ـ

 .افتاد راه و كرد روشن را ماشين يزدان دقيقه چند از بعد و شد برقرار بينشان سكوت دقيقه چند

 .انديشيد مي بود شده گيرش دامن ها تازگي كه اي پوچي به و بود خيره رو به رو به همچنان خزان

 !معلومه بود؟ شده پوچ

 .نميدانست كي؟ از

 .نميدانست هم باز چرا؟

 .نميشد قائل اهميت او براي روزگار كه اي اندازه همان به. نداشت هم اهميت برايش

 .بود پوش سفيد خيابان خيره همچنان نگاهش ولي. داد تكيه گرفته بخار شيشه به را سرش

 .داشت قرار وضعيت همين در درست كه زماني پيش، روز سه به برگشت

×××× 

 .شد خيره او به تعجب با
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 !نداره امكان ـ

 :گفت زوق با و كشيد شـو*آغـ به را خزان محكم و داد تكان را سرش

 ميكني؟ پذيرايي ازم اينطوري بعد ديدنت اومدم سال سه بعد نامرديا خيلي ـ

 نداشت، حركتي هيچ آغوشش در كه خزان روح بي و سرد تن و بود سكوت فقط جوابش اما

 !مرده يك مانند درست

 :گفت خنده با همچنان و گرفت فاصله خزان از

 اينجا؟ اومدم چرا ونيبد نميخواي ايستادي؟ چرا دختر ـ

 دوازده خزان با شباهتي هيچ كه سردش هاي رفتار و روح بي خزان اين به بود كرده عادت ديگر

 .نداشت ميشناخت كه اي ساله

 .پرداز رويا شنگولي و شاد بچه دختر خزان آن و بود متحرك اي مرده خزان اين

 !دل ته از كشيد، آه

 با و گرفت ميكاويد را او صورت شده ريز چشمهاي با و حركت بي همچنان كه را خزان دست

 .كشاند رستوران كافه سمت به خود

 .كرد شروع و نشستند ديدند كه ميزي اولين روي

 .ميداد را جوابش تلگرافي خودش قول به خزان و ميزد حرف او اول هميشه مثل

 :گفت خنده با

 !ها سرده خيلي هوا زمستون امسال خزي ميگما ـ

 .داد تكان را سرش فقط خزان

 :گفت و كرد اي كالفه پوف

 ساعت دو برگردم و بگم بهت چيزي يه اومدم بزنيم دوري يه بريم بيا نيستي؟ بشو آدم تو ـ

 .دارم پرواز ديگه

 راه به خروجي سمت به او به توجه بي و شد بلند جايش از و داد تكان را سرش هم باز خزان

 .افتاد

 !ظاهر در فقط اما ميداشت، بر قدم محكم و استوار كرد، نگاه او به پشت از
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 خودش از زور به بلكه بودن محكم به ميكرد وانمود فقط خزان ببيند، ميتوانست او فقط را واقعيت

 .ميكشيد كار

 پيش از بيشتر بار هر رفتارش اين با اينكه از غافل ميكرد كار و ميزد زور قديمي تراكتوري مانند

 .ميكند تر داغون هست كه ايني از را خودش و ميرساند آسيب خودش به

 !قبلي بار هزار مانند كشيد، آه

 خزان ماشين كنار را خودش ميزد تنه ها مسافر به و ميدويد كه حالي در و شد بلند جايش از

 .است نشسته شاگرد صندلي روي خزان كه ديد و رساند

 معني به را دستش نخزا كه بزند حرفي خواست و نشست فرمان پشت و كرد باز را راننده در

 بيرون را رنگي سياه كوچك شئ و كشيد كمي و برد داشبورد زير را دستش و آورد باال سكوت

 :گفت و كشيد

 !كندي خودتو گور حامد ـ

 ماشيني كه انداخت بيرون ماشين از بود دستش توي كه را شنودي و داد پايين را شيشه هم بعد

 .كرد اش تكه تكه و شد رد رويش از

 :گفت و داد تكيه ليصند به

 !بگو حاال ـ

 :گفت و افتاد راه زد، جا را دنده خواباند را دستي و زد استارت

 كه هم رو نينا افتاد، نينا گير بود هم كار تازه اتفاقا كه هامون بچه از يكي پيش وقت چند ـ

 .ميشناسي

 نينا از چي هر هبد نجات جونشو اينكه براي بيچارم اون كه كنه تيكش تيكه چاغو با ميخواسته

 .گفته بهش بوده بلد

 .داد ادامه و كرد عوض را دنده و انداخت گذرايي نگاه خزان تفاوت بي صورت به

 خارج اونجا از خوران تلو تلو آورده دليل و مدرك براش يارو اون وقتي ولي نكرده باور اول نينام ـ

 .كنن ول رو يارو اون داده دستور ناباوري كمال در و شده

 .نديد رفتارش در تغييري هيچ اما برگشت خزان سمت به هم باز
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 محكم كه كند تصادف فروش دست كوچك بچه با بود نزديك و شد پرت حواسش لحظه چند

 .كرد كنترل زور به را ماشين و كوبيد ترمز روي

 و دوييد سريع خيلي بچه كه است نيامده باليي بچه سر ببيند كه كرد باز را ماشين در وحشت با

 .شد دور آنها زا

 :گفت و كرد نگاه ميشد خارج دهانش از كه بخاري به و كشيد پوفي

 بچه؟ بخورمت ميخوام من مگه آخه ـ

 .بود شده خيره خيابان به لبخند با كه ديد را خزان كه شد ماشين سوار كالفه

 از آه بود بسته نقش آن روي خيابان اسم كه بيلبوردي ديدن با كه كرد نگاه اطراف به تعجب با

 .شد بلند نهادش

 :بستند نقش ذهنش توي ميگفت ادريس هميشه كه را هايي حرف

 !انتهاست بي غمش ميخندد آنكه مكن، مستي سر به معني را خنده ـ

 !زشتي نشانه سياهي نه و زيباييست، بيانگر سفيدي نه

 به سانان. است داشتني دوست و محبوب اما است سياه كعبه و ترساننده اما است سفيد كفن

 !مظهرش به نه ميشود سنجيده اخالقش

 ديوار و بود ادبي هاي متن و فوتبال عاشق كه اي بچه پسر چهره جوشيد، چشمهايش در اشك

 از پر همه بودندو اش عاقه مورد هاي كتاب از هايي برداري نت كه هايي كاغذ از بود پر اتاقش

 !بست نقش اشكش پرده جلوي بودند حرف

 !بود كرده خودش پاتوق را آن ادريس كه بود اي انهكتابخ همان اينجا

 سال سه از بعد ديدارشان و شد دور آنجا از سريع خيلي و كرد روشن را ماشين گزيد، را لبش

 !او داره خدانگه و بود پايين و باال به خزان سر تكان شامل كه سردي خداحافظي به شد خطم

×××× 

 !گرمي ديدار چه كه واقعا

 و بست را چشمهايش و كرد هماهنگ بودند كرده كمين كه ها بچه با و اشتبرد را اش گوشي

 .كرد باز دوباره
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 اي زده كرم است،ريشه پوچ است، سرد است، تهي او نخواهند، چه بخواهند چه! است همين او

 همين نميكند تغيير او بپزيرند، همينطور بايد را او است، خشكانده را سرش باالي گل كه است

 !تهس كه است

 :گفت و بود ساكت جور بد كه يزدان سمت به برگشت

 ساكتي؟ قدر همين هميشه ـ

 :گفت و زد پوزخند هم يزدان

 !هميشه ـ

 !درد عميق، نفس

 :گفت بود خيره نيمرخش به كه همانطور

 ديدي؟ آموزش آمريكا ـ

 :گفت و داد تكيه پنجره به را دستش يك و پيچيد

 آره ـ

 !درد عميق، نفس

 د؟موا يا اعضا ـ

 :گفت و انداخت او به اي چشمي زير نگاه يزدان

 اعضا ـ

 .شد خيره رو به رو به و برگشت جايش سر

 بود جلوتر كه احسان به گرفت قرار ديدشان در كامال رفته دست از مواد حامل كاميون وقتي

 .داد عالمت

 به ار ماشين محكم و كرد حركت الين خالف بر سرعت تمام با احسان جيپ بعد دقيقه چند

 .شد داغون اش ماشين كه كوبيد كاميون

 از نفر پنج حدود همراه به حاتم كه داد عالمت بودند ايستاده بلوار كنار نفر چند با كه حاتم به

 .كردن بيداد و داد كردند شروع و پريدند حادثه وقوع محل سمت به سازمان اعضاي

 .شد نزديك بود نشسته آن پشت پليس مامور كه موتوري به پشت از و پريد بيرون ماشين از
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 زمين روي و كرد اي ناله كه كوبيد مامور گردن پشت به محكم و برد باال را چپش دست آرنج

 .افتاد

 .كرد نگاه را اطراف كوچكش هاي درز از و كشيد صورتش روي را بافتش كاله

 گرفته فرا يابانب و كوه تماما را دورش و بود خلوت بودنش بيراه و قديمي خاطر به كمربندي جاده

 .بود

 انجام را كاش راحت خيلي ميتوانست او و بودند كرده پرت را پليس هاي نيرو حواس حاتم افراد

 .بدهد

 .كشيدش بيرون ماشين از و داد عالمت ميكرد نگاه او به ماشين شيشه پشت از كه يزدان به

 .كرد وصل را كن خفه و كشيد بيرون را كلتش

 و داد ميان كه داد جيري جير صداي كه كرد باز را در.شكستش شليك ود با و رفت نشانه را قفل

 .شد گم پليس افراد و حاتم هاي بيداد

 .رفت باال و گرفت در كناره به را دستش و گذاشت محفظه روي را پايش

 بود كوكائين حاوي كه هم را ديگر چمدان و برداشت را بود ترياك كيلو چهل حاوي كه چمداني

 .گرفت يزدان سمت به

 .آورد بيرون و كشيد را پريدوچمدان بيرون آلمينيومي محفظه ازتوي

 ماشين سمت به نفس نفس با و گرفت بغلش توي و برداشت را چمدان نحيف اندام همان با

 .گذاشت ماشين توي را چمدان و كرد باز پايش با را بود گذاشته باز قبل از كه را عقب در. رفت

 .گذاشت قبلي كنار را دوم چمدان و آمد هم يزدان

 .برداشتند بود همانجا كه را پرايدي و كردند پارك بودند كرده توافق كه جايي را ماشين

 الستيكها جيغ با ماشين و فشرد گاز روي را پايش يزدان شد، ماشين سوار و داد عالمت حاتم به

 .شد كنده جا از

 خزان قول به كرد شوع و دوييد ماشينش سمت به و شد آنها متوجه ها پليس از يكي لحظه همان

 !آنها با كردن بازي دنبال

 :گفت و يزدان سمت به برگشت
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 دادي؟ گاز اينقدرضايع چرا ـ

 .داد ادامه راهش به و نگفت چيزي بود كرده فرو هم در را اخمهايش كه يزدان

 .ميشد تر بلند لحظه هر پليس آژير

 از نبود، خودش دست داد، فشار هم به محكم را پلكهايش و داد تكيه صندلي پشتي به را سرش

 .بود متنفر پليس آژير

 .ميرسيد جنون به ميشنيد را صدايش وقتي

 .شنيد مي را صدا هم باز اما گرفت محكم را هايش گوش نداشت، جنون با كمي فاصله حاال و

 .ميشدند بيشتر لحظه هر مزاحم هاي صدا آن اما كوبيد صندلي به محكم بار چند را سرش

 !مينويسد يادگاري مغزش ديوار روي چاغو با دارد كسي ميكرد ساحسا

 كشيد داد

 !كنيد تمومش لعنتيا، ـ

 .ميكرد بيخود خود از را او و ميكرد عود اش بيماي كم كم

 .نشد دوا دردي هيچ هم باز اما انداخت چنگ صندلي تشك به

 .نميزاشتند لعنتي هاي ژيرآ اما باشد مسلط اعصابش به تا ميكشيد دار كش و بلند هاي نفس مدام

 چته؟ ـ

 او از هم را كردن فكر اجازه و ميشد پخش بدنش تمام در ويروس مانند بيماري نميشنيد، او اما

 .ميكرد صلب

 !شو دور ازشون كن، بپيچ،گمشون لعنتي، ـ

 .نميشدند قطع هم باز ها صدا اما

 !درد هم باز لعنتي عميق، نفس لرزيدن، به كردند شروع پاهايش

 صداي كه پيچاند يزدان هاي داد به توجه بي و گرفت محكم را فرمان و كرد باز را شمهايشچ

 .است فلك و چرخ توي كه كرد احساس و شديد تكاني هم بعد و شنيد بلندي بوق

 .نميشدند قطع ها صدا اما ميشدند بسته كم كم چشمهايش

...... 
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 ابرويش توي كه دردي كه كرد باز را چشمهايش سرش و دست در وحشتناكي درد احساس با

 .بود شده اضافه ها درد ديگر به بود پيچيده هم

 دهانش از بلندي آخ كه شد باعث و كشيد وحشتناكي تير گردنش چرخاند را سرش كه كمي

 .شود خارج

 .ميدادند پوشش آبي و قرمز هاي نور و بود افتاده سنگ يك كنار شده مچاله ماشين

 .بودند بسته چشمهايش و بود داده تكيه درخت يك به تر آنطرف كمي يزدان

 .نيفتند ها پليس گير تا است آورده درختها ميان اينجا تا را او يزدان كه بزند حدس ميتوانست

 نميتوانست اصال را چپش دست شد، بلند جايش از و گرفت كنارش سنگ تخته به را دستش

 .بود شكسته مسلما و بدهد تكان

 .ببينند تار چشمهايش و باشد داشته سرگيجه بود شده باعث و ودب خورده بدي ضربه هم سرش

 خورد سر و گرفت درخت تنه از زنان نفس نفس و رساند يزدان كنار را خودش خوران تلو تلو

 .نشست يزدان كنار و پايين

 .بود شده بهتر كمي ديدش كرد، نگاه اطراف به

 و تاريك در فقط و بود پوشانده درخت ار اطرافشان نميدانست، كجا از اما ميامد رودخانه صداي

 .بود افتاده درخت يك كنار تر آنطرف كمي كه ببيند را اش كوله ميتوانست هوا روشن

 .بودند چسبيده هايش لباس به كه خيس هاي برگ و برف از بود پر زمين

 هايش چشم و خورد خفيفي تكان كه داد تكانش كمي آزادش دست با و يزدان سمت به برگشت

 .كرد باز را

 :گفت رفته تحليل صداي با و كرد نگاه خزان به

 خوبي؟ ـ

 :گفت دارش خش وحشتناك صداي با و كرد بسته و باز آره معني به را هايش چشم

 !حرفام اين از تر جون سگ من ـ

 .شد بلند و گرفت را كنارش درخت يزدان

 .داشت بازويش و سر روي زخم چند فقط و بود خزان از بهتر خيلي او وضعيت
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 :گفت پوزخند با

 !بهتره خيلي تو وضع اينكه مثه ـ

 :گفت انداخت مي دور را اش شده داغون و درب گوشي كه همانطور يزدان

 .زد بهمون تو سمت از كاميون ـ

 :گفت و شد خيره خزان به

 !الشي و آش خيلي اينكه مثه ـ

 :گفت و شد خيره هوا در نفسش بخار به

 !بودم بدترم اين از قبال ـ

 .داد ادامه گشتنش به و گذراند نظر از را پايش تا سر پوزخند با فقط يزدان

 :گفت آرام و داد هل عقب به را خودش كمي

 !بده كولمو ـ

 .آمد فرود كنارش درست كه انداخت سمتش به و برداشت را اش كوله همانجا از يزدان

 .برداشت را كوله و كرد دراز را دستش و كشيد هم در را اخمهايش

 قرص قوطي و كرد فرو كوله توي را دستش كشيد، بيرون را تاپش لپ الشه و كرد باز را يپشز

 .شد بلند نهادش از آه قوطي توي ديدن با كه كشيد رابيرون هايش

 .بودند شده تبديل پودر به و شده له هايش قرص تمام

 مسخره لرزش كمي شايد تا داد قورت را همه و ريخت دستش توي را پودر از زيادي مقدار ناچار

 .شود كم دستهايش

 ديدن با كه انداخت نگاهي دستش مچ به انداخت، اش كوله توي را آن دوباره و بست را قوطي در

 .شد هم در بدجور هايش اخم ساعتش خالي جاي

 نگاه بود نشسته سنگي تخته روي و ميدرخشيدند هم تاريكي در حتي چشمهايش كه يزدان به

 :گفت و كرد

 و؟ك ساعتم ـ

 .انداخت خزان سمت به را ساعت و كرد فرو جيبش توي را دستش يزدان
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 بين از كل بل ساعت نداشت اي فايده اما كرد رويش و زير بار چند گرفت، را ساعت هوا روي

 .بود رفته

 .داد تكيه سرش پشت درخت تنه به را سرش و انداخت تاپ لپ جسد كنار هم را ساعت

 خب؟ ـ

 :گفت و كرد نگاه بود شده تر زيبا برابر چند شب اريكيت در كه يزدان صورت به

 كم كم داره هوا تر، بد هم تو و داغونم من افتاديم، گير نام جنگل اصطالح به جايي يه توي ـ

 از يابيم رد و ارتباطي وسايل تمام ميان، بيرون هم جونورا و جك حساب اين با و ميشه تر سرد

 !ميبنديم قنديل اينجا صبح تا كنم خالصه رفته، بين

 :گفت و داد تكان را سرش متفكر بار چند يزدان

 !باشه چيزي روستايي شايد بگرديم اطرافو و دور اين بايد ـ

 :گفت ميشد محو كم كم كه صدايي با و بست را هايش چشم

 .نميبينيم هيچي ظلمات اين توي باشه هم اگه ـ

 بمونيم؟ جنگل تو شبو ميگي يعني ـ

 :فتگ و كرد رافوت نفسش

 !نميدونم ـ

 . دعوت خواب ـوش*آغـ به را او و كردند مي عمل كم كم ها قرص

×××× 

 .بود گرفته محكم را برادرش و ميريخت صورتش روي وقفه بي اشكهايش

 !نزار تنهام خدا ترو خدا، ترو داداشي ـ

 كرد جدايش خودش از و كرد نگاه نحيفش خواهر به ادريس

 !ميگردم بر ميگم ميكني؟ اينطوري چرا خزان ـ

 نميتوانست حاال و بود داده دست از را اش خانواده اعضاي بيشتر او كرد، نمي باور خزان اما

 .بدهد دست از هم را برادرش

 :گفت و گرفت اوج اش گريه



 

 

84 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 !بزاري تنهام اگه نميبخشمت خدا به ادريس ـ

 :گفت و نشست ضعيفش كوچولوي خواهر كنار و گذاشت زمين را كوچكش ساك ادريس

 من! نيام بيرون هفته به هفته اتاقمو توي بشينم برم هان؟ داري؟ دوست اينطوري منو تو خزان ـ

 !ميگردم بر و ميشم خوبت داداشي همون كه باش مطمئن. بشم خوب كه ميرم دارم

 .برود و بگذارد تنهايش ميخواست هم برادرش نبود، خوب اما خزان

 :گفت و گرفت را ادريس شلوار و نشست زانو دو روي

 .دارم دوست همينطوري من نزار، تنهام خدا ترو خدا، ترو ادريس ـ

 .كند جدا خودش از را خزان كه كرد اشاره ميعاد به! بود شده رحم بي ادريس اما

 .نرود كه ميكرد التماس ادريس به و ميزد ضجه همچنان او اما كشيد كنار را خزان ميعاد

 .بدهيد تحويل را وسايلتان زودتر هچ هر نيويورك – تهران پرواز مسافران ـ

 .شد خم شدنش دور با هم خزان هاي زانو و شد دور آنها از ادريس صدا اين شنيدن با

 !خيلي نامردي، خيلي ادريس ـ

 ترك را خزان هم او و انداخت پايين را سرش كند، حافظي خدا خزان با حتي كه برنگشت ادريس

 .كرد

 ادريس ـ

 فرودگاه رنگ سفيد سراميكي كف روي و ميشدند روان صورتش روي گلوله گلوله هايش اشك

 .افتادند مي

 به فقط همه نبود، خزان فكر به هيچكس رفت، و كرد ول را خزان خودش خاطر به هم ادريس

 !نميديد را او هيچكس بودند، خودشان فكر

 !انگار بودند شده نامرد روزها اين همه آدمها

 در مدام ميشدند بر از اش تنهايي و او و ميخواند هايش كاغذ روي از كه را ادريس هاي شعر

 .ميشدند تكرار سرش

 !داشت يكبار را تكرار الاقل داشت، تكرار زندگي ميشد كاش
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 سرمشق كودكي، دبستان، آن پيرهن، اين گشاد ميشد تنم بر من، و ميچرخيد برعكس ساعتم

 آب

 كسي، هر دست به دادم نمي دل اپسي،دلو از ميكردم برون خود خواب، جاي برايم مادرهم پاهاي

 .نيست تكرار قابل هرگز حيف نيست، بسيار بد و خوب هستي، عمر

 !فهميد مي تنهايي و ميشد بر از او ميشنيد، تنهايي و ميخواند او

 .كرد عادت گذشت،

 !ميخورد زمين همانجا از كند تكيه جا هر به آدمي اينكه به عمه، هاي نجوا به تنهايي، به

 .كرد حس گذشت،

 .بودند اش زندگي هاي مرد ترين مرد روزي كه را مردهايي نامردي را، تنهايي

 .فهميد گذشت،

 !هيچكس به كند، عادت نبايد

 .كرد پيرش اما گذشت،

 .كرد سردش اما گذشت،

 .اطرافيانش قلب توي برود فرو مستقيم تا كرد خارش اما گذشت،

 .گذشت هم او ها گذشتن اين با و گذشت

 همان هنوز كميتش اما است شده كم كيفيتش است درست دارد، ادامه هم هنوز زندگي و گذشت

 .است

 .بود كرده اش كالفه كند درمانش تا كجاست نميدانست كه زخمي سوزش اما شد خوب

 .ميخندند

 .ميخنديد

 !ميخنديد اما مصنوعي،

 !نيست دادن دست از براي چيزي ديگر

 .داد دست از را تمامش

 !گرفت ازاو
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 كه تواني نه و كند محافظت آن از بخواهد كه چيزي نه باشد، نگرانش كه بود چيزي نه گهدي

 !باشد خوبي بنده بتواند

 !انفجار اماده كردند، اش عقده پر بود، عقده پر

 !بشود راحت گذاشت نمي بود، كرده گير لعنتي ضامن اين اما

 !كند راحت گذاشت نمي

 !مرد گريم با نامردبودند مهه بودند، شده منقرض مردها روزها اين

 ظاهر كردن آشكار و مردانگي گريم كردن پاك براي بشود پاكي آب كه بود الزم سختي كمي فقط

 !نامردشان

 .كرد نگاه بود رويش به رو كه آتشي به بهت با و شد بيدار خواب از تقي تق صداي با

 .نبود يزدان از اثري هيچ اما چرخاند را سرش

 .بزند پلك خوب نتواند بود شده باعث و بود شده خشك شا شكسته ابروي خون

 .كرد لعنت را وحشي هاي موريانه هم باز و افتاد بود ديده كه خوابي ياد

 در شدن منعكس به شروع نگهان بود زبانش ورد هميشه كه اش ناتني عمه عالقه مورد متن

 :كرد هايش گوش

 !ام هنماند خوب اينكه از غافل اي، مانده خوب ميگويند ـ

 !ام مانده جا من

 جوانيست سنگي نقاب ام چهره و شده سركوب نوجواني ي فروخورده عصيان تلخي لبخندم

 !خاموش و خفه من در وامانده

 .ممنوع كالم و ممنوع شعر ممنوع، زيبايي ممنوع، نگاه ي دهه از من

 !نيستم هيچكس جنس از من

 !ام كرده سنجاق امروز به خاكستري، سرزمين از را خود تصوير فقط من

 ...حاال اما نميفهميد را كلمات اين معني ها روز آن

 !را عمه حال ميفهميد خوب
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 ترميمشان كه بود تنهايي فقط كه را هايش تنهايي شد آور ياد و داد تكيه درخت به را سرش

 .كند

 وردهخ همان با شبها و خزان قلب آينه شكستن براي ميشد سنگ روزها كه را اي عمه شد آور ياد

 .ميگريست و ميكرد زني خود ها آينه

 شب تاريكي در او و ميگرفت نشعت درختنان عريان هاي تنه پشت از كه خشي خش صداي با

 اما برد كوتاهش و چرم كت سمت اش اسلحه برداشتن براي را دستش نبود تشخيصش به قادر

 .نبود اسلحه از اثري

 شروع نامحسوس خيلي و كرد نگاه آمد مي رونبي تاريكي ميان از كم كم كه بلندي قد سايه به

 از دفاع براي اي وسيله بتواند شايد تا آلود گل و خيس هاي برگ روي دستش كشيدن به كرد

 .كند پيدا خودش

 كه دردناكش و كرخت تن بدتر همه از و ديده آسيب پاي اين و شكسته دست اين با قطعا چون

 كار شخصي دفاع با نميتوانست بود خيس هاي برگ روي نشستنش و تحركي بي ساعت چند اثر

 .ببرد جايي به

 .گذاشت پايش ران كنار و بداشت را بود افتاده درخت تنه كنار كه را تيزي نوك و بلند چوب

 .نبود يزدان از اثري هيچ اما كرد نگاه را بود شده روشن آتش نور وسيله به كه را اطرافش

 .نبودند دسترسش در وسايلش از هيچكدام و بود هگرفت فرا درخت و بزرگ هاي سنگ را اطراف

 نگاه كند تفكيك تاريكي از را چشمانش برق ميتوانست و ميشد نزديكتر لحظه هر كه سايه به

 . كرد

 چيزي كه يزدان صورت كند حمله ميخواست كه اي لحظه درست و برد چوب سمت به را دستش

 .شد نمايان داشت دست در

 :گفت و كرد هنگا پايش تا سر به اخم با

 كجاست؟ اسلحم ـ

 :گفت حال همان در و رفت آتش سمت به ببيند هايش دست بين ميتوانست كه مرغي با يزدان

 .پليس افراد دست ـ
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 آخ و خورد گره هم در هايش اخم سوزش خانمان درد از كه داد محسوسي تكان را دستش

 .كرد پنهان لبهايش پشت را دردناكش

 :گفت تمسخر با و كرد نگاه بود كردنش تكه كهت مشغول يزدان كه مرغ به

 ميشه؟ حساب وحشي حيوانات عضو جديدا مرغم ـ

 :گفت و انداخت باال اي شانه او طعنه به توجه بي يزدان

 اين چيزي روستايي يه اينكه مثل گرفتمش، شنيدم اينو قدقد ميكردم خرگوش يه دنبال داشتم ـ

 .هست اطراف

 :گفت شود بلند جايش از تا ميكرد گاه تكيه را سالمش دست كه حالي در و زد پوخند

 ميكردي؟ بازي دنبال پس ـ

 :گفت و كرد بود شده جمع درد از كه خزان صورت به نگاهي نيم يزدان

 !گفت ميشه ـ

 .ايستاد صاف و گرفت را درخت تنه اش شده خشك كمر درد به توجه بي و شد خيز نيم خزان

 :گفت و رساند يزدان و آتش كنار را خودش لنگان ميزد نفس نفس درد از كه حالي در

 هست؟ رودخونه حوالي اين ـ

 نمي و بود شده كبود كه اش چانه كنار زخم و انداخت خزان داغون صورت به نگاهي يزدان

 .كند ادا را جمالتش درست گذاشت

 :گفت و كرد اشاره راستش سمت به

 .هست حوالي اون يكي ـ

 .گرفت آتش به رو را سالمش دست و داد تكان را سرش خزان

 را شلوارش جاي چند و بودند شده گلي تماما هايش لباس و بود آلود خون و خيس تنش تمام

 .بودند گرفته فرا خيس و زرد هاي برگ

 .بريد مي را امانش داشت و بود شده شروع هم باز سرش درد

 .كرد نگاه يزدان به
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 و بود آلود گل تماما و خوني هم شلوارش و بود شده پاره جا چند از اش اي سورمه تيشرت

 .بودند ريخته صورتش روي ريخته هم به موهايش

 .شد خيره آتش به

 .داشت دوست را پديده اين چقدر

 را شان لحظه لحظه و ببيند را اش زندگي درام هاي سكانس هايش شعله درون توانست مي

 .كند لعنت

 بود، همان ترين بد هم شايد بود، سياه غكال سازمان در عضويت اش زندگي اتفاق بهترين شايد

 .نميدانست

 قبل از كه دستوراتي طبق ربات يك مانند درست بود، داده دست از هم را كردن فكر توان ديگر

 .ميكرد عمل بود شده ريزي برنامه برايش

 ! هه كشيدن؟ نفس بود؟ چه بودن زنده عالئم

 را هايش بنده ديگر او پس داشت نگه را او خدا داشت، را كردن ندگي از مورد يك همين فقط او

 !دنيا اين در او داشتن نگه از شود پشيمان بار هزار روزي تا ميفرستاد خدمتش به

 كشيد آه آگاه ناخود و نشست ميكرد تكه تكه اش جيبي چاغوي با را مرغ داشت كه يزدان كنار

 .بود شكسته كه دستش درد از

 توي نياز مهربان نگاه و مادرش زيباي و پدرش شاندرخ چشمان و شد خيره آتش به هم باز

 .شد نمايان آتش

 هاي كتاب ميان كه اي مسطتيلي قاب عينك با مشكي چشم پسر ميتوانست تر ور آن حتي

 .ميديد هم را كرد مي برداري نت ها كتاب روي از داشت شوق با و بود نشسته فراوانش

 .بود سرزنشگر نبود، هميشه همانند پدرش نگاه

 .بود شده تبديل مطالتم دريايي به آرام رودي از اما مادرش گاهن

 !گيرا گرم، ناخوانا، بود، هميشه مانند اما نياز نگاه

 ...انگار ميگفت چيزي

 .كرد دقت بيشتر
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 !هست سري باال اون هميشه كه بمونه يادت بايد ـ

 .كرد خفه سينه در را فغانش و بست درد با را هايش چشم

 !بودند آورده بر سر اش لعنتي خاطرات و ودب شده شب هم باز

 .بزند جيغ بزند، فرياد بكشد، داد ميخواست دلش

 !ها لعنتي اين كردند نمي رهايش چرا

 !رفتند نرويد، گفت صاحبانشان به

 .اند مانده سخت و سفت برويد، ميگويد خاطراتشان به حاال

 دقيق هميشه مانند ببيند، ار راشل رنگ خاكستري هاي گوي ميتوانست هم هايش پلك پشت از

 .گيرا بودند،

 كمرنگي لبخند وسيله به هميشه باريكش هاي لب و بودند كرده گره هميشه پرپشتش هاي ابرو

 .بودند شده تزيين

 از كه نوري اشعه برخورد با خرماييشان رنگ و ميبست باكش را آنها هميشه كه بلندش موهاي

 .بود درخشان و مشخص كامال اتاقش بزرگ پنجره

 .ميزد حرف راشل كنار در فقط تقريبا بودند، جالبي روزهاي

 .بود هم ديگري كس نه،

 .كرد ترك اما بماند ميتوانست رفت، اما بود نبود، اما بود هميشه كه كسي

 ...را پذيرش آسيب كوچك كرد ترك

 تنها سكوت و مامنش تنها همگريه آن از بعد و بود بيهوش نامرد آن رفتن از بعد روز دو تا

 .كالمش

 براي بودند هايي دست شدن، غرق براي بودند چشماني هايش، گريه براي بودند هايي شانه

 !رفتند هم آنها هايش، اشك كردن پاك

 .پاشيدند درهم اش زندگي هاي بودن تمام رفتند، اش زندگي هاي زيبايي تمام

 .شدند تبديل واناشن هايي گوش و نادان گوي دو به شنوايش هاي گوش و گيرايش گوي دو

 .طوالني و بلند هاي خنده به شد تبديل كمرنگ و زيبا لبخند
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 .نشدن كنده براي شدند تراشيده خرمايي و بلند موهاي

 رنگش بي لبهاي به خورده گره بود پوزخندي فقط بود، خفه هم داد اما بزند، داد ميخواست دلش

 .نداشت رفتن قسط كه ابدي بود، زمستاني و

 !بود ردنام دنيا چقدر

 ميان بود نورسيده اي بره مانند او و بودند نامرد هايش آدم بود، نامرد صاحبش نبود، نامرد دنيا

 .گرگ اي گله

 كالغ گرگ، گرگ، گرگ،

 .شود راحت هايش پلك پشت بعدي پنج سينماي شر از تا كرد باز را هايش چشم

 .كرد نگاه بود زده زل او به كه يزدان به

 ميكنه؟ درد جاييت ـ

 زهرآگين عميق، زد، پوزخند

 ميداد جوالن دهانش در كه خوني شوري به توجه بي و آورد در حركت به را ناكش درد هاي لب

 :گفت بود لعنتي بيماري آن و اش شده پاره لب گوشه از ناشي و

 !گيره نمي درد جاييم ديگه وقته خيلي من ـ

 كه دانست نمي خزان و بودند كنارش كه هايي چوب از كه همانطور و پريد باال يزدان ابروي يك

 :گفت انداخت مي آتش درون اند آمده كجا از

 داري؟ مصونيت ـ

 !هه داشت؟ مصونيت نشوند، كثيف و گلي اين از بيشتر تا انداخت پايش روي را بلندش موهاي

 !دارم مصونيت مردن به آره، ـ

 .انداخت او به گذرايي نگاه و كرد بلند را سرش يزدان

 !بجال چه ـ

 ....گيرا صداي آن هم باز ديوار، روي هاي كاغذ آن هم باز لعنتي، جمالت آن هم باز
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 بنشيني، بروي، قبرت، از بيرون ميشود نيست، تحرك بي جسم يك و قبر يك به فقط كه مردن»

 مراسمي برايت كس هيچ نفهمد، كسي و بميري بار هار لحظه هر در بميري، ولي بزني حرف

 .نريزد اشكي خواند،ن اي فاتحه نگيرد،

 «نفهمي هم خودت ولي شوي گور به زنده و شود پاره روحت شاهرگ بار هزاران رو هر ميشود

 مگر لعنتي؟ صداي اين رود نمي چرا داد، فشارش زيرش هاي گل به و كرد مشت را دستش

 گذارد؟ نمي راحتش صدايش چرا پس نرفت؟ صاحبش

 .كنيم گرم سر خودمونو جوري يه ريم نمي سرما از اينكه براي مجبوريم ـ

 .كرد نگاه يزدان كرده گره هاي اخم و هم در چهره به

 لب ميزدند، برق تاريكي دل در خفاش چشمان مانند و بودند درخشان نگاهش هاي اي سورمه

 .بود شده كبود جا چند از سفيدش صورت و بودند كبود باريكش هاي

 چي؟ از ـ

 شدي؟ سازمان عضو چطوري شـتفاوت بي صداي هم بعد و گذرا نگاهي

 .بود زرنگ خيلي ميخواست، لبخند دلش

 :گفت و كشيد باال را خودش كمي و كرد گاه تكيه را دستش

 .سازمان افراد طريق از ـ

 .شد نصيبش دار صدا پوزخندي و گذرا نگاهي هم باز

 .بود او نوبت حاال سكوت، كمي

 دانيل؟ يا بودي آنتوان شاخه زير ـ

 :كرد زمزمه ميداد تكيه سرش پشت سنگ تخته به را سرش كه همانطور

 !آنتوان ـ

 :گفت و انداخت يزدان پاي تا سر به خريدارانه نگاهي بزند، پوزخند كه بود او نوبت حال

 .موندي خوب ـ
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 داد، نشان يزدان به بود آنتوان هنرمندي نتيجه كه را عميقش زخم جاي و داد باال را كتش آستين

 ايجاد آن روي عميقي زخم چاغو با هم بعد و بودند سوزانده داغ ميل با را دستش ساعد تا مچ از

 .بودند كرده

 :گفت و شد خيره خمـار هاي اي سورمه به

 !بودي راه به سر خيلي اينكه مثل ـ

 .شد نصيبش نيشخندي فقط و

 را سرش و كشيد دراز گذاشت، زمين روي كنارش و برداشت بود تر طرف آن كه را اش كوله

 .گذاشت كوله روي

 شدي؟ سازمان عضو چرا ـ

 !پرسيد را اصلي سوال باالخره خند، زهر

 سرما صداي با و بست را بودند كرده پيدا هم به نسبت عجيبي جاذبه كه را ناكش درد هاي چشم

 :گفت بود زده يخ هم هنوز كنارش آتش وجود با كه اش زده

 !نيست هواشناسي هب نيازي ميوزه طرف كدوم از باد بفهمي اينكه براي ـ

 .رفت خواب به هايش قرص كمك بدون اينبار و گذاشت ها گل روي كنارش را دردناكش دست

----- 

 ...بود سالش سه

 

 آمد و رفت سر آن به خانه سر اين از مدام و بودند افتاده تكاپو به كه پدرش و مادر به گم در سر

 .كرد مي نگاه ميكردند

 همان با و رساند بود كشيده ـوش*آغـ در را نياز هميشه مانند كه كرده اخم ادريس به را خودش

 :گفت زيبايش و نازك صداي

 ميكنن؟ چيكا بابا مامان داداشي، ـ

 .پوشاند را صورتش زيبايش و دلنشين لبخند و شد باز ثانيه از كسري در ادريس هاي اخم

 .نشست زانو دو روي او كنار و نشاند مبل روي را نياز
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 را آنها طرف دو از كه همانطور و كرد خواهرش گلگون و برجسته هاي لپ والهح را هايش دست

 :گفت ميبرد هوا به را خزان داد و ميكشيد

 يادته؟ رو عترت عمه تلفن، سيم نيست چيزي ـ

 :گفت بدخلقي با و كشيد هم در را هايش اخم

 .ميزنم دست تشزش ظرفاي اون به چون ميزنه داد سرم هميشه كه اخالقه بد عمه همون آره ـ

 ظريفي اخم كه همانطور و برد فرو خواهرش حلقه حلقه و فر موهاي ميان را دستش ادريس

 :گفت بود داده زينت را صورتش

 باشه؟ بگي، اينجوري بزرگترت راجب نبايد خزان ـ

 :گفت قرار بي و داد تكان را سرش

 شده؟ چي عترت عمه خوب ـ

 :گفت و كرد اي خنده تك ادريس

 .واست آورده عمه پسر يه نوم،خا فضول ـ

 از تقليد به كه رنگش صورتي روسري زير را موهايش كه حالي در كرد گرد را هايش چشم

 :گفت ميكرد فرو بود بسته نياز و مادرش

 !نداره شوهر كه اون ـ

 اما بود بچه كه است درست گذاشتند؛ مبهوت و مات را او و زدند خنده زير هم با نياز و ادريس

 !شوي دار بچه تواني نمي باشي نداشته شوهر تا كه ميدانست

 خزان كه همانطور و داد تكان را سرش ادريس كه كرد زمزمه ادريس گوش در چيزي خنده با نياز

 :گفت ميكرد ـل*بغـ را

 با بتوني هم تو و باشه خوشحال ديگه تا فرستاده واسش خدا رو بچه اين خوشگله آبجي ـ

 .كني بازي وسايلش

 :گفت و كوبيد هم به شادي با را كوچكش هاي دست

 جون جونمي ـ

 :گفت و انداخت نگاهي ميكردند نگاه او به شادي با كه نياز و ادريس صورت به
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 ديگه؟ بريم ـ

 :گفت و شكست را سكوتش باالخره نياز

 كجا؟ ـ

 :گفت و كرد نگاه آنها به تعجب با

 !ديگه عمه خونه ـ

 .شوند زمين پخش خنده از نياز و ادريس تا بود كافي حرف همين

 ديگه؟ بريم بياين ها بچه ـ

 .داد تكان را سرش و كرد نگاه بود مشهود حركاتش همه از بودن حول كه مادرشان به ادريس

 جديد عمه پسر ديدن براي مشتاق و دنبالشان به هم آنها و شدند خارج خانه از پدرش و مادر

 .شدند ماشين سوار

 را حرف كم نياز واجورش جور هاي سوال با كه بود او فقط و فتگ نمي چيزي كسي عمه خانه تا

 .ميداد را جوابش آرام و حوصله با همچنان او اما بود كرده كالفه

 آهني و بزرگ در سمت به كنان وورجه ورجه و پريد بيرون ماشين از پدرش كردن ترمز محض به

 .شد عمه خانه مانند باغ و بزرگ حياط وارد و رفت بود باز بار اولين براي كه عمه خانه

 .بريم باهم كن صبر خزان ـ

 كرد نگاه ميكردند حركت پدرشان و مادر پشت و يكديگر كنار هميشه مانند كه نياز و ادريس به

 .برسند او به آنها تا ايستاد ناراضي و

 .كرد را كار اين خنده با هم ادريس و كند ـل*بغـ را او ادريس تا كرد باز را دستانش

 .هستند صميمي هم با اينقدر ادريس و نياز كه ميكرد حسادت اوقات گاهي

 :گفت و برداشت هايش چشم روي از را ادريس مسطتيلي عينك

 .ازش نمياد خوشم نزن، اينو ديگه داداش ـ

 :گفت شده ريز هاي چشم با و انداخت عينكش به و او به نگاهي ادريس

 !كه نمميبي كوله و كج رو تو كه نزنم اونو اگه آخه ـ

 :گفت دستش توي عينك به خيره و كرد گرد را هايش چشم



 

 

96 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ميبينه؟ كج منو زنه نمي اينا از كه نياز يعني ـ

 .ميكرد نگاه او به لبخند با داشت كه شد خيره نياز به

 .ببينه مارو بتونه تا بزنه اينا از بايد ضعيفه چشاش ادريس عزيزم، نه ـ

 :گفت و گذاشت هايش چشم روي را عينك و انداخت ادريس به نگاهي دوباره

 شد؟ خوب االن بيا، ـ

 :گفت و كشيد دوباره را خواهرش لپ و زد لبخندي ادريس

 !كوچولو تلفن سيم آره، ـ

 هيجان از پر و كردند سكوت خزان حتي همه عمه، خانه زيباي و ورودي در به رسيدن با همزمان

 !جديدشان عمه پسر ديدن براي شدند عمه خانه وارد

 عمه خانه خاكستري تماما و بزرگ سالن در و رفتند باال را پله شانزده عمه خدمتكار راهنمايي با

 .ايستادند

 طاليي گردي كه را اش چوبي عصاي براقش مشكي هاي چشم و چروكيده صورت همان با عمه

 .بود گذاشته زيبا گردي روي را دستش دو كف و بود گذاشته پايش جلوي را داشت رويش

 سرخ چشمان و بود نشسته رنگ خاكستري هاي مبل روي ادريس سال و سن هم اي بچه پسر

 .ميكرد جلوه وحشتناك را او اش ريخته هم به ظاهر و

 را او و ميكشيد محكم را مادرش دست كه همانطور و شكست پدرش را طوالني سكوت خره باال

 :گفت عمه به رو ميكشاند خودش دنبال به

 !عترت روشن چشمت ـ

 :گفت بود گردش در نياز ادريس، و او بين نگاهش كه همانطور و كرد بلند را سرش خره االب عمه

 .زنه نمي حرف كسي با شازده كه فعال ـ

 اي نمونه مادر كه واقعا محبتي، هيچ بدون كنايه، از پر و دار نيش بود، عمه مختص ها حرف اين

 !ميشد

 .پريد بيرون ريساد ـل*بغـ از زور با و داد تكان را خودش بار چند
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 به رو زانو چهار مشتاق كرد، پرتاب رنگ خاكستري مبل روي را خودش و رفت پسرك سمت به

 :گفت ميكرد، بررسي را صوتش چپ سمت كه همانطور و نشست پسرك

 دراكواليي؟ داداش قرمزه؟ چشات چرا تو ـ

 به ميكرد تر حشتناكو را او كه كرده گره هايي ابرو با به و كرد بلند را سرش لحظه چند پسرك

 .انداخت پايين را سش دوباره شدو خيره خزان

 عاصي دستش از و ميدانستند را اين فاميل كل نداشت، آرام گرفت نمي را جوابش تا خزان اما

 .بودند

 :گفت تر بلند و كشيد جلو كمي را خودش

 بزني؟ حرف توني نمي رحيم آقا مثه نكنه دي؟ نمي جواب چرا ـ

 .داشت خزان به زيادي عالقه و بود الل كه بود شان كوچه سر بقال رحيم آقا

 اخم عمه خانه كف تيره هاي سنگ به خيره همانطور و نكرد بلند هم را سرش حتي اينبار پسرك

 .كشيد هم در بيشتر را هايش

 !بود نشناخته را خزان هنوز او اما

 :گفت ببيند را پسرك ورتص تا ميبرد پايين را سرش كه همانطور و كشيد جلو بيشتر را خودش

 شنوي؟ نمي نكنه ـ

 .داد تكان پسرك صورت جلوي را دستش

 گي؟ نمي هيچي چرا هي، ـ

 :گفت آرام و داد تكان بار چند را سرش كالفه پسك

 !كن ولم حاال ميعاده، اسمم الل، نه كرم نه ـ

 را دستش و مدآ جلو ادريس كرد، نگاه خندان ادريس و نياز به پيروزي با كشيدو عقب را خودش

 :گفت و گرفت ميعاد به رو

 .ادريسم! مياورد حرفت به شده كه صبحم تا دادي نمي جوابشو اگه ـ

 كم خوشبختم و فشرد را ادريس دست همش در هاي اخم همان با و كرد بلند را سرش ميعاد

 .گفت جاني
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 هميشه مثل و آمد وجل ميكرد فرو مانتويش توي را بلندش و شده بافته موهاي كه همانطور هم نياز

 :گفت و انداخت پايين را سرش ادريس به چسبيده

 .نيازم منم ـ

 .شد خيره او به و خزان سمت به برگشت و داد تكان را سرش فقط ميعاد

 ميكني؟ اينجوري ابروهاتو همش چرا ـ

 سريع ميعاد كه شد خيره ميعاد به طلبكاري و بامزه حالت با و كرد نزديك هم به را هايش ابرو بعد

 :گفت خزان سواالت از فرار براي و كرد باز را هايش اخم

 چيه؟ اسمت تو ـ

 روي و كرد گره هم به را كوچكش هاي دست و مينشست مبل روي ميعاد مانند كه همانطور خزان

 در را هايش ابرو ها پاركت به خيره و انداخت پايين را سرش گذاشت، اش شده جفت هاي زانو

 :گفت آورد مي در را ميعاد اداي كه حالي در و كرد فرو هم

 !خزان ـ

 رنگ كم لبخند به هم بعد و كرد نگاه ميخنديدند او حركت اين به يز ريز كه نياز و ادريس به

 !ميعاد صورت روي بسته نقش

 لبخند با ميكشيد را هايش لپ هزارم بار براي كه حالي در و كرد ـل*بغـ را او محكم ادريس

 :گفت اش هميشگي

 !كوروج ـ

 :گفت و كرد نگاه خزان به زيبايي و ظريف اخم با نياز

 !بياري در رو بقيه اداي نبايد هيچوقت نبود، خوب اصال كارت اين خواهري ـ

 :گفت آرام و داد تكان را سرش

 .آباج چشم ـ

 :گفت و كاشت قرمزش هاي لپ روي اي ـه..وسـ..بـ و شد بلند پنجه نوك روي نياز

 .آفرين ـ

 .بود زده زل آنها به عميق غمي با كه بود ميعاد مغموم و زده حسرت نگاه محو خزان اما
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××××× 

 ...داشت سال نه

 

 .كشيد دراز اتاقش در به پشت و كرد قفل را اتاقش در

 را هايش چشم و كرد پاك را بودند كرده شور را دهانش مزه كه را هايش اشك دستش پشت با

 .نشوند سرازير دوباره تا داد فشار هم روي محكم

 بيشتري شدت با هايش اشك هايش چشم كردن باز محض به و ماند نتيجه بي تالشش تمام اما

 .شدند صورتش روانه

 اضافه اش گريه به هم بدنش لرزش حاال و شد تر بلند اش گريه صداي و كرد نگاه نياز تخت به

 .بود شده

 كجايي؟ خزان، خزان، ـ

 .نكشاند اتاق به را ميعاد قشه هق صداي تا گذاشت دهانش روي را دستش ف

 .بودند بسته يخ و داشتند وحشتناكي لرزش دستانش

 .ميكرد گز گز و ميسوخت سرش پوست كشيد، باال را خودش و گرفت در چوب چهار به را دستش

 ميلرزيدند لق ستوني مانند زانوهايش افتاد، راه به تختش سمت به و كرد بند ديوار به را دستش

 .داشتندن را وزنش تحمل و

 .كرد سقوط تخت كنار همانجا و كشيد موهايش روي نامرتب را بلندش و مشكي روسري

 .بودند برداشته ترك و بودند شده خشك هايش لب و بود هزار روي قلبش تپش

 قامت به ميديدند تار دوربين كثيف لنز مانند كه چشماني با و زدود را هايش اشك هزارم بار براي

 .شد خيره ميكرد نگاه را او و بود ايستاده در چوب چهار در وحشتزده كه ميعاد

 كيلومتر از انگار كه ميشنيد را گنگي صداي شد؛ تار جا همه لحظه چند و رفت سياهي چشمانش

 .ميكرد صدا را اسمش تر دور ها

 كه ميعاد جلوي و آورد باال را راستش دست كرد، حفظ را تعادلش و گرفت تخت لبه به را دستش

 .داشت نگه بگيرد را او ميخواست
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 دختر؟ ميكني اينطوري چرا شده؟ چي ـ

 !رطوبت اي ذره از دريغ اما كشيد هايش لب بيابان روي را زبانش

 :گفت ميكرد گم بلندش هق هق ميان را ها كلمه كه همانطور و كرد باز را دهانش

 منه...تقصير...ت..كرد تصادف..بيرون..فت..ر..شد..بحثم هاش...با...نياز...م ـ

 درد وحشتناك كه سرش روي را لرانش دست گاهآ خود نا و كرد پاك را هايش اشك هم باز

 .گذاشت ميكرد

 كجاست؟ االن نياز كردين؟ دعوا چي براي ـ

 :گفت ميداد تكان زحمت به را زبانش كه همانطور و كشيد عميق اصطالح به نفس چند

 !هيچي سر بيمارستان؛ ـ

 از چشمانش آساي سيل باران زد كه پلكي اولين با و سوزاند را چشمانش اشك نيشتر هم باز و

 .شد گرفته سر

 متفاوت و معني بي كامال را لباسهايش كرد، نگاه ميعاد سرخ چشمان و ريخته هم به چهره به

 .داشت پا به خانگي دمپايي اسپورتش نيمه و رسمي نيمه تيپ زير و بود پوشيده

 .ميكشيدشان و ميكرد فرو موهايش توي را هايش دست مدام

 ميدونستي؟ تو، ـ

 او به نگاهي بود شده دوخته هايش لباس به كه چشمانش ديدن با و برگشت او سمت به ميعاد

 :گفت دستپاچه و انداخت

 !زد زنگ بهم ادريس آره، خب ـ

 به محكم و رفت گيج سرش اما شود بلند جايش از كه كرد سعي و كرد بند تخت به را دستش

 !نشد نصيبش چيزي سياهي جز و كرد دبرخور زمين

 بهبود سوزششان شايد تا ماليد را آنها كمي دستش با و داد فاصله هم از را متورمش هاي پلك

 .يابد

 مطمئن ميديد تارش ديد با كه سفيد كامال فضاي اين و بود پيچيده دماغش در كه الكلي بوي با

 .است بيمارستان كه بود



 

 

101 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 كه چسبي ديدن با كه كرد نگاه شد نمي ديده آن در سرمي اما ميسوخت كه دستش به تعجب با

 .است شده تمام سرم كه فهميد بود مچش روي

 ورم حس با كه كشيد سردش و كرخت صورت روي را داشت خفيفي لرزش هنوز كه را دستش

 .شد جمع درد از صورتش اش پيشاني قسمت در بزرگي

 آمده اينجا به چطور او نشست، تخت روي و كرد ستون را دستانش و كشيد جلو را اش روسري

 بود؟

 از ريزي نيشگون و گزيد را لبش بود؟ آورده اينجا به و بود كرده ـل*بغـ را او ميعاد نكند نكند،

 .بود زده دست او به نامحرم گرفت، خودش

 مي نياز سر باليي اگر پريد، رنگش شك بي و گرفت شدت قلبش تپش دوباره نياز آوري ياد با

 آمد؟

 !اوبود تقصير افتاد؟ مي اتفاقي اگر

 و غول موتور آن با باز كفتر رشيد كه رفت نمي كوچه به او نميكرد بحث برگترش خواهر با اگر

 .بزند او به اش گنده

 ميگفت؟ نازكتر گل از او مگر داد؟ را نياز جواب چرا كرد، مسدود را تنفسش راه سنگي اي توده

 ميكرد؟ نامهرباني او مگر

 گچ كه دستي با كه نياز قامت و شد باز اتاق در كه شد سرازير اشكش دوباره و ستشك بغضش

 .شد نمايان ادريس به داده تكيه بود خورده بخيه چندين كه اي پيشاني و بودند گرفته

 پرواز نياز با را اش فاصله و پريد تخت روي ا نياز بخش اطمينان پلك با شد، خيره آنها به بهت با

 .كرد

 :گفت و كشيد ـوش*آغـ در را او محكم

 !خدا به كنم نمي تكرار ديگه ببخشيد، ببخش، نياز، كردم اشتباه خواهري، كردم غلط ـ

 :گفت و بوسيد روسري روي از را خواهرش سر اش هميشگي و مليح لبخند با نياز

 .بشم اشكات اون قربون نداره اشكالي ـ

 زد رزا دل ته از و پيچيد نياز دور تر محكم را دستانش
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 !ندارم دوريتو طاقت بمون، پيشم هميشه دارم، دوست خيلي نياز ـ

 مانده خيره داشتني دوست هاي خواهرانه اين به كه بود ميعاد زده حسرت هاي چشم هم باز و

 .بود

××××× 

 ...بود ساله چهارده

 .نداشت يكجا را درد همه اين تحمل

 .ميكرد سر خودش تنهايي زندان در و بود بسته همه روي به را اتاق در

 .ميكرد مرور و ميكرد مرور و ميشد خيره گوشه يك به فقط و كرد نمي اعتنا هم ميعاد به ديگر حتي

 كه؛ را خاطراتي تك تك

 .آرامش مادر با و طبعش شوخ پدر با مهربانش، برادر با داشت، اش داشتني دوست خواهر با

 !رفت ماند، مي هميشه بود داده قول نياز

 !رفت بود، اهگ تكيه پدرش

 !رفت بود، دلگرمي ادريس

 !رفت بود، زندگي به اميد مادرش

 ماند؟ چرا پس او

 ..ماند زندگي، به اميد بدون دلگرمي، بدون باد، بر تكيه با كس، بي

 چرا؟

 مچاله اتاق گوشه كه او به وساعتها مينشست اتاق وسط تخت روي رفت، مي و آمد مي ميعاد

 .ميزد زل بود شده

 !شنيد نمي جوابي گفت، نمي چيزي

 .بودند ساكت دو هر

 .ميكرد تحقيرش ميكشيد، كار او از خانوم، عمه از امان اما

 توي نياز ميگفت آبروست، بي مادرش ميگفت است، قاتل پدرش ميگفت است، نحس او ميگفت

 .ميسوزد آتش
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 .برود فرنگ به تا است كرده رهايش شود راحت او دست از اينكه براي ادريس ميگفت

 .ميگفت و ميگفت

 .ميخنديد و ميگفت ديد، نمي را خزان هاي اشك و ميگفت نداشت، رحم و ميگفت

 .نبود مادرش مثل ميعاد بود، ميعاد باز هميشه ـوش*آغـ خزان پناهگاه تنها و

 .كرد نمي هم كاري گفت، نمي هيچ

 !همين ميداد، قرض خزان به كردن گريه ساعت چند براي را گرمش ـوش*آغـ فقط

 .رفت مي ميشد تمام خزان گريه هم قتيو

 دفتر به را او بود، اتاق اشياي شكستن صداي از پر كه هايش خلوت در خانوم عمه كه هم گاهي

 .برد مي راشل

 .بيايد بيرون او تا مينشست ماشين توي ساعتها

 !صبور و ساكت مرد راشل،

 تهش و سر بي هاي حرف به و ميكشيد بيرون حدودش و حد بي سكوت از را او هميشه كه كسي

 .ميداد گوش

 خزان زندگي درام داستان آخر وقتي تصادفش از بعد و ميشد تر غمگين قبل از روز هر كه راشلي

 .برنگشت ديگر و رفت شنيد را

 تنها به شدن، طرد به بود محكوم او بروند، كه آمدند مي همه اش، زندگي هاي آدم تمام مثل

 .ماندن

 اتاق توي تخت روي و شد وارد زدن در بدون هميشه مثل نيست، خوش حالش كه گفت ميعاد

 .نشست

 آن پشت بود، بنفش و سفيد خانه آن در خودش اتاق نبود، خودش اتاق خب اتاقش، گفت نمي

 .ماند مي اش سبزي قورمه بوي هميشه كه اي خانه آشپز آن از بعد رنگ، كرمي در

 كنار درست داشت پژواك آن در ادرشبر خواندن شعر صداي هميشه كه راهرويي همان توي

 .ميكرد منتقل خانواده اعضاي تك تك به را محبت و عشق كه دري همان
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 و خاكستري كاخ اين نه خوشبخت، خانواده يك زندگي محل محبت پر و بود كوچك شان خانه

 .غمگين

 ادريس بود، مي او جاي برادرش ميخواست دلش شد، خيره ميعاد به و برگشت هميشه برعكس

 !اش داشتني دوست

 .برد خودش با هم را شهر كل بست، را چمدانش نباشد، خواست مي او اما

 .نشست كنارش و شد بلند تخت وي از هميشه عكس بر هم ميعاد

 .نداشت را ديگري چشم غم كوه ديدن تحمل چشمهايشان بودند، خيره رو به رو به دو هر

 !ندارم دوست كه رو اونجايي حتي رو، قصه همه ميگم، قصمو تمام هم اما ندارم حوصله ـ

 !نه كه چرا بود؟ ماركوپولو هم او مگر ميعاد؟ قصه انداخت، گذرا نگاهي ميعاد نيمرخ به و برگشت

 بود اش خوشبختي در غرق آنقدر او اما داشتند، گفتن براي راز يك هميشه غمگين هاي چشم آن

 .ميديد قهقهه هم را ها خند تلخ كه

 .بست را هايش چشم و داد تكيه پشتش ديوار به را سرش

 دست به دست بود شده كارم بودن، دعوا حال در بابام و مامان مياد يادم كه وقتي از ميدوني ـ

 ميگم اومد، دنيا به برام خواهر يه اينكه تا گريونم هميشه مامان و پرخاشگرم باباي بين شدن

 سقط براي كه بود شده متوجهش وقتي مامانم كرد، نمي اعتنا بهش من جز هيچكس چون برام

 .بود دير خيلي

 !ميكرد نگاه نياز و او به حسرت با اينقدر همين براي پس شد، خيره ميعاد غمگين هاي آبي به

 رحم به دلش كه شد چي دونم نمي اما بميره بود نزديك كه نداد شير بهش اينقدر بار يه حتي ـ

 .اومد

 و تر كردم، بزرگش خودم نداشت، اسمم يسالگ يك تا حتي كرد نمي اعتنا بهش هيچكس

 !باران گذاشتم اسمشو كردم، خشكش

 .اونم بودم، وابسته بهش خيلي

 ببرش ميخواد گفت گرفت، ازم بارانو اومد بود، شده مهربون خيلي چرا دونم نمي مامانم روز يه

 .رفت نمي باران بازي، شهر
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 سالش ده فقط كردم، راضيش احمقم خود ميكرد، نگام عجز با مامانم بياد، بايد ميعادم ميگفت

 .نگشت بر هيچوقت ديگه و رفت مامانم با بود،

 ..اينكه تا اينكه، تا گشتم، دنبالش بودمو بلد جا هر

 .دهد ادامه توانست نمي انگار

 و داد تكيه ديوار به را سرش داد، تشخيص را بغضش ميشد گلويش سيبك شدن پايين و باال از

 .بست را هايش چشم

 باريكش هاي لب و ميخورد سر را صورتش صاف و سفيد پوست كه درخشاني و مرواريدي هدان

 براي بشكند، هم خزان بغض كه شد باعث ميكرد تر را بودند شده خط يك مثل درست حاال كه را

 .وحشتناك و صدا بي بار، هزارمين

 تكرار دارد زجري چه ميدانست فشرد، خودش به محكمتر را هايش زانو و كرد مشت را دستش

 !ميداد انجام لحظه هر كه كاري خاطرات،

 ريختند مي بيرون و ميكردند برخورد ميعاد دريايي هاي چشم ديواره به كه مطالتمي هاي موج به

 .كرد نگاه

 !نگو خواي، نمي اگه ـ

 چاشني كمي از بيشتر كمي و داشت هم خستگي به شبيه چيزي يه بود، شده دار خش صدايش

 !اميدي نا

 .است العاده فوق صدايش هيكلش برعكس ميگفت داشت، دوست را صدايش ادريس رچقد

 !رفت دست از هم، صدا همان كه ادريس ببيني كجايي

 كوله توي از بودو خونمون شماره همون كه شمارمو گفتن قانوني، پزشكي از زدن، زنگ بهم ـ

 .كردن پيدا باران

 ديدم؟ چي ميدوني اونجا، برم سريع گفتن

 صحنه كه انگار كوبيد، سرش پشت ديوار به بار چند را سرش و بست درد با را يشها چشم

 .باشد هايش چشم جلوي انگيزي نفرت
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 نگاه حتي بود گفته مادرش داشت، نگهش آگاه خود نا و برد جلو ميعاد بازوي كنار تا را دستش

 كه بودند خسته ترسكم دو حاال بودند، همدرد آنها اما است؛ ـناه گـ هم نامحرم صورت به كردن

 جوب گوشه به زندگيشان شده خراب مزرعه از ترسيدند نمي آنها از كه هايي كالغ هجوم از

 .بودند شده تبعيد

 :گفت آرام و گذاشت ميعاد بازوي روي را دستش

 .بگي خواد نمي كه، گفتم ـ

 و كرد باز ار خشكش دهان بود، زده سيل هم او صورت اما كرد نمي باز را هايش چشم اما ميعاد

 :گفت ميلرزيد بغض از كه صدايي با

 !ندارم دوست كه رو اونجايي حتي ميگم؛ رو قصه همه گفتم، اولشم ميگم، ـ

 :گفت بدهد بيرون بازدمي اينكه بدون و كشيد عميق نفس چند

 ...گفت گفت، بوده، توهم توي ميزده، شيشه گفت دكتر بود، كرده كشي خود مامانم ـ

 !شد عميقتر بازدمي نيقربا كه عميق دمي

 خودش دستاي با كوچولومو خواهر ميشه؟ باورت بود، بريده سر بارانو بوده، نشئه توي گفت ـ

 !بود كشته

 جورايي يه مامانم بود، بابام اول زن خانوم عترت كشتش، آخرم نداشت، دوستش اولشم از

 .بود گرفته طالق مبابا از بود فهميده تا خانومم عترت بود، كرده قالب بابام به خودشو

 تيزم هيپنو و درماني دارو و كاوي روان براي ميرفتم دكتر تا پنج پيش زمان هم ماجرا اين از بعد

 يه گرفت جلومو خدمتكارمون دوبارشو كنم، خودكشي ميخواستم بار سه ديگه، كوفت تا هزار و

 صورت تصوير دامم رفت، نمي چشمام جلوي از كسم، همه باران، شده بريده سر بابام؛ بارشم

 .بود چشم جلوي شدش كبود

 منو و سراغم اومد وكيلش ماه چند از بعد و خارج رفت بابام شدم بهتر كمي كه مدت يه از بعد

 !نداشت هم تعجبي البته كرد، ولم اونم هه، خانوم، عترت پيش آورد

 بهم عادالتمم همه و شدم آشنا شما با اينكه تا بكشم خودمو كه ميكشيدم نقشه سرم توي مدام

 !ميگذره حاالم، و ريخت
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 شد خيره خزان سرخ هاي چشم و خيس صورت به و كرد باز را هايش چشم

 .بري راه ترين راحت سراغ كه نبودي ضعيف اونقدر من مثل تو ـ

 !بار اولين براي زد، پوزخند

 !كبيرس ـناه گـ خودكشي ميگفت، هميشه مامانم ـ

 داد ادامه و چسباند هايش زانو به را اش پيشاني د،دي را ميعاد خوردن جا ميشد وضوح به

 تقديرم؟ يا تقصيرمه سياهم سرنوشت نظرت به ـ

 !اتاق در خوردن هم به صداي هم بعد و بود سكوت جوابش تنها اما

 را پاهايش گذاشت، اتاق كف تيره هاي سراميك روي را خيسش و ملتهب گونه و افتاد پهلو به

 :كرد زمزمه و كرد جمع شكمش درون

 .جمعيم هم دور ها تنهايي و تنهايي و تنهايي و من! نيستيم تنها كه ما دلكم، نخور غصه ـ

××××× 

 ...بود ساله پونزده

 را عمه هاي ضجه و ها شكستن نواي و بود خيره شب تيره آسمان به اتاق بزرگ نسبتا پنجره از

 .ميسپرد گوش به

 .ريختن براي اشتد اشك فقط و فقط چاي، نه داشت، قهوه ليوان نه

 !رفتن به شد محكوم هم او بست، را فلنگ هم او رفت، هم ميعاد ديروز

 .رفتنش به شد خيره فقط نريخت، هم اشك حتي نكرد، هم التماس نيفتاد، پايش به

 !تنهايي به است محكوم كه اين به ميكرد، عادت داشت

 !چيز هيچ نبود، مهم برايش ديگر

 كشور از خارج در تيمارستاني در تازگي به كه راشلي نه هايش، شكنجه نه عمه، هاي تحقير نه

 .بود شده بستري

 !چيز هيچ نبود، مهم چيز هيچ ديگر

 .زد لبخند و شد خيره ميكرد نوازشش باران كه پنجره قاب به
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 خاطره ياد به را او شب، جمعه سكون، و تنهايي اين زده، غم هواي اين پنجره، خيس قاب اين

 .دور خيلي خت،اندا مي دور اي

 .سياه چشم جفت دو گرم، صداي يك

 .بخواند آن با ميتوانست كه اي اندازه به آورد، مي بياد را صدا

 ميبينم غمگين ي جمعه از عكسي ها، پنجره اين خيس قاب توي

 ميبينم سنگين ابراي چشاش تو عزا، رخت تنش به سياهه چه

 ميچكه رونبا جاي خون ها جمعه ميچكه، خون سياه ابر از داره

 ياد نمي بر ازم اين چشمامو، ميبستم كاش ياد، نمي سر ها جمعه ياد، نمي در نفسم

 ميچكه بارون جاي خون ها جمعه ميچكه، خون سياه ابر از داره

 ميكنه بيداد ديگه غم ها جمعه ميرسه، سال هزار به جمعه عمر

 ميكنه فرياد بسته لباي با ميشه، خسته خودش دست از آدم

 بغض با بودند شده جمعه باران همراه هايش اشك كه حالي در و نشست پنجره كنار و خورد سر

 :داد ادامه

 !ميچكه بارون جاي خون ها جمعه ميچكه، خون سياه ابر از داره ـ

 مادرش چقدر سپرد، گوش به را ها شكستن و باران كوبان نواي و شد جمع خودش در بيشتر

 !كرد سرزنش را او دخوان را شعر اين پدرش اينكه از بعد

 .گذارد مي تاثير هايشان بچه روحيه روي ميگفت

 .بودند شده برابر چندين ميعاد رفتن از بعد كه را عمه هاي ناسزا و فحش ببيند نبود

 !زهر چاشني با زد، لبخند

 .ميكرد تشبيه متفاوت چيز هزاران به را تنهاييش و خودش روزها اين

 مرگ اش خانه از دور به و اند شكسته سنگ با را اش النه كه است حلزوني ميكرد احساس

 !ميكند طي را تدريجي

 !توانست نمي بكشد، داد ميخواست دلش

 !گذاشت نمي عمه برود، خاك سر ميخواست
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 !نبود ميخواست، را ادريس دلش

 !بودند دور ميخواست، را ميعاد هاي شانه دلش

 .بود او دل داد نمي اهميت آن به دنيا كه چيزي تنها

 را نياز دار چين و رنگ صورتي پيراهن و كشاند رنگ سبز تخت كنار پا و دست چهار را خودش

 .كرد ـل*بغـ

 داستان بوي را، هايش گفتن خواهري بوي را، همايتگرش ـوش*آغـ بوي ميداد، را خواهرش بوي

 .را مهربانش صداي بوي را، خوابش قبل هاي

 .بود توصيفاتش وراي چيزي پيراهن، اين

 سبز رنگ فقط كه را خالي تقريبا اتاق و زد تكيه تخت به و فشرد خودش به محكمتر را هنپيرا

 .كرد نگاه بودند كرده تزيين را اش تيره هاي سراميك اتاق گوشه كمد خاكستري و تخت

 مي ميكرد رو را خود راز يكي روز هر كه كاغذها آن ياد را او رنگ سفيد هاي ديوار اين چرا

 انداختند؟

 .ميزد فرياد را مادرش دار چين دامن دلش بود، تنگ سيماني حياط آن براي دلش چقدر

 .كشيد بو وجودش تمام با و چسباند شده مچاله پيراهن به را دماغش

 بود؟ مگر آنها خانواده از تر ساده پاشيد؟ هم از اينگونه آرامشان زندگي چرا

 مكعبي كاغذ تكه روي رنگ شكيم خودكار با كه را هايي نوت و فشرد پيراهن به را صورتش

 .آورد ياد به را بودند شده نوشته شكل

 سرتاسر راه شب اين تو پهناور، داد بي اين تو

 سنگر يك نه و دست يك نه ـوش،*آغـ يك نه و دست يك نه

 ديوار جز نيست رفيقي آوار، جز نيست پناهي

 .كند تكرار و كند تكرار خودش با خلوتش در تا ميكرد برداري نوت او براي را آنها ادريس انگار

 !آمد نمي نظر به بد هم زياد شود، رفيق تنهايي با بود گرفته تصميم

 زياد هم ها آنقدر آويخت مي دار به را فلك و دنيا داشت پايين آن كه اي عمه اين عمر ميدانست

 !اش تنهايي و ماند مي او هم باز و نيست
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 گذاشتي؟ تنهام خدايا كرد، نگاه ميخورد خاك كمد باالي كه رنگش اي فيروزه سجاده به

 !ميذارم تنهات

 بود پيچيده قلبش توي كه وحشتناكي درد به توجه بي و زد پس بار اولين براي را مادرش صداي

 :كرد زمزمه

 قضا نمازام ننداختم، بيرون موهامو نكردم، نگاه نامحرم صورت به كردم، نوكريتو سال همه اين ـ

 چي؟ كه نشد،

 دادي؟ جوابمو كردم التماستو وقتي شدم، دامنت به دست ماومد وقتي

 !باش خوش خوبت هاي بنده با تو شيطانم، دسته زير منم بعد به اين از

 .شد بلند و كرد بند تخت به را دستش

××××× 

 كمرش درون وحشتناك دردي كه شد خيز نيم مانند هين صدايي با و كرد باز آخر تا را چشمانش

 .پيچيد

 بريده را اش منقطع هاي نفس و كرد نگاه بود شده غرق سياه رنگ در كه اطرافش به وحشت با

 .فرستاد بيرون بريده

 از كه را درشتي و سرد هاي عرق ديگرش دست با و كرد بند ناكش درد گلوي به را دستش يك

 .زدود را ميريختند پايين صورتش

 را پوستش داشت اش قهشقي نبض و ميشد پايين و باال سرعت نهايت با اش سينه قفسه

 ....اما قلبش ميشكافت،

 .ميخورد خاك شكسته و خسته مينگريست، و بود نشسته ساكت

 نگاه اش سينه قفسه به كرد، نگاه بود بـرده خوابش ها خاك روي طرفتر آن كمي كه يزدان به

 .بود خوابيده پس بود؛ منظم هايش نفس كرد،

 كوچكترين زيپ و برداشت را بود كرده تغيير خاكي به مشكي از رنگش حاال كه را اش كوله

 .كرد باز را جيبش

 .شد اش خيره و كشيد بيرون را سيگار سفيد جعبه
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 فرمانده بود، كرده فراموش را نماز بود، گفته دروغ بود، كشته آدم بود، ديده نامحرم را موهايش

 !بيشتر اين از ـناه گـ بود، شيطان ارتش

 زود مردن براي هنوز چون زد نمي مواد ميكشيد، هم سيگار بعد به اين از رويش، هم يكي اين

 !باالسري آن با داشت كارها هنوز بود،

 هاي ذغال از يكي روي را سرش كشيد، بيرون اش بسته از را سيگار رنگ سفيد و باريك نخ

 كردنش روشن از بعد و گذاشت بود مانده برجاي پيش ساعت چهار يا سه آتش از كه روشن

 .گذاشت هايش لب وي را رنگش تيشكال قسمت

 .ميكرد صدا و سر خيلي داشت تو آن خزان فقط نداشت حسي هيچ اول، پك

 .ميزد ضجه داشت خزان بود؛ گس دوم، پك

 !بود سعادت آترين او خفه، هم را خزان و كرد له پايش زير را آن شد؛ تمام سيگار سوم، پك

 ....را تنهاييش را هايش ضجه ديد او بود، هم ميعاد

 شدند عروسكي شان همه خواستند، خودشان ميگرفت، قرار ليستش درون امروز از هم ميعاد

 .افتاد مي راه به زودي به كه اي بازي شب خيمه براي

 اين تا بود ساعتش ميخواست دلش بود، اش بازي شب خيمه عروسك هم او كرد، نگاه يزدان به

 .ميكرد ثبت را لحظه

 آنطرفتر كمي كه اي پارچه تكه با را اش شكسته دست و كشيد خشكش هاي لب روي را زبانش

 .بست گردنش دور بود، افتاده زمين روي

 عروسك كردن آماده براي داشت الزم وقت كمي فقط ميكرد، كار به شروع ديگر هفته از خيمه

 !اش خيمه هاي

 خاطر به و شيدميجو زمين درون از كه باريكي چشمه به رفت، بود كرده اشاره يزدان كه محلي به

 ميشد گم عريان درختان ميان جايي و ميكرد حركت زمين روي كوچكي آبراه مانند زمين شيب

 .كرد نگاه

 !تكرار هم باز درد، هم باز عميق، نفس
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 را هايش بازو و گردن و صورت روي شده خشك هاي خون چشمه آب از استفاده با و رفت جلو

 را اش رفته در پاي مچ سالمش دست با و داد تكيه اطراف آن هاي درخت از يكي به شست،

 مقابل جهت به را پايش سريع خيلي و بست را چشمانش لحظه چند فقط دردش از و داد فشار

 .انداخت جايش سريع خيلي و چرخاند

 به بود كشيده آتش به را تنش تمام ساعقه مانند كه دردي از حال بي و كشيد منقطع نفس چند

 .داد تكيه درخت تنه

 .ميپيچد هم به بدنش داخلي اعضاي تمام و ميرود گيج سرش ميكرد ساساح

 از يكي درون بود، آموز كار كه دوراني دور، خيلي انداخت، مي خاطره يك ياد را او وضعيت اين

 هاي مار و ها عقرب تمام و داشت را آفريقا گرماي هايش روز كه بياباني العبور؛ سعب هاي بيابان

 ..را دنيا گرگهاي تمام هاي زوزه و داشت را شمال قطب سرماي هايش شب كه بياباني را، جهان

 .نداشت خاطرات اين با كاري فعال او نه، حاال داد، تكان بار چند را سرش

 .برخاست جايش از و كرد گاهش تكيه را سالمش دست

 .اينجايي ـ

 !اينجايي گفت فقط بود، نگران لحنش نه پرسيد، سوال نه

 !بود خوب چقدر ميشدي گم اگر يعني بگردم، دنبالت كه نيست نيازي كه خوشحالم يعني

 را خودش بيشتر ميتوانست اش چانه و لب درد شدن كم با كه پوزخندي با و برگرداند را سرش

 .شد خيره بود آشفته هنوز كه يزدان صوت به بدهد نشان

 .كنيم پيدا گفتي كه رو روستايي بريم بهتره ـ

 .كند مرتب را خودش كمي چشمه آب با هم يزدان تا داد تكيه درخت به ايستاده

 تا بودند داده آموزش را او داد، نمي نشان ضعف او اما بيشتر؛ دستش بود، وحشتناك پايش درد

 !بدهد هم جان اگر حتي بجنگد، بدود، مواقع اينطور در

 اما شيدك بود آنجا هميشه غارش يار اش، اسلحه كه جايي كمرش روي آگاه خود نا را دستش

 .نبود اثري

 .بريم ـ



 

 

113 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 تمام و كرد نگاه داد تشخيص وضوح به را اش پريدگي رنگ ميشد حاال كه يزدان صورت به

 .پوزخند هزار از تر بد نيشخندي شد لبش گوشه نشدن كج براي سعيش

 كرده عفونت داد، باال را ابرويش تاي يك و شد خيره يزدان شانه سر روي عميق نسبتا زخم به

 .بود

 !جهنم به انداخت، باال نامحسوس را اش نهشا

 .شد يزدان همراه مستحكم هايي قدم با پايش درد به توجه بي و گرفت درخت از را اش تكيه

 عرياني پوسيده هاي درخت بود كرده اشغال را ديدش تمام كه زيبايي منظر و بود جلو به نگاهش

 صورتي آسماني و بودند شده بنا يا قهوه هاي گل و خاكستري هاي برگ سنگفرش روي كه بودند

 .ميرفت روشنايي به رو كه آبي و

 .بود سرد و خاكستري جا همه چقدر

 !او مانند درست

 كشوي درون كه را هايش قرص بسته كندو تعويض را هايش لباس كه ميخواست فقط حال

 نتيلع سردرد اين كمي شايد تا ببلعد يكجا را بود رنگش مشكي تخت كنار درست اش پاتختي

 .يابد تسكين

 و كند صحبت دوستش تنها با كمي ميخواست ميكرد، اش تكه تكه تا بود كسي ميخواست دلش

 .شود روحش همراه هم جسمش ايندفعه هميشه، براي بميرد، اش نقشه اجراي از بعد

 .اينجاس ـ

 .ايستاد يزدان كنار درست و رفت جلو قدم چند

 .گوسفند و گاو هم اس چند و سنگي طويله چند و دميش چوبي خانه پنج شامل كه كوچك روستايي

 بلنده؟ اينقدر چرا موهات ـ

 استخواني و بلند موهاي چشمانش و پريدند باال مربوط نا سوال اين از آگاه خود نا هايش ابرو

 .كردند دنبال را بودند كرده تزيين را پايش مچ تا ها شانه سر از ريخته هم به و گلي كه را رنگش

 .دونم مين خودمم ـ
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 كند كوتاهشان وقتي دانست نمي بودند، وجودش تمام موها اين چرا دانست نمي ميگفت، راست

 و بودند اش زندگي لحظات تك تك شاهد موها اين ميمرد، شك بي ولي افتد مي اتفاقي چه

 .ميشدند متحمل كه زجري نشانگر شان سنگيني

 !موهايش گذشته، به خزان دلبستگي تنها

 .كنن شناساييت موهات روي از ميتونن راحت خيلي ـ

 :گفت يزدان زده يخ و استخواني نيمرخ به خيره و برگرداند را سرش

 .باشن سالم كه صورتي در ـ

 .بكشي ببينن موهاتو قراره كه روستارو اين اهالي كل ميخواي يعني ـ

 .آري ميكشت،

 .آره ـ

 .ميكند تكه تكه خودش هاي دست با را همه شوند اش مانع آدمها اين كه باشد قرار اگر

 !جالبه ـ

 .ميماند شبح هم تهش تا سياه كالغ سازمان شبح است شبح او زد، پوزخند

 تجسم سوختن حال در را آنجا ميتوانست حاال از شد، محوطه وارد و افتاد راه به يزدان از جلوتر

 !زيبا چه كند،

 و او به شده ريز هايي شمچ و خاكي هاي لباس با همه جلوتر كمي كه پسري و دختر چند به

 .كرد نگاه بودند شده خيره است كنارش درست بود مطمئن كه يزدان

 همراه هايشان چهره تك تك در را ترس ميتوانستي حاال كه آنها به را خودش بلند قدم چند با

 پسري پشت را خودش آنها ترس از كه كوچولويي دختر به خيره و رساند كني يافت كنجكاوي

 .كرد نگاه بود كرده پنهان است بزرگترش برادر ودب مطمئن كه

 !داشت را پارسيا جسور چشمان درست هم پسر اين آشنايي؛ صحنه چه

 :زد لب و شد خيره آمد مي نظر به بزرگتر همه از كه دختري به

 برگتراتون با ميتونيم شده خراب هم ارتباطيمون وسايل تمام و كرديم تصادف جلوتر كمي ما ـ

 بزنيم؟ حرف
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 :گفت آرام سپس و كرد بررسي را آنها دوي هر وضع و سر لحظه چند دخترك

 .آرمان پيش ميبرمتون بياين، من دنبال ـ

 همراه و انداخت يزدان به نگاهي نيم هم او افتاد، راه به روستا سمت به آنها به پشت و برگشت

 .شد دخترك

 و داشتند تن به گشاد هاي ژاكت و ها پيراهن اغلب و بلند هاي دامن همگي روستا هاي زن

 .ميكردند صحبت هم با و بودند جمع گروهي

 .ميدوشيدند را هايشان گاو و ها گوسفند يا ميكردند جا به جا علوفه يا هم ها پسر و مردها

 هاي چشم با ديدشان جلوي از آنها شدن محو تا و ميكشيدند كار ا دست ميديدند را آنها تا اما

 .ردندميك اندازشان بر شده تنگ

 در بر مشتش با محكم كه همانطور و ايستاد رفته در وار و رنگ آبي دربي جلوي دخترك باالخره

 :گفت ميكوبيد خانه

 چيه؟ شما اسم ترنمم من ـ

 :كرد زمزمه و انداخت باال اي شانه خزان انداختند، هم به نگاهي نيم دو هر

 !آترين ـ

 :گفت آرام او از تبعيت به هم يزدان

 .يزدان ـ

 داد را آمد مي خانه حياط از كه را بلندي كيه جواب اينكه از بعد و انداخت دو آن به نگاهي رنمت

 :گفت

 شوهريد؟ و زن ـ

 محكم را آن و بود هايش دست درون االن رنگش مشكي و بلند فالگر ميخواست دلش چقدر

 .ميكوبيد فضول دخترك اين بدن و سر روي

 !آره ـ

 ديگر زني با كه ترنم صداي شنيدن با و كرد نگاه بود سرد و خيال بي هميشه مانند كه يزدان به

 .برگرداند را سرش ميزد حرف بود در چوب چهار درون كه
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 رنگي آبي و بزرگ لكه و داشت ريزي براق و خاكستري هاي چشم كه بلند قد و چروكيده زني

 .ميكرد خودنمايي اش پيشاني وسط

 تا سر اين از رنگي قرمز بند كه خانه كوچك حياط وارد يزدان پشت در كنار از زن رفتن كنار با

 رنگي سفيد و زشت مرغ و بود آويزان رويش رنگي رنگا هاي لباس بودو شده وصل سرش آن

 .شد ميكشيد خودش دنبال را هايش جوجه كه

 ميگفت؛ چيزي بايد كرد، نگاه بود خيره دو آن به شك با هم هنوز كه زن هاي چشم به

 شده، خراب ارتباطيمون وسايل تمام و كرديم تصادف تر اونطرف كمي وهرمش و من خانوم ـ

 گرفت؟ تماس باهاش بشه كه نداريد اي وسيله شما ببينيم ميخواستيم

 !مودب چه زد، پوزخند خودش به

 كه زيبايي لبخند با و گرفت محبت و مهر رنگ نگاهش ناگهان و انداخت آنها به ديگري نگاه زن

 :گفت بود گرفته بر در را هايش لب

 من پسر فردا ولي نداريم ارتباطي وسيله اينجا دهكدمون، به اومدين خوش آرمانم من سالم، ـ

 .بزنين زنگ اون تلفن با بتونين شايد مياد شهر از

 .ممنونيم ـ

 فرش كه كوچكش و زيبا خانه وارد آرمان دنبال و كرد نگاه بود سرد همچنان كه يزدان چهره به

 دوز دست هاي فرش تابلو و ساز دست هايش بالشت و بود بافت دست رنگش قرمز زيباي هاي

 .شد

 .كرد نگاه خانه گوشه چوبي بخاري به و نشست خانه رنگ آبي و چوبي پنجره كنار

 .ميرسيد گوش به هم فاصله اين از قلش قل صداي و بود رويش رنگي سفيد ديگ

 .بود خانه اتاق تك كنار اي خانه آشپز و اتاق يك و نقلي پزيرايي شامل خانه

 خيره صورتش به اينقدر چرا شد، خيره ميكرد نگاه خانه به متفكر هم او كه يزدان صورت به

 ميشد؟

 بود؟ شده مهم برايش هايش العمل عكس چرا

 !خدا ترو بشينين پايين، سر هنوز كه شما بابا اي ـ
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 !است دوري اسم چقدر خدا،

 خاكستري بخار و ميدرخشيد درونشان رنگ بالوييآل مايعي كه باريك كمر هاي استكان به

 .كرد نگاه ميكردند هديه خانه هواي به رقصان را رنگشان

 بود؟ هانديده استكان اين از بود وقت چند

 !آمد نمي يادش

 .بود شبح آترينه او نداشت، ياد به خاطراتش جز سابق خزان آن از چي هيچ ديگر

 تازه كه انگار و نشست آرمان گذاشت، خودش جلوي و گرفت آرمان دستان از را سيني يزدان

 :گفت و كوبيد اش گونه روي دستش كف با بود ديده را آنها داغون هاي قيافه

 .كردين تصادف شما نبود حواسم اصال سرم، به خاك واي ـ

 :گفت ميرفت خانه اتاق تك سمت به كه همانطور و كرد گاه تكيه را دستش

 .بيارم لباس براتون و كنم گرم حمومو نم تا بخوريد تونو چايي شما ـ

 چرا زد، پوزخند سيني درون هاي ليوان به و گرفت شد محو اتاق درون كه آرمان از را نگاهش

 لوحند؟ ساده اينقدر مردم

 دانند نمي ميكند، آورده بر هارا آزو همه كه است مهربان هاي پري داستان زندگي كه ميكنند فكر

 !ميدهد جان ها دمكآ ميان دارد او مانند كسي

 .بست را هايش چشم دادو تكيه سرش پشت گلي كاه ديوار به

 چرا؟ ـ

 :زد لب كند باز را چشمانش اينكه بدون

 چرا؟ چي ـ

 كردن؟ اعتماد بهمون زود اينقدر چرا ـ

 .زد نيشخند

 !احمقن آدما چون ـ

 بكشيشون؟ ميخواي هنوزم ـ

 .ميشدند زياد زيادي داشتند سوالها اين عا عا
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 .كرد نگاه بود شده آويزان آن از مهتابي چند كه خانه سقف به و كرد باز را شمانشچ

 نميده؟ جواب هيچكس سواالي به شبح ميدونستي ـ

 به نسبت عجيبي جاذبه هايش پلك روزها اين بست، را چشمانش دوباره و زد داري صدا پوزخند

 .بود انفجار آماده لحظه هر ساعتي بمب مانند سرش و بودند كرده پيدا هم

------ 

 اصلحه براي دلش هزارم بار براي و كرد نگاه بود پوشيده اجبار با كه داري چين رنگ زرد دامن به

 .شد تنگ ميكرد نوازش را كمرش و پهلو هميشه كه سرمايش و اش

 آرمان هاي دختر دو هر كه دو آن به و نشست خانه حياط چوبي هاي پله روي ترنم و گالره كنار

 .انداخت گذرايي گاهن بودند

 .ميطلبيد را هايش قرص تنش سلول به سلول و ميكرد وحشتناكي درد سرش

 !جون آترين ـ

 .نماند دور درشت هاي چشم آن با اندام الغر گالره بين تيز هاي چشم از كه زد نيشخندي

 !مسخره چه جون، آترين

 .بله ـ

 .ودب خيره بود كوچكي ياس باغچه كه حياط ته به همچنان نگاهش

 قهرين؟ يزدان آقا و شما ـ

 .شد خيره ترنم كشيده و كنجكاو هاي اي قهوه به و گرفت كوچك باغچه بنفش از را نگاهش

 زيبا تضاد اش قلمي دماغ و گوشتي هاي لب و كشيده اي قهوه هاي چشم و سبزه و گرد صورت

 ريخته هايش شانه روي آزاد و ريخته هم به هميشه كه اش طاليي و بور موهاي با توجهي قابل و

 .داشت بودند

 .نه ـ

 بوديد؟ خوابيده هم از دور اينقدر ديشب چرا پس ـ

 .كرد نگاه شده بافته اي قهوه موهاي با بود بزرگ ترنم كه گالره صورت به و برگشت اينبار
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 و بود كشتنشان چگونه فكر به فقط هميشه نداشت، اطرافيانش صورت به زيادي دقت حاال تا

 از قبل را نينا هاي بوكس پنجه اگر كه بود خوب چقدر كه ميكرد فكر اين به داشت هم حاال

 .ميگرفت او از رفتنش

 !داري خوشگلي موهاي چه ـ

 تاب را آنها و بود گرفته دستش در را اش شده بافته موهاي كه گالره سمت به هم باز را سرش

 .گرداند بر ميداد

 از نكرد، اش وحشيانه حركت توجيه براي اي سعي هيچ و گرفت گالره دست از را موهايش

 اعصاب هاي بچه اين با زدن كله و سر با را يزدان با بودن شد؛ خانه وارد و برخاست جايش

 .بود ساكت او حداقل ميداد، ترجيح كن خورد

 اتاق گوشه حرف بي و شد بود نشسته آنجا يزدان كه اتاق وارد حرف پر آرمان دست از فرار براي

 دارو با كه پايي و كمرش درد به توجه بي و كرد انتخاب را نداشت ديد آن به كسي كه جايي را،

 اش شده تا هاي زانو روي را سرش و نشست ديوار كنج بود شده بهتر كمي آرمان گياهي هاي

 .گذاشت

 ميخواست دلش اش، زندگي روزهاي تمام اندازه به بود خسته بود، آلود خواب خيلي روزها اين

 !ابد تا بخوابد؛ و بكشد دراز و بنشيند ساكت

 !بود مانده اصلي حساب تسويه هنوز دنيا، اين با داشت كارها هنوز اما

 ميشد؟ چه افتاد نمي برايش اتفات اين از هيچكدام اگر

 .شد محو هايش زانو بين پوزخندش

 ...ميشد بساب و بشور ميشد، دار بچه ميكرد، ازدواج ميشد، بزرگ

 !جالب چه هه،

 بي از بود كرده خالص را خودش و بود شده خفه واقعا اينبار انگار هه نبود، روز چند اين خزان

 !آترين هاي محلي

 !مياد بهت دامن ـ



 

 

120 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 خودش دست بود، شده عجيب خيلي هم او روز چند اين شد، خيره يزدان به و كرد بلند را سرش

 .بود شده بهت از پر صدايش و نبود

 خوبه؟ زدي؟حالت( كوكائين) كُك ـ

 !نبود خوب واقعا حالش زد، لبخند

 !خوبه حالمم زنم، نمي مواد من ـ

 كه اتاق پنجره خيره دو هر نگاه و ماند نصفه بينشان بحث ترنم و گالره صداي و سر شنيدن با

 .شد داشت ديد حياط به رو

 يصورت با شانه چهار و بلند قد مشكي، اي پارچه شلوار و سفيد و سياه خانه چهار لباس با مردي

 اسبي دم را رنگش سفيد بلند موهاي كه پيشاني خال آن نداشتن تفاوت با آرمان شبيه درست

 .ميشناختند خوب را او دو هر و ميكرد تر انداز غلط را اش قيافه اين و بود بسته

 براي بزرگي افتخار چه شد، خيره بود شده يخي و سرد دوباره كه يزدان صورت به و زد پوزخند

 !اوريون ديدار

 چرك از پر و كرده باد صورت از قسمتي آن در كه بيماري نوعي چرك، اجتماع محل: اوريون) 

 (ميشود

 شدن بلند هنگام وحشتناكش گيجه سر تا كرد سعي و گرفت سرش پشت ديوار به را دستش

 .نباشد معلوم

 انخز به وحشت با كه اوريون زده بهت صورت به توجه بي و شدند خارج اتاق از يزدان همراه

 .نشستند رويش به رو درست بود شده خيره

 و مادر راحت خيلي ميتوانست و بودند هم به شبيه خانواده اين اعضاي تمام كه بود خوب چقدر

 !دهد تشخيص را اوريون و آرمان بودن پسر

 دو ناچيزش حركت اين با كه اوريون وحشت به توجه بي و انداخت هايش ابرو بين ظريفي اخم

 :زد لب و كشيد هايش دندان روي را زبانش بود شده برابر
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 ما به و كشيدن زحمت ايشونم كرديم؛ پيدا مادرتونو خونه و كرديم تصادف روز پري ما سالم، ـ

 نگرانمون كه بگيريم تماس اقواممون با تا بدين من به دقيقه چند تلفونتونو لطفا ميشه دادن، جا

 .بود زده تعجب متانتش و ادب همه ينا از هم خودش شنيد، را يزدان پوزخند نشن؟صداي

 تر چشم توي را جذابش و سبزه صورت كه را اش كشيده و اي سورمه چشمان توانست مي

 .كند تصور را بودند شده كج حاال كه را باريكش هاي لب و ميكردند

 .زد آلودي زهر نيشخند گالره و ترنم مشتاق هاي نگاه به توجه بي و شد خيره اوريون به صاف

 !بفرمايين...ب ـ

 .خواست بر جايش از و شد خيره اش افروخته بر صورت به

 ميترسد، او از هم دم و شاخ بي غول اين حتي كه است معروف سازمان در اينقدر دانست نمي

 ..اتفاق آن از بعد البته

 !نداري نيازي آنها به فعال بزن، پس را خاطرات نه، نه،

 و ترنم و گالره و آرمان كنجكاو هاي نگاه برابر در و كشيد بيرون انگشتانش ميان از را گوشي

 .شد خارج خانه از و داد تكان سري فقط يزدان ساكن و سرد

 باغچه كنار در درست و رفت پايين ميكردند، جدا حياط از را كوچك خواب بهار كه چوبي، پله چند

 سه از بعد بود دهكر فكر كه همانطور درست كه گرفت را پندار شماره و ايستاد حياط ته ياس

 .برداشت بوق

 !بله ـ

 هايش شقيقه ماليدن كرد شروع اش اشاره و شصت انگشت با و داد تكيه ديوار به را پشتش

 .شود كمتر دردشان يكم بلكه

 .آترينم ـ

 شما؟ كجايين آترين، ـ

 .ماهين به بده گوشيو هستيم؛ نزديكي همين روستا يه توي كرديم، تصادف بندي كمر همون ـ

 .ميكرد سنگيني اش زخمي بدن روي بدجور امروز داد، تكيه ديوار به هم را سرش

 !آترين ـ
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 ميكرد سنگيني جانش بي گردن روي و بودش بسته روستا بند شكسته كه راستش دست گچ به

 .كرد نگاه

 به بده دوباره گوشيو حاالم بيار؛ برام صد دوز با هامو قرص كن، دنبال مو سرشونه اس پي جي ـ

 .دارم كارش پندار

 جز به كسي و ميدانستند بودند نفر پنج فقط كه سازمان هاي هكر فقط را اس پي جي موضوع

 .ميشد خبر با موضوع اين از نبايد آنها

 .آترين بگو ـ

 .ميكرد تشنج شك بي رسيد نمي هايش قرص به ديگر ساعت چند تا اگر زد، صاعقه سرش

 حدود انجا كردم، پيدا اوريونو هاي جوانا ماري مركز بيار، همراهت پارسارو و خودت افراد همه ـ

 و ديدن يزدانو منو صورت همه هم بقيه داريم، نياز كه اعضايي براي هست هم بچه تا ده

 !معلومه تكليفشون

 .كردند زمزمه پندار و او همزمان و افتاد راه به خانه در سمت به و گرفت ديوار از را اش تكيه

 !ميمونه شبح هميشه شبح ـ

 به و ميرفت راه خانه ديوار روي كه سياهي گربه ودرخشان سبز چشمان به و كرد قطع را گوشي

 .كرد نگاه بود خيره او

 .است شيطان نماد سياه گربه ميگفت هميشه مادرش

 شدن بهار قصد امسال زمستان چرا زد، پوزخند و شد خيره زميني شيطان اين موذي چشمان به

 نداشت؟

 !بزند لبخند هايش زيبايي ديدن با ديگر كه نيست كسي نستميدا بهار چون شايد

 رخت بند روي از را هايش لباس و برگرداند را رويش كوچه توي ديوار روي از گربه پريدن با

 .برداشت رنگ قرمز

 مسخره هاي لباس آن با مطمئنن پوشيد، را هايش لباس و شد كوچك حياط گوشه سرويس وارد

 .شد مين ظاهر سازمان افراد جلوي

 .رفت فرو هم در هايش اخم اش اصلحه نبود از و كشيد پهلويش به را دستش هزارم بار براي
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 دچار موادش فروش كار در سازمان ميشد باعث كه كسي و ـدر مخـ مواد كننده پخش بزرگترين

 كارش سرد و داشتني دوست سياه آن با توانست نمي او و بود چنگش در اكنون هم شود مشكل

 .دبساز را

 گذرايي نگاه بود خيره او به حياط گوشه ديوار به زده تكيه كه يزدان به و شد خارج سرويس از

 را اش ارتباطي هاي راه تمام تا كوبيد حياط وسط محكم را اوريون تلفن همانجا از و انداخت

 .شد تمام ديگر ببندد،

 كه ميني ميدان ميشود جااين ديگر دقيقه ده تا ميدانست داشت سازمان افراد از كه شناختي با

 !است كرده فعال بازيگوش بچه يك را هايش مين تمام

 را شيرش و نشست بود كنارش رنگي قرمز تشت و بود سرويس كنار كه كوچكي شيرآب كنار

 .شد سرازير نآ از كوچكي آب باريكه خر خر كمي از بعد كه كرد باز

 شايد تا كوبيد سردش صورت به را آب شدنشان پر محض به و گرفت سرد آب زير را دستانش

 .شوند كمتر ميگرفتند نشئت لعنتي هاي قرص آن نكردن مصرف از كه دردهايي اين

 تشت كنار و ديوار به چسبيده كه كوچكي و شكسته آينه درون خودش به و كرد بلند را سرش

 .كرد نگاه بود

 زده يخ و درشت مهايچش زير وحشتناكي فرورفتگي و بود شده برابر چند چشمانش زير كبودي

 .بود كرده ايجاد اش

 كبود و رنگ بي كجش هميشه و باريك هاي لب و بود شده سفيد گچ مانند اش كشيده صورت

 .ميكردند عمل صافي خط مانند شده

 پندار مخصوص ميدانست كه مسلسلي كننده كر صداي هم بعد و ماشين چند صداي شنيدن با

 .زد صاعقه سرش و رفتند باال هايش رواب ها بچه و ها زن داد و جيغ و است

 !عملي سرعت چه

 نگاه و بود خيره او به پوزخند با و سينه به دست كه يزدان به گذرايي نگاه و شد و بلند جايش از

 .رفت بيرون و كرد باز را حياط رنگ آبي در و انداخت هايش بچه و آرمان زده وحشت هاي
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 صورتي تاپ لب و زده يخ صورت و بنفش موهاي آن با آن در ماهين كه رنگي مشكي جيپ به

 .كرد نگاه بود نشسته پارسا كنار اش

 به را نگاهش و گرفت را بود انداخته برايش پارسا كه رنگي مشكي كلت و كرد بلند را دستش

 قرص رنگ سفيد قوطي رساند، او به را خودش و پريد بيرون ماشين از سريع كه دوخت ماهين

 .بلعيد آب بدون را ها قرص از عدد چهار و كرد باز عجله با را درش ،گرفت ماهين دست از را

 :گفت سرد و شد خيره ماهين منتظر چشمان به

 .اينجان هم بچه تا دو داخلن، اوريون و يزدان ـ

 ماشه روي را دستش فاصله همان از و كرد باز را در لگد با بماند ماهين جواب منتظر اينكه بدون

 شليك اوريون پيشاني به بار سه و كشيد را ماشه آرمان زده وحشت صورت به توجه بي و گذاشت

 .كرد

 ـل*بغـ در اوريون سر و ميكشيد فرياد كه آرمان صورت به سردش چهره همان با و رفت جلو

 :گفت و زد پوزخند درخشانش هاي اشك و نفرت پر نگاه جواب در و شد خيره داشت

 واقعي زندگي نه سكتابا مال بازيا مهربون و اداها اين ـ

 :داد ادامه ترنم و گالره خراش گوش هاي جيغ به توجه بي و چكاند را ماشه

 !نيست كتاب كه زندگي ـ

 .رفتند حال از و شدند خفه دم در ترنم و گالره و پيوست پسرش به هم آرمان بنگ،

 روي شپسر و آرمان خون شدن پاشيده با كه شاهكارش به تحسين با كه همانطور و زد پوزخند

 يك كه شد يزدان تفاوت بي چشمان خيره و برگشت كرد مي نگاه بود آمده وجود به خانه ديوار

 .بود خيره او به همچنان و بود نخورده تكان جايش از هم قدم

 شاهكارش به ـذت*لـ با شد، خارج خانه از پوزخند همان با و پريد پايين خواب بهار روي از

 .شد خيره

 درختان بين سازمان افراد هاي اسلحه صداي و ميكردند فرار داد و جيغ با روستا زنان تمام

 .ميكرد پيدا انعكاس
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 شده بسته سگ مانند سازمان افراد توسط فرياد و داد و گريه با كه هايي بچه پسر و دختر به

 .كرد نگاه ميشدند كشيده سازمان مشكي هاي جيپ سمت به و بودند

 .بود ها صحنه اين عاشق

 !ميكنيم جمع اينارو ما من، جيپ توي بريد ماش آترين ـ

 ماشين نشست، فرمان پشت و رفت پارسا مشكي جيپ سمت به و داد محسوسي تكان را سرش

 بلند هاي قدم با و شد كنده جايش از خره باال يزدان كه زد بوقي تك و راند خانه در سمت به را

 .رساند او به را خودش

 .شد خيره رو به رو به و داد تكيه صندلي پشتي به شد، ماشين سوار حرف بي

 كشيد باال روستا خاكي و بااليي سر جاده از سرعت تمام با را ماشين و فشرد گاز روي را پايش

 خارج روستا از ميكردند محو خود درون را ها شليك صداي كه ها فرياد و داد صداي به توجه بي و

 هميشه كمربندي وارد و كرد طي را عيفر جاده آورش سام سر سرعت با بعد لحظه چند و شد

 .شد خلوت

 داري؟ حسي چه االن ـ

 .كرد زمزمه و زد پوزخند برگردد يزدان سمت به اينكه بدون

 !ندارم خاصي حس وقته خيلي من ـ

 كشتي؟ هارو بيچاره اون گزه نمي ككتم يعني آها، ـ

 .داد تكيه دستش كف به را سرش و داد تكيه پنجره لبه به را آرنجش

 .نبودن بيچاره اونا ـ

 الستيكها جيغ صداي و باد همهمه ميان بود يزدان شدن خيز نيم از نشان كه صندلي قژ قژ صداي

 .شد گم ميگرفت نشئات وحشتناكش زدن دور از كه

 !بودن تو مثل وحشتناكي هيوالي البد نبودن؟ بيچاره ـ

 .فتگر زير را ميگذشت جاده از كه را سگي جلو به خيره و زد پوزخند

 !سازمانم عضو من فقط انگار كه نكن رفتار جوري ـ
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 و برگشت بود زده زل او به سختش نگاه با كه يزدان سمت به وحشتناكش سرعت به توجه بي

 :زد لب

 هاي مواد خاطر به سازمان سال هر ميشدن باعث اونا نبودن، فرشته اونام ولي هيوالم من آره ـ

 .بدوني خوب بايد ديگه اينو بشه نابود بايد بشه كالغا مانع چي هر ببينه، ضرر اضافيش

 .زد خند زهر و برگشت

 !معلومه دستاش زير از ده، نمي اهميت آنتوان به زياد رئيس كه دانيل ميگفت راست ـ

 !باشه داشته وجود رئيسيم معلوم كجا از رئيس، رئيس ـ

 .يشنيدم را صدايشان داشت هم حاال همين داشت، وجود كرد، پيدا عمق پوزخندش

 .كاركني سازمان قوانين طبق فقط و ببندي دهنتو بايد ميكني كار شبح كنار وقتي تا ببين؛ ـ

 شناخته شبح اينكه خاطر به بايد آدم نفر چهل شايدم يا سي كه شناسم نمي قانوني همچين منـ 

 .بشن كشته نشه

 :زد لب رو به رو به خيره و فشرد گاز روي بيشتر را پايش

 .كنم اثبات كسي به رو زيچي نبايد من ـ

 :داد ادامه يزدان افروخته بر صورت به خيره و برگشت

 فهمي؟ مي ـ

 اتوبوس ايستگاه اولين كنار كشيد، خشكش هاي لب روي را زبانش و گرداند بر آرام را سرش

 .زد نيشخند و برد فرو جذبش شلوار جيب درون را دستش شد؛ پياده ماشين از و كرد ترمز

 !ديدار اميد به بردم، ـذت*لـ اتباه بحث از ـ

 .نشست اتوبوس ايستگاه سرد و فلزي هاي صندلي روي و گرفت يزدان از را نگاهش

 بود؟ كجا وقت چند اين خزان شد، خيره پايش زير زده باران و نمور زمين به

 دور و دور كه جيپ به و كرد بلند را سرش ميشدند دورتر و دور كه ماشين هاي الستيك صداي با

 .كرد نگاه ميشد تر

 !احمق پسرك

 :كرد زمزمه و افتاد راه به نامشخصش مكان سمت به و شد بلند جايش از
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 !باشي شده محبوس نفهم زبون آدم مشت يه بين كه اينه از بهتر باشي تنها كه خودت با ـ

 ميخري؟ فال خانوم، خانوم، ـ

 بود شده خيره او به مسمم هاي چشم و كهنه هاي لباس با كه اي ميزه ريزه و جسور بچه پسر به

 !اي قهوه نگاه اين پشت غم كوه اين از ها، لباس اين از نگاه، اين از بود متنفر كرد، نگاه

 !گمشو برو ـ

 ...اما است زده اي كاري و بد ضربه چه ميدانست

 فتارر هيچ او را، بودن مهربان را، زدن لبخند بود، بـرده ياد از را كردن نوازش كه بود سالها او

 !برسد اينجا به تا بود كرده دليت را احساساتش تمام نداشت، اي زنانه

 بود افتاده زمين روي او هول با كه پسرك مبهوت نگاه كه بود مهم وآيا زد پس دست با را پسرك

 بود؟ او خيره هم هنوز

 !بود آترين بود، شبح او

 .بود نامهربان بود، سرد بود، سخت

 كاش است؟ زوال به رو است كشيده خودش دور كه اي سنگي صارح كه ميكرد احساس چرا اما

 مي را اش خسته هاي چشم و ميكشيد دراز كه بود جايي كاش برسد، پايان به زندگي اين زودتر

 .بست

 .ميگرفت تماس غارش يار با زودتر هرچه بايد ميشد، بازنشسته دردناك هميشه ذهن اين كاش

 براي بود؟ كرده تالش چقدر برسد اينجا به اينكه براي ميكرد؟ بودن تهي احساس اينقدر چرا

 چقدر بود؟ خورده كتك چقدر چه؟ بندازد كار از را صورتش اعضاي تك تك هاي ماهيچه اينكه

 بود؟ كشته آدم

 رهايش مرتبش نا و پيچيده هم در افكار كردشايد بازشان دوباره و فشرد هم روي را هايش چشم

 .باد بادا چه هر بعد ميگرفت را انتقامش اول ست،ني شدن تسليم وقت حاال كنند،

 .كند تهيه تاپ لب و همراه تلفن برايش تا گرفت تماس حاصل با و ايستاد عمومي تلفن كنار

 .شد خيره رو به رو به و نشست تلفن كنار زرد و سبز نيمكت روي
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 نيشخند «طالق و ازدواج ثبت دفتر»بود شده نوشته آن روي بزرگ كه رنگ آبي تابلوي ديدن با

 !زهر چاشني با زد،

 .بودند گرفته فاصله همه روزها اين خاطراتش انداخت، مي دور اي خاطره ياد را او نوشته اين

×××× 

 شده تزئين اش گونه روي تا اش شقيقه روي از قرمز ملتهب و قرمز خط سه با كه عمه صورت به

 .بود

 هاي صحبت از خورد، بخيه هفده شيشه با بريدگي اثر بر پيش وقت چند هم دستش كرد، نگاه

 شده رواني بيماري دچار گرفته طالق شوهرش از اينكه از بعد عمه كه بود فهميده ميعاد با دكتر

 .آورده روي زني خود به و شده بدتر وضعش رفته ميعاد كه هم حاال و

 زل سيك صورت به نبايد ميفهمي ندادم شام بهت شب وقتي بريده، گيس ميكني نگاه چي به ـ

 !بزني

 كرد زمزمه غيض با و شد دور عمه چشم جلوي از

 !درك به ـ

 .برد فرو هم در را هايش اخم و زد زل بود شده خيره او به ترحم با كه نعيمه به

 كني؟ ديگه يكي خرج نگاهاتو اين بري ميشه ـ

 از يچكدامه با اش ـطه رابـ شد، دور او از لبي زير نداري لياقت گفتن با و كرد اخم هم نعيمه

 !خودش و بود خودش فقط دنيا اين در و نبود خوب عمه خدمتكاران

 !بهتر نشست، سلطنتي رنگ سبز مبل روي

 پشت زدن حرف و گرفتن قهوه فال بجز كه زنك خاله احمق مشت يك بين از نشستن تنهايي

 !بود بهتر خيلي ، نداشتند ديگري كار هايشان شوهر مادر سر

 !عمه ارايض به گفتن چشم داشتند، هم ديگري كار اتفاقا چرا زد؛ نيشخند

 ..خزان ـ

 مينشست دقيقه چند تا اينكه از كشيد، اي حرصي نفس و داد فشار هم روي محكم را هايش پلك

 .بود متنفر آمد مي در صدايش عمه
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 ..خزان ـ

 اش شده كليد هاي دندان ميان از برخاست، مبل روي از حرص با و كرد مشت را هايش دست

 :يدغر

 .اومدم ـ

 ميكوبيدشان اتاق كف هاي پاركت به حرص از كه محكم قدم چند با و زد كنار حرص با را موهايش

 هاي شلوار و كت با تيپ خوش مرد دو و بود نشسته ننويي صندلي روي كه عمه به را خودش

 .شد خيره عمه به و رساند بودند كاناپه روي كنارش مشكي

 داشتي؟ كاريم بله، ـ

 !نداشت هم احترام اي ذره حتي ارزش پيرزن اين بست، نمي جمع

 خمـار چشمان آن كه اش تيره خاكستري نگاه با و شدند هم در بيشتري شدت با عمه هاي ابرو

 .ميكشيد نشان و خط خزان براي بودند كرده ترسناكترش

 نگاه با اشتد و بود عمه كنار درست كه شلواري و كت مرد به خيره نبود، مهم برايش ديگر او اما

 :گفت ميكرد انداز ور را او اي خريدارانه

 !نعيمه كمك برم نداري كاريم اگه عمه ـ

 زير سرش بزرگ و طاليي گردي و بود شده ساخته گردو چوب از كه را مخصوصش عصاي عمه

 :زد فرياد تقريبا اش گزنده لحن همان با و كوبيد زمين به را ميزد برق عمه برنزه و زخمي دستان

 .كن صحبت درست محترم آقايون جلوي سر، خيره دختره دهنتو بندب ـ

 سبزه و گرد صورت درون و بودند بزرگ حد از زياد اش تيره سبز چشمان كه عمه كنار مرد به

 .كرد نگاه ميرسيدند نظر به وحشتناك حد از زياد عقابي دماغ و كلفت هاي لب آن با اش

 و بود اش كشيده و باريك پاهاي با متناقض كامال شا آمده بر شكم و ميرسيد نظر به بلند قدش

 هايش شانه روي آزادانه تارزان عين درست كه بودند بلندش و گندمي جو موهاي تر بد همه از

 !بود ريخته

 :گفت مشهود حرصي با و كرد فرو رنگش مشكي شرت سوئي هاي جيب درون را دستش قرار بي

 !دارم كار بگو حرفتو عمه ـ
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 و شكل قلبي هاي لب و آمد چشم توي بيشتر اش قلمي دماغ كه كرد گرد را هايش چشم عمه

 .كردند جلب را خزان توجه بار اولين براي بودند خشك و خورده ترك هميشه كه رنگش بي

 .ببينن تورو اومدن پسرشون و شادان آقاي احمق دختره ـ

 نقره تنگ و كوتاه لباس و عمه شده بسته موهاي به بار اين و انداخت باال را يش ابرو تاي يك

 بدون كرد، نگاه بود گذاشته نمايش به را تراشش خوش و كوتاه پاهاي و ميزد برق كه رنگش اي

 .بندازد بود نشسته وحشتناك مرد آن كنار كه پسري سمت به نگاهي نيم حتي آنكه

 .پرسيد حوصله بي و داد باال را لبش گوشه بود، عمه خيره همچنان طلبكارش نگاه

 وقت؟ اون مناسبت چه به ـ

 عجيب مرد همان اما كند حمله خزان به تا شد خيز نيم و داد دست از را كنترلش لحظه چند عمه

 آرام ميكرد تر متعجب را خزان كه نازكش تقريبا صداي با و گذاشت عمه دست روي را دستش

 :گفت

 !بشين بچس، جان عترت ـ

 بشود تر وحشي حركت اين با هميشه مانند اينكه ايج به عمه و رفتند باال ابرويش دو هر ايندفعه

 :گفت غيض با و نشست جايش سر

 .كنن خاستگاري جان فرهود پسرشون براي رو تو اومدن ـ

 !كردن غلط زد؛ فرياد دلش در

 بي و چرخاند حدقه در بار چند را هايش چشم پس ميكند، تر جري را عمه كار اين ميدانست اما

 :كرد زمزمه حوصله

 نوت واس شدي دار نوه وقت هر بابا، و نياز و مامان خاك سر برم ميخوام شنبس، پنج وزامر ـ

 .كن پيدا خاستگار

 :گفت خيال بي و شد خيره عمه برزخي هاي چشم به

 اوكي؟ ـ

 داشت كردنش آرام در سعي و ايستاد جلويش هم بار اين مرد آن كه پريد جايش از ديگر بار عمه

 .شود نمي بيخيال نسازد را خزان كار تا و است جوش نقطه در او حال دانست نمي اما
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 خانه آشپز ديوار به جيب به دست و رفت عقب عقب قدم چند و انداخت باال اي شانه بيخيال

 .شد خيره مردك و عمه جدال به و داد تكيه

 تيح ديگر و ميشود له عمه عصاي ضربات زير نرود كنار ديگر دقيقه چند تا مرد آن اگر ميدانست

 .گذرد نمي هم خانه اين كيلومتري ده از

 آبرومون بي اين از بيشتر تا كشت خودشو كه آبروتي بي مادر اون اين هم تو عوضي، ي دختره ـ

 .نكنه

 و دريده چشمان در خيره همانطور و نگرفت ديوار از را اش تكيه گرفت، آتش ثانيه از كسري در

 :زد فرياد عمه آتشبار

 بي عامي، و خاص شهره بازيات ديوونه با كه تويي آبرو بي! كن حبتص درست مادرم راجب ـ

 آبرو بي گرفته، جات توهميو معتاده يه رفته كرده ولت شوهرت كه بودي چي ببين كه تويي آبرو

 .رفت كرد ولت بازيات ديوونه ترس از ميعاد كه تويي

 سراميكي كف به عمه ايعص وحشتناك برخورد صداي با اما بگويد دوباره كه كرد باز را دهانش

 درست كه شد خيره عمه به پايش جلوي درست داشتني دوست و طاليي گردي افتادن و خانه

 !رفت حال از و كرد سقوط غريبه مرد ـل*بغـ در لحظه همان در

 خدمه كل تقريبا كه عمه سر باالي و گرفت ديوار از را اش تكيه چرخاند، حدقه در را هايش چشم

 عمه رنگ بي صورت به خيره و داد گوشش پشت را موهايش رفت؛ ندبود شده جمع دورش

 :گفت بيخيال

 !افتاد فشارش تا كرد هوار و داد اينقدر زنيكه ـ

 او متوجه حرفش از بعد كه خدمه از بعضي خشمگين و متعجب هاي نگاه به توجه بدون هم بعد

 .دوييد اتاقش طرف به تقريبا و رفت ها پله سمت به بود شده

 ناگهان و ميرفت پيش خوب چيز همه بود، پرتگاه يك ي لبه درست زندگي مانند عمه با زندگي

 .ميشدي پرت پرتگاه از بوم
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 خزان اوايل ميرفت، حال از اينگونه عمه موارد بيشتر در و افتاد مي اتفاق لحظه در چيز همه

 تفاوت بي امر ناي به نسبت كم كم اما ميرساند عمه به را خودش گريان و سرعت به و ميترسيد

 :است همين بود توصيفش براي كه اي جمله تنها واقع در و شد

 !جهنم به بره ـ

 هاي چشم به و گرفت ميشدند خارج محزر در از كه خنداني زوج از چشم ماشين بوق صداي با

 .زد زل حاصل تيره سبز

 !بود متنفر رنگ اين از سبز؛

 .رساند ماشين به را خودش بلند قدم چند با و برخاست جايش از

 و انداخت گذرايي نگاه ميكرد تماشا را او ماشين به داده تكيه و بود شده پياده حاال كه حاصل به

 .شد خندان پسر و دختر خيره دوباره

 .بده سوئيچو ـ

 .كشيد بيرون حاصل انگشتان ميان از را سوئيچ و كرد دراز را دستش

 كه اش وحشي و سبز هاي چشم آن با قطف حركت بي كه حاصل به توجه بي و شد ماشين سوار

 و زد استارت ميكردند، دنبال را او حركات و ميدرخشيدند اش پريده رنگ و باريك صورت درون

 .انداخت راه به را ماشين

 دوستش اصال كه ميگذارند مكاني در را امشب بايد پس بود، پليس محاصره در اش خانه دو هر

 !نداشت

 گرفته را ديدش جلوي كه را موهايش پيچيد، را برگردان دور و داد فشار گاز پدال روي را پايش

 از زيبا لبخندي با داشت كه پوش سفيد دختر سمت به سرعت تمام با و زد گوشش پشت بودند

 !بوم لحظه، يك در و راند ميشد رد خيابان

 .كرد برخورد زمين با محكم جلو شيشه به برخورد از بعد و شد كنده زمين از پر مانند دختر

 احساس هم را سبز خيره نگاه آن سنگيني شنيد، هم را ديگر نفر چند جيغ و مرد فرياد صداي

 !بود؟ مهم مگر اما ميكرد،

 :زد لب جلو به خيره و داد تكيه پنجره لبه به را دستش
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 !من نفع به هيچ يك ـ

 گم حاال و ندميكرد دنبالش حاال تا كه هايي ماشين به توجه بي و پيچيد نظرش مورد فرعي توي

 .كرد پارك رنگ سبز آهني و بزرگ در جلوي درست و زد بوق تك سه بودند شده

 برداشت، عقب هاي صندلي از را بود تاپ لب و همراه تلفن شامل كه اي كوله و شد پياده ماشين از

 در تنها روي روبه و انداخت گذرايي نگاه تاريك و بود خلوت هميشه كه كوتاه و باريك كوچه به

 .ايستاد كوچه رد

 :كرد زمزمه و زد در توي بار سه

 .كن باز درو حامد ـ

 !نمايان درونش حامد الغر و بلند قامت و شد باز قيژي قيژ صداي با در

 .شد سوله پوشيده سر و كثيف و بزرگ حياط وارد و انداخت دوشش روي را كوله

 هم نفر چند و سوله جلوي نگهبان دو ورودي، در جلوي نگهبان سه انداخت، اطرافش به نگاهي

 .بام پشت روي كشيك

 جاي از پر اش گرفته دوده و شده سياه هاي ديوار و تاريك و بود كثيف هميشه مانند خاكي حياط

 .شكاري هاي سگ هاي ناخن

 باال را دماغش بار يك دقيقه چند هر كه شد خيره حامد ريز و ميشي هاي چشم به و برگشت

 .بودند شده كبود اش استخواني گونه و اش خطي و كباري هاي لب گوشه و ميكشيد

 وصل اصلي سوله به كه خاكستري و باريك در سمت به و چرخيد پايش پاشنه روي زد؛ پوزخند

 .افتاد راه به ميشد

 !خوردي دست رو بچه الف يه از كه شنيدم كمن، نگهبانا ـ

 .تركيه ميفرستمش فردا سولس، توي االنم بود، هكر ـ

 حركت سرش پشت كه حامد به توجه بي كرد، باز را خاكستري در و انداخت باال ار هايش ابرو

 كثافت و خون از پر هميشه مانند كه شد اصلي سوله وارد و گذراند را كوتاه و پهن راهروي ميكرد

 .بود بيداد و داد و جيغ البته و

 :گفت بود كرده اشغال را سوله كنار كه كثيفي و خوني تخت به خيره و كشيد هم در را هايش ابرو
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 زنجيره از بدي ادامه همينجوري ديگه هفته تا اگه ميشن، كم دارن مشتريا ميرسوني، دير رو بارا ـ

 !حذفي

 .ميشدند همينگونه هم بقيه كند، احساس را حامد ريز لرزش ميتوانست

 !نبود حرفي كم هم زنجيره از حذف البته

 در ها كالغ صورت اين در فقط چون بود، مردن عنايم به زنجيره از حذف بودند؛ رحم بي ها كالغ

 !ميماندند امان

 پله ده و رفت بودند شده خشك خون از پر كه آبي و آهني هاي پله سمت به حامد به توجه بي

 .رفت باال را ميكردند وصل اصلي سوله به را پاييني سوله كه را بزرگ

 در با اتاق پانزده حدود را دورش تا دور دوخت، چشم تميز و بود براق و سفيد كه اصلي سوله به

 دري به كه بود كوتاه راهروي يك ها اتاق ميان و بودند گرفته فرا رمزي و صندوقي گاو هاي

 !مجهز تخت يك البته صد و پزشكي وسايل از بود پر هم در پشت و ميشد وصل اي شيشه

 لب ايستاده ها پله روي نستميدا كه حامدي به پشت و كرد اشاره ها پله به دست با زد، نيشخند

 :زد

 !ميبرين هم جيغو جيغ صداهاي اين ميكنين، تميز پايينو سوله كثيفه، ها پله ـ

 نگاه باشد داشته قوز كمي بود شده باعث كه حامد بلند زيادي قد به خيره و چرخيد پا پاشنه روي

 پله كثيف هاي يلهم دور بيشتر را حامد هاي دست كه ترسناكي لحن با و كرد كج را سرش كرد،

 :كرد زمزمه كرد مشت ها

 !كنيد تميزش بايد زبونتون با وگرنه ـ

 رويش به رو كه هيواليي اين از را ترسش داشت سعي كه حامد صورت به خيره و زد پوزخند

 :زد لب كند پنهان بود ايستاده

 .فهميدي ـ

 .كرد اعالم را فهميدنش زده كپ حامد جاي به فقط نپرسيد، سوال

 .كشيد هم در را هايش اخم داشت، بيشتري هوار و داد صداي كه اتاقي به خيره و برگشت
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 نميتواند كسي اينكه از غافل ميرساندند عرش به را كمك كلمه كه هايي هوار و داد اين از بود متنفر

 !بشنود آجري و سياه سقف اين و عايق هاي ديوار اين پشت از هم را فيل يك صداي

 .كرد جا به جا دوشش روي كمي را اش كوله و رفت اتاق سمت به

 ثانيه چند نگاهي كرد، باز را آهني در پايش با تيك صداي شنيدن از بعد و كرد وارد را عددي رمز

 چهار اتاقي كرد، بود شده پوشيده المينيوم با و بود كبريت قوطي مانند كامال كه اتاق اطراف به اي

 !ببيني ديوارش هر درون را صورتت انعكاس ميتوانستي كه چهار در

 براي را دنيا شكنجه ترين آور زجر شدنشان روشن با كه بودند سقف روي قوي هايي پروژكتور

 .ميزدند رقم زنداني

 گردنش پشت ميخواست آرنج با كه را دخترك دست و برگشت سريع اي خفه جيغ صداي با

 !گرفت هوا روي را بزند

 چرخاند، دخترك صورت اجزاي تك تك روي را اش خيره نگاه و انداخت باال را هايش ابرو

 پريده رنگ الغر و باريك صورت و اي قهوه پيوندي هاي ابرو مشكي، شده گشاد و قرمز چشمان

 شيب و استخواني دماغ ميكردند، اصابت زمين كف به و ميخوردند سر رويش عرق هاي دانه كه

 .داد تشخيص را اش شكستگي ميشد بودنش متورم از كه دار

 چسبيده گردنش پشت و صورت به كه اي قهوه پسرانه موهاي شده، سفيد و مانند قلب هايي بل

 !الغر و نحيف هيكلي و متوسط قدي بودند،

 خشك دخترك دست و بست پايش با را اتاق در دخترك صورت اجزاي جز به جز آناليز از بعد

 در نبود، سختي كار بوده شكنجه حال در دخترك او ورود از قبل اينكه حدس كرد، رها را شده

 !بودند انداخته قوطي درون را او واقع

 دخترك به و داد گوشش پشت را سركشش موهاي زد، نيشخند و گذاشت زمين روي را اش كوله

 .كرد نگاه ميرفت ويبره پايش تا سر و بود چسبيده سرش پشت ديوار به ترس با كه

 !پس بودي تو كنه هك كالغارو سازمان ميخواسته كه هكر خانوم ـ

 ضعيف كرد، نگاه بود روان دخترك گونه روي كه اشكي قطره به و انداخت باال را ابرويش يك

 !بدبخت
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 هستي؟ كي. تو..ت ـ

 :چرخاند حدقه در را هايش چشم و كرد كج راست سمت به كمي را سرش

 !نپرس سوال شبح از هيچوقت اول، قانون ـ

 :گفت لرزان و دار شخ صدايي با چسبيدو ديوار به بيشتر دخترك

 .نفهميدم..هيچي.. ه..بخدا.. ب..كنيد ولم.و...خدا تورو...شبح..ش ـ

 صورت كه كشيد هايش دندان روي را زبانش و دوخت دخترك به را حسش بي و سرد نگاه

 .شد جمع ترس از دخترك

 !ببند دهنتو بموني زنده ميخواي اگه دوم، قانون ـ

 رو كه وحشتناكي موجود به و كرد بلند را سرش خورد؛ سر نزمي روي و لرزيدند دخترك هاي زانو

 .شد خيره بود خودش همجنس و بود زده تكيه ديوار به رويش به

 .اسمت ـ

 از بود متنفر كرد، نگاه رويش به رو شده مچاله و لرزان دخترك به خيره نپرسيد، سوال هم باز

 !نگاهش درون بيچارگي همه اين و لرز اين

 مهديه..م ـ

 !هايش بچگي دوست نام هم مهديه، انداخت، باال را هايش ابرو

 !اي احمقانه مقايسه زد،چه پوزخند

 !كجا ماهر بازيگر اين و كجا زنك خاله آن

 .كشيد پايين آرام را سرش لحظه چند از بعد و شد خيره اتاق سقف به و كرد بلند را سرش

 :زد لب ترسناك و كوبيد هم به را هايش دست

 !كوچولو عروسك نشدي؛ البيج بازي وارد ـ

 محكم پايش كف با و كشيد باال ناگهان را پايش شد، خيره دخترك به و رفت عقب قدم يك

 خودش به كه اي مصنوعي اندام و شد بلند دردناكش ناله صداي كه كوبيد دخترك سينه وسط

 .افتاد زمين روي و خورد سر گشادش و سياه مانتوي زير از بود كرده وصل
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 آمده بند زبانش نابهنگامش رفتن لو اين از و بود خزان هاي كفش خيره دخترك هوتمب چشمان

 .بود

 اين به كه نميكرد هم را فكرش هيچوقت اما است، زرنگ خيلي كالغ سازمان شبح كه بود شنيده

 .برود لو سادگي

 ركدخت رنگ سياه و بلند هاي مو زد، كند صورتش از هم را دخترك گيس كاله و برد دست خزان

 !شد پخش اطرافش

 دهانش سقف به زبانش نبود؛ فراري راه هيچ اما انداخت چنگ اطرافش صيقلي هاي ديوار به

 .نداشت را حركتي كوچكترين توان بود، چسبيده

 .شد خيره رويش به رو پريده رنگ دختر به و كرد تجديد را پوزخندش نشست، هم خزان

 نه؟ نميكردي، فكرشم الال، اوه ـ

 ميكرد لرزان را دخترك قبل از بيشتر لحظه هر كه سرما از كوهي با و كرد گرد ار هايش چشم

 :كرد زمزمه

 !مضخرفي گريمور چه نوچ، نوچ، ـ

 به ترس با كه دخترك به داشت؛ نگه مشتش درون و زد چنگ هم را مصنوعي دماغ و برد دست

 و فشرد هم به را هايش لب و كرد ريز را هايش چشم و زد زل ميلرزيد علنا و بود شده خيره او

 :زد لب

 !چلوفتيه پا و دست خودت مثل اونم البد! ازش نيومد خوشم ـ

 !شد ساكت ناگهان داد، پشتش ديوار به را اش تكيه

 انتظارش در خوبي عواقب وگرنه ميزد؛ حرف و ميكرد شروع بايد او بود؛ دخترك خيره فقط حاال

 !نبود

 :زد لب لرزان ديوار به چسبيده همانطور داد، قورت سختي به را دهانش آب دخترك

 .نگم كسي به چيزي ميدم قول كنيد؛ آزادم ميكنم خواهش نفهميدم، هيچي من ببينين، ـ

 به لجبازي و لج سر نبايد ميكرد، قبول نبايد هم اولش از لرزاند، را دلش خزان كشدار پوزخند

 .آمد مي ماموريت اين
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 اما كند، آرام را خودش كرد سعي و بست ترس با را هايش چشم خزان خشدار و سرد صداي با

 :رفت وا خزان جمله اولين با

 !گرفتي كم دست سازمانو خيلي تو رسولي، مهديه سروان جناب ـ

 ميلرزيد مادرش از افتاده دور اي جوجه مانند كه شده مچاله دختر به و كشيد تر جلو را خودش

 :داد ادامه نيشخند با و زد زل

 مثل بستريه يو سي آي بخش توي ماهه دو كه مريضت مادر مثل ميدونن، زاروچي خيلي كالغا ـ

 كار سنگين ماشين با كه بابات مثل اونور رفته كرده ول نامزدش با كه احمقت و فكر بي خواهر

 ...ميبينيش بار چند سالي و ميكنه

 وار نهديوا دخترك قلب ميشد باعث كه وحشتناكش نگاه شد، خيره دخترك اشكي هاي چشم به

 :كرد زممه ترسناك و كرد چشمانش ميخ را بكوبد اش سينه به

 !بگنجه پوكت مخ توي كه چيزي اون از بيشتر خيلي كوچولو، باهوشن خيلي كالغا ـ

 بود احمق چقدر او و كن فرار ميكشيدند، فرياد بدنش هاي سلول تك تك بود، ساكت حاال مهديه

 موجود اين با كه بود شده راضي هيوال اين خانه رآسانسو درون بيتا وحشتناك مرگ از بعد كه

 !كند بازي

 از كند باز را رمزش بود نتوانسته و بود گرفته ميعاد از كه را رنگ سياه جعبه كشيد، عقب خزان

 از آمده وجود به صداي از كه انداختش مهديه كنار درست و كشيد بيرون كيفش كوچك جيب

 از و كشيد خفيفي جيغ بود ور غوطه افكارش در شديدا كه مهديه آلمينيومي سطح با برخوردش

 .پريد جايش

 و متعجب هاي چشم بعد و شد خيره داشت عجيبي ظاهر كه رنگ سياه جعبه به لحظه چند

 .دوخت نميكرد حركتي هيچ و بود شده خيره رويش به رو ديوار به كه خزان به را اش ترسيده

 و شد كار به دست خودش ندارد زدن حرف قصد رويش به رو نماي انسان مجسمه كه ديد وقتي

 :ناليد تقريبا رفته تحليل صدايي با ميكرد لمس را جعبه كه حالي در

 !چيه؟ اين...اين...ا ـ

 .داد باال را ابرويش تاي يك و چرخاند او سمت به را سرش وار ربات خزان
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 از دست اگه و نكني بازش گها و كني باز اينو رمز داري وقت فردا تا بدونم، ميخوام همينو دقيقا ـ

 كني خطا پا

 :داد ادامه پوزخند با و گزراند نظر از را مهديه زده بهت و متعجب صورت دور يك

 !نميوفته خوبي اتفاقات ـ

 پايش پشت با را در شد، خارج اتاق از صدا بي و آرام هميشه مانند و برداشت را اش كوله هم بعد

 داشت كه دختري داد و جيغ به نسبت تفاوت بي و بست مهديه ي شده جان بي تقريبا جسم روي

 .شد سرازير ها پله از ميزد ضجه و ميشد تكه تكه تشيح اتاق درون

 با و كرد بودند خودشان ساختن مشغول احمقش و گرد دستيار همراه كه حامد به نگاهي نيم

 .شد خارج سوله از كدر نگاهي

 .بكند را كلكش جوري بايد و دهش عوض حامد مصرف تاريخ ديگر كه ميكرد احساس

 .شد رنگش مشكي جيپ سوار و كشيد رهايش و بلند موهاي درون دستي

 چقدر روزها اين و داد فشار گاز پدال روي حد آخرين تا را پايش هميشه مانند و زد استارت

 !مرگ ـوش*آغـ تشنه و بود دلتنگ

 

 كه ايران باند هاي دسته سر امتم به برد، باال را ابرويش تاي يك و كرد گرد را هايش چشم

 بود مشكي چرم مبل دست يك شامل كه جديدش سويت سفيد تماما بزرگ و گرد سالن درون

 .ميريخت بهم را اعصابش عجيب اي سورمه چشم دو وسط آن و كرد نگاه خيره بودند شده جمع

 نبودم تو اراك كه كردم جمعتون بريم، تركيه به يزدان همراه به ماموريت يه براي بايد من ـ

 .بره پيش درست

 .كرد پنهان اينبار را پوزخندش

 آسمان بنفش رنگ كه اتاق توري سفيد هاي پرده به خيره و داد تكيه نفره تك مبل نرم پشتي به

 :داد ادامه ميگذاشتند نمايش به خوبي به را

 كمك با روشكرخدا كه بود داده خبر پليسا به احمق دوونه، مي موش داره افرادت از يكي مهراد ـ

 سوله ماهين حذفن، نجيره از افرادش تمام و حامد انداختيم، گيرش پليس اداره توي افرادمون
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 جاشون كه هم اسلحه و مواد سوله پارسا، و پندار بفرستم، نيرو روسيه از تا ميمونه تو دست اعضا

 .دميا افرادش و كلر اطراف از بوهايي يه داره باشيد؛ مراقبشون بايد ولي امنه

 كز مبل كنج بودند خيره خزان صورت به فقط كه اي يخي هاي كوه ميان اظطراب با كه مهديه به

 .كرد نگاه ميكرد بازي هايش انگشت با و بود كرده

 نگاه هاي اي سورمه به خيره و برگشت بودند دوخته چشم او به كه مسيح و يزدان سمت به

 :داد ادامه يزدان

 .مياد ما همراه هم مهديه ـ

 تقريبا قوطي و رساند اتاقش به را خودش بود؛ مهماني پايان معني به اين و برخاست جايش زا

 را قوطي درون باقيمانده قرص سه برداشت، چوبي توالت ميز روي از را هايش قرص شده خالي

 .زد نيشخند و بلعيد

 ديگر هم ها قرص حتي كه بودند شده وحشتناك آنقدر هايش شدن دماغ خون و هايش درد سر

 .ميكردند خوابش ساعت چند و نداشتند چنداني تاثير

 به را نور كه اتاق گوشه كوچك و مكعبي پنجره از و كشيد دراز اش ساده و چوبي تخت روي

 .شد خيره بيرون به ميكرد هدايت اتاق درون

 هوا خودش به فرارش از بعد هفته چند نينا كه بود گفته او و بود كرده صحبت غارش يار با ديروز

 .مرده و كرده تزريق

 !ميداد آزارش چقدر روزها اين گلويش چركين غده و كرد نگاه اش ساده و مشكي چمدان به

 آغاز را نمايشش كه بود وقت خيلي نبود، انتظارش در زيبايي بازگشت و ميرفت تركيه به فردا

 !ميكردند غوغا داشتند اش خيمه هاي عروسك و بود كرده

 او كه آمد مي نظر به مضخرف چقدر اين و نزديك هم به و يشدندم گرم كم كم هايش چشم

 .بود كرده رها اندشتش در خانه درون خودش حال به را مهديه

 

---- 
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 درون هم باز بود، خشكيده چشمانش اشك كه بود وقت خيلي نداشت، گريه ولي ميكرد هق هق

 خاستگاري براي بودند هآمد احمق مرد دو آن هم باز و بود نشسته سرد و خاكستري اتاق آن

 .داشت دادنش شوهر در سعي عجيب عمه كه خزاني

 و بود افتاده خزان جان به بار چندين هفته دو اين طي و بود شده ديوانه عمه ماجرا آن از بعد

 !بود نمانده تنش در جاني ديگر كه بود زده را او آنقدر

 روتين و شده ضبط صدايي فقط بار هر اما گرفت تماس ادريس و ميعاد با بار چندين احمق خزان

 .ميكرد بدتر را حالش و ميپيچيد هايش گوش درون

 شنيده پايين طبقه از روزها اين زيادي نازك و كلفت هاي صدا و جرينك جرينگ و تق تق صداي

 اي زاده برادر شدن عروس از ميكردند خوشحالي ابراز همه عمه جور وا جور هاي مهمان و ميشد

 .بودنش نديده هم دور از حتي حاال تا كه

 با تلفن پاي باري چند بود، شده كمتر هايش بيداري شب و روزها اين بود خوشحال عجيب عمه

 .بود ساخته واژگون را تلفن هم بعد و بود انداخته راه بيداد و داد نامعلوم شخصي

 بود يدهكش سرك خزان اتاق به بار چندين احمق پسرك و بودند آنجا شب هر هم پسر و پدر آن

 .نبود بردار دست همچنان اما بود شده رو به رو خزان وحشتناك برخورد با بار هر و

 و عمه با ديگر هفته تا بايد فقط و بود كرده اجرا نصفه تا را اش نقشه شد، تمام ديگر امروز اما

 ....آن از بعد و آمد مي كنار جانش فرهود

 مسطتيلي قاب به كرد، پاك را اش فرضي هاي اشك و شد بلند اش داشتني دوست پنجره كنار از

 بود شده تزيين طوسي و سبز هاي پرده با و ميگذاشت نمايش به را خانه پشت باغ كه پنجره

 .ماند خيره

 ....بود پنجره اين ميشد دلتنگش جهنمي خانه اين در خزان كه چيزي تنها شايد

 ...هايش درد همدرد هايش، اشك شاهد اش، تنهايي همدم تنها

 را هايش چشم و چسباند پاييزي باران از شده سرد هاي پنجره به محكم را صورتش رفت، جلو

 .بست درد با

 :كرد زمزمه لب زير
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 !سخت روزاي رفيق ميشه تنگ برات دلم ـ

 خانه پشت باغ انگيز غم فضاي به گرفته بخار هاي شيشه از بار آخرين براي و شد جدا پنجره از

 .كرد نگاه

 

 

 !خاطرات هم باز شد، خيره رو به رو ديوار به و دپري جايش از

 يك شد، خيره ديواري ساعت به و كرد مچاله هايش مشت درون را رنگش سفيد نازك پتوي

 !بود نمانده دور اش لعنتي خاطرات از هم ساعت يك همين و بود نخوابيده بيشتر ساعت

 چندين كه سردردي با مطمئنا پريد، پايين تخت روي از لحظه چند از بعد و بست را هايش چشم

 !بخوابد نميتوانست ديگر بود پيشش ساعت يك سردرد از وحشتناكتر بار

 انداخت، حمام درون را خودش و كرد باز ميشد وصل حمام به كه را اتاق گوشه رنگ سفيد در

 !كند آرام ميداد آزار را بدنش هاي سلول تمام كه را دردي ميتوانست سرد آب شايد

 دماغش از فشار با خون شدن جاري جز اما ايستاد سرد آب دوش زير و زد كند ار هايش لباس

 !نشد عايدش چيزي هم با

 كه خيسش و بلند موهاي از بود متنفر چقدر لحظه آن و مادآ بيرون دقيقه ده از بعد هميشه مانند

 !ميدادند افزايش را دردش لحظه هر و بودند كرده سنگين را سرش

 و طوسي گشاد بافت پوشيدن از بعد و پيچيد رنگش خاكستري پشمي هكال درون را موهايش

 نشسته كاناپه روي مهديه شد، خارج اتاق از و برداشت را چمدانش رنگش اي سورمه جين شلوار

 !ميگريست آرم آرام و بود

 :غريد مهديه به رو عصبي و كرد رها اش خانه كوچك حال وسط را چمدانش

 !پس؟ كو چمدونت ـ

 صورتش روي از آرام آرام اشكش هاي قطره و بود داشته نگه پايين را سرش همچنان همهدي اما

 .ميريختند حال كف سفيد هاي سراميك روي و ميخوردند سر
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 تكانش تند تند كه حالي در و گرفت محكم را مهديه شانه و برداشت جلو به رو عصبي قدم چند

 :زد داد تقريبا ميداد

 بي جون همين تا كن جمع لباساتو برو پاشو بزني؟ گول منو قطره دو اين با ميتوني كردي فكر ـ

 !نگرفتم ازت هم ارزشتو

 زمين روي كه كرد رها بود شده خيز نيم و مينگريست او به وحشت با حاال كه را مهديه شانه

 را اش گوشي ميرفت اتاقش سمت به ضعف و درد با كه مهديه به توجه بي و برگشت افتاد،

 اعصابش روي كشيد خش خونسرد صداي اين هم باز كه گرفت را يزدان رهشما و برداشت

 !بله ـ

 !باش در دم ـ

 اين بود سرسخت چقدر و امروز بود شده عصبي چقدر كوبيدو ديوار به محكم و كرد قطع را تلفن

 !برنداشت هم خش يك حتي كه تلفن

 شد، خارج اتاق از مشكي كوچك ساك يك با همراه فين فين و افتاده فرو هايي شانه با مهديه

 .كرد حركت خانه در سمت به و گرفت را چمدان دسته او به توجه بي

 باغچه درون را رنگش صورتي آدامس هميشه مانند خزان شدند، خارج نقلي و كوچك پارتمانآ از

 .كرد حركت كوچه ته رنگ مشكي جيپ سمت به و كرد تف خانه درب جلوي كوچك

 را هقش هق و شد همراهش ميكشيد زمين روي را پاهايش كه يحال در سرش پشت هم مهديه

 .كرد خفه نطفه در

 كه خزاني به نسبت كشيد، نخواهد نفس هيچوقت ديگر اينكه به نسبت بود، تفاوت بي خزان اما

 ميكشيد فرياد سرش كه آتريني و ميزد زجه

 نه ديگر كه هايي ريه به نسبت و ميخنديد اش بدبختي به قاه قاه بلند بلند كه قلبي به نسبت

 .ميشد واردشان بعدش كه دردي نه و داشتند عميق نفس

 !نشست جلو هم خودش و داد جاي عقب هاي صندلي در را چمدانش و كرد باز را ماشين در

 .نشست يزدانعقب كننده ذوب نگاه زير و كشيد باال فشار با را خودش هم مهديه
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 را وسايلشان سازمان هاي محافظ كرد، وقفت فروذدگاه توي كرد، حركت و شد روشن ماشين

 !گرفت اوج هواپيما و شدند هواپيما سوار بردند،

 !بود نزديك هدف ميرفت، فقط ميشد، كشيده فقط نميفهميد، را هيچكدام

 در زندگي دفتر آمدند، ها خاطره آخرين بست، را هايش چشم و داد تكيه صندلي به را سرش

 !خاطرات آخرين نشست، تماشايشان به و خواست خودش بود، پايان حال

×××× 

 آرام صندلي روي و شد هواپيما سوار ميكردند، صدا تريك تريك و ميخوردند هم به هايش دندان

 قول به درون را كوچكش ساك ميخواستند او از كه هواپيما هاي مهماندار به توجه بي گرفت،

 دورش خودش از و بود دهچسبان خودش به را آن بگذارد باالسرش هاي گنجه عقبي پيرزن

 .نميكرد

 اختيار بي گرفتند، بليط تركيه براي دوستش كمك با و فروخت را عمه طالهاي تمام ديشب

 .زد قهقهه خنديد،

 !نميدانستند كه آنها نكرد، توجه هم كناري مسافران اخم به

 نهاآ ميدانست، او فقط بخندد، ميتوانمست كه باري آخرين بودند، هايش خنده آخرين اين

 !نميدانستند

 زحمتات كل ي،.ميشنو خدا هاي بشنود، هم او خداست نزديك كه حاال ميخواست خنديد، تر بلند

 ...ميخندم دارم من رفت، باد به

 داره روز هر بشنو حاال ميشم، ملحق شيطان ارتش به گفتم يادته دارم، كارت كن گوش خدا هاي

 !ره مي تر باال مقامم

 داري؟ صدامو خدا هاي

 بينيم نمي همو ديگه چون كن گوش خوب پس

 شكستم بردي بابامو

 شدم له بردي مامانمو

 شدم محو كشتي نيازمو
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 ساختم نو از كرد ولم ادريس

 شدم سنگ رفت ميعادم

 !نبردي ببريم، ميتونستي ميخواستي اگه تو بيام، نداشتم جرات ولي

 پيشت، ميفرستم كشيديو تزحم ساختنشون پاي يكي يكي كه هايي بنده من بعد به اين از پس

 .زوده فعال ديگه، وقت چند ميام خودمم

 هنوز؟ هستي كريم، اوس آهاي

 هاشو بنده همه مهربونه، خيلي خوبه، خيلي خدا ميگفت هميشه مامانم متنفرم، هات بنده همه از

 !داره دوس

 ماز تو ولي داشتم، دوس نيازم و ادريس داشتم، دوس بابامم داشتم، دوس مامانمو منم

 !گرفتيشون

 !باشي داشته دوستشون كه دارم شك هنوزم البته ميگيرم، ازت هاتو بنده منم

 دقيقه چند برخالف همه حاال ريخت، هايش چشم از و شد اشك شد، هق هق شد، درد اش خنده

 .ميكردند تماشايش ترحم با پيش

 خدا آهاي كشيد، فرياد دردل

 .ميگيرم خودم از هم رو تو اما داشتم، دوست خيلي هم تورو من

 دوتاييمون خلوتاي براي ميشه، تنگ سجادم براي دلم بدون، چيزو يه فقط

 كه زماني براي نشستم، آسمون تو كنارت ميكردم فكر و ميخوندم قرآن كه ها موقه اون براي

 براي ميكني، نگام لبخند با داري تو ميكردم فكر و مينداختم دونه دونه فيروزمو تسبيح هاي دونه

 خوشگلمو و گرد مهر كه وقتي براي كردي، بغلم ميكردم فكر ميپوشيدمو نمازمو چادر كه وقتي

 داشتم دوست منم خدايا ميبوسي، منو لپ هم تو ميكردم فكر ميبوسيدمو

 زياد خيلي

 !كردي بد خيلي حقمون، در كردي بد خدا؛
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 هر نياز ت،اس اشك قطرات آخرين اين ميدانست داد، تكيه صندلي به و بست را هايش چشم

 شد خالي تا كرد گريه آنقدر گفت، مي راست ميشي، خالي كن گريه ميگفت ميخورد زمين وقت

 !زندگي از

 نكرد، بغلش پشت از محكم هيچكس نيامد، استقبالش به هيچكس شد پياده هواپيما از وقتي

 .نيوفتاد گريه به ديدنش با هيچكس

 !تنهايي به محكوم بود، تنها دنيا اين در او

 جايي هيچ بود، رفته راه و بود رفته راه بود، زده قدم هدف بي و بود گرفته دست به را كشسا

 .نداشت

 يعني است، كرده سكته بود بند آنها به جانش كه طالهايش نبود از حاال كه بود كرده فكر عمه به

 .است كرده محكوم را كسي چه و است زده فرياد كسي چه سر صبح از

 است؟ زده كتك را كسي چه و است شكسته ربا هزاران را كسي چه

 ميكند؟ چكار دارد؟ حسي چه االن يعني كرد، فكر فرهود به

 موس خاكستري تخت و كمد آن و اش شده گوله هاي پتو براي است؟ نشسته اتاقش در پشت

 ميكند؟ موس

 شده متالشي عمه ثروت كشيدن باال براي هايش تير تمام حتما ميكند، چه اش قواره بد پدر آن

 .اند

 تنهايي؟ به است شده محكوم هم او ميكند، چه تنهايش پنجره

 ميكند؟ فكر او به اتاق خلوت در هم او

 اند؟ زده جوانه باغ درختان

 ميبارد؟ باران آنجا هم امشب

 .پريد عقب قدم چند و شنيد جيغ صداي

 اشك دخت و ميبردند كشان كشان را او و بودند ايستاده دختر يك سر باالي هيكلي مرد دو

 .ميكرد التماس و ميريخت

 :زد فرياد و گذاشت زمين را ساكش افتاد، خودش ياد
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 ميكنين؟ غلطي چه دارين ـ

 را زبانش دو آن بود بـرده ياد از چرا نيست؟ ايران در ديگر كه بود كرده فراموش چرا اما

 نميفهمند؟

 د؟نكر حركتي هيچ چرا نگفت، هيچ گرفتند هم را او دو آن وقتي چرا

 ببرند؟ جهنم به دخترك آن همراه هم را او سازمان هاي مامور گذاشت چرا

 چرا؟

 هيچ هفته به هفته سال سه شد؟ شكنجه سال سه شد؟ بيدار درد با سال سه كه رفت جايي چرا

 .شد اين تا كند جان سال سه نخورد،

 !سعادت آترين شد تا سازمان، شبح شد تا

×××××× 

 آترين آترين؛ ـ

 كه كسي ميدانست، مسوول خزان به نسبت را خودش هميشه كه كسي ميشناخت، را صدايش

 دوست را او هم خزان كه كسي تنها داشت، دوست را خزان كه كسي بود، كنارش در هميشه

 !داشت

 رصد را صورتش بغض و نگراني با كه اش داشتني دوست بيآ چشم به و كرد باز را هايش چشم

 .شد خيره ميكرد

 ميداد لو اش پريده رنگ صورتئ و قرمزش و گرد هاي آبي و بود شده خم نخزا صورت روي

 .را قبلش ساعت چند گريه

 :گفت وار زمزمه و زد گوشش پشت را اش مشكي موهاي

 !نكن خزانم، ـ

 .برخاست صندلي روي از و زد كنار را باران و زد خند زهر

 ! اشتد را انجامش به تصميم اش زندگي در كه بود كاري بهترين اين
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 بلند شاستي دودي هاي شيشه پشت از كه مهديه و يزدان به توجه بي و شد خارج هواپيما از

 قوطي و كرد باز را داشتبورد در وقفه بي و شد باران جگوار سوار ميكردند نگاهش سازمان هاي

 :گفت باران كه برداشت را رنگ سفيد

 !ميكني؟ مصرف لعنتيارو اين هنوزم ـ

 ميكرد نگاه خيره بودند دستش كف كه را قرص چند كه حالي در و داد كانت را سرش حوصله بي

 :د لب

 پنجاه و صد دوز با ـ

 لرزاند را آهني غول آن باران داد صداي و ايستاد وحشتناكي صداي با ماشين

 چي؟ ـ

 :زد لب و انداخت نگاهي خلوت جاده به كالفه

 ميخورم پنجاه و صد دوز با ـ

 دست ميان را صورتش كه زيبايش مشكي مو به و برگردد كرد شوادار باران هق هق صداي

 كند نگاه ميلرزيد هايش شانه و بود كرده پنهان هايش

 !خوبيه خبر اينكه گريه؟ چرا ـ

 :زد فرياد او به رو هق هق با و برداشت را سرش باران

 كوچه اون تو چرا آتريني، چرا كوري؟ چرا نميتونم، تو بدون نميبيني چرا احمق، نميفهمي چرا ـ

 شدي؟ غارم يار چرا شدي، شبح چرا وسط، انداختي خودتو لعنتي

 ميداد تكان محكم را خزان بازوان هايش مشت با و ميگفت اينهارا

 شكستن به تصميم هيچوقت نميشكست، اما بود، همراهش هميشه داشت، بغض هم خزان

 .نداشت

 :زد لب

 اين بي چه قرصا اين با چه نيستم، بيشتر ماه سه تا من بكني، نميتوني كاري هيچ تو باران ـ

 .قرصا

 ....كرد غمگين هم را قديمي آسفالت بلندش هق هق وصداي شد، خم باران كمر
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 ميكنه؟ كارارو اين تو با چرا خدا واقعا خزان؟ چرا چرا، ـ

 نكرده پيدا جوابي هيچ و بود پرسيده خودش از را سوال اين پيش سالها انداخت، زير را سرش

 !دبو

 حمكت توسط دري شدن بسته از بعد نبود قرار رحمتي در هيچ ميشد پيدا هم جوابي اگر چند هر

 .بازشود رويش به

 !تدريجي مرگي بود، مرگ به محكوم او

 :داد تكيه صندلي به را سرش و رفت باال ضرب يه ميزد را دماغ بدشان بوي كه ها قرص

 !حساسه شناسي وقت روي خيلي پير كالغ بيوفتيم، راه ديگه بهتره ـ

 كه آخ و ميشد شنيده هقش هق صداي هم هنوز اما كرد روشن را ماشين باران دقيقه چند از بعد

 .او با ميكرد چه احساسي دخترك اين

 زندگي اين شدن تمام براي ميكرد صبر بايد ديگر كمي فقط كه بود خوشحال خيلي راستش

 ...سگي

 !ميديد را باران كارهاي اين وقتي اما

 .ايستاد مشكي تماما نماي با دريا، كنار درست بزرگ ويالي يك كنار باران بعد دقيقه ندچ

 و انداخت نگاهي كني حس را اش زيبايي و عمت ميتوانستي هم بيرونش از كه بزرگ ويالي به

 !برقي و زرق هاي كالغ اين از امان

 روي روبه و كشيد رونبي رنگش مشكي كوله از را اش نخورده دست معدني آب وبطري شد پياده

 .كند پاك سورتش روي از را اشك آثار آن با تا گرفت باران

 مجبور كه ويال اين صاحب از ميشد تر متنفر قدم هر با و افتاد راه به ويال سمت به جلوتر خودش

 .كند تحمل را او روز يك اش نقشه شدن عملي تا بود

 قدمش هم و رساند او به را خودش هم نبارا كه شد وارد و گفت را رمز كلمه در دم محفظ به

 اش شده زرد و عريان هاي بوته و بودند خشكيده هايش درخت تمام خانه ظاهر خالف بر شد؛

 .هاست كالغ حكومت محل اينجا كه ميفهماندند خواننده به
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 را بهار فصل رسيدن توانست نمي هيچوقت ديگر و ميماند آن در هميشه خزان كه فصلي درست

 .ببيند

 براي برويند، ها گل و بخوانند پرندگان و كنند جيك جيك گنجشكان نبود قرار ديگر چوقتهي

 .....ها كالغ حكومت فصل در ابد حبص به محكوم ميماند، خزان در هميشه

 مانند بود، ايستاده آنها انتظار به گردويش چوب عصاي به داده تكيه دانيل ، شدند خانه ايوان وارد

 بود پير چه اگر كالغ اين و دوخت خزان به را سردش هاي چشم انرسيدنش محض به هميشه

 كرده شكنجه را او سال سه كه بود هماني هم باز و بود ترسناك هم باز و بود خطرناك هم باز اما

 !بود

 انداخت پايين دانيل ترسناك نگاه مقابل در را سرش

 !شدي بزرگ ـ

 در سمت به كه عصايش تق تق صداي هم بعد و شنيد ترسناك پيرمرد آن از كه اي كلمه تنها

 .ميرفت ورودي

 !بود ترسناك هم هنوز ميكرد، ادا اي كلمه چند و پهلو چند را هايش حرف هم هنوز

 براي كه برق و زرق از پر و زيبا ويكتوريايي هاي ويال همان از شد، ويال وارد او پشت آرام آرام

 ..حاال اما نداشتند اهميتي هيچ او

 ميكردند تكرار مدام و ميزدند نيشخند برنزي هاي مجسمه ميزدند، پوزخند همگي هايشان ديوار

 .مرگته وقت

 ...بود ساله سيزده بچه دختر همان اگر

 لحظه چند است، شده راپانزل كه ميكرد فكر برق و زرق و زيبايي همه اين ديدن با مطمئنن

 .ايستاد

 بود؟ شده راپانزل

 بود قاتل اما بود، پولدار بودند، بلند موهايش

 !تعقيب تحت قاتل يك بود، قاتل او اما بود مهربان راپانل

 !ميگفت عمه كه چيزي همان عين درست نشد، چيز هيچ هيچوقت او زد، پوخند
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 به كنجكاوي با كه يزدان و كرده كز مهديه به توجه بي و رفت اي سورمه چرم مبلمان سمت به

 .نشست يزدان روي به رو درست نفره دو مبل وير حرف كم و ساكت باران كنار ميكرد نگاه او

 اما بود كرده پيرش اش بيماري نشست، مجلس صدر نفره تك مبل روي هميشه مانند هم دانيل

 !مرموز نگاه اين از داشت واهمه هعم هنوز خزان، براي بود ترسناك هم هنوز

 مقدمه، بدون كرد، وعشر و داد كنارش شانه چهار محافظ به را عصايش جمع كل به نگاهي از بعد

 :هميشه مثل تعارف، بي

 اگه و مموريه جور يه كه شده پيدا سازمان عليه مدرك يه اينجاييد، چي براي ميدونيد خودتون ـ

 ميشه تموم كارمون بيوفته اينترپول دست

 :داد ادامه جمع به اي كلي نگاه از بعد و كد مكث دقيقه چند

 يه توي رو مموري اون بود برجسته دانشمند يه كه ستهآرا علي اسم به قديمي اعضاي از يكي ـ

 كل ببينه اي ضربه ترين كوچك يا بشه وارد بهش اشتباه رمز يه اگه كه داده قرار محافظ جور

 .بيارين بدست اطالعاتشو شده طور هر و كنيد پيدا رو مموري اون ميخوام ميپره، اطالعاتش

 نبريم؟ بين از اطالعاتشو راچ خوب نداره، سازمان عليه بر اطالعات مگه ـ

 :گفت و كرد يزدان خرج نگاهي نيم دانيل

 اون كه هستن كي سازمان هاي جاسوس كه فهميم نمي ماهيچوقت بپره اطالعات اون اگه ـ

 !دادن قرار راستهآ اختيار در اطالعاتو

 آنها ينهس به دست و بود داده تكيه مبل پشتي به كه دانيل به خيره و كشيد جلو را خودش خزان

 :گفت ميكرد تماشا را

 كنيم؟ شروع كجا از ـ

 بود كرده يخ كنارش در هم باران ميشد، خاكستر و ميسوخت درون از ولي د.بو خونسرد ظاهرش

 نميكرد نگاه چيزي به عسلي به جز به و

 پسرشو وقتي اما هست، آمريكا توي پسرش دست اطالعات ميگه كه هست اطالعات سري يه ـ

 .نكرديم پيدا چيزي خونشم توي و نبود چيز هسيچ كشتيم و مكردي بازجويي
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 رو به ساكت خودش و فرستاد چيزي دنبال به را او محافظش به اشاره با و كرد مكث ثانيه چند

 كشتند؟ را برادرش را، ادريش ادريس، ميشد، خفه داشت خزان اما شد خيره رو به

 داد؟ دست از را برادش ساده مموري يك براي يعني

 عسلي گرد شيشه روي تصويرش نشود؛ رويش به رو عسلي پخش تا زد چنگ را مبل چرم وستهپ

 ...ميشد آور ياد او به را اش درماندگي داشت و بود افتاده

 .ميكرد كجي دهن او به و ميچرخيد و ميچرخيد و ميچرخيد سرش در بار هزار هزاران اسمي

 به را عكسي و برگشت بود بسته شسر باالي اسبي دم را موهايش كه پوست سياه محافظ

 :گرفت سر از را زدن حرف دوباره برميگرداند را عكس كه همانطور هم دانيل داد؛ دانيل دست

 ميكنه، زندگي تركيه اطراف مجهز ويالي يه توي كه اس آراسته خانواده بازمانده تنها پسر اين ـ

 .ببرين بين از افرادشو كل و كنين پيدا رو مموري اينه شما ماموريت اونه، دست شك بدون مموري

 مانند هم باز دانيل كه دادند تكان سر و كردند دانيل دستان در عكس به اجمالي نگاهي همه

 !رفت اتاقش به و گرفت محافظ آن از را عصايش حرفي كوچكترين بدون هميشه

 حسش بي تن هم خزان شد، خارج خانه از بقيه به توجه بدون و برخاست جايش از آرام باران

 !بميرد اش تنهايي در تا رفت دوم طبقه به و كرد بلند مبل روي از را

 مشكي چشم عينكي پسرك بست، را هايش چشم و كرد رها چوبي نفره دو تخت وي را خودش

 ...شد ظاهر

 .ميكرد جا به جا هايش چشم روي را زيبايش مسطتيلي عينك و بود شده خيره متني به دقت با

 را دهانش تمام خونش طعم و شد له هم باز اما بود بازگشته بغضش رد،ك باز را هايش چشم

 .كرد گس

 .ميشدند ظاهر هايش چشم كنار ديوار به چسبيده سفيد هاي كاغذ مدام

 نميكردند، خوابش ديگر ها قرص شد، خيره ديوار به و كوبيد تخت به مرتبه چندين را سرش

 نميداد جواب چيزي ديگر

 :شد واك مغزش در دكترش صداي

 !بشي فلج ممكنه نشي عمل ديگه هفته يه تا اگه كردي؟ چيكار ـ
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 روي هوش بي حرفش اين با خان ميكرد فكر زد، نيشخند سمج و خرفت پير آن آوري ياد با

 !بشود راحت بود قرار خره باال است، داده او به را خبر بهترين نميدانست اما افتد مي دستش

 !بخشند ـذت*لـ چقدر بارها آخرين اين و خوابيد، ارب آخرين براي و بست را هايش چشم

 االن به تا ديشب از ميكرد، فكر آترين جديد رفتار به مبهوت و بود نشسته اتاقش درون يزدان

 مي هم اتفاق اين اگر و است رفته لو كه كند فكر ميشد باعث كه بود شده اي گونه به رفتارش

 ها ماه از بعد و نبيند را عزيزش پناه سال سه او بود دهش باعث ديوانه دختر اين نبود، بعيد افتاد

 .شود رو به رو او با دانيل و آنتوان اعتماد جلب و

 نام سياه سايه را او و ميكردند دنبال را وحشتناكش هاي قتل ها رسانه سالها كه رواني قاتلي

 .ميترسيدند او از كالغ بزرگ سازمان اعضاي ترين پايه بلند حتي كه دختري بودند، نهاده

 سرد، ميخواند، را مغزش انتهاي تا ميكرد احساس ميشد خيره هايش چشم به او كه اوقات گاهي

 .....ترسناك مغرور،

 .نشست اتاق گوشه كاناپه روي و برد فرو موهايش ميان را دستش

 اين شود، نابود درون از و ببيند را همسرش و دوستش بهترين مرگ بود شده باعث دختر اين

 هاي هكر از يكي هم حاال و بود كشته آسانسور درون را كارشان تازه همكاران از يكي دختر

 ......بود آورده تركيه به خود همراه و بود انداخته دم به را اداره باهوش

 بود؟ كه دختر اين بفهماند؟ او به را چيزي چه ميخواست

 گرفتار او كه زماني درست پيش، لسا چند به كرد سفر اراده بي و داد تكان بار چند ا سرش كالفه

 ...ديد را پناهش و شد پرونده اين

××××× 

 فرط از را سرش و كرد نگاه بود شده خيره شده تكه تكه جنازه به افروخته بر كه سرهنگ به

 .انداخت پايين شرمندگي

 هيچكس و ميشد تكرار بازهم و هم باز و هم باز اما نشود تكرار افتضاح هاي قتل اين ديگر بود قار

 كند پيدا اي حرفه قاتل اين از اثري هيچ نميتوانست



 

 

154 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 پيدا رواني اين از كوچيك رد يه نميتونين يني اي؟ چيكاره اينجا االن تو دقيقا بگو من به سهيلي ـ

 سر رو ميريزن دلياشونو و دق همشونم و ميارن فشار پاال مسووالي به دارن جا همه از كنين؟

 !من

 جنازه روي را رنگ سفيد ملحفه كه اي پريده رنگ سرباز به خيره و تانداخ تر پايين را سرش

 داد جواب انداخت مي

 تقريبا پروندمون واقع در زاره؛ نمي جا ردي هيچ و ايه حرفه العاده فوق قاتل كنين باور سرهنگ ـ

 !خاليه اطالعات از

 خارج دهانش از را كلمات تند تند و بود شده سرخ ميشد عصباني كه هميشه مانند سرهنگ

 :ميزد حدس را بقيه و ميفهميد را آنها از بخشي فقط يدان كه طوري به ميكرد،

 شد؟ چي داشتين كه شاهدي اون پس ـ

 و انداخت نگاهي بود سيمان و بلوك و آجر از پر كه بند نيم و ساز نيم ساختمان به متفكر يزدان

 :گفت

 !بود زده دار خودشو دادگاه از قبل ساعت يه ـ

 جنازه سر باالي كه سربازي شد باعث ميد كبودي به صورتش رنگ ديگر كه سرهنگ ادد صداي

 بپرد جايش از بود ايستاده

 !ها تو؟ اون ميكردين غلطي چه بودين؟ چيكاره اونجا شما پس ـ

 سيماني اتاقك از ميزد باد را خودش دارش لبه كاله با كه حالي در سرهنگ كه نگفت هيچ يزدان

 .كوبيد سرش پشت محكم را بند نيم يآهن در و شد خارج

 بود خطي خط هم خودش اعصاب

 دستشان در هيچ تقريبا آنها و داشتند ادامه وحشتناك اي زنجيره هاي قتل اين كه بود ماه چند

 ...اطالعات نظر از خالي و جنازه نظر از پيمان و پر اي پرونده نبود،

 خفه اتاقك از غيض با فرستاد، يرونب فشار با را نفسش و كرد فرو موهايش درون را دستش

 .شد خارج كننده

 .بود افتاده امجدي خانم دست روي بيهوش تقريبا و بود نشسته جوب كنار زن مامورين از يكي
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 گوري كدام نبود معلوم هم باز مسيح و بودند كرده دير قانوني پزشكي هاي دكتر هم طرفي از

 خفه دارد فرمش لباس ميكرد احساس و دبو ايستاده خاكي محوطه وسط هدف بي است، رفته

 .ميكند اش

 بودند شكسته او سر ها كوزه كاسه همه نبود، مسيح ميداد، دستش كار داشت لعنتي پرونده اين

 .بود نيامده قانوني پزشكي دكتر و

 خانم ـل*بغـ توي پليس مامور همان ديد كه برگشت چپ سمت به شنيد كه بلندي جيغ صداي با

 موهاي سخاوتمندانه و رفته كنار رنگش مشكي مغنعه روي از چادرش و ستا افتاده امجدي

 .است گذاشته نمايش به را رنگش خرمايي

 كوچكترين با كه پا و دست بي زن هاي پليس اين از بود متنفر چقدر برگشت، و كشيد پوفي

 !بودند ولو آن و اين دست روي اتفاقي

 در كرد؛ صدا ميكرد تماشا ميپاشيد آب دختر به هك فرنوش به و بود زده تكيه كناري كه را علي

 !كند خوب را حالش توانست نمي پسر اين جز هيچكس شرايط اين

 :گفت خندان و آمد او سمت به آرام آرام خودش خاص ژست همان با علي

 خورده؟ ما كوچه به گذرت بزرگ سهيلي جناب شده چي باز ـ

 بگيرد ديده نا را علي كنايه كرد سعي

 !نيست پيداش رفت سرقت پرونده اون براي كه ديشب از كجاست، مسيح نينميدو ـ

 كرد آرامي خنده علي

 !كه ميشناسيش بازياش، خنگ دنبال وري يه رفته حتما ـ

 شده بيهوش دخترك به آرام و كشيد اش برگشته بخت موهاي ميان بار هزارمين براي را دستش

 :كرد اشاره

 !نداشت ننر مورايما اين از كه ما اداره كيه؟ اين ـ

 :گفت وار زمزمه و كرد دخترك خرج ترحم از پر نگاهي نيم علي

 باالي ميرسه نفر اولين بيچاره جناييه دايره برجسته ماموراي از يكي مهرزاده پناه سرگرد اين ـ

 !بده خيلي حالش همين براي بوده، داداشش جنازه قضا از و جنازه سر
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 .بود كرده بيجا ضاوتق هم باز كشيد، هم در را هايش اخم

 !جونم علي و بزرگه داداش آقاتي سالم ـ

 پناه به ذوق با و بود وايستاده آنها كنار درست كه سرحال مسيح سمت به وحشتناك اخم همان با

 زد او به محكم گردني پس يك بگويد چيزي او اينكه از قبل و برگشت ميكرد نگاه شده بيهوش

 !شد رتابپ جلو به قدم چند و شد خم سرش كه

 بودي؟ گوري كدوم حاال تا ـ

 يزدان جدي صورت ديدن با اما بپراند مزه هم باز كه كرد بلند را سرش كنان اوخ و آخ مسيح

 :زد لب و انداخت پايين را سرش

 !كردن پيدا چيزايي يه گويا اداره، برم گفت سرهنگ ـ

 !رفتگ فرا را وجودش كل شعف و شور و شدند باز هايش اخم ثانيه صدم در

 ؟...چي ـ

---- 

 چي؟ ـ

 :گفت و برداشضت ميز روي از چاييشو از پر چيني ليوان تفاوت بي همونطور سرهنگ

 !بشين سياه كالغ سازمان وارد بايد مسيح و تو كه شو آماده ـ

 را اعصابش بيشتر جيرش جير صداي كه شد جا جابه كمي سرهنگ اتاق قديمي صندلي روي

 :ريخت بهم

 يه وارد و كنم ول زندگيمو و خونه كه تونم نمي كردم، ازدواج كه هفتس يك تازه من سرهنگ ـ

 !ديوونگيه اين بشم، اي حرفه خالف باند

 در و فرستاد چپش لپ سمت به را دهانش درون قند او به نسبت خيان بي همچنان سرهنگ

 :گفت حالت همان

 با زدن چونه جاي به پس ريندا بليط هم فردا بكنم، نميتونم كاري هيچ من و باالس از دستور ـ

 !كن راضي زنتو تر سريع هرچي برو پاشو من
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 سبز پرونده مطالعه مشغول نيست اتاقش دون كسي انگار كه طوري به عادي خيلي هم بعد و

 !شد رويش به رو رنگ

×××× 

 او و سال سه اين گذشت زود چقدر شد، خيره بيرون به و پريد جايش از برق و رعد صداي با

 !ميگريست بهار ابر مانند فرودگاه در وداع زمان در كه را پناهش از دوري كرد ملتح چطور

 را كالغها جديد توتعه بايد سريعتر چه هر افتاد، راه به اتاق حمام سمت به و شد بلند جايش از

 .ميداد گزارش بقيه و هنگ سر به

 كه انگار كرد،مي آزادي احساس يكجور دوخت، چشم اطرافش به و پريد خواب از وحشت با

 !بود شدن نابود حال در هم جسمش

 !ميكرد نگاه او به ناشدني وصف غمي با و بود ايستاده سرش باالي باران

 .....بود خط آخر اين خب،

 ...دختر اين زد، زل باران هاي چشم به و شد بلند تخت روي از

 خودش وقفه بي انبا و كرد باز را دستهايش فقط بگويد، دختر اين وصف در توانست نمي هيچ

 ....داد ادامه اش گريه به و انداخت خزان ـوش*آغـ درون را

 بميرد، و شود منجمد هم خودش تا ميماند زده يخ ـوش*آغـ اين در ابد تا ميدادند اجازه او به اگر

 ...خزانش كنار در

 .شدند جدا هم از باران سر با تاييد و خزان پلك يك با فقط و شد جدا خزان از دقيقه چند از بعد

 تعويض تا دقيقه بيست انداخت، تاريك راهروي طرف دو به نگاهي و شد خارج اتاق از باران

 ....داشتند وقت ها دوربين شدن فعال و ها نگهبان

 بود كشيده رنج و درد سالها شد، يزدان اتاق وارد سريع خيلي و گذراند را باريك راهروي آرام

 !بودند تر راحت هم خوردن آب از ايشب تقيبا كارها اين و كار اين براي

 را كوچكي تلفن سريع خيلي و برداشت را يزدان چرم كاپشن و رفت اتاق گوشه كاناپه سمت به

 از وقتي و انداخت اطراف به اجمالي نگاهي برداشت، را بودند شده پنهان كت هاي خز ميان كه

 :كرد ارسال گوشي درون رهشما تنها به مضمون اين با پيامكي شد مطمئن يزدان بودن خواب
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 !برسونيد خودتونو سريعتر چه هر قرمزه وضعيت ـ

 خارج اتاق از سرعت به و گذاشت عسلي كنار را تلفن شد، مطمئن پيامك شدن ارسال از وقتي

 !اش نقشه اجراي براي بود خزان نوبت حال و كرد عمل سريع باد مانند شد،

 شد مطمئن هايشان خشاب بودن پر از وقتي و كرد خارج اش كوله از را رنگش مشكي هاي كلت

 .شد خارج اتاق از آرامي به و گذاشت جينش شلوار درون را آنها از يكي

 .پريد اتاق داخل و كرد باز را دانيل اتاق رنگ سياه در و گذراند سريع خيلي را راهرو

 :زد داد تقريبا و گرفت نشانه دانيل پيشاني سمت به را اش اصلحه

 پير كالغ ـ

 تاج به را خودش زده وحشت رويش به رو درست خزان ديدن با و پريد خواب از سراسيمه دانيل

 چسباند تختش

 ميكني؟ چيكار اينجا تو....تو آترين،..آ ـ

 زد پوزخند

 !آراسته علي دختر پير، كالغ ام آراسته خزان من هه، آترين؟ ـ

 ميلرزيد تنش تمام وحشت از و بودند شده گرد دانيل چشمان

 برديم بين از رو آراسته خانواده تمام ما نداره، امكان ـ

 كوبيد سرش پشت ديوار به و كرد مشت را دستش

 و پايين انداختين بودم پشت روي از مامانمو كردين، اعدامش و دوختين پاپوش بابام واسه ـ

 !بود قلبي ايست گفتين و كردين خور چيز خواهرمو دادين، جلوش خودكشي

 و ها محافظ بيداد و داد صداي به اضطراب با كه دانيل شده گرد چشمان به و رفت جلو قدم چند

 شد خيره ميداد گوش پليس هاي آژير

 پير كالغ بود آستينت توي مار رفت، يادتون منو اما گرفتين، ازم داداشمو ـ

 زد قهقهه و كرد خم عقب به را سرش

 پليساي اون دست ميخواستي كه مموري اون نفهميدي، اما زدم دور سازمانتو و تو سال همه اينـ 

 پايينه
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 كرد گرد را هايش چشم و زد داري صدا نيشخند

 بدبخت نفوذين سازمانت افراد نصف خرفت، پير نيستي هيچي ديگه االن تو ـ

 چند هر و بود شده خيره خزان به ترس با فقط بخورد، تكان جايش از نميتوانست ترس از دانيل

 .ميشدند بسته دوباره وايي“آ هيچ بدون و ميشدند باز هايش لب يكبار لحظه

 !است پرواز حال در هوا درون كه است حبابي كه ميكرد احساس بود، شده ديوانه خزان

 اين طول در كه بود انتقامي فكر لحظه آن در فكرش تنها و ديد نمي اطرافش در را حركتي هيچ

 !بود كرده تبديل خاكستر به و بود سوزانده را او بار هزار روزي ماه يك

 كشيد داد و كرد تنظيم دانيل پيشاني وسط را اصلحه

 كالغ ـ

 زد فرياد و چكاند را ماشه

 پر ـ

 پهلو به جانش بي جسم و شد پاشيده تختش طاليي تاج روي دانيل خون ثانيه چند از كمتر در

 ...افتاد تخت روي

 درون حاال پليس هاي امورم بست، را هايش چشم و كرد تنظيم خودش شقيقه روي را اصلحه سر

 بودند ها راهرو

 زد داد

 كالغ ـ

 :زد فرياد ؛ پيچيد هايش گوش درون باران بلند جيغ هم بعد و يزدان فرياد صداي

 !پر ـ

 !رفت فرو تايكي درون اش زندگي مانند جا همه و

****** 

 !تمومه وقتت ديگه، بسه خب خيلي ـ

 گذاشت ها اغذك روي را خودكار آرام و شد خيه چادري زن به

 !شد خالصه ساعت چند در اش زندگي كل
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 !انگيز رقت چه هه

 :زد لب رفته تحليل صدايي با و شد بلند صندلي روي از

 افروز باران سرگرد افروز، باران به بدين هارو برگه اون ـ

 رنگ كرم و بلند چادري و سفيد باند اليه چند با شده مچاله حجم اين به پوزخند از پر نگاهي زن

 :زد پوزخند و شد خيره

 !جنايتكار مردنته وقت ديگه حاال ـ

 ميبردند اش زندگي اتفاق ترين زيبا سمت به را او داشتند نداشت، زدن حرف توان نگفت، هيچ

 بود؟ ناراحت اينقدر چرا اما

 !برگرداند؟ را تفنگ لوله و كند اصابت سرش به گلوله نگذاشت باران چرا

 نبود؟ هم االن و نيامد يگرد دادگاه از بعد باران چرا

 !مرگ ـوش*آغـ به بود نزديك عجيب و ميكشيد خودش دنبال به را گشادش هاي دمپايي

 !ميشد تمام داشت خب انداخت، گردنش دور را طناب مهرزاد سرگرد و رفت پايه چهار روي

 يچلفت پا و دست و احمق پسرت آن مسيح انداخت، بودند اتاق درون كه نفري چند به نگاهي

 !بودند اش خيره نفرت با هردو كه همسرش و يزدان بود، خيره او به مفلوك موجود يك مانند حاال

 آمد؟ نمي غارش يار چرا و بود كشته را آنها كه پليسي چند خانواده و

 !نبود؟ دوستانه نگاه يك چرا

 گريست؟ نمي زار زار برايش هيچكس پدرش مانند چرا

 نداشت؟ شكستن قصد هم باز چرا گلويش درون بغض

 !شد برداشته پايش زير از پايه چهار كي شد، خوانده حكم كي نميدانست

 !نبود باران و ميزد پا و دست اكسيژن جرعه يك نبود،براي غارش يار اما

 هم غارش يار باالخره انداخت؛ اتاق درون را خودش باران كه بود شده دردوخته به چشمانش

 .بخوابد ميتوانست حاال او و آمد

 !آرام و احتر

 شد سرازير چشمش گوشه از سمجي اشك قطره و شد بسته آرام هايش چشم
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 !كرد گريه خزان

. 

. 

. 

. 

1399/9/9 
Ailar_A2 

 

 

*** 

  اثر اين خلق براي نويسنده از تشكر با

 .است شده منتشر دانلود نگاه سايت در و امده در تحرير رشته به دانلود نگاه انجمن در رمان اين

 
 
 

 
 

 نگارش:منبع 
 

 ارتباط با نويسنده:

 
 
 
 

https://negahdll3.ir/threads/314159/
https://negahdll3.ir/members/99190/


 

 

162 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.negahdl.com/
http://forum.negahdl.com/
https://t.me/negahdl
https://www.instagram.com/negahdl_com/
https://plus.google.com/u/0/+negahdlcom


 

 
 


