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 خالصه :

 

 

 این به رسیدن برای هاستمدت که مرد دو، متفاوت کامال مرد دو. میشه آغاز خالفکارها میان در مرد دو نفوذ از ماجرا

 زندگی یک پدرش از که دختری. کنهمی عوض رو مسیر پروانه جنس از دختری، دختر یک حضور اما؛ کردند تالش روز

 نیاز اون در که زندگی نه و باشه زندانی رقبا و دشمنان ترس از باید که زندگی نه، ثروت و پول نه؛ خوادمی شاد و آروم

 !عقرب جنس از محافظی هم اون، باشه داشته محافظ به

 .است رمان این هایخواننده انتظار در آلودی رمز البته و مهیج و زیبا داستان
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 قلب از شست باید»

 .است عشق و آرزو از نشان چهآن هر

 شوند رحمبی قدرآن دستانت بگذار

 .بدرند بتوانند تا

 شد سنگ باید گاهی

 ناپذیر نفوذ و محکم

 آموختم زمانه از چون

 ...«را رحم دل دردمی، رحمبی

 

 ناش داشتم که میشد ربع یه به نزدیک. ریختمی سرامیک کف روی و خوردمی سر هامشونه روی از عرق قطرات

 سرامیک روی رو خودم و رفتم دیگه شنای یه. بود من کار این صبح روز هر. بود شده عرق خیس موهام. رفتممی

 .کردمی القا بهم رو خوبی حس خنکی این، کردم رها خونه خنک

 :گفتمی که آوردم خاطر به رو سعید حرفای و کردم نگاه سقف به
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 و شده اندازه از بیش خالفش. ببره هم با جا یه رو تو و من کاش ای! ترسیده حسابی. میشه جور داره کم کم-

. ردمک صحبت تمنا با دیشب. ترمیشهسخت خیلی هم ما کار طوریاین، تراشیده دشمن خودش واسه حسابی

 !سالیک؟ ندیدمش وقته چند دونیمی. گریه زیر زد حرفام از بعد

 .فترنمی کتش تو حساب حرف ولی؛ کردممی منصرف اومدن از رو سعید باید. گذاشتم هم روی کوتاه رو چشمام

 سمت مرفت و انداختم دوشم روی رو سفید یحوله. بگیرم دوش یه تا باال ی طبقه رفتم و شدم بلند جام از سریع

 کهنای تا کردم شروع هامشونه از. نمونه تنم روی عرق از اثری ترینکوچک تا بکشم کیسه داشتم عادت، حموم

 کسی. بود جمشید سیاه عقربِ گروه به مربوط که خالکوبی! سیاه عقرب دم به نهایت در و کمرم وسط به رسیدم

 .فروخت عطار به رو سعید و من که

 کار توی اومدکهنمی بهش اصال و بود اخالق خوش خیلی که مسن مرد یه. بود مواد چیایازقاچاق یکی عطار

 از حفاظت برای اون. بود مخدر مواد قاچاق هم خالفش تنها بودو اییحرفه زنآبی زیر ناکس ولی؛ باشه خالف

 .بودیم جزوشون هم سعید و من که خرید جمشید از بادیگارد تا چند خودش

. دمکر نگاه بود وصل کوچیکم اتاق دیوار روی که ایساده ساعت به. بیرون زدم پیچ حوله و بستم رو آب شیر

 . بود دقیقه چهار و پنجاه و شش ساعت

 یککوچ یآیینه توی امچهره به. پوشیدم رو مشکیم مخصوص شلوار کت و کردم خشک رو موهام سریع حوله با

 یدسع و بود رفته هم تو خشن که ابروهایی اون با مخصوصا، بود گانگسترا عین امچهره. شدم خیره دیوار روی

 :گفتمی بازی مسخره و خنده با همیشه

 !حلقم توی وحشیت و دارطاق ابروهای-

 یه اشواسه. کردممی جمعش باید من و انداختمی راه دعوا اوقات اکثر و کردمی قدقد و میزد غر خیلی سعید

 !نداشت رو من دور پلکیدن جرئت کسی چون؛ بودم کلفت پارتی جور
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. کردممی چک رو اوضاع باید پس؛ ویال رسیدنمی هشت ساعت بادیگاردهاش و عطار. اومدم پایین هاپله از

 :دادم قرار خطاب رو کریم و کردم جیب توی رو چپم دست، کردم روشن رو سیمبی

 .بدی گزارش باید، داخل بیا کریم-

 :داد جواب بالفاصله

 !رییس چشم-

 .وایستادم جلوش همیشه مثل استوار و محکم. ورودی دم کنار رسوند رو خودش دقیقه یه تو

 ؟خب-

 هم دوربینا! ههمیش مثل؛ اصلی حیاط تو هاشونسگ با نفر پنج و پشتی حیاط تو نفر پنج. رییس طبیعیه چی همه-

 .نکردن ضبط مشکوکی مورد

 .پستت سر برو، خوبه-

 !چشم-

 مه جااین ظاهرا. بودن صبحانه تدارک مشغول زن آشپز دو هر. ایستادم اشپزخونه کنار رفتم رفتنش از بعد

 .نداشت مشکلی

 :گفت و زد زنگ سعید ربع و هشت

 .ویالییم نزدیک ما رییس-

 و سریع هایقدم با. پیچیدن حیاط تو ماشین دو هر در شدن باز با! شه جمع حواسا دونگ شیش یعنی این

 .ایستادم عطار ماشین کنار محکم
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 هن میک. شد پیاده خوردنمی سنش به اصال که سفیدی پا سرتا تیپ با. شد پیدا عطار موی سرِکم و شد باز در

 .زد لبخند بهم و کرد هن

 !قربان اومدین خوش خیلی-

 :گفت دارشخش صدای با و انداخت من به آمیزی تحسین نگاه

 !آفرین، استوار و قدرت پر همیشه مثل -

 هب تظاهر من ولی؛ بیام چشش به تا فیلمه و تظاهر کارام تموم کردمی فکر البد؛ کردمنمی ذوق تعریفاش از

 !هه؟ عطار؟ کی واسه اونم. نبود مهم برام چون؛ کردمنمی چیزی

 و زد آوری چندش لبخند بهم اشکیلویی یه آدامس اون با و شد پیاده هم مزخرفش یمعشوقه و شد رد کنارم از

 .شد داخل و افتاد راه گورش لب عشق دنبال

 به اشتد باز که خورد سعید به چشمم. بودن نفر چهار نزدیک که شدن پیاده پشتی ماشین از هم محافظا یبقیه

 :میزد غر اشدستی بغل

 ؟میشم پیاده دارم بینینمی مگه؟ بریدی ترمز؟! یابو چته هوی-

 گهدی پشتشم من دیدمی وقتی ولی؛ بکنه رو سرش داشت دوست. انداخت بهش غضبناکی نگاه هم شاهین

 !اومدنمی در هم جیکش

 :گفت و وایستاد کنارم و زد پهنی لبخند. اومد سمتم نامرتبش شلوار و کت با سعید

 !بود شده تنگ برات دلم؟ رییس طوریچه-

 ؟بیای کنار هابچه با آدم مثل تونینمی تو-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر pari3017  | عقرب و پروانه  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 8 

 هل ابوی عین اونم میشم پیاده آدم مثل دارم! اونه تقصیر، شناسیمی رو شاهین که تو! شو خیالبی سعید جون-

 !میده

 .دیگه نزن نق قدراین و تو برو، خب خیل-

 :کردمی غرغر خودش با تو رفتمی داشت که طورهمین و خوابید بادش

 !قشنگ ابرو، نکرده ذوق هم بار یه عمرش تو! میشه تنگ کی واسه موندل باش رو ما-

 :زدم داد

 !سعید-

 :گفت و گرفت رو ترسوها ژست و برگشت سمتم به سریع

 .میرم دارم! کردم غلط بابا، کردم غلط-

 :گفتم راننده به رو و کردم پوفی، رفت داخل

 .پشتی حیاط ببر رو ماشینا-

 .چشم-

 نداختها دورگردنش رو دستش و بود نشسته اشمعشوقه، ناتاشا کنار اشگنده شکم اون با عطار. داخل رفتم منم

 هیچ. بشینم کنارش یدونفره مبل روی کرد اشاره و انداخت بهم نگاهی عطار! بود آوریچندش یصحنه. بود

 سوالی نبودم کنجکاو چون؛ شدم خیره بهش و نشستم حال این با. نداشتم حرفاش شنیدن برای ایعالقه

 رانشنگ خیلی! مشکالتش و گفت کیومرث از. زدن حرف به کرد شروع و رفت در دهنش چفت کهاین تا نپرسیدم

 .بودن صمیمی دوست تا دو مثل اونا، بود
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 :تنگف پرت و چرت به کرد شروع بعد. کرد ایجاد بلندی نسبتا صدای که زد رونش به رو دستش و کشید آهی

 !حریص، حریصه! نکرد گوش، نچرخ فرخ پای گفتم دفعه صد! کیومرث، کیومرث هی -

 :گفت دهنش توی کفش لنگ اون با ناتاشا. خوردمی حرص بدجور

 .باش خودت تفریح و سالمتی فکر به جاش به! بده برات. نخور حرص قدراین جون عطار، عزیزم-

 .میشد خر سریعا عزیزم یه با. کرد نوازشش کمی و کرد فرو ناتاشا موهای الی رو دستش و زد پوزخندی عطار

 رارق کاراشون این تاثیر تحت اومدنمی خوشم هیچ چون؛ برسن بازیاشون چندش به اونا تا شم بلند خواستم

 سر روی لحظه همون داشتم دوست. انداختم بهشون نگاهی چشم یگوشه از چندش با. بدم وا و بگیرم

 .بیارم باال هردوتاشون

 . نشستم دوباره عطار صدای با که شم بلند خواستم و گذاشتم مبل روی رو دستم

 ؟سهراب-

 صدا سهراب رو من بازم ولی؛ صالحه اسمم دونهمی خوبه! داشت عطار که بود گندی هایازعادت یکی این

 .زنهمی

 .قربان بله-

 .شد دقیق صورتم توی و شد متمایل سمتم به عطار

 ؟بودی زنی هیچ با حاال تا تو-

 :گفتم خودشبی سوالِ جواب در جدی و خشک

 !قربان نه-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر pari3017  | عقرب و پروانه  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 10 

 .کشیدم هم توی رو اخمم. کشیدمی و گرفتمی لباش با رو موهاش از قسمت یه عشوه با ناتاشا

 بامش بخوای اگه! باش خوش یکم؟ هستی بخاربی و جدی و خشک قدراین که سالته چند مگه! مشخصه ازت-

 .بیاره سرحالت یکم تا اتاقت فرستممی رو ناتاشا

 باید لیو؛ اومد دستش کار حساب که کردم ناتاشا یگرانه عشوه لبخند به تیزی نگاه. بیارم باال بود الزم دیگه

 :گفتم کمرنگم پوزخند با عطار به رو. نیاد خرکی یعشوه من واسه دیگه تا گرفتممی رو حالش

 !قربان شما یاجازه با البته؛ نمیاد بدم-

 ارب چند عطار. بودن ندیده رو من یشرورانه روی این حاال تا، داشتن هم حق. شدن شوکه حسابی ناتاشا و عطار

 :گفت و زد پلک

 !ناقالیی خیلی، پسر کردی امزده شگفت! تو مال امشب یه، پسر باشه-

 پا یدفهممی رو اشمعنی اگه که زدم بهش پوزخند یه! بود شکفته گلش از گل انگار هم ناتاشا، خنده زیر زد بعد

 .انداختمی زحمت به رو من این و بود کودن که حیف. ذاشتمی فرار به

 اما؛ بودم رفتهروگ نفره دو مبل بیشتر نصف کهاین با. نشست من کنار اومد عشوه با و شد بلند عطار کنار از ناتاشا

 .کرد جا کنارم زور به رو خودش و اومد

 امهضعف نقطه ترینقوی از یکی شاید؛ آورد درد به رو سرم کم کم و کردمی مخفه داشت شیرینش عطر بوی

 .نکن موناحاطه هامگس که بود االنا! بود هم مزخرفی و شیرین عطر چه المصب. بود عطر بوییدن از بعد درد سر

 نگاهش خنثی. چسبوند بهم رو خودش و کرد حلقه بازوم دور رو دستش جوییدمی آدامس که طورهمون ناتاشا

 :گفت دماغیش تو صدای با. نبود کن ول اما؛ ترسیدمی کمی کهاین با. کردم

 !شما اختیار در هم شب یه، نداره عیب! جون سهراب دادی نشون رو واقعیت ذات باالخره-
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 مایچش و نمدار موهای با سعید دیدم. انداختم چپ سمت به رو نگاهم زمین روی کفشی شدن کشیده صدای با

 خوشی دل و دادمی گیر بهش خیلی عطار چون؛ بره که فهموندم بهش چشم با. کنهمی نگاه رو من شده گرد

 خدا رو کرده فکر چی خودش پیش حاال. رفت بیرون سریع و گرفت ما از چشم و اومد خودش به. نداشت ازش

 .پاشدم و کشیدم بیرون ناتاشا دستای بین از رو بازوم! داند

 .پستم سر برم من که ندارید فرمایشی اگر -

 :گفت و زد کمرنگی لبخند عطار

 .بری تونیمی-

 .کردممی حس رو سعید خاص بوی. ایستادم، رفتم حیاط سمت به و کردم ترک رو مسخره جو اون معطلیبی

 به ریعس اما؛ بود پایین سرش رفتم دیوار رفتگی فرو سمت به و کردم پوفی. منه منتظره دیوار یگوشه حتما

 .کنه خالی رو خودش تا زدم زل بهش، سمتم اومد تردید با. دید رو من و اومد خودش

 ه خدا هب...که خوایمی راستی راستی نگو. شنیدم رو حرفاتون باال یطبقه؟ کنیمی چیکار حسابی مرد! یاشا-

 .نمیاد بهت کنممی فکر رچی

 !زنهمی زر فردا تا نگیرم رو جلوش اگه

 !نه، ستکلمه یه هم جوابت! صالحم جااین من، نکن صدا یاشا رو من گفتم بار صد! سعید بگیر دهن به زبون-

 :گفت آروم و کشید آسودگی سر از نفسی سعید

 وت جای من! ختی*ل انگار که کردمی نگاهت طوری، زن بهم حال یزنیکه! رفتی دست از گفتم لحظه یه خدا به-

 ...واقعا خوایمی امشب حاال. کشیدم خجالت

 :گفت و اومد کش خنده به لباش. فهمیدمی رو معناش خوب سعید که بود پوزخند یه جوابم
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 !امشب آش بشه آشی چه! هه-

! وجهت جلب از دور به و طبیعی خیلی. زدیم قدم هم با و هاباغچه کنار کشوندمش خودم دنبال و گرفتم رو بازوش

 :کردم زمزمه محسوس

 !بگو کیومرث از؟ شد دستگیرت چی-

 به هک گلی دست از انگار. کنه غالب بهش رو اشمحموله تهدید با کهاینه پی سخت فرخ فهمیدم که جایی تا-

 !شده ناراحت خیلی زده آب

 !بگو بشه انجام قراره که کارایی از. ونمدمی خودم که رو اینا کودن-

 .فرستهب براش رو اطمینانش قابل بادیگاردای از تا چند عطار قراره فقط؛ نفهمیدم بابت این از زیادی چیز...خب -

 .انداختم نگاهی اطراف به

 .پستت سر برو تو! خب خیل-

 شنجمت رو اعصابم هم لعنتی داغ آفتاب این. کشیدم کوتاهم ریش ته به دستی کالفه. رفت و داد تکون سری

 ! کردمی

 .بود فرصت بهترین این، فرستادممی جااون به رو سعید و خودم باید شده هرطور

 تروقش و ترق صدای و کردم راست و چپ رو گردنم کمی. رفتم اتاقم سمت به و کردم چک رو محافظا شب

! هه. ردمک حس لوزالمعده تا رو عطرش بوی، شدم متوقف قوی خیلی و شیرین عطر استشمام با در کنار. شد بلند

 .اتاقم به رسیده من از زودتر که داشته ایعجله چه ببین

 و بود نشسته بنفشش ربدوشامبر با تخت روی. کردم باز رو اتاق در و دادم فشار هم روی حرص از رو چشمام

 .کردمی نگاه من به معناداری لبخند با و سینه به دست
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 .بستم رو در! خاریدمی تنش ظاهرا

 شش با قدرچه. کردم نگاهش حرکتی و حرف هیچبی در کنار جاهمون. شد بلند جاش از و زد نماییدندون لبخند

 کاری هر مادرش نجات واسه بود حاضر که نبود مظلوم پوشژنده دختر اون از خبری دیگه! داشت فرق پیش ماه

 هنوز. داشت رابطه، پلیکدمی باهاشون عطار که پولدارایی با هم و عطار با هم که بود شده زنی جاش به حاال. بکنه

 :گفتمی که بود ذهنم تو التماسش صدای

 .کنممی خواهش. داره الزم پول، مریضه مادرم. میدم انجام باشه کاری هر! خدا رو تو آقا -

 .خوردم تاسف بود شده گرگ پول بوی با که ایزه*هر زن به دلم توی

 خیره چشمش تو صاف و گرفتم بلوندش و فری فر موهای اون از چشم و ایستادم اتاق وسط سینه به دست

 :گفت آمیزوسوسه و اومد حرف به کهاین تا. شدم

 ؟نه، داشتیم قرارایی یه انگار عزیزم-

 :گفتم عجیبش موهای به خیره و اشسانتی یک در دقیقا سمتش رفتم

 .نیستم بلد مالیمت من که بگم بهت فقط؛ درسته-

 یا مصنوعیه موهاش بدونم خواستممی من ولی؛ ستعالقه ابراز سر از کردمی فکر اون. کشیدم دست موهاش تو

 .بود رفته هم تو تلفن سیم مثل! بود فر عجیب چون؛ نه

 ...پس؛ میاد خوشت من از هم تو دونممی؟ چیه مالیمت همه این پس عزیزم-

 نگاه... و آوردم درش طویله یه از که همونم من که رفته یادش انگار! میاد من واسه هم ایعشوه چه سوخته پدر

 :گفتم اروم. بودم عجیبش موهای یخیره هنوز من ولی؛ کردممی حس رو بارششیطنت

 ؟چی پس-
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 :گفت ترآروم

 ؟معطلی چرا پس-

 تابلو خیلی رو دهنش اب که دید چی دونمنمی. دوختم چشاش به رو مردمکم بدم وضعیتم تو تغیری کهاین بدون

 .داد قورت صدا با و

 !باشه-

 ردد از هم بعد! شد شوکه اول، داشتم نگهش محکم و پشت به چرخوندمش و گرفتم حرکت یک توی رو بازوش

 از ور موهاش دستم یه با. بردم پایین گردنش سمت به رو سرم و زدم پوزخندی. بست رو چشمش کمی بازوش

 یتو که فکری از. بست رو چشاش نرم خیلی. شد سرم جهت خالف سرش که طوری، کشیدم و گرفتم طرف یه

 با ماا؛ شد بلند جیغش که گرفتم ازش محکمی گاز و کردم نزدیک گردنش به رو لبم. گرفت امخنده بود ذهنش

 که بود مونده کم. بود گردنش رو دندونام چنانهم ولی؛ بدجور بود گرفته دردش. کردم خفه رو جیغش دستم

! یزدم پا و ودست لرزیدمی درد از بدنش. دیدم رو گریونش یقیافه و آوردم باال رو سرم! ببره رو گردنش پوست

 ترس از. کرد برخورد تخت کنار دیوار به اششونه که تخت روی کردم پرتش ضرب با و گرفتم رو موهاش

 !لرزیدمی داشت

 :گفتم یبیعج ارامش با. کوبیدمش دیوار به بدتر داشتم نگه رو دهنش جلوی دستم با که بزنه فریاد بلند خواست

 ؟!داشتی دوست-

 .کردمی طرفاون و طرفاین نه معنی به که بود سرش سریع تکونای فقط جوابش

 !افتادم دور روی تازه من ولی؟ جدا-
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 کردم ولش کههمین! کشمشمی بیاد در جیکش اگر که فهموندم بهش اخم با و دادم تکون آروم رو دستم

 !بود گرفته دردش انگارخیلی. دادمی مالشش و کشیدمی سرش پشت رو دستش

 :گفتم و شدم خیره بهش اخم با. کشیدم عمیقی نفس عصبانیت از. وایستادم جلوش کمر به دست

 یادت. آوردم دیگه کاره یه واسه رو تو من؟ هان؟ عطار سگ شدی رفتی که زد رو چشمات پول قدراین! احمق-

 ؟میدی پیشنهادم بهم ـیانـت خــ همه این بعد وقتاون! رو و چشم بی؟! بیرون کشیدمت جهنمی چه از رفت

 .کشمتمی امشب همین یا میشی گور و گم میری یا! ناتاشا کشمتمی

 :گفتم لب زیر و زدم عصبی پوزخند یه بعد

 .دادم پرورش آستینم توی مار! هه-

 :گفت میزد هق که طورهمون

 دیگه. باشم اشملکه تونممی ابد تا دیگه گفت، سازهمی رو امزندگی عطارگفت. داشتم احتیاج پول به من...م -

 !بکنم جون نون لقمه یه واسه نبود الزم

 :گفتم نره باال صدام کردم سعی کهاین با

 .کنم بیشترش تا گفتیمی خب؟ نبود کافی پول اون لعنتی-

 :گفتم شده ریز هایچشم با

 !مریضی، داری پول جنون تو؟ دختر چیه دونیمی-

 و ردمک باز رو پیرهنم یدکمه یه. کنم ناکارش نزنم که کردم این صرف رو انرژیم یهمه. بود شده گرمم حسابی

 .بود مخم روی هاشگریه صدای. وایستادم پنجره کنار. شدم دور ازش
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 !دیگه شو خفه-

 .دبو داده قرار منگنه توی رو سعید و من، زن این کاری گند. نیاد در صداش تا گذاشت دهنش جلوی رو دستش

 رو دخلت جاهمین وگرنه؛ مادرت خاطر به فقط اونم، کنی گم جا این از رو گورت که میدم وقت بهت روز چند-

 !بیرون برو گمشو هم حاال. آوردممی

 :گفت مظلومی و لرزون صدای با

 .میشم بیچاره کنه پیدام اگه و امپِی میاد عطار؟ طوریچه آخه-

 نگاهش چشم ی گوشه از. خوردم رو نماییش مظلوم همین گول هم پیش ماه شش. گرفت شدت اشگریه بعد

 :گفتم و کردم

 !توئه مشکل دیگه این-_

 اناتاش ـیانـت خــ خاطر به. شدم خیره پنجره از بیرون به. رفت بیرون و اومد پایین تخت از ایخفه هق هق با

 .بود آشفته و متشنج ذهنم. بود مریضش مادر خاطر به فقط هم بخشش این، بود افتاده عقب کارا از کلی

 بود تهگرف رو ناتاشا عطر بوی که ایملحفه و تخت سمت رفتم. بود افتاده جونم به بدی سردرد شیرینش عطر از

 و شه اروم اعصابم تا کنم تمرکز کردم سعی. کشیدم دراز و اتاق یگوشه کردم پرت و کشیدم بیرون رو

 .شد هم طورهمین

*** 

 «پریسا»

 پسرای از یکی دیدم کردم که باز. بستم حرص رو از رو هامچشم حیاط کف هامجزوه شدن پخش با



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر pari3017  | عقرب و پروانه  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 17 

. دبو امیری سجاد پسر اون که بود این بدتر این از و کنهمی جمع رو هابرگه داره بود کالسیم هم که دانشگاه

 :گفتم شدم کردن جمع مشغول که طورهمون! شد بد خیلی

 .کنممی جمع خودم، امیری اقای نکشین زحمت شما-

 :گفت بود شده دوال که طورهمون

 .کنیم خدمت شما جلوی که هاستبیچاره بدبخت ما یوظیفه! نفرمایید؟ زحمتی چه، خانوم نه-

 !انداختمی تیکه بهم داشت. دادم فشار هم روی رو دندونام. شد خشک دستم

 صاف. تشکرکردم لبی زیر و کشیدم دستش از رو بود کرده جمع که ایبرگه تا چند همون. سمتش رفتم و پاشدم

 عجم رو هابرگه و نشستم خودم. کردمی نگاهم پوزخند با. کرد جینش شلوار جیب توی رو دستاش و ایستاد

 .کردم

 از بودن معلوم که ثروتی. بکوبه سرم توی رو پدرم ثروت و بده حرص رو من بود بلد فقط که کسی، امیری سجاد

 .شنیدم رو نحسش صدای هم باز! میاد کجا

 ؟نگهداره برات رو تجزوه که نمیاری خودت با نوکر یه چرا، توپه تونوضع که شما خانوم پریسا -

 دپوزخن به نگاهی. شدم بلند و کردم جمع رو برگه اخرین؟داشتبرنمی سرم از دست چرا! اشکنایه بود تلخ

 :گفتم جدی و کردم اشمسخره

 .دار نگه خودت واسه هم رو مزخرفت پیشنهادهای! نداره ربطی تو به-

 پولدارا شما بگه دیگه روز دو که شم درگیر باهاش زیاد نداشتم دوست. رفتم حیاط خروجی سمت و چرخیدم

 توی بخوابونم سیلی یه بود حقش وگرنه؛ اومدممی کوتاه خاطر همین به! رسهمی هابیچاره بخت بد ما به زورتون

 .گوشش
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 حس رو هاخیلی یخیره نگاه. نشستم من و بازکرد برام رو در راننده. سفید ماشین سمت رفتم ناراحتی با

 .کردمی عاصی رو ادم که هاییپچ پچ. کردممی

 رو ایدیگه چیزای و پول خر، خرشانس القاب بهم که هاییلب حرکت نبینم تا چرخوندم دیگه سمت به رو سرم

 !چسبوندنمی بهم

 پل از، کردنمی رونگاه هاویترین، زدنمی قدم خیابون توی که شدم مردم یخیره من و کرد حرکت ماشین

 جلوم رو راننده این کچل یکله فقط و نزدم قدم خیابون تو که دوساله! حالشون به خوش. شدنمی رد هوایی

 :گفتم و کشیدم آهی. بینممی

 ؟اسخونه بابام-

 :گفت و کرد نگام آینه تو راننده

 .نرید ورش و دور ممکنه که جایی تا، ناراحتن هم حسابی. خانوم بله -

 :زدم پوزخند

 !عادیه؟ اخه داشت آرومی اعصاب کی سال دو این توی! هه-

 .بخوری کتک دوباره خوامنمی، دخترمی مثل هم تو. کن احتیاط هرحال به -

 .کردم تایید سر با و زدم آیینه تو بهش لبخندی

 .هست حواسم چشم-

 .بودم خیره جاده به دلیلبی
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 ،سابقهبی خشم اون. خوردم کتک ازش قدرچه پدرم با طوالنی بحث و جر یه سر پیش ماه چند که افتاد یادم

 !شناسمشنمی دیگه کردم حس. بود ساخته هیوال یه ازش کنترل قابل غیر اعصاب اون

. کرد نگاهم سیاهش کاسکت کاله با ثانیه چند و گرفت سبقت کنارمون از، سوار موتور یه که دیدم حین همین

 یشیشه سمت کرد پرت رو چیزی یه حرکت یه تو ناگهانی خیلی و زد جلو و داد گاز که شدم اشخیره متعجب

 شدم هشوک. دیدم شیشه روی رو پاره تیکه یگربه یه و شد پخش خون شیشه به برخوردش با که ماشین جلوی

 .زدم جیغ و

 .کردیم نگاه ماشین جلوی شیشه به وحشت با هردو. داشت نگه رو ماشین زده بهت هم طفلک راننده

 :گفت میشد پایین باال هیجان از که صدایی با و طرفم برگشت راننده. برگردوندم رو روم و زدم عق بار چند

 .بندازم نگاهی یه برم بمون جاهمین! دخترم نترس-

*** 

  است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 ؟کردن شروع هم باز یعنی؟ بود کی اون! نیست شوخی یه شبیه اصال؟ چی یعنی؛ دادم تکون رو سرم

 .نشست پشتم روی سردی عرق ترس از

*** 

 ؟چی-
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 شرم از هم خدا بنده اون. شدم نزدیک احمدی اقای، امراننده به کمی. لرزوند رو هاپنجره پدرم داد صدای

 :گفت ناراحتی از پر صدای با احمدی. بود انداخته پایین رو سرش

 !مشرمنده من اقا -

 به دستی؟ ترسهمی قدراین چی از؟ ذارهنمی جریان در رو من چرا. خوردمی حرص و میزد قدم تند تند بابا

 .بود طوفانی چشماش. دوخت صورتم به رو آبیش نگاه. ایستاد ما مقابل و کشید صورتش

 !اتاقت توی برو تو پریسا-

 :گفتم معترضانه و کردم مشت رو دستم حرص از

 ...من به جریان این بابا ولی-

 :گفت بلندتر! شد هم ترعصبانی، بود عصبانی

 .اتاقت توی برو، گفتم که همین! کافیه-

 کی زا. اتاقم توی دویدم و برگردوندم بابا از رو روم. برم حرفی هیچبی که فهموند بهم انگشتاش با آروم احمدی

 .شد کنده چندتاش که کردم باز چنان رو مانتوم هایدکمه. کندم سرم از رو اممقنعه؟! شدم غریبه قدراین

 یه، ردمک سبکی احساس که کمی. کردن گریه به کردم شروع پس؛ کنم تحمل رو بغض سنگینی تونستمنمی

 .کشیدم عمیق نفس

 چه! هه. شد پخش ریمل کل که مالوندم رو چشمام دست پشت با. شدم خیره آینه به و آرایشم میز جلوی رفتم

 !ایمنظره

 رخاط به بابا اره. کردی عادت هاجریان این به دیگه تو، نکن گریه! دختر خیالبی. خودم دلداری به کردم شروع

 .خوندنمی گوشم توی آشناها که هایینصیحت همون! باش آروم، میگه خودم
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 ور چشمم دور مرطوب دستمال با. بستم و کردم شونه رو امتیره ایقهوه موهای و کشیدم عمیق نفس بار چند

. اتاقدر سمت کردم کج رو راهم بابا صدای شنیدن با اما؛ بود اتاق یگوشه که تخت سمت رفتم بعد. کردم پاک

 .شدم گوش پا سرتا و چسبوندم رو گوشم

 .ببرم باال رو امنیت باید؛ بفرسته محافظ تا چند عطار میگم فردا همین. بدم لفتش نباید این از بیشتر دیگه -

 :کردم زمزمه تعجب با

 ؟!محافظ-

*** 

 «یاشا»

 که دادمیم تاب رو خودم صندلی با. بودم مانیتورها یخیره و بودم نشسته صندلی روی حفاظتی دوربینای اتاق تو

 دبع کمی. گذاشتم گوشم روی رو هدفون و نشستم صاف میزد حرف گوشی با قراریبی با که عطار دیدن با

 .نشست لبم یگوشه لبخندی

 جور تفرص اولین یکسال از بعد. گذاشتم میز روی رو پاهام و بردم عقب کمی رو صندلی. گذاشتم کنار رو هدفون

 :گفت انرژی پر و نشست کنارم میز روی اومد باز نیش با سعید. چرخوندم رو هامچشم در صدای با! شد

 !خان یاشا بده مژده-

 :گفتم کشدار و بستم رو چشمم حرص با

 .صالح-

 !شده چی بگو، خان صالح خوب خیل-
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 !بگو-

 :گفت خنده با و کرد اشاره ابروهام به

 .بعد کن باز رو هاسگرمه اون اول...نچ: سعید

 کمی سختی به. بود طوریاین ابروهام مدل ولی؛ کردم اخم کردمی فکر. من ابروهای این به داده گیری عجب

 .دادم نشون حالخوش رو ابروهام

 ...خبر حاال... خب! شد حاال اها -

 :گفت شمرده شمرده

 .بفرسته محافظ کیومرث واسه خوادمی عطار فردا همین-

 :گفتم و زدم زل هاشچشم به. رفت هم توی اخمام دوباره

 ؟دومه دست خبرات یهمه که داری خبر-

 :گفت متعجب

 .شنیدم عطار دهن از االن همین چون؛ میشم داغون که دونستیمی نگو؟ چی-

 :گفتم و چرخودندم اتاق توی رو چشمم

 .میشم خبردار بپره هم مگس اگه که اتاقیم توی االن من احمق-

 . کردم اشاره مانیتور به بعد

 !گرفتی ازم انرژی کلی، پستت سر برو هم حاال-
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 :گفتم کارانهطلب. کردمی نگاه امچهره به کنجکاوی با و طرفم شد خم کمی و صورتم به زل اخم با سعید

 ؟چته-

 :گفت هیستریک و آروم

 ؟ذوقبی قدراین؟ جوریناین تونهمه شما-

 نفس هی با و گرفتم سعید از چشم. پیچید اتاق تو گوشی صدای که کردممی هضم ذهنم توی رو سوالش داشتم

 :دادم جواب عمیق

 ؟!قربان بله-

-... 

 چشم-

 :گفتم محو لبخند یه با و کردم نگاه چشماش به. داد تکون« ؟میگه چی» معنای به سری کنجکاوانه سعید

 !وقتشه-

 *** 

 عیدس به کههمین. انداختمی گذرایی هاینگاه و گذشتمی شونمقابل از عطار بودن ایستاده ما جلوی ردیف همه

 :گفت غیظ با و من به کرد رو. وایستاد رسید

 .بره بفرست رو این-
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 هی دنبالش همیشه و کردمی صدا سرو زیادی سعید چون؛ بود درگیر سعید با همیشه عطار. بود گرفته امخنده

 ریز هایچشم با و کرد بقیه به نگاهی. بود داشته نگهش االن تا من خاطر به فقط هم عطار. افتادمی راه جریانی

 :گفت شده

 .بفرست هم رو جواد و کریم-

 رومآ و بردم پایین سرش سمتش به رو سرم کمی. کرد نگاهم پرسشی و اورد باال رو سرش. ایستادم کنارش

 :گفتم

 .بفرستید شونگروه توی منم بهتره قربان-

 :گفت اخم با فاصله بال عطار

 !کافیه همینا، دارم نیاز بهت. شونبهترین واقع در و منی محافظای پرست سر تو! پسر نیست ممکن-

 :گفتم آمیز وسوسه گوشش کنار. زد سرم به فکری. کنم راضیش شده جور هر باید

 .بربیاد پسش از تونهنمی کسی من جز که دارین نیاز جاسوس یه به جااون قربان-

 :گرفت ترس رنگ نگاهش و زد برق هاشچشم عطار

 ؟کنهمی تهدیدم خطری بگی خوایمی؟ منه به خدمت رفتن از هدفت پس-

 :گفتم آروم! داشت تاثیر روش، خوبه خیلی

 وستد ترینصمیمی عنوان به، شمایین اشدیگه طرف و فرخ و کیومرث طرفش دو. مثلثه یه مثل جریانات این-

 ؟میگم چی که هستین متوجه! کیومرث
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 به کامل اعتماد با. گذاشت امشونه روی رو دستش کهاین تا زد دو دو چشماش. ترسید کمی کردم حس

 :گفت و کرد نگاه هامچشم

 .بده انجام رو صالحه دونیمی که کاری هر-

 سالیک این توی، هابچه سمت رفتم. ببین رو مملکت قاچاقچیای! هه. کردم نگاه اشترسیده چشمای به کمی

 :گفتم و کردم نگاه بهش. کشیدمی سرک بقیه کار تو زیادی جواد. بود دستم اخالقاشون

 .میرم تو جای من، بمون جااین تو-

 ترهامن خیلی کیومرث ویالی از جااین که دونستمی و بود طلبی راحت آدم چون؛ کشید راحتی نفس کردم حس

. نمبخو چشاش تو رو گری سلطه تونستممی. کردم شایان به رو. بده زحمت خودش به خیلی نیست نیازی و

 :گفتم بهش رو. کنه غصب رو من جایگاه داشت دوست همیشه

، وئهت یعهده کمال و تمام جااین امنیت سرپرستی منظورم! مسئولی جااین من جای تو بعد به این از شایان-

 .کن جمع رو حواست

 :گفت ساختگی قدرت و سختی با و کرد سپر رو اشسینه. زد برق چشماش

 !راحت تونخیال، قربان چشم-

 این با کسی ظاهرا. ببینم رو شونالعمل عکس تا گذروندم سر از رو همه یچهره و انداختم هابچه به نگاه یه

 :گفتم همه به رو بلند صدای با! نداشت مشکلی قضیه

 .افتیممی راه صبح فردا. کنینمی جمع رو تونبندیل و بار امشب همین، شدن انتخاب که هایی بچه خب-

 .برین تونینمی
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 خفه داص و کلت و تراش ریش و لباس دست چند، نبود زیادی چیز. گذاشتم ساکم تو رو وسایال سعید به پشت

 نگاه رو «نامزدش» تمنا عکس قاب پکرش یقیافه با. کردم نگاه سعید به و بستم رو زیپ. بدن لوسیون یه و کن

 :گفتم و دادم تکیه دیوار به سینه به دست. بود دمغ خیلی. کردمی

 ؟اومدی چرا تو -

 :گفت و گذاشت ساکش توی رو عکس. کرد نگاهم کوتاه و کشید آهی

 .کنینمی قبول رو ماموریتی هر بودم شنیده؟ کردی قبول چرا تو! وظیفمه خب-

 ور یآیینه یخیره و بستم رو چشمم، شد رد چشمام پیش از هادی یچهره لحظه یه. کرد نگاهم و برگشت بعد

 .شدم روم به

 .دارم شواسه خوب دلیل یه-

 :گفت و کشید پوفی و شد قیچ چشماش سعید

 .همینه جوابت ساله یه، چیه نفهمیدم منکه! هوف-

 :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ

 !کردی سورپرایز رو من جوابت با تو نکه-

 ؟میگی رو اصلیت دلیل بدم بهت توپ جواب یه اگه یعنی-

 !نه-

 :گفت حرص با و داد تکون سری

 .شم راحت شرت از شه تموم زودتر کنه خدا، داره هم قرصی دهن چه مرتیکه! اهلل اال اله ال-
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 هی هم اون، رییس یه من. رفتیممی فرو موننقش تو حسابی کار محیط توی. زدم خوردناش حرص به لبخندی

 .سعید اون و بودم یاشا من فقط موندوستان خلوت تو ولی؛ دست زیر

 .رگشتب سمتم به اخم با و خورد تکونی. خورد کمرش به که سمتش کردم پرت رو اسپرتم کفش لبخند همون با

 .اوردی در رو کمر پدر! سادیسمی هوی-

 :گفتم لبم یگوشه یخنده با

 .نداره جا ساکم، ساکت توی بذارش-

 که میشد باعث همین و بود هادی عین اخالقش، شد ترعمیق لبخندم. کرد جاش و داد فحش لب زیر کمی

 .باشم داشته رو هواش همیشه

*** 

 انهیج شدیم نزدیک هدف به دیگه قدم یه کهاین از. شدم سوار جلو رفتم منم. نشستن عقب سعید و کریم

 .افتاد راه راننده. داشتم

 .شدم پیرتر عمر یه کنممی حس، بود من طوالنی ماموریت اولین این. ببندیم رو جریان این زودتر باید

 .شد جمع حواسم کریم صدای با

 ؟ سهراب آقا-

 فشطر برگشتم حرص با. دارن مشکل من مستعار اسم با همه چرا دونمنمی. نشم دیوانه کن کمک خودت خدایا

 :توپیدم بهش و

 ؟میگم بهت دارم باره چندمین این. صالحم من مرگ و سهراب-
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 کریم. کرد من خوردن حرص از ریزی یخنده سعید! میاد بهم گفتمی. گذاشت روم عطار که بود اسمی سهراب

 :گفت و داد تکون سری

 ؟نداره محافظ اصال ریممی که جایی این حاال. میره یادم شهمه من! آقا ببخشید-

 . برگردوندم جلو سمت به رو روم

 . کننمی کار جااون خدمتکار یه و راننده تا دو فقط نه-

 :گفت تعجب با. شد خم سمتم به کمی و گذاشت صندلیم روی رو دستش سعید

 هم کلی که ناشیه کار تازه یه طرف فهمیدم آخه. باشن داشته الزم بادیگارد سه از بیشتر کردممی فکر من-

 !داره رقیب و دشمن

 :گفتم و دادم تکون مثبت ینشونه به سری

 .راهن تو هم اونا. بفرسته جمشید طرف از براش دیگم نفر سه عطار شد قرار؛ اره-

 !آها-

 .نزدیم حرفی مسیر خود تا دیگه

*** 

 «پریسا»

 .بیام بیرون ماجرا این خماری از کمی تا بده دلداریم داشت سعی زیبا ننه

 .نخور حرص قدراین جون ننه بسه-

 :مگفت دادممی تکون هوا تو رو دستام که طورهمون حرص با و بیرون کشیدم دهنم از رو شستم انگشت ناخن
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 هم حاال، نیستم بچه که من! نمیگه من به چیزی بابا ولی؛ افتهمی داره اتفاقایی یه؟ هان؟ زیبا ننه نخورم طورچه-

 . کرده استخدام بادیگارد تا شیش رفته که بیاد سرمون قراره چی نیست معلوم

 .شد بلند کنارم از ننه

 ؟رسنمی کی نفر شیش این حاال! فهمیمی وقتش به، ننه قشنگ رو خودت نکن اذیت-

 :گفتم دمغ و امچونه زیر زدم رو دستم

 .نیست مهم برام اصال، زیبا ننه دونمنمی-

 ؟بپزم برات داری دوست چی شام. دخترم کن ول رو اینا-

 :گفتم سریع و لبخند با

 .سبزی قورمه-

 مونرو به گالب و نداره دوست خیلی کیومرث آقا آخه. سبزی قرمه به دادی گیر هم تو ولی؛ برم قربونت باشه-

 .پزممی ماهت روی خاطر به هم بار یه این ولی؛ میشه اسهال مدام

 .داشتم دوستش مادربزگم مثل؛ شیرین تپل پیرزن یه. کردم نگاه رفتنش به لبخند با

 به ممچش که شدممی رد سالن بزرگ یپنجره کنار از داشتم. پایین رفتم هم من و کردم سرم رو شالم بعد کمی

 !هستن بادیگاردا همون البد، داخل اومدن اینقره و سیاه ماشین تا دو بعدش و خورد حیاط باز در

 تو غوله یهشب! هاشم بنی قمر یا. شدن پیاده یکی یکی؟ کنم چیکار اینا با نیست خونه بابام که حاال. شدم هول

 .کارتونان

 !بیا لحظه یه؟ زیبا ننه-
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 :گفت و اومد بیرون آشپزخونه از

 ؟جان ننه چیه-

 ؟کنم چیکار حاال. اومدن بادیگارا-

 :گفت و شد هول تو اومدنمی داشتن که اونا دیدن با و پنجره سمت اومد

 .بزن زنگ بابات به برو هم خودت، بمونن منتظر میگم بهشون. نیست خونه که هم بابات، بابا ای-

 !خالفکاران شبیه، ترسممی ازشون! نشیا دور ازم ننه. باشه-

 :گفت استرسی لبخند یه با زیبا ننه

 .نداره ترس که بیابونی غول تا شیش، جون ننه نترس-

 .بود ترسیده قشنگ. گرفت امخنده

 وسط مرفتی ناچار به، پیچید راهرو توی که پاهاشون صدای با بکنیم کاری تا باشیم داشته وقت کهاین از قبل

 اب صاف و شدن داخل خشن هایچهره و مشکی شلوار و کت با دونه دونه کهاین تا داشتیم استرس هردو. سالن

 که دادن جواب محکم چنان اونا و کردیم سالم آروم صدای با. ایستادن ننه و من مقابل شده سپر هایسینه

 .لرزید مونبدن

 .شنینب که کرد شونتعارف دستش توی یمالقه با اضطراب با ننه. گرفت امخنده، شدم ننه دست یمالقه متوجه

 .کنممی خواهش. نایستید سرپا، بفرمایید-

 هب هم بقیه. نشست رفت و شد قدمپیش اخمو و بود سبز چشاش که شونیکی بعد و کردن نگاه بهم کمی

 .نشستن مبال روی و رفتن تبعیتش
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 :گفت، بذارم فرار به پا بود نزدیک من که انداخت ما به نگاهی بود اخمو که مردی همون نشستن کهاین بعد

 ؟کنیم تکلیف کسب کی از باید ما؟ ندارن تشریف زاده ملکی آقای-

 منتظر و نمیده جواب زیبا ننه دیدم وقتی. بودیم ترتکلیفبی هااون از هردو ما، کردم نگاهش منم. کرد نگاهم ننه

 :گفتم و سبز چشم اخموی همون به کردم رو منه

 .زنممی زنگ بهش میرم االن. گردهبرنمی شب تا و شرکته پدرم راستش...ام-

 یشماره و برداشتم رو گوشی. بود سالن انتهای که تلفن کنار رفتم و گذاشتم تنها غوال اون با اشمالقه با رو ننه

 :داد جواب بوق دو از بعد. پذیرایی به دیگم چشم یه و بود تلفن به چشمم یه. گرفتم رو بابا

 .بابا سالم الو-

 . بود خسته صداش

 ؟داری کاری، بابا سالم-

 :گفتم ترآروم

 ؟کنم چیکار، بابا رسیدن محافظا-

 این، شدست تو یمالقه اون با بازم البته؛ کردمی تعارف میوه بهشون داشت ننه. کردم نگاهشون دیوار یگوشه از

 ؟! موقع این بود چی مالقه

 :گفت و شد ترمحکم صداش بابا

 .ارنبذ کار دوربینم احتماال، بذار اختیارشون در رو خواستن چیزی هر. کنن شروع رو کارشون بگو بهشون! آها-

 .خداحافظ شب تا پس؛ باشه-
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 .خداحافظ-

 :گفتم خجالت کلی با! شدم اب خدا وای. کردن نگاهم همه یهو، شونسمت رفتم و گذاشتم رو گوشی

 .کنین شروع رو کارتون که گفت-

 هک شونیکی. بود شونهمراه که سیاهی و بزرگ کیف و ساک سمت رفتن و شدن بلند سریع، من حرف این با

 :گفت مهربونی با دادمی نشون ترجون همه از و بود خرمایی موهاش

 .داریم احتیاج اتاق یه به دوربینا واسه جااین خانوم-

 :دادم جواب ترراحت باراین

 .ستاستفادهبی باال اتاقای از دوتا_

 :گفت کناریش کچل مرد به رو و کرد تشکر. بودن مشخص کامال پایین از که کردم اشاره بهشون دست با

 .بیار هم رو کابال اون، باال ببریم رو مانیتورها این کن کمک کریم-

 زملوا با رو دوربینا داشتن نفر چهار اون. چرخوندم چشم شونبقیه سمت به. کردم نگاه شونرفتن به کمی

 :گفت تا سه اون به رو بود اخمو که همونی. آوردنمی بیرون شوننصبی

 .کنین جاسازی حیاط تو ببرین رو اینا-

 گاهمن سریع که کردممی نگاهش داشتم. کرد نگاه سقف به و آورد در رو کتش. ایستاد صاف خودش رفتن وقتی

 :گفت که خوردم کوچیکی تکون محسوس که طوری، کرد گیرغافل رو

 ؟دارین پله یا چهارپایه-

 :گفتم و بودم شده هول. دادم قورت رو دهنم آب
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 .باشه انباری تو...کنم فکر-

 .داد هلم اروم رو کمرم روی گذاشت نامحسوس رو دستش ننه

 .نیست بلد که آقا، مادر بده نشونش رو انباری برو-

 :گفتم آروم و پایین انداختم رو سرم. نبود ایچاره

 ! بیارید تشریف-

 .بود مواخ خیلی ولی؛ من عکس بر، بود اعتماد با و محکم خیلی قدماش صدای. افتاد راه سرم پشت حرفی هیچبی

 ! انداختی هچلی چه توی رو من ببین! فروش آدم یننه ای

، یقدیم تاشوی قرمز نردبان یه. بود جااین، زدم حدس درست. کردم باز رو در و رفتم پایین زیرزمین هایپله از

 با .بود مماس سقف با موهاش که طوری، بود کوتاه انباری سقف. اومد پایین پله از. کردم نگاهش و برگشتم

 :گفتم و کردم اشاره انباری یگوشه نردبان به دستم

 .جاستاون-

. ودب هاقدیمی این از چون! بود بتن کنم عرض چه که نردبان، نردبان سمت رفت و انداخت نگاه انباری به یکم

 :گفتم و کنم کمکش تا سمتش رفتم

 .کنم کمکتون بذارین سنگینه خیلی-

 شنگاه متعجب و ایستادم نیست الزم یاشاره به دستش حرکت با، بخوره بهش دستم بذاره کهاین از قبل

 زد خیالبی! زیاده زورش خیلی این یا شده الغر ما نردبان یا. کرد بلندش راحت خیلی و کرد تا رو نردبان. کردم

 :گفتم خودم به. کردممی نگاه رو رفتنش متعجب هم من. خروجی سمت رفت و بغلش زیر
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 .کنه بلندش راحت هم باید پهنش هایشونه و هیکل اون با احمق خب-

 !میره راه هم تند چه. رفتم دنبالش و دادم تکون رو سرم

*** 

 .بودیم آشپزخونه توی زیبا ننه و من ناهار موقع

 داشت، کریمه اسمش فهمیدم و بود کچل سرش که اونی. زدممی دیدشون دزدکی آشپزخونه دیوار الی از

 :گفت باال از شونیکی. کردمی جمع رو اضافی وسایل

 !خوبه...چپ... چپ...چپ سمت بچرخون یکم و سالن توی دوربین صالح-

 وسایل و اومد پایین نردبان روی از. اومدنمی اسم این بهش اصال. بود صالح سبز چشم اخموی اون اسم پس

 ودنب حیاط که هم دیگه تای سه. پایین یطبقه برگشت هم موخرمایی پسر همون. داد کریم دست به رو نصب

 :گفت تا سه اون از یکی. شدن جمع هم دور و برگشتن

 ؟باشه باید کجا تا سه ما جایگاه حاال، بگیریم دستور شوما از گفتن ما به صالح اق-

 :گفت و پوشید و برداشت رو کتش بود صالح اسمش که همون

 هوعد سه هر واسه. ریدمی ناهار واسه دونفر نفر دو بار یه دقیقه پونزده هر ظهرها. دیممی کشیک حیاط تو همه-

 عوض شیفتی رو جاهاتون. ورودی و جلو هم ما، بدین پوشش رو خونه پشت نفر دو اون تو و مجید. طورههمین

 .کنین

 :گفتم آروم. ننه کنار رفتم و برداشتم دیوار از رو امتکیه. رفتن بیرون تاشون شش هر حرفش شدن تموم از بعد

 .برم و بخورم رو غذام من، ناهار واسه برنگشتن اونا تا! گرسنمه خیلی زیبا ننه-
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 :گفت و داد تکون سری

 .بیار رو بشقاب اون! مادر باشه-

 اتاقم با کمی که شکر رو خدا. بود ورتراون اتاق تا دو هادوربین اتاق. رفتم باال و خوردم دقیقه ده تو رو ناهار

 .داره فاصله

 تنبل و کند کواال عین ناهار از بعد. کشیدم دراز تخت رو و کشیدم بیرون سرم از رو شال و اتاق توی رفتم

 .روز یه توی کالس تا چهار! من برای کننده خسته روز یه یعنی؛ ستیکشنبه فردا. میشدم

*** 

 «یاشا»

 .کرد کنترلش میشد راحت و بود عطار ویالی حیاط یاندازه به شونحیاط

 کارا کمی، جدید محافظ تا سه اون وجود با. گذاشتم جاشون رو سعید و ناهار واسه فرستادم رو هابچه از تا دو

 .رفتیم داخل سعید رو من باراین. برگشتن دونفر اون بعد دقیقه ده. میشد سخت

 .کشیدم بو عمیق. بود برداشته سبزیقرمه بوی رو خونه

 !اهلل یا-

 .جان ننه بفرمایید-

 : گفت و کشید صداداری بوی سعید

 !خانوم حاج نکنه درد شما دست! به به-

 :گفت دست به بشقاب و خندید
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 .بشنین بفرمایید. کنید صدا زیباننه رو من، مادر کنممی خواهش-

 خواسته ربا هر ساعت چند این تو، زدم کوچیکی لبخندی. کرد اشاره صندلی به دستش توی خالی بشقاب با بعد

 .بود دستش توی چیزی بشقابی، قاشقی، ایمالقه یه کنه تعارف چیزی ما به

 :کردم تشکر ازش. گذاشت جلومون رو غذا و نشستیم

 .ممنون-

 !جان ننه جونت نوش-

 صورت. دمکر نگاه صورتش به چشمی زیر. نشست مونمقابل و کشید بیرون رو سعید و من رویروبه صندلی بعد

. بود اشچونه چپ سمت هم بزرگ نسبتا خال یه. دادمی نشون ترجون کمی بودنش تپل خاطر به که داشت پُری

 .گرفتم ازش چشم کنه نگاهم خواست کههمین

 تخواسمی که قاشقی هر چون؛ انگار بود شده معذب کمی سعید. گردوند سعید و من بین رو نگاهش لبخند با

 .جوییدمی رو شلقمه خجالت با بعد میزد خانوم زیبا به لبخند یه و کردمی مکث یکم دهنش بذاره

 .میشد کوفتم غذا داشت کم کم هم من. بود چی ما پاییدن از هدفش دونمنمی

 ؟ستخوشمزه، مادر خب -

 :گفتم و کردم پایین باال رو سرم عادی خیلی؟ زده زل ما به ساعت یه همین خاطر به، کردم مکث کمی

 .ممنون، بله -

 :گفت خنده با هم سعید

 .نکنه درد دستتون، ستخوشمزه خیلی-
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 با و شده شکفته گلش از گل خانوم زیبا. ببنده رو نیشش تا پهلوش به زدم آروم. خندید خودش با دیگه یکم بعد

 :گفت حالیخوش

 .تونتن به بچسبه و بشه گوشت، مادر تونجون نوش-

 :داد ادامه تردید با و کرد مکث کمی بعد

 ؟مادر شیننمی ناراحت؟ بپرسم سوالی یه ازتون نداره اشکال... ام-

 :داد جواب سعید

 .بفرمایین؟ چرا ناراحت نه-

 .پرسیدن سوال ازمون کرد شروع هامهدکودکی بچه عین

 ؟ندارین بچه و زن؟ سالتونه چند شما...جان ننه خب-

 .اومدمی بدم خیلی بزنم حرف پر دهن با کهاین از. دادم قورت نجوییده رو ملقمه

 . مجردم، یک و سی-

 :گفت خنده با سعید

 .مجرد، اهواز از ساله نه و بیست-

 :گفت و کرد ریزی یخنده هم اون

 اون حاال .خطر کم کار یه و باشین بچه و زن فکر به سن این تو باید شما، تونهجونی اولِ هنوز! کنه حفظتون خدا-

 یگهد جوونا شما. چشیدن رو زندگی معنی و بود شونسال پنجاه نزدیک، ناهار واسه اومدن شما قبل که نفری دو

 ؟چرا
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 !بود اورده در هم رو دوتا اون آمار. خندیدیم آروم خیلی سعید و من

 .بیاری در کلفت گردن دوتا اون امار تونستی که خدا به اییدحرفه خیلی دیگه شما ننه -

 .کشید اهی و شد محو کم کم اشخنده اما؛ کرد ایخنده

! برم قربونت خدا هی. کنننمی تحمل که هاییسختی چه عمرشون اوالی همین از. کنه رحم جوونامون به خدا -

 و پوست مبچه. ریزهمی خودش توی رو شهمه و شنوهمی حرف زمان و زمین از طفلک، کیومرث اقا دختر همین

 .شده استخوان

 ربطی ما به مسائل این، کردم گرم غذام با رو سرم. گفتمی رو پریده رنگ آبی چشم دختر همون کنم فکر

 :پرسید و بود شده کنجکاو خیلی سعید انگار اما؛ نداشت

 !نیست فضولی اگه البته؟ حرفایی چه؟ شنوهمی حرف -

 .زد تلخی لبخند که کردم نگاه ننه به

 وردنخ پوال این! فروشی مواد یه دختر تو. شده پولدار جوونا کردن بدبخت با بابات، چیه قاچاق بابات میگن-

 دونمینم. داشتن بقیه مثل متوسط زندگی یه. نداشت رو تجمالت این پیش سال دو تا آقا دونینمی آخه، نداره

 منم! عنقه بد و عصبی شهمه که هم حاال. زد بیرون طال ازش که زد کاری چه به دست، زنش مرگ از بعد اقا یهو

 خوادمی دلم دختر و پدر بحث و جر و جنگ از هم وقتا بعضی. چیه شغلش و کنهمی چیکار آقا دونم نمی وهلل به

 !کنه حمر بعدش به خدا. میده گیر باباش به زیاد هم پریسا البته؛ پرنمی بهم روز یه، خوبن روز یه! کوه به بزنم

 جا یه رو زن این و بچه اون داره کاراش این با شرفبی یمرتیکه. خبرنبی کیومرث کار از هم اینا پس

 نفس. شد کوفتم که غذا از این. بود شده خیس کمی چشمش یگوشه، انداختم خانوم زیبا به نگاهی. سوزونهمی

 .کردم تشکر غذا بابت ازش و کشیدم عمیقی
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 پس ،پیرزنه اون حرفای خاطر به دونستممی. بود دمغ بدجور سعید. حیاط تو رفتیم و کردیم تشکر ناهار بعد

 .نشدم پیگیر

 حیاط شدن باز با. بود کامل امنیت در خونه و بودن ایستاده بودم کرده تعیین که پستایی سر همه. بود شب حوالی

 .تمبرداش قدم ماشین سمت به محکم ولی؛ آروم. شد حیاط وارد اششخصی ماشین با کیومرث که شدم متوجه

 رمت چند که سعید به! بود عجیب زیادی هیکل این با ایراننده چینهم یه. کردم تعجب شد پیاده که راننده

 که شسمت رفتم. شد پیاده آشفته حالی با کیومرث. کردمی نگاه تعجب با رو من هم اون. کردم نگاه بود ورتراون

 :کردم سالم بهش همیشگیم محکم و رسا صدای با. ایستاد

 .قربان اومدین خوش سالم-

 اششقیقه کنار رنگ سفید موهای! آبیه هاشونچشم خانوادگی انگار. اورد باال رو سرش و شد من متوجه تازه

 کمی کرد سعی و داد تکون سری. اعصابه مشکل خاطر به که شده رس زود پیری دچار که دادمی نشون

 :گفت مصنوعی و کمرنگ لبخند با. کنه پنهان رو ناراحتیش

 ؟صالحی تو پس. ممنون، سالم -

 .بله-

 .کنم روشن رو وظایف سری یه باید، داخل بیا دیگه دوساعت. شدین جاگیر سریع که حالمخوش-

 .قربان چشم-

 هول کمی. کردم نگاهش و شدم راننده سنگین نگاه متوجه. شد رد کنارم از و پایین انداخت رو سرش دوباره

 این با .کردم نگاه اندامش به کمی و ایستادم مقابلش گیرانه مچ. دزدید کمی رو نگاهش که رفتم سمتش! شد

 .بود لبش کنار که بزرگی زخم جای اون با مخصوصا، راننده یه تا بود شبیه بادیگارد به هیکل
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 یعسر و خورد یکه. کردم دراز سمتش و کشیدم بیرون جیبم از سریع رو دستم که بهش بودم خیره طورهمین

 نگشر کردم دراز سمتش آشنایی ینشانه به رو دستم دید وقتی. نشست لبم یگوشه پوزخندی. گرفت گارد

 :گفتم دوستانه. داد دست سریع و شد عوض

 .وقتمخوش، صالحم-

 :داد جواب من من با

 .وقتمخوش هم من! کیارش....ام -

 .نشه دیدمون مانع که کن پارک سریع رو ماشین لطفا-

 !حتما...باشه...باشه-

 هم اون، شدم دور ماشین از. باشم مراقبش باید. بود درست حدودی تا شَکَم اشآشفتگی و اضطراب این با

 . دادم تکون سری پوزخند با. کرد پارکش و زد دور سریع

 !هه! نداری خبر و هستنن دستت بغل نفوذی تا سه، کیومرث جناب به به

*** 

 «پریسا»

 رو ایمقهوه مانتوی! بود تموم کارم رسیدممی دیر اگه، داشتیم آزمایشگاه امروز. پوشیدم رو اممقنعه هولکی هول

 دونمنمی، خوابیدم زود دیشب من! شد دیرم خدا وای. کردم نگاه ساعت به تندی. مشکی یمقنعه یه و پوشیدم

 .شم بیدار زود نتونستم صبح چرا

 داد بلند هک بیفتم هاپله روی بود نزدیک. رفتم پایین دو با و کیفم تو چپوندم شانسی طوریهمین کتاب تا چند

 :زدم
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 ...م...ا...بر...لقمه یه میشه! شده دیرم زیبا ننه...ننه-

 رو دهنم آب! رفت شرفم، شدم نابود و نیست کردنمی نگاهم تعجب با که چشم جفت دو و چهل اون دیدن یا

 خیلی، جاناین اینا که نبود یادم اصال. خوردنمی صبحانه داشتن رومروبه اخمو و موخرمایی آقای. دادم قورت

 :گفتم آروم و زده خجالت! داغونه امحافظه

 .سالم-

 اخم چنانهم صالح ولی؛ دونستمنمی رو اسمش هنوز. خندید خرماییه مو کردم حس.دادن رو جوابم هم اونا

 :گفت و شکست رو ضایع خیلی سکوت این زیبا ننه. داشت

 .بخور رو اتصبحونه بیا...بیا جان پریسا-

 .خداحافظ خورمنمی! شد دیرم وای...دیرم اخه بگیر برام لقمه یه فقط؛ ممنون نه-

؛ شتمگ احمدی آقای دنبال چشم با. ورودی هایپله روی رسیدم. شد بد خیلی. دویدم فقط؛ چیشد دونمنمی دیگه

 :زد صدام یکی یهو. نبود انگار ولی

 .کنید صبر، زادهملکی خانوم-

 :گفت و ایستاد صاف و داد قورت رو اشلقمه. بود موخرمایی پسر همون. برگشتم سمتش به و ایستادم

 .کنممی همراهی دانشگاه مسیر توی رو شما من بعد به این از-

 :گفتم تعجب با

 .برگرده مرخصی از امروز بود قرار؟ برنگشته احمدی اقای مگه؟ چرا-

 :گفت آروم بعد و دزدید چشم و کرد اخم که دیدم
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 .برگرده تونهنمی دیگه و اومده پیش مشکلی یه براش راستش! نمیاد دیگه اون-

 :گفت خنده با؟! کرده تصادف نکنه؟ مشکلی چه که کردم فکر خودم با

 .بود شده دیرتون کنم فکر-

 .دویدم ماشین سمت و شد اویزیون لبام یهو

 ...چیز اقای... اقا! خدا وای-

 :گفت بود خنده تهش که صدایی با

 !خانوم سعیده اسمم-

 .دانشگاه برسونین سریع رو من خدا رو تو سعید اقا-

 :گفت ریلکس خیلی سعید. شدیم ماشین سوار

 .ببندید رو کمربندتون فقط؛ خانوم تخت خیالت-

 و رفت بیرون حیاط از سرعت با. زدم کوچیکی جیغ. شد کنده جا از موشک مثل ماشین بستم رو کمربند کههمین

 .کشیدمی الیی هاماشین بین و خیابون تو بیشتری سرعت با

 عجب. داشتم ترس زیاد ازسرعت. بودم زده چنگ رو چرم صندلی امدیگه دست با و در به دستم یه ترس از

 :گفتم لرزون صدای با! کردم غلطی

 ؟ برید تراروم یکم میشه! نیست دیر هم خیلی...سعید اقا-

 :گفت نبود جاده به حواسش اصال و کردمی تنظیم رو جلو یآیینه داشت که طورهمین عادی خیلی

 .باشین جااون ربع و هشت باید شما. رسیممی االن، کنین تحمل یکم-
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 .گذاشتم جیگر روی دندون پس؛ گفتمی درست

 الحص و دانشگاه مسیر توی من که شد این. بیاد تونهمراه محافظ یه رفتین جا هر کردن امر پدرتون دیشب-_

 ؟که شناسیدشمی. میاد تونهمراه دانشگاه از غیر دیگه جاهای

 :گفتم ناخودآگاه و چشمم جلوی اومد اخموش صورت سریع

 ؟داره اخم شهمه که همونی بله-

 :گفت و خندید بلندتر باراین

 !همونه آره -

 متمس رو روش. بودم بسته رو ایمنی کمربند که شکر رو خدا، جلو شدم پرت کمی. کرد ترمز گفت که رو همین

 .برگردوند

 .رسیدیم...خانوم خب-

 شده لیشک چه امقیافه دونمنمی. دادمی صدا نشده کاری روغن رباط عین بدنم. بدم تکون رو سرم تونستم فقط

 :گفت که بود

 .شده دیرتون گفتین خودتون! شرمنده-

 .ممنون. نیست مشکلی! نه نه-

 ییچارهب الستیک صدای تو رفتم کههمین. پاییدمی رو من و ایستاد ماشین کنار شدو پیاده اونم. شدم پیاده

 سرفلک شیشه توی! بود سرخوش و خیالبی چه؟ بود کی دیگه این. دادم بیرون رو نفسم. شد بلند ماشین

 .رفتم داخل و کردم درست رو امکوله و کج یمقنعه. دیدم رو خودم حراست
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 تنها، بود دوستم سمانه و بیولوژی میکرو امرشته خوشیم دل فقط! همیشگی هایپچ پچ و نگاه اما؛ تازه روز یه

 دادمی آزارم هاشطعنه که کسی تنها اما؛ بود هضم قابل بقیه آورحسرت هاینگاه! بود مونده مواسه که دوستی

 ! میاد بدم ازش قدرچه دونهمی خدا. بود امیری سجاد همین

 نارشک رفتم. بود گرفته جا مواسه ظاهرا. دادمی تکون دست برام پهنی لبخند با سمانه. ازمایشگاه داخل رفتم

 کنم حس ور پوزخندش اون تونستممی اما؛ ننداختم بود مونپشت که امیری سجاد به نگاهی نیم حتی و نشستم

 :گفت نازکش صدای با و کرد نگاهم متعجب سمانه. بود گرفته نشونه رو من که

 ؟شده چیزی؟ پریده رنگت چرا پریسا -

 فشار و خالی شکم با هم اون؟ کردم طی نهایتبی سرعت با رو دانشگاه مسافت دقیقه هشت تو بگم؟ بگم چی

 :گفتم و زدم مصلحتی لبخند یه؟ پایین

 !گشنمه یکم، نخوردم صبحونه. نیست چیزی-

 :گفت ترحمی از پر یچهره با و اشسینه روی گذاشت رو دستش

 !عزیزم-

 .شد بلند سجاد نحس صدای که کردم لوسش یقیافه این به ایخنده تک

 ؟تونخدمت بدم. دارم امکوله توی درویشانه پنیر نون لقمه یه خانوم پریسا-

؛ منن کردن خُرد دنبال هاخیلی که دونستممی خوب رو این چون؛ نبودم دعوا دنبال اصال. برگشتم سمتش اخم با

 :گفتم اخم با طورهمین. بزنم ذوقش توی شیک خیلی کردممی سعی اما

 !کنین پیدا فشار افت ممکنه، میشه تونالزم هانمره گرفتن موقع! بعد زنگ واسه بذارید، ممنون نه-
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 با. گذشت ازمایشگاه زنگ. گرفتم ازش رو روم. کرد نگاهم خیره و زد پوزخند یه سجاد خنده زیر زد سمانه

 .بودن لوسش گروه و بیتا روروبه میز قضا از، سلف رفتیم سمانه

 هب که ایغره چشم با. بود اونا به پشتش سمانه. شدم ساندویچم خوردن مشغول و رفتیم بهم غره چشم یه

 :گفت رفتم سرش پشت

 ؟اینان بیتا-

 .اره-

 .تو و من جز کرده دعوت و ملت کل و گرفته تولد یه! نچسب یدختره -

 :گفتم چندش با

 .ذاشتمنمی جااون رو پام سیاه سال صد کردمی دعوت اگرم حاال! هه-

 :گفت میزد ساندویچش به سس که حالی در و داد تکون مثبت ینشونه به سری

 .بگو خودت از! خیالشبی-

 و رستادمف بیرون رو عمیق دم باز یه؟ کنهنمی؟ کنهمی بد فکر؟ نگم؟ بگم دونستمنمی. کردم نگاه رو ساندویچم

 :گفت راقشب چشمای با سمانه. گفتم رو دیروز اتفاقات از خالصه یه اشواسه نشستم. بگم بهش گرفتم تصمیم

 ؟داری حسی چه! کنمی اسکورتت میری جا هر کهاین؟ نه، باحاله خیلی-

 :گفتم ناراحتی با و خوردم رو نوشابم از کم یه. نیفتاد سرش توی بدی فکر شکر رو خدا

 وت قدر چه دونینمی. طورههمین هم واقعا! بانزندان اونا و امزندانی من کنممی احساس؟! باحاله کجاش! بابا نه-

 .بپوشم روسری باید خودمم یخونه تو دیگه، معذبم خونه
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 انرژی بعد زنگ توی امیری سجاد کردن مسخره واسه. بخور رو ساندویچت، نخون یأس آیه! حاال خب خیل-

 .داریم الزم

 .لرزید بدنم برق و رعد صدای با. شدم خوردن گرم سر و زدم لبخندی بهش

 !بارهمی بارون داره-

 .کردم نگاه بیرون به سلف ایشیشه در از

 ولدت فصل بهار. شدم مست بهار بوی از و شد بلند خاک نم بوی، روشن و تیره ابرای این عاشق! بارونم عاشق

 !بود مامان و من

*** 

 امیری سجاد یقیافه و نمره به فقط قبلی تایم تو. بودیم شده سرخ خنده از و اومدیم بیرون دانشگاه از

 .خندیدیممی

 ودب نزدیک دیگه کردم که نگاه. کرد اشاره مونچپ سمت به و زد بهم سقلمه یه خنده با سمانه خروجی در کنار

 !بپوکم

 واسه هم دوستش. بود شده خیره جلوش به و بود صدمش ۰/۰۰کف توی هامغزی مرگ عین امیری سجاد

 :گفت و زد پشتش به دستی دلداری

 !میشی خوب رو نهایی ترم ایشاال، نباش نگران داش-

 :فتمگ خنده با و سمانه سمت برگشتم. کشیدنمی خودشون دنبال رو اون دوستاش و بود شوک توی کال سجاد

 .برم من. اومده سعید االن تا.. دیگه خب-
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 :گفت زده ذوق

 !سمانه جون، ندیدم نزدیک از بادیگارد حاال تا. میام باهات خیابون کنار تا منم؟ کجاست؟ کو؟ من جون-

 :گفتم و گرفت امخنده

 .نکن آبروریزی پریسا جون فقط بیا. نگفتم چیزی کهمن-

 به نگشتا با. کردم پیدا مونرنگ سفید بنز کنار رو سعید کهاین تا چرخوندم چشم کمی و خیابون سمت رفتیم

 .دادم نشونش سمانه

 ! جاستاون-

 .انداخت کردم اشاره که سمت اون به تیزی نگاه و شد درنده عقاب یه عین چشماش سمانه

 .شد دیرت، دیگه بریم. مونهمی فیلما این مثل؛ باحال چه! هیکل جونم-

 ستمتونمی، بود بلندتر اون از قدم چون من. میزد حرف خودش با لبی زیر و نبود من به حواسش اصال بود جالب

 .دادمی قورت اشعسلی هایچشم با رو سعید داشت که ببینم خوب رو سمانه هیز یقیافه چشم یگوشه از

 .هست هشتی و هشتاد و صد قدش! داره رنگی خوش موهای چه-

 :گفتم و پهلوش زدم

 !رسیدیم، دیگه شو ساکت-

 .اومد خودش به

 .هست حواسم، بابا باشه -
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 مسال سمانه و من اول، کوچیک و بزرگ رسم به. ایستاد صاف و ما طرف برگشت لبخند با دید رو ما تا سعید

 .کردیم

 .نباشین خسته! خانوما سالم-

 سعید. گشتمی چیزی دنبال داشت انگار. نکرد حس پهلوش به زدم هرچی هم من. بود سعید یخیره سمانه

 :گفت بامزه خیلی و کرد جور و جمع رو خودش کمی

 . بذارید اون واسه هم کم یه. دارم نامزد من کنید باور خانوم-

 :گفت و کرد اوهم اهم کمی. کشیده خجالت بود تابلو ولی؛ خندید هم سمانه، خنده زیر زدم

 !بود جالب یکم برام، بودم ندیده بادیگارد حاال تا اخه. نداشتم منظوری ببخشید-

 :گفت خوشرویی با سعید

 .نگیرید دل به، کردم شوخی -

 :گفت و خندید و داد تکون هوا توی رو دستش سمانه

 !بابا نه -

 .کردم رو سمانه به که کرد نگاه من به سعید

 .رسونیمتمی بیا سمی خب-

 :گفت لبخند با

 .دنبالم میاد ماکان االن، قربونت نه-

 .خداحافظ خب باشه-
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 .خداحافظ-

 سرعت با باراین اما؛ کرد حرکت ماشین. کرد خداحافظی سمانه با بعد. شدم سوار و کرد باز برام رو در سعید

 .شدم خیره خیابون به ماشین یپنجره از همیشه مثل و دادم بیرون اسودگی سر از نفسی. مجاز

 .کردم تشکر سعید از و شدم پیاده. خونه رسیدیم

 .سعید اقا ممنون-

 . بود وظیفه، آبجی کنممی خواهش-

 ؟بود صالح این! وای... اخمو بادیگارد همون با داشت که خورد بابا به چشمم. شدم سالن وارد و تو رفتم

 زده زل بابا که نفهمیدم اصال! بود شده جذاب خیلی، داشت خوشگلی دارزاویه فک چه. بود زده رو ریشش ته

 المس لبی زیر و چرخوندم رو چشمم و خوردم تکونی یه. زد رو بابا نگاه رد و برگشت هم صالح که وقتی تا. بهم

 :داد رو جوابم صالح اول. دادم

 . خانوم سالم-

 :گفت بمش صدای با بابا بعد

 .تو نمیای چرا سالم-

 :گفتم استرس با و زدم مقنعه زیر رو موهام

 .اومدممی...داشتم-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر pari3017  | عقرب و پروانه  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 50 

 یچهره چون فقط؛ کنم نگاه مردا به خیلی ندارم عادت من. کردم حرکت اشپزخونه سمت به بعد و داخل رفتم

 و ودب نشسته میز پشت که دیدم رو زیبا ننه. شدم اشخیره یکم داشت فرق خیلی دیروز صالح با صالح این

 .خوردمی چایی داشت

 !جون ننه سالم-

 .چایی بیا و کن عوض رو لباسات برو. عزیزم سالم-

. وردما در رو مانتوم و مقنعه و ایستادم آینه جلوی. باال یطبقه اتاقم توی رفتم و دادم تکون رو سرم لبخند با

 مثل هک هم صالح. دونمنمی رو تا پنج اون ولی؛ بود مهربون و شوخ خیلی! بود خوب خیلی که سعید با اشنایی

 ! مازندرانه پلنگ

 باال یطبقه از نامحسوس دیگه یکم. زدنمی حرف داشتن چنانهم. پایین رفتم و برداشتم رو شالم! هوف

 .کردم نگاهش

 ندب بارون. بود نفره تک مبل روی پنجره کنار. کنم کشف ازش رو چیزی داشتم دوست. نبود خودم دست اصال

 دهش روشن سبز چشماش؛ شدم دقیق. بود خورده صالح رخ نیم به آفتاب نور. بود زده بیرون افتاب و بود اومده

 !خوابید بادم هوف. اخمش به رسیدم که باالتر رفتم! ایمنظره چه، بود

 .اشپزخونه توی پایین رفتم

 !هالکم که بده چایی یه جون دایه-

 :خندید

 .بده اجازه، دخترم باشه-
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 مثل هیچی؛ کرد یخ دندونام که کشیدم دهنم داخل به رو خنک هوای و کردم باز رو دهنم. خوردم و آورد رو چایی

 !نمیشه ایرانی چایی

 !برات دارم خوش خبر یه-

 :گفتم تعجب با و گذاشتم میز روی رو استکان ننه حرف این با

 ؟چی؟ واقعا-

 :گفت ذوق با

 !شیشمه و بیست فردا-

*** 

 «یاشا»

 :گفتم و کردم نگاه نگرانش آبی چشمای به

 .هست جااین به مونحواس دونگ شش ما! تخت تونخیال-

 هیچ هب ضمن در؛ پریساست کردن اذیت قصدشون گفتم که طورهمون! باشه اون به تونحواس بیشتر...دخترم-

 !عنوان هیچ به کنممی تاکید، بیاره در کارم از سر ماجرا این پایان تا پریسا خوامنمی عنوان

 :گفتم قاطعیت با و شدم پا مبل رو از

 .برم من ندارین ایامردیگه اگه، چشم-

 :گفت و گذاشت هم روی آروم رو چشمش

 !بری تونیمی-
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 . اومد سالن داخل حالیخوش با پریسا دخترش دیدم که برم خواستم و چرخیدم

 :گفت تند تند و کرد نگاه پدرش به پررنگی لبخند با

 !شیشمه و بیست فردا...بابا....بابا-

 :گفت تفاوتیبی با و کرد نگاهش متعجب کیومرث

 ؟خب-

 .دیگه نقاشیشه نمایشگاه محمدرضا فردا خب-

 :گفت کیومرث! بود خانوادگی بحث، شدم رد کنارشون از آروم

 .بری بیرون نباید نیستی مجبور تا! خطرناکه. دختر نکن شروع-

 :لرزید دختر صدای که شنیدم

 ...رو تو! باره یه سالی...بابا ولی-

 :پرید حرفش وسط بدخلقی با

 !نه گفتم-

 .کردم مکث کمی و ایستادم، بودم نرسیده خروجی به هنوز

 !بابا -

 ...اهلل اال اله ال-

 :گفتم کیومرث به رو و شونسمت چرخیدم
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 ؟!قربان-

 این از بود معلوم. سوخت براش دلم. بود شده قرمز چشماش و بود افتاده فین فین به دختره. کرد نگاهم

 !مظلومه و ساده دخترهای

 .ایشونه از حفاظت ما یوظیفه حال هر به. برم شونهمراه تونممی من برنمی تشریف جایی ایشون اگه-

 .کردممی حس رو دختره یخیره نگاه. کرد بسته و باز حرص از رو چشماش. کرد فکر کمی کیومرث

 !ما واسه قوز باال قوز شده هم محمدرضا مزخرف هاینقاشی این؟ بگم چی-

 :گفت خودش با میشد شنیده زور به که آروم و گرفته صدای با دختره

 !باره یه سالی-

 :گفت و داد بیرون رو نفسش کیومرث

 .باش مراقبش حسابی فقط-

 .چشم-

 :گفت کیومرث به رو و زد بهم رو دستش حالیخوش از دختره

 !جون بابا ممنون-

 :گفت اشک و لبخند با و من به کرد رو باراین. اومد کیومرث لب یگوشه جونیبی لبخند

 !صالح اقا ممنونم-

 :گفتم لبی زیر و کردم نگاهش
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 .کنید مشخص رو زمان و آدرس. کنممی خواهش-

 . بود کرده گریه بچه مثل؛ کرد پاک رو چشمش انگشتاش با

 . کنممی خبرتون. بپرسم باید، دونمنمی هنوز راستش-

 !خب بسیار-

 :کردم کیومرث به رو

 .اجازه با پس-

. زدمی باال ماشین یایینه توی رو فُکُلش داشت که خورد سعید به چشمم حیاط توی و رفتم بیرون سالن از

 .کردمی زمزمه رو آهنگی داشت و بود من به پشتش

 !پرید هوا متر دو که اششونه به زدم رو دستم محکم. نشد من متوجه، رفتم سمتش پوزخند با

 !ابوالفضل یا-

 :گفت هاآلزایمری عین و طرفم برگشت

 ؟خوایمی چی؟ هستی کی تو-

 :گفت و کرد باریک رو چشماش سعید. رفت هم توی اخمام؟ بودن فرستاده من با چرا رو این آخه

 ؟!بودی کرده قایم کجات رو قیافه این! زدیمی زودتر رو ریشات اون المصب خب؟ خودتی؟ صالح-

 .کردم اشاره فُکُلش به. کردمی اذیتم دیگه، بودم زده صبح رو بلندم نسبتا ریشای

 !پستت سر برو دیگه شد درست اگه-
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 . شد خیره افق به و کرد تکیه ماشین به سعید

 :گفت ایشیفته خود ژست با

 .کشممی چی من ببینی نداشتی خاطرخواه آخه! هه-

 :گفت مغرورانه و کشید موهاش توی دستی

 عقیبمت جااین تا! که نمیده گوش، کن ولم دارم نامزد من بابا میگم هرچی. داشت نظر بهم خانوم پریسا دوست-

 !تمنا بیچاره. کرده

 .دارهبرنمی شوخی از دست هم موقعیت این تو

 .میده کشیک نفر سه جای داره خدا بنده. کریم جای برو حاال، کردم باور باشه-

 !چشم به ای-

 که هسال یه. داشتم دوستش هادی یاندازه به. زدم لبخند و کردم نگاه رفتنش به، کریم سمت رفت ناز با بعد

 !میاد قپی فقط؛ نیست زی*هی چشم پسر اصال، دونممی رو خوش و خلق تمام

 .بود حیاط ته که بردممی رو مشکی بنز که بود بهتر فردا واسه؛ بود سفیدی بنز. کردم نگاه ماشین به

 .فرمونه زیر سرش و نشسته ماشین کنار کیارش دیدم. رفتم سمتش اروم

 یه ودمب مطمئن. داره استرس یعنی این که رفته دستشویی بار هفت غروبه که االن تا صبح از. بود بهش حواسم

 .کردم تند رو هامقدم. داره کفشش تو ریگی

 :پرسیدم ازش جیب توی دست و ایستادم پشتش! بود گرمم خیلی

 ؟!اومده پیش مشکلی؟ کیارش-
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 با. کرد تبدیل یقین به رو شکم این و ترسیده که فهمیدم. کرد نگاه زده بهت رو من و کرد بلند شدت با رو سرش

 :گفت بود معلوم چشماش از که ترسی با و شد بلند جاش از نگرانی

 .کنممی درستش دارم...خرابه استارتش سیم..چیزه-

 .ردهک ناکار رو هاسیم تمومه زده! بله. بردم فرمون زیر رو سرم و نشستم. ایستادم کنار سمتش رفتم شک با

. ومدما خودم به سریع اما؛ شدم گیر غافل. داد فشار تونست تا و انداخت گردنم دور رو دستش که پاشم خواستم

 دست. نبود بعید چهارشونه و زمخت هیکل اون از این و دادمی فشار شدت به رو گلوم. شدم خیز نیم زور به

 !بشکنه رو گردنم داشت قصد! لعنتی...سرم روی گذاشت رو اشدیگه

 ویر پشت از و شدیم پرت هم با که عقب کردم پرت رو خودم قدرت تمام با و گذاشتم ماشین یلبه روی رو پام

 یلقهح و دادم فشار محکم. گرفتم رو گردنش و زدم پشت به ملق یه و کردم استفاده فرصت از. افتادم شکمش

 .بود شده قرمز صورتش. کردممی ترتنگ مدام رو بازوم

 ستشد تو چاقوی به چشمم! شد خونی دستم. رفتم عقب و کردم شل رو دستم بازوم به چیزی رفتن فرو با یهو

 بلند دور از سعید نگران صدای. کردم نثارش رو خشمی از پر نگاه و گرفتم بازوم خراش روی رو دستم. خورد

 :شد

 !بیا بدو کریم؟! خبره چه جااون-

 :فتگ گرفته نفسی با و چرخوند من سمت رو روش بعد. کرد نگاه اونا به میزد سرفه که حالی در ترس با کیارش

 !جلو بیا خودت مردی اگه، نامردیه-

 :گفتم سعید به! طرفه کی با کردممی حالیش باید ولی؛ سوختمی دستم

 !من با این، حیاط در طرف برین شما-
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. دماور در رو کتم. گفت پرت و چرت لب زیر کمی و در سمت رفتن حرص با پس؛ یکیه حرفم دونستمی سعید

 .هاپله روی اومد کیومرث دیدم! بود خونی تماما لباسم استین

 :گفت کیومرث به کریم. داره نظر در رو اشطعمه که ببر یه مثل و بودم داده کیارش به رو حواسم من

 !اومده دخلش، نیست چیزی. داخل برید خواهشا اقا-

 قدم عقب سمت به کمی. داد هلم و گرفت رو کمرم و شد خم. اورد هجوم سمتم به کیارش، حرف این از بعد

 هب خودم با شدت به و کردم بلندش. کردم حلقه کمرش دور رو دستم. ایستادم جام سر محکم بعد و برداشتم

 یجگ به مشت تا چند. نشستم شکمش روی و زدم پشت به ملق یه. شد زمین پخش که کردم پرتش پشت

 .شد گیج حسابی که زدم گاهش

 از خون. وایسه راست نتونه که شکمش به زدم زانو با کاری یضربه یه و کردم سرپاش، گرفتم رو اشیقه

 :گفتم و سعید به کردم رو! بود شده هوشبی، خوردنمی تکون دیگه. افتاد زمین روی و بیرون پاشید دهنش

 !کنین جمعش-

. بود سخته براش بوده نفوذی یه اشراننده کهاین باور شاید. کردمی نگاه کیارش به نگرانی و اخم با کیومرث

 .انداختم زخمم به نگاهی اخم با. بود کرده خونریزی حسابی دستم

. یدکش دست صورتش به کمی و انداخت، بردنمی رو کیارش داشتن که هابچه به نگاهی. اومد سمتم کیومرث

 :گفت و انداخت من بازوی به نگاهی بعد

 .بیمارستان برمتمی. شه بخیه زودتر چه هر باید-

 عموم توی که نبودیم موقعیتی توی ما، میگه چی دونستنمی هم خودش. کردم نگاه بهش دادم تکون سری

 :گفتم کردممی باز رو لباسم هایدکمه که طورهمون. کنیم آمد و رفت
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 .بندمشمی خودم، خواممی اولیه هایکمک یجعبه یه فقط؛ نیست الزم نه-

 :گفت و داد تکون سری، فهمید رو منظورم انگار

 .تو بیا پس؛ خب خیل-

 و کردم مکث بعد و رفتم قدم چند. کردن جور و جمع رو کیارش هم بقیه. اومد ما با هم سعید. رفتم دنبالش

 :گفتم بلند. کردنمی ماشین سوار رو کیارش داشتن که هابچه سمت برگشتم

 !باشه تونحواس، خوامشمی زنده-

 :داد تکون سری کریم

 !چشم-

*** 

 «پریسا»

 فتمر کنجکای با، شنیدم رو سعید فریاد صدای که پیش لحظه چند. کردیممی نگاه بهم اضطراب با دایه و من

 مه صالح چپ دست و کردنمی نگاه بهم خصمانه و ایستادن هم رویروبه صالح و کیارش دیدم که پنجره سمت

 با. ردک دور پنجره از رو من و شد مانعم دایه چون؛ ببینم نتونستم رو اشبقیه.  بود روش خون درشت یلکه چند

 .شدیم پا مبل روی از ترس با بابا صدای

 .روشویی سمت بیار رو اولیه هایکمک یجعبه پریسا-

 از عبهج روشویی به رسیدم که همین. رفتم روشویی سمت و اوردم آشپزخونه از رو جعبه و رفتم دو با و ترسیدم

 قرمز نگر توی شونه تا که انگار! بود شده خونی کامال صالح چپ دست. گرفتم دهنم جلوی رو دستم. افتاد دستم

 :گفت عجله با و کرد نگاهم بابا. شدن من مکث متوجه و بودن کنارش بابا و سعید. بود رفته فرو
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 !باش زود، بیار رو جعبه-

 یرونب رو بود کرده باز قبال رو هاشدکمه که رو پیرهنش صالح. رفتم شونپیش و برداشتم رو جعبه، شدم خم

 اون و عمیق زخم دیدن با آورد در رو پیرهن وقتی! داشت درد خیلی ظاهرا، خورد چین ابروهاش کمی. کشید

 :گفت سعید و کرد نچی بابا. گرفتم گاز رو لبم پارگی

 !زده عمیق چه شرفبی-

 :گفت منظوردار کردمی نگاهم که حالی در بابا. دادم قورت رو دهنم آب

 !بشه بخیه باید-

 ظاهرا. کرد نگاهم صالح. نکردم رو کاراین که وقته خیلی من ولی؟ کنم اشبخیه من که بود این منظورش

 :پرسید کردمی نگاهم که طورهمین صالح. نبودم راحت باهاش چشمی تماس از، بود خونسرد

 ؟ کنید اشبخیه تونیدمی شما-

 :گفتم بریده بریده! نداشتم نفس به اعتماد اصال کار این توی

 ...بیمارسـ برید باید... خب...من-

 :گفت کامل اعتماد با و پرید حرفم وسط بابا

 !تونهمی آره-

 :گفت و کرد نگاهم بعد

 .بیمارستان بره تونهنمی اون. بزن اشبخیه خودت-
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 با سعید. کشیدممی خجالت ازش چرا دونمنمی! صالح به نزدیک خیلی، نشوند خودش جای رو من و پاشد بابا

 مدست و کرد نخ رو سوزن «نکن» بگم خواستم تا که زد نخ به تف یه اول. گرفت رو مخصوص سوزن و نخ دقت

 .گرفتم رو همون اکراه با. داد

 تنش باال چون شاید؟ بود شده چم! شده اضطرابم متوجه شاید. کنم عرق کمی شد باعث صالح نگاه سنگینی

 !دونمنمی هم خودم. بودم معذب بود برهنه

 .شدم مشغول و گرفتم رو بود عضله از پر که رو بازوش مکث با دستم یه با. چرخیدم بازوش سمت به

 .خواستن خودشون! باد بادا هرچه! درک به

 :پرسید سعید زااسترس موقعیت این توی

 ؟خونیدمی پرستاری-

؟ توضعی این توی سوالیه چه این اخه. کرد نگاه بهم و گرفت بازو از رو نگاهش صالح که دیدم چشم یگوشه از

 :نلرزه صدام کردم سعی...انگار نه انگار شونهمه

 .میکروبیولوژی نه-

 .زنیدمی بخیه خوب خدایی ولی؛ اها-

 هم یزیخونر. شد تموم بخیه. میاد پایین فشارم از شماره یه بخیه هر با دونستنمی. زدم بهش کمرنگی لبخند

 :گفت شد راحت خیالش که بابا. کردم اشعفونی ضد کمی. شکر رو خدا بود اومده بند

 .کردن چیکار کیارش با ببینم میرم من-

 گاهین سعید و صالح به؟ شد درگیر صالح با که بود کرده چیکار کیارش؟ بود چی اصال ماجرا که افتاد یادم تازه

 :گفتم و انداختم
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 ؟ کرده چیکار کیارش -

 .بود شبخیه به نگاهش

 .ممنونم ازتون هم بخیه بابت! نیست چیزی، نباشین موضوع این نگران شما-

 صورت با. پاشدم جلوش حرص با هم من. پاشد صالح؟! کننمی پنهون ازم رو چیزی یه همه چرا. شدم دلخور

 :گفتم و کردم نگاه بهش جدی

 ؟ کرده چیکار کیارش بدونم خواممی! نگرانم ولی-

 ردک باز دهن صالح. خاروندمی رو سرش پشت ناچاری با داشت هم سعید. نکرد نگاهم ولی؛ شد ترغلیظ اخماش

 :گفت فقط و

 !اجازه با-

 گاهمن تعجب با باراین. ایستادم جلوش حرص با که بود نرفته قدم دو، بیرون بره خواست و شد رد کنارم از بعد

 :گفتم هردوشون به. بگیرم رو بغضم جلوی کردم سعی و زدم پوزخند. کرد اخم بعد و کرد

 رگمم دق داره ولی؛ فکرمه به بگه خوادمی مثال. نگید من به چیزی که بسته هم رو شما دهن بابام پس! به به-

، کنین کمکش من دادن دق تو طوریهمین هم شما؟ کی تا آخه، کاری مخفی شهمه! کارش این با کنهمی

 !نکنه درد توندست

 ینهشو خب ولی؛ شدم رد کنارش از و زدم تنه یه بهش. کنم گریه اونا جلوی نخواستم ولی؛ شدم ناراحت خیلی

 .گرفت درد خودم

 و یرهگمی پول کهاون؟ مهمه براش مگه؟ گفتم براش ناراحتیم از چرا. نشستم تختم روی و باال ی طبقه رفتم

 !گزهنمی هم ککش و کنهمی رو کارش
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 .بخوابم کردم سعی سقف روی بزرگ یپروانه نقش به کردم نگاه با و کشیدم دراز تخت روی

 !احساسبی اخموی

 و ودنب جوون سعید و صالح فقط نفر شش او بین چون؛ کنم برخورد باهاش دوست یه مثل تونممی کردممی فکر

 اشتباه. دبو مغرور و احساسبی ادم یه صالح ولی؛ بود خوب سعید. داشتم بهشون نسبت دوستانه کشش یک من

 !کردممی

*** 

 عموم ترینکوچک، بود عموم. زدم زنگ رضا محمد به. کنم فکر نمایشگاه به فقط گرفتم تصمیم روز اون فردای

 .بود سالش پنج و سی یعنی؛ بود سال دوازده من با اشسنی اختالف که

 وردها دووم خیلی االنم تا، شدمنمی خور دم هم پدرم با زیاد دیگه. بود عصر سه ساعت نمایشگاه برگزاری زمان

 .نبود ناراحت و خشک طوریاین بابا دیگه بود اگه! بود مادرم کاش ای. بودم

 کیمش کفش و کیف با ایفیروزه شال و سفید بهاری مانتوی یه. شدم خودم کردن آماده مشغول نیم و دو ساعت

 .ایستادم آیینه مقابل و پوشیدم

 یزهاچ این! زندگی حس نه، اشتیاقی و شور نه، اشتهایی نه! ستخسته و الغر خیلی صورتم کنممی احساس

 ...کذایی سال دو این. بود شده جدا من از که بود دوسالی

 :کرد نگام دلبخن با و گرفت دستش توی بافتنی از چشم. رفتم کنارش، بود نشسته مبل روی ننه. رفتم پایین

 .برسون محمد اقا به منم سالم! جان ننه بگذره خوش-

 .خداحافظ فعال، حتما باشه-

 .عزیزم خداحافظ-
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 یچهره کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس. دیدم هم کنار رو صالح و سعید هاپله روی. رفتم خروجی سمت به

 .رفتم شونسمت. نبودم موفق زیاد کنم فکر البته که بگیرم رو متکبر آدمای

 :گفتم جدی کردمی نگاه موش یه مثل من به باال از داشت که صالح به رو. ایستادن صاف و دیدن رو من

 .نمایشگاه ببرین رو من امروز بود قرار-

 :گفت خونسردی با

 .دارم خاطر به بله-

 :گفتم ومار سعید به و انداختم دور رو متکبرم حالت شد سعید و من به پشتش که همین، ماشین سمت رفت بعد

 ؟ببرید رو من شما میشه-

 :گفت جدی و خشک صالح، سعید از قبل

 !تونببرم من شده قرار. نمیشه خیر نه-

 نگاه رو من اشهمیشگی اخم با و بود کرده باز رو ماشین در. کردم نگاهش ترس با و کشیدم کوتاهی هین

 :گفت و خندید ریز سعید. گفتم آروم که مطمئنم! داشت تیزی هایگوش چه. کردمی

 !شرمنده، بودم گفتم بهتون هم قبال، داره ایوظیفه یه کی هر! ابجی بیخشید-

 :گفتم و گرفتم خودم به متکبری یقیافه مجددا، کنم حفظ رو خودم موضع کردم سعی

 !نیست ایچاره، میرم غضب میر اقای با. نداره عیب-

 ولی؛ یدمترسمی ازش کهاین با. خندیدمی داشت کنم فکر و بود پایین سرش سعید. بشنوه که گفتم بلند عمدا

 !حقته! هه. بود جلو به غلیظ اخم با نگاهش. رفتم ماشین سمت. بکنه تونهنمی کاری هیچ مطمئنم خب
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 رو اشوظیفه فقط اقا! خیر نه ولی؛ شم نزدیک بهش سعید مثل و کنم حساب روش تونممی کردممی فکر

 !الیق چه هر خالیق. نمیدم نشون بهش خوش روی منم پس؛ بینهمی

 !وراون شه پرت ماشین بود نزدیک که کوبید بهم محکم رو در. شدم سوار رفتم

 سرعت با! شد تبدیل موشک به ماشین زد بیرون حیاط از که همین. کرد روشن رو ماشین. شد سوار اومد

 االن! نای از اینم، سعید از اون. گرفتم چنگش و آوردم پناه بودم نشسته روش که صندلی چرم به دوباره. روندمی

 :گفتم و کردم نگاه آیینه به اخم با. نیست زیادی راه نمایشگاه تا چون؛ بده گاز طوریاین که نداره دلیلی

 . ندارم ایعجله؟ برید تراروم میشه-

 :گفت بگیره جاده از چشم کهاین بدون

 !نکنید دخالت ما کار توی لطفا. برونم سرعت با که ونممید صالح-

 :گفتم حرص با! کرد عصبی کمی رو من هم همین، خونسرد و بود معمولی که صداش

 !برو تراروم گفتم؟! دونیمی صالح رو چی چی-

 :گفتم شمره شمرده و حرص با. کرد بیشتر رو سرعتش

 !تراروم گفتم-

 :گفتم ترس با. افتادم کردن غلط به! کردمی لج داشت، شد بیشتر سرعتش بازم

 !خدا رو تو. دونیمی صالح جور هر، خب خیل-

 ؟!بود کی دیگه این. شد اروم کم کم سرعتش

*** 
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 «یاشا»

 کیهت شیشه به رو سرش و کشید عمیقی نفس! پریده رنگ یدختره. کردم کم رو سرعت کمی رفت رو از که حاال

 .داد

 دیروز هک اتفاقی اون با. نداشتم هیچی یحوصله اصال. دادم تکیه روش رو آرنجم و زدم پایین رو پنجره یشیشه

 !بشه درست اعصابم حاالها حاال نکنم فکر، دادم دست از که فرصتی اون و افتاد

 ...دیشب

 یششپ سعید و من فقط و ویال برگرده که فرستادم رو کریم، متروکه انباری یه به بردیم رو کیارش که وقتی

 و جگی و اومد هوش به شدیدی تکون با. کرد خالی کیارش صورت روی و برداشت رو سرد آب سطل سعید. بودیم

 .شده چی که بیاره خاطر به و بیاد جا حالش خودش تا شدم منتظر کمی. کرد نگاه سعید و من به منگ

 قبال. نتونست که بشه بلند صندلی روی از تا تقال به کرد شروع و شد باز وحشت با چشماش. شد هم طور همین

 :گفت ایگرفته صدای با. بودم بسته فلزی صندلی به رو پاش و دست

 ؟هازاده*حرو خواینمی جونم از چی-

 ردد با. کرد صاحابشبی دهن اون یحواله مشت یه و سمتش رفت سریع سعید. رفت هم توی اخمم حرف این با

 :پرسیدم و کردم باز و بحث سر! گرفت خون خفه و بست رو چشمش

 .خواممی جواب سری یه ازت چون؛ بندازی کار رو مغزت بهتره نخوری رو دوم مشت خوایمی اگه-

 جیبم از رو جیبی چاقوی و زدم زانو سمتش رفتم خشم با. کرد تف زمین رو نفرت با و انداخت من به تیزی نگاه

 کرد وعشر فریاد با همراه. شد بلند فریادش که پاش ساق توی کردم فرو مکثی ترینکوچک بدون و آوردم بیرون
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 ارتکر دوباره و شدم نزدیک صورتش به. شد خفه صداش که گذاشتم دهنش روی رو دستم کف! دادن فحش به

 :کردم

 !نیاری در بازی خر نفعته به. خواممی جواب تا چند ازت من-

 توی چاقو که طورهمون و شدم بلند. نزد حرفی و کرد کنترل رو خودش دیگه برداشتم که رو دستم. نگفت چیزی

 :پرسیدم. رفتم عقب وکمی کردم رهاش، بود پاش ساق

 ؟کجان فرخ انبارهای-

 ولی ؛بپرسم رو کیومرث یخونه به رو فرخ نفوذ و حمله قصد که داشت انتظار. کرد نگام تعجب با و شد شوکه

 .نداشت ما هدف به ربطی چون نبود مهم برام اصال اون

 ؟شدی الل -

 :گفت و اومد خودش به سعید صدای با

 ؟هستین کی شما -

 :گفت و زد پوزخندی سعید

 ؟کجاست فرخ انبار بگو حاال، بدی جواب فقط شد قرار! د ن د-

 :گفت رفته تحلیل صدای با. شد بیشتر ترسش و انداخت سعید به بعد و من به نگاهی بهت با

 ؟پلیسین...شما -

 که ودب قرار چون؛ نبود مهم اصال برام ولی؛ بشه موضوع این متوجه سوال همین با تونست چون؛ بود باهوشی آدم

 .شد قرمز یهو صورتش دیدم که کنم تکرار دوباره رو سوالم خواستم! درک به بره زودی به
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 نشزبو داشت. برداره زبونش روی از رو دندونش تا دادم فشار رو فکش و سمتش رفتم سریع! لعنتی، خوردم جا

 .بزنه حرفی نتونه تا کردمی قطع تو از رو

 هم سعید. بود کرده قفل رو فکش هار سگ یه عین اما؛ بشم مانعش تا آوردم فشار لبش و فک به دست هردو با

 فکش. کرد خفه رو خودش زبونش دادن قورت با و شد محو چشماش سیاهی و گذشت کار از کار اما؛ کرد کمکم

 :زدم داد. بود فایدهبی اما؛ دهنش توی بردم رو دستم و شد باز کمی

 !لعنتی-

 .کرد فرو موهاش توی رو دستش و کنه چیکار دونستنمی افسوس از سعید! مرد و افتاد پایین سرش

. دادیم ستد از رو موقعیت بهترین. پیچید انباری تو وحشتناکی صدای که زدم انباری تو وسایل به لگدی خشم از

 !رو طالیی فرصت یه

 ؟!بزنن کشی خود به دست پیر کفتار یه خاطر به که باشن وفادار تونستنمی حد چه تا فرخ هایآدم

 .تمگف رو کیارش خودکشی یقضیه کیومرث به و برگشتیم ویال به داغونی اعصاب با سعید و من شب اون

*** 

 «پریسا»

 وقتی قاا پس؛ بود قبل از خمارتر چشماش. بود مشخص اشپیشونی و چشم. کردم نگاه ماشین جلوی یآیینه به

، راه اون به زدم رو خودم و خوردم یکه که کرد نگاهم اخم با آیینه توی یهو! میشه خمار چشماش خورهمی حرص

 هم ینگپارک توی رو ماشین حتی؟ رسیدیم کی. کردم نگاه رو برم و دور گرفت که محکمی ترمز با. بود تیز خیلی

 .بود پارکینگ تو ماشین کلی. شدم پیاده. بود کرده پارک
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 کردم تند پا وقذ با و شدم پیاده ماشین از. چسبیدم سفت رو کیفم. ببینم جلوتر رو نقاشی تابلوهای تونستممی

 ابجن دیدم برگشتم. شد دود حالیمخوش و شد کشیده عقب به کیفم که بودم برنداشته قدم دو هنوز، برم

 :گفتم بهش تخسی حالت با. رفته محکم اشاره و شصت انگشت با رو کیفم میرغضب

 ؟زمین بخورم کارتاین با نمیدی احتمال اصال-

 :گفت خنثی خیلی

 !اصال نه-

 ور اطراف من خوردنای حرص به توجهبی و کنارم اومد. کشیدم بیرون دستش از محکم رو کیفم! من برم رو روت

 .شدممی دقیق صورتش توی و کردممی سوءاستفاده گاهی از هر هم من و میزد قدم کنارم. کردمی نگاه

 چی پس؛ عمولیم و باریک نسبتا لبای، میشد روشن خیلی نور جلوی که تیره سبز چشمای، متناسب و کشیده بینی

 به اشدرونی جذابیت و بود معمولی کل در اما؛ کردم کشفش دیروز که فکی و؟! دادمی جذبه بهش که داشت

 .بود چی دونمنمی، دادمی ابهت بهش که داشت درون از چیزی یه اون. نمیشد مربوط اشچهره و صورت

 .نداری الزم محافظ دیگه باشه اطرافت به حواست یکم منه به حواست که قدریاین اگه خانوم پریسا-

 :گفتم و کردم جور و جمع رو خودم سریع! رفت ابروم، شدم سرخ گفت که رو این. بود طرف اون روش

 .دیدممی رو باغ داشتم، کردمنمی نگاه تو به من-

 !کن سیاه رو اتعمه برو یعنی که داد تکون سری یه

 !معذبم کمی صالح با، اومدمی من با دیگه یکی کاش. کردم حرکت ترسریع و برگردوندم رو روم

 ؟ پریسا-
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 و دمز لبخند، عموم پر هیکل و صورت دیدن با. بودم ندیده رو صاحبش بود سال یه که صدایی سمت چرخیدیم

 :گفتم آروم

 ؟!پریسا جان-

 :گفت شوق با زد پیشونیم به که ایـوسه بـ از بعد. کرد بغل رو من محکم. انداختم بغلش توی رو خودم و رفتم

 !ندیدمت وقته خیلی، بره قربونت عمو-

 .جونم عمو بود شده تنگ برات دلم خیلی-

 .کوچولو خانوم طورهمین منم-

 :گفت و زد چشمکی. افتاد صالح و سرم پشت به نگاهش بعد و پرسید احوالم و حال از کمی

 ؟کردممی پذیرایی ازتون رسمی تا میاری هم رو پسرت دوست نگفتی چرا؟ آره هم تو! شیطون ای-

 ممطمئن ولی؛ بود ترعقب صالح کهاین با. شد عوض رنگم و کشیدم بیرون عمو بغل از رو خودم! سرم بر خاک

 :گفتم هولکی هول. شنیده رو عمو حرف

 !خدا به....جوریهمین...بخوره هوا....اومده من با... بادیگاردمه اون....نچ...بادیگاردشم من...چیزیم...نه-

 عمو! دونمینم، نبود لبخند هم شاید. کردمی نگاه اطراف به داشت لبخند مثل چیزی یه با. کردم نگاه صالح به بعد

 :گفت و کرد ایخنده گفتم که هاییپرت و چرت به

 .نیمک نگاه نزدیک از رو بادیگاردت این بریم حاال! پرید رنگت که نگفتم چیزی؟ هستی خجالتی هم هنوز تو-
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 و بود دختربازیدوست اهل و اجتماعی شدت به آدم عمو آخه، صالح پیش بره نداشتم دوست راستش

 هاییفاختال از یکی اصال! کنهمی حالل رو خونم بابا وقت اون که بزنه دوستی انگ هم صالح و من به ترسیدممی

 .ردک سالم اروم و ایستاد صاف مقابلش صالح. افتاد راه صالح سمت به! همینه کرده جدا هم از رو عمو و بابا که

 !نیستم داده قورت عصا داداشم مثل من، باش راحت. بینمتمی حالمخوش، سالم-

 نه، بود یواقع لبخند یه این. کرد تغییر لبخند اون با درجه هشتاد و صد شچهره دیدم که زد کمرنگی لبخند صالح

 .انداختم پایین رو سرم پس؛ کنممی نگاه بد دارم که فهمیدم! پوزخند یه

 .ممنون راحتم -

 :گفت طبعی شوخ با و داد تکون سری عمو

 ...پسـ دوست کردممی فکر! باشی بادیگارد نمیاد بهت اصال-

 :گفتم و حرفش وسط پریدم سریع! خدا یا

 !تابلوهات واسه کرد ضعف دلم، بریم دیگه خب خیل عمو -

 سمت کشیدمش خودم همراه و گرفتم رو بازوش که بگه صالح به چیزی خواست باز و انداخت من به نگاه یه

 .تابلوها

*** 

 «یاشا»

 هک طورهمون! ذاشتمی عموش اگر البته؛ بود اطراف به حواسم. نبود کن ول و بود شده خطی خط تابلوی یه محو

 :پرسید کردمی آنالیز پایین به باال از رو من ظاهر داشت
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 ؟چندسالته، جونی خیلی کارا این واسه-

 :دادم جواب کردممی نگاه دختره به که حالی در مالیمت با. افتادم خانوم زیبا یادِ سواالش این با

 !نداره خاصی سن کار این، یک و سی-

 هب من یباالتنه از مجددا نگاهش. رفت ایدیگه مزخرف تابلوی سمت و کند دل تابلو اون از دختره شکر رو خدا

 زده زل چی هب مرتیکه، بزنم ندید رو خودم نتونستم دیگه. شد قفل کمربندم پایین قسمت رو یهو که اومد پایین

 :پرسید آروم دید رو متعجبم نگاه وقتی؟ بود

 ؟نداری زن تو-

 :گفتم و شدم اشخیره حرص با

 .نه-

 :گفت و زد چشمک یه بعد

 ... چیزی؟ موقتی؟ ایمعشوقه؟ دختری دوست-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 !کارایی این ختم انگار شما ولی؛ نه من -

 :گفت خنده با و انداخت باال ایشونه

 !تفریحیه، کنهمی وسوسه رو آدم جوری یه مجردی و سن این توی، نیستیم که پیغمبر پسر-

 :گفتم لب زیر و دادم تکون سری

 !اهلش ارزونی، اینه تفریح اگه-
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 :گفت خنده با. زد پشتم به محکم و خندید

 که بود کجا گورم من، کردم چاخان که بگم باید اطالع محض! آفرین! هستی حسابی آدم، پسر میاد خوشم ازت-

 رادرب که بشم مطمئن خواستممی فقط؛ پرممی کارا این اهل با نه، چیزام این اهل نه منم؟! باشم داشته کفن

 !بود انداز غلط یکم اتچهره آخه، اطمینانه قابل آدم یه مراقبت تحت امزاده

 :گفتم کمرنگی لبخند با. اومد خوشم ازش منم! بود آدمی عجب، کرد نگاهم لبخند با بعد

 .کنهنمی انتخاب دخترش پای به واسه رو کسی بد کیومرث آقا باش مطمئن-

 :گفت و کرد متعجب رو صورتش

 .داره قبول خودشم چه! بابا نه-

 :گفتم لبخند با و بردم باال رو ابروم تار یه

 !حقیقته-

 .باشه مطمئن خودش به قدراین که میشه پیدا آدم کم! میاد خوشم ازت بیشتر داره-

 افتاد هدختر به و شد غمگین کمی نگاهش. کنم اعتماد خودم به که بودم گرفته یاد بچگی از من، گفتمی درست

 :گفت حسرت با. کردمی نگاه لذت با رو تابلوها که

 و من یابطهر چون؛ ببینمش تونممی نقاشی یبهونه به فقط! من از بیشتر حتی؛ بوده هامنقاشی عاشق بچگی از-

 هک منم. جداییم هم از همین واسه! منه عکسه کامال خلقیاتش، اشروحیه اون. نیست خوب اصال هم با کیومرث

 !بهچسمی هنرمندا یروحیه به که تابلوهایی این هم بعد و پریسا اول... خاطر به هم اون ایران میام باریک سالی

 !هستن آبی چشم شونهمه اینا، کردم نگاه آبیش هایچشم و ایقهوه ریش ته اون با صورتش به
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 .کرد عوض سریع رو اشچهره حالت سرمون پشت از مرد یه صدای با

 ؟بیارید تشریف میشه؟ زادهملکی آقای-

 .برگشت مرد سمت

 .تونخدمت میام االن؟ جانم-

 :گفت و من به کرد رو

 !فعال. بینمتمی، برم من-

 که باریدمی اشقیافه از که پسر یه. چرخوندم چشم دختره سمت به. کردم نگاه رفتنش به و دادم تکون سری

 دید از که وریط، ایستادم دختره کنار و جلو رفتم! پریسا نخ تو بود رفته قشنگ نقاشی اهل تا تریاکه اهل بیشتر

 :تگف که بود نامفهوم نقاشی به نگاهم. کرد نگاهم متعجب! نبود باغ تو اصال که هم دختره. شد خارج پسره

 !پاییزه مثل؛ دارن هم با قشنگی هارمونی شونهمه رنگا این؟! نیست قشنگ نظرت به-

 ساعت یمن به نه. کرد نگام لبخند با و طرفم برگشت. ندیدم نقاشی توی رو گفتمی که چیزایی این از کدومهیچ

 :پرسید! االن به نه، بود بسته رو از رو شمشیر که پیش

 ؟چیه نظرت-

 :گفتم رو حقیقت

 !ندارم هاخطی خط این به راجع نظری-

 .کرد نگام دلخوری و حرص با

 ؟خطیه خط کجاش اینا! که واقعا-
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 :گفت حرص با دید که رو دستم خطوط. کردم دنبال رو هاخط فرضی انگشت با و کردم بلند رو دستم

 !نکن توهین حداقل، خوامنمی رو نظرت! بابا خب خیل-

 :گفت لب زیر که شنیدم. شد رد کنارم از غره چشم یه با بعد

 !اخمو بیابونی غول-

. کردنمی تعریف هانقاشی این از همه. بود حیف که حیف!....حیف. کنم یکیش تابلو با داشتم دوست لحظه اون

 اومد می گاهی از هر هم دختره عموی! بودم کفری حسابی. نبود هاخطی خط این کن ول دیگه هم دختره

 !مهموناش پیش رفتمی دوباره و کردمی دل و درد کمی اشبرادرزاده با و مونپیش

 هب اگر! خیالبی یبچه دختر یه دنبال افتادم باشم انبارش و فرخ از سرنخی و مدرک دنبال کهاین جای! هوف

 .نداشتم عادت بازیا نفوذ و طوالنی هایماموریت به. اومدممی اگه عمرا نبود هادی خاطر

 هایهلب که کردم شلوارم جیب توی رو دستم. رفتم سمتش به. اومدمی باال کفرم داشت. بود تاریکی به رو هوا

 :گفتم حرصی صدای با. رفت عقب کمی سیاهم کت

 ؟ندارید برگشتن قصد زادهملکی خانوم-

 تعجبیم و خفه صدای با. کشید آرومی هین و افتاد کمرم دور چشمش اتفاقی. کرد نگاهم خیالیبی با و برگشت

 :گفت

 ؟اوردی اسلحه خودت با! هی -

 :گفتم و کردم نگاه نگرانش چشمی به خنثی

 ؟!وایسم دشمناتون جلوی دندون و چنگ با داری انتظار نکنه-
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 :گفت تند تند نگرانی با

 .اومدم بادیگارد با بفهمه کسی خوامنمی، کن اشمخفی خب خیل-

 .برگردیم خوایممی چون؛ فهمهنمی کسی-

 .بمونم بیشتر خواممی....که زوده-

 :گفتم بلند. بود ما پشت که عموش به کردم رو! نداشت فایده

 .اجازتون با! که دونیدمی، ریممی دیگه ما زادهملکی جناب-

 :گفت سریع و برگردیم باید هوا تاریکی خاطر به که فهمید رضا محمد

 !خداحافظ. عموجون زنممی زنگ بهت شب پریسا. اومدین که ممنون باشه -

 وندمشکش خودم دنبال و گرفتم رو کیفش یدسته و ندادم مهلت بگه چیزی خواست متعجب هایچشم با پریسا

 :گفت عصبانیت با و شکست رو سکوتش رسیدیم خلوتی جای به وقتی. پارکینک سمت

 با یندار حق هم دیگه یدفعه؟ فهمیمی، برم کی و بیام باید کی بگی نداری حق تو! کن ول رو کیفم؟ تو چته-

 !بیای من

 .چرخیدم سمتش و جلو شد پرت کمی که کشیدم ترمحکم

 مسئولیت من. کنن حمله بهتون توننمی راحت تاریک هوای توی، میشه تاریک داره هوا! خانوم کن گوش-

 درتونپ رو بیاد باهاتونم کی کهاین. بری کی و بیای کی میگم که دونممی چیزی البد پس؛ دارم رو شما حفاظت

. ندارم اشم همراهی به ایعالقه منم وگرنه؛ کنید صحبت پدرتون با کنید لطف دارین اعتراضی اگر! کردن تایید

 ؟هستید متوجه
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 رو دستم حرص با! کردم روی زیاده انگار. کردمی نگاهم ناراحت طوریهمین. شد اشک از پر کم کم هاشچشم

 .شنیدم رو لرزونش صدای. کشیدم موهام توی

 !شد کوفتم تو لطف به اونم که نمایشگاه این به میام بار یه سالی من-

 قدرچه که فهمممی کنممی نگاهش خوب که االن. زد شکمم به ضربه تا چند کیفش با و برد باالتر رو صداش

 :داد ادامه گریه با! ستپریده رنگ و ضعیف

 .شم خالص تونهمه شر از و بمیرم تا کنن ترور رو من بابام دشمنای همون کاش؟ چیه دونیمی-

 وجدان عذاب کمی! حد این تا دونستمنمی ولی؛ زودرنجن دخترها گفتنمی. شد سوار رفت گفت که رو این

 االب رو اشبینی اب مدام. شدم ماشین سوار مکث با. کردم برخورد تند جنسیتش و سن به توجه با. گرفتم

 مچاله هبچ یه مثل! ضعیف یبچه این به پریدم وحشی عین که من به لعنت. کردمی گریه اروم داشت و کشیدمی

 :گفتم اروم فقط پس؛ نبودم بلد کشی منت و دلداری. بود شده

 ! خواممی معذرت-

 به تنسب دختره. دادم جاده به بعد و کردم نگاهش کوتاه. بود زده زل بهم که دیدم رو متعجبش یقیافه آیینه تو

. هشد کور هم اشتهاش مثقال یه اون البد زدم من که گندی این با! خورهنمی غذا انگار. بود ضعیف و الغر قدش

 !بود نحیف خیلی، سوختمی براش دلم چرا دونمنمی

. کردمین گریه ولی؛ بود قرمز بینیش نوک فقط و بود روحبی گچ مثل صورتشم. کردم نگاهش دوباره ایینه تو

 :گفت آمیز صلح اما؛ گرفته صدای با. کرد تعجب که زدم دور رو خیابون

 !میری برعکس داری کنم فکر-

 :گفتم خونسرد



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر pari3017  | عقرب و پروانه  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 77 

 .رستوران یه به تونببرم خونه از قبل خواممی...دونممی-

 :گفت پوزخند با کردو جمع رو خودش بعد کمی. بکشه نفس داشتم شک دیگه که بود کرده تعجب بس از

 ؟!بیام شما با باید چی واسه وقتناو! هه-

 :دادم جواب عادی و کشیدم رو دستی. وایستادم نگین رستوران کنار

 !بیای باید چون-

 :گفت و کرد اخم

 .نیستم هم گرسنه، نمیام! خوامنمی-

 رو وجدان عذاب این که بود این قصدم فقط؛ شدم پیاده حرفبی بهش نپرم و نشم سگ دوباره کهاین واسه

 ور کیومرث یهشمار و کردم تکیه ماشین به! جونم به افتاد پیش دقیقه چند از خوره عین که کنم خفه کمی

 :داد جواب بوق دو از بعد. گرفتم

 ؟ داری کاری؟ صالح بله-

 .کنم صحبت دخترتون به راجع خواستم مزاحمت از غرض. سالم-

 :گفت نگرانی با

 ؟ کجاست پریسا؟ شده چیزی-

 .هستن من پیش، نشده چیزی-

 :دادم ادامه. خوردمی خون رو خونش که کردم نگاه دختره به چشم یگوشه از



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر pari3017  | عقرب و پروانه  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 78 

 نترلشونک ترراحت تا بدین تام اختیاره بهم ممکنه اگه خواستممی! هستن لجوج لجبازو کمی دخترتون راستش-

 .نمیشم ازارشون باعث، باشه راحت تونخیال ولی؛ کنم

 :گفت آروم! کردمی فکر داشت. شد سکوت کمی

 .کن رعایت رو حدت ولی؛ خب بسیار. دونممی لجوجه-

 .نشست لبم یگوشه پوزخندی

 .قربان حتما-

 !باش مراقبش-

 .چشم-

 کردمی امنگ اخم با داشت. برگشتم سمتش به. نیست اضافه توضیحات به الزم دیگه حاال. کردم قطع رو گوشی

 با و کردم باز رو در! هستم سیریشش عاشق من انگار که برگردوند رو روش چینهم. برگردوند رو روش و

 :گفتم نگیره آبغوره بازم که طوری، آروم و تفاوتیبی

 .مونیمنمی زیاد. پایین بیارید تشریف لطفا زادهملکی خانوم-

 :گفت تخسی با

 .نیست الزم کارهااین! بخشیدمت کنی خواهی معذرت خوایمی اگه-

 :گفتم دادم تکیه ماشین در روی رو ارنجم که حالی در و شدم خم سمتش به کمی! رو این! هه

 .شین پیاده بفرمایید خودتون نشدم متوصل زور به تا حاال؟ خانوم کرد خواهی معذرت شما از کی-

 :گفت و شد باز تعجب شدت از چشماش
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 ؟ هستی کی تو مگه؟ ببری زور به رو من خوایمی حقی چه به-

! نبودم بلد اام؛ کنم جبران رو رفتاریم بد اون ترآروم باید که دونستممی. باشم خونسرد که کشیدم عمیق نفس یه

 .ندارم و نداشتم آشنایی جماعت دختر خوی خلق با اصال چون؛ نداشتم هم کشیدن ناز یحوصله

 حال هر به! لجبازین هک خودتونه تقصیر اینم البته؛ کنم تونکنترل بتونم تا گرفتم تام اختیار پدرتون از من ببینید-

 بینینمی دارین که طورهمین چون؛ بده خیلی این که کنم پیاده زور به رو شما که دارم رو اجازه این االن من

 .میگم خودتون خاطر واسه! کنهنمی فرقی من واسه؛ کننمی آمد و رفت جااین زیادی مردم

 ردهک قفل هم رو حرص از حسابی رو دندونش. انداخت من به نگاه یه بعد و شلوغ روی پیاده به نگاه یه حرص با

 .بستم رو در خونسردی با هم من. اومد پایین و گرفت رو کیفش محکم. بود

*** 

 «پریسا»

 ازش دارم کم کم؟ میده معنی چه کارش این آخه. خوردممی حرص فقط و ایستادم رستوران هایپله کنار

 پر و شلوغ خیابون چنانهم ولی؛ میشد تاریک داشت هوا دیگه. رسهنمی نظر به عادی کارا این اصال. ترسممی

 :گفت اروم. نکردم نگاهش. اومد سمتم و زد رو ماشین مرکزی قفل. بود تردد

 .بفرمایید-

 !نه؟ بخورم غذا اون با بیام حاال. نداشتم رو هیچی خوردن حوصله. رفتم داخل، داشت نگه برام رو در بعد

. شیدک عقب برام رو صندلیش و میز یه سمت رفت خودش که ایستادم رستوران وسط. تونمنمی، معذبم خیلی

 .کردم نگاه رستوران به و کنارم صندلی روی گذاشتم رو کیفم و نشستم
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 من تهایاش اصال ولی؛ بود برداشته کباب بوی هم رو رستوران. مشتری از بودن پر هم میزا اکثر! بود کبابی ظاهرا

 .نکرد تحریک رو

 .ترسیدم و خورد تکون روم روبه صندلی یهو که ببینم رو پشتم تا برگردوندم رو سرم؟ رفت کجا صالح

 !منم، نیست چیزی: صالح

 .نیست که گرسنم؟ جاماین چرا واقعا. شدم بازی مشغول دستام با! مونهمی جن عین. کردم ول رو نفسم

 مه اون؟ جااین اورده رو من چرا. بود فکر توی حسابی. بود میز وسط نمکدون به چشمش. کردم نگاه صالح به

؟ بخورم غذا جلوش طورچه من خدایا. داد اطراف به و میزگرفت از رو نگاهش! شپرخاشگرانه رفتار اون از بعد

 خیلی .اورد مخلفات و برنج پر بشقاب تا دو و گوجه و مختلف هایکباب از پر دیس یه و اومد گارسون! نمیشه روم

 :گفت و کرد میزون من جلوی رو بشقاب! بودن زیاد

 .کنین شروع -

 میک کردم سعی، نخورم و بشکنم رو دلش که خواستمنمی اومدم باهاش که حاال. شدم مشغول آروم تشکر یه با

. ردخومی ولع با داشت من خیالِبی. کردممی نگاه چشمی زیر صالح به گاهی از هر. نشه ناراحت تا بخورم غذا از

 :گفتم! نبود امگرسنه اصال. کشیدم عقب رو بشقاب و خوردم قاشق چند! داشت هم اشتهایی چه

 .شدم سیر ممنون-

 :گفت و داد من به و نگاهش بعد و کرد بشقاب به نگاه یه اخم با. بود کرده تموم رو برنجش خودش

 .نخوردی که هنوز -

 :گفت ندترسومی رو من که وحشتناکی اخم با سینه به دست. داد تکیه صندلیش به و کرد پاک رو لبش دور بعد

 .ریمنمی نکنی تموش تا -
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 :گفتم و کردم اخم هم من

 !نخور قدرچه، بخور قدرچه که بگه و ایستهنمی سرش باالی، کنهمی مهمون غذا واسه رو کسی وقتی آدم-

 :گفت و زد پوزخندی

 نیم اگه چون؛ باشه شما احوال و اوضاع به حواسم که منه یوظیفه جزو این! نکردم مهمون رو شما من؟ مهمون-

 !کنهمی مواخذه رو من باباتون شین وراون وراین کیلو

 دب قدراین تو اگه بگم خواستم! عجیبه؟ حد این تا یعنی؟ دارن کار چی طرف احوال به بادیگاردا! کردم تعجب

 تام ختیارا المصب. بشکنه رو گردنم بزنه بعدش ترسیدم که بود کرده اخم چنان اما؛ خوبه احوالم من نکنی خلقی

 رو چنگال و سمتم شد خم که برداشتم رو چنگال و قاشق دوباره حرص با! بود گرفته من فروش ادم بابای از هم

 .کردم نگاهش متعجب. گرفت ازم

 !باش راحت، میشه کور اشتهات طوریاین! بخوری غذا رسمی من جلوی نیست الزم -

 :گفت خودش با آروم لب زیر بعد

 .کنهمی کور رو ادم اشتهای هادادن فس همین-

 برنج دماغم نوک تا ذاشتممی دهنم تو که قاشق هر. کردم شروع؟ بخورم طوریچه حاال! یهو شد صمیمی چه

 اشتهام! بود جالب. بودم شده هابچه عین. کردممی مرتب قاشق توی رو غذام انگشت با گاهی از هر. رفتمی

 .بود شده بیشتر

 الزم حمام خالصه، امبینی نوک، امچونه، دستام. خوردممی غذا التا عین. خوردم ازش و کردم باز رو ماست

 .شدممی منفجر داشتم! شدم



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر pari3017  | عقرب و پروانه  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 82 

 همون مثل کمرنگ رد یه با و اخم بدون. کردم نگاهش مستاصل. بود مونده ظرفم ته قاشقی چهار سه هنوز

 با ودب شده جذاب چه، شد گرمم یهو، شد سست بدنم. کردمی نگاهم داشت زد عمو به نمایشگاه تو که لبخندی

 :گفتم بود بدبختی هر با! لبخندش اون

 !تونمنمی...دیگه-

 هک گرفتم رو دستمال. بوده خراب خیلی وضعم کنم فکر. داد دستم و برداشت دستمال یه. گرفت من از چشم

 :گفت

 !خوبه شروع واسه...نداره اشکال-

 :گفتم متعجب

 ؟چی شروع-

 .کن خورد اعصاب صالح الک توی رفت دوباره

 .جااین میارمت باریک روز چند هر-

 !خدا یا

 ؟چرا بپرسم میشه-

 .نه-

 .نمیام دیگه نگی تا ولی-

 .افتادم دنبالش و زدم چنگ و کیفم. رفت در سمت به و گذاشت میز روی رو پول. شد بلند و کرد سکوت

 ؟!چرا پرسیدم-
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 :گفت خنثی و کرد باز رو در

 .گفتم بهتون رو دلیلش قبال. نداره چرا -

 رد نارشک از مشکوک و تعجب با. عجیبه خیلی دلیلش و جواب نظرم به اما؛ گفته آره! غریبه حالت توی رفت بازم

 .شدم

 ایدش. خوردم غذا همهاین اشتها با که بود باری اولین راستش. شه عوض نظرش مبادا که نکردم مخالفت دیگه

 !صالح وجود با حتی؛ چسبید بهم بود که چی هر اما؛ دونمنمی. کننمی درست خاص جور یه رو کبابشون

 تیدس داشت که حالی در. کرد روشن رو ماشین. شد سوار و اومد هم صالح. شدم سوار نامحسوسی لبخند یه با

 :گفتم بهش خوابوندمی رو

 .چسبید خیلی ممنون-

 :داد جواب معمولی

 !جان نوش، کنممی خواهش-

 به بردنش رستوران این کنممی احساس اصال. نبود مهم براش من نکردن یا کردن تشکر انگار که گفت طوری

 .نزدم حرفی خونه تا دیگه! نبود من خاطر

 .کردم مکث کمی، شدیم پیاده. کرد پارک حیاط یگوشه رو ماشین

 .صالح خیر به شب-

 :داد جواب من به کردن نگاه بدون و داد تکون آروم رو سرش

 .خیر به تونشب-
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 ثلم؛ بشه بهتر باهام رفتارش دارم دوست چرا دونمنمی. کردم نگاه رفتنش به. کرد کج باغ سمت به رو راهش

 توجه بهم پسری نداشتم دوست اصال کهمن. بود عجیب. نداشت دوست اون انگار ولی! تردوستانه یکم، سعید

 .بشه ترصمیمی باهام کمی مرد این دارم دوست واقعا باراین کنه

، ستنی کسی دیدم وقتی. بود هشت حوالی ساعت، کردم نگاه ساعت به سالن توی. داخل رفتم کشدار آه یه با

 :گفتم بلند

 .جون ننه سالم-

 :گفت لبخند با ننه. چیدمی شام واسه رو میز داشت

 .گشنته که بخور زودتر تو. گردهبرمی دیر کمی بابات، شام بیا! عزیزم سالم-

! غذا هواس ندارم جا هم اینچ یه یاندازه به اممعده توی مطمئنم. شد اکو گوشم توی کلیسا ناقوس مثل شام اسم

 :گفتم مظلومانه و رفتم عقب

 !ممنون. باال میرم. خوردم غذا قابلمه یه االن، نیست امگرسنه اصال! نه نه-

 .باال دویدم معطلیبی

 ؟!رفتی در چرا! وا -

 ور بیرون لباسای. بده غذا بهم زور به خوادمی یکی کردممی حس شهمه. دادم بیرون رو نفسم و اتاق تو رفتم

 !آخیش. کشیدم دراز تخت روی و اوردم در

؟ جوریه یه چرا؟ بود من یتغذیه و سالمتی قصدش واقعا یعنی؛ کردم فکر صالح به و گذاشتم شکمم رو و دستم

 .کنهمی جذب رو ادم اهنربا مثل ولی؛ گنده اخالقش کهاین با
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 با! مکنمی دق فضولی از وگرنه؛ بپرسم ازش خودش به راجع بعدا که گفتم باخودم! کنجکاوم بهش راجع خیلی

 اباب فهمیدم که خورد گوشم به پایین از صداهایی یه بعد یثانیه چند. گذاشتم هم روی رو چشمم راحت خیال

 .برد وخوابم نفهمیدم چیزی دیگه و اومده

*** 

 حمله داشت طرف یه از کی هر! چانم لین لشکر و ها سامورایی نبرد وسط که دیدم خواب. بود عجیبی خواب

 هوا وت رو شمشیر شانسی و شونبین رفتم سامورایی زره اون با و بود دستم توی شمشیر یه هم من. کردمی

، ردمک کیف خیلی خودم واسه. میشد پرتاب هوا تو متر چند خوردمی که کی هر به تعجب عین در و دادممی تکون

 چوبی هایخونه بوم پشت روی از آشنا صدای یه یهو. امقوی خیلی که کردممی احساس! دادمی حالی چه

 :زد داد بلند! بود زیبا ننه کهاین. کرد جلب رو امتوجه

 !پاشو، بیاد مهمون قراره دخترم؟ پریسا-

 :زد داد دوباره! بنده دستم من؟ جنگ این وسط هم اون؟ مهمون

 .میاد خان همایون االن، دخترم دیگه پاشو -

 جا از و اومدم بیرون الیه چند از انگار و شد حذف چشمم جلوی از جنگجوها و جنگ میدون ناگهانی طور به

 ؟شده خبر چه؟ کجاست لینچان؟ کجام؟ امکی من. شدم بلند جا از چی عین. پریدم

 به. کردمی جور و جمع رو شالم و مانتو داشت. دیدم اتاق وسط رو زیبا ننه که دهنم توی اومدمی داشت قلبم

 :گفت متعجب و ایستاد صاف ننه! هوف! بودم خوابیده ساعت یه یعنی. بود نه، کردم نگاه ساعت

 .میاد مهمون االن که پاشو؟ خوابه وقت االن اخه دختر! وا-

 :گفتم حالبی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر pari3017  | عقرب و پروانه  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 86 

 .کرده رابطه قطع باهامون، داشتیم فامیل هرچی با که ما؟ بیاد خوادمی کی -

 :گفت و کشید آرایشم میز روی دستی

 .همایونه آقا-

 ودمخ با، رفت بیرون اتاق از ننه. بود خوبی مرد. بود اومده هم دیگه بار چهار سه و بود بابا همکار همایون عمو! آها

 رو تلویزیون بار یه سالی بابا دست از؟ دیگه بود چی لینچان آخه! لینچان آها؟ دیدممی چی خواب که کردم فکر

 !گذاشته تاثیر منم روی. کوهستان جنگجویان سریال یبهانه به اونم،  کنهمی روشن

 نگت دامن و کت یه با. شدم خودم کردن اماده مشغول بازم نیمه چشمای با و شستم رو صورتم و دست پاشدم

 سریع رکاتح از و بود نشسته مبل روی بابا. رفتم پایین بودم پوشیده نازک ساپورت یه زیرش که مشکی و سبز

 .عصبانیه فهمیدم میزد زمین به که پاش

 .سالم-

 .کرد نگاهم و برگشت بابا

 .دخترم سالم:بابا

 .کردممی بازی شالم یپره با منم. شد سکوت مونبین. نشستم کنارش مبل روی و رفتم سنگین سر خیلی

 سکوت ینا کرد سعی بابا! سخته هردومون واسه این، نیست صمیمی قبال مثل دیگه بابا و من یرابطه که ساله دو

 :گفت مصنوعی لبخند با و بشکنه و

 ؟گذشت خوش نمایشگاه؟ خبر چه...خب-

 :دادم جواب لبخند با
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 .رسوند سالم هم عمو. بود خوب خیلی...اره-

، بود نمدار موهاش. اومد جلو کمی. خورد صالح به موننگاه راهرو از هاییقدم صدای با که داد تکون سری بابا

 :گفت پدرم به جدی یچهره با. رفته حموم شاید

 .رسیدن االن همین مهموناتون قربان-

 :گفت صالح به آروم سپس؛ کرد مرتب رو کتش و شد بلند جاش از بابا

 . بمون سالن توی جاهمین تو-

 !چشم-

 مکرد نگاهش که قدرچه هر. ایستاد من از دورتر متر دو درست پذیرایی اول صالح و رفت خروجی سمت به بابا

 !بدجور بود کرده اخم. شناختنمی رو کی هیچ دیگه بود پستش سر وقتی. نکرد نگاهم

 !بنداز خودت به نگاهی یه من به زدن زل جای به-

 :گفتم و باال دادم رو ابروهام متعجب

 ؟چرا-

 به هنگا یه. بود معلوم رخش نیم فقط حاال. برگردوند رو روش دوباره و کرد لباسام به نگاهی نیم یه برگشت

 سرخ !شده مشخص هم رونم از باالتر و رفته باال کمی دامنم انداختم پا روی رو پام وقتی دیدم که انداختم خودم

 کردم سعی. گرفتم گاز رو لبم خجالت از. کشیدم پایین رو دامنم یواشکی و آروم و انداختم رو پام سریع و شدم

 :گفتم و نشه خوشحال امزدگی خجالت از تا بدم نشون و خیالبی رو خودم

 .سالشه یک و شصت به نزدیک که فهمیمی باشیش دیده اگرم! نیست غریبه بابامه دوست-
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 :گفت کنه نگاهم و برگرده کهاین بدون

 .نیومده تنها ولی؛ اره: صالح

 .شدن داخل دیگه پسر یه و همایون عمو و و پدرم باهاشه کی بپرسم ازش خواستم تا

 .داد دست باهام لبخند با و دید رو من همایون عمو. رفتم شونسمت لبخند یه با و شدم بلند جام از

 ؟دخترم خوبی! خانوم پرنسس سالم به به-

 ؟بهترین شما ممنون عموجان سالم-

 :گفت و بست کوتاه رو چشماش

 .بهترم دیدم رو خانوم پرنسس که حاال-

 یه اروم. داشت تریجوون یروحیه خیلی ظاهرش به نسبت همایون عمو. زدم مهربونش لحن به لبخندی

 و کیمش چشای و بلند نسبتا اسبی دم موی با پسر یه. دیدم کامل پسرو اون حاال. رفت کنار و گفت ماشااهلل

 .کرد دراز سمتم رو دستش و اومد کجی لبخند با! روشن پوست

 .حالمخوش دیدنت از. رامینم من، خانوم پریسا سالم-

 لیحم لبخند یه با. کنم ضایعش نداشتم دوست خب ولی؛ بدم دست غریبه مردای با نداشتم عادت کهاین با

 .دادم دست باهاش

 .اومدین خوش، طورهمین منم. سالم-

 ندیده ور پسرش حاال تا. نشستم بابا پیش رفتم منم. نشست پدرش کنار و رفت و داد تکون سری لبخند با

 تن به کرم شلوار و ایقهوه اسپرت کت یه. باشه سالش هشت و بیست، هفت بیست خوردمی بهش. بودم
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 نشون پسرش از مردتر خیلی خودش آخه، داره پسری همچین یه همایون عمو که دونستمنمی اصال. داشت

 ! بود جلف کمی پسره و دادمی

؛ کردمی نگاهم داشت. خورد صالح به چشمم که برگشتم. بدنمه روی کلویی صد یوزنه یه کردم حس لحظه یه

 سنگینی نگاه عجب. برگردوندم مهمونا سمت رو روم منم. شد خیره روروبه به و گرفت ازم رو چشمش زود ولی

 !داشت

 !یادم بند نفسم که سنگینه برام حضورش قدراین. بود جااین سعید صالح جای کاش ای؟ بدعنقه قدراین چرا

. بود پیش ماه دو بودمش دیده که باری اخرین؟ نمیاری خودت با رو پریسا دیدنم میای وقت هر چرا کیومرث-

 !بود شده تنگ براش دلم

 :گفت پدر و زدم لبخندی

 .دوره ازش امکان حد تا و نداره من کاری مسائل به ایعالقه خیلی پریسا! داری لطف -

 هب ایعالقه میگه وقتاون، چیه بابا کار بفهمم تا کشممی رو خودم دارم کهمن! گفت داری شاخ دروغ چه بابا

 :پرسید ازم هابچه مثل و کرد من به نگاهی عمو! نداره من کاری مسائل

 ؟ نیستی راضی بابا شغل از؟ جون عمو آره-

 .دش عوض نظرم بابا عصبی و عمیق نفس شنیدن با ولی؛ چیه شغلش دونمنمی اصال من که بگم خواستم

 .ندارم پدرم کاری مسائل به ایعالقه راستش نه-

 !طوراین که: همایون

 :گفت غرور با و کشید جلفش پسر یشونه به دستی
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 .بنشونمش خودم جای دیگه ساله چند خواممی. داره عالقه خیلی رامین ولی-

 :گفت و کرد تعجب بابا. زدم پسرش به مصنوعی لبخند یه

 !جونه خیلی کار این واسه ولی؟ جدا-

 .هست هم خودش یخواسته این. میدم یادش ولی؛ درسته-

 کهنای بعد! بود خودبی و مسخره قدرچه بود شونبین که بحثایی دونستمی خدا فقط؛ زد محو پوزخند یه بابا

 .بابا کار اتاق توی رفتن همایون عمو و بابا خوردیم رو مونچایی و آورد چایی زیباننه

 همچنان هک صالح به نگاهم. کرد تعارف رامین به و اورد رو میوه زیباننه. موندیم سالن تو صالح البته و رامین و من

 یا مهربونیت خودش از وقت هیچ خب ولی؛ بزنم حرف اون با حداقل داشتم دوست. خورد بود دیوار یخیره

 .دادنمی نشون صمیمیت

 ؟چیه تونرشته بپرسم میشه خانوم پریسا-

 :دادم جواب آروم

 ؟چطور شما، میکروبیولوژی-

 : گفت کج لبخند یه با

 !بودم مدرکش دنبال فقط؛ کنهنمی فرقی برام زیاد راستش. خوندم حسابداری من-

 .کردین تعیین قبل از رو تونشغلی یاینده شما! مشخصه خب-

 :خندید

 .نداری پدرت شغل به ایعالقه شما انگار اما؛ باشیم همکار هم با آینده در داشتم دوست خیلی! درسته-
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 :گفتم مختصر خیلی خاطر همین به بزنم حرف باهاش نداشتم دوست

 .ندارم ایعالقه آره-

 !رو من یا خوردمی پرتقال داشت دونمنمی! هیزت چشای اون با سرت توی بخوره همکاری؟! همکار! هه

 ؟نمیشی خسته! حرفی کم خیلی-

 :گفتم مالیمت و لبخند بدون باراین. شناسهمی رو من ساله چند انگار زنهمی حرف طوری! عجبا

 .بزنم حرف کهاین تا بدم گوش بیشتر میدم ترجیح من-

 :گفت و زد عجیبی لبخند

 هواس شنوا گوش یه که باشم داشته رو کسی یه طورهمین و کنم صحبت دارم دوست خیلی من، شما عکس-

 .باشه داشته هامحرف

 پسره که نگاهی طرز این با. ندادم محلش دیگه و شدم سیبم خوردن مشغول! داری دوست که درک به! چندش

 صالح هب نگاه یه. برن زودتر کاش! کردمی معذبم داشت، پوشیدممی بلندتر دامن یه کاش گفتم خودم با داشت

 !چی هب دونمنمی اما؛ کردمی دقت داشت خیلی، بود ایستاده صاف و جدی چنانهم؟ نمیشد خسته طورچه. انداختم

 رو هاولی نشاط و شوق اون دیگه که بودن گفته چی دونمنمی. اومدن پایین اخم کمی با جدی دو هر همایون و بابا

 خستگی از داشتم دیگه! شدم راحت هم ایکبیری اون دست از! اخیش. رفتن بعد و موندن کمی. نداشتن

 :گفت آروم و آورد در رو کتش بابا. مردممی

 .خیر به شب، کن استراحت برو-

 یقیهب و دامن خواستم که همین ولی؛ درآوردم رو ساپورتم. اتاقم سمت رفتم و گفتم خیر به شب خمیازه یه با

 . شدم ولو لباسا همون با پس؛ تونمنمی و امخسته خیلی کردم حس کنم عوض رو لباسام
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 هایرنگ به بال دو با پروانه یه. کردم نگاه بود شده طراحی روش من یسلیقه به پروانه یه که اتاقم سقف به

؛ اشتمد دوست پروانه خیلی. شدممی ارامش از سرشار دیدنش با! زیبا و کشیده هایبال با، کمرنگ آبی و صورتی

 .باشم داشته اتاقم توی رو اششده خشک نبودم حاضر وقت هیچ ولی

 .باشن آزاد باید هاپروانه! کرد اسیر رو قلبم دوباره قدیمی غم یه. کردم نگاه پنجره به و خوابیدم پهلو به

*** 

 «یاشا»

 :کرد زمزمه. شد ولو مبل رو کیومرث دخترنماش پسر و همایون رفتن از بعد

 !لعنتی-

. کرد روشن برام رو چیز همه کردم جاسازی کارش اتاق توی مخفیانه که شنودی اون. چیه دردش دونستممی

 رپی کفتار اون طرف از انگار که همایون. سپردم امحافظه به رو همه و شدم گوش سراپا اتاق توی رفتن وقتی

 :کرد شروع رو بحث، بود اومده

 همشب بدتر کنار بکشی خوایمی کهاین. ناراحته خیلی هم هنوز دره توی افتاد که قبلی کامیون بابت از فرخ-

 ...بگم برات رو درخواستش دوباره که فرستاد رو من. ریخته

 :شد حرفش یادامه از مانع کیومرث عصبی صدای

 دیگه! داره زود یا دیر کمی فقط؛ پردازممی رو کامیون اون خسارت گفتم کهمن! بگی نیست الزم، دونممی-

 .بینهمی بد وگرنه؛ بکشه خط رو دخترم و من دور بگو. بدم انجام رو کاراین خوامنمی

 !جالبه؟ کردمی تهدید رو فرخ داشت! شجاع چه، اوه
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 نزدیک بهش رو خودت تونستی سال دو توی! بیفتی در فرخ با تونینمی؟! راحتیه همین به کردی فکر تو... تو-

 سیک مراعات قدراین حاال تا فرخ کن باور؟ چیز همه به بزنی گند خوایمی حاال کنی ایجاد رو اعتماد این و کنی

. دهمی خوبی پاداش بهت کنی رد سالمت به رو کامیون این اگه مطمئنم! کنهمی رو تو مراعات داره که نکرده رو

 !گفته خودش که چیزیه این

 !دخترم اذیت و آزار به کرده شروع االن تا روز اون از فرخ؟ مراعات! هه-

 :گفت ناراحتی و حرص با همایون

 شکر رو خدا برو. خوادنمی رو این هم اون، بری بیرون باندش از خوایمی که کرده فکر اون! نادون، کیومرث -

 .فرخه با اومدن کنار اشچاره تنها بمونین زنده خوایمی اگه. نیاورده سرتون ایدیگه بالی که کن

 :گفت آروم صدای و ناچاری با کیومرث

 .کنم فکر باید. کنهنمی ولم ایلحظه وجدان عذاب. کنم چیکار دونمنمی-

 تا یارب هم رو دخترت ضمن در؛ بگو خودش به جااون رو تصمیمت. کنهمی برگزار مهمونی یه بعد یهفته، باشه -

 تو .بیاد بیرون پیله این از و شه اشنا نفر چند با بیاد بذار، بریدی آدم و عالم از رو طفلک! شه سرگرم کمی

 !صلحن در همه مهمونی

 ؟!کنم نگاه روش توی طوریچه قتواون. کنممی چیکار دارم که بفهمه ممکنه -

 !بدونه که وقتشه دیگه کنم فکر -

 لمب روی از. کردم نگاه کیومرث به. رفتممی مهمونی اون به باید هم من. خوردنمی دردم به هاشونحرف یبقیه

 ذاشتگ مشونه روی رو دستش. برگشت سمتم و کرد مکثی. بره اتاقش به خواست و شد رد کنارم از و شد بلند

 :گفت اشخسته هایچشم با گرفت باال کمی رو سرش و
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 !راهه توی خبرایی انگار، کنین جمع قبل از بیشتر رو حواستون باید بعد به این از کنم فکر-

 مه سعید و من واسه این. نیست راه در خوبی خبرهای واقعا پس طورهاین اگه! گرفته رو تصمیمش انگار پس

 !نیست خوب اصال

 روی وزنه تن چندین انگار که اشتدمی بر قدم طوری. خسته خیلی و بود غمگین چشماش. گذشت کنارم از

 .بود اششونه

 غمگینش هاینگاه از رو این. کشهمی نفس داره فقط که خبریبی جاهمه از دخترِ، دخترش نگران و بود پدر

 عین در. سوزهمی دخترش برای دلم قدراین چرا دونمنمی. افتاده گیر شیشه توی که ایپروانه یه مثل؛ فهمیدم

 . بده نشون تفاوتبی و قوی رو خودش کنهمی سعی، وجودشه توی که مظلومیتی

 اشتها با رو غذاش دیدم وقتی، خوردمی غذا من اجبار به که موقعی اون. شد کشیده رستوران سمت به ذهنم

 .داد دست بهم خوبی حس خورد

 رو جالبی یصحنه چه، خوردن غذا موقع دختر یه دست از چنگال گرفتن که کردم فکر این به و زدم لبخندی

 .کنه خلق تونهمی

 که رو من .کرده کمین بوته کنار دیدم که باغ سمت رفتم! نبود که سعید دنبال چرخوندم چشم و حیاط داخل رفتم

 .بود زده باال هیجانش زیادی! دیوار توی بکوبم رو سرم خواستممی یعنی؛ داد اشاره بوته به سر با دید

 ناکدرد صدای بعدش و شد بلند گربه یه داد صدای ک بوته وراون پرید پرش یه با و شد بلند پنجه رو سعید

 !سعید

 !اخ...ای ای-

 :گفتم و دادم تکون سری، دیدم رو سعید خشیخش صورت، بوته سمت رفتم حرص با! بود گربه
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 !سرت بر خاک؟ نیومدی بر گربه یه پس از-

 :گفت درد با و گذاشت اشگونه زخم روی رو دستش سعید

 !ماده یگربه یه با نه ولی؛ شم طرف گانگستر صدتا با حاضرم؟ اسگربه دونستممی چه -

 :گفتم خونسردی با! اسماده گربه فهمید کجا از تاریکی این تو موندم

 ؟نمیشه مخفی کوچیک یبوته این پشت آدمی هیچ نفهمیدی یعنی ستماده گربه فهمیمی تیزی قدراین که تو-

 :گفت و خاروند رو اشکله کمی سعید

 !اوله شرط احتیاط؟ دونممی چه خب -

 :گفت و کشید صورتش روی خراش به دستی حرص با بعد

 .میارم چشمش جلوی رو ابادش و جد ببینمش دیگه بار یه...اه! شکل بد زرد یگربه-

 !خب خیل-

 .بیاد دنبالم کردم اشاره بهش

 .شد دستگیرم چیزهایی یه-

 :پرسید و شد جدی

 ؟چی-

 یمدرک خب ولی؛ بود درست شکت. بوده فرخ مال دره ته بود افتاده پیش ماه دو که موادی حامل کامیون کهاین-

 !نیست اشعلیه
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 :گفت و زد بشکنی سعید

 .نکن شک وقت هیچ ششمم حس به! دونستممی-

 :کردم اشاره صورتش به

 !درصد یه کن فکر تو-

 .گرفت امخنده منم که خوردمی حرص طوری، گربه به دادن فحش به کرد شروع پیرزنا عین دوباره سعید

 روز به چی ببین، گشنگی از بمیری و نیاد گیرت غذا کنه خدا! شاءاهللان بشکنه اتپنجه! لعنت پدرت بر ای -

 !روحت توی سگ ای! اورده قشنگم صورت

 اتاق هک دیدم بعد دقیقه چند. ایستادم ساختمون پشت رفتم. کنم گوش رو پرتاش و چرت تا نایستادم دیگه

 تسم به داشت که دختره یسایه هم بعدش. شنیدم ضعیفی صدای یه و شد روشن ضعیف نور یه با دختره

 ستمد نگرانی با. بود مشخص اشسایه فقط هوا تاریکی خاطر به، بالکن تو اومد و کرد باز رو در. اومدمی بالکن

 :گفتم آروم و کلتم سمت بردم رو

 ؟ اومده پیش مشکلی خانوم پریسا-

 :گفت لرزیدمی ترس از که صدایی با. بود شده من حضور متوجه االن، صدا سمت چرخید که دیدم ناواضح

 .رفتمی راه دستم روی داشت، بکشش بیا خدا رو تو صالح! مولک مار... مـ-

 هاچهب مثل و پایین بندازه رو خودش بود نزدیک مارمولک یه واسه؛ برداشتم کلت روی از رو دستم آسوده خیال با

 :گفتم خونسردی با! کردمی قراریبی

 .باال میام االن نترس-
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 سریع و کشیدم باال کمی رو شلوارم. باال برم دیوار از گرفتم تصمیم. کشهمی طول برم ورودی از بخوام اگه دیدم

 رو نفر سه همیشه خاطر همین به اصال. کشید باال راحت ازش بشه که داشت پنجره قدراین. کشیدم باال دیوار از

 .بود دوم یطبقه که اتاقش بالکن به رسیدم ثانیه چند توی. ذاشتممی ساختمون پشت

 تهرف که بود مشخص اشدخترونه یجثه تنها و بود تاریک. بالکن داخل پریدم و هامیله به گرفتم رو دستم

 :پرسیدم اروم. ایستاده حرفبی و بالکن یگوشه

 ؟کجاست-

 .بود تختم اطراف...ام-

 زدم رو اصلی برق. بود کرده روشن رو اتاق کمی اباژور رنگ زرد ضعیف نور، اتاقش توی رفتم و دادم تکون سری

 !جالب چه، خورد پروانه از زیبا طراحی یه به چشمم که سقف به بعد و کردم نگاه اطرافش و تخت به و

 مردنی الغر مارمولک بچه یه؛ کنم عرض چه که مارمولک. دیدم رو مارمولک که دادم تکون رو تخت روی پتوی

 با االن گفتم که بالکن توی بود پریده چینهم. میشد پیدا داشت هاحشره کله و سر کم کم هوا شدن گرم با! بود

 !میشم رو روبه کروکدیل یه

 ؟کردی پیداش-

 .اومدمی بالکن از صداش

 .بده بهم چیزی ایپارچه یه نشه کاری کثیف خوایمی اگر ولی؛ اره-

 !باشه-

! هوف. شدم مارمولک جغله یه عالف که خوردممی افسوس خودم حالم به. نره در تا بود مارمولک به چشمم

 .شد نزدیک بهم کمی بعد یثانیه. کمدش سمت رفت و شد رد پشتم از پریسا که شدم متوجه



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر pari3017  | عقرب و پروانه  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 98 

 .بیا-

 .شد ریخته روم یخ آب پارچ یه انگار. شدم وضعش و سر متوجه که بگیرم رو پارچه تا سمتش برگشتم

 رونش روی تا که وکشیده ان*عری پاهای با اما؛ بود تنش مهمونی لباس همون، پریشون و باز کامال موهای

 :پرسید تعجب با. گردوندم بر رو روم سریع! بود مشخص

 ...سـ..ا..نخو پارچه مگه...دیگه بگیر-

 .بالکن تو رفت در و سرم رو انداخت رو پارچه و کشید بلندی هین

 اون از پس؛ نداشت خبر وضعش سرو از هم خودش خدا بنده! اومدمی امخنده هم و خوردممی حرص هم

 .زده غربی و خیالبی دخترای این از نه، میده اهمیت نامحرم جلوی حجابش به که بود دخترایی

 و انداختم روش سریع رو پارچه! بود جاهمون مارمولکه. کردم نگاه تخت به و برداشتم رو سرم روی یپارچه

 !نره در تا بستمش خوب. گرفتمش

 .نه یا بالکن تو برم دونستمنمی، پاشدم

 با مدت نای توی دختر این ولی! نه، باشم ندیده باز لباسای با رو دختری حاال تا کهاین نه. پایین انداختم رو سرم

 .بذارم احترام حیاش به که کردمی موجب رو من همین. پوشیدمی لباس خاصی شرم و حیا یه

 :گفتم کنم نگاه بود ایستاده جااون که جایی، بالکن یگوشه به کهاین بدون، بالکن توی رفتم

 !تو برو راحت خیال با، گرفتمش-

 که ایزباله سطل تو انداختم رو پارچه. شنیدم رو داخل رفت عجله با که پاهاش صدای. پایین رفتم دیوار از بعد

 رمس عصبی. اومد ذهنم توی اشبرهنه پاهای و بلند ایقهوه موهای تصویر. زدممی قدم حیاط توی. بود حیاط تو
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 وقتی، نداره هم تعجبی؟!شدم هیز قدراین حاال تا کی از! کردممی تعجب خودم از. بره فکرم از تا دادم تکون رو

 !میشه همین باشی دورشده عقایدت از سال یه

 و خودم از کوچیک عکس یه طورهمین و افتادم بودم زده امخونه توی که امعالقه مورد تابلوهای و عکسا یاد

 !کوچیکم برادر

 ؟کردمی نگاه رو برادرش شاهکارای داشت االن یعنی؛ کردم نگاه اسمون به

 .نزدیکه ولی؛ کشید طول خیلی! هادی ببخش-

 رو موجود تمام که سردی دستای. فشردمش محکم بار اخرین برای که افتادم استخوانیش و نحیف دستای یاد

 . کرد سرد

 .بود شده هک پشتم که سیاهی عقرب رنگ مثل؛ بود شده سیاه پیش وقت خیلی از من دنیای

 ...بارون بازم. اومدم خودم به امگونه روی خیسی حس با

 .نداره ادماش و زمونه از خوشی دل هم آسمون انگار

 ...سازمزهرمی که هاستسال»

 ...!« نفرت و کینه از زهری

 .نبود همایون و فرخ از خبری، بود معمولی قبل روزای مثل چیز همه. گذشت روزی چند

 همونب فرخ گاهمخفی و انباری از ردی که بخوری درد به چیز ولی؛ کردم نفوذ کیومرث اتاق به مخفیانه باری چند

 . کنیم پیدا اشدستگیری واسه مادردار و پدر مدرک یه باید. نکردم پیدا رو بده
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 وچیکیک نگاه. رفت ماشین سمت و اومد پایین هاپله از پریسا که بودم ایستاده هاپله کنار و بود نیم و دو ساعت

 اهشنگ ماشین کنار تا چشم با و دادم رو جوابش. گذشت کنارم از لبی زیر خیر به صبح یه با و انداخت من به

 .کردم

! ستنی کن ول دختره ولی؛ رفت یادم کال من. بود شب همون بابت کنم فکر، کشیدمی خجالت من دیدن از هنوزم

 بحث برای جایی که خورد رو غذاش سریع قدراون. ننداخت بهم نگاهم یه حتی رستوران بردمش که دیروز

 .نزد حرف هم کلمه یه حتی؛ نداشت

 از که قدراین! من کردم گیری عجب! هوف؟! دارم نظر بهش و شدم عاشقش من نکنه فکر خودش با دختره حاال

 .نخوردم سعید دست از سال یه این توی خوردم حرص بچه این دست

*** 

 «پریسا»

 .رسیدیم -

*** 

  است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 باز رو کیفم زیپ. کرد نگام ایینه توی از متعجب که کردم مکث کمی. اومدم بیرون افکارم از سعید صدای با

 .کشیدم بیرون رو چهار در سه عکس یه و کردم
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 خیلی که بود مشخص شچهره از. روشن صورت و برجسته لبای با ایقهوه چشم دختر یه، کردم نگاش کوتاه

 .فتگر ازم رو عکس. نشست صاف و خورد جا که طرفش گرفتم انگشت دو بین رو عکس لبخند یه با! مهربونه

 ...کهاین-

؛ بدمش بهتون زودتر خواستم. دیدمش و شدم رد جااون از اتفاقی من که انداختین راهرو توی دیروز رو این؛ اره-

 .دیگه نشد ولی

 :گفت و زد عکس به لبخندی سعید! پیشت نیومدم بودی صالح پیش شهمه چون نگفتم

 .ممنون، کردین پیداش شما که حالمخوش! تمنا، نامزدمه-

 .زدم بهش لبخندی متقابال

 .مهربونه خیلی که میاد نظر به. کنممی خواهش-

 چشماش برق از رو عشق تونستممی. بینهمی کنارش رو تمنا داره االن که انگار. گرفت وسعت لبخندش

 .بدم تشخیص

 !خیلی آره-

 امروز که اومد یادم یهو. شه ناراحت نکنه که بپرسم سوال این از بیشتر خواستمنمی. لرزید صداش کردم حس

 !خرید بریم باید

 .میشه تموم کالسم پنج ساعت. خرید برم خواممی کالس از بعد امروز من راستی-

 .چشم باشه-
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 یمهمان به داشتم زیر به سر طورهمین شدم داخل وقتی. ورودی سمت رفتم و شدم پیاده خداحافظی یه با بعد

 هاییمهمون به وقته خیلی من. برم که نذاشت یعنی؛ نرفتم تاحاال! جوریهچه دونمنمی. کردممی فکر شب فردا

 ؟بپوشم چی لباس.  شدم دعوت کوچیک و دوستانه هایمهمونی به فقط هم حاال تا. نرفتم بزرگ

 کسی جلوی عمرم تو! شدم قرمز. افتادم داشتم صالح جلوی پیش شب چند که وضعی سرو و لباس یاد یهو

 متوننمی اصال؟! دیدم شب همون من که بود چی کوفتی خواب این درک به اون حاال! نبوده برهنه پاهام قدراین

 .کنم نگاه صالح روی تو

 !بود افتضاح خیلی. چشمم جلوی میاد کذایی خواب اون بینمشمی که بار هر

 که کردم بلند سر، نفر یه یشونه توی رفتم یهو که رفتممی داشتم زیر به سر طورهمین، گرفته رنگ یگونه با

 .کنهمی نگاهم خنده با و ستسمانه دیدم

 :گفت و کرد نگاه من یشده سرخ هایگونه به مرموزی لبخند با

 کتچا سینه عاشق یسینه به خوردی کردی فکر حاال. زنممی صدات دارم ساعته یه؟ تو کجایی! عاشق سالم-

 ؟کردی عوض رنگ طوریاین که

 !دراومد آخش که شکمش به زدم شترق

 ؟چته وحشی...اخخ-

 .گذاشت دلش روی رو دستش

 .نشی من کردن فکر مزاحم باشی تو تا-

 .بوده هم حساسش جاهای معلومه! شدم زیبات افکار مزاحم که ببخشید -

 :گفتم و رفتم ایغره چشم خنده با. خندید و کرد اشاره صورتم به بعد
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 .ردمکمی فکر شب فردا مهمونی به داشتم...به داشتم؟ اوناست از افکارشون خودت مثل همه کردی فکر! مرض-

. کردمیم نگاه بود آب هالک لوت کویر مثل که سمانه به و زدم تکیه دیوار به. راهرو تو رفتیم و گفت آهانی سمانه

 :گفتم خستگی با! نبود خوری اب کن ول

 ؟میشی هالک جااین میای تا که ندارین آب تونخونه تو مگه-

 .گفت و کرد پاک رو دهنش دور

 !ناای جیب توی میره که پول همهاین حیف. بکنیم ازش هم بهینه یاستفاده یه حداقل، دیممی رو پول که ما-

 :گفتم و خندیدم

 !نکنه درد دستت، کنیمی کاری خوب-

 میاد هدار حسینی میثاق....حسینی دیدم برگشتم. داد اشاره ابرو با و افتاد من وراون به نگاهش و خندید هم اون

 .دادیم جواب هم ما. کرد سالم و ایستاد کنارمون لبخند با. بود شخصیتی با و خوب پسر. مونطرف

 :گفت چرخوندمی سمانه و من بین رو نگاهش لبخند با که طورهمون

 !فولین رو امروز امتحان پیداست ازتون که طوراین-

 :پرسیدم استرس با. شد خشک رگامون توی خون سمانه و من

 .داریم...امتحان که نگین-

 :گفت خنده با میثاق

 .داریم امتحان که نمیگم باشه-

 :گفت و داد تکون سری میثاق! رفت هوا به آهش سمانه
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 .شیم تقلب به دست هم همکاری با تا حاضرین اگر! شمام مثل هم من، انآماده و خوندن همه-

 و ودب مونپشت هم میثاق تو رفتیم اهلل بسم یه با. نبود ایچاره ظاهرا و انداختیم بهم نگاه یه سمانه و من

 با و نکردیم لطفی کم هم ما! گرفت رو خودش امتحان رحمیبی کمال با استاد خالصه. کنه باز کتاب خواستمی

 با. رفتیم بیرون کالس از و کردیم تشکر اطالعات انتقال این بابت میثاقم از. زدیم جیب به اینمره چند یه تقلب

 .زد تنه بهم یکی که رفتیممی راه سالن تو سرمستی

 با و سمتش چرخیدم. کرد رو کار این عمدی که بودم مطمئن لبش یگوشه پوزخند از، تیناست دیدم برگشتم

 :گفتم حرص

 ؟دادی دست از پاهاتم و دست کنترل بردهنت عالوه-

 :گفت حرص با و جلوتر اومد! داشت زور بهش خیلی

 .برس دادنت قلوه و دل به من از گرفتن ایراد جای برو تو؟ مشکلیه! خوادمی دلم آره-

 :گفت عصبی سمانه؟! قلوه و دل. انداختم سمانه به متعجب نگاه یه

 ؟میگی چی؟! تو چته هوی-

 :گفتم اخم با

 ؟چیه منظورت-

 :گفت و زد پوزخند یه

 !بهشا چسبیدی خوب هم تو ولی؛ نمیده رو هرکسی به حسینی! گرفتی ایلقمه خوب آفرین-

 .نگه چیزی دادم اشاره بهش که بگه چیزی خواست سمانه؟ خورهمی من به دارمشکل ادم هرچی چرا خدا
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 و بده پیشنهاد بهش برو اشیشیفته خیلی اگه؟! نشدی ادم دوسال این تو؟! توان مثه همه کردی فکر! شو خفه-

 ؟!کنیمی خالی من سر رو حرصت چرا! خالص

 !بود گرفته رو امیقه مثال، گرفت رو اممقنعه و اومد جلوتر که داشت زور بهش قدراین

 !ببین حاال، گیرممی رو تو حال بالخره که من! ببند رو دهنت-

 . کشیدم بیرون دستش از رو اممقنعه. دادم فشار و گرفتم رو مچش

 :گفتم خشم با

 خوریب شکرا این از هم دیگه بار یه! زنیمی دست من به کنیمی غلط تو، کنیمی تهدید رو من کنیمی غلط تو-

 !تو و دونممی من

 یه با. بود تردرشت اون از من هیکل و قد نباشه چی هر. رفت عقب هم خودش که زدم پس طوری رو دستش

 یکل حاال تا! دردسرساز میثاق اون خصوص به، نبود کسی سالن تو شکر رو خدا. شدم رد کنارش از غره چشم

 !پنیریم و کارد مثل؛ باشم ساکت تینا حرفای جلوی نتونستم وقت هیچ ولی؛ نزدم دم و شنیدم حرف

 :گفت شد حالم متوجه که سمانه، شد گرفته حالم و کردم بغض کمی

 !نداره روانی تعادل اصال این، نرو فکر تو! بابا بیخیالش-

 .دمب نشون خیالبی کردم سعی. کنم خراب هم رو سمانه اوقات خواستمنمی اما؛ کرد ناراحتم خیلی کهاین با

 !نیست مهم برام اصال-

 :گفتم و پیشونیم به زدم آروم. دارم مهم خیلی کار یه که افتاد یادم یهو

 .سمانه برم باید؛ منتظرمه سعید االن! رفت یادم وای-
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 ؟میشه چی اندیشه کالس پس-

 ؟نداری کاری خب. نمیشه چیزی غیبت بار یه با-

 .سالمت به برو نه-

 .فعال، بینمتمی فردا-

 !فعال-

 زا. نکنم توجه جلب دانشجوها جلوی کردممی سعی. حیاط تو رفتم و شدم جدا ازش هوایی ـوسـ بـ تا چند با

 این! داخ یا. دیدم ماشین بر تکیه رو صالح رسیدم که خروجی در به. رفتم خروجی سمت به و رفتم پایین هاپله

 ؟!بذارم دلم کجای رو

 چرا! هاَ، میاد دنبالم سعید کردممی فکر. میزد دو دو چشمام. کردم مرتب استرس با رو اممقنعه و چرخیدم سریع

 ؟!خنگم قدراین

 وای. بود نپایی سرش و بود زده تکیه ماشین به سینه به دست. کردم نگاه بهش و دادم بیرون اضطرابی پر نفس

 :دادم دلداری رو خودم! شد داغ هامگونه و افتادم خوابم یاد باز

 ؟!کنیمی بزرگش قدراین چرا، پریسا بود خواب یه-

 .ردک نگاهم طبیعیه فهمیدم جدیدا که اخمایی همون با و گرفت باال رو سرش. رفتم جلو گرفتم روحیه که کمی

 .سالم-

 .بفرمایید سالم-
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 امزدن هم صالح شاید که کردممی فکر خودم با ماشین تو. شدم سوار دیگه حرف بدون و حاشیهبی. کرد باز رو در

 !گرفت ازم رو نگاهش سریع خیلی اتاقم توی اومد که هم شب اون. نکرده چپ نگاه کسی به االن تا آخه، داره

 میاد یشپ مشکلی هم وقتی. مشخصه خودش با تکلیفش همیشه که جالبه خیلی برام و نمیاره در بازی هیز اصال

 !جذابه که شخصیتشه این اشچهره از بیشتر کل در. داره حل راه تا چند سریع

 ؟نظرتونه مد خاصی خرید مرکز یا پاساژ-

 وستد! جدیه پستشه سر وقتی ولی؛ کنهمی برخورد صمیمی باهام رستوران میرم باهاش وقتی چرا دونمنمی

 :دادم جواب پس؛ بشم اشنا بیشتر شخصیتش با دارم

 .دارنگه بهتره دونیمی که پاساژی هر خودت! نه راستش-

 اشتمد دوست و شدممی حرصی کردنمی توجه بهم وقتی؟ چرا، کردنمی نگاه بهم ایینه تو اصال. داد تکون سری

 .شدم وقیحانه خواب اون و خجالت اون خیالبی پس؛ کنم توجه جلب جوری یه

 هشب سعید مثل و داد پا شاید؟ دیدی چه رو خدا. شم کار به دست من بهتره پس؛ نمیده پا اصال که این! بابا اره

 ماشین توقف با! هوف. بینهنمی رو من اصال بشر این ولی؛ کرد شروع رو آشنایی خودش سعید البته؛ شدم نزدیک

 .بیرون شدم پرت افکارم از

 .رسیدیم-

 .بود ایهوشیارانه انتخاب. کردم نگاه پاساژ به

 به هک بود باری دومین شاید. شدم پاساژ وارد پاشهم، شدیم پیاده. بود بانوان خرید مخصوص فقط پاساژ این

 وجب یه کال بعضیاشون! وجقی عجق لباسای چه، شده مجهزتر قدرچه! پیش سال یه هم اون، اومدممی جااین

 هب صالح حرصی صدای که زدممی قدم و دادم باال یطبقه به رو نگاهم. بپوشم چیزی چینهم عمرا من و بودن

 .خورد گوشم
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 ؟بزنید قدم کهاین یا کنید خرید اومدین شما-

 که خمار هایچشم با داشت. کردم نگاهش و بردم باال ابرو یه هوشمندانه یقیافه با! خلقه بد قدرچه آدم این

 :گفتم که کردمی نگاهم بود خوردنش حرص ینشانه

 .برم باید ایمغازه چه تو دونممی خودم درضمن؛ خرید اومدم که البته-

؛ بود تادهایس متعجب صالح ولی؛ چیه دونستمنمی که چپم سمت یمغازه سمت رفتم شانسی ژستم همون با بعد

 .بودم خوابلباس حلق تو صاف! همانا هامگونه شدن سرخ و همانا رومروبه خواب قرمز لباس یه دیدن ولی

 به کهاین بدون بعد کردم مکث کمی. رفت شدم ضایع! توش رفتممی صاف کردمی باز دهن زمین کاش ای

 عجله اصال. بود سرم پشت که اومدمی ارومش هایقدم صدای. دیگه راهروی یه تو پیچیدم کنم نگاه صالح

 !شکر رو خدا، برسه بهم که کردنمی

 یکلتهد یه. خورد مشکی ماسکی لباس یه به چشمم که کردممی نرم پنجه و دست خجالت با داشتم طوریهمین

 !تنشس دلم به خیلی، بود شده پوشیده گردن تا کامل مشکی گیپور با هاششونه و استین که بود شیک

 سرم تپش و فهمید خودش، نگفتم چیزی. کردم نگاه بود ایستاده دورتر من از قدم چند که صالح به و برگشتم

 .شد داخل من

 یشوهر و زن به بود کوچیکی یمغازه. بیاره رو من سایز تا رفت اونم و دادم نشون رو لباس، زن یفروشنده به

 این دیدن کردم حس. کردنمی پچ پچ هم گوش زیر عاشقانه. کردم نگاه بودن ایستاده من دست کنار که

. ودب ایستاده من به نزدیک کامال صالح که کردم نگاه راستم طرف به پس؛ نیست مناسب من برای هاصحنه

 .بود چسبیده مانتوم به کتش یلبه که طوری

 بوی این. کردم حس رو بوش شدم نزدیک بهش وقتی که طوری، بود ملیح بوش خیلی! دادمی خوبی بوی چه

 .کردم متمایل سمتش به رو دماغم کمی. نبود عطر
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 ؟شده چیزی-

 :گفتم و کشیدم خجالت اشمردونه و بم صدای با

 .هیچی نه-

 !نمیگه چیزی اصال که خودش. کردممی شروع باید بالخره؛ نیاوردم دوام

 ؟صالح میگم-

 :داد جواب مکث با! بلند قد ماشااهلل هزار و بود من پشت کمی چون؛ دیدمنمی رو اشچهره

 ؟بله-

 :گفتم لبخند با

 ؟چیه اسمش! خوشبوئه خیلی عطرت-

 کردم حس. کردم ذوق خیلی کنم صحبت باهاش بهش راجع که داشتم رو خودبی هرچند، موضوع این کهاین از

 :گفت مکث کمی با! دیگه کردممی باز جایی یه رو بحث سر باید خوب ولی؛ داشت هم حق. شد متعجب

 .کنمنمی استفاده عطر من-

 قطب رو اشمشکی موهای. کردم نگاه بود متمایل من سمت به که چشماش به و گرفتم باال رو سرم متعجب

 :گفتم. بود خونسرد اشچهره و بود زده باال معمول

 ؟ چیه بوی این پس-

 !شما سایز هم این خانوم بفرمایید-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر pari3017  | عقرب و پروانه  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 110 

 تو و ستمب رو زیپش بود که کندنی جون هر به، پرو اتاق توی رفتم و برداشتم رو لباس. گرفتیم هم از رو موننگاه

 من یسلیقه با کامال! نبود حجاببی هم خیلی حال عین در، بود شیک و قشنگ خیلی. کردم نگاه رو خودم ایینه

. تگذاش نایلون توی رو لباس فروشنده. آوردم در تنم از رو لباس و زدم بخشی رضایت لبخند. داشت خوانی هم

 گاهن بهش گشتممی مناسب کفش دنبال داشتم که طورهمین. گرفت رو قبض و کرد حساب رو پولش صالح

 :گفتم و کردم

 ؟ چیه بوی این، نگفتی خب-

 :گفت بود جلو به نگاهش که طورهمین

 .زنمنمی عطر من، ونمدنمی... بدنه لوسیونه بوی البد -

 !جالب چه

 ؟ داری حساسیت عطر به؟ چرا-

 کرده پیدا باهاش زدن حرف واسه بحث یه کهاین از من ولی؛ بود جلو یخیره چشمش و کردنمی نگاهم اصال

 .بودم حالخوش بودم

 .دارم حساسیت اره-

 .اهوم-

 که تپش به برگردم خواستم! دیده مشکوکی چیزِ حتما. کرد متمایل پشت به کمی رو نگاهش اخم با که دیدم

 نفس یه. برداشت رو دستش مکث با که پایین انداختم رو سرم. نذاشت و گذاشت امشونه روی رو دستش

 !شدم جوری یه. کشیدم عمیق
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 قدراین چرا. کردم تمرکز میزد نبض که امشونه از قسمتی روی فقط و رفت یادم رو پاساژ و مشکوک مورد اصال

 :گفت آروم! بودنه اُمُل ینشونه این کنم فکر؟! من امجنبهبی

 .کن رفتار طبیعی، نیستم مطمئن فعال! برنگرد -

 چه دونمنمی داشتم استرس بس از. کردم پیدا مشکی کفش یه. کردم نگاه ویترینا به و گفتم ایباشه لب زیر

 با که نمک چیکار دونستمنمی. کردم نگاه صالح به. خونه برم برگردم زودتر خواستممی فقط؛ دقیق بود شکلی

 دیدم یهو. بیرون رفتیم و گرفتیم رو همون. داشت رو سایزم شکر رو خدا و رفتیم. تو بریم گفت چشماش

 :پرسیدم. زدن قدم به کردیم شروع دوباره. رفت هم توی بیشتر اخماش

 ؟شده چیزی-

 :گفت کردمی نگاه راهرو راهی سه به داشت چشماش با که صالح

 !بود درست حدسم-

 .برد خودش دنبال ترسریع کمی قدمای با و گرفت دستاش توی رو دستم بعد

 االن وقتاون، نداشتم امید هم اون با صحبتیهم به من! رفت تنم از روح کردم حس داغش دستای لمس از

 !افتاد یهو فشارم؟ گرفته رو دستم

 ترممحک رو دستم. بود باریک راهروی یه ته که خورد انباری کوچیک تابلوی به چشمش بعد، چپ سمت پیچید

 نفر یه هایقدم صدای با. کرد کمین دیوار کنار خودش و داد هلم راهرو ته به آروم. راهرو اون توی کشید و گرفت

 خلوت راهروی توی میشد ترسریع داشت که هاشقدم صدای. ترعمیق هم صالح اخمای و شد بیشتر ترسم

 .پیچیدمی

 ...کهاین تا



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر pari3017  | عقرب و پروانه  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 112 

 متس کشیدش و گرفت رو اشیقه صالح یهو که صالح کنار رسید بعد و شد پیدا زمین روی شخص اون یسایه

 با .گذاشتم قلبم روی رو دستم و رفتم ترعقب دعواشه کهاین ترس از! دیوار به کوبیدش محکم بعد و خودش

 .شدم خیره تا دو اون به اضطراب

 رو اون نکنه. داشت هم مظلومی یچهره، بود ترکوتاه صالح از قدش، معمولی لباسای با بود کچل تقریبا مرده

 :غرید عصبانیت با دندوناش زیر و بود گرفته رو اشیقه صالح؟ گرفته اشتباه

 ؟!ها؟ کردیمی تعقیب رو ما چی واسه-

 : گفت سختی به و بود شک تو هنوز انگار و بود ترسیده مرد

 . شدممی رد جااین از داشتم من! کنیمی اشتباه؟ تعقیب... ت-

 کنه ولش که کردمی التماس داشت که طورهمون، پاش کنار یکی اون و بود صالح دست روی دستش یه مرد

 و یدکوب شکم از باراین و پیچوند و گرفت رو دستش و شد متوجه صالح که کمرش سمت برد رو راستش دست

 !دیوار به چسبوندش

 تپش هب قلبم و ترسیدممی خیلی دعوا و جنگ از. نکرده پیدا بیخ کار کهاین از قبل تا کنم فرار خواستمی دلم

 :گفت ترس و خشم با. کردمی تقال مدام مرد. بود افتاده

 !جااین اومدم اتفاقی من، گرفتی اشتباه که گفتم! مرتیکه کن ولم -

 !بود اسلحه! خدا وای. زد باال رو لباسش بعد و کشید مرد کمر روی رو دستش صالح

 احاالت که وحشتناکی خونسردی با. زد دیوار به پشت با دوباره رو اون و اورد در رو مرد تفنگ. زد پوزخندی صالح

 :گفت بودم ندیده ازش

 !اومدی اتفاقی که-
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 دهن .گذاشتم دهنم جلوی رو دستم و ترسیدم بیشتر. شد دوال درد از که زد مرد شکم به مشت یه سریع خیلی

 رو کتش کمی و برد کتش سمت رو دستش خونسردانه صالح. کردمی ناله دوال طوریهمین و بود خون از پر مرد

 .اورد بیرون و تفنگ یه و زد کنار

 به چشمش که همین و اورد باال رو سرش کمی مرد. بود شده سرد یخ عین دستام! گرفتمی امگریه داشت دیگه

 .اومد بند زبونش افتاد صالح

 !نکن...دارم...بچه و زن من...کنممی اهش...خو... خـ...آقا... آ-

 باورم! نک خفه صدا گفتنمی بهش، بودم دیده ازشون فیلما توی. کردمی وصل کلتش به رو لوله یه داشت صالح

 :گفتم گریه با. گذاشت سرش روی رو اسلحه و داشت نگه صاف رو مرد ریلکس خیلی! نمیشه

 ؟ح...لـ...صا-

 :نالید مرد

 ....من کن باور اقا-

 :پرسید اون به توجهبی صالح

 ؟کی-

 !شناسمشنمی من-

 !صالح نکن-

 :پرسید دوباره نکرد توجهی هم من یناله به

 !شمارممی سه تا؟ کی گفتم-
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 .دونمنمی-

 !یک-

 .دونمنمی کنم باور آقا-

 .کن ولش، صالح دونهنمی-

 .نکرد توجهی

 !دو-

 !دونمنمی، لعنتی دونمنمی-

 بود حسی هر از خالی که صالح خونسرد و سبز زمردهای از چشم و افتادمی نفس نفس به لحظه هر مرد

. شنیدمین هیچی انگار صالح. بگیرم چشم دوتا اون از تونستمنمی! دهنم توی اومدمی داشت قلبم. داشتبرنمی

 :گفت و چسبوند سرش روی رو تفنگ

 !سه-

 .بستم رو چشمام یهو

 .کنممی خواهش...نکن...میگم...باشه باشه-

 پا سر تمنتونس. برداشتم چشمام روی از رو دستم؟! نکرد شلیک یعنی؛ بود گرفته فرا رو راهرو ترسناکی سکوت

؟! کنه وارد استرس من به قدراین که باشه رحمبی تونست قدرچه صالح. نشستم و خوردم سر دیوار روی، وایسم

 :گفت دستوری و گرفت عقب رو اشاسلحه

 !بزن حرف-
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 یرونب کوچیک دوربین یه و جیبش توی برد دست مرد. شد خیره بود مردد که مرد به سبزش چشمای اون با بعد

 :گفت بود پیش یثانیه چند شوک از که ایرفته تحلیل صدای با، صالح به داد و اورد

 !بگیرم عکس خانوم این از که داد پول بهم شهر هایگنده کله از یکی، عکاسم من-

 :گفت و گرفت دوربین از چشم صالح... یعنی؛ کردم نگاه ترسیده و کچل مرد به بهت با

 ؟اسمش-

 !زدنمی صداش طوریاین که هاشنوچه. بود ناصر اسمش کنم فکر-

 نفس هکالف که صالح به التماس با مرد. کشید گردنش روی رو دستش و بست رو چشماش کالفه صالح که دیدم

 :گفت کشیدمی

 .کشتنمی رو بسته زبون تا سه اون دادمنمی انجامش اگر....امبچه و زن...کردن تهدیدم هااون اقا-

 :گفت التماس با هم باز... کهاین با حتی؛ سوخت براش دلم

 .برسونم بهشون رو عکس این بذار، برم بذار کنممی خواهش آقا. کشنمی رو امبچه و زن اونا-

 :گفتم مرد به رو! شدم متوجه حاال. کنهمی فکر داره بود مشخص. رفت عقب کمی کمر به دست صالح

 ؟گرفتی عکس من از تو...پیش دوماه-

 کرد رت رو زبونش. کرد نگاهم کنجکاو با صالح و زد زل بهم ناراحتی با کمی شده حضورم متوجه االن انگار که مرد

 :گفت ایزدهغم صورت با و

 .نیستم راضی منم وگرنه؛ کننمی مجبورم خدا به ولی...اره...راستش-

 :مگفت پریده رو و رنگ و داغون یچهره با و کردم نگاه جدیش و اخمو صورت به. نشد منظورم متوجه انگار صالح
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! یدتهد ینشونه به. بود توش... دیگه چیز یه با همراه من عکس که داد بهم جعبه یه پستچی یه پیش دوماه-

 !شده عادی دیگه این من واسه؛ بره بذار و بده بهش رو عکس. بکنن رو کارهمین دوباره خوانمی هم االن البد

 اروم. کردمی نگاهم طورهمین صالح. داشتم نگه رو خودم ولی؛ گرفت امگریه امبیچاره قدراین که خودم واسه

 :پرسید

 ؟بود جعبه توی چی دیگه عکست جز به-

 :گفتم گلوم توی بغض و لرزون صدای با! بشه بد حالم میشد باعث هم فکرش حتی

 .بود سگ یه یالشه-

 .کردممی گریه صدابی و گرفتم دهنم جلوی رو اممقنعه یلبه. کرد باز مکث با و بست حرص از رو هاشچشم

 :گفت خشم با و کرد مرد اون به رو صالح

 کسع این. بری ذارممی پس بری راضیه دختر اون ولی؛ کنم حرومت گوله یه که جاشه؟ کردی چیکار بینیمی -

 !کنیمی وگور گم رو خودت و میدی بهشون طبیعی خیلی هم رو

 :داد ادامه وار تهدید

 ؟فهمیدی! کشمتمی، عمدی چه تصادفی چه ببینمت دیگه بار یه اگه-

 !لحصا و موندم من. رفت بیرون راهرو از من به غمگین و پشیمون نگاه یه با اونم. کرد پرت مرد طرف رو دوربین

 هدیگ ولی؛ کنم گریه کسی جلوی نداشتم دوست. اومدنمی بند هم المصب یگریه این و بود زانوم روی سرم

 .رفت یادم کردن گریه شد کشیده سرم روی که دستی گرمای با! نمیشد

 .مبود مجبور ولی؛ دادم خرج به خشونت همه این چشمت جلوی که متاسفم! میشه درست چی همه، نکن گریه-
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 با داره یدمد؟! پیشه دقیقه چند رحمبی صالح مال مهربون صدای این واقعا ببینم تا کردم بلند رو سرم ناباوری با

 عسری رو دستش باشه اومده خودش به انگار که بعد. سرمه روی دستش هنوز و کنهمی نگاهم ناراحت یقیافه

 :گفت و برداشت رو خرید هایکیسه. شد بلند بعد و چرخوند دیوار و در روی رو چشماش کمی. کشید

 ! کن عجله، برگردیم بهتره-

 اون یعنی؛ کردم نگاه رو بود ایستاده من به پشت که مخوفش و سیاه تا سر تیپ و شدم پا بدبختی و لرز با

 ؟!بود صالح مال آمیز محبت و آروم صدای

 !ودب کشنده روز یه توی شوک همه این! نمیشد باورم. رفتم بیرون پاساژ از پاشهم و کردم درست رو اممقنعه

 روف جدیش و خشک جلد توی هم باز. کردم نگاه صورتش به مخفیانه و چشمی زیر، رسیدیم خروجی به وقتی

 .بود کوتاه خواب یه شاید؛ بود رفته

 شدیدی خستگی احساس و رفتمی گیج هنوز سرم، پشت گذاشت رو خریدا و کرد باز رو عقب در. رفت جلو

 .نشستم و کردم باز رو جلو در رفتم من ولی؛ شم سوار منم تا داشت نگه رو در. داشتم

 مبودک؟! کنم چیکار خوب ولی؛ اشتباهه دونممی. اومد خوشم خیلی بود کرده نوازشم کهاین از ولی؛ چرا دونمنمی

 !داشتم محبت

 رو تنش خوش بوی جااین از. افتاد تولوپ تاالپ به قلبم. .شد سوار اومد و بست رو در مکث کمی با هم اون

 !نسیم مثل خنک خیلی بوی یه، کردممی حس

 :گفت بود جاده به نگاهش که طورهمون بعد دقیقه چند. افتادیم راه و کرد روشن رو ماشین

 ؟نداری که مشکلی. خونه ریممی بعد و کافه یه به ریممی اول! پریده رنگت-

 .گفت آروم لحن یه با رو اینا
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 .نه-

 دمش پیاده. داشت نگه کافه یه کنار! نه هم شاید یا، امواسه شد منفوری روز عجب چه امروز. بودم حالبی خیلی

 .داخل رفتیم پاشهم و

 کالتیش بستنی یه صالح. نداشتم ذوقی و حس هیچ االن اما؛ تمشکی بستنی خصوص به بودم بستنی عاشق

 .نشستیم دونفره میز یه پشت. داد سفارش تمشکی بستنی یه من درخواست به و خودش واسه

 من برای هااتفاق این چرا. کردممی نگاه چوبی و ایقهوه میز به بود مونبین که سکوتی در و نداشتم حال اصال

 .باشم داشته معمولی و آروم زندگی یه سمانه مثل داشتم دوست؟ افتهمی

 .کردیم نگاه بیرون به پنجره از داشت و بود اشچونه و لب کنار دستش هردو. کردم نگاه صالح به و کشیدم اه یه

 ؟صالح-

 . کردم نگاه میز به و نبودم موفق چشمی تماس توی هم باز. کرد نگاهم و چرخوند سمتم رو سرش

 ؟درسته، دونیمی تو؟ میاد سرم داره ها بال این چرا! بگو بهم لطفا-

 . کرد نگاه بود شده مچاله درهم میز روی که دستام به. کرد مکث کمی

 .دونممی آره-

 .کردم سکوت پس؛ بذاره جریان در رو من و بده توضیح برام که نداشتم امیدی. کشیدم عمیقی نفس

 .بدونی بهتره که کنممی فکر پدرت برخالف-
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 یطول بعد. احساسبی و جدی بلکه! آمیز محبت نه اما؛ بود چشمام یخیره چشماش زمرد. کردم نگاش بهت با

 نگاه شباریک نسبتا هایلب به داشتم. شد خیره میز به. زد تیکه صندلی به و گرفت ازم رو نگاهش که نکشید

 .شکست رو سکوت بالخره. بره دستم از نذارم و بقاپم رو میگه که ایکلمه هر تا کردممی

 و پدرت واسه که فروش مواد یه! ایهحرفه خالفکاره یه فرخ، کنهمی کار فرخ اسم به شخصی برای پدرت-

 .فروشه عمده یه مثل دوستاش

 !رفت فرو گلوم به سیخی کردم حس

 تو امیونک ولی؛ کنار بذارتش همیشه واسه و باشه کارش اخرین ساوه کامیون گیرهمی تصمیم تو خاطر به پدرت-

 .کننمی ضبط رو کامیون پلیسا و افتهمی دره

. شد می ترتنگ و ترتنگ گلوم مسیر لحظه هر! بود اون با حق، دروغه حرفاش کردممی فکر! امیری سجاد بیچاره

 :داد ادامه

 صعب جای یه از رو کامیون یه کهاین هم اون، خوادمی خسارت پدرت از و میشه عصبی شنوهمی وقتی فرخ-

 !باالست خیلی ریسکش و پلیسه از پر که جایی، کنه رد العبور

 .کردن گریه به کردم شروع نشم خفه کهاین برای

 !تو اذیت و ازار به کننمی شروع که میشه این. کنهمی رد رو درخواست پدرت-

 .کرد نگاهم

 .بگیری دل به کینه ازش نکن سعی پس؛ کارش بابت داره وجدان عذابه پدرت-

. گرفت شدت امگریه؟! ممکنه طورچه آخه! خالفکاره یه پدرم... کهاین، فهمیدم رو چیز یه فقط حرفاش از

 :گفتم عاجزانه ایخنده با صالح به رو! کنم باور تونستمنمی
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 جوونای که بودم پدری همون دختر؟ بودم فروش مواد یه دختر؟ خوردممی حروم پول داشتم حاال تا یعنی-

 !میگی دروغ داری! نیست ادمی چینهم من بابای، نه؟ کردمی بدبخت رو مملکت

 رو همنگا. شد محو مضحکم یخنده. کردمی برمال برام رو حقیقت چشماش با داشت. کردمی نگاهم خنثی صالح

 .رفتم بیرون کافه از و شدم بلند. گرفتم ازش

 !کن صبر...پریسا-

 اونم بعد کرد مکث کمی، بود ایستاده ماشین کنار. ماشین سوار رفتم! بار اولین برای، زد صدا رو اسمم صالح

 !حالتی هیچ بدون، اومدمی پایین اشکام فقط. شد سوار

 .دمپرسیمی خودش از باید؛ خونه برسم زودتر خواستممی. کرد روشن و ماشین کنه نگاهم کهاین بدون صالح

 !شکست اشهمه، کردممی حفظش بقیه جلوی که عزتی تمام، غرورم. شدم خُرد امروز

 تجمالت این نه، خواممی رو خودم قبلی یخونه. میشد خردتر اعصابم شدیممی ترنزدیک خونه به که چی هر

. داخل مرفت متشنج اعصابی با و شدم پیاده سریع. کرد پارک رو ماشین! شده خلق خالف راه از که رو انگیزنفرت

 . تو رفتم و نکردم توجهی. انداخت هم به متعجبی نگاه در دم سعید

 !دید رو من. کردمی فکر داشت و بود نشسته سالن توی

 ختس خیلی تعادلم حفظ، ایستادم جلوش رفتم! هه. شد نگران صورتش که بود داغون خیلی امچهره کنم فکر

 ودب شده خشک هامگونه روی که اشکی رد به. کردمی نگاهم متعجب. وایسم صاف که کردم رو امسعی ولی؛ بود

 .کردمی نگاه
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 هچ؟! آوردی خودت سر به بالیی چه! مشکیه و سفید میون در یک االن ولی؛ بود مشکی موهاش پیش سال دو

 رو هااون که نبودی تو مگه؟ بود اولویت در تواسه حروم و حالل که بودی همونی تو مگه؟ آوردی من سر بالیی

 .تادایس و ترسید! بلند صدای با، گریه زیر زدم و نیاوردم دوام؟! کردی شکنی قانون خودت حاال؟ دادی یاد من به

 ؟شده چیزی دخترم...پریسا-

 .کردممی گریه و بودم زده زل هاشچشم به

 بزرگ حروم نون با رو من! براش شدی الگویی خوب، کردی شاد رو دخترت خوب! کیومرث اقا نکنه درد دستت-

 !دونستمنمی من بودو خالفکار یه بابام پس....پس؛ بود حقیقت شنیدممی که هاییحرف یهمه پس! کردی

 .بودم نشده خالی هنوز ولی؛ شدم ساکت که زد دادی چنان یهو

 ؟گفته بهت رو مهمالت این کی! شو خفه-

 برمب صالح از اسمی نباید. کشهمی خجالت داره عصبانیت از بیشتر کردم احساس، بود شده سرخ صورتش

 .میشه بد براش وگرنه

 !گفتم من-

 ایدنب! جدی و خشک همیشه مثل؛ بود وایستاده ورودی کنار صالح. کردم نگاه و سرم پشت و برگشتم شوکه

 :زد داد عصبانیت با بابا. گفتمی

؟ کنی دل و درد و بگی دل راز بشینی من دختر با که دیدی جایگاهی چه در رو خودت تو؟ کردی غلطی چه تو-

 ؟!هان

 :گفت بابا هایحرف به توجه بدون و معمولی صالح

 !گفتم بهشون رو چیز همه من-
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 با مخش با بابا. خوردنمی تکون و بود ایستاده طورهمین اون. صالح سمت رفت سریع قدمای با و نیاورد تحمل

 سالن تو صداش که کوبید صالح دهن و فک به محکم، داشت دارنگین بزرگ انگشتر یه که دستی همون پشت

 !شد پخش

 حالت تو دوباره رو بود چرخیده که سرش بعد و کرد مکث کمی بیچاره صالح. گذاشتم دهنم جلوی رو دستم

 :تمگف عصبانیت با و نیاوردم طاقت. بود شده خونی و شد پاره لبش یگوشه که تفاوت این با. داد قرار اولش

 .کردیمی باید پیش دوسال تو که کرد رو کاری اون؟ گفته رو حقیقت چون؟! زنیمی رو اون چرا-

 ؟فهمیدی، نمیای بیرون و اتاقت تو میری فعال؟! من روز و حال از دونیمی چی تو! شو ساکت-

 :گفتم محکم و آروم صدای با و حرص با

 .میرم جااین از من یا کشیمی دست کارهات این از یا. مونمنمی جااین دیگه من-

 حصال لب یگوشه که بود گناهیبی و پاک خون اون به حواسم و هوش تمام اما؛ اتاقم توی رفتم و دوییدم بعد

 دیگه. گرفت شدت امگریه. کردم خواهی معذرت ازش بغض با بار هزاران دلم توی پدرم جای به. نشست

 .بمونم جااین خوامنمی

 ایصد. نیاد پایین فشارم طوریاین تا خوردممی بستنی اون از کمی کاش ای. شدم ولو تخت روی حالیبی از

 به فشار افت و حالیبی از کهاین تا. کردممی گریه شدت به و بود بالشتم رو سرم. بود پیچیده اتاق تو من یخفه

 .رفتم خواب

*** 

 «یاشا»



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر pari3017  | عقرب و پروانه  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 123 

 فک گذاشتی رو چیز همه چرا؟ها؟ بدونه کارم به راجع نباید دخترم نگفتم مگه؟ خواستیمی رو همین مرتیکه-

 ؟دستش

 .میزد گره رو روسریش بودو اومده بیرون اتاقش از آلودخواب چشمای با که خورد زیباننه به چشمم

 ؟شده چیزی کیومرث اقا-

 :گفت خشمگینش صدای ته با کنه نگاهش کهاین بدون

 !اتاقت توی برو فعال. نیست چیزی-

 .اشگونه به زد اروم و برد ماتش افتاد صورتم به که نگاهش

 ؟شده پاره چرا لبت؟ پسرم شده چی! وای ای-

 .بفرمایید شما! زیباننه نیست چیزی-

 :دادم رو جوابش هم من. خواستمی رو جوابش و کرد نگاهم منتظر کیومرث. رفت ناراحتی و تردید با

 .کنم پنهان یا انکار تونستمنمی دخترتون جلوی دیگه که افتاد پاساژ تو اتفاقاتی چون-

 .شد نگران. اومد جلوتر کردو ریز رو چشماش

 ؟!افتاد اتفاقی چه-

 ملب یگوشه. رفت عقب رو کشید صورتش روی رو دستش دو هر. ریخت بهم. گفتم براش رو ماجرا از ایخالصه

 رو حالت بالخره، مردک بشکنه دستت. شد خیس خون با که لبم روی کشیدم رو شستم انگشت. بود خیس

 !گیرممی
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 .شدم سعید یکله متوجه که شد جلب بزرگ یپنجره به توجهم. دادمی فشار رو مبل یدسته داشت حرص از

 چیزی کهاین معنی به رو سرم. کرد اشاره لبش یگوشه به دست با. کردمی نگاه رو من بهت و اخم با داشت

 :گفت اخم با و جلو اومد. برگشت سمتم به کیومرث. دادم تکون نیست

 ؟شدی متوجه، بذاره بیرون خونه از رو پاش نداره حق پریسا. کنممی روشن رو تکلیفم امشب-

 !قربان بله-

 !خوبه-

 . رفت اتاقش سمت به ناراحتی با بعد

! وادهخان این نه، فرخه من هدف که اینه مسلمه که چیزی ولی؛ کشهمی کجا به کیومرث عاقبت اخر دونستمنمی

 و مظلوم یچهره. کنم پنهون ازش نتونستم پرسید ازم دختره وقتی ولی؛ نکنم قاطی رو خودم دیگه بهتره

 !سوزوند رو جیگرم ضعیفش

 اخمام. کردم نگاه پنجره به و کردم پاک رو لبم یگوشه دست پشت با. فرستادم بیرون به امریه عمق از نفسی

 !شد شروع باز. رفت فرو هم توی

. نشد گالویز هم با ساالر جدیده یارو اون و سعید. رسوندم پنجره پشت به رو خودم و حیاط توی رفتم سریع

 شونه و شاخ هم واسه و بودن گرفته رو هم یقه. میرن رژه روش بدتر هم اینا بود شده گوهی اعصابم من

 .کشیدنمی

 ؟!افتادین هم جون به گربه و سگ عین که مرگتونه چه دوتا شما! هوی-

 رابرشب دو که ساالر به اخم با و کرد ول محکم رو اشیقه سعید. ایستادم کنارشون و گفتم عصبانیت با رو این

 .کردمی نگاه بود
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 ؟کردین رم چرا! شمام با-

 :گفت من به رو و انداخت سعید به حرص از پر نگاه یه ساالر

 !نامردیه دیگه این. میشه قدم پیش غذا و استراحت موقع وقتاون، میره در کار زیر از هی این اقا -

 :گفت دست حرکت با سعید

 تو اون ونمدنمی کردی فکر، میدی لفتش ساعت یه دستشویی میری وقتی بگه خودت به خوادمی یکی! بابا برو-

 ؟زنیمی چرت

 و شد قرمز خشم و خجالت از ساالر یهو، گفتمی تمسخر با رو اینا سعید. گرفت امخنده ویری و هیر این توی

 پرت و کدوم هر و گرفتم پشت از رو دو هر ییقه و اخر سیم به زدم! دیوار تو کوبوندش و چسبید رو سعید ییقه

 انگشت با. کردنمی نگاهم گرد چشمای با و شدن ولو زمین روی پهلو از ساالر و کمر با سعید. طرف یه کردم

 :گفتم بود شده دورگه که صدای و تهدیدوار اشاره

 !دیگه دقیقه یه تا-

 :دادم ادامه سعید به رو

 !باغ وراون میری تو-

 :گفتم ساالر به رو

 !یاال، باغ وراین هم تو-

 دستش از سال ده ی اندازه به چون؛ نبود مهم برام. رفت دلخوری با سعید. شدن رد کنارم از و پاشدن هردو

 نگاه رفتمی داشت که پشتش به! کنه له طوریاین رو ساالر مثل مرد یه غرور نداشت حق و خوردم حرص

 .کردم
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 گسرهن و من ارتباطی یواسطه که بود این فرستادنش ماموریت تو که دالیلی از یکی ولی؛ بود شجاع و فرز

 !ما امروز از اینم! هوف. بفرسته براشون رو میاریم دست به که رو اطالعاتی کهاین و باشه

 .اومد سرش به چی دختره دونمنمی

*** 

 ادمفرست باهاش رو سعید عمدا. کرد باز براش رو در کریم. رفت ماشین سمت آماده کیومرث نیم و هشت ساعت

 سوار کیومرث! بود دلخور مثال و زدنمی حرف باهام دیگه سعید که بود جااین جالب. بکشه جااون به سرکی یه تا

 ماا؛ کردم فکر بره پیش طورچه قراره مهمونی کهاین به و زدم چرخی حیاط توی شونرفتن از بعد. شد ماشین

 !نیست بینی پیش قابل چیز هیچ

 فتمر خیالبی. شد روشن اتاقش چراغ یهو! خوابیده شاید، بود خاموش هنوز. کردم نگاه پریسا اتاق یپنجره به

 .سالن ورودی در کنار

 .شد مانع کیومرث ولی؛ برم خودم خواستممی. نگرده بر خالی دست سعید که امیدوارم

! ردنکمی بحث داشتن موندن و رفتن سر که شنیدم رو پریسا و ننه بحث جرو صدای بعد دقیقه پونزده حدود

 جدیدا. گذاشتم هم روی حرص از رو هامچشم! میشم مبتال زودرس پیری به خدا لطف به امسال کنممی حس

 خونسرد خیلی. شنیدم رو زمین روی چمدون چرخای صدای و شد باز ناگهانی سالن در. خورممی حرص شهمه

 :گفتم

 ؟کجا-

 !دیدم خودم قدمی دو رو عصبانی و نحیف دختر این و کردم باز رو چشمام. ایستاد حرکت از و شد متوقف صدا

 :میشد شنیده زور به اشگرفته و ضعیف صدای
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 .برم خواممی-

 :گفتم حوصلگیبی با. شد غمگین نگاهش کمی و زد زل لبم یگوشه به

 ؟میری کجا خیریت به وقتاون-

 :گفت و رفت هم تو اخماش دوباره

 !نکن دخالت تو، مربوطه خودم به-

 :گفتم پوزخند با

 ؟شی دور خونه از قدم یه تونیمی کردی فکر؟ دارم رو هویج نقش جااین من کردی فکر وقتاون! هه-

 :گفت بغض با

 ؟بشنوم هم تو از باید حاال! منی طرف کردممی فکر؟ کنیمی رفتار طوریاین چرا...صالح -

 :گفتم خشم با. ترسید کمی کردم حس. رسوندم بهش رو خودم سریع هایقدم با و گرفتم دیوار از پشت

 نای توی! کنیمی استفاده اتبچگانه احساسات از و بستی رو عقلت چون؛ ستمسخره تصمیمت که چون-

 ؟تعطیله رسما مغزت کهاین یا میگم چی فهمیمی، کنی خالی شونه نباید تو موقعیت

 :زد داد عصبانیت و بغض با چون؛ فهمید رو اخر یجمله فقط کنم فکر. گرفت بغضش

 !مد و شاخبی غولِ کنی دخالت کارم توی نداری حق هم دیگه یدفعه، کنار برو گمشو! نداره ربطی هیچ تو به-

 .اوردم در دستش از رو چمدون و گرفتم رو بازوش که بزنه کنار رو من خواست

 ؟!اصال چه تو به، روانی کن ولم! آی -
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 .رسوند ما به رو خودش اضطراب با هم زیبا ننه

 !بره نذار خدا رو تو صالح؟ شب وقت این بری کجا خوایمی اخه. پایین بیا شیطون خر از دختر-

 !زیبا ننه سمت دادم هل رو چمدون. کردمی تقال و گرفت رو کنارش ستون که تو بدم هلش خواستممی

 .بیارم رو صاحبش منم تا داخل ببر رو چمدون این شما-

 داره نومخا دیدم و برگشتم. پیچید دستم مچ توی بدی سوزش گفتم که رو این. برد داخل و گرفت رو چمدون ننه

 .رفت پایین هاپله از سریع اونم و شد شل ناخداگاه دستم! گیرهمی پاچه

؟! رهب قبرستونی کدوم خواستمی شب موقع این دونمنمی. بود افتاده تقریبا شالش! سرش به بود زده دختره

 ایهمشت با و سمتم برگشت. داشتم نگهش و گرفتم رو اششونه و دویدم دنبالش! نداشت فایده مالیمت

 .زدن به کرد شروع نحیفش

 !فروش آدم، نگذره ازت خدا! کن ولم-

 لک حوصله. زد خفیفی جیغ. انداختمش امشونه وروی کردم بلندش سریع و شدم خم. ندادم اهمیت حرفاش به

 به خیالیب. بشم پشیمون بعدا که نپره بیرون ازش حرفی که کنم قفل رو دهنم کردم سعی و نداشتم باهاش کل

 حشتو با و اشگونه روی زد و افتاد ما به چشمش زیبا ننه. افتاد گریه به کم کم تو بردمش ضعیفش هایمشت

 :گفت

 !آوردی در رو بچه یروده رو دل، خدا رو تو آروم! پسرم نندازیش-

 و چشم. کردم پرتش تختش روی و کردم باز رو اتاقش در. رفتم باال هاپله از سریع زدناش غر به توجهبی

 اجازه .بود معلوم میشد پایین باال سریع که مسینه یقفسه از این، بودم قاطی خیلی! بود شده قرمز دماغش

 .باشه شخص اون کشتن قیمت به اگه حتی؛ کنه ایجاد ماموریت این توی خللی کسهیچ نمیدم
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 .کرد جمع تخت توی رو خودش ترس با که جلوش گرفتم رو دستم

 !کلید-

 ؟کنی قفل رو در... خوایمی-

 !کلید هم حاال، کنیمی مجبورم خودت-

 :گفت گریه با و کرد بغل رو زانوش

 ویت اصال! ایبقیه مثل توهم ولی؛ کرد حساب روت میشه کردم فکر. کنم اعتماد بهت تونممی...کردممی فکر-

 ؟!کنینمی رفتار جالدها مثل تونهمه چرا؟ کشممی عذاب دارم جااین بینینمی! نداری قلب توندل

 .شد مرور ذهنم توی آشنا یجمله یه ثانیه از کسری در

 «؟!داداش کشممی عذاب جااین دارم بینینمی»

 !کوچیکم برادر زبان از آشنا یمکالمه یه

 واستخمی دختره. کشیدم امچونه به رو دستم. بودم شده آروم، نکنم فکر بهش کردم سعی و بستم رو چشمام

 یچهره. کردنمی نزاع هم با اموظیفه و وجدانم؟! ستساده قدراین چرا! من؟ کی به اونم. کن اعتماد من به

 !بود قتل و کشتن کارم که منی روی، ذاشتمی تاثیر عجیب روم اشزده غم و مظلوم

 پنجره به نگاهش. نشستم تختش یگوشه! بود ـناه گـبی اون. کردم کنترل رو عصبانیتم عمیق نفس تا چند با

 .بود شکمش روی هم دستش یه، کردمی گریه و بود

 !لعنت؟ کردم شونخانوادگی مسائل قاطی وو خودم چرا اخه! کردمنمی ـناه گـ احساس قدراین عمرم تو
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 هک دیدمشمی خواب تو که وقتی. افتادم مادرم یاد. بود روش پروانه ریز طراحی که کردم اتاقش دیوار به نگاهی

 .کردمی نگاه من به و بود لبش رو لبخند! دامنشه روی بزرگ پروانه یه و نشسته سبز سر دشت یه توی

 کرد وادار رو من دلخورش و لرزون صدای! قاپیدمش هوا تو و اومدم بیرون خیال از. شد پرت سمتم چیزی یهو

 .کردمی نگاهم کینه با و بود گرفته بغل رو زانوش. کنم نگاهش که

 !کنم فرار مبادا، دیگه کن قفل رو در؟ خواستینمی رو کلید مگه! بفرما-

 :گفتم و شدم خم زانوم روی. کردم نگاه کلید به

! پروانه یه مثل درست، ضعیفی؟ کنی رها دوراهی توی رو اون پدرت از برگردوندن رو و کردن فرار با خوایمی-

 رو نبود هم با فرصت دیگه ممکنه، میشی پشیمون باش مطمئن. نذار تنها رو پدرت. میاره در پا از رو تو همین

 !نکنی پیدا

 :دادم ادامه و کردم نگاه آبیش و طوفانی چشمای به و چرخوندم رو سرم

 قوی باید جهنم این توی آوردن دووم برای؛ کنیمی رو فکرش که چیزی از بیشتر خیلی، رحمهبی دنیا این-

 !سمی یپروانه یه مثل؛ باشی

 میز روی گذاشتم رو کلید. کردم مکث و در سمت رفتم و پاشدم تخت روی از اروم. بود شده متوقف اشگریه

 عنیم. رفتم پایین هاپله از خیال فکر پراز ذهنی با و بستم سرم پشت رو در. رفتم بیرون اتاق از و ارایشش

 !بفهمه رو معنیش هم اون که امیدوارم، دونستممی خوب رو زدم بهش که حرفایی

 .ودب ایستاده شده گرد چشمای با من سانتی یه تو خانم زیبا و بودم هاپله پایین که اومدم خودم به وقتی

 :گفت که کردم نگاهش جوریهمین

 ؟گفتمی چی؟ شد چی-
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 :گفتم و زدم ترسناکش نگرانی و کنجکاوی این به کج لبخندی

 .میاد عقل سر شاءاهللان، هیچی-

 تشسم برگردم کهاین بدون و ایستادم قدم چند از بعد ولی؛ حیاط توی برم خواستم و گذشتم کنارش از آروم

 :گفتم

 .نخورده هیچی حاال تا عصر از، ببرین مقوی غذای یه براش-

 .بیرون زدم جواب شنیدن بدون و

*** 

 «پریسا»

. دمیش ریپلی ذهنم توی مدام حرفاش! عجیبش حرفای، دارمعنی نگاه اون. بودم در ی خیره هنوز رفتنش از بعد

 !بود حقیقت چون؛ بود تلخ

 ایدمش، ضعیفم چون؛ کنه مراقبت ازم داره سعی شهمه پدرم و گیرممی تصمیم احساساتم روی از، ضعیفم من

 !ترسوام

 ایدش. بود صدابی هامگریه. بود گرفته درد صالح سفت یشونه با برخوردش از. کشیدم شکمم روی رو دستم

 .بیاد بیرون خالف این از خوادمی که گفت صالح اما؛ کرده اشتباه قبال پدرم

 .نشست لبم رو محوی لبخند! هست هم من زندگی این. باشم پشتش باید، کنم تشویقش باید

 به نکرد اعتماد دونستممی، کردی هوشیار رو من تو! صالح ممنونم ازت. میشد ایجاد درونم داشت خوبی احساس

 .درستیه کار تو
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 و مشکی لباس که افتاد یادم. کشیدم دراز تخت روی و آوردم بیرون تنم از رو مانتوم. گرفت وسعت لبخندم

 اب رو من داشت حق زدم من که گندی این با! خورهنمی دردم به ثانوی اطالع تا دیگه خریدم امروز که قشنگی

 ؟هستن کیا مهمونا اصال یا گذرهمی طورچه مهمونی توی کهاین. بودم پدرم سالمتی نگران. نبره خودش

 :گفتم و کشیدم شالم به دستی! صالحه دوباره شاید، شدم هول خورد در به که ایتقه با

 .بفرمایید -

 تو اهاشب که بحثی از کشیدم خجالت قدرچه من و تو اومد لبخندی با. شد شل دوباره اندامم زیبا ننه سر دیدن با

 لیعس روی گذاشت رو سینی یه و نزدیک اومد. موندم سکوت توی و انداختم پایین رو سرم. انداختم راه سالن

 :گفتم لب زیر. بود بادمجون قیمه بشقاب یه توش، تخت کنار

 .ممنون-

 زشا حتما فردا. رفت بیرون اتاق از محزونی لبخند با و کشید سرم روی دستی فقط و جلو اومد، نگفت چیزی

 .کنممی خواهی معذرت

 دوست. بخورم رو شهمه نتونستم اما؛ خوردن به کردم شروع. کرد فعال رو اممعده آالرم بادمجون قیمه بوی

 بود رفته نرژیا ازم قدری به امروز ولی؛ کنم فکر کنم چیکار فردا از باید کهاین به بابا برگشتن تا و بشینم داشتم

 .رفتم فرو تاریکی عمق در پس؛ بگیرم رو خوابیدنم جلوی نتونستم که

 لباس نسیم خنکی و میزد موج ابی و سرخ رنگ به دریا. بود کرده نارنجی و قرمز رو تکه تکه ابرهای...غروب»

 هک نقاشی، بودم نقاشیم بوم سرگرم بود بهشت شبیه که دشت این توی. دادمی حرکت رو سفیدم حریر

 !دیدمشنمی

 ...«که. نشست دوشم روی ایمردونه دست
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 به شممچ. بزنه بیرون حلقم از بود نزدیک قلبم. کردم باز رو چشمام سریع. پایین شدم پرت بلندی یه از انگار

 .افتاد سقف

 لبخند به لباش. دیدم رو پدرم غمگینه یچهره که کردم کج رو سرم! خودمم اتاق توی یعنی؛ پروانه طرح این

 :گفت نگاه همون با؟! اتاقمه توی کی از! بود بابا واقعا. غمگین نگاهش اما؛ بود

 .جون بابا خیر به صبح-

 .گرفت بغضم! قبال مثل؛ خیر به یادش

 .خیر به صبح-

 .داد حرکت هامگونه روی رو دستش

 .دخترم متاسفم-

 .کردم سکوت

 ؟بزنی حرف بابات با خواینمی دیگه-

 :کردم زمزمه

 .ببخش رو من بابا-

 :زد لبخند یه

 ؟!بابا قشنگ چرا تو-

 .بودم قشنگ همیشه بابا واسه من؛ آره؟ دیشب هایگریه از کرده ورم و الغر صورت این با؟ قشنگ

 . کنیم تمومش رو این هم با بذار، کنم کمکت بذار...بابا. رفتم تند خیلی من-
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 :گفت سابق لبخند همون با و شد براق آبیش چشمای

 .شد تموم چیهمه، دلم عزیز شد تموم دیگه-

 .شدم بلند خوابمرخت توی از حالیخوش با

 ؟میگی جدی-

 .گرفت وسعت لبخندش

 .اره-

 :گفت و خندید بلند بابا. بود خوب چه اغوشش! بار اولین واسه؛ دوسال از بعد، بغلش پریدم

 .شدی من اویزون بوزینه عین گنده دختره! کن نگاه-

 :زدم قهقه

 ؟بابا! خواست دلم یهویی؟ کنم چیکار خوب-

 ؟ بابا جان-

 .نکن پنهون ازم رو چیزی دیگه-

 :گفت مکث کمی با و شد پایین باال گلوش سیب

 .باشه-

 .دادمی زندگی بوی که بود صبحی اولین سال دو از بعد!  بود خوبی صبح چه. زدم بهش دلم ته از لبخندی
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 شاد یروحیه با. میشد گرم داشت کم کم خونه فضای و رفتمی بیرون مونخونه از داشت مخوف ابر اون و

 .رفت بیرون سالن از که دیدم رو صالح ثانیه چند برای خوردن حین در. شدم خوردن صبحانه مشغول

 .بدتر یا کنم فرار بود ممکن دوباره وگرنه؛ بزنم کنار رو بچگانه تفکرات اون شد باعث! ممنونم ازش

 از بود مشخص کامال. کردمی نگاهم متعجب زیبا ننه! قوی یروحیه با اونم، باشم پدرم پیش خواممی االن

 !حالهخوش من حالیخوش

 :پیچید ذهنم توی صالح حرف یهو

 !«کنیمی رو فکرش که چیزی از تررحمبی خیلی، رحمهبی دنیا این»

 ! نیست نگرانی جای پس خوبه گفت بابا چون؛ خوبه چیز همه نه. دادم تکون رو سرم. گرفتم دلشوره یهو

 تکیه اردیو به! داشت خاصی آرامش یه، نبود مضطرب قبال مثل؛ دیدم رو پدر که سالن توی رفتم صبحونه از بعد

 ،کراواتش سمت برد دست؟ کنهنمی خالف کار دیگه؟ شد تموم واقعا یعنی؛ کردممی نگاهش لبخند با و زدم

 .رفتم کنارش که بود درگیرش که طورهمین. داشت خاصی دشمنی یه کراوات با همیشه

 ؟بابا-

 .چرخید طرفم به

 ؟بابا جانم-

 :گفت و کشید آسودگی سر از نفسی. نشست لبش روی لبخندی. بستم براش رو کراوات و جلو رفتم

 !نکنه درد دستت-

 :زدم لبخندی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر pari3017  | عقرب و پروانه  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 136 

 ؟بری کجا خوایمی. کنممی خواهش-

 هک رو دوستات از هرکدوم تونیمی. دیگه روزه دو واسه؛ چیدم برات سفر برنامه یه راستی. دارم کار جایی یه -

 .شمال به ببری خودت با خواستی

 :گفتم بلند حالیخوش با

 .نرفتم وقته خیلی، ممنونم بابا وای؟ شمال-

 : گفت آروم و شد غمگین چشماش بابا

 .نرفتی که دوساله، آره -

 :گفتم و پیچوندم. شه غمگین دوباره جو خواستمنمی

 !حرفا این و درس و تابستونی ترم خاطر به، نداشتم گردش وقت هم خیلی حاال-

 .فرستممی تونهمراه رو سعید و صالح، حال هر به-

 :گفتم تعجب با

 .نیست نیازی پس؛ شده تموم چیز همه گفتی که تو بابا ولی-

 .کرد تاکید سر با و پوشید رو کتش

 .بیاد باهاتون حسابی و درست مرد دوتا که خوبه ولی؛ دخترم آره-

 .ارامشه و امنیت احساس باعث اشقوی و محکم حضور چون؛ شدم خوشحال صالح اومدن از؟! چرا دروغ

 .شد حماقتم مانع کهاین بابت کنم تشکر ازش باید راستی
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 ؟بابا کجایی-

 :گفتم گنگی با

 ؟چی-

 .کشید سرم روی دستی و خندید

 .خداحافظ، داری وقت روز دو تدارکات واسه باشه یادت. برم باید دیگه هیچی-

 !سالمت به. هست حواسم باشه-

، پشت دست هردو یعنی؛ همیشگی ژست همون با که افتاد صالح به چشمم. کردم همراهیش ورودی در دم تا

 .نظامیا مثل؛ جلو به نگاه، سپر سینه

 .میشد ترسناک و رحمبی خیلی ژست این توی خدایی. گرفت امخنده

 من متوجه .ایستاد من به پشت ستون کنار اونا رفتن از بعد صالح. بیرون رفتن اکبر با و شد ماشین سوار بابا

 مردد طورهمین! بعدا یا بزنم حرف باهاش پیشش برم االن دونستمنمی، بودم ایستاده در کنار. بود نشده

 ...که بودم وایستاده

 ؟داشتین الزم چیزی خانوم پریسا-

 رفتمی سمتش داشت که سعید صدای شنیدن با صالح؟! اومد کجا از این خدا یا. شدم هول سعید صدای با

 :شدم هول. کرد نگاه من به و برگشت

 .فعال... خب! اسخفه خیلی تو هوای دونیمی اخه. خوردممی هوا داشتم جوریهمین! نه....ام-
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، نسال توی رفتم دوباره! هوف. میگم پرت و چرت زیادی دارم که فهموند بهم سعید لبخند، بستم رو در سریع

 .شدم رد پنجره کنار از! نشد قسمت

. ودب صالح بودن خاطر به فقط شایدم دونمنمی. بودم حالخوش شونبودن از. زدنمی حرف هم با داشتن دوتایی

 .بیاد باهامون هم صالح بود قرار چون؛ کردم دلم ته از ذوقی یه

 ستشد از داشتم دیگه. میشد پیدا هم سعید یکله و سر بزنم حرف صالح با برم خواستممی که بار هر عصر تا

 کنار رو روزنامه دیدنش با بودم نشسته مبل روی که منم و سالن توی اومد صالح ناهار موقع مثال؛ شدممی دیوونه

 .سمتش رفتم ریز و تند قدمای با و گذاشتم

 ؟صالح-

 کیی اون و جیب تو دستش یه. بود کم اما؛ بود اومده بیرون دوباره ریشش ته الهی، سمتم برگشت و ایستاد

 .بود پاش کنار هم دستش

 ؟ بله-

 .شد نازل ورودی در از سعید که کردم باز رو دهنم

 .نمیارم دووم دیگه ساعته نیم تا داداش جون، صالح خورممی ناهار تو با من! کردم ضعف اخ اخ -

 :گفت لبخند با و افتاد من به چشمش

 .بخوریم تایی سه بدین افتخار نخوردین ناهار هم شما اگه خانوم پریسا-

 .شد گرفته حالم! بود حال ضد چه سعید که اخ

 .خوردم من ممنون نه-
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 :گفت صالح که برم خواستم بعد

 ؟!بگی خواستیمی چیزی-

 .کشیدممی خجالت جدیدا چون؛ کردم نگاه چشماش به کوتاه

 .نبود مهمی چیز... نه-

 هم لحصا. میشد پیدا شکله سرو معلق عجل عین سعیدم بزنم حرف صالح با خواستم که بار هر غروب تا دیگه

 ور کار این عمدا نکنه اصال. کنم خفه رو سعید دارم دوست که وای. کردمی نگاه سعید و من به گنگ خدا بنده

 !نداره دلیلی آخه، نه ولی؟! کنهمی

 رو ربهگ میوی صدای که خوندممی کتاب داشتم نفره تک مبل روی. بود روشن تقریبا هوا و بود شده غروب دیگه

 .دارم دوسش خیلی، اسزرده پیشی همون حتما! اخی. شنیدم حیاط از

 . ببرم شیر اشواسه ذارهنمی وگرنه؛ نبود زیبا ننه شد خوب، اشپزخونه سمت رفتم و بستم رو کتاب

 یادز که محافظایی از تا دو فقط؛ پایین رفتم هاپله از و کردم محکم رو شالم. بیرون رفتم شیر کاسه یه با

 .بودن در کنار شناختمنمی

 .کنه تحریک رو گربه که صداهایی آوردن در به کردم شروع و باغ سمت رفتم

 ؟پیشی؟ خوشگله کجایی! پیشی پیشی-

 و مخندید. اومد قلقلکم که زد پاهام به رو خودش کمی. کرد لوس رو خودش و اومد بیرون کنان میو هابوته بین از

 و ورتیص زبون تند تند! بود بامزه خیلی. شدم خیرش بعد و کنارش نشستم. گذاشتم جلوش رو شیر یکاسه

 .میزد شیر توی رو نازکش
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 تونستممین هم بابا حساسیت خاطر به. نبود اهلی خیلی که حیف. بدم فشارش حسابی و بگیرمش داشتم دوست

 .باشم داشته خونگی حیون

 پشتم ور صالح که برگشتم کنجکاوی سر از منم. کرد نگاه سرم پشت به و گرفت باال رو سرش گربه بعد کمی

 متمس به خونسرد اون من برخالف؟ شد چم یهو. کردم مرتب رو شالم و پاشدم تندی! گرفت ضربان قلبم. دیدم

 :گفتم سختی به. اومد

 !نباشی خسته-

 :گفت اروم و زد ملیحی لبخند

 .ممنون-

 :گفت پوزخند با و انداخت گربه به نگاهی. ایستاد کنارم و اومد

 .نبینه رو گربه این سعید بهتره -

 :گفتم تعجب با

 ؟چرا-

 .داد قرار هاشپنجه عنایت مورد سعید صورت پیش یدفعه چون-

 .کرد نگاه بهم و اومد جلوتر کمی صالح. خندیدم ریز. بود خاطر این به صورتش خطیای خط اون پس! اخی

 .گرفتم نظر زیر رو حرکاتش چشمی زیر و دادم قورت رو امخنده

 ؟بگی من به خواستیمی چیزی امروز-

 :گفتم سریع و شدم هول
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 !نه-

 یه! وقعیتهم بهترین نیست سعید از خبر و تنهاییم که االن، نگم نتونستم. زد زل گربه به و داد تکون سری اروم

 :زدم رو حرفام هم سر پشت و گرفتم عمیق نفس

 هم االن، اشمب ضعیف نباید من! توئه با حق. گرفتی رو جلوم و برم نذاشتی که کنم تشکر ازت خواستممی صالح-

 ور پدرم کنممی سعی هم من و خوبه چی همه االن اما؛ گذاشته کنار رو خالف که گذشته پدرم به چی دونمنمی

 . متاسفم خیلی هم دیشب رفتاری بد بابت درضمن؛ ممنونم هم باز. کنم درک بیشتر

، بگم چی که کردم فکر همه این! سرم توی خاک ای. بود متعجب صورتش، کردم نگاهش. شدم راحت! اخیش

 تا گرفتم باال رو سرم. کردممی نگاه رو وراون ورواین و شدم بازی مشغول دستم هایانگشت با! گفتم چی حاال

 .ببینم رو حالتش

 توی ور دستاش. زدم لبخندی اروم منم. میشد دیگه ادم یه اصال میزد لبخند وقتی. میزد لبخند داشت! جانم ای

 :گفت و کرد جیبش

 ؟ داری اعتماد بهم االن که یعنی این -

 :گفت که دادم تکون مثبت معنای به رو سرم لبخند با

 .کنیمی اشتباه اما-

 !گفت رو این چرا نفهمیدم. کردمی نگاه رو من اخم بدون چنانهم صالح اما؛ شد محو لبخندم یهو

 ؟چرا اخه-

 :گفت بود زده زل بهم که طورهمون

 .کنی اعتماد دیگران به سریع قدراین نباید، نیستن کنیمی فکر تو که طوراون دیگران چون-
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 ؟نیستی کنممی فکر من طورکهاون تو یعنی-

 یاخدا. بودم اشخنده بهت توی من. دوخت پشتم به و گرفت صورتم از رو نگاهش. خندید باراین چرا دونمنمی

 !توبه

 ؟میان کیا مسافرت واسه خب-

 .کرد عوض رو موضوع انگار. بیرون شدم پرت خیاالت از یهو

 .میگم دخترها به دانشگاه رفتم که فردا حاال. نگفتم کسی به فعال دونمنمی-

 .داد تکون سری

 . کنم تهیه تا بگو داشتین الزم که چیزی یا وسیله هر-

 ؟ریممی روز چند واسه راستی. میگم بود چیزی اگه باشه-

 کردم حس. کشید دست ریشش ته به کمی و دوخت زمین به رو نگاهش. رفت هم توی آروم آروم اخماش

 .دوخت بهم رو چشماش سبزی دوباره. شد ناراحت

 .باش نداشته روزش به کاری تو، باشه الزم که وقت هر تا-

 هی کنممی حس چرا دونمنمی! خندیدمی داشت که االن تا، داره شخصیت اختالل البد؟ شد عوض حالش یهو چرا

 متعجب. کرد پام نزدیک رو پاش صالح که بود صالح هایحرف به حواسم! نیست درست وسط این چیزایی

 !نازی اخی. میزد پام ساقِ و پا به رو خودش داشت. شدم گربه متوجه که کردم نگاهش

 :گفت ناراحت حالت همون با بعد. کرد دورش ازم و برد گربه شکم زیر پاش با صالح

 .شه نزدیک بهت نذار! کثیفه -
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 . شد رد کنارم از کوتاه نگاه یه با بعد

 !شد تموم منم انرژی انگار. شد تموم هم لوسیون خوش بوی اون رفتنش با

 امپ ساق حسابی. داخل رفتم و بیرون کردم فوت رو نفسم. بود صالح کارای و رفتار شهمه ذهنم و فکر روزا این

 .بدبختیم و درس پی رفتم هم بعدش. کردم عوض رو شلوارم و شستم رو

*** 

 داره ستدو کسی اگه و شمال برم قراره که گفتم بودن دوستم که دخترایی به رو دانشگاه رفتم که صبحش فردا

 گوش هب طوری چه پیشنهادم این دونمنمی. بیاد که کردم راضی زور به هم رو رویا، بود پایه که سمانه. بیاد ما با

 .دادن جا ما تیم توی رو خودشون فرزام و سجاد و میثاق که رسید پسرا

 .کنمنمی حسابش ادم کهمن، بیاد گفتم هم اون به! هوف...سجاد ولی؛ بودن خوبی پسرای که فرزام و میثاق

 گفت و شمپی اومد پررویی با بیتا بعدی کالس و رسوند بیتا گوش به رو میثاق اومدن خبر باد که بود جااین جالب

 اقمیث واسه که کنهمی فکر خودش با هم و اسبچگانه هم بیاد نذارم اگه گفتم خودم با. بیاد ما با خوادمی که

 !بیا هم تو ضرر و جهنم. کن درستش بیا حاال و کشیدم نقشه

 .تمانداخ خودم دنبال دشمن کلی! کنه خیر به خدا. شد جمع بود جویان انتقام تیم شبیه که مونتیم خالصه

 ایلوس و شمال به راجع رفتیممی دانشگاه خروجی سمت به که طورهمین جوانتقام تیم با دانشگاه حیاط توی

 :گفت فرزام. زدیممی حرف

 .میارم ماشین من-

 :گفت و انداخت گلو به بادی هم سجاد

 ؟!بشم تو لگن سوار من یعنی؟ چی-
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 :داد رو جوابش خنده با هم میثاق

 .راحته خیلی کردن مسافرت جیپ با! تو سمند به ارزهمی لگنش اون-

 :گفت و چرخوند مونجمع بین رو دستش هم سجاد

 ؟!کنیم چیکار رو دخترها! کنهنمی جا رو نفر هشت که جیپ، بیامرز پدر اخه-

 :گفت کننده تحقیر ایقیافه با سمانه! داره رویی چه این! وا

 ...ـا...بادیگـ و ماشین با ما. موندیم دستت رو ما انگار! داری رویی چه_

 :گفت و شد هول سمانه که کردم سرفه بلند

 .ریممی...پریسا دوست ام....چیزِ... با..یعنی-

 ؟نکردی پیدا ایدیگه چیز! بده مرگت خدا. بود گرفته هدف رو سمانه و بود مونده باز گاراژ عین دهنم

 .اومد فرزام سوت صدای

 .نمیاد بهتون؟ هم شما خانوم پریسا-

 :گرفتم جبهه سریع

 .بابامه عموی پسر. ماست اقوام از اون...اون منحرفه شما ذهن؟! چی یعنی وا-

؟! یدنرس ذهنم به ایدیگه نسبت واقعا! خودم سر تو خاک بگه نیست یکی. کردم کف گفتم که دروغی از خودم

 :دادم ادامه نباشه تابلو کهاین واسه بعد

 .بیاین دارین دوست هرچی با هم شما. میان ما ماشین با دخترا-
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 :گفت تمسخر با رویا

 .باشین خودتون مراقب ولی؛ بیاین تون جیپ با شما! هه-

 :گفت کردو کامل رو اشجمله سمانه

 وسیله هتیک چند باید هرحال به. شین مفقود راه وسط ترسیممی، گیرهنمی جا نفر سه از بیشتر که نه آخه... آره-

 !کنین جا خودتون پیش هم

 :گفت حرص با و کرد تا دو اون به رو سجاد

 !میارم ماشین من-

 :فتگ خیابون طرفاون به دستش یاشاره با سمانه که رسیدیم خروجی در به دیگه. کردن تایید سریع هم اونا

 !بابات عموی پسر؟ عه-

 که صالح به زدن زل عقاب عین همه. چرخید هم بقیه سر من با زمانهم. چرخید درجه هشتاد و صد گردنم یهو

 :گفت تعجب با فرزام. بود وایساده ماشین کنار

 ؟!قاتله؟ اطالعاتیه؟ رزمیه مربیه؟ بوکسره؟! ستچیکاره بابات عموی پسر این...میگم-

 نارک رو تونهمه فردا. برم باید دیگه من، نیست مهم زیاد حاال. دونمنمی دقیق... اون؟ میگی داری چی فرزام اقا-

 .بینممی میدون

 هی! خیلی، برخورد بهم. شدم صالح به بیتا یخیره نگاه متوجه که کردم خداحافظی و دخترا به کردم رو بعد

 اون شد خوب. کردم سالم بهش که سمتم برگشت صالح. خیابون وراون رفتم و گفتم جمعی دست خداحافظی

 .شدممی تابلو وگرنه؛ نبود گوشش کنار دستگاش دم و سیمبی
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 نمدونمی. شد نمایان زمردیش چشای و دراورد رو عینکش نشست وقتی. شد سوار خودشم و کرد باز برام رو در

 .نیومد دنبالم سعید چرا

 ؟ نیومد سعید چرا-

 .دادم قورت رو دهنم اب. کرد نگام ایینه تو

 ؟طورچه، داشت کار جایی سعید-

 .طوریهمین هیچی-

 رمزق چراغ پشت. رسهنمی نظر به دوستانه زیاد اشچهره امروز؟! شدیم فامیل باهم که بگم بهش طوریچه حاال

 و دسبزش چراغ. کردممی بازی انگشتام با منم. میزد ماشین فرمون روی رو انگشتش صالح. بودیم ایستاده

 :گفتم و زدم دریا به رو دلم. افتاد راه دوباره

 !میان باهام محافظا از تا دو که نگفتم دوستام به من...صالح..ام-

 :بدم توضیح اروم براش نتونستم. کردمی نگاه بهم ایینه توی از اخم با و کنجکاو

 !هستی بابام عموی پسر تو که گفتم من راستش-

 :گفت تعجب و اخم با و پشت برگشت. بودم شیشه توی االن گرفتمنمی رو خودم اگه که ترمز روی زد یهو

 ؟!بابات پسرعموی؟ چی -

 .کردمی نگاهم ایینه از حرص با. افتاد راه دوباره پشت ماشینای بوق صدای با

 ؟گفتی بهشون چیزی چینهم چرا-

 :گفتم مظلوم صدای با
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 که حاال. کننمی من به راجع پرت و چرت فکرای دارم بادیگارد من بفهمن اگه هابچه از بعضی خب...خب-

 !نشده چیزی

*** 

 «یاشا»

 ؟!ستبچه قدراین چرا دختر این

 من وگرنه؛ اومدا در گندش دیدی یهو. میاد بعدش دیگه دروغ تا صد گفتی تو که دروغی این دخترجون آخه-

 .ندارم مشکلی

 .شد صندلیم نزدیک و زد برق ایینه توی از آبیش چشمای

 پیدا بتنس یه سعیدم اقا واسه باید فقط؛ من با اشبقیه. کافیه باشی نداشته مشکلی تو کههمین! جون اخ -

 .کنیم

 جلو هب متفکر یقیافه یه با. کردم نگاهش دوباره آیینه توی. فهمیدمی رو حرفام آخر یجمله فقط چرا دونمنمی

 :فتگمی خودش با که شنیدممی وارزمزمه رو صداش. دوختم جاده به و گرفتم ازش چشم لبخند با. کردمی نگاه

 ؟بابام یعمه دخترعمویِ پسرِ؟ دایی پسر؟ عمو پسر-

 :گفتم کشدار! اهلل اال اله ال

 ؟ پریسا-

 .:گفت دارکش هم اون

 ؟جانم-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر pari3017  | عقرب و پروانه  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 148 

 سب از. خندیدمی ریز و کردمی نگاهم قرمز هایگونه با داشت. کردم نگاش آیینه توی از رفته باال ابروهای با

 نم با قدراین کِی دختر این! کردم تعجب. دوختم جاده به رو نگاهم دوباره و زدم لبخند یه هم من که بود بامزه

 :گفتم بعد کمی؟ بود شده صمیمی و راحت

 .نمیاد ما با سعید-

 :گفت متعجب و خورد رو اشخنده

 ؟ چرا-

 ؟ نفرید چند. بیاری فشار قدراین فندق اون به نیست الزم هم حاال. نیست اومدنش به نیازی چون-

 :گفت و کرد نگاهم تخسی با

 .نفریم هفت، ستهندوانه یه قد و نیست فندق-

 :گفتم و زدم پوزخند

 .بیارم اتوبوس مجبورم حاال؟ کردی دعوت رو لشکر یه که کودکه مهدِ اردوی مگه! هه-

 :گفت و شد صندلیم نزدیک

 . کنیمی سوار رو دخترار فقط شما. دارن ماشین خودشون پسرا چون؛ نیست الزم خیر نه-

 :گفت و شد متعجب پریسا. زدم کنار و رفت هم تو اخمام

 ؟!شده چیزی؟ صالح-

 :ترسید که سمتش برگشتم عصبانیت با. برخورد بهم

 ؟!کنی دعوت هم رو پسرا داده اجازه تو به کی؟ پسرا-
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 نوع این از هم اون. بودم مخالف خیلی پسرها و دختر یرابطه با کال! زدم ولی؛ بزنم داد سرش خواستمنمی

 ! گردنبرمی نفری سه میرن نفری دو، اجتماعی دوستای یبهانه به که امروزیش

 :گفت و کرد نگاهم ناراحتی و ترس با

 .نیستن منحرفی پسرای هم اونا، داره اتاق کافی یاندازه به ویال؟ داره اشکالی چه خب-

 .گفتمی مظلومانه داشت رو اینا یهمه

 !ندارن رو ما با اومدن حق وگرنه، کنن اجاره دیگه جای یه برن باید نباشن و باشن منحرف چه-

 :گفت ناراحتی با

 میرم اصال .کنین اجاره دیگه جا برید بگم که اینه اون از ترزشت! زشته، نیان که بگم بهشون نمیشه دیگه االن-

 ؟قبوله! بگه اون که چی هر، میگم بابا به رو این

 کمی! محاله، کنهنمی قبول پدرش صورت هر در؟ کنممی خودزنی دارم من چرا؟! چه من به اصال ببینم وایسا

 .برگردوندم رو روم و چرخوندم چشم

 .قبول باشه-

 سمت رفت و کرد لبی زیر تشکر یه. شدم پیاده و کردم پارک رو ماشین. کردیم طی سکوت با رو مسیر یبقیه

 :گفت و کرد نگاهم مظلومیت با و برگشت راه وسط، سالن

 !لطفا؟ نگی بابام به چیزی میشه صالح-

 !نداره امکان، هه

 :گفتم جدی و زدم تکیه ماشین به
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 .نمیشه نه-

 :گفت و اورد در رو گریه ادای

 .نیستن بدی هایبچه پیغمبر به، پیر به بابا؟ چرا-

 :گفتم و انداختم ساعتم به نگاهی رحمیبی با

 .کنممی صحبت پدرت با میام دیگه دقیقه بیست-

 .کوبید زمین رو پاش و جوید رو لبش حرص با کمی

 !اه، خودخواه-

 قلبم ته از اهی. میدم گیر بهش قدراین که رفتم فرو نقشم توی بدجور کنم فکر! هه. رفت داخل تند قدمای با بعد

 از که هنمیش دلیل این اما؛ سوختمی براش دلم کهاین با! بود خبربی سیاهش یاینده از، دختره طفلک. کشیدم

 ؟!باشن خونه یک توی غریبه پسر تا چند با دختر تا چند که میده معنی چه اصال. بگذرم موضوع این

 که دش قرار. نبود سعید از خبری و بود گذشته دقیقه پنج هنوز. انداختم دستم اینقره مچی ساعت به نگاهی

 خیلی نصافاا ولی! میشه نابود کلی به نقشه گرفته کیومرث که تصمیمی با چون؛ کنه صحبت سرهنگ با سعید

 ایحرف. دختره مونهمی فقط وسط این. میشه آوار شونمردم سر مصیبت برسه ساوه به هامحموله اون اگه! مرده

 .اوردم خاطر به رو کیومرث

 به سر راه وسط رو کامیون. برسه ساوه به ذارمنمی اما؛ کردم قبول هم من و سپرده من به رو محموله فرخ-»

 شمال از !گناههبی اون...دخترم ولی؛ انتظارمه در سرنوشتی چه دونممی، سراغم میاد فرخ مطمئنم! کنممی نیست

 ! «مراقبشه اون. رضا محمد برادرم پیش ببرش و کن خواهی عذر ازش من طرف از برگشتین که

 .آوردممی خاطر به رو پشیمون و غمگین چشمای اون و رفتممی راه هاسنگریزه روی
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*** 

 «راوی»

 :گفت بلند و ایستاد کنارش رفت. افتاد زرد تاکسی یه به چشمش. رفت خیابان سمت به سعید

 ؟زعفرانیه-

 !باال بیا: راننده

 :گفت کمرنگی لبخند با سعید. افتاد راه به ماشین و سوارشد

 .ندیدمتون که میشه اهی دوم؟ قربان طورهچه تونحال-

 :داد جواب بمش صدای و متانت با رضایی سرهنگ

 ؟طورهچه حالش حاال. شد زخمی پیش هفته چند یاشا شنیدم؟ خوبه حالتون شما، خوبم-

 .برخوردیم مشکل با که بگم بهتون اومدم االن. شد درگیر فرخ طرف از نفوذی یه با اره-

 :پرسید نگرانی با سرهنگ

 ؟مشکلی چه-

 :داد جواب مستاصل سعید

 قراره! مشخصه که عاقبتشم، کنه خفت جوری یه رو ساوه به مواد حامل کامیون خوادمی کیومرث واقعیتش-

 دور جریانا این از که شمال برهمی رو دخترش روز چند واسه یاشا فقط؛ برن کنه مرخص رو بادیگاردا یهمه

 .میشه مرخص اونم و عموش پیش برتشمی هم بعدش. باشه

 :غرید عصبی سرهنگ
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 فرادیان خودش ممکنه. سرکشه قدرچه اون دونیمی، بمون یاشا پیش فعال تو. میشد طوریاین نباید! لعنتی-

 .بده انجام خودسری کار نذار کنممی تاکید سعید. ذارینمی تو که بشه عمل وارد

 .کرد قبول ناچار به داشت شک مورد این در که سعید

*** 

 «یاشا»

 ونتلویزی جلوی مبل روی که هم پریسا و خوندمی روزنامه و بود نشسته کاناپه روی کیومرث. شدم سالن وارد

 که ادمایست کیومرث مقابل رفتم مظلومش نگاه به توجه بدون. کردمی نگاه رو من ترس با داشت بود نشسته

 .اورد باال رو سرش

 .نگم که بفهمونه بهم ابروش و دست حرکات با خواستمی. من اومدکنار و بلندشد جاش از سریع پریسا

 .کردمی نگاه هردومون به سوالی کیومرث

 .مسافرته به راجع، بگم بهتون چیزی خواستممی قربان -

 :گفت جدی و برداشت رو عینکش کیومرث

 .شنوممی، صالح بگو-

 ...چنـ خانوم پریسا راستش-

 :گفت سریع پریسا

 .بگه رو این خواستمی. کردم دعوت امروز رو دوستام از تا چند من اره-

 :دادم ادامه و ندادم بروز اما؛ گرفت امخنده مقاومتش از
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 ...تاشون سه که بگم باید-

 ! لطفا، روب تو صالح، میگم رو اشبقیه خودم. بیایم تونیمنمی گفتن و زدن زنگ تاشون سه متاسفانه بابا اره-

 :گفتم و بستم رو چشمام کالفگی با

 .بیاد باهاشون قراره هم شوندانشگاه پسرای از تا چند-

 :گفت پریسا به اخم با، کرد نگاه کیومرث به چشمش یگوشه با پریسا

 ؟ کردی دعوت همکالستم پسرای-

 :گفت خجالت و نگرانی با

 .کن باور، خوبین پسرای بابا ولی؛ اره-

 :گفت که بگیرم رو کیومرث ینه که بودم منتظر

 .یستن نگرانی پس فرستممی جااون تو مراقبت واسه صالحم ضمن در؛ خوبن البد خوبن میگی تو اگه، باشه-

 :وگفت زد پهنی و پت لبخند حالیخوش با پریسا؟ کرد قبول چرا این! شد محو لبخندم

 !بابا مرسی -

 مخون زدنمی من به کارد شاهده خدا. کشیدمی من رخ به ابرو و چشم با و انداخت نگاهی من به پیروزی با بعد

 و وندمبرگرد کیومرث سمت به رو روم. زدم لبخند خبیثانه بهش کرد خطور ذهنم به که فکری با ولی؛ اومدنمی در

 :گفتم

 .کنممی ایشون از مراقبت برای رو امسعی تمام قربان چشم-

 :گفتم دلم تو
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 .ریممی پیش خودت لجبازی روش با خانوم پریسا باشه-

 خودم بازی بچه همه این به. حیاط سمت رفتم و شدم خارج سالن از اجازه با یه با. کرد نگاهم مشکوک کمی

 هسین به رو سنگش قدراین من چرا ونمدنمی راضیه پدرش وقتی! بود بعید من از راستش، کردممی تعجب

 .زنممی

 از ینسنگ بار اون انگار. صورتشه تو خاصی آرامش یه االن تا دیروز از کیومرث که اینه بود جالب برام که چیزی

 .نیست قدیم هایآشفتگی از خبری و شده برداشته دوشش

*** 

 «پریسا»

 به هم پدرم خان صالح! هاها، بردم من که اینه مهم خیالبی. زد پوزخند بهم که شد چش یهو صالح دونمنمی

 این سر قدراین که داره دلیلی چه اصال. شد خشک بود موهام روی که دستم یهو. نمیده گیر بهم تو یاندازه

 ؟شده غیرتی یعنی؟ ریخت بهم موضوع

 و یختر فرو وجودم تو چیزی یه یهو؟! میاد خوشش من از نکنه؛ زدم لبخند یه و کردم نگاه ارایشم میز یآیینه به

 .نمنک خودبی فکرای کردم سعی و دادم تکون رو سرم کمی؟ شدم کیفور قدراین چرا! توسرم خاک. خندیدم ریز

 !نمیشد پاک لبم روی از هم لبخند این و بودم صالح فکر توی شهمه. تخت سمت رفتم و زدم شونه رو موهام

 .کردم مرور ذهن در رو فرخزاد ازفروغ شعری یه یهو. دوختم و بریدم خودم واسه هم سریع چه

  خموشی قفل مزن هایملب به»

  دارم ناگفته ایقصه دل در که

  را گران بند کن باز پایم ز
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 «دارم آشفته دلی سودا کزین

*** 

 «یاشا»

 سفید تیشرت یه خودم. بود خانوم هایکردن چاخان برکت از هم این. برداشتم رسمی غیر لباس دست چند

 هامدت زا بعد. مشکی بوت نیم و مشکی کتان شلوار یه و عریضه نبودن خالی برای مشکی چرم کت یه با چسب

 .پوشممی لباس رسمی غیر که باری اولین این

 حس هکاین با. شینمنمی ساکت من ولی؛ خورد شکست مونساله یک ینقشه کهاین با. کردم نگاه ایینه به

 کمک بدون من چون؛ نشد گرفته حالم سعید یاندازه به حال این با اما؛ رفت هدر عمرم از سال یک کنممی

 .بیام بر شونپس از تونممی هم هاپلیس

 .شمب اروم تونمنمی نریزم رو خونش تا! فرخ سراغ میرم خودم راست یه هازادهملکی یقضیه شدن تموم از بعد

 اکبر، حیاط وت پایین رفتم! زیباستننه کار حتما. دادمی اسپند بوی خونه. اتاق از بیرون رفتم و برداشتم رو وسایل

 .رفت باال شونلب یگوشه من دیدن با. بودن وایستاده ماشین کنار ساالر و

 کتم کهنای با. کردم فرو شلوارم جیب توی رو دستم همیشگی عادت به و ایستادم کنارشون جون کم لبخند یه با

 :دادم قرار مخاطب رو هردو. دادنمی کیف شلوار جیب یاندازه به ولی؛ داشت جیب

 !شدین مرخص دیشب از که شما؟ برین قراره کِی-

 .نکنه شک خانوم کهاین واسه؛ ریممی و کنیممی جمع رو بندیل و بار هم ما شما رفتن از بعد...راستش-

 :گفت و کشید کچلش سر به دستی افسوس با اکبر
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؟ کجاست سعید راستی؛ جمشید پیش برگردیم باید باز حاال. بود دردسربی و اروم خیلی جااین! شد حیف-

 .نکردم خداحافظی باهاش

 .رفت دیشب همون سعید-

. طورهمین ساالرم با، زدیم بهم رو هامونشونه و گرفتیم هوا توی رو هم دست. اومد طرفم و داد تکون سری

 .بود اهپله روی، سمتش برگشتم کیومرث صدای با! کنممی فراموششون بگم اگه دروغه. بودن خوبی هایبچه

 ؟ مرتبه چی همه -

 .جلو رفتم

 .باشه راحت تونخیال. نیست مشکلی؛ بله-

 .کردم نگاه نشست امشونه روی که دستش به. کرد بلند رو دستش و سمتم اومد کیومرث

 .باش مراقبش عموش پیش گردهبرمی وقتی تا، تو به سپردم رو زندگیم تمام-

. بود دهش آروم مرگبار تصمیم این با وجدانش انگار. نبود نگرانی و ترس از خبری، کردم نگاه آبیش چشمای به

 !زادهملکی نام این داشت غمگینی سرنوشت چه

 .کنممی ایشون از مراقبت برای رو تالشم تمام-

 .برداشت رو دستش و نشست لبش روی لبخندی

 .حاضرم من-
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 روزب آسونی به رو احساساتش تمام! بود رو یک خیلی. کردیم نگاه بهش هردو. بود پریسا سرحال و شاد صدای

 عادت لباسا این با من دیدن به هم اون. زد دید رو وضعم و سر و کرد نگاه من به کمی! صاف و ساده؛ دادمی

 .نداشت

 .بیفتین راه بهتره دیگه خب-

 :زد داد سالن توی از زیباننه

 .گرفت نفسم خدا وای! وایسین...نه نه-

 .داد قرار مخاطب رو پریسا و من و رسوند ما کنار رو خودش دو با

 .خطرهبی سفرتون که شاءاهللان! شین رد قران زیر از بیاین-

 بغل رو ننه پریسا. شدیم رد قران زیر از من بعد و پریسا اول! جنگ یجبهه بریم خواستیممی انگار. خندیدن همه

 و کبرا به. ببینم رو کیومرث چشمای غم االن تونسممی. کرد بغل محکم پدرشم. بوسید رو اشگونه و گرفت

 فشار با که شه جدا پدرش آغوش از خواست پریسا لحظه یه! شدن کز خیلی هم اونا. کردم نگاه هم ساالر

 !نمیشد سیر ازش، نتونست کیومرث دستای

 .شد سوار جلو اونم. دادم جمع به کلی خداحافظی یه. رفتیم ماشین سمت به و شد جدا پدرش از بالخره

 .دیدنمی رو اطرافیانش غم که بود زده ذوق بس از

 و خونه این، رفتممی عقب دنده که طورهمین. کردم روشن رو ماشین و کردم نگاه کیومرث به بار اخرین برای

 .روندم اصلی خیابون سمت به و کوچه تو پیچیدم کهاین تا. شدنمی ترکوچیک اشاهالی
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 داشتهن پدری که من مثل کسی برای گذشتگی خود از این، دختر و پدر یرابطه این ولی؛ نیستم احساساتی ادم

 چرا دونمنمی، ببینم راه وسط رو سعید که بود قرار. دادم اطرافم به رو حواسم عمیق اهی با! ستکننده متاثر خیلی

 .کردنمی شک چیزی به و بود خبربی محافظا شدن مرخص از پریسا خوشبختانه. بیاد باهامون کرد پیله یهو

*** 

 «پریسا»

 هب چشم یگوشه از. میده حال خیلی، میرم مجردی مسافرت یه به دارم سال چند از بعد. بودم حالخوش خیلی

 قعمی نفس یه! قرمز مطمئن و شد داغ هامگونه کمی. کنممی دق نزنم بهش رو حرف این اگه. کردم نگاه صالح

 :گفتم و کردم نگاه بهش. کشیدم

 !شدی خوشتیپ خیلی-

 :گفت و انداخت بهم متعجب نگاه یه

 .ممنون-

. اومدمی خوشم ازش خیلی. بزنم حرف باهاش بیشتر داشتم دوست من ولی؛ بود وجدی خشک ادم کمی کهاین با

 دیگه گرفتمی لجش اونم وقت هر چون؛ کنه رحم بهم و کنه فراموش رو دیروز ناراحتی خواستممی طرفی از

 . بود ساخته کارم

 .بیاد بهت هم ایقهوه کنم فکر؟ تیره چرا حاال ولی؛ پوشیمی هم اسپرت لباسای دونستمنمی-

 :وگفت زد پوزخند یه

 ؟داره ادم اعصاب بستگیبه لباس رنگ انتخاب دونیمی -

 :گفتم و کردم فکر کمی
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 ؟چی یعنی؛ خب نه-

 .نبود خوبی خبر این که شد خونسرد نگاهش

 شوناعصاب روی زیاد بهتره اطرافیانش و بپوشه تیره لباسای میده ترجیح، میشه عصبی و خشن که کسی یعنی-

 .نرن راه

 .فهمیدم رو منظورش قشنگ و دادم قورت رو دهنم اب

 !ارومه و خونسرد خیلی تو چهره خوشبختانه ولی؛ جالب چه-

 .خونسردم هم خیلی؛ اره-

 عوض نظرم اصال. بودم فهمیده مدت این تو خوب رو این. هست انفجارش امکان آن هر یعنی؛ خونسردیش این

 .نزنم حرف باهاش زیاد بهتره، شد

 و شبورددا سمت رفت دستم هوابی. بود رفته سر خیلی محوصله. نزدیم حرفی اصال ازادی میدان به مسیرمون تو

 سریع و خورد جا صالح. زدم جیغ گرد چشمای با، بغلم تو افتاد و خورد سر تفگ یه که کردم بازش خیالبی

 .کنه آرومم کرد سعی. کرد نگاهم

 !کلته یه فقط....که نیست چیزی....دختر آروم...شش-

 با ممن. کرد قفل رو داشبورد بود جاده به نگاهش که طورهمین و داشبرد تو گذاشت داشت برش بغلم تو از بعد

 :گفتم بلندی تقریبا صدای با. کردممی نگاه حرکاتش به تعجب

 ؟بیاریش خودت با خوایمی؟ ماشینه تو چرا! چیه دونممی خودم-

 :گفت ریلکس بعد و نخوره مونچشم به آفتاب تا زد پایین رو هردومون آفتابگیر صالح
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 .ضروری مواقع واسه باشه. نشد بد همخیلی. گذاشتن جاش احتماال! هاستبچه مال _

 :گفتم دلخوری با

 .خیابون کنار اشغاالی سطل این از یکی توی بندازیش میشه؟ چی ببینه یکی اگه صالح، نه-

 :گفت کالفه

 .فهمهنمی کسی نترس؟ اشغال سطل تو بندازم که پفکه و چیپس جلد مگه؟! میگی چی معلومه-

 :گفت و کرد مکث کمی

 .میاد ما با هم سعید ضمن در-

 به رسیدیم هدقیق چند از بعد. بودم تفنگ اون نگران راستش. کردم اکتفا باشه یه به همین برای؛ نبود عجیبی چیز

 همه. زدم دلبخن. بود ایستاده سجاد سمند کنار موتور یه کنار هم سعید. ببینم رو هابچه تونستممی، آزادی میدون

 همه. شدیم پیاده و کرد پارک رو ماشین! گلیش گل پیراهن اون با فرزام خصوص به، بودن زده هاوایی تیپ

 :گفت و زد باال پیشونی روی تا رو آفتابیش عینک سعید! ما به افتاد نگاهاشون

 . گلم پریسای ابجی و صالح داداش! به به-

 .ددامی دست پسرا با کشش پریسا لبخند با هم صالح. ایستاد کنارمن اومد سمانه و کردیم سالم همه با

 !جَلَب آدم، کنه اخم من واسه بلده فقط

 :گفت و صالح به زد زل براق چشمای با و زد من به پوزخند یه بیتا

 .حالمخوش خیلی اشنایت از. بیتام من، صالح سالم-
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 الحص مطمئنم! ایشگربه و سبز چشای اون با، بود قیدیبی ادم کال. کرد دراز صالح سمت به رو دستش بعد

 ستد باهاش و بیتا سمت کرد دراز رو دستش هم صالح که کنم نثارش پوزخند یه خواستم. نمیده دست باهاش

 .داد

 !طورهمین منم-

. کردنیم نگاه صالح به حسرت با پسرا. شنیدم من فقط که گفت ایشی سمانه. داشتم رو گرفته برق ادم حس

 .کردن ول رو همدیگه دست. برگردوندم رو روم حرص با! چیه انگار، بود بیتا خاطر به البد

 :گفت گوشم زیر آروم سمانه

 ؟مرگشه چه میثاق...پری-

 اشینشم به که طورهمون سجاد. کنهمی نگاهم خنده با داره دیدم کردم نگاه میثاق به بعد سمانه به اول تعجب با

 :گفت بود زده تکیه

 .برو جلو تو، نیستم بلد رو ویال آدرس من صالح اقا خب-

 :داد تکون سری صالح

 .راهی سر رستوران یه ریممی ناهار واسه؛ طوالنیه کمی مسیرش! خب بسار-

 :گفت صالح به رو بود شده ترجدی کمی که هرهری با سعید

 .نکنین عجله شما، ویال میرم زودتر موتور با من-

 یمتقس پسرا با رو پرتا و خرت و چمدون صالح. شدن ما ماشین سوار دخترا یهمه، تصمیمات این تایید از بعد

 و بودم جلو من ماشین تو. گذشت کنارمون از موشک عین موتورش با هم سعید. ماشین پشت انداخت و کرد

 :گفت بود فضولی ادم که رویا. عقب بقیه
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 .شناسمنمی بیشتر خاله و عمه عمو دایی یه از بیشتر کهمن، داری ارتباط بابات پسرعموی با که جالبه برام -

 :گفتم حسرت یه با

 .بابام عموی و امدونه یه یکی عموی جز؛ ندارم رو گفتی که اینایی از کدومهیچ من-

 :گفت سمانه

 .کنممی ترورش خودم اخرش ولی؛ موندم هم عمه دونه یه این تو من. نداری عمه که بهتر همون! نداره عیب-

 :گفت صالح و من به. نبود ما کن ول رویا چرا دونمنمی. خندیدیم سمانه حرص همه این از همه

 ؟بودین هم با هم تونبچگی دوران شما-

 !بودم دلخور ازش اخ. انداختیم هم به چشمی یگوشه نگاه یه صالح و من

 .بپرس صالح از، نیست یادم زیادی چیز من-

 :گفت سمانه به خطاب و کرد من به نگاه یه دلخورم ازش فهمید صالح

 .نداشتیم بچگی دوران هم با همین برای؛ بودم نوجون من بود بچه پریسا وقتی واال -

 !هه

 .مونده جوون ماشااهلل ولی؛ زیاده سنش صالح، جون رویا دیگه اره-

 :گفت بعد، کردمی نگاهم و کرد ریز رو چشماش صالح. زدم پوزخند یه هم من و خندیدن ریز رویا و سمانه

 وونج من ماشااهلل خودش قول به چون؛ نمیشه سنی اختالف این متوجه بینهمی رو ما که ایغریبه هر البته -

 !موندم
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 :گفت دماغیش تو صدای با بیتا. کردم نگاش حرص با

 !تخته به بزنم خب اره-

 :گفت محوی لبخند با و کرد نگاهش ایینه تو صالح

 .داری لطف-

 کخش بادیگاردا مثل که گفتم کردم غلطی چه. بود شده تنگ خشک و جدی صالح همون برای دلم قدر چه که اخ

 ردیخونس با. بگذره خوش نیست قرار معلومه که طوراین! اه، بود قوز باال قوز هم بیتا این. ریممی لو که نباش

 :گفتم

 !توئه از ترمعقول خیلی رفتارم چون؛ درسته اره-

 .گرفتم گُر گفت که حرفی با ولی؛ پنجره سمت برگردوندم ازش دلخوری با رو روم بعد

 !میاد خوشم اخالقش همین از هم من، آره انصافا-

 تهنشس پشتم که سمانه؟ شوخیه یا میگه جدی؟ اومده خوشش من رفتار از. شد غرق سکوت توی ماشین یهو

 یه شممچ یگوشه از بعد دقیقه چند. ندم بروز کردم سعی ولی؛ گرفت امخنده. زد صندلیم زیر به اروم لگد یه بود

 .بود خیره جاده به اخم با و جدی. انداختم صالح به نگاه

 .ما کنار اومدن پسرا با و کرد پارک رو ماشین هم سجاد. ایستادیم رستوران یه کنار دقیقه ده و یک ساعت

 توی کشسا توی که عکاسیش دوربین که بود کرده پیله بیتا. بودیم وایستاده ورودی هایپله کنار سمانه و من

 حرص هی جااین منم! هوف، کمکش رفت هم اون و خواست کمک صالح از. دربیاره رو بود عقب صندوق

 :کردمی پچ پچ گوشم کنار سمانه. خوردممی

 ؟داره نامزد جدی جدی سعید میگم؟ پری-
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 : گفتم دراوری حرص حالت با

 .داره دوسش هم قدراین...اره-

 :گفت و کرد نچی یه سمانه

 !هی، داره نگهشون هم واسه خدا -

 . اومده خوشش سعید از که بود معلوم قشنگ. اومدمی مخنده

 ؟جااین بیارم تونواسه رو ناهار خواینمی-

 .کرد هنگ خدا بنده صالح که هوا پریدیم چنان سمانه و من

 ؟میای نامحسوس چرا صالح اقا! خدا ای-

 :گفت و باال برد رو ابروش تا یه صالح

 .جاماین که ستدقیقه یک من وگرنه؛ بود دیگه جایی تونحواس شما-

 رو رفامونح سرم تو خاک. گرفتم رو سمانه دست نشیم ضایع این از بیشتر کهاین برای منم. پرید رنگش سمانه

 !سمانه به بدبخت!  شنیده

 .بریم دیگه خب-

 :گفت مونهمه به خطاب صالح. بودن میز انتخاب درگیر هابچه. رستوران توی رفتیم

 !جااین بیا پریسا. بشینین میز یه دور چهارتا چهارتا. نداره نفره هشت میز جااین -
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 هم قیهب و بودیم میز یه سر صالح و میثاق و سمانه و من. رفتم ضعف و غش اشتوجه از ولی؛ ندادم بروز کهاین با

 اسهو که دیروز تا! چنده چند خودش با نیست معلوم اصال، بود شده کور اشتهاش انگار بیتا. بودن مونپشت

 .بیچاره صالح برای االن و اومدمی عشوه میثاق

 یگربه این ولی؛ نیست فازا این توی اصال و خوبیه پسر خدا بنده صالح! دارم حق خب؟ خورممی حرص چرا من

 !نه... سبز چشم

 یه و برداشتم و قاشق فقط پس؛ نکنم استفاده چنگال از میزم سر صالح با وقتی بودم کرده عادت. آوردن رو غذا

 داشت چنگال بدون هنم او. کنهمی نگاهم داره صالح دیدم کردم بلند رو سرم. خوردم رو پلو زرشک از قاشق

 .کردمی برجسته رو لپش یتیکه یه زبون با و کردمی نگاهم خیره داشت طورهمین! خوردمی

 .بودم ندیده صالح از رو حرکات این واقعا چون؛ خندیدم ریز! کردمی تکرار مدام هم اون، میگه چی فهمیدمنمی

 !خخ؟ میاره در واسم شکلک و شده طبع شوخ قدراین کی از

 با و پایینم لب یگوشه روی کشید دستمال با و طرفم شد خم و برداشت کاغذی دستمال یه، شد کالفه یهو

 .داد فشار محکم دستش توی رو دستمال و نشست حرص

! دبو محبت خرواری من مثل ندیده محبت ادم یه واسه اما؛ بود خشن ذاتا حرکتش چه گر؛ دهنم توی اومد قلبم

 .بود هنگ کال که هم سمانه و کرد مشغول غذا خوردن با رو خودش صالح. شد خشک گلوم

 رو حصال چشمی زیر کمی میثاق. خوردم قلپ چند و کردم باز رو نوشابه. بودم میز سر آب قطره یه دنبال هم من

 .نبودن پیشم نفر چند این کاش ای! شد زهرم غذام هم من. خورد رو غذاش بعد و زد دید

 رفت بیتا! بله...که ماشینا پیش رفتیم بعد. گرفتیم سلفی فرزام و رویا و سمانه با رفتیم، خوردیم رو غذامون وقتی

 :گفت من به رو و ماشین جلوی در سمت

 !جلو میرم تاجازه با پس؛ بشینم تنگ جای تونمنمی من جون پریسا-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر pari3017  | عقرب و پروانه  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 166 

 .اه اه...زد وری یه لبخند یه بعد

 راحتنا بیتا از زیاد البته؛ کردم نگاهش کوتاه هم من، کرد نگاهم کوتاه و چرخید بود من به پشتش که صالح

. عقب مرفتی رویا و سمی با. بشینم نزدیکش کشیدممی خجالت رستوران توی صالح حرکت اون با چون؛ نشدم

 .شد وارس و اومد هم صالح. بودم نشسته راننده صندلی پشت و پنجره کنار من! جا همه این؟ بود تنگ اینجا واقعا

 زده زل من به و بود ماشینش سقف روی دستش یه جدی یقیافه با سجاد دیدم. خورد پسرا به پنجره از نگاهم

 من با شهمه دیدمش که روزی از! خل یپسره، شد سوار سریع و اومد خودش به که انگار؟! مرگشه چه این. بود

 .انداخته تیکه بهم و داشته جنگ سر

؟ شده چش! داشت شدید سردرد انگار که دیدم و صالح یگرفته صورت راه وسط. افتاد راه و شد روشن ماشین

 .داد تکیه دستش روی رو سرش و داد تکیه بهش رو ارنجش و کشید پایین ته تا رو پنجره

*** 

 «یاشا»

 ویب لعنتی! بیرون بندازم ماشین از رو بیتا دختره این که بود این درمانشم راه تنها، کردمی درد بدجور سرم

 دماغی توی صدای. دادم تکیه دستم به رو سرم! بود نزده رو عطر این که صبح. گرفته رو ماشین کل عطرش

 .کشید سوهان مغزم روی باز دختره

 ؟خوبی؟ صالح شده چیزی-

 !سردرد این با اونم، نداشتم دادن توضیح حوصله اصال

 .خوبم، نیست چیزی-

 :گفت پشت از ظریفی صدای یه
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 .پایین بده رو پنجره یشیشه بیتا. داره حساسیت عطر بوی به-

 .پایین زد رو شیشه گرفته حالت با بیتا! بود پرسیده ازم خودش قبال درسته؟! فهمید کجا از اون

 .دونستمنمی، متاسفم-

 .نیست مهم-

. ادمافت رستوران یاد. جوییدمی رو لبش داشت. کردم نگاه بود پایین سرش که پریسا به بغل یایینه تو از

 و مداد قورت رو دهنم اب! شدمنمی نرمش لبای با انگشتم برخورد متوجه و نبودم بین نکته قدراین کاشای

 نزدیک .دریا به رو و بود بزرگ. ویال به رسیدیم نیم و ساعت یه از بعد! رانندگی روی بذارم و تمرکزم کردم سعی

 :گفت بلند رویا. تو بردم و ماشین و شد باز در. زدم بوق چندتا شدیم که در

 !بزرگی ویالی چه! واو-

 !ایول، داره والیبالم تور: سمانه

 :گفت خیالیبی با و کرد نگاه رویا و سمانه به بیتا

 ؟داره ذوق قدراین ویال یه دیگه! وا-

 که طورهمین فرزام. شدن پیاده ماشین از پسرا. نشم هاجوجه این بحث و جر شاهد تا شدم پیاده زودتر من

 :گفت ذوق با بود ویال یخیره

 !درار رو مونوپاد اون سجاد، سلفیه خوراک! اوو-

 طرف به که افتاد میثاق به چشمم بودم خم که طورهمین. کشیدم بیرون رو وسایل و ماشین صندوق سمت رفتم

 دیدمی رو اطراف که پریسا به داشت. زدم رو نگاهش رد و بستم رو صندوق و ایستادم صاف. زده زل ما ماشین
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 ور امتوجه سعید یشده کلفت صدای! عطر اون یسازنده به لعنت، اخ. افتادم سردردم یاد دوباره. کردمی نگاه

 .کرد جلب

 !فرزندانم اومدینخوش-

 :گفت و کرد احترام ادای میثاق. بود کرد باز هم از رو دستاش نمایشی خیلی بود هاپله روی که سعید

 !خان سپاس-

 :گفتم کردمی قدرت حس خیلی که سعید به

 .تو ببریم رو اینا کن کمک بیا سعید-

 :گفت خنده با فرزام. اومد پایین هاپله از و کرد نگاهم چپ چپ و خوابید بادش سعید

 !زنی ذوق تو خیلی صالح-

 .دونممی-

 .بود کن خورد اعصاب خیلی جیغوشون جیغ و نازک صدای. تو رفتن سریع که بودن کرده ذوق قدراین دخترا

 :گفت خنده با سجاد

 ؟کشیمی چی داداشت این دست از تو سعید-

 :گفت بازاری کوچه سعید! آشناست قدراین کنممی حس چرا دونمنمی. کردم نگاه سجاد به

 .خرابشم اصال! بگی که چی هر، هروئین، شیشه، تریاک-

 ؟!رو چهره این آوردمنمی یاد به چرا، شد امخیره نگاه متوجه سجاد! دیدمش جایی یه کنممی احساس

 !ستساخته کارم...اوه اوه-
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 :گفتم و زدم تصنعی لبخند یه سجاد به و اومدم خودم به

 .تو ببرین رو اینا زدن نق جای-

 :گفت و کرد اشاره رنگ زرد ساک به سعید

 ؟کیه مال رنگ شب این-

 .سعید به دادمش سریع! اهه... که دستم گرفتم. کردم نگاه بهش

 .بیتاست مال شیرین بوی این-

 ؟نداری دوست رو بو این تو! عجیبه -

 .داشت منظوری کردم حس، کردم نگاه میثاق به

 .دارم حساسیت جماعت عطر به من-

 .موندیم باقی سعید و من فقط؛ تو برد خودش با رو وسایل از تا چند و گفت لب زیر خوبه یه میثاق

 ؟پاییدی رو اطراف؟ شد چی-

 ؟صالح، نیست مشکلی اره-

 :گفت ناراحتی با که کردم نگاهش

 ؟ بگی بهش خوایمی جوری چه رو پدرش موضوع-

 !سرم اخ؟ بگم بهش طورچه. پیشونیم روی گذاشتم رو دستم! سرم به زد گند بدتر

 .وقتش تا نزن حرف بهش راجع دیگه، سعید دونمنمی-
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 رو خونه گوشه گوشه هم دخترا. بود شده پالس جا یه سالن تو هرکی، داخل رفتیم هم با و داد تکون سری

 .شد بلند دخترها از یکی بنفش جیغ صدای. زدنمی دید داشتن

 !هاداره اتاق تا شیش جااین-

 :گفت و شد ولو کاناپه روی خیالبی فرزام. باال یطبقه کردن حمله فرزام از غیر همه

 .نکنم خی رو شب که بذارین مواسه مالفه یه فقط؛ است عشق رو کاناپه همین. نیستیم بازیا سوسول این اهل ما-

 و پریسا. سعید و خودم واسه کردم انتخاب رو راهرو ته اتاق، ایدایره راهروی یه تو هم دنبال اتاق تا شش

 .زدم صداش که سالن ته برن خواستن سمانه

 .هست اتاق یه جااین خانوم سمانه، پریسا-

 :گفت پریسا

 .نیست معلوم دریا جااون ولی-

 :گفتم خونسردانه و کردم باز براشون رو اتاق در

 .داری وقت دریا دیدن واسه رو روز کل تو، رسهنمی اخر به دنیا نبینی رو دریا شب یه حاال-

 اب من رویروبه و در کنار پریسا. داخل رفت و اومد سمانه. بده نشون رو حرصش که انداخت بهم تیزی نگاه یه

 :گفت و ایستاد عصبانیت

 !ندی ادامه که نفعته به ولی؛ سفرم به بزنی گند کردی عزم، من به دادن گیر با که دونممی کهمن-

 .زدم لبخند طلبیش مبارزه به

 .کنینمی درک ایبچه هنوز، خودته امنیت خاطر به اینا-
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 !بود گفتن ازمن، خودتی بچه-

 :گفتم و کردم نگاه دیوار به! هوف...که من به لعنت. بود لباش به نگاهم میزد حرف وقتی

 .دیوار به بزن داشتی کاری هر-

 :گفت متعجب پریسا

 .زنممی زنگ بهت بده رو اتشماره؟! کاریه چه خب -

 :گفتم موزیانه لبخند یه با و انداختم باال ابرو

 ؟ گیریمی شماره ازم داری-

 .شد قرمز یهو

 !منحرفه ذهنت تو -

 دمخو! دادمی کیف خیلی دخترا خوردن حرص. اتاقم توی رفتم محو لبخند همون با. بست رو در و داخل رفت بعد

 .بزنم زنگ بهش بود نشده الزم حاال تا ولی؛ داشتم رو اششماره

*** 

 «پریسا»

 :گفت خندیدمی داشت که طورهمین سمانه! اه، گرفتمش فحش بار به لب زیر و خودم و بستم رو در

 !بابا کرد شوخی باهات، شدی گوجه عین! حاال خب-

 :اوردم در و صالح ادای و ایستادم سینه به دست و رفتم بهش غره چشم یه



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر pari3017  | عقرب و پروانه  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 172 

 !دیوار به بزن داشتی کاری هر-

 سمانه. مکرد نگاه دیوار به تعجب با! بود صالح کار، داد صدا دیوار بالفاصله که دیوار به زدم و مشتم حرص با بعد

 :گفتم و کردم نگاه بهش! خنده از شد منفجر یهو هم

 ! کوفت-

 والیبال ورت داشتن و بودن حیاط توی فرزام با سجاد. بیرون رفتیم اتاق از سمانه با ساعته سه استراحت یه از بعد

 .نبودم حساس زیاد من خب ولی؛ مرطوب هوا و بود غروب. کردنمی وصل رو

 :تگف خمیازه با سمانه. کنهمی پذیرایی خودش از چایی با داره و نشسته رویا دیدیم، اشپزخونه تو رفتیم

 !رسیمی خودت به چه، جانم ای-

 :گفت و کرد ایخنده رویا

 .بخوابه تونکرده پف چشمای اون باد تا بیارم هم شما یواسه تا بشین-

 :گفتم نشستممی داشتم که طورهمین

 ؟ کردی وصلش خودت، نبود وصل که گاز! نکنه درد گلت دستت-

 .بهترن خیلی قزمیت تا سه این از داداشش و اون انصافا. کرد وصلش صالح! بابا نه-

 !تنگی دل جور یه، شدم جوری یه اسمش شنیدن با

 ؟کجاست االن خوب...ام-

 .گذاشت میز روی رو سینی

 .حیاط توی رفت بقیه با که دیدم -
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 :گت سمانه

 ؟ کجاست بیتا -

 .موندم من فقط؛ حیاط تو رفتن هم با همه که گفتم-

 یه با دبلن و نازک نسبتا سوئیشرت یه. مردممی داشتم کنجکاوی از. حیاط سمت رفتم و خوردم سریع رو چایی

 .بود سرم معمول طبق شالمم، بودم پوشیده لی شلوار

 که میثاقن و بیتا هم وراون. بودن فرزام و سجاد که چپ سمت. زدم دید رو حیاط هاپله روی از و کردم باز رو در

 ؟کجان سعید و صالح پس؛ کننمی صحبت هم با دارن

. بود فتهر باال کابوتش که خورد خودمون ماشین به چشمم. ببینم خوب رو حیاط یگوشه تا پایین رفتم پله سه

 .دیدم ماشین جلوی رو اشنایی هیکل که پایین اومدم اروم اروم

 برم اشتمد دوست. بود ماشین تعمیر مشغول خاکستری کوتاه استین تیشرت یه با. کردم نگاه بهش لبخند با

 عسری اما؛ کنیممی مشاجره و اندازیممی کل باهم گاهی که درسته. داشتم هیجان کلی هم همین از و پیشش

 !اونه با حق هم ها وقت گاهی. بشم ناراحت دستش از که نمیاد دلم و کنممی فراموش

 چنانهم سرش رسیدم ماشین به وقتی. میشد حالی به حالی دلم. ماشین موتور سمت بود شده خم، جلو رفتم

 .بود پایین

 ؟ خوابیدی خوب! خواب خوش خانوم به به-

 روییخوش با. کردنمی نگاه رو من اصال. کرد وصل هاپیچ به رو آچار دوباره و خاروند رو بینیش کمی مچش با

 :گفتم

 !خوبه خیلی جااین. راحته خودمون یخونه مثل؛ اره-
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 :گفت و کرد نگاه ماشین قسمت اون به متفکر

 .باش خوش تونیمی تا پس-

 :گفتم لبی زیر. کنه نگاهم بشه مجبور تا کنم بحث باهاش باز که کردم ـوس هــ

 !بدن اجازه هابعضی اگه البته-

 :گفت لبش کنار کوچیک لبخند یه با. شدم موفق، ایستاد صاف و کرد مکث

 .ندم گیر بهت میدم قول نکنی رد رو محدودت وقتی تا-

 : گفتم ایگیرانه مچ حالت با

 ؟چیه محدودها این خب-

 !بابا ای، ماشین سمت شد خم دوباره

 خواستی چی هر، نکنی اعتراض کردم منعت کاری از اگه، بگی من به میری هرجا، نکنی لجبازی کهاین مثال-

 !بیاری هم من واسه بخوری

 خیلی مقیافه کنم فکر. کرد نگاهم و چرخوند رو سرش که دادممی گوش هاشنهی و امر به مونگوال مثل من

 :گفت لبخند با که بود ضایع

 .بماند هم شبقیه -

 :گفتم بهت با

 ؟امکاره چه من وسط این اصال-

 .کن گوش حرف دختر یه-
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؛ میشد ختم خودش به نهایت در شهمه چون؛ اومدمی خوشم قوانینش از؟ چرا دروغ. کشیدم صدادار نفس یه

 زل ودب ماشین یخیره که سبزش چشمای و جدی صورت به. بود تحمل قابل غیر خیلی دیگه جاهای بعضی ولی

 سعید بپرسم خواستم. دونمنمی ازش زیادی چیز که حیف. بود جذاب و برو دل تو اول نگاه همون از. زدم

 :گفت مانندنعره و بلند صدای با فرزام که کجاست

 ؟!ستپایه کی، چیدیم رو والیبال بساط هابچه-

 ینجرهپ یهو؟! دیگه بود چش این. تو رفت و گذشت میثاق کنار از قهر حالت با که شدم بیتا متوجه موقع همین

 :گفت و خاروند رو سرش کمی. کرد قاب خودش تو کرده پف چشمای با رو سعید و شد باز سرمون باالی

 .هستم من-

 :گفتم صالح به رو. گرفت مونخنده العملش عکس از همه

 ؟ میای هم تو-

 !که بینیمی؛ نه-

 .باشه-

 رو. اومدن هم سمانه و رویا رسوند تور کنار رو خودش واج و هاج سعید. هابچه سمت رفتم و گرفتم چشم ازش

 :گفتم خنده با سعید به

 .بیاد سرت بالیی ترسممی. بپره خوابت تا زدیمی صورتت به ابی یه حداقل سعید اقا-

 :گفت و صورتش به زد دست کف با اروم سعید

 .نشکنه بازی موقع ناخونات باشه حواست شما! میزونم میزونه بیا: سعید
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 :گفتم تمسخری حالت با

 !خوابیا هنوز معلومه. ندارم ناخن اصال من-

 :گفت و کرد کج بار چند رو سرش لبخند با هم اون

 .بینیممی حاال باشه-

 :گفت سریع موزی سجاد

 .وراون دخترا وراین پسرا، خب-

 :گفت بود بازی لج اهل خیلی که سمانه

 !وراون پسرا وراین دخترا؛ خیر نه-

 :پرسید گیجی با فرزام

 ؟چرا-

 !ترنمقدم خانوما چون-

 !باشه، مقدمتون این با مارو کشتین بابا ای-

 :گفت رویا

 .باشه داور باید یکی. نفریم هفت حاال خب-

 .وسط اومد و گرفت دستش رو توپ میثاق

 ؟خط یا شیر خانوم پریسا خب! داور من-
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 .بودم خط عشق

 !خط-

 :گفت آمیزترحم حالت با و کرد نگام خبیثش و سیاه چشمای با سجاد

 .بازینمی که طوریاین؟باشه تونگروه توی پسرا از یکی خوایننمی مطمئنی-

 !بود پررو چه که اخ

 عادالنه قطف شما، پیشکشت پسرا. گرفتین باال دست رو خودتون چه! کنم باز نوشابه تا چند تواسه هم من بده-

 !کیه بازنده بدم نشونت تا کن بازی

 الحص و پشتم به نگاهی نیم. گرفتم ازش رو نگاهم. بود شده ترسناک یکم! حرص سر از البته؛ زد پوزخندی

 :گفت میثاق. کنهمی پاره تیکه رو ماشین االن گفتم که بود برده هجوم ماشین به اخم با چنان، انداختم

 !سه، دو، یک! شیر هم پسرا خب-

 .بود خط! هورا. داشت بر که رو دستش. داشت نگهش دست پشت روی و کرد پرت رو سکه

. شیم عضای اول ست همین نکنه که ترسیدممی دلم ته خب ولی؛ کردیم تحقیر رو اونا خنده با سمانه و من و رویا

 شکر رو خدا باز. کردم تحقیرش کلی من و بود تردرشت ازشون که سعید خصوص به؟! کجا ما و کجا اونا اخه

 !بیاد نکرد قبول صالح

 خانوم سمانه ولی؛ کردیممی بازی خوب رویا و من. شد شروع بازی و شونطرف کردم پرت قدرت با رو توپ من

 .کردمی داوری گیری سخت با هم میثاق. کردنمی بازی عالی شونهمه اونا اما؛ نه

 گاهن سینه با دست رو ما داشت و بسته رو ماشین کابوت صالح شدم متوجه بیارم رو توپ رفتم که بار چند

 .شدم مضطرب بدتر من. کردمی
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 .بود اونا نفع به چهارده، هیجده امتیازمون اختالف

 مونسمت رو توپ قدرت با و اومد جلو یهو. بود لبش روی پوزخند یه و چرخوند می دستش تو رو توپ سجاد

 رتپ رو توپ سمانه بعد! زد قوی بس از شکست مچم کردم حس ولی؛ کردم اشخنثی ساعد یه با من. کرد پرت

 جادس که رفتیم دفاع واسه سمانه و من. اومد تور نزدیک سجاد بعد، زد رو توپ سعید اول که اونا زمین توی کرد

 و نم! شد بلند نهادش از و اه و زمین خورد توپ با طفلی سمانه که زد سمانه یشونه به قدرتی چنان با رو توپ

 :گفت و زد زانو جلوش و کنارمون اومد هم میثاق. سمتش رفتیم ترس با رویا

 ؟بدی تکونش تونیمی؟ داری درد-

 :گفت اشکی چشمای با و بود گرفته رو کتفش سمانه

 .شده کوفته فقط. بدم تکونش تونممی؛ اره-

 .درمونگاه ببریمت تا داری درد خیلی اگه جان سمانه-

 .خوبم پری نه-

 :گفت یخال و خشک خیلی. نبود پشیمون اصال...نه سجاد ولی؛ کردنمی نگاه سمانه به ناراحتی با فرزام و سعید

 .بردیم ما معلومه که طوراین، متاسفم-

 سمت رفتمی داشت. برگشتیم سمتش به صالح صدای با که وایسه سرپا خواست سمانه. کردم نگاهش نفرت با

 :گفت سجاد به رو محکم، بود هم توی اخماش. نبود دوستانه اصال هم اشچهره، سجاد

 .کنممی بازی خانوم سمانه جای من! داره ادامه بازی، نه -

 :گفت سمانه روبه و ما سمت اومد. قاپید دستش از رو توپ و ایستاد سجاد مقابل چشم تو چشم هم بعد
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 ؟نرفته جا از مطمئنی-

 .بدم تکونش تونممی، اره -

 :گفت مهربونی با صالح

 .ببریم رو اینا ما تا بشین خوب دختر یه مثل جااون برو پس؛ خوبه-

 رویا و من به رو صالح. هاپله روی رفت و داد تکون سری گوش حرف هایبچه مثل سمانه. شد شکفته لبخندمون

 :گفت

 .کنیممی دفاع و حمله هم پریسا و من. باش زمین وسط پاسور عنوان به تو خانوم رویا-

 با. رو سجاد خصمانه هم صالح و کردمی نگاه رو صالح حالیخوش با سعید. پستامون سر رفتیم و کردیم تایید

، رفتگمی رو هاضربه و بود قوی صالح خوشبختانه. کردیممی بازی هماهنگ خیلی. شد شروع بازی میثاق سوت

 .کرد نگاهم تحسینآمیز چشماش با صالح که دادم جاخالی بار چند معروف سعید عین هم من

 .دمکشی خجالت حسابی که بغلش توی افتادم بگم بهتره نه یا، خورد کمرش به امشونه بار چند دفاع واسه

 .رسید چهار و بیست، چهار و بیست به امتیازمون

 ویار. بیاد فرود مونزمین توی توپ که شد باعث همین و قدرت با نه اما؛ زد رو توپ فرزام! بود گیر نفس خیلی

 که اوردم در رو حمله ژست. رسوند تور کنار رو خودش صالح دیدم. توپ زیر زد و کرد مشت رو دستش سریع

 ما و کرد گلش شونزمین توی راحت خیلی اونم دادم پاسش صالح به یهو ولی؛ دفاع واسه اومدن پسرا همه

 !شدیم برنده

 خیلی، زدیم دستاش به دست یه با رویا و من، برد باال رو دستاش حالیخوش با هم اون. صالح سمت رفتیم

 !نکردیم خجالت احساس اصال بعدش که طوری دوستانه
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 الح جیگرم، کنممی خنکی احساس اصال! جَلَب ادم شد خوبت! اباد ناکجا سمت کرد شوت پا با رو توپ سجاد

 ایحرف و بهش بودم زده زل که منم. چزوندمی رو فرزام حالیخوش با که بود صالح یخیره لبخند با سعید. اومد

 .شنیدمنمی اصال رو رویا

 زمین از بشن متوجه هابچه کهاین بدون. داد عمیق غم یه به رو جاش و شد کمرنگ کم کم لبخندش که دیدم

 ارهاش سر با. کردمی نگاه رو من داشت هم اون. کردم نگاه سعید به تعجب با. رفت خونه سمت به و رفت بیرون

 :کردم خوانیلب حیرت با. دنبالش برم کرد

 ؟!من-

 :گفت سر با هم اون

 !آره-

 اهنگ باال یطبقه به. داخل رفتم و شدم جدا ازشون صدا و سربی خیلی و انداختم جمع به نگاه یه چشمی زیر

 لیخی. اومد یادم دوباره صالح غمگین صورت لحظه یه! سعید اخ؟ نرم؟ برم، بودم دل دو. بود باز اتاقش در. کردم

 تابیبی دلم! باال یطبقه رفتم و کشیدم اهی. بودم ندیده طوراین رو سبزش چشمای اون وقتهیچ. شدم ناراحت

 دستشه تو یمشک تیشرت یه برهنه یتنه نیم با دیدم که تو برم خواستم، بود باز که اتاقش در کنار رفتم. کردمی

 .کردم صبر لحظه چند و عقب کشیدم رو خودم سریع. بپوشدش خوادمی و

 ؟ایستادی جااون چرا-

 اب سرش، داخل رفتم آروم؟ چرا؟ کنم کار مخفیانه بار یه نیستم بلد چرا. گذاشتم هم روی حرص با رو چشمام

 .بود گرم ساکش

 ؟ داری الزم چیزی-
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 :گفتم مقدمهبی برم طفره نبود بلد چون؛ ناراحتیش از بودم ناراحت خیلی

 ؟کرده ناراحتت چیزی صالح-

 .کرد نگاه رو من و ایستاد حرکت از دستش

 ؟پرسیمی رو این چرا-

 !رسیمی نظر به ناراحت خیلی چون؛ شده چیزی شاید گفتم خب-

 .کشید بیرون ساکش از لوسیون و شامپو یه

 .نیستم ناراحت، نه -

 :گفتم لبخند یه با

 . فهمممی خوب رو این من! غمه از پر چشمات چون؛ نکن انکار ولی؛ بگی نیست الزم باشه-

 .کردمی تایید داشت. کرد باز و گذاشت هم روی آروم رو چشمش

 !فعال-

 و ودب شب دیگه. خودشه خدای و خود بین چیزی یه شاید؛ بگه من به نخواد شاید خب. رفتم بیرون اتاق از اروم

 و وردنخمی رسیدنمی که هرچی به شام واسه هابچه. نمیارم دووم هم فردا تا. ببینم خوب رو دریا نتونستم منم

 صالح فکر توی شهمه! هوف! شدنمی مخفی سوراخ یه توی هرکدوم، نبود پسرها از خبری ظرف شستن موقع

 .بودمش ندیده غمگین قدراون حاال تا، بودم

 !مسکنه یه مثل صالح حال واسه؛ بخشه ارامش دریا! خودشه... اره! زد برق چشمام یهو، بود زده لک دریا برا دلم

 :گفت سمانه که برم خواستم و بستم رو آب شیر
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 !کنمامی تعریف تو واسه ساعته یه دارم بابا؟ کنیمی فرار داری کجا-

 :گفتم پهن لبخند یه با؟ میزد حرف داشت االن تا

، کنی شوهر خوایمی دیگه روز دو! دیگه بشورش خودت لیوانه تا دو، برم باید دارم کاری یه! دیگه ببخشید-

 ؟!بزنی غر هم جااون خوایمی

 :گفت سریع سمانه

 .نخواستیم کمک برو، کردم غلط بابا خب خیل-

 .زنهمی حرف داره میثاق با! اها؟ کجاست؟ کجاست؟ کجاست. صالح دنبال رفتم سریع منم

 *** 

 «یاشا»

 .نیاره رو اسمش دیگه تا دهنش توی بزنم میشد کاش. دادممی گوش میثاق حرفای به داشتم

 درمیون هاشبا تونیمی بهتر و برادرشی مثل تو نباشه هرچی. خانوم پریسا با بعد، کنم صحبت تو با اول گفتم-

 !بذاری

 داشت هم این، بود عقرب در قمر روزم و حال خودم من؟ داداششم جای من گفته کی، دستش از شدم کالفه

 دونمنمی! هم کنار رو دوتا این کنم تصور تونستمنمی بعدی هیچ از اصال. کردمی خواستگاری من از رو پریسا

 :گفتم سریع، خواستممی سکوت و بود گرفته درد سرم. کنم پرخون رو دهنش بزنم داشتم دوست ولی؛ چرا

 .نکنی مطرح اون پیش رو مسئله این بهتره! زوده شواسه هنوز، ازدواج واسه نداره سنی فعال اون-

 ...که بگه چیزی خواست. گرفتم چشم ازش حرص با
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 ؟صالح-

 ایستاده هاهپل کنار. شده ترقوی نبضم کردم حس؟ شنیده رو حرفا این نکنه! پریسا صدای سمت برگشتم سریع

 :گفت لبخند با و بود

 !بیای لحظه یه میشه صالح، میثاق اقا ببخشید -

 بخندل اون دونمنمی. میشد گم من هیکل تو راحتی به نحیفش بدن، ایستادم کنارش. سمتش رفتم و پاشدم

 .کنم حذف صدام از رو حرص نتونستم همین واسه بودم عصبی کمی. بود چی میثاق جلوی قشنگش

 ؟بله-

 :گفت من من با و شد محو لبخندش. خورد جا کمی

 ؟دریا کنار ببری رو من...میشه میشه-

 :گرفتم مقابلش رو ساعتم. کنم حفظ رو خونسردیم کردم سعی

 ؟چنده ساعت دونیمی-

 :گفت گانهبچه اصرارهای با

 .میگم سعید اقا به میرم اصال! خوادمی دلم؟! کنم چیکار....خب ولی؛ دونممی-

 .کشیدم اروم و گرفتم رو شالش یلبه که بره خواست

 .شو آماده برو، برمتمی خودم! خب خیل-

 :گفت حالیخوش با

 !خوبی خیلی تو؛ مرسی -
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 !اومد خوشم خیلی حرفش این از؟ چرا دروغ. کردمی خرم دستی دستی داشت

 .شی حاضر تا داری وقت دقیقه دو-

 .کردمی غر غر خودش با و رفت باال هاپله از سریع و ماسید لبخندش

 .ذوقبی اعصابِبی-

 !هاگفتی چی شنیدم-

 متس رفتم و انداختم نگاهی میثاق خالی جای به. زدم لبخند ناخداگاه منم. اومد ظریفش ریزو هایخنده صدای

 .میزد نفس نفس. شد سوار و اومد هم پریسا بعد کمی. شدم منتظر و کردم روشن رو ماشین. حیاط

 .بریم-

 دو کهاین از، شدم متنفر خودم از. کردم نگاه لبش روی لبخند به رانندگی موقع. نبود راه هم دقیقه چهار اونجا تا

 :فتمگ اروم! این از اینم، نقشه خوردن بهم از اون! ماموریت این به لعنت. کنم پاک لبش از رو لبخند این دیگه روز

 !لعنتی-

 ؟گفتی چیزی-

 .نه-

، هادی چشم رنگ به شبیه رنگی. بود اشنا برام سیاهیش که شد سیاهی دریای یخیره بعد، کرد نگاهم شَک با

 !سیاهه سیاهِ امثالش و فرخ از که دلی، منه دل رنگ هم شاید
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 کتاری خیلی چون؛ گذاشتم روشن و ماشین جلوی چراغ. شد پیاده پریسا. اومدم خودم به ماشین در صدای با

 که لماتیظ یخیره. زدم تکیه منم و ایستادم کنارش. بود داده تکیه ماشین کابوت به رو پشتش. شدم پیاده. بود

 .شدم بود حاکم دریا توی

 اهشنگ. بود کرده تغییر درجه هشتاد و صد صورتش حاال. کردمی ذوق داشت پیش دقیقه چند تا انگار نه انگار

 :دش ترکیب امواج با بغضش از پر صدای بعد لحظه چند! نبود راه روبه خیلی هم خودم حال. نشه معذب تا نکردم

 زچی همه، بودم کوچیک خیلی من. زدیممی قدم دریا کنار هم با که بود این....یادمه مادرم از که ایخاطره آخرین-

 !رفته که وقته خیلی! نیست ولی؛ پیشته مامان نترس گفتمی شهمه. یادمه نامفهوم خیلی و

 برق ماشین چراغ نور خاطر به زاللش هایاشک. کردم نگاهش چشم یگوشه از نامحسوس. لرزیدمی صداش

 وت حکمتی چه. پدرش از هم این، مادر از اون؟ بکنه رو زندگیش ذارینمی چرا؟ داری چیکار بچه این با خدا. میزد

 دادن دست از تراژدی تعریف به کردم شروع و شدم نزدیکش کمی. کنم ارومش طوریچه دونستمنمی؟ کارته

 !سانسور کمی با البته؛ نیست تنها، سخت زندگی این غم تو بدونه شاید تا هادی برادرم

 من از سال شش.داشتم زندگی تو که بود چیزی یهمه. هادی اسم به داشتم برادر یه...پیش دوسال تا-

 پنج از بعد. کردم نامش ثبت رالی مسابقات تو همین واسه؛ بود رقابت و سرعت عشق همیشه. بود ترکوچیک

 از بعد تمرفمی وقتی و باشم کنارش نتونستم خیلی شغلم خاطر به من. بود شده ستاره پا یه خودش واسه سال

، پیش الس سه. کردیممی زندگی عموم و عموزن پیش کسیبی سر از بچگی تا ما. ببینمش تونستممی ماه سه

 ونمنش رو هادی هایجایزه و هاکاپ تمام اشتیاق با عمومزن روز اون. ببینمش که رفتم و گرفتم مرخصی روز یه

 لحاظ از دیگه و کرده پیدا خوب خیلی کار یه که گفت بهم هادی. کردممی افتخار بهش خیلی من و دادمی

 رفتم شوندیدن واسه که بعد ماه شش! نگران طرفی از و بودم حالخوش اشواسه. نداره نیاز من به اقتصادی

 شتغییرات تمام من ولی؛ شدننمی متوجه اطرافیان شاید. شده الغر و نحیف فجیعی طرز به هادی شدم متوجه
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 مرفت! اخر سیم به زدم و کردم پیدا چیزی یه اتفاقی طور به ماشینش توی روز یه کهاین تا. کردممی حس رو

 .زدمش خورد تا و رفتم هادیونه مثل کرد انکار وقتی، سمتش کردم پرت رو تریاک اون. سراغش

 .بود شده خشک اشکش رد که کردمی گوش حرفام به بهت با قدراین پریسا

. رفت گذاشت اونم و کردم مخالفت من ولی؛ ببینه رو من خوادنمی داره عمر تا دیگه که گفت بهم بعدش-

، نداشتم تمرکز کارم تو هم من. شد شکسته رفتنش از بعد همین خاطر به و بود کرده عادت بهش عموزن

 .پهلوم به زد رو تیزیش پشت از شرفبی یه و خوردم رو دقتیمبی چوب بار یه! بودم هادی فکر به شهمه

 .گذاشتم زخم محل روی رو دستم

 هب رو خودم تا. برادرم فوت و تصادف خبر! نداشت درد رسید بهم بعد روز سه که خبری یاندازه به کدومهیچ -

 .کنم تصادف بار بیست بود نزدیک رسوندم تصادف محل

 صورت. زدم کنار رو اون. بود سفید ی مالفه یه شجنازه روی. رسوندم برانکارد به و خودم و زدم کنار رو همه

 .بود بسته سیاهش چشمای و بود شده ترضعیف و الغرتر خیلی. زد اتیشم سردش و سفید

 !بود گرفته بغضم

 من ولی؛ انهمه کنار همه، مادرم و پدر، هادی! رفت پیشم از ابد تا اون. بوسیدم رو چشماش بار اخرین واسه-

 سعید، مادرم جای هم عموزن، پدرم جای عموم ذارهمی جاش یکی ببره که رو کسی هر خدا میگن! تنهام اینجا

 اشبانی و باعث که وقتی تا نه. باشم شاد که بدم اجازه خودم به تونمنمی االن تا هادی مرگ از! هادی جای هم

 .نبرم بین از رو

 ساعدم رو سردی جسم نشستن با. بودم نکرده سخنرانی قدراین کسی واسه حاال تا. بود شده سبک خیلی دلم

. بده یمدلدار خواستمی که سفیدی دستای. کردم نگاه دستش به. بود خیس چشماش دوباره، سمتش برگشتم

 !نبود کار در تظاهری هیچ، رو یک و بود مهربون خیلی دختر این
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 .کنه شونرحمت خدا، کشیدی سختی قدراین دونستمنمی من! صالح متاسفم-

 جای هنوز. داد سر ساعدم روی از رو دستش. کردم نگاش سکوت توی و زدم لبخند یه ناراحتش چشمای به

 !بودم ورشعله همیشه که منی برای؛ بود خنک دستش

 یه با. دبو موج یه عین لجاجت و عصبانیت موقع و مالیم نسیم عین هم خودش! دریا رنگ مثل؛ بود زیبا چشماش

 :گفت لبخند

 ؟بگم چیزی یه-

 .دادم تکون آره معنی به سری

 !روحیبی و خشن آدمای این از کردممی فکر. ترسیدممی ازت خیلی دیدمت که اول روزهای من-

 :پرسیدم و کردم نگاهش تیز! ترسناکم حد این تا ونستمدنمی

 ؟االن و-

 :گفت خنده با

 .هستی جالبی ادم کال! قلبی خوش هم خیلی، نیستی ترسناک اصال بینممی شناسمتمی که االن-

 اون مثل ولی؛ خانومه و مهربون خیلی که بگم بهش داشتم دوست منم. باختمی رو خودش داشت دلم

 مزندگی توی دختر این چون؛ نرم فرو احساساتم توی زیاد بهتره حال هر به. بدم بروز رو حسم تونستمنمی

 .برگشتیم بعد ایستادیم جااون کمی! ببینمش تونمنمی دیگه ماموریت از بعد و نیست موندنی

 :گفت پریسا. کردم تعجب؛ کردممی نگاه خاموش چراغای به و کردم پارک رو ماشین

 ؟ خوابیدن یعنی-
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 .دونمنمی-

 هی کردم حس که رفتممی راه پریسا جلوی. نداشتم خوبی حس. بود تاریک جا همه، تو رفتیم و شدیم پیاده

. کرد اصابت سرم با محکم چیزی یه که دیگه سمت دادم هل رو پریسا و عقب برگشتم سریع. خورد تکون چیزی

 رو پریسا زدنای جیغ صدای. شدم گیج کمی ضربه شدت از.  شدن روشن هابرق زمانهم که افتادم زمین روی

 .شنیدممی

 .رفت عقب درد با که پیچوندم و گرفتم رو طرف اون دست. شد گرفته بینیم و دهن جلوی دستمال یه یهو

. رفتیم گیج سرم و شدم حال بی بدتر همین واسه, کردم استشمام رو بیهوشی یماده اون از مقدار یه متاسفانه

 جا همه و کشید جیغ یهو. کردمی نگاه رو من ترس با. دیدم تار خیلی رو پریسا که کردم نگاه اطراف به سختی به

 .شد سیاه

*** 

 «پریسا»

 صورتش و سر. کردممی نگاه صالح به و افتادم زمین روی زانو با ترس از. زدن صالح سر به رو ضربه دومین

 ...نکنه....نکنه؛ بود افتاده راه هامگونه روی سیل مثل اشکم! بود خونی تماما

 ؟ کنیمی گریه اون خاطر واسه-

 الس دو که کسی، پلید و سیاه چشمای اون، کردم نگاه آشنا صدای اون صاحب به. کردمی حرکت چشمام فقط

! هن یا اسزنده صالح ببینم خواستممی فقط؛ نداشت حالتی هیچ امچهره! سجاد، کردم تحمل رو زبوناش زخم

 یاهس مار اون که سمتش برم خواستم و افتادم راه پام و دست روی داشت لرزش که بدنی با. نبود مهم اشبقیه

 .نذاشت
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 زانوم دو روی کامل که طوری، باال کشید رو من و گرفت مشتش توی رو فکم و زد حلقه گردنم دور دستش

 ور که دادمی فرمان صالح سمت به مغزم فقط؟! بود شده مرگم چه. بود صالح به زیر از نگاهم هنوز. ایستادم

 .شد بلند گوشم بیخ از نحسش صدای. بود افتاده زمین

 تونهنمی و مرده کهاون! بابات عموی پسر، ببخشید اخ؟ آره؟ محافظت پیش بری خوایمی؟ خانوم خوشگل کجا-

 !برسه دادت به

 :زدم جیغ. زد رو شدنم روشن کلید انگار حرفش این با

 .کن ولم! کثافت، نمرده اون! شو خفه-

 و مشکی هایتیله اون به زدم زل نفرت با و گرفتم صالح از چشم. بود افتاده کار مغزم تازه. شدم منفجر یهو

 :زدم فریاد. بیارم در حدقه از رو چشماش خواستممی و کردم پرتاب سمتش رو دستم

 ؟!کنیمی رو کاراین چی واسه؛ لعنتی کن ولم-

 رو مچونه. سال پنجاه حدودا و غریبه مرد دوتا. افتاد بودن پشتش که نفری سه به چشمم تازه. زد پوزخند یه

 .زمین روی افتادم سینه با که کرد ول طوری

 .فهمیمی رو چی همه، فهمیمی-

 .دادم تکونش و پام روی گذاشتم رو سرش گریه با. صالح سمت رفتم معطلیبی منم و رفت کنار سجاد

 .کن باز رو چشمات، خدا رو تو پاشو؟ صالح؟ صالح-

 بهت از. برگردوندم رو روم ایخفه جیغ صدای با! شکر رو خدا. میزد نبض اروم، گردنش روی گذاشتم رو دستم

. ودنب سالن ته بسته پاهای و دست با شونهمه، سمانه، رویا، میثاق، فرزام، بیتا. شد باز حد آخرین تا چشمام
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 ولو لمب روی که سجاد؟ خبره چه جااین، خدایا. کردمی نگاهم گریه با داشت سمانه اما؛ بود بیهوش نفرشون چند

 :گفت کالفگی با بود شده

 .مخن رو همیشه دخترا که همینه! اه، رفت سرم سمانه دیگه ببند-

 :گفتم نفرت با

 ؟خوایمی مونجون از چی؟ کنی چیکار خوایمی-

 هشونب زورم. نشد که شم مانع خواستم و کردم نگاشون ترس با. ببرن رو صالح که کرد اشاره کناریش مرد به

 :گفتم کردممی نگاه رو شونرفتن که طورهمون گریه با. رسیدنمی

 .کنممی خواهش! زخمیه، باشین نداشته بهش کاری خدا رو تو-

 :کرد مزمهز گوشم کنار. بست طناب یه به محکم و برد پشتم به رو دستم دو هر یکی که کردممی التماس داشتم

 جااین گیریب خوب دختر یه مثل دنبالت میان که صبح تا باید! منی یبرنده برگه تو بدبختانه یا خوشبختانه-

 ؟باشه، بشینی

 :زد داد، بردنمی رو صالح داشتن که نفر دو اون سمت به بعد؟! ببرن خوانمی کجا رو من...من! کردم یخ

 .باشه بدنش کنار دستاش نذارین. ببندین سقف به رو دستاش-

 :گفتم گنگی با. سمانه و رویا کنار افتادم که داد هلم. برد بقیه سمت به رو من و کرد بلندم

 ؟سجاد هستی کی تو...تو-

 :گفت و کرد جیبش توی رو دستاش
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 بتونم رو تو شاید گفتم. کنه جبران رو خسارت اون تونهنمی مرگش با ولی؛ زد خسارت ما به کلی عوضیت پدر-

 کنم تتقدیم هم شاید یا میدن خوبی پول تو مثل دخترایی واسه که هست باز وس*ه و حریص ادم کلی. کنم پول

 مجایگاه به برگردم تونممی منم طوریاین حال هر به! کنه خفتت دونست صالح که جور هر خودش تا پدرم به

 ...و

 :شدم متوجه رو اشجمله یه فقط

 «کنه جبران رو خسارت اون تونهنمی مرگش با ولی»

 :زدم جیغ! دروغه....دروغه. میزد دو دو چشام. شد سریع نفسام

 !شرفبی! ستزنده پدرم! صفت سگ، دروغه-

. گریه رزی زد بسته دهن با سمانه و طرف یه شدم پرت که زد صورتم تو محکم چک یه و سمتم اومد عصبانیت با

 اب باراین که دادن فحش به کردم شروع دوباره؟ مرده پدرم؟ میگن چی اینا! خدا. کردممی گریه بلند صدای با

 .شدم بیهوش شدتش از و زد صورتم توی مشت یه رحمیبی

*** 

 «یاشا»

 !بود آشنا قدرچه. کردم نگاه پروانه به. نشست مادرم دست روی آروم آروم پروانه

 ؟ چیه پروانه به راجع نظرت؟ یاشا-

 .کردم نگاه پروانه به و صندلیش کنار رفتم و شدم بلند هاچمن روی از

 .میاد ذهنم توی اینا، ناتوانی، بودن ضعیف...خب-
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 ؟نه، داره نیاز کمک به نحیف موجود این پس-

 با .رفت تاریکی جنگل سمت به زارچمن اون از و کشید پر انگشتش روی از پروانه گفت رو این کهاین از بعد

 فقط و نبود دشت اون توی مادرم از اثری دیگه اما؛ کردم نگاه و اطرافم و برگشتم. کردم نگاه رفتنش به تعجب

 :میشد شنیده صداش

 .بری دنبالش که خوادمی-

 حظهل هر، جنگل تو رفت. دنبالش رفتم سریع قدمای با سپس و آروم قدمای با و کردم نگاه پروانه به تعجب با

. کردممی دنبال رو پروانه درخشش و نور فقط هم من. شدنمی تبدیل خاردار هایبوته به هادرخت و ترتاریک

 دهش تندیده دورش که خارهایی بین اونم پریسا نحیف بدن به چشمم زدممی کنار رو خار هایبوته که طورهمین

 :زدم داد و کرد پر رو وجودم نگرانی و ترس! بود خون غرق بدنش. افتاد بود

 !پریسا-

*** 

 .کردم باز ترس با رو چشام

 ؟یاشا؟ خوبی؟ یاشا-

 سعید هب و دادم بیرون رو نفسم! پریسا زخمی جسم نه و بود بوته از خبری نه. کردممی نگاه رو اطرافم وحشت با

 .کردم نگاه میزد صدا اروم رو واقعیم اسم که

 ؟خوبه حالت یاشا-
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 خوب. ودب شده بسته سقف به طناب با و باال دستام من و بودن بسته پنجره هاینرده به سرش باالی رو دستاش

 اطرخ به رو پریسا جیغ بار اخرین. خوبم که کردم تایید سر با. بود ریخته چپم چشم رو خون چون؛ دیدمنمی

 :گفتم سعید به و اوردم

 ...بقیه...پریسا، سعید-

 :گفت اروم ولی؛ عصبانیت با سعید. بگم رو ادامه نتونستم ترکیدمی داشت سرم

 دیرتر من .برداشتیم لیوان یه یکی همه. برگشت میوه آب سینی یه با و رفت سجاد شما رفتن از بعد دقیقه چند-

 به چی فهمیدم تازه. میره گیج سرم منم و افتادن گوشه یه حالبی و گیج همه شدم متوجه. خوردم بقیه از

 دونهمی ناکس. باال منم و داشت نگه پایین رو بقیه! بودم نکرده شک سجاد به اصال شاهده خدا! اومده سرمون

 !هستیم پریسا محافظای تو و من

 هنمذ توی سوال کلی؟ چیه هدفش؟ بزنه کاری همچین به دست بخواد که کیه اون اصال؟ فهمیده طورچه! لعنتی

 دهش پلمب قالب یه به طناب. کردم نگاه سقف به. شم راحت طناب این شر از باید اول. کردمی درد سرم و بود

 مضحکش باپوزخند. بود اشاده*حرومز خود. شدیم در خیره هردو در صدای با. بود محکم حسابی که بود وصل

 :گفت و انداخت بهمون نگاهی و ما سمت اومد

 از هم شما، بودن سجاد از من. باشیم مونواقعی خود بهتره حاال. شد تموم دیگه فیلم کنم فکر! خب خب-

 با صالح تو خصوص به، شنیدم تعریف سری یه تا دو شما از. بدین استعفا باید تونبودن پریسا بابای پسرعموی

 میدمفه گفت تو از و اورد برامون رو عکساتون مرتیکه اون وقتی. میگم چی که دونیمی! پاساژ تو شاهکارت اون

 .اومد خوشش تو از خیلی پدرم راستش! هستی خوری به درد به ادم

 :داد ادامه و خندید
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 .بشینه پدرم جای و کنه غصب رو من جای قراره اون نباشه هرچی؛ شه منفجر حسادت از خواستمی ناصر وای-

 .کنهمی حسادت زود خیلی خاطر همین به

 از نیمی صورت این؟ نفهمیدم طورچه! خودشه. کردم نگاه آشناش یچهره به تعجب با رسید که جااین به

 !لعنتی، بود خرفت پیر همون پسر این! داشت رو فرخ شباهت

 کم .بشه کم شریکش ـیانـت خــ آتیش از کمی تا بدم پدرم تحویل رو دختره این خواممی. ذارمنمی من ولی-

 در وبیخ یاینده که باشین مطمئن. کنین خدمت من به که بدم پیشنهاد شما به اومدم هم حاال! نیست هم کاری

 !انتظارتونه

 امدست حیف. بود شرفبی اون یتوله هم این! فرخ، فرخ، فرخ. بود شده شدید نفسام. بودم شده قرمز خشم از

 !کردممی خُرد رو گردنش وگرنه؛ بود بسته

 ؟ پس؛ کشمتونمی جاهمین وگرنه؛ نگین نه بهتره؟ چیه نظرتون خب-

 :گفت زیرکی با سعید که چشمش جلو بیارم رو اجدادش و کنم باز دهن خواستممی

 ؟رسهمی بهمون چی-

 :گفت فخر با سجاد

 !رسهمی بهتون چیزها خیلی من به خدمت و وفاداری از-

 :گفت و گرفت رو پست ادمای ژست سعید

 ؟نه، باشه کیومرث از بیشتر تو به خدمت بهای شاید، نشد ما نصیب چیزی که کیومرث اون از -

 :گفت و زد پوزخندی سجاد



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر pari3017  | عقرب و پروانه  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 195 

 !صددرصد-

 !قبوله-

 .نزنم گند که داد قسمم کلی چشم با سعید. کرد نگام پرسشی و انداخت من به نگاهی سجاد

 .کنم فکر باید-

 : گفت و انداخت ساعتش به نگاهی نیم سجاد

 اعتماد املک بهتون وقتی تا که بگم هم این! نمونده زیادی وقت صبح شیش تا. بگیری رو تصمیمت زودتر بهتره-

 !ستبسته چنانهم دستاتون نکنم

 :گفت خشم با سعید. رفت بیرون اتاق از بعد

 .کردمی باز رو دستامون طوریاون شاید؟ کردیمی قبول اگه مردیمی-

 .کردنمی باز رو کوفتیا این هم باز کردممی قبول منم اگه پس؛ نداره اعتماد ما به اون-

 ؟کنی چیکار خوایمی حاال-

 :گفتم سعید به رو. کرد کاری بشه شاید و نبود بلند زیاد. کردم نگاه سقف به

 !باال بیاد بخواد کسی نکنه؛ کن تیز رو گوشت خب، کن جمع رو حواست-

 کف. مداشت نگه رو خودم. شدم آویزون سقف به ته سرو و سقف باالی بردم رو پاهام تاب یه با. کرد تایید سر با

. بود ممحک خیلی، شه شل المصب قالب این تا دادم فشار سقف به پا کف با. رسید سقف به خوشبختانه پام

 :گفت آروم سعید

 .دیگه خورده یه! همینه، دیگه یکم-
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 سمت به ور دستم. ایستادم صاف و برگشتم قبل حالت به دوباره. شد شل قالب و خورد ترک سقف کچ از تیکه یه

؛ قاپیدمش هوا تو سریع که افتاد و شد جدا دیوار از قالب کهاین تا کردم رو کار این چندبار. دادم فشار پایین

 .شدنمی خبردار زمین با برخوردش با وگرنه

 !ایول-

 بنا ات نیشش که سعید سمت رفتم و کردم باز ایمنقره ساعت زیر مخفی کوچیک چاقوی با رو دستم دور طناب

 ادسج نثار مادردار و پدر لبیِ زیر فحش تا چند و داد مالش کمی رو دستاش. کردم پاره رو طنابا. بود باز گوش

 .انداختم بیرون به نگاهی پنجره از. کرد

 ؟ نفرن چند-

 :گفت مالیدمی رو دستش مچ که حالی در سعید

 .نفر پنج میشن سجاد با-

 ؟ مسلحن-

 .بیان هم دیگه نفر چند شیش ساعت قراره؛ اره-

 .کنیم عجله باید پس-

 .شد بلد مردها از یکی صدای پایین از. کرد صدا سرو پا با کمی سعید من یاشاره با

 ؟ بود چی صدای-

 .بنداز باال به نگاه یه برو، دونمنمی-
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 رو گردنش حرکت یه با و کرد قفل طرف دهن و گردن روی رو دستش سعید شد باز در کههمین. شدیم منتظر

 :گفتم سعید به. بود پر خشابش، برداشتم رو مرد تفنگ و گذاشتم هم روی اروم رو در. شکوند

 .کن پیدا رو اون تو کنممی سرگرم رو اینا من تا. هست کلت یه ساکم توی بغلی اتاق تو-

 .باشه-

 و رفت اتاق سمت به سعید. دیدم رو بود ایستاده هاپله به پشت که مردی طاس سر. کردم باز رو در الی اروم

 خوشبختانه. بود بسته هم شونهمه دهن و دست و بودن سالن انتهای هابچه. اومدم پایین هاپله از اروم منم

 همب اعصابم؟ کجاست! نبود....نبود. بودم پریسا دنبال چشم با. کردنمی صدا سرو وگرنه؛ نشدن من متوجه

 .دید رو من محافظا از یکی و شد باز سالن در یهو؟ بردنش کجا. ریخت

 ؟تو-

 پرت واسمح نباید! بزنن گندش. کردن شلیک سمتم به تیر با اونا و کردم کمین هاپله کنار ستون پشت سریع

 :زدم داد. شد بلند هابچه یخفه جیغ. میشد

 .زمین روی بخوابین-

 لگد اب کردن مکث اندازی تیر تو کههمین. انداختم نگاهی کنارم یکاناپه به. درازکشیدن لرز و ترس با شونهمه

 تو. کردم یانداز تیر سمتشون به و نشستم زانو روی بعد. نخوره تیر بقیه به تا سالن وسط به دادم هول رو کاناپه

! عوضی متکشمی. نیست هم سجاد، نیست پریسا. کنم تمرکز درست ذاشتنمی پریسا نبودن فکر موقعیت این

 تیر یه و کردم اندازی تیر شونسمت جمع حواس با باراین. کردم خالی رو ذهنم و کشیدم عمیق نفس یه

 .زدم یکیشون گردن به مستقیم

 !میثم-
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 اومد بیرون اتاقی از سجاد که خورد راهرو انتهای به نگاهم؟! موند گوری کدوم سعید پس؛ شد تموم تیرم لعنتی

 :زدم داد عصبانیت با. خروجی در سمت به کشوندمی خودش دنبال بسته دستای با رو پریسا داشت و

 !سجاد-

 شدن خارج در از کههمین. میزد صدا رو اسمم دهنش دور دستمال پشت و انداخت بهم الودی اشک نگاه پریسا

 .ستون پشت رفتم دوباره ناچار. شد شلیک سمتم به دوبار که دنبالشون برم خواستم

 .شوندنبال برو صالح-

 در سالن از سعید پوشش با و داشتم برش، ستون کنار کرد پرت خشاب یه بعد! عجب چه، بود سعید صدای

 .شه کنده جا از خواستمی قلبم ماشین صدای با. بیرون رفتم و کردم باز رو در. راهرو تو رفتم و شدم

 .رفتمی داشت من از فاصله متر سه با جاده تو سرعت با سجاد ماشین، حیاط باز در سمت رفتم سرعت با

 ...ولی؛ بود تاریک. گرفتم نفس و ایستادم. بود فایدهبی، دویدممی جاده توی سرعت با

 !بری ذارمنمی، نمیری جا هیچ تو-

 سریع جادس. طرفشون دویدم معطلیبی. ایستاد بدی وضع با ماشین که عقب الستیک به کردم شلیک تیر دوتا

 ویت خودش با زور به رو پریسا و رفت که دیدم. کردم کمین درخت یه پشت. کرد شلیک سمتم به و شد پیاده

 خاطر به ،کنم شلیک شونسمت تونستمنمی. بکنم ریشه از رو درخت خواستممی عصبانیت از. کشوند جنگل

 .افتادم راه شوندنبال منم. جنگل تو رفتن و کشید شلیک از دست سجاد! پریسا

 شلیک چند از بعد. خواستممی رو همین منم. کردمی شلیک سمتم به هوابی پس؛ کنممی شوندنبال دارم فهمید

 اپریس هایمقاومت خاطر به. اومدم بیرون درخت پشت از. شم کار به دست وقتشه االن که دونستممی دیگه

 گرفت رو شاسلحه و برگشت! ایستاد، سمتش رفتم داغون اعصابی البته و بلند قدمای با. بود کند شونحرکت
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 توش ترس که صدایی با. ایستادم مقابلش هم من. لرزیدمی دستاش توی اسلحه ترس از. بود مضطرب، سمتم

 :گفت بود مشخص کامال

 .کشمتمی جلو بیای قدم یه-

 یهشقیق روی گذاشت رو تفنگ ترس با. سمتش گرفتم رو ماسلحه. خورد جا. نشست لبم یگوشه پوزخندی

 :زد داد و پریسا

 !کشمشمی خدا به! کشمشمی وگرنه؛ بنداز رو تاسلحه -

 سجاد .کردم لعنت دقتیبی این بابت رو خودم کلی. بود سفید گچ مثل صورتش. بود طوفانی پریسا چشمای

 ترس با! بود شده خالی خشابش، زدم حدس درست. کشید رو ماشه و من سمت گرفت رو تفنگ و شد کالفه

 :گفتم اروم پریسا به رو. میزد نفس نفس و داد فشار رو ماشه بار چند

 !ببند رو چشمات-

 رترحمبی من دلم ولی؛ داد تکون نه معنای به رو سرش سجاد. گرفت شدت اشگریه و بست آروم رو چشماش

 شدن سوراخ و پریسا پیراهن رو خون شدن پاشیده با شد مصادف اسلحه یخفه صدای. بود هاحرف این از

 دور از شدست! راحت و سریع مرگ یه، بکنم بهش تونستم که بود لطفی بیشترین این شاید! سجاد پیشونی

 .شد تموم بارش اسف زندگی و افتاد گلی زمین روی پشت از و شد شل پریسا گردن

. کردمی گریه فقط بسته چشمای با. سمتش رفتم. کردم نگاه پریسا گریان و لرزان بدن به و انداختم رو دستم

 .داشتم برش دهنش روی از و کردم باز رو دستمال گره و سرش پشت بردم دست. شده چی دونستمی خودش

 .میشد شکسته پریسا هق هق با فقط جنگل سکوت و بود بسته چشماش هنوز

 و دز چنگ پیراهنم به و جلو اومد سریع و کرد باز رو چشماش. کردممی نگاه لبش یگوشه کبودی به فقط منم

 .گذاشت مسینه روی رو سرش
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. کردممی حس رو لباسم خیسی. کردم بغلش محکم و انداختم رو تفنگ....بعد ولی؛ ایستادم حرکتبی ایلحظه

. شد جدا بغلم از اروم بعد کمی. کردم نوازش رو بود شده پخش هاششونه روی که رو نرمش موهای اروم

! نبود پاش کفش، رفت هم توی اخمام. افتاد پاهاش به چشمم. کشیدمی باال رو اشبینی آب و بود پایین سرش

 به ور دستم یه، شدم خم جلو رفتم. بود پایین چنانهم سرش. بود خونی و گلی سفیدش پاهای و جین شلوار

 صورت به. کرد نگاهم و خورد تکونی تعجب با. کردم بلندش و گذاشتم پاش زیر رو مدیگه دست و پشتش

 .کردم نگاه بود شده لبو رنگ که شبامزه

 ؟ح...لـ...صا...صـ_

 .نداره خوبی وضع پاهات-

 فکر این به داشتم. بودم خیره جاده به منم و من به اون سکوت توی، جاده به رسیدیم. نگفت چیزی دیگه

 و ازب تندی رو چشمم...نکنه؟ بود داشته نگه جدا اتاق یه توی رو اون چرا سجاد یا؟ چی بردنشمی اگه کردممی

 !نیست خود بی فکرای وقت االن، کردم بسته

 :گفت نگرانی با سعید ما به رسیدن که همین. دویدمی مونسمت به گنگ که دیدم رو میثاق و سعید

 ؟ خوبه حالت پریسا؟ کجاست سجاد؟ شد چی-

 :میزد نفس نفس میثاق

 .برسن سر که االناس. زدیم زنگ پلیس به-

 :گفتم سعید به

 .کن چکش برو، جنگله تو جسد-
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 این با قدراین که کرد تعجب، کردمی نگاه من به متعجب میثاق. جنگل سمت رفت دو با و داد تکون سری

 .تو بردم رو پریسا کنجکاوانش نگاه به توجه بدون. کردیم برخورد ایحرفه و راحت موضوع

*** 

 «پریسا»

 کردممی احساس! بود شده اوار سرم روی عالم غم... پدرم ولی؛ بودن سالم همه هابچه، بود خوب حالش صالح

 نهسما. کردنمی نگاه رو من نگرانی و ترس با و بودن جمع همه سالن تو. سرمه توی هم بر و هم در افکار تن یه

 بغل رو سرم سمانه، مبل یه روی گذاشت رو من صالح. کردیممی نگاه رو هم گریه با، مونسمت اومدن رویا و

 !تنها تنهای، بودم کسبی حاال. گریه زیر زدم هم من و کرد

 .بیارین تمیز یپارچه یه با آب کاسه یه-

 امپ کنار صالح. اومد پارچه و آب کاسه یه با و رفت رویا. گرفت براش دلم! خونیش سر به، کردم نگاه صالح به

 متحرک یمرده یه مثل فقط من. کرد تمیز رو زخمیم پاهای و گذاشت اب کاسه تو یکی یکی رو پام و زد زانو

 من. دکر ضدعفونی رو پام اورد سمانه که ضدعفونی محلول با بعد و کرد خشک رو پام پارچه با. کردممی نگاهش

 :گفتم دردناکم هایلب با آروم! مدیونشم قدرچه دونهمی خدا. بودم خیره بهش فقط همچنان

 .دکتر بری باید، خونیه سرت! خوبم من-

 :گفت حالت همون تو

 .نیست چیزی، خوبم-

 غضب با. کردمی تالش همهاین من پای خراش تا چند واسه وقتاون و نیست چیزی گفتمی اششکسته سر به

 :گفتم
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 ؟صالح-

 .نکرد نگاهم

 ...رو پدرم...پدرم گفت سجاد-

 .نشد باورم که گفت چیزی و گرفت ازم رو نگاهش، نکرد تعجب. افتادم گریه به و بدم ادامه نتونستم

 !دونممی-

 :گفتم اروم، شدم اشخیره ناباوری و تعجب با

 !دونستیمی که کن انکار؟ صالح؟ بکشن رو پدرم قراره...قراره دونستیمی تو؟ دونیمی که چی یعنی-

 :گفتم شونرفتن از بعد. بیرون برن باید که فهمیدن. انداخت رویا و سمانه به نگاهی

 !صالح بگو-

 :گفت و زد کمر به رو دستش کالفه و پاشد

 .بود پدرت یخواسته این-

 :گفتم گنگی با

 تنهاش چرا! میگم رو بادیگارد چندتا اون؟ شدن چی بقیه؟ نموندی پیشش و دونستیمی تو؟ چی یعنی-

 ؟کنیمی پنهون ازم شهمه چرا؟ بمونم پیشش نذاشتی چرا؟ گذاشتی

 :گفت اروم که زدم فریاد رو اخر یجمله

، بده پس رو کارش تقاص خواستمی طرفی از، کنه محافظت دخترشه که چیزش همه از خواستمی پدرت-

 .اربذ احترام پدرت یخواسته به و باش آروم، پریسا نبر سوال زیر رو تالشش! دیگران کردن بدبخت تقاص
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 :گفتم بلند و نکردم توجهی. شد بلند پلیس اژیر صدای

 ؟میشه چی توظیفه پس؟! اره؟ بده کشتن به رو خودش دستی دستی گذاشتی-

 ومتم جا همین کنم فکر...اصلیم یوظیفه و بود پدرت دستور آخرین انجام و تو از حفاظت من فرعی یوظیفه-

 .شد

 همراه هب مرد یه و شد باز در که بگم چیزی خواستم. شم قانع تونستمنمی طرفی از و نفهمیدم رو اخرش یجمله

 :گفت مرد. سعید از ترکوتاه قدی و سفید و سیاه هایریش با مرد یه. شدن داخل سعید

 ؟ندیدین جدی آسیب؟ مرتبه چی همه یاشا-

 ندچ ما جز؟! کیه دیگه یاشا پس؛ مشخصه که هم صالح، پریسام که من... کهاین. اومد پیش سوال یه ذهنم تو

 !نیست جااین کسی که نفر

 :گفت و برگشت سمتش به صالح، مرد اون صدای با

 .مرتبه چی همه، خوبیم ما -

 :گفت لبخند با و کرد من به نگاهی مرد

 .شد تموم چی همه، نباش نگران. هستم رضایی سرهنگ من دخترم-

 :گفت و کرد سعید به رو بعد. بدم بهش جواب نتونستم پس؛ سردرگم و بودم شک توی من

 ...و سلطانی سرگرد -

 :داد ادامه و صالح به کرد رو بار این

 .نباشین خسته. کنیممی تمومش جا همین رو ماموریت. بود خوب کارتون! مظفری یاشا-
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 یچشما با یاشا، گفت سرهنگ که همون یا صالح؟ چی یعنی اینا. کردممی نگاه صالح و سعید به تعجب با

 .زدم پوزخند بهش و شدم خیره سبزش چشمای به صاف. کردمی نگاهم ناراحت

 ؟ماموریت؟ صالح؟ یاشا

 .بگیرم اون از چشم شد باعث سرهنگ صدای

 .کن همراهی مرکز تا رو ایشون، سلطانی سرگرد-

 :گفت و کرد احترام ادای سرهنگ جواب در سلطانی سعید سرگرد، بگم بهتر یا سعید

 !قربان چشم-

 دیگه، پاشدم جام از معطلیبی. کرد راهنماییم و طرفم اومد کشیدمی خجالت انگار که ایچهره با بعد

 خواب هی میشه مگه! نه ولی؛ بینممی خواب دارم شاید! بشم دیوونه بود ممکن وگرنه؛ بمونم اونجا خواستمنمی

 .پوشیدم و آورد رو کفشام در دم؟! باشه واقعی قدراین

 راه سعید با. ودب بسته رو چشماش و بود پیشونیش روی دستش. انداختم یاشا به یعنی! لعنتی...صالح به نگاه یه

 چی مدونستنمی. کردمنمی گریه، بودم گیج...طورهمین هم سعید و شدم سوار ربات مثل؛ ماشین سمت افتادیم

 :نالیدم پوزخند با! غلط چی درسته

 و ینبود پلیس شما؟ سرگردی تو...تو؟ صالحه نگو؟ کیه یاشا! زدین گول رو ما مدت تموم؟! هستین کی شما-

 ؟چرا؟ بودین زده بادیگارد جای رو خودتون

 .بره در زیرش از خواستمی و داد تکون سری سعید. گرفتمی باال داشت صدام کم کم

 ...توضیح برات رو چی همه وقتش به من، زادهملکی خانوم باش آروم فعال-

 !االن، بعدا خوامنمی-
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 :گفت کالفگی با و داد ماساژ کمی رو گردنش سعید

 ...چون؛ بگیم رو حقیقت تونستیمنمی ولی متاسفم من-

 :گفتم بگه رو اشادامه نذاشتم

 ؟پلیس؟ هستین کی شما دقیقا-

 :گفت اروم سعید

 .امسلطانی سعید سرگرد من-

 :نالیدم

 ؟صالح و-

 !نیست ما جزو اون...مظفری یاشا-

 :گفتم تعجب با

 ؟چی یعنی-

 :گفت و انداخت بهم نگاهی سعید

 .کرد کمک ما به ماموریت این تو موقتا که پیمانکاره یه اون-

 ؟پیمانکار-

 :گفت رفتمی طفره من به کردن نگاه از که حالی در سعید

 .کنهمی ترور رو خاصی افراد مخفیانه که کسی-
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 اطرافم هک کسایی؟ چی یعنی آخه! بزنم پلک تونستمنمی حتی؛ گرفتم دستم تو رو سرم و بستم رو هامچشم

 !قاتل یا دراومدن آب از پلیس یا بودن

 زا این صالح از اون. خوردم تاسف بارماسف حال به و ریختم اشک مسیر طول تمام. بودم خیره تاریک جاده به

 ...پدرم و سعید

 خیلی اباب! بود این مهربونیاش همهاین دلیل پس؛ گرفتمی بغضم و کردممی فکر عجیبش رفتارهای و پدرم به

 :فتمگ گرفته صدای با؟ نکنی پنهون ازم رو چیزی دیگه ندادی قول مگه؟! ها؟ بذاری تنهام اومد دلت طورچه! بدی

 ؟بود کی کارِ-

 :گفت تاخیر کمی با

 !فرخ؛ کردمی کار شونواسه پدرت که بزرگی باند یسردسته-

 مه روی و دندونام و کردم تکرار بار هزار بلکه؛ بار یک نه ذهنم توی رو اسمش نفرت با. کردم مشت رو دستام

 .دمکر تمیز رو امبینی و گونه و گرفتمش ازش. گرفت جلوم و کشید بیرون دستمال یه سعید. ساییدممی

 ممستقی که مدرکی یه، انبارهاش از قوی خیلی مدرک یه دنبال. بود فرخ تقاص واسه یاشا و من تالش تمام-

 .یمشیننمی اروم نکنیم دستگیرش تا میدم قول ولی؛ خورد هم به نقشه کهاین با! بودیم دار پای ببرتش

 ماشین که اومدم خودم به. بودم جاده یخیره مجسمه یه مثل. کردنمی ارومم ولی؛ بود دلگرمی حرفاش شاید

 هب. بود طلوع حال در ظاهرا هم افتاب! تهرانیم االن که بود گذشته ساعت چند. کردم نگاه اطرافم به. ایستاد

 .کردم نگاه انتظامی نیرو بود نوشته روش ساختمانی

 .بیاید دنبالم، رسیدیم-

 :پرسیدم ازش هوابی که بره باال هاپله از خواست. کردمی درد پاهام هنوز ولی؛ شدم پیاده
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 ؟نامزدت؟ گفتی دروغ هم تمنا به راجع-

 :گفت و برگشت غمگینی لبخند با و ایستاد

 .گفتم رو حقیقت؛ نه-

 انگار مه سربازا، بودن اداره توی هاخیلی. رفتم دنبالش و انداختم پایین رو سرم منم. رفت باال پله از و برگشت

 داوم سرباز یه که کرد باز کلید با رو درش. رفت اتاق یه سمت به. شناختننمی وضع سرو این با رو سعید

 :پرسید تعجب با و کنارمون

 .سرهنگه دفتر جااین؟! کنیمی داری کار چی آقا هی-

 :گفت اخم با و سمتش برگشت سعید

 !کجاست جااین دونممی خودم؟ مافوقته با زدن حرف طرز چه این-

 .بود نشده قانع اما؛ خورد جا سرباز

 ؟ببینم رو توننشون میشه جسارته-

 .کرد باز رو در و کشید پوفی حرص با سعید

 .زادهملکی خانوم تو بیا-

 و نشان چندتا و کرد باز رو کشو یه و میز پشت رفت سعید. کردممی حس رو سرباز یخیره نگاه. داخل رفتم

 کمی سرباز. داد نشونش رو کارت اخم با، سرباز سمت اومد و برداشت رو یکیش. کشید بیرون شناسایی کارت

 .گذاشت نظامی احترام یهو بعد، زد دید

 !رو شما نشناختم، قربان شرمنده-
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 :گفت حوصلگیبی با سعید

 . نیست مهم-

 :گفت اروم و ترشنزدیک رفت

 .برو حاال، کن کنترل هم چشمات-

 یکم رو چپم دست آروم؟! سرگرده سعید که دونستنمی کسی یعنی؛ رفت و گفت چشمی خجالت با سرباز

 .بشینم که کرد تعارف بهم؟! کنممی سکته دارم نکنه. کشید تیر یهو، دادم ماساژ

 ؟!بگیرم برات خوریمی چی-

 هک نشده باورش خودشم! هه؟ نبودم زادهملکی خانوم پیش ساعت چند تا من مگه؟ میزد حرف صمیمی باهام چرا

 :گفتم اروم! شده تموم ماموریتش

 .خوامنمی هیچی-

 حالم اونم !نمیشد شیرین شکالتی هیچ با تلخم کام. بخورم نتونستم اما؛ کرد تعارف هم میز روی شکالت از بهم

 :گفت آروم. فهمید رو

 رو اون حکم تونهمی تو ینامه شکایت اما؛ مرگه فرخ حکم که این با. بنویس نامه شکایت یه سرهنگ اومدن تا-

 !کنه ترمحکم

 :پرسیدم و دادم تکون سری

 ؟پدرم جسد...جسد-
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 به یدسع ناراحت صدای. انداختم پایین رو سرم صدابی. کردم خنثی لبم روی دندونم گذاشتن با رو لبم لرزش

 :رسید گوشم

 که دش ثابت بهم کرد پدرت که فداکاری با اواخر این کهاین تا کردیممی فکر اشتباه پدرت به راجع یاشا و من-

 .هستن تو تصمیم منتظر. ستسردخونه توی جسدش! کنه رحمتش خدا! مرده خیلی

 ازم و گفت تسلیت بهم. اومد رضایی سرهنگ همون بعد کمی. نوشتم رو نامه شکایت و دادم تکون سری

 .گفتم تونستم که جایی تا و بگم بهشون دونممی فرخ به راجع چیزی اگه خواست

 پی رفته پس؛ نبود یاشا از هم خبری. کنن روشن رو تکلیفم تا بودم منتظر، بودم نشسته صندلی روی سالن تو

 !گرفت خیلی دلم؟ بمونه چرا پس؛ شده تموم کارش کهاون! کارش

 بیرون رو گوشیم. لرزید املی مانتوی جیب. بذاره تنهام شرایط این تو نداشتم دوست اما؛ بود گفته دروغ کهاین با

 :دادم جواب تردید با. دیدم آشنا نا یشماره یه و کشیدم

 ؟بله-

 .منتظرتم، پایین بیا پریسا-

 کردیم صحبت مرد یه با داشت که سعید به؟ کنم چیکار حاال! شد قطع. بود یاشا صدای! لعنتی...صالح صدای

؛ بیرون مرفت اشفته دلی با و برداشتم رو کیفم؟ فهمید کجا از اون. داد تکون تایید معنای به رو سرش. کردم نگاه

 رو خیابون چشم با. میشد روشن کم کم داشت هوا. بیرون زدم بزرگ در از. کنم تشکر سعید از رفت یادم حتی

 گردنش رو هم دستش یه، میزد قدم داشت کنارش یاشا که دیدم خیابون طرف اون ایسرمه ماشین یه. زدم دید

 .بود

 دونب و ایستادم کنارش؟ بگم چی؟ کنم چیکار حاال. ایستاد و دید رو من. سمتش رفتم و دادم قورت رو دهنم اب

 .کرد باز برام رو در و کرد نگاهم کوتاه! نبود صالح دیگه کهاین از، بودم دلخور ازش. کردم نگاهش حرفی هیچ
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 .بدم انجام رو پدرت یخواسته اخرین خواممی-

 پاک صورتش و سر روی از خون رد. شدم خیره بهش و بشم عصبی شد باعث، کرد رفتار عادی خیلی کههمین

 :گفتم کالفه. بود شده

 !مظفری اقای، چیه واقعیت هویت دونممی که حاال هم اون؟! کنم اعتماد بهت باید چرا-

 .بود دیگه جای یه به نگاهش ولی؛ رفت هم تو اخماش. شد کالفه کردم حس

 :گفت و کرد کالنتری به نگاهی یاشا. بودم دلخور. نبود خودم دست اما؛ رفتم تند شاید

 !شو سوار، بمونم جااین زیاد تونمنمی فعال. کنیممی صحبت-

 :گفتم ناراحتی با؟ نیفتاده اتفاقی هیچ انگار که کنهمی رفتار طوری چرا

 !قاتل یه با هم اون، نمیام جایی سرهنگ ی اجازه بدون من-

 : گفت و شد عصبی بعد، کرد نگاهم تعجب با اول

 .نشدم کالفه این از بیشتر تا شی سوار و نکنی لج قاتل این با بهتره پس-

 کنارم هم خودش و هم به کوبید محکم رو در. سوارشدم دلخوری با و مردم نگاه خشمگینش چشمای به غم با

. بود درد پر دلم. زدممی حرف باهاش طوریاین نباید شاید؛ شدم ناراحت خودم از. روندمی ناراحتی با. سوارشد

 صورتم به نگاهی. ترسوندمی رو من بدتر این و بود کالفه. نشه متوجهم کردم سعی و کردممی گریه آروم

 :گفت دلخوری با و انداخت

 .میدم قول بهت، بینینمی رو من دیگه برسونم عموت به رو تو کههمین. اممرخصی توی فعال، نترس-
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 چیزی و انداختم نگاهی بهش. زدم حرف بد باهاش کردم غلطی چه؟ بینمشنمی دیگه یعنی. گرفت تپش قلبم

 هب فقط؛ بودم مدیونش کلی من. بیارم در دلش از تا بگم چی دونستمنمی... که دادنمی اجازه غرورم. نگفتم

 .کردممی نگاه خیابونا

. تداش نگه رو ماشین. بودم نرفته بود وقت خیلی که عموم یخونه و دیدم رو آشنا یکوچه یه بعد دقیقه چند

 ؟کنم چیکار خدا ای. بود معلوم اشفشرده هایلب و اخمو صورت حالت از این، بود کالفه

 یه دبای؛ بود من به پشتش. زد رو آیفون زنگ. ایستادم ازش دورتر کمی. شدم پیاده اون بعد هم من، شد پیاده

 :گفتممی چیزی

 ؟یاشا...صا-

 .ببینم تونستممی رو رخشنیم حاال، کرد تکیه دیوار به

 ؟بخشیمی رو من! بود ناگهانی خیلی چیز همه، بزنم رو هاحرف اون خواستمنمی. خواممی معذرت-

 .بود ماشینش الستیک به نگاهش. نشست لبش کنار محوی پوزخند یه

 !قاتل هیوالی یه به بشی تبدیل اعتماد قابل ادم یه از کهاین....ستکننده ناراحت خیلی -

 :داد ادامه و کشید اهی

 !شه تموم بد قدراین اخرش کردمنمی فکر. ناراحتم خودم از، فهمممی خوب رو حالت. نیستم ناراحت تو از-

 انتومم جیب از رو گوشیم که حالی در. کنه باز رو در که نبود کسی. زد رو زنگ دوباره. کردممی نگاش ناراحتی با

 :گفتم آوردممی بیرون

 .زنممی زنگ بهش االن، نیست خونه شاید-
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 زنگ هم اون به. کردمی فعالش آلمان رفتمی وقتایی که داشت مخصوص خط یه. بود خاموش، زدم زنگ بهش

 :داد جواب بوق سه از بعد که زدم

 !عمویی فنچ سالم-

 :گفتم تعجب با

 ؟المانی؟ خوبی، عمو سالم-

 !خالی جات. جسیکا نامزدم پیش اومدم، اره-

 پس؛ برادربی هم تو و شدم یتیم بگم نیومد دلم؟ بگم بهش طوریچه؟ کنم کار چی حاال، بود خبربی اون

 :گفتم نلرزه صدام کردممی سعی که طورهمون

 .نمیشم مزاحمت خب. بپرسم رو حالت خواستم طوریهمین! بهتون بگذره خوش-

 :گفت متعجب عمو

 ؟نداشتی مهمی کار مطمئنی؟ همین؟! مزاحمتی چه عزیزم -

 .زدم زنگ طوریهمین، عموجون آره-

 اکپ رو خیسم چشم تا دو هر ساعدم با. کردمی نگاهم متعجب یاشا. کرد خداحافظی صدقه قربون کلی با عمو

 :گفتم و کردم

 .بگم بهش نیومد دل، بود زندگیش خوشی وسط-

 :پرسید و داد تکون سری

 ؟ایدیگه آشنای؟ نداری سراغ ایدیگه جای-
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 !نه-

 ماشینش کاپوت روی رو دستش یاشا. اومد سرم بال این و ندونستم رو زندگیم و پدرم قدر. بودم هاآواره مثل

 :گفت و ایستاد صاف یهو. کرد فکر کمی و گذاشت

 !شو سوار، فهمیدم-

 :پرسیدم که اصلی خیابون توی رفت و کرد روشن رو ماشین. شدم سوار

 ؟ریممی کجا-

 .کرد نگاهم

 .باشی نداشته مشکلی امیدوارم، عموم زن یخونه-

 :گفتم غمگین لبخند یه با

 .شمام اویزون که فعال! بهتره خیلی که اوارگی از؟ مشکلی چه، بابا نه-

 :گفت و برد هم توی رو اخمش نمایشی با

 مه اون، میاره در بال حالیخوش از بشه اشخونه هم خوادمی دختر یه که بفهمه اگه اتفاقا؟ دختر حرفیه چه این-

 . تنهاست خیلی

 :گفتم لبخند با

 .ممنونم ازت-

 .نکردم کاری-
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 طربمض، ایستادم ایفون دم. بود قشنگی و نو اپارتمان، داشت نگه اپارتمان یه جلوی. نزدیم حرفی مقصد تا

 ایینه از که حاال و بودم نزدیکش. شدیم اسانسور سوار و داخل رفتیم و شد باز در. بشه ناراحت ترسیدممی. بودم

 !بود بلند قدم هم من. بودم اششونه سر تا کردممی نگاه رو خودمون

 کنار. مافتاد راه دنبالش و راه اون زدم رو خودم در شدن باز با. بود فکر توی انگار، کردم نگاه صورتش به آیینه تو

 .داشتم استرس خیلی. زد زنگ و ایستاد دو و بیست واحد

 دبع و تعجب با زن! بودیم شده الل انگار مونهمه. گرفت قاب خودش توی رو مسن زن یه و شد باز در کهاین تا

 .شکستم رو سکوت این من کهاین تا کرد نگاه ما به اشکی چشم با

 .سالم-

 :گفت بود هیجان از که صدایی با و زد پلک بار چند زن

 .دخترم سالم-

 .بشه اشک از پر زن اون چشمای تا بود کافی یاشا صدای

 .ندیدمت وقته خیلی! عمو زن سالم-

 رو هم وقته چند مگه؛ کردم تعجب من. کرد بغلش و یاشا سمت رفت و لغزید اشکش حرف این شنیدن با

 ؟ندیدن

 .بوسید رو سرش و کرد بغلش کامل و شد خم یاشا

 :فتگ محبت با و کشید صورتش به دستی و شد جدا یاشا بغل از. ندیدن رو دیگه هم که بود وقت خیلی انگار

 ؟رسمشه این، پسرم شدی معرفتبی-
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 :فتگ و شد هول یهو، کردممی نگاهشون شلغم عین که افتاد من به نگاهش عموزن. افتاد پایین به یاشا نگاه

 . دخترم تو بیا...تو بیان! خدا رو تو ببخشید وای-

 کنارش لمب روی خاصی نظم با و آورد در رو کتش یاشا. نشستیم هم از فاصله با نفره سه مبل یه روی، تو رفتیم

 لبخند اب یاشا. نشست ما مقابل. برگشت چایی سینی با بعد و اشپزخانه توی رفت هم یاشا عموی زن. گذاشت

 :گفت و کرد نگاهش

 ؟نداشتی مشکلی مدت این؟ خوبه حالت-

 :گفت مهربونی با و کشید اهی

 .شدم حالخوش خیلی برگشتی زنت با که هم حاال، ندیدمت ساله یه. میشم ترمخوب بزنه سر بهم پسرم اگه-

 :گفت کردو نگاه رو وراون و وراین کمی هم یاشا! قالی گل یخیره و گرفتم لبو رنگ من

 یه که من به سپرد رو خانوم پریسا و خارج رفت مدت یه اون! دوستمه تریننزدیک خواهر خانوم این! نه نه-

 ؟!جااین از بهتر جایی چه گفتم هم من. ببرمش امن جای

 :گفت مهربونی با کردو نگام عمو زن

 !چشم روی قدمت، عزیزم اومدی خوش هم خیلی-

 :گفتم و زدم لبخندی بهش

 .نمیشم مزاحمتون بیشتر روز چند، ممنونم-

 :گفت ساختگی اخم با
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 هب نشین هم یه کهاین از بهتر چی! تنهام همیشه هم من. خودته یخونه عین جااین؟ عزیزم حرفیه چه این! وا-

 ؟!دارم خانومی این

 .خانوم دارین لطف شما-

 .کن صدا، مریمه اسمم. دخترم باش راحت-

 .کنم صداش مریم که ادبیهبی کردم حس

 !خانوم مریم چشم-

 :گفت و انداخت ما هردوی به نگاهی کمرنگی لبخند با یاشا

 .شما به سپرممی رو پریسا پس -

 یاشا یشونه روی رو دستش و بهش رسوند رو خودش. نذاشت خانوم مریم اما؛ بره که شه بلند خواست بعد

 :گفت جدیت با بعد و داشت نگهش خیز نیم و گذاشت

 .یحرف هیچبی، مونیمی پیشم رو امشب! ذارمنمی خدا به؟ بری طوریاین خوایمی اومدی سال یه بعد که حاال-

 ...ولی-

 :گفت ناراحتی و کالفگی با و کرد نگام خانوم مریم

 .نمیده گوش رو من حرف که بچه این، بگو بهش تو جان پریسا-

 ور امشب که داشتم دوست قلبم ته از من ولی؛ نکنم اصرار که خواستمی چشماش با یاشا. کردن نگاهم هردو

 :گفتم و بمونه

 !دیگه بمون رو امشب یه، بندازی زمین رو عموتزن روی نیست درست-
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 بهم اتاق یه. شد حالخوش خیلی خانوم مریم خدا بنده. درآورد رو کتش و کرد قبول ناچار به ما اصرار با یاشا

 .کردم نگاه اسمون به غم با. کردم باز رو پنجره و اوردم در رو مانتوم و رفتم که داد نشون

 !میدم قول، میدن پس رو کاراشون تقاص عوضیا اون یهمه میدم قول جون بابا-

 ور سرم و خوردم سر دیوار کنار فکر این از. سردخونه برم باید فردا که کردم فکر این به. کردم پاک رو اشکم

 در به ایتقه کهاین تا کردممی امگریه خودم داغ به که بود ایدقیقه ده. کردم گریه صدابی. گذاشتم پام روی

 .بود خانوم مریم، خورد

 .کردم صاف رو گرفتم صدای کمی و کردم پاک تند تند رو اشکام

 ؟بله-

 .کردم اماده صبحونه براتون عزیزم-

 .نخوردم چیزی االن تا دیشب از که اومد یادم

 .میام االن چشم-

 تو مرفت. بود شده قرمز چشمام. زدم اب صورتم به و کردم استفاده اتاق داخل بهداشتی سرویس از و رفتم بعد

 هک پیشش برم خواستم. چیدمی رو نفره چهار میزگرد داشت خانوم مریم. باشم طبیعی کردم سعی و سالن

 با مرد هی کنار جوان پسر یه مشکی و نافذ چشمای. سمتشون رفتم. افتاد شومینه روی هایعکس قاب به چشمم

 ایعکس هم بقیش! داشتن مهربونی و شاد صورتای چه، کرد مسخ رو من مشکی و سفید میون در یک ریشای

 :گفت سرم پشت از صدایی که بودم هاعکس غرق. بود نفره تک

 .عمومه و هادی عکس اون-

 .گرفت دستش توی رو عکس و جلوتر اومد. کردمی خشک رو سرش حوله یه با داشت، پشت برگشتم سریع



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر pari3017  | عقرب و پروانه  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 218 

 .دمدا دست از دوباره رو پدرم انگار! بود سخت خیلی داغش، عملیات یه توی شد شهید پیش سال شش عموم -

! ودب کشیده رنج من از بیشتر خیلی اون. کردم تجربه رو پدر دادن دست از داغِ هم من حاال. شدم ناراحت خیلی

 :پرسیدم لبخند با و کنم عوض رو جو خواستم، گفتم تسلیت بهش

 ؟طوریاستچه این! نیستی شونکدوم هیچ شبیه تو...ولی-

. لومج وایستاده رکابی یه با فقط شدم متوجه که شد سرش مشغول حوله با دوباره و گذاشت جاش سر رو عکس

 توجهم که چرخید کمی! داشت فرمی خوش بدن. شدم دگرگون و افتاد تنش یبرهنه قسمتای به نگام ناخداگاه

 .مبپرس ازش نمیشه رومم، شده خالکوبی پشتش روی چی دونمنمی. شدم گردنش نزدیک سیاه نقش همون

 .شد فوت بودم بچه وقتی که پدرمم شبیه میگن-

 ؟!داده دست از رو اطرافیانش یهمه چرا! خدا. انداختم حسشبی صورت به رو نگاهم براش شد امغصه خیلی

 .شد سرد تونچایی که بیاین....یاشا...پریسا -

 مدت تموم. اومد پیراهنش یدکمه بستن حال در هم یاشا. آشپزخونه سمت رفتم! کنم کمکش رفت یادم اخ

 هایحرف طورهمین و شد سپری اون هایحرف از یاشا محوِ هایخنده و خانوم مریم هایصحبت با صبحانه

 یدمفهم حاال و افتادممی خنده به که بود بامزه قدراون لحنش ولی؛ کردمی تعریف جدی کهاین با! یاشا دارخنده

 و افتادممی پدرم یاد به هاخنده اون وسط. داره هم شوخی یروحیه و نیست سردی و خشک آدم ذاتا یاشا که

 منکن مجازات رو اتفاق اون بانی و باعث تا کهاین، چیه یاشا منظور فهمممی حاال. شدمی محو هاملب از لبخند

 .بزنم لبخند عمیقا تونمنمی

. تمشس رو هاظرف خودم اصرار کلی با صبحونه از بعد. داشت نگه شب تا قسم کلی با هم رو یاشا خانوم مریم

 رو کیفم دشمی بدتر داشت که حالی با. کنم صبر فردا تا تونستمنمی. پوشیدم رو مانتم و اتاق توی رفتم بعد

 .کردن نگام متعجب هردو. رفتم بیرون اتاق از و برداشتم
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 .کشهمی طول ساعتی چند یه، بدم انجام باید که دارم کاری یه بیرون-

 .سویچش و کت سمت رفت و شد بلند مبل روی از. فهمید رو منظورم یاشا

 .رسونمتمی من-

 .میرم خودم، ممنون نه-

 :گفت تایید با هم خانوم مریم. کرد نگاهم اخم با چشمی زیر

 .میاد باهات هم یاشا بهتره؟ بری تنها چرا دخترم نه-

 قتیو. خرید شیرین خوراکی سری یه برام سردخونه بریم کهاین از قبل یاشا. بود بد حالم خیلی مسیر توی

 هباش لبخندی همون پدرت از خاطره آخرین بذار گفت بهم...تو نرم که خواست ازم. شدم داخل گریه با رسیدیم

 خودش! اونه با حق دیدم، میشه حک ذهنت توی صحنه این عمر اخر تا وگرنه؛ بود لبش روی بدرقه موقع که

 مانع اما ؛خونه برم باید تشییعش خرج واسه که گفتم بهش. کردم امضا، داد بهم برگه یه و رفت شناسایی واسه

 .میندازه خطر توی رو من جون جااون به رفتن و فرخه نظر تحت االن خونه اون که گفت و شد

 جمع چشمام توی خون فرخ اسم شنیدن بار هر با. شدم شرمنده کلی من و داد انجام رو کارها تمام خودش

 یچهره. زدممی زل سفید کفن اون به و ریختممی اشک. کردممی نگاه پدرم خلوت خاکسپاری به. شدمی

 که یادم یه حضور شاید؛ بود وایستاده سرپا کنارم یاشا. زدم کفنش به ایـوسه بـ اما؛ ندیدم دیگه رو قاطعش

 :که کردمی تلقین بهم بود شده اوار سرش غم من از بدتر

 !«هست هم ترکشیده رنج تو از ببین»
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 سمق خاکش همین به. شدمی کنده من وجود از قسمتی انگار شدمی ریخته پدرم روحبی تن روی که خاکی هر با

 خاطر هب رو زندگی از قسمت این امحافظه نداشتم دوست. شنیمنمی آروم نبینم دار پای رو فرخ وقتی تا خوردم

 .بپذیرم رو پدرم نبود خواستمنمی. بیاره

 .کردنمی کم رو من وابستگی از ایذره حتی این اما؛ گرفتیم فاصله هم از خیلی دوسال این توی کهاین با

*** 

 رو تاقا توی رفتم وقتی. دادم رو خانوم مریم سالم جواب لبخند یه با که داشتم ضعف قدراین برگشتم وقتی

 .بود شده مکیده حیاتم جریان تموم انگار. خوابیدم بود جااون که تختی

*** 

 «یاشا»

 :پرسید اروم صدای با عمو زن

 ؟افتاده شواسه اتفاقی-

 .اوردم در رو کتم

 .پدرش خاک سر بردمش-

 :گفت دلسوزی با و لرزید چشماش

 ؟بخوره ببرم چیزی یه اشواسه. بیامرزه رو پدرش خدا، بود شده میت عین جونش از دور! براش بمیرم-

 .کشیدم دراز کاناپه روی

 .بیاد خودش به تا کنه استراحت ساعتی چند یه بذار نه-
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 .کشید موهام روی رو مهربونش دستای و نشست کنارم اومد غمگین چشمای با

 حسابی و درست زندگی یه خودت واسه چرا؟ رسینمی خودت به چرا، شدی ضعیف قدرچه! بمیره مریم الهی-

 ؟ بگیری اروم تا سازینمی

 .رسیدمنمی آرامش به صراطی هیچ با من؟ زدمی حرف آرامشی چه از. بوسیدم و گرفتم رو دستش

 و بیام که نداشتم خودم از اختیاری هیچ هم مدت این! شهنمی هیچیم من، نخور رو جونور این یغصه قدراین-

 .بینمتمی بیشتر بعد به این از ولی؛ بزنم سر بهت

 :گفت دلخوری با

 ده یاندازه به بهم سال یه این توی خدا به! عمویی زن کس همه تو، بگیر گاز رو زبونت؟ جون پسر چیه جونور-

 .گذشت سال

 ونا دیدن. برد خوابم کی دونمنمی کهاین نا دادممی گوش دلخوریاش و شکایت به خوابم از خسته چشمای با

 خواب از کن خورد اعصاب چیز یه صدای با. کرد داغونم خیلی وتنها تک دختر یه واسه سختی و فشار همه

 با عمو زن. کننمی نگاهم دارن بهت با پریسا و عمو زن دیدم، صدا سمت برگردوندم سریع رو سرم. پریدم

 :پرسید تعجب

 ؟!شیمی بیدار طوریاین چرا؟ شدچی پسر وای-

 :گفت گرد چشمای با اونم. بود شده بهتر حالش انگار که کردم نگاه پریسا به

 !سبکه خوابت قدرچه-

 :پرسیدم و کشیدم صورتم به دستی و نشستم

 ؟ بود چی صدای-
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 :گفت پریسا

 .بود البوم روی نایلون صدای-

 :داد ادامه ذوق با بعد

 .بودی بامزه قدرچه بچگی یاشا وای-

 :وگفت خندید هم عمو زن

 .ببینی اگه که داره خوشگل خیلی عکس یه! جان پریسا نیست چیزی کهاین-

 .خندید بعد

 و بخندل با پریسا و زد ورق رو آلبوم و نشست! میگه رو عکس کدوم فهمیدم. کردم نگاه بهش هاگرفته برق مثل

 .کردمی نگاه داشت کنجکاوی

 هب رو فاجعه اون خوادمی چرا دونمنمی. قاپیدم شوندست از رو آلبوم و شونسمت پریدم مبل تاج روی از سریع

 .کردن نگاهم ناراحتی با! پروندیم خواب از که شکرت خدایا، بده نشون پریسا

 ؟داره اشکالی چه، بودی بچه خب؟! کنیمی طوریاین چرا پسر وا-

 :گفتم کالفگی با بودم عکس دنبال و رفتممی عقب عقب که طورهمین

 ؟!داشتی نگه هنوز چرا رو عکس اون اصال! انگار کردی رو من ابروی قصد امروز تو-

 :گفت و طرفم اومد بود شده کنجکاو خیلی دیگه انگار که پریسا

 !کوچولو یه، خب ببینم بذار...یاشا-

 .بودم عکس دنبال و رفتممی عقب عقب منم و جلو اومدمی اون
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 .نکن اصرار خودبی، نداره راه-

 .دراومد صداش. باال بردم رو دستام که بگیره رو البوم که اورد رو دستش یهو

 !اِ-

 مبود البوم یخیره که طورهمین. کردممی کاری هر ابروم حفظ برای؛ بگیره ازم که پریدمی پا نوک روی شهمه

 .رفت در خنده با و گرفت رو البوم و شد شل دستم. رفت فرو پهلوهام توی نرمی چیز یه کردم حس

 :دخور گوشم به صداش. شدم جوری یه خورد بدنم به دوباره دستاش کهاین از، باشه اومده قلقلکم کهاین نه

 !نازی، جونم ای-

 :خندید آروم

 !بودی شیطون چه-

 یناز چه بود برهنه پشت از که بچه پسر یه عکس دیدن آخه! رفت شرفم. گذاشتم هم روی حرص با رو چشمام

 باهاش راحت قدراین پریسا که شد چی دونمنمی. کردم نگاه خندیدنمی ریز که دوتاشون یقیافه به؟! داشت

 .بیاد کش خنده به لبم شد باعث همینم، نبود صورتش تو غم از اثری دیگه. اومد کنار

 :بود نوشته شهمه که اومد پیام تا چند سریع. انداختم گوشیم روی رو سیمکارت شام از بعد

 .«رفته دست از تماس یه»

 ...اما؛ شکستممی رو سیمکارت این االن تا باید قاعدتا، بود سعید از

 .گرفتم رو اششماره

 .شده فالن فالن! معرفتبی روحت تو ای-
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 .نشم کر تا دادم فاصله گوشی از رو گوشم

 ؟!مرگته چه! بگیر دهن به زبون-

 :گفت حرص با

 .دارم کار باهات کنار بزنم بذار-

 .داشتم دوست خیلی رو اومدمی پنجره از که خنکی هوای. خندیدم عصبانیتش به

 ؟یاشا الو-

 ؟جانم-

 ؟کجایی، بدم فحش بهت دیگه نمیاد دلم! مزخرف یمرتیکه-

 :خندیدم اروم

 ؟سرگرد یه دست کف میدم رو ادرسم کنیمی فکر-

 ؟!خانومم پریسا و تو نگران قدر چه دونیمی! داداش نکن اذیت یاشا-

 .کنهمی رو و زیر رو دلم بار هر گفتنش داداش

 ؟چیه تصمیمش، بگو سرهنگ از. باشه راحت خیالت، خوبه جامون-

 :گفت و کشید پوفی سعید

 فرخ این، نیاری در بازی خر کله وقت یه...یاشا. خوادمی چی خدا ببینیم تا هستیم نامرئی مدارک دنبال فعال-

 !بکشیش خفا تو بتونی که نیست کسی
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 :گفتم بهش رو حقیقت

 .کنممی فکر روش دارم، ندارم کاری انجام قصد فعال-

 .بگو حتما برمیاد دستم از کمکی اگه-

 !فعال پس. ممنون، باشه-

 .شد شاد صداش

 !فعال-

 و شنیدم رو هاییقدم صدای. بیرون کردم پرت پنجره از و شکستم رو سیمکارتش و کردم قطع رو گوشی

 :رو پریسا صدای بعدش

 ؟نیستم که خلوتت مزاحم-

 :کردم نگاه بود روش لبخند که صورتش به

 !نه-

 کمی .گذاشت پنجره یلبه روی رو دستش فاصله با و اومد. پنجره کنار بیاد خواست اگه تا کنار کشیدم کمی

 .شد سکوت

 !مهربونیه و خوب زن خیلی...عموت زن-

 .بود هاستاره به نگام

 .داره تبحر من کردن ابروبی تو هم خیلی. مهربونه ذاتش، اره-

 .زدم لبخند هم من، خندید اروم
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 .بود نازی عکس خیلی کن باور-

 .زدم لبخند یه، خندید دوباره

 بلد هم ایدیگه کاره گریه جز که دختر این کردمنمی هم فکرش حتی؛ اومدی کنار راحت قدراین که خوب چه-

 !بخنده امروز نیست

 :گفت تخسی با پریسا

 !بینیمی خواب توی تو که بلدم کاریا یه اتفاقا-

 :گفت ناراحتی با بعد

 ور من این و بود شاد خیلی صورتش. نداره نگرانی و غم دیگه، آرامشه تو گفتمی. دیدم رو پدرم خواب ظهری-

 .بود دوشش رو نگرانی و غصه و غم خرواری بود زنده وقتی تا چون؛ کنهمی آروم

 ارکن شد خوب! بود شده عجیب. بود لبش روی لبخند...اما؛ بود غمگین صداش. کردم نگاهش چشم یگوشه از

 .شد گرمم یهو چون؛ میزد توصورتم خنک باد این و بودم پنجره

 .کنه رحمتش خدا-

 .ممنون-

 .گرفتش برق یه انگار یهو، شد سکوت کمی دوباره

 هم علیه ذاتا شما اخه؟ کردی همکاری سرهنگ با که شد طورچه....بپرسم اگه نیست فضولی؟ یاشا...اها-

 ؟نه، هستین

 .میشم قائل استثنا رو بار یه این ولی؛ گذروندی حد از رو فضولی که تو-
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 :گفت و برگردوند رو روش ناراحتی با

 !نگو اصال، خودتی فضول-

 :گفتم بالفاصله

 .باشه-

*** 

  است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 وتسک کمی بعد. زدممی قهقه کردناش پا اون و پا این و جویدنا لب به دلم توی. ترکیدمی کنجکاوی از داشت

 :گفت ناراحتی با و کوبید زمین روی رو پاش

 !دیگه بگو-

 یاد هب رو پیش سال یه و شدم خیره شب تاریکی به. خندید هم اون، بگیرم رو مخنده جلوی باراین نتونستم

 .اوردم

*** 

 «راوی»

 «قبل سال یک»
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 به دستی و جسد سمت کرد پرت را اسلحه. زدمی ذوق توی بدجور شب سیاهی در گلوله شلیک از ناشی دود

 اتاق از خرفت پیر آن جسد به مجدد نگاه بدون، عکس گرفتن از بعد. کشید بلندش نسبتا و فرم خوش موهای

 از شرابی ظرف. مردم و دود از بود پر جا همه. رفتنمی پایین و باال اهنگ ریتم با سالن در جمعیت. رفت بیرون

 .رفت بیرون خونسردی با جمعیت بین از و کشید سر ته تا و برداشت سینی روی

 چشمان مثل رحمبی سبز زمردهای آن درخشش برق. کرد شل را کراواتش و داد پیشخدمت دست را خالی لیوان

 .بود نمایان تاریکی در ببر

 لندب اشگوشی صدای. کردمی رانندگی فقط خالی ذهن با. شد خارج عملیاتش یمنطقه از و شد ماشینش سوار

 .کرد وصل را تماس اشگوشی یصفحه به نگاه بدون، شد

 ؟خب-

 :داد پاسخ یاشا

 !شد تموم-

 ...آدرس این به بیا، خوبه-

. اشیدهپ هم از مهمانی و شده کشته خسرو که بودن فهمیده حتما االن تا. روند مقصد سمت به و کرد قطع را تلفن

 نداده نشان را اشچهره مشتری هیچ به. زد صورت به را سیاهش ماسک، رسید بود شهر خارج در که ادرس به

 چمدان با مقابل از اشمشتری. کردمی ترشجذاب دوختش خوش یجلیقه. درآورد را اشتیره ایسرمه کت. بود

 ایهباند سد ماهرانه که پیمانکاری به رو اشدورگه صدای با. داشت لب به پوزخندی، امد جلو مشکی متوسط

 :گفت بردمی بین از را رقیب

 .کن رو، رو مدرک و خبر-
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 .شد بیشتر مشتری پوزخند. زد تکیه ماشینش به و گرفت مقابلش را جسد عکس

 !اتجایزه اینم بیا، مرده رقیبش بفهمه اگه شهمی خوشحال خیلی اقا! کاربلدی، افرین-

. بست را چمدان در! دالرها و هاتراول، بود دقیق. نشست ماشین کاپوت روی و گرفت را چمدان حرفی هیچبی

 :داد قرار مخاطب را مجهول قاتل این هم باز مرد

 ....با تو که بدم پیشنهاد بهت که گفت اقا-

 .کرد متوقف را مشتری بمش صدای

 .کنمنمی کار باندی هیچ واسه من -

 انگشت چهار با را موهایش جلوی. برداشت را ماسکش شد دور جاآن از که کمی. سوارشد و برداشت را چمدان

 این و بود مهمانی به هایشماموریت اکثر چون؛ باشد چهره خوش و جذاب و شیک همیشه که بود الزم. زد کنار

 .بود اغواگرانه هاخیلی برای

 تا. کردمی چندان دو را بودنش دل سنگ یانگیزه که عزیز یک دادن دست از غم، بود غم چشمانش انتهای

 .کردمی اشهمراهی خاصی غم با زن صدای که موسیقی، دادمی گوش موسیقی به اشخانه

 اما؛ کرد باز را در پیر باغبان، هم سر پشت بوق دو با. کردمی آرامش که جایی، رسید باغ خانه آن نزدیک به

 .بود نمایان هایشچشم زدن دو دو در اضطراب بلکه؛ نبود آرام همیشه مثل چروکش صورت

 آن به نگاهی نیم با و گذاشت دستش روی را کتش و کرد پارک را ماشین. است راه در خبری فهمید یاشا

؛ شتندا نقاب به نیازی. گشود را در خونسردی با. بود لبش بر پوزخندی. رفت خانه سمت به اشفته هایچشم

 !رفت نخواهد بیرون زنده یا کندمی قانعش و امده پر دست با یا هست هرکه چون



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر pari3017  | عقرب و پروانه  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 230 

 کردمی باز را اشجلیقه هایدکمه که درحالی. گرفت وسعت پوزخندش، بود پایین سرش. کرد عبور رو راهر از

 :گفت

 .باشم کرده دعوت مهمون نمیاد یادم-

 :گفت بود آشنا برایش که میانسالی صدای

 !تو اومدم خودم ناچار کنینمی دعوتم دونستممی چون؛ دونممی-

 :گفت جدی و کرد نگاهش یاشا

 نای از راحت نمیشه باعث هستی عموم نزدیک دوست کهاین! محمد اقا نیومد خوشم اصال ناگهانیت اومدن از-

 .باشی داشته محکم دلیل یه کهاین مگه، بگذرم موضوع

 :زد لبخندی محمد

 .نگرفتی یاد هیچی نریمان از واقعا-

 . شد کالفه عمویش اسم شنیدن از

 .مطلب اصل سر برو-

 :گفت و شد جا جابه مبل روی کمی محمد. شد مشغول کرواتش گره با سپس

 .کنم کمک درخواست ازت اومدم-

 .دراورد حرکت به لختش موهای در را دستش و گذاشت ایینه کنار کوچک میز روی را کراوات

 !نمیاد شونخوش من از پلیس برادرای دونممی که جایی تا! جالبه؟! من از کمک-

 .داریم نیاز ایحرفه خالفکار باند یه تو نفوذ برای تو هایتوانایی به واقع در؛ آره-
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 ؟!کنممی کمکت کردی فکر چرا -

 :گفت آرامتری صدای با و کشید خاکستریش محاسن به دستی محمد

 .خدابیامرزت برادر انتقام یانگیزه! داری انگیزه تو چون؛ داشته نگه مخفی رو تو االن تا ذکاوتت و هوش چون-

 محمد به را درهمش صورتش و گرفت ایینه از را نگاهش. ماند ثابت ایینه روی نگاهش رسید که جااین به

 .دوخت

 !بگو ترواضح-

. دش مرتبط هادی مرگ با اتفاقی که کردیم تحقیق باندش و فرخ درمورد ناکام جاسوس و نفوذی چندتا با ما-

 هایدهنده انتقال جزو بود عالی رانندگیش چون؛ کردمی کار فرخ باند برای ماهی چند هادی که شدیم متوجه

 !خواستمی مواد فقط حقوق جای به که حدی به بود کرده پیدا اعتیاد مواد به ظاهرا و بود فرخ سریع

 .کرد تکیه دیوار به نخورد زمین کهاین برای

 ...و کنهمی برخورد کامیون یه به دقتیبی اثر در روز یه کهاین تا-

 .شد خیره یاشا به چروکش نیمه صورت با

 هم وانخمی یا دارن اختالف هم با که خالفکارهاییه کشتن کنیمی تو که کاری! یاشا مشترکه هم با مونهدف ما-

 کمک راه این تو رو ما اگه! داره رو خودش جزای و نمیاد در جور قانون با این ولی؛ بردارن سرراهشون از رو دیگه

 ؟!چیه نظرت، ببخشن بهت رو جرایمت تمام که میدم قول بهت من کنی

 .بود دوخته پنجره به رو فروغشبی چشمای یاشا

 ؟ها، فرخ-
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 .آره-

 .کرد گره را دستانش

 .نیست دردسر همه این به نیازی، کشمشمی خودم-

 .رفت نزدیکش و شد بلند مبل رو از محمد

 تماما که هجایی، نمیره بیرون اشخونه از وقتهیچ فرخ کهاین مثال؛ بدونی چیزایی یه گیری تصمیم از قبل الزمه-

 سابح ما روی تونیمی که مونهمی باقی نفوذ فقط؛ کنی فراموش باید رو دور راه از کشتن پس! میشه محافظت

 .کنی

 و ترف میز روی ـروب مشـ یشیشه سمت به! بوده قرار این از برادرش مرگ جریان دانستنمی. بود کالفه یاشا

 با که جوان مرد این به افسوس با محمد و کند کم را غم این از کمی مستی شاید؛ کشید سر را آن از کمی

 هب را شیشه و شد بلند. نشد کم غمش از اما؛ خورد دیگر قلپ چند. دوخت چشم کندمی چه و کرده چه جوانیش

 :گفت ذهنش در و کوبید دیوار

 !تقلبیه_

 .گذاشت اششانه روی را دستش و رفت نزدیکش اشپدرانه حس با محمد. گرفت دست در را سرش سپس

 .کنی فکر ترراحت تا ذارممی تنهات. خودته با تصمیم-

 ظهلح همان را تصمیمش. کرد ترک را خانه میز روی بر تلفنش شماره گذاشتن با و زد اششانه به ضربه چند

 قرار هک شخصی با طورهمین و کرد مالقات رضایی سرهنگ با قرار محل در. نداشت را بیانش توان اما؛ بود گرفته

 !سلطانی سعید سرگرد اسم به باشد همکارش بود
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 شبیه اشهادی به رفتاری و ظاهری لحاظ از که کسی. بود سعید با اشنایی بازی این ینکته ترینقشنگ شاید

 هک کسی جمشید باند در باید دو ان که بود جااین از جریان آغاز و شد گفته شخصی توسط نقشه تمام. بود

 .کنند نفوذ دادمی پرورش خالفکارها برای محافظ و بادیگارد

 یکش یچهره این به. کرد نگاه نفوذش با و فرم خوش صورت به. ایستاد ایینه مقابل، برگشت باغش خانه به

 به را سیاهش و ـختـ لـ موهای و برداشت را قیچی. اورد جلو را همه و زد موهایش به چنگی. نداشت نیازی

 .کرد نگاه ایینه به دوباره! خشن و ساده، کوتاه کوتاهِ؛ سپرد قیچی هایلبه

 لبش نزدیکی تا و گذاشت اشگونه روی را قیچی یلبه پس، ندارد را الزم خشونت اصال اشچهره کرد حس

 !بود شده الاوبالی افراد و هاالت شبیه حسابی، شد جاری ان از خون که داد خراش

 اب ان از پس؛ ماند خواهد باقی صورتش روی کنند جلب را جمشید اعتماد که زمانی تا زخم این که بود مطمئن

 زیر از یکی عطار نام به شخصی توسط و شدن پذیرفته و امدند جمشید چشم به رزمی امتحان چند با سعید

 بیشتر بهم یاشا و سعید نزدیکی و حمایت حس گذشتمی که روز هر. شدند خریداری فرخ دور هایدست

 چشمانش مقابل برادرش هادی ایلحظه یاشا شد درگیر هاکلفت گردن از یکی با سعید که زمان آن و شدمی

 !بریده افسار و بود خورده زخم. کرد حمله مرد ان به کشت قصد به وحشی ببر چونهم و بست نقش

 و یرحمبی همه این دیدن با عطار. شد متوقف سعید دست به کهاین تا نداشت را خودش کنترل توان هم خودش

 بادیگاردهایش رأس در را یاشا و اورد لب به لبخندی، بوده شاهدش قبال که یاشا باالی هوش و ذهن البته

 .گذاشت

 !افتاد اتفاق سالیک طی در جریانات این تمام

*** 

 «پریسا»
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 برای ایاش! مصرفمبی خیلی کردممی حس. کشونهمی کجا تا رو ادم انگیزه که فهمیدم تازه ماجراش شنیدن با

 انتقام خواممی خودم یساده چهارتای تا دو دو با من و بود کشونده خطر نهایت تا رو خودش برادرش انتقام

 .کردم نگاه مهتابش به خیره رخنیم به. شدم متنفر خودم از! ستاحمقانه! هه. بگیرم رو پدرم

 .شد بلند سرمون پشت از خانوم مریم صدای یهو. بگم چی دونستمنمی

 . کنهنمی سبک رو ادم حموم مثل هیچی! اخی-

 :گفتیم عافیت بهش یاشا و من. زدم لبخند و کردم نگاه سفیدش صورت به

 .باشه عافیت-

 !باشین سالمت-

 :گفت و انداخت من به مالیمی نگاه یاشا. اتاقش تو رفت اروم هایقدم با بعد

 هم یه که خداشه از عمو زن، نه هم اگر. دنبالت میام برگشت عموت وقتی و میرم امشب. بخواب برو هم تو-

 !باشه داشته تو مثل صحبتی

 :گفتممی باید ولی؛ بودم مضطرب گفتنش از. دوختم لباسش به سبزش چشمای از رو نگاهم استرس با

 ...یاشا...میگم-

 :گفت رفتمی یخچال سمت به که طورهمون

 ؟بله-

 .کشید سر و گرفت رو اب بطری

 ؟!کنم کمک فرخ دستگیری تو هم من میشه-
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 گلوش به اب بود نزدیک. داد فشار هم روی محکم رو چشماش و اورد پایین سریع رو بطری. شد گرد چشماش

 ازب دهن اشاشاره انگشت و سرخ چشمای با. کردممی نگاهش شه منفجر االن کهاین از استرس با منم! بپره

 .مبل روی رفت و داد بیرون رو نفسش! شد منصرف اما؛ بشوره رو من که کرد

 .سمتش رفتم. کنممی فکر روش دارم که روزه یه. بودم مصمم من ولی، زد نشنیدن به کال رو خودش! خدا ای

 ؟یاشا-

 !بشنوم خوامنمی، پریسا بسه-

 روییروبه مبل روی رفتم. بیارم کم نباید منم ولی؛ نداره تعادل ادم این. کنم تکرار دوباره ترسیدم؟! چرا دروغ

 !دیدمی تلویزیون مثال داشت. کردم نگاش مستقیم و نشستم

 !منه حقِ این -

 بش تا خالصه. بود هم توی اخماشم. بزنم حرف ذارهنمی اصال! اوف. زد باال تخسی کمال در رو تلویزیون صدای

 اما ؛بگم که کردم باز دهن، کردم پیدا جرئت منم کرد تشکر کههمین، بردم چایی اشواسه. کردمی ممانعت هم

 :گفت سریع

 !نه یعنی نه -

 معلوم دیگه و رفتمی امشب. اتاق توی رفتم پاشدم و گرفتم ازش رو روم قهر با! نه فقط؛ هیچی نه، توضیحی نه

 رو درعزیزمپ انتقام تونستممی بود که راهی تنها یاشا! دیوار توی بکوبم رو سرم خواستممی. بینمشمی کی نبود

 دونممی .غضب میر این به نه گفتممی سعید به کاش ای! بود ما زندگی نابودی بانی و باعث که کسی از بگیرم

 .بشنوه رو حرفام حداقل بود بهتر اما؛ منه سالمتیه و جون نگران
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 کردممی فکر داشتم و بودم اتاق تو ربع یه حدودا. بودم دلخور ازش. رفتممی ور دستام با و نشستم تخت روی

 .شنیدم رو یاشا صدای که

 .میرم من، دیگه خب-

 :داد جواب ناراحتی با هم خانوم مریم

 .پسرم موندیمی کاش-

 .زنممی سر بهتون بعدا، دارم کار خیلی-

 سمت رفتمی داشت. بیرون رفتم و کردم محکم رو شال تلخم کام همون با، اشبدرقه نرم اگه بود زشت

 ناراحتی. دوختم دیوار و در به و کردم منحرف یاشا از رو چشمام. کرد نگاهم و برگشت در صدای از. جاکفشی

 :بود مشخص کامال صدام توی

 !چی همه بابت ممنون-

 :گفت فقط و شد منصرف که بگه چیزی خواست. دلخورم فهمید

 .نکردم کاری-

، فتگر دلم خیلی رفتنش از. رفت بیرون خونه از خانوم مریم و من به خداحافظ یه با زنمنمی حرفی دید وقتی

 هم خانوم مریم! مونده باقی حامی تنها از شدن دور حس، نزدیک دوست یک از شدن دور حس....تنگی دل حس

 .سمتم اومد و بست رو در غمگین یچهره با

 .طوریههمین همیشه، برگرده کی نیست معلوم حاال-

 :زدم مهربونش صورت به لبخندی و گرفتم رو دستش
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 .مفهمید شناختمش که مدتی از رو این. شماست پیش فکرش و ذکر تمام بره که جا هر اون، نباشین نگران-

 .زد محزونی لبخند

*** 

 .گذشت روز دو

 به. زدممی قدم خودم واسه زیر به سر. بیرون برم که کردم راضیش مکافات هزار به. مهربونه خیلی خانوم مریم

 واسه هک کسی نداشتن فهمممی حاال.... و برگرد زود، خطرناکه، نرو نمیگه بهم کسی دیگه که کردممی فکر این

 !بده قدرچه بده گیر بهت امنیتت

 راغمس ممکنه خان یاشا قول به چون، شدمنمی دور اپارتمان از خیلی. کردممی نگاه هاویترین به پیاده عابر تو

 ؟میام کارشون چه به من اخه، زدم پوزخند حساسیتش همه این به دلم تو. بیان

 لد توی دونهنمی هیچکی. کننمی نگاهم معمولی دخترا، اندازنمی تیکه پسرا، شنمی رد کنارم از میان مردم

 باور نمتونمی هنوزم؟! کنهمی چیکار...کجاست دونمنمی، خبره چه یاشا دل توی دونمنمی منم. گذرهمی چی بقیه

 دل خیلی، دش قطع سمانه با ارتباطم کل طوریاین و شکستم رو سیمکارتم یاشا یتوصیه به، مرده سجاد که کنم

 .دونمنمی؟ برگشتن طورچه، اومد سرشون به چی دونمنمی اتفاق اون از بعد! تنگشم

 مال تمیگف که حسی، بود زده ریشه شجاعت حس یه دلم ته. کردممی نگاه مردم به. نشستم پارک صندلی روی

 .بگیر پس رو زندگیت، بگیر رو پدرت انتقام، بکش بیرون فرخ دست از رو اموالت و

 مخ! یاشاست از ترراحت خیلی دیوار واسه دادن توضیح. طوریچه دونمنمی ولی؛ بزنم حرف یاشا با باید! هوف

، پسر، بچه. میکردم نگاه مردم به و گذاشتم دستام روی رو امچونه و پاهام روی گذاشتم رو ارنجم و شدم

 نگاهش دید کههمین. کردمی نگاه رو من داشت هم اون. کردم نگاه مرد به دوباره...دخـ، مرد، پیرمرد، زن، پیرزن

 .داد اطراف به رو نگاهش کنممی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر pari3017  | عقرب و پروانه  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 238 

 و ورد به دوباره! زنهمی دید رو مردم بیکاری از من مثل هم اون البد خب. بود ایستاده من مقابل، خیابون طرفاون

 دختر طنازی از پر هایخنده، بودن سرخوش چه. بودن هم جیک تو جیک که پسری و دختر به، کردم نگاه برم

 .بزنم لبخند منم شد باعث پسر حرفای از بعد

 میای خودت به یهو! کمینه در اتفاقات و حوادث همیشه، نیست خوشی همیشه، نیست لذت همیشه زندگی

 شتسرنو بازی این تو که خوبه قدرچه ولی؛ دره پشت زده سر مهمان مثل اتفاق یه نوش و عیش وسط بینیمی

 !کنارتم نم نترس که بده امید بهت لبخند با و بگیره رو دستت دوباره افتادی اگه که کسی، باشه کنارت کسی

 مرد اون دیدم و انداختم خیابون طرفاون به نگاهی اتفاقی. بود کردن غروب به رو خورشید دیگه. ایستادم صاف

 زدم چنگ رو کیفم. پیچید وجودم توی االرم مثل خطر حس. ترسیدم، زنهمی دید رو من داره و جاستهمون هنوز

 اومد مقلب! اومدمی دنبالم داشت، دیدم رو پشتم و برگردوندم اروم رو سرم. بود شلوغ پیاده عابر. افتادم راه به و

 !خدا وای؟ کنم چیکار؟ کنم چیکار. دهنم توی

. همن دنبال که نداشتم شک. کردمی پیدام اون، نشد ولی؛ کنم گور و گم جمعیت توی رو خودم کردممی سعی

 زیچی. شدممی ناامید داشتم کم کم. فهمیدنمی شدنمی رد کنارم از که مردمی حتی رو این. بود آشفته حالم

 !شدم بیچاره، نمونده

 ؟خانوم پریسا-

 کمی که سمتش رفتم سریع. بود سعید! شکرت خدایا. شدم رگ به رگ که صدا سمت کردم بلند رو سرم چنان

 :گفتم لرزون صدای با و بود جلوتر

 !کن کمکم...سعید اقا-

 :پرسید اخم با، بود گردش در امپریده رنگ صورت روی ایشقهوه چشمای. کرد نگاهم نگرانی با

 ؟شده چی؟ خوبه حالت! لرزیمی داری؟ پریده رنگت قدراین چرا-
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 :گفتم اشفتگی همون با

 .دنبالمه جااین تا پایین خیابون از. کنهمی تعقیبم داره یکی-

. برم بالشدن که گفت بهم کنه نگاه پشتم به کهاین بدون و کرد مکث کمی سعید. دادم اشاره پشتم به چشم با

 نتونستم. نبود، انداختم سمت اون به نگاهی اروم. کرد هدایت ماشینش سمت به رو من و خیابون روی رفت

. ردکمی نگاه رو پشت ایینه از اخم با سعید. دادممی تکون هم توی رو دستام ترس از و شدم سوار! ببینمش

 !کرد ظاهر جلوم رو نجات یفرشته این طوریچه خدا دونمنمی

 ؟ کردی پیدا طوریچه...رو من-

 :گفت و کشید خرماییش موهای به دستی سعید

 توی تیرف و نیستی خونه که گفت پیرزن یه، خونه دم رفتم وقتی، داد بهم رو تو آدرس. گرفت تماس باهام یاشا-

 توی میفتی راه طوریهمین چرا دختر اخه. دیدمت اتفاقی که جااون اومدمی داشتم. زدن قدم واسه الله خیابون

 ؟ طورهچه حالت حاال. نشده امن اوضاع هنوز! شدم نگرانت کلی، خواهرمی جای هم تو؟ خیابون

. گرفت اروم کلی دلم سعید حرف شنیدن از همین واسه؛ بود نداده من به رو برادر و خواهر داشتن شانس خدا

 :گفتم لبخند با.افتاد راه و کرد روشن رو ماشین

 !کردممی سکته داشتم. دیدمت وضعیت این توی که خوشحالم خیلی. باشن دنبالم کردمنمی فکر، خوبم من-

 .نهک اروم رو جو داشت سعی تبعش شوخ لحن با سعید. کردممی امنیت احساس و بود منظم قلبم ضربان حاال

 .نداری غم داری رو من تا؟ ها؟ ببرن و بندازن کیسه توی زرتی رو آبجیم ذارممی من مگه اخه! هه -

 .شد تراروم هم نفسام، شدم اروم واقعا. زدم لبخند

 ؟دنبالم فرستاده رو تو چرا یاشا-
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 ؟گشتهبرن عموت! جااون برگردی تونینمی دیگه وضع این با؟ نداری چیزی کسری و کم، مشکلی ببینم اومدم-

 :گفتم جدی و کردم نگاه شدنمی رد کنارم از سرعت به که هاییچراغ تیر به

 .محمدرضا پیش نمیرم من-

 :پرسید مهربونی با و شد متعجب

 ؟داره مشکلی؟ چرا-

 .کنم شروع جدید زندگی یه تونمنمی، نگیرم فرخ از رو پدرم انتقام وقتی تا؛ نه-

 :بفهمونه بهم ارامش با خواستمی

 موضوع نای با باید تو ولی؛ بیامرزدش خدا، متاسفم پدرت بابت من! نکن فکر فرخ به اصال...جان پریسا ببین-

 .هست پدرتم یخواسته این مطمئنم، بکن رو زندگیت. بیای کنار

! بردن و کندن رو زندگیم، گرفتن ازم پستی با رو حقم کردممی حس؟! بود پدرم من زندگی دونستمی چه سعید

 :گفتم داشتم سراغ خودم از که جدیتی تمام با. کنم پوشی چشم تونستمنمی

 سهم هی اگه! ناچیز چند هر؛ کنم کمکش خواممی. بکنه کارایی یه خوادمی یاشا دونممی. گرفتم رو تصمیمم من-

 !بسمه هم باشم داشته فرخ نابودی از کوچیکی

 :شد کالفه

 .نکن فکرشم دیگه، کنهمی چیکار و کجاست اون دونمنمی هم خودم من؟! کنی چیکار خوایمی اخه-

 :وگفتم بردم باال رو صدام کمی
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 فکرش از تونمنمی من؟! متحرک استخون دوتا این جز به مونده من از چی! گرفته ازم رو چیزم همه؛ تونمنمی-

 ودمخ نکنین کمکم شما اگه، کردم رو فکرام من. شه قصاص فرخ فقط بدم رو جونم حاضرم حتی؛ بیام بیرون

 .شممی کار به دست

 عقب نباید هست که هرچی؟ تنهایی کنم چیکار خواستممی اخه! آوردم کجا از رو اخر یجمله این دونمنمی

 .شد سکوت کمی! بکشم

 ...حاال، کنیممی فکری یه. باش اروم من عزیز باشه-

 :کرد نگاه صفحه به. شد حرفش یادامه مانع گوشیش صدای

 !خودشه، بیا-

 :داد جواب رو تلفن و کرد پارک خیابون کنار رو ماشین

، خوبه الشح! دقیقا اره؟! کنیمی فکری چه خودت، نیستم مطمئن. بود دنبالش یکی ولی؛ منه پیشه اره؟ یاشا الو-

 !جااون بره خوادنمی نه. بود ترسیده خیلی خدا بنده

 :گفت و کرد نگاهم سعید

 .عموت یخونه برو و نکن لج میگه-

 :گفتم تخسی با من

 .رمنمی...جااون... من-

 :گفت یاشا به هم سعید

 .رمنمی جااون من میگه-
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 :گفت و کرد نگام دوباره بعد

 !درگیرین حاالها حاال شما، برن حرف باهاش و بگیر رو گوشی بیا بابا ای...گهمی-

 :پیچید تلفن توی عصبیش صدای. گرفتم ازش رو گوشی

 ؟ایهصیغه چه دیگه رمنمی؟ گرفته بازیت پریسا-

 :گفتم خودش مثل ولی؛ بود شده تنگ براش دلم اخ

 !باشم اروم تونمنمی نبینم رو فرخ مرگ تا من؟ چی که جااون بفرستی رو من خوایمی-

 .شنیدممی رو پاهاش خش خش و باد صدای چون؛ بود باز یمحوطه یه توی انگار

 تو قتو اون، موندیم کارش توی هم خودمون ما! بودنش کشته بار صد حاال تا که بود راحتی کارِ فرخ کشتن اگه-

 .کن فراموش رو ماجرا این و محمدرضا پیش برو؟! وسط این کنی چیکار خوایمی

 :گفتم حال این با، بود کرده گیر سنگ قلوه یه گلوم توی انگار

 گرفتن واسه امید یه که اینه خاطر به نشدم دیونه حاال تا اگرم، بشم ماجرا بیخیال تونمنمی من؟ چیه دونیمی-

 هوگرن؛ سرپایی طوریاین کنیمی نابود رو فرخ روز یه دونیمی چون؛ همینه هم تو یقضیه. دارم پدرم انتقام

 جاشاین تا. ممنونم ازت دادی انجام برام که کارایی تمام بابت؛ مظفری یاشا! شدیمی داغون پیش وقت خیلی

 !خداحافظ، دادی انجام رو اتوظیفه تو، شمنمی مزاحمت دیگه! رفتی پیش قولت از بیشتر هم

 گامن سردرگمی با سعید. کنم گریه تونستم و شد جا جابه گلوم توی کمی سنگ حاال. کردم قطع رو تماس

 :گفت اروم کهاین تا، شدمی منصرف ولی؛ بده دلداریم و بگه چیزی یه خواستمی شهمه. کردمی

 .بگیرم ابمیوه یه برات میرم-
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 کدوم حاال! کردمی راحتم و کشیدمی زودتر رو لعنتی یماشه اون سجاد کاش ای. مغازه سمت رفت و شد پیاده

 نگیزشیا هاینصیحت اون به قدرچه! باشه سرم باالی شهمه تونهنمی طفلک هم یاشا؟ رفتممی باید قبرستونی

 گوشه یه و کارگری جا یه رفتممی وقتاون! بودم پسر یه، دختر جای کاش ای. داشتم نیاز دهیش روحیه و

 .شدمنمی دیگران اویزون و کپیدممی خیابون توی ایموشه

 زنگ گوشیش کنه باز رو ماشین در خواست کههمین. افتاد راه ماشین سمت به و اومد بیرون مغازه از سعید

 گذاشت رو نایلون و شد سوار حالیخوش با کرد قطع رو تماس وقتی. میزد حرف اروم. داد جواب و ایستاد، خورد

 :گفت من به رو کردو روشن رو ماشین. کردم نگاهش کنجکاوانه و متعجب. بغلم توی

 !خودشه یخونه احتماال. ادرس این به بریم که گفت، بود یاشا-

 :داد ادامه و خندید

 ؟سرگرد یه به داد لو رو جاش که اوردی پسر این سر به چی-

 استرس و خوشی از االن؟! یاشا یخونه بریم خوایممی یعنی؛ کردممی نگاهش مونگال عین من، خندید بازهم

 :پرسیدم اروم! شممی خفه

 ... یعنی-

 :گفت خباثت با

 !گرم دمت...افرین، زنانه سیاست گنمی این به! جلو اومدی قدم یه یعنی-

 اریک، کردم خداحافظی و تشکر یاشا از فقط من؟ بودم گفته چی من مگه! کنهمی تحسینم داره چرا نفهمیدم

 ...که نکردم
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 عیدس سرگرد. کردم فکر زندگیم جدید ادمای به. شدم خیره پنجره به و گذاشتم تنها خوشش عالم با رو سعید

 !ومخان مریم راستی؛ داشتن رو هوام پدرم از بعد که کسایی دلسوزترین، مظفری یاشا، خانوم مریم، سلطانی

 !شده نگرانم کلی االن طفلی؟ بزنم خانوم مریم به زنگ یه گوشیت با میشه سعید اقا-

 !حتما اره-

. کردم تشکر زحماتش از. دنبالم اومده و برادرمه سعید که گفتم بهش. بود شده نگرانم خدا بنده، زدم زنگ بهش

 خودش با رانندگی موقع سعید. کنه خیر به خدا! اوف. داره باهام رفتاری چه کهاین. بود یاشا روی تمرکزم حاال

 .کنمیم اعتماد یاشا و سعید به دارم که درسته کارم دونمنمی. انداختمی من به هم نگاهی نیم یه و زدمی لبخند

 مه دیگری، دونهمی خواهرش مثل رو من که کسی! سعیده این که زدم نحیب خودم به بعد ولی؛ ترسیدم کمی

 وکلت تو به، تویی چهارم نفر خدایا. نیست مشکلی پس؛ مواظبمه و بود نگرانم همیشه که کسی. یاشاست

 :گفتمی سعید که وقتایی خصوص به. نگفتم دروغ استرس از بود کرده عرق دست کف بگم اگه! کنممی

 !نمونده چیزی دیگه، رسیممی داریم، شدیم نزدیک-

 نیباغبو به چه رو یاشا ولی؛ قشنگه؟! دیگه کجاست جااین. کردممی نگاه درندشت و متروکه هایباغ خونه به

 ؟!اخه

 ادخو به یاشا اگه خدا به. کردم یخ بود اویزون دیوارش و در از انگور هایشاخه که باغ یه کنار ماشین توقف با

 و متمس برگشت سعید. ندارم رو سعید جلوی اونم دعوا کشش اصال. کنممی فرار بزنه داد سرم یا شه عصبانی

 ....که شو پیاده بگه خواست

 !اها؟ دختر شدی میت عین چرا؟ پریسا-

 :داد ادامه لبخند با
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 و بریم بیا....که نیست خر قدراماون دیگه ولی؛ عزرائیله عین یاشا کهاین با. پیشتم خودم، کوچیکه ابجی نترس-

 .نکن خودبی فکرای

، گرفت امخنده. در جون به افتاد و برداشت سنگ یه سعید. ایستادم سفید در جلوی و شدم پیاده اهلل بسم یه با

 .خندیدمی هم خودش حتی؛ لگد با، دست با، سنگ با. کنه کالفه رو یاشا خواستمی

 ؟آوردی سر مگه؟ خبرته چه-

 .ایستاد حرکت از متعجب سعید پیرمرد صدای با

 .ریم در بدو پریسا؟ اومدیم اشتباه نکنه! جبروت امامزاده یا-

 :گفتم خنده با

 ؟چی-

 !ریزنمی رو مونخون االن بیا-

 به زد زل بعد، من به نگاه یه اتیشی چشمای با. کرد باز رو در عصبانی پیرمرد یه و شد باز در گفت که رو همین

 رو دشخو کرد سعی سعید! خشم از بود شده زامبیا شبیه پیرمرد اون! بود شده ترک زهر خدا بنده سعید. سعید

 :گفت و بده نشون معقول

 ؟مظفری آقای منزل...ام-

 دز زل مشکوک هم سعید. کرد باز بیشتر رو در و رفت کنار داشتبرنمی سعید از چشم که طورهمون پیرمرد

 .تو رفتیم و برگردوند رو روش سعید اخرش. کردنمی نگاه رو هم داشتن تو رفتیم وقتی تا، بهش

 !شده بیدار گور از بابام بابایِ بابایِ کردم حس-
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 گها. بود خوفناک یسایه یه مثل چیهمه. بود تاریک هم هوا، رفتیم درختا بین از! بود اشوب دلم ولی؛ خندیدم

 اغب ته طبقه یک یخونه یه، درخت از پر؛ بود درندشتی جای عجب. شم داخل نداشت امکان نبود کنارم سعید

 .فهمیدم باغ انتهای کمرنگ نور از رو این. بود

 و ردممَ که حیف! وحشته یکلبه مثل؟ اخه چیه این! باشه مخوف روحیش قدراین ادم یه کردمنمی فکرشم اصال-

 .بکن رو کاراین من جای تو، بزنم جیغ زشته

 یه، خونه هب رسیدیم. شدم بهترم واقعا و نترسم و کنم راحتی احساس بیشتر من تا گفتمی رو اینا. خندیدم بلند

. من دبع سعید اول و کردیم باز رو در! ستطبقه یه که بود مشخص اما؛ بود بلند سقفش. طبقه یه و دراز یخونه

 :گفت بلند سعید

 ؟ خونه صاحب! یااهلل-

 !تو بیاین-

 چند که بزرگ سالن یه به رسیدیم و تو رفتیم بلند راهروی از! همیشگیش بم صدای، اومدمی ناکجا از یاشا صدای

 !دیدم حاال تا که بود ایخونه ترینعجیب. بود مونده باز دهنم. پذیرایی قسمت بری که خوردمی پله تا

 خرا در، معمولی شلوار، کوتاه استین تیشرت؛ راحتی و مرتب لباسای با. خودش بعدشم، اومد قدماش صدای

 هک وقتی پیش دوماه به نسبت که موهایی، شده اصالح صورت. خوند چشماش از شدنمی چیز هیچ که ایچهره

 .درهم معمول طبق هااخم ولی؛ بود شده بلندتر دیدمش بار اولین

 !دیگه تو بیاین؟ زده تونخشک چرا-

 منم و مبل سمت رفت سعید. یاشا به من، خونه به اون البته؛ زده خشکش من مثل هم سعید فهمیدم تازه

 :گفت پوزخند با سعید. طورهمین
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 !دادی لو یهو؟ شد چی، کردم پیدا رو جات اخرش! مظفری دادی وا زود قدرچه-

 خالکوبی همون باز. انگار کردمی اماده شربت داشت، ما به پشتش و بود مشخص کمر تا. بود اشپزخونه تو

 :گفت یاشا. بود مشخص ازش سانت سه دو فقط که نامعلوم

 ! نشسته کنارت که خانومیه لجبازی لطف به شهمه-

 ما سمت به رو سرش. بزنه غر سرم باز ذاشتمنمی ولی؛ اومدمی خوشم ازش خیلی کهاین با، گرفتم جبهه

! ستدوستانه شروع یه حرفش این یعنی لبخندش! رفتم وا دیدم خودم روی رو گرمش لبخند وقتی، چرخوند

 ستد توی و سینی دستش یه توی! این یعنی غلط قضاوت، بهش بپرم بود نزدیک! سرم تو خاک، شد گرمم

 .کردم تشکر ازش آروم. نشست ما روی به رو خودشم، میز روی گذاشت و اومد. شیرینی سری یه اشدیگه

 !مرسی-

 :گفت سعید

 !باغی همچین یه توی اونم. بودم غرق شپش تو حاال تا بودم تو جای اگه من، کردی مزده خجالت-

 .نیستی من جای شکر رو خدا -

 :پرسید آروم و کرد نگاهم یاشا

 ؟طورهچه حالت-

 !نکردم سالمشم حتی؛ سرم تو خاک

 .ممنون خوبم-

 :داد ادامه؟! کرده قبول یعنی؟ اومد کنار راحت قدراین طور چه
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 ؟شناختیمی رو بود کرده دنبالت امروز که کسی-

 .بودمش ندیده حاال تا؛ نه-

 :وگفت شد جدی سعید

 !بود کلفتا گردن این از، دیدمش لحظه یه-

 :گفت و داد سعید به رو نگاهش یاشا

 ....خوادمی دیده که ضرری جای به حتما، چکهنمی دستش از هم اب قطره یه اون! فرخه کارِ ندارم شک-

 خوانمی رو من! شکر رو کرمت خدا اخه، فهمیدم رو حرفش معنی. انداخت من به نگاهی و شد قفل بهم اخماش

 .افتاد فشارم کردم حس؟! اخه چیکار

. وردمخ و برداشتم ابمیوه لیوان یه. بودن زده زل میز به اخم با و بودن غرق فکرشون توی هرکدوم یاشا و سعید

 یزم روی تقریبا. گذاشتم میز روی رو لیوان! داشت دلپذیری و خنک طعم چه. پیچید دهنم تو بیدمشک عطر

 :گفت سعید. بیرون شدن پرت افکار از دو هر که کوبیدم

 !خونه اون برگرده تونهنمی هم پریسا؟ کنی چیکار خوایمی حاال خب-

 !درسته-

 :گفت و کرد نگاهم

 !نگفتی من به رو این تو که برنگشته هم عموت شدم گیر پِی خودم که طوراین-

 :گفتم سریع

 .نداشتم خبر هم من چون-
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 :گفت کردو نگام کنجکاوانه کمی یاشا

 ؟بمونی جااین بگم اگه نداری مشکلی، خب خیل-

 توی، برم که نداشتم جایی! کرد هنگ بد چه من ذهن و زد رو حرف این راحت چه؟ یاشا یخونه؟ جااین؟ چی

 :دادم جواب پس؛ بودم ندیده هم تردرست مرد دوتا این از عمرم

 .نباشم مزاحم اگه-

 !نیستی-

 :گفت سعید. شد قرص دلم که زد کمرنگی لبخند

 !تو به سپرممی رو کوچیکه ابجی پس؛ خب خیل-

 :گفت مهربونی با من سمت برگشت

 !مشرمنده، مادرم یخونه بردمتمی حتما نبودن خونه سجاد و سهند اگه-

 :گفتم لبخند با

 ؟!حرفیه چه این، دادم زحمت کلی جاشماین تا-

 :گفت هردومون به رو و زد لبخندی سعید

 با دبای االن! برم دیگه من...خب. بذارین درجریان رو من و برسین توافق به قضیه همون به راجع زودتر هم شما-

 !خداحافظ، دوباره روشم به رو جدم

 عیدس. کردم نگاه اطراف به تازه. رفت بعدش و کرد صحبت کمی در دم سعید با یاشا. کردم خداحافظی سعید از

 ....و بود شده پرت خونه وراون و وراین لباس دست چند؟! مرتب گفتمی اوضاع این به
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 !خوردم جا واقعا، بود حک روشون العباس ابوالفضل اسم که تابلوهایی

 !ستریخته بهم خیلی، دونممی-

 :گفتم تابلو ایخنده با. نکردم عادت ناگهانیش اومدن به وقتهیچ، صداش سمت برگشتم

 !غریبه عجیب بیشتر، نیست ریخته بهم هم قدرااون نه-

 .کرد تایید سر با

 .بیا دنبالم! تو اتاق میشه اونم که داره اتاق یه فقط که بزرگ یخونه یه، داری حق-

 رویراه وارد. دونمنمی رو یکی اون، بیرون به اشیکی که داشت باریک راهروی دوتا. رفتم دنبالش کنجکاوی با

 . کرد باز رو در و جلو رفت، بود انتهاش در یه. شدیم دومی

 سبتان یپنجره یه. بود شده موکت کامال کفِش و داشت کمد و میز یه و انتهاش تخت یه که اتاقی. بود اتاق یه

 !بود ایپسرونه و ساده اتاق. بود رفته کنار رنگش سفید هایپرده که بزرگ

 .کردمی مخوفش حسابی که بود درختا یسایه پرده پشت

 !بگو بهم تعارفبی داشتی الزم هم هرچیزی، کنی عادت بهش موقتا کن سعی. نیست دنجی خیلی جای -

 :فتمگ قدردانی با و کردم نگاه زمرداش به؟! بمونم تنها مرد یه یخونه تو کردم قبول که منم این، نمیشه باورم

 ؟خوابیمی کجا خودت فقط؛ خوبه چی همه، ممنونم ازت-

 :گفت پوشوندمی رو پنجره و انداختمی رو پرده که حالی در. رفت پنجره سمت به

 .بنداز شبا هم رو پرده این، سالنه توی همیشگیم جای-

 .کردم نگاه دستش به. کرد دراز رو دستش و جلوتر اومد بعد
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 !باشه راحت چی همه بابت خیالت، اتاق کلید تنها هم این-

 .گرفتم ازش

 .مطمئنم که رو این، امنه جااین که کنی اثبات بهم نیست نیازی! یاشا دارم اعتماد بهت من-

 .انداختم پایین کمی رو سرم، زد لبخند

 .کنم تشکر ازت طوریچه دونمنمی-

 .دادم انجام رو اموظیفه من پس؛ دونیمی اعتماد قابل دوست یه مثل رو من گفتی تو! نیست الزم تشکر -

 .دادم تکون رو سرم قدردانی با

 .کنممی خبرت هم شام واسه؛ شمنمی استراحتت مزاحم دیگه خب-

 !ممنون، باشه-

، بود نمت، بود رونم کنار تا که داراستین بلیز یه شکر خدارو. اوردم در رو مانتوم. بستم رو در. رفت بیرون اتاق از

 مومح خانوم مریم یخونه ظهر شکر رو خدا و داشتم رو همین فقط فعال. بودش دیده تنم تو قبال یاشا که چیزی

 .شدم ولو تخت روی! هوف، بود تازه لباسام و بودم رفته

 شونبرنامه توی نقشی چه من کهاین و فرخ به راجع. بردمی خوابم راحت پس؛ بود خوب و معتدل خونه هوای

 کشیدم دراز تخت روی راحت! نمونده تنم توی جونی که داشتم استرس بس از امروز. پرسممی ازش فردا دارم

 .رفتم خواب به و

*** 

 «یاشا»



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر pari3017  | عقرب و پروانه  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 252 

 .بودم فکر توی

 !کباب، اقا فهمیدم-

 .کردم نگاه کمال مش به

 .ـوسه بـمی رو خودت دست پس؛ خوبه اره-

 :گفت خنده با

 .بخورین باهاش هم رو انگشتاتون که کنم درست کبابی یه! چشم به ای-

 !نداشت حرف کباباش، بودم مطمئن

 !تو بیا پس؛ باشه-

 یه توی و برداشتم رو مرغ از تیکه چند. شد مرغا کردن دارمزه مشغول و نشست. یخچال سمت رفت، تو بردمش

 .ریختم ظرف

 ؟ ساده یا کنم زعفرونی اقا -

 .زعفرونی-

 ته از سوت صدای شنیدن با. زدم سوت تا دو و گرفتم فاصله کمی، زمین روی گذاشتم رو ظرف و حیاط توی رفتم

 ایهوهق سگ دوتا. نپیچن پام و پر به تا کنار کشیدم پس؛ نمیاد خوشم زیاد جماعت حیوون از. سمتم اومدن باغ

 .کننمی پارس زنهمی پر باغ تو پشه یه تا که ماده و نر
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 که مشد کالفه قدراین. افتادم تلفن پشت حرفاش یاد. کردم نگاه بود پریسا اتاق که جایی، خونه انتهای به

 ریعس بود بلد زدن حرف دلم اگه! کارم پِی برم و بذارمش طوریهمین تونستمنمی. دادم لو سعید واسه رو ادرسم

 !خودمه دست اختیارش شکر رو خدا. اومده خوشش دختر این از که دادمی لو

 یه، یستن وظیفه یه دیگه این. کنم مراقبت ازش خودم خواممی فعال. شد سیخ تنم به مو دنبالشن شنیدم وقتی

 !منه طرف از خواسته

 رو مالک مش پس؛ کنم بیدارش بود بهتر. کرد ردیف رو اتیش و منقل کمال مش. بود نیم و هشت نزدیک ساعت

 با. نهکمی جمع رو من یشده ولو لباسای داره من به پشت پریسا دیدم. خونه توی رفتم و گذاشتم تنها مرغا با

 !کمبود یک مثل؛ شد خالی دلم ته چیزی صحنه این دیدن

 .شدم مسلط خودم به و دادم قورت رو دهنم اب

 .نکن خسته رو خودت-

 .سمتم برگشت خورده جا همیشه مثل

 .بکشم جااین به دستی یه گفتم، بیکارم کهمن؟ خستگی چه! بابا نه...ام-

 سالن وسط دیدم. گذاشتم کمد توی و گرفتم دستش از رو لباسا و رفتم. زدم لبخند خانومانش رفتار همه این از

 .کرد نگاهم، پیشش رفتم. معذبه جورایی یه و ایستاده

 :گفتم اخم با و ایستادم جلوش سینه به دست

 نوازی مهمون از من! بدون خودت یخونه مثل جارواین و بذار کنار رو وایستی در رو و خجالت و تعارف لطفا-

 ؟باشه، شی هالک تشنگی و گشنگی از ممکنه وگرنه؛ باش راحت خودت پس؛ دونمنمی چیزی

 :گفت اشپزخونه سمت رفتمی که درحالی و کرد نگاهم کج خوشگلش ابی چشای با
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 !اخمو جناب باشه -

 :گفتم و کردم نگاه ناگهانیش تغییر به خنده با. ساز چای سمت رفت که کردم نگاهش پشت از

 .پریسا کن تاش سه-

 .باشه-

*** 

 تا کمال مش. حیاط تو رفتیم باهام و برداشتم رو سینی. پریسا به بعد و کردم نگاه سینی توی کمرنگ چای به

 گرچه ؛بودن کرده قضاوت بد پیرمرد این به راجع سعید با ظاهرا. کرد سالم پریسا اول و شد بلند دید رو پریسا

 و دور مدام، نشست انداز زیر روی. شکستممی رو سعید گردن زدن در طرز اون با بودم کمال مش جای من اگه

 :گفت کمال مش. میزد دید رو ورش

 .خوریممی چایی بار یه ماهی حوصلگیبی از اقا و من. دخترم نکنه درد دستت -

 :گفتم سریع

 .کشهمی رو زحمتش کمال مش هم باریک اون که-

 .خندید ریز پریسا

 !جان نوش، کنممی خواهش-

 .بود شده خیره استکان به! بود دیدنی چایی خوردن موقع کمال مش یقیافه

 ؟نیست کمرنگ یکم، دخترم نباشه جسارته-

 :گفت آمیزینصیحت حالت با پریسا. کشیدم سر رو چایی نباشه مشخص امخنده کهاین برای
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 !میاره بار مریضی کلی. داره ضرر پررنگ چایی، کمال مش نه-

 کنم شونرد تا پاشدم نترسه پریسا اینکه واسه، شد پیدا سگا یکله و سر موقع همین. شد قانع کمال مش انگار

 ... که

 .خوشگلن چه؟ دارین سگ جااین شما! اخی-

 :گفت هابچه مثل پریسا؟! خوشگله کجاشون پشمالو دوتا این بودم مونده

 .ترنزدیک بیان بگو...یاشا-

 .بود گرفته امخنده

 .ترعقب برن گفتممی که فهمیدنمی رو من زبون اگه اینا-

 :گفت خنده با پریسا

 .تونستمنمی بابا خاطر به...که باشم داشته گربه و سگ داشتم دوست همیشه! جلوتر بیان کن کاری یه من جون-

 رفتمگ گوشت تیکه چند. میشه زده ذوق قدراین سگا این دیدن با دونستمنمی. اومد پایین صداش لحن کمی

 .سمتش

 .جلو بیارشون خودت بیا -

 نم و کردمی نگاشون لذت با! جلو اومدن اوناهم، شونسمت کرد پرت ما به نزدیک کمی و گرفت حالیخوش با

 غش شونواسه وراین از اینم کردنمی لوس پریسا واسه رو خودشون دوتا اون. کردممی نگاه اون به مخفیانه

 .کردمی
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 من و زدمی دست سگا به پریسا که وقتایی تا بگیر کمال مش یخوشمزه کباب خوردن از. بود خوبی خیلی شب

 .شدممی مانعش

 احساسات با اما؛ شدممی خودم به خیرش هاینگاه متوجه گاهی از هر و دادم نشونش رو باغ هایراه تمام

 عراج دیگه که بود این جالب. نکنم گیر غافل رو هاشنگاه کردم سعی کردممی حس جدیدا خودم در که عجیبی

 .شده فراموشش البد که کردمی راحت حدی تا رو من خیال این. پرسیدنمی فرخ به

 ایچشم که درحالی. کشید ایخمیازه کمال مش. نشستیم خونه یپله روی و کردیم جمع رو کباب بساط تمام

 :گفت مالیدمی رو پیرش

 ...نیست امری اگه، باشم پا سر دیگه یدقیقه چند ذارهنمی خواب این، گذشت خوش خیلی اقا-

 !بری تونیمی، نکنه درد دستت-

 :کرد تشکر ازش هم پریسا

 .مرسی، بود خوشمزه خیلی-

 :داد جواب لبخند با

 .خیر به شبتون اجازه با پس؟ زحمتی چه! تونجان نوش -

 .خیر به شب-

 .بخیر شب-

 نگاه ور آسمون و بود نشسته من از باالتر دوپله پریسا. بود باغ اوایل که متریش یک و چهل یخونه سمت رفت

 .کردمی
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 .بود خوبی شب خیلی-

 .نگیریم درمونبی درد و شپش فردا تا اگه، اره-

 :گفت اعتراض و خنده با

 !تو نه زد دست سگا به که بودم من این هم شتازه..که شستم رو دستام من-

 !مسریه، گیرممی منم بگیری تو اگه خب-

 .من به زده زل موشکافانه دیدم. ببینم رو شچهره تا عقب برگردوندم رو سرم. کرد سکوت ایلحظه

 ؟بگم چیزی یه....یاشا-

 .بگو اره-

 ؟ کجام توننقشه توی من، بحثا این از گذشته-

 .سمتش چرخیدم کامل. نفهمیدم رو منظورش

 .شمنمی متوجه-

 .شد مضطرب صورتش کمی

 ؟ کجاست جام دقیقا من! دیگه فرخ دستگیری ینقشه این توی-

 .شده خیالشبی کردم فکر! هوف

 !کجا هیچ-

 :دادم ادامه که شد متعجب صورتش
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 .تو بریم بهتره، وقته دیر دیگه خب-

 .اومد دنبالم، شدم رد کنارش از و پاشدم

 ...جااین بیام گفتی خودت؟  بودی نکرده قبول تو مگه-

 :حرفش وسط پریدم

 ...که دارم اشواسه فکرایی یه البته؛ تعقیبی تحت چون جااین بیای گفتم-

 .کن سرد اب سمت رفتم و برداشتم و لیوان اشپزخونه توی رفتم

 !باشه که هرچی، کردم قبول رو عاقبتم من! یاشا کنیمی درک کردم فکر. باشم نقشه این توی خواممی من ولی-

 ؟نیست بردار دست چرا دختر این. رفت پایین گلوم از زهر مثل اب

 ...بش کشته جریان این توی هم اگر. کردم فکر خطرش به حتی من-

 در رهکو از نباید. کرد سکوت خفه جیغ یه با هم پریسا. شد تکه هزار و خورد که کابینت روی کوبیدم رو لیوان

 ممکن بود خودم یخونه غیر هرجایی اگه. شدم خیره جلوم دیوار به و داشتم نگه حالت اون توی رو دستم! برم

 :گفت لرزونی صدای با. باشم اروم باید منه مهمونِ وقتی تا ولی؛ بکشم عربده سرش بود

 !میاد خون داره....دستت...یاشا-

! دبو خونی اره. کردم نگاه دستم به. بیاد بدم خودم از هزارم بار برای شد باعث ترس و شوک از لرزونش صدای

 .بزنمش ترسیدمی انگار! اروم خیلی، سمتم اومد. برداشتم هاشیشه روی از رو دستم

 .کنم پانسمانش برات بذار...بذار-
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 از تیکه هی. لرزونش یچونه به هم بعد، کردم نگاه کشیدمی بیرون دستم مچ از که ایشیشه هایتکه به موچین با

 من ستاید پیش انگشتاش. شدمی بیشتر بغضش میاورد در که ایشیشه هرتکه با. بود شده خونی کمی شالش

 :پرسید اروم. کردمی ایجاد رو پلیدانه و عجیب کشش یه وجودم توی ظرافت این! بودن کوچیک قدرچه

 ؟ ابوالفضله حضرت عکسای از پر تخونه توی چرا-

 بیعجی انرژی چه، کردم نگاه دستبی نورانی مرد یه تابلوی به. خوردم جا کمی ناگهانیش و مقدمهبی سوال از

 .ودب ناگفتنی اینا ولی؛ آرامش یه حال عین در و ایثار، جوانمردی حس، کردمی القا بهم رو نابی حس چه! داشت

 .بودم گفتنمی مرد این به راجع که ماجراهایی و عکس عاشق بچگی از که دونممی فقط؛ دونمنمی-

 .نگفت چیزی پریسا

 یه امبر مرد این! ستالوده خون به دستش که یکی! عصیانگرم که منی واسه؛ شجاعته و استقامت نماد برام-

 رنج عنیی میگم خودم با رسممی تهش به رنج و درد از که وقتایی، بینممی آسیب که وقتایی. ارامشه یگنجینه

 ینا اما؛ امپاکی ایمان و دین با خیلی آدم بگم خوامنمی! بوده نه شهمه جوابم االن تا؟! مرده اون از بیشتر من

 !همین، ستاسطوره یه برام مرد

 .بود شده تموم دستم پانسمان. کنهمی مقاومت داره خیلی معلومه. بود خیس پلکش

 .خیر به شب. خواممی معذرت دستت بابت-

 مذهن تو رو فردا ینقشه کمی. کشیدم دراز کاناپه روی و کردم خاموش رو برق. اتاق سمت رفت و گفت رو همین

 ...جمشید. کردم مرور

 .بزنم تونممی که حدسی اولین

*** 
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 «راوی»

 چیلی و چرب یپاچه کله دست یک خوردن از بعد سحر یکله کهاین. دانستمی خوب را جمشید هایعادت

 کی، پوشید را اشمشکی دارکاله تیشرت. رودمی کجا به و آیدمی کجا از دانستمی. کندمی برقرار را باشگاه

 سمت به امد بیرون خانه از و برداشت را اشکوله اهسته. بود میش و گرگ هوا. کرد پا به هم را مشکی کن گرم

 تمام در .نکرد تعجب دیدنش با. بود حیاط ابپاشی مشغول بود خیز سحر همیشه که کمال مش. رفت باغ ابتدای

 :گفت و ایستاد مقابلش یاشا. داشت عادت یاشا امدهای و رفت به هاسال این

 .بره بیرون خونه از نذار. باش پریسا مراقب. برنگردم ظهر تا ممکنه و بیرون میرم من، کمال مش-

 .دخترمه جای اونم، راحت خیالتون چشم-

 .فعال، خودت دست سپردمش-

 !همراهت به خدا-

. رفت مقصدش سمت به و برد بیرون حیاط از را او و کرد روشن را صدایش و سر کم و نفس تازه ماشین

 آن در قدیم هایالوات و الت که هاییکوچه. بود رفته فرو امیز وهم سکوت در زمان این تا شهر قدیمی هایکوچه

 .کردندمی حکمرانی

 اشدیده اموزش پسر کنار در مسن نسبتا مردی، جمشید. شکستمی را کوچه سکوت نفر دو پای صدای تنها

 که پوش سیاه مردی دیدن با. رفتندمی پزی کله سمت به هم به شبیه شلوارهای و کت آن با زنان قدم، تیمور

 .ایستادند بود کرده سد را مسیرشان

 و دک با دجمشی. کردمی ترپنهان را او تیشرتش کاله و بود پوشیده مرد صورت. داشتند فاصله متری سه دو هم با

 .کرد نگاهش چشم یگوشه از پُزش
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 جمشید. خورد کفشش نوک به که کرد پرت جمشید پای سمت به ارام را کوچکی سنگ تکه سیاهپوش مرد

 اهراظ. کند تعقیبش که داد اشاره پسرش به. بود کوچه از خروج حال در که کرد مرد به سپس و سنگ به نگاهی

 .کردندمی حرکت فاصله متر چندین با مرد ان سر پشت! داشت بسیاری هایحرف سنگ تکه این

. ویدند دنبالش کنجکاوی با هم دو آن. پیچید ایکوچه سمت به دو حالت با و ترسریع و کرد پشت به نگاهی مرد

 زدن نفس نفس حال در دیگر! نکند جسارتی چنین دیگر تا بشکند را گردنش خورد قسم دل در جمشید پسر

 . رفتند و رفتند...بودند

 پشت .بودند کوتاه دیوارهایی تنها! بشری هیچ نه و بود اطرافش ایخانه نه که رسیدند بستی بن به سرانجام

 .بود خالی زمین هم دیوار

 به نزمی روی شخصی پریدن صدای با. بکشد عربده حرص از بود نزدیک تیمور. کردند نگاه دیوار به تعجب با

 تاکنون کسی. اورد در را کتش و سایید هم روی را دندانش تیمور! پوش سیاه مرد همان، چرخاندن سر پشت

 .کیست نقاب این پشت فهمیدمی باید! دهد بازی گونهاین را هاآن بود نکرده جرئت

 ابتدا ود هر. ایستاد عقب فخر با داشت ایمان پسرش توانایی به که جمشید. برداشت قدم سمتش به هم یاشا

 هم هیکل لحاظ از هردو! شد اغاز تیمور یرفته خطا مشت با مبارزه و شدند ور حمله هم سمت به سپس و ارام

 .شد خیره دیدمی که اشنایی نبرد هایصحنه به جمشید. بودند هم ارز

! سبُک حرکات، کردمی نبرد رقیبانش با دیگران هایاموخته با متفاوت که کسی. بود دیده نفر یک از که حرکتی

 هب پا جفت با سرانجام و کرد پرت دیوار سمت به را تیمور هیکل و گرفت را پایش، تیمور پای جواب در یاشا

 .شود فشرده دیوار به بیشتر شد باعث که زد ضربه بود چسبیده دیوار به که تیمور یسینه

 که دیمر آن، تیمور کنار یاشا. بود خوشایندش نا حال از نشان سفیدش پیراهن روی خون. افتاد زمین به زانو با

 .ایستاد کردمی کبودشان و سیاه روز هر و کردمی مردانگی هایشضعیفه سر بر
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 و شد رها شدت با پایش که کرد رها ناگهانی و گرفت دست با را خود پای مچ. گرفت هدف را تیمور گردن

 !جمشید یخیره نگاه و ماند او اکنون و شد ولو زمین بر بیهوش تیمور.  کوبید سرش به را کاری یضربه

 .کردمی اذیتش کمی ساعدش روی بر تیمور پای یضربه

 جفت یک، بود اشنا خیلی برایش بود ناپنهان عضو تنها که سبز چشمان این. برداشت قدم جمشید سمت به

 آن به نگاهش که طورهمان جمشید، رفت جلوتر. بود کرده خونریزی دوباره دستش زخم احتماال! وحشی چشم

 :گفت بود زمردین هایتیله

 ؟ نمیدی نشون رو اتچراچهره! آشنایی-

 !خیره طورهمان؛ ایستاد مقابلش

 !وقتش به بینیمی-

 پشتش قبل از که جیبی چاقوی. بود زده مرگ حد تا را دوستش حریف که مردی همان، بودش شناخته او ولی

 را این شایا! زد ضربه بود ایستاده ثابت اکنون تا که یاشا یسینه سمت به و فشرد دستش در را بود کرده قایم

 هلش تپش دیوار به و گرفت را گلویش دیگر دست با گرفت را جمشید مچ دست یک با، بود کرده پیشبینی هم

 :گفت خونسردی با، داد

 .کنممی موکول بعد به رو کشتنت پس؛ دارم احتیاج مغزته توی که اطالعاتی به فعال-

 وانت گذشته مثل که بود ان از حاکی اششده قلنبه شکم. بود شده سرخ اکسیژن کمبود از چشمانش جمشید

 !هاچشم آن به شد خیره فقط پس؛ شده پیر که کرد قبول و ندارد را مقاومت
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 را جمشید چاقوی. شد بیهوش هم او که زد سرش پشت به ایضربه و برداشت جمشید گلوی از را دستش

 و داختان خالی زمین در کوتاه دیوار از و زد شانه بر را تیمور هیکل. گذاشت تیشرتش جیب در و کرد تا، برداشت

 .بود کرده پارک کناردیوار و خالی زمین همان در را ماشینش طورهمان، هم را جمشید سپس

 پشت قبل از را ماشین. انداخت ماشین پشت هاراان و رفت دیوار طرف ان به و کشید باال دیوار از هم خودش

 .بود کرده پارک کوتاه نسبتا دیوار این

 کنار ار سیاهش دستکش الی کمی! بود دلپذیر چه که اخ. مکید را تازه هوای پوستش و کشید بیرون را ماسکش

 !بود خونی، بود زده حدس درست. زد

 .اورد در تن از را تیشرتش. برد شهر خارج در متروکه ایسوله سمت به را ماشین و شد سوار و کشید پوفی

 .کنند بازی هم با حسابی بود قرار چون؛ بود کافی اوضاع این در پوشش برای مشکی رکابی همان

*** 

 .کرد باز را اشخورده چروک پلک

 پا و ستد. کرد نگاه خود به. شود بلند نتوانست اما؛ خورد تکان بار چند، دید خود به پشت را سیاه رکابی با مردی

 .خورد تکان بیشتر، بود صندلی روی بسته

 ...میشه الزمت! بعدا واسه بذار رو انرژیت، نزن زور. نمیای بر هم طناب متر یه پس از حتی! شدی پیر-

 جمشید !است صالح او، شد تبدیل یقین به شکش گردن به نزدیک عقرب دم ان دیدن با، کرد نگاه مرد پشت به

 :نالید اشخسته صدای با

 ؟ لح...صا-

 .برگرداند پوزخند با را سرش یاشا
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 !صالح؛ اره-

 .کرد نگاه اطرافش به جمشید! تمام و زد را گره، شد مشغول دستش پانسمان به دوباره و

 ؟ کردی چیکارش؟ مور...تی-

*** 

 «یاشا»

 :گفتم خیالبی

 .توئه دست موندنش زنده االنم. نبود میزون حالش انگار اما؛ باشیم جمع دورهم بیارمش خواستم! هیچی-

 رو پسراشون و دوننمی ننگ یمایه رو دختراشون که متعصب مردای از خیلی مثل؛ داشت دوست رو پسرش

 تیمور ور جاش بود قرار، بود تیمور اونم که داشت پسر یه و ضعیفه خودش قول به یا دختر تا سه جمشید! ساالر

 .بگیره

 .... ز حروم خوایمی جونم از چی-

 ور فکش خشم با! نبودم اده*زحروم، بودم که هرچی. موند ناگفته فحشش کوبیدم دهنش توی که مشتی با

 :غریدم و خودم سمت گرفتم

 !کنممی چالت زنده زنده جاهمین، بشنوم وامونده اون از ناسزا دیگه بار یه-

 یجلو گرفتم رو بودم گرفته ازش دزدکی که رو پریسا عکس. گوشی سمت رفتم و کردم ول محکم رو شچونه

 .ادد نشون تفاوتیبی خودش از دوباره بعد و شد عجیب کمی نگاهش رنگ. کرد نگاهش میلیبی با! چشمش

 !شناسمنمی-
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 .انداختم پشتم میز روی رو گوشی

 !بزن حرف-

 .شناسمنمی...که گفتم-

، شتمگذا جمشید کنار صندلی روی و برداشتم چرم کیف یه میز روی از و کشیدم موهام به دستی خونسردی با

 .شد تا چهار چشماش کردم بازش کههمین

 از رو انگشت استخوان شکستن مخصوص انبرک! خالص، میرهمی یا میگه یا. نداشتم جدل و بحث حوصله

. بود یطبیع کنم فکر! اومدنمی رحم به شواسه دلم اصال. زدم دور ارامش با رو صندلیش و کشیدم بیرون کاورش

 رو خودش سکوت و حق و رسم و اسم با بعد و کرده اوز*تج دخترا به بار سه که شرفیبی یه واسه دلش کی آخه

 ؟سوزهمی، کرده تبرئه

 رو سرم، شد کوتاه نفساش. دادم فشار کمی و گذاشتم انبرک توی رو انگشتش ترینمهم یعنی شصت انگشت

 :کردم زمزمه آروم. چسبوندم گوشش به

 ؟میدونی چی عکس این از...پرسممی بازم-

 :گفت نفرت با

 ؟!فهمینمی چرا، شناسمشنمی من-

 کمی، کشیدمی عربده درد از. رفت هوا دادش که فشردم رو انبرک رحمیبی با و انداختم باال رو ابروم تار یه

 :گفتم گوشش الی کنار و کردم نوازش رو سرش

 !پر اونم وگرنه؛ بدی نجات رو بعدیت انگشت تونیمی بدی جواب اگه! اروم....هیس-

 .گذاشتم اشاشاره انگشت روی رو خونی انبرک



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر pari3017  | عقرب و پروانه  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 266 

 ؟شناسیمی رو دختر این، پرسممی دیگه بار یه-

 زا چون؛ داره جریان این با ارتباطی یه حداقل یا دونهمی بودم مطمئن. نگفتن و گفتن بین لرزیدمی فکش

 .اومد خودش به که فشردم رو انبرک دیگه کمی. بود شده درگیر ذهنش با. بودم اطالع با شونگروه یسابقه

 هک کردم پخش شهر اطراف رو نفر چند منم. ببرم براش و کنم پیدا رو دختره خواست ازم فرخ! باشه...میگم-

 .کنن پیداش

 ؟چرا-

 :گفت ناچاری با

 .بپرسم نداشتم جرئت! دونمنمی موال به، دونمنمی-

 بهش ارامبخش یه و کردم پانسمان رو انگشتش. داشت خونریزی. لرزیدمی، کردم جدا دستش از رو انبرک

 .خوابید گرفت طوریهمون که کردم تزریق

 .زدم زنگ سعید به و برداشتم رو گوشی! داشتم احتیاج بهش فعال، بمیره خواستمنمی

*** 

 «پریسا»

 هابوته به داشت راحت خیال با که کردم نگاه کمال مش به. نبود یاشا از خبری هیچ و بود عصر شش ساعت

 ذهنم به که چیزی با! وقت همه این اونم؟ داره چیکار اون مثل ادمی یه اخه. زدمی شور دلم من ولی؛ رسیدمی

 کردم یخ رسید

 !«قتل»
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 ،شدمی تکرار ذهنم تو قتل مدام ولی؛ دادم ادامه عصبیم هایزدن قدم به و دادم تکون بار چند رو سرم سریع

 :گفت ذهنم توی چیزی یه. کنم قضاوت بد بهش راجع نباید

 ؟ ازش ترسینمی؟ اشخونه اومدی و کردی اعتماد قاتل یه به طورچه-

 !شد تکرار دوباره، بستم کالفگی با رو چشمام

 ؟!قاتل یه از ترسینمی-

 :گفتم کالفگی با

 ؟!اصال چه تو به، نه-

 :گفت تعجب با کمال مش! شد سکوت جا همه

 ؟!دخترم گفتی چیزی-

 :گفتم شرمندگی و خجالت با

 .نبودم شما با! معذرت، نه نه-

 رو ماشین یه توقف صدای که خونه برگردم خواستم و راه اون به زدم رو خودم. شدم خل من کرد فکر خدا بنده

 ور خدا. کرد بازش در سمت رفت بود مونده فرز خوب که بدنی با کمال مش. شدم خیره در به. شنیدم در پشت

 .شد وارد سوار موتور یه هم سرش پشت، بود یاشا ماشین شکر

 !سعیده که این، برداشت رو کالهش سوار موتور. کردم شوننگاه دور همون از و جلوتر اوردم رو شالم

 هم جیک تو جیک خونه سمت اومدنمی که طورهمون؟! دارم استرس من قدراین چرا. کردم ول راحت رو نفسم

 .بودم زده زل یاشا وضع سرو به و بود شده چپ چشمام ز*هی ادمای عین منم، کردنمی صحبت داشتن
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 یه چون؛ ودب تنش رکابی یه انگار. بود گرفته فاصله هاششونه از کمی و بود باز زیپش که مشکی سویشرت یه

 .چرخوندم اطراف به رو چشمام و کشیدم عمیق نفس یه. بود معلوم شسینه یقفسه با اششونه از قسمت

 :کردم سالم شدن نزدیک کههمین

 . سالم-

 :داد رو جوابم انرژی پر همیشه مثل سعید

 ؟طورهچه حالت، کوچیکه ابجی سالم! به-

 .کنهمی کیف صمیمیت این و خوب اخالق این واسه آدم اصال

 .ممنون خوبم من-

 :داد رو سالمم جواب هم یاشا

 .سالم-

 :گفتم بهش لبخند با

 !کشید طول کارت قدرچه-

 .دزدیدمی چشم ازم، شد عجیب کمی نگاهش

 .خونه توی موندی تنها که ببخش، اره-

 :حرفم از شد ناراحت شاید کردم فکر

 !اصال نه نه-

 :گفت و انداخت یاشا و من به نگاه یه سعید
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 .دستتون روی بیفتم که االناس، مخسته خیلی که تو بریم دیگه خب-

 :پرسید و کرد من متمایل رو سرش کمی، بود کناریم مبل روی هم سعید. بودم نشسته ساکت مبل روی

 ؟ شد راضی؟ شد چی قضیه اون-

 :گفتم ناراحتی با

 ؟نشد دستگیرتون فرخ از چیزی؟ کردی چیکار شما. زد حرف باهاش نمیشه اصال! نه که معلومه-

 :گفت تایید با سعید

 به فعال که ما، کنه صحبت باهام همین به راجع قراره یاشا هم االن. نیستم راضی منم، نکرد قبول که بهتر _

 .خورده تورش به چیزی یه یاشا انگار ولی؛ نرسیدیم چیزی

 :گفت چپ چپ سعید. کردیم نگاه اومد بیرون حموم از که یاشا به

 .کشمب پشتت به دستی یه تا بیام گفتیمی. بگیری دوش که کاشتی جااین رو من ساعته یه! بابا عجب چه-

 :گفت کردمی خشک حوله با رو سرش که طورهمون یاشا

 .باشی خونه دم چهار کهاین نه، بیا شب گفتم من-

 .کنجکاوی از مردم کن تعریف بشین بیا؟ داره فرقی چه وراون و وراین ساعت چند خوب-

 :گفت خونسردی با یاشا

 .بعد بیارم چایی یه کن صبر-

 !دیگه بگو بیا اه، خورمنمی من بابا-
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 !بگیر اروم دقیقه دو، حاال تا ازصبح شده خشک گلوم؟ بیاره تو واسه خواست کی-

 :گفتم آشپزخونه سمت رفتمی داشت که یاشا به رو. کننمی بحث فردا تا کنی ولشون! اوف

 .بشین برو تو یاشا میارم من-

 :گفت خواسته خدا از یاشا

 . ممنون باشه-

 نبی ریختممی شونواسه چایی داشتم که طورهمون. باشه سرپا این از بیشتر نداد امون اشخسته چشمای

 :که فهمیدم حرفاش

 !مصممه خیلی گرفتنش واسه فرخ ولی؛ چی واسه دونمنمی. دنبالشن گفتمی -

. بردم ونشواسه و گذاشتم سینی توی رو قندون. شنیدممی پچ پچ مثل رو اشبقیه. شد خشک دستم توی قوری

 :پرسید سعید. نشستم جام سر هم خودم

 ؟!چیه بعدیت قدم خب-

 !هنوز دونمنمی-

 اخرش و دمش درگیر شالم یپره با کمی؟ نمیشه؟ میشه عصبانی، نگم، بگم دونستمنمی. فکر توی رفتن دوباره

 :گفتم

 .بگم چیزی یه خواستممی... چیزه... ام-

 .کردنمی مضطرب رو من بدتر طوریاین، من به زدن زل و اومدن بیرون فکر از هردو

 .کنین بازی رو نقشتون هنوز بشه کنم فکر پس؛ منن دنبال اونا اگه خب-
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 :پرسید سعید. کرد نازک رو چشماش یاشا

 ؟چی یعنی-

 ...و تقلبی هایشخصیت همون با. بشین فرخ یخونه وارد من از استفاده با تونینمی-

 :کرد نچی رفته باال ابروهای با و پرید حرفم وسط سریع یاشا

 !نچ-

 غولمش باشه نشنیده انگار که هم یاشا. کنهمی فکر حرفم به راجع داره مشخصه و رفت هم توی اخماش سعید

 سعید که شد سکوت کمی؟ کنهمی طوریاین میگم رو این که هربار چرا، شدم دلخور. شد موهاش کردن خشک

 :گفت

 .کن فراموشش پس؛ کنیم ریسک تو جون با تونیمنمی! خطرناکه ولی، عالیه خیلی اتنقشه-

 از بندهمی نقش چشمام جلوی پدرم صورت که هربار؟ دارم خوبی زندگی االن یا ترسممی من کننمی فکر چرا

 اونا. زد چنگ بیچارم گلوی به دوباره بغض؟! حاال تا نکردم کاری اشواسه چرا کهاین از، شممی متنفر خودم

 :گفتم لرزون صدای با. نشم بیدار خواب از صبح که کنممی ارزو شب هر من دونستننمی

 ...نگران قدراین کنممی خواهش، کردم رو فکرهام که وقته خیلی من-

 :شد منفجر یهو یاشا

 رو زندگیت شینینمی چرا؟ چی که گرگا اون توی بندازی دستی دستی رو خودت خوایمی؟ نباشم طورچه-

 ؟ اره؟ اتاحمقانه تصمیم این از راضیه بیامرز خدا اون کنیمی فکر؟ بکنی

 :گفتم بلند خودش مثل
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 از شدیم عصبی و ناراحت باید که کسی ون ا،کنی دخالت انتخابم توی نداری حق! منه زندگیه، منه تصمیمه این-

 شماها کاش ای که مونده برام که جونی نصفه این جز به ندارم هیچی من؟! فهمیمی، کشتنش، رفته پیشم

 !شدممی راحت و گرفتنمی ازم اینم تا نبودین

 توی ور خودم و رفتم حیاط سمت به و نکردم صبر که بگه بهم چیزی خواست سعید. شدممی خفه داشتم دیگه

 به. دمکرمی نقاشی خاک روی چوب تیکه یه با. کردم گریه صدابی و نشستم درخت به پشت. کردم پنهون باغ

. شمب چشم تو چشم یاشا با شدنمی روم دیگه اخه! دیگه جای یه برم کنم جمع رو وسایلم که کردممی فکر این

 .کنه له پا زیر رو من تصمیمات بلده اشهمه

 !ببین رو کوچولو دختر این-

 .تنشس کنارم. شدم ربطمبی نقاشی مشغول دوباره و زدم زورکی لبخند یه. بود سعید، گرفتم باال رو سرم

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 !کرد قبول-

 انگار .بود روش روبه به نگاهش سعید، وزیدمی خنکی باد بودو شده تاریک نسبتا هوا. اوردم باال سریع رو سرم

 :گفت و بود ناراحت

 تفاوتبی همیشه، بده خرج به حساسیت کسی واسه قدراین عمرش توی یاشا این کردمنمی فکرشم راستش-

 !تمناست واسه من حاالت مثل؛ کنممی درک رو رفتاراش. بود

 :داد ادامه؟ بود چی حرفا این از منظورش. بود انداخته گل هامگونه،انداختم پایین رو سرم
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، تنهداش دوست ینشانه اینا. بگی مردنت از حرفی نداره دوست کهاین، خودت از بیشتر حتی؛ نگرانته کهاین-

 از حرفی دیگه، برنگرده تصمیمش یا نکنی عصبیش خوایمی اگه! نگرانیاست همین داشتن دوست از قسمتی

 .نزن مردن

. ارمد دوستش منم بگم بهتره یا....خوشم منم خب؟ داره دوستم یاشا. کشیدممی خجالت، کردم حس رو نگاهش

 :گفت لبخند با سعید

 !راحت خیالت، مونهمی خودمون بین حرفا این -

 ااشن باهاش پیش وقت خیلی کاش ای، بود تنیم برادر کاش ای. کردم نگاه متبسمش و مهربون صورت به

 ! بود مثبت انرژی از خرواری مرد این، شدممی

 .دادم تکون سری لبخند با

 !پاشو، تو بریم بهتره. میشه تاریک داره هوا دیگه! افرین-

 میز روی که رو ایاسلحه قطعات داشت یاشا، چرخوندم چشم کمی! خجالت از مردم اخ، تو رفتم سرش پشت

 و دز بهم رو دستاش کمی سعید. نداشت ایدیگه حالت اخم اون جز به و بود پایین سرشم، کردمی پاک رو بود

 .اشپزخونه سمت رفت

 ؟!داری چی ببینم، من با اشپزی امشب... خب-

 هب چطور پس؛ ندیدم بدی هیچ مرد ازاین من. باشیم هم چشم جلو مدادم و برنجونی رو کسی که بدیه حس چه

 هشت اون کهاین ترشمنطقی؟! بزنم حرف طوری این کرده کمک من به همهاین که کسی با دادم اجازه خودم

 !نیست کمی اختالف، ترهبزرگ من از سال
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 معمولی و کرد بلند کمی رو سرش. یاشا سمت رفتم و کردم استفاده فرصت از، بود مشغول اشپزخانه توی سعید

 .شد مشغول اسلحش با دوباره، کرد نگام

 رفتم. کنه ضایعم که االنه کنهمی حس ادم جوریه یه اشقیافه؟ سخته قدراین چرا یاشا با زدن حرف خدا ای

 ور صدام کمی. بود شدید دلخوری یه خونسردی اون پشت، گفتمی راست سعید. ایستادم مقابلش و جلوتر

 :گفتم و کردم صاف

 ؟یاشا-

 .بود پایین سرش

 ؟بله-

 ؟دلخوری ازم هنوزم-

 .بشنوم تونستم رو پوزخندش صدای

 ؟دلخور-

 :گفت عمیق بازدم بایه

 .نیستم، نه-

 اشتباه من شاید؟ کرده فرق لحنش قدراین چرا پس؛ نیست دلخور گفتمی! کرد منجمدم کالمش سردی

 .شه پاره تیکه که االنه قلبم کردم حس. کنممی

 .خواممی معذرت-

 .تو یکیم، گفتم من یکی! نیست الزم -
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 هک طوری،  کرد وصل بهم سریع و ماهرانه خیلی رو کلت گفتمی بهش که ایاسلحه قطعات؟ کردنمی نگاهم چرا

 اهنگ با و گرفت باال رو سرش. کرد مکث که بودم حرکاتش یخیره طورهمون. شدم حریص گرفتنش یاد برای

 :گفت کالمش از سردتر

 ؟هست هم ایدیگه چیز-

 ؟زدی زل چی به دختر اخه، اومدم خودم به

 .نه-

 رفتم. ردکمی درست ماکارونی داشت سعید. نداشتم رو سرما تحمل این از بیشتر، اجاق کنار اشپزخانه تو رفتم

 و شیدک بیرون رو چوبه زرد، بود چیزی یه دنبال کناری کابینت تو خودشم. زدم هم براش رو تابه محتویات، جلو

 .کرد نگاه رو من همزمان و پاشید غذا به کمی

 ؟خوبی-

 ویر دستی لبخند با کردو نگاه گرفتم صورت به کمی! بودم شده گو دروغ قدرچه. اره کردم تاکید اروم سر با

 .نبود وقتش االن اما؛ گرفت بغضم. کشید شالم

 که رگشتمب و کردم نگاش کوتاه لبخند با. کنم حس تونستممی رو این! برادرانه، بود خوب بزرگش دستای گرمای

 .اتاقم برم

 از اشقق نصف یه، کردم نگاه سعید به. رفت و دزدید رو نگاهش دید رو من تا، ایستاده اشپزخانه کنار یاشا دیدم

 ور خودش و نگفت هیچی ولی؛ دید رو یاشا عجیب نگاه اونم. گذاشت دهن تو رو مخلفاتش و کرده چرخ گوشت

 .کرد مشغول اشپزی با

 !عجیب سکوت این به لعنت
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 هنقش به راجع فردا بود قرار چون؛ موند شب سعیدم. اتاق تو رفتم شد صرف سکوت تو که شام صرف از بعد

 .کنن صحبت

 دیشب عجیب خواب یاد، میشه جوریاین عاقبتم و اخر کردمنمی رو فکرش وقتهیچ، کردممی نگاه ماه به

 .افتادم

 نگاه دیدمنمی خودم که نقاشی به تحسین با و نشست امشونه روی پدرم دست، کشیدممی نقاشی داشتم"

 "شده عجیب چیز همه. کردممی نگاه بهش لبخند با منم، میزکرد

 یه ویت که خاموشم گوشی به. داره ادامه سریال یه مثل قضا از که بینممی خوابی چینهم یه باریک وقت چند هر

 بود همب فحش و تیکه شهمه که شبونه کردنای چت یاد، شد تنگ سمانه برا دلم و کردم نگاه بود صورتی گارد

 .زدم تلخی لبخند. افتادم

 .افتادم یقین به قطعا که من؟ میره دانشگاه هنوز؟ کنهمی چیکار االن

 .بردنمی خوابم من و بود شب دو ساعت

*** 

 هوی. بیرون پریدم اتاق از و انداختم سرم روی کوله و کج رو شالم! خوابیدم قدرچه، سرم به خاک؟ بود ده ساعت

 !رو اونا منم، میزکردن نگاه رو من واج و هاج و پریدن خواب از ترس با بودن ولو کاناپه رو که یاشا و سعید

 :گفت کالفه و کرد نگاه ساعت به و کشید صورتش به دستی یاشا

 !اه، گذشت زود چه-

 :گفت خوابالودگی با سعید

 .کنین بیدارم، خوابممی دیگه ساعت یه من! اه، شده ساعت سه تازه-
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 :گفتم تعجب با

 ؟خوابیدین چند مگه-

 :گفت یاشا

 .شیش-

 :گفت بسته چشمای با سعید

 .میده ارور مخم دیگه، کشیدیم نقشه شیش تا-

 صدابی. بود نشسته بسته چشم و داد تکیه مبل به رو سرش هم یاشا. برد خوابش و رفت تحلیل صداش کم کم

 .اشپزخونه تو اومد شسته صورت با. شد تموم کارم، شدم میز چیدن مشغول و اشپزخونه تو رفتم

 :تگف نشستمی داشت که درحالی. میز سر بردم و ریختم چایی تا دو و ساز چایی سمت رفتم حرفی هیچبی

 .ممنون-

 .کنممی خواهش-

 ردس قدراین چرا پس داره دوست رو من اگه. گرفتم گر کمی و افتادم سعید حرف یاد، شدیم صبحونه مشغول

 .شد کور اشتهام، کردم خواهی عذر کهمن؟! باهام شده

 .بزنیم حرف نقشه به راجع خلوت جای یه ریممی شو اماده خوردی رو تصبحونه وقت هر-

 :گفتم دلم تو

 ! باالخره-
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 که یکبار خاکی جاده یه توی پیچید که دیدم. کردممی نگاه، نبود چیزی دشت و کوه جز که اطرافم به ماشین تو

 .داشت باال به تندی نسبتا شیب

 .داشت مخوفی یدره و بود باریک خیلی جاده. رفتمی کوه باالی سمت به داشت! گچ عین بود شده رنگم

 :نیاوردم دووم دیگه، اورد پایین کلی به رو فشارم

 !پایین نیفتیم، ترسناکه خیلی؟ ریممی کجا یاشا... یـ-

 .روندمی داشت ریلکس

 .ببند رو چشمات خوایمی اگه، نمونده چیزی نترس -

 .کردم باز و چشمام. ایستاد ماشین که گذشت کمی. خوندم رو اشهدم و بستم رو چشام سریع

 .بریم پیاده باید رو اشبقیه-

 جا هدیگ. یاشا پیش رفتم. دیدم که بود اولی یجاده برابر چهار بود کرده پارک رو ماشین که جایی، شدم پیاده

 !شدم هالک؟ نبود

 :کرد نگام و برگشت یاشا

 ؟ کنم کمکت خوایمی-

. باشه ربدت اون از دستش گرفتن نکنم فکر، بود کرده بغلم بار اخرین. زدم زل بود گرفته سمتم که دستش به

 عجیبی حس چه. داد ادامه راهش به و کرد احاطه دستم دور رو انگشتاش، گذاشتم بزرگش دست توی رو دستم

 !بود

 .بود فکر تو انگار! اخم بازم، کردم نگاه بود مشخص کمی که صورتش به
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. بود هشد پر چمن و گیاه از اکثرش! بود دلپذیر و پهن چه، کردم نگاه اطرافم به. کرد ول رو دستم رسیدیم وقتی

 !اییج عجب، کردم نگاه اطرافم به لبخند با. کردمی رنگ پر رو رنگا این انداختمی منطقه روی ابرها که ایسایه

 . ایستادم کنارش و رفتم اروم. کرد نگاه پایین به و ایستاد پرتگاه کنار، جلو رفت یاشا

 .بود پهن پایین اون رنگی سبز فرسخی چندیدن فرش انگار! بود قشنگ قدرچه وای

 :گفتم اختیاربی

 !محشره-

 :تگف من ذوق به توجه بدون. کردم نگاه بهش. کنه رفتار سخت باهام داشت اصرار چرا دونمنمی، نگفت چیزی

 حتمالا بهترین از، دنبالته که خوادمی چی تو از دونیمنمی، کردیم فکر فرخ موضوع به راجع دیشب سعید و من-

 .کردیم فکر احتمال بدترین تا

 :کرد نگام

 ؟فهمیمی که رو منظورم-

 .کردم تایید سر با

 بسته بالمو دست و شد بد اوضاع اگرم، باشم مراقبت کنممی سعی. بیفته اتفاقی چه ممکنه دونمنمی جااون: یاشا

، بیای نم دنبال که اینه بکنی باید که کاری تنها. داره رو هوامون بیرون از سعید. بزنم بهم رو نقشه احتماال شه

 !شی متنفر ازم، بترسی

 . کردم نگاهش گنگ حرفش این با
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 ودتخ توی رو من از تنفر حس واقعا بهتره، میدم تحویل فرخ به رو تو خائن صالحِ عنوان به من! نیست عجیب-

 .بیای کنار ترراحت تا کنی ایجاد

 .نفهمیدم

 ؟چیه منظورت-

 !بزنه کتکت وحتی بده هولت، بده فحشت ممکنه صالح. بینیمی رو یاشا کم خیلی جااون-

 .گرفتم ازش رو نگاهم. گرفتمی بغضم داشت کم کم، نداره امکان. کردم نگاه بهش متعجب

 ؟اینه شده عوض باهام رفتارت حاال تا دیروز از کهاین دلیل پس؛ باشه-

 ازب رو ذهنش قفل نمیشه کلیدی هیچ با؟ کردی خلق طوریاین رو بشر این چرا خدا! هیچی، شد خالی نگاهش

 .کرد

 .نه-

 .شدم خیره مقابلم یمنظره به فقط؛ نپرسیدم دیگه

 داره سعی هپروان این ولی؛ شکننده نهایتبی و ظریف، میفتم پروانه یاد بینممی که رو تو. هستی خوبی دختر تو-

 .بود دیگه جا یه و دیگه جور یه مونمالقات کاش ای، بودم دیگه یکی من کاش ای! باشه قوی

 این. ردک خودش محو رو من لبش یگوشه تلخ لبخند اون؟ یاشاست این. کردم نگاش نمیزد پلک که چشمایی با

 .کنم چیکار دونستمنمی ذوق از؟ پروانه یه؟ داره ازم که بود توصیفی

 ؟میشن جور باهم عقرب و پروانه...نظرت به -

 :گفتم لرزون صدای با! چیزی همچین بودم ندیده حاال تا؟ عقرب و پروانه. خوردم جا
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 .ندیدم چیزی همچین حال به تا؛ دونمنمی-

 . بود دارخنده براش جوابم شاید، زد لبخند

 .زدم حدس درست پس-

 :ادد ادامه عمیق نفس یه با. برعکسه حاالتش یاشا که گفتم خودم با. میزد لبخند اما؛ داشت غم بوی حرفش

 .باشم داشته نظرت تو تاثیری تونمنمی من معلومه که طوراین. بگو نشده دیر تا شدی پیشمون اگه-

 ...اما؛ بود تصمیمم ترینخطرناک و بهترین شاید. گرفتم ازش چشم

 .نیستم پشیمون-

 :گفت لب زیر و کرد ول رو حرصیش نفس

 !داره پا یه مرغش-

 .خندیدم خوردناش حرص به دلم تو

 ؟جایی همچین یه اوردی رو من چرا-

 .نشست بزرگ نسبتا سنگ تیکه یه روی

. شم راحت تا پایین کنم پرتت جااین از خواستممی چون شاید؛ خوبه جااین هوای کهاین واسه شاید؛ دونمنمی-

 ...شایدم

 ؟کردم چیکار من مگه یاشا -

 :تگف و کرد بهم ایسفیه اند عاقل نگاه یه؟ پایین بندازه رو من جدی جدی نکنه. ترسیدم، بود جدی اشچهره
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 .کنممی راحتت خودم جاهمین بیا؟ ریمی دور راه چرا زده سرت به مردن ـوس هــ تو؟ نکردی چیکار بگو -

 .بود پرتگاه منم پشت حاال، سمتم اومد و شد بلند سنگ روی از من یشده گرد چشمای جلوی بعد

 .جلو نیا؟! اره، کنیمی شوخی.... ش-

 .کشوندمی رو من دره سمت به و گرفت رو امشونه جدی یچهره با و اومد

 !نکن دیوونه؟ شده چت! خدا رو تو! یاشا کن ولم-

 مداشت. دادمی هُل وحشتناک پرتگاه سمت به و گرفتمی رو رفتممی در دستش از مدام که رو من جدیت با اون

 :گفت خونسردی با یاشا! ترس از مردممی

 .کنم راحتت االن بذار خب؟ شدچی، ترسینمی مردن از! شدی شجاع جدیدا که تو-

 .افتادم گریه به ترس از، داشت نگهم صخره یلبه و کرد قفل پشت از رو دستام

 ؟باشه، پایین میدم هولت معکوس شمارش با دیگه خب-

 ؟بزنه حرف من کشتن از تفاوتبی طوریاین تونهمی طورچه

 .سه-

*** 

  است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 
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 !خدا وای

 .دو-

 :گفتم وحشت با بلند، بگه رو یک شماره خواست کههمین! کردم غلطی چه

 .بمیرم خوامنمی، کن ولم! روانی خوامنمی، بمیرم خوامنمی من-

 .کرد ول رو دستام و عقب کشید رو من. مردممی ترس از داشتم

 میرمب اگر و ترسمنمی مردن از بگی که نشنوم هم دیگه! گردیبرمی هم زنده، فرخ پیش میری زنده پس؛ خوبه-

 ماموریت توی. ترسیمی هم مرگ از و عزیزه تواسه جونت آدما یهمه مثل فهمیدی که طورهمون! چیزا این از و

 .بکنی هرکاری نجاتت یواسه باید

 .زدم شسینه به دست کف با، سمتش رفتم حرص با و کردم نگاه جدیش صورت به خشم با

 !باشه اخرت یدفعه، ترسوندیم مسخره-

 :گفت و انداخت باال رو ابروش. ازش بودم شاکی خیلی

 ؟نباشه اخرم یدفعه اگه-

 :گفتم جیغ با و رفتم در که سمتم اومد دوباره

 !ایدیوونه تو-

 دلم الاص. داشتبرمی قدم فاصله با سرم پشت هم یاشا، بود راه ایدقیقه ماشین کنار تا. پایین برم تا دویدم

 زیچی یه ولی؛ بود ترسونده و من رحمانهبی امروز. ببینم رو پیروزمندانش لبخند اون و برگردم خواستنمی

 .ترسممی مرگ از هم هنوز من، بود بلف حرفام که فهمیدم
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 .شدیم سوار و رسیدیم ماشین به باالخره

 .ببند رو کمربندت-

 :گفتم تخسی با

 ؟بندینمی خودت چرا، خوامنمی-

 :گفت خونسردی با

 توی من که بگم بهت اینم، داشبرد تو میری راست یه بندینمی رو کمربندت وقتی کرده اثبات اتسابقه چون-

 !دانی خود حاال، کنمنمی رانندگی اروم اتوبان

 رو دمکمربن ابرو حفظ واسه پس؛ نداشتم رو رفتن داشبرد توی حوصله اصال. کردم نگاه رخش نیم به حرص با

 .نداشتم طوالنی قهر به عادت اصال، کردم فراموش رو دلخوری این دقیقه چند از بعد همیشه مثل. بستم

*** 

، کردم نگاه یاشا به تعجب با. دیدم رو بسته پا و دست پیرمرد یه سعید بر عالوه پذیرایی توی، برگشتیم وقتی

 .کرد نگام

 !زنهمی نیش افعی مثل؛ نکن نگاه مظلومش ظاهر به. فرخه به ما رسوندن برای سیر و سریع راه یه-

 رو غریب و عجیب یوسیله سری یه داشت که حالی در سعید. شونسمت رفتیم، کردم نگاه مرد پیر به دوباره

 :گفت کردمی وصل بهم

 ؟کنینمی شروع کی، دیگه یکی به سپردم رو پسرش-

 .اورد در رو کتش یاشا
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 !فردا همین-

 .نشست مقابلش و کرد باز رو پیرمرد دهن چسب سعید

 دختر افرادات از یکی که گیمی و زنیمی زنگ فرخ و خودت یواسطه به تلفنت با! پیری کن گوش خوب-

 و خودت بزنی نامربوط حرف کالم یک اگه پس! همین، اشواسه بفرستیش خوایمی و کرده پیدا رو کیومرث

 ؟فهمیدی، جهنم فرستممی رو پسرت

 یخط پشت به رو سعید حرفای یهمه مرد اون بعد کمی و گرفت رو شماره سعید، داد تکون سری فقط پیرمرد

 . بست دهنش دور دوباره رو چسب یاشا بعدش. گفت

 .کرد جاسازی خاصی مهارت با یاشا کمربند الی رو میزه ریزه و کوچیک شیء یه سعید

 یرگ؟ جاستاین اوقات اکثر چرا پس؟ نیست پلیس افسر و سرگرد مگه سعید، خورد ذهنم به عجیب چیز یه

 ؟نمیدن

 .شممی خطرناک بازی یه وارد فردا از من چون؛ باشه بوده مهمی موضوع االن ان نکنم فکر

*** 

 رو اساملب، بیفتیم راه نه ساعت فردا شد قرار. بده ارامش بهم کمی تا ایستادم دوش زیر و حموم رفتم استرس از

 .کردم استفاده داد بهم یاشا که لباسایی از و شستم

 نگران و بود مشوش فکرم قدراین من اما؛ کننمی تهیه مواسه باشم داشته الزم هرچی که گفتن بهم خداها بنده

 .بندازمشون زحمت تو خواستمنمی و نبود مهم واسم چیزا این اصال که بودم

 لباسای، زدم سرم دور شالمم. زدم تا ازش رو زیادی مقدار که شلوار یه و گشاد العاده فوق ایسرمه پیرهن یه

 .رفتممی اتاقم سمت به نفس به اعتماد با مضحک تیپ یه با کال و رفتم بیرون حموم از و برداشتم خیسمم
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 دید رو من تا و تو اومد ورودی از یاشا موقع همین. نفهمم من مثال تا بود پایین سرشم، لرزیدمی خنده از سعید

 :گفت کردو جورش و جمع انگشت با کمی. اومد کش طرف دو از لبش

 .باشه عافیت-

 :گفتم حرصی یقیافه همون با

 .باشی سالمت-

 :گفتم سعید به رو

 .بخند بلند، باش راحت! کرده تشنج بدنت کل، میشی خفه االن سعید اقا-

 :گفت لرزون لبای و شده سرخ یچهره با

 ؟چرا خنده! بابا نه-

 رو رد کههمین، اتاق تو رفتم تی تا تی تی و گربه بچه مثل. گذشتم کنارشون از حرص با و دادم تکون سری

 .شنومنمی من کردمی فکر مثال. برداشت رو خونه کل سعید یخنده صدای، بستم

 رو باسامل و زدم محو لبخند یه، شنیدممی کم خیلی که شدم یاشا بلند نسبتا هایخنده صدای متوجه بینش ما

 .کردم پهن رختی چوب روی

 !هوف، زننمی قهقهه طوریاین اینا که جهنم دل تو برم قراره فردا مثال

 گاهبی و گاه و خشک رفتارای دلیل هنوز، ترسممی مرگ از واقعا و کنم زندگی خواممی کنممی رو فکرش که االن

 !عجیبش سوال اون طورهمین و نفهمیدم رو یاشا

*** 
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 اهر اتاق توی و پوشیدم رو خودم هایلباس. بود شش ساعت حوالی. پاشدم خواب از عجیبی اضطراب با صبح

 ؟چی بیارن سرم مال بال جااون بخوان اگه ترسیدممی. رفتممی

 :گفت سرم تو صدایی یه. خوردممی آب و زدممی قدم اتاق توی مدام هفت ساعت تا

 ؟بود نگفته بهت یاشا رو اینا یهمه مگه-

 .مراقبمه که کنه مطمئنم بازم خواممی. شممی دیوونه وگرنه؛ یاشا پیش برم باید! خدا اخ

 مه توی رو دستاش و بود شده خم مبل روی گرفته صورت با سعید. پذیرایی توی رفتم و کردم باز رو اتاق در

 .کرد نگاهم. بود نگران. باریدمی هم سعید روی از استرس، بود کرده قالب

 :پرسیدم آروم

 ؟یاشا-

 .حیاطه توی-

 اشفتگی اب. کنه راحت رو خیالم که چیزی یه، داشتم احتیاج درونی امنیت یه به، حیاط تو رفتم و دادم تکون سری

. شد من همتوج سمتش رفتم که طورهمین. پایینه سرش و نشسته ماشینش کاپوت روی دیدم که باغ توی رفتم

 .بینهمی اخره بار که انگار، کردمی نگاهم فقط؛ ایستادم کنارش، بود اشفته هم اون حال

 ؟یاشا-

 ؟بله-

 قول ولی؛ کنم تحمل تونممی رو اینا، سوختن، خوردن دهنی تو، تحقیرشدن، فحش، کتک تونممی من-

 ...که نذار... نذاری...بده
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 :گذاشت هم روی رو چشماش کالفگی با. نتونستم که بگم ابروم حفظ از خواستم

 اتفاق اون ذارمنمی بریزم بهم رو چیز همه شده اگرم حتی؛ افتهنمی اتفاقی چینهم میدم قول بهت! هیس -

 ...ولی؛ بیفته

 :گفت و کشید صورتش به دستی

 .کنیم کنسلش رو ماموریت این بیا -

 :گفتم سریع

 !نه-

 :وگفتم کردم بازی کمی شالم یپره با. داد جلو به رو نگاهش. داد تکون کالفگی از سری و کرد نگاهم کوتاه

 .شمنمی و نیستم پشیمون کارم این از هرگز ولی؛ هرچی... یا! پا و دستبی هم شاید؛ ترسوام درسته-_

 جلوتر که تیوق. کرد نگاهم. کردم بند استینش به رو دستم. سمتش رفتم، خواستمبیشترمی ارامش. نکرد نگاهم

 ور یاشا از ترمحرم یعنی؛ بستم رو چشمام و دادم تکیه بازوش به رو پیشونیم. شد متعجب نگاهش رفتم

 :گفتم آروم. کنه کمکم که کسی، نداشتم

 !کجاست دونمنمی حتی؛ بود پیشم زیبا ننه کاش -

 :آرومش صدای بعد و نشست اعتمادش پر دست سرم پشت

 !نبودی هرگز، نیستی تنها تو کهاین و بهتره هردوتاتون واسه فعال دوری این، امنه جاش اون -

 .نشست لبم یگوشه کمرنگی لبخند

*** 
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 و بود یمشک شلوار و کت همون که بادگاردیش لباسای با قدیم صالح همون یا یاشا و ایستادم ماشین کنار اماده

 .ایستاد مقابلم، بود جمشید باند مخصوص گفتنمی

 ؟ایاماده-

 .بود خونسرد سختی به اشچهره. دادم جواب سر با و گرفتم ازش رو ترسم از پر نگاه

 .کن من به رو پشتت و ماشین تو بشین -

 :گفت اروم یاشا، انداخت پایین رو سرش دلهره با سعید. نشستم خواست که طورهمون

 .پشتت بیار رو دستات -

. زد ردهگ محکم و پیچید دستم دور رو طناب یاشا. داشتم نگهشون هم کنار و پشتم بردم رو امپریده رنگ دستای

 دونستمنمی نگرانی و ترس از، بود روشن دلم تو برقی زن هم یه انگار! جهنم دل توی رفتممی داشتم واقعا

 یمقدار کردم حس، رفت و اومد دستم رو دوبار وار نوازش که شدم یاشا انگشت متوجه حین همین.  کنم چیکار

 که داشتم رو مرغی حس. نبوده اتفاقی دستم روی انگشتش حرکت مطمئنم! افتاد تپش به قلبم، ریخت نگرانیم از

 .ماشین کنار اومد سعید، کشتارگاه به برنشمی دارن

 رو کارش سزای فرخ باش مطمئن. داریم رو هواتون پشت این ما، کشهنمی طول خیلی! کوچیکه آبجی نترس -

 .بینهمی

 :گفتم و زدم لرزونی لبخند

 !امیدوارم-

 :گفت یاشا به رو

 .کنممی هم رو کار همین باش مطمئن، بگم پلیسا به رو موضوع دادی حرکت رو ماشین وقتی که دادم قول بهت-
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 :گفت اخم با یاشا

 !رهنمی انتظار هم این از کمتر سرگرد یه از، بکندی دل سرهنگ از خواینمی کهاین مثل-

 جدیت با یدسع ولی؛ نشن درگیر پلیس نیروهای، نیومده پیش ماموریت توی مشکلی وقتی تا که خواستمی یاشا

 بودن سشنا وظیفه تونستم من و کنهمی خبرشون حتما و میشه مربوط هم پلیس به جریان این که کرد تاکید

 .ببینم مصممش چشمای از رو سعید

 عقب و داد حرکت عصبی رو چشماش مردمک کمی. انداخت من به نگاهی مجددا و گرفت یاشا از چشم سعید

 .رفت

 رو سرم. باریدمی نگرانی اشچهره از، اومد ماشین پشت قدم چند سعید. کرد روشن رو ماشین و شد سوار یاشا

 .دادم تیکه صندلی بالشتک به

 احساس منم گذشتمی زمان که طورهمین. کردم نگاه دادمی نشون رو یاشا پیشونی و چشم که ایآیینه به

 ازم رو طاقت زمردینش چشمای. گذشت دقیقه شش تقریبا، شممی نزدیک مرگم پایان روزای به دارم کردممی

 :کردن اعتراف به کردم شروع و گرفت

 ؟یاشا-

 .بود گرفته صداش

 ؟چیه-

 :کردممی وصیت داشتم انگار

 !نشی ناراحت امیدوارم، بگم رو دلمه روی که چی هر االن خواممی ولی؛ میشه چی ماجرا این ته دونمنمی-

 .بود سبز چشم جفت دو اون به نگاهم من ولی؛ بود زده زل جاده به قراربی چشمای با و کرد عوض رو دنده
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 اتباه شهنمی که خشنی قدراین یا رحمیبی جالدهای این از کردممی فکر. ترسیدممی ازت دیدمت که اول روز-

 .بود کابوس برام تو با شدن رو روبه راستش. زد حرف

 :خندیدم اروم

 بده بدا اب فقط که کسی، زنهمی موج محبت توش که دلی با قوی مرد یه، شناختمت بیشتر گذشت که کمی ولی-

 و رتبراد راز جز به ولی؛ کنم کشفت داشتم دوست. شدی اسرار یصندوقچه یه برام کم کم! مهربون بقیه با و

 دمشمی نزدیک بهت که وقت هر اما؛ چطوری و کی دونمنمی! خودتی فقط تو. نداشتی ایدیگه سر هیچ شغلت

 .داشتم هیجان و رفتمی باال قلبم ضربان

 رو اخم از خبری، بود جاده روی ثابت چشماش. گیرممی وجدان عذاب نگم اگه. خندیدم شده سرخ صورت با

 .بود داده غم به رو جاش اخم. نبود صورتش

 اون. شد تنگ دلم خیلی رفتی و گذاشتی عموت زن یخونه رو من وقتی. بود جالب برام چیزت همه راستش-

 .دارم بهت حسی چه فهمیدم موقع

 !بدونه باید پس؛ نبینمش دیگه ترسیدممی. شد خیس ممژه کردم حس

 .دارم دوست من... من-

 .دمش پشیمون هامگفته از لحظه یه؟! کردم ناراحتش یعنی؛ جلو شدم پرت کمی، ترمز روی گذاشت رو پاش یهو

 ؟کنم رفتار باهات خائن ادم یه مثل تونممی حرفا این با کنیمی فکر؟ میگی االن رو این چرا-

 من نارک در و اومد. بود جاده و کوه فقط بودیم ما که جایی خوشبختانه. شد پیاده ماشین از اروم و کشید رو دستی

 یه .کردممی گریه داشتم فقط؛ دونمنمی ترس یا بود خجالت از منم، کرد نگاهم و نشست کنارم و کرد باز رو

 .کرد پاک رو هامگونه روی اشک و کشید بیرون جیبش از دستمال
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 !کردی نامردی-

 :گفتم گرفته صدای با؟ من

 ؟چرا-

 :گفت دلنشینش و اخم بدون صورت روی لبخند یه با

 !دزدیدی رو من دیالوگ تو چون-

 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس

 .کردی آب بر نقشِ رو هامنقشه یهمه ولی؛ بگم و کنم پیشدستی من ماجرا این از بعد خواستممی-

 .کردم نگاه بهش فقط؛ رفت بین از ترس و ریخت فرو وجودم مخوف یمتروکه کردم حس

 .دارم دوستت...منم...منم که بدونی خواممی..ولی؛ بدم توضیح زیاد تونمنمی االن-

 وجودم از ترس واقعا. گرفتم گاز تو از رو لبم و کردم نگاه اوردمی فشار خودش به خیلی داشت که یاشا صورت به

 .کردممی حس وجودم توی رو کردن زندگی واسه امید االن. رفت شهمه، امیدی نا، تنهایی ترس، رفت

 :گفت و کشید صدا از پر نفس یه، دزدیدم چشم ازش و زدم لبخند

 .شم پشیمون بردنت از ممکنه بدم ادامه بیشتر اگه که دار نگه جاهمین تا رو بحث این فعال-

 :گفتم سریع

 .کنیم تموم رو جریان این زودتر و بریم بهتره پس! باشه..باشه-

 روی من نه چون؛ نداشتم اتشین یعالقه ابراز یه انتظار. کرد نگاه من به حرفبی و کشید گردنش به دستی

 .بود کافی بودن خوش باهم هاموندل کههمین. اومدمی یاشا به نه داشتم رو کاری همچین
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 :گفت و چرخوند رو چشمش کمی، اومد بیرون دیگه دنیای از که انگار یاشا

 ؟باشه، کنی رفتار باهام تنفر با باید. یاشا نه، صالحم من جااون! پریسا نره یادت-

 .باشه-

 :گفت و اورد بیرون داشتبرد از پارچه یه

 ؟نداری که مشکلی، ببندم رو چشمات بهتره-

 .نه-

 پشت هنوز دستشم، نزدیکه بهم هنوز کردم حس ولی؛ بست چشام روی رو پارچه. بستم رو چشمام، جلو اومد

 .بود سرم

 .لرزید وجودم تمام، شدم پیشونیم روی داغ و نرم چیز یه متوجه بعد و کرد مکث کمی

 رامب که صدایی بعد و مردونه و پاک خیلی. نشست پیشونیم روی شد نصیبم یاشا از که ایـوسه بـ اولین

 :بود صدایی هر از تردلنشین

 !کنارته همیشه یاشا باش مطمئن، نکن نگاه صالح ظاهر به. کنارتم من بیفته اتفاقی هر -

 .اشک این بشه جاری گذاشتم پس؛ نه که البته؟ بگیرم رو بغضم جلوی شدمی

 رو شـوسه بـ اولین و حرفش مدام ولی؛ بگیرم اروم دیگه کردم سعی شدنش روشن و ماشین در شدن بسته با

 .کردممی مرور ذهنم توی

 زندگی و موندممی زنده باید. نبود خبری شدید اضطراب اون از هم دیگه، من نه زد حرف اون نه مسیر طول در

 .شد متولد نو از شعالقه ابراز با قلبم که کسی، زندگیمه تو االن که مردی خاطر به. کردممی
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 :شنیدم رو یاشا بار خشنونت صدای. رسیدیم پس؛ ایستاد ماشین

 .اومدم جمشید طرف از که بگو رئیست به -

 :رسید گوشم به مردی صدای بعد ثانیه چند. زدمی حرف چیزی نگهبانی یه با داشت البد

 .بری تونیمی، منتظرته-

 متوقف دامجد بعد کمی افتاد راه دوباره ماشین. برم نقشم توی منم باید! قبل یاندازه به نه اما؛ شدم نگران کمی

 بوی، برد پایین خشونت با رو من و نشست بازوم دور دستی، شد باز عقب در و اومد ماشین در صدای. شد

 !بود یاشا تن اشنای

 .بشم دلخور نباید پس. ظاهریه چون؛ بگیرم نادیده رو هاشخشونت این که بود گفته بهم خودش

 .کنممی توکل خودت به خدایا. دیدمنمی هیچی، کشوندمی خودش دنبال رو من داشت

 وارد پس؛ شدم سایه و خنک هوای متوجه رفتم راه که کمی، کردممی حس رو ظهر به نزدیک افتاب. بود گرم

 .شدیم خونه

*** 

 (یاشا)

 لش رو دستم کمی، کردم نگاه اشترسیده و مظلوم صورت به! سوخته درون از و بودم خونسرد کامال بیرون از

 .پیشتم من! من کوچولوی یپروانه نترس. نگیره دردش که کردم

 یه. دش سبز جلوم ارشد بادیگاردهای از یکی سالن ورودی جلوی. داخل بریم تونستیم محافظا از یکی یاجازه با

 :گفت انداخت پریسا و من به نگاه
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 !اقا تحویل دمشمی من، کافیه جاهمین تا-

 همون با و زدم عقب رو دستش مچ. شدم مانعش راه وسط که کرد دراز پریسا یدیگه بازوی سمت رو دستش

 :گفتم جدیم صدای و چهره

 .خاصیه یمحموله این، بدم تحویل فرخ اقا به رو دختر این شخصا دارم وظیفه من-

 :وگفت انداخت بهم چپی نگاه یه

 .بیاد کن رد رو داری خودت با که سالحی هر، خب خیل-

 :گفتم و باال بردم رو دستم

 .ندارم همراهم چیزی-

 :گفت و شد قانع، گشت خودش که کمی

 .تو بیا، خب خیل-

 و تابلو با بزرگ ایخونه. کردم حرکت فرخ اشرافی و بزرگ سالن سمت به. داخل رفت جلوتر خودش بعد و

 .بشن مشکوک من به مبادا که نکردم نگاه اطرافم به زیاد! کننده خیره و عتیقه هایمجسمه

 هب زدن موس واسه سازدست یوسیله یه و کمربند توی مخفی شنود یه، بود همراهم که مخفی یوسیله تنها

 .سعید

*** 

 (پریسا)

 .بود نشده کوک ویولن عین صداش که مرد اون دست نسپرد رو من که شکر رو خدا، بود ایستاده
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 جمشیده طرف از، بگیره تحویل رو سفارشش بیاد بگو خان فرخ به برو -

 .باش منتظر-

 .ترسیدممی جااین به اومدنم علت از، شد بیشتر کمی ترسم؟ زدمی حرف کی با داشت

 یصدا. شنیدممی رو محافظا با یاشا کوتاه هایصحبت یا پا صدای فقط چون؛ انگار بود کوری و سوت یخونه

 :شنیدم گوشم کنار رو یاشا اروم

 االن از بازی. دارن الزم مهم خیلی کار یه واسه رو تو مطمئنن اونا، نکن بیراهم و بد فکرای و نباش نگران -

 !کن جمع رو حواست پس؛ میشه شروع

 پایین پله یه از انگار داشتن که شنیدم رو نفر چند پای صدای گذشت که کمی، دادم تکون رو سرم فقط

 .اومدنمی

 .خانوم دختر شد پیدات بالخره پس! خب خب-

 .نبود جون خیلی هم شاید؛ بود جون مرد یه صدای، اومدنمی خوبی بوی حرفش از. گرفتم گاز تو از رو لبم

 دردم به گاهی از هر جمشید افراد که حالمخوش، نبود اسونی کارِ اهو ماده این گرفتن! جوون تو به افرین-

 .کن باز رو چشماش حاال. بدم بهت خوبی پاداش باشه یادم، خورنمی

 .بود پیرمرد یه مال مطمئنا کهنه و دارخش صدای این

 حدود میانسال مرد یه که زدم پلک بار چند. دیدممی تار رو اطرافم، برداشت چشمم روی از رو دستمال یاشا

. دیدم هم نارک رو اعیونی طالیی ربدوشامبر و سلطنتی عصای یه با پیرمرد یه و توسی پیراهن با ساله پنج و چهل

 !خودشه گفتمی حسی یه، شد پر مرد پیر اون به تنفر از وجودم

 .نشست میانسال مرد اون لب یگوشه پوزخند. گرفت رو گلوم راه بغض و نشست ابروهام بین غلیظی اخم
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 نارک سالن تو بادیگارد ده تا سه. کردنمی نگاه صالح و من به و نشستن قیمت گرون مبل یه روی شون هردو

 :گفت بود رفته فرو نقشش توی کامال که یاشا. بودن واستاده دیوار

 و درست پاداش یه امیدوارم پس؛ نبوده راحتی کار دختر این کردن پیدا دونیمی که طورهمون، خان فرخ-

 .بگیرم حسابی

 :گفت انزجار با داشت شدیدی برتری احساس که میانسال مرد

 ..بیرون نکرده پرتت االن تا اقا کههمین! مردک بدون رو خودت حد، شو ساکت-

 اون اب، کشیدمی ناخن من قلب رو انگار فرخ خش از پر پیرو صدای. کرد سکوت مرد اون فرخ دست رفتن باال با

 !لعنتیش سیاه هایچشم

 همین کنار، بودین پاساژ تو. دیدم قبال رو عکست؟ کردمی کار کیومرث واسه که نیستی بادیگاردی همون تو-

 !دختر

 ؟بخونن رو دستمون کاری اول همین نکنه؛ ترسیدم بگم بهتر یا، خوردم جا

 :داد جواب خشکی و خونسردی همون با یاشا

 .کردممی خدمت کیومرث اقا به مدتی. درسته ولی؛ عکسه کدوم منظورتون دونمنمی-

 :گفت مغرورانه و زد وسیعی پوزخند میانسال مرد

 !قشنگی ـیانـت خــ چه، هه-

 :گفت و زد پوزخندی یاشا

 .ترقی برای تالش میگم بهش من؟! ـیانـت خــ-
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 :گفت خشم با میانسال مرد

 .زنیمی حرف دهنت از ترگنده! خفه-

 :گفتم بغض از گرفته صدای همون با کنم صبر تونستمنمی دیگه. انداخت من سرتاپای به نگاهی مرد همون بعد

 ؟جااین آوردینم چرا؟ خواینمی چی من از-

 :گفت میانسال مرد اون اما؛ بود ساکت فرخ

 .اشرف، اشرف، میشه هم تو نوبت، مایی مهمون حاالها حاال تو! خانوم دختر نکن عجله -

 .اومد سالن به زنان نفس نفس زنی

 ؟قربان بله-

 .باال اتاقای از یکی تو ببر رو دختره-

 .چشم-

 پر گاهن یه اخر یلحظه. کشوند خودش دنبال رو من و گرفت رو بازوم که کردم نگاه اشرف خپل هیکل به گنگی با

 :زدم داد شدممی کشیده که حالی در و کردم فرخ به نفرت از

 .متنفر، متنفرم ازت! بینیمی حاال، گیرممی ازت رو پدرم حق روز یه! نامرد-

 .بود من نصف کهاین با! داشت زوری چه لعنتی، کرد دورم یاشا از. شدم کشیده هاپله سمت به

 فقط پس؛ بشن یاشا به من خواستنی نگاه متوجه عوضیا اون مبادا، کنم نگاهش که برنگشتم، بود پشتم یاشا

 .رفتم زن اون دنبال

*** 
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 (یاشا)

 :گفت مقابلش مبل به چشم یاشاره با فرخ

 .جوون بشین-

 دستم تا مکن چیکار رو نفرت همه این دونستمنمی. نشستم مقابلش صندلی روی و گرفتم پریسا از رو دلم نگاه

 ...مردک. نکنه رو، رو

 :گفت شمره شمرده

 پسر، جادس کشتن تا پاساژ توی من جاسوس و کیارش مچ گرفتن مثال؛ صالح بودم شنیده تواناییات و هوش از-

 .کردی ـیانـت خــ دخترش به تو کهاینه جالب ولی؛ مرد که کیومرث خب! امعرضهبی

 قاتل من دونستمی پس؛ رسیدمی خونسردتر و ترآروم نظر به اون، بودم شنیده فرخ از که هاییشایعه برعکس

 از و شد وارد گوشم یه از ـیانـت خــ اسم! پدری عجب! هه. کردنمی کاری هیچ زمینی سیب عین و پسرشم

 ...بعد و زد جگرم به زخم یه رفتنش از قبل اما؛ شد خارج هم دیگه گوش

 !ـیانـت خــ

 هک بود اونی از ترجوون ناصر پس؛ کردمی نگاه من به خصمانه ناصر. شدم خیره تاریکش و سرد چشمای به

 .گفتنمی

 :گفتم

 که بعدش. شدم بیکار منم مرد که کیومرث. کنممی هرکاری هم شواسه، منفعتم دنبال من! مشخصه جوابش-

 ؟!فرخ اقا بهتراز کی گفتم خودم با شنیدم رو جمشید پیشنهاد

 .زد برق چشماش. موندممی جااین باید، نبود ایچاره ولی؛ داشتم اکراه هم اسمش گفتن از حتی
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 .باشه بطل فرصت باید پیشرفت و ترقی واسه آدم. همینه درستشم، طلبی فرصت خودم مثل توهم! اومد خوشم-

 اشپ و شد خیره من به چشم با انزجار با ناصر! طلبه فرصت ادم چه هر به لعنت، اومدمی تعفن بوی حرفاش از

 :گفت کردمی جا جابه مبل روی رو الغرش تن که حالی در فرخ. گذاشت پا روی رو

 رو دهاستفا بهترین فرصتت از امیدوارم، کنممی براورده رو باشی داشته که ایهرخواسته اومده خوشم ازت چون-

 .بکنی

 .زدم پوزخند بهش دلم تو، فهمیدم رو منظورش

 رو من که خواممی شما از. بیزارم هم مدت کوتاه کارای از، نیستم بلد ایدیگه کارِ حفاظت و کشتن جز من-

 !قربان، میاد بر کاری هر من از چون؛ کنیدنمی ضرر که باشین مطمئن. کنین استخدام جااین

 هم ناصر. کشید سفیدش کامال ریش به دستی، شد بیشتر چشماش برق که طوری. گفتم امیز وسوسه رو قربان

 .شکست رو سکوت باالخره. شد خیره فرخ دهن به

 روت شهمی، جوونی هنوز تو. داری جربزه و جسارت معلومه. خودم پیش اونم، کنیمی کار جااین امروز از؛ باشه-

 .داد تعلیمت و کرد کار

 هرکی و حرفاست این از تررحمبی و تیز خیلی بودم شنیده؟ زده خریت به رو خودش یا؟ لوحه ساده قدراین یعنی

 با ناصر. نداره هاییمشخصه چینهم اصال منه مقابله که مردی این ولی؛ کُشهمی هم رو کنه جسارت بهش

 .باشه خونسرد کرد سعی شدید مخالفت

 .نیست اعتماد قابل...کرده ـیانـت خــ صاحابش به قبال! خائنه ادم این، فرخ اق-

 :گفت اخم با فرخ. کنم پیاده رو پارازیت این فک داشتم دوست

 !کنی نهی امرو محتشم فرخ به نداری حق ننشستی من جای وقتی تا، کنممی چیکار دونممی خودم-
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 :گفتم فرخ با پیمانم کردن محکم واسه، اومدنمی در خونش ناصر به زدیمی کارد

 پِی رفتیم هم ما. کرد مرخص رو ما یهمه خودش کیومرث، نکردم ـیانـت خــ من که بگم باید رو این البته-

 .نبود کیومرث اقا و من بین دیگه قراردادی هیچ پس؛ کارمون

 داشته ور جنمش اگه. کنه شکوفا رو توانایات این که نداشتی سرت باال عرضه با صاحب یه حاال تا تو؛ دونممی-

 !باال کشونمتمی یوسف مثل؛ باشی

 .کرد اشاره بود ایستاده من پشت که وحشی بادیگارد به

 .خندیدم حماقتش به دلم تو. بود من مشت توی امروز، مخدر مواد باند ترینقوی رئیس، پیر فرخ

*** 

 (پریسا)

 .کردممی وارد تختی رو به شدیدی فشار اوردممی خاطر به رو خرفت پیر مردک اون یقیافه که بار هر

 اتاق هب و کشیدم دماغم روی رو لباسم استین عصبی. گیرممی ازت رو پدرم انتقام باش مطمئن! اشغال عوضی

 .دادم خپل و چاق زن همون، اشرف به رو نگاهم بعد. کردم نگاه بودم توش که بزرگی نسبتا

 .بیرون بره کاش ای، داشت ایدوستانه غیر یچهره

 .ترسیدممی

 ؟!گرگا این و بمونم من و نکنن قبول رو یاشا نکنه؛ ترسیدممی

 یاهمیت بهش ولی؛ بود اتاق توی هنوز ترسناک زن اون. کردم جمع رو حواسم کل اومدمی هاپله از که پا صدای با

 .بیشتر من قلب ضربان و شدمی ترنزدیک صدا. دادمنمی
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 .پوزخند دوباره، ورزیده هیکل اون با، شد وارد میانسال مرد همون. شد باز در

 .کنم روشن برات رو چیزایی یه الزمه، کوچولو خانوم خب-

 شرت بهم داشت که یاشا پنهانی اخم با؟ شدهچی یعنی. رفتم وا، تو اومد یاشا هم سرش پشت شد وارد وقتی

 ردمک سعی هم سر پشت نفس تا چند با و گرفتم رو نگاهم، بده لو رو چی همه که االنه مچهره که فهمیدم میزد

 .نشست روش خاصی ژست با و گذاشت من مقابل رو صندلی مرد اون. نقشم تو برم

. فتهر کش امن جای یه توی مدرک و سند کلی ما از پدرت که اینه جااین اوردیمت کهاین دلیل جون دختر ببین-

 ؟فهمیدی، بدی نشون بهمون شناسیمی مخفی جای هرچی و بندازی کار به رو کوچولوت ذهن قراره هم تو

 مخفی جای یه تو؟ بود کرده جمع مدرک ازشون پدرم. کرد قاطی شدت به مغزم هایسیگنال ولی؛ فهمیدم

 !امنه جای یه توی فرخ علیه مدرک کلی یعنی؟ بود کرده شونقایم

 .شدم شوکه. بود مرد همون دست، کشید باال و گرفت رو مچونه دستی یه

 ؟نه یا فهمیدی؟ برد ماتت چرا -

 :گفتم امرفته تحلیل صدای با. ریخته بهم خیلی دونستممی، نکردم نگاه یاشا به

 .اره-

 ...ضمن در؛ کن فکر خوب. دممی وقت روزی چند بهت! خوبه-

 :گفت مشکوکی نگاه با و ایستاد من یاشای رشید قد مقابل

 .مراقبته مرد این موقع اون تا-

 :گفتم لرزون صدای و خشم و نفرت با میلم برخالف، کنیم جلوه طبیعی کمی کهاین برای
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 .ببینم جااین رو خائن این خوامنمی....خوامنمی-

 :گفت پوزخند با و پروند باال رو ابروش تار یه مرد، دیدم یاشا چشمای توی رو تحسین برق لحظه یک

 .بگیر کار به رو مخت اون زودتر؟ هتل اومدی کردی فکر. اسیری جااین نره یادت؟نداری ای دیگه امر؟ جدا -

 در پشت یاشا قامت یسایه ولی؛ رفتن شون سه هر. رفت و گفت رو این، نکرد گوش حرفم به شکر رو خدا خوبه

 اشتباه کار یه، فرخه یخونه جااین که نره یادم باید ولی؛ کنم لمس رو اشسایه حداقل داشتم دوست. موند

 !مرگ با مساویه

 داشپی تونستمنمی، خبرمبی من شایدم؛ نداره مخفی جای پدرم آخه، کردممی فکر داشتم. گذشت ساعتی دو

 .کنم

 یاشا ظرن دونمنمی؟ کُشنمی رو من نکنم پیداش اگه. گرفتم زدم یخ دستای بین رو سرم و نشستم تخت روی

 .افتادم گیر ایمخمصه عجب. چیه

 دوست ،کردم نگاهش دلتنگی با. تو اومد بود غذا روش که سینی یه با یاشا و شد باز در، پریدم جا از در صدای با

 !جاماین من، نباش نگران کهاین، بزنه حرف برام دوباره داشتم

 مایچش به، کردم نگاهش غمگینم و شرمنده یچهره با. گرفت مقابلم رو سینی و اومد صالح پرستیژ همون با

 .ودب کرده پنهون کمی رو فکش زیبایی که کوتاهی ریش ته به، هم در همیشه تقریبا اخمای اون به، سبزش

 نیم یه. کرد اشاره پشتش چپ سمت گوشه به ابرو و چشم با که بخوام معذرت ازش حرف اون بابت خواستممی

 .بود جااون دوربین یه! خدا وای. انداختم نگاه

 .نیاوردم در رو شالم و مانتو شد خوب
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 و مگرفت ازش رو سینی زده یخ دستای با. کردمی نابود داشت درون از ولی؛ دادمنمی بروز رو مخفی استرس این

 .رفت بیرون اتاق از صدا پر نفس یه با، نشستم تخت روی

*** 

 .رفت کنار و کشید هامشونه روی رو دستش تحسین با پدر، کردممی نگاه نقاشی تابلوی به لذت با

 بلند ور تابلو. گذاشتم زمین روی رو مشکی رنگ به اغشته قلموی. رقصیدمی اروم باد توی سفیدم حریر لباس

 دیدن اب. ببینم واقعیم خود تونستممی رو نقاشی حاال. خوابوندم چمنا روی رو تابلو، چمنزار وسط رفتم و کردم

 .پریدم خواب از بوم روی سیاه عقرب

 رست با و بستم گردنم دور ترمحکم رو شالم. بود مرد همون. کردم نگاه اتاقم یشده باز در به زنان نفس نفس

 ؟! تو اومده اجازهبی چرا، کردم نگاش

 .بجنبونی دست بهتره، بخوابی فقط که ندادم فرصت بهت؟ شد چی خب-

 :گفتم سختی به و کردم جمع خواب تخت روی رو خودم

 .دونمنمی هنوز....دونمنمی-

 نگاه هی! ترسممی میانسال مرد این از خدا، بود ایستاده اتاق در کنار که دیدممی رو یاشا ملتهب و رخ نیم صورت

 :گفت و اومد جلو کمی، زد غلیظی پوزخند و انداخت تخت یگوشه من یشده مچاله هیکل به

 ...قبلش شاید یا، میشی عربا خوراک وگرنه؛ کنی پیداش زوتر بهتر-

 یرونب با، بیرون رفت پوزخند همون با. دادم قورت رو دهنم آب. شدممی نزدیک سکته مرز به داشتم. خندید اروم

 یلونه جااین، بود تو با حق، کردم غلط بگم یاشا به برم داشتم دوست. کردم رها رو نفسم اتاق از رفتنش

 !گرگاست
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 حرف نم با طوریاین که دارم رو تو دخترت جای من! کنه لعنتت خدا...قبلش یا، میشی عربا خوراک گهمی کثافت

 .زنیمی

 زخم قلبش به حرفا این قدرچه دونممی. نشه متوجه یاشا و نره بیرون صدام تا اروم خیلی. کردم گریه اروم

 ؟بخوابم جااین تونستم طورچه؟ بود برده خوابم کی من اخه، زنهمی

 ...سیاه عقرب یه! دیدمش باالخره. دیدم رو بوم اون روی نقاشی. افتادم خوابم یاد

 ؟!بردیم لذت دیدنش از قدراین خودم و پدرم که داشت زیبایی و لذت چه سیاه عقرب اخه، کردم تعجب

 !خوابیدم قدرچه، کردم نگاه میشد ترتاریک لحظه هر که هوایی به، پنجره سمت رفتم و دادم تکون رو سرم

 .کنم پیدا رو مخفی جای اون باید من! کن کمکم خدایا

*** 

 (یاشا)

 خودم خورممی قسم! لعنتی ناصر؟ حد چه تا بودن خونسرد دیگه. کردم پاک خشمم از قرمز صورت از رو عرق

 .کنممی نابودت

 خیلی کنه پیدا رو جااون بتونه پریسا اگه. داریم وقت روز چهار...روز چهار. کردم نگاه سالن تاریک نیمه فضای به

 موضوع نای پیگیر شاید؛ شنیده رو حرفا یهمه سعید مطمئنم. بدیم انجام کاری نیست نیازی دیگه، میشه خوب

 .بشن

*** 
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. ودب صورتش روی اشک کمرنگ هایرده. ببینمش تونستم صبحانه بردن واسه فقط؛ بعد روز صبح ده ساعت

 وجدان ونا دوباره...ولی؛ کنم بغلم رو ترسو و شجاع دختر این، کنم بغلش تونستممی و نبودن دوربینا این کاش

 :گفتمی من به مدام که همون، لعنتی

 به ،وحشیت یروحیه این با تو! حیفه، نزن دختر این پاک تن به رو خون به آغشته دست این! نزن دست بهش"

 "!نشو نزدیک بهش. خورینمی دختر این درد

 کوبسر بهتره شاید؛ نمیشه، نرم نزدیکش، نکنم فکر بهش تا کنممی سعی قدرچه هر، همینه روزام این حس

 !رو شیرین حس این کنم

 .شد فعال رادار عین گوشم فرخ صدای با

 !نذار مک براشون. کنم جایگزین براش یکی باید؛ نیست کیومرث که حاال. جااین میان پسرش و همایون امروز -

 :گفت زبون چرب ناصر

 !کن امر فقط شما، خان فرخ چشم-

 ور نوح حضرت سن مردک، بود ایران جوانای اعتیاد از خیلی عامل مرد پیر این. کردم نگاه اشخمیده هیکل به

 !کنه تخریب چنانهم بتونه تا بود پابرجا چنانهم ولی؛ داشت

 :افتادم دیروزش حرف یاد

 .خودم دست زیر شیمی! رو چیزا خیلی، دممی یاد بهت وقتاون، شه تموم دختر و پدر این با کارمون بذار -

 چی از هارحمیبی اون که شدم متوجه حاال. داشت لذت واقعا حسادت از ناصر خشمگین و سرخ چشمای! هه

 ینا. فرخ نه، دادمی رو دستورشون ناصر رو هاقتل اکثر! فرخ گوش پشت ناصر کردن وز وز از؛ گیرهمی نشئت

 توی پیشرفتش باعث نبوغش با و داشتمی نگه دور هاپلیس از رو باندش که بود متفکر مغز یک تنها پیرمرد
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 و بود نوعاش هم با شراکت و هامحموله حرکت دستور و داد قرار بستن، کارش تنها صرفا و بود شده کار این

 .بود سپرده ناصر به رو چیزها یبقیه

 مه باز ناصر. بود سفید پوستش میت عین بود نرفته بیرون بس از، کردم نگاه طاسش یکله به دوباره

 :گفت گرانهوسوسه

 !ترسهمی چی از دونممی. افتهمی کار کوچیکش مغز اون بترسه اگه، بترسونمش کمی بذار فرخ اق-

 :گفت عصبی فرخ. جوممی رو اشخره خر اون خودم باالخره. گرفتم رو مرتیکه اون گلوی رد چشمام با

 اون. فهمینمی رو وست*ه جز به هیچی که هم تو؟ متنفرم امخونه توی کاری کثیف از بگم بار چند! شو ساکت-

 .مونهنمی حرفی دیگه پس؛ افتهمی کار به مغزش هم لفظی تهدید با! ستبچه دختر یه

 خونم داشت که کرد نگاه رو من و اورد باال رو سرش فرخ. بود حیوون اون از بیشتر پیرمرد این معرفت هم باز

 .خوردمی رو خون

 :گفت ناصر به رو

 .کنه فرار تونهنمی سوراخی هیچ از دختره وگرنه؛ گذاشتم تو مثل یکی واسه رو محافظ اون-

 .شد مطالعه مشغول و کرد باز رو روزنامه هم فرخ. رفت خروجی سمت به و شد بلند جا از عصبی ناصر

 قدرچه هر ذارممی فعال! اخرشه روزای اما؛ داشت چشم امپروانه به گرگ یه چون؛ کردممی غیرتیبی احساس

 !شهمی بند گلوش به دستم باالخره. بکشه زوزه دور از خواست که

**** 
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 و طوفانی همیشه آبی چشمای اون دیدن برای دلم. بشنوم ازش صدایی بلکه تا بود شده گوش حواسم تمام

 میک رو چشمام، دادم تکیه اتاق چوبی در به رو سرم. بود شده تنگ ساعت چند این توی اشپریده رنگ پوست

 .بستم

 طوریاین ساعت این تا که بود مالحظهبی قدرچه، زدم لبخند. شده بلند خواب از یعنی تخت جیر جیر صدای

 !بوده یار ما با شانس جااین تا. خوابیده

 :کردم باز رو چشمام خدمتکار صدای با

 .بفرمایید-

 .اومدن دخترنماش پسرِ و همایون پس

*** 

 (پریسا)

 مخوف هم باز قیمتگرون وسایل وجود با که اتاق رنگ کرمی دیوارهای و در این توی شدن محو، بود شده کارم

 .بود

 ؟!باشه کرده قایم رو مدارک اون ممکنه کجا بابا! هیچی، رسهنمی فکرم به چیزی

 فکر من که چیزی اون شکر ارو خد هم باز. زدم قدم و گرفتم دستام توی رو سرم و شدم بلند تخت روی از

 .کنم پیدا رو اسناد اون مکان که خواستنمی من از فقط و نیافتاد اتفاق کردممی

 .کمه مفرصت که کنهمی تهدید مدام و نه یا کردم پیداش ببینه که میاد بار یه ساعت چند هر هم میانسال مرد اون

 !خدایا
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 از تونمنمی حتی دوربینا خاطر به اما؛ اومدمی سروصدا پایین یطبقه از. رفت بیرون میشه نه زد حرفی میشه نه

 .کردممی فکر چنانهم من و گذشت ساعت نیم. بندازم نگاهی کلید سوراخ

 و برداشت دستگیره روی از رو دستش. زد خشکم لحظه یه اشنا فرد یه شدن داخل و در ناگهانی شدن باز با

 .بودم نشسته روش که اومد تخت سمت به مستقیم

 ؟جااین؟! رامین! طورهمین منم، بود تعجب از پر صورتش. روشن پوست، ایقهوه چشمای، بلند موهای

 .زد زانو پام جلوی تخت کنار و اومد

 !متاسفم من...کیومرث عمو؟ کشیده جااین به کارت که شد طورچه.....طورچه؟ خوبه حالت؟ پریسا-

، وردا باال دستش با رو سرم! بود دردناک و سخت پدرم مرگ یاداوری، انداختم پایین رو سرم اشکی چشمایی با

 ؟میزد دست بهم رسیدمی راه از که نامحرمی هر چرا! اومد بدم

 سریع اما؛ کردم نگاهش. شد داخل خونسرد ظاهرا صورت با یاشا. کشیدم بیرون دستش توی از رو سرم اروم

 :داد ادامه من به خیره چنانهم رامین. دزدیم رو نگاهم

 .خودم پیش آوردمتمی وگرنه؛ بودم خبربی من! امشرمنده -

 :گفت عصبانیت با. ایستاد مقابلش کینه از پر صورت با افتاد که یاشا به نگاهش

 !بتهبی خائن؟! وفاداریت بود این-

 !من یاشای به هم اون؟ وسط این گفتمی چی اون، گرفتم آتیش

 رو نم و گرفت بود پام روی که رو دستم، من سمت اومد و گرفت چشم یاشا اعتنایبی و خونسرد چشمای از یهو

 .کردممی نگاه فقط که بودم شوکه قدراین. کرد بلند جا از تکون بایه
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 :گفت خشن نسبتا لحن و جدی چشمای و صورت با و کرد باز دهن رامین. باخت رنگ باالخره یاشا صورت

 .بمونی پیر کفتار این پیش جااین ذارمنمی، برمتمی خودم با-

 مقابل یاشا که کشوند خودش دنبال قدم چند رو من. بودم شوکه هنوز، برداشت قدم بود در که چپ سمت به

 و جدی. فهمید هم روی شده قفل هایلب و خورده گره ابروهای از میشد رو خشم که صورتی با، ایستاد هردومون

 :گفت خشک

 !بیرون برو اتاق از و کن ول رو دختر این دست نشده شر تا پس؛ نداری رو اجازه این شما-

 منطقی غیر صورت. زدممی حرف نه، خوردممی تکون نه. بودن زده بدنم هایاندام به سه دو یک چسب انگار من

 .شد هم در ارمین

 ؟نکنم چیکار کنم چیکار بگی من به که باشی کی تو! هوی-

 نرامی. کردمی نگاه رامین به خونسردی با چنانهم. رفت یاشا سمت به ایدیگه قدم خودش و کرد ول رو دستم

 :رفت باالتر صداش

 !هستی پاپتی خائن محافظ یه فقط تو-

 لندتریب صدای با و رفت جلو ایدیگه قدم رامین. مالیدممی رو دستم مچ و کردم می نگاه جدلشون به استرس با

 :گفت شدمی خارج خونسردی از داشت دیگه که یاشا به

 ؟!نکنم چیکار کنم چیکار بگی خان همایون پسر به که باشی کی تو-

 رو مامچش و گذاشتم دهنم جلو رو دستم. رفت عقب کمی، اومد فرو یاشا صورت به مشتی گفت که رو جمله همین

 رفتمی باال هرلحظه که خشمی با و چرخوند رامین سمت به رو سرش یاشا. دوختم لبش کنار زالل خون به

 .کرد نگاهش
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 ؟کنم چیکار

 رودف وقتی اما؛ برد باال رو دومش مشت و برداشت سمتش به بلند قدمی. شد ترجری یاشا نگاه از انگار رامین

 !شد قفل یاشا دستای توی اومد

 اشای به درد و حرص با رامین. میاد در گندش االن دونستممی. شنیدم رو رامین استخونای صدای که مطمئنم

 .ترسیدم، شد مشت یاشا ازاد دست که دیدم! نبود خونسرد دیگه که سبز هایتیله اون به، کرد نگاه

 .کنم جداشون کردم سعی و گذاشتم هردو یشده قفل ساعد روی رو دستم. کنارشون رفتم و زدم دور و تخت

 ! نکنین دعوا خدا رو تو، بسه-

 :گفت و کرد نگاهم سریع رامین! رو یاشا بیشتر، کردممی حس رو دو هر عضالت انبساط

 ؟!خائن این واسه؟ سوزهمی این واسه دلت بگی خوایمی-

 :گفتم لرزون صدای با

 .بیفته....برات اتفاقی خوامنمی نه-

 بود خوب چه، شد داغ کمی یاشا دستای کردم حس عوض در. شد عوض صورتش حالت. باخت رو رنگش یهو

 !کرد لمس رو دستش دستم که

 .بود محرمم که بود نامحرمی تنها

 ؟سرتون روی گذاشتین رو جااین چطونه-

. شدم حالخوش موقعش به حضور از بار اولین برای! اعصاببی میانسال مرد همون، کردیم نگاه در چهارچوب به

 :گفت و کرد رد رو خودش یاشا یشونه از و گرفت رو دستم سریع رامین
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 .ببرم جااین از رو دختر این خواممی-

 کال که من؟ گفتمی چی دیگه آش نخود این. کردمی خُرد رو دستش تا گرفتمنمی رو یاشا جلوی کاش ای

 ؟!کنهمی دلسوزی من واسه قدراین چرا پس؛ بودم زده حرف کلمه چهار باهاش

 :گفت رامین به رو بعد کرد ما یسه هر وضع و سر به نگاهی و مونسمت اومد مرد

 خان فرخ از و بیای تونیمی اون از بعد. ماست مهمون دیگه روز سه تا دختر این اما؛ جون رامین شرمنده-

 .بگیری تحویلش

 ...خان ناصر ولی-

 !بود ناصر اسمش پس

 !اهلل بسم که بربیای پسش از تونیمی اگه. فرخه اقا حرف، نیست من حرف این! که گفتم -

 هی با. من به نگاهش اونم، بود زمردهاش و یاشا لب گوشه قرمز یماده اون به حواسم فقط من. شدچی دونمنمی

 !نگران هم شاید؛ دلخور حالت

 دشبلن موهای که کردم نگاه رامین به. شد رها دستم دیدم. کردم نگاهش سیر دل یه و کردم استفاده فرصت از

 :گفت و زد کنار کالفه رو

 !خب خیل-

 :گفت و من سمت برگشت

 .کن تحمل یکم، خودم پیش بیارمت روز سه بعد دممی قول-
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 تاقا از سریع بعد و کرد نگاهم کمی. کردم مالقاتش بار یه شهمه کهمن. بود چی کارها این از قصدش دونمنمی

 اشای صورت به رو دست یاشاره با و انداخت یاشا لب یگوشه زخم به نگاهی پوزخند یه با ناصر. رفت بیرون

 :گفت

 .برس کارت به و کن جور و جمع رو خودت -

 وریط اروم. دوخت صورتم به رو عصبیش چشای بعد، بود دیوار یخیره کمی یاشا نگاه. رفت بیرون اتاق از بعد

 :گفت زمزمه حد در

 یداپ رو قبرستون اون زودتر. بیای که شدمنمی راضی سیاه سال صد داری خاطرخواه قدراین دونستممی اگه-

 !کن

 .رفت و کرد بغض از پر رو من، در سمت چرخید و گفت رو این

 رازد پوش سفید تخت روی سرخوردگی با؟ کرد بازی رو نگران ادمای نقش رامین که وسط این چیه من تقصیر

 .کردم جمع شکمم تو رو پاهام و کشیدم

 پنشک از بیشتر داره اونم خب. گرفت دلم خشمگین چشمای اون از، لبش یگوشه یاقوت اون از، یاشا ناراحتی از

 .بشه تموم کاش! اوضاع این به لعنت. خورد من خاطر به مشتم اون. کنهمی تحمل

 جدید از، جدید به قدیم از؛ کردم رو و زیر رو خاطرات تمام، فکر توی رفتم. بود زهر مثل که ناهار خوردن از بعد

 !قدیم به

 دهش خُرد اعصابم! کنم پیدا رو مدارک اون باید. بود سرد دستام، رفتممی و اومدممی رو اتاق طول کمر به دست

 .بود

 !لعنتی اسارت جو این، فرخ و ناصر فشارهای، طرف یه از یاشا سرد هاینگاه
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 .شد باز در یهو که شه کم سرم درد که تا اوردم فشار چشام روی دستام کف با و ایستادم

 در. یادم چشم به که چیزیاییه اولین، زبرش ریش و پشت کم موهای. شد ظاهر در جلوی البالویی پیرهن با ناصر

 .رفتم عقب کمی. ایستاد مقابلم و جلو اومد قدم چند، بود باز

 ؟نه یا گیمی؟ شدچی خب-

 .باشم خونسرد کردم سعی

 !دونمنمی...هنوز-

 :گفت و شد عصبی

 ! زنی آب زیر مارمولک یه اون مثل؛ نیست پوکت یکله توی عقل پدرت مثل یا، میگی دروغ و دونیمی یا-

 و جلو رفتم قدم یه. کیه این و کجام رفت یادم! خیلی، برخورد بهم! گفتمی بد من پدرم به داشت، شد گرمم یهو

 :زدم داد صورتش تو

 !رو دهنت ببند، کثیف خوک! کنی توهین پدرم به کنیمی غلط تو-

 هیکل به و کردم جمع کمی رو خودم گریه با. زمین روی شدم پرت وحشتناک صدای یه با که فهمیدم فقط

 :زد داد عصبانیت با. بود گرفته اتیش لپم و لب گوشه. کردم نگاه نفرت با اشکریه

 همین از دادم بهت که هم مهلتی اون، وایسه روم توی کسی که نشده زاده مادر از! زاده*حروم کنممی ادمت-

 .تمومه االن

 .رفت در سمت به و کرد بلندم زمین روی از و چلوند دستش توی رو بازم و سمتم اومد خشونت با که دیدم
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 استین شدن پاره صدای. برد پایین خونه طالیی فلزی هایپله از رو من. ندیدم رو یاشا شد رد در از کههمین

 واسه قطف؛ کمک واسه نه. نبود اما؛ چرخوندم چشم یاشا دنبال به و کردم تقال کمی سالن توی. شنیدم رو مانتوم

 !ببینمش بار اخرین واسه حتی کهاین

 .زه*هر بیفت راه-

. دمندی رو یاشا دیگه، رفتمی خروجی سمت داشت انگار. کشوند خودش دنبال رو من و شکست مقاومتم دیگه

 :گفتممی مدام ذهنم توی گریه با. کردنمی موننگاه شده گرد چشمای با محافظا

 !کمک خدایا-

 !نه التماس ولی؛ کردممی گریه

 هشد تاریک نیمه آسمون و بود غروب آخر. کشید خودش دنبال رو من رحمانهبی و کرد باز لگد با رو در راهرو تو

 .ترسوندمی بیشتر رو من همین و بود

 پارک نای دیدن از بود ممکن بود ایدیگه وقت هر اگه. بود تیکه چهار پارک یه شبیه که بزرگی حیاط به رسیدیم

 !نه االن اما؛ بردممی لذت

 و شن با که زمین روی خوردم سکندری یه، کردم نگاه اومدیممی پایین ازش که سفیدی هایپله به ترسیده

 .بود شده پُر ریزه سنگ

 دور رو خونه داشت واقع در. رفت خونه پشت مخوف جای یه سمت به و کرد کج سرسبز باغ اون از رو راهش

 :گفت بود خشن که صدایی با. زدمی

 !میارم در رو پدرت، کنممی آدمت-
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 نبود سرم روی پوششی هیچ، بود گرفته درد دستم یلهیده هایاستخوان! برس دادم به خدا. شد بیشتر هقم هق

 .پنجره کلی با بود ساختمون پشت بزرگ بالکن یه. جاموند راهرو تو روسریم و

 کههمین. دادم فشار بهم رو دندونم درد از بود نامتقارن و تیز هایریزه سنگ از پر که زمین سمت شدنم پرت با

 .دیدم خودم مقابل رو سگ یلونه چهارتا کردم باز چشم

 سنگ روی رو هاشقدم صدای، شدم خیز نیم لرزون بدنی با داشتمنمی بر هالونه اون از چشم که طورهمون

 :گفت حرص با. شنیدم هاریزه

 .دممی نشونت حاال؟ میاری در زبون من واسه؟ کنیمی علم قد من واسه-

 .تمنداش رو بود رفته چشمم توی که موهام زدن کنار جرئت حتی. نگفتم چیزی و کردم نگاش ترس و نفرت با

 کف روی رو بدنم ترس از دیدم که چیزی با. برگردوندم هالونه سمت رو روم حرکتش این با. زد سوت یهو

 .کشیدم عقب رو خودم بود زمین رو که دستام

 بیرون ونلبش کنار از بود بلند بس از که دندونایی، بود دراز و تیز نوک شاخ مثل که هاییگوش، سیاه سگ چهارتا

 .بودن شده خیره من به فقط که قرمزی چشمای و بود زده

 :نالیدم و دمآور کم، نتونستم. ریختممی اشک گلوله گلوله. کردم نگاه ناصر به و گرفتم باال سختی به رو گردنم

 .کنممی... خواهش....نه-

 .رفت عقب عقب ترسناک پوزخند یه با

*** 

 (راوی)
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 هپرید رنگ معصومِ صورت آن به اییذره. بود افتاده لج سر ایبچه چونهم، شدمی ترعمیق لحظه هر پوزخندش

 .نکرد رحم

 !کنید اشپاره تیکه-

 ترنزدیک لحظه هر که سگ چهار یجثه ابیش چشمان در. شدند ور حمله سمتش سگ چهار هر فریادش با

 .دکشی تیر اشحنجره که کشید جیغ ترس از چنانان، داد سر بلندی جیغ و امد خود به. بود نمایان، شدندمی

*** 

 !طوفانی همیشه دریای ان سمت... به، صدا سمت به. دویدمی

 خالی ایج متوجه و آمد بیرون بود رفته محافظ دستور به که هادوربین اتاق از وقتی. نیاورد تحمل دیگر، نتوانست

 .دوید توانش تمام با جیغ صدای شنیدن با و رفت بیرون هاپله از حیران، بود شده اشپروانه

 سمت به که سگ چهار دیدن با زد دور را ساختمان کههمین. بود شده رنگ یاقوتی ازخشم چشمش سفیدی

 .نکرد مکث ایلحظه امدندمی محبوبش دختر

 ایهشان محکم برخورد با که بالیدمی خودش قدرت به و کردمی نگاه دختر یترسیده یمنظره به لذت با ناصر

 .خورد زمین به پهلو از، اشکتفش به ورزیده و محکم

 !نقشه این پدر گور، فرخ پدر گور، انتقام پدر گور اصال

 و شد کشیده زمین روی دختر که طوری، کشید و گرفت هایشدندان با را پریسا شلوار یپاچه هاسگ از یکی

 :راشنید کَسش عزیزترین صدای جیغش میان اما؛ کشید جیغ زمانهم

 !پریسا-
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 سگ هس کهاین قبل چندثانیه، برگرداند عقب به را سرش امیدوارانه. شنیدمی را پیانو بخش ارامش نوای انگار

 هاآن از دوتا سر بر را کتش. رساند هاان رابه خودش و کشید بیرون تنش از را کتش یاشا برسند او به دیگر

 .انداخت

 .ردک گیج را دوسگ آن پایش کاری یضربه دو با یاشا، دادندمی تکان را سرشان عصبی و کردند توقف هاسگ

 یربهض، زد بود گرفته را شلوارش یپاچه که سگی سر به ضربه چند ازادش پای با. گرفت جرئت انگار پریسا

 .داد تکان را سرش کمی و کشید عقب سگ که زد محکم قدرآن را چهارم

 اشای هایشانه در را اشپنجه، کرد بلند یاشا ازقد تیز هایپنجه رابا خودش و کرد بلند را هیکلش سگ سومین

 .گرفت نشانه را گلویش هایشدندان با و کرد فرو

 ،زانو یباضربه و اورد باال را زانوش. شد باریک درد از چشمانش. داشت نگه را سگ گردن، دست هردو با یاشا

 .شد مچاله خود در درد از ایزوزه با سگ. کرد خمیر و راخُرد سگ هایدنده

 به راگ دانستمی خدا. کرد جا اغوشش در را خود کنان گریه. رفت یاشا سمت به و کرد استفاده فرصت از پریسا

 .امدمی هایشاندام سر بالیی چه رسیدنمی دادش

 دوری ساعات این یاندازه به را او و گذاشت پریسا سر و کمر پشت را اشخونی و خورده چنگ هایدست یاشا

 .کرد نجوا گوشش زیر فشرد اغوشش در

 !جاماین من، باش اروم... اروم-

 سسپ؛ داد او حرکات به را حواسش تمام و رفت هم در اخمش یاشا، بود کلیسا ناقوس شبیه که ناصر صدای با

 .کرد هدایت پشتش به را پریسا

 ؟ردینکمی بازی نقش طوریاین و داشتید تشریف دلباخته و عاشق شما پس! جالبه خیلی خیلی! جالبه...هه-
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 :غرید عصبی پوزخند یه با

 !فرید، یزدان-

 . رسیدند تنومندشان هایهیکل با دو هر بعد کمی

*** 

 (پریسا)

 تر متشنج رو اوضاع هوا تاریکی. کردممی نگاه اونا به یاشا خونی یشونه کنار از ترس با؟ کنه چیکار خوادمی

 !فراری راه هیچبی، بودیم بست بن یه انتهای ما و بود کرده

 :گفت یاشا چشم توی چشم و کمر به دست ناصر

 . بدونم هم خوامنمی، بوده چی کاراین از تونهدف دونمنمی-

 سمنف لحظه یه. گرفت نشونه ما سمت به و کرد دراز دومرد اون از یکی تفنگ سمت رو دستش حرف این از بعد

 :نالیدم. بود هدفش یاشا کهاین خاطر به! خودم خاطر به نه، رفت

 .کنممی خواهش، نکن شلیک نه-

 :دادم ادامه گریه با. ذاشتنمی ولی؛ بیام بیرون یاشا پشت از خواستم

 !کنممی پیداش...گممی خدا به، بدین وقت بهم یکم -

 :گفت شاکی یاشا

 !پریسا بسه-
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 متس به رو اسلحه ناصر، دهنم توی اومدمی داشت قلبم. بودم نگرانش من ولی؛ کنم شونالتماس خواستنمی

 :گفت لب زیر و گرفت یاشا قلب

 !درک به برو-

 :گفتم فریاد با. بستم رو چشمام، کنه شلیک خواستمی

 !نه-

 .زدم جیغ بعد و

 !کافیه-

 از رو این. بود ایستاده روش فاخرانه فرخ که افتاد بالکن سمت به هانگاه یهمه. شد متوقف زمان لحظه یه

 .بود تاریک تقریبا هوا چون؛ دادم تشخیص صداش و دستش عصای

 :گفت بود شده شاکی که ناصر. فرخ به داد رو نگاهش بعد و کرد نگاهم کوتاه. گرفت من سمت رو روش یاشا

 ...می! زدن دورمون اینا...این..فرخ اق-

 :گفت ارامش با و برد باال سکوت ینشانه به رو دستش فرخ

 .دونممی-

 :گفت اعصابیبی با ناصر

 .کنم شونخِفت جاهمین بده اجازه-

 :گفت فرخ کهاین تا یاشا به اونم، بود زده زل فرخ به. بود ساکت یاشا

 .تو بیارین رو هردوشون-
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 نم. رفت ما از زودتر عصبانیت با هم ناصر. کردن هدایت داخل به رو ما جلو از دیگری و پشت از محافظا از یکی

 :گفت و شد خم سمتم به کمی اروم. کردمنمی ولش و بودم چسبیده رو یاشا بازوی

 .دممی قول، افتهنمی تواسه اتفاقی! نترس -

 .کردم توکل خدا به و نگفتم ولی؛ توام نگران من بگم خواستممی. کردم نگاه رخش نیم به نگرانی با

 زرد نور، شدیم داخل. کرد روشن رو حیاط از کمی قیمت گرون لوسترهای و چراغ نور کردن باز که رو سالن در

 سرپا اون به پشت ناصر و ما به رو قیمیت گرون صندلی روی فرخ که دیدم. کردمی اذیت رو چشمام سالن

 .کنارشون هم بادیگارد دوتا، بود ایستاده

 :پیچید سالن توی فرخ پیر صدای. چرخوندممی شونصورت حرکات روی رو چشمام استرس با

 !جالبه، هایینپلیس جاسوس شما پس-

 :گفت عصبانیت با و سریع یاشا

؛ توننمین هم بعدش به این از ننداختن گیر رو تو حاال تا اگه اونا. نداریم هاپلیس به نیازی تو کردن نابود برای -

 !باش مطمئن رو این. کنممی رو کار این خودم من ولی

 پوزخندی فرخ. کردمی مخفی رو این داشت، ذاشتمی سرپوش هاپلیس با مونکردن همکاری روی داشت یاشا

 :زد یاشا به

 ددی رو سزاش و کرد ـیانـت خــ هم اون. دخترجون تو پدر مثل! مرگه کنن ـیانـت خــ من به که ادمایی حکم -

 طفق؛ پسر هستی کی تو دونمنمی، خندهمی من ریش به داره خم االن! دنیا اون رفت من از مدرک کلی با حاال و

، ینگفت که گفتین اگه. کنممی ختم امشب همین به رو روزه پنج مهلت اون و مهمن برام مدارک اون که دونممی

 !جهنم فرستممی رو هردوتون امشب همین نه اگرم
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 ؟کنم کار چی. داره بستگی من به چی همه یعنی اینا، بود جدی کالمش

 :تگف خونسردی با و گذاشت دستم روی رو دستش یاشا. فشردم رو یاشا بازوی و گرفت مگریه استیصال از

 .برسه مدارک اون به دستت عمرا دیگه بمیره اگه دختر این! فرخ باشی تصمیمت مراقب بهتره-

 ،مونسمت اومد کوتاه بور موهای با کلفت گردن اون. کرد اشاره کنارش هایمحافظ از یکی به و کرد اخمی فرخ

 شکم به محکمی مشت مرد اون کهاین تا کردنمی نگاه هم به هردو، ایستاد یاشا مقابل. زدم زل حرکاتش به

 هول عقب به رو یاشا لگد با و نداد مجال عوضی اون، کردم نگاه یاشا یشده دوال جسم به و زدم جیغ. زد یاشا

 .داد

 .پهلوش و شونه به کوبیدم مشت با و عوضی مردک همون سمت رفتم گریه با

 !عوضی کن ولش-

 با و ذاشتن بود در کنار که محافظا از دیگه یکی که بشه بلند کرد سعی، بود افتاده زمین روی یاشا. کردممی گریه

 ویدمد گریه با. داشت نگه زمین روی خوابیده رو اون یاشا یسینه روی پاش گذاشتن و شکمش به محکمی لگد

 .فرخ سمت چرخوند رو من بعد، نذاشت و گرفت رو بازوم بور لندهور اون که طرفش

 .بود کیفور حسابی ناصر. شد بلند صندلیش از فرخ

 ؟نه، باشه افتاده کار به مغزت دوستت یذره ذره مرگ دیدن با شاید...خب-

 .بگم چی دونستمنمی واقعا. کردم سکوت ریختمی اشکم که طورهمون

 و یاشا سمت رفتن شونهمه که دیدم، پشت برگشتم وحشت با. کرد اشاره محافظا به دوباره فرخ که دیدم

 .بود مونده برام که کسی تنها زدن! زدن به کردن شروع
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 مایچش، بود خونی صورتش تمام. شد ترخونی خونیش پیراهن، افتادن من یاشای جون به لگد با نفر چهار هر

 تقال. شد مانعم دست با و نذاشت لندهور اون باز که سمتش دویدم هق هق با. بود بسته درد از رو قشنگش

 کردم حس که زدم صدا درون از رو اسمش چنان. بردم پناه خدا به اخرم دست، دادممی فحششون، کردممی

 .لرزید تنم

 !کردمی ناله خفیف درد از که دیدممی رو یاشا خونی صورت، اشک میون

 نقش مامچش جلوی پدرم قدیمی یخونه تصویر که شد چی دونمنمی ولی رو صحنه این نبینم تا بستم رو چشمم

 !خاطرات از پر قدیمی یخونه یه، بودیم جااون سالگیم سیزده تا تولدم از که قدیمی یخونه. بست

 :زدم داد و فرخ سمت برگشتم سریع

 .کنن تمومش بگو! کردم پیداش، فهمیدم-

 لمد یاشا خونی روی و سر دیدن با. ایستادن کنار محافظا یهمه حرکت این با، برد باال رو چروکش دستای فرخ

 .شد تیکه هزار

 ؟خب-

 :گفتم لرزشم از پر صدای با

 !تهران جنوب، مونقدیم یخونه-

 :گفت و کرد نگام شده باریک چشمای با فرخ. برد دیگه سمت رو روش و کشید بلندی یهه ناصر

 ؟باشه داشته تونهمی مخفیگاهی و امنیت چه قدیمی یخونه یه؟ مطمئنی-

 :گفتم بود نفرت از پر که هاییاخم با
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 !داره هم مخفی جای یه جا اون ضمن در؛ کنهمی کفایت خودش بودین اطالعبی خونه این وجود از شما کههمین-

 و کوفته بدن کنار، یاشا سمت دویدم و کردم استفاده فرصت از. ناصر پیش برگشت و داد تکون رو سرش

 .اومدمی خون بینیش و لب از. بود رفته هم توی درد از باراین اخماش. کرد باز رو چشماش. زدم زانو زخمیش

 :گفتم بود شده دارخش که صدایی با اروم. کردم بغل و گذاشتم پام روی دستام با رو سرش

 .بود من تقصیر شهمه، خواممی معذرت-

 طورهمین من، نشست. شه بلند کمی تا داد فشار و گذاشت زمین روی رو دستش یه. زد دردناکی و محو لبخند

 گاهن چشمام سیالب به. بود من صورت چندسانتی توی صورتش حاال. داشتم نگه خودم بغل توی رو اششونه

 :گفت و کرد

 !نیست تو تقصیر هیچی، نکن گریه-

 :گفت ترآروم. شدنمی اما؛ بگیرم رو اشک این جلوی کردممی سعی. گرفتم دندون به رو پاینم لب

 ؟مطمئنی قدیمیت یخونه به راجع-

 .شدم ترمطمئن شمال به رفتنم از قبل پدرم حرف اوری یاد با

 .اره درصد هفتاد -

 .کرد نوازشش شصت انگشت با و فشرد اروم بزرگش دستای توی رو دستم انگشتای

 .میشه تموم امشب پس -

 .کردم نگاش متعجب، گذاشت توش چیزی یه. مانتوم جیب سمت برد محسوس رو دستش گفت که رو این

 :کرد زمزمه
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 !نیار بیرونش -

 :گفت فرخ. دادم تکون باشه ینشونه به رو سرم

 .باشه بوده درست انتخابت که امیدوارم فقط؛ خونه اون به بریمی رو ما امشب! خب خیل-

 دونفرشونم. کرد دور یاشا از رو من و کشید و گرفت محکم رو امشده کبود بازوی بادیگارد یه گفت که رو این

 رو فرخ ،کردم نگاهش نگرانی با. بردن پایین یطبقه راهروی سمت به و کردن بلندش زمین از. یاشا سراغ رفتن

 :گفت ناصر به

 .کنین پیدا رو مدارک برین دختر این با و بردار رو نفر چند-

 :کرد خم رو سرش و گذاشت اشسینه روی رو دستش چاپلوس ادمای عین ناصر

 !خان فرخ بگین شما هرچی، چشم-

، متمس اومد ناصر. رفت باال بود سالن وسط که طالییش و عریض هایپله از و کرد من به اخمالودی نگاه نیم فرخ

 رو تشانگشش چهار و کشید بیرون جیبش از رو راستش دست. ایستاد مقابلم اشکریه پوزخند با جیب در دست

 :گفت و گذاشت جیب توی رو دستش دوباره. کشیدم عقب و سرم نفرت و اکراه با. کشید گونم روی

 .باشیم جااون خودت و خودم فقط که جایی یه، امن جای یه برممی رو تو کردم پیدا رو مدارک وقتی-

 روی زا بار چندین تریلی با داشتم ذهنم توی. کردم نگاهش و ریختم چشمام توی رو نفرتم تمام، کرد یخ تنم

 !بودم زاربی ازش که قدراین، شدممی رد سرش

 :گفت و رفت خروجی سمت و گذشت کنارم از پوزخند همون با

 .بیارینش-
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 .یادمه دیدار اخرین توی پدرم حرفای، زدم زل ماشین یشیشه به

 !ستگنجینه یه برامون جااون، بزن سر جااون به تونستی وقت هر. نفروختم رو قبلی خونه جون بابا-

 اتاق ویت موزاییک زیر مطمئنم. کردم فکر اشتباه اما؛ خاطراتمونه گفت پدرم که ایگنجینه از منظور کردممی فکر

 !جاستهمون گهمی بهم حسی یه. کرده مخفی رو مدارک مونخونوادگی مخفیگاه همون، پدرم

 .کردنمی جدا زمین از رو موزاییک اون طورچه که دیدممی و وایمیستادم سرهردوشون باال بودم که بچه

 .خواستمی راحت خواب یه دلم، بودم خسته. کشیدم اهی

 نگاهم. هشمی حالی چه نیستیم پدرم و من ببینه و برگرده عموم اگه دونمنمی. کشیدم عذاب کلی ماه یه این تو

 :گفتم و افتاد خیابون به

 .راست برو-

 :گفتم که کوچیکی خیابان توی پیچید

 .دار نگه جا همین-

 باشم ردهک فکر اشتباه اگه. افتاد تولوپ تاالپ به قلبم، شدیم پیاده. داشت نگه بنفشه یکوچه کنار رو ماشین

 ؟چی

 .افتادم مونخاطرات یاد. رفت کفم از اشکام اختیار باز، زرد لوزی دوتا با سفید در دیدن با

 :گفت نگرانی با و کردمی نگاه رو کوچه انتهای و بود ایستاده در کنار که دیدم رو مادر)

 .افتیامی، ندو پریسا-

 .(کردم نگاه ایشقهوه چشمای و سفید صورت به
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 ناصر کریه صدای. شدن محو خودم بچگیای و مادر شدیم در نزدیک کههمین. رفتنمی یادم از هرگز خاطره این

 :شد بلند

 ؟جاستاین-

 :گفت محافظ دوتا اون از یکی به رو که دادم تکون رو سرم

 .کن باز رو در برو-

 فیلم مثل رو خاطرات دوباره برگ از شده پوشیده حیاط. کرد باز تو از رو در و باال کشید مونخونه سیمانی دیوار از

 .گذاشت نمایش به چشمم جلوی

 .بزنم بن و ریشه از باید رو درختا این! نداره فایده: بابا) 

 .کرد نگاش چپ چپ مادر

 !مرد تو زنیمی غر قدرچه. زنیمی جارو رو حیاط داری باره یه شهمه حاال؟ میاد دلت کیومرث! بابا ای: مادر

 ؟کنم جارو منم شهمی! مامان، مامان-

 :گفت و اورد جلو رو سرش لبخند با

 .(خندیدیم باهم بعد. بده انجام خودش بذار، باباته تنبیهه این! جان مامان نه:مادر

! ودنب شده بزرگ قدر چه انجیر و انار درختای. کردم نگاه حیاط یگوشه کوچیک یباغچه به. کردم پاک رو اشکم

 :گفت ناصر

 !دختر بجمبون دست-
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 چوبی صندلی و قرمز قدیمی فرش اون هنوز. پذیرایی توی رفتم. بستم خاطرات روی رو چشمم حرف این با

 !خاک و گرد کلی با؛ بود جااون پدرم راحتی

 بابا تاقا سمت به و کشیدم باال رو بینیم آب. کنم گریه و بکشم دست روشون سیر دل یه ذاشتننمی که حیف

 .کردم اشاره اتاق کف یکهنه موکت به انگشت با. رفتم

 .جاستاون-

 :گفت و دوخت من به رو چشمش ناصر. کرد خاک و گرد کلی که کردن جمع رو موکت محافظ دوتا

 ؟پس کو؟ بینیمی چیزی جااین تو-

 :گفتم

 !خواممی چاقو یه-

 یکم. کردم فرو موزاییک درزهای توی رو چاقو و نشستم اتاق وسط رفتم. داد بهم قیدیبی با رو خودش چاقوی

 .کردمی نگام متعجب ناصر. کردم بلندش چاقو با و دادم تکون

 و کنارم اومد سریع، زد برق چشماش افتاد اهنی یصندوقچه به چشمش کههمین. اوردم در هم رو دوم موزاییک

 .کردمی نگاه رو کاغذا حالیخوش با. فرستادم بیرون به ارامش با رو نفسم. کرد باز خودش رو صندوق در

 بگو و بزن زنگ اقا به فرید! انبارامون ادرس، داخلی هایگروهک با، همسایه کشورای با قراردادامون! خودشه-

 .کردیم پیداش

 :گفت دونستنمی پا از سر حالیخوش از که ناصر. شد برنده فرخ بازم حال هر به، نشست غم دلم توی

 .بریم کنین جمع دیگه خب-
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 . زد مونخشک اژیر صدای با شدیم پا کههمین

*** 

 (یاشا)

، ودنب درگیر باهم که کردم نگاه سرهنگ و سعید به. افتادمی جونم به دوباره درد، زدممی صورتم به که ابی هر با

 هرچه باید. کردم نگاه بود نشسته پلیس ماشین توی اشمسخره غرور اون با هم باز که فرخ به هم نگاهی نیم

 .زدم اب صورتم به دوباره. ناصر دنبال افتادیممی راه تر سریع

، دنکر زندونیم محافظ تا چند با اتاق یه توی. زدن موس به کردم شروع، مطمئنم گفت پریسا که لحظه همون

 :گفت و تو اومد شونیکی بعد دقیقه یک و سی

 !کنین خالصش-

. اتاق فک افتاد آوراشک یه و شد شکسته کوچیک یپنجره یشیشه بیاره بیرون خواست تا رو اسلحه، جلوم اومد

 .صورتش توی زدم سر با و سمتش بردم خیز بسته دستای همون با، کردم استفاده فرصت از

 مه در. بود شده صورتی اتاق هوای، کردم استشمام ناخواسته رو آوراشک ازاون کمی ولی؛ کردم حبس رو نفسم

 .بود بسته

 رو مهه. بیرون بردن رو من( وحشت پاد نیروهای)نوپو پوشای سیاه از تا دو شد باز در که همین. افتادم سرفه به

 .کردن دستگیر هم

 .اومدم بیرون فکر از شدمی نزدیک بهم که هاییقدم صدای با

 :گفت عصبانیت با سرهنگ. باشم اروم خواست ازم چشم با سعید، سمتم اومدن سعید و سرهنگ

 ؟دهیم کی رو مصیبت این جواب باشه نداشته وجود مدرکی اگه، برسه جایی یه به تونکاری گند این امیدوارم-
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 :گفتم جدی و خشک، کردم باز رو ماشین در. ناصر سراغ رفتیممی باید؛ نداشتم بحث حوصله

 .گفتم که ادرسی همون به برین نشده دیر تا مدرکین دنبال اگه-

 گروه یبقیه افتادیم راه ما کههمین، بود اشوب دلم توی. شد سوار من از بعد کمی هم سعید، نشستم ماشین تو

 .اومدن موندنبال هم نوپو

 :گفتم خشم با و داشبرد روی کوبیدم، رسیمنمی و میشه زیاد مدام مونفاصله انگار. بودم کالفه

 .برو ترسریع؟ رونیمی گاری داری مگه-

؛ ادد فشار گاز روی رو پاش حرفی هیچ بدون پس؛ بود شنیده رو هامکالمه تمام. چیه ناراحتیم دلیل دونستمی

 :گفت سعید. گذاشتم جیبش توی رادار یه که کردم شکر رو خدا فقط

 .هاستکوچه این از یکی توی، نزدیکیم-

 .کردم نگاه نمایشگر یصفحه به. بود پر، کردم چک رو کلتم خشاب

 !دار نگه-

. شکستمی رو سکوت این ما هایماشین صدای تنها و بود خلوت هم کوچه. بود تاریک هوا. شدیم پیاده

 ممانع سرهنگ که برم خواستممی. شدن بنفشه یکوچه اسم به ایکوچه وارد هم سر پشت هم ویژه هاییگان

 :گفت داغون اعصابی با سرهنگ. کردمی نگاه من به متعجب که داشت قرار یگان یفرمانده کنارش. شد

 .نوپو به بسپر رو بعد به جااین از یاشا-

 پشت رو دستاش سعید؟! داشتنبرنمی سرم از دست چرا. کشیدم بیرون بازوم روی از رو دستش حرص با

 :گفت عصبی سرهنگ. داد تکیه ماشین به و کرد قالب سرش
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 !مظفری یاشا-

 :گفتم نداشتم اعصاب با خودش مثل منم

 .بردارین سرم از دست، بذارم جیگر روی دندون و گوشه یه وایسم تونمنمی-

 تاریکی وت که مجهز و مشکی سرتاپا تیپ با نوپو یفرمانده که نرفتم قدم دو هنوز، کوچه توی برم که برگشتم

 با ،کردم نگاش خشم با. ترهجون سرهنگ از که بود مشخص صورتش از. ایستاد جلوم شدمی دیده سختی به

 :گفت مطمئنی کالم و چهره

! داشتیم ینما از بدتر خیلی بگم بهتره یا بدتر شرایط، بوده گروگان رهایی کارم ساله پنج و بیست! جوون ببین-

 و حصحی میدم قول، مهمه خیلی برات اسخونه اون توی که کسی، کنممی درکت. کنی اعتماد هامبچه به کافی

 ؟کنیمی اعتماد ما به؟ خب، بدم تحویلش بهت سالم

 اعتماد هلا که منی، کردممی اعتماد بهش که بود بهتر شاید! نوپو یکشته کار این زدمی حرف عجیبی اطمینان با

 رو دستش و کرد نگاهم. نودش ال به زدم تکیه اون مثل؛ سعید کنار رفتم و دادم بیرون رو نفسم! نبودم کردن

 کلمش یه بود کافی فقط؛ گذرهمی چی خونه توی االن دونهمی خدا، نبود راه روبه اصال حالم. گذاشت امشونه روی

 .شم منفجر تا بیاد پیش کوچیک

*** 

 (پریسا)

 .زدمی کنار رو هاپنجره یپرده مضطرب و عصبی ناصر

 !کردن محاصره رو جاهمه...لعنتی..لعنتی-
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 طوس تاریکی توی. کردممی نگاه حرکاتش و خودش به ترسیده. داد فشار و گذاشت سرش پشت رو دستاش

 !بده نجاتم خدایا. بودم کرده مچاله دستم توی رو مانتوم پذیرایی

 ولی؛ کنم فرار کاش. کردنمی پاک رو شونپیشونی رو عرق مدام و بودن وایستاده راهرو دم محافظا تا دو

 .سمتم اومد ترسناک یچهره و درهم ابروهای با ناصر کنم فکر فرار به خواستم تا؟ جوریچه

 نانک گریه. کشید خودش سمت به و گرفت رو مانتوم ییقه. رسید بهم سریع، کنم فرار تا چرخیدم ترسم از

 :گفتم و دادم قرار جلوش سپر مثل رو دستم

 !باش نداشته کاری من با خدا رو تو-

 :غرید گوشم زیر

 !سگه توله اون و تو سر زیر اتیشا این یهمه دونممی-

 نارک و کشید بیرون کمربندش پشت از رو ایاسلحه. کشید حیاط سمت به خودش دنبال رو من و گفت رو این

 :زد داد حیاط توی هوابی ناصر. بستم وحشت از رو چشمام. گذاشت امشقیقه

 رو هدختر بذارین خونه این تو رو پاتون اگه، کنم تونخاَلص بذارین ولی؛ کردین محاصره رو جااین که دونممی-

 ؟شد فهم شیر. کشممی

 با تخواسمی که اومدمی در پشت از مرد یه صدای. کنه شلیک که االنه گفتم که بود عصبانی قدراین، لرزیدم

 ناصر. شد سکوت لحظه یه کهاین تا زدمی رو خودش حرف و نبود بدهکار گوشش اون ولی؛ کنه مذاکره ناصر

 :گفت تهدیدوار و شد متعجب کمی

 ؟کنم حرومش گلوله یه یا رینمی جااین از-

 .شد شنیده دور از شلیکی صدای یهو که بود سکوت چنانهم
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 .افتاد خودش و شد شل مانتوم ییقه روی ناصر دست کهاین تا خورد کجا به نفهمیدم

 .گرفتم رو نگاهم گریه با. بود پیشونیش وسط درست تیر یه، کردم نگاه جونشبی هیکل به

 حیاط در سمت دویدم که شد چی دونمنمی. کردنمی نگاه رو هم ترسیده و شوکه بودن راهرو ته که هم محافظا

 .کردم بازش و

 ور بازوم یکی یهو، کردم نگاه بودن جلوم سیاه و مخوف لباسای با که افرادی به شدنمی تموم که ایگریه با

 .کشید کنار دو من در جلوی از و گرفت

 .کن دور جااین از رو سوژه میثم-

 با ونمدنمی. بردمی کوچه سر به رو من داشت. برم دنبالش که گفت دیگه سیاهپوش مردای از یکی صدا این با

 .رفتم جااون تا طوریچه لرزش همه این

 :شنیدم اشنایی صدای که کردم نگاه پلیسا ماشین به واج و هاج رسیدم وقتی

 !پریسا-

 !شکر رو خدا

 .بود شده جمع اشک چشماش توی انگار. بود براق چشماش. کردم نگاش گریه با، صدا سمت برگشتم

 ینب رو من لرزون تن و شد مانع که کردممی سقوط داشتم، چرخید سرم دور دنیا یهو که پیشش برم خواستم

 .رفتمی گیج سرم هنوز. نشست اروم حالت همون تو و داشت نه بازواش

 ؟خوبه حالت! بزن حرف پریسا؟ خوبی-
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 یسنگین تنم روی سرم. ماشین سمت رفت دو با و چرخید بعد. کرد نگاه بهم نگران و اومد که دیدم رو سعید

 :زدم لبخند، بود شده دوتا داشتنیش دوست صورت. کردم نگاهش سختی به، کردمی

 ؟شد تموم-

 :گفت سریع نگرانی با

 ...کمی؟ باشه، بیمارستان برمتمی االن! شد تموم، آره-

 !تاریکی بعدشم، پیچید عجیبی زنگ صدای گوشم توی و شد هزارتا چشمم جلوی یاشا گفت که رو این

*** 

 .کردم باز چشم حالیبی با. شد مانعم دستی که بچرخم پهلو به خواستممی، کردمی درد بدنم

 !دختر دیگه پاشو؟ خوابیمی قدراین که خوابته اتاق جااین مگه-

 .بدم تشخیص راحت تونستممی رو انرژی پر و خندان صورت اون ولی؛ بود تار کمی اشچهره

 .سالم-

 :داد رو جوابم لبخند با سعید

 ؟طورهچه حالت، کوچیکه ابجی سالم-

 .شدم خیز نیم تخت روی

 .خوبم-

 .کنم کمکت بذار-
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 :پرسیدم و دادم تکیه بهش راحت منم، پشتم گذاشت کامل رو متکا

 ...و فرخ؟ شد چی-

 :گفت و زد لبخندی

، مریزاد دست. کنه صادر رو اعدامش حکم دادگاه که وقتی تا زندان فرستادیم تپل مدرکای اون با رو شونهمه-

 !کاشتین گلی عجب یاشا و تو

 عمهط با تونستم! شدم موفق باالخره، نمیشه باورم. کردم شکر خدارو و انداختم پایین رو سرم حالیخوش با

 :پرسیدم داشتم که شوقی با. بندازم گیر رو فرخ خودم کردن

 ؟کجاست یاشا سعید آقا-

، کنن پانسمان رو اششونه روی زخمای اون تا دیگه اتاق یه فرستادمش اصرار با، بود جااین پیش دقیقه چند تا-

 .کردن داغونش حسابی

؛ نکردم اپید رو کفشام. کشیدم بیرون دستم از رو سرم احتیاط با و پاشدم تخت روی از. کشیدمی پر براش دلم

 :گفت معترضانه سعید. کردم اکتفا صورتی دمپایی یه پوشیدن به پس

 !نشده تموم هنوز؟ کنیمی چیکار -

 ؟اتاق کدوم گفتین، سعید اقا خوبم-

 :گفت گیرانهمچ ژست با و زد کمر به رو دستاش

 !بقلی اتاق همین-

 :سمتش چرخیدم برم بیرون اتاق از کهاین قبل. انداختم پایین رو سرم سرخ صورت و خجالت با
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 !کردین لطف بهم خیلی،ممنونم ازتون چیهمه بابت-

 :گفت و پاشید روم به لبخندی

 هک بس از، وراین بیاد کنه سوراخ رو دیوار یاشا ترسممی که برو زودتر حاال! کوچیکه ابجی که نکردم کاری-

 !هوله

 اهامپ که تو رفتم و گرفتم نفس یه. ایستادم هااتاق واسط حد دیوار کنار. رفتم بیرون اتاق از و خندیدم آروم

 !سیاه خالکوبی اون یخیره، بودم جلوم تصویر یخیره. شد خشک

 !عقرب همون، کردم نقاشیش خودم خواب توی کههمون، خودشه نداشتم شک

 ارپرست. کردمی پانسمان رو زخماش روی هم پرستار. بود نشسته تخت روی در به پشت پیراهن بدون یاشا

 .شد من متوجه

 ؟خانوم دارین امری-

 بعد. کرد نگاهم متعجب و چرخید تخت روی کامل من دیدن با. چرخوند پشت به رو سرش یاشا حرف این با

 :بود اروم صداش ولی؛ رفت هم توی اخماش، اومده خودش به که انگار

 .مونده خیلی هنوز که سرمت؟ پاشدی زودی این به چرا-

 :گفت و انداخت ما به معناداری نگاه پرستار

 .کنین استراحت فعال، شد تموم اقا خب-

 پوشیدیم رو پیراهنش کاش. تختش سمت رفتم یواش یواش، رفت پرستار وقتی. کرد تشکر اروم پرستار به رو

 .نبودم زیر به سر قدراین تا
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 من به و پوشید اکراه با رو خونیش پیراهن، ایستاد سرپا. بودم شوکه پشتش روی عقرب اون دیدن از هم هنوز

 براش که مالیمتی با بستمی رو هاشدکمه که طورهمون؟ رفت یادم رو بگم خواستممی که هرچی چرا. زد زل

 :گفت رفتممی ضعف

 .کنی استراحت باید. داشتی شدیدی فشار افت، ترس و شوک شدت از؟ خوب دختر پاشدی چرا اخه-

 :کردم باز دهن بالخره

 !خوبی که شم مطمئن خواستم، زخمی و شدی شکنجه کلی ویال توی اخه، بودم نگرانت-

 .بود شکسته رو سدش چون؛ بخنده دل ته از تونستمی دیگه. واقعی لبخند یه، زد لبخند باالخره

 .شدم بهترم بینممی سالم رو تو که حاال؛ خوبم-

 . شد گرد چشمامون در پشت از صدایی با. بود قشنگ و ساده محبتش قدرچه. شدم سرخ

 ...چان اما دورگه...تولگه همنهی، دوستی هه-

 رو دستم و گرفت مخنده. بود سعید که نداشتم شک. کردمی زمزمه رو شعله هندی فیلم اهنگ داشت یکی

 و کرد نگاش چپ چپ یاشا. کردمی عاشقانه رو جو و بود گرفته رو در چهارچوب سعید. دهنم روی گذاشتم

 :گفت

 ؟! ما به چسبیدی شهمه که نداری زندگی و کار تو پسر-

 ؟دارین نسبتی چه خانوم این با دقیقا شما ببخشید....ما-

 !نکن خطی خط رو صاحاببی این، برو سعید -

 :داد ادامه خنده با سعید



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربر pari3017  | عقرب و پروانه  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 338 

 ...چولگه منهی هم دوستی هه-

 عیدس دادن جاخالی. سعید سمت کرد پرت و برداشت زمین از رو آبیا دمپایی اون از دونه یه یاشا گفت که رو این

 !همانا سرهنگ شکم به دمپایی برخورد و همانا

 ضرب شکم خدا بنده سرهنگ. شدم قرمز گوجه مثل خجالت از من. موند پرتابش ژست همون توی یاشا

 رفتهگ دیوار به دست خنده از سرهنگ پشت که بود سعید فقط و بود بسته رو چشمش یه و مالیدمی رو اشدیده

 :گفت عصبانیت با سرهنگ. لرزیدمی و بود

 !زندان بندازمت ماه شش تا حقته، بشکنه دستت؟ پسر کنی شوخی کرگدن با خوایمی مگه-

 :مالید رو گردنش و ایستاد صاف دادمی قورت رو خندش که طورهمون یاشا! اخ

 نوش رو ضربه این و وایمیستاد مردونه و مرد اگه!ستویبره روی االن که بگین سرگردتون اون به باید رو این-

 !ببخشید حال هر به، شدیننمی جوریاین شما کردمی

 :گفت و کرد نگاش چپ چپ سرهنگ

 .بزنم حساب حرف دوکلوم باهات تا جااین اومدم. بگذریم... هی! برم رو روت-

 .بذارم تنهاشون و بیرون برم باید که فهمیدم سریع

 .کنم استفاده رو سرمم یبقیه برم من اجازتون با-

 :گفت و زد لبخندی سرهنگ؟ نبود این از بهتر ایبهانه؟ گفتم چی! اخ

 !بفرما، دخترم کنممی خواهش-
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 به هک سعید پیش رفتم. بستم سرم پشت هم رو در. دادم سوتی عجب بابا ای. کردم یاشا یخنده به نگاه یه

 .کردمی پاک رو اشخنده از بعد اشکای و بود داده تکیه دیوار

 .نگیر ازمون رو خوشی این! خدا آی-

 :گفتم دلم توی

 !آمین-

 :تگف و زد چشمام جلوی بشکن تا دو سعید. مردممی داشتم کنجکاوی از، اتاق سفید در به زدم زل حسرت با

 ؟!فکری تو-

 :کشیدم آهی

 .گنمی چی بدونم دارم دوست؛ آره-

 :گفت گوشم کنار گرانهوسوسه

 ؟بفهمی خوایمی-

 :گفتم حسرت با

 .آره-

 !بیا دنبالم پس-

 .کرد نگاهم و برگشت، هاپله سمت رفتمی داشت. کردم نگاه بهش تعجب با

 !دیگه بیا-
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*** 

 :گفتم و دهنم جلوی گرفتم رو دستم. گلوم توی بپره بود نزدیک نوشابه

 ؟!دادگاه حکم؟ چی-

 :گفت قیدیبی با

 .دیگه اره-

 :گفتم نگرانی با و کردم رها میز روی رو ساندویچ

 ؟چیه حالتش ترینبینانهخوش-

 :گفت و کرد رها میز روی رو ساندویچ خالی نایلون، کشید سر رو اشنوشابه

! اسهدولب شمشیر یه این و بودن خبره خالفکارای فقط هاشهدف! قتلی هر نه اما؛ داشته قتل یسابقه درسته-

 اطرخ به. دیگه چیز چندتا و اسلحه مجاز غیر حمل مونهمی پس؛ ستخنثی صدرصد موضوع این. بد هم خوب هم

 !نیست خیلی نترس پس؛ خورهمی معافی و تخفیف کلی فرخ دستگیری واسه پلیس با همکاری

 !سخته خیلی یکی این تحمل، میز به زدم زل ناراحتی با

*** 

 کرف دادگاه جریان به داره که نداشتم شک. بود فکر توی یاشا مسیر مدت تموم. کردیم خداحافظی سعید با

 :پرسیدم. بود گرفته ضرب پاش روی گوشی با اسانسور توی. بود کالفه، بود پکر، کنهمی

 ؟خوبه حالت یاشا-

 .زد مهربون لبخند یه و داد تکون سری. کرد نگام
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*** 

 (یاشا)

 !رو ترس این نبینه تا زدم لبخند

 .سوختمی امشونه روی زخمای. گذاشتم زنگ روی رو دستم اسانسور ایستادن با

 .زد زل ما به قبل دفعات مثل مریم عمو زن، در شدن باز با

*** 

 :گفت پریسا

 .بشینن شما، نیست بیشتر ظرف چهارتا سه. کنممی جمع خودم نه-

 !بود کرده باز جا هم زن این دل در پریسا. ریخت صورتش به رو محبتش پر نگاه عمو زن

 نگاه رمزق مخمل ینفره تک مبل به. گرفتم دستام توی رو سرم و کاناپه روی نشستم. کشید تیر سرم دوباره اخ

 .کردمی کمکم شاید بود عمو اگه. کردم

 !فکری توی خیلی؟ پسرم شده چیزی-

 دستش زا ترسممی بگم؟ شینهنمی من منتظرم سال دو پریسا بگم؟ بگم چی، کردم نگاش باز نیمه چشمای با

 ؟بدم

 .بشم حبس به محکوم ممکنه، دارم دادگاه وقت دیگه روز سه-

 :دادم ادامه، بشنوه رو حرفام پریسا ذاشتنمی ظرفا شدن کوبیده صدای شکر خدارو. شد اشک از پر چشماش

 .بگم تونمنمی چون؛ دلیل چه به و چرا نپرس ازم! حبس سال دو نهایتا-
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 پریسا هب ابرو و چشم با که بگه چیزی خواست! دوسال این نه، بود پریسا بابت فقط من نگرانی. چکید اشکش

 اب عمو زن. کرد پاک رو صورتش و برگردوند رو روش سریع. دادم اشاره، کردمی پاک تونیکش با رو دستاش که

 :گفت پریسا به رو بود سازی صحنه کامال که لبخندی

 .شدی خسته بشین بیا، عزیزم بیا-

 .زد پایین رو استیناش سرپا طورهمون و کرد محکم رو ایشقهوه روسری

 !که نکردم کاری-

 اهاشب باید؛ زدممی ضرب زمین روی عصبی راستم پای با. شدممی مضطرب بیشتر دیدمشمی بیشتر چی هر

 پاک تردخ این به شدن نزدیک حق، نشم پاک تا که دونممی خوب رو این ولی؛ بدونم رو تکلیفم باید، بزنم حرف

 !ندارم رو معصوم و

 :گفت بده نشون حالخوش رو خودش داشت سعی که اشگرفته حال با عمو زن

 .کنم اداش نشده قضا نمازم تا برم من-

 .سجاده سمت رفت و پاشد عمو زن! لعنتی، گذشتمی طوریهمین داشت زمان

 بشینه کهاین لقب و سمتش رفتم پاشدم. شد طاق طاقتم که بشینه خواست و کشید عمیقی نفس لبخند با پریسا

؛ کنبال سمت کشیدمش خودم دنبال اروم. کرد نگام و موند خیز نیم حالت همون توی شوکه. گرفتم رو دستش

 .ندارم رو سردرگمی این تحمل دیگه، زدممی حرف خودش با باید

 جوریچه، کردم باز دهن. کردمی نگاه حرکاتم به واج و هاج. بستم سرش پشت رو در و بالکن توی اوردمش

 امشفتها حال به. دادم تکیه نرده به و کشیدم صورتم به ودستی،کردمنمی ناتوانی احساس قدراین حاال تا؟ بگم

 :پرسید و اومد جلو قدمی. شدمی مضطرب و کردمی نگاه
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 ؟اومده پیش مشکلی؟ افتاده اتفاقی؟ یاشا-

 ؟!نشدم متوجه قبال چرا. بود شده دلنشین و ظریف صداش قدرچه، کردم نگاه ونگرانش ابی چشمای به

 .بزنم حرف باهات موضوعی یه به راجع خواستممی-

 :گفت و اومد جلوتر، زد بغلش رو دستاش

 ؟دادگاه درمورد-

 ؟بوده فهمیده کجا از بچه این، کردم نگاهش زده بهت

 ؟فهمیدی طورچه-

 :گفت تلخی لبخند با

 .گفت بهم سعید اقا-

 .کرد آسون واسم رو سخت راه این نصف که ممنونم سعید از! نبود فراری راه دیگه پس

 .درسته-

 :گفتن به کردم شروع آروم؟ حرف این گفتن بود سخت قدراین چرا

 نمیشه مورد این توی اما؛ بکنم کاری هر داشتنت نگه واسه دارم دوست! دونیمی خودت به رو من حس تو -

 .میدم حق بهت باشه هرچی تصمیمت پس؛ نیست روز دو و روز یه حرف. کرد اجبار

 :زدم تلخی پوزخند

 .میشم دارسابقه یه حبس از بعد تازه! هه-
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 قوی پاهام. دارم دوستش قدرچه فهمممی حاال. دادم دست از هم رو امیدم هایمانده ته که کردممی احساس

 .نشستم بالکن یگوشه صندلی روی. نداشت رو بدنم حمل االن اما؛ بود

 نییع تمنا به عشقش به راجع سعید حرفای فهمممی االن. رفتمی همراهش جونم انگار گذشتمی که هرثانیه

 !چی

 خوادیم البد، رفتنمی فرو هم توی مارپیچی که کردممی نگاه دستاش به، شد نزدیک صندلی به ظریفش پاهای

 !هوف، کردمنمی تحمل رو خودم هم ثانیه یه بودم جاش اگه من! بده رد جواب

 :کرد باز لب استرس با

 یشرایط هر تحت من....بدونی خواممی. بزنم حرف باهات مسئله این با راجع زودتر خواستممی منم...راستش-

 !پیشتم

 :داد ادامه. ریخت فرو دلم توی طبقه هزار ساختمون یه انگار، نشست تنم توی عجیبی لرز

، ستگذشته هایـناه گـ از شدن پاک این. نیست شدن دارسابقه اسمش این. دارم و داشتم اعتماد بهت من-

 .بینممی مثبت رو این من! ستتوبه این

. دمکر نگاه بهش و کردم پاک نامحسوس رو سمج اشک قطره این. ندادم اجازه بهت من! پایین نیا! نیا لعنتی

 !رو پاکش و صاف روح و پیله شیلهبی و شاداب صورت اون، خواستشمی وجودم

 .زدممی لبخند قلبم ته از. کشیدمش خودم سمت و گرفتم رو سفیدش و کوچیک دستای. زدم لبخندی

 :گفتم آروم. کرد نگاه دستامون به، انداخت پایین رو سرش و زد خجالتی لبخند اونم

 .خواممی رو پروانه قدرچه من که دونهمی خدا-

 :گفت شده گرد چشمای با و گرفت باال رو سرش سریع
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 ؟کیه پروانه-

 :گفتم و بوسیدمش مکث با، اوردم باال رو راستش دست، خندیدم. کردمی حسادت خودش به! خدا اخ

 !منه عشق پروانه-

 .بود زیبایی شب شب اون

 .کردیمنمی فکر، کردمی جدا عمو زن و پریسا از دوسال تا رو من که روزی به مونکدوم هیچ

 داب تا رو لحظه این خواستممی. کردم نگاه، کردمی تعریف رو چیزی ذوق با داشت که آرومش و ظریف صدای به

 .باشم شارژ کامال سال دو تا که کنم نگاهش قدراین خواستممی. کنم ثبت ذهنم توی

 :بپرسه گیری مچ با که شد باعث همین. بودم شده مسخ هایآدم عین، زدم زل بهش دیگه خیلی کنم فکر

 ؟منه با گوشت اصال؟ یاشا -

 .دادم تکیه مبل به سینه به دست

 .آره-

 :گفت شده باریک چشمای با

 ؟!گفتم چی، ببینم بگو خب-

 :گفتم و کردم اشبچگانه گیری مچ این به ایخنده

 .زنیمی سر خانوم زیبا به میری، رفتی سمانه با حسابی خرید یه اینکه از بعد گفتی-

 :گفت حالیخوش با
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 ...گفتممی داشتم آره! آفرین-

 هعالق ابراز بهم پیش ساعت یه دوتا ما انگار نه انگار. گرفتممی افسردگی داشتم، داد ادامه رو حرفش دوباره

 .کردیم

 .دادم تکون سری و خندیدم دلم توی؟! داشت اهمیتی چه خانوم زیبا هایسبزی قرمه یمزه االن واقعا

*** 

 با، رفتن از قبل. شدم زندان راهی سعید و سرهنگ همراه به من و شد صادر من دستگیری حکم بعد روز چند

 .بیان همراهم جااون تا که شدم مانع پریسا و عمو زن اصرارهای به توجه بدون و تحکم

 .کردمی ترسخت برام رو رفتن چون؛ ببینم رو زاللشون اشکای اون و صورت تا برنگشتم هم دیگه

 هشونب مدت این توی امخونواده نذاره که داد قول و کرد گریه آغوشم تو تنی برادر یه مثل سعید رسیدیم وقتی

 .بره سختی سوزنی سر

؛ گذشت چشمم جلوی از هادی صورت ایلحظه. شدم جدا ازش بعد و فشردم محکم رو قویش تن آغوشم تو

 راه این یبدرقه سعید خیس چمای و اطمینان و تحسین از پر نگاه. شد سخت برام هم سعید از کندن دل حتی

 .شد دوساله

*** 

 (پریسا)

 ویت لبخند با و کردم سرم رو ابیم روسری، نهفته ذوق کلی با. گذشت یاشا رفتن زندون از ماه چهار و سال یک

 . زدم زل خودم به ایینه
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 بابت کردم جان نوش محکم چَک یه که بگذریم. عموم یخونه رفتم، کردیم همراهی رو یاشا که روزی عصر

 همون با پدر اغوش مثل؛ نشست دلم به اغوشش عوضش اما؛ خودم شدن غیب و پدر مرگ کردن پنهان

 !هاشباهت

 در پدرم روح تا دادم خیریه به هم رو هامدارایی نصف. کردم زندگی خانوم مریم پیش بعد به اون از من اما

 .باشه ارامش

 که شدم خونه به نزدیک یمدرسه یه دبستانی پیش مربی عوض در؛ نداشتم رو تحصیل ادامه دماغ و دل دیگه

 .کردم جور بدبختی تا صد با هم رو اون

 و کرف همهاین از روز طول در که دونستممی من اما؛ نداشتیم مالی نیاز اصال و بود مخالف خانوم مریم کهاین با

 .کنم گرم رو سرم جوری یه باید و شم!می دیوونه یاشا نبود و خیال

 یاغچهب یه و خوشگل حوض که مسکونی یخونه یه به رفتیم، کردیم مکان نقل خانوم مریم و من که بگم اینم

 .بود خوب هردومون یروحیه یواسه این، داره کوچیک

 !بود سزاوارش که چیزی، رفت دار یچوبه پای فرخ، عزیزم یاشای رفتن بعداز روز چند

 .کرد اسون برام رو یاشا از دوری هامشغله همین و گرفتیم مفصل مراسم یه عموم همراهی با بعدش

 .کشیدم مانتوم به دستی

 .رممی دیگه من خانوم مریم-

 .شنیدم اشپزخونه از رو صداش

 .برسون بهش منم سالم، عزیزم برو-

 .خداحافظ، حتما باشه-
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 .خدانگهدارت-

 ونهآشپزخ توی رو خودش ولی؛ اومدمی من با هم خانوم مریم کاش. شدم سوار سوار رسیدم که تاکسی اولین به

 !نداریم هم مهمونی کهاین با پزه و پخت مشغول حسابی و کرده حبس

 !ضخیم هایشیشه این پشت حتی؛ دوهفته از بعد داره لذتی چه دیدنش. زدم لبخندی یاشا یاد با

 .گفتم رو اسم سرباز به و کشیدم شالم به دستی

 .نداریم اینجا کسی چینهم-

 :گفتم تعجب با

 .مالقاتش اومدم پیش هفته دو من؟ چی یعنی -

 :گفت حوصلگیبی با سرباز

 .خانوم شده آزاد البد خب-

 .مونده دیگش ماه چند هنوز اون! نداره امکان؟ چی-

 ؟ممکنه طورچه، بیرون اومدم واج و هاج

 :دادم جواب حوصلگیبی با، لرزید گوشیم! مونده ماه شیش هنوز

 بله-

 ؟برم یا میای-

 ...کهاین...این؟ طورچه! زد خشکم
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 :گفتم بهت با

 ؟یاشا... ی-

 !عاشقانه، زیبا؛ خندید

 !میرما، شد سبز علف پام زیر-

 شنگشق لبخند. بود داده تکیه درخت یه به دورتر کمی! راستم سمت، خودشه...نبود، نبود. کردم نگاه اطرافم به

 .شدم دیوونه دیدم که رو

 کسی که انگار. کرد باز رو دستاش خیلیا گرد چشم جلو طرفش دویدم. بود اشکی چشمام ولی؛ خندیدممی

 .نبود موناطراف

 .نبود زمین روی پاهام، انداختم بغلش رو خودم حالیخوش از. بود خودم خیال عالم تو که انگار

 !قدرت همه این، مردانگی همه این، بودم خشونت این عاشق

 :زدم لب گریون چشمانی و لرزون صدایی با. شدنمی باورم هم هنوز

 ؟ندادی خبر چرا، برم قربونت الهی-

 :گفت داریبغض حال عین در و حالخوش صدای با و بوسید رو امگونه

 .بود عمو زن سورپرایز! ببخش رو من -

 :گفت و خندید بعد

 .خودش واسه شده آتیشی-
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 یرز باشه گرفته ارامش که انگار، اروم و کرد ترتنگ رو دستاش یحلقه! بوده چی پز و پخت همه اون بگو پس

 :گفت لب

 .بکشم نفس راحت تونممی االن... اخ-

 .کرد پاک رو هاماشک شست انگشت با. زد زل صورتم به لبخند با و گذاشت زمین روی رو من

 تو غروب گرن، بگیره قرار صورتم مقابلم صورتش تا شد خم کمی؟ باشم پیشش تونممی دیگه؟ شد تموم یعنی

 :گفت مالیم و اروم. بود کرده برپا غوغایی عجب سبزش چشمای

 !راهه در هم بعدی سورپرایزهای که بریم-

*** 

 (راوی)

 شیدهبخ یاشا به حبس ماه شش آن کهاین و گفتند هادلتنگی از و کردند نگاه هم به سیر دل یک هرسه شب آن

 .شد

 عدیب سورپرایز و گشود لب، شد سرشار خانوم مریم محبت از و لبریز پریسا عشق از کهاین از بعد یاشا شب آن

 و باشد سیاهپوش مردان آن از عضوی تواندمی کهاین. گفت برایشان نوپو یفرمانده پیشنهاد از و کرد رو را

 .گیرد کار به مردمش نجات برای را چشمگیرش هایتوانایی

 ..شب آن

 .نکرد پیدا راه نفره سه جمع این میان در جایی دیگر، نفرت، کینه، غم

 .یابند رهایی انتظار از پروانه و عقرب تا شد باعث بخشش
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 .درخشیدمی جمع در چیز چهار..شب آن

 !پروانه جنس از دختری دست در ظریف انگشتری همراه به نفره سه جمع آن چشمان اشک

 ...گردمی جان جسم عشق با»

 ...رسدمی روز به شب عشق با

 ...رودمی بین از نفرت عشق با

 ...شودمی زنده قلب یک عشق با

 ... عشق

 ...کندمی ذوب هم را سنگ حتی

 قدرت است این و

 !«عشق

 .پایان
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