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 خالصه :

 . است کرده پر را شهر تمام، نجاستش و ـناه گـ بوی که بگویم دردی از خواهممی

 امینت برای تا کندمی مجبور را او که مشکالتی؛ شودمی مواجه پرورشگاه در مشکالتی با، شهرستانى و نوجوان دخترکی

 . کند فرار جاآن از ترشکوچک برادر خوشبختی و آینده

 فردی با آشنایی، هاکشاکش این مابین در. خوانیمشمی فساد خانه که کشاندمی ایخانه به را وا سرنوشت دست

 .زندمی رقم دخترک برای دیگری تقدیر
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 :گفتارپیش

 .است من روز و شب فکر رنجدست که بدانید... مرا هاینوشته این بخوانید خواهیدمی

 .است من افکار حاصل بدانید؛ کنید توهینی؛ کنید تحقیری؛ زنید پوزخندی

 کنید حالل اموات بر صلواتی با، آورد لبتان بر لبخند و نشست دلتان بر حقیر یبنده هاینوشته این اگر

 .را هایتانلبخند

 .را متنش، خواننده جذب برای نویسد که کس آن نه؛ را افکارش نویسدمی که قلم به دست آن من

 .را فحاشیتان بیندمی که اندیشخوش آن نه؛ را عقایدتان خواندمی که لبخندزنان فرد آن من

 .را هایمنوشته سازتخریب آن بخشید نخواهم؛ هستم اجمحت درستتان و خوب نقد به

 .را یخاص قومیت یا و فرد به، توهین قصد «نجس تحفه» ندارد، بدانید؛ الکن روزگار نجاست این ز بخوانید

 «قاسمى-پریا»

*** 

 :مقدمه

 اننچ الکن؛ خواندیمش عشق نام به که شیرین چنانآن؛ بود شیرین ایحبه سرآغاز نگاهت دانستیممی

 قلبمان و فلج را مغزمان، سست را ما دارد که زهری این رفت یادمان که بودیم شده مست تو چشمان از

 .خواندیمش شیرین عشق اشتباه به که است تلخی ـناه گـ همان؛ کندمی تسخیر را
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 یحبه آن تو؛ جاوید دانیمی. هستیم مدیونش را هایماننفس هرم که است ایتپنده قلب آن؛ جاوید

 .کردیم عوضت نجسی یتحفه با که شیرینی

 .دارد دشمنی ما با خوشبختی پس؛ بریدند بدبختی با را نافمان تولد بطن از گفتی

 .نداختا هم نگاهی یتیم مای به و آمد رحم به دلش خوشبختی شاید؛ بدبختی این با ساخت باید گفتی تو

 تتبدبخ افسوس اما؛ بیاوریم برایت را یخوشبخت خواستیم و انداختیم زمین را حرفت، جاویدمان ببخش

 .کردیم

 .اتارزانی نجس یتحفه این؛ خواهممی را مردم من، زمانه آهای

*** 

 «قلم به مرا داد سوگند که حکیمی نام به »

 هب را مانندشجیغ صدای. کرد پرتاب خانه داخل هوابی را هایشکفش و کرد باز حوصلهبی را ایشیشه در

 :رساند خانه اهالی گوش

 .دیگه بیاین؛ براتون آوردم چی ببین، هابچه هی-

 بعد و شدند جمع او سمت به؛ دادمی برایشان را چیزی آوردن یمژده که شیدا صدای از کنجکاو هادختر

 .دوختند چشم او به منتظر، همیشگی رمقبی احوالپرسی و سالم از

 :غرید و کرد شیدا به رو حوصلهبی ساغر

 .داریم کار یاهلل؟ داشتی نگه پا سر رو ما طوراین که آوردی چی. شیدا توییم عالف ما مگه -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر قاسمى پريا | نجس تحفه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 6 

 :گفت و کرد نگاه او به خشم با شیدا

 ؟بینیننمی رو بزرگی این به آدم سرم پشت کورین مگه؛ باش کثیفت دهن مراقب... هوی-

 نثارش بزرگ و کوچک هایفحش هابعضی و پوزخند هابعضی و کردند نگاه را او مسخره هادختر

 .کردندمی

 .رفت هم در هایشاخم نظرش مورد شخص خالیِ جای دیدن با و چرخید عقب به تعجب با

 :کرد زمزمه خشمگین لب زیر

 .هارسیده دوران به تازه این یمسخره کرده رو من، دهاتی یدختره روحت تو ای-

 :گفت راهرو یگوشه در دهکزکر دخترک به رو و کرد باز کامال بود بازنیمه که را اتاق در

 .داخل بیا یاهلل. جااون کردی کز موش عین چرا پس؟ تو بیا نگفتم مگه، دختر هی-

 شیدا که شد ایخانه وارد لرزان دلی و محکم هایقدم با و گرفت را برادرش دستان نامطمئن دخترک

 .بود ایستاده اتاقش درب

 حضور نامناسبی هایوضع با جاآن در دختر هد حدود گفت شدمی. شد شوکه خانه آن به ورودش با

 چه هاخانه این و هادختر این به دانستمی اما؛ بود شده بزرگ شهرستان در که است درست. داشتند

 .چسباند خودش به محکم را برادرش و کرد اخمی ناخواسته. گویندمی

 مانندشجیغ صدای با و کرد هاخترد رو شیدا. بود کرده پر را خانه ورودش بدو از هادختر یهمهمه صدای

 :گفت
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 .خوشگله چه ببینید، جدید عضو یک؛ کنممی معرفی-

 تنها بسته لبانی با دخترکمان اما؛ زندمی حرف او با، آن همراه پسرک به توجهبی و خندیدند هادختر

 .کردمی نظاره را هاآن

 ؟شتیندا درمون و درست خانواده؟ معتادی؟ کردی فرار چرا، دخی هی-

 :کرد قطع را اشقبلی مخاطب حرف موشرابی دختر صدای

 ؟ایکاره این ببینم بگو؛ باشی خانمانبی نمیاد که هم هاتلباس به-

 :گفت و کرد مرموزی یخنده شیدا

 .خوشگل پسر گل یکدونه همین با هست خودش. نداره رو کسی؛ کرده فرار شهرستان از هابچه-

 .انداخت پایین را سرش و کرد تشدید را اخمش. آوردند هجوم سمتش به دوبار هادختر

 :داد نجات مسخره حال این از را او زنی یلوتیگرانه صدای

 دِ؛ هبش جاگیر هم دختره این تا برسید کارهاتون به شید گم برید بیاید. کنیدمی اذیتش دارید هابچه-

 .دیگه برید

. شدند دور جدید دخترک آن از ساغر دستور به و کردند غلبه کنجکاویشان حس بر ناچار به هادختر

 انداخته لرزه به را او که بود نگاه آن در حسی. کرد یخ تنش. دوخت بلوند مو زن سیاهی به را چشمانش

 .بود
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 آن با دختر آن. بردارد چشم او از توانستنمی؛ دوخت چشم رنگگندمی وارد تازه به گونههمان هم ساغر

 :بود شده نفرت از پر چشمانش که تلخ قدرآن؛ انداختمی تلخ ایخاطره یاد به را او سبز چشمان

 ؟چیه اسمت-

 .بود پرسیده او از مناسب سوال یک شدهخراب این در نفر یک باالخره

. کرد حس را اطمینان و آرامش حرکاتش تک به تک در شدمی. داد قورت را دهانش آب و زد آرامی پلک

 :رساند پایان به را آلوداخم ساغر انتظار باالخره

 .است معصومه اسمم، معصومه-

 .نشاند خود لبان بر پوزخندی و پرید باال ساغر ابروان تای یک

 :رسید گوش به دوباره شیدا صدای

 .ترخوشگل و قدبلند هم تو از. داره قشنگی صدای چه دیدی؟ شد حسودیت ساغر-

 نگاهش سردی حس و پوزخندش. وختد چشم معصومه به شیدا یبچگانه اراجیف به توجهبی ساغر

 نای مناسب وجه هیج به که است اسمی خاطربه بلکه؛ نیست خودش از ترزیبا یچهره و بلند قد خاطربه

 .نیست لعنتی یخانه

 سن را سالی هشت شاید، ایگربه سبز رنگ به چشمانی با؛ بود تپل و سفید. دوخت پسرک به را نگاهش

 زوار مبل روی به و کرد هاآن به پشت و زد پسرک احساس بدون یچهره به محوی لبخند. داشت

 .گرفت جای خانه رنگمشکی یدررفته
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 قربانی یک:» اندیشید خود با و دوخت صفحه به را چشمانش. کرد روشن را وی تی هاواردتازه به توجهبی

 .«دیگه

 به و سبزی همین به؛ بود دهدی را چشمان آن قبالً او؛ بود مخش روی بر عجیب وارد تازه سبز چشمان

 خودبی خود از را او و بودند آورده هجوم او سمت به گذشته منفور هایحس دوباره. معصومیت همین

 .کردند

 ؛بود عجیب برایش. است شده خیره وی تی به حرص با که دوخت چشم ساغر به متعجب شیدا

 اب خوزستان استقالل بازی به نهگوچه، است فوتبالی ضد خصوصبه هاورزشی ضد از یکی که ساغری

 ؟است شده خیره گونهآن اصفهان آهنذوب

 ؟بریم کجا ما بگید میشه خانم ببخشید -

 .ساخت روا ساغر یچهره بر را اخم، بود داده قرار مخاطب را شیدا که معصومه لطیف صدای

 :گفت اشزننده لبخند با و کرد نگاه او به شیدا

 .عروسک بیا دنبالم؛ داری من پیش تثناییاس اتاق یه تو خوشگله آره -

 حنیل با زیبا هایصفت که دلیل این به شاید. نیامد خوشش اصال؛ شد داده او به که هاییصفت از معصومه

 .است شده القا او به بد

 بود کرده خطاب استثنایی را او شیدا که اتاقی به خود همراه به را او و فشرد بیشتر را پسرک دستان

 .آورد
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 .داشت را متریپنج زور به شاید؛ بود استثنایی اتاقک یک بلکه، نه که اتاق یک؛ زد محوی بخندل

 .کنیم کارچی باید دوتا شما با ببینیم تا مونیمی جااین فعالً دیگه خب -

 نشس کردنپنهان قصد پرکالغی یشدهرنگ موهای آن با که انداخت شیدایی به مستقیمی نگاه معصومه

 .کند پنهان غلیظ آرایش آن با توانستنمی را هایشلب و چشم دور چروک هایخط الکن؛ داشت را

 .خوبه هم همین، ممنون -

 :گفت و زد مرموزی لبخند شیدا

 مریم االن راستی هاآ.کار سر بفرستم رو هابچه برم من؛ کن پهن رو بساطت جااین فعالً شما پس خب -

 .میاره خواب و رخت تونواسه

 ده ساعت کاری کدام آخر. بود شده واقع مفهومنا برایش که بود دختران کار تنها شیدا هایحرف تمام از

 گذاشته پا درش که راهی این بود رفته یادش انگار. گرفت گر تنش ایلحظه. شودمی شروع شب نیم و

 .دریا نه، است مرداب حوالیِ در است

 .پس ممنون خیلی -

 :گفت و کشید را او لپ و زد پسرک به نماییاندند لبخند او به توجهبی شیدا

 ؟میشی من شوهر، خوشگلی پسر چه واو -

 و آمد کش لبانش باالخره. نگریستمی را او جدی و سرد گونههمان، لبخندی نه و کرد حرکتی نه پسرک

 :گفت شیدا به رو و شد شبیه پوزخندی به
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 .ندارید توجهی سنتون به هم هاتونشوخی تو شما انگار -

 یچهره به، پسرک یبزرگانه سخن و لحن به متعجب. رفت کنار شیدا لبان از واضحی طور به لبخند

 :پرسید نامطمئن. شد خیره اشجدی

 ؟سالته چند -

 .شد خیره او به وحشی سبز چشمان آن با سرکش گونههمان و نداد جوابی پسرک

 :گفت فوراً، پنداشتمی ساماننابه را اوضاع که معصومه

 .خانم سالشههشت -

 هم در را برادر و خواهر هایاخم که داد فحشی لب زیر گونههمان و شد دور جاآن از و زد پوزخندی شیدا

 .کرد

 را خواب وسایل هم در ایچهره با گونهچه که بود شده خیره الغراندام زن برنز یچهره به دقت با معصومه

 .کردمی پهن هاآن برای

 :گفت و دز لبخندی ادب رسم به

 .خانم مریم ممنون -

 :داد پاسخ حوصلهبی مریم

 .خواهش -

 .کشید عمیق نفسی و زد تکیه دیوار به
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 :آورد بیرون هوایش و حال از را او پسرک صدای

 ؟پاهات رو بذارم رو سرم میشه، معصومه آجی -

 بر در را محبت و عشق سرتاسر که برادرانه هایخواسته همین برای دلش او. زد برادرش حرف به لبخندی

 یچهره و ایگربه چشمان این به شدمی مگر آخر. کرد نگاه او به نابش لبخند با. رفتمی غنج، داشت

 :داد منفی جواب آلودگوشت و سفید

 .بشم قربونت داره گرفتناجازه هم این آخه، تو منی عزیز -

 بـ و گرفت دست در را خواهرش هایدست. گذاشت خواهرش پاهای روی را سرش خوشحال پسرک

 به را معصومه گلوی کوچک بغضی که بود پر برادرانه احساس از اشـوسه بـ قدرآن. زد نرم ایـوسه

 .انداخت چنگ

 .میشه درست چی همه نباش نگران، آجی -

 :گفت و فرستاد بیرون مانندآه را نفسش معصومه

 هم کنار اینکه خاطربه ما نره یادت ؛نباشی اگه میرممی؛ نیستم هیچی نگران دیگه کنارمی که تو -

؛ شنوممی رو صدات من و باشی بغلم تو جورهمین تو وقتی تا، شیراز اومدیم کنیم زندگی خوشبخت

 ؟رو هاششربت یادته. میشه؛ کردمی درست خانم کوکب که اونایی از آبلیمو شربت یه مثل واسم نگرانی

 :گفت و زد محوی لبخند پسرک

 .بود همین داشتم دوست رو تابستون اینکه یلیدال از یکی، آره -
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 :گفت و کشید برادرش سر بر دستی معصومه

 .بخواب، خواهر عزیز بخواب -

 بر که گونههمان معصومه. شد غرق کودکانه رویایی در و بست را چشمانش خواهرش از اطاعت به پسرک

 ناسبینام وضعی با که کردمی نگاه رانیدخت آمد و رفت به، بود داده تکیه متری پنج اتاقک رنگآبی دیوار

 آینده در که را دخترانی تا ببندد را اتاق درب خواستمی دلش. بودند خداحافظی و جوش و جنب حال در

 بست را چشمانش. ایحوصله نه و داشت توانی نه اما؛ نبیند شدمی آنان از یکی هم او، خود دور چندان نه

 برای درستی راه فرار آیا. خواستمی چه زندگی این از وا. کرد سفر خودش وجود اعماق به و

 .جاهالنه عمل یک فقط یا بود شانخوشبختی

 ؟شد شروع کی از اشزندگی تلخی

 عالوه او و داد رخ مادرش و پدر برای تصادف یسانحه آن که زمانی از دقیقاً دریافت، کرد فکر که دقت با

 .کرد حس هم را آوارگی یمزه عزیز داغ بر

 چشمان آن با که شد روبرو ساغری به و کرد باز را چشمانش آرام. رسید مشامش به تیزی و تند عطر بوی

 .است غافل هم زدنپلک از حتی که خیرگی؛ است شده خیره او به دقت با رنگشمشکی بادامی

 .گذاشت رنگایفیروزه گلیگل بالشت روی بر را کوچکش برادر سر و شد جابهجا کمی معذب

 :گفت آرام خیلی و انداخت دیوار به داده تکیه ساغر سمت به را گاهشن

 ؟خوایدمی چیزی -
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 و بود همراهش هم اشگذشته، تفکراتش و خود با که دنیایی؛ کردمی سیر دیگر دنیایی در اما ساغر

 دو نآ دیدن با باید چرا؟! چرا آخر. بود گرفته بازی به عجیب را ذهنش دخترک ورود بدو از که سوالی

 سبزی از کردمی اعتراف باید او. بیفتد اشگذشته، تلخی یاد به معصوم و جدی یچهره آن و، سبز چشم

 و آزاد دستان حصار از بود زده بغل که را زانوانی و گرفت دیوار از را اشتکیه. است بیزار آدمیان چشمان

 :گفت معصومه جواب به رو

 ؟!کجاست جااین دونیمی -

 مو زن آن سوال. انداخت باال ابرویی نداشت او سوال به ربطی هیچ که ساغر جواب زا متعجب دخترک

 .دارد سوال تلخی به جوابی زیرا؛ دنیاست سوال ترینتلخ یقینا بلوند

 آلودگوشت و سفید یچهره به و گرفت موبلوند زن بادامی چشمان از را نگاهش و زد محزونی لبخند

 .انداخت برادرش

 .کجاست جااین دونممی، بله -

 زبان از را محض حقیقتی که لطیفش صدای. لرزاند را ساغر دل معصومه غمگین و محکم جواب

 .کرد بیشتر را رنجش؛ رساند ساغر به دخترک یمعصومانه

 خوشبختی اوج به هم تو و میشه عالی زندگیت بشى کاره این اگر کنیمی فکر؟ جااین اومدی چرا -

 خوره عین خودت از شرم و وجدان عذاب بلکه،  میاد گیرت غاز چندر یه هاتن نه، جانم نه؟ رسیمی

 .اشتباست اومدی که راهی؛ کنهنمی ولت نکنی خالص رو خودت تا و جونت به افتهمی
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 عمق به تازه انگار و کرد تکرار خود برای ذهنش در را سخنان این هابار او. کرد نگاه او به متحیر معصومه

. اندلرز را ساغر قلب دوباره که ترسیده نگاهی. نگریست را ساغر درشت چشمانی با؛ شدبا برده پی ماجرا

 .بود گرفته بر در را جانش تمام تردید و شک. کردمی چه پسرک و خود آینده با داشت او

 با هک زیرا؛ بود داده انجام را درست کار یقینا او. کشید عمیق نفسی و انداخت زیبارویش برادر به نگاهی

 شاید. دیدمی چشم با هم را پسرک بودینا و عذاب بلکه، شدمی حاصل را خود تباهی تنها نه اندنشم

. ودب فرشته یک برایش شیدا، تنگدستی و آوارگی این در بگوید خود با که باشد مضحک و تلخ خیلی

 نآ در چشم با عال که بود ایآینده رنج و تلخی از بهتر تردیدبی داشت نظر مَد برایش شیدا هم را کاری

 .دیدمی شهرستان

 رکا برم که ندارم هم دیپلم حتی من! میشه تامین راه همین تو اتآینده تنها بدونی وقتی؟ چیه چاره -

 شخونه بیاد ذارهمی رو جون دختر یه ایخونه زن کدوم آخه اما؛ کنم کلفتی برم بودم حاضر حتی. کنم

 این و خودمم؛ مادر نه و دارم پدر نه که منی اونم، کنهمی نگاه مبه بد چشم بدون مردی کدوم یا، کنه کار

 خونه نای تو اومدم وقتی من؟ میشه نظرت به، بشیم خواب کارتون که نمیشه؛ بگیریم فاکتور اینا از. بچه

 خراب رو اشآینده فکر بدون که نمیشه امبچه این کسهمه من؛ نکشیدم پس پا اما؛ لرزید دلم و دست

 .کنم

 .لرزاند را دلش دخترک یفداکارانه هایحرف دگر بار

 :گفت و زد تلخ پوزخند

 ؟قیمت چه به -

 :داد جواب جدی و فورا فکر بدون اما معصومه
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 .باشی تو دنیا این تو امیدش تنها و کنهمی نگاهت عشق با روز هر که؛ باشی نفر یه کسهمه وقتی -

 .کَسِشی همه تو که کسی خوشبختی میشه ذهنت و فکر تمام. نداره ارزشی برات قیمت

. آورد رنج به را او ساغر قلب بر خنجری همانند معصومه حرف. بود حقیقت اما؛ بود تلخ است درست

 .آورد هجوم معیوبش مغز به دگر بار اشگذشته

 :گفت عصبانی

 یدبا؛ دیکرمی فرار نباید تو بیفته که اتفاقی هر؛ احمق، احمقی یک تو فکریبی یدختربچه یه تو -

 .جنگیدیمی مشکالت با و ایستادیمی

 :گفت و زد زل معصومه چشمان به مستقیم و گرفت نشانه در سمت به را دستش

 بهت که حرفایی این. من خود، دور راه چرا اصال، معنا تمام به بزدل یه ترسوان یه هاآدم این یهمه -

 .پشیمونم سگ یه عین؛ میگه هتب داره که منه یسگانه عوعو اینا. نیست نصحیت؛ زنممی

 تداش بلکه؛ کندمی بیان را خانه این زنان سرگذشت تنها نه ساغر که داشت باور او. داشت باور معصومه

 .دادمی نشان او به را دخترک آینده

 :گفت؛ بگیرد لبخند آرامی همان به نفسی ساغر شد باعث که زد آرامی لبخند اما معصومه

 هب نفر یک سر بینممی وقتی که نیستم هاییآدم آن از من:» گفتمی. زد جالبی فحر فرخزاد دونیمی -

؛ نشکند خودم سر تا من! رفت سنگ طرف به نباید که بگیرم نتیجه دیگر؛ شکندمی و خوردمی سنگ

 !«فهممنمی را سنگ معنی

 .شد زدهشگفت، بود فرخزاد فروغ از زیبا نقلی که دخترک سخن از ساغر
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 :گشود لب ترزود دخترک که بگوید یچیز خواست

 ؟بجنگید تا نایستادید چرا خودتون؟ چی شما -

 :فتگ اخم با و نگریست او به تیزش و تند نگاهی با ساغر. داشت وا فکر به را ساغر معصومه کوتاه سوال

 رو خودم، خودم قطعا موندممی اگر من.نیست اتفاق هم، اتفاقی هر. نیست جنگیدن مناسب، جنگی هر -

 دنیا، دنیا به تا بکشم عذاب و زجر قدران تا کردم فرار. نموندم ولی؛ کردممی خالص زندگی و جنگ از

 بهت تونمنمی رو چیزهمه. شده االنم عذاب که زدم رقم خودم برای رو ایگذشته من. برسه امناله صدای

 .جنگیدن برای نداشت وجود جنگی بدون ولی؛ بگم

 را او به کردمی بیان را بادامی چشم زن مفهومنا یگذشته که ساغر هایفحر تلخی از گنگ معصومه

 که آمد او سر بر چه مگر آخر. کند درک توانستنمی را ساغر نفرت و سرد لحن. شد متعجب. نگریست

 .داندمی ـناه گـ و عذاب سزاوار را خود و نالدمی چنیناین

 :گفت مطمئننا

 ؟چیه شما یگذشته؟ افتاد زندگیتون جنگ توی اتفاقی چه؟ جاینا اومدین چرا؟ چرا شما... ش -

 دخترک به رو و برآشفت؛ دانستندنمی را جوابش خراب یخانه این اعضای از یک هیچ که سوالی از ساغر

 :گفت

 .نپرس سوال من از هم تو پس؟ زدم، نزدم حرفی تو اومدن علت از من. منه قرمز خط امگذشته -

 .است کرده دقتیبی معاشرت آداب در چنیناین چرا که کرد زنشسر را خود معصومه
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 حق دخترک که بود نکرده کنجکاوی معصومه آمدن علت و گذشته به راجع او؛ گویدمی راست ساغر

 .باشد داشته را اشگذشته تلخی علت پرسیدن

 .خواممی معذرت -

 سیاه و نافذ نگاهی با و انداخت ابخو غرق پسرک به کوتاه نگاهی معصومه عذرخواهی به توجهبی ساغر

 او که رسید باور این به و شد خیره دخترک رنگگندمی یچهره به سردی با و کاوید را سبز چشمان آن

 .زیباست واقعا

 :زد لب آرام

 .بود امیدم تمام دادن دست از، خوشبختی. کردم پیدا رو خوشبختی من -

 اتاقک از خمیده هایشانه با دگر حرفی گفتن دونب و زد محزون لبخندی حرفش گفتن از بعد ساغر

 .رفت بیرون، رنگآبی

 :گفت و زد شوق از لبخندی؛ نگریست را او عشق با و انداخت خوابش در غرق برادر به نگاهی اما معصومه

 بیدار خواب از تو هایـوسه بـ امید به روز هر که باشی ملوس بچه پسر یه کسهمه یعنی خوشبختی -

 .میشه

 خواب به آغوشش گرمی در و کنارش در آرام و زد پسرک آلودگوشت هایلپ روی بر نرم ایـوسه بـ

 .رفت

*** 
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 .داد روشنایی و روز به را جایش و کرد جمع افتاده هاییشانه با را اشتاریکی بساط شب

 تا فشرد هم روی محکم را چشمانش. کند پذیرامکان برایش را خواب ادامه نتوانست همهمه بلند صدای

، گرفت قرار صورتش روی که تپلی و سرد دستان. برود خواب آغوشیهم به دیگر ایلحظه بتواند بلکه

 تریندلپذیر دانستمی هم هایشگونه روی کوچک هایـوسه بـ آن. ربود او از کامل طور به را خواب

 .دنیاست هایعاشقانه

، دنیا یهمه از فارغ پسرک. کرد ـوسه بـ غرق را او و گرفت آغوش در را پسرک ناگهانی حرکت یک در

 .خندیدمی زیبا

 برادرش دستان روی را دستش؛ است فکرکردن مشغول سخت که انداخت برادرش به نگاهی معصومه

 :پرسید نگران و گذاشت

 ؟عزیزم شده چیزی -

 :آورد انزب به کردندمی بازی ذهنش در مدام که را هاییسوال و دوخت خواهرش به را نگاهش پسرک

 ؟جااین؛ کنیم کارچی خوایممی دقیقاً ما؟ کین اینا؟ کجاست جااین، آبجی -

 کودک یک، کودک این که دانستمی خوب معصومه. فشرد را قلبش تیز چاقویی همانند پسرک سواالت

 .دانستمی بیشتر هم بزرگ آدم یک از او که حقا. نیست معمولی

 دست به ار کوئیلو پائولو هایکتاب سالگیهفت و کرد شروع را ندنخوا سالگیشش از که پسرکی به البته

 دقیق شناسروان یک صرفا، خوانکتاب هایآدم که دانستمی او. شدمی سخت کمی گفتندروغ، گرفت

 .کوچک چه و بزرگ چه؛ هستند
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 :گفت و نشاند لب روی مصنوعی لبخندی

 کمکمون جااین. جااین آورد رو ما که همون، که دیدیش؛ شیداست دوستم یخونه جااین، خواهر عزیز -

 ؟هوم؟ کنی تحمل تونیمی، بمونیم جااین؛ کنم پیدا خوب خونه و کار یه من که زمانی تا کننمی

 .بود خواهرش مخصوص فقط لذا که هاییلبخند آن از؛ زد نمادندان لبخندی پسرک

 برمیاد دستم از که کمکی هر منم. نکن خسته ور خودت زیاد، آبجی ولی؛ شدم متوجه، جانم خواهر بله -

 .میدم انجام حتما حتما

 مکیک چه. گیریممی انرژی کلی بینممی رو اتخنده من که همین، کوچیکه برادر بشم قربونت من الهی -

 .شیرینت یخنده همین از بهتر

 :ختاندا تعویق به را هاآن حرف الغراندام مریم صدای که بگوید چیزی خواست پسرک

 !هاتنبل. خوابیدمی هاشما قدرچه، صبحانه بیاید هابچه -

 :گفت و نگریست را او شرمندگی با معصومه

 .میایم االن، ببخشید بله -

 :گفت و انداخت باال را ابروانش تاییک مریم

 .مؤدب چه، اوهو -

 یسفره نزدیکی هب صورتشان و دست شستن از بعد و کرد جمع را خواب وسایل برادرش کمک با معصومه

 .رفتند زمین روی بر شدهپهن
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 :کرد متعجب را هاآن شیدا فریاد صدای

 بگم چندبار آخه دِ. باشید جااین نیم و هشت ساعت راس بگم باید چندبار من! المصبا آخه -

 وت کنممی پرتتون، دقیقه پنج سی و هشت؛ شد نیم و هشت دیگه دفعه. شده گور به گور هایصاحببی

 .هاباشم گفته ببین. زباله سطل

 از یکی دیرکردن برای جوشی و جنب گونهچه که کردمی نگاه او به شیدا هایحرف از متعجب معصومه

 .کندمی خانه این اعضای

 .باشد او مراقب چنیناین حامی یک مثل تواندمی شیدا اینکه به شد امیدوار کمی شاید

 جهتو شتابش و سرعت که ایگونه به رفت آشپزخانه سمت هب دو با؛ داشت نام رقیه که دختران از یکی

 .کرد جلب را دختران

 ار بزرگی پیاز طمأنینه با و ایستاد شیدا روی به رو؛ بود کرده قایم سرش پشت را دستانش، آمد وقتی

 .نکرد تعجب زیاد بود باخبر شیطنتش خوی از شیدا که درحالی؛ گرفت شیدا جلوی

 .بخور پیاز ابی. نخور حرص جون شیدا -

 زده رقیه خوشمزگی به لبخندی هم ساغر حتی. داشت وا خنده به را جمع که بود بامزه قدرآن اشجمله

 .بود

 :زد غر بلندبلند، رقیقه به توجهبی شیدا

. خدا رو وت ببینید، ببیند. نگرده رامین پسرِ این با که گفتم گلنار به بار چند من که بودین شاهد هاشما -

 .برده شورمرده نیومده حاال تا عصر زدیرو از
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 :رسید گوش به شیدا به خطاب مریم صدای

 ؟موبایلش به زدی زنگ -

 حق دیگه. بیاد وایسا، وایسا. خاموشه کثافت هوف؛ په زنممی زنگ کی به دارم صبح از من، مریم هوی -

 .هرجایی یدختره، خونه این تو بذاره رو پاش نداره

 یا و اشدب پاسخگو باید او، بیاید سرش بالیی گلنار یا و برود لو جایشان اگر که آن نگران؛ بود نگران شیدا

 .بس و کردمی فکر موقیعتش به فقط او؛ بود که چه هر. شود قربانی شاید

 :گفت هاآن به رو شیدا. بودند شده جمع صبحانه یسفره سر بر هادختر

 .بیام من تا بخورید هاشما؛ نیومده حاال تا دیروز از اطراف دور این ببینم میرم من -

 و گرفت جای معصومه روبروی ساغر. شدند صبحانه خوردن مشغول، سبزه شیدای به اهمیتبی دختران

 و پایین سرهای با؛ خوردندمی غذا هم همانند برادر و خواهر دقیقا. کرد نگاه او آرامش با خوردن به

 .آرام و کوچک هایلقمه

 ؟سالته چند تو، خوشگله هی -

 شاید. دوخت رقیقه شیطنت از پر سیاهی به را چشمانش و کرد بلند را سرش رقیه صدای با معصومه

 .داشت سن را سالی پنج و بیست

 .هجده میشم ماه مرداد، سالمه هفده -

 .ایبچه پس، اِه -
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 :گفت رقیه به پاسخ در و زد لبخندی دخترک

 .ببینید چی تو رو بچگی شما تا -

 :پرسید دوباره معصومه حرف به هتوجبی رقیه

 ؟اومدین کجا از -

 .شهرستان -

 ؟ندارین ننه بابا، هاآ -

 .شدن فوت، خیر -

 ؟ندارید هیچی، چیزی کاری و کس -

 .کردن ازدواج و شدن بزرگ پرورشگاه تو مادرم و پدر، نه -

 .هارمانتیکه خیلی خداییش ولی، متاسفم -

 .بست فرو دم جایش به اما؛ است رمانتیک اریک و کسبی کجای بگوید خواست معصومه

 .دادمی را رقیه پاسخ آرامش با که بود دخترک حرکات تکتک به حواسش ساغر

 .بود نزده حرفی تاکنون که انداخت آرام پسرک به نگاهی رقیه

 :گفت خنده با معصومه به رو

 ؟سالشه چند؛ شبیهته خیلی داداشت -
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 .سالشههشت، طورههمین بله -

 ؟هست چی اسمش حاال. ماشاءاهلل وها -

 انگار. کرد متعجب را همه آیفون امانبی صدای که بدهد را رقیه پاسخ و کند باز لب خواست معصومه

 .کند خالی چارهبی آیفون بر را اشغصه و حرص تمام و باشد گذاشته زنگ روی را دستش شخصی

 اهالی گوش به را غرغرش لب زیر طورهمان و فتر آیفون سمت به، خانه آن ریزاندام و قدکوتاه زن، زهرا

 :رساند خانه

 این نکره صدای از حداقل تا بگیر تصویری آیفون یه گفتم بهش بار چند، شیدا این دست از خدا ای -

 .گیرهنمی رو زنِ اون از جایی که تومن سیصد آخه. بشیم راحت آشغال

 :گفت و برداشت را دسته زهرا

 ؟کیه، ها  -

 را او کنجکاوی با که خانه افراد سمت به تعجب همان با و زد را دکمه متعجب. گرفت هک را پاسخ

 :گفت و انداخت باال را اششانه. برگشت نگریستنمی

 .بود شیدا -

 ؟کوتوله کردی تعجب قدراین همین واسه -

 :ساخت روا زهرا یچهره بر را اخم مریم صدای
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 کباب عین پوستت؛ آینه تو کردی نگاه رو خودت اصال، ربیشعو کثافت، درمونبی و درد و کوتوله -

 .شده کرگدن

 برای پول کلی که هم مریم. بگیرد را زبانش جلوی نتوانست، بود حساس قدش روی حسابی که زهرا

 وا سمت به و شد بلند جایش از و گرفت حرصش؛ بود رفته کش هایشپسر دوست از پوستش برنزکردن

 :گفت و رفت

؟ بزنن من یسینه به رد دست تونننمی و کنننمی خرج تو واسه که سوزیمی چیه، هانزن مفت حرف -

 .عامو کن جمع رو کوزت و کاسه برو بیا

 .کنید تمومش هابچه -

 را فرصت خانه آن افراد به زبانشان کشیدنرخ به برای و بودند ایستاده هم روی به رو حال که دو آن

 .نکردند ایتوجه ساغر نکردگریمیانجی به، شمردند غنیمت

 .نشدیم زائیده خراب مادرمون شیکم تو از شوما مثل که ما، خانم مریم شرمنده دیگه آره -

 داج کوچکش سر از دانه به دانه را زهرا موهای تا برد باال را هایشدست و کند تحمل نتوانست دیگر مریم

 .شد باز شتاب با در که کند

 .بود شده دیدنی تعجب زور از نگاهش. ماند شدهخشک گونههمان عجیبی طرز به مریم دستان

 خشک زهرا گلوی. رسیدنمی گوش به یک هیچ نفس صدای. بودند شده شوکه خانه اهالی تک به تک

 .بود انداخته لرزه به را بدنش تمام حیرت و بود شده
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 را همه جان ایگلوله همانند، زدنشنفسنفس صدای که بودند زده زل شیدایی به در میان به همه و همه

 .گرفتمی

 زا را کسی نتوانست؛ کرد خورد بر پنیر ظرف به شدت با که معصومه چای لیوان شکستن صدای حتی

 .کند خارج شوک

 :رساند خانه اهالی بسته یخ هایرگ به دوباره جانی شیدا صدای

 .کمکم بیاید، دیگه مردم بیاید، اَه -

 و بود شده دریده هایشلباس تمام که موجودی آن بر دست و برود شیدا کمک به کردمی جرات که

 .شود نزدیک، بود شده تشبیه درنده حیوانی به زخمی و کبودی زور از اشچهره

 دستشویی سمت به دو با رقیه. زد هم به را همه حال؛ بود گرفته را زن آن بدن تمام که هاییمردگیخون

 ایافاده گلنار همان نمانده باقی ازش چیزی که زنی آن دشمی باورش که. کرد زدناوق به شروع و رفت

 .باشد

 خوبی. برد اتاقی داخل به کشانکشان را نوابی گلنار، شیدا کمک به و آمد خودش به همه از ترزود ساغر

 .شدمی آماده مهمی هایمهمان برای هاییشب که بود هاییاتاق داشتن خانه آن

 کمی دست هم اهالی بقیه البته. زدمی ذوق توی بدجور دستانش لرزش. مدآنمی باال صدایش اما معصومه

 دیدن حال و بگذارد قدم ـناه گـ از پر راه این در خواستمی تازه معصومه ولی؛ نداشتند دخترک از

 لرزانده را دلش بدجور؛ دادمی آن به را وحشی درنده یک از خبر و بود خورده کتک طورآن که گلناری

 .بود
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 .دوخت کوچکش برادر به را نگاهش آرام؛ کند تحمل را چپش پلک هوایبی پرش توانستنمی

 از؛ کندمی غذاخوردن معطوف را حواسش تمام سفره سر و آوردمی جا به را پدر آداب هنوز اینکه دیدن با

 .شد خوشحال بار اولین برای بابت این

 .گردد عام و خاص زد زبان شدنشدریده طورنآ که شود دیگری گلنار خواستنمی او. گشتبرمی باید او

 روز طول در غذایی هایوعده ترینمهم از یکی صبحانه چون؛ بخور رو اتصبحانه، جان معصومه آبجی -

 .انسانه

 :کند خراب را او آینده خودش خودخواهی خاطربه و بگیرد نادیده طورچه را برادرش زبانیشیرین که آخ

 .خورممی منم بخور تو، خوشگلم برادر چشم -

 روزهای دختر او آخر؛ توانست اما؛ کند پنهان را صدایش لرزش برادرش با زدنحرف هنگام که بود سخت

 .بود سخت

 پاهای با بنابراین؛ کند کنترل را خودش؛ نتوانست خانه اهالی یگریه و اشک و شیدا هایغرغر صدای با

 او هم شاید. ندارد تمامی هرگز مسیر این گویا. کردیم طی آرام و آرام را هایشقدم، رمقشبی و سست

 .نرسد اتاق آن به پایش وقتهیچ که خواستمی دلش

 .بچه برو بیا؛ بخور رو تصبحونه بتمرگ برو بیا، دختر هوی -

 کاری چه به تن خواهدمی برادرش خوشبختی برای ببیند تا رفتمی باید. رفتمی باید اما؛ بود مریم

 وکهش جااین در که زنان این تمام بلکه او تنها نه البته. شودمی چنیناین او هم روزگاری داندب باید؛ بدهد

 .دیدمی و رفتمی باید او. اندکرده طی خیالبی برخی و اندشده
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 .خوردم -

 :گفت لب زیر و کرد جدا او از را راهش و زد پوزخندی دخترک لحن سردی و کوتاه جواب از مریم

 !زخرفم یدختره -

 هک چارهبی گلنار از غیر به که انگار. نداشت را اتاق آن به آمدن جرات دیگر کسی شیدا و ساغر از غیر به

 .بود اتاق آن در نفر سومین معصومه؛ بود شده تشبیه قربانی گوشت یک به بیشتر، حاال

 و شدنمی تمیز ارگلن از هم دَهم یک حتی، کردمی چه هر اما؛ بود شده گلنار تمیزکردن مشغول شیدا

 .خوردمی هم به حالش بیشتر

 :غرید لب زیر عصبی

 .المصب نمیشه تمیز اصال، نجس یدختره... اَه -

 .نیست شدنیپاک آسانی به نجاست و بود شده نجس او آخر؛ گویدمی راست شیدا؛ اندیشید معصومه

 ترینتلخ، حلقش به معده از داسی بازگشت حس و زد هم به را اشروده و دل، وضعیت آن با گلنار دیدن

 :زد لب مطمئننا. بود ماجرا

 ؟دکتر برینشنمی چرا. خرابه وضعش خیلی. نیست خوب اصال حالش -

 :گفت اخم با و کرد پرت را الکُلی دستمال عصبی شیدا

 تا و سیریشن دکترا؟ آوردین رو آشغال این چی واسه نمیگن برسه دکتر به پامون اگه؟ دکتر ببریمش -

 جفت رعم یه بریم باس و سرمون ریزهمی پلیس که وقته اون. نیستند کنت ول نیارند در رو قضیه توی ته
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 شهمه که زندگی این تو ریدم من. کشمونمی میاد رامین اینکه از جدا؛ بخوابیم دزد و قاتل مشت یه

 .اَه؛ کنم جمع رو دخترا هایگندکاری باس

 هم به حال کتک و زخم زور از که انداخت گلنار به را نگاهش زجاران با و شد بسته دهانش عالنا معصومه

 ساغر. آمد نخواهد بر او دست از کاری دانستمی شیدا و بود خراب بد حالش گلنار. بود شده زن

 :گفت و کرد شیدا به رو سپس انداخت معصومه به نگاهینیم

؛ آوردی سرش رو بال این خودت بگو رامین به بزن زنگ یه. نداره فایده طوراین؛ میرهمی داره این ببین -

 .مونواسه بیاره دکتر یه بگو؛ داره زیاد ماشنا آشنا اون. کنی درستش باس هم خودت

 :گفت و زد برقی چشمانش شیدا

 .مدت این تو بودی کجا؛ هاکنهمی کار مخت این بدجور، کلک ساغی ای -

 گیریشماره به شروع و برداشت را موبایلش خنده با و خندید باشد افتاده اتفاقی انگار آنکه بدون هم بعد

 .شد خارج اتاق از و کرد

 .است شده خیره گلنار به هازدهماتم عین که افتاد معصومه به نگاهش ساغر

 .دختر بیرون برو بیا، هی -

 ؟اومد سرش بال این طورچه -

 :تگف بنابراین؛ بلرزاند را دخترک تن حقیقت گفتن با خواستنمی ساغر

 .کرده تصادف -
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 :گفت جدی و چرخاند ساغر به را نگاهش آرام؛ بود هاحرف این از ترتیز اما معصومه

 و چاقو رَد هاشسینه رو چرا؟ چیه بدنش و صورت رو دندون و چنگ این جای پس، هه؟ کرده تصادف -

 ؟ساغر ها؟کنهمی پاره رو هالباس طوراین تصادف؟ خونه

 حماقتِ دخترک این به گفتن دروغ: اندیشید خود با و داد فشار هم به محکم را لبانش و کرد اخمی ساغر

 .محضه

 .بود رامین پسرش دوست همون هم شسردسته؛ روش ریختن گروهی، هووف -

 که را سبزرنگش متعجب چشمان. کردنمی درک را گروهی مفهوم وجههیچ به. کرد نگاهش گنگ معصومه

 ؟گفت و دوخت ساغر چشمان سیاهی به، بود شده هاحاط قرمزی از هاییرگه با حال

 ؟چی یعنی -

 :گفت غیظ با و کرد نگاهش عصبی ساغر

 .دختر پریده رنگت؛ کارت رد برو بیا حاال. کردند تجاوز بهش نفریپنج یعنی -

 هم هب گلویت و بگیرد نبض بدنت تمام و شود سنگین زبانت و بچرخد سرت بر دنیا است شده تاکنون

 خود که را ایآینده خطرات داشت که بود شده ساغری مات. بود شده چنین دخترک لحا؟ بچسبد

 .کردمی بازگو پیشگو یک همانند است کرده انتخاب
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 دلش. کردند دعوت رقـــص و لرزه به را چشمانش و آمدند هایشپلک پشت به اشک ایپرده

 زمین سر به راحت خیالی و اطمینان با و بگیرد را برادرش دست و بردارد را اشکولی کیف آن خواستمی

 در کوچک ایبچه مسئولیت و بود خودش. آرامشی نه و داشت وجود اطمینانی نه اما؛ کند سفر هاآرامش

 .گرگ میلیونی گله یک میان

 

 :گفت ساغر به رو و داد قورت را دهانش آب

 !من خدای وای؟ چرا آخه -

 :داد پاسخ مالیمت با؛ ددی را دخترک یترسیده و آشفته حال که ساغر

 اینتیجه احمق رامین اون با دوستی؛ ما گلنار مثل شده حاال؟ بوده درخت خود از کرم میگن شنیدی -

 .نداره این از بهتر

 .نبود قبول قابل معصومه برای موضوع این ولی؛ بیندازد گلنار گردن را تقصیر داشت سعی ساغر

 .ندکن زندگی مردانه و بگیرند چنگ به را خود ـوس هــ و هوا توانستندنمی که مردانی برای؛ شد متاسف

 همان جااین آیا؟ شدمی شناخته مردانش غیرت یاد با کشورش اسم که بود جاییهمان جااین آیا

 ونخ قطره آخرین تا کیست دانستندنمی که کسی ناموس حفظ برای شرف با، جوانمردانی که خاکیست

 ؟کردند فدا را خود

 :گفت و زد پس را بغضش
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 اجاین مگه. نیست وحشیانه طوراین عملش سزای؛ باشه سرکش گلنار هم قدرهرچه. نیست درست این -

؛ منن یریشه و رگ از جنسی هایگرسنه این که نگو بهم فقط ساغر؟ نیست جوانمردی و غیرت کشور

 .سرزمینن همین نامرد اینا که نگو بهم

 :داد ادامه شدمی روان هایشچشم از اشکی قطره که درحالی

 محرم بعد و زنجیرزنی اول صف تو میرن و پوشنمی مشکی محرم ماه که هستن هاییهمون هااین نگو -

 هازن تقصیر که شهمه. شدن خراب ما مردای ساغر؛ دختربازی برای میرن میشن ماشین سوار

 .باشه وجودش تو عالم هایکرم اگه حتی؛ نبود این حقش بیچاره گلنار.نیست

 رونبی به را او عصبانیت با و گرفت را بازوانش و کرد اخمی. دید آشفته گونهاین که را دخترک حال ساغر

 :گفت و فرستاد اتاق

 درست میگم بهت؛ گرفتم ادبیاتم لیسانس از رو فهمم که جاییاون از ولی؛ کنم فلسفیش خوامنمی -

 .جااین دقیقا؛ جانهمین مال، هاحیوان این، هانامرد این، ببخشید، هامرد این؛ زدی حدس

 رهخی بسته در به معصومه. رفت نوابی گلنار پیش اتاق داخل به غیظ با و بست معصومه روی به را درب

 زا و بلند چنانآن، کرد خندیدن به شروع که شد چه نفهمید. نداشت هم را زدنپلک توان حتی؛ بود شده

 اتاق چوبی در روی بر قهقه حال در را معصومه وقتی و آمدند صدا تسم به کنجکاوی از ایعده که دل ته

 .کردند حیرت؛ دیدند

 ؟باال زدی چیزی؟ تو چته دختر هوی -

 .زدمی حرف او با چنیناین که بود زهرا صدای
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 :گفت شوخش طبع از اطاعت به رقیه

 ببینم بگو! نخندوند رو نم طوراین کدومشونهیچ ولی؛ کردم امتحان رو همه من؛ زده هم چیزی عجب -

 ؟خارجیه کلک

 :گفت و زد پوزخندی معصومه

 .هستند هم اصیل اتفاقا، ایران. جاستهمین مال نه -

 منظور خوب معصومه ولی؛ پنداشتندمی دیوانه را او هادختر. رفت برادرش سمت به و کرد تند را هایشپا

 !خوب خیلی، بود فهمیده را حرفش

 هک برآشفت کمی خیالش؛ دید جونیر جم شبکه دیدن حال در رنگمشکی مبل روی بر آرام که را برادرش

 .شود درنده هایگرگ همان از یکی پسرک این نکند

 .گرفت جای کنارش

 ؟طورهچه حالش کوچیکه برادر -

 :گفت و زد لبخندی پسرک

 .معمولی خیلی خیلی -

 ؟نیستی اذیت؟ نمیره سر که اتحوصله، شکر بازم خب -

 ؟نیستی اذیت، آبجی چی تو. نکن ناراحت رو خودت تو خوبه چی همه نه -
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 ینا مثل اما؛ نامردی این بار زیر، کسیبی این بار زیر شوممی خفه دارم بگوید و بزند زار خواستمی دلش

 :گفت و زد لبخندی هاچندوقت

 .خواهر عزیز خوبه چی همه. نه -

 .بال دختر دارم کارت جااین بیا، مَعصی هی -

 معصومه گوش به را صدایش دوباره طاقتکم شیدای. کرد قطع را برادر و خواهر مکالمه شیدا صدای

 :رساند

 .اَه؛ زودباش. دارم کارت؛ دیگه بیا -

 کنار آشپزخانه در که شیدا سمت به سرعت به و بوسید عشق با را برادرش آلودگوشت هایگونه آرام

 :گفت و رفت؛ بود نوشیدنچای مشغول زهرا

 ؟داشتید کارم، خانم بله -

 :داد پاسخ و کشید هورت صدا با را چایش شیدا

 وونهج هم. نباش نگران اصال. توئه نوبت باالخره؛ یوسفی خونه بری باس هفت ساعت امروز؛ ببین اوهوم -

 .گذرهمی خوش بهت اول بار برا مطمئنم. نیست هم چِندشی آدم. میره باال پارو از هم پولش، خوشگل هم

، اششدهسست پاهای. بود گرفته گُر بدجور معصومه بدن و تن. کردند وقیحانه ایخنده زهرا و شیدا

 تنداش را انتظارش. کردمی نظاره را شیدا، باز دهانی با و بود چسبیده آشپزخانه سرامیک روی بر عجیب

 واستهناخ که ساغری صدای که بزند حرفی خواست. نبود بیش مِزاحی مسئله این انتظارنداشتن البته که

 :رسید گوش به بود شنیده را شیدا هایحرف
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 ؟یوسفی پیش؟ کجا بفرستی رو بچه این خوایمی، شیدا -

 :گفت و زد کنار را اششدهرنگ پرکالغی موهای از ایطره شیدا

 ؟!حاال طورچه. کردم قبول براش رو کیس بهترین اول بار باس؛ آره -

 :گفت و کرد اخمی ساغر

 ؟حالیته شیدا. ستـره باکـ لعنتی. ستبچه این شیدا؛ نه شیدا -

 رو نفر دو دارم کردم بد. خودشه خواسته به، نکردم زورش که من؛ نرو تند، خوشگله ساغی! هی هی -

 چه و حاال چه؛ بده سرویس بره باید زود یا دیر باالخره بعدش؛ داره خرج زندگی باالخره؟ ها ؟میدم نون

 .دیگه سال چند

 این کمی تا کرد مشت را دستانش. شدمی حس بدجور نبضش و بود شده سرخ شیدا هایحرف از ترکدخ

 به لعنت. شدنمی خالى کردنمشت با، کشیدمی قلبش روی بر روزگار که زخمی اما؛ یابد تسکین حالش

 !زندگی این

 :گفت عصبانی ساغر

 این به حاال بعد؛ کردی رقاص رو الهه یا؛ بشه ساقی فرستادی رو مهدیس طورچه؟ حاال تا کی از اِه -

 ؟!بشه ه*ز*ر*ه باید حتما که دادی گیر بدبخت

 به هاشما کل اندازه به، شب یه واسه داره که هیکلی و قد خاطربه؛ بنداز دختر این به نگاه یه، ساغر-

 سوت سرت سفییو مرتیکه این داده قیمتی چه بدونی اگر که وای؛ آکبنده که هم حاال. میدن پول جاش

 .کشهمی
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 .بود لرزانده را دو این بدجور شیدا هایحرف. معصومه سر هم و ساغر سر هم؛ کشید سوت

 تسم به و دوید بیرون کزایی آشپزخانه آن از سرعت به. کند تحمل و بایستد نتوانست دگر معصومه

 .رفت هایشروز این متری پنج اتاقک

 .بشنود خواستنمی معصومه و رسیدمی گوش به شیدا و ساغر کردنبحث بلند صدای

 هوار و داد چنانآن واردتازه بچه دختر یک برای، خیالبی و سرد ساغر دیدند اینکه از خانه اهالی

 .بودند شده جمع هاآن دور به تعجب به؛ کشدمی

 خانه در مرد دو بلند صدای بعد دقایقی. داد پایان را دو آن میان بحث آیفون یکرکننده و بلند صدای

 :شیدا بلند داد صدای آن از بعد و پیچید

 گلنار سر بود بالیی چه اون، لجن حیون؟ خونه این تو ذاریمی رو پات رویی چه با، آشغال مرتیکه هی -

 .بیا هم خودت نگفتم؛ بفرست دکتر گفتم؟ بیارن در رو پدرت بدم؟ ها ؟آوردی

 تن و رسید گوش به، باشد گلنار یدرنده حیوان نهما زدمی حدس معصومه که مردی بلند و رسا صدای

 :لرزاند را معصومه

 تیگف؛ چشم گفتم دکتر گفتی؛ دکتر از اینم بیا. نداریم رو حرفا این که تو و من، شیداجون بابا ای -

 ؟تو دیگه چته په. چشم گفت بازم گلنار خسارت

 و پرید جا از هاگرفتهبرق عین، جانش از ترعزیز برادر و خانه این در گرگی حضور یادآوردن به با معصومه

 .کرد باز را درب محکم

 .است کرده آواره را او که هاییهمان؛ شناختمی خوب رو هاگرگ این او
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:» آورد هجوم ذهنش به اشگذشته حافظه پستوی در حرومی هایگرگ جنس از مردی دارخش صدای

 .«پدرسوخته گذشت ازت میشهن. خوشگلی هم خیلی. خوشگلی تو معصومه؛ دونیمی

 به صدایی حیوان آن از دوباره که شد چه داندنمی اما؛ زد پست ذهنش از را نامرد آن تلخ یخاطره

 تآوردن دستبه برای؛ منی مالِ تو. برادرت نه و تو نه؛ کنی فرار من دست از تونینمی تو:» رسید گوشش

 .«مزخرفت داداشیِ. کوچولوت قاحم برادر اون حتی، کنار برن راه سر از باید همه

 ایچهره و توانش تمام با و شد پذیرایی وارد ترسیده صورتی با و هازدهجن همچون که شد چه نفهمید

 :زد فریاد بلند گرحمایت صدایی و ترسیده

 . جاوید -

 نگاه جمع به تعجب با تاکنون که پسرک. شد ساکت، معصومه یترسیده فریاد و بارهیک به حضور از جمع

 آغوش در را او و رفت خواهرش سمت به دو با؛ بود زده صدا را اسمش که خواهرش فریاد با، کردمی

 .گرفت

 رد چیزی، آمدمی او به بدجور اشمردانه بلوز و راسته لی شلوار که بلندقد دخترک آن دیدن با اما رامین

 .زد رضایت از محو دیلبخن و کرد برانداز را دخترک نقصبی هیکل دقت با. رفت فرو دلش

. دکشی لبانش روی لذت از آرام را زبانش و شد ترعمیق لبخندش، افتاد سبزش چشمان به نگاهش وقتی

 .فشرد خودش به را برادرش محکم معصومه

 او .اوست گرنظاره لبخند با که دوخت او به را نگاهش نفرت با. کرد حس که را حیوان آن نگاه سنگینی

 .بود کرده شرفبی مردانهناجوان را گلنار که است نامرد بدذاتِ مردک همان
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. کرد نگاه را او شدهجمع صورتی و نفرت با و دوخت رامین یخی آبی چشمان به را سبزرنگش چشمان

 :کرد زمزمه لب زیر آرام

 .کشوندن گند به رو مملکت که غیرتهبی چی هر رو تو تُف -

 .داد تعجب به را جایش و رفت کنار بانشل از لبخند، معصومه نفرت دیدن با رامین

 به، بود اتاق یگوشه که را بالشتی و بست محکم را در و شد دور هاآن از برادرش با سرعت به دخترک

 .گذاشت در پشت ایمسخره طرز

 :گفت و کرد خواهرش به رو جاوید

 .بفهمم تونمنمی در پشت بالشت گذاشتن از رو هدفت، آبجی میگم -

 :گفت خنده با و کوبید سرش به آرام، اشبچگانه کار دیدن با معصومه

 ؟ها نگی کسی به جاوید. من دست از خدا وای -

 :گفت ایکشیده لحن با و کرد نگاهش شیطنت با جاوید

 !نمیگم کسی به. باوشه اوم -

 :گفت و کشید آغوش در محکم را او و رفت برادرش سمت به معصومه

 ؟باشه؛ نخور تکون پیشم از وقتهیچ -

 :زد لب و انداخت معصومه به نامطمئنی نگاه جاوید
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 ؟شده چی مگه؟ آبجی چرا -

 :گفت و زد لبخندی بحث کردنعوض برای معصومه

 ؟میرممی نباشی که گفتم بهت -

 .بوسید را خواهرش یبرجسته هایگونه و کرد زیبایی یخنده جاوید

*** 

 .فرستاد گلنار پیش به خانه زنان از کیی همراه را او و کرد دکتر به ایاشاره رامین

 :گفت گونههمان و زد آتیش را سیگاری شیدا

 ؟فکری تو؟ ها  -

 :گفت و خاراند را لبش گوشه رامین

 ؟جدیده سبزِچشم دختر این شیدا میگم -

 ؟چه تو به -

 ؟باشه؛ جاش میدم بگی قدرچه هر بیین. نشو سگ شیدا اه -

 :دوخت رامین به را اهشنگ تمسخر با و زد پوزخندی شیدا
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 خونه این دخترای این از یکی به دستت میدم اجازه آوردی گلنار سر که بالیی اون با کردی فکر. هه -

 هیکل و قد این با که گلنار عین بشه نشده هیچی هنوز که تو دسته بدم هم رو دخترِ این؟ بخوره

 ؟ یاُک. نیست خبرا این از دیگه پسر خوشگل نه. بشه استفادهبی

 :گفت تریمهربانه لحن با، بود مخش روی بر معصومه نقصبی هیکل و سبز نگاه آن بدجور که رامین

 ابی راه ما با کمیه؟ بگی هرچی تو اصال. خوردم چیز خدا به کردم غلطی یه من حاال، خانم شیدا بابا ای -

 ؟چند شبی؟ شیدا. دیگه

 اشچهره حواله مشتی ناگهان که چرخید عقب به تعجب با رامین. آمد فرو رامین هایشانه روی بر دستی

 .شود بلند دادش؛ شد باعث که شد

 ؟حالیته. کنممی رو خشتکت؛ ببینمت سبزِچشم دختر اون و گلنار بر و دور دیگه دفعه -

 غرور و دردناک ایچهره با را رامین و گذاشت قدم معصومه اتاق سمت به حرفش زدن از بعد ساغر

 .کرد رها شیدا جلوی، تهشکس ایمردانه

 :گفت نفرت با و کرد ساغر رفته راه به رو و انداخت تفی رامین

 .خراب یزنیکه تواسه دارم -

 اتاق وارد اخم با که ساغر به و گرفت، بود کودکانه رمان خواندن حال در که برادرش از را نگاهش معصومه

 .انداخت شد

 :گفت سردش و جدی نگاه همان با ساغر
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 .بری جایی نیست الزم امشب؛ کردم راضی رو شیدا -

. گرفت آغوش در را ساغر طورچه نفهمید. شد بلند جایش از و زد خوشحالی از برقی معصومه چشمان

 حامی یک مثل دگر بار ساغر. مردانگی هم شاید؛ بود کرده خواهری برایش ساغر ورودش بدو از که حقا

 .ساخت ورد ایحاشیه خطرات از را او و کرد عمل

 .دادنمی انجام العملیعکس هیچ و شد متعجب دخترک یبارهیک به آغوش از

 :گفت زدمی برق خوشحالی از چشمانش که حالی در؛ آمد بیرون ساغر آغوش از معصومه

 !خوبی خیلی تو. کنم تشکر ازت باید طورچه دونمنمی -

 رونبی اصال امشب کنید سعی برادرت و تو. میاد مهمون مریم واسه امشب راستی؛ نیست تشکر به الزم -

 .نیاید

 مواجه دکتر پررنگ حضور و رامین خالی جای با و شد خارج اتاق از اشجدی جمله گفتن از بعد ساغر

 .شد

 :گفت و داد شیدا به را دارویی لیست دکتر

 اهر کمی ستنتون وقتی درضمن. بشه تهیه حتما باید هادارو این. زدم مسکن بهش وخیمه خیلی حالش -

 !جازها با فعال. بشه برطرف بود چیزی عفونتی اگر تا بشینن بتادین و آب داخل دوبار روزی بذارید برن

 .سالمت به -

 :گفت و کرد شروع را غرغرش دوباره شیدا
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 .کثافت رفت دَر هم هادارو خرید از، ساغی بینیمی -

*** 

 از ولی؛ خورد غلت را ایدقیقه چند. خزید توپ زیر هم خودش آرام و کرد مرتب برادرش روی را پتو

 .آمدنمی چشمانش به خواب ساغر حمایت خوشحالی

 ؟دختر بیداری -

 :داد را ساغر جواب و زد کنار را پتو سرعت به

 ؟داشتید کاری؛ بیدارم بله -

 ؟حیاط تو تا بریم میای. اوهوم -

 .بریم خب. بزنم رو شالم بذار آره -

 فکر خودش با. شد او دست در زیبای و عجیب یشیشه متوجه، آمدمی راه ساغر سر پشت که معصومه

 .شده پر هامغازه در که است جدید هاینوشیدنی همین از یکی حتما کرد

 و رفت سمتش، شد او ایستادن متوجه که ساغر. ایستاد متعجب؛ شنید نامفهوم صداهای اتاقی درون از

 .کرد دور قسمت آن از را او هزدهول، فهمید را دخترک تعجب دلیل وقتی

 :گفت و داد حیاط دیوار به را اشتکیه ساغر

 .خوبیه هوای -

 .حیاط تو از مخصوصا. باشه خوب قدراین شیراز هایشب کردمنمی فک؛ آره -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر قاسمى پريا | نجس تحفه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 43 

 به را دودش و گرفت باال را سرش و کرد روشن را آن ایحرفه صورت به و زد هایشلب به سیگاری ساغر

 .نگفت چیزی و فرستاد هوا

 .باریکی سیگار چه -

 .اوهوم -

 ؟کشیدمی سیگار چرا -

 .بشم آروم خودم تا؛ بشه آروم دردهام تا -

 :گفت مردد معصومه

 .بزنم فلسفی حرف یه خواممی توناجازه با -

 :گفت و زد لبخندی ساغی

 .خانم بفرما -

 ارسیگ با میشه که هست زندگیش وت دردی یه که کنهمی یادآوری آدم به فقط سیگار، من نظر به اوم -

 .دردهاست یادآور سیگار نکن اشتباه، کرد دودش

 .تجمله سنگینیِ زیر شکست کمرم دختر -

 .خندیدند آرام هم با دو هر

 :گفت زدهشتاب مهمی موضوع آوردن یاد به با معصومه
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 ؟آره، داری ادبیات لیسانس گفتی تو راستی -

 .شد هم در کمی بود داده او به را اشذشتهگ از رَدی ناخواسته اینه از ساغر

 .دارم آره -

 او ؛بود دبیرستان فلسفه دبیر هم من پدر راستی؛ ندارم هم شناسنامه حتی کهمن. حالت به خوش وای -

 .داشت عالقه ادبیات به خیلی هم

 .خوب چه -

 ؟کار سر نرفتی چرا تو خب -

 :گفت سرد و انداخت او به دقیق نگاهی ساغر

 .بکشم زجر باید چون -

 ار آن ضرب یک و کرد پر را پیکش ساغر. کرد نگاه او به متعجب و رفت کنار لبانش از لبخند معصومه

 .خورد

 ؟بخورم هم من میشه -

 :گفت اخم با ساغر

 .نیست هابچه مالِ؛ نه -

 ؟امبچه من بگی هی که داری اصراری چه تو -
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 .ایبچه چون؛ ندارم اصراری -

 :گفت گیج معصومه

 .طوراین که -

 اما؛ است شده چه را او دانستنمی. خوردمی و کردمی پر را هاپیک تندتند هم سر پشت طورهمین ساغر

 .گرم تنش و بود شده خمار چشمانش. خواستمی خیالیبی کمی فقط، کمی دلش

 :گفت متعجب معصومه

 ؟خوبه حالت -

 ؟ی... خـوبـ تو... خوبم... خوبـ... هه -

 :گفت بود شده درشت چشمانش ساغر لحن از معصومه

 .نیستید خوب اصال انگار شما ولی؛ خوبم کهمن -

 ؟ داشتم بچه یه منم دونستیمی -

 :گفت و فرستاد باال را ابرویش دو، متعجب معصومه

 ؟جدی -

 :زد لب او به توجهبی؛ نشنید را دخترک متعجب حرف انگار اما ساغر

 .سبز درشت هایچشم با خوشگل دختر یه -
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 :گفت جدی معصومه به رو و زد ایقهقهه حرفش از بعد

 .تو عین دقیقا -

 .داد گوش دل و جان با ساغر متعادلنا حالت به توجهبی، باشد کرده بزرگی کشف انگار که معصومه

 .بودم ایشیشه مادر یه من که بود جااون بدبختیم -

 .بود شایندناخو او برای ایشیشه مادر یک. گرفت گر تنش معصومه

 :داد ادامه و کرد ایسرفه ساغر

 .میشه دیوونه آدم دماغ به برسه که کباب گوشت بوی -

 .آمد فرو ساغر چشمان از اشکی قطره

 .سال دو فقط؛ بود سالش دو فقط مادر یالهه -

 کرده ریش را معصومه دل و پر را حیاط فضای بلندش هقهق. نداشت هایشاشک بر تسلطی دگر ساغر

 .بود

 .که نشده چیزی؛ باش آروم جان ساغر -

 :گفت معصومه به تعجب با و شد ساکت غیرعادی ساغر

 .کردم کبابش که بود سالش دو؛ بود سالش دو من یالهه لعنتی آخه؟ نشده چیزی واقعا؟ نشده چیزی -
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 دو یبچه آن مادر؟ گفت چه الهه مادر؟ گفت چه ساغر. شد خشک نگاهش و پرید معصومه رُخ از رنگ

 ؟گفت چه ساله

؟ داری خبر خونم دلِ از که بگو؟ فهمیمی رو کثیف مادر این حال که بگو؟ هستی که بگو، خدا؛ خدا ای -

 .مادر یه؛ داره مادر یه دنیا اون حداقل، نفسم، عزیزم، جانم تکه که بگو

 .شدنمی ساغر هایحرف متوجه. بود آمده بند ساغر هایضجه از،معصومه نفس

 معشوقش با و بود فروخته رو خونه کثافت جعفر اون. بود خرد اعصابم آخه؛ باال بودم زده زیاد روز اون -

 .داره هم ایبچه یه و زن که انگار نه که انگار اصال. رفتن در و هاپول به بودن زده

 برداشته خش، دردناکش و مادرانه هایضجه از صدایش. بود کرده ورم چشمانش و سرخ نگاهش ساغر

 .بود

 شکل رو ندارم و دار، رو تنم پاره. دیدم گوشت تیکه یه شکل رو خودم یبچه ه. ز. ر. هـ من، احمق من -

 .بکشم زجر؛ بکشم زجر؛ بکشم زجر هی تا نکشه رو من خدا الهی. بودم دیده منجمد مرغ

 .گرفت بود کردنخودزنی حال در که را ساغر دستان اشکش قطره به توجهبی معصومه

 جگر وای؛ مادر عزیز؛ الهه ای. کردم کبابش و زدم سیخ به زنده زنده رو خودم یبچه چیز مههبی من -

 !خدا داغ؛ داغه دلم که وای؛ گوشم

 .نکن اذیت رو خودت بسه، جان ساغر -

 !چرا آخه؟ ندم تشخیص رو امبچه و مرغ گوشت بین فرق تا بکشیدم شیشه باید چرا آخه -
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 .زدمی ضجه پیشمانی از مادری جااین؛ زدمی ضجه

 سخت خیلی زندمی زار گونهاین کنارش در قاتل یک اینکه هضم، بود مانده مات مادر زار حال از دخترک

 .خیلی؛ بود

؛ بود قاتل یک فقط او؛ نبود مادر او. بود خون قلبش و بود خشدار صدایش؛ بود داغ دلش واقعا اما ساغر

 رماد او. بود کرده کباب زنده زنده، کردمی گریه که حالی در را خود خردسال فرزند که قاتلی هم آن. قاتل

 .نبود

*** 

 .شد بیدار خواب از بود دیشبش دیرخوابیدن از حاصل که سردردی با معصومه و بود شده صبح

 راستش سمت در خواب غرق ساغر دیدن با و نشست جایش روی. کشید هایشمو در دستی و کرد اخمی

 در اما؛ چرخاند اتاق دور تا دور را نگاهش. رفت درهم ناخواسته اشچهره، دیشب یادآوری با. شد متعجب

 رد جاویدی دگر و بود بیدار بیدارِ او اما؛ بیندمی خواب دارد حتما کرد فکر. ندید را برادرش تعجب کمال

 جای ندید با .کرد طی پذیرایی مثال سالن تا را متریپنج اتاقک مسیر و شد بلند آرام جایش از. نبود اتاق

 :کرد بود موتوری پفک خوردن حال در که رقیه به رو. کشید کالفه نفسی جاوید خالی

 ؟ندیدید رو برادرم شما، خانم رقیه -

 آن خواهرش یاجازه بدون شیدا یعنی آخر؛ ترسید لحظه یک. شد او مات و افتاد دستش از پفک رقیه

 .دنگوی چه و بگوید چه بود مانده. است کرده را کار
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 راهی دو بین را رقیه و است حمام در هنوز که هنوز شیدا که دادمی نشان آمدمی که آب شرشر صدای

 .است داده قرار نگفتن و گفتن میان

 ...راستش... چیزه... اوومم.. خب -

 آن از آمدنبیرون قصد انگار اما؛ دهد نجات سردرگمی از اورا و بیاید شیدا تا خریدمی فرصت داشت

 .ندارد را حسن حمام

 .دیگه بگید خب اِه -

 :گفت سریع خیلی و داد فشار هم روی را چشمانش

 .دیگه جا یه بردش؛ بردش شیدا -

 .رفت عقب اختیاربی قدم یک، ناخودآگاه معصومه

 نینچاین که کندنمی پمپاژ بدنش به را خونی دگر شوک از هم قلبش انگار؛ نشنید دگر را قلبش صدای

 .است پرانده را رنگش

 ؟بردش که چی یعنی؟ خانم رقیه گیدمی چی -

 :انداخت رقیه به چپی نگاه

 .نیست جالبی شوخی اصال -

 هب نمکی هایپفک آن بوی خواستنمی دلش دگر حتی؛ انداخت پایین را سرش و نگفت هیچ دیگر رقیه

 .برسد مشامش
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 !بگید. بود شوخی که بگید؟ گیدنمی چیزی چرا؛ هستم شما با -

 ؟هاتو مرگته چه. کشیمی عربده هی میشی بیدار هم وقتی خوابی ظهر لنگ تا، دختر تو چته اَه -

 :گفت بود شده راحت خیالش کمی شیدا دیدن با انگار که معصومه

 .زنهنمی حرف درست هم رقیه. نیست برادرم -

 :گفت و کرد نگران رقیه به چپی نگاه شیدا

 ؟نگفتی بهش -

 .نکرد باور، گفـتم -

 :گفت و چرخاند حدقه در را چشمانش شیدا

 دارم .مترهچهل کنه زیادش خدا زبونش که هم برادرت. کنینمی کار برم قربونت که تو؛ جون بچه ببین -

 ذاغ زن مشت یه بین باید پسر اون کی تا. بود آینده فکر به باید دیگه اما؛ میدم نون هم رو هردوتاتون

 .بود خودت نفع هب کردم کاری هر. ببینه فیلم و بخوره

 هیچ و بود او قلب جاوید. گفتمی چه برادرش به راجع داشت او. کرد نگاه را شیدا زدهحیرت معصومه

 .ماندنمی زنده قلبش بدون هم انسانی

 :گفت زدهحیرت گونههمان

 ؟شیدا کردی چیکار؟ کردی کار چی تو -
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 جاخواب یه هم؛ جااون میرن کار اسهو زیادی هایبچه نترس. آقا عباس پیش فرستادمش؛ درست کار -

 .دستش کف ذارهمی پول قِرون یه هم و داره درمون و درست

 دو چشمانش سرخی و آمد خودش قبلی جای به نفسش. شد پمپاژ سرعت به بدنش نقاط تمام به خون

 .شد برابر

 .کند صحبت گونهاین پسرکش، برادرش، جاویدش، قلبش به راجع بود کرده جرات گونهچه شیدا

 جونم عزیز به وقتاون؛ موندم خونهکثافت این تو االن تا جاوید خاطربه من، احمق، آشغال عوضی -

. بدی بهم رو جاویدم باید، یاهلل یاهلل! جاوید؟لعنتی ها؟ کردی جرات طورچه، خرفت پیرزن؟اضافه میگی

 !شیدا؛ بیار رو جاوید سریع؛ شیدا بدو

 :گفت آرام؛ بدهد را جوابش نداشت جرات انگار و کرد جمع را صورتش دخترک هایهوار و داد از شیدا

 .نمیشه -

 چنیناین چرا پس، است دخترک مَردِ جاوید داندنمی مگر؟ گفتمیچه خودش برای شیدا؟ شدنمی

 .کندمی

 نگاه آن لیکن؛ گذشت بشود اگر اشتندشده هاینفس از؛ فهمیدنمی را خودش حال دگر معصومه

 . کُشت خواهد را یداش، ترسناک

 ! شیدا، مَردم، برادرم، جاویدم؛ شیدا -

 حمام از سرخ صورت به را مشتی وجودش تمام با و کرد حمله شیدا سمت به؛ کندمی چه ندانست دگر

 .بس و بود جاویدش، دردش دوای فقط که بود دیوانه یک او؛ بود مریض او یقینا. کرد مهمان شیدا
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، زد اشید بر که دیگری مشتی با. نداشت قدبلند دخترک از را حرکت این نتظارا؛ ماند مات زدهشوک شیدا

 مَردش بدون او. بود جاویدش بدون دیوانگی شروع تازه این. رساند گوش به هم را رقیه بلند هین صدای

 پیچید شیدا وجود تمام به درد؛ داد تاب دستانش دور و گرفت دست به را شیدا موهای. شدنمی معصومه

 .کرد پر را خانه کل اشعرهن و

 و زدیش هم تو حتما؟ ها کرد گریه خیلی حتما؟ کردی جرات طورچه، عوضی آشغال؟ آره نمیشه -

 گهبزر خواهر نگفت؟ کجایی آبجی نگفت؟ آبجی نگفت بردیش زور به وقتی؟ کرد گریه باز هم جاویدم

 ؟معصومه بگه نزد داد؟ باشی مراقبم ندادی قول مگه

 به و فرستاد بیرون هم را معصومه، دادش آخرین با او. بود گرفته را شیدا جان ذرهذره رکدخت هوارهای

 .کاشت شیدا مقابل را جاوید بدون دخترک جایش

 . ترسیده شیدا و بود شده بازوانش نفرتش، کوتاه حریفش و بود بلند قدش

 و هاعقده تمام و زد خیمه شروی خودش و انداخت زمین به را او و کرد حمله شیدا به آنی حرکت یک در

 . کرد خالی زدهحیرت شیدای بر را هایشرنج

 که افتاد زمین بر چنان، داد را او معصومه که هلی با اما؛ کند جدا را او تا رفت سمتش به گریه با رقیه

 یخانه این معصوم و مظلوم او مگر آخر. شناختنمی را وحشی دخترک این او. شد درهم اشچهره

 در غرق ساغر از غیر به حال و بودند کرده قرض شیدا از خودشان برای را امروز هادختر؟ نبود دهشخراب

 .نداشت وجود دیگری امید خواب

 . پلک خوردن هم بر وجب یک از دریغ اما؛ داد محکمی هایتکان را او و رفت ساغر سمت به دو با رقیه
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  :گفت فریاد با و انداخت سرش بر را صدایش ناچار به

 . ساغر؛ لعنتی اَه؛ پاشو خدا رو تو ساغر، ساغر -

 . شد خواهد خواب مهمان را فردا تا مطمئنا دیشبش بدمستی از ساغر

 : نالید لب زیر آرام و خورد تکانی ناامید اوج در

 . کنید ولم اه -

 . کند ترناامید را او و برسد رقیه مشام به الکل زمخت بوی تا؛ بود کافی جمله یک همین

 . شد شوکه روبرویش یصحنه دیدن از که دوید شیدا و معصومه سمت به دو اب

 بر خون همه این:» اندیشید خود با. گرفت لحظه یک برای نفسش و آمد فرو اشپیشانی از، سرد عرقی

 «؟چیست دگر، شیدا چهره

 هک شیدا بر ایو و باشد دنیا ترینکسبی آدم آن اگر حتی؛ دارند ضعفی نقطه یک زندگیشان در هاآدم

 .ودب دخترک طغیان ینقطه بلکه، نه ضعف نقطه جاوید شاید. است جاویدش معصومه ضعف نقطه نفهمید

 عقلش کمی شاید تا کردمی جلو و عقب گهواره مانند را خودش و بود زده بغل را زانوانش معصومه

 حتی که چنانآن؛ بود زده مردگیموش به را خودش اما شیدا. کند فکر منطقی بتواند و بیاید سرجایش

 دخترک؛ شود بلند اگر بود باور این به او. دهد سامانی و سر را زمینش بر شدهپهن جسم نداشت حوصله

 اما شیدا. کند تحمل خودش روی بر را دختر آن وحشیگرانه هایکتک باید دوباره و کندمی حمله او به

 او و کرده خالی را حرصش دخترک که؛ بود شده خوشحال تازه. نبود خاصی چیز برایش هاکتک این
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 زمانی؛ شد هم ترخوشحال. دارد نگه خودش پیش به سرخر بدون را معصومه بیشتر سماجت با تواندمی

 .دارد سود برایش دختر سه کارکرد شب یک اندازه به، دخترک کرد کار شب یک برد پی که

 . کندمی نوابی دخترک رس بر، خود منفعت خاطربه شیدا که نامردیی است تلخ چه و

 را قند و آب تند تند که حالی در رقیه. شکستدمی را خانه سکوت بدجوری لیوان با قاشق برخورد صدای

 یا غمگین و پریدهرنگ دخترک به. بدهد کسی چه به را قند آب حال که کرد فکر این به، زدمی هم

 بود شنیده شیدا از ناسزاهایی چه که آمد یادش، کرد فکر خودش با کمی. حالبی و خون در غرق شیدای

 دو به شب یک برای را او شیدا که زمان آن؛ آمد یادش هم دیگر تلخ حادثه یک. خورده هاییکتک چه و

 !چارهبی دخترک، شد شکسته شب آن جوان یرقیه قدرچه که آخ. بود داده پیرمرد

 ! خوبه برات بخور -

 یپ رقیه جمله معنی به، دستانش در قند و آب لیوان دیدن با و دکر بلند را سرش رقیه صدای با معصومه

 .لعنتی اف اف آن آمدن در صدا به با شد همزمان که کشید سر نفس یک و گرفت او از را لیوان. برد

 ،باشد آدم دو این کردنجمع برای او حال کمک تا بودند آمده دختران از یکی باالخره آنکه امید به رقیه

 .کرد باز را اتاق درب و زد را دکمه سرعت به

 : گفت و کرد شیدا به رو رقیه

 . بشور رو صورتت برو شو بلند؛ دیگه شو بلند شیدا -

 . شد باز صدا با در که کرد نگاه را معصومه زیرچشمی شیدا

 . کرد زدههول را شیدا؛ پیچید فضا در که زنانه کِرید عطر بوی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر قاسمى پريا | نجس تحفه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 55 

 . کردمی هنرنمایی بدجور هاسرامیک روی بر سانتیپنج چرمی هایکفش تقتق صدای

 : کرد وارد تازه پوششیک زن به رو و کوبید صورتش بر پریده رنگی با رقیه

 ؟خبربی قدراین چرا آخه؟ شمایید خانم شعله؛ سرم به خاک وای -

 . نشاند لبانش روی بر محو پوزخندی و کرد قفل زخمی شیدای روی بر را رنگشایقهوه چشمان شعله

 ماا؛ انداخت پوششیک وارد تازه زن بغل به را خودش و شد بلند جایش از ناله و آه با شعله دیدن با شیدا

 . بود شده مجروح شیدای تماشاچی حوصلهبی و نکرد حرکتی شعله

 . آوردند سرم بالیی چه ها ه. ز. ر. ه این نیگا نیگا. اومدی که شد خوب چه؛ بشم قربونت شعله وای -

 دوباره شعله به رو؛ گذراندمی را اتاق خیالبی و ندارد فرقی او برایش همیشه مثل شعله دید که شیدا

 : گفت

 . میام االن بشین؛ اومدی خوش خیلی عزیزم -

 پاک صورتش از را حقارت قرمز یمایه این تا رفت دستشویی سمت به لنگانلنگ رقیه کمک به شیدا

 . کند

 قد شدمی هم اششدهجمع اندام از. شد دیوار یگوشه بر شدهلهمچا جسم میخ نگاهش لحظه یک شعله

 مبل روی بر کزکرده دخترک آن به خیره نگاه همان با و کرد خم کمی را سرش. داد تشخیص را رعنایش

 .کرد پرت مبل از ایگوشه را کیفش و انداخت پا آن روی را پایش. نشست دخترک مقابل مشکی
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 گوش به صدایش تاکنون که خانم مهمان این یحوصله اصال او. شود دبلن جایش از خواست معصومه

 .خورد گره پوششیک زن چشمان به اشوحشی نگاه و کرد بلند هایشزانو از را سرش. نداشت را نرسیده

 خود به تحسین رنگ لبخندش. زد لبخندی، بود دیده را شده جمع جسم آن یچهره باالخره که شعله

 .بود شیدا قدر حریف همان او فهمید شدمی دخترک یگونه روی هایخراش از. گرفت

 .بود وحشی دختران عاشق او آخر؛ شد ترعمیق لبخندش

 بوی. آمدنمی خانه این اهالی به وجههیچ به او آخر؛ کردمی نگاه ایقهوهچشم زن به تعجب با معصومه

 .بردمی آدم سر از هوش بدجور قیمتشگران عطر

 : گفت کردمی نظاره را دخترک طورهمان که شعله

 . بود ذهن از دور کمیه خوردنشکتک طوراین اما؛ همیشگیه کار دخترا با شیدا دعوای -

 . پیچید خانه در، بود معصومه زبان بازکردن هدفش که زن محکم صدای

 و نشست دخترک هیکل روی شعله نگاه. شد بلند شدهخم کمری با جایش از و نگفت چیزی معصومه

 .دهد باال را ابروانش تای یک شد باعث

 : گفت شعله به رو و برگشت آخر یلحظه در که داشتبرمی قدم متریپنج اتاقک سمت به معصومه

 جلو میندازم و میارم بیرون رو قلبش، سهله که کتک؛ نکنم پیدا رو جاوید اگه؛ جاویدم کسهمه من -

 . سگا

 . رفت رنگآبی اتاقک آن سمت به و کرد رها طورهمان را زدهحیرت یشعله، حرفش زدن از بعد
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 لبخندی و پیچید سرش در جاوید یکلمه. بود آمده خوشش دخترک شجاعت و جدیت از بدجور اما شعله

 .«بود چموش دختر آن ضعف نقطه جاوید پس:» اندیشید خود با و زد

 . انداخت راه به را لپرسیاحوا بساط و نشست شعله کنار لنگانلنگان و ناله و آه با شیدا

 .بود شده تنگ برات دلم، اومدی شد خوب شعله وای -

 :داد ادامه و کشید جلو را خودش کمی

 ؟ آوردی رو مدارک، شدچی -

 .کرد مزه و برداشت را آن فورا جلویش بر قهوه گذاشتن با. ماند خیره دست به قهوه یرقیه به شعله

 . ممنون -

 . جان نوش -

 : گفت محکم و جدیت با شیدا سخنان به هتوجبی شعله

 ؟ جاوید خاطربه؟ چیه خوردنتکتک حال شرح -

 . بکند اخمی شیدا شد باعث که زد تمسخرآمیزی لبخند حرفش اتمام از بعد

 . آمد در آخش و چشید بود آورده رقیه که ایقهوه از فورا شیدا

 . کنم کوفت قهوه یه تونممین دیگه که کرده کارمچی ببین، خر یدختره روحت تو آخ -

 . تاکنون گفت برایش دخترک ورود بدو از و کرد باز را لقش دهان آن و چرخاند شعله به رو را سرش
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 واهدخ پیش ترهزینهکم و ترراحت هایشکار از خیلی، شود صمیمی شعله با بتواند اگر کردمی فکر شیدا

 . کردمی ردیف لهشع برای را هاجمله تاب و آب با همین برای؛ رفت

 . کردمی گوش دقت با شیدا سخنان به و بود شده وحشی دخترک آن یشیفته بدجور اما شعله

 .است گرفته جای هاییاغراق شیدا هایحرف در بود فهمیده خودش هرچند

*** 

 که؛ ساغر حال به خوش. انداخت خواب غرق ساغر به را نگاهش، بود داده تکیه دیوار به که طورهمان

 از کوچک اشکی قطره و کند تحمل نتوانست دگر. غافل خودش دنیای از و است خواب تاکنون حداقل

 را مغزش آقا عباس یکلمه. بود شده نازنینش برادر تاببی دلش بدجور. آمد فرو چپش سمت چشم

 .کند پیدا را جاویدش کجا از و کند کار چه باید دانستنمی. بود کرده متشنج

 . صلح در از باراین امّا؛ دهد ادامه شیدا از اشبازجویی به او تا برود ناخوانده مهمان آن تا دبو منتظر فقط او

 . بدو؛ داره کارت خانم شعله بیا معصومه هی -

 لب زیر آرام، است شعله پوششیک زن آن اسم اینکه فهمیدن با و دوخت رقیه به را نگاهش معصومه

 : گفت

 . هوف ؟من از خوادمی چی دیگه این -

 . شد بلند جایش اخم با و گذاشت هایشزانو روی را هایشدست
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 گلنار نزد و کرد بهانه را گلنار، کند خرد را او شعله جلوی و بیفتد او به دخترک نگاه خواستنمی که شیدا

 . رفت

 . نشست، آمدمی او به بدجور اشاداری مشکی شلوار و مانتو که پوشیشیک زن روبروی دخترک

 اب و کرد کنترل را عصبانیتش و ناراحتی بنابراین؛ نیست شیدا قماش از زن این که بود کرده حس او

 : گفت طمأنینه

 ؟ خانم داشتید کاری من با، بفرمایید -

 و زد زل دخترک غمگین چشمان به رو و گذاشت جایش سر را آن و گرفت اشقهوه از دیگر ایمزه شعله

 : گفت جدیت با

 . جاوید برادرت پیش برمتمی من -

 : گفت و زد لبخندی خوشحالی با و خورد یکه، بودند کرده وصل شادی برق او به انگار که معصومه

 . میام االن بپوشم لباس برم من؛ ممنونم؛ مرسی خدا وای؟ گیدمی راست -

 !بشین -

 . نشست شعله حرف تحکم با که شود بلند که بود شده خیزنیم

 .نشده تموم حرفم هنوز -

 :زد لب و ماند خیره شعله به متعجب عصومهم

 .بفرمایید؛ خواممی معذرت -
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 : گفت و زد محوی لبخند؛ بود آمده خوشش دخترک ادب از که شعله

 . دارم شرط دو -

 : داد پاسخ فورا فکر بدون اما معصومه

 . قبوله؛ باشه هرچی -

 خودش برادرش برای باشد بدنش اعضای ایقهوه چشم زن آن شرط اگر حتی و خواستمی را جاویدش او

 . کردمی قربانی هم را

 .کنیدمی زندگی من پیش میاید بعد به این از شما اوالً دخترخانم ببین! عجول چه -

 :داد ادامه و چرخاند خانه دور را دستانش چندش با

 ! جااین نه -

؛ است شده گرفته نظر در برایش شدهخراب این از بهتری مکان حداقل فهمید شدمی شعله هایصحبت از

 . بود آورده شانس بابت این از شاید

 : گفت طورهمان و گذاشت میز روی را پاکتی شعله

 . دوم شرط گفتن برای، من یخونه بریم دنبالت میام غروب -

 : گفت نگران و لرزید دخترک لبان

 ! روخدا تو خانم؟ کنم صبر شب تا باید یعنی! اون سراغ بریم نبود قرار مگه؟ چی، جاوید پس اما -
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 : گفت گونههمان و انداخت اششانه روی را رنگشایقهوه ورنی کیف حوصلهبی شعله

 و منم فعال تبرنده برگ تنها پس، نمیگه بهت رو برادرت جای شیدا بکشی هم رو شیدا و خودت اگر -

 . شیطونه کار عجله گفتن قدیم از؛ کنید صبر باید شما؛ خانمی زدی حدس درست بگم بهت باید

 ... خانـ اما -

 : کرد قطع را حرفش صدایش با شعله

 . میزه روی پاکت. میرم دارم من شیدا -

 : گفت و دوید سمتش به زدههول شیدا

 ! حاال بمون شام کجا وا -

 :داد پاسخ و کرد نگاه را او تمسخر با شعله

 . برمشمی میام غروب و خواممی رو دخترِ این من درضمن. گیرممی شوخی رو حرفت این -

 : گفت زدههول و پرید شیدا رخ از رنگ

 .شو بیخیال خودت جان؟ شعله میگی چی -

 : داد ادامه و آورد پایین را صدایش

 . ریختم برنامه حسابی این روی من -

 : داد پاسخ و زد زل شیدا چشمان در جدی و مستقیم شعله
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؟ خوادمی، زندان هایمیله پشت بری خوادنمی که تدل؛ منه پیش هاتگندکاری فلش هنوز نره یادت -

 ؟ هوم

 : گفت و کشید عمیق نفسی و شد خشمگین شیدا

 ! اومدی خوش. لعنتی -

 . کرد ترک را کذایی یخانه آن پاسخی بدون و زد ایپیروزمندانه لبخندی شعله

 گلنار اتاق به را دشخو فورا اما شیدا. برد یورش شیدا سمت به و شد بلند جایش از حرص با معصومه

 .بود شده قشنگی بازیِ گربه و موش واقعا. بست را درب و رساند

 و گذاشت ساغر هایشانه روی را دستش. نداشت دوست را موضوع این اصال او و بود خواب هنوز ساغر

 .داد تکان آرام

 . شو بلند؛ عصره پنج ساعت. شو بلند، خانم ساغر -

 : نالید لب زیر و دکر باز را هایشپلک آرام ساغر

 . ترکهمی داره آخ؛ سرم خدا وای -

 : گفت آرام معصومه

 . دیگه شو بلند. کنه درست قهوه تواسه رقیه میگم من؛ شو بلند شما -

، رساند دخترک به که را خودش. رفت دستشویی سمت به و شد بلند جایش از سردرد همان با ساغر

  .شد او غمگین چهره و پریده رنگ متوجه
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 ؟ دختر تو چته -

 : گفت آرام و کشید عمیق نفسی ساغر صدای با معصومه

 شعله پیش برم قراره هم حاال. نگفت رو جاش کردم کاری هر؛ آقا عباس پیش فرستاده رو جاوید، شیدا -

 . جاوید پیش ببرم تا خانم

 : گفت متعجب و کرد مرور ذهنش در را هااسم گنگ ساغر

 ؟! کردمی چی جااین شعله اِه؟ کیه دیگه آقا اسعب؟ کرده غلطی چه شیدا -

 سواالت به پاسخ توان حتی دخترک. دوخت موکت طرح به و گرفت او از را نگاهش حوصلهبی معصومه

 . نداشت هم را ساغر

 ترک را اتاق اخم با، دهدنمی را او پاسخ و دوخته چشم زمین به هاافسرده همانند معصومه دید که ساغر

 . رفت شیدا راغس به و کرد

 با آنان هایفحاشی و صدا و سر از چارهبی گلنار. بود کرده پر را خانه فضای بدجور هایشانهوار و داد

 ؛شود پیروز شیدا بر نتوانست بار این ساغر. نتوانست بار این. بود گشوده چشم ترس

  .گفتمی ناسزا فقط و فقط ساغر هایحرف در و بود شاکی بود خورده که هاییکتک از حسابی زنک آخر

 چیزی ایلحظه اما؛ رفت حمام سمت به سرخ ایچهره و عصبانیت با و برداشت را حمامش یحوله ساغر

 .رفت متریپنج اتاقک سمت به فورا و آمد یادش

 .دختر هی -
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 :گفت دوش به حوله ساغر به رو و گرفت دیوار از را اشتکیه معصومه

 ؟بله -

 ؟خواسته ازت چی؛ نمیده انجام کاری کسی واسه مفتی مفتی شعله -

 : گفت حوصلهبی و کشید کالفه نفسی دخترک

 . کنم زندگی اون یخونه برم اینکه فقط. هیچی -

 و ذهن بر عجیب که سبزچشم دخترک این؟ برود است قرار؟ بود گفته چه معصومه؛ ماند مات ساغر

 ؟کند چه او بدون او حال. برود خواستمی بود شده ثبت روانش

 . باشد خوش بودن او کنار از کمی بود حقش؛ دیدمی دخترک این در را الهه او آخر

 . رساند حمام به را خودش تلوتلوخوران

 از پس؛ دارد هاسر در سری و است آدم شعله گفت شدمی. بود شیدا از بهتر خیلی شعله وضع حداقلش

 . دمید وجودش در خوشحالی نور بابت این

 تفکر این از البته. خواهدمی را خوشبختی اگر؛ برود شعله پیش به باید دخترک .است خودش آری

 . نبود مطمئن زیاد؛ زدمی خویش دلداری برای صرفا که هم خودش

 : گفت رقیه به رو و نشست میز پشت به

 . کنهمی درد سرش آخه؛ ساغر برای کن درست قهوه یه زحمتبی، کنم درست قهوه نیستم بلد من -
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 این از دلش ته آن کردمی اعتراف باید. کرد اجرا را دخترک دستور و داد تکان را سرش فقط رقیه

 .ترسدمی بدجور وحشی دخترک

 . چرخید صدا سمت حوصلهبی معصومه سر، سرامیک روی ناتوانی هایقدم شدنکشیده صدای با

 . گرفت خود به تعجب رنگ چشمانش، درمانده و زخمی گلنار دیدن با

 : گفت گرفته حد از بیش صدای با رقیه به رو و گرفت جای کنارش در او به توجهبی اما گلنار

 . گشنگی از مردم. کنم کوفت بده چی یه -

 : گفت آرام و کرد را گلنار بیمار جسم مراعات اما؛ بود برخورده او به که آن با رقیه

 . کن صبر کمیه؛ باشه -

. کردمی هم در را اشچهره و رسیدمی دخترک گوش به حواض طور به گلنار یسینه خسخس صدای

 . بود کرده برابر دو را سرش گلنار یشدهباندپیچی پیشانی

 :چرخید معصومه سمت به حوصلهبی

 ؟ جدیدی، تو هی -

 . شد گلنار ابروان شکستگی متوجه دخترک

 . مهمانم، نه -

 : گفت و کرد نگاهش مسخره گلنار
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 . باو یهاصیغه چه دیگه مهمان -

 . نداشت را زخمی یک با بحث کِشش آشوبش ذهن آخر؛ نگفت هیچ معصومه

 . گذاشت جلویش را قهوه فورا رقیه. نشست دخترک روبروی نفره چهار میز روی که ساغر

 . رقیه ممنون -

 . جان نوش -

 : غرید حوصلهبی گلنار

 ؟شد چی ما کوفت پس -

 : گفت و کرد او به رو خشمگین رقیه

 . کنم درست رو کوفتت برات تا کن تحمل لحظه یه آدم عین. نداریم کوفت جاینا ما -

 زل اغرس به مستقیم و داد صندلی به را اشتکیه، بقیه به توجهبی و کرد رقیه نثار فحشی لب زیر گلنار

 . زد

 : گفت و کرد دخترک به رو گلنار به توجهبی ساغر

 ؟ بری خوایمی کی حاال -

 . غروب -

 . ودز چه -
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 . خودم نه جاویده مسئله ساغر -

 . معناست تمام به ی. ش. ا. ل یه واقعا شیدا؛ هوف -

 : گفت طعنه با گلنار

 . خانم ساغی هستیم هم ما -

 گلنار از خوشی دل خانه اعضای از یک هیچ بلکه، ساغر تنها نه. دوخت گلنار به را نگاهش باالخره ساغر

 .نداشتند

 : فتگ، شود کمرنگ دلش در او به نسبت گلنار هایاذیت کمی تا کند تحقیر را گلنار اینکه برای ساغر

 . نیاوردنت دیگه سرت ریختن که نفرپنج همون کردم فکر من؛ بابا نه اَه -

 : گفت محو پوزخندی با و زد زل ساغر چشمان به وقاحت با و گرفت صندلی از را اشتکیه گلنار

 . تاشیش؛ خانم ساغی نه تا پنج -

 : داد پاسخ تمسخر با ساغر

 . داد اشتباهی آمار بازم، رامین دست از وای -

 شدنتسلیم و شکست که هایى نگاه آن از. درد از پر و عمیق نگاه یک؛ دوخت ساغر به را نگاهش گلنار

 رقدچه زمانه این. شودنمى قبل گلنار دیگر گلنار این که دانست مى ساغر؛ دانست مى. زد مى موج آن در

 .است شده آسان، درد همه این بار زیر دختر یک کمر شکستن که است ستپ

*** 
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. کند تمرکز تواندنمی چرا دانستنمی. رفتمی باال واحدی پنج یطبقهپنج آپارتمان هایپله از آرام

 . دهدمی جوالن هاآن در درد و هستند سبک و خالی تو انگار هایشاستخوان

 ؟ اُکی؛ هستیم دو واحد، دوم طبقه ما باشه یادت ببین؛ بفرما -

 : داد پاسخ اشجدی و آرام صدای با و کرد رها اشکوله بند از را دستانش، شعله صدای با

 . خانم بله -

 : گفت گونههمان و زدمی را واحدشان چوبی درب زنگ هم سر پشت شعله

 . خانم نگو بهم. ستشعله اسمم، شعله؛ نه خانم -

 : درسی گوشش به دخترکی شتابان و تیز صدای و شد باز شتاب با در که بدهد پاسخی خواست دخترک

 خدا به بابا؛ نیستم هم المبورگینی؛ نیستم هم تیزپا دشت آهوی؛ نیستم جت؟ خو خبره چه واه واه -

 درستش میره کی؟ چی سوخت زنگ اگر اصال؟ بزنی زنگ طوراین باید تو. بودم گیر حتما؛ رعنا. رعنام

 ؟ ها؟ کنه

 . شد داخل و زد کنار را او پاسخی بدون و چرخاند حدقه در را چشمانش کالفه شعله

 باعث که پیچید هایشکلیه در دردی. افتاد دارزبان دختر رنگسیاه و درشت چشمان به نگاهش معصومه

 :گفت معذب گونههمان و دهد فشار هایشکلیه به محکم را دستانش شد

 . سالم -
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 آرام و لطیف صدای با، کردمی انداز بر را زیبارو دخترک پای تا سر تعجب با اشتد تاکنون که رعنا

 : گفت گونههمان و داد باال ابرویی و انداخت معصومه نگاه سبزی به را سیاهش نگاه معصومه

 قیقهد و فوری کار ما بگم االن از بذار؟ آشناشی ببینم! خونه آوردنمی رو هامشتری شعله؛ السالم علیک -

 . دیگه بیا دِ؛ بشیم مذاکرات وارد هم با تا تو بیا هم حاال. باشم گفته، هانداریم نودی

 داخل به دردناک دردبدن همان با و خورد تکانی، بود شده گیج حسابی رعنا هایحرف از که معصومه

 . شد وارد خانه

 و شیک حسابی شیدا قدیمی ویالیی خانه آن برابر در، نقلی آپارتمان یخانه این. زد برقی چشمانش

 .کرد حس جااین در راحتی به شدمی را پاکیزگی و طراوت بوی حتی. بود باکالس

 .«میاد خوشش جااین از جاوید حتما:» دمید ذهنش در کوتاه تفکری خوشحالی با

 . نداره میخ زیرش نترس. خوشگله دیگه بشین خب -

 . کردمی برانداز را خانه دور تا دور نجکاویک با و نشست شکلال رنگکرم مبل روی خجالت با

؛ تنشس لبش بر لبخندی ناخواسته که طوری به؛ بود آمده خوشش دیوار روی نقاشی تابلوهای از حسابی

 . شد هم در صورتش و رفت کنار لبانش از لبخند، پیچید دلش در که دردی با اما

 . کنن زندگی ما پیش قراره مسائل از ایپاره خاطربه و است معصومه اسمشون ایشون، رعنا -

 : گفت و داد چینی دماغش به رعنا

 ؟ چرا وقتاون -
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 . مسائل از ایپاره خاطربه -

 ؟ چیه مسائل از ایپاره اون بدونیم نباید ما یعنی -

 : گفت رعنا سوال به توجهبی شعله

 ؟ حاضره نکیسا مدارک -

 : داد پاسخ لبخند با و داد حالت تغییر سریعا، شنید را نکیسا اسم تا رعنا

 . باشم خواب من نیاد دیر بار اون مثل وقت یه؟ مدارک برا میاد کِی؟ شواسه میاد خودش؛ حاضره آره -

 : گفت فورا و برچید لب رعنا که رفت او به ایغرهچشم شعله

 . طوفان جون به؛ میگم دارم بدم بهش توضیحات یکسری اینکه برای! چیه خو -

 : گفت و زد مرموزی لبخند شعله

 . برهمی میاد طوفان اتفاقا -

 : گفت متعجب و کرد گرد را درشتش چشمان؛ پرید رعنا رخ از رنگ طوفان اسم با

 . میشه سبز واحدش تو میاد بدش طوفان از رعنا؛ نیگا روخدا تو؟ چرا آخه واه -

 : گفت لبخند همان با و داد تکان را سرش شعله

 . تحملهکم کمیه، که دونیمی؛ پناُ رو بذار رو مدارک -

 . ناصبور تحملکم، مسخره اعصاببی، آش هر لوبیا، الدنگ یپسره؛ ببرن رو شورش مرده ای -
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 : گفت برسد رعنا گوش به که صدایی با گونههمان؛ آوردمی در را هایشلباس که حالی در شعله

 . گلی عنار براش کن ردیفش. نداره شناسنامه دخترمون این، راستی -

 : گفت و کرد بود خانه کاویدن درحال که دخترک به رو و ایستاد متعجب لحظه یک رعنا

 . تو دست از شعله وای؟ هستی فراریی تو ببینم -

 .شد خیره رعنا به نگران و داد قورت محکم را دهانش آب معصومه

 . برس کارت به برو بیا رعنا -

 هاقتو بیشتر مثل و بکشد راحت نفسی دخترک شد باعث ،بود ایستاده رعنا سر پشت که شعله صدای

 . کند سکوت هانگرانی مقابل در

 ؟ فراریه این راستی راست نکنه؛ شعله ببینم وایسا -

 : گفت جدی خیلی و شد خیره رعنا رنگمشکی و درشت چشمان به عمیق شعله

 ؟ دهب انجام حساببی رو کاری شعله دیدی؟ دیدی خطا حاال تا من کار تو -

 و کرد را پشتش شعله. داشت اعتماد عزیزش یشعله به بدجور او آخر؛ نگفت چیزی رعنا اما؛ بود عجیب

 . رفت خواب اتاق سمت به

 اششانه روی را دستش و رفت شعله سمت به سرعت با. زد جرقه ذهنش در چیزی لحظه یک رعنا

 :گرداند بر خودش سمت به را او و گذاشت

 ؟ شعله -
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 : داد پاسخ و کشید رنگشهویجی کوتاه موهای در دستی و کرد نگاهش صلهحوبی شعله

 ؟ چیه دیگه؟ رعنا چیه -

 : گفت آرام و کشید عمیق نفسی؛ گرفت خود به تردید و شک رنگ رعنا سیاه چشمان

 ؟ کنی بازی وارد رو دختره این خوایمی نکنه -

 . شد مشغول او با و برداشت را موبایلش، رعنا حرف به توجهبی شعله

 : زد لب ناباورانه رعنا

 ! شعله -

 : کرد شکار را او نگاه او هم در هایاخم با و برگشت سمتش به عصبی

 ذارب رو نکیسا مدارک برو هم حاال؟ گلی رعنا فهمیدی؛ بشه پشیمونی آخرش که نکن دخالت من کار تو -

 . برسه طوفان که اآلناست، پاکت تو

 . رفت عقب عقب ناباور و زد پوزخندی رعنا

 . شد متعجب دخترک حالبی یچهره و پریده رنگ دیدن با، گذاشت نشیمن به را پایش که شعله

 ؟ شدهچی؟ پریده رنگت چرا، معصومه -

 جاویدش آخر. است خراب بد حالم بگوید خواست. دوخت نگران شعله یچهره به را حالشبی نگاه

 طور بد نامرد شیدای آن. است گرفته را حالم بدجور آوارگی بگوید خواست. نیست اشدردانه، نیست

 :گفت آرام و فشرد هم بر محکم را لبانش اما؛ است زده خنجر
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 . دستشویی برم باید -

 . شد قدمشهم دستشویی سمت به و گرفت را دستانش فورا شعله

 ؟! چته تو! سردی قدرچه -

 :فتگ و گذاشت اُپن روی حرص با را پاکت رعنا. رفت دستشویی سمت به و نداد شعله به پاسخی معصومه

 . نیفته خرنره اون به چشمم تا حمام میرم من -

 . بگذره خوش سالمت به -

 . مسخره هرهر -

 . کشید عمیق نفسی؛ گذاشت پا بیرون به که دخترک

 : گفت زدهخجالت و گلگون ایچهره با

 . خانم شعله -

 : داد پاسخ متعجب. افتاد ترکدخ سرخ و خیس صورت به نگاهش معصومه صدای با

 ؟ بله -

 : گفت معذب و داد قورت استرس با را دهانش آب معصومه

 ؟بدید بهداشتی پد یه من به میشه -

 : گفت و کشید آسودگی سر از نفسی شعله
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 . شدهچی گفتم بگو رو من هوف -

 حریر شال، لی طرح ایپارچه شلوار و آزاد ایسورمه تونیک یک با لباسش تعویض از بعد دخترک

 .رفت نشیمن سمت به و انداخت گردنش بر را رنگشمشکی

 است این برای شال این دانستمی آخر؛ گردنش بر یا و باشد سرش بر باید شالی یا کهآن؛ داشت عادت

 . کرد نخواهند رحم بَرّه یک به درندمی هم را شغال یک که جامعه این هایگرگ که

 . دادمی تکان را هایشپا عصبی و بود گذاشته دلش روی را دستش

 مشخص را تکلیفش چرا شعله آخر. است اتاق کردنمرتب وقت چه االن که داشت تعجب جای برایش

 . گویدنمی او به را لعنتی دوم شرط آن و کندنمی

 حالش. کردند باز دوتیکه کولر هایشاستخوان درون کردمی احساس. گرفتمی را نفسش داشت دردش

 .دهدمی جان دارد مواد ایتکه کشیدن فراق در که بود معتادی لاحوا چو

 . آمد بیرون گلویش عمق از باالیی و بلند آه، شد بلند که اف اف صدای

 برای نشیمن در را پایش نداشت امکان بود جاآن دخترک آن که وقتی تا هم شعله و بود حمام در رعنا

 دکمه روی که را دستش. رفت اف اف سمت به سست هایمقد با ناچار به. بگذارد خانه از کاری انجام

 با. دلش بر را دیگری و بود گذاشته دیوار بر تکیه را دستش یک. شد جدا جانش از نفس لحظه یک، فشرد

 از ات کشید سرش بر دستی و گذاشت سرش بر را شالش ناچار به، واحد زنگ پی در پی صدای بلندشدن

، سرش پشت بر بزرگی برآمدگی لمس با اما؛ شود مطمئن لباسش ییقه بر بلندش موهای بودنمخفی

 .بود گرفته او از را کاری هر قدرت لعنتی زنگ آن اما؛ دارد کردندرست به نیاز که فهمید
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 . دیگه رو در کن باز اَه -

 را در یدسته رمقبی. رساند در به را خودش بود کندنیجان هر با و نداست جایز را تعلل شعله صدای با

 با مردی؛ دوخت مهمان طاقتکم مرد سیاه و خمار چشمان به را حالشبی چشمان و کشاند پایین

 دخترک ناگهان که بگوید چیزی خواست و رفت هم در مرد هایاخم. بود سرد نگاهی و خمار چشمانی

 یدنفهم. دندار ایستادن توان دگر کردمی حس. پاشید فرو استوار برجی همانند و بست فرو چشم حالبی

 زمین کردنغش این عاقبت و آخر دانستمی. گرفت او از را هوش و آمد اشمهمانی به سیاهی که شد چه

 . کشید آغوش به را دخترک فورا و آمد خودش به مرد آخر یلحظه در اما؛ است خوردن

 به که شمشابری همچو موهای و افتاد سرش از و نیاورد تاب حوادث تندباد این در معصومه حریر شال

 و گرفت تعجب رنگ مرد سرد چشمان. شد معلق هوا و زمین میان؛ بودند مانده مخفی شال احترام

 .بود مانده مات و رفت رنگخرمایی آبشاری سمت به مستقیم نگاهش

 .ماند مات رنگخرمایی ابریشم آن غوغای در که چنانآن؛ لغزید رنگشمشکی چشمان

 آبشار این متحیر چنیناین چرا، زیستمی وارنگ رنگ دختران مرکز در که اویی که بود عجیب برایش

 ؟ است شده دارموج

 به اخمی همیشه همانند و کرد حفظ را اشهمیشگی استایل. داد قورت را دهانش آب و آمد خودش به

 .کرد بلندش و چسباند خود به بیشتر را معلق دخترک و گرفت نفسی. نشاند اشچهره

 : انداخت طنین به خانه در را اشمردانه صدای ورودش محض به و زد کنار صدا با هایشپا با را درب

 . جااین بیا سریع، شعله -
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 . شد شوکه طوفان آغوش در پریدهرنگ دخترک دیدن با و آمد او سمت به متعجب شعله

 ؟یهو شد چی من خدای وای -

 ؟ بذارمش کجا -

 :آورد خودش به را شعله طوفان کوتاه حرف

 . خودم اتاق وت -

 . ایستاد شعله به رو و شد خارج اتاق از او به نگاهینیم بدون گذاشت تخت روی که را دخترک طوفان

 مثل طوفان اما؛ را او بودن علت یا او نام. بپرسد را دخترک حال شرح ازش طوفان داشت انتظار شعله

 :گفت صدایش تحکم همون با و کرد خراب را او ذهنیت همیشه

 . برم باید بده رو مدارک -

 : گفت و داد دستش به را مدارک زدهشتاب شعله

 . بخوریم هم با قهوه یه بشین؟ کجا -

 : داد پاسخ خیالبی و زد بغلش زیر به را مدارک طوفان

 . فعال. ندارم وقت -

 . داشت نگاه را او شعله صدای، زد بیرون که در از

 ؟ طوفان -
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 ؟بله -

 . خواند نگاهش از راحتی به مشکی چشم مرد را حسرتش و دلتنگی حس؛ کرد نگاهش مردد شعله

 ؟ باشه. بزنه بهم سر یه بگو کرد وقت؛ شده تنگ براش خیلی دلم بگو. برسون سالم نکیسا به -

 اندچرخ را سرش. کند آرام کمی را تاببی یشعله دل تا منفی نه و داد مثبت پاسخ نه؛ نگفت هیچ طوفان

 .ترف پایین هاپله از و

 کرده پیدا راه ساختمان حیاط به، دمیدمی راهرو یپنجره از که بادی یاری به دخترک مشکی حریر شال

 . بود

 هک داغ باد آن که ندید. ندید و گذاشت سر پست سرعت به را حیاط و کرد تمام را هاپله عجله با طوفان

 .است ردهک او قدم پشت راه حریر شال آن گونهچه بود کرده ترغلیظ را اخمش

 عقب آنی تصمیم یک در شد چه نفهمید که برود ماشینش طرف به خواست. بست محکم را آهنین درب

 در دخترک افتادن یلحظه، ثانیه یک تنها ثانیه یک. شد خیره رنگمشکی آهنین درب به و کرد گرد

 .داد جوالن ذهنش در رنگخرمایی هایابریشم آن رقـــص و آغوشش

 . پیچید پایش به چیزی که برود ماشین طرف به و کند گرد عقب خواست و داد تکان را سرش

. انداختمی دخترک رنگخرمایی امواج آن یاد به را او اشسیاهی که بود حریری شال به نگاهش متعجب

 را خرمایی گیسوان آن بوی هنوز شدمی اما؛ بود شده خاکی بدجور. گرفت دست در را شال و شد خم

 .کرد حس
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؛ شدهچ نفهمید. بودند آورده در مرد آن پای پیچش به را حریری شال، باد و تقدیر گونهچه که بنگر ار دنیا

 درون عجله با را شال و کرد باز را داشبورد. رساند ماشینش به را خود و فشرد دستانش در را حریر آن

 که دانستمی باید ماا؛ بگیرد رنگ برایش اتفاقی آغوش آن از ردی خواستنمی که انگار. انداخت آن

 دست هب قبل از بازی ینتیجه و نیستند بیش بازیکن یک فقط آنان؛ نویسندنمی را خود سرنوشت آدمیان

 .است شده مشخص پرده پشت هایسیاست

 .کرد باز را چشمانش آرام صورتش در خنکی و خیسی حس با

 : افتاد رعنا نگران چشمان به نگاهش

 ؟ خانمی خوبه حالت -

 : گفت آرام و زد محرون لبخندی

 ؟! کجاست خانم شعله. ممنون؛ خوبم بله -

 ؟ شعله -

 .بله -

 : گفت گونههمان و شد بلند و گذاشت هایشپا روی را دستانش. گرفت خیالیبی رنگ رعنا نگاه

 . بینهمی تلویزیون داره -

 شعله به را نگرانش نگاه. کرد پرواز شعله سمت به سرعت به و نیاورد تاب دخترک، رعنا خروج از بعد

 .دوخت تلویزیون در غرق
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 ؟ خانم شعله -

 : داد پاسخ بگیرد وی تی از را نگاهش آنکه بدون شعله

 ؟ بگو بله -

 . خواممی رو جاویدم من -

 . اندگرفته هاآن را از شانعالقه مورد عروسک که بود شده هاییدختربچه همانند معصومه

  .کنیم صحبت هم با بشین بیا -

 :کرد خاموش را تلویزیون آنی حرکت یک در شعله. گرفت جای شعله کنار در فورا

. بچشم و بدم تشخیص رو گرمش و سرد خوب که کرده باهام کاری زندگی اما؛ ندارم زیادی سن اینکه با -

 هانسبت این جای تونهنمی ایغریبه هیچ دونممی چون؛ خواهرت جای یا و مادرت جای بذار رو من نمیگم

 . باشه نزدیک که هم قدرچه هر حاال؛ کنه پر رو

 : گفت ایچهره تغییر بدون و دوخت چشم دخترک منتظر چشمان به و کرد مکثی شعله

 ؟ کردی فرار چی برای -

 چه هر اما؛ نفهمید هم را سوال این هدف حتی؟ چیست هاحرف این زدن از شعله هدف نفهمید معصومه

 .بود آمدنش علت یهسته تنها که جوابی. داشت سوال این برای تینآس در فقط جواب یک؛ بود که

 . اشآینده برای؛ جاوید خوشبختی برای -

 ؟ خوشبخته جاوید، شدین واالخون و آالخون و کردی فرار که االن کنیمی فکر یعنی -
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 ار حقیقت نباید .گفتمی نباید شعله. ماند مات لبانش. را قلبش هم و را او هم؛ لرزاند را او شعله سوال

 .اشخودخواهی خاطربه فقط، است شده بدبخت جاویدش که گفتمی نباید؛ گفتمی

 . کرد پیدا مغزش تاریکی پستوی آن در را جواب و زد آرامی پلک

 . هست زنده که حداقلش -

 : گفت و کرد اخمی. کرد مات را شعله دخترک پهلوی دو و شکندندان جواب باراین

 ؟بود خطر در برادرت جون یعنی؟ چیه منظورت -

 . کرد نگاهش و کرد نگاهش عمیق؛ کرد نگاهش فقط دخترک

 . جاویدم پیش ببرید رو من لطفا؛ ندید تاب رو من قدراین، خانم شعله -

 : زذ لب او حرف به توجهبی شعله

 هایبچه ببین. رد یا کنیمی قبول یا؛ خودته با انتخاب، جلوت ذارممی رو برادرت خوشبختی راه من -

 و دارند خانواده هاشونبعضی، جنسیتی هر و سنی رده هر تو؛ هستند آقا عباس پیش زیادی

 . نه هاشونبعضی

 با را دخترک گونهاین که کندمی را درست کار داستنمی. گزید را هایشلب و کرد متوقف را حرفش شعله

 .نه یا بردمی جلو چینیمقدمه

 رو قدمت خوایمی که وقت هر تا جااین هم تو. نیست رعنا یا و من یخونه .نکیساست مالِ خونه این -

 . تنهایی اما؛ بمون چشم
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 سرد یشعله هماناین؟ بود جاویدش خوشبختی راه این. گفتمی چه داشت او. پرید صورتش رخ از رنگ

 .خودش برای گفت چه شعله. بود زندگی یچشیده گرم و

 : گفت فورا و شد کار به دست ترزود شعله الکِن؛ ویدبگ چیزی تا کرد باز را لبانش

 کار یه نه و میگه بهت رو برادرت جای نه عنوان هیچ به شیدا. کن اعتراض بعد بشه تموم حرفم بذار -

 میگی؛ باشی داشته رو برادرت هم و کنی کار جااین تونیمی تو دختر ببین. میده بهت درمون و درست

 هم و کنهمی تفریح هم؛ مونهمی آقا عباس پیش جااون جاویدت تابستونه که االن؛ کن دقت خب؟ طورچه

 اون از و گردونیشمی بیرون بریشمی اینکه یا بینیشمی میری کشید عشقت که وقت هر هم تو. کار

 خودت برا حداقل میشه خوب وضعت طوریاین. کنیمی کار برام و مونیمی من پیش جااین هم تو طرف

. برادرت با هم اون سفر بری؛ بخری ماشین؛ خودت پیش بیاری رو جاویدت؛ کنی کرایه خونه هی تونیمی

 ستد بعدش تونیمی. میاد گیرت هم خوبی پول؛ صبر و خوادمی صبر فقط خوشبختی راه این دختر ببین

 نببی؛ کن فکر هامحرف به خوب. باش نگر آینده کمیه. خواست دلت که جا هر ببری و بگیری رو برادرت

 .نادرست درجه چند و منطقیه درجه چند

 جلوی که راهی به. کردمی فکر شعله هایحرف یدرجه به داشت او. ماند مات دخترک، شد بلند که شعله

 هداشت خانه؛ شود مستقل تواندمی؛ شودمی خوشبخت گفت. است خوانده منطق نام به و گذاشته پایش

 را جاویدش؛ آوردمی دست به پول. کندمی کار هم و ماندمی نقلی هخان این در هم تازه، برود سفر؛ باشد

 جاویدش هاآ؟ گفت چه دگر شعله. نرسه هاآن به کسیهیچ دست تا آباد ناکجا به رودمی و داردمی بر

 مثل دقیقا کندمی کار هم و خواندمی درس هم جاویدش. سنش از چه و خودش جنس از چه دارد بازیهم

 .بقیه
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 از غیرمنطقی حرف یک نوجوانش ذهن در که ایدرجهنیم، درجهنیم دنبال به. فرستاد بیرون را نفسش

 ودشخ. نبود که نبود اما؛ بزند پس است کرده انتخاب شعله که را شانخوشبختی راه تا کند پیدا شعله

 این، ستا زده را چیز همه قید که او. است طورهمین حتما پس؛ شودمی خوشبخت که گفت. دگر گفت

 .روش هم تنهایی و صبر

 را جاویدش دوری طاقت دلش؛ بگوید خواستنمی دلش. رفت شعله سمت به مطمئننا هاییقدم با

 .پذیرفت را شعله منطق که لعنتی عقل آن به لعنت الکن؛ بود او مرد جاوید آخر؛ نداشت

 .ینیمبب رو جاوید بریم بیاید خدا رو تو ولی؛ کنممی قبول من، خانم شعله -

 . برندمی را دخترک دل آخر شکوه از پر هاینگریآینده آن که دانستمی او زد مرموزی لبخند شعله

 : گفت و انداخت باال ابرویی

 .بریم که شو حاضر پس؛ هستی عاقلی دختر -

*** 

 در ایخانه در؛ بود جااین در جاویدش آخه؛ بود کرده کوبسنگ عمال را او سنگالخی از پر یجاده

 .نترسد تنهایی و جاده این از جاویدش آخ. ترسناک یجاده همین یحوالیه

 . شو پیاده -

 . شد لنگه سه و بزرگ آهنین در آن متوجه شعله صدای با

 . کوبیدمی را در محکم که ایستاد ایشعله پشت و شد پیاده ماشین از مطمئننا و لرزان دلی با
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 . زدنه طرز هچ. خر نه دره این؛ باو اومدم؛ اومدم -

 و رفت رویش از رنگ شعله دیدن با که شد نمایان میانسالی و قدبلند نسبتا مرد یچهره، شد باز که در

 : داد قورت محکم را دهانش آب

، خودم جان به؛ اونان کردم فکر شبه که نه آخه. هانبچه کردم فکر خدابه شرمنده؟ شمایید خانم -

 . شمایید دونستمنمی

 میانسال مرد با برخورد بدون و کرد باز هایشپا با را در و چرخاند حدقه در را هایششمچ کالفه شعله

 . شد خانه حیاط وارد

 پر و بزرگ جنگلی همانند که خانه حیاط دیدن با. کرد حرکت شعله سر پشت فورا و نیاورد تاب دخترک

 .بود طبیعت عاشق جاویدش آخر؛ نشست لبانش روی محو لبخندی بود درخت

 از دور به آرامی بحث به خود با را مرد آن شعله. بود شده روشن پرمصرف هایالمپ آن با نسبتا یاطح

 تقسم آن به را متعجبش نگاه معصومه تا شد باعث هم به خرابه هایپلیت برخورد صدای. گرفت دخترک

 خیس سرش. گشت یاننما الغراندام نسبتا پسرکی بلند قد و شد باز آرام پلیتی زدهزنگ در آن. بیندازد

 .بود بزرگ یخانه آن حمام جاآن که انگار؛ بود

 صورت به را چیزی لب زیر، کردمی خشک سفیدرنگی کهنه یحوله با را سرش که حالی در پسرک

 چشمان مستقیم و گرفت باال را سرش کنجکاوی با، کرد حس که را نگاهی سنگینیِ. خواندمی وارزمزمه

 از پسرک ابروان، خورد گره هم در که نگاهشان. دوخت غریبه دخترک سبز نچشما به را اشآبی سبز

 .گرفت کنجکاوی رنگ دخترک چشمان و رفت باال تعجب
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 . شد خیره پسرک جوانیِ هایسبیل و آمده در تازه هایریش روی بر چشمانش معصومه

 صورت در اشانینوجو هایریش جوان پسر این همانند جاویدش روزی اینکه فکر از رفت غنج دلش

 . شود نمایان سفیدش

 . بیا دنبالم -

. رفتند سبزرنگ و آهنین دری سمت به شعله همراه و گرفت جوان پسر آن از را توجهش شعله صدای با

 که حالی در را برادرش. دید را مردش. شد روبرو را جاویدش یچهره با و کرد باز را در میانسال مرد آن

 .دید زدمی حرف برایشان و ودندب شده جمع او دور کودکانی

 . جاوید -

 :دوخت چشم او به و آورد باال را سرش، خواهرش یزدهشگفت صدای با جاوید

 . جونم آبجی اِه -

 . آورد پناه خواهرش آغوش به و کرد تند پا فورا

 .فعال البته، است خوب چیزهمه حاال اما؛ بود کرده پر را پسرک و دخترک وجود تمام دلتنگی حس

 درختان که تاریکنیمه حیاط آن در. رفتمی اشصدقهقربان و کرد ـوسه بـ غرق را برادرش صورت

 رد را دستانش که حالی در، آبی سبز چشمان و بور موهای با پسری، بودند شده بخشش زینت فراوانش

 برایش بدجور، دخترک نیمرخ. نگریستمی را برادر و خواهر آن محو لبخندی با؛ بود زده گره اشسینه

 بر محو لبخند آن یثمره، بود شده پا به دلش در معصومه ورود بدو از که خوبی حس. بود معصوم و جذاب

 .بود لبانش روی
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 ؟! باشه بزنیم حرف هم با باید جاوید -

 . حیاط تو بریم؛ آبجی باشه -

 . نشستند حیاط گوشه یشدهچیده هایبلوک روی بر ایگوشه برادر و خواهر

 ؟ ها نشدی اذیت که امروز اویدج -

 او به دید دلتنگی ابراز از بعد اولشان دیدار در را کسش همه، اشمعصومه، خواهرش وقتی اما جاوید

 خانمانبی و آواره یک واقعا هاآن فهمید. است موندگار جااین هاحاال حاال او که فهمید. برویم که نگفت

 . خواهرش همانند، شود فدا وا باراین باید فهمید او. هستند واقعی

 رو پائلو هایداستان هابچه برای داشتم هم االن؛ گذشت خوش خیلی؛ بود خوب هم خیلی آبجی نه -

 بزرگ کنممی حس، آبجی. بود خوب خیلی؛ کردیم کار هابچه با رفتیم عصر شمتازه؛ کردممی تعریف

 . آبجی ببین؛ امروز داد بهم تومن هزار پنج آقا عباس ببین. شدم

 غفلت در تاکنون او و بود شده بزرگ؛ بود شده مرد برادرش. بود شده او هایحرف متحیر اما معصومه

 . است بوده مردش بزرگی و رشد

 ؟بگم چیزی یه جاوید -

 . رفت بین از هم جاوید امید سوی آن. زد جاوید بر هم و خودش بر هم را خالص تیر حرفش این

 . داندمی او؛ خواهدمی او از را این حتما خواهرش که نددامی؛ ماندمی باید او پس

 ؟بگم چیزی یه من اول میشه، آبجی -
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 : گفت و زد لبخندی معصومه

 . جانم برادر بفرما -

 . خوبه خیلی جااین؛ بمونم جااین خواممی من -

 . همین، بود شده داده نشان خوب فقط؛ نبود خوب هم اصال آنجا؛ گفت دروغ پسرک

 . زدمی برق بدجور تاریکنیمه حیاط آن در معصومه چشمان در اشک جوشش

 : کرد زمزمه لب زیر ناباور

 ...جاوید -

 : گفت سریع اما جاوید

 ؟ باشه، آجی کنممی خواهش -

 : گفت لب زیر و برد پایین و باال مطمئننا را سرش و کشید عمیق نفسی دخترک

 . شده مرد دیگه جاویدم -

 پایین چشمانش از اشکی قطره و کند تحمل نتوانست دگر، کرد حس که را جاوید آغوش گرمی معصومه

 .ریخت

 : گفت و زد خواهرانه ایـوسه بـ را جاویدش یشانه گونههمان

 !خیلی، دارم دوستت خیلی؛ من مرد باشه؛ خواهر عزیز باشه -
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 . بزرگه خواهر بیشتر من -

  .نکرد توجهی، کوبیدمی سرش بر را زمان دیرشدن هک شعله غرغر صدای به و کرد پاک را اشکش قطره

 ؟کوچیکه برادر باشه. باشی خودت مواظب بده قول؟ باشه بینمتمی میام مرتب من جاوید -

 . بزرگه خواهر قول. باشه -

 زمانی؛ شد مرد سالگی هشت سن در او. گرفت هم بدجور؛ گرفت پسرک قلب، رفتند که شعله و معصومه

 ؟جاوید یا معصومه؟ کیست اصلی فداکار داندمی کسی چه و کرد فدا را خودش ربااولین برای که

 . خوشگل بچه هی -

 . کردمی صدا را او محو لبخندی و خیس موهای با که افتاد جوانی پسر به جاوید نگاه

 ؟بفرمایید بله -

 ؟ تو اومدی کجا از؛ باادب چه باو اوهو -

 .مونخونه از -

 . شدم قانع کامال؛ کرانبی سپاس، ممنون -

 . گرفت را رویش و نگفت هیچ جاوید

 :گرفت جای پسرک کنار و انداخت باال را بورش ابروان یکتای جوان پسر

 ؟ چیه تو اسم. سامی میگن بهم همه؛ سامانه من اسم -
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 : گفت و چرخاند سامان دار مک کک یچهره روی کنجکاوی با را نگاهش جاوید

 . مخوشبخت. جاویده منم اسم -

 بدجور پسرک زدنحرف قلم لفظ و ادب؛ انداخت باال را ابرویش دو و کرد درشت را چشمانش سامان

 . بود جالب برایش

 . خیلی، باحالی خیلی تو بابا -

 . انداخت او به چپی نگاه جاوید

 ؟ جوانید رامبد بگید خواستید مثال االن -

 ؟بود مامانت خترِد اون راستی؟ فهمیدی کجا از، بچه اینابغه تو وای -

 جمله چه؛ بفهمد را دخترک آن نسبت کهآن برای. بود گرفته اشخنده بود زده که حرفی از هم خودش

 ؟!شودمی مادر دختری کدام آخر. انداخت راه به ایمسخره چینیِ

 . بود آبجیم نه -

 : گفت خوشحال و زد برق سامان چشمان

 . خداروشکر پس؛ خوب چه اِه -

 : زد لب و کرد نگاهش مشکوک جاوید

 ؟ چیه منظورت -
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 : گفت مصنوعی یخنده با و شد هول، بود داده پسربچه یک جلوی که سوتی از سامان

 ... قشـ و جوون خواهر یه آدم یه که خوبه چه میگم؛ هیچی -

 :داد تغییر را حرفش جاوید نگاه دیدن با

 . هیچیه بهتره کاچی حداقلش؛ باشه داشته متین و اوم -

 : گفت گنگی حالت با و کشید عقب را سرش، بود شده گیج که اویدج

 . دارند ربطی چه بهم میگی که هاییاین -

 : داد پاسخ و زد ژکوندی لبخند، هایشحرف کردنمالیماست برای سامان

 طوریاون آبجیت که تو حالِ به خوش بازم؛ نچشیدم رو خانواده یه داشتن طعم که من اینکه منظورم -

 . میره اتصدقه قربون چشماش با و کنهمی تبغل

 : گفت ناراحتی با و شد متاثر سامان حال به کمی جاوید

 . متاسفم -

 : گفت جاوید به توجهبی سامان

 ؟ کوچولو سالته چند حاال -

 . سال هشت -

 ؟ سالشه چند خواهرت بعد؛ هاآ -
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 : گفت خشمگین و کشید هم در را هایشاخم جاوید

 . سالشه چند اممعصومه آجی که نداره ربطی شما به ولی؛ هاببخشید؟ من خواهر به دادی یگیر چه تو -

 نارضایتی و هاحرف به توجهبی و داد جاوید تحویل نماییدندان لبخند و زد برقی سامان آبی چشمان

 : گفت جاوید

 . خوب چه؛ است معصومه آبجیت اسم پس اِه -

 : گفت خنده با و کشید محکم را عصبانی جاوید لپ و شد بلند جایش از فورا

 . هابیاد بدش بیداریتشب از اتمعصومه آبجی ممکنه چون؛ بخوابی بری بهتره -

 نگاه سبز بذر که سامانی. خورده دل و خون سامان دست به جاوید کردناذیت بود زیبایی ساز چه و

 و مردانگی خون و نداشت را کیکود حال و حس دگر که جاویدی و بود زده ایجوانه دلش در دخترک

 هاییخواب چه آینده دانستنمی که دخترکی بسا چه و بود آمده در جوشش به هایشرگ در غیرت

 .باوری گاه و ناباوری جنس از هاییخواب؛ است دیده برایش

*** 

 . است شده خیره مردانه اصل نایک هایکفش مات که کردمی نگاه ایشعله به متعجب معصومه

 . داد تکان آرام و گذاشت شعله هایشانه روی را شدست

 ؟ خانم شعله -

 : گفت فورا و آمد خودش به معصومه صدای با شعله
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 ؟ چنده ساعت -

 .شماست دست رو ساعت؛ دونمنمی -

 : گفت متعجب و انداخت دستش روی طالیی ساعت به نگاهی شعله

 ؟!جاستاین نکیسا و شبه یک ساعت -

 برایش ساعت. بود عجیب او چیزهمه اصال. کردمی گیرغافل را او باید نکیسا؛ دبو طورهمین همیشه

 . بود نکیسا او نباشد چه هر؛ طورهمین هم مردم حرف حتی؛ نداشت مفهومی

 . شد خانه وارد کرد در وارد را کلید هول با

 : گفت مانندششوق صدای با و شد خوشحالی از برقی چشانش، نکیسا دیدن با

 . عزیزم نکیسا وای -

 . کشید آغوش به را او لبخند با و شد بلند جایش از شعله صدای با نکیسا

 ؟ تو طوریچه، خودمون خانم آبجی به -

 که بگذارد اثر طوفان روی سریع قدرآن دلش دلتنگی و بارحسرت نگاه آن کردنمی فکر هرگز شعله

 . بکشاند جاآن به سریع چنیناین را نکیسا

 رسم این؟ تنها و تک، بزرگ شهر این یگوشه یک داری هم خواهری یه نمیگی؛ من شمب قربونت -

 . نگرفتی که نگرفتی خبری هیچ آزگار ماه یک؟ مردونگیه
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 هی عین؟ چیه تنهایی دیگه، قبراق و حال سر ببین آه؟ مرده رعنا مگه؟ کنیمی چی داری نگاه، بابا ای -

 . کنهمی مراقبت ازت مرد

 ماه یک تا رودمی دوباره؛ شود طوراین اگر که بیندازد راه جدل و بحث خواهرش با استخونمی نکیسا

 . دیگر

 :شد بلند رعنا عشوه از پر اعتراض صدای

 !ایش، هانیست بد بگی هم جونی از دور یه، نکیسا اِه -

 . کردمی برانداز را او متعجب که افتاد دخترک به نگاهش که بزند حرفی خواست نکیسا

 . بود عادی نکیسا به نسبت دخترک جبتع

 زا کارشده تَتوی و بلندش هایریش آن از لیکن؛ گذشت بشود اگر را نکیسا روزبه تیشرت و لی شلوار

 . گذشت شدنمی را چپش دست مچ تا آرنج

 داعش جای به را او اگر قطعا. بود «داعش» کرد خطور ذهنش در که ایکلمه اولین دیدنش با دخترک

 رَد ار آن بودنداعشی، جالبش هایخالکوبی آن البته. نیست شکی جای هیچ بلند محاسن آن با بگیرند

 .کندمی

 ،کند کنترل را خودش و باشد خانم داد ترجیح اما؛ بود گرفته اشخنده اشبچگانه تفکرات از هم خودش

 . نبود موفق چشمانش خنده کنترل در چند هر

 : گفت افور نکیسا نگاه از شدههول معصومه
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 .سالم -

 : داد پاسخ و انداخت باال را ابروانش تای یک نکیسا

 . خانم السالم علیک -

 : گفت گونههمان، زدهخجالت معصومه از نگاهش گرفتن بدون

 ؟کنینمی معرفی شعله -

 : گفت زدههول شعله

 . کنم تعریف براتون تا بشینید؛ پایید سر که هاشما بابا اِه -

 در و ترکاند را آدامسش و انداخت باال ایشانه خیالبی نکیسا و نشست اینفرهتک مبل روی معصومه

 .بود ادهس زیادی لی شلوار و بلند مانتو آن با دختر این، نکیسا نظر به. گرفت جای رعنا کنار اشقبلی جای

 . ندمانمی ما مهمان جااین رو وقتی چند یه؛ هستند رعنا دور هایفامیل از یکی ایشون خب -

 از رعنا و دخترک تعجب و شعله کردنهول. بود روزگار یخورده خم و پیج هایآدم آن از اما، نکیسا

 .زد زل رعنا درشت چشمان به مستقیم و ترکاند را آدامسش دیگر بار. نبود دور تیزش چشمان

 ؟ نمیاری قهوه مهمانتون برا چرا رعنا -

 . شود فراهم باید خواستمی که هرچه زمان این در و شناختمی را نکیسا نگاه این رعنا

 . بیارم قهوه رفتم من؛ باشه خب خیله -
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 را دخترک دهان معصومه به رو نکیسا بعدی حرف اما؛ خوردنمی بگوید و کند باز لب خواست معصومه

 . بست

 . کنید عوض رو لباساتون بفرمایید هم شما، گلی رعنا مهمانِ -

 . شد دور جاآن از نکیسا جدی دستور از پیروی به دخترک

 به شب یک ساعت را نکیسا دلتنگی کدام وگرنه، نیست او خاطربه برادرش آمدن کهآن؛ فهمید اما شعله

 . شودنمی دلتنگ هرگز نکیسا. بود کرده اشتباه او. کشاندمی اشناتنی خواهر دیدار

 دست به را هایشروزمرگی افسار و کند رواییفرمان او بر احساسات گذاشتنمی؛ بود این نکیسا خوبی

 . بگیرد

 که را ایقهوه عشق با و بود کرده فراموش را مشکالتش تمام، نکیسا آمدن شوق از اما رعنا

 و لبخند آن با، سوخته ایقهوه نگاه آن که دانستمی رعنا. کردمی درست باشد نکیسا اشدهندهدستور

 .کرد نخواهد پیدا او به حسی وقتهیچ اصال هم شاید و ندارد او به حسی هیچ مرموز چشمان

 : گفت لب زیر آرام و کرد پرتاب تخت روی را خودش اشهرروزه هایلباس پوشیدن با معصومه

 . خیلی، جاوید دارم دوست خیلی. نبخشه رو من خدا؛ آواره یبچه ای؛ من بدبخت آخ جاوید آخ -

 آب بدون و کرد پیدا کیفش از را مسکنی و شد بلند جایش از اخم با یشپهلو یناحیه در درد حس با

 . داد قورت

 ؟ ما جمع به بیاید دیدنمی افتخار، خانم رعنا مهمان -
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 از اجبار به داشت نام نکیسا که مردی صدای با که است اتاق این در که است دقیقه چند دانستنمی

 . رفت فرو شعله کنار در اشقبلی جای در و کرد دل جاآن

 . کرد تشکر برسد رعنا به فقط صدایش که طوری آرام او و گذاشت جلویش را ایقهوه رعنا

 .خانم رعنا نکنه درد دستتون -

 .خانمی خواهش -

 . بود خیره نکیسا به متفکر و زدنمی حرفی هیچ اما شعله

 . است برده فرو فکر به را پرمشغله شعله طورآن که آمد پیش چه بینشان داندمی خدا

 ؟ حاال هست چی اسمتون، خانم رعنا مهمان خب -

 وا از ترزود که رعنا صدای با که رفت او یمشکوکانه و ایقهوه نگاه به حواسش نکیسا صدای با دخترک

 .خورد سوق رعنا سمت به سوخته ایقهوه نگاه آن، داد جواب

 . غوغاست اسمش، غُوغا -

 رعنا به رو و کرد ایخنده خب اما؛ بود ردشوا زیادی تیز نکیسای به گفتندروغ. زد پوزخندی نکیسا

 :گفت

 ؟آره، هاتهکپی همون از اینم حتما -

 :گفت خودش خجالت از آرام. انداخت پایین را سرش و زد لبخندی نکیسا رودست از زدههول رعنا

 . آره -
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 : گفت دخترک به رو و کرد ترغلیظ را پوزخندش نکیسا

 بخور رو اتقهوه. غوغایی حتما پس غوغایی گفت گلی ارعن چون خب اما؛ نیست غوغا اسمت پس -

 . خانم رعنا دور فامیل

 جایش سر سریع و نوشید را اشقهوه از کمی استرس با. شدمی ذوب داشت نکیسا موشکوفانه نگاه زیر

 .گردوند برش

 . شد بلند خیالبی و گذاشت دهانش در سیبی تکه و گرفت او از را نگاهش نکیسا

 . منتظرمن هابچه؛ کنیممی زحمت عرف دیگه ما -

 : گفت زدهشتاب و آمد خودش به، بود شده قالی مات نکیسا خداحافظی از قبل تا که شعله

 .بمون رو شب؟ کجا -

 : گفت ناز با و کوبید دستش پشت روی بر محکم دست با و گرفت گاز را لبانش نکیسا

 !وای وای، جوون خانم تا سه بین من. زشته نگو وای -

 :گفت جدی

 عزت. خودت با اشبقیه؛ شنیدی رو هاشنیدنی هم شما و گفتیم رو هاگفتنی ما، خانم آبجی خیالبی -

 . زیاد

 :کرد رعنا به را رویش سپس

 . گلی رعنا خداحافظ -
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 :زد لب و برد باال معصومه به رو خداحافظی نشانه به را دستش

 . رفتیم ما، دور فامیل اجازه با -

 . داد کاناپه به را اشتکیه و کرد تازه نفسی دخترک، در شدنکوبیده و همه المتسبه صدای با

 . کردمی نگاه هامیوه نصفه ظرف به متفکر شعله و شد خیره خاموش تلویزیون به کردهبغ رعنا

 داده تحویل را خراششدل پوزخندهای او به دوباره نکیسا و بود کرده خراب نکیسا جلوی رعنا دیگر بار

 .کردمی فکر نکیسا رفتارهای به و کندمی حرص از را لبانش پوست. دبو

 . برگشته سیاوش -

 : گفت و داد سر به ناباوری یخنده. کرد نگاه را شعله حیرت با و برد ماتش رعنا، شعله حرف با

 . بود اومده موضوع این خاطربه نکیسا که نگو -

 : داد پاسخ و زد تلخ لبخندی شعله

 . بود اومده موضوع همین خاطربه دقیقا -

 تحقیرم قدرچه قبل سری رفته یادت؛ کنه قبول رو من نداره امکان سیاوش دونیمی هم خودت شعله -

 . کشیدمی پس پا بیشتر اون رفتممی سمتش بیشتر چی هر من؟ کرد

 . کردمی نظاره را هاآن گنگی حالت با و بود شده گیج هاآن بحث از دخترک

 . معصومه هم و تو هم؛ دوتایید االن اما ؛دونممی -
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 : گفت و زد لبخندی رعنا

 .غوغائه اسمش، شواسه کردم درست شناسنامه -

 گفت و کرد دخترک به رو

 . غوغایی و نیست معصومه دیگه تو -

 : گفت متعجب دخترک

 ؟ چی یعنی آخه؟ چی -

 ؟ خانمی اُکی. فریدون هم فامیلیت و غوغاست اسمت و داری شناسنامه شما االن که یعنی -

 .نداشت گفتن برای چیزی یعنی؛ نگفت چیزی و زد پوزخندی ناباور دخترک

 . راه همه این؛ کنه استفاده زن یه از باید چرا فهممنمی من آخه -

 : گفت و خندید رعنا حرف به شعله

 و تریننفوذ با هالبت، موردشونه ترینسخت سیاوش که دونیمی. دیگه راه برای ندارن رو جراتش چون -

 داده نشون ضعیف همیشه؛ کنهنمی شک زن یه به کسهیچ؛ بکنه هاکار خیلی تونهمی زن یه. ترینباهوش

 .داره قدرتایی چه زن یه دوننمی که انکمی افراد و شده

 :داد ادامه و کرد ایخنده

 . شکر رو کرمت خدایا. شده ما لنگ کارش نکیسا که هستیم چی ما ببین -
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 .سالشهچهل سیاوش؛ ستبچه که غوغا ماا -

 :پرید حرفشان میان به و نیاورد تاب دگر دخترک

 ؟ چیه جریان بگید میشه -

 : گفت و زد ایمهربانه ظاهر به لبخندی رویش به شعله

 شل بدجور رو کیسه سر مورد این واسه نکیسا، شانسیخوش خیلی؛ میشه شروع کارت داره، هیچی -

 . کرده

 از؛ شد خوشحال کمی.برسد او به کالن پولی است قرار که کاریست کدام این آخر. بود هماند دخترک

 نیدنش با؛ باشد هزارتومان بیست اندازشپس کل که کسی هر اگر شاید. بیاید گیرش پول بود قرار اینکه

 .شودمی خوشحال اشآینده برای پول اسم

 ؟! کنم کار چی باید حاال -

 : گفت پرنیمه دهان با و گرفت گاز را خیاری شعله

 . بزنی مُخ بری باید -

 ویرتص به برایش را خوشایند ایآینده آن در شعله که شغلی آن. ماند مات و کرد نگاه شعله به زدهحیرت

. دهد سامان و سر را او بود قرار بگو را جاویدش وای. بگیرد خانه یک بود قرار؟ بود زنیمخ، بود کشیده

 یا و اند کرده کار چه کردندمی اعتراف عمال خانه آن افراد؟ دارد فرقی چه شیدا خانه با جااین مگر آخر

 و کردندنمی قبول را خود کار که چرا؛ بود تربد شیدا یخانه از جااین اما؛ کنند کار چه است قرار

 .بود خانه این کار اصل دوروبودن
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 ؟ بود همین زدیدمی دم ازش که کاری اون؟ گیدمی چی هستید متوجه خودتون اصال خانم شعله -

 : گفت محکم و جدی؛ کرد نگاه را او تیز شعله

 . همین دقیقا، بود همین زدممی دم ازش که کاری اون آره -

 .بود کرده گیر گِل در پایش بدجور. پیش راه نه و داشت پس راه نه؛ رفت وا دخترک

 .کردند قبول جز نبود ایچاره خب اما؟ دکرمی قبول را کار این باید یعنی! بگو را جاویدش وای

؟ بود چه مشکل دگر پس؟ دهد انجام را کار همین خواستنمی؛ گذاشت پا شیدا یخانه در وقتی مگر

 لد نخواستن جز به ماندنمی مشکلی دگر خب. بود ترراحت جاویدش.بود بیشتر امنیتش جااین حداقلش

 .کرد فداکاری دوباره او گفت باید هم شاید و سلطان را عقلش و کرد سرکوب را دلش دوباره و دخترک

 یخیالبی با هرگز وگرنه؛ خواهدنمی را او نکیسا که کردمی باور باید او. بود شده اشک از پر رعنا چشمان

 او .نیست زندگی مرد نکیسا اصال بیندمی؛ کندمی دقت خوب دارد که حال. دادنمی پاس سیاوش به را او

 لج از؛ بود گرفته را خودش تصمیم. کندمی خودش کار فدای را عاشق رعنای که تخودخواس آدم یک

 عقلش هم و کردمی قراریبی دلش هم وگرنه، بیندازد تله به را سیاوش باید است شده هم نکیسا

 .یکدیگرند دق یآینه که دل و عقل به لعنت. فرمانینا

*** 

 در؛ کوبیدمی شوق با و محکم را در. زیستمی جاآن در اشزندگی که چرا؛ بود بر از را خانه این راه دگر

، معصومه یچهره دیدن با سامان. شد نمایان، نام سامان، جوانک دار مک کک و سفید یچهره و شد باز

 به را او و بیاید جاوید خواهر بود قرار دانستمی. کرد عرق دستش کف و نشست لبانش روی لبخندی
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 جای هب لوکسش صابون بوی تا بود کرده حمام؛ بود پوشیده را لباسش بهترین همین برای؛ ببرد تفریح

 و هابار و بود گرفته مرخصی آقا عباس از، التماس هزار با را امروز. کند خودنمایی قیمتشارزان اسپریِ

 .بود کرده تمرین آینه جلوی را دخترک با شدن روبرو هنگام در لبخندزدن گونهچه هابار

 ! کردید دیر قدرچه؟ شمایید سالم اِه -

 : گفت پسرک به رو تعجب با و کرد نگاهی دستش روی چرم ساعت به و نگریست را او متعجب غوغا

 . اومدم ترزود دقیقه پنج که من. سالم -

 همان از حرفش کردنجمع برای، است گفته او به چه نفهمید که بود کشیده انتظار قدرآن سامان

 : داد پاسخ و زد بود کرده نتمری که لبخندهایی

 . داخل بفرمایید، خرابه من ساعت حتما اه -

 . کشید آغوش در اورا فورا اشاتوکشیده جاوید که شود داخل خواست

 . بزرگه آبجی -

 . خواهر عزیز بود شده تنگ برات دلم خیلی؛ بشم قربونت، جاوید وای -

 . کسهمه طورهمین منم -

 ؟ریمب. کوچیکه برادر قربونت -

 :کرد خفه دهانش در را حرف سامان صدای که بریم بگوید خواست جاوید

 . شد دیر بریم -
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 : گفت و نشاند اشچهره روی غلیظی اخم جاوید. کردند نگاه او به متعجب برادر و خواهر

 ؟! کجا شما وقتاون -

 : گفت و کرد نگاهی دخترک به، جاوید به کردننگاه بدون و زد ملیحی لبخند سامان

 . گفت آقا عباس خود، دیگه میام شما با -

 : گفت و کرد قفل اشسینه روی را دستانش جاوید

 . من به بود نگفته چیزی که آقا عباس -

 هم باارزشش زمان آن، پسرک دو این ایحاشیه هایبحث با و بود شده باارزش زیادی، غوغا برای زمان

 .رفتمی هدر داشت

 .دیگه بریم خب خیله. بیاد باهامون بذار؟ داره عیبی چه، جاوید خیالبی -

 : گفت و زد جاوید کمر به، غوغا حرف از بعد فورا سامان

 . بریم؛ میگه راست آبجیت دیگه آره -

 . خوردمی چرخ خواهرش دست در دست هاخیابان در کردهبغ جاوید

  :گفت سامان به رو، کرد رام را جاوید شودمی گونهچه دانستمی که غوغا

 ؟فروشیکتاب ببرید رو ما میشه ببخشید -
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 گبزر شهر این توی رو فروشیکتاب بتونید عمرا وگرنه؛ بود واجب من اومدن همین واسه ببین. البته -

 . کنید پیدا

 : گفت تمسخر با جاوید

 . باشه داشته کم فروشیکتاب که روستائه جااین مگه -

 . راسته بگه سامی آق هرچی و شیرازه جااین نخیر -

 به الزم، فروشیهکتاب ترجلو مغازه چند که بینیمی کن باز خوب رو چشات پس طورهاین اگه اِه -

 . نیست شما بازیِکارگاه

 : گفت لبخند با و افتاد فروشیکتاب تابلو به نگاهش غوغا

 . ایناهاش میگی راست آره -

 : گفت و کشید محکم را جاوید لپ و زد متینی لبخند، غوغا نظر جلب برای سامان

 ! باهوشی تو قدرچه وای -

 سمت به و کرد رها را خواهرش دست شوق با و شد عوض جاوید رخ رنگ، شدند که فروشیکتاب وارد

 . کرد پرواز هاکتاب

 . چرخاندمی هاقفسه سمت به آرام را نگاهش و زد برادرش خوشحالیِ به لبخندی غوغا

 :داد او به و گرفت کتاب از را توجهش سامان صدای. رداشتب را آن کرد جلب را نظرش کتابی

 ؟ نه خونیدمی کتاب زیاد -
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 . ایهحرفه کتابخونِ یه اون، جاوید یاندازه به نه ولی؛ آره اومم-

 ندق کیلوکیلو دلش در، کند باز غوغا با را بحث سر بود توانسته اینکه از؛ کرد نخودی ایخنده سامان

 . شدمی آب داشت

 . میشه بُر کف آدم میگه هاییچیز یه، ایحرفه خیلی بابا هآر -

 را سامان دل شدنآب حال در قندهای، خنده همان با خندیدکه آرام سامان زدنحرف لحن به غوغا

 . کرد بیشتر

 ؟ خونیدمی کتاب هم شما؟ چی شما -

 ؛بود پرسیده داریخنده سوال چه، کردمی کار و کردمی کار را عمرش تمام که پسرکی از غوغا

 . شود تجدید بود نزدیک هم را دبستانش هایدرس حتی او

 . دش نخواهد مندعالقه دیگری کتابهای به هرگز، بکارد دلش در درسی هایکتاب از نفرت بذر کسی وقتی

 : گفت و زد لبخندی، عرصه نبودنخالی برای اما سامان

 . کم البته، خونممی اتفاقا آره -

 : گفت و کرد نگاه دخترک به غرور با و کرد صاف را صدایش و داد اشبهغبغ به بادی

 ... فرمایدمی حافظ حضرت بزرگ شاعر -

 : داد ادامه و شد اشتحصیلی دوران دامان به دست هم آخر؛ نرسید ذهنش به شعری؛ بگوید چه بود مانده
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 .« هرگز بمیرد که است آن مرده.. .هرگز نمیرد نکونام مرد، سعدیا: »فرمایدمی؛ گفتممی داشتم بله -

 آن؛ بود کرده عملی و شخصیتی تخریب را حافظ و سعدی سامان عمال لحظه آن در. بود شده او مات غوغا

 . شعری چنین خواندن با هم

 نگاه را او لبخند با و بود شده او هایخنده مات اما سامان. خنده زیر زد پقی و کند تحمل نتوانست دگر

 . کردمی

 : گفت و کرد سامان به رو، شد تمام هایشخنده یوقت

؛ خوب پسر نیستند یکی حافظ و سعدی پس، هفت قرن سعدی و زیستمی هشت قرن در حافظ اوال -

 . نبرند نکویی ز نامش که است آن مرده میشه دوم مصراع هم بعدش

 و داد تکان سری ایشبر فقط؛ گویدمی چه نفهمید اصال؛ بود شده لذت غرق دخترک صدای از که سامان

 . کرد تایید را حرفش سر با

. کرد نگاه او چشمان به دقت با و مستقیم و رفت ترجلو کمی؛ شد سامان چشمان یخیره لحظه یک غوغا

 . شود زمین پخش بود مانده کم و گرفت نگاه و نزدیکی همه این از سامان نفس لحظه یک

 : گفت و آورد پایین را لبانش سمت یک تعجب از غوغا

 ؟!سبزه چرا االن؛ بود آبی کنم فکر چشمات دیدمت که باراولین -

 بودنتوجه مورد خاطربه ترخوشحال و کردندمی تعریف او چشمان از همه آخر؛ شد خوشحال سامان

 :گفت غرور با و کشید بورش موهای در دستی. غوغا توسط چشمانش
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 . خوشگلم خیلی میگن بهم همه اتفاقا آره -

 سامان سقف به اعتماد به بلکه، نه که نفس به اعتماد به دلش در و کرد نگاه را او باز دهان اب غوغا

 بیابان به سر و بدرد جامعه و شود محو افق در خواستمی دلش سامان حرف این با غوغا. خندیدمی

 .بگذارد

 !خوشگلی که حالت به خوش، عجب -

 . وشگلیدخ خیلی هم شما هابگم البته؛ ممنون دونممی -

 . تشکر -

. چرخاند دستش درون کتاب سمت به را رویش سامان نمایدندان لبخند و خیره نگاه به توجهبی غوغا

 :کرد زمزمه لب زیر را کتاب زیبای اسم آرام

 . باشه جالب باید اومم... مراقبه و حال نیروی تمرین و آرامش فنجان یک -

 دلنش بر عجیب که دید را ایجمله، ده ی صفحه در و کرد باز را کتاب ایسبزپسته براق و زیبا جلد

 . بگویید هم او برای تا کرد سامان به رو که چنانآن؛ نشست

 : گفت و شد جاجابه کمی معذب. نگریستمی را او شدهمات نگاهی و باز دهانی با که سامان دیدن با

 . عالیه واقعا، کتاب این داخل نوشته چی ببین -

 : گفت و کرد جمع را دهانش و شد خارج اششیفته نگاه از غوغا صدای با سامان

 ؟ گفتید چی بله یعنی؟ ها -_
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 . بده گوش رو مطلب این میگم -

 . کرد نوازش را او گوش دخترک لطیف صدای که کرد نگاه او به منتظر و داد تکان را سرش سامان

 بتی خویش خویشتن از؛ گیرممی کار به دیگران رنجاندن برای ایحربه همچون را هایمآموخته گاهی -

 . امبوده آشفتگی تندیس دیروز همین تا که آنم از غافل و سازممی

 . دهدمی توضیح برایش را فیزیک سخت مسائل دارد انگار که کردمی نگاه را او طوری سامان

 و زد مصنوعی دیلبخن؛ بود نفهمیده جمله آن چیزهیچ که حالی در و داد تکان را سرش هاگنگ همانند

 : گفت

 ؟زده حرفی همچین کی حاال؛ پرمفهوم و قشنگ چه، جالب چه اِه -

 .شده نوشته قشنگ؛ میاد خوشت مطمئنم تو برای کتاب این بیا. خزائی عرفان -

*** 

 . اومدینمی کاریه چه اصال؛ اومدیمی موقع همین دیگه سال ذاشتیمی، خانم غوغا السالم علیک -

 : گفت و زد آرامش با لبخندی و فرستاد یرونب را نفسش آرام

 ؟ پالستیکه؟ سرت رو چیه اون راستی. میره در دستم از زمان باشم که جاوید با، جان رعنا ببخشید -

 پیرپسر اون دل واسه وقتاون؛ کنندمی بژی و شرابی و بلوند میرن مردم. سرم خیر کردم رنگ نخیر -

 چشمام خوبه حاال میگم. میاد خوشش شرقی هایخانم از فقط آقا؟ چی که؛ کنم پرکالغی برم باید

 . کردممی رنگ هم رو اینا رفتممی باید وگرنه، مشکیه
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 . شد رعنا بیشتر حرص باعث که کرد رعنا بامزه لحن به ایخنده غوغا

 .من گلِ کنی مشکی رو موهات اون قراره هم تو؛ بخندی آب رو هرهر -

 رنگ عاشقانه او اما؛ است بیزار هایشمو بلندای از که است درست. بود برده ماتش لحظه یک دخترک

 . داشت دوست را هایشمو

 ؟ آخه چی یعنی؟! رعنا میگی چی.. چـ -

 : گفت و خاراند را سرش کمی حوصلهبی رعنا

. ممن که اصلی مهره؛ کنهمی بازی وارد داره رو تو چرا دیگه فهممنمی آخه؛ گفت شعله واهلل دونممی چه -

 . خداروشکر نیست شکله تو عقل هم شعله این

 رنگ؛ کنم رنگ رو موهام خوامنمی من خو آقا؟ چی اصلی یمهره؟ چی بازیِ! میگی چی فهمم نمی -

 . دارم دوست رو خودشون

 : گفت و کرد مرتب را سرش روی پالستیک رعنا

 گهدی انگار کرده بغ طوری یه. کنی رنگ باید کنی رنگ باید میگم وقتی، جون بچه خودته دست مگه -

 . واهلل خوبه. کنننمی رشد موهاش

 !والسالم آخرم حرف.. نَم. کُ. می. نِ.. رنگ رو موهام من -

*** 

 : گفت لبخند با هم گونههمان شستمی را غوغا سر که حالی در رعنا



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر قاسمى پريا | نجس تحفه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 109 

 و لب، رو تقیافه کن معج اه. نکردی که کچل؛  ها رو موهات زدی رنگی یه، شده چی انگار حاال بابا ای -

 . هابچه عین؛ نیگا رو اشلوچه

 : غرید اخم با غوغا

 . نیستم بچه من -

 ؟! چیه واسه اتگونهبچه رفتار این پس نیستی اگه اه -

 . داشت نخواهد ایفایده هیچ رعنا با کردن دو به و یک دانستمی؛ نداد را جوابش دگر غوغا

 . داد دست از رعنا لطف به هم را او که بود ارزشمند زیبایش ایبر هایشمو رنگ همین دنیا دار از

 شعله آتش بدطور دلش درون و بود شده سنگین نفسش که چنانآن؛ بود گرفته حرصش بدجور

 رد روبرو فلزی قیچی با خودش دل داغ از، بیاورد سشوار برایش تا رفت رعنا وقتی که چنانآن. کشیدمی

 ...!بعد و پیچاند دستش در را هایشمو، ناگهانی حرکت یک

 که گیسوانی. کرد نابود بودند شده مشکی حال که را رنگشخرمایی ابریشمی هایطره آن. شد تمام

 .را اشطنازی ی وسیله، بود کرده تمامش... او اما؛ ببرد آن با را نفر هزار، هزاران دل توانستمی

 آن و رنگشخرمایی موهای با داشت نام معصومه دورو بدو از که دخترکی. افتاد خودش به آینه در نگاهش

 که داشت وجود آینده در دخترکی؟ چه حال ولی؛ آمدمی صورتش پوست به عجیب که سبزی چشمان

 همان با. حسبی و سرد اما، سبز چشمان همان با؛ بود غوغا او حال. بود کرده غوغا را او روزگار و تقدیر

 و وتاهک موهایی با غوغایی او. عظیم تفاوت یک با اما؛ پریدهرنگ گویندمی اوقات بیشتر که، سفید پوست

 .بود داده او به زیبایی تضاد عجیب که بود پرکالغی
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 .کارات این با کنن خلت تو خاک وای؟ کردی غلطی چه بیشعور یدختره، سرم به خاک هیع -

 دقیقا؛ نیست خودش دست حالش شودمی تنگ رویش به دنیا دخترک که هاوقت گاهی! فهمیدنمی رعنا

 .حاال مثل

 نشان عصبی فرد یک را او عجیب چشمانش سبزی در قرمزی هایرگه و بود شده درشت چشمانش

 . دادمی

 ؟ خانم رعنا مشکلیه؛ دارم رو اختیارش خودمه موهای؛ هست که همینه -

 اول بار که زیر به رس و مظلوم دخترک آن کردنمی را فکرش. نگریستمی را او متحیر و مات رعنا

 و دتن پاسخ سرکشی تمام با و بنگرد را او گستاخی و سردی این با حال، سوخت حالش به دلش چنینآن

 .شناختنمی را نام غوغا بلکه، نه معصومه دخترک آن، واقعا او. کند او مهمان را تیزی

 . شعوربی، ایش، بکن دخوامی دلت کاری هر، چه من به اصال. من واسه آوردی در زبون واه واه -

 رعنا کالفه چشمان در خیره و انداخت زمین بر را خوابش و رخت و کرد نازک او برای چشمی پشت غوغا

 : گفت

 . امخسته؛ بخوام خواممی -

 : گفت غرغرکنان گونههمان و فرستاد بیرون حرص از را نفسش رعنا

 . شب فردا تا کنن ولت هاجن کنه خدا، اهلل بسم -

 . شد خیره روبرو به و زد بغل را زانوانش. نشست تاریک اتاق در خواب رخت روی او به توجهبی غوغا
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 او کار جزء که مهمانی یک، عادی و ساده مهمانی یک نه هم آن؛ برود مهمانی یک به او بود قرار فردا

 هر هک باشد کوچک گلخانه یک تراسش در که نقلی یخانه یک؟ نه دگر بود گفته شعله. شدمی محسوب

 وقت او با تواندمی تا و کند اندازپس پول اشنابغه جاوید برای. شودمی بیدار خواب از آن عشق به روز

 غوغا؛ بود غوغا او. نسب و اصل یک؛ دارد شناسنامه یک حال او؛ بود رفته یادش راستی اه. بگذراند

 خودش دیگر آره. کند پا به اندرم و درست کار یک خودش برای و بخواند درس توانستمی. فریدون

 به؛ است خرکی یعشوه چهارتا ریختن و زدنمخ یک فقط هااین یهمه یهزینه بود گفته شعله. است

 .خاموشی در تیری قولی

*** 

 چرا که اندیشیدمی این به، کردمی شانه آینه جلوی را اشپرکالغی مشکی موهای که حالی در رعنا

 شدمین هم حال البته. گرفتمی تپش نکیسا نام به مسئولیتیبی فرد برای اشمردهصاحب دل آن تاکنون

 ...اما؛ نباشد رعنا خواستمی دلش که آدمی، دگر بود رعنا خب ولی؛ شد شیفتگی تپش آن منکر

 . ها شیم حاضر باید، ظهره لنگ، دختر پاشو یاهلل یاهلل-

 هب باید گونهچه آخر. بست را چشمانش دوباره و کشید سرش روی را پتو و کرد اخمی رعنا صدای با غوغا

 .است کرده فکر شانآینده و خوشبختی به را صبح تا گفتمی رعنا

 . بخوابم لحظه یک بذار -

 : گفت تیزش صدای با و کرد غرولندی رعنا

  .رو شعله هم و کنم حاضر رو خودت و خودم هم شب تا تونمنمی که من... اه دیگه شو بلند بچه وای -
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 : گفت شعله به رو و زد کنار را پتو اخمی بد با غوغا

 ؟ظهره وسط مهمونی جااین نکنه؛ میشه حاضر صبح از شبونه مهمونی برای کی آخه -

 : گفت و داد غوغا تحویل اخمی نیمچه رعنا

 !ها کردم گیری عجب بابا ای -

 : زد لب متعجب و کشید غوغا صورت به دستی و شد خم رعنا

 ؟ نکردی اصالح تو -

 . شد بیشتر تعجبش هایشدست بور موهای دیدن با و زد باال را دخترک لباس آستین سریع

 . نزده هم رو دستاش هامو حتی، توروخدا کن نگاه وای -

 : گفت و کرد خارج رعنا دستان از را دستش غیظ با غوغا

 . رعنا نکن اذیت اه -

 . کردممی بیدارت ترزود کاشای. داریم کار شب آخر تا پس، نچ نچ -

 . رفت دستشویی سمت به و شد بلند جایش از گریه حالت با غوغا

 ؟ باشه؛ بشم هابزرگ زن عین که نکن آرایشم زیاد لطفا رعنا -

 : زد لب آرام و کشید دخترک هایپلک پشت بر را آبکی چشم خط دقت با رعنا

 . اوهوم -
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 .رفت طوسی هایلنز سراغ به، شد تمام که کارش

 . زنمنمی لنز من، نه رعنا وای -

 با و داد فشار هم روی بر محکم را هایشپلک، بود شده عصبی تاکنون دخترک غرهای از دگر که رعنا

 : گفت فریادگونه صدایی

 کارم بذار دختر اه. نکن رو کاراین بکن رو کاراین هی؛ کردی خرد رو اعصابم دیگه بسه. غوغا غوغا وای -

. بریزم ریختت اون رو رنگی آب یه بذار حداقل؛ بهشون زدی گند رفتی الحمداهلل که موهات. بکنم رو

 !ایش

 بود کرده دیگر وقت هر از ترمعصوم و ترساده را او ساده مشکی ماکسی پیرهن آن که آینه در دختر به

 یوزخندپ به اختیاربی رنگشصورتی هایلب. شد خیره آینه در نگاه طوسی روی به چشمانش. کرد نگاه

 ینیق. کشید بود کرده درستشان سرزنش با رعنا که اشاتوکشیده موهای در دستی. شد داده زینت تلخ

 .بود خواهد مهمانی فرد ترینساده امشب او داشت

 . است داده دست از رنگطوسی لنز خاطر به را اشزیبایی از نیمی کردمی اعتراف باید

 و ردک تجدید دیگر بار را خونینش رژ. کرد ست سفیدرنگش هایشکف با را بازش جلو و کوتاه پیرهن رعنا

 :گفت و رفت غوغا سمت به. فرستاد خودش برای آینه در ایـوسه بـ

 ؟شدم طورچه غوغا هی -

 : گفت متعجب و دوخت رعنا به و گرفت آینه از را نگاهش

 ؟ نیست غلیظ کمیه آرایشت؟ نیست باز خیلی لباست -
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. مهیچ برابرشون در کهمن. کننمی طنازی جااون هاییتیپ و آرایش چه با ببینی خودت باید. باو نه، هه -

 ؟بریم خب

 : گفت و کرد ایخنده تک غوغا

 ؟ چی شعله پس -

 . میاد جاهمون از آرایشگاه رفته. خورهنمی ما به کالسش خانم شعله -

 ؟ بریم تاکسی با وضع و سر این با ما قراره یعنی -

 : زد لب آرام و دوخت دخترک به را نگاهش ایلحظه رعنا

 . دنبالمون میاد نکیسا، نه -

 تخت روی به رعنا که حریری مانتوی سمت به و انداخت باال ابرویی رعنا جدید صدای و لحن این از غوغا

 . رفت بود کرده حاضر برایش

 . بازه خیلی هم لباست ییقه؛ زیاده خیلی آرایشت جان رعنا ولی؛ بهتره طوریاین اوهوم -

 : گفت و کرد مصنوعی اخمی رعنا

 . جونبچه نباشه کاریت تو -

 :انداخت باال ایشانه و گذاشت سرش روی را شالش غوغا

 . چه من به اصال -
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 : گفت گونههمان و شد خارج اتاق از زدههول رعنا، آیفون صدای بلندشدن با

 . اومد هم نکیسا؛ نشدم حاضر من وای -

 : داد جواب و رفت افاف سمت به آرامآرام و زد محو لبخندی غوغا

 . میایم میشه حاضر رعنا االن؛ کنید صبر لحظه چند یه نکیسا آقا -

 :رسید دخترک گوش به ایمردانه صدای، بعد کمی

 .ستخونه نکیسا ضمن در؛ ترزود کمیه، ندارم صبرکردن یحوصله من -

 . کرد تر را لبانش و گذاشت را گوشی سترسا با مرد خشن و تند لحن از متعجب دخترک

 ؟ باال نیومد نکیسا. بریم حاضرم من خب -

 . بود دیگه آقای یه، نبود نکیسا -

 :کرد زمزمه عصبی لب زیر و داد رنگ تغییر رعنا

 !لعنتی طوفان؛ لعنتی اَه -

 . رفت در کردنقفل سمت به و کرد خاموش را هاچراغ رعنا

 ببرد را هاآن است قرار که ماشینی که فهمیدند رنگمشکی یسانتافه دیدن با، کردند رد که را حیاط

 . است رنگمشکی اتومبیل همان
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 اما ؛بنشیند جلو خواستنمی دلش اصال. رفت ماشین سمت به و فرستاد بیرون حرص با را نفسش رعنا

 ار خودش اعصاب و کردمی ازب طوفان برای را پراندنتیکه و دعوا بساط نشستنمی اگر چون؛ بود مجبور

 .خرد

 عطر این عاشق او. شد پر لجند مردانه عطر خوش بوی از مشامش و گرفت جای عقب صندلی در دخترک

 و چرم هایصندلی به. داشت را حسرتش فقط داشتنش از همیشه که عطری؛ بود مردانه قیمتارزان

 :گفت آرام لطیفش صدای با و داد تکیه سانتافه راحت

 . سالم -

 با، بود مسیج فرستادن مشغول او حضور به اهمیتبی طوفان و بود نکرده سالم ورودش بدو از که رعنا

 جلوی آینه از و کند بلند سر او شد باعث، اتفاقی یصحنه فرد یک آشنای بوی و دخترک لطیف صدای

 ماا؛ بود عجیب. داشت را معصوم چشمانی و سبز نگاه یک انتظار. بدوزد غوغا یچهره به را نگاهش ماشین

 که غوغا شال از زدهبیرون موهای دیدن با و آمد اشچهره به اخمی طوسی چشمان دیدن با

 :داد پاسخ رسایش و محکم صدای با و شد بیشتر اخمش، است کرده کم هم را شب روی بودنشانمشکی

 . علیک-

 زیادی جدید دختر این که اندیشید خود با طوفان. بود طوفان اخم یکنندهتشدید، رعنا صدادار پوزخند

 داشت جان تا نادان رعنای آن جایش به اما؛ ندارد سیاوش برای ایکنندهجذب زیبایی هیچ و است ساده

 .بود کرده آرایش را خود کردمی کار دستش و
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 ارچ دانستنمی اما؛ کردمی توجه سوالی به نه و پرسیدمی سوالی نه؛ کردنمی کنجکاوی وقتهیچ طوفان

 جوالن آن هوشیبی عالم در اشخرمایی گیسوان که سبزچشم دخترک آن بپرسد خواستمی دلش

 .کرد روشن را ماشین اشهمیشه اخم با حرفی بدون و بست فرو دم همیشه مثل اما؛ کجاست دادمی

 شانمقصد به سکوت از ایسواره با. زد حرفی رعنا نه و انداخت رعنا به نگاهی طوفان نه راه بین در

 .ردک رخنه تنش به ناخودآگاه لرزی بلند و بزرگ آهنین در آن دیدن از، شد خارج که اتومبیل از. رسیدند

 برای را بهشت و خودش برای را جهنم او. شود غرق نجاست و ـناه گـ در اگر حتی. رفتمی باید او

 آتش جانش عزیز طرخابه او که چرا؛ آسمان یا زمین جهنم کندمی فرقی چه. است خواسته جاویدش

 . خاکستر و شودمی

 . دیگه بیا اه -

 . خورد کوتاهی تکان غوغا و رفت هم در شدید طوفان هایاخم، رعنا خشمگین و عصبی صدای با

 . شد قدم هم رعنا پشت آرام

 طوسی عجیب چشمان آن با دختر آن. افتاد دخترک زیبای و کشیده اندام به نگاهش دگر بار طوفان

 . شدنمی ختم فردی به ذهنش کردمی فکر چه هر اما؛ بود آشنا شبرای بسیار

 ؛داشتند را قدیسه یک حکم جااین در هاآن. بود رعنا با حق. کرد کپ لحظه یه باغ به ورودش با دخترک

 . بود رانده مهمانی به آالیش و آرایشبی چنین را او دستی از رعنا که ساده دخترک خصوص به

 و شد خیره دخترک دست به طوفان نگاه. گرفت را رعنا دست ارادهبی و داد ورتق محکم را دهانش آب

 .نبود بیش پوزخندی، نگاه آن نتیجه
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 همانیم این در بزرگی آن به استخر یک باید چرا که شد متعجب کمی، افتاد استخر به نگاهش که دخترک

 . گیرد قرار حیاط یهسته

 او، عرف از خارج نگاه هزاران هزاران و ـروب مشـ و دود بوی. بود معذب بدجور. انداخت پایین را سرش

 . بود انداخته گریبان به سر را

 . گلی رعنا به به -

 هداد لم راحتی هایصندلی بر گونهچه که دوخت نکیسا و شعله به و آورد باال را سرش نکیسا صدای با

 . بودند

 رعنای مات لحظه یک حداقل که نبود یزیاد یخواسته. خواستنمی را نکیسا سالم دلش اما رعنا

 که بگوید او به کردنسالم جای به و کند جمع را مسخره لبخند آن یا بشود شده سفیداب و سرخاب

 زیادی ی خواسته نکیسا از هم آن کردنخرج احساس، آری؟ آیا بود زیادی ی خواسته. است شده قشنگ

 !زیاد خیلی؛ بود

 . شلوغه قدرچه، هووف. سالم -

 . اوهوم -

 زیبایی و بود ساده زیادی او. رفت کنار لبانش از لبخند و افتاد دخترک به نگاهش لحظه یک نکیسا

 : گفت رعنا به رو و کرد اخمی. نداشت سیاوش جذب برای خاصی

 ؟! طوریهاین چرا غوغا -

 . بود دخترک سادگی به فقط نگاهش ورود بدو از هم شعله
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 . دختر بشین بیا، غوغا اِه. عالیه هم خیلی؟ مگه طوریهچه -

 . بود نکیسا کنار خالی جای تنهای، دخترک ایستادن علت

 . باشد داشته او رفتار بر بیشتری تسلط تا بود نشسته نکیسا جلوی، دستی از رعنا

 دنرسی مشام به با، دادمی قورت را معدنی آب داشت عصبی که نکیسا. گرفت جای نکیسا کنار آرام غوغا

 . کرد تعلل ایلحظه، دخترک انگیزدل عطر بوی

 . بود بهتر که اومدمی چادر با؟ تنش لباسیه چه این؟ کردی درستش ساده قدراین چرا رعنا -

 : گفت و کرد اخمی نیمچه رعنا، شعله صدای با

 . من گلِ خوادمی بصیرت چشم فقط، شده خوشگل هم خیلی؛ بیخیال توروخدا، جون شعله وای -

 : کرد زمزمه لب زیر عصبی و داد تکان رعنا برای را سرش هسرزنشگران شعله

 !اَه، رعنا کردی خراب -

 : گفت نکیسا به رو لبخند با و کرد نازک شعله برای چشمی پشت حوصلهبی

 ! بینمشنمی؟ پس کجاست عشقولیم -

 . کرد نگاهش حرص با نکیسا

 . سلطانیه پیش االن عشقولیتون؛ اومدید وقت سر شما اینکه نه -

 : گفت و زد نماییدندان لبخند رعنا
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 به؛ میارم در سلطانی چنگ از رو جون سیاوش میرم خودم االن. ریزهمی هاتریش؛ نخور حرص عزیزم -

 ! هاگلی رعنا میگن من

 . شد آویزان لبانش و رفت کنار رعنا لبان از لبخند که زد رعنا به ایضربه آرنجش با شعله

 !ایش، شعله اه -

 لباس ییقه و کشید ترپایین کمی را چسبانش لباس. شد بلند جایش از دو با و ندانست جایز را للتع رعنا

 . شد دور میز از و نشاند هایشمو در دستی و کرد باز بیشتر را

 : زد لب داشت نظر زیر را حرکاتش تمام که نکیسا

 . شده ساخته کار همین برا انگار، هه -

 . کشاند خواهد آتش به را مجلس تمام، است گفته چه سرش پشت انکیس بداند اگر رعنا مطمئنا

 . شد بلند جایش از و خورد آب بطری از دگر بار نکیسا

 . باشد نداشته فیزیکی برخورد او با تا چسبید مبل به غوغا عبور هنگام در

 و داد نتکا سری و زد لبخندی، افتاد دستش هایخالکوبی بر غوغا نگاه خیرگی به نگاهش که نکیسا

 . کرد کج، طوفان، اشدیرینه یار سمت به را راهش

 ؟ چیه هاکار این از هدفش رعنا این، فهممنمی واقعا -

 : گفت و کرد شعله به خیره را نگاهش

 ؟ هاکار کدوم، خانم شعله -
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 . داد فشار هم روی را لبانش محکم و دوخت چشم او به ایلحظه شعله

 . هیچی_

 . برخاست جایش از شعله که کرد اهنگ را او متعجب غوغا

 . هانخوری تکون متریمیلی جات از؟ باشه میام و دستشویی میرم من -

 . شد دور او از لبخند با شعله و داد تکان سری دخترک

 و هالباس به لذت با. انداخت بود افتاده راه به باغی خانه یک در که مجلسی به را نگاهش، شعله رفتن با

 متاسف و متعجب دیگر برخی و زدهشگفت برخی دیدن از و کردمی نگاه زنان و راندخت هایمیکاپ

 .شدمی

 و گرفت؛ کردندمی خودنمایی یکدیگر برای آن پسران و دختران که رقصی پیست از حیرت با را نگاهش

 . داد سوق خودشان میز به

 اب. بود افتاده خارش و گیچسبند به گلویش، زیاد تشنگی از. داغ دهانش آب و بود شده خشگ گلویش

 کسی چه و بود تشنه واقعا او. کند گریه خواستمی دلش، میز روی خالی معدنی آب بطری دو دیدن

 ؟کردمی درک را او تشنگی

 در جلویی میز برای و داشت تن به زیبایی و ایسورمه دامن و کت که جوانی نسبتا خانم دیدن با

. زد حوم لبخندی. گذاشت بود او حیات آب رنگ به عجیب که نگیسفیدر نوشیدنی بلندیپایه هایلیوان

 حوم لبخند این تواندمی گرفته تشنگی از نفسش و است محیط ریزانعرق و گرما اوج در که آدم یک فقط

 . کند درک را
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 . کرد متوقفش و رساند او به را دستش سریع که شدمی رد کنارش از داشت خانم همان

 ؟ بدید من به آب لیوان یه میشه، خانم ببخشید -

 به را اشسینی در هایجام همان از یکی، نشد دخترک حرف متوجه باغ هیاهوی و بلند صدای از که زن

 . شد دور او از حوصلهبی و گذاشت او میز روی

 . کشید سر را لیوان محتوای یهمه نفس یک زیاد تشنگی از و انداخت باال ایشانه غوغا

؛ دکر بو کمی و گرفت چشمش جلوی را لیوان تعجب با. شد درشت گلویش سوزش از چشمانش لحظه یک

 :کرد زمزمه لب زیر ترسیده

 . نیست آب اینکه، خدا یا_

 که داشت بر در او محتوای و جام همان از که مردی سمت به. کرد حرکت چشمانش لحظه یک برای

 . است حالبی و خمار هگونچه جام همان با که زنی یا خندیدمی مستانه چگونه

 . بود نوشیده را ممنوعه یک او. کرد کار مغزش

 حدود حال اما؛ بیاید زود بود قرار شعله. کردمی دیوانه را او داشت سرش سنگیتی و تنش گرمای حس

 او حال برای تا کردمی پیدا را آنان باید. نکیسا از نه و هست خبری رعنا از نه. نیامده که است ساعت یک

 .بجویند ایهچار

 مه آن اول بار برای. کردمی درد بدجور سرش. شد تنش سستی و سنگینی متوجه، شد بلند که جایش از

 یا و دیدمی تار را هاچهره. میراند جمعیت میان به را خودش تلوخوران. بود سنگین واقعا نفس یک

 .جاوید را هابعضی
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 ایستاده چرا و کجاست اصال فهمیدنمی؛ زد چنگ را هایشمو عصبی. کردنمی توجه حالش و او به کسی

 .خوردمی تاب و پیج بدجور اشمعده. بود شده پرحرارت بدنش و داغ نفسش؟ است

 ودب لِجِند عطر از مملو که آغوشی در نامتعادل و برگشت عقب به حالبی، پشت از دستش شدنکشیده با

 .رفت فرو

 اشیاری به مغزش ولی؛ بود آشنا برایش. انداخت مقابلش مرد چشمان سیاهی به را تارش چشمان

 . نشتافت

 . کن ولم اَه -

 ؟ کردی مست؟ هستی طوریاین چرا تو ببینم وایسا -

 . بود شده تعطیل مغزش او یا بود گنگ مخاطبش کلمات

 . بود... نـ ولی؛ تم... خواسـ ب... آبـ من. .. مَـ -

 الح، کرده مست دخترک که است مشخص کامال نبود عترافا به الزم. گزید را لبانش و کرد هوفی طوفان

 . بماند هم سهلش از چه و عمد از چه

 . فشرد را بازوانش

 . بیفت راه، احمق یدختره -

 . کشاند خودش دنبال به را حالبی دخترک سریعش و محکم هایقدم با

 . تر...آروم، عوضی ی... هـ -
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 :آمد در آخش که داد فشار محکم را دستش ؛بود شنیده که توهینی عصبانیت از طوفان

 . نکن آخ -

 افراد، بودند ـاشــقه معـ حال در که زوج اندکی جز به و بود خلوت عجیب سالن. شدند سالن وارد

 . شدنمی دیده دیگری

 زیر را نامفهومی هایحرف غوغا. شد وِلو مبل تمام بر دخترک که کرد پرت مبل روی به خشونت با را غوغا

 .داشت دنبال به را طوفان تمسخر که کردمی مزمهز لب

 نشدکوتاه ناشیانه. آمدمی سفیدش پوست به و بود مشکی زیادی. افتاد او موهای به لحظه یک نگاهش

 . بود جالب برایش هایشمو

 ردکمی خارج جیبش از را موبایل که طورهمان و برداشت کردننگاه از دست موبایلش صدای بلندشدن با

 : گفت عبور حال در یخدمه یک هب رو

 . بیار سریع یخ آب بزرگ لیوان سه -

 . چشم -

 : کرد صاف را صدایش و زد را اتصال یدکمه

 . نکیسا بله الو -

 . گردممی دنبالت دارم دوساعت؟ تو کجایی -
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 نگران تو؛ شده مست بدجور، سالن تو اومدیم، خورده ـروب مشـ آب جای به، رعنا همراه، دخترِ این -

 . میام و میندازم را رو کارش نباش

 . بیا سریع، کن ول رو اون. میاد دردسر برامون برم قربونش دیوار و در از، عجبا_

 . میام گفتمت -

 . کرد قطع را تماس فورا و نداد نکیسا به ایاجازه حرفش از بعد

 . آقا بفرمایید -

 بغل به داشت قرار آن در یخ همراه آب از رگبز لیوان سه که را شیک سینی یک در که فردی دیدن با

 هاییخ همراه آب. گرفت قرار حالبی دخترک سر باالی و داشت بر لیوان یک تعلل بدون، بود زده

 چشمانی با خدمه زن و پرید دخترک سر از برق. کرد خالی غوغا صورت در حرکت یک با را ایچهارخانه

 صورتش به دوم یخ آب لیوان که بود نشده خارج شک از نوزه بیچاره دخترک. کردمی نگاه را او درشت

 عجبت و کرختی و بود افتاده سرش از مستی نسبتا حال. شود بلند جایش از جیغی با شد باعث و پاشید

 . بود داده او به را جایش

 ؟ کنیمی کارچی داری تو هست معلوم هیچ -

 : گفت جدی و تانداخ دخترک نگاه طوسی به را رنگشمشکی چشمان طوفان

 . درست کار -

 . داشت نگه غوغا سمت به و گرفت دست به را سوم لیوان
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 . بگیرش -

 . دیوانه -

 . نگفت هیچ و زد آمدمی باران همانند آب کوتاهش موهای از که دخترکی به محوی پوزخند طوفان

 . کشید سر را لیوان نفس یک طوفان رفتن با. گرفت مردد را لیوان غوغا

  .آخیش -

 هم هنوز. کرد نگاه را طوفان رفته راه و چرخاند را سرش. اشکله به عقلی و بود آمده او به جانی دوباره

 .بگیرد را کشیدنشعمیق نفس جلوی نتوانست او و بود مانده فضا در لجند مردانه عطر خوش بوی

 رفتندمی باال هاپله از و لولیدندمی هم در که جوانی زوج از چشم انزجار با و کرد پرت مبل روی را خودش

 : کرد زمزمه لب زیر آرام و گرفت

 . نجاست و ـناه گـ از پر، ماندنمی جوراین که دنیا؛ باش آرام، جان دخترک -

 خب اما؛ بود شده مرتکب را ایبچگانه اشتباه واقعا. دادمی سوز چشمانش و کردمی درد سرش هنوز

 .بس و کندمی فکر ششعط رفع به فقط تشنه آدم؛ دگر بود تشنه

 دقیق حس و معده شدید پیچش با اما؛ یابد بهبود شدیدش تهوع حالت تا بست را چشمانش ایلحظه

 دنبال به و گرفت دهانش جلوی را دستش. کرد باز را چشمانش فورا اشمعده محتوای شدنمخلوط

 . گشتمی بزرگ خانه آن در بهداشتی سرویس

 : دوید متشس به فورا جوان دختری دیدن با
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 ؟ دستشویی -

 . شد او حرف متوجه غوغا یپریده رنگ دیدن با بعد و کرد گرد را ایشقهوه چشمان دختر

 . دستشوییه جااون هست راهرو یه آخرش، باال طبقه ببین -

 . ویدد دستشویی سمت به سرعتش آخرین با و تشکر بدون، گلویش در اشمعده محتوای باالآمدن حس با

 و شدمی ترمتورم زدناوق هر با اششقیقه هایرگ. آوردمی باال را جانش تمام انگار، زدمی که اوق

 . ترسرخ و سرخ صورتش

 .بست را چشمانش ایلحظه و کشید عمیق نفسی زنی متعجب نگاه به توجهبی و زد صورتش به آبی

 ؟ دارد، ندارد دم و شاخ که بدبختی

 نای در هم آن. تنها تنهای، است شده کسش تنها خاطربه نیاد کسیبی از که بدبخت دخترک به بنگر

 او. است گلی صفتش که رعنا نه و کرد وفا یتیم دخترک به شعله نه. عرف از خارج افرادی و بزرگ مهمانی

 . غوغاست جاویدش بدون او. مَردنما دخترک یک. معنا تمام به بدبخت یک؛ تنهاست تنهای

 راهروی طول و شد خارج بهداشتی سرویس از آرامآرام و کشید شامشکی و پوشیده لباس به دستی

 . بود شده تزیین قرمز هایخواب چراغ از تا سه یا دو با که پیمودمی را تاریک

 ار هاییپچپچ صدای وقتی. کرد تیز را هایشگوش و شد میخکوب جایش سر دادی بلند نسبتا صدای با

 وای و بود کنجکاو نوجوان دخترک یک او. کرد شودمی چه .گذاشت قدم صدا سمت به استرس با، شنید

 !کنجکاو آدم یک بر
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 ترینکنج و آخرین؛ بود جاآن از صدا. کرد ترتند را راهش متعجب. شد بلند ایمردانه داد صدای دگر بار

 .بود خاموش یشراهرو چراغ که جاییآن، اتاق

 . کرد کج اتاق داخل به را سرش کمی تدق با و گذاشت دیوار به را اشکشیده انگشتان آرام

 . شد عرق از پر دستانش و کرد یخ بدنش تمام لحظه یک

 دشای. کردمی زمزمه لب زیر را چیزی خشم با و بود گرفته را دیگری مرد ییقه او به پشت بلندقد مردی

 . دبو خون از پر بدجور مرد صورت بود که چه هر اما؛ سرزنش یا و دادمی فحش را او داشت

 :بلند قلبش صدای و شد واضح صدا لحظه یک

 . کنممی حالیت؟ پدرسوخته میندازی عکس من از؟ ها؛ کنیمی رو من جاسوسی دیگه حاال، عوضی هه -

 !کنممی خواهش. کنید ولم خدا رو تو خوردم گه؛ کردم غلط خدا به آقا -

 و فهمیدمی را بلند قد مرد یعصب و ترسناک یچهره خوب اما؛ است قرار چه از ماجرا فهمیدنمی

 . را کنندهخواهش مرد یترسیده و خون از غرق یچهره طورهمین

. مرگه هم من سوختن جزای و سوزمنمی ـیانـت خــ اِال چیزی از بودم گفته. نیست آسونیا همین به -

 ؟ نه یا بودم گفته

 داشت؟ خواستمی چه دقیقا او. دآم پایین اشپیشانی از سرد عرقی و بست را چشمانش غوغا، دادش با

 .کردمی چه
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 پیش دقیقه چند مستی انگار. کردنمی درک هم خودش حتی را دیدن و ایستادنگوش مخفیانه از هدفش

 . است عاجز فکرکردن منطقی از که گذاشته تاثیر بدجور هم مغزش فرمان بر

 هایفحاشی و دیده صدمه مرد هایضجه و هاالتماس به حواسش دگر، اسلحه سرد برق دیدن با

 به زیچی ایمردانه دستان توسط که کردمی نگاه ایاسلحه به فقط و فقط. نرفت قدبلند مرد یخونسردانه

 .جنایی هایسریال معروف کنخفه صدا همانند ایوسیله؛ شدمی وصل جلویش

 کرف پیشش ساعت چند مستی خاطربه شاید. نبود صحیح گیریتصمیم به قادر و بود کرده هنگ مغزش

 تعجب و ناباوری به او بود که هرچه. بینیدمی اشتباه لنز خاطربه چشمانش و است مست حال کردمی

 . بود کرده سجده

 ... بعد و گرفت نوابی مرد قلب روی به را اسلحه آنی حرکت یک در قدبلند مرد

. پایانبی ایرودخانه همانند؛ وانر و گرم هم هاوقت گاهی، قرمز و غلیظ؟ است گونهچه ایدیده را خون

 اب چرا اما؛ است بوده شیدا بینی و لب از شده چکیده خون بانی و باعث خودش حتی؛ بود دیده خون غوغا

 احتمال که بود شده درشت چشمانش قدرآن؟ ترسید وجودش کل چرا. لرزید بدنش تمام خون این دیدن

 .دانستمی زیاد را هالنز افتادن

 انج، کوتاه نسبتا صدای یک ایجادشدن و ایشیشه عکس قاب به برخوردش با. رفت عقب تلوتلوخوران

 . شد قبل از تربلند قلبش صدای و رفت بدنش از

 ؟ جاستاون کی -
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 نآخری با. بیاید اشیاری به مغزش تا بود ترسناک صدای همین منتظر انگار. کندمی چه نفهمید دیگر

 دخترک سمت به سرعت با شنید را دویدن صدای که مرد. شود دور جاآن از خواستمی. دویدمی سرعت

 . رفت

 . سرش پشت مرد و دویدمی دخترک

 !عوضی کن صبر، لعنتی اه. کن صبر میگم بهت هی -

*** 

  است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 . پرید پایین هاپله از توان آخرین با. شد بیشتر سرعتش سرش پشت مرد صدای شنیدن با

 . کرد یخ دوباره سرش پشت مرد صدای با اما؛ شد گرم دلش ته خروجی درب دیدن با

 !احمق؛ وایسا میگم بهت -

 رارف به بود مانده قدم سه تنها. است ترباال خون از آن در گنـاه که عمارتی از خروج به بود مانده قدم پنج

 . اشجوانی و نادرست کنجکاوی از

 داد دست از را تعادلش، نداشت را قدبلند مرد رسیدن انتظار چون و شد کشیده پشت از لباسش ییقه

 . چسباند خودش به را ترسیده دخترک و کرد حلقه او دور محکم را دستانش مرد که
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 به وت نریمان با دستت هم تو؟ ها؟ کردیمی رو من جاسوسی داشتی؛ احمق یدختره ببینم وایسا -

 . بزن حرف؟ آره؛ ستکاسه

 چشمانش و بود بازنیمه ترس از لبانش. بود گردش در مرد مشکی موهای در نگاهش و بود ترسیده غوغا

 آن یمزه باید هم او نزند حرفی اگر که. دانست خوب را چیزی یک لحظه آن در ولی؛ درشت و درشت

 . بچشد را کنصداخفه با همراه اسلحه

 . ندیدم هیچی ن... مـ... شدم ی... مـ رد مداشت من... مـ -

 . دوخت دخترک نگاه مصنوعی طوسی به را اشوحشی مشکی چشمان و انداخت باال را هایشابرو مرد

 شعر از تا کشونممی آتیش به رو جنگل؛ کنه فرار دستم از شیر، رو من ببین؟ آره خرم من کردی فکر -

، بگو رو حقیقت. نداری رو هاحرف این و موشی یه دیگه که وت، هه. من چنگال تو میفته و زمین بخوره

 . میفته برات اتفاقی چه دونیمی خوب وگرنه

 دوست را جانش او. بود سالهجده این سهمگین و مهیب ترس دومین این اشزندگی سالهجده آن در

 او کسی چه. قیمتی هر به حال، ماندمی زنده باید او. جاوید خاطربه فقط اما؛ طورهمین را عمرش و داشت

 . است کرده پر را وجودش تمام مرگ بوی که آدمی یک جز؛ کندمی درک را

 . ندیدم هیچی من اصال. نیستم جاسوس من خدا به -

 . بچسبد او سفت یسینه به غوغا دستان دو کف شد باعث که کرد تنگ را دستانش، مرد

 رهگذر هر ذهن در و نیستند بیش یعاشقانه زوج دو که بستمی یقین، دیدمی وضع آن در را آنان که هر

 . شکارچی یک چنگال در ایپرنده اسیر از غافل؛ بستمی نقش رمانتیک یصحنه یک
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 . ببینی نباید که دیدی رو چیزی یک اما؛ نیستی جاسوس تو که گیریم، جون بچه باشه -

 :بود شده جمع غوغا هایپلک پشت به اشک

 !برم بذار توروخدا. جاوید جون به؛ نمیگم چیزی هیچکی به قسم خدا به -

 . شد خارج لبخند یا و پوزخند یک از آمدهکش هایلب آن تفسیر و آمد کش کمی مرد هایلب

 .خو دادیدمی خبر یه، که گشتم دنبالتون رو باغ کل من؟ جاییداین شما سیاوش آقا اِه -

 . سراغش به زندگی ناب یلحظه و آمد جانش به دوباره رفته نفس رعنا صدای با

 حالت با و کشاند هم در را هایشاخم رعنا. نکرد وِل را او اما؛ کرد شل کمی را دستانش سیاوش

 : گفت ایسرزنشگرانه

 ؟ سیاوش آقا اِه -

 ودب توانسته باالخره اینکه؛ گنجیدنمی خود پوست در بود ایستاده رعنا کنار در که درحالی اما نکیسا

 او. هاخیلی تالش هایسال نشدنی و غیرممکن کار؛ بیندازد دام به زن یک دست به ار مرموز سیاوش

 . بود شده موفقش باالخره

 برقی چشمانش، باشد آمده بیرون مرگ تابوت از انگار که غوغا. کرد جدا دخترک از را دستانش سیاوش

 غوغا. خورد گره او دست دور به سیاوش پرقدرت دستان که کند پرواز رعنا سمت به خواست و زد

 خودش باز و شد نخواهند ناجی برایش هاآن دانستمی که چرا، نکیسا لبخند و رعنا نگاه از بود ترسیده

 . خودش و ماندمی
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 ؟ باشم راحت لحظه یه کنه توی دست از ندارم جرات من یعنی؟ مرگته چه؟ چته ها -

 را هایشاخم، بود نکرده عادت سیاوش یدبانهابی و خودخواهانه هایزدنحرف طوراین به هنوز که رعنا

 که بزند حرفی تا کرد باز لب رعنا. سایید هم روی را سفیدرنگش و درشت هایدندان و کشاند هم در

 :بست را دهانش نکیسا خوشحال صدای

 بذارید راستی. شدیم نگرانتون فقط رعنا و من، چیه هاحرف این باشید راحت، خان سیاوش آقا اه -

 . کنم یمعرف

 : گفت سیاوش به رو و گذاشت اششانه بر دست و رفت غوغا سمت به نکیسا

؛ یدشد آشنا شما کنم معرفی من اینکه از قبل اینکه مثل. رعنا یخاله دختر؛ هستند خانم غوغا ایشون -

 ؟ آره

 قلب یصدا دوباره شد باعث که کرد غوغا نثار تهدیدآمیز نگاهی، یک هیچ به کردننگاه بدون سیاوش

 . شود بلند دخترک

 یراس که غوغا یشدهسرخ دست به و فرستاد بیرون را سنگینش نفس، بود شده کفری حسابی که رعنا

 دست از را غوغا دستان زور با و رفت هاآن طرف به خشم با. دوخت چشم بود سیاوش بزرگ دستان

 . کرد آزاد سیاوش

 روی محسوسنا را دستش و دوخت غوغا چشمان به را تیزش نگاه و کشاند هم در را هایشاخم سیاوش

 : گفت نکیسا به رو و گرفت او از چشم فورا و گذاشت هیس عالمت به لبانش

 . بیا دنبالم؛ دارم کار تو با من -
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 پنج از بیشتر سیاوش با اشکالمیهم وقتهیچ آخر. آید در سجده به خوشی از بود مانده کم نکیسا

 . باشد داشته او با کاری و کرده احضار را او سیاوش هک برسد چه؛ شدنمی دقیقه

 ینداشت ببینم بگو؛ خدا رو تو رو شقیافه نگاه؟ کنیمی کار زیرکی زیر دیگه حاال، شعوربی یدختره -

 ؟ ها؟ پرید رنگت طوراین که کردینمی کارچی

 داشت. دادمی جان ستشنادر کنجکاوی خاطربه داشت دخترک! چه به رعنا و کردمی فکر چه به غوغا

 یک؟ که با هم آن. بود زده بازیعشق تهمت او به رعنا بعد؛ دیدمی سیاه را هایشآرزو رنگاورنگ تصاویر

 .معنا تمام به و ایحرفه قاتل

 سیاوش وحشی چشمان آن وقتآن و بفهمند است دیده که را چیزی نفسش از و بکشد نفس ترسیدمی

 که انداختمی مردی یاد به را او عجیب قد بلند مرد آن آخ. بود مطمئن را این؛ دریدمی را او که بود

 . دادمی او به را مرگ بوی چشمانش وحشی

 هایدلبری از و بود شده خسته. کردمی گریه زارزار و نشستمی مهمانی وسط گذاشتیمی اگر را رعنا

 . بود آمده ستوه به، خودش ایرفتاره از تربد همه از و نکیسا آشکار هایتوجهیبی، نتیجهبی

 : گفت حرصی و کرد پرت شعله کنار به را دخترک رعنا

 سهوا سگ عین دارم من ساله دو وقتاون؟ شعله میشه باورت. بود سیاوش بغل تو؛ بگیر تحویلش بیا -

 . صورتم تو ننداخته هم تف یه حتی میدم تکون دم سیاوش

 . شد دور هاآن از عصبی رعنا

 :افتاد دخترک یزدهماتم و سفید یچهره به نگاهش شعله
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 ؟ دختر خوبه حالت -

 را خشکش هایلب؛ دوخت شعله چهره ایقهوه به را اشترسیده چشمان و چرخاند را صورتش آرام غوغا

 : زد لب آرام و داد تکان

 . نزدیکه مَرگ به خیلی حالم -

 : گفت و کرد اخمی نیمچه شعله

 . بزن حرف تربلند کمیه؟ خودت واسه میگی چی -

 : داد پاسخ لرزانش صدای با و گزید لب استرس با غوغا

 . خوبه حالم؛ هیچی.. هـ -

 . دوخت کردمی صحبت شخصی با ایگوشه در که حالی در رعنا به و گرفت او از چشم تفاوتبی شعله

 را دخترک پلک پشت ترس یرودخانه کسی چه؟ بود مهم برایش کار و کسبی دخترک حال کسی چه و

 ؟دیدمی

 هک خدایی و است شده سپرده فراموشی به بندگان از وسعتی میان در که چیزی به باید قولی به شاید و

 .آورد ایمان، هاستنزدیکی این در

 هس جمع خستگی یبهانه به و آورد پناه شعله و خودش مشترک اتاق به فورا؛ بودند آمده خانه به وقتی از

 . بود کرده ترک را نکیسا و رعنا، شعله ینفره
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 و گرفت نفسش. برد ماتش. شد روبرویش دیوار رنگکرم دیواری کاغذ یخیره نگاهش لحظه یک

 چشمان تهدیدگر نگاه، آن سر پشت و بود کرده پیدا راه اتاق تمام به خون دیوار از. شد درشت چشمانش

 .دچکیمی و چکیدمی. چکیدمی زمین بر دیوار از خون. مردی وحشی

 که کردنمی باور کسی مطمئنا. خون یک و ترس یک. ـناه گـ یک شاهد؛ است شاهد او شدمی باورش که

 . دگر دنیاست دار، خب اما؛ باشد قتل یک شاهد معصوم دخترک این

 یحاشیه جاوید کسیبی و کردمی بازی را هسته نقش آن در خون که بویی؛ بود کرده حس را مرگ بوی او

 از و کنندمی دنیا این در خویش ماندنزنده فدای را خود همگان و است عزیز جان که آن از جدا. ماجرا

 .فراری و اندفراری حال همه در مرگ

 خود در را کوه سنگینی به ماجرایی است سخت. بود زندگی خاطربه جنگیدنش برای مهم اصلی، جاوید

 . را ماجرایی هر هن هم آن. بمانی کست تنها، کس همه قبل همانند تا کنی دفع

 کندمی سکوت او. است تنها که جاویدش خاطربه. است عزیز که جانش خاطربه. کندمی سکوت اما غوغا

 .جنگدمی مرگ با همه همانند و

 هک نکیسا بلند یخنده. بود کرده پر را خانه تمام پچشانپچ صدای، نفر سه آن اما؛ بود خراب بد او حال

 شده خانه جای به جای در مختلف هایحس یدربردارنده، رسیدنمی احدی هیچ گوش به سال تا سال

 .جان و دهدمی جان دارد، حوالی همان در دخترکی انگار نه که انگار. بود

 . داریم کارت بیا؛ شو بلند دختر هـی -
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 میشهه که را رعنایی ناسازگاری این کردنمی درک. شد روانش و روح بر خنجری، رعنا تفاوتبی صدای

 از که غوغا بر وای و انددیده خوابی چه برایش دوباره دانستنمی. بود گل یک یاندازه به صفتش

 .است خراب حالش بدجور آدمیان این هایخواب

 . برداشت قدم سفیدرنگ نشیمن هایمبل آن سمت به آرامآرام و شد بلند جایش از لرزان هاییدست با

 ؟ شده چیزی -

 با و زد پهن و پت لبخندی نکیسا. شد یکی نکیسا خرسی آدامس ترکاندن صدای اب غوغا سوالی صدای

 : گفت غوغا به رو درخشان چشمانی

 .خوب خوب چیزای اونم؛ شده چیز خیلی آره -

 .لرزید، است کرده خوشحال چنیناین را نکیسا که خوبی خوب چیزهای از دخترک و

 : گفت آرام و داد قورت محکم را دهانش آب

 ؟! چی -

 : داد پاسخ و داد تکان مبل سمت به را ابرویش نکیسا

 . بشین -

 هم باز اما؛ بودند ترراحت و ترنرم هم کاه پر از هامبل چنیناین که چند هر. نشست مبل روی استرس با

 . بود معذب
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 دامریز دست خب ولی؛ بزنی رو سیاوش اون مخ تونستی که نمیشه باورمون هنوز، خانم غوغا ببینید -

 . دختر داری

 مکدا بگوید او به یکی آخر؟ ایولی کدام؟ زنیمخ کدام آخر. گفتنمی دروغ، بمیرم خواهممی بگوید اگر

 ؟ سیاوشی

 : داد ادامه دخترک حال به توجهبی نکیسا

 سیاوشی اون؛ باشه جمع جمع باید حواست. دوربینه که خریدم لنزی یه برات، شخونه میری شب فردا -

 به بتونیم ما تا بچرخونی شخونه جای جای رو چشمت باید تو غوغا ببین. تیزه خیلی شناسیممی ما که

 ؟ فهمیدی. کنیم پیدا دید جا همه

 شدنشطعمه حال به زارزار و کوبیدمی دیوار به محکم را سرش و شدمی بلند، گذاشتندمی اگر

  .بود بس که خدا به، بود بس دگر امشبش برای که آخ. گیریستمی

 : گفت تحقیر از پر لحنی با و انداخت او به پرغیظی نگاه رعنا

 ور چیزا جوراین که تو البته. نداره رو حرفا این که ـوسه بـ و ماچ دوتا حاال، رو اشقیافه خدا رو تو نگاه -

 . خانم غوغا بلدی خوب

 قبل آرامشی حالتی هب. بود اشعصبی هایحالت شروع همان این و کردمی ویرانش داشت سکوتش غوغا

 . طوفان از

 : گفت جمع به رو غلیظ اخمی با و شد بلند جایش از

 . خوام.. نمی.. من؟ فهمیدمی؛ خوامنمی -
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 . رفت اتاق سمت به دو با حرفش زدن از بعد

 : گفت شعله به رو و رفت کنار نکیسا لبان از لبخند. زد پوزخندی رعنا

 ؟ خودش برا میگه چی این -

 : داد پاسخ و گذاشت هم روی را چشمانش اطمینان با شعله

 کن استراحت خونه برو تو. میندازم را رو دخترِ این خودم؛ نباش هیچی نگران تو. نیست مهم کن ولش -

 ببرینش، دختره دنبال بیاین طوفان یا خودت شب فردا. نده استرس خودت به هم اصال بگیر دوش یه

 ؟ اُکی سیاوش پیش

 . بودند شده هایشحرف میخ، شعله جدیت و اطمینان از نکیسا و رعنا

 : گفت شعله به رو و انداخت باال ابرویی نکیسا

 ؟ باشه، تو با غوغا پس -

 تجربهبی و سال و سن کم هم قدرهرچه. بود شده جمع غوغا هایپلک پشت احساس از نازکی یپرده

 .کندمی درک را بودنطعمه اما؛ باشد

 .شد ایآیه نکیسا رفتن از شبرای، آمد که در صدای

 . شود تر صورتش و چشمان نگذاشت اما؛ کرد تر را لبانش و کشید عمیق نفسی

 دخترک باز چشمان دیدن با. کشید غوغا سر روی از را پتو و زد را برق پریز. کرد باز را اتاق درب شعله

 : گفت
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 . کنیم صحبت باهم باید -

 . کن ولم؛ شعله میاد خوابم -

 : گفت گونههمان و داد دیوار به را اشتکیه، غوغا به توجهیب شعله

 بولق اگه کمتری خر از. میده بهت میلیون بیست؛ بدی انجام خوب رو کار این بتونی اگه گفت نکیسا -

 . نکنی

 : گفت متعجب و رفت شعله چهره سمت به غوغا نگاه

 ؟! شعله میگی راست؟ میلیون بیست -

 . گذاشت هم روی تایید نشانه به را هایشپلک آرام شعله

 نقلی یخانه تراس باغچه در که حالی در جاوید قشنگ یخنده لحظه یک. لرزید دخترک دل ته

 با، ندارد جیبش در هزارتومنی یه حتی که کسی. لرزید دلش ته. کرد تصور را کردمی بازی هایشآرزو

 .شناسدنمی ـناه گـبی یا ـناه گـ که بدبخت آدم. بلرزد که دارد حق پول میلیون بیست شنیدن

 . کرد باز را زبانش عقلش اما؛ بزند حرفی که نداشت دوست؛ بگوید خواستنمی

 ؟ کنم چیکار باید -

 . داندمی خوب را بدبخت هایآدم خواب رگ، شعله اما؛ انصافیستبی. زد ایپیروزمندانه لبخندی شعله
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 رو تکله و خوشگلت چشمای اون تو ذاریمی رو لنز تجف یک فقط، بدی انجام نیست قرار خاصی کار -

 جفتک، بشه نزدیک بهت خواست اگه؛ اومده خوشش تو از سیاوش. چرخونیمی سیاوش خونه دور تا دور

 . ننداز

 : گفت مرموز لبخندی با و کرد نزدیک غوغا به سرش. شد شعله هایحرف مات غوغا

 عیبی که شیطونی کمیه وسطاش اون حاال. سیاوشه هایگاوصندوق جای پیداکردن فقط ماموریتت -

 . شدنیه کن قبول اما؛ سخته تو برای دونممی؟ هوم نداره

 که خودش، دانستنمی که کس هر. شدمی کوبیده سرش بر دانهدانه پتک همانند شعله هایحرف

 اام؛ است تهگذاش پیش پا کشتنش و زجردادن برای فقط فقط و نیامده خوشش او از سیاوش؛ دانستمی

 .بود میان به جاوید سبز چشمان با همراه، پول میلیون بیست؛ بود که چه هر

 . است کردنقبول تاریکی در تیری اما؛ باشد احمقانه شاید

 . جاوید دیدن برم صبح فردا، خوام می -

 : گفت و کرد ایخنده شعله

 . دار چوبه پای بره خوادمی انگار حاال؛ باشه -

. کرد خواهد رها تاریکی در که تیری این که داندمی خودش اما؛ خواند برایش را مرگ تمسخر به شعله

 ؟نه، دگر است قربانی حق مرگ از قبل جان عزیز دیدن. شودمی ختم مرگ همان به آخرش، تردیدبی

*** 
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 یک را شاتاکسی پول حتی که بود حقیرانه خیلی. شد پیدا، بود کرده دربست برایش شعله که ماشینی از

 . دگر است زندگی، خب اما؛ بدهد غریبه

 آن نبوسید ایلحظه برای داشت دلش. کشید آسوده نفسی و کرد مرتب را بلندش نسبتا مشکی مانتوی

 هریظ سر آفتاب. کوبید محکم را آهنین درب و زد محو لبخندی. کشیدمی پر جاوید سرخ و گوشتی لپان

 و صدا با آهنین در. کوبید را درب بیشتری حرص با. کردمی طاقتمک را او و خوردمی اشکله به مستقیم

 و و کهنه هایلباس و بود چپش دست به زردی قاشق که دخترکی کوتاه قد دیدن با. شد باز آهسته

 که هچ هر؛ بیشتر اینکه یا کمتر شاید یا داشت سن را سالیشش شاید. شد متعجب، داشت تن به ایپاره

 .کردمی نمایان را بیچاره کودکی بود

 : گفت سریع و داد قورت را دهانش آب محکم

 . مرسی بیاد بگو رو جاوید؟ کوچولو خوبی سالم -

 : داد پاسخ و نشاند اشچهره بر اخمی و زد کمرش بر را دیگرش دست دختر

 . پرتی مرحله از؛ ها کارکردنشونه اوج االن، آبجی بنداز نیگا یه رو ساعتت شما. خوبم سالم -

 : گفت کودک هایوصحبت لحن از متعجب و رفت باال تعجب با غوغا بروانا

 ؟ نیست جااین یعنی. ظهره یازده ساعت که االن -

 : گفت اخم همان با و کشید هوفی دخترک

 . دنبالم بیا؛ بزنم بهش همی یه باید، گازه رو غذام من -
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 با سقفش از نیمی که انباری یک. گذراند نظر از را کور و سوت یخانه و افتاد راه به کودک سر پشت

 هگرفت خود به را گاز نام که شعله دو یرفته رو و رنگ گاز یک و بود شده پوشیده خرابه هایپالستیک

 .بود گذاشته نمایش به را آشپزخانه یک. بود

 خاصی هارتم با. گرفت قرار آن روی و گذاشت گاز روی به رو را استیل چهارپایه، بزرگانه ادعای با کودک

 . زد بهم را رنگسیاه یقابلمه درون غذای، کوچکش دستان آن با

. بود تروخیم العادهفوق پرورشگاه کودکان از هابچه این وضعیت. نگریستمی را او متحیر و مات غوغا

 تردیر و کشندمی درد بیشتر؛ شوندمی بزرگ ترزود کودکان این که گفتمی باید نحوی به شاید

 یرازش به ورودش با و بود شنیده هابار و هابار که بودند کرده ملقب هاییاسم به را کودکان این. ندخندمی

 کودک را اسمشان چرا که داشت سوال جای برایش اصال «کار کودکان. »بود دیده چشم با عالناً

 ارک قدرآن هسالهشت پسرک یا کندمی درست غذا تعداد چندین برای سالهشش کودک مگر! اندگذاشته

 امعهج این در شودمی، کندنمی کودکی که کودکی به مگر آخر. زد تکیه غیرتش رگ به بشود تا کندمی

 .کارکنش نوع از هم آن؟ داد کودک لقب

 . عادی و شوندمی محو دیدمان از آشکارا که اندجامعه تلخ وقایع از یکی کار کودکان

 ؟! کنیمی درست غذا داری -

 جثه آن با دخترک این، حال و بود کرده فراموش را اخیر هایاتفاق کل و جاویدش که کردمی اعتراف باید

 .است شده ذهنش یملکه، کردمی کار بزرگ آدم یک همانند که کوچکش بسیار

 : گفت و کشید بود شده خیس حرارت از که اشپیشانی به دستی کودک
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 هابچه. آقاست عباس برای فقط ولی؛ ها داره هم گوشت البته؛ گوشت بدون اما؛ خورشته اسمش، آره -

 . ستخوشمزه خیلی، خورنمی کنندمی تلیت رو سیبش و آب

 . بود پرسیده را غذا نوع غوغا انگار؛ گفتمی را غذا شرح غوغا برای طوری

 . بست را گاز زیر و کرد خم را نحیفش جثه از نیمی کودک

 تدرس غذا داری چرا تو ببینم اصال؟ کنیدنمی زندگی جاینا مگه؟ نمیده گوشت شما به آقا عباس چرا -

 ؟ نداره تربزرگ جااین مگه؟ کنیمی

 . بود شده گرفته بدجور، دخترک دیدن با و ورودش بدو از حالش. نبود خودش دست

 ؛ستخوشمزه خیلی گوشت وای. استخونیش اونم بار یک ماهی ولی؛ میده گوشت آقا عباس، آبجی نه -

 تدرس دخترا نوبتی که رو غذا. دهنت تو بیاد گوشت کمیه تا زنیمی گاز استخونش به قتیو مخصوصا

 میده اجازه ولی؛ بدیه آدم خیلی درسته. آقاست عباس بزرگترمون؛ کنندمی کار جااین همه. کننمی

 شدستک لنگه یک قبل دفعه من؛ کنیم پیدا خوب خوب چیزای خودمون واسه آشغاال تو از بار یه ایهفته

 . نگو که خوشگله قدراین؛ کردم پیدا

 قدرچه. حرص با و محکم؛ بزند گاز هایشناشکری خاطر به را زمین خواستمی دلش لحظه آن در

 حسرت تلخ قدرچه. شدمی هایشداشته از غافل و ریختمی اشک هایشنداشته برای خودخواهانه

 خصوصبه آدم و عالم از، بود شده شرمگین. دبگوی چه دانستنمی. نبود شاکر غمگین چه و خوردمی

 .نمابزرگ دخترک
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 هک وقتی تا میرن ظهر سه ساعت دوباره بعد، ظهر دو تا میرن صبح شیش از هابچه؛ خیالبی رو اینا حاال -

 . کنهمی کار حسین غالم پیش هم جاوید. شه تموم کارشون

 :داد مهادا و آورد جلو را لبانش و نشست دخترک یچهره به اخم

 ؛ترهنجس سگ از که دارند ذاتی یک حسین غالم و آقا عباس میگه سامان؛ خیلی، بدیه آدم خیلی اون -

 ؟چی یعنی نجس آبجی میگم

 : گفت آهسته؛ کشید کثیفش و چرب سر بر دستی و زد دخترک روی به بخشاطمینان لبخندی

 ؟دختر گل چیه متاس راستی. نجسه همون نجس هم شاید حروم، ناپاک، کثیف یعنی -

 لب به لبخندی غوغا پرمحبت هاینوازش از سرمست و بود شده واقع احترام مورد اینکه از دخترک

 : گفت و زد برقی ایشقهوه چشمان و نشاند

 ؟آبجی چیه شما اسم، لیالست اسمم

 منطق حسب رب ناچار به؛ شدم غوغا شهر این به ورودم با و امآمده دنیا به معصومه من بگوید دانستنمی

 :گفت

 . غوغاست منم اسم، خانم لیال داری قشنگی اسم -

 : زد لب و انداخت باال را ابرویش دو لیال

 . چرخهنمی دهن تو خدایی ولی؛ باحالی اسم چه..! غوغا -

 . داد تکان سری و کرد نمکی یخنده غوغا
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 . گرمه خیلی جااین آخه؟ حیاط تو بریم نیست بهتر؛ دارم قبول رو حرفت این آره -

 یاب باشه اما؛ بخوابم جااین مجبورم آقا عباس دست از شبا از بعضی که من، آبجی کاری کجای بابا ای -

 امانس، فرنگیس گذاشته رو اسمش آقا عباس، بزرگه خیلی یکیشون؟ بدم نشونت رو مرغا خوایمی. بریم

 . آقاست عباس سوگلی میگه

 . کرد پرت را حواسش شخصی صدای که بگوید چیزی خواست

 .بیار آب مواسه بدو؟ بزمجه کجایی؛ لیال هـی -

 . کند رفتار کودکان با چنیناین سامان کردنمی را فکرش. کرد اخمی، سامان آشنای صدای با

 . است محبت عمق هاگونهسامان زدنحرف گونهاین دانستنمی که غوغا، خب اما

 . دوید حیاط از بیرون به و دکر آب از پر را پالستیکی لیوانی فورا، لیال

 ... لِفتـ قدرچه -

 غاغو جلوی بود توانسته جیگول اصغر از مشاوره به که را مدتی. برد ماتش لیال سر پشت غوغا دیدن با

 . هوا بود رفته و شد دود ها مشاوره تمام اما؛ آید چشم به کمی تا کند رفتار آدم عین

 . دیگر سال صد چه و حال چه؛ فهمیدمی را هبیچار سامان شخصیت غوغا روز یک باالخره

 ؟! جاییداین شما، جاوید آبجی اِه -

 . جاوید دنبال اومده؛ آره -

 . دوخت غوغا به را نگاهش، لیال جواب به توجه بدون
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 . ندارد را ایاضافه فکر و تنش هیچ یحوصله دگر اصال کردمی اعتراف باید. زد پلکی غوغا

 : گفت حوصلهبی، پرسید یحال نه و کرد سالمی نه

 . پیشش ببرم؛ ببینم رو جاوید خواممی -

 را دهانش آب خواست و کشید اشظهری سر گرمای و کار از سرخ یچهره به دستی و خورد تکانی سامان

 . برد بودنشتشنه به پی، گلویش بودنخشک با که دهد قورت

 . کشید سر نفس یک و گرفت منتظر لیالی دست از را لیوان

 . شود ترغلیظ اخمش غوغا شد باعث که کرد پاک هابچه همانند دستش پشت با را دهانش دور

 به مغزش در، غوغا حرف از تجزیه به لحظه یه. بود داده جوالن جانش و روح به جان انگار آب خوردن با

 .پیاده پای با هم آن؛ بردمی برادرش پیش را دخترک باید. آورد روی فکرکردن

 هم آن، دهد هدر تاکسی برای را ماهش چند اندازپس که شدنمی، خب اما؛ بود کالس از دور به چند هر

 . هایینیاز چه و دارد هایشپول برای هاییبرنامه چه که ماندمی یادش باید. غرور و کالس خاطربه

 . خشیدبب خودتون بزرگیِ به واسه دیگه. بشین اذیت ممکنه؛ دوره راهش کمیه، فقط بریم باشه -

 : گفت و داد تکان سری غوغا

 . دارم عجله من بریم فقط؛ نیست مهم -

 : گفت خسته ایچهره و لبخند با و کرد لیال به رو

 . خداحافظ. باشی محکم جوریهمین همیشه کن سعی، جان لیال دیدنت از شدم خوشحال -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر قاسمى پريا | نجس تحفه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 148 

 . داد تکان وغاغ برای و آورد باال را دستش غوغا خداحافظی تبع به و نگفت چیزی لیال

 و لبخند با که زیبا و جوان دختری صدای. شدمی پایین و باال عجیب جمله یک حال کوچکش ذهن در

 .«باشی محکم جوریهمین همیشه کن سعی:» گفت او به مهربانش نگاه

*** 

 . باالخره رسیدیم -

 را طوالنی راهی، ولیپ نداشتن بهای به و جاویدش دیدن برای. بود عرق از غرق دخترک هایلباس تمام

 . بود آورده درد به را سرش اشمسخره و چرت هایحرف که سامانی با هم آن؛ بود آمده پیاده

 . رسید گوش به کودکی دلخراش و بلند فریاد صدای که بگوید چیزی خواست و کشید نفسی

 تشکیل وتخل شهرک یک در را عظیم یخانه یک حریم که دری؛ دوخت بزرگ درب به فورا را نگاهش

 . دادمی

 هشت بچه یک مناسب مکان این آیا اما؛ زد دید را فرسوده هایماشین شدمی کوتاه دیوارهای گوشه از

 ؟بود که آن از رسید گوش به گیرنفس بغضی همراه که کودکانه فریاد صدای آن اصال؟ بود ساله

 ؟ میده انجام کاری چه جااین جاوید؟! بود چی صدا این -

 تمام کارش بگذارد پا داخل به و کند شقیکله دخترک موقع یک اگر؛ پرید رنگش لحظه یک سامان

 . جدا یقینا اشکله از پوست و شودمی

 : گفت و آورد لب به مصنوعی لبخند
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 . بیارم رو جاوید تواسه من تا جااین واستا تو، هیچی؟ ها..هـ -

 . میام باهات منم -

 : بگوید و کند اخمی شد باعث و شنید اما؛ بشنود را اسخپ این خواستنمی دلش اصال سامان

 . بمون جاهمین گفتم؛ نیست تو جای جااون، نه -

 : گفت و فشرد هم روی را لبانش غوغا

 . بیار سریع؛ باشه -

 و زجر با باراین اما، قبلی کودک همان فریاد صدای که برود در سمت به فورا و بردارد قدم خواست سامان

 .رسید گوش به شتریبی عمق

 : گفت فورا و دوخت غوغا به را نگاهش استرس با سامان

 . بیام سریع من تا نری جایی -

 به حواسش دُنگشش اما غوغا. رفت داخل به فورا، دهد سر مخالفتی که غوغا به دادناجازه بدون

 .کردمی التماس بغض و عجز با که بود کودکانه هایفریاد

 چه. گذاشت جلو قدم یک. گزید حرص با را لبانش و چسباند مانتویش به را شاکردهعرق دستان کف

 هب فریاد صدای آنکه خاطربه؛ بود شده گرم کمی دلش چند هر. بداند را کودک فریاد آن علت اگر شدمی

 .شد نمایان جلویش دست به جاوید سامانِ که کرد طی را بلند قدم دو. نبود شبیه جاویدش

 . زدندمی نفسنفس دو هر خاطرهمین به؛ انددویده را سیرم تمام بود مشخص
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 و سیاه اشچهره حاال سفیدش جاوید. کرد شک چشمانش به لحظه یک؛ انداخت جاوید به که را نگاهش

 . کند باور توانستنمی وجههیج به را جاوید نامرتب و کثیف هایلباس؛ بود چرب

 . آورد پناه کوچکش برادر آغوش به مصنوعی دلبخن با و دوخت جاوید به را نگاهش نامطمئن

 . آورد پناه کسش همه آغوش به، نه که برادر

 ؟ جونم آبجی خوبی. بود شده تنگ برات دلم خیلی، معصومه آبجی -

 نه، است جاوید یمعصومه او بود رفته یادش انگار. بود جاوید گفتنمعصومه تنگ قدرچه دلش که وای

 ارک و خستگی اوج در و کندمی صدایش آبجی؛ شودمی دلتنگش که دارد مَرد یک او. کار و کسبی غوغای

 .کندمی دلتنگی ابراز بلکه؛ نالدنمی، اشکودکی سن در

 فشرد خودش به را جاوید محکم

 . نگذره ازم خدا. نبینم طوریاین رو تو و بمیرم الهی. خواهر کس همه من بشم قربونت -

 کندمی بدبختی هاهبیچار مانند و کندنمی کودکی جانش عزیز و دردانه اینکه از؛ بود آتش دلش معصومه

 . کودکی نه

 :کرد جدا خواهرش آغوش از را خودش و کرد ریزی اخم جاوید

 تو کنیممی همکاری داریم؟ مگه بده؛ کنممی کار منم کننمی کار همه؟ میگی چیه اینا، آبجی اِه -

 . خو زندگیمون
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 و زد رویش به لبخندی. بود کرده النه مردش بزرگی همه این از چشمانش سبزی پشت در اشک قطره

 . کرد نوازش را کثیفش یچهره

 ؟ بگردم دورت نیستی اذیت؟ جاویدم خوبه حالت -

 . محال، بزند لب هایشتنش و نگرانی از ایذره جاوید بود محال

 . خوبه چی همه باشه راحت خیالت؛ آبجی نه -

 ! نه کندنمی عام و خاص گناهکار را آدم که کوچک دروغ یک

 سالههشت مرد یک. کند زندگی مرد یک عین بتواند تا دهدمی جان و لرزدمی؛ است خوب کجایش آخر

 ؟ نه؛ است جوانمردی از جالبی تشبیه

 : گفت ارام و کرد نگاهش مطمئننا غوغا

 . جاویدم خوبی که خوبه -

 وای؛ بدهد جاویدش به حامی یک عنوان به تا ندارد قران یک حتی اینکه؛ آمد بدش خودش از لحظه یک

 !است بدی حس چه شرمساری و فقر که

 . بویید حس با و عمیق و کشید آغوش به را جاویدش دوباره

 که آدمی دو میان عمیق و بزرگ حس یک؛ ندارد وجود مطمئنا خاکی یکره در آغوش این از ترخواهرانه

 . است کرده آواره را هاآن طور بد روزگار

 :کرد نجوا برادرش آغوش در گونههمان
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 مردونگی بقیه ناموس و ناموسش برای باید مرد، جاویدم. نیست درآوردن پول و کارکردن به مردبودن -

 هم جاویدم اگه نباشه دنیا خواممی که دونیمی. بمون مرد طورهمین تو؛ نبودم من روزی یه اگه. کنه

 . دارم دوست خیلی که باش دنیام اظبمو؛ منی دنیا همه تو، نباشه

 بیشتر تو! منی کس همه تو معصومه آجی ولی؛ نکن نگران رو خودت تو، باشه راحت خیالت آبجی -

 . ها بشه چیزیش کسهمه اگه ترسممی؛ باش خودت مراقب

 تفگمی سخن گونهوصیت معصومه اما؛ کردندمی صحبت قدیمشان هایگونهنصحیت روال به باهام دو هر

 .کردمی داغش جاوید هایحرف و

؛ بود عجیب هامحبت این برایش. بود شده خیره برادری و خواهر محبت و عشق به متحیر و مات سامان

. بست نقش کمرش بر پاره چرب کمربند طعم محبت از لحظه یک. زدنمی هم پلک حتی که چنانآن

 به که بود زمانی واقعی محبت ایدش. تلخش کودکی اوج در هم آن شدنشساقی؛ بود قشنگی محبت

 را هاآدم رسم و راه، بود که چه هر خالصه. کاال یک مثل، حیوان یک مثل؛ بود شده فروخته آقا عباس

 دلش. کرد رشد کار کودک اسم به ترحمی با و کردمی زندگی فقر اسم به زاریلجن در؛ شناختنمی

 من هب لبخندی و کنید نوازشم کمی. بکشید آغوش به هم را سالههفده منِ بگوید و کند گریه خواستمی

 و نگراندل خواهر یک داشتن. کندمی حسادت جاوید به شدید کردمی اعتراف باید. دروغ به حتی؛ بزنید

 .نبود چیزی کم، کنندهحمایت

 . رفت و کشید پر هم جاوید نفس به اعتماد و غرور تمام، کرد رفتن عزم که غوغا

 اشقبلی جای در را پسرک، برگشت وقتی. شد قدمهم غوغا با راه از نیمی تا اشگیشیفت رسم به سامان

 .دید بغض با
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 . دیگه داخل برو دِ؟! هاکارت سر نرفتی چرا په، توله هی -

، بود شده پنهان اشک از ایهاله پشت پسرک چشمان در که ترسی. دوخت سامان به را چشمانش جاوید

 :لرزاند را دلش و دست سامان کودکی رسم به، زد جاوید که حرفی با اما؛ کرد شوکه را سامان

 سامان. کننمی رفتار حیوون یه مثل هابچه با اونا؛ کثیفن خیلی اونا. ترسممی من.... منـ... سـامان -

 دونیمی تو. کشهمی درد داره ولی؛ سالشهشیش مجتبی؟ شنیدی رو صداش. کشهمی درد داره مجتبی

. شمب مجتبی خوامنمی من سامان؟ بکشه درد بیشتر مجتبی تا کننمی تشویق و خندنمی مردها اون چرا

 !ترسممی من.. سامان. کنم گریه و بزنم داد خوامنمی. بمیرم خوامنمی من. اممعصومه آبجی مرد من

 ای ،اویدج آری که:» بنالد برایش گونهچه بود بهتر بگوییم بود بهتر، بگوید کودک به چه بود مانده سامان

 جمع دورم به هاییصفتسگ روز یک، امکرده زندگی گونهمجتبی روز یک هم من؛ نوابی پسرک

 ایرت زیر به را دستانم آقا عباس که حالی در؛ دادندمی تکان سرم باالی را هایشانپول خنده با و شدندمی

 جیب به آهم و اشک از هاییلپو و ببندد شرط من مقاومت برحسب تا گذاشتمی بارپیکان سفت و داغ

 .«بزند

 از را حیوان مقام، بیچارگی و فقر اوج در که کودکانی؛ فهمدمی را هامجتبی و سامان درد کسی چه که آخ

 هاییپول هاآن فریاد و زجر از تا حیوان مشت یک یوسیله؛ اندشده وسیله که چرا. دانندمی ترباال خود

 کودک یک مقاومت سر بر اگر خصوص به؛ است ـناه گـ بندیشرط. نندبز جیب به حرام پول اسم به را

 !ـناه گـ آن حال به وای که. باشد نوابی

*** 



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر قاسمى پريا | نجس تحفه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 154 

 نام سیاوش ترسناک مرد آن تهدید و نگاه یطعمه ترسیدمی. کند نگاه آینه در خودش به ترسیدمی

 دخترک لبان ترس از سفیدی کسی چه. خشک خشکِ دهانش آب و بود کرده عرق دستانش کف. بشود

 شومیز آن زیر را غوغا قلب محکم بومبوم صدای کسی چه؟ فهمیدمی رنگزرشکی ماتیک آن زیر را

 همین آری. فهمیدشنمی، کردنمی درکش کسهیچ؛ بود همین حقیقت! کسهیچ؟ شنیدمی سفیدرنگ

 طرف از و سوختمی برایش دلش طرفی از که رعنا چه. خود و بودند خود فکر به فقط ایگونه به همه؛ بود

 شنگق چه و بودند خود منفعت فکر به فقط فقط که نکیسا و شعله چه یا و بود حرصی دستش از دیگری

 .جان و بدهد جان بود حاضر برادرش یآینده پول برای که ترسیده دخترکی بودنطعمه بود

 ! شده دیر وای؟ کجان هالنز پس نکیسا -

 . بکشد ترجلو را ساتنش روسری شد باعث که کرد خارج هپروت از را غوغا، شعله صدای

 : گفت و کرد نگاه ساعتش به حرصی نکیسا

 . کرده گیر هفته اول ترافیک تو حتما؛ بیاره بود قرار طوفان! لعنتی -

 بزند زار خودش حال به بتواند تا نرسد هرگز نام طوفان مرد آن خواستمی دلش قدرچه دخترک که وای

 دلش لحظه همان که آمد در صدا به افاف زنگ، بود شده گیرشگریبان که شومی بخت زا اما؛ زار و

 .بمیرد خواستمی

 قد شلوارلی به را دستانش کف غوغا. شد طوفان ورود منتظر خوشحال و گذاشت باز را واحد درب شعله

 گاهن دخترک دبختیب و مظلومیت به و بود داده لم مبل روی رعنا. بلعید را عمیقی نفس و کشید نودش

 سیاوش دستان در که را چیزی فقط او؛ شعله خواهرش نه و بود مهم دخترک نه برایش اما نکیسا. کردمی

 .نفر هزار چندین جان قیمت به حتی، خواستمی داشت وجود
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 یرونب خالف کار از و بگیرد را نکیسا دست سیاوش ماموریت پایان از بعد اینکه، داشت پوچی تفکر شعله

 . شوند دور لعنتی شهر این از و شدبک

 واقعا مردانه لجند عطر. گرفت بر در را جا همه لجند عطر؛ طوفان ورود با و خورد در به ایتقه

 .بگیرد آرام کمی شد باعث که بود غوغا برای خوبی یکنندهتسکین

 . گرفت شعله سمت به و آورد در را طوسی هایلنز یجعبه و داد جمع به کوتاهی سالم طوفان

 . نیفته که بذار دقیق؛ کنه عفونت چشمش ممکنه، باش مراقب -

 . رفت غوغا سمت به و داد تکان سری شعله

 : گفت خنده با و زد طوفان کمر به دستی نکیسا

 . داداش درسته کارت -

 نای آشنای یچهره دلیل حاال. کرد تالقی دخترک نگاه سبزی به نگاهش که بزند حرفی خواست طوفان

 .بود اتفاقی آغوش دخترک همان این. فهمید را ترکدخ

 .شد غرق، زدمی موج درونشان حیرت از هاییرگه که چشمانی سیاهی در غوغا و ایستاد زمان لحظه یک

 گذشتمی دخترک ساده و جذاب یچهره و مظلوم نگاه آن از باید طورچه آخر. زدمی بدجور طوفان نبض

 دختر یک جان برای حال و بود گرفته را هاییجان او آخر؛ بود جیبع. شود گرگ مشت یک یطعمه تا

 زیر را رنگشطوسی چهارخانه بلوز که مردی آن که دانستمی غوغا کاش ای! دهدمی جان دارد گونهاین

 خواهدنمی دلش که است کسی تنها، جذابش مشکی چشمان آن با، گذاشته رنگ مشکی ایپارچه شلوار

 . لرزانده اول بار برای را نفر یک دل سبزش نگاه آن فهمیدمی کاش ای. شود بقیه خوشبختی طعمه
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 :گفت و کرد نکیسا به رو و کشید درهم را هایشاخم. خورد کوتاهی تکان و آمد خودش به، طوفان

 . داداش قربانت -

 :داد نکیسا صدای به را اشتوجه و انداخت غوغا به نگاهی زیرچشمی

 .ها شده دیر دیگه بریم بیاید -

 که هاییپله از آمدنپایین بود سخت برایش قدرچه. افتاد راه به غم از حاکی و سُست هاییقدم با غوغا

 از کمتر که داشت سوزشی هایشچشم در هالنز. رساندمی مقصد به را او ترزود کمشان تعداد دانستمی

 .نبود دلش سوز

 . شود متوقف زمان خواستمی دلش، گرفت جای رنگمشکی یسانتافه در که وقتی

 .نداشت برایش وصفی که حالی در؛ بود شده گم طوفان..! طوفان و گنجیدنمی خودش پوست در نکیسا

 .زدمی موج دلش در عجیبی طاقتیکم و دگرگونی یک، کردنمی اصال را حالش

 پول میلیون بیست گفتن و شعله صدای، شدنمی دور جلویش از ایلحظه هایشخنده و جاوید تصویر

 یا که بود گفته کوچکش ذهن آن در خود با. کردمی دلگرم و امیدوار را او کمی شانآینده برای

 .مرگ یا خوشبختی

 ما ،ثانیه یک واسه شده حتی؛ گوشه به گوشه، چرخونیمی شخونه کل تو رو چشمات خوب، غوغا ببین -

 ؟حله؛ کنیم ثبت رو نقطه به نقطه باید

 :داد را نکیسا جواب آرام صدای با و کشید عمیق نفسی
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 . باشه -

 . کردنمی درکش نکیسا که بود دردی از پر باشه همان کوتاه باشه یک

 خوشش اسمش از. بود غوغا دخترک این اسم پس، بود بسته نقش طوفان ذهن در که ایکلمه؛ غوغا

 .آمدنمی اصال پرکنی دهان اسم چنین معصوم یچهره این به؛ نیامد

*** 

 نام سیاوش مرد بزرگی از که بود ترسی همان این و آمدمی نظر به شاهنشاهی زیادی پهن و بلند در آن

 . انداختمی چنگ دلش در

 مواجه پوشسیاه و قدبلند مرد سه با، ورودشان محض به. شد باز ایثانیه به در، زدند را درب زنگ وقتی

 .ترس و حیرت از حسی؛ بود ادهافت راه به غوغا وجود در ایناشناخته حس. شدند

 :رسید گوشش به بود ترترسناک و تربلند همه از که مردی صدای

 . بگردینشون -

 دو نآ اگر البته؛ شود روبرو امنیتی چنین با کردنمی را فکرش هیچ، بود خورده یکه ورودش بدو از نکیسا

 .گرفتمی فاکتور را حیاط در شدهبسته رنگمشکی شکاری سگ

 اجزای تک به تک در حیرت و ترس. بود کرده شکار را نام غوغا دخترک، اشمشکی چشم دو طوفان

 هتاب از. کرد یخ ضعیفش بدن با نگهبان مرد دست یناشیانه برخورد از لحظه یک. بود مشخص صورتش

 .بود مانده خشک چوب یک عین مرد سه آن
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 . هِری هاشما، دخترِ فقط گفت رئیس -

 یچهره به، نگاهش تیررس اما طوفان. رفت در سمت به دو حالت به بلکه، نه که قدم یک نکیسا

 دلش اما؛ نبود خودش دست. بود ایستاده محکم جایش در. بود شده میخکوب دخترک یترسیده

 را او، چسبید اشسینه به که محکمی دست. بخورد تکان ترسیده غوغای کنار از خواستنمی

 .شد دور لعنتی یخانه آن از باراج به. راند عقب به تلوتلوخوران

 و بررسی را افرادش و عمارت آن موی به مو تا کرد روشن را تاپلپ، نکیسا کنار در سوارشدنش محض به

 .کند ثبت

 رینتواضح دستانش شکستن حس اما؛ بود سخت باورش. کرد اسیر را دستانش کتف، شکل کچل مرد آن

 صدای که بود بسته وحشی سگ دو عمارت جلوی طرف دو در. رفتمی شمار به عمرش حس

 که دانستمی خوب اما؛ فهمیدنمی را امنیت همه این دلیل. کردمی کر هم را فلک گوش کردنشانپارس

 .است خطش آخر یقینا پس، نباشد راهش اول اگر جااین

 . داد هل یاقهوه چرمی مبل سمت به و کرد همراه خودش با کشانکشان را غوغا و کرد باز را چوبی درب

 . آوردم رو دخترِ دستورتون طبق رئیس -

 صاحبش دانستمی که سری؛ کردمی نگاه تلویزیون او به پشت که بود شده سری میخِ غوغا چشمان

، بچرخاند خانه جای به جای را چشمانش باید که بود رفته یادش انگار. است نام سیاوش قدبلند مرد همان

 .بکند احبشص و چرمی مبل آن میخ آنکه نه

 . رسید دخترک مشام به، بود داده اشمردانه سرد عطر با سخت رقابتی که سیگار دود بوی
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 . بری تونیمی تو، جمشید خب -

 . آقا اجازه با -

 که بود شده ثبت روانش و روح بر چنان هایشتهدید که همانی؛ بود خودش شناخت را صدایش

 .بود االتمح جزء برایش ترسناک صدای آن کردنفراموش

 چوبی یپلهراه به را سرش -بود شده خطاب جمشید که -ترسناک مرد همان رفتن هایقدم پای صدای با

 . بود غیرعادی و مرفه نظرش به زیادی خانه این؛ چرخاند عمارت باالی بلند و

 رو و شد بلند جایش از سیاوش. دوخت سیاوش به و چرخاند فورا را سرش، شد بلند که چرمی مبل صدای

 رد هم آن، قاتل یک با او. کرد کپ لحظه یک، دید را سیاوش وحشی مشکی نگاه تا غوغا. کرد دخترک به

 عمق متوجه، ایستاده جلویش هایشترس تمام دلیل که حاال انگار. بود تنها خلوت و بزرگ عمارت یک

 .است شده شدنشقربانی

 ارسیگ از عمیق پک و رساند لبش به را رسیگا راست دست با و گذاشت جیبش در را چپش دست سیاوش

 دخترک طرف به ژست همان با و فرستاد هوا به ماهرانه را سیگار دود. گرفت بیهایک کوهیبا کمیاب

 .شد رهسپار

 ولی؛ ندگیهز کلِ به تعبیر، اتفاق همین که کنیممی فکر که میفته زندگیمون تو هاییاتفاق یه وقتا گاهی -

 . زندگیه تغییر هااتفاق این..! نه

 داده رخ که تغییری یا دهد رخ خواهدمی اشزندگی در که تغییری از؛ گفتمی چه برایش داشت سیاوش

 .دادنمی جوالن مغزش در سیاوش حرف از تعبیری بود که چه هر. است
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 . کشید لباسش به را اشکردهعرق دستان کف و داد قورت محکم را دهانش آب

 : گفت و کرد ایخندهتک و دایستا اشقدمی دو سیاوش

 ؟ من از یا دیدیمی نباید که چیزی از؟.. چیه از ترست این حاال -

 : داد پاسخ و دوخت سیاوش وحشی سیاه به را چشمانش و ریخت صدایش در را شجاعتش تمام

  .میاد نظر به مصنوعی کمیه تجمالت همه این؛ کافیه تاشاره یه کشتنم واسه؟ خوایمی من از چی -

 دخترک شجاع مصنوعی یچهره در گرمش هاینفس هرم که چنانآن؛ شد نزدیکش و زد پوزخندی

 .نه، انداختنمی عقب زمانه از را او که شجاع مثال به دختر این با بازی کمی. شد پخش

 زنگ یک مثل آمدنش از قبل شعله هایحرف، ماند مات دخترک. کرد حلقه غوغا کمر دور به را دستش

 یک به را دخترک، داشت سر در غوغا و سیاوش مالقات از که پوچی تفکر با شعله. آمد صدا به سرش در

 بودنمصنوعی و تمسخر چند هر، نیست چیزی که آغوش یک. کردمی نصیحت سیاوش از ـوسه بـ دو یا

 .بود آشکار شدتبه برایش نام سیاوش فرد حرکات تک به تک

 سجده به مدام دلش در. کوبیدمی محکم اشسینه در و کردمی قراریبی مدام، کودک یک مثل قلبش

 و رس را جاویدش و خودش کمی و بگیرد را میلیون بیست و شود تمام ترزود لعنتی روز این تا بود افتاده

 .دهد سامان

 حبس اشسینه در را نفسش غوغا. رساند متریمیلی به را شانفاصله، شد خم سمتش به کمی سیاوش

 .شود صورتش به سیاوش داغ هاینفس برخورد مانع توانستنمی اما؛ کند خورد بر او به امباد که کرد
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 اطرخ واسه. میره نشونه من سمت شوناشاره انگشت دنیا کل همون، سیاوش بگی و بگردی دنیا کل تو -

 اون فهمممی که فعاله قدراون، هوش و عقل اسم به هست چیزی یه امکله این تو؛ نیست نفوذم و پول

 دیدز من از تا جلو انداختن دوربین یک مثل رو تو خودش از ترپدرسوخته رفیق اون با، پدربی نکیسای

 گس مثل و میدن تکون دُم و منه واسه که چیزی دنبال افتادن پاپتی مشت یک! ببین رو دنیا هه. کنند

 .پرنمی ور اون و ور این

 : زد غوغا به را خالص تیر، زدمی مارکش سیگار به محکمی پک که گونههمان و کرد رها را او

 .بچه کنند کورت ندادم تا بیار در رو لنزا اون -

 به. است خط آخر واقعا دگر، کردمی حس. شد متوقف قلبش ضربان و ایستاد غوغا برای زمان لحظه یک

 آب و دبو شده داغ هایشگوش پشت. بود نکرده درک را سیاوش ذکاوت و هوش همه این عنوان هیچ

 .خشک دهانش

 اب. گرفت سیگار از کامی و کرد اشاره چشمانش به ابرو با و چرخید پا پاشنه روی حرکت یک در سیاوش

 استعداد و هوش خاطربه که لنزهایی؛ آورد در هایشچشم از را هالنز سختی به، لرزان هاییدست

 .بود سنگین بسیار، هاآن درون دوربینی گذاشتن برای مخترعش

 . زدممی حدس؛ سبز اونم، رنگیچشم وما -

 :پراند چا از را دخترک که زد ایقهقهه بارهیک به سیاوش

 ؟! نه مگه، داره خنده واقعا، باشه احمق تونهمی آدم یه قدرچه؛ خدا وای -

 . بود آمده بند زبانش ترس از. کردمی نگاه را او مات غوغا
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 : گفت تحکم با و کرد کوتاهی اخم سیاوش

 ؟نه مگه -

 اینکه بدون، دستپاچگی با غوغا. داشت را او دلخواه جواب حکم، نفر یک برای حرفش آخر قسمت تکرار

 :داد پاسخ، خواهدمی او از را چیزی چه تاییدِ دقیقا سیاوش بداند

 . بله.. بـ -

 : گفت و کرد او به رو و تکاند مخصوصش سیگاری جای در را سیگارش سیاوش

 . بشین بیا -

 توان کردمی حس. گرفت جای مبل روی سست هاییقدم با سیاوش دستوری لحن از اطاعت به غوغا

 چشمان تحکم و جدیت دیدن با، هم وجودش در شجاعت نیمچه همان و ندارد را زبانش چرخاندن

 .رفت هوا به و شد دود سیاوش وحشی

 : گفت اخم با و انداخت پایش آن روی را پایش، سیاوش

 سگتوله دوتا اون همدست که کردنمی شک بهت عمرا بود من جای هرکی؛ جربزه نه و یدار زبون نه -

 ؟ چیزا جوراین و تو؟ نیست دارخنده کمیه؟ چیه جریان، باشی

 . دباش دشمن یک تواندنمی هرگز معصوم سبز چشمان آن با ترسیده دخترک آن که داشت یقین سیاوش

 سیاوش به رو گیجی با. شدنمی دستگیرش چیزی سیاوش هایرفح از واقعا؛ بگوید چه بود مانده غوغا

 : گفت
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 . فهممنمی هم چیزا جوراین از رو منظورتون، نیستم کسی همدست من -

 : گفت و زد لبخند مرموز سیاوش

 . باشی من با رو امشب یعنی... بود قرار چون؛ جااین اومدی این خاطربه اینکه مثال خب -

 دنشسرخ مانع توانستنمی اما؛ کرد کوتاه را هایشنفس، بود همراه تمسخر با هک سیاوش غلیظ «یعنی»

 . شود سیاوش پرشیطنت نگاه و حرف از اشچهره

 : گفت افکنده سری و لکنت با

 . دونمنمی چیزی من.. مـ -

 :کرد کوتاهی خنده سیاوش

 ؟ العقلیاقصن واقعا یا و بلدی رو جمله یه همین فقط ببینم. فضایی تو کال که تو -

 به سیاوش سنگین هایسوال که بگوید چیزی خواست. نشست دلش به بدی حس سیاوش تحقیر از

 . کرد گنگ را او نحوی

 ؟کردی قبول چرا؟ هوم، باشی کاره این خورهنمی بهت؟ کردن راضیت طورچه؟ جااین اومدی چرا -

 :داد ادامه و کرد ریزی یخنده

 ؟ ییجااین دونهمی رعنا راستی -

 . نداشت وجود مغزش در گفتن برای حرفی واقعا؛ خورد تکان مبل در کمی
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 : گفت و زد گره هم به را دستانش سیاوش

 ؟ دادن بهت قدرچه -

 : داد پاسخ و انداخت پایین را سرش

 . میلیون بیست -

 . انداخت باال را ابروانش تای یک سیاوش

 ؟! هوم بکنی مواسه کاری یه باید ولی؛ یدمم میلیون پنجاه بهت من... میلیون بیست، عجب -

 ؟کاری چه -

 ؟درسته، باشی خوبی امانتدار میاد بهت -

 . داد تکان تاکید نشانه به را سرش آرام

 . داری نگه رو چیزی یک برام باید، قطر برم قراره فردا -

 ؟! من چرا آخه، برتونه و دور آدم همه این ش.. راستـ خب-

 ؟ترسیدی -

 :زد زل وحشی سیاه چشمان به و کرد دبلن را سرش

 .آره -

 . کمی فقط البته، بود کرده سبک را کمرش کمی، کوتاه اعتراف این



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر قاسمى پريا | نجس تحفه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 165 

 . میلیون شصت -

 حکم نداشت هم پاپاسی یک که اویی برای میلیون شصت واقعا، داد فشار دستانش کف را هایشناخن

 تشص. بود راحتی بسیار و توجه قابل بلغم امانتداری یک برای میلیون شصت. داشت را پول هامیلیارد

 واستخنمی. است بهتر میلیون بیست از مطمئنا؛ دوتایشان برای نقلی خانه یک و جاویدش برای میلیون

 پای..! خب اما؛ است کلک و دوز آخر وحشی چشمان آن که داشت یقین او، شود مذاکره وارد سیاوش با

 .بود میان در میلیون شصت

 . قبوله -

 هک باشد ساده قدرآن روبرویش دخترک کردنمی را فکرش هیچ؛ زد ایپیروزمندانه لبخند نیمچه سیاوش

 نآ در دانستنمی که بود شده پولی محتاج فقط او، نبود غوغا سادگی حقیقت اما؛ نکند شک چیزی به

 .آورد دستشبه طورچه شرایط آن با و سن

 . بیا دنبالم حاال. خوب دختر آفرین -

 کی. کردمی نگاه سیاوش هایقدم به مطمئننا. برداشت گام هاپله سمت به و شد بلند جایش زا سیاوش

 شکسته طورآن پسرکش بود گذاشته گونهچه که آخ؛ افتاد جاویدش کثیف یچهره و لباس یاد لحظه

 . شود

 سیاوش مراهه، داشتبرمی عمارت قیمتگران پارکت روی که نامطمئنی هایقدم با و شد بلند جایش از

 نگه باز شخصی هر برای را نفس راه عمارت ارتفاعکم و پهن هایپله! تلخی همراهی چه یقینا و شد

 .داردمی
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 زا ترمطمئننا غوغا. شود وارد غوغا تا ایستاد عقب و کرد باز را درب کلید با، رسید اتاقی در به سیاوش

 ینفس. شدمی پایین و باال سرش در مدام ونمیلی شصت یکلمه. کردمی نگاه جدی سیاوش به وقتی هر

 همکاری داریم؟ مگه بده، کنممی کار منم کننمی کار همه؟ میگی چیه اینا، آبجی اِه. »کشید عمیق

 .«خو زندگیمون تو کنیممی

 این در او؛ کند کار جاویدش نباید دگر، گذاشتمی نباید. شد روانه مغزش به لحظه یک جاوید حرف

 . سالههشت بچه یک به برسد چه؛ است زیادی هم خودش او. خواهدنمی مکاره لعنتی زندگی

 را درب و شد وارد سیاوش بندشپشت و شد اتاق وارد. مطمئن دلش اما؛ بود لرزان گرچه هایشقدم

 . بست

 اصال او. کردمی نگاه را سیاوش متعجب و چرخید عقب به ترسیده، سیاوش توسط در شدنقفل صدای با

 .آمدنمی خوشش سیاوش وحشی و مرموز یهرهچ آن از

 : گفت بود شده خارج عالم وصف از حالش که حالی در

 ؟ کنیدمی قفل رو در چرا.. چـ -

 . امنیت خاطر واسه -

 نگاه را مغرور سیاوش مردد، بود خوردنتکان حال در بدنش ییاخته به یاخته در ترس که حالی در

 دستانش کف، کمد در به رمز زدن از بعد و رفت چوبی کمدی سمت هب محکم هایقدم با سیاوش. کردمی

 دایص با آهنین در، گاوصندوق توسط دستانش کامل ردیابی از بعد. زد باارزشش و جدید گاوصندوق به را

 .شد باز تیکی
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 دلش به اصال رنگسیاه تخت و سیاه مبل. شد اتاق عجیب دکوراسیون پرت حواسش لحظه یک غوغا

 . ندارد مشکی رنگ با خوبی یرابطه وجههیچ به که گفت طورآن باید؛ نشستنمی

 ؟ بود چی اسمت راستی -

 :داد بود رفته فرو گاوصندق درون سرش که سیاوشی به را حواسش و کشید دست اتاق به کردننگاه از

 . غوغا -

 :فشرد دستانش در را ابریشمی یکیسه و چرخید سیاوش

 . نمیاد بهت ولی؛ پرکنیه دهن اسم.. غوغا -

 . غوغا و پرهیاهو نه، گرفت نام معصومه و شد زائیده معصوم او، نبود غوغا او چون؛ آمدنمی بهش

 . کوچولو دختر میای من با هم تو، قطر میرم من صبح پنج ساعت رأس فردا -

 حس. تشبیهی نه و داشت توصیفی نه حالش؛ زنده اما هوشبی آدم یک، نه که مات، شد مات غوغا

 از خطرش بوی که تلخ بازی یک؛ دهدمی بازی را او دارد و گرفته تمسخر به را او سیاوش کردمی

 . رسدمی رهگذری هر مشام به دور هافرسنگ

 : گفت متحیر و مات، سیاوش به خیره و زد لبخندی نیمچه حسبی، آمد کش هایشلب

 ؟ آره؟ کنیدمی شوخی.. شـ دارید؟ چی.. چـ -

 !نه -
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 یشروبرو ترسناک مرد یچهره به بیشتری دقت با. کرد متالشی را قلبش، سیاوش پرصالبت و محکم نه

 . ریخت فرو دلش مرد یچهره اطمینان و جدیت دیدن با. شد خیره

 دوران به تازه دختربچه یه دستبه اونم، امانتداری یک برای کمیه پول میلیون شصت کنیمی فکر -

 ؟ رسیده

 . زبانش نه و کردمی اشرییا مغزش نه؛ نگفت هیچ

 : گفت تحکم با و رساند او به را خودش، بلند گام دو با سیاوش

 . کن باز رو دهنت -

 ؟ چی -

 . کن باز رو دهنت گفتم -

 ؟ چی برا آخه.. آخـ -

 نای و کنیمی باز رو دهنت خوش زبون با حاال، داری نگه رو امانتیم خواممی؟ نبودی خوبی امانتدار مگه -

 ؟ فهمیدی، میدی قورت رو اساالم

 سفیدرنگ و کوچک هایالماس مدیون را درخشش که دستانی؛ خورد سر سیاوش دستان به فورا نگاهش

 حیرت و تعجب فرط از چشمانش. خریدمی جان به را پول هامیلیارد از بیش که هاییالماس. بود درونش

 :تگف موقعی هر از ترمتعجب. شدمی زده مثال نعلبکی یک به

 ؟!الماس -
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 : گفت و داد فشار هم روی را لبانش سیاوش

 . بده قورت رو اینا سریع؟ بچه الف یه به بدم دارم مفت پول من کردی فکر! باقلوا، نه -

 ختت به تلوتلوخوران. پول هامیلیارد قیمت به حتی، باشد قربانی یک خواستنمی او. رفت عقب ناباور

 انتج قیمت به اگر خصوصبه؛ است تلخ شدنبازیچه که الحق. ریستنگ سیاوش به متحیر و کرد برخورد

 . باشد

 و گذاشت دخترک صورت بر را اشمردانه و پرقدرت هایدست و رساند او به را خودش فورا سیاوش

 یک سِرشدن عاقبت. دادمی فشار هم روی به را دهانش محکم غوغا اما؛ کند باز را دهانش تا داد فشاری

 . کند باز را دهانش نتوانست هم آبدار یکشیده آن با سیاوش دست به صورتش طرف

 !رو المصبت دهن اون کن باز، تو به لعنت اه -

 منفی معنای به را سرش، نشسته دل به بغضی و بسته دهان با، بود آمده فرود تخت روی که حالی در

 : گفت و زد هایشمو میان در چنگی و کشید پوفی سیاوش. داد تکان

 چی اسمش راستی؟ نه، بده قورت رو اینا بهتر کوچولوت داداش اون کنممی فکر. شد عوض میممتص -

 ؟ آره دیگه آقاست عباس پیش، جاوید هاآ؟ بود

؛ مردش، دگر گفتمی را جاوید. شد خشک دهانش آب و گرفت اوج قلبش ضربان، جاوید اسم شنیدن با

 !جاویدش آخ. برادرش و پسرک

 :زد لب نیلرزا نسبتا صدای با

 .نیست من واسه جایی دنیا این کنم فکر نذار؛ نکن باهام رو کار این کنممی خواهش -
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 رویش جلوی را دستانش. نکرد پشیمانش اما؛ لرزاند را سیاوش دل کمی غوغا حرف آخر یتکه شاید

 : گفت آرام و زد زل دخترک امیدنا چشمان به و کشید

 . بخور -

 روزگار قربانی دخترکی، تاریکی ظلمات این در جااین و است احساسات امتم یدهندهپایان کلمه یک

 . است زندگی آخر جااین. شودمی

 جاویدش یخنده صدای، گرفت دستبه را هاالماس زیبای و شفاف کوچک هایتکه لرزانش هایدست با

 به و کوه یک سختی به ؛تلخ و سخت، داد قورت سختی به را هاالماس. شد بازتاب گوشش به هافرسنگ از

 .عذاب یک تلخی

 با و پرید جا از سیاوش. داد تکان را خانه چیزی آمیزوهم صدای که بود نرفته پایین گلویش از کامل هنوز

 هوای و حال، در به پی در پی هایمشت و شدمی پایین و باال محکم در یدسته. زد دید را اتاق حیرت

 .گشود را درب و شد روانه در سمت به و آمد خودش به اوشسی سرانجام. بود کرده عوض را اتاق

 :بود برداشته را عمارت تمام جمشید زدننفسنفس صدای

 . کردن حمله بهمون، برید جااین از باید سریع آقا -

 دیندز که الحق، بیایند سراغش به زودی این به کردنمی فکر اما؛ داشت را انتظارش، لرزید سیاوش پشت

 .خواستمی جرأت و دل شاخ دو مسعود یرخاکیز هایالماس

 . دیگه برو دِ، میرم جااین از خودم بگیر رو جلوشون برو تو باشه، باشه -
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 محبور را دخترک هرگز، آیدمی سراغش به هایشالماس گرفتن برای مسعود زودی این به دانستمی اگر

 آه شاید که راستی به. شد یزانر اشپیشانی از پشیمانی و ترس عرق. کردنمی هاآن خوردن به

 . است شده گیرشگریبان دخترکمان

 . بریم جااین از باید؛ سریع یاهلل، شو بلند -

 لمث غوغا. کشاند اتاق از بیرون به خود دنبال به و گرفت را دستش مچ و رفت سمتش به دو با سیاوش

 .شد کشیده سیاوش دنبال به بازیشبخیمه عروسک یک

 غوغا قلب. رسید هردونفرشان گوش به مستقیم تیراندازی صدای، رسیدند که باال یطبقه راهروی به

 غرورم و ترسیده یچهره از غافل تواننمی هرچند؛ کوبیدمی اشسینه بر تاببی، قراربی گنجشکی مانند

 . شد سیاوش

 : نالید لب زیر و دکشی هایشمو در دستی آشفته. جهید آن داخل به فورا و کرد باز را اتاقی درب سیاوش

 !نباید، دادممی خوردش به نباید -

 به را کلیددسته سیاوش. بود ایستاده درمانده، سیاوش یآشفته و ترسیده یچهره و صدا از متعجب غوغا

 زمزمه آرام. شد مواجه آهنین در یک با غوغا، حیرت کمال در. کرد باز را کمددیواری درب و گرفت دست

 : کرد

 . خدا کجاست هدیگ جااین -
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 هدید را هایینور چنین قبال او. کرد شکار را سیاوش کتف روی قرمز نور، تیزش و سبز چشمان لحظه یک

 دارپرطرف یوسیله یک و داشت وجود جاکلیدی شکل به اوقات بیشتر که رنگی و مصنوعی لیزرهای. بود

 . رفتمی شمار به پرورشگاه هایبچه برای

 در طرفآن در پلهراه یک دیدن با. داد هُل جلو به و گرفت محکم را زوانشبا و آمد سمتش به سیاوش

 مغزش از را سخن یرشته سیاوش که بگوید چیزی تا برگشت. است درآورده شاخ که داشت یقین دگر

 . درید

 !یاهلل دِ، کنیم ترک رو جااین باید سریع، موقوف اضافه حرف -

 اهنگ رد سیاوش. ترسناک و قرمز نوری؛ بود شده سیاوش ییقهشق بر شکلاینقطه نور مات غوغا چشمان

 شدنمتالشی و شیشه شکستن و همانا سیاوش سرچرخاندن. چرخاند سر مطمئننا و گرفت را دخترک

 .همانا هم سیاوش مغز

. کردمی نگاه را سیاوش خون در غرق و جانبی جسم باورنا و کشید هیجان و ترس از ایخفه جیغ غوغا

؛ کردمی حفظ بیرون مخاطبان از را او قرارگرفتنش محیط. شد کشیده شکسته یپنجره سمت به نگاهش

 صدای و تیراندازی شدننزدیک صدای با. بکند دادهرخ ماجرای از سطحی درک توانستنمی او ولی

. مدآینم باال نفسش و لرزیدمی عجیب پایش و دست. گذاشت پا آهنین در سمت به ترسیده، پا پرصالبت

 دری باالخره آنکه تا زد دید را اطراف ترسیده. شد مواجه تاریک باغ یک با و آمد پایین را پله سی حدود

 .آمد چشمش به سفیدرنگ و کوچک

. آید جایش سر عقلش و فکر و شود طبیعی هوایش و حال کمی تا زدمی صدا را خدا ذهنش در مدام

 در سمت به سردرگم. کرد پیاده وجودش به را تهوع حالت عمیق حس، سیاوش خون در غرق یچهره
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 که زد در به محکمی لگد عصبی. نشد که نشد باز در زد زور هرچه و کرد چه هر. رفت کوچک و سفید

 : کرد زمزمه لب زیر خوشحال. شد پرتاب پایین به در باالی از کلید جفت یک

 . شکرت خدایا، خدایا -

 با .کرد سست را هایشدست و پراند جا از را او تیراندازی بلند صدای. برداشت را کلید لرزان هاییدست با

 وشسیا پایان که عمارتی؛ رفت بیرون لعنتی عمارت آن از و کرد باز را درب، بود که بدبختی و سختی هر

 .آورد میدان به را غوغا شروع و زد رقم را

 ار چشمانش. بود منطقه آن تسکو و ظلمات، واضح یمسئله تنها و نبود مشخص چیزهیچ تاریکی آن در

 کی. نیامد که نیامد چشمش به ایامیدوارکننده چیزهیچ، چرخاند تاریک و شکلبیابان محیط دور تا دور

. دکر غلبه وجودش به ترس و گرفت اوج نبضش صدای، شد پمپاژ قلبش و مغز به قوا تمام با خون لحظه

 دشای تا دویدمی ترسیده و هدفبی. کرد دویدن به شروع نیرو تمام با و نداست جایز را بودنمنگ دیگر

 محیط آن آهنگ تنها زدننفسنفس و هاپا محکم صدای. شود روانه قلبش به صحرا آن در امید نور یک

 .بود گرفته خورد به را وجودش بندبند استرس. بود

 دور از که رنگنارنجی نور دیدن با. بود خلوت آسفالت یجاده یک دویدنش حاصل، زد برقی چشمانش

 رساند ماشین و نور سمت به را خودش دو با. برگشت او به دوباره جان و امید، ماشین گاز صدای و آمدمی

 . کرد پرت بود شده نزدیکش که ماشینی جلوی به را خودش و

 یک ماشین. گرفتمی را ایشنونده هر جان، ترمز اثر بر الستیک شدنکشیده و ممتد بوق صدای

 . داد نشاط اشچهره به محوی لبخند و شد عادی هایشنفس. یستادا اشقدمی

 ؟ کنیدمی کار چی جااین شب موقع این شما، کجاست حواستون خانم هـی -
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 :کرد نگاه راننده جوان یچهره به و گرفت باال را سرش

 . ببرید جااین از رو من کنممی خواهش -

 : گفت اخم با و انداخت او به دقیق و تیز نگاهی راننده

 . خانم شو سوار -

 ربیشت فرار برای امیدش، شد سوار که راننده. گرفت جای درونش و کرد باز را تمیز پژوی در خوشحالی با

 . داد سر به آسوده و عمیق نفسی ماشین کردنحرکت با. شد

 ؟ کردیدمی کار چی بیابون این تو روسری بدون تنها خانم یک شما شب موقع این -

 و تاریکی این در او، آن از تربد و نیست سرش بر روسری که آمد یادش تازه، جوان مرد حرف این با

 . خراب یجامعه این نسل از پسر یک؛ است شده جوان پسر یک ماشین بر سوار شب سکوت

 !دار نگه گفتم، میشم پیدا دارید نگه -

 ستنی الزم؛ خانم ببینید؟ نه یا دمکر ماشینم سوار رو کی بدونم باید من؟ شیدمی عصبانی چرا خانم -

 . کنممی کمکتون من، بترسید

 . داد تکیه عقب صندلی به راحت خیال با و شد گرم دلش ته جوان پسر منظور بدون و جدی لحن از

 ریعس بهتره داشته بهتون تعرض قصد کسی اگر اما؛ بزنید حرف بهش راجع نخواد دلتون شاید دونممی -

 . یدکن اقدام شکایت برای
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؟ بود داده تشخیص تعرض مورد دختر یک را او شمایلش و شکل از که بود بد قدرآن حالش یعنی؟ تعرض

 !است کرده چه او با که زندگی بر وای

 . ندارم شکایتی -

 . کنیدمی ظلم خودتون به خودتون خدابه. شده ظلم هازن ما حقوق به بگید وقتاون، دیگه همینه -

 : کرد زمزمه لب زیر و زد غمگینی پلک

 . سهله که آدماش، کنهمی ظلم هابیچار بدبخت حقوق به لعنتی زندگیِ این -

 ؟ گفتید چیزی -

 ..! نه -

  .هاستپرونده جوراین کردن جلسه صورت و شکایت راه بهترین نظرم به ولی؛ سخته براتون دونممی -

 : گفت کنندهدلگرم و آرام لحنی با جوان پسر که انداخت او به آینه داخل از ایبدبینانه نگاه غوغا

 . کنم کمکتون خواممی فقط من -

 : گفت اشخسته و رفتهتحلیل صدای با و زد پوزخندی غوغا

 ؟ کنی کمکم خوایمی که هستی کی تو -

 : داد پاسخ باصالبت و جدی و کرد اخمی، بود برخورده او به انگار که جوان پسر

 . جنایی دایره از ستمه طاهری شیرزاد، اول سروان -
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 و تن و کرد رجوع مغزش به سیاوش شدنکشته یصحنه لحظه یک، شد بیرون محیط و شیشه مات غوغا

 قدیرت تصادف به که جوانی مرد این ترسیدمی؛ کرد حلقه شکمش دور به را دستانش آرام. لرزاند را بدنش

 به هایشنفس. کند زندان روانه را او و ببیند را شکمش درون هایالماس، است آمده در آب از پلیس یک

 : گفت دقت با و کرد اخمی نیمچه جوان پلیس. پرید شدت به رنگش و افتاد شماره

 صحرای این داخل شب وقت این حضورتون دلیل بگید من به نیست بهتر؟ خانم اومده پیش مشکلی -

 ؟ چیه تاریک

. کنندمی شک هم طرف نفس به که هاییآن از ؛هستند شکاکی العادهفوق هایآدم هاپلیس که دانستمی

؛ جاویدش خاطربه فقط، دهد نشان عادی را خودش و کند خالی را مغزش کرد سعی، کشید عمیقی نفس

 .شود گیرشنفس و شدید تهوع حالت منکر توانستنمی اما

 . تشنمه من؟ هست همراهتون آب -

 . نبود خوشایند برایش اصال رفتنطفره؛ شد درهم کمی، بود سوالش اصلی پاسخ منتظر که شیرزاد

 .کنید پیداش تونیدمی بشید خم. شده گرم ولی؛ هست شاگرد صندلی زیر -

 . ممنون -

 . جان نوش -

 آب حاوی که خانواده نوشابه بطری یک، داشت قرار رویش جلوی که شاگرد صندلی پشت از و شد خم

 برای. کرد باز را بطری سر آشفته ذهنی و لرزان هاییدست با و کرد پیدا را بود گرمی نسبتا خوردن

 . کشید سر نفس یک را آب از نیمی تهوعش حالت بهبود و استفراغ از جلوگیری
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 . نداد اهمیتی قلبش تپش به و کرد شکمش بر قالب دوباره را دستانش

 چی جااین شب وقت این نگفتید. کنید باخبر امشب یمسئله از رو تونخانواده بهتره نظرم به -

 . کردیدمی

. دبکوب ماشین شیشه به محکم را سمج پلیس سر و بیندازد تف خودش بخت بر خواستمی دلش که آخ

 حد از بیش جوان پلیس این. داشت کار چه دگر را اشنداشته یخانواده؟ زدمی حرف چه از داشت او

 را سوال این صبح خودِ تا، دنگوی را بودنش جااین علت اگر دانستمی. بود شده خردکن اعصاب برایش

 !سمج آدم بر لعنت. کرد خواهد تکرار

 در هادروغ که دروغ بر وای. کندمی شروع را گناهش دروغ یک با امشب. فرستاد بیرون محکم را نفسش

 !دهدمی جای خود

 ... بودن مست همه اما، بود دوستم مهمونی امشب -

 . رساند یاری مغزش به دروغین ماتکل یبقیه و شود صاف لرزانش صدای تا کرد مکث

 ؟ خب -

 . کردم فرار منم، سمتم بیاد خواست یکی بعدش -

 . چیست معنایشان زندمی که هاییحرف این اصال، گویدمی چه دارد نفهمید هم خودش

 : گفت و کرد تر زبان با را لبش، باشد نشده باورش انگار که شیرزاد

 ؟ شد بهتون تعرض قصد شلوغ و طمختل مهمونی یک تو بگید خواید می -
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 را عالم هایفحش تمام دلش در و فشرد هم روی حرص از را لبانش و داد فشار هم به محکم را دستانش

 . کرد جوان پلیس نثار

 . بله -

 . ببرید پناه داره مساعدی حال که کسی به تونستیدمی؟ کردید فرار چرا، نبودند مست که همه -

 . سمتم اومد که بخورم هوا کمی تا باغ تو رفتم -

 . بود شده متعجب، شدمی سوار هم پشت که ایماهرانه و شاخدار هایدروغ چنین از هم خودش

 : پرسید مشکوک جوان پلیس

 .بعدش خب -

 . کردم فرار همین برای؛ بودم ترسیده، بگیرم درستی تصمیم بخوام که نبودم موقعیتی تو -

 داشت را اشخِرخره گفتندروغ و وجدان عذاب حس اما؛ بود تهگف راست را ماجرا قسمت این هرچند

 . جویدمی

 : گفت بود کرده باور کمی انگار که شیرزاد

 ؟ درسته؛ بمونه مخفی مسئله این خوایدمی پس. طوراین که -

 : داد پاسخ فکرکردن بدون فورا

 . یدنگ چیزی کسی به کنممی خواهش، مهخانواده آبروی چیز ترینمهم، بله -
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؟ آبرو کدام؟ خانواده کدام آخر، است کرده بیان را فاحشى دروغ چه که شد متعجب خودش لحظه یک

 !بود شده ماهری دروغگوی چه؛ او بر وای

 : گفت همدردی حس با، کردمی عوض را ماشین یدنده که حالی در و داد تکان سری شیرزاد

 یک خانوما شما برای فقط مختلط هایمهمونی هب رفتن که برسید درکی اون به امیدوارم. فهممتمی -

 . میشه بزرگ معضل

. بود شده سیاوش سرد و نشسته خون به یچهره درگیر ذهنش. نکشید هم نفس حتی، نگفت هیچ

 درون هایالماس به نه و داشت توجهی بود زده زل او به آینه از که شیرزادی به نه که بود درگیر قدرآن

 . شکمش

 : گفت و کرد میزان را صدایش، شد روشن ذهنش در یاجرقه لحظه یک

 ؟ کنیدمی کار جنایی بخش تو شما گفتید -

 ؟ طورچه بله -

 . اومد پیش برام سوال یه آخه -

 . خدمتم در بفرمایید -

 : گفت و داد قورت محکم را دهانش آب

 ؟ سته هم میده نشون خارجی فیلم تو که اونایی مثل خالفکار هایگروه ایران تو -
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 هب توجهی ولی غوغا. کرد آرامی یخنده، بود شده بیان ایبچگانه طرز به که سطحی سوال این از شیرزاد

 . بود جوابش منتظر فقط و نکرد او خنده

 یک؟ شناسیدنمی رو ریگی مگه؛ خودمون ایران تو، دور راه چرا اصال. مثبته جوابتون، معلومه اینکه -

 زرگب هایخالفکار قدراون. بود پیچیده دنیا کل تو کاراش و صداش، بود انایر خالفکار ترینبزرگ زمانی

 منتهی. رسهنمی هم جن عقل به که خطرناکه و عجیب قدراون کاراشون که کسایی؛ زیاده ایران تو

 خب. فیلمه همون حد در شهروندا شما واسه و روشنه و واضح هاپلیس ما واسه فقط مسائل جوراین

 . رسیدیم

 : گفت حواسبی غوغا

 ؟ کجا -

 . دیگه شیراز -

 :پرسید فورا، شیرزاد حرف به توجهبی غوغا

 ؟باشه هم هاییگروهک همچین ممکنه شیراز همین داخل یعنی -

 : گفت و کشاند پایین را لبش پایین یگوشه شیرزاد

 !مونیدمی مات، میشن پیگیری دارن هاستسال که میاد دستم زیر هاییپرونده چه بدونید اگه، اووف -

 ؟ درسته، بینیدمی جنایی فیلم زیاد معلومه

 داخل جنایی مسائل آن از یکی خود عمال او که چرا؛ نیست هاپرونده آن دانستن به نیاز، بود مانده مات

 : گفت آرامی بسیار صدای با و زد پلکی. بود دیده چشم با را هافیلم
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 . آره -

 ؟ مخان برم باید کجا حاال خب، خوبه -

 کلمش یک خودش این و بود بلد خیابان یک اسم فقط شعله یخانه از؛ بروند دقیقا باید کجا دانستنمی

 . کرد دعوت سکوت به را ماشین فضای و گفت را خیابان نام آرام. شدمی محسوب بزرگ

 :گفت فورا و پرید جا از هاگرفتهبرق مثل، رسیدند که خیابان اول

 .کنید پیاده هکوچ سر جا همین رو من -

 . مسئولم قبالتون در من یعنی این، شدید من ماشین سوار وقتی، خانم نمیشه اصال؟ سرکوچه -

 . بفهمن چیزی مخانواده خوامنمی، کنممی خواهش -

 . کنممی صحبت خانواده با خودم اومدم پیش مشکلی اگه، کنممی تونپیاده خونه درب تا -

 محسوب برایش سزاییبه صفت «نفهم زبان. »کرد یافت را جوان یسپل دوم صفت، سمج صفت بر عالوه

 : گفت حرصی صدای با و عصبانیت با. شدمی

 دارید هنگ. محل این تو داریم آبرو ما میگم بهتون؟ کنید مپیاده کوچه سر میگم نیستید متوجه شما آقا -

 . لطفا

 . داشت نگه را ماشین، اشیدستور لحن از تبع به، غوغا صدای تن و لحن از متعجب شیرزاد

 . هست هنوز مردونگی فهموندید بهم که خوشحالم، آقا ممنونم ازتون خیلی -

 : گفت و انداخت باال ابرویی شیرزاد
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 هاجا جوراین؛ کنید مراعات بیشتر هم شما. دادم انجام رو اموظیفه فقط من، خانم کنممی خواهش -

 . نیست متشخص خانم یک مناسب

 سر این بود مطمئن که داد تکان سری، تاریکی آن در جوان پلیس یچهره از ذهنی نقش بدون غوغا

 . شد نخواهد دیده ماشین تاریکی آن در دادنتکان

 . خداحافظ، ممنون بازم -

 . همراهتون به خدا، کنممی خواهش -

 خواستمی دلش؛ برسد جایی به نداشتن دوست اصال. کرد دویدن به شروع و شد پیاده ماشین از فورا

 . انتهابی دویدن یک، نرسد جاهیچ به و بدود و بدود

 او به وحشی سیاوش آن امشب که ذلتی هرچند؛ شدنمی دور چشمانش از ایلحظه سیاوش مرگ یصحنه

 .بود پاشیده هم از را او، کرد تحمیل

 گزن استرس با دوباره. اندگذر در پشت معطل را دقایقی اما؛ شود باز در تا بود منتظر و زد را آیفون زنگ

 دسر عرقی که حالی در و گذراند را حیاط دو با گونهچه نفهمید. شد باز تیکی صدای با درب که فشرد را

 دست با، زدنزنگ جای به که بود مضطرب چنانآن. رسید واحد درب به، کردمی چکه اشپیشانی از

 به را خودش ایاضافه دید یا و دقت بدون. شد باز شتابان در که نکشید ایثانیه به. کرد درزدن به شروع

 :گفت دلهره با گونههمان و چرخید لرزان دلی و ترسیده ایچهره با. کرد پرتاب خانه داخل

 ..! رعنا وای -

 . شد متعجب کمی، طوفان دقیق و خونسرد یچهره با جایش به و رعنا خالی جای دیدن با اما
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 . نیست جااین کسی -

 به ،بود بس امشبش برای که آخ. دهد انجام را خودکشی یکبیره ـناه گـ که بود شده الشرایطواجب دگر

 !بود بس که خدا

 : گفت طوفان خبری یجمله به توجه بدون، اشزدههیجان و آرام صدای با و داد قورت را دهانش آب

 . مرده سیاوش -

 :زد رویش به آرامی پلک و گذاشت جیبش درون را هایشدست طوفان

 . بریم جااین از باید کن جمع رو وسایلت. دونممی -

، ندک برخورد خونسرد قدرآن نفر یک قتل شنیدن با که آن درک؛ کرد نگاه طوفان رفتار به متحیر و مات

 . بود باور غیرقابل برایش

 ؟ کجان بقیه؟ بریم کجا -

 . گذاشت یادگار به مشامش در را لجند عطر از ردی و شد رد کنارش از بلند هاییگام با طوفان

 باهاش وگرنه، بود زیاد دستش باالی دست. بکشه رو سیاوش راحتی این به بتونه کردیمنمی فکر -

 . شاخ دو مسعود دشمنای جزء شدیم، شیم گور و گم بریم باید. کردیممی همکاری

 مرگ نه و داشت را ششکم درون هایالماس استرس دگر نه. ایستاد ایثانیه مغزش و شد سست هایشپا

 داشت او. بود مهم برایش نکیسا کارهای و طوفان هایحرف نه و بود شعله و رعنا نگراندل نه. را سیاوش
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 اینقطه بر خیره و گشود هم از غمگین را اشخشکیده هایلب. است خطر در که جانی برای؛ دادمی جان

 :نالید زمین از

 !جاوید وای ای -

 : گفت اطمینان اب و کرد بلند را سرش

 . نمیرم هم بهشت جاوید بدون من، نمیام جاهیچ من -

 چشم غوغا ترسیده و سرخ چشمان به اشیخی و سرد هایچشم با و انداخت پایش روی را پایش طوفان

 :دوخت

 . کن جمع رو وسایلت برو، نداره جا بهشت ما مثل آدمایی واسه، راحت خیالت -

 : گفت بلندی نسبتا یصدا با و شد نزدیک قدمی عصبی

 . نمیام تو با جاهیچ من، نمیام من گفتم؟ میگم چی هستی متوجه -

 : گفت ایشدهکنترل صدای و لحن با و کشید هایشمو در دستی کالفه طوفان

 . بیا و کن جمع رو وسایلت برو -

 بلند را صدایش. خواستمی آرامش کمی فقط کمی دلش و بود شده خارج کفش از چیزهمه دگر غوغا

 :نبود جیغ به شباهتبی که صدایی؛ کرد

 !نمیام جا هیچ تو با؛ نمیشم بازیچه دیگه من، بفهم لعنتی -
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 حس. رساند او به را خودش و شد بلند جایش از، زد پوزخندی غوغا هیستیریک و عصبی حالت به طوفان

 :کرد بلند را صدایش اغوغ بلند صدای طبع به پس، ندارد معنا دختر این برای آرامش دگر کردمی

 خودشون جون تا چاک به زدن راحت خیال با همه تو مردن فکر به، مُردی همه واسه االن تو احمق آخه -

 ببین. مونده جا جااین اَسنادم، نشده ابروت و چشم عاشق، ایستاده جلوت که هم منی این. بدن نجات رو

؛ رهنمی بیرون زنده خونه این از کسهیچ دیگه ساعت یک تا. کشنتمی؛ نیست امن دیگه خونه این، بچه

 توسایل برو بیا هم حاال. بکنه رو زندگیش بچه اون بذار. میده مرگ بوی لحظه هر تو با، جاویده که جاوید

 !هدیگ یاهلل دِ، نگیر رو من وقت هم قدراین. بیفته آسیاب از هاآب روز دو یکی تا بریم بیا و کن جمع رو

، بود خوانده او با مرگ توصیف با گونهچه را جاویدش. بود شده خیره طوفان هایلب به متحیر و مات

 بدبخت پسرک، گریستمی اشبیچاره جاوید برای باید. زدمی حرف برایش خطر و مرگ از راحت قدرچه

 قول! خودش از تربدسرشت و تربدبخت دخترک یک به؟ بود خوش که به دلش او که آخ. بدسرشت و

 از رتبیچاره او که الحق. شدمی جدا او از باید گونهچه که وای، بود نواخته پسرکش گوش در را خوشبختی

 انسان یک هم غوغا و جاوید فهمدنمی کسهیچ چرا. بگیرد تصمیم خودش برای خودش که است آن

 .هستند

. یدکش ته روزگار رسم به مغزش و شد فروغبی سبزرنگش چشمان. فرستاد بیرون امیدینا با را نفسش

 :آورد زبان به شد می اکو مغزش در سیاوش خانه از که را سوالی و گشود را لبانش آرام

 ؟کیه دیگه شاخ دو مسعود -

 :گفت خونسردش و آرام صدای با و شد خیره اشمچی ساعت به، دخترک به کردننگاه بدون، طوفان
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 یه عین شاخ دو مسعود، بگذره دقیقه پنج و چهل این اگه؛ نیست وقت بیشتر دیگه دقیقه پنج و چهل -

 ؟کیه شاخ دو مسعود فهمیدی حاال. کنهمی سالخیمون گوسفند

*** 

 !نیست بریدن جسم از نفس که مـردن»

 است همین مُـردن

 زیستن عار بی و کس بی

 فقر اوج در، جهانت جان ترین عزیز

 .«گریستن

 (قاسمى پریا)

 هبود فرارش و دلتنگی مقرّ، شده واقع عطفبی جهان این زا اینقطه کدام در دانستنمی که کوچکى خانه

 انندممی، روز دو الی یکی بود گفته او به. داد می مرگ بوی سانتش به سانت که هفتادمتری ایخانه. است

 از عزیزتر جاوید، امیدش گلبرگ ندیدن از روز سه! روز دو الی یکی کدام اما؛ بیفتد آسیاب از هاآب تا

 نجات را او تصادف به که دادمی را مردی لبخند عطر بوی عجیب، سرد یخانه این و. ودب گذشته جانش

 لعنتى اعضای این، استفراغ جز به و کردنمی کار اشمعده که بود روز سه اما؛ باشد دارخنده شاید. داد

 بی از ورطچه، شده خراب پرورشگاه آن در روزگاری که آمد یادش لحظه یک. بودند نکرده او به کمکی

 .بود شده، صفت گرگ یک سرگرمی وسیله اسباب، اشکسی
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 بدون، در آن بند پشت و شد زده -بود کرده بغل غم زانوی آن در که -کوچکی اتاق درب به محکم ایتقه

 نمایان -است سردرگم و آشفته عجیب روز چند این که -نام طوفان مرد قامت و شد باز مهمانش اجازه

 .شد

 ؟اریند موبایل تو -

 :گفت آرام اشچهره به کردننگاه بدون و زد آرامی پلک

 !نه -

 رفتن عزم خواست. آورد زبان به را داریجان لعنتی لب زیر و فشرد هم روی به محکم را لبانش طوفان

 می حس چرا؛ کرد نگاه را او کمی؛ شد اتاق گوشه در کزکرده دخترک معطوف نگاهش لحظه یک که کند

 :گفت اشجدی و آرام صدای با زدنپلک بدون. است شده الغرتر زرو سه این در کرد

 .بخور شام بیا -

 :داد پاسخ و کرد طوفان حس بدون و خونسرد یچهره به نگاهی. پراند جا از را غوغا اشجدی صدای

 .ندارم میل -

 .بخور شام بیا -

 .کرد متعجب را او، آمد میان به او حرف از بعد که طوفان فاصلهبی و سریع یجمله

 .ندارم میل که گفتم -

 !بخور شام بیا گفتم -
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 واندبت است ممکن بخورد شام اگر اینکه فکر با؛ پراند چا از را غوغا لحظه یک طوفان سرد و دستوری لحن

 .شد بلند و کند اتاق گوشه از دل آرام، برود دستشویی به

 و کشید کنار را روبرویی فلزی لیصند خودش و گذاشت رویش جلوی را نان و املت حاوی ظرف طوفان

 .خورد تکانی جایش در معذب غوغا. شد خیره او به متفکر و مستقیم

 .بخور -

 ذاغ آدم عین بتواند طلبکارانه ژست و خیره نگاه آن با گونهچه آخر، افتاد طوفان به نگاهش لحظه یک

 خواستمی، املت بودننمکبی و دلمه فلفل طعم حس با. گذاشت دهانش در را کوچک ایلقمه. بخورد

 .بود شده ماهر مدت این عجیب که کاری؛ بیاورد باال هم را لقمه یک همان

 .بخور بازم -

 که وردخنمی بگوید خواست، دادمی دستور او به صندلی بر تکیه و سینه بر دست که طوفانی به متعجب

 :فتگ ترسیده و کرده هل. خورد گره طوفان اخمو و جدی یچهره به نگاهش

 ؟نخورم میشه -

 !نه -

 طورآن حداقل که بکشد هوار سرش بر خواستمی دلش. کرد هم در را هایش اخم طوفان محکم و تند نه

 غذای نای با را المصب کور اشتهای این و بفرستم دهانم به لقمه راحت خیال با که نکن نگاهم سفره سر بر

 .کنم باز مزخرف

 ؟گردیمبرمی کی -
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 .خونسرد و حس بی؛ نگریست او به فقط، بدهد او به پاسخی آنکه بدون طوفان

 :گفت و کرد صاف را صدایش معذب

 ؟گردیمبرمی کی بگید میشه -

 :داد پاسخ کوتاه نسبتا مکثی با طوفان

 .بخور رو غذات؛ زنهنمی حرف غذا سر کسی -

 .فرستاد دهانش به شمخ با و گرفت بزرگ ایلقمه، عصبانیت با و سایید هم رو حرص از را هایشدندان

 ؟بدین جواب میشه حاال، شدم سیر من -

 :گفت، شدمی خارج آشپزخانه از که گونههمان و شد بلند جایش از خونسرد طوفان

 .گیریمی رو جوابت، شد که خالی، پُره بشقابت -

 :ردک زمزمه آرام، کردمی سنگینی دلش بر عجیب روز سه این که را ایجمله و گزید را لبش حرصی

 .نفهم یمرتیکه -

 را ملتا ظرف. بود لبانش بر خبیث لبخندی، اشنتیجه و شد خیره بدشکل و نمکبی املت آن به ایثانیه

، گذاشت جایش در و شست را ظرف. کرد خالی ظرفشویی زیر یزباله سطل در و برداشت حرکت یک در

 .کرد بمرت سرش بر را شالش و داد جای یخچال در را نان حاوی پالستیک

 ؟بدید جواب حاال میشه خب -
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 .انداخت او به نگاهینیم، کردمی عوض را تلویزیون شبکه که حالی در طوفان

 ؟گردیمبرمی کی -

 :داد جواب قاطع و خونسرد

 .نیست معلوم فعال -

 :فرستاد بیرون را سنگینش نفس و فشرد هم رو حرص از را چشمانش

 ؟چیه من تکلیف پس -

 :داد باال را ابروانش تای یک او به کردننگاه بدون طوفان

 .بشه پیداش نکیسا که وقتی تا نه، نداری تکلیفی فعال؟ تو تکلیف -

 :گفت و داد جای کهنه و کوچک یکاناپه در را خودش آرام

 ؟دارم نکیسا به ربطی چه من، فهمم نمی؟ نکیسا -

 :گفت و دمان خیره غوغا سوال از پر چشمان در و گذاشت مبل روی را کنترل

 .مرتبطی من به فعال، نداری نکیسا به ربطی تو -

 شاخش روی سکته یک شکبی، شدمی کالمهم طوفان با دیگر دقیقه یک اگر. شد بلند جایش از حرصی

 .بود
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 رب را روزه چند این ذکر و کشید سرش از را شال عصبانیت با. بست محکم را دربش و رفت اتاق سمت به

 :کرد جاری لبش

 .نفهم، نفهم! نفهم زبون. نفهم نزبو -

 اىرعن آن نه و دادندمی را پاسخش شعله و نکیسا نه، دوخت موبایل یصفحه به را نگاهش تاببی طوفان

 .خودبی

 .فرستاد بیرون عمیق را نفسش و فشرد دستش در را موبایل

 .لعنتیا کجایید، شماها کجایید -

 خواهد چه و چیست تکلیفش دانستنمی که بیچاره کدختر آن برای هم و خودش برای هم؛ بود نگران

 . بود

 صدای. کرد باز را هایشچشم فوراً، تیزی و تند صداهای با اما؛ بود برده خوابش تعلل بدون هامدت از بعد

 را فکرکردن و بلندشدن قدرت که چنانآن؛ رسیدمی گوشش به واضح هوارهایی و داد و چیزی شکستن

 نای که-اشکشیده هایناخن به چشم و ماند اتاق در هادقیقه و کرد تر زبان با سترسا با را لبش. نداشت

 سر منبع و بگذارد بیرون به پای ترسیدمی که کردمی اعتراف باید. دوخت بودند کرده رشده عجیب مدت

 شاید یا و آمده سراغش به، بود برده نام او از طوفان که شاخی دو مسعود آن شاید. کند پیدا را صداها و

 هم مردن حتى که بود شده فروغبی قدرآن، هست که چه هر. اندآمده سراغشان به سیاوش هایآدم

 .دادمی گوش صداها و سر به جایش در خیالبی و نداشت ترسى برایش
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 چنیناین، شدمی راه به رو اشمعده وضع و شدندمی خارج شکمش از لعنتی هایالماس آن اگر شاید

 ؛کردمی صادر هاییفرمان کوچکش مغز آن به کمی و کردنمی طی خیالیب را زمان

 ...!خب اما

 مقابل در که چیزی اولین. گشت خارج اتاق از و شد بلند جایش از، بود دلداری و کندنجان هر با باالخره

 اجهوم طوفان با، رفت که جلوتر. بود آب پارچ و لیوان شفاف و شکسته هایشیشه، گرفت جان دیدگانش

 به توجهبی و داده تکیه دیوار به خمیده هایشانه با که را طوفانی این او. همیشه طوفان نه اما؛ شد

 در غرق دست از را چشمانش. شناختنمی، فشاردمی هم روی حرص از را چشمانش دستش خونریزی

، حساب این با پس. دادمی نشان را صبح چهار که داد سوق دیوار بر شدهمیخکوب ساعت به، طوفان خون

 .بود مدت این در باور از دور به کمی این و بود خوابیده مفید را ساعتشش

 :گفت آرامش صدای با. زدمی موج نگرانی چشمانش نینی در، گزید لب و رفت نزدیکش

 ؟شده چی؟ خبره چه جااین -

 :گفت بسته چشمان همان با و کرد حفظ را حالتش طوفان

 هک زنهمی خنجر بهت پشت از چنان بعدش، کنی پیدا عمیق اعتماد یه کسی هب عمرت تو کافیه فقط -

 نصیبش رو برادر پرحرمت یکلمه که رفیقی از حتی، نیست برجا پا دنیا تو اعتمادی هیچ بمونه یادت

 .کردیمی

 :پرسید متعجب؛ شد درشت چشمانش، طوفان آخر حرف تیکه با غوغا

 ؟!نکیسا -
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 :گفت پرنفرت و مستقیم و کرد باز را چشمانش فوراً طوفان

 .آره-

 .دادمی جوالن درونش هاحرف که آره یک فقط، ایاضافه حرف نه و توضیحی نه؛ همین

 .میاد خون داره دستت -

 .نیست مهم -

 :گفت آرام و ترسیده و کرد حبس اشسینه در را نفسش

 .جاویدم نگران من؟ گردمبرمی کی -

 به رو آخر در و شد خیره روبرویش ینقطه به هادقیقه و هاثانیه، زدنپلک حتی یا و حرف بدون طوفان

 :گفت و گشود لب، غوغا

 .االن -

؛ زد لبخندی. آمد شمار به برایش خوشبختی و امید برگ یک، شد خارج طوفان دهان از که اآلنی آن

 .بنشاند اشچهره به مدت این در بود آمده پیش کم که چیزی

 :فتگ و کرد تر را لبانش

 !ها میاد خون دستت بدجور؟ نیست پانسمان برای وسیله جااین -
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 ،موضوع این از ثرٔ  متا غوغا. کرد پیدا را راهش بیشتری سرعت با خون اما؛ کرد مشت را دستانش طوفان

 او چند هر، کشید بیرون را اشنخی و نازک شال. رفت بود مستقر جاآن در مدت این که اتاقی سمت به

 !نبود مهم دیگر اما؛ داشتمی دوست بسیار را شسفیدرنگ شال

 دست بستن به شروع، تعلل ایلحظه از پس، گرفت دستش درون را دستانش و زد زانو طوفان مقابل در

 :ریخت هم به را ذهنیتش تمام، پرسید او از طوفان که سوالی اما؛ کرد طوفان

 ؟بری خوایمی کجا تو، نداره وجود کردمی زندگى توش شعله که ایخونه دیگه ولی؛ گردیمبرمی ما -

 را لبش، درون از طوفان بسته نیمه دست به خیره. شد باز هم از لبانش و ایستاد کار از دستش؛ کرد هنگ

 این هب دادنپاسخ شاید. داد تکیه دیوار به فاصله با و بست را دستش فوراً، طوفان سوال به توجهبی. گزید

 بود حقیقت خب اما؛ آوردمی خبر برایش اشبیچارگی عمق و درد از که سوالی؛ باشد سخت خیلی سوال

 !دگر

 .دونمنمی -

 ،بود رشد به رو مغزش در که تفکراتی جایش به و نبود مهم اصال برایش دخترک «دانمنمی» اما طوفان

 .داشت بر در را او بدجور

 :گفت و چرخید غوغا سمت به و داد تاب را سرش

 رو درست تصمیم که باشی عاقل قدراون امیدوارم. میدم پول و خونه بهت جاش به منم، کن کار برام -

 . بگیری
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 مالقات کردمی حس چرا. مرد یک برای هم آن، آیدبرمی دختر یک پس از کارى چه آخر؟ کند کار برایش

 گریست باید وقت آن در و! است شده تکرار دوباره او هایشروط و شرط و اول دیدار برای شعله با او

 :پرسید مشکوک. ندارد کردنقبول جز ایچاره بردپی که وقتی

 ؟کاری چه -

 اه فاصله آن خواستمی، بود فاصله بیابان یک دخترک سبز چشمان عمق در، کرد نگاه را او جدی طوفان

 .ردبردا آسانی به را هافاصله بتواند تا کردمى خودش مثل را غوغا باید. خودش شکل به اما؛ کند کم را

 .بدی سامون رو سر رو جاوید بتونی که هست قدراون اما؛ نیست بدی کار راحت خیالت -

 همه را ضعفش نقطه انگار؛ شکست طوفان آخر جمله همین با اشمقاومتی هایسد تمام، شد تمام

 او هک افسوس هم باز و. زدندمی دم شکوهش از پر آینده و جاوید از هایشانخواسته برای که دانستندمی

 ذیریپمسئولیت و بودنحامی حس و گیرد دست به را هایشاحساس افسار بتواند که نبود بیش دخترکی

 .کند کنترل جاوید به نسبت را حدش از بیش

 هی که قدرهمین، باشه تونهمى کاری چه نیست مهم برام دیگه اصالً یعنی؛ کاریه چه بدونم خوامنمى -

 اب کنممى خواهش ازتون ولی. خیلیه خودش، باشم داشته جاوید کنار، هسفر تو نون لقمه یه و خواب جاى

 .بشم دیوونه و بزنم رو چی همه قید ناچاری از فردا پس که نکنید تا بد دوتا ما

، دروغ چرا. بست را چشمانش لحظه یک جاوید به غوغا داشتندوست احساس همه این از مبهوت طوفان

 یپسربچه یک به سنش این با او که شد عقلش تمسخر باعث و ردک نفوذ قلبش جای به جای در حسادت

 چنانآن؛ دهد جای را اشزندگی در پررنگی نقش تواندمى جاوید کرد حس. کندمی حسادت سالههشت

 .کند وصل او به را خواهرش که پررنگ
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 .نداشت وجود او در امید و طروات از نشانی دیگر که دخترکی؛ کرد غوغا به رو

 ؟کشیمی جاوید خوشبختی خاطربه، بکش رو نفر یک بگم و دستت بدم اسلحه کی اگه -

 ؟جاوید به عشقت و آینده برای فقط، بشی قاتل تونیمی

 هر مقصود وقتی دارد فرقی چه خوب اما! شدنقاتل یا زدمی دم کشتنآدم از داشت، شد طوفان مات

 .است گرفته نشانه را جاوید خوشبختی کدامشان

 ؟!بکنی رو کار این تونیمی جاوید وشحالیخ برای -

 او و بدهد بهش جاویدش از نشانی تا بود زده مرگ حد در را شیدا که وقتی؛ بود کرده را کار این قبال او

 مثل یمجنون برای کار این پس. برساند شیدا به آسیبی چه تواندمی هایشکتک که نبود مهم برایش اصال

 طوفان مشکی چشمان در مسخ، داد قورت محکم را دهانش آب .باشد سخت توانستنمی زیاد او

 :زد لب نامطمئن

 .آره -

 :گفت و زد محوی لبخند طوفان

 . جاوید سراغ ریممی، کن جمع رو وسایلت برو -

 .من خلوتگاه ز خیزدمى دود»

 ؟امویرانه از یابد کى خبر کس

 .سخن دارم سوخته درون با
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 «؟امافسانه رسدمى پایان به کى

 (سپهری سهراب)

*** 

 ؟رو جااین دارى دوست؟ طورهچه -

 :گفت و داد تکان سری و شد خیره خواهرش چشمان در شوق با و کرد سر به، دل ته از ایخنده پسرک

 ؟دوتایى؟ کنیممی زندگی جااین ما واقعا، واقعا یعنى. قشنگه خیلى نکنه درد دستت، آبجى آره -

 .چرخاند مترى پنج و شصت، نقلى نهخا در سرى و زد رویش به لبخندی

 .دوتایى، دوتاییِ کنیممى زندگى جااین بعد به این از آره -

 :گفت اشکودکانه و شاد لحن با و رفت خواهرش آغوش به خنده با

 ؟!مکن کار نیست الزم دیگه یعنی. داریم خونه یه هم ما باالخره که خوشحالم خیلى، معصومه آبجى وای -

 :کشید برادرش خوشحال و سفید یچهره به دستی و شستن زانوهایش روی

 انزب کالس بفرستمت خواممى درضمن. شرایطى هیچ تحت کنید کار نباید دیگه شما، خواهر عزیز نه -

 ؟طورهچه، نره سر تحوصله که

 :گفت و کوبید هم به را دستانش ذوق با

 ؟آبجى میگى راست؟ زبان کالس -
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 :تگف خوشحال و زد او به چشمکی

 .آره -

 زد اشروسری به دستی. باشد در پشت تواندنمى او از غیر کسی دانستمى؛ درآمد صدا به خانه در زنگ

 .کرد باز را در. کشید جلو را آن و

 .اومدید خوش طوفان آقا سالم -

 فلط به البته که نداشت وجود آن در زیادى وسایل. شد خانه وارد و کرد نثارش را لبی زیر سالم طوفان

 و نشست، بود خریده سمساری از خودش که هایکاناپه روی به. نبود مشخص زیاد خانه کوچک فضای

 .بود شنیده زیاد هازمزمه میان از را اسمش که دوخت پسرکى به را نگاهش

 :گفت و کرد بود ایستاد غوغا کنار در که اخمو جاوید به رو و انداخت باال را ابروانش تای یک

 ؟درسته، باشى جاوید باید تو -

 :گفت گونههمان. چسبید خواهرش به بیشتر و کرد تر غلیظ را اخمش جاوید

 .جاویدم من بله -

 :داد هل مبل سمت به را جاوید زدههول دخترک

 .خوب پسر آفرین، بیارم چایی تا طوفان آقا پیش بشین شما، جان جاوید -

 :گرفت جای طوفان وبرویر و برداشت قدم محکم خانه آن در مردبودن رسم به جاوید

 ؟هستید کی شما -
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 :گفت خونسرد و آرام و کشید پایین را لبش یگوشه طوفان

 .طوفان -

 :گفت بدبینانه و زد گره اشسینه بر محکم را دستانش جاوید

 ؟دارید من خواهر با نسبتی چه و -

 .داد سر به یاقهقه جاوید کودکى غیرت و بزرگانه هایحرف به دلش در و زد نیشخندی طوفان

 .دوست یه کن فکر -

 :کرد زمزمه بدخلقی با لب زیر فقط و نگفت هیچ جاوید

 .تیپىخوش دوستِ چه -

 :گفت خوشحال و گذاشت طوفان جلوى را چاى غوغا

، دادن بهمون رو خونه این طوفان آقا جاوید. اومده خوشش خونه از خیلی جاوید، نکنه درد دستتون -

 .ازشون کن تشکر

 :گفت گونههمان و کرد نگاه خونسرد طوفان به متعجب و دبینانهب جاوید

 .طوفان آقا خونه بابت ممنون -

 :گفت و کرد غوغا به رو. داد جاوید تحویل را آرامى و لبی زیر کنممی خواهش و داد تکان سرى طوفان
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 یه پایین طبقه واحد. خالیه واحدش دو که است چهارواحده و طبقه دو جااین دونىمی که طورهمون -

 همیش بودنبازیهم یه برای؛ بخوره جاوید سن به شاید شنوه. کنهمى زندگى شنوه با همراه که پیرزنه

 .کرد حساب روش

 :گفت و گزید لب خوشحال غوغا

 .کشیدید زحمت، نکنه درد دستتون -

 :گفت متعجب غوغا، شد روانه در سمت به و داد تکان سری طوفان

 ؟چى چاییتون پس -

 :داد پاسخ غوغا به کردننگاه بدون طوفان

 .باش حاضر، دنبالت میام هشت ساعت راس فردا اینکه و دیگه وقت یه برای باشه -

 .کرد ترک را جاآن فوراً و

 لحن با و شد خیره خواهرش خوشحال یقیافه به اشجدی و اخمو یچهره با و شد بلند جایش از جاوید

 :گفت طلبکارانه خودش مخصوص

 ؟آبجی -

 و خواهدمى توضیح او از پسرک که فهمید جاوید هایحالت از چون؛ گرفت خودش به زاری یقیافه غوغا

 :گفت، نداشت دوست اصال که بود چیزی آن

 .جاوید نه االن، کنممى خواهش -
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 بود دستش روی بر که را جاوید سر و کرد خاموش را آن زدههول، شدهکوک ساعت زنگ صدای با

 کی و آبی لى شلوار و مشکى ساده مانتوی یک با را اشراحتی لباس. گذاشت بالشت روی بر و شتبردا

 درون، بود خریده برایش طوفان که را ایکسی ال جی هوشمند موبایل و پول مقداری. کرد تعویض مقنعه

 اپ بیرون به، خانه از او رفتن مضمون با جاوید برای اینامه نوشتن از بعد و گذاشت اشطرفهیک کیف

 .گذاشت

 :گفت خود با آرام لبخندى با و کشید عمیقی نفس، شد خیره که اشمچی ساعت به

 .دخترخوب آفرین، هشت ساعت -

 :کرد زمزمه لب زیر و گزید را لبش. شد مصادف طوفان مشکى ماشین زدنبوق با اشجمله پایان

 .شناسوقت چه اوه -

، طوفان توسط جلو درب بازشدن با. بنشید ماشین قسمت کدام در که مردد و رفت ماشین سمت به دو با

 .گرفت جای جلو صندلی در و کشید عمیقی نفس

 .خیربه صبحتون، طوفان آقا سالم -

 .زندگى رنگ شاید گاه و خوشحالى، امید رنگ؛ دیدمی کوچک دختر این چهره در را دیگری رنگ طوفان

 .ممنون، سالم -

 :گفت آرامش و خونسرد صدای با، ماشین فتادناراه و کمربند بستن از بعد
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 ؟کردی کار چه رو جاوید -

*** 

  است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 .هست حواسش، عاقلیه پسر. رفتم من بدونه که گذاشتم نامه شواسه ولی؛ خوابه جاوید -

 :داد تکان آرام را سرش

 .ننداختنم کردنغلط به اعتمادکردن اندازه به کدومشونهیچ ولی؛ کردم غلطا لىخی زندگیم تو -

 :داد ادامه و فشرد هم روی را لبانش، کرد مکثی

 جون و ریختم عرق شواسه که دارایی. روش هم آب لیوان یه و کشید باال رو داراییم نصف نکیسا -

، ردمُ درونم اعتماد حس، کنم باور رو کسی تونمنمى دیگه من، امالک و ملک و پول بابای گور اصال. کندم

 .کشتش نارفیق نکیسای اون

 .کردمى گوش، شدمی بازگو برایش درددل عین که طوفان هایحرف به سکوت در

 که هم مدرکی هر. خورینمی هم دیوار جرز ال درد به، نباشى مهندس و پزشک تا مملکت این تو -

 هم همچین ما کار، بگذریم... بقیه تمسخر یوسیله و نشینخونه میشى پارتى نداشتن خاطربه، بگیری

 دل خون و کشیممی زحمت شواسه اینه منظورم میگم بهت که حالل... حالله... اما؛ نیست قانونى
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 انگار، ذارمنمی زنده رو نکیسا من... دارم نیاز بهت، دستم ور آوردمت که نسوخت برات دلم. خوریممی

 ادارشعز رعنا و شعله عمر یه که کنم پا به طوفانی یک...طوفانم، باشم رفیقش اینکه از قبل رفته یادش

 که پایی بشکنه تا پاش به پیچممی بدجور که بزنه دورم سهو یا و عمد به که کسی از گذرمنمى. باشن

 .زده دور رو طوفان

 مرد این از بدجور. ددامی گوش اشکناری مرد خشمگین هایناله به و بود رفته فرو اشصندلی در

 .مرگ بوی، دادمی خون بوی عجیب هایشحرف؛ بود ترسیده خوردهزخم

 .شو پیاده -

 و شدند خلوت ایکوچه در قدیمی ایخانه وارد. افتاد راه به طوفان سر پشت و شد پیاده ماشین از آرام

 .گرفتند پیش به را خانه زیرزمین راه

 مشغول که هاآن به متعجب.  مرد دو و زن یک؛ شد مواجه جدید فردسه با، سرد زیرزمین به ورودش با

 .کردند سالم او به و کشیدند کار از دست طوفان ورود با که کرد نگاه بودند

 ؟برسى تونستی کجا به؟ کردى چیکار ایمان. تو با غوغا، آوردم جدید نیروی، مهتاب -

 لندب کامپیوتر میز پشت از شیک و ساده ربسیا پوششى داشتن با که شد خیره نام مهتاب فرد به غوغا

 . آمد او سمت به و شد

 .بیا همراهم لطفا، هستم مهتاب سالم -

 پسری به همه، موبایل زنگ بلند صدای شنیدن با که نشست کامپیوتر سیستم پشت مهتاب همراه

 .شدند خیره الغراندام نسبتا و قدبلند



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر قاسمى پريا | نجس تحفه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 204 

 :گفت فوراً و کرد نگاه موبایلش یصفحه به

 .دوشاخ مسعود ینوچه، میدهح -

 :گفت و کشید اشچانه به دستى طوفان

 .بابک بده جواب -

 :گفت دستپاچه بابک

 .خوادمی جواب اَزمون، بگم بهش چی آقا -

 :گفت محکم و آرام. کردمی فکر هادوردست به، بابک مضطرب چشمان اعماق به خیره طوفان

 .من خنر به اما؛ کنیممى کار شواسه، قبوله بگو -

 :گفت و کرد همه به رو سپس

 هی منتظر باید لحظه هر. تموم زندگی، تموم آزادی دیگه یعنى، شاخ دو مسعود دست زیر ریممی وقتى -

 پایین و باال تواسه دیوار و در از بدجور پول کهاین اونم، داره هم منفعت یه اما؛ باشید ترسناک اتفاق

 ؟ هستید حاال. میاد

، دهد پاسخ که کرد بابک به ایاشاره. داشت را انتظارش طوفان که چیزی؛ کردند موافقت اعالم هم با همه

 ترک را جاآن سپس، زد آرامی پلک و کشید موهایش در دستى، کردمی نگاه را او که غوغا به رو سپس

 .کرد

 ؟دخترخانم -
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 :گفت آرام و چرخید مهتاب سمت به متعجب

 ؟بله -

 ؟چیه مدرکت -

 :گفت زدهخجالت و انداخت پایین را سرش

 .هیچى -

 :کرد نگاه را او زدهحیرت مهتاب

 ؟نرفتی مدرسه یعنی -

 :داد پاسخ زدههل و زد خجولی لبخند

 .نگرفتم رو مدرکم ولی؛ رفتم، نه، نه -

 :گفت متفکر، کرد نگاه او به عمیق و انداخت باال را ابروانش تاییک مهتاب

 ؟بود چى اترشته -

 .فیزیک ریاضی -

 .کرد قالب اشسینه بر را دستانش و زد محو لبخندی

 ؟درسته، باشه خوب شیمیت باید پس -
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 ریدیگ اتاق به که ایمان و نام بابک پسر همان دیدن با. پرید جا از ناخودآگاه، در کوبیدن محکم صدای با

 :کرد زمزمه لب زیر حرصی مهتاب. کشید عمیقی نفس، رفتندمی

 .شنوا گوش کو، میره شزهره آدم نبندین محکم رو در گفتم نبهشو! اینا دست از خدا -

 :داد پاسخ مهتاب لبی زیر غرغر به توجهبی غوغا

 .دارم عالقه خیلی هم شیمی درس به، بودن خوب خیلی درسیم نمرات، خداروشکر بله -

 :گفت و داد دستش به را برگه تعدادی و کشید رنگشمشکى چشمان به دستى، زد لبخندی مهتاب

. سته برگه این توی که توضیحاتى تمام با، کنی وُرد وارد باید رو شیمیایی هایفرمول این، ببین خب -

 ؟خانمی باشه رفتن االن ها بچه که جاییهمون، آزمایشگاه تو بیا کارت از بعد

 :گفت و داد تکان را سرش آرام

 .چشم -

 سطحی نگاهی غوغا. رفت، دیگری تاقا سمت به دستکش و روپوش پوشیدن از بعد و زد لبخندی مهتاب

 هب نگاهش. شدمی تعجبش باعث همین و بودند گنگ برایش واقعا هافرمول از بعضی. انداخت هابرگه به

 :کرد تکرار را فرمول لب زیر متعجب، افتاد آشنا فرمول یک

 (C۰۱H۰۱N۰. )یک اِن پانزده هاش ده سى -

 را فرمول دوباره و کرد تر را اششدهخشک هایلب. شد خیره فرمول و برگه به ناباور و داد تکان را سرش

 :زد لب آرام و شد خیره کامپیوتر یصفحه به زدهحیرت. بلندتر باراین اما؛ خواند خودش برای
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 !آمفتامینمت -

 :گفت خودش با و زد ناباوری لبخند

 !نداره امکان؟ شیشه -

 دستگاه سه راست سمت در. بود صاحب را متریهپنجا شاید، چرخاند زمین زیر دور دورتا را نگاهش

 های فرمول به دقت با، شد بلند جایش از. آزمایشگاه به ورود ایمنى وسایل چپ سمت در و کامپیوتر

 .بزند پوزخندی شد باعث که خواند خودش برای را دیگری مشکوک فرمول نام و شد خیره دستش درون

- C11H15NO۲. 

 .فشرد هم روی را لبانش و کرد حبس اشسینه درون را نفسش( ایکس رصق، )اکستازی فرمول دیدن با

 :گفت خود با و چرخید اطراف دوباره نگاهش

 .کنممی چیکار جااین من خدایا وای... شیشه...اکستازی قرص...شیمى...آزمایشگاه...زیرزمین -

 هاآن به طوفان که ایانهخ و جاوید زبان کالس یاد به. کرد جمع را حواسش و نشست صندلی روی حالبی

 چه دارد که داشت فرقی چه اصال. بزند نهیب خودش به و بگزد را لبانش شد باعث. افتاد، بود داده

 بد برایش همچین، هم کاراین پس، بکشد آدم جاویدش برای است حاضر گفت طوفان به وقتی؛ کندمى

، ندبمیر همه بگذار اصال. کردنمى درک را وا هاسال که چیزی، کند زندگی توانستمی آنکه حداقلش. نبود

 .است جاویدش مهم، بمیرد دنیا، بمیرد او

 و هافرمول واردکردن به شروع آمد وجودش به بارهیک که نفسى به اعتماد با و کرد باز را چشمانش

 .کرد سیستم درون توضیحات
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 شروپو یک پوشیدن با و رفت زمین زیر چپ سمت یگوشه به و کشید عمیقی نفس، شد تمام که کارش

 .شد، بود شده مهتاب که اتاقى وارد راحت خیال با، دستکش و

 .بود مانده باز مختلف های بشر و حجمی هایبالن، رنگارنگ شیمیایی ماده همه آن دیدن از دهانش

، یرما ارلن در ایمان و بابک. بودند آزمایش مشغول غوغا به ایتوجه و نگاه بدون مهتاب و ایمان، بابک

 فضای یک. کردمی یادداشت را چیزی فوراً، حرفی بدون مهتاب و دادندمی تکان را زردرنگی محلول

 .سرد و ساکت

. کرد دعوت خودش سمت به را او چشم با، غوغا نگاه سنگینی حس با مهتاب، دوخت مهتاب به را نگاهش

 :گفت و کرد نگاه چشمانش به نفوذ با مهتاب. رفت او سمت به نامطمئن هایقدم با غوغا

 سر رفتن باد بر باعث ما از یک هر از کوچولو اشتباه یک و حساسه قدرچه ما کار کنى درک امیدوارم -

 . میشه مونهمه

 مواد و وسایل عاشق او. کرد هاآن کار معطوف را حواسش و داد تکان فهمیدن معنای به، آرام را سرش

 قدم ـناه گـ از پر مسیری در داشتندوست این انگار اما ؛داشت دوست هم را هانآ بوى حتی، بود شیمی

 .باشد میان در جاوید پای وقتى نیست مهم چند هر، گذاردمی

 تا دهش گرفته نظر در برایش فعال که آسانی کار از؛ دادمی توضیح کار بودنمهم و سختی از برایش مهتاب

 وقت. شد خواهد هم دوبرابر شاخ دو مسعود وجود با که حال و آمد خواهد گیرش که مناسبى حقوق

 و بخشلذت طعمشان که هاییآن از؛ کردند سر به فرانسوی ناب یقهوه فنجان یک با را استراحتشان

 .است ترطمعخوش که شود خورده خستگی در اگر بسا چه؛ است یادگار
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 هب نه و دارند توجه کار اصل به که بودند آرام فرد دو نظرش به؛ بود آمده خوشش بسیار ایمان و بابک از

 .داد تشخیص کار هنگام در متانتشان از شدمی را این. حاشیه

 آن به پرداختن و کار معطوف حواسش تمام که جدی و ساده خانم یک. بود جالب برایش مهتاب شخصیت

 هک مملکتى برای شد متاسف قدرچه و هستند شیمی رشته در کرده تحصیل سه هر آنکه ترجالب و. است

 ورمجب یکلمه البته که شدند کاری چنین به مجبور، عالى مدارک داشتن، وجود با بیکاری از هایش وانج

 .افتاد طنین به سرش در بدجور

 عادت هنگام در را رمقش که هاییحالت از، داشت عجیبی حس اما؛ است گذشته مدت چه دانستنمی

 راگ کردمی حس. بود بریده را امانش تهوع حالت و بود افتاده تاب تاب به بدجور دلش. گرفتمی ماهیانه

 .آوردمى باال و شودمی تحریک اشمعده محتویات تمام، دهد قورت را دهانش آب

 گاهن را او دقیق که جدی مهتاب به هاآن از و افتاد بودند آرام صحبتى مشغول که بابک و ایمان به نگاهش

 :زد لب مهتاب برای آرامی هب و فشرد هم روی را هایشپلک. داد سوق کردمى

 ؟دستشویی -

 . رفت سمتش به و شد بلند جایش از مهتاب

 ؟خوبه حالت؟ شدهچی. باغچه کنار، بیرونِه دستشویی -

 پیش در را دستشویی راه سرعت با مهتاب به دادنپاسخ بدون، اشمعده محتوای باالآمدن شدید حس با

 .آورد وجود به را تیزی و ترسناک صدای واردی با برخوردش که کرد باز محکم را در. گرفت
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 بیرون شفافى و کوچک هایتکه با همراه، قهوه محتوای و زد اوق بارها بلکه دوبار نه بار یک نه؛ زد اوق

 از هاآن از یکی چند هر؛ گرفت را هاتکه آن و گذاشت دستشویی های سوراخ جلوی را دستش فوراً. پرید

 .برود هم در هایشخما شد باعث و رفت در قسر دستش

 اب، افتاد لباسش به نگاهش. بود شده پر استفراغ مایع از دستانش تمام. خوردمی هم به خودش از حالش

 .شد بلند نهادش از آه جیب نداشتن دیدن

 .آمد سراغش به سخت استرسى، مهتاب صدای آن بند پشت و در کوبیدن صدای با

 ؟خوبه حالت؟ تو شدی چی، خانم دختر -

 :شود مسلط خودش بر کرد سعی و کرد صاف را یشصدا

 .میام االن برید، خوبم من -

 مدام دلش در و گذاشت اشلى شلوار مخفى جیب درون و شست هاالماس با همراه را دستانش سریع

 .است او حال به وای وقت آن که نشود خارج جاآن از که کردمی دعادعا

 : پرسید مشکوک و آمد سمتش به فوراً مهتاب. رفت نزیرزمی سمت به و زد صورتش و دست به آبی

 ؟کردی استفراغ؟ شد چت -

 :گفت زدههل و داد سر به مصنوعى و ریز ایخنده

، ندارم قهوه خوردن به عادت من آخه، شد طوراین خوردم که هم قهوه، بود خالی شکمم دونىمی، آره -

 .سازهنمى بهم که انگار
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 .نشست جایش سر و انداخت البا را ابروانش تاییک مهتاب

؛ دکشی جیبش بر دستی و برد پایش ران سمت به آرام را دستش. افتاد جانش به استرس، طوفان ورود با

 .زدههول و ارادی غیر حرکت یک

 مرد همچین دادن قرار برای را خدا مرتبه هزار صد و افتاد اشچهارشانه هیکل و بلند قد به چشمش

 هنگام در محوی لبخند. افتاد اششرقی کامال و مردانه یهچهر سمت به نگاهش. کرد شکر غرضیبی

 .پراند جا از را دخترک قلب لحظه یک چرا نفهمید که شد ظاهر لبانش بر مهتاب با صحبت

 .دوخت میز روی هایبرگه سمت به را نگاهش و داد تکان را سرش

 .خونه بریم پاشو ،سالم -

 یشخص کردنمی را فکرش هیچ. کرد نثارش لبی زیر سالم و کرد بلند را سرش، طوفان دستوری صدای با

 .کند مراقبت او از حامی یک مثل بتواند او از ایریشه و رگ داشتن بدون که باشد داشته وجود

 رد طوفان همراه به و کرد نفرسه آن با مختصری و کوتاه خداحافظی و برداشت را کیفش، داد تکان سری

 .گرفت جای رنگشمشکى سانتافه

 :شکست خونسردش و آرام صدای با را سکوت طوفان، راه بین در

 . شد بد حالت شنیدم -

 :گفت و کشید پایش ران به را دستش کف استرس با

 .سازهنمی بهم قهوه کنم فکر، نیست چیزی -
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 :داد جلو متفکر را لبانش، انداخت باال را ابروانش تاییک طوفان

 ؟نداری مشکلى؟ شدی اآشن کارت با. طوراین که -

 .رویید دلش در شکوفه بود مهم طوفان برای نظرش که این از، زد محوی لبخند

 .ممنون، خوبه نه -

 :گفت و داد تکان سری طوفان

 .کنممی کم حقوقت از بگم البته، تخونه تو بذاری که گرفتم پرت و خرت کمیه -

 :شد ترعمیق لبخندش

 .کشیدید زحمت، نکنه درد دستتون باشه -

 جودو با سکوت این که بسا چه و ببرد لذت ماشین سکوت از همیشه مثل داد ترجیح و نگفت هیچ طوفان

 .است شده تردلنشین نام غوغا دخترکى

 :گفت ادب رسم به شود پیاده کهآن از قبل، رسیدند که خانه در به

 .یمبخور ناقابلى شام یه هم با باال بفرمایید. طوفان آقا ممنون خیلی -

 :گفت غوغا حیرتِ کمال در و کرد خاموش را ماشین، داد تکان را سرش طوفان

 .بریم -
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 دوباره استرس .زدنمى حرفى چنین هرگز وگرنه، بگیرد تعارفش کردنمى فکر، ماسید غوغا لبان بر لبخند

 در ویدجا داد ترجیح، شدند که ساختمان وارد. نشاند کمرش پشت به سردی عرق و کرد رخنه جانش به

 یزدهذوق یچهره و شد باز در که نکشید طول ایثانیه. زد را واحد زنگ همین برای؛ کند باز برایشان را

 وارد تا کرد باز را در. نشست اشچهره به اخم خواهرش کنار طوفان دیدن با اما؛ گشت نمایان جاوید

 :گفت گونههمان و شوند

 .نباشی خسته آبجى سالم -

 خم را سرش کمی احترام نشانه به، فهمید را غوغا قصد که طوفان. شود وارد اول طوفان تا ایستاد غوغا

 :گفت جاوید به رو، شدمی وارد که طورهمان و کرد

 .گرمت استقبال از ممنون، سالم -

 :گفت او به چمشکى با و زد او به دل ته از لبخندی، نشود ناراحت جاوید کهاین برای غوغا

 .گلم داداش بونتقر، جاویدم سالم -

 یک غوغا. شد خانه وارد و گرفت را خرید هاینایلون کمکش و زد لبخندی خواهرش خوشحالی از جاوید

 مشتش در و آورد در را هاالماس و کرد جیبش در دست. پرید اتاقش داخل به و نکرد صبر هم را لحظه

 کرد قایم کمرش پشت را اششدهمشت دست زدههول. آمد داخل به جاوید و شد باز هوا بی در که فشرد

 :گفت مصنوعی لبخند با و

 .دیگه برو دِ. میام االن منم، زشته طوفان آقا پیش برو داداشم -
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 در و رفت هایشلباس کشاب سمت به زدههول و کرد قفل را در فوراً غوغا. بست را در و برچید لب جاوید

 هالباس یهمه زیر و کشاب آخرِ در و قرارداد ار هاالماس، داشت کوچکی جیب که زیرهایش لباس از یکی

 :کرد زمزمه لب زیر و زد اشپیشانی به دستی و کشید پوفی. کرد مخفی را آن

 .کنه خیر به خدا -

 که جاوید و طوفان دیدن با، گذاشت سالن به پا وقتی. زد سر بر را اشروسری و کرد عوض را هایشلباس

. شاندن لب به لبخندی و کرد کنترل را خودش. بزند قهقهه بود نزدیک بودند زده زل یکدیگر به سکوت در

 .کرد کردنسرخ به شروع پیاز با همراه تابه در و آورد در یخچال از را مرغ

 رکفگی که حالی در محو لبخندی با که دید را دخترکی؛ خورد راستش سمت به نگاهش لحظه یک طوفان

 دست. شد میخکوب روبرویش یصحنه بر لحظه یک. زندمی هم را گاز روی غذای، دارد دست به را چوبی

 مادر یک خواستمی دلش همیشه که او. بود رویش جلوی در اشگذشته هایحسرت انگار؛ نبود خودش

 نیاد به چشم وقتی از. نداشت را کدامهیچ خوبش بخت از اما؛ کند آشپزی برایش تا باشد داشته خواهر یا

 از بدنش جای به جای، است هنوز که هنوز. خردسالى همان از؛ بود مواد جاکردنجابه رابط، گشود

 چشم. است برده در به سالم جان تاکنون گونهچه که بود حیرت در خودش. کردمی درد مواد جاسازهای

، ردکمى بداخالق پسرک این برای فکری باید. زد زل اخمو جاوید به و گرفت روبرویش قدبلند دخترک از

 .بمانند حسرت طورهمان هایش حسرت داشت نامکا وگرنه

 رد بودنجدی از اشچهره کمی تا انداخت باال ابرویی. نشد باز لبخند به لبانش اما؛ بزند لبخند خواست

 .شود خودمانى و بیاید

 ؟بیرون بریم فردا دارى دوست -
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 :گفت طوفان به رو و انداخت خواهرش به نگاهی و کرد باز را هایشاخم کمی جاوید

 ؟معصومه آبجى با؟ بیرون -

 :گفت ناباور، باشد شنیده اشتباه انگار. کرد کپ جاوید حرف از لحظه یک طوفان

 ؟!کی آبجى -

 :گفت شک با و طوفان از تر آرام و شد جابهجا جایش در جاوید

 .معصومه آبجى -

 اما؛ دبو گفته چنین دنامر نکیسای. نیست دخترک اصلى اسم غوغا دانستمی. رفت باال طوفان ابروان دو

. نبود بلد را ایحاشیه مسائل به کردنکنجکاوی اصل در، نکرد یکنجکاو اشواقعى اسم به وقتهیچ

 :کرد زمزمه لب زیر خودش با شد کشیده غوغا به نگاهش

 .معصومه -

 :گفت جاوید به رو و زد محو لبخندی. بود بخشلذت اسم این گفتن قدرچه و

 ؟میای حاال خب، تمهمعصو آبجى با آره -

 . داد تکان را سرش جاوید

 . بگیرم اجازه آبجى از اول باید ولى؛ بیام دارم دوست -
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 خودش، گفته پسرک برای را مقدمه که حال داد ترجیح، نگفت چیزى و داد تکان برایش سرى طوفان

. ندبنشی اشپیشانى روی بر اخمى شد باعث، جیبش درون موبایل کوتاه لرزش. بگیرد دخترک از را اجازه

 .رفت درهم شدید هایشاخم ایمان از مسیجى دیدن با و آورد در را موبایلش

 رموزم مرد این لطف به نسبت توانستمی که بود کارى تنها این حقیقت در؛ چید حوصله با را سفره غوغا

 .دهد انجام

 فارغ جمع این از نفرسه هر دچن هر. خانواده یک همانند؛ شدند جمع سفر دور بر سه هر، غوغا تعارف با

 مسیجى آن به طوفان و خواهرش از گرفتناجازه فکر به جاوید و بود هاالماس فکر به غوغا که چرا؛ بودند

 .بود فرستاده برایش ایمان که

 جمع و شام از چیزهیچ کردمى اعتراف باید. کرد رفتن عزم فوراً، کوتاه تشکر یک و غذا پایان از بعد

 .بود نارفیق نکیسای آن تقصیر هااین یهمه و بود دهنفهمی امشب

. دکوبی هم به را در فوراً، رسید که مقصد به. کرد آن راندن به شروع توان آخرین با و کرد روشن را ماشین

 .نگریستند را او ترسیده بابک و ایمان

 .گونیشمژده واسه میاد فردا بگم گفت آورد هاشم رو این... آقا سالم -

 مرد به خونسرد ظاهر به یچهره و محکم های قدم با و داد تکان بابک حرف برای سری طوفان

 اننش که زدمی بیرون فواره همانند خون اشپیشانى از. کرد رو صندلی به شدهبسته زخمى و خوردهکتک

 با و زد پوزخندی. کرد پاک را مرد یچهره روی خون آرام و برداشت دستمالی. بود اشتازه شکستگى از

 .شود بخیه طوفان چشمان سیاهى به مرد ترسیده چشمان شد باعث که گرفت را مرد یچانه دستش
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 ؟کجاست نکیسا -

 :گفت عجز با و کنانناله و فشرد هم روی محکم را چشمانش مرد

 .دونمنمی که خدا به، آقا دونمنمی -

 :غرید لب زیر کرد ول را اشچانه محکم و داد باال را ابروانش تای یک

 و باشی یک درجه ینوچه ببین؟ ...سلطان آره؟ سلطان کردى فرض احمق رو من؟... آره دونىنمی که -

 .خرابمکله قدرچه دونىمی خودت، بزن حرف... داره خنده کمیه کجاست رئیست ندونى

 :گفت حالىبی با و زاری حالت با سلطان

 .دونمنمی که پیغمبر به پیر به، دونمنمی که خدا به -

 داده اشمالیگوش حسابى که گفت هاشم. گرفت تماس هاشم با و آورد در را موبایل و کرد نگاهش عمیق

 هب زنانقدم. کرد قطع را تماس و کشید هوفى کالفه. شده خارج زبانش از دانمنمی یکلمه فقط اما؛ است

 :شد نزدیک سلطان

 از تربزرگ های لقمه و کنند رو زندگیشون دغدغهبی بهتره بدونن تونننمی چیزی که هایی آدم -

 .ندارند بر دهنشون

 :زد داد سپس، شد خیره ترسیده سلطانِ به ایلحظه

 .بیار رو اسلحه... ایمان -

 :کرد کردنالتماس به شروع و افتاد لکنت به و پرید سلطان رخ از رنگ حرف این گفتن با
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 دم خواهر یه و پیر مادر یه... بگذر پرستىمی هرکى به رو وت آقا... دونمنمی هیچى خدا به، خدا رو تو آقا -

 !کن رحم مادرت جون رو تو... کن رحم آقا، بده رو خرجشون کی نباشم من، دارم بخت

 و دوخت ترسیده سلطان به را نگاهش یخی و سرد طوفان. داد طوفان دست به را اسلحه مردد ایمان

 :گفت گونههمان و گرفت هدف را اشپیشانی

 .وقتهیچ، نداشتم مادرى من -

 ایجاد زنىهم به حال یصحنه. پاشید سرش پشت دیوار به سلطان مغز و فشرد را ماشه اشجمله اتمام با

 .کرد دگرگون را ایمان حال که طورى به؛ بود شده

 .کنه تمیز هم رو جااین، بگیره رو گونیشمژده بیاد امشب بگو هاشم به -

 چند. شود مواجه ایمان بد حال با و بچرخد سمتش به طوفان شد باعث که گفت آرامی یباشه ایمان

 :گفت و فرستاد کذایی اتاق آن از بیرون به را او سپس، کرد نگاه را او ایلحظه

 ؟بینیمی چیزا این از که اوله بار مگه؟ ایهقیافه چه این -

 :داد پاسخ آرام و کشید موهایش در دستی کالفه ایمان

 .نکردم عادت هنوز -

 .رفت بابک سراغ به و نگفت چیزهیچ طوفان

 ؟جدید خبر خب -

 :گفت و کرد تنظیم هایشچشم روی را عینکش بابک
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 .دارید مشتری آقا -

 :گفت و داد جلو متفکر را لبانش طوفان

 ؟مواد -

 .تمیز و ایحرفه همیشه مثل، کنى محو زمین رو از براشون رو یکی خوانمی. آقا نه -

 :گفت و دوخت بابک به را هشنگا تیررس

 ؟کی -

 :داد پاسخ و کرد ایخنده بابک

 .بسازید رو ابراهیم آق پسر کار خوادمی... دوشاخ مسعود -

 ؟دلیلش و -

 .هم رو ریخته شاخ دو مسعود زن با کهاین مثل -

 :گفت و کرد پوزخندی طوفان

 ات که همینه واسه؛ کنهمی رو کاراش خفا تو شهمه، وسط اندازهنمی رو خودش میاد خوشم، بابک ببین -

 . حله گفت طوفان آقا بگو... بگو بهش دوبرابر رو قیمت... المصب نرفته لو حاال

 :گفت و داد تکان سری لبخند با بابک

 .چشم روی به -
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 در غوغا که بود ایخانه از ترپایین خیابان دو خانه. گرفت پیش در را اشخانه راه و شد خارج جاآن از

 یهمه با همراه، تلخ و ساکت همیشه مثل. ارواح یخانه، شد اشخانه وارد. کردمی زندگی جاآن

 عوض را هایشلباس حوصلهبی و شد میخکوب اشپیشانى روی دوباره اخمش. گذشته منفى هایانرژى

. ایستاد افشدیاِم دیواری کمد به رو. کرد حرکت کارش اتاق سمت به و گذاشت گاز روی را کترى. کرد

 را اصل چرم شکلمستطیل جعبه و کرد باز را در آرام، کشید عمیقی نفس و گرفت را کمد در یدسته

 سردی. گرفت دست در و آورد باال را اسلحه. کرد بازش آرام و گذاشت میزش روی را جعبه. آورد بیرون

 دریافت تاکنون که بود یهدایای بهترین از یکی که دوربردی اسلحه. دادمی او به را زندگی حس اسلحه

 :کرد زمزمه لب زیر آرام. براق و مشکی؛ کرده

 .شى بیدار باید هم تو باالخره -

 :داد ادامه و دوخت روبرویش به را نگاهش و زد پوزخندی

 !هه، خوابندمی همه، بشی بیدار که تو -

*** 

 خشم ایدفعهیک چنین نای که روزگاری بر کرد شک باید لذا. گذشتمی مرادش وقف بر روزگار انگار

 این که وای. خورندمی بیرون جاویدش با را شام امشب که بود گفته. بود کرده خاموش دخترک بر را خود

 اشچهره روز چند این در که انگار، کرد نگاه آینه در را خودش. بود اشزندگی در بزرگی غوغای چه مرد

 اگر البته؛ آمدمی سبزش چشمان به بدجور ایفیروزه آبى شال آن. شده ترشفاف چشمانش و ترچاق

 حقوقش برای خب اما؛ کند زندگی شاد را امشبش توانستمی داشت بساط در هم رنگی شلوار و مانتو



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر قاسمى پريا | نجس تحفه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 221 

 آنکه امید به؛ داد تحویل لبخندی آینه در خودش به و زد لب بر کمرنگى ایقهوه رژلب. داشت هابرنامه

 :گفت کاناپه بر منتظر جاوید به رو به و رفت بیرون اتاق از. باشد پایدار لبخندش

 ؟شدم خوب -

 .بود ورغوطه خودش خیاالت در، برچیده لبِ با و بود شده خیره اینقطه به متفکر جاوید

 ؟شده چیزی عزیزم، جاوید -

 :گفت و دوخت خواهرش چشمان سبزی به را سبزرنگش چشمان جاوید

 .سامان بیچاره، شده تنگ دلم -

 .گذاشت برادرش یشانه بر دست و گرفت جای کنارش لبخندی با، رفت باال بارهیک به غوغا ابروان

 ؟باشه پیشش، ریممی روز یه بعداً، برم تنگت دل اون قربون الهی -

 :گفت زدههول و پرید رنگش لحظه یک جاوید

 .جااون برم ندارم دوست من؟ بیاد اون نمیشه نه..نـ -

 .بود جاوید به مشکوکی نگاه اشنتیجه و دخور تکان غوغا مغز در چیزی یک

 ؟کردنمی اذیتت؟ بری نداری دوست چرا -

 :داد پاسخ و آورد لب به مصنوعی لبخند

 ...اما؛ کردندنمى اذیت رو من آبجى بابا نه -
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 محکم را دهانش آب، شود درشت چشمانش شد باعث که شد خارج دهانش از هوابی لعنتی امای آن

 .شد خیره خواهرش مشکوک و جدی هچهر به و داد قورت

 ؟جاوید چی اما -

 .آبجى هیچی -

 ؟بزنی حرف من با خواینمی جاوید -

 :گفت و گزید را لبش و فشرد هم روی محکم را چشمانش

 سامان. هستن کثیفی هایآدم خیلی اونا آبجى اما؛ ذاشتنمی سامان یعنی؛ کردندنمى اذیت رو من -

 قهقه و میدن تکون رو هاشونپول و میشن جمع هم دور اونا آبجى دونیمی، حیوون بگو آدم نگو میگه

 و روشنه ماشین البته؛ ماشین تایر زیر ذارنمی رو دستشون و میارن رو کوچیک هایبچه بعدش، زننمی

 صاحبش گیر پوال همه، بده نشون بیشتری مقاومت که هابچه از کدوم هر میگه سامان. میدن گاز هی

 مجتبى مثال؛ بودند کوچولو اونا آبجی خدا به، کردنمی گریه و زدنمی جیغ درد از ها بچه، جىآب اما؛ میاد

 که هستن بدی های آدم خیلی اونا. بود سالشهفت فقط اون ولی؛ شکست دستش بود الغر خیلی چون

 که سامان بیچاره. کننننمی توجه هابچه درد و گریه به حتی، دوننمی هابچه صاحب رو خودشون

 !خیلی... داره درد خیلی آبجى دونیمی... شده بزرگ طوریاین گفتمی

 دنیا این و است کم برایش اکسیژن کردمی حس. بود شده جاوید های حرف مات، آمدنمى باال غوغا نفس

 .ندارد او برای جایی
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 وای. جا مهه از خبربی او و بود دادنرخ حال در گوشش پشت که بگوید حقایقی از است تلخ که حقا

. گفتمی چه باید را هاآن جاویدها آن، ها بچه آن کنار به جاوید اصال. کشیده هاچه جاویدش بیچاره

 .شدمی راحت لعنتی حس این از گونهچه و کردمی ناله گونهچه

 دفشر هم روی محکم را لبانش و کرد نگاه آینه در را خودش. برد پناه دستشویی به و شد بلند جایش از

 :گفت خود با و زد زخندیپو

 .کرده خوشبخت طوریاین رو همه که زندگى این به لعنت... خوشبخته جاوید... خوشبختى تو -

 بیرون دستشویی از. ریخت آب اشچهره بر محکم و کرد آب از پر را هایشمشت و کرد باز را آب شیر

 .مرد یک مثل قوی؛ باشد قوی باید او. کشید عمیق نفس یک. آمد

 دنمی آزارت که چیزایی این به، نکنی فکر بهشون تونیمی اما؛ نیست شدنیفراموش چیزهیچ... ویدجا -

، میدن پس تقاص هاحیوون اون سامان قول به یا ها آدم اون روز یه باش مطمئن؟ جانم باشه... نکن فکر

 .دنیا همین توی

 غوغا. رفت کنار کل به برادر و خواهر ذهن از موضوع و کالم یرشته، آیفون هم سر پشت صدای با

 :گرفت را جاوید دست و کرد باز را در شدههول

 ؟جاویدم باشه، باشى خوشحال رو امشب کن سعی -

 :گفت و زد لبخندی، کند ناراحت دارد او خوشحالی در سعی که را خواهرش خواستنمی دلش که جاوید

 .جان آبجى باشه -
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 مثل و بگوید کسی به را دردش توانستنمی کهآن از، بود شوبیآ زمانه رحمیبی این از غوغا دل در اما

 .رساندمی بیرون به سکوت با را فریادش همیشه

 مغزش به امشب همین، بود خورده رقم برایش بودن سامان کنار در که تلخی خاطرات عجیب، اما جاوید

 .امشب این بود نحسی شب عجب. بودند آورده هجوم

 همیشه مثل. کرد جاوید به رو. آمدند سمتش به جاوید همراه غوغا که، بود منتظر در پشت طوفان

. داد سوق غوغا به را نگاهش و انداخت باال را ابروانش تاییک. آمد کردهبُغ و اخمو نظرش به، پسرک

 در ناراحتى کردمی حس چرا دانستنمی اما... اما؛ آمدمی خانم نظرش به قدرچه، زد برق چشمانش

 .دارند خاصى دشمنى خوشحالى و شادی با برادر و خواهر این انگار. زندمی موج چشمانش

 .طوفان آقا سالم -

 .سالم -

 مردانه عطر با همیشه مثل ماشین فضای. گرفتند جای ماشین در، همیشگى احوالپرسى و سالم از بعد

 .بود ماشین صدای اندازترینطنین، سکوت و بود شده پر لِجند

 سر بر سنگ، داشتىچشم بدون شخصی هیچ که چرا؛ است مدیون مرد این به جوربد کردمی حس غوغا

 در قدرآن یا و آورده تنگ رویش به روزگار قدرآن شاید. انفاق همه این به برسد چه، کوبدنمی کسی

 قدرآن شاید. ندارد اشزندگی از درستی درک که است شده غرق اشتجربگیبی و جوانی خودخواهى

 خود زندگی حل راه بهترین و آبرومند را جدیدش شغل این که عزیزجانش فکر به و تاس درمانده

 .داندمی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر قاسمى پريا | نجس تحفه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 225 

 .ناچاری روی از گناهی مثل؛ زنندمی خطرناک هایچاره به دست که شوندمی چارهبی قدرآن گاهی ها آدم

 .باشد مرموز مرد این قدردان باید. داد قورت محکم را دهانش آب

 دارید برادرم و من به بزرگی لطف واقعا. کنم تشکر ازتون باید طورچه دونمنمی واقعا، طوفان آقا -

 .کنند کمک، کسی به پاک چشم با که میشه پیدا کم دوره این تو شما مثل مرداییجوون. کنیدمی

 را قلبش هایشحرف این با دخترک این که آخ. بود شده سفید ماشین فرمان بر فشار زور از دستانش

 ایچاره انگار اما؛ است کرده خودش کثیف بازی وارد را او که فرستاد لعنت خودش بر. است فتهگر نشانه

 .نبود

 را شلب. بود ترپایین هم حیوان از ارزشش که بودم زمین روی آدم ترینبدبخت من نگوید تا گزید را لبش

 تمام با که گزید را شلب. گرفتمی را تنومندی هر جان، است کشیده که هاییآوارگی نگوید تا گزید

 گشوده شد باعث، گرفت خود به خون گس طعم که دهانش. جان دخترک، کنممی درکت، نگوید هاحس

 .شود

 .نیست دوباره تشکر به نیاز. کردم تواسه رو کاراین دل تِه از من، نکن فکر بهش -

 .گیدمی درست بله -

 هگونچه که انداخت جاوید به ماشین آینه از نگاهی. است کنندهکسل زیادی ماشین جو کرد فکر طوفان

 که دوخت جلو به را نگاهش غوغا با موضوعی با رابطه در متفکر کمی. است بیرون محیط تماشای غرق

 .آمد یادش چیزی ناگهان

 .دیدم رو شاخ دو مسعود روز اون -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر قاسمى پريا | نجس تحفه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 226 

 .انداخت منتظر غوغای به نگاهینیم و زد آرام پلکی و کرد مکثی

 الماسا اون... خواسته هاخیلی، از نه که تنها من از البته؛ کنم پیدا رو هاشالماس شاسهو خواست ازم -

 .یادگاریه میگه، قیمتشونه از بیشتر براش ارزشش

 هتوجبی و بود داده تکیه ماشین صندلی بر محکم را خودش. فشرد دستش کف در را هایشناخن تاببی

 هکرد او با کاری زندگی اما؛ نبود خورحرام. گزید را لبش، آمدمی پایین کمرش تیغه از که سردی عرق به

 پدرش فرهنگی حقوق با اشکودکى روزهای که آورد یاد به. بگیرد را نوجوانش وجود طمع تا بود

 همه آن. جاویدش و خودش حق، بود زندگی این از حقش هاالماس آن اما؛ حالل مال یک؛ گذشتمی

 گناهکار که او اما. نیاید گیرش هم پاپاسی یک آخرش که بود نکشیده اوشسی خانه به رفتن برای بدبختی

 ار جانش داشت که تفکراتی. شدمی پایین و باال تفکر هزار هزارن مغزش در. نبود خوارحرام و دزد ،نبود

 به شروع توانش آخرین با او و بایستاد ماشین خواستمی دلش. ساختمی روا گلویش بر بغض و گرفتمی

 ؟قیمت چه به مردن اما؛ شود راحت فالکت و گنگی همه این از و بمیرد که بدود قدرآن، کند یدندو

 :فشرد هم روی به را لبانش طوفان صدای با

. نیست هاالماس، خالیه هم گاوصندوقش و مرده سیاوش... سیاوش پیش، بودی جااون شب اون تو -

 راست دست، جورایی یه... کرده جمشید پیداکردن اجیر رو همه شاخ دو مسعود و کرده فرار، جمشید

 باید سرکار اومدی که فردا... خیلیه باشه برده رو هاالماس اون اینکه احتمال. میشد محسوب سیاوش

 ؟باشه، کنی تعریف برام شب اون به راجع رو چیزهمه

 :زد لب آرامی صدای با و کشید عمیقی نفس انگشتانش لرزش به توجهبی

 .باشه -
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 هب استرس با و کرد بهداشتی سرویس روانه را خودش شستن دست یبهانه به، رسیدند که رستوران به

 یک، خواستمی دلش. آمدنمی ذهنش به چیزی اصال، بود قفل مغزش. نگریست آینه درون اشچهره

 تمالاح شود پیدا جمشید اگر دانستمی. لعنتى هایالماس این یچاره و راه، به کند فکر و بنشیند گوشه

 وگرنه، بکشد خود در را کذایی طمع حس آن باید. است زیاد خیلی اوست پیش هاالماس بفهمند آنکه

 .کشت خواهد را او دوشاخ مسعود

 .بود شده خیره اخمالو جاوید به ورود بدو از طوفان. گرفت جای جاوید کنار و رفت میز سمت به

 ؟نیست مشکلی. دمدا سفارش برات، داری دوست بختیاری، گفت جاوید -

 .عالیه ممنون، نه، نه -

 :گفت جاوید به رو و داد تکان سری طوفان

 ؟خودتی تو، پسر شدهچی -

 :داد پاسخ سرد و انداخت او به کوتاهی نگاه جاوید

 .نیستم خودم تو، هیچی -

 خاطرهآزرد جاوید از یا و نشکند طوفان دل کهآن برای و زد لبخندی جاوید بد لحن از زدههول غوغا

 :گفت، نشود

 .شده تنگ آقاست عباس پیش که دوستاش از یکی برای دلش -

 :گفت غوغا به رو و داد تکان سری طوفان
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 .کنه بازی جاوید با هفته آخر بیاد بگو خب -

 .شد تر عمیق غوغا لبخند

 .جاویده صحبتهم و همدم، همبازی جای به، سالشههجده -

 :گفت جاوید به رو و اختاند باال را ابروانش تاییک طوفان

 ؟پیشت بیارمش هفته آخر خوایمی -

 :گفت خوشحالی با و شکفت گلش از گل جاوید

 ؟میشه یعنی -

 .آره -

 .طوفان عمو نکنه درد دستت -

 آوردمی برایشان را غذا که گارسونى به و زد دل در پوزخندی. است شده هم عمو، نداشته برادر! عمو

 .شد خیره

 خویشم دل و تاب گِرو در من»

 قرارى بى همه این، وَرنـه

 .«سرم به آید کجا از

 ( قاسمى پریا)
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 نشمین به پا، خندوانه یبرنامه پرشور صدای و سر از کنجکاو، کردمی عوض را هایشلباس که حالى در

 جمعیتِ، شادی و برنامه مهمان یخنده در غرق چهره به متعجب و بود ایستاده تلویزیون جلوی. گذاشت

 .شد خیره تماشاچى

 .کنار بیا آبجى -

 :گفت جاوید به رو و رفت کنار تلویزیون جلوی از

 ؟شنگولن قدراین چرا، چیه جریانش -

 :گفت و داد سر به نمکى یخنده جاوید

 تولدش امشب کهاین مثل، بازیگره خانم همین شونبرنامه مهمان ولی؛ آبجى شنگولن همیشه که اینا -

 .بود

 :گفت و داد تکان سری اوتتفبی غوغا

 .ها نکنی فراموش رو من ـوسـ بـ بخوابی خواستی، بخیر شب بخوابم میرم من... طوراین که اوهوم -

 اریخت شنیدن با که برود اتاق سمت به تا کرد گردعقب. گفت ای "آبجى باشه" تلویزیون در غرق جاوید

 بد دخترکى آمدن میان به. مرداد ده. شد وبمیخک سرجایش در برنامه مجری زبان از، بازیگر زن تولد

؛ نکند هم فراموش اصال؟ کند فراموش را تولدش داشت امکان طورچه. داشت نام معصومه که سرشت

 یادش که بهتر همان؟ بگیرد جشن خورد اشپیشانی بر بدبختی مهر و آمد دنیا به او که را روزی باید یعنى

 .نیاید یادش را نحس روز این وقتهیچ بگذار اصال، رفت
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 هم او شاید. کردنمى لعنت، کردنمی ناشکری وگرنه، است گرفته اشکسىبی از دلش دخترک شاید

 .است شده بیچارگی تندیس نبودشان با که ایخانواده دلتنگ، است دلتنگ

 آرام، رفتمی خواب اتاق سمت به که طورهمان و داد قورت را اششدهپنهان بغض و کشید عمیقی نفس

 :کرد زمزمه

 .جان معصومه، مبارک تولدت -

*** 

 دهز بیرون اشمقنعه از نامرتب موهایش و بود بسته جاجابه را مانتویش هاىدکمه. بود شده دیرش بدجور

، اسم به فردی مقابل در هم آن شناسىوقت که چرا؛ نداشت اهمیتى برایش اصال چیزها این اما؛ بودند

 .بود مهم برایش واقعا طوفان

 کردمی نهایشاخانه نزدیکی بر تاکید مصرانه او اما؛ نیست آمدن دنبالش به نیازی که بود گفته بارچندین

 .آمدمی دنبالش به را روز هر و

 را حیاط درب و کشید هوفی. کند خداحافظی و ببوسد را جاویدش نکرد فرصت حتی، بست را در محکم

 مسابقه دیگریک با انگار. زد محوی لبخند. شد همزمان طوفان ماشین ترمزکردن با که کرد باز

 .اندگذاشته شناسیوقت

 جزو را حقوقش اولین گرفتن از بعد را لجند عطر خریدن گرفت تصمیم باراین، شد که ماشین سوار

 .دهد قرار هااولیت

 .خیربه صبحتون سالم -
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 .همچنین سالم -

 شدن اما؛ نپرسد کردمی وسوسه را مغزش بدجور هک را سوالی تا گزید را لبش، کرد حرکت به شروع وقتی

 .نشد که

 ؟بهمونه نزدیک منزلتون گفتید ببخشید -

 .آره -

 :گفت و زد لبخندی غوغا

 ؟دقیقا کجاست -

 :داد پاسخ آرام و انداخت او به نگاهىنیم طوفان

 .نزدیکتون -

 دل در. بدهد او به را اشزندگی محل از نشانى یا و آدرس ندارد قصد که شد متوجه کامال حرف این زدن با

 .شد خیره بیرون به، ماشین شیشه از و کرد کجیدهن او به

 پشت و کرد آرامى احوالپرسى و سالم بابک و ایمان، مهتاب با. شد بود کارش محل که زمینى زیر وارد

 .گرفت جای میزش

 :گفت و آمد سمتش به طوفان، نشستنش محض به

 .بیام تا باال طبقه اتاق تو برو -

 :گفت خود دادننشان عادی برای. شد تر واضح قلبش بومبوم صدای و ریخت پایین هُری دلش
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 ؟اتاق کدوم -

 .آبیه درش کههمون -

 دیشبِ تولد آن. گزید حرص از را لبش. است دعوت طوفان بازجویی بساط به امروز که بود رفته یادش

 .بود کرده پاک کل به را اشحافظه لعنتى

 ناچار هب. رفت باالتر استرسش میزان و شد ترکالفه رنگآبى درب دو دیدن با اما؛ رفت باال بقهط سمت به

. دآور ایمان خوبش شانس به دیگر بار اتاق سرد و خالى محیط دیدن با اما؛ کرد باز را ترپررنگ آبى درب

 با اما؛ است شده شتىبهدا سرویس وارد کرد فکر اتاق بد بوی از، نداشت چندانى دقت که اول نگاه در

 .شد خود اشتباه متوجه غریب و عجیب وسیله مقداری و الیافى طناب، کهنه فلزی صندلى چند دیدن

 .بود منظورم اتاق این -

 که اتاقی به و داد قورت محکم را دهانش آب. بست را در فورا و پرید جا از کمی طوفان جدی صدای با

 .شد وارد بود کرده اشاره طوفان

 ایینپ ترکوچک صندلی دو و کار صندلی یک و میز یک. پرید باال ناخودآگاه ابروانش اتاق به دشدنوار با

 شکل را است دیده حال به تا که عمرش کار دفتر ترینمسخره و نمادین، اتاق در کوچک کمد چند و میز

 .نبود واجب زیاد شریفى شغل همچین برای کاری دفتر چنین داشتن هرچند. دادندمی

 مشخص هایشدست لرزش تا کرد پنهان راستش دست در را چپش دست و نشست صندلی روی به

 دتندتن را پاهایش میز پشت صندلی بر نشسته طوفان به روکردن بدون و جوید درون از را لبانش. نباشد

 .داد تکان
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 ؟خب -

 :گفت و کرد صاف را گلویش. شد خشک دهانش آب طوفان صدای با

 ؟بگم چی -

 :داد پاسخ و کرد نگاهش سردخون طوفان

 .بگو رو شباون هایاتفاق موى به مو، شب اون از -

 خواهد غش جاهمان یا، باشد طوفان سمت اشچهره دیگر کمی اگر دانستمی، دوخت مستقیم را نگاهش

 .فهمید خواهد اشچهره از را چیزهمه طوفان یا کرد

 .اتاقی یه تو برد رو من سیاوش شماها از بعد -

 و کرد خودش هایحرف خام را او طورچه که زد جوانه دلش در شعله از نفرت بذر، شب آن آوردن یاد به با

 .فرستاد گرگ یک دهان به

 :غرید لب زیر آرام و فشرد دستانش در را بیک آبی خودکار طوفان

 ؟خب -

 و کند فکر خوب را یروز چند تا دادمی اجازه کاش ای. پرسیدنمی را هاسوال این او از امروز کاش ای

 !کاش ای. کند حاکم درونش طمع و دل بر را عقل

 .کند بیان ممکن حالت ترینخالصه با را کذایی شب آن های اتفاق کرد سعی

 .کرد باز رو گاوصندوقش در بعدش، خب -
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 :داد ادامه بعد کمى رفتهتحلیل صدایی با. بگوید چه را ماجرا قسمت این بود مانده، کرد مکث

 .کرده حمله بهشون شاخ دو مسعود گفت اومد جمشید که هم بعدش... اومد دعوا و گلوله یصدا -

 :پرسید فوراً و کرد نگاهش تیز طوفان

 ؟هاالماس پس -

 :گفت ایخفه صدای با و کرد فرو دستش کف در را هایشناخن و انداخت او به کوتاهی نگاه زدههول غوغا

 .دونمنمی -

 .کرد نگاهش مشکوک طوفان

 ؟داری استرس؟ میدی تکون رو پاهات قدراین چرا؟... خوبه حالت، پریده رنگت -

 :گفت و دوخت طوفان متفکر یچهره به را نگاهش. شد سنگین برایش هوا و ایستاد حرکت از پاهایش

 .کنهمی بد رو حالم شب اون به فکرکردن -

 شب آن در دخترک برای اتفاقی چه ستداننمى. چرخاند دستش در را خودکار و داد تکیه اشصندلی به

 شب آن از بعد که چرا؛ است نیفتاده غوغا و سیاوش بین اتفاقی که دانستمی خوب را این اما؛ افتاده

 .بودند گرفته کالنى پول موضوع این فهمیدن برای هایشآدم

 .کنیم صحبت هشب راجع بعدا بهتره... خب ولى؛ جاستاون از تو فرارکردن طورچه سوالم ترین مهم -

 باز را در خواست. رفت در سمت به و شد بلند جایش از فوراً. گفت ایباشه و داد تکان سری خوشحال

 .شد خشک در هیدست روی بر دستش زد طوفان که حرفى با که کند
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 کن جمع خوب رو حواست... بکشه آدم گردان گردان که هست مهم مسعود واسه قدراین الماسا اون -

 .هووف... وگرنه، بودی جااون شب اون تو بفهمه نذاشتم. بگى دونىمی ىهرچ باید

 گذاشت جلو قدمى و بست ناتوان را در. کرد بسته و باز حرص از را چشمانش و فشرد هم روی را لبانش

 اضطراب و ترسیده حالت از حالش و حس و پرید باال ابروانش تاییک ایمان زدههول یچهره دیدن با که

 .داد حالت تغییر تعجب به

 .هستند داخل طوفان آقا فقط، داخل بفرمایید؟ ایمان آقا دارید کاری -

 :گفت و زد بود شده جدیدش همکار که ایشلخته دختر به رو مصنوعی لبخندى ایمان

 .میگم بهش بعدا نه، نه -

 . رفت زمین زیر سمت به و انداخت باال ایشانه خیالبی غوغا

 کار ترینحیاتی و ترینراحت گفت شدمی. بود راحت برایش خیلی بود یوترکامپ با کارش که این

 .بود او یبرعهده

 از یکی. کندمی مطالعه را ایبرگه ریز اخمى با و است قهوه نوشیدن حال در که افتاد مهتاب به نگاهش

 .است مهتاب همین، دیده اشزندگى در که آدمى ترینمعمولی و ترینحاشیهبی

 نای آیا؟ کردمی چه کشورش جوانان یآینده با داشت او. شد خیره مانیتور صفحه به چشمانش لحظه یک

 ؟دارد را ارزشش زندگی
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 برای گاه. باشد آوارگى و خوابىکارتن از بهتر فروشیوطن این شاید. فشرد هم روی محکم را لبانش

 یقربان آدم لشکر به لشکر، یفتدب پایش؛ هستیم همین ما یهمه. بود خودخواه عجیب باید ماندنزنده

 ...!دیگر انسانیم، خودمان جان و کس عزیزترین برای فقط، کنیممی

 مهمى مسئله چنین برای بیشتری وقت او. داد تکان سری، شد کشیده هاالماس سمت به فکرش

 .حسابى و درست فکر یک برای، مهم و آزاد وقت یک. خواستمی

 .«کن خدایی تو کنممی گناهی اگر من:» کرد یادداشت چنیناین و شد موبایلش نوت وارد

 .ساده ایچهره با پوششیک دختری. رفت مهتاب سمت به و شد بلند جایش از و کشید کالفه نفسى

 ؟بدی من به آب لیوان یه میشه خانم مهتاب -

 :گفت و انداخت او به کوتاهی نگاه مهتاب

 .بردار، یخچاله درِ تو -

 .کرد بیان بود آورده میان به کنجکاوى قوى حس برایش که را الیسو، آب خوردن از بعد

 ؟چیه تحصیلیتون مدرک شما -

 :گفت آرام و انداخت غوغا به نگاهى

 .شیمى لیسانس -

 :پرسید غوغا به رو، باشد آمده یادش چیزی انگار که طوری و کرد بلند را سرش

 ؟چیه اسمت نگفتى راستى -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر قاسمى پريا | نجس تحفه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 237 

 دهانش آب! شودمی تردید دچار اسمش بیان در آدمى کدام آخر. بگوید چه بود مانده کرد نگاه را او مات

. افتاد اششناسنامه فکر به پس، بزند حرف مدرک با آدمى که است آن اولویت. داد قورت محکم را

 قالبی شناسنامه آن است ممکن، است گرد زمین. آمدنمى خوشش ازش اصال که اسمی؛ بود غوغا اسمش

 .کند گور و گم را خودش خجالت از باید دیگر که است وقت آن، ردبخو مهتاب تور به

 .غوغا -

 :گفت خنده با و انداخت باال ابرویی مهتاب

 ؟سالته چند، زنیمی هم بچه... آرومى این به تو نمیاد بهت اصال؟ غوغا -

 :زد لب آرام گرفت جای اشپیشانى بر ریزی اخم دیشب آوردن یاد به با

 .هیجده -

 چنین طوفان که است شده پیدایش کجا از دخترک این که بود عجیب برایش. زد ناباور کىپل مهتاب

 چنین، ندارد اعتماد هم خودش یسایه به حتى که طوفانى. است کرده برشاننفس کار وارد را او مطمئن

 .داشت تعجب و حیرت جای مهتاب برای تصمیمش

 :فتگ بلند صدای با و انداخت باال شانه بیخیال مهتاب

 .نباشید خسته همگى -

 :کرد غوغا به رو و برداشت را کیفش جواب گرفتن از بعد

 .دارم ماشین من برسونمت بریم بیا غوغا -
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 همین برای پس، کشیدمی خجالت هم مهتاب از. برود طوفان با کشیدمى خجالت. کرد نگاهش کمى

 :گفت معذب

 .میرم خودم، ممنون نه -

 :گفت و کرد اشحواله چپى نگاه مهتاب

 .میاد بدم تعارفى آدمای از، بریم بردار رو کیفت برو اع اع -

 کمربندش و گرفت جای مهتاب رنگاینقره پراید در. برداشت را کیفش و کرد خاموش را سیستم معذب

 و ددا تکیه سرش پشت به آسوده نفسى با و داد را بود پرسیده را آدرسش که مهتاب پاسخ آرام. رابست

 .بست ار چشمانش

 .شد باز چشمانش ناخوادآگاه مهتاب سوال با که

 ما کار... بگمت طورچه... دونىمی؟ کارا این تو آوردت طوفان چرا... یعنى؟ کاراین تو اومدى چرا -

 ؟ داری رابطه طوفان با... هووف هم تو خب... آخرمونه و اول قانون سه احتیاط. نیست بازیبچه

 هزار هزاران سوال این. فهمیدنمی طوفان با رابطه از را مهتاب نظورم. شد درشت تعجب از چشمانش

 :گفت مهتاب به رو و کرد تر زبان با را هایشلب. دارد منظور و جواب

 رو کار این و کردن لطف طوفان آقا که دونممی رو این فقط... دونمنمى گیدمی که رو چیزایى این من -

 .کردند پیدا مواسه
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 لطف به که بود نشده خوارحرام. بود لطفى نوع چه دگر این آخر، خندید خودش حرف به دل در لحظه یک

 کرده خیابان و کوچه آواره را جاویدش و او که کسى آن به لعنت. شد هم آن خودش ناقص عقل و طوفان

 .بیندازند رو کسى هر به پناهىبى زور از که، است

 خوب، است شده هم اگر یا و است نشده او منظور متوجه دقیق دختر این کرد حس. شد ساکت مهتاب

 .کرد تمام را بحث و انداخت باال را ابروانش دو پس. است داده او به را پهلویى دو جواب

 ؟برم باید خیابون کدوم ببین... طوراین که -

*** 

 اشنیپیشا بر ایـوسه بـ و رفت سمتش به و کشید آهى، است برده خوابش مبل روی که جاوید دیدن با

 به را او و زد اششانه بر ناچار به. بود خارج توانش از اما؛ کند بلند را او کرد سعی، مکافات هزار با. زد

 .رفت اتاق سمت به بسته چشمانى با پسرک. کرد دعوت اتاق درون خواب رخت

 سقف به را چشمانش و کشید دراز جاوید قبلى جای، دقیقا مبل روی بر هایشلباس تعویض بدون غوغا

 .شد اندازطنین گوشش در خانه سکوت در قلبش تاک بوم صدای. دوخت

 :کرد زمزمه لب زیر و زد سقف به غمگینى لبخند

 امافتاده سراظلمت این در روشن دلى با -

 امافتاده هاویرانه در که مهتابم نور

 ؟خاک صید گشتم چه از، بهشتم پرورد سایه
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 !امافتاده کجا بودم کجا،بین بختى تیره

؟ هن، ندارد اشکالى که قطره چند. فهمید انداختمى چنگ گلویش بر که بغضى از را این؛ بود شده خسته

 .بست را چشمانش حسى هیچ بدون اششقیقه شدنخیس با. ببارند بیچارگى گوهران آن بگذار پس

 :تگف خود با بمتعج و کرد باز را چشمانش فوراً. زد برق، چشمانش تاریکى درون سفیدی چیز لحظه یک

 .هاالماس خدا واى -

 به مهم موضوع این اما؛ بود خسته که است درست. کند فکر هاآن بهراجع است قرار آمد یادش تازه

 هب هاآن تبدیل باشند هم اگر حتى و نیستند او براى هاالماس آن دانستمى. کردنمى ایتوجه چیزهیچ

 به زنندمی دم ازش همه که شاخى دو مسعود آن اگر. فتگر ضرب پاهایش با عصبی. نیست او کار پول

 به یاخته ترسى. بود مطمئن را این کرد خواهد جدا پسرکش و او بدن از سر شک بدون، آید سراغش

 نای از تربدبخت را جاوید که بود نکشیده فالکت قدرآن، جهنم به خودش. کرد تصاحب را بدنش یاخته

 .کند

 تا کند دور خودش از را نحس هایالماس آن حتما باید گرفت را شتصمیم. کشید عمیق نفس چند

 .نکرده اینشان از تربدبخت

 را خودش طوفان به پیامى فرستادن با و کرد تعویض را هایشلباس و کشید سرش از را مقنعه کالفه

 «؟دارید وقت فردا، بگم بهتون مهمى چیز یه باید من:» کرد راحت
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 پیامش جواب از ناامید. شد خیره رویش به رو به را ایثانیه چند و کوبید شاچانه بر آرام را موبایل

 کل به بادش کرد باز که را پیام. برگرداند را امیدش، موبایل لرزش که بگذارد میز روی بر را او خواست

 «؟هوم بزن زنگ بهم فردا واجبه اگر. نیستم هفته آخر تا: »شد خالى

. ودب روز سه هفته آخر تا. گزید را لبش. بگوید او به تلفن پشت را ایمسئله همچنین بود مانده همینش

 .«خوش شب. کنیممی صحبت اومدید وقتى نه:» داد چنین را جوابش پس بود مناسبی زمان

 کرده سکوت حاال تا چرا که فرستاد لعنت خودش بر. کرد پرتش مبل روی و بست حرص با را موبایلش

 ...!روزسه. کند سر به استرس و ىدیوانگ در روزسه باید و است

 .نداشت خبر و آمدمى بدش نحس یشماره این از قدرچه

 و ترس از قدرچه که وای. بود آمده شریفش کار محل به تاکسى با تنهای خودش که بود روزی اولین امروز

 دبرس چه آمدمىن باال هم صدایش اصال راننده پیرمرد بیچاره. بود جویده ماشین در را هایشناخن استرس

 .کردننگاه به

. ردک تصاحب را مانیتور تمام آبى رنگ و کرد قفل صفحه که شد چه نفهمید کلید صفحه در اینتر زدن با

 .کرد صدا را مهتاب زدههول

 :زد داد فوراً مانیتور صفحه دیدن با مهتاب

 .شدیم هک کنم فکر ها بچه یاهلل... جااین بیاین سریع ایمان، بابک -

 :فتگ ناامید بعد و رفت ور او با کمی و ایستاد سیستم پشت ایمان. رفتند سیستم سمت به هراسان دو هر

 .گرفت رو جلوش بشه کنمنمی فکر، داره قوی خیلى ویروس -
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 :گفت عصبی مهتاب

 .بزن زنگ طوفان به..  لعنتیه سیستم اون تو مدارک تموم؟ چی یعنى -

 :گفت و نشست سیستم پشت بابک باراین

 .کنید صبر -

 از هک عرقى. رسیدمی گوش به فضا در کلید صفحه روی بر بابک انگشتان محکم برخورد صدای هادقیقه

 با و ندکمی را لبش پوست گونهچه که کرد نگاه مهتاب به. ساخت متعجب را غوغا، کرد چکه بابک پیشانى

 قدبلند و الغراندام پسر؛ داد سوق بکبا به را نگاهش. است زده زل مانیتور به اخم با شدهگره دستانى

 .کردمى نگاه بابک به دقیق و جدیت با. نام همکار

 .گزید را لبش محکم و گذاشت تاثیر هم او روی فضا بر حاکم استرس

 :پرید هوا در متر دو بابک داد صدای با

 .شد درست ایول -

 :گفت و کرد ایمان به رو

 .شدیم زنده و مردیم؟ بزنمت بگیرم؟ سخت میگی سادگى این به اختالل یه به تو، خر آخه -

 :گفت و کرد نگاهش حرصی ایمان

 جلسم سر بفرمایید بزرگوار شما دیگه دفعه. نداریم تخصص مدرک تا چهل شما مثل ما دیگه ببخشید -

 .کنید کار
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 :گفت خنده با و کوبید ایمان یشانه بر، بود شده خرسند بسیار پیروزى این از که بابک

 .جوجه میفتى راه -

 :گفت و کرد غوغا به رو مهتاب

 روب دِ... المصب این به باشه حواسم سیستم پا شینممی من، بگیر یاد رو کاراشون پسرا با برو امروز -

 .دیگه

 نگاه بابک دست توسط رنگى هایمحلول کردنمخلوط به دقت با. رفت آزمایشگاه سمت به آرامآرام

 آزمایشگاه جو شد باعث موضوع همین و بود آزمایشگاه کردنمرتب حال در دمغ اما ایمان. کردمی

 .باشد سرد و خشک

 دوباره و انداخت غوغا به نگاهىنیم بابک. رفت بیرون آزمایشگاه از حوصلهبی و انداخت را جارو ایمان

 .شد کارش مشغول

 :پرسید و نیاورد تاب غوغا

 ؟چیه این -

 :گفت و انداخت او به نگاهى بابک

 ؟چیه دونىمی ...ستازیاک -

 :گفت و کرد ریزی اخم غوغا

 .آره -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر قاسمى پريا | نجس تحفه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 244 

 :گفت ریزشده چشمانی با و انداخت باال را ابروانش تاییک بابک

 ؟چیه خب -

 :داد پاسخ جدی و محکم

-C11H15NO2 

 :گفت و کرد ایخنده بابک

 ؟خوندی شیمى هم تو... هـا بلدى خوب آفرین -

 .میام االن من... نه -

 انجام از بعد و رفت دستشویی سمت بیرون به دو با غوغا. شد کارش مشغول و داد انتک سری بابک

 سر کنجکاو هاییپچپچ صدای با که برود داخل به خواست. شد خارج جاآن از راحت خیالى با کارش

 زا ابروانش شد ترنزیک که صدا. رفت آکوالتوس درخت پشت دقیقا حیاط چپ سمت به. ایستاد جایش

 خواست .کشید آسوده نفسى، کردمى پچپچ آرام مثال را چیزی تلفن با که ایمان دیدن با. پرید االب تعجب

 :گفت متعجب و کرد قطع را گوشى ایمان. خورد گره ایمان متعجب نگاه در نگاهش که برود

 ؟اومدید یواشکى چرا؟ شده چیزی -

 :داد پاسخ و زد لبخندی غوغا

 راحت خیالم و شمایید دیدم که کیه ببینم اومدم، ترسیدم میاد پچپچ صدای دیدم، نشده چیزی نه -

 .نبود حواستون شما نیومدم هم یواشکى... شد



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر قاسمى پريا | نجس تحفه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 245 

 هایش حرف از چیزی غوغا بفهمد کهآن برای و داد تکان تایید ینشانه به را سرش و گزید را لبش ایمان

 :گفت نه یا است فهمیده

 .زنهمی زنگ بدموقع همیشه... بود مادرم -

 :گفت و داد تکان سری غوغا

 .اجازه با فعال. فکرتونه به میده نشون این... بله -

 :کرد زمزمه لب زیر و کشید ایآسوده نفس و ایستاد ایلحظه غوغا رفتن از بعد ایمان

 . مادر ببخش -

*** 

 .ردسپ گوش جاوید هایزبانىشیرین به گونههمان و کشید سر نفس یک را آب لیوان رمقبى و خسته

 والس با. بود گرفته بر در را وجودش تار به تار سیاه و منفور حس یک. کردنمى درک را حالش، بود قراربی

 .کرد او معطوف را حواسش جاوید

 ؟جااین بیاد سامان فردا میشه، آبجى میگم -

 و بود طوفان کاش ای. سامان دنبال برود تنها و تک خودش بود مانده همینش. کرد نگاه را جاوید عاجزانه

 .است سخت مردبودن واقعا. آوردمى را سامان او

 نبالد بیفتم راه بزرگى این به شهر این تو تونمنمى کهمن؟ بیاد طوفان آقا تا کنى صبر میشه جاوید -

 ؟میشه! شما سامان
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 :گفت و گذاشت غوغا جلوی را ایبرگه و برچید لب جاوید

 جواب خودش وقتاون، شماره این به بزنم زنگ داشتم اریک وقت هر گفت. داد بهم سامان رو این -

 .میده

 :پرسید متعجب و کرد نگاه برگه روی ایرانسل یشماره به متعجب

 ؟رو این نگفتى االن تا چرا -

 .بودم کرده گمش چون خب -

 :گفت و کشید جاوید سر بر دستى و کرد اىخنده غوغا

 .بهش زنممی زنگ االن -

 از بعد. پیچید گوشی در سامان دورگه و جدى صدای بعد کمى. زد را اتصال یدکمه و کرد وارد را شماره

 از را لبش راست سمت گوشه. است شده باکالس سامان صدای کرد حس وضوح به، خودش کردنمعرفى

 برای را او و داد او به را خانه آدرس اشباطنى میل برخالف. کرد مطرح را موضوع و کشید پایین حیرت

 .کرد دعوت منزلش به شب فردا

 :گفت و کرد جاوید به رو گذاشت که را گوشى

 ؟خوبه، جااین میاد شام برای شب فردا -

 :گفت شوق با و کرد اىخنده جاوید

 .معصومه آبجى مرسى -
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 ..!معصومه

 ؟بود معصومه او؟ بود معصوم او واقعا. شد انداخته طنین سرش در اسم این

 .انداخت رفته رو و رنگ کاناپه وىر را خودش و داد تکان را سرش

 کندنمی سرحالم هم بهار دیگر»

 کندنمی زاللم گریه شبیه چیزی

 کشدنمی خجالت که هم زرد پاییز

 کندنمی زوالم به رو باغ به رحمی

 ؟کار چه کبوترشدن به مرا خدا ای آه

 ...«کندنمی بالم به رحم سنگ که وقتی

 لشک یا. بخوابد راحت را دقیقه یک و بگذارد هم بر چشم وانستتنمى. بود توصیف از خارج امشبش حال

 جایش از اجبار به. داشت سرش در شاخ دو مسعود از که ذهنی تصور آن یا آمدمى سراغش به هاالماس

 راحت را خودش هم هاالماس دادن با او و رفتنمى طوفان کاش ای. زد قدم اتاق در کمى و شد بلند

 .را شازندگى هم و کردمی

*** 

 این و نبود خبرى قبل دفعه ترس و دلهره از باراین اما؛ رفت کار سر به تاکسى با دوم بار براى را فردایش

 .شدمى محسوب پیشرفتش خودش، قدم یک
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 پشت حوصلهبى و گزید لب. نشست وجودش بر دلشوره حس همان هم باز، شد زمین زیر وارد وقتى

 .کرد جور و جمع را خودش مهتاب سریع آمدن با که نشست کامپیوتر

 .شینممی سیستم پا خودم، آزمایشگاه تو برو تو غوغا -

 هااین یهمه و کرده احاطه قرمزی را چشمانش سبزی دانستمى. گفت آرام ایباشه و داد تکان سری

 با ایمان. کرد تماشا را هاآن و رفت ایگوشه به ایمان و بابک بحث دیدن با. است دیشبش خوابىبى حاصل

 :گفت و کرد مکث ایلحظه دیدنش

 .بگیر یاد چیزایی یه هم تو بیا. جااین بیا -

 وبخ آموزدانش یک مثل ایمان قول به. سپرد گوش ایمان و بابک توضیحات به دقت با و رفت نزدیکشان

 .کردمی نگاه و دادمی گوش فقط

 :گفت تحکم و جدیت با و شد قدمپیش ایمان تعجب کمال در، برود خانه به خواست وقتى

 .رسونمتمی -

 .نشد که نشد ایمان زبانىچرب حریف اما؛ داد نشان یشاخمالو چهره با زبان بر عالوه را مخالفتش

 این چرا دانستنمى. شد خیره جلو به و بست را کمربندش معذب، گرفت جا که ایمان آلبالویی پژو در

 ماا؛ دارد را او رساندن قصد هاستبسیجى شبیه اشمشکى ایهریشته آن با که الغراندام و قدبلند پسر

 .کرد پیدا یقین شکش به ایمان سوال با. نیست دلیلبی کارشاین که دانستمى

 ؟کنیدمی زندگى تنها -
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 :داد پاسخ آرام طوالنى مکث با

 .نه -

 :پرسید دوباره و شد خیره جلو به متفکر و گفت آهانى ایمان

 ؟ندارن مشکلى رتونکا با تونخانواده -

 بهانه رساندن وگرنه، داشت را اشزندگى در فضولى قصد او؛ بود درست پس. کرد نگاه را او زیرچشمى

 :داد پاسخ کوتاه و سرد. است

 .نه -

 :گفت و داد باال را ابروانش ایمان

 ؟بگید رو آدرس میشه... الرجى یخانواده چه اومم -

 گاهن کفرى ایمان جایبی سوال با دوباره که شد خیره بیرون به تسکو در بعد و گفت را خیابانشان آدرس

 :گرفت بیرون از

 استعداد که تو. نمیشه، نه؟ کنى کار براش خوادمى که داره آتو ازت؟ شدی آشنا طوفان با طورچه -

 ؟چیه کار این تو اومدن از هدفتون... اومم. میگم رو این ببخشید البته نداری خاصی

 .کند خراب را خودش یوجهه و بزند ربطىبى حرف ادامب که گزید لب

 .کردند پیدا مواسه رو کار این و کردند لطف هم طوفان آقا. شما مثل دقیقا دارم احتیاج کار این به من -

 .راحت خیالتون، ندارند مشکلى هم امخانواده
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 و ته بود شده هرطور باید؛ نداشت فایده طوراین. شد بسته ایمان دهان عمالً که کرد صحبت جدی قدرآن

 .رفتمى باد بر اشزندگى وگرنه، آوردمى در را واردتازه دختر این توی

 .میشم پیاده جاهمین من ممنون -

 :گفت متعجب ایمان

 .برسونمتون خونه در تا بذارید؟ جااین چرا -

 .اجازه با، نکنه درد دستتون. کنم روىپیاده کمى خواممی. ممنون نه -

، بست را در که غوغا. شد خیره غوغا اخمالو و خسته یچهره به و گفت لب زیر کنمیمى خواهش نایما

 :گفت لب زیر خود با و داد باال را ابروانش تاىیک و خورد تکانى

 .سخت واردِتازه -

 غذایی بخواهد که بود آن از ترخسته. زد لبخندی جاوید ذوق و شوق به و کرد عوض را هایشلباس خسته

 بیرون اتاق از. آورد هم را شام قضیه ته و سر، مرغ کالباس هاىساندویچ کردندرست با پس، کند درست

 خودش به حتى؛ بود میان در هاالماس بحث آخر. کرد قفل را اتاق در آهسته توجه جلب بدون و آمد

 .نام سامان پسرک به برسد چه، نداشت اعتمادى

 پالستیک یک با سامان بعد چندی. بازکرد را در و کشید میقع نفسى خانه زنگ پى در پى صدای با

 همه از اول. رسیدمى رهگذری هر بینى به هافرسنگ از، بود زده که مشهدى عطر بوى. شد وارد خوراکى

 .زد برق چشمانش، افتاد غوغا به نگاهش وقتى و کرد گرمى احوالپرسى و حال جاوید با

 ؟خوبید سالم -
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 :گفت و زد ندیلبخ ادب رسم به غوغا

 .بشینید بفرمایید... بهترید انگار شما. شکر، سالم -

 چشمانش با را خانه که حالى در و داد غوغا دستبه را پالستیک گشاد لبخند یک با زدههول سامان

 .کرد جاوید با خنده و شوخى به شروع گرفت جاى کنارش که جاوید. نشست کاناپه روى، کردمی وارسى

 گدارىگه هرچند. باشد راحت هاآن تا رفت آشپزخانه به جلویشان شکالت و چاى اشتنگذ از بعد غوغا

 .کردمى معذب را او آشپزخانه سمت به سامان یدرازشده سر

 :گفت سامان به رو و رفت سمتشان به

 .داره دوستتون خیلى معلومه، بود دلتنگتون خیلى جاوید -

 :داد پاسخ ایگشادشده دلبخن با و زد زل غوغا به چشمى چهار، سامان

 دوتا و رنگىچشم دوتا، همیم کُپ دوتامون که دونیدمى البته؛ میندازه خودم یاد رو من جاوید، باو آره -

 .خوشگل پسر

 چنیناین خودش از بخواهد ایسنی رده هر در حال مذکر فرد یک که بود ندیده عمرش در تاکنون

 .زدمى شنگول زیادی پسر این. شد تبدیل ىریز یخنده به و آمد کش لبانش. کند تعریف

 هاآن هب لبخند با گونهچه که شد خیره جاوید به و رفت کنار لبانش از لبخند مهمى مسئله آوردن یاد به با

 :پرسید متعجب خواهرش نگاه دیدن با جاوید. کردمى نگاه

 ؟شده چیزى، آبجى -
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 :گفت و گرفت جای لبانش روی مصنوعى لبخند

 ؟هوم؟ کنى درست تخوشمزه هایکورنپاپ اون از سامان آقا برای یخوانمى -

 :گفت هم سر پشت و شد بلند شوق با جاوید

 .آره آره -

 :داد ادامه و کرد سامان به رو

 .میام سریع. عروسک خودت قول به کنممى درست هایی کورنپاپ یه تواسه االن سامى وای -

 دکشی عمیقى نفس غوغا. زد زل غوغا به لبخند همان با دوباره سامان، رفت آشپزخانه سمت به که جاوید

 :گفت و

 .بگید رو حقیقت کنممى خواهش ولى؛ بپرسم چیزى یه ازتون خوام مى -

 :گفت و کرد کم را لبخندش از کمى فقط، کمى سامان

 .بخواه جون شوما. بفرمایید -

 .زد لبخندی غوغا

 چیکار جااون هایبچه با شما هووف... نه که آقا عباس پیش ىیعن، جااون... بگم طورچه، سالمت جانت -

 ؟کنیدمى

 :گفت متعجب سامان
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 ؟!کنیممى چیکار ما؟ هان -

 که جاوید سر بالیى. بدونم بیشتر خواممی. گفت بهم چیزایى یه مجتبى به راجع، راستش خب -

 .بگید رو راستش لطفا؟ هانیومده

 چه از باید آخر. گذاشت جا به را جدی ایچهره جایش به و رفت کنار نساما هایلب از کلی طور به لبخند

 از. است کرده آلوده را پایش تا سر مارزهر مثل که خودش دردهای از یا کار هاىبچه درد از. گفتمى

 از یا. گیرندمى او از لحظه لحظه آتو مثل و اندانداخته جانش به هانام آقا عباس کودکى از که هاییدرد

 .بگوید چه از آخر؛ بینیدمی مرتباً را مَثَلش و است کشیده که زجرهایى

 :گفت کند حفظ را لبخندش کردمى سعى که حالى در و کرد جور و جمع را خودش کمى

 ؟هاپلیس دست کف بذارید ریدنمی باشم مطمئن، بگم چى خب -

 :گفت ناچار به. شودمی بد برایشان بفهمند هاپلیس اگر که بود چه مگر؛ پرید غوغا رخ از رنگ

 .راحت خیالتون -

 :گشود لب اىآهسته صدای با و گزید را لبش درون از سامان

 و تسبرنده اون بمونه بیشتر ماشین تایر گاز زیر دستش که ایبچه هر. هابچه طاقت سر، کننمى قمار -

 .همین، میدن صاحبش به رو هاپول

 ..!همین، زد غمگینى لبخند غوغا
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 هیچ و فرستاد بیرون پرصدا را نفسش. اندکرده کم را حیوانات روی که هایآدم چنین این بر تاحسن

 نفس و است شده خیره اینقطه به سرخ و دردمند ایچهره با که شد کشیده سامان به نگاهش. نگفت

 :گفت متعجب. کشدنمى

 ؟!شما خوبه حالتون -

 :گفت و انداخت او به نگاهى سامان

 .ماجراست خوبِ قسمت تازه این -

 :داد ادامه و زد کنار، انداختمى چنگ گلویش در خاطرات آوردن یاد به از که را بغضى

 هم کثافت از که کارهایى؛ زنهمی خودکشى به دست بچگیش اوج تو بچه یه که کننمى کارهایى -

 .ترهکثیف

 :گفت لرزانش صدای لرزیدبا غوغا دستان

 ؟کارایى.. ه..چ... چـ -

 شدنخالى برای مناسبى فرد دختر این شاید. فشرد هم روى محکم را لبانش و کرد مشت را نشدستا

 :گفت لرزان لبانى با و شد خیره غوغا به مردد. بود ذهنش هایخستگى تمام

 .هابچه به، تعرض -

 و پریده البا ابروانى با و زد پلکى حیرت از گشادشده لبخند با و آمد خودش به. شد او مات هاثانیه غوغا

 :گفت متعجب چشمانى
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 ؟!چى -

 :کشید کارش از دست غوغا صدای با. جوید دندان با را لبانش پوست و گرفت او از را رویش سامان

 ..جاوید -

 .آمد حرفش میان به فوراً سامان

 .بود مراقبش چهارچشمى خودم، راحت خیالت نیفتاده اتفاقى اون براى نه، نه -

 آن از بعد و شد اِکو ذهنش در سامان هایحرف لحظه یک. داد تکیه کاناپه به آسوده نفسى با غوغا

 :گفت و کرد متفکر سامان به رو شدهدرشت چشمانى با. سامان هایحالت

 ؟هان، نیفتاده اتفاق این که تو واسه یعنى، تـو... سامان -

 نگاه فقط، حرفى و حس هیچ بدون. کرد قفل غوغا متعجب زارسبزه در را اشآبى سبز چشمان سامان

 کودکان ىعاجزانه هاىنگاه همان از نگاه یک. کسىبى و زجر از پر، درد از پر و عمیق نگاه یک؛ کرد

 .زجردیده

 نگاه میز روى هاکورن پاپ ظرف و جاوید آمدن با که نگریست را سامان آمده در حدقه از چشمانى با

 .شد گرفته او از سامان

 خم کمرى با و کرد خواهىمعذرت مصنوعى لبخندى با. آمدمى تنگ رویش هب دنیا و بود شده بد حالش

 چنگ گلویش در که بغضى به توجهبى. کرد نگاه آینه در را خودش. کرد دستشویى وارد را خودش شده

 :کرد زمزمه درد با انداختمى
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 .بدبختیه کنممى نگاه طرفش هر به که زندگى این به لعنت -

. بود راه به سامان با صحبتش بساط اىمسئله هر از فارغ اما جاوید، خوردند بغض و سکوت با را شام

 در راهى شکمش پرکردن برای، سکوت جز که بود شده تحقیر چنان جوانى و کودکى اوج در که سامان

 ...!هاسامان یقصه شد خواهد تمام کى و نداشت دنیا این

*** 

 از را دیشبش. رسید فرا کندمی جان برایش غوغا که یروز باالخره و گذشتمی سامان آمدن از روز یک

 یچهره دیدن با. شد حاضر زود خیلى باراولین برای امروز همین براى؛ بود نخوابیده استرس و فکر زور

 به تخواس و برداشت را موبایلش و زد باریکش نسبتا لبان به را لبى برق و کشید پوفی اشپریدهرنگ

 :فرستاد پیام یک برایش جایش به و شد پشیمان صبح شش ساعت یدند با که برند زنگ طوفان

 .«دارم باهاتون واجبى کار؟ کار سر بیاید امروز میشه»

 و سفید یچهره به و رفت سرش باالی. کرد حاضر جاوید برای را صبحانه و گذاشت میز روی را موبایل

 اشچهره بر طوالنى ایـوسه بـ و شد خم عزیزجانش چهره روی و زد لبخندی. شد خیره آلودشگوشت

 عشق به تاکنون که داندمى خدا فقط. کرد نوازش را مجعدش موهای و کشید سرش بر دستى. نشاند

 هایشلباس بین از را هاالماس و شد بلند جایش از عمیق نفسى با. بس و است مانده زنده جاویدش

 دوربه بتواند شاید البته، شاید و شدمى تراح نحس هایالماس این سنگینى شر از دیگر امروز. برداشت

 .کند زندگى کمى تفکر و زجر همه این از

 . کرد شکر را خدا دلش در طوفان پیام دیدن با برداشت که را موبایلش
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 .«دیرتر کمیه ولی؛ میام امروز»

 .رویش هم امروز کمِیه این، بود کرده صبر را روز سه این

 باعث که زد اشپیشانى بر ایـوسه بـ و رفت جاوید سمت به دیگر بار، دبپوش را هایشکفش کهآن از قبل

 .بخورد تکانى اخمالو شد

 مراهه به کیفش در باارزشى شیء بود بار اولین. فشرد دستانش در را کیفش و کرد حساب را تاکسى پول

 .بود چسبانده خودش به را کیف توانستمى که جاآن تا همین براى؛ داشت

 تعجب باعث که نکرد جدا خودش از را کیف. کرد کوتاهى و سرد احوالپرسى و سالم و شد ینزیرزم وارد

 .شد مهتاب

 ؟کنىنمى آویزون رو کیفت چرا -

 :گفت آهسته و گزید درون از را لبش و شد خیره مهتاب به اىثانیه چند

 .دارم کار -

 خودش به را کیف و بود نشسته ممحک صندلى روی غوغا. گرفت را رویش و انداخت باال ابرویى مهتاب

 .خورد تکانى مهتاب آمدن با که بود نشسته، شده خشک جایش سر بر هادقیقه. بود چسبانده

 .بدم یادت رو مواد ترکیب خواممی امروز، آزمایشگاه تو برو بیا -

 :گفت و زد چنگ را کیف

 ؟بعد بیاد طوفان آقا بذارید میشه، درگیره فکرم من -
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 .گذاشت تنها را او حرفى هیچ بدون ریزشده چشمانى با و انداخت باال را انشابرو دو مهتاب

 تمام زدِ دامان تابىبی و طاقتىکم این و بود گرفته اسارت به را پایش تا سر عجیبى یدلشوره

 .بود شده سرش بر روزگار منفور هایاحساس

 هب زدههول. افتاد شمارش به فسشن و شد سست پاهایش زیرزمین به طوفان ورود با ساعت چندی از بعد

 :گفت مضطرب و آرام و رفت آمدمی او به بدجور خردلى کت آن که طوفانى سمت

 ؟لحظه یه بیاید میشه، طوفان آقا سالم -

 و پریدهرنگ یچهره به و انداخت باال ابروی، شد متعجب کمى غوغا لرزان و زدههول صدای با طوفان

 :گفت و کرد نگاه بود دهش قرمز عجیب امروز که چشمانى

 .باال بریم بیا -

 نشستمى اشصندلی روى که طوفان به منتظر و فشرد هم درون را دستانش و رفت باال سمت به دو با

 :گفت فوراً و فشرد هم روی را چشمانش و داد قورت، سخت را دهانش آب. دوخت چشم

 .منه پیش اونا، هاسالماس مورد در -

 بسته و باز ماهى همانند لبانش. شد رها میز بر محکم، خوردمی تاب طوفان دستان در که خودکاری

 گردنش پشت به دستى. بود شده سنگین برایش اتاق هوای. آمدنمى بیرون آن از کالمى اما؛ شدمی

 :گفت سرد و کشید

 ؟چى، فهممنمى -
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 :گفت آرام و لرزان و کرد نگاه او هایحالت به متعجب غوغا

 .منه پیش هم االن. من به داد سیاوش شباون رو هاالماس -

 اب و کوبید میز بر محکم و شد بلند جایش از فوراً، کرد تجزیه خودش برای را غوغا حرف خوب که طوفان

 :گفت مرتعشى نسبتاً صدای

 خونه اون تو الماسا حاال تا یعنى؟ بود تو یخونه زدمی دم ازش دیشب مسعود که ایخونه اون یعنى -

 ؟بوده

 را غوغا کتف و کشید هواری طوفان. کرد زمزمه لب زیر ایآره درآمده حدقه از چشمانى با و متعجب غوغا

 :گرفت بدست

 ؟کجاست جاوید؟ میفهمى، تخونه بیان بود قرار امروز، داده لو رو تو جمشید لعنتى -

 :گفت بریده، بریده و کرد نگاه طوفان به زدهحیرت ایچهره و متعجب چشمانى با

 .خونه..ـ.خ -

 .زد صدا را ایمان و شد خارج جاآن از دو با. گفت لب زیر لعنتى و کرد وِل ضرب با را کتفش طوفان

 .سریع، سریع. جایى بریم باید بردار رو اتاسلحه ایمان -

 پاهایش و دست، کرد تجزیه و تحلیل را طوفان هایحرف که غوغا. رساند ماشین به فوراً را خودش و

 .کردمى زمزمه لب زیر مدام. نشست اشپیشانى روى سردی عرق و شد سست

 !خدا یا. جاوید وای، جاوید -
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 از متر یک طوفان داد با که کرد پرت طوفان ماشین درون را خودش فوراً پریده رنگى با و آمد خودش به

 :پرید جایش

 .خطرناکه جااون، پایین برو -

 :تگف دادمى قورت را بغضش که حالى در غوغا

 .خدا واى. برید ترسریع، کنممى خواهش جاستاون، جاوید -

 موقیعت این در بود مانده همینش. داد فشار گاز روی توان آخرین تا را پایش طوفان، ایمان سوارشدن با

 .بیندازد راه جدل و بحث دخترک این با حساس

 .کن حاضرش و بردار داشبورد تو از رو اماسلحه ایمان -

 :پرسید متعجب و گفت ایباشه ایمان

 ؟شدهچی؟ ریممى کجا داریم -

 :غرید لب زیر و داد فشار هم روى را هایشدندان طوفان

 .کنند حمله غوغا خونه به بود قرار امروز مسعود افراد -

 گوشش در جاوید خنده صدای فقط و فقط و شد گنگ برایش صداها تمام حرف این شنیدن با غوغا

 جلویش به بود کرده النه هاآن در اشک که چشمانى با و کرد خوش جا لبش روى ىلبخند. شد اندازطنین

 :کرد زمزمه ناباور و شد خیره

 .جاویدم... نداره امکان -
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 کف در محکم را هایشناخن. کرد ترشطاقتکم و بست نقش چشمانش جلوى جاوید آلودخواب تصویر

 دنیا و گذردنمی زمان کردمى احساس. کردمی مزمهز را جاویدش ذکر لب زیر مدام و دادمی فشار دستش

 .آمدمى تنگ رویش به

 مسعود دیشب که ایخانه آن کردمى دعا دل در و دادمى فشار دستش در را ماشین فرمان محکم طوفان

 یکى، دگر است مسعود. شد خواهد خون رودخانه خانه آن، باشد اگر که؛ نباشد غوغا خانه زدمی دم آن از

 .کندمى قربانى را چیزى هر هدفش به رسیدن برای که ایران خالفکارهای خوارتریننخو از

 است قرار دانستنمى. گزیدمى را لبانش درون از و فشرد دستش درون را اسلحه زدهیخ دستانى با ایمان

 .نیست انتظارش در خوبى چیز دانستمى اما؛ بیفتد اتفاقى چه دقیقا

 کفش درون را اشزدهیخ پاهاى و خوردمى را لبانش پوست مدام اشبریده هاینفس به توجهبی غوغا

 .بود آورده در پا از را او بدجور طاقتىبی و کشیدمى تیر اشسینه. دادمى فشار بیشتر

 :گفت و کرد بهش رو طوفان. ایستاد هم غوغا قلب. ایستاد که ماشین

 ؟مفهومه بیای در ماشین این از ندارى حق -

 و طوفان. نگفت هیچ و شد خیره طوفان مشکى و عصبى چشمان به فقط شدهدرشت و قرمز نىچشما با

 .شدند خانه وارد و رفتند باال در روی از و شدند پیاده ماشین از دو با ایمان

، اشزندگى با بود کرده چه او. کشیدمى نفس لرزان لبانى با و بود شده خیره جلویش به فقط شوکه غوغا

 ..!او بر وای. مردش اب جاویدش با
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. ایدبی روزشان به بدیمنى چنین کردنمى فکر هرگز گذاشتند شده نفرین شهر این به پا اول روز وقتى

 .گرفت جا لبانش روی ناخودآگاه لبخندی. بود کرده روزگار هایتلخى آواره را دو آن که مردى آن به لعنت

 .میشه درست چی همه نباش نگران...  آجی -

 مه کنار کهاین خاطربه ما نره یادت... نباشی اگه میرممی... نیستم هیچی نگران دیگه نارمیک که تو -

 شنوممی رو صدات من و باشی بغلم تو جورهمین تو وقتی تا... شیراز اومدیم کنیم زندگی خوشبخت

 ؟رو شربتاش هیادت... میشه کردمی درست خانم کوکب که اونایی از، آبلیمو شربت یه مثل مواسه نگرانی

 نآ در اشخوشبختى نه... خوشبختى. شد پمپاژ بدنش در سرعت تمام با خون و افتاد شماره به نفسش

 اوج ضربانش و شد گرد حد آخرین تا چشمانش. است دادنجان حال در ماشین این در او و بود خانه

 را در فوراً. گذاشت زمین روی ار اشزدهیخ پاهای و کرد باز را ماشین درب فوراً لرزان دستانى با. گرفت

 .بست

 باال نفسش و بود گرفته نبض بدنش تمام. نه یا است شده بسته درست ماشین در که نبود مطمئن حتى

 ایکننده کر خورد باز گوشش در سستش های قدم صدای. کوبید هم به محکم و کرد باز را در. آمدنمى

 .رفتنمى کنار شچشمان جلوی از هم لحظه یک جاوید یچهره. داشت

. شد میخکوب جایش در خانه در بودن باز دیدن با. کشاند باال ها پله از را خودش بود کندنى جان هر با

 مرتب همیشه رسم به تا نیاورد در هم را هایشکفش حتى. شد خانه وارد و گذاشت جلو قدم یک ترسیده

 .باشد
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 تمام. بود شده جدا همه از تلویزیون قطعه هب قطعه. است زده را سکته بود مطمئن خانه وضع دیدن با

 کرده کم را است انباری چه هر روى که چرا؛ گرفت چشم، آشپزخانه از. بود شده کثیف و پاره هاکاناپه

 .است کرده خراب را آن دیوانه دزد یک که بود شده ایخانه همانند، خانه. است

، جانش چراکه؛ دگر دخترک این ندارد جان. رفتگ پیش به را اتاق راه زدهحیرت ایچهره با لنگان لنگ

 به و گرفت دیوار بر تکیه و شده خم کمر طوفان از چشم و زد آرامى پلک. است گرفته ماتم چشمانش

 .دوخت چشم زدهحیرت ایمان

 ،دانه اشبهداشتى هایپد و هازیر لباس تمام که نبود مهم، است ریخته هم به اتاق که نبود مهم برایش

 با گونهچه که شد سفید و آلودگوشت جسم آن مات چشمانش. اندکرده خوش جا زمین روی دانه

 در نفس، سوختمی گشادشدن فرط از چشمانش. است زده زل سقف به آمده در حدقه از چشمانى

 زانوهایش روی هوابی که شد چه نفهمید و نداشتند را وزنش توان دیگر پاهایش. بود شده حبس اشسینه

 .وردخ زمین

 زمین مردش نبیند و ببندد را چشمانش جاوید کاش اى. بود جاویدش کسهمه، بود جاویدش مرد او

 جانش عزیز، خواهرش، کسش همه نبیند تا ببندد را اشوحشی سبز چشمان آن کاش ای، است خورده

 .ندارد دیگر را جاویدش... ندارد جان، ندارد نفس. است گرفته ماتم

 و آلودگوشت هایگونه روی و کرد دراز برادرش سرد جسم سمت به را دستش آرام آرام لرزان دستانى با

 به گلویش در بغضی جانش عزیز گرم همیشه هایلپ اندازه از بیش سردی از متعجب. داد جای سرخش

 دور کبودی رد حال که سفیدش گردن به جاوید باز نیمه و کبود لبان از متعجبش و لرزان نگاه. نشست جا

 :کرد زمزمه آرام لرزان لبخندی با و کشید کبودی جای به دستى. داد سوق دبو آن
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 ؟شده کبود گردنت چرا قربونت، جاوید -

 :گفت گونههمان و زد برادرش پیشانى روی ایـوسه بـ و زد پس را هایشاشک

 بیا، اومدم نم. پاشو جاوید پاشو... ترسممى من سقف به نزن زل طوریاین اع اع، شو بلند خواهر عزیز -

 .کن زبونىشیرین برام

 :گفت و کرد تروسیع را لبخندش اشبریده، بریده هاینفس با

 مدارس هم دیگه وقت چند. کنم نامت ثبت زبان کالس ببرمت خواممی شو بلند کسم همه، خواهر مرد -

 جاوید؟ بشی دمر بود قرار؟ بشی پلیسه آقا بود قرار یادته، بخرم خواممی وسیله برات و میشه باز

 .خوشگلم سقف به نکن نگاه طوریاین

 :گفت داد با و داد تکان را او و گذاشت جاوید هایشانه روی محکم را دستانش دو

 لبای چرا. اتمعصومه آبجى منم، جاماین من؟ لعنتی زدی زل سقف به چرا؟ جاوید نمیگی چیزی چرا -

 ؟جاوید باهات کردن کارچی؟ بنفشه االن سرخت همیشه

 جانش عزیز جانبی جسم با غوغا تا ایستاد جایش سر طوفان اشاره با که برود سمتش به خواست ایمان

 .بیاید کنار

 نم نباشى تو گفتم بهت... شو بلند. نکن من با هاشوخى این از شو بلند. نگذره ازم خدا، من به لعنت -

 اتمعصومه آبجى، آبجیت که نشو ینزم پهن طوریاین، میرممى دارم که شم فدات شو بلند، میرممی

 ...جاوید. نمیشه صاف کمرش دیگه
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 و دوخت چشم روحشبی جاوید به و کوبید سرش بر محکم. کردند باز راه هایشگونه روی که هایشاشک

 :کرد زمزمه لب زیر

 .برادرم باهات کردن کارچی -

 تا کردند فرار. شد خیره مردش یدسف و سرد جسم به، مات. داد تکیه دیوار به و رفت عقب آرامآرام

 غوغا او. باشد زنده جاویدش تا رفت شیر دهان به و گذشت خودش از خودش پاى با. بماند زنده جاویدش

 مرده جاوید... حاال ولى؛ بکشد هم آدم جاویدش خوشبختى برای بود حاضر. باشد زنده جاویدش تا شد

 .است

 را نهخا کل بنفشش جیغ و شد باز هم از لبانش بار چندین، ربا دو باریک؛ کوبید دیوار به را سرش محکم

 :گرفت بر در

 .جاوید... جـاویدم -

 .کرد تازه را دلش داغ رسید گوشش به که هقشهق

 تو که نشه خاموش دلم تو وقتهیچ داغت الهى، مردی بدبختى تو که جاوید برات بمیرم من الهى، خدا -

 .من کسبی جاوید چرا تو آخه چرا. من مرد، مردی بیچارگى

 چاق و کوچک هیکل لرزان دستانى با. رساند برادرش جانبی جسم به را خودش و خزید زمین روی

 :زد زجه و کشید آغوش در را برادرش

 سپ. دارم دوست معصومه آبجى کنى صدام و بخندی برام همیشه تو بود قرار. کنم خوشبختت بود قرار -

 دنندی مگه؟ کردن کارچی مظلوم توی با یتیم بچه توی با؟ باهات کردن کارچی؟ جاوید زنینمى حرف چرا
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 طورچه. میده جون داره و نیست جااین آبجیت ندیدن مگه. خاکه زیر مادرت ندیدن مگه، نداری پدر

 رو مـردم من خدا. بکنن جاوید بى رو معصومه اومد دلشون طورچه، بکنن رو کار این تو با اومده دلشون

 ...خـدا جاویدم. کسم همه، برادرم .خواممى

 شبغض طوفان. کند گریه مردانه بتواند تا شد خارج اتاق از و کرد پاک را هایشاشک دست پشت با ایمان

 :گفت آرام و گذاشت غوغا یشانه روی دست و زد پس را

 این تو چون؛ نزنى حرفى بهتره، شده طراحى دزدی یک صحنه مثل چى همه، رسنمى پلیسا االن بسه -

 بدتر رو کار فقط و تونننمى هم تو حرف با باش مطمئن و کنن پیدا نتونستن مسعود از مدرکم یه سال ده

 .کنىمى

 نفرتی پر و شدهدرشت چشمان با و فشرد خودش به بیشتر را جاوید و کرد جمع نفرت از را لبانش غوغا

 :گفت و کرد طوفان به رو، شدنمى خارج آن از اشک دیگر که

 به چشاشون و بکنن جون جاویدم مثل باید. بدن رو مردم نابودی تقاص باید همه. بود من مرد جاوید -

 دستای با... شونهمه، بمیرن جاویدم مثل باید بشه کبود لباشون جاویدم مثل باید. بشه خیره سقف

 . جاوید مثل، بمیرن باید خودم

 سخت زمانى مرد یک کار. فرستاد بیرون ندمانآه را نفسش و فشرد هم روی را چشمانش محکم طوفان

 صدای با. است کرده خم را کمرت عالم غم تمام وقتى است سخت بودنکوه. باشد مرد یک باید که است

 :گفت اشهمیشگى جدیِ و آرام نسبتاً صدای با و گزید را لبش، پلیسى ماشین آژیر

 .باشه حواست اومدن پلیسا -
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. است افتاده جانبی آغوشش در روحش و قلب، مغزش، حواسش؛ زدمى حرف حواس کدام از طوفان آن

 گونههمان و کشید جاوید پلک روی را دستش لرزان دستانى با. خودش برای گویدمى چه طوفان

 :گفت وارزمزمه

 غذامون و خواب جای نگروندل بچگیت اوج تو نیست الزم دیگه... راحت راحت، بخواب راحت باراین -

 رتخواه دیگه که خواهر عزیز بخواب راحت، بشه کثیف لباسات و کنى کار بری نیست زمال دیگه، باشى

 تراح، شینهنمى عزات به خواهرت ندن پس تقاص وقتى تا کنهنمى ناله ریزهنمى اشک دیگه، خوابهنمى

 بهت خوب و شیرین هایقول من و بودی بدبخت شهمه جااین اگر ببخش. خوشبختى جااون که بخواب

 مُرد تمعصومه آبجى... جاویدم، برادرم مُردم، پسرم مُردم، جاوید مُردم؟ میرممى نباشى گفتم. دادممی

 .نازم گل

 با. زد لبخندی و گذاشت برادرش سرد پیشانى روی را اشپیشانى و فشرد خودش به بیشتر را جاوید

 :گفت وارزمزمه نفر چندین آمدن صدای

 .من یبیچاره مرد بخواب راحت -

 .سپرد سیاهى دنیاى به پا و آمد سراغش به خاموشی که شد چه نفهمید و

 به غوغا خشک و شدهمچاله جسم دیدن با که آمدند اتاق سمت به پزشک و پلیس چندین همراه، طوفان

 محکم و رساند او به را خودش فوراً. است آمده سرش بالیى نکند که زد خشکش لحظه یک، جاوید دور

. کرد نگاه شده هوشبی غوغای به متعجب، دیگر کنار به جانشبی جسم افتادن اب که داد تکانش

 :کشید عربده و کشاند هم در محکم را هایشاخم

 !سریع، جااین بیارین رو دکتر -
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 بیشتر تو! منی کس همه تو معصومه آجی ولی؛ نکن نگران رو خودت تو، باشه راحت خیالت آبجی -

 .ها، بشه چیزیش کس همه هاگ ترسممی، باش خودت مراقب

 .دنیا رحمىبى این در نشست باید سوگ به که راستى به و

 تو کنیممی همکاری داریم؟ مگه بده، کنممی کار منم کننمی کار همه؟ میگی چیه اینا، آبجی اِه -

 .خو زندگیمون

*** 

 از نترسا. گذراند نظر از را اتاق سفید محیط گیجى حس با. کرد باز سختى به را چشمانش بدی سردرد با

 :زد فریاد بلند بود دیده که کابوسى

 ؟جـاوید؟ نیست جااین کسى -

 :گفت اخمو و شد اتاق وارد خیالبی پرستار

 ؟طلبکاری هم روز سه این بعد بودی هوشبى روز سه؟ خبرته چه -

 :گفت متعحب، افتاد پرستار یشدهآرایش یچهره بر نگاهش

 ؟روز سه این بود کجا جاوید پس؟ بودم هوشبى روز سه من -

 :گفت گونههمان و شد سرم درآوردن مشغول و رفت سمتش به پرستار

 .دونم نمى -

 :گفت پرستار به رو و زد دید را اطرافش تاببی
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 .تنهاست خونه جاوید، برم باید من -

 :گفت و انداخت باال ابرویى پرستار

 .مرخصى بعد، دکتر ویزیت اول نمیشه نچ -

 :غرید عصبى و شد خیره پرستار هایچشم به حرصی غوغا

 ... نیست حالیت پوککله توی و تنهاست جاوید، دختر ببین -

 :داد ادامه داد با

 .بیاد دکتر بگو برو -

 :گفت اخم با و رفت عقب قدم یک غوغا سرخ و آمده در حدقه از چشمان از متعجب پرستار

 ..!چته پس باشه -

 به. شد همزمان طوفان آمدن با دکتر آمدن. بود دکتر منتظر و شد جاجابه تخت روى ها دقیقه تاببی

 طوفان به رو و کرد عوض را هایشلباس فوراً کرد امضا را رضایت یبرگه و داد پاسخ که دکتر هایسوال

 :گفت

 .تنهاست خونه جاوید، دارم عجله میرم خودم من، کشیدید زحمت نکنه درد دستتون -

 :گفت و کشید عمیقى نفس، کرد نگاهش خیره خیره طوفان

 .رسونمتمى -
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 .شد شکسته غوغا صدای با ماشین سکوت. شد ماشین سوار فوراً طوفان با نگراندل و زد لبخندی غوغا

 .داره دوست بخرم ترشک جاوید واسه، دارید نگه سوپرى همین پیش طوفان آقا -

 .غرید لب زیر و فشرد دستش در را فرمان محکم طوفان

 !غوغا کن بس، کن بس -

 :گفت و کرد گرد چشم طوفان حرف و لحن از متعحب غوغا

 ؟کنم بس رو چى؟ خوبه حالتون شما -

 :گفت گونههمان باز و کشید عمیق نفسى

 .مُرده جاوید -

 روی شدهفشرده دستان و مردانه موهای به طوفان دارریشته صورت از چشمانش. شد طوفان چهره میخ

 و دار و کس همه مگر؟ میردمى هم جان عزیز مگر اصال؟ است مرده جاویدش. بود گردش در فرمان

 ار دستانش و داد صندلی پشتى به را اشتکیه و گرفت طوفان از را نگاهش؟ بمیرد که تواندمى ندارش

 :غرید عصبی و بلند نسبتاً صدایی با و فشرد هم رو محکم را لبانش و کرد مشت

 .دونممی -

 اعتراف باید. شد خیره جلویش به، غوغا نامتعارف هاىحالت و اخالقى تضاد این از زدهحیرت طوفان

 :گفت غوغا به رو و کرد صاف را صدایش. است کرده تعجب عمرش تمام اندازه به چندوقت این در کردمى

 ؟جاوید قبر سر بریم خواىمى -
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 از جاوید بیچاره. کسش همه بدون هم آن؟ بودند کرده خاک را جاویدش. کرد نگاه طوفان به متحیر

 همان این آیا، نکرد مداحى برایش کسى، نریخت اشک مزارش سر بر کسى. مُرد ترکسبى هم کسانبى

 چارهبى. دارد دشمنى هاآن با خوشبختى و اندبریده بدختى با را نافشان انگار؟ است روزگار رسم

 .بیچاره آخ... پسرکش، جاویدش

 .نه -

 این توانستنمى. است آورده در شاخ که کرد باور دیگر، بود شده خارج غوغا زبان از که محکمى نه با

 :پرسید دوباره همین براى؛ کند هضم را جواب

 ؟جاوید مزار سر بری خواىنمى یعنى -

 :گفت قبل از ترمحکم و انداخت او به سرد نگاهى غوغا

 ؟کجان الماسا -

 :تگف و کشید دندان به را زیرینش لب طوفان

 .مسعود دادم رو الماسا. کردم پیدا رو کیفت هاپلیس از از زودتر آوردیم شانس روز اون -

 که حالى در و کرد نگاه او به خشمگین چشمانى با و چرخید سمتش به فوراً جواب این از زدهحیرت غوغا

 :گفت لرزیدمى عصبانیت از

 ؟زادهحروم اون به دادی رو اونا؟ کارکردیچی تو...تـ -

 :داد پاسخ و داد تکان سرى طوفان
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 باشند دور ازت حداقل اما؛ نیست سرجاش تعدادشون هرچند. بودند مسعود مالِ هم اولش از. آره -

 .میده مرگ بوى همه واسه الماسا اون. بهتره

 :غرید کلیدشده هایدندان با. بود کرده پر را فضا اشعصبى و تند هاینفس

 ؟چرا؟ عوضى اون به دادیشون راچ. جاویدن مالِ الماسا اون -

 .کرد درهم را طوفان هایاخم، پیچید ماشین در که فریادش

 ؟بگیرى تصمیم و کنى فکر احمقانه قدراین خوایمى کى تا؟ چته هست معلوم تو؟ کنى بس میشه -

 :غرید شدهمشت هاییدست با و کرد جمع نفرت از را لبانش

 این. نیست شدنىتموم دلم داغ؟ گیرممی تصمیم و کنممی رفک احمقانه من ؟چمه من؟ کنم بس من -

 تا دادم رو الماسا اون. گیرهمى رو جونم هاشگداخته ذرهذره داره که داغه همین از همش احوالم و حال

 اون .نیست زبونمشیرین؟ بینىمى، نیست پسرکم. نیست جاوید! بده نشونم؟ کوش. باشه زنده جاوید

 جاوید که حاال، نیست جاوید که حاال. کردند خفه سنگ تکه چند خاطربه رو ظلوممم پسرک هاحرومزاده

 عزیزجونم هاعوضی اون. خاک مشت یک زیر دقیقا جاوید پیش برن باید هم الماسا خاکه مشت یک زیر

 گها. نبرم رو صداشون تا خونهنمى نوحه جاوید برای صدام. نگیرم رو جونشون تا نمیاد اشکم. گرفتن رو

 الماسا اون. خون مقابل در خون. میشم رسمشونهم منم کشیهآدم و آدم، ریزیه خون و خون اونا رسم

 .فطرتپست مسعود اون نه جاویدمه مالِ

*** 
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 زرد لوسترهای و رنگطالیی هایحاشیه با که شکلى مستطیل سقف. دوخت سقف به را چشمانش

 از سردرد و شدنخشک حس با. دادمى تشکیل را انطوف خانه هایخواب اتاق از خواب اتاق یک، فانتزی

 خیس کمى صورتش راست سمت شد باعث که زد آرامى پلک، سقف به چشمانش پلک بدون خیرگى

 :نالید وارزمزمه و کرد پاک را صورتش روی اشک محکم. شود

 دق داغت زا الهى. دادن غسلت هاغریبه که بکشه رو من خدا! جاویدم ترسیدى قدرچه قبرت اول شب -

 و بدبخت واسه تیره ىتیره، رنگه همین دنیا این که بخواب، جاوید بخواب. کشتنت درد با که کنم

 برات نکرد خواهرى اگر خواهرت که بخواب. میشه هم ترتیره هیچ که نمیشه روشن ما مثل هایىبیچاره

 .آینده تا گذشته افراد از تک به تک، گیرهمى رو تقاصت خواهربودن رسم به

 از دادمى ترجیح. شد بلند حرکت یک در چوبى تخت روی از و داشت نگه خود در را حرصش از پر نفس

 سرپ این که الحق و. کند ناله جاویدش و خودش برای جوان پسر یک سقف زیر اینکه تا باشد بیرون خانه

 .است کرده تمام برایش را مردانگى، نام طوفان جوان

 انداخت اششانه روى به را اشطرفه یک و کوچک کیف و پوشید را اشهمیشه رنگمشکى و کهنه لباس

 از روحبى و سرد چشمانى با خانه به کردننگاه بدون و رفت نشیمن به شده پارکت باریک رویراه از و

 .رفت بیرون خانه

 و جدی چهره. است گردیده خم بدجور کمرش و است شده سنگین قبل به نسبت هایشقدم کردمى حس

 درست. بود آن در هایشبدبختى شروع که گرفت پیش در را ایخانه مسیر و دوخت جلو به را خمویشا

 .باشد کاملى آدرس توانستمى، مطمئناً خیابان نام یک اما؛ نداشت خانه آن از دقیقى آدرس است
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 خترکد سطتو اشسینه بر تبلیغاتى آگهى رنگى یبرگه شدنکوبیده با که برود جاده طرفآن به خواست

 مچاله را آن خواست و گرفت دست در را برگه عصبانیت با. ایستاد جایش بر لحظه یک سرخوش و جوان

 .شد آن میخ لحظه یک برگه تیتر دیدن با اما؛ بیندازد دخترک جلوى و کند

 نترینازل با. خصوصى و عمومى صورت به، بانوان برای فوکونگ تکنیک با همراه شخصى دفاع آموزش»

 ...«آدرس، تقیم

 به و گرفت باال را سرش. رفت کنار اشچهره از اخم و کرد بررسى را آگهى وجب به وجب دیگر بار

 حالى در و رساند او به را خودش دو با. دوخت بردمى کار به بقیه براى را ترقند همین خنده با که دخترک

 :گفت و اندنش دخترک یشانه روى را دستش، زدمی نفسنفس زیادش سرعت از که

 ؟کجاست آدرس این -

 دخترک دست درون آگهى به و گرفت روبرویش دختر الغر و پریدهرنگ یچهره از را نگاهش متعجب

 :گفت شوق با و زد لبخندی. داد سوق

 .کنیدمى پیداش برید ترپایین... خانم خیابونه همین آخر -

 تمسخر به که جوان دختر بلند صدای به و گذشت جوان دختر کنار از حرفى هیچ بدون و داد تکان سری

 .نداد نشان العملىعکس.« کنممى خواهش:» گفت

. دارد خودش برای رعنا سرىصدقه از را نشدهثبت چند هر رسم و اسم این که کرد شکر را خدا هم باز

 :گفت روبرویش زن مشکى و خیالبی چشمان در خیره و کرد تر را لبانش

 .هستم فریدون غوغا.. فریدون -
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 :گفت گونههمان و کرد یادداشت را اسمش و داد تکان سرى زن

 ؟آره دیگه عمومى -

 که چرا؛ باشد محتاط دادمى ترجیح کیفش در حساب با اما؛ کردمی طلب را خصوصی قلباً که هرچند

 .داشت دادن انجام برای ترىمهم کارهای هنوز

 ؟جوریهچه اشهزینه، بله -

 تخفیف با کهاین و داره باشید شماها که اول گروه برای درصدیپنجاه تخفیف .است دوره اولین این -

 .چهار در سه عکس قطعه دو و شناسنامه کپى یک با، هفتادتومنه

 قورت را دهانش آب محکم مقابلش دخترک خیره و سرد نگاه از معذب و متعجب حرفش پایان از پس زن

 :داد ادامه و خورد تکان کمى جایش در و داد

 ؟ندارید مشکلى شرایط با؟ خب -

 کارکردش از ماه آخر توانستمى هم پولش و بود حل که اششناسنامه، نداشت مشکلى که است مسلم

 :داد پاسخ جدی، زن مشکى چشمان در تیز و خیره. کند پرداخت طوفان برای

 .نه -

 :گفت ندلبخ با و زد تیکی قرمز خودکار با اسمش جلوى و انداخت باال را ابروانش زن

 رایب مثبت امتیاز یک بلند قد این نظرم به اوممم... میشه شروع هاکالس هفته آخر کن تهیه رو لباسات -

 .میشه محسوب مسابقات
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. تگشمى کذایى در آن دنبال، بود کرده النه اشپیشانى بر که اخمى با و کرد وارسى را خیابان دیگر بار

 :نالید وارزمزمه و کرد پاک را اشپیشانى رقع دست کف با و داد تکیه دیوار به خسته

 .لعنتى اون کجاست، کجاست -

 تازه ایقهوهکرم درب به نگاهش که، کرد طى را خیابان دیگر قدمى چند و گرفت دیوار از را اشتکیه

 خودش که کردمى خدا خدا دلش در. رورفته ورنگ و قدیمى آیفون آن به بندش پشت و افتاد شدهرنگ

 .است خودش که بود مطمئن. است خودش که گفتمی دلش ته در چیزى یک .باشد

 :گفت جدی فرد حالبى صدای شنیدن با و فشرد را زنگ

 .دارم کار ساغر با -

 :گفت آیفون پشت دیگر مخاطب باراین و کرد تغییر صدا مکث کمى از بعد

 ؟هستى کى تو اصال؟ داری ساغر کار چی_

 و آقا عباس و درست کار اسم به گودالى که نام شیدا خرفت پیر همان .بود خودش، شناخت را صدایش

 :غرید جدی و کرد اخمى. انداخت دامانش در را جاوید از دورى

 ؟کجاست ساغر... بده رو جوابم آدم عین، نیومده تو به فضولیاش -

 رد، سرویسى طورچه بدونى باید رفیقشی اگر بده سرویس رفته ساغر؟ جنگ اومدی تو چته هوش هوو -

 .نمیاد هم حاالها حاال ضمن

 :گفت لب زیر و نشست حیاط درب کنار سنگ روی و کرد اخمى آیفون یدسته شدنکوبیده با
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 .نوبت به آسیا، خانم شیدا هم تو واسه دارم -

 وبا دوخت جلو به رو را چشمانش مردمان آمد و رفت به توجهبى و داد خاکى دیوار روی به را اشتکیه

 .گرفت ضرب زمین بر شپاهای

 الس سالیان تا اگر حتى. کرد وارسى را خیابان آخر، منتظر و زد پلکى هاپرانىتیکه و هانگاه به توجه بى

 .بود مطمئن را این؛ داشت را ارزشش ماندمى منتظر هم

 شدنهپیاد بعد کمى و سفیدرنگ شیش و دویست توقف با. است گذشته ساعت یا دقیقه چند دانستنمى

 مىک پیش وقت چند از که ساغرى سمت به و تکاند را مانتویش و شد بلند جا از تعلل کمى با آن از ساغر

 .رفت بود شده ترالغر

 ؟ساغر -

 بود بر از خوب را دخترک گوشنواز و آرام صدای. شد متوقف اف اف دکمه نزدیکى در ساغر اشاره انگشت

 راز از که فردى تنها و دیدمى درونش را یههال که دخترکى. شد قلبش تپش باعث موضوع همین و

 .داشت خبر ساغر دلخراش

 تفاوت اولین اشافتاده گود چشمان زیر و پریده رنگ که شد روبرو دخترکى با و چرخید پا روی متعجب

 :گفت لرزان نسبتاً لبانى با و زد پلکى متعجب. کردمى تداعى را قبلی معصومه با او

 ؟معصومه -

 کِش را لبانش از نیمى حتى یا بزند لبخند کرد سعى هرچه. دوخت ساغر چشمان سیاهى به را نگاهش

 :گفت محکم، ساغر چشمان در خیره و گزید درون از را لبش. نتوانست بیاورد
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 .غوغـا... نـه -

 اشپیشانى روى محو اخمى. شد دخترک محکم و جدی لحن و خونسرد یچهره مات لحظه یک ساغر

 :گفت متعجبى صدای با و گزید ار لبش. گرفت شکل

 ؟!چى -

 اشچهره حالت تغییر بدون و زد آرامى پلک و دوخت ساغر چشمان سیاهى به را سبزش چشمان غوغا

 :گفت فوراً

 .مرده جاوید -

 آن. آمدنمى باال نفسش و لرزیدمى پاهایش و دست، بود شده قرمز و گشاد تعجب زور از ساغر چشمان

 ؟بود مرده، بود شده حک مغزش بر بدجور سبزش چشمان که پسرکى آن ،سالههشت گستاخ پسرک

 :گفت لرزان نسبتاً صدایى با

 ؟کنىمى شوخى -

 ؟!شوخى. برد ماتش لحظه یک غوغا

 ،ساغر کنممى شوخى که معلومه:» بگوید ایقهقهه با و بنگرد ساغر چهره در لبخند با خواستمى دلش

 نای مثل و کشید عمیق نفسى. نداشت وجود ماجرا این در شوخى، ودنب چنین اما؛ .«منتظرمه خونه جاوید

 :گفت و داد نشان محکم را خود و زد پس را بغضش روز چند

 .کشتنش، مرده اون. کشتن رو جاوید، کشتنش -
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 ىرو بر نشسته بغض به و آمد فرو زمین روی بر و کرد برخورد سرش پشت دیوار به تلوتلوخوران ساغر

 .داد شدناریج یاجازه گلویش

. است تنگ رویشان به روزگار این قدرچه. اشالهه و خودش چارهبی اصال، معصومه بیچاره، جاوید بیچاره

 ؟دارند قرار دنیا کجای دقیقا هاآن

 ؛دهد سر به گریه و ناله او همانند توانستمى هم او کاش اى که کرد فکر غوغا، شد بلند که ساغر هقهق

 ...!انتقام و نفرت جنس از، بود بسته عهدی افسوس اما

 :گفت روبرویش به خیره و گرفت جاى ساغر کنار زمین روی

 .نداره خوب هایآدم برای جایى دنیا این، ساغر دونىمى_

 :گفت ساغر به رو و فرستاد بیرون صدا با را نفسش

 کنممى خواهش، ندارم رو کسى تو جز به من خدابه؟ کنىمى کمکم. گرفتند رو خوبم جاویدِ بد هایآدم -

 .کن کمکم

 :گفت لبخند با و کشید غوغا سر بر دستى وارانهنوازش و کشید باال را اشبینی ساغر

 .بخواه جون تو -

 :گفت و گذاشت ساغر دست روی به دست اجبار به، نکردند یارى لبانش اما؛ بزند لبخند خواست غوغا

 .گیرمىم هم رو جونشون موقعش به و خواممى که رو اون -
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 ساغر جلوی بود رفته کش طوفان وسایل از که را چهار در سه عکس یک و کرد کیفش در دست فوراً

 :گفت و گرفت

 خودم تونمنمى هست بهم حواسش نفر یه... بارِشه اطالعات خیلی ولی؛ مرموزه خیلى، بابکه اسمش -

. بیرون زنهمى عکسه شتپ آدرسش که خونه یه از چهار ساعت سٔ  را ظهر از بعد. بشم نزدیک بهش

 یه... شده که روشى هر به، بشى نزدیک بهش خواممى ازت... کنهمى زندگى تنها اما؛ دونمنمی رو سنش

 اطالعات ازش شخص این به راجع تونىمی تا کنممى خواهش، شاخ دو مسعود اسم به هست شخصی

 مهشماره این ببین. خدابه نیست بند جایى به دستم، کنم کارچی دونمنمی دیگه اما؛ سخته دونممى. بگیر

 ؟ساغر؟ هست حواست؟ ساغر باشه بذار جریان در رو من

*** 

 در میخ لحظه یک نگاهش. رسید طوفان خانه درب به ساغر مطمئننا جواب از تردراز پا از دست و خسته

. ودب گرفته او از را حیاط آنالیز قدرت، تاریک هوای. شد حیاط وارد حوصلهبى و کشید پوفى. شد بازنیمه

 .چرخاند خانه در چشم رمقبی. کرد روشن را چراغ و شد خانه وارد چشمانش سوزش به توجهبی

 هب پشت راحتى مبل روى که افتاد ایمردانه دستان به نگاهش. کرد فِر را دماغش سیگار تند بوى حس با

 .فرستادمی هوا به و کردمى دود دست در را سیگاری او

 .کرد حبس را نفسش و داد قورت را هانشد آب

 .کردى دیر -
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 طوفان سمت به سیگار دود به خیره. کسى بى درد حتى، بود دردی هر دوای روزها این طوفان صدای

 دردهایش که چرا؛ گیردمى اشخنده. است مسکن یک دردهایش برای سیگار بود گفته ساغر. کرد حرکت

 .زندمى لنگ جلویش هم کنمس دوز باالترین که است زیاد قدرآن

 رهخی روبرویش به سکوت در و فرستادمى هوا به را سیگار دود، اخم با که طوفانى. ایستاد طوفان روبروی

 .بود

 و بلند قد. خاراند آرام را لبش گوشه بعد و کرد برانداز را او پای تا سر، رویش جلوى در غوغا ایستادن با

 .بود دهکر علم قد جلویش دخترک نقصبى هیکل

 .بده بهم نخ یه -

 از را نگاهش غوغا. شد بلند جایش از و زد پوزخندی و انداخت باال را ابروانش دو هر غوغا حرف این با

 طوفان تنومند هیکل قرارگرفتن با. داد سوق اشمردانه و استخوانى فک به طوفان سیاه و سرد چشمان

 .کرد خوش جا رنگشمشکى چشمان در دوباره نگاهش، رویش پیش در

 .گذاشت غوغا لب گوشه را نصفه سیگار سپس، فرستاد هوا به را دودش و زد سیگارش به پکى طوفان

 چراکه؛ جدید غوغای این از بود خوشحال. شدمى نزدیک خواستمى که چیزىآن به داشت باالخره

 پس. بپذیرد را قعیوا طوفان تواندنمى هرگز مظلوم و لطیف روحیه آن با نام معصومه فرد آن دانستمى

 .طوفان یک، شود خودش همانند باید غوغا

 .باشد خودش مال فقط که بسازد چیزی غوغا از خواستمى اما؛ باشد خودخواهى شاید
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 سعى، شدندمى پیچیده کمرش دور به آرامآرام که دستانى و طوفان با اشنزدیکی به توجهبى غوغا

 .همانا هم سرفه شروع و همانا اول پک اما؛ بکشد سیگار راحتى به بتواند که کردمى

 :گفت تحکم با و کرد غلیظی اخم و آمد خودش به کمرش در طوفان مردانه دستان گردش حس با

 .کنار بکش، میره هرز داره دستت -

*** 

 «خوارخون: »جدید فصل

 «بعد سال دو»

 گونههمان و کرد تنرفراه به شروع محکمش هایقدم با و گذاشت دوشش روی ضرب یک را اشکوله

. کردمی آن ترکاندن به شروع صدا با یا و آوردمى در چرخش به را دهانش درون خرسى آدامس

 برایش چیزهیچ گفت باید ترصادقانه، نبود مهم برایش اصال اما؛ جودمى آدامس بدطورى دارد دانستمى

 .نبود مهم

 نگشرکرم کوتاه مانتوی جیب از را موبایلش و انداخت رنگشصورتى نایک هایاسپرت به کوتاه نگاه یک

 .گذاشت جیبش در را موبایل حوصلهبى تماس و پیام گزارش بودنخالى دیدن با. کشید بیرون

 ؟بدم شماره خوشگله هـى -

 موضوع همین و بدنساز آقایان سانس شروع با شدمى مصادف دقیقا باشگاه از هاآن شدنخارج سانس

 بدون دانستمى که پسرى به کوتاهى و سرد نگاه. بود شده هایشباشگاهىهم از خیلی مزاحمت باعث

 .داد ادامه راهش به و انداخت است رسیده ورزیده اندام این به مکمل و قرص کلى با شک
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 !ور من ببین، خورمتنمى ولى؛ هستى خوردنى درسته حاال... نگاه یه فقط بابا، کن نگاه یه. باتوام هى -

 از مقابلش پسر نماىدندان لبخند دیدن با که دوخت مزاحم پسر به را نگاهش و ادایست حوصلهبی

 .شد پشیمان ایستادنش

 .ناموساً بگیرش -

 به دست یک با را کاغذ حرکت یک در و کرد بلند دست غیرارادی طور به سمتش به کاغذی پرتاب با

 .شد مزاحم پسر بلند یخنده صدای باعث که گرفت چنگ

 .تو بودی کى ایحرفه. ایول بابا جوون_

 شماره به توجهبی و کرد باز را کاغذ و ترکاند آخر بار برای را آدامسش و انداخت او به چپی نگاه حرصى

 :گفت و کرد پسر به رو و چپاند کاغذ درون را آدامسش ایرانسل رُند

 .بینم وایستا خوشگل بچه هى -

 غوغا. دوخت چشم غوغا به منتظر و ایستاد جایش سر بر، دختر جدی و لوتى لحن این از متعجب پسر

 .ردک پرتاب مزاحم پسر پیشانى وسط دقیقا را برگه و کرد تکرار را او حرف تمسخر به و کرد نگاهش تیز

 .ناموساً بگیرش -

 غوغا. ایستاد شدهمیخ جایش سر بر بود آمده فرو اشپیشانى وسط دقیقا که چیزی از متعجب پسر

 .گرفت پیش در را خانه راه فوراً و زد پوزخندی

 .بود شده آورعذاب بسى برایش مسئله همین و بود هوا تاریکى آغاز هایشکالس شدنتمام
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 ذهنش در احتمال دو حیاط خاموش هایالمپ دیدن با. گشود را در چرخش یک با و کرد در وارد را کلید

 چشم. کند روشن را المپ تا ندارد هحوصل هست هم اگر یا نیست خانه در کسى یا کهآن اول؛ آمد پدید

 .شد روشن بارهیک به حیاط درون هاىالمپ تمام و زد را در کنار کلید و چرخاند حدقه در

 دیوار روى ساعت به راحتى مبل از را نگاهش و کرد پرتاب ایگوشه به را کفشش، شد که خانه داخل

 اتاق روشن چراغ دیدن با. شد باال طبقه وارد ود با و انداخت باال ابرویى شب نُه ساعت دیدن با. انداخت

 .ایستاد جایش سر بر طوفان کار

 ود این در اما؛ بود مانده هدفش گام اولین برداشتن برای ساعت چهار و بیست تنها، ساعت چهار و بیست

 در کنار جاهمان را کیفش. نشد که نشد اما؛ شود راضى طوفان تا بود کرده کارى هر و روش هر هفته

 شانسش آخرین امشب دانستمى. انداخت طوفان کار اتاق درون را خودش سرعت به و گذاشت اتاقش

 .شد مى آب بر نقش اشزندگى تمام وگرنه، است

 مطالعه عینک که حالى در جدیت و اخم با که انداخت طوفان به را نگاهش. شد اتاق وارد و کرد باز را در

 .است تاپشلپ در چیزى تایپ مشغول دارد چهره بر

 .داره هم زدن در قابلیت در این -

 :گفت و انداخت باال ابرویى طوفان ىتیکه به توجهبى

 ؟بیارم تواسه خوایمى چیزی، نباشى خسته -

 مرموز و انداخت غوغا منتظر یچهره به مانیتور از را نگاهش. شد باز هایشاخم ىگره از کمى طوفان

 :گفت
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 ؟اُکى، مهمونی اون به بیاى فردا نمیدم اجازه بکشى هم رو خودت که تمگف. نداره فایده اینا، نچ -

 اما؛ بود کرده امتحان را روشى هر هفته دو این در. دوخت طوفان مشکى و مرموز چشمان به را چشمانش

 :گفت جدی و آرام و گزید لب درون از. بود نداده پس نم هم درصد دهم یک طوفان

 ؟کنم اتو و بشورم رو لباسات همه اگه -

 :شد اخیر هفته دو این مثل جوابش تنها و پرید باال طوفان ابروى دو

 .نچ -

 ؟نداری دوست فسنجون -

 .نداره راه اصال -

 .خونه مونممى، نمیرم باشگاه کامل ماه یک -

 .برى رو باشگاهت میدم ترجیح -

 ؟بدم ماساژت -

 و غوغا شدید اخم باعث که انداخت باال ىمنف نشانه به ابرویى بود گرفته اشخنده که حالى در طوفان

 .شد او شدید غرش

 .درک به اصال -

 تسم به و کرد خارج تنش از را هایشلباسش خشم با و شد اتاقش وارد عصبانیت با و کوبید محکم را در

 :کرد زمزمه خود با. رفت حمام
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 . نکنم راضیت اگر نیستم غوغا -

 درون از را نگاهش. کرد تن به ساده قرمز شومیز و تنگ ىشلوارل یک و پیچاند سرش دور را اشحوله

 به که سال دو این در. کردمى خودنمایى چسبان شلوار این در بدجور که انداخت نقصشبی هیکل به آینه

 در همه و داشته تاثیر هیکلش روی قدرچه که دیدمى وضوح به کردمى دنبال را ورزشش مدام صورت

 بلندش و شرابى موهاى داد اجازه و کشید سرش از محکم را حوله. اندشده خیره او باالی و قد به باشگاه

 .شوند رها اششانه روی بودند خیس نسبتاً و دارنم که

 طوفان به اصال. کرد پا به ایشنگهعلم چه طوفان کرد شرابى را موهایش که زمانى داشت خاطربه چند هر

؛ دادمى جان شرابى رنگ برای که بود خودش دل مهم، است رنگى چه موهایش رنگ که داشت ربطی چه

 .دادمی نشان دلبرتر و وحشى بدجور سبز چشمان آن با را او موها این کهاین مخصوصا

 یدهچ هابرنامه برایش تمام دوسال، بود مسعود از گرفتنتقاص فکر به طوفان چشم از دور به تمام سال دو

، ندهد اجازه طوفان اگر دانستمى. بود شده طوفان یاجازه تاجمح بدجور هدفش قدمىیک در حال و بود

 ونتاکن حال و بود داده نشانش طوفان قبال را چشم زهر این؛ بگذارد بیرون خانه این از را پایش تواندنمى

 .بیاورد در سر خانه این مرموز امنیت از بود نتوانسته دقیق سال دو این در

 مطمئن اما؛ است سخت است درست، است همین راه آخرین دانستىم. شد خیره لبانش به و کرد اخمى

 .دهدمى جواب بود

 رد زیبا غنچه یک همانند روحشبی و باریک نسبتاً لبان حال. کشید لبانش روى به را سرخش ماتیک

 .کردنمى استفاده جیغى رنگ چنین از وقتهیچ که اویى مخصوصا. بود چشم
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 راهش آخرین. باشد دید در اشباالتنه برجستگى و گردن داد اجازه و دکر باز را پیراهنش اول دکمه سه

 .بود راه آخرین اما؛ بود اشتباه. زنانه هایحربه از استفاده، بود همین

 هایقدم با. شود لبش جذب رژلب تا داد فشار هم روی را لبانش و کشید موهایش هایشرابی در دستى

 .شد طوفان کار اتاق وارد درزدن ونبد دوباره شیطنت از پر چشمانى و محکم

 .انداخت باال را ابروانش تاىیک، بود داده تکیه کارش صندلی به بسته چشمان با که طوفان دیدن با

 :فتگ خسته گونههمان و کشید عمیقی نفس بود شده پر فضا در که شامپو خوش بوى شنیدن با طوفان

 ؟چیه باز -

 طوفان کنار در آهسته و زد بغل را میز طرف آن صندلى آهسته هایقدم با و انداخت باال شانه غوغا

 تاپلپ به طوفان پرپشت و بلند مُژِگانِ و خسته چهره از را نگاهش. گرفت جا رویش و داد قرارش

 ثانیه صدم یک در شد باعث که گذاشت طوفان پای ران روى را دستانش آرام. انداخت طوفان خاموش

 .کند باز را چشمانش سریعاً طوفان

 حرکت به شروع را دستانش آرام. کرد نگاه بود کرده خوش جا پایش ران روى که غوغا دست به متعجب

 .کشاند طوفان سمت به را خودش گونههمان. شود تردرشت و درشت طوفان چشمان شد باعث که داد

 ازب ییقه میخ نگاهش که بگوید چیزی خواست و کرد بلند سر اخم با نزدیکى همه این از تاببی طوفان

 انداخت غوغا شیطانِ چشمان به و گرفت را نگاهش سختى به و داد قورت را دهانش آب محکم. شد غوغا

 غوغا کشیده دستان روى را دستانش. شد او سرخ لبان به خیره چشمانش جای به چرا نفهمید که

 :گفت اخمى نیمچه با غوغا به خیره گونههمان و گذاشت
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 .نیست راهش این -

. تدبیف او باز ییقه به دوباره طوفان نگاه شد باعث که کرد ترنزدیک را خودش و انداخت باال ایشانه وغاغ

 :گفت باشد عشوه با کردمى سعى که صدایى با

 .دید خواهیم -

 به شروع و گذاشت طوفان هایشانه روى و کشید بیرون سختى به طوفان دست زیر از را دستش

 .کرد نوازشش

 تسلط هر از را او غوغا به نزدیکى همه این اما؛ شود مسلط لرزانش و دارکش هاىنفس بر کرد سعى طوفان

 ؛نبود قبول قابل برایش اصال موضوع این و کردمى پیشروى بدجور داشت غوغا. بود کرده خارج حالى و

 .او به بزرگ ضعف نقطه یک دادن یعنى غوغا به وادادن که چرا

. دبیفت زمین روى صندلی شد باعث که شد بلند جایش از ضرب یک با و تگرف غوغا از چشم سختى به

 .کرد نگاه را او متعجب غوغا

 :گفت سریع خیلی و کشید عمیق نفسى

 رو من بخواى کهاین فکر حتى، خورینمى جم منم پیش از و کنىنمى زیاد آرایش، پوشىنمى باز لباس -

 دعوا و زنىنمى حرف کسى با. بیرون کنىمى مخت از هم رسىبپ مسعود بهراجع اون و این از و بذاری قال

 .باشى حاضر باید شبنه ساعت هم فردا. اندازىنمی راه هم

 :گفت و کرد نگاه طوفان به شوق با و شد بلند جایش از خوشحال و زد دل ته از لبخندی

 ؟کردی قبول یعنى؛ نمیشه باورم -
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 و سبز چشمان به محکم را رفتمى غوغا باز ییقه سمت ختیارابی که نگاهش و گفت ایآره اخم با طوفان

 .دوخت غوغا خوشحال

 .ها باشم گفته، ببین خورىمى جم پیشم از ببینم حالت به واى فقط -

 :گفت گونههمان و شد رد کنارش از عشوه با و زد چشمکى طوفان کردناذیت برای و کرد ایخنده غوغا

 .خودتم دل ور راحت خیالت -

 ..!خب اما؛ نداشت ایمان زیاد حرفش این به چند هر

 با. بود شده میخکوب غوغا زیبای اندام و عشوه از پر رفتنراه روى بر آخر لحظه تا طوفان نگاه

 :گفت حرصى و کوبید میز روی مشتى و فشرد هم روى را لبانش عصبى، در شدنکوبیده

 !دختر تو به لعنت -

 .بخورد هوا کمى تا رفت اتاقش تِراس به شدید گرماى حس با و زد موهایش در چنگى کالفه

 دانستمى. کرد فکر پیش دقیقه چند اتفاقات سیر به و کرد پرتاب تخت روى را خودش خوشحالى با

 «نه» کلمه روى سخت و سفت هفته دو این در اگر اما؛ است کرده انصافىبى طوفان حق در بسیار

 سال دو او؛ است نشناسحق که الحق. گذاشتنمى پا اشدانهمر احساسات روى هرگز، کردنمى پافشارى

 .کردمى مراقبت او از مردانه داشتىچشم هیچ بدون که بود طوفانى مدیون را

 خودِ آن از بعد و بماند طوفان خانه در هفته یک بود قرار، آشفتگى و حالىبد دوران آن در آمدمى یادش

 شرطش که دوسالى؛ کرد سپرى او خانه در را سال دو طوفان لطف به اما؛ کند جامعه تقدیم را اشآواره

 .است مرد که الحق. بود او کارهای در نکردندخالت و طوفان خانه از داریخانه فقط
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 نداشت داشتنشنگه برای ایعاقالنه منطق و دلیل هیچ که مجرد پسر یک با بود عیب که است درست

 تمام و مسعود از بلکه، دارد دنبال به آوارگى تنها نه خانه این از رفتنش دانستمى اما؛ کند زندگى

 .بود طوفان و خانه این نیازمند هنوز که هنوز همین برای، شودمی دور هایشنقشه

 .شود طوفان کمیاب هایخنده هنگام در قلبش تپش منکر توانستنمى هرچند

 و کرد ردیف قانون برایش و شد بلند اشصندلی از کردهعرق ایچهره و شتاب با گونهچه آمد یادش وقتى

 متعجب چهره هم لحظه یک. شد تروسیع و وسیع لبخندش داد مهمانى به آمدنش به رضایت گونههمان

 .رفتنمى کنار خاطرش از گذاشت پایش روى را دستش که زمانى طوفان

 یک خرید حاصل که دوخت چشم پیراهنى به و کرد باز را کمدش درب و شد بلند جایش از و زد لبخندی

 .است پیشش ماه

 :کرد زمزمه نفرت با و گرفت دست به را پیراهن و کرد باز لب آرام

 .میاد خون بوى -

*** 

. ردکمى خودنمایى بدجور بسیارتنگ لباس آن در اندامش که کرد نگاه دخترى به و ایستاد آینه روبروی

 هب بدجور قرمزش رنگ و بود باز کمرش ودیگ تا کمر از و بود زانویش زیر تا اشبلندی که تنگ لباسى

 .آمدمى سبزش چشمان و رنگشرابى موهای
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 بدجور که شاخ دو مسعود اسم به وحشى حیوان یک دیدن، است دیدن فقط امشبش هدف دانستمى

 یک فقط، برود جلو سختى سال دو از بعد قدم یک باید امشب. بود انداخته خط مغزش بر سال دو این

 .قدم

 :گفت گونههمان و فرستاد بیرون محکم را نفسش. پرید جا از خورد در به که ایتقه با

 ؟بله -

 :داد را پاسخش جدی و رسا که رسید گوشش به در پشت از طوفان صدای

 .ممنوع هم قرمز رژلب -

 و کرد پاک را رژلبش آهسته غرغرهاى با و کرد اخمى. افتاد لبانش قرمزى به نگاهش حرف این زدن با

 .کجا مات ایقهوه این کجا دلبر قرمز آن آخر. زد کردمى تربرجسته را لبانش که مات ایهوهق یک

 انستدمى اشسانتىده پاشنه هایکفش پوشیدن با. کرد سر به حریرى شال و پوشید را مانتویش بدعنق

 .است شده هامدلینگ شبیه شکبی

 تا بود ردهک انتخاب بلند و گشاد مانتویى عمد از. بست را مانتویش کمربند زنانه اصل کالکشن عطر زدن با

 .بگیرد اسرائیلىبنى ایرادهای دوباره و ببیند را لباسش راحتى به نتواند طوفان

 :گفت گونههمان و رفت پایین هاپله از آهستهآهسته و شد خارج اتاقش از غرور با

 .بریم، حاضرم من -

 :رسید گوشش به بست مى مچش روى را رندشب ساعت که حالى در سرش پشت از طوفان صدای
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 .زود چه -

 عطر این عاشق قدرچه که آخ. بود کرده پر را فضا لجندش عطر بوى که دوخت طوفان به را نگاهش

 برانداز را او مشکوک و انداخت باال ابرویى جدی خیلی طوفان. نشستمی دلش بر عجیب که بود مردانه

 و ردک اخمى. نشد موفق اما؛ است پوشیده چه ببیند بتواند تا شد خیره غوغا مانتوی و اندام به تیز. کرد

 .انداخت بود چشم در بدجور مشکى چشم سایه آن با سبزیشان که سبزى چشمان به را نگاهش

 ؟هست یادت که دیشبم هایحرف -

 هدفش آخر تا را او باید دانستمى اما غوغا. ماند منتظرپاسخ و کرد نگاه را او اخمو و ایستاد غوغا روبروى

 :داد پاسخ و زد رویش به ملیحى لبخند. بستمی را پایش و دست بدجور وگرنه، دارد نگه راضى

 .هست یادم رو دیشب آره -

 بود ترسانده را او بدجور دیشب روى بر غوغا تاکید. گزید حرص از را لبش و شد تر غلیظ اخمش طوفان

 نای بتواند نداشت اطمینان که چرا؛ شود نزدیک او به گردی بار هایشخواسته به رسیدن برای مبادا که

 .کند حفظ را ساله دو خوددارى

 با و روحبی غوغا آن بند پشت و رفت بیرون سمت به و کرد زمزمه را «ایخوبه» عصبی و آرام صدای با

 از یکى که بود افتاده زیادی هایاتفاق سال دو این در. شد خیره جلویش به نفرت از پر چشمانى

 و هخوردشکست رعناى یک بلکه، قبلى رعنای نه البته. شدمى محسوب رعنا برگشت هاآن ترینمثبت

 .بود ایمان سال دو این عجیب و مهم اتفاق دیگر
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 هایقدم با. کشید سرش باالی بر شدهبسته محکم موهاى در دستى و فرستاد بیرون عمیق را بازدمش

 .گرفت جاى رنگشمشکى سانتافه جلوى و رفت طوفان ماشین سمت به و شد خارج خانه از محکم و بلند

 :گفت زدمی را ماشین استارت دکمه که حالى در طوفان

 ؟آره، خودت رو کردى خالى رو عطر -

 :داد پاسخ خونسرد همین برای کندمى گیرى بهانه دارد دانستمى

 .کردی خالى انگار تو ولی؛ نه -

 :داد پاسخ سپس، شود باز در تا زد را در ریموت و کرد خارج پارکینگ از را ماشین

 .میگم بهت االن همین دارم، ببین! هابرى راه ادا و ناز با نبینم -

 :گفت تمسخر به و کرد تر را لبانش غوغا

 راه ات بود بهتر دادىمى تحویلم طومار یه صبح، کردیمى فکر هاتحریم این به راجع دیشب کل نظرم به -

 .کنى اضافه جدید نونقا یه راه به

 :گفت مشکوک و دوخت بیرون به را نگاهش و کرد اخمى طوفان

 ؟مردم بین برى راه و بدی قِر خوایمى یعنى -

 :گفت طوفان نیمرخ به رو و زد لبخندی

 ؟من گلِ نکنى اذیت قدراین میشه -
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 .ببرند لذت نماشی سکوت از دو هر سال دو این مثل گذاشت و نگفت هیچ دگر و کشید پوفى طوفان

 که چرا؛ است نرفته خاکش سر بر شدمى سالى دو که جاویدی نبود بر، خورد کلید گذشته بر مغزش

 همه که اىعزیزدردانه بیچاره. است حرام او بر اشدردانه عزیز خاک سر بر رفتن خالى دست دانستمى

 .بود صدا هم گوشش پشت در بیچارگى عمرش

 چه برای نرود یادش تا زدمى صدا را مسعود اسم فقط روز چه و شب چه، نفس یک وجودش تار به تار

 ود علت که مسعودى. است نرفته جانش عزیز قبر سر بر چه برای است نکرده گریه مردش برای تاکنون

 .دادمى تشخیص بودنشحیوان صفت از را بودنش شاخ

 نآ گذاشتمى یادگار به غوغا ذهن در مهکل یک بلندش قد آن با که اندام الغر نسبتاً پسرى...! ایمان اما و

 .نجات فرشته یک، است امید یک ایمان که بود مطمئن. بود «امید» هم

 .کنمنمى تکرار رو حرفام دیگه من، رسیدیم -

 :گفت مهربان و زد رویش به لبخندی. شد خیره طوفان نامطمئن چهره به و آمد بیرون فکر از غوغا

 .کنىمى خوبى کار، خوب پسر آفرین -

 دقیقش نگاه و شد خارج ماشین از بالفاصله هم غوغا. شد پیاده ماشین از و رفت او به اىغرهچشم طوفان

 طوفان توسط زنگ زدن با که رفت در سمت به طوفان قدمهم. دوخت سلطنتى و بزرگ ویالیى درب به را

. گرفت طوفان از را ماشین یدکل و گفت آمدخوش لبخند با و شد خارج در از مردی و باشد باز فوراً در

 آهسته که طوری به ماند باز دهانش سفید و مرمرى عمارت آن دیدن با غوغا، گذاشتند حیاط به پا وقتى

 :کرد زمزمه لب زیر
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 !الکچرى چه واو -

 صدای شنیدن و ورودش با. کرد همراهى عمارت داخل تا را هاآن رسمى خیلى و آمد سمتشان به نفر یک

 .داد جلو متفکر را لبانش و انداخت باال ابرویى فرانسوى کالمبی آهنگ بلند نسبتاً

 .بدید تحویل رو توناضافه وسایل و لباس لطفاً. اومدید خوش خیلی سالم -

 را شلباس تا کندمى نگاه را او منتظر گونهچه که انداخت طوفان به نگاهى دلهره با و کرد باز را کمربندش

 و زد مصنوعى لبخند و داد خدمتکار دست به و کرد خارج را مانتویش و لشا و گزید لب. بیاورد در

 .دوخت طوفان به را نگاهش آهسته

 هم روى را لبانش عصبى طوفان، کرد صاف را صدایش معذب اندامش روى بر طوفان متحیر نگاه دیدن با

 :غرید گوشش کنار خشمگین و گرفت چنگ به را غوغا بازوان حرکت یک در و داد فشار

 !بودی ترسنگین اومدىمی ـختـ لـ؟ کردی تنت چیه این -

 :گفت آهسته و کرد اخمى درد از غوغا

 .گرفت درد کن ول رو دستم -

 ترک را غوغا فوراً او به حرفى دادناجازه بدون و گرفت او از چشم اخم با و کرد ول را دستش ضرب یک

 .رفت مهمانى وسط به و کرد

 ایصد و گرفت قرار اششانه بر که دستى با که بود ایستاده سرجایش وفانط حرکت این از متعجب غوغا

 .کرد فراموش را تعجبش شخصی تیز
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 ؟جمعیت بین رفت طورىاون چرا طوفان؟ تنگه قدراین چرا لباست این خلت تو خاک وا -

 :گفت رعنا به رو لبخند با و برگرداند سر

 .گلى رعنا سالم علیک -

 :داد پاسخ و دکر نازک چشمى پشت رعنا

 ؟لباسیه چه این. سالم که گیریم -

 :گفت گونههمان و زد رعنا شانه به لبخند با

 ؟شعله از خبر چه. بقیه مثل لباس یه -

 حرکت به شروع دیگریک با و راندش جلو به و گذاشت غوغا کمر پشت را دستش و کشید پوفى رعنا

 .کردند

 نکیسا مردن با حاال داشت پیچ مغزش قبل از خودش شده هم بدتر حالش تازه، هیچ نشده که ترخوب -

 ؟ببرى رو کى دلِ خوایمى؟ خبر چه تو. نیست دردش دواى هم آسایشگاه

 :گفت و کرد کج و فشرد هم روى را لبانش

 .بشه بهتر که شاءاهللان -

 :گفت چشمکى با و کوبید اششانه به خنده با رعنا

 ؟نىک دلبرى خواىمى کى واسه، نرو طفره -
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 :گفت سریع و وارزمزمه و کوبید پهلویش به محکم رعنا که بزند حرفى خواست

 بخ؟ مونىمى ماست عین چرا تو بدبخت. طوفان واسه کنهمى ناز داره طورچه ببین، توروخدا نگاه نگاه -

 .بشین خالص مهتاب شر از و بگیردت طوفان این کن کارى یه

 طوفان با عشوه با گونهچه که چرخید مهتاب کرشمه و ناز ىرو بر چشمانش رعنا پرحرفى به توجه بى

 پوزخندى و انداخت باال را ابروانش تاىیک. دهدمى تکان سر برایش فقط اخم با طوفان و کندمى صحبت

 هایىنفس با و کرد حفظ را خودش اما؛ بود شده ترواجب برایش مسعود از مهتاب کشتن لحظه آن در. زد

 :گفت و برگشت رعنا سمت به عمیق

 ؟دیدىِ رو شاخ دو مسعود حاال تا تو -

 :پرسید مشکوک. کرد نگاه را او متحیر و ایستاد حرف از رعنا

 .باو بیخیال؟ ببرى رو اون دل خواىمى -

 :گفت و کرد اخمى حرصى

 ؟نه یا دیدیش میگم؟ داره ربطی چه؟ خودت برا میگى چى -

 :گفت طلبکارانه و کرد اخمى رعنا

 .ندیدمش خیرنه، کنى غلطى چه خواىمى نفهمم خرم مگه؟ تو چته هو -

 :گفت گونههمان و گرفت رعنا از را رویش غیظ با

 .طوفان پیش میرم -
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 :شد میخکوب جایش سر بر رعنا حرف با که برداشت قدم یک

 .جاستونا ولی؛ کدومه مسعود دونمنمى. جاناون بزرگا و کلفتاگردن از چندتا. کن نگاه رو باال طبقه -

 :گفت آرام و چرخاند رعنا سمت به را سرش محو لبخندی با و کشید عمیق نفسى

 .گلى رعنا مرسى -

 ىمهمان به پشت و اندزده هانرده بر تکیه کلفتگردن محافظ چندین که دوخت باال به را نگاهش سپس

 .هستند باال طبقه دیدبانى مشغول

 نطوفا براى مهتاب، بود گرفته اشخنده. رفت طوفان سمت به و گرفت جاآن از را نگاهش محو لبخندى با

 .است زده زل او آمدن به اخم با مهتاب هایحرف به توجهبى طوفان و زدمى حرف

 :گفت مهتاب به رو پرتمسخر نگاهى با و گرفت جاى طوفان روبروى

 ؟شما احوال، گل خانمِ مهتاب سالم -

 .داد را پاسخش آرام اییهثان از بعد و کرد نگاه را او تیز مهتاب

 .خوبم، سالم -

 که شدند خیره دیگریک چشمان در کمى. کرد نگاه طوفان به اخمالو، مهتاب دوزانه کینه نگاه به توجهبى

 .کند ترک را دو آن ناراحتى و اخم با مهتاب شد باعث

 .باشى مافیایى هایگندهکله از کردممى فکر -

 :داد پاسخ آرام خودش مثل طوفان
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 .هستم -

 :گفت و کرد باال به ایاشاره غوغا

 ؟هاخفَن اون پیش باال نرفتى چرا پس -

 :خونسردگفت و شد متمایل سمتش به کمى طوفان

 .کوچولو نباشه کارت، مربوطه خودم به اونش -

 طوفان از را نگاهش و داد فشار هم روى را هایشدندان حرصى. بست رویش به عمالً را بحث این راه

 .دوخت، شدمی منتهی باال طبقه به که اىپلهراه به و گرفت

 را وا دقت با. بود آشنا برایش بدجور رخشنیم. کرد تنگ را چشمانش، ها پله آن از شخصى آمدنپایین با

 زا. گویدمى سخن اشکناردستى با خنده با و است کرده شلوارش جیب در دست گونهچه که کرد برانداز

 زده جوانه دلش در شک و تمسخر رنگ مرد آن دیدن با حال و آمدمى بدش دانهمر زرشکى شلوار و کت

 .بود

 هم روى را لبانش محکم. بود آشنا برایش بدجور، شدمى تر دور دیدش از لحظه هر که مرد آن نیمرخ

 نآ شانه به دستش گذاشتن و مرد آن طرف به زنى دویدن با که بگیرد آشنا مرد آن از رو خواست و فشرد

 .شد مشخص مرد کامل چهره، زن آن طرف به مرد کامل برگشت و خصش

 کوبش صدای و بود گرفته نبض بدنش تمام و بود آمده در حدقه از تعجب و وحشت زور از چشمانش

 .نبود میان در ایشبهه و شک هیچ، است خودش که بود مطمئن، بود خودش. بود شده خاموش قلبش
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 هکری لبخند آن و زدمی سفیدی به سرش شقیقه کنار که اشزدهشده باال خرمایى موهای آن با بود همان

 .گذاشتمى بدنش جاى جاى به تلخ یادگارى یک، اششدهتیغ شش همیشه صورت و

 و ضجه صدای و افتاد دوران به سرش. است شده متوقف برایش دنیا و آیدنمى باال نفسش کردمى حس

 .یدرس گوشش به سالهشانزده دخترکى هایگریه

 چشمانش جلوى از هرگز ترسناک مرد آن شیطانى هاینگاه و قهقهه صداى اما؛ کرد مشت را دستانش

 .رفتنمى کنار

 و برانگیز ترس نوایى و بود شده ادغام باهم مرد آن شیطانى هاینوحه و دخترک هایگریه صدای

 از نفرت. محکم و محکم، ردفش هم روى محکم را چشمانش. بود آورده در صدا به سرش بر را واردیوانه

 .غمناک و عمیق شناخت یک، شناختمى را مرد آن او. رسید چشمانش به سرعت به پایش انگشتان نوک

 یک، شناختمى را مرد آن او. جاوید مرگ و بدبختى علت بگوید بهتر یا اشآوارگى علت. بود خودش او

 .بود کرده زندگى حضورش هایکابوس با عمر

 جلو قدم یک و کرد مشت را دستانش. شد خیره مرد رفتن به نفرت با و شد بلند جایش از اراده بدون

 .«آبادش و جد هفت و شاخ دو مسعود گوربابای فعال:» گفت ذهنش در گونههمان و گذاشت

 ار بعدی قدم و انداخت بود دستش کنار مرد با کردنصحبت غرق جدى صورت با که طوفان به نگاهىنیم

 .رداشتب جلو به محکم

 .شد سست و لرزان اشگذشته خاطرات هجوم با اشبعدی قدم

 .ترسممى من، کن ولم کنممى خواهش -
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 .داد جوالن سرش در ایقهوه چشم مرد آن شیطانى برق و بلند هایخنده صدای

 به داره ترس این آخه؟ هوم، بشم آروم من تا بکشى درد باید کمیه فقط ندارم کارت کوچولو نترس -

 ؟تنظر

 را گذشته تصاویر و صداها تمام بود دستش کف بر هایشناخن فشار حاصل که دستانش سوزش حس

 .کرد قطع

 .خانم بفرمایید -

 نتشکرکرد بدون و گرفت دست به را لیوان لرزان دستانى با، رویش جلوی در ـروب مشـ سینى دیدن با

 .گذاشت جلو را بعدی قدم

 ردهک کردن گریه به شروع مغزش وسط در انگار، بلند و بلند یدپیچ سالن فضاى در دخترى هقهق صدای

 .است

 .خدا... برم بذار دارى دوست که هرکى جون... داره درد نکن... خدا آخ... برم بذار خدا رو تو -

 با. بود شده پلکش پرش باعث، بود آشنا برایش صدایش عجیب که دخترک کردن خدا خدا هاىناله

 .رساند رعنا به را خودش اشبریدهبریده ایهنفس و شدهداغ صورتى

 :پرسید متعجب و دوید سمتش به فوراً دیدنش با رعنا

 ؟شده چیزى؟ چته -

 :گفت رعنا ىچهره در شده مات. شد خیره رعنا مشکى و درشت چشمان در هاثانیه
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 .نپرس هیچى توروخدا، بگى بهم بیای سریع گشت دنبالم طوفان اگه باشه حواست -

 که رفت جلو شدهمات و لرزان قدرآن. کرد حرکت جلو به و گرفت را نگاهش سرعت به حرفش زدن از بعد

 .است شده نزدیک شیطانى مرد آن به طورچه نفهمید

 و کردمى صحبت داشت حضور آغوشش در که دخترى با و بود نشسته غرور با راحتى چرم هاىمبل روى

 آغوش در دختر به را نگاهش دوباره. شد میخ سرش باالی افظمح دو روى و آمد باالتر نگاهش. خندیدمى

 حساب یک با و بود اشبرهنه لباس فقط دخترک آن حُسن. زد جرقه ذهنش در فکرى، داد مرد

 .بود سرتر او از برابر هزار غوغا سرانگشتى

. کرد گیرغافل را نگاهش و کرد بلند سر مقابلش مرد که است کرده نگاه را هاآن قدرچه دانستنمى

 نوشیدنى خوردن هنگام در زن هایعشوه دیدن با که دوخت سالن دیگر سمت به را نگاهش شدههول

 ردم چشمان به عمیق نگاهى و باالرفته ابرویى با و گرفت باال را دستش درون نوشیدنى و خورد تکانى

 به عشوه و ناز از پر ایىهقدم با و داد تحویلش محو لبخندى، کردمى نگاه را او هنوز که دوخت مقابلش

 .شد روانه سمتش

 وجب به وجب و بود شده غوغا حرکات میخ اشکنارى دختر اخمو یچهره و هاصحبت به توجهبی مرد

 با که بود غوغا جلوآمدن منتظر ترمشتاق و زد محو لبخندی متقابالً. بود داده قرار بینذره زیر را او اندام

 به رو دمغ و رفت بین از لبخندش و خوشى و هااحساس تمام دیگر فردی توسط غوغا دست شدنکشیده

 :غرید اشدستى کنار دختر

 .گالره شو خفه -

 :گفت چپش سمت محافظ به رو و کرد شل را کراواتش و کشید عمیق نفسى
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 .برام بیارش کن پیداش بگرد، هست مهمونى تو شرابى موهاى و قرمز لباس با قدبلند دختر یه -

 .آقا چشم -

 :کرد صدایش رفتمى داشت محافظش که حالی در

 ؟حشمت -

 ؟آقا جونم -

 :گفت چشمک با گونههمان و گزید را لبش و زد لبخندی

 .سبزه چشماش -

 :غرید اخم با گالره. کرد ترک را جاآن فوراً و داد تکان سرى حشمت

 .که واقعا؟ ستبقیه دنبال چشمت من جلو؟ چى یعنى -

 :گفت ریزی ىخنده با و برد گالره گوش نزدیک را سرش و زد گالره به بخندیل و برگرداند را رویش

 .گمشو برو فقط. جون گالره ببرن رو سرت ندادم تا چاک به بزن -

 :نالید بغض با و شد بلند جا از فوراً اشکناری مرد تهدید از ترسیده گالره

 .میگم بابام به -

 :گفت گونهشیطان و داد سر بلند ایخنده

 .خودت مثل درست، کُشیممى اونم -
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 همراه زدهحیرت و شدههول و انداخت زمین را لیوان، فردی توسط دستانش شدنکشیده از متعجب غوغا

 .شد بلند دردش از هایناله صدای که قدرآن؛ شد کشیده طوفان

 :غرید عصبى و کوباند دیوار به را او محکم طوفان. رفتند حیاط به و شدند خارج سالن از

 و برى راه هاخرابه زن این عین نداری حق نگفتم مگه؟ بخورى جم کنارم از ندارى حق نگفتم مگه -

 ؟بده رو من جواب؟ نگفتم یا گفتم؟ ها؟ بیای عشوه

 :گفت مانندزمزمه و کرد درهم را اشچهره

 .گفتى -

 به را شانفاصله و کرد حصار غوغا صورت کنار را دستانش دو و فشرد هم روى را لبانش محکم طوفان

 :گفت خشم با و آرام. رساند مترسانتى چند

 نزدیکت که کنممى جون دارم دوسال؟ غریبه چرا بخارونمش خودم بگو خارهمى اگه؟ خارهمى تنت -

 ؟میاى عشوه ـرزه هـ مشت یه بین وضیعت این با دارى حاال، برى بذارى شبونه بترسى نشم

 از غوغا. چسباند خودش به را او و داد فشار محکم و ذاشتگ غوغا برهنه کمر پشت را دستش یک

 اشبرهنه کمر به طوفان که چنگى با که برد عقب کمى را سرش اشچهره بر طوفان داغ هاینفس برخورد

 .رفت درهم اخمش زد

 ؟هستى راضى دلت از؟ روش این به اونم؟... انتقام؟... غوغا چیه فازت -
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 با اما؛ راند عقب به را او حرص با و گذاشت طوفان عضالنى نهسی بر را دستانش دو کف خشمگین

 سمت به را سرش و گذاشت طوفان گردن پشت را دستانش دو و گزید لب عصبی طوفان نخوردنتکان

 :غرید آهسته حرصى و برد گوشش

 اطرخبه که بودى تو. بدم لو پلیسا به رو شاخ دو مسعود نذاشتى که بودى تو پیش سال دو لعنتى دِ -

 تواسه مسعود دونمنمی کردى فکر، بشه برده شاخ دو مسعود از اسمى بدم اجازه نذاشتى خودت منافع

 تحمل سال دو که نیست این تو مردونگى؟ زنىمى من پیش رضایت و دل از دم حاال؟ کنهمى جور مشترى

 این تو تف ای که، بشه پایمال جاویدم خون نذارى که اینِ به مردونگى، نزدی دست بهم و کردى

 تىکش پول قرون چند خاطربه رو نکیسا که پستى قدراین تو. کرده پایمال رو جاوید خون که مردونگیت

 اومدىمی و چسبوندىمى آمپر که هایىشب اون بودی مرد اگر تو. کردى تیمارستان آواره رو شعله و

 .مردونگیت رضایا واسه فقط مهتاب سمت رفتىنمى کردممى قفل روت رو در وقتى سمتم

 خورد سر دیوار از دستش. دوخت غوغا خشمگین و آمده در حدقه از چشمان به را نگاهش متحیر طوفان

 :گفت آهسته و گذاشت عقب قدمى متعجب. شد رها غوغا کمر از دیگرش دست و آمد پایین و

 ؟ دونىمى کجا از رو مهتاب جریان -

 او از و کشاند اىگوشه به را او جدى مهتاب وقتى آمدمى یادش خوب. شد باز محو پوزخندى به لبانش

 که بود پررنگ ذهنش در چنانآن مهتاب هایحرف و تحقیرها. برود بیرون طوفان زندگى از که خواست

 از غوغا تفاوتبی رفتار این از مستاصل مهتاب هم سر آخر، کردمى نظاره را مهتاب خونسرد، حرف بدون

 به طوفان که هایىشب همان دقیق گفت طوفان و خودش رابطه از گریه و عجز با و شد وارد عطف در

 ایرابطه از بغض و شرم با مهتاب وقتى شد ترتفاوتبى. کردمى طرد را او نحوى هر به او و آمدمى سمتش



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر قاسمى پريا | نجس تحفه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 306 

 طوفان زبان از غوغا اسم فقط جایش به اسمش مکرر های صدازدن و عاشقانه نجواى جاى به که گفتمى

 .شدمى خارج

 آن از ترسخت. بشکاند هم در دیگرى نام با را تو عمالً معشوقت که است سخت خیلى دانستمى

 نآ که چنانآن، بود گرفته خو غوغا نام با فقط طوفان با اشـاشــقه معـ که بود مهتاب زنانه احساسات

 را بحث تا بزند حرفى او تا خواستمى دلش مهتاب دانستمی. شکست هم در هم زنانه احساسات

 این مثل و بود شده خیره اشچهره به و دادمى گوش هایشحرف به سکوت در فقط او اما؛ کند پیشروى

 .شکست هم در موقع آن مهتاب دیگر بار و کرد گذر مهتاب کنار از مغرور سال دو

 :گفت جدی و کرد زیاد را شانفاصله

 .خودتم یپروردهدست، نگیر کم دست رو من -

. است برداشته او برای مثبت قدم همیشه طوفان که دانستمى. است حیابی، است انصافبی دانستمى

 که چرا؛ بود خوانده فرا را خودش مرگ اصل در کردمى شکایت مسعود از اگر دانستمى هم را این حتى

 .شد نخواهد و شدنمى باز دادگاه و آگاهى اداره سمت به پایش مسعود از شاکى هیچ

 حقال. گرفتنمى نظر در او بودنراحت برای خانه در را شب آخر تا صبح از طوفان نبود اگر بود انصافىبی

 سمج کمال و تمام و بگذارد پایش زیر راحتى به توانستمى که مردانگى از گذشتن بود انصافىبی که

 .نکرد اما؛ کند خودش برای را غوغا

 .نیست کنىمى فکر تو که طوراین -

*** 
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  است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 :گفت خونسرد و نشاند اشپیشانى روى مصنوعى اخمى

 .نیست مهم اصال، طوفان بیخیال؟ شنیدى رو همین فقط حرفام تموم از -

 ودب مهم قدرآن ،آورد زبان به و کند کنترل نتوانست که بود مهم قدرآن اتفاقا؛ گفتمى دروغ داشت عمالً

 دشخو خواستمى که رسید جایى به حتى و کشید زبانه دلش در مهتاب از نفرت بذر شنیدنش از بعد که

 روى که بود کرده رشد بدجور زمان آن در عقلش انگار اما؛ نرود مهتاب سمت به تا کند طوفان تسلیم را

 .وردآ روى جاوید ىشدهریخته خون به و گذاشت پا هابودنمهم تمام

 .شد شروع جلسه بیا طوفان -

 خیره غوغا آرایش در غرق و خونسرد یچهره به پیشین دقایق این مثل ایمان صدای به توجهبى طوفان

 سال سه و سى داشتن با که است مرد یک او که کردمى درکش چموش و سرکش دختر این کاش ای. شد

 .شدمى آوار نیازها این غوغا دخو سر بر وگرنه، شود برطرف باید که دارد نیازهایى سن

 این از و هانبودنمهم این از، مسئله این در غوغا خونسردى این از بود پا به عمیق سوزشى دلش در

 .بود سوخته غوغا سوزاننده هایوحرکت برنده هایحرف این از بدجور دلش. هاتفاوتىبی

 گرفتننگاه بدون سوختمى حد از بیش خیرگى از چشمانش که حالى در و کرد مشت محکم را دستانش

 :داد را ایمان پاسخ، غوغا از
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 .میام االن -

 :گفت خشدار صدای با آهسته و کرد باز هم از را لبانش

 .غوغا زنیممى حرف بهش راجع خونه -

 :گفت و آورد پایین تفاوتبی را لبانش

 ور تمرکزت تمام بهتره نظرم به ،باشه داشته بحث یادامه به نیاز که نیست ایمسئله چند هر، اُکى -

 .بدن رات هاگندهکله پیش باال طبقه بعد دفعه حداقل که جلسه این رو بذارى

 :گفت خشمگین و کشید نفسى غوغا امشب هایحرف و حرکات تمام از حرصى طوفان

 .باشه چشم تو خوب خیلی جلسه این تو حضورم که هستم قدریاون باش مطمئن -

 :گفت عصبانیت با او به کردننگاه بدون و رفت ایمان سمت به خشمگین و رفتگ غوغا از را رویش

 .بخوره جم پیشت از نذار، باش غوغا مراقب -

 :کرد نگاه را طوفان متحیر ایمان

 ؟برینمى رو من یعنى -

 :غرید و کرد اشحواله را تیز و تند اخمى

 .برس کارت به برو. نه -

 :دجهی بیرون هپروت از غوغا صدای با که کرد نگاه طوفان رفتن به خمیده هایىشانه و باز دهانى با ایمان
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 .تو دارى انتظارهایى چه، دادن راه زور به رو خودش -

 او از رو. شد شدیدتر اخمش که انداخت غوغا به نگاهى و جوید را لبش عصبى و کرد اخمى نیمچه ایمان

 :داد ار پاسخش کردمى نگاه را دیگر جاى که حالى در و گرفت

 .نداره اعتماد بهم اما؛ ببره تونستمى -

 :گفت و زد پرصدا پوزخندى غوغا

 ؟داره موش بساطش تو نفهمیده سال دو این تو چرا عجبم در -

 :گفت و چرخاند غوغا سمت به سرعت به را سرش و پرید رنگش ایمان

 .کردم اعتماد بهت من -

 :گفت اشچهره حفظ با و تکاند را اششانه روی فرضى خاک و زد رویش به بخشاطمینان لبخندى غوغا

 طورىاین. راحته خیلى، بیارى در رو یکى آمار باید اما؛ دارم هم اعتماد البته و کردم اعتماد بهت منم -

 .میشه ترمحکم بینمون اعتماد

 :گفت و کشید آسوده نفسى و کرد نگاه را او راحت خیال با ایمان

 ؟کى آمار -

 :شد جدی و رفت نارک لبانش از لبخند

 دو رشس باال و تنشه زرشکى شلوار و کت... باشه درست فامیلیش و اسم اگر البته. پژمان معین... معین -

 .ضایعست تیپش بس از بینیشمی داخل برى. تیغه شیش صورت و ایقهوه چشماى. هست محافظ تا



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر قاسمى پريا | نجس تحفه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 310 

 :فتگ غوغا به رو تردید با سپس، کرد زمزمه را اشفامیلی و اسم لب زیر و داد تکان متفکر را فکش ایمان

 .آشناست قدرچه -

 :داد پاسخ و زد پوزخندى

 .داخل بریم، رسیده هم شما مشام به هاشکاریکثافت بوى مطمئنم -

، بود جمعى هر حضور از خالى که شد کشیده باال طبقه به نگاهش ناخودآگاه شدند که ساختمان داخل

 .نبود باال طبقه افراد حضور از خالى کرده شرکت آن در طوفان که اىجلسه آن بود مطمئن

 زا خودش چهره به عمیق و ایستاد آینه روبروى. رفت بهداشتى سرویس سمت به و گرفت را نگاهش سرد

 .زدهمات و عمیق، شد خیره آینه درون

 دو این در که داشت باور او. شد خیره سبزرنگش چشمان به و گذاشت دستشویى طرف دو را دستانش

 خودش که آمده وجود به درش فیزیکى تغییر قدرآن، است کرده فرار پرورشگاه از که ایخرده و سال

 و ورزشى رژیم خاطر به قدش حتى. العقلناقص معین به برسد چه کند تصور را اشقدیمى چهره تواندنمى

 .بود تغییراتش از دیگر حسن یک این و بود یافته افزایش مکرر ورزش

 .بست حرص از را چشمانش و فشرد هم روى کممح را لبانش

 .دارم فرق بقیه با خرده یه فقط، نیستم دیوونه من کوچولو دونىمی -

؛ شود باز سرعت به چشمانش شد باعث کردمى التماس گریه با عاجزانه که دخترکى هایزدنضجه صدای

 .نرفت کنار چشمانش جلوى از تصاویر و نشد قطع صداها اما
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 !نزن، داره درد لعنتى نزن... خدا آى. زنن توروخدا -

 لبش. کرد تبدیل سیاهى به را چشمانش جلوى و بود آمده در چرخش به سرش در کلمه این «نزن، نزن»

 :کرد زمزمه لب زیر آهسته و گزید را

 .معصومه بیچاره، زد رو معصومه اون. زد -

 خارج دستشویى از نامطمئن و هستهآ هایىقدم با. داد سر به عمیق نفسى و کشید موهایش به دستى

 را شدست دو کف، لرزش با. افتاد دستانش به نگاهش. بگیرد را اشنهایى تصمیم تا، ایستاد جاهمان و شد

 .داد قرار چشمانش جلوى

 .ببرى رو گربه این سر باید دستات همین با دقیقا، دستات همین با -

 .ترسممى من، نک ولم توروخدا. تونمنمى اما؟ من..م؟ چى...چـ -

 ؟کدوم، کنممى قطع رو دستت یا برىمى رو گربه سر یا -

 و ندقدبل مرد به رو و آورد پایین را دستانش و پرید بیرون توهمات و خیال از شخصى گفتن خانم، خانم با

 :گفت گنگ هیکلى

 ؟شده چى! ها -

 :گفت سرد و کرد نگاه را او احساسى و حالت بدون مرد

 .دارند کارتون آقا، ایدبی من با باید -
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 به روبرویش قدبلند مرد روى دقیق که نگاهش. کرد تحلیل و تفسیر و پردازش به شروع مغزش تازه

 را او است ممکن برود اگر دانستنمى. کرد درک را آقا مفهوم همچنین و شناخت را او آمد در گردش

 :داشت بر در را اشزندگى اول اولویت احتیاط بود که چه هر اما؛ نه یا بشناسد

 .بیام تونمنمى. نیست مساعد حالم من، متاسفم -

 ودب شده ترترسناک انگار که صدایى با و داد جاى اشپیشانی روى کلفتش هایشانه پهناى به اخمى مرد

 :گفت

 یاهلل دِ، بیاى من با باید. نداره ربطى من به مساعدت حال. بشه اجرا باید بخوان رو چیزى آقا وقتى -

 .کن تحرک

 رد کمى. بیاید بر روبرویش هیکل قوى و ترسناک مرد ازآن توانستمى نه و کند ریسک توانستمى نه

. افتاد راه به او از جلوتر غیظ با و گرفت او از چشم اخم با و شد خیره مرد ترسناک و مشکى چشمان

 :کرد زمزمه لب زیر عصبى

 .روحت تو سگ -

 که دادمى جوالن وجودش در استرس قدرآن. کردمى حرکت معین طرف به و داشتبرمى قدم عصبانیت با

 دستانش کف معین مرموز و زنهمبه حال چهره دیدن با. بگریزد کذایى مهمانى آن از خواستمى دلش

 .گزید درون از را لبش و کرد عرق

 .کند رصد را او باال به پایین از معین نگاه شد باعث که گرفت قرار رویش جلوى

 ؟داشتید ىکار -
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 چند نگاه آن از یعنى؛ کند طنازى برایش بقیه مثل و بنشیند کنارش داشت انتظار، انداخت باال ابرویى

 .شد ظاهر رویش جلوی طلبکار تصوراتش برخالف اما؛ رفتمى انتظار همین پیش دقیقه

 .شد خیره غوغا اخمو یچهره به محو لبخندى با و انداخت باال ابرویى

 .بشین بیا -

 را این اما؛ کند کار چه شیطانى مرد این مقابل در باید دانستنمى دقیق، ایستاد جایش سر در ددمر

 .دهد وا او جلوى راحتى به نباید دانستمى

 چهره در شدنش رخ سه با ترسیدمى که چرا؛ گرفت او از را رویش و نشست فاصله با کنارش، مبل روى

 مالاحت هرگز البته که بود مهمانى این پایان نقطه همان این و ایدبی معین یاد به او با خاطرات ىهمه معین

 .باشد فعال چنین معین معیوب ذهن که دادنمى

 ؟پیشم بیاى خواستىنمى خودت مگه؟ گیرىمى رو روت چى واسه؟ کنىمى ناز دارى -

 و چرخاند معین سمت به را اشچهره نامطمئن، کرد باز را هایشاخم و داد فشار پایش ران روى را دستش

 :گفت ناراحتى و طلبکار نسبتاً لحن با

 .بیام خوامنمى گفتم من، آوردن زور به رو من تو هاىآدم -

 غوغا به کمى. آمدنمى خوشش دقیق نگاه این از اصال غوغا و کردمى نظاره را او باالرفته ابروى با معین

 :گفت مالیمى صدای تن با بود کرده غوغا میخ را نگاهش که حالى در و شد ترنزدیک

 ؟دارى دوست طورىاین؟ هوم؟ کنند تنبیهش بدم -
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 از برایش دیگران اذیت و آزار که دیوانه معین همان؛ بود نکرده تغییرى هیچ، بود شده خشک گلویش آب

 هنشناخت را او که شد متوجه معین محو لبخند و خیره نگاه دیدن با. است تربخشلذت دنیا در لذیذى هر

 :گفت جدى و انداخت باالیى ابرویى او خودِ همانند و کشید راحت نفسى دلش در. است

 .نیست نیازى -

 مریت با و داد قرار غوغا شانه روى را انگشتانش و گذاشت غوغا ىتکیه روى به را دستانش آرامآرام معین

 .گرفتمى ریتم هایششانه روى مالیم و آهسته

 ؟خانم اخمو چیه اسمت -

 را صدایش. کند حرکاتش معطوف را مغزش تمام و بگیرد اششانه روى انگشتان از را حواسش کرد سعى

 :گفت غرور با و کرد صاف آهسته

 .غوغا -

 :کرد زمزمه آهسته لبخند همان با و برد غوغا گوش نزدیک را سرش. شد ترعمیق لبخندش

 .دلبر ذاشتنمى رو اسمت باید؟ نیست اسمى همچین به تو حیف -

 شروی. دهد باد به را دودمانش معین که نشود باز تنفر به زیاد چندش از تا فشرد هم روى محکم را شلبان

 :گفت عادى او هاىزبانىشیرین به توجهبى و کرد او سمت به را

 ؟چیه شما اسم حاال -

 :کرد زمزمه آرام
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 .معین -

 اما؛ کند زمزمه را آن لب زیر شنودمى و بیندمى که جدیدى شخص یا و اسم هر رسم به خواست

 قعمی نفرت یک عنوان به را اسم این هاسال و بود کرده گریه ترس از اسم این با هاسال که چرا؛ نتوانست

 .بود خریده جان به

 هایحربه از استفاده کهچرا؛ شد عمل وارد دیوانه فرد این براى دیگر یحربه یک از باید که دریافت غوغا

 :گفت متفکر و داد جلو را لبانش جدى. است محض تباهى فقط آدمى چنین برای زنانه

 ؟اسلحه یا موادى قاچاق کار تو -

 عنىی؛ کند بیان را سخنى چنین روبرویش دختر کردنمى را فکرش هیچ. رفت کنار معین لبان از لبخند

 پردهبی و تند حرف این با اما؛ باشد خالفکاران همراهان از یکى یا معمولى دختر یک او داشت انتظار

 .است رابطه و خنده برای دختر یک از فراتر او که بردپى

 ؟چى -

 :گفت تمسخر به و زد لبخند غوغا

! باشن هستى کشور هاىمدارسیاست جزو کهاین خاطربه سرمون باال غولتشن دوتا این کنمنمى فکر -

 ؟هان

 :گفت و کرد متوقف غوغا هاىشانه بر را انگشتانش ریتم و زد غوغا به نیشخندى

 ؟بازارى این حالج مرده چند خودت تو. کارتازه یه کن فرض -
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، منیست جاسوس نترس. نداره رو جراتش یعنى؛ خندهنمی بزرگا و هاباالیى اون با کارى تازه هیچ دِ نه دِ -

 .دستمه بازار حکومت و نرخ که تفاوت این با بقیه مثل یکیم

 :پرسید مشتاق و زد عمیق لبخندى. بود بحث این گرنظاره لذت با معین

 ؟کیه دست بازار حکومت ببینم بگو حاال. دستته پس خب -

 هب مهمانى این افراد تمام ناخواسته یا خواسته بود مطمئن اما؛ دارد قرار بازى این کجاى معین دانستنمى

 .هاحکومت تمام حاکم، شوندمى وصل شاخ دو مسعود نام به فردى

 .شاخ دو عودمس به ملقب، مسعود -

 :گفت و کرد زدنقهقهه به شروع آن بند پشت و شد ترعمیق و عمیق معین لبخند

 .کشته رو من اطالعاتت همه این... شاخ دو مسعود، جان اى -

 :گفت جدى و کرد اخمى. کند تحمل را انگیزنفرت موجود این توانستنمى اصال؛ کرد نگاه را او حرصى

 ؟کنىمى مسخره -

 ،شد خیره غوغا چشمان سبزى به طورش شیطانى چشمان آن با و شد خم غوغا سمت به یقعم لبخند با

 :گفت و زد چشمکى بود رفته هم در شدید نزدیکى همه این از غوغا اخم که حالى در

 ؟هوم؟ دونىمى مسعود از قدرچه ببینم بگو حاال... بلدى ازت اومد خوشم، نه -
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 هیچ کردمى نظرصرف سطحى اطالعات از اگر، رفت فرو فکر به معین چشمان اىقهوه در خیره

 ودخ با و زد معین به پوزخندى ذهنش در. بداند چیزى که توانستنمى، بود همین هم حقیقت. دانستنمى

 .«من نه بگى مواسه مسعود از قراره تو:» گفت

 .همین، اسم یه فقط... خب -

 :گفت او به رو و داد تکیه مبل به و گرفت فاصله او از لبخندش حفظ با معین

 .بازاره این بزرگ مسعود ناسالمتى، بده خیلى کهاین نچ نچ -

 :گفت مصنوعى لبخندی با و کرد نگاهش تیز غوغا

 ؟نه، دونىمی بازار بزرگ این از خیلی انگار -

 و برد فرو کتش جیب در دست، کرد خوردنزنگ به شروع موبایلش که بگوید چیزى خواست معین

 زدنحرف به شروع و زد را اتصال ىدکمه. شد خیره موبایل روى صفحه به اخم با و آورد در را شموبایل

 .است کارى طرفش و بحث بود مشخص کردنشصحبت نوع از. کرد

 :گفت و کرد اىاشاره راستش سمت محافظ به رو غوغا

 ؟بدى من به دارى کاغذ و قلم یه -

 به و کرد جدا را آن از ایبرگه اخم با و کرد خارج کوچکى هدفترچ کتش داخلى جیب از و داد تکان سرى

 .داد غوغا
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 رها را تلفن با درگیر معین و شد بلند جایش از فوراً و گذاشت میز روی و نوشت چیزى برگه روى غوغا

 .کرد

 دفهمیمى را هاآدم این با معین رابطه اگر. شدمى بلندتر و بلند لبخندش داشتمىبر که را هایشقدم

 .انداخت دام به همزمان را معین و مسعود شودمى گونهچه که کند برآورد توانستمى

*** 

 .نشست ایمان کنار صندلى روى

 ؟کنىمى چرونىچشم -

 :داد پاسخ تحکم با و نشاند اشپیشانى روى غلیظى اخم

 .کنممى ثبت ذهنم تو رو هاچهره دارم، نه -

 :گفت و کرد ایخنده غوغا

 ؟ادختر اون -

 :غرید لب زیر عصبى

 ؟نکنى اذیت میشه -

 :گفت خونسرد و شد جدی غوغا

 ؟فهمیدى معین از چى؟ خب -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر قاسمى پريا | نجس تحفه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 319 

 :گفت ایپیروزمندانه لبخند با و داد صندلى به را اشتکیه ایمان

 جالبه، بگیره رو پدرش جاى کمکم خوادمى که شاخه دو مسعود پسرِ همون معین این، نمیشه باورت -

 ؟نه

 چشمانش جلوى. افتاد تپش به قلبش، نجس هاىآدم و نحس خانوادگى رابطه این از. بود دهش ایمان مات

 .بود ریخته هم به تصوراتش تمام و رفتمى سیاهى

*** 

 رد را باال طبقه راه، نشسته خون به چشمانى و آرام هایقدم با. شد خانه وارد پریده رنگى با و حوصلهبى

 :ایستاد جایش سر فانطو ىخسته صداى با که گرفت پیش

 .بزنم حرف باهات خواممى -

 اما؛ افتاد خواهد راه به برایش هم جبران پس در و بود شکانده امشب را مرد این بدطور که دانستمى

 :گفت کالفه و وارزمزمه. بود زدنحرف از ترناتوان و ترشوکه او حال

 .بعد واسه باشه، امخسته -

 کهینا نه بدى گوش و بایستى راست باید یعنى؛ بزنم حرف باهات خواممى گممی وقتى اما؛ امخسته منم -

 .کنى ناله و آخ مواسه

 شالش و کشید عمیق نفسى سپس، شد خیره طوفان عصبى و سرکش چشمان مشکى در را اىلحظه چند

 .کرد پرتاب مبل روى حالبى را خودش و کرد خارج سرش از را
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 .میدم گوش -

 :گرفت جاى روبرویش مبل در و کرد باز را پیراهنش اول یدکمه چند طوفان

 ؟چیه آینده براى تصمیمت -

 حد از بیش خستگى این و روحى و مغزى فشار این با حال آخر، بود شده راضى کردنگریه به دلش

 .آوردمى کجا از را اشآینده تصمیم

 :گفت و زد لبخندی

 .زندگى -

 ؟گفتن چى جلسه تو امروز دونىمی -

 :پرسید آرام و انداخت باال تعجب به را ابروانش تاىیک

 ؟گفتن چى -

 .بگیرم تحویلشون سالم و صحیح باید من که هست محموله سرى یه، سیستان برم هفته آخر باید -

 :گفت دارکش و داد تکان سرى

 ؟خب -

 ؟کنم کارچی رو تو -

 :گفت و انداخت باال اىشانه خیالبی
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 .پیشم بیاد رعنا گممی... من خیالبی؟ من -

 :گذاشت گردنش پشت را دستش و کشید عمیق نفسى غوغا حرف به توجهبی

 .آدمم منم. کنم نگاه بهت خونههم یه چشم به تونمنمى. کنم زندگى طورىاین تونمنمى من -

 او با حق. کرد تحلیل خودش برای سرش در را طوفان هایحرف و داد فشار مبل روى را دستانش عصبى

 .بود گذاشته برایش زیادى، بود کرده خرج مردانگى برایش زیادى سال دو این در. دبو

 هشد قرمز چشمانى با، زد محکمى پک و کرد روشن را آن لرزان دستانى با و کرد خارج کیفش از سیگارى

 :گفت

 ؟بیرون میندازى اتخونه از رو من دارى -

 :داد پاسخ او از گرفتنمچش بدون و زد پلکى غوغا سبز چشمان در خیره طوفان

 .کنم موندگارت خونه این تو خواممى، نه -

 :گفت پوزخندى با و فرستاد هوا به را دودش و برداشت لبانش از را سیگار

 .خودت وردل میام باز هم بیرون کنى پرتم که امآواره و سمج قدراون، راحت خیالت -

 :ایستاد سرجایش بر وفانط حرف با که بردارد قدمى خواست و شد بلند جایش از

 ؟برسى زندگیت به خواىنمى ؟کنى ازدواج خواىنمى -

 طوفان صورت در خشم با و کرد طى را طوفان و خودش میان فاصله بلند هایىقدم با و چرخید سمتش به

 :غرید و شد خیره



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر قاسمى پريا | نجس تحفه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 322 

 تو بندازه توله دوتا فردا پس که بشم یکى همخواب برم کسى بى درد از که؟ ها بشه چى که کنم ازدواج -

 ؟کنم اضافه هابدبخت جمع به دوباره؟ جاوید و معصومه بشن بعد که دامنم

 :کرد زمزمه دخترک عجیب تفکرات این از آهسته و زد پلکى ناباورانه طوفان

 !شدى عوض قدرچه_

 :گفت تحکم با و داد تکان تایید ینشانه به را سرش تندتند

 .نیستم قبل منِ اون دیگه من آره -

 :نالید انداختمى چنگ گلویش بر بغض که حالى در

 .کردمى نگاهم لبخند با و خوندمى آواز کنارم جاوید که بود دیروز همین انگار -

 تاب نتوانست دید را قرارش بى سبز چشمان و صدا عجز وقتى، دید را غوغا درماندگى و بغض وقتى

 .گذاشت شباریک کمر روى و آورد باال را دستانش مردد و بیاورد

 .کشید آغوش به حرکت یک در را او و کرد جفت هم به را دستانش آرام غوغا نکردنمخالفت دیدن با

 به بغض شدید ىحمله حس با که داد جاى طوفان آغوش در را خودش قبل هاىدفعه خالف بر غوغا

 واندبت تا کرد نپنها طوفان ستبر ىسینه در بیشتر را سرش و زد چنگ محکم را طوفان پیراهن، گلویش

 را چشمانش، غوغا با آغوشىهم داغ گرماى همه این از تاببى طوفان. کند دور خودش از را نامرد بغض

 .سپرد گوش غوغا نوازگوش و آهسته ىزمزمه به و فشرد هم روى محکم
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 یخیل من... .کردمنمى قبول رو شعله پیشنهاد اگر من، کردمنمى فرار اگر من، داشتم پدر و مادر اگر من -

 ،احمقم خیلی من، امبچگانه تفکرات و فکرها با کارام با، کشتم رو جاوید من... خیلى طوفان بدبختم

 !خیلی

 .کرد لمس را او جاى به جاى و آورد در حرکت به آرام آرام را دستانش از یکى

 که برود بیرون آغوشش از خواست و کرد اخمى طوفان دستان توسط هایشممنوعه لمس حس با غوغا

 .گرفت جاى غوغا موهاى روى و شد متوقف طوفان دست حرکت

 .شیم آروم بذار، نرو -

 :گفت حرصى و گرفت باال را سرش، شد ترغلیظ اخمش غوغا

 ؟ـناه گـ با شدنآروم -

 :داد پاسخ و زد محوى لبخند و دوخت غوغا چشمان سبزى به را نگاهش طوفان

 ؟ىذارمى موقع اون؟ کنم حاللش یعنى -

 .رفت باال طبقه سمت به دو با و شد خارج آغوشش از و فشرد طوفان ىسینه روى محکم را دستانش

 و شیدک عمیق نفسى، زدمى چنگ گلویش بر که بغضی به توجهبى و ایستاد در پشت و بست را در محکم

 سر زمین روى آرام. کرد رها سردرگمى در را خودش طوفان اسم به مردى نخواستن و خواستن حس بین

 :کرد زمزمه ناباور امشب هایاتفاق از شدهمات و خورد

 ؟دنیام این کجاى من -
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 و شد روانه آشپزخانه سمت به قبل لحاظات از ملتهب و گرفت دندان به را لبش پوست عصبى طوفان

 نشسته خون به چشمانى با دستش درون لیوان به خیره و کشید سر نفس یک را یخ آب از پر لیوانى

 :کرد مهزمز

 .نخواى خودت اگر حتى، میارم دستت به -

 لحظاتى به روحش و قلب و شد مچاله بدجور دلش طوفان رفتن با که اىهفته آخر؛ رسید فرا هفته آخر

 .داد وا ناآرام

 خانه در مالقاتى خواستار و زد زنگ او به معین داشت را انتظارش که طورهمان، کذایى مهمانى آن فرداى

 بشل کنار مرموز لبخند به توجهبى و کرد قطع را تماس خشمگین، پیشنهاد این از عصبى غوغا اما؛ شد او

 .کرد فکر اشبعدی قدم به

 فکر در و کرد حاضر خودش براى مفصل اىصبحانه و شد بیدار خواب از طوفان رفتن از بعد صبح امروز

 در اشدوساله ىنقشه مسعود با شآورشگفت ىرابطه و معین آمدن میدان به با که رفت فرو اىنقشه

 .کرد تغییر بدجور هفته یک عرض

 شلوارش جیب از را موبایل محو لبخندى با و گذاشت میز روى را چاى لیوان، موبایلش یویبره حس با

 .زد را اتصال دکمه و کرد صاف را صدایش. شد تروسیع لبخندش معین رُند ىشماره دیدن با. کرد خارج

 دیوار به را معین و خودش یکله نفرت از و بیاورد باال خواستمى دلش معین منفور صداى شنیدن با

 .سپرد گوش دادمى زدنمخ بوى که هایىصحبت به و شد مسلط خودش بر عمیق نفسى با اما؛ بکوبد

 :گفت حوصلهبى و جدى و چرخاند حدقه در را چشمانش و انداخت باال ابرویى کالفه
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 .فعال، مواسه کن اساماس رو آدرس، بینمتمى تهف ساعت امروز باشه -

 .رفت اتاقش سمت به و شد بلند جایش از خشمگین و کرد قطع را تماس انزجار با

 را او آخر دانستمى که هایىآوازه. سپرد گوش مغزش گنگ هاىآوازه به و انداخت تخت روى را خودش

 .کشت خواهد

 بنماید امفراموشی راه و آید مرگ مگر»

 بیدارى هاىشب در اشک شور داروى از نم

 داشت توانم این از غیر به امیدى چه

 «نیفزاید من دردهاى بر اىتازه درد که

 (پور نادر نادر)

 ؟دارى پسر دوست دونهمی طوفان، واه واه -

 .بود بلندش مژوان به زدنریمل مشغول بازنیمه دهانى با رعنا همیشگى هاىپرحرفى به توجهبى

 .غلطا چه، رسهمى خودش به داره طورچه خدا تورو نگاه -

 :گفت آرام و خونسرد گونههمان و بست را قرمزش بلند مانتوى هاىدکمه

 ستهمیشه مثل تیپم نیست کار در غلطى کهاین دوما، نمیگى بهش هم تو و دونهنمی طوفان کهاین اوال -

 .ترسنگین نمه یه فقط
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 .کشید لبش روى را رنگ صورتى لب برق و کرد سر به را اشمشکى ساتن روسرى

 ؟کنىمى خیانت بهش دارى حاال، دارى طوفان از رو زندگى این و مانتو این، بدبخت آخه -

 خیره رعنا مشکى چشمان در حرصى و برداشت را موبایلش و کیف و کوبید میز روى را لب برق محکم

 :گفت و شد

 .کنممى برانج رو چى همه شواسه خودم نباش نگران تو -

 تاکسى از که ماشینى سوار و شد خارج خانه از رعنا پاسخ برای منتظرماندن بدون حرفش زدن از بعد

 .داد راننده به را آدرس و شد بود گرفته سرویس

 رعنا با حق. بست را چشمانش. بود متشنجش مغز براى بخشىآرام همچون ماشین درون مالیم موزیک

 یلتشک را پررنگى نقش برایش دوسال این در عجیب که طوفانى. کردمى انتخی طوفان به داشت او؛ بود

 جانش عزیز هاىخنده و شدهریخته خون توانستنمى، گرفتمى فاکتور اگر را هااین ىهمه اما؛ است داده

 جاویدش جاى توانستنمى اما؛ بود داده خرج به مردانگى برایش طوفان که هم قدرهرچه. بگیرد فاکتور را

 .بود او مرد جاوید آخر، بگیرد برایش را

 .رسیدیم خانم -

. کشید مانتویش و روسرى به دستى و شد خارج ماشین از. کرد حساب را کرایه زدههول و خورد تکانى

، شد کافه وارد و افتاد راه به خرامانخرامان. داد سوق جلویش به و گرفت کافه تابلوى از را نگاهش

 .نشست اشپیشانى روى اخمى موردنظرش شخص ندیدن با که چرخاند افهک دور تا دور را نگاهش

 :گفت جدى اخم با پرسید را اسمش و آمد سمتش به فوراً پیشخدمتى
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 .فریدون غوغا، هستم غوغا -

 .هستیم خدمتتون در، پى آى وى جایگاه بفرمایید بله بله -

 .دکرمى طى را بلندش هاىگام غرور با و شد قدمهم پیشخدمت با

 با هک چرخاند فضا در را نگاهش دیگر بار. افتاد خالى هاىصندلى و میز و تاریک نسبتاً فضاى به نگاهش

 سمتش به و انداخت باال را ابروانش تاىیک، بود زده زل او به مشتاق چشمانى با که معین لبخند دیدن

 .گذاشت قدم

 سالمى با و کرد تندتر را هایشقدم. بودن هضم قابل برایش خلوت یکافه این و تاریک فضاى این اصال

 .گرفت جاى معین روبروى آهسته

 :گفت و شد ترعمیق لبخندش معین

 ؟شما احوال، خانوم سالم علیک -

 :گفت گونههمان و داد کافه چرم صندلى به را اشتکیه و کرد نگاهش چپ چپ

 .خوبم -

 .خدا شکر خوبم منم، آه -

 سخرتم با چنین که دانىمى چه خدا از تو بگوید و بکوبد کثیفش دهان بر محکمى مشت خواستمى دلش

 خاطرش از چیزهمه، خورد گره معین منفور و اىقهوه چشمان در نگاهش وقتى اما؛ هستى ششکرگزار
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 هاپو. منى سگ تو، کنى واق واق مواسه باید یاهلل.»گذاشت جاى به را دخترک یک تحقیر و رفت کنار

 .«کوچولو

 کیفش در دست عصبى، بود گذاشته روحش و جان به اىقهوه هاىچشم همین که تحقیرى ورىیادآ به با

 .کرد روشن را آن لرزان نسبتاً دستانى با و کشید بیرون سیگارى و کرد

. بود شده جدی اشچهره و بود رفته کنار لبانش از لبخند، نگریستمى را او خیره هنوز که هنوز اما معین

 :کرد زمزمه بل زیر خود با آرام

 .دختر آشنایى مواسه قدرچه -

 مه او تیز گوش به معین یآهسته ىزمزمه. نشست کمرش روى سردى عرق و شد بیشتر دستانش لرزش

 .بود مطمئن را این؛ بیاورد یاد به را او معین معیوب مغز نداشت امکان. بود رسیده

 :گفت اخمى نیمچه با و فرستاد اهو به معین ىچهره در را دودش و زد سیگارش به محکمى پک

 ؟جااین کشوندى رو من چى واسه، نگفتى -

 :گفت اشهمیشه لبخند با و انداخت باال ابرویى معین

 ؟چیه نظرت، بشه تر گِلومون تا بدیم رو سفارشمون قبلش بهتره خب... هستى که هم سیگارى واو -

 :گفت فوراً معین هاىسخن به توجهبى

 .کاپوچینو -
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 پیشخدمت که بعد چندى. داد تکان دستى سالن ىگوشه در ایستاده پیشخدمت براى و داد کانت سرى

 :گفت او به رو آمد

 .کاپچینو دوتا با همراه بستنى کیک دوتا -

 .کرد گذر کنارشان از و شد خم نیمه تا احترام رسم به و داد تکان سرى پیشخدمت

 ؟خب -

 :داد پاسخ اشگشادشده خندلب با و کشاند غوغا سمت به را صورتش کمى

 !سیگارت این میده خوبى بوى چه -

 :گفت پوزخند با و زد دیگرى پک غوغا

 .حرفایى این از بیکارتر بینممى االن اما؛ مهمه براشون وقت که باشى هایىحاکم اون از کردممى فکر -

 :گفت و دوخت غوغا سبزى به را رنگشاىقهوه چشمان، حالت تغییر اىذره بدون

 .ما جاى به هستن هاحاکم ...دارم زیاد وقت تو واسه -

 همان با و برد عقب کمى داشت قرار سیگار درونش که را دستى و کرد ترنزدیک را خودش کمى غوغا

 :گفت فیگور

 ببینن دور رو پدرت چشم اگر وگرنه، کننمى نگاهت که پدرته رسم و اسم خاطر به فقط تو، هه -

 .درنتمى

 :گفت جدى و رفت کنار بانشل از لبخند
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 ؟کیه معروف شاخ دو مسعود فهمیدى پس -

 :داد پاسخ محکم و فشرد هم روى را لبانش

 .بود جالب و جذاب حاکمیتش این مواسه فقط؛ کیه که نیست مهم برام هم اصال، هنوز نه -

 اطرافیان چشم در نقشش بودنپررنگ و باشد دایره وسط ىنقطه همیشه دارد دوست معین دانستمى

 عاجز داشتنش از معین که بود گذاشته دست چیزى روی دقیقا غوغا همین براى داشت اولویت برایش

 هاىضعف همان از دقیقا؛ کند پیدایش باید کجا از دانستنمى و نداشت وقتهیچ معین که قدرتى. بود

 .اشزندگى دوران

 ؟حاال تا نشدى من جذب تو یعنى -

 :گفت و زد مصنوعى لبخندى غوغا

 .انواقعى هاىجنتلمن اونا ...پدرت عین یکى میشم قدرتمند هاىآدم جذب فقط من، نه که معلومه -

 میز وىر که کاپوچینویی به توجهبى. شد متورم گردنش رگ و رفت کنار معین لبان از کلى طور به لبخند

 :غرید آهسته اشکلیدشده هاىندندا بین از و کرد مشت را دستانش شدمى چیده

 ؟نیستم مهم؟ نیستم قدرتمند من یعنى -

 قورت ترس با را دهانش آب شده مات معین ىشدهگچ همانند پوست و نشسته خون به چشمان دیدن با

 .بود دیده را حالت این قبال او. داد



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر قاسمى پريا | نجس تحفه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 331 

 ىبود آدم، بودى مرد اگر تو. تو امثال و تو به داره شرف سگ کمترى هم سگ از تو نیستى هیچى تو نه »

 .«نبودى حقیر قد این

 رو خترد این بیا اکبر، اکبر... لعنتى بزنى نباید بزنى رو حرفا این نباید تو، معصومه شو خفه... شو خفه»

 .«کیه دست دنیا بدم نشونش تا میله به ببند

 لرزش و عصبى هاىنفس به توجهبى و کشید روبرویش سفید لیوان ىدسته روى آرام را دستش

 و جان به که کاپوچینو خاصِ و دلنشین طعم. نوشید را لیوان درون محتواى از قلپى معین نامحسوس

 هخیر معین عصبى و قرمز چشمان در لبخند همان با شد باعث و آورد لبش به لبخندى شد تزریق روحش

 :بگوید و شود

 ازت همه ...بازاریا و آدم و عالم بحث نبات و نقل میشى؟ همه سرور؟ باشى حاکم ندارى دوست تو -

 ؟هوم؟ جدول سٔ  را؟ پدرت عین یکى بشی خواىنمى... میدن جون اخمت یه واسه و ترسنمى

 قدرت. کرد نگاه غوغا به شک از پر و نامطمئن چشمانى با، گرفت آرام هایشنفس و شد عادی اشچهره

؛ کند پیدا نتوانست وقتهیچ را آوردنش دستبه راه اما؛ کردمى تصور ذهنش در بسیار که بود چیزى

 .شود پدرش عین قدرتش که ترسیدمى زدمى کتک را او شده مست روز و شب پدرش که چنانآن یعنى

 خفه را همه قدرتش با که خواستمى بترسند او از و بشکنند دست و سر برایش همه خواستمی دلش

 دخترى از چشم. بود شتهکا عقده بذر دلش در بدجور که بود توهم یک فقط او براى هااین ىهمه اما؛ کند

 یک از ترسرکش و فراتر دختر این که کرد فکر این به و گرفت بود شدنشخوابهم بر قرار که

 نسبتاً صدای با و کرد نزدیک لبش به را کاپوچینو فنجان و گزید حرص از را لبش. است بودنخوابهم

 :گفت دارششک و جدى
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 ؟رسهمى تو به چیش؟ زنىمى سینه به رو من سنگ چرا. ارمد قدرت خودم ىاندازه به من، نیست الزم -

 :گفت گونههمان و داد صندلى به را اشتکیه لب بر پوزخندى با و کرد خاموش لیوان درون را سیگارش

 اما؛ باشه داشته سود هم خودم واسه که کنممى کار طورى من راحت خیالت؟ مطمئنى هه؟ دارى قدرت -

 اب... رو من ببین. خوشه میلیونى چند هاینوچ این هاىرئیس چشم ذره یه ینهم به فقط دلت انگار خب

 .نمیشى آدم، نمیشى خاص، نمیشى مرد، نمیشى قدرتمند تو بقیه تحقیر و زدنکتک

 :زد داد محکم و سایید هم روى را هایشدندان

 کى تو؟ عوضى ها ؟بدى من تحویل رو ورا و شر این کنىمى جرات طورچه. فقط شو خفه، شو خفه -

 ؟شیطان... بده رو من جواب؟ اصال هستى

 حس. بود کرده بیخود خود از را او بدجور انگیزشوسوسه هاىحرف و غوغا زیباى صدای مغزش در

 صىپرحر نفس. کندمى تحقیر را او بدجور حرفایش و نگاه و تحلیل را قدرتش روبرویش دختر این کردمى

 .شد خم سمتش هب و کشید غوغا خونسرد چهره به

 باال طاقچه مواسه؟ شدى پیدا گورى کدوم از تو. جون بچه کنى تحقیر و کوچیک رو من ندارى حق تو -

 نشونت رو قدرت خواىمى؟ بیفتى کردنغلط به پام جلو جاهمین که کنم کارى خواىمى؟ دهاتى ذارىمى

 ؟هان؟ بدم

 محو لبخندى با روبرویش مرد نامتعادل هاىفحر و حرکات از تعجب بدون و پرید باال غوغا ابروى دو

 :گفت



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر قاسمى پريا | نجس تحفه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 333 

 کاربی االن داشتى قدرت اگر تو. ترس و نامردى، خفت، ضعف میگن قدرت نمیگن این به دیگه همین دِ -

 هاتقلچماق به اشاره چند پرداخت فقط شکرایه که زدىمى بازویى زور از حرف و بودى ننشسته من جلو

 !تو برانگیزى ترحم قدرچه. بود

 دهش برایش دنیا کارهاى ترینبخشلذت از یکى معین تحقیرکردن. شدمى ترعمیق لحظه هر غوغا لبخند

 عرف و شأن از خارج هاىفحش دارد جان تا و بیندازد تف رویش به خواستمى دلش قدرچه که آخ، بود

 رنگ لبخندش ،چپ سمت به سرش از کمى مقدار شدنکج و صورتش طرف یک سوزش با اما؛ کند بارش

 .گرفت پوزخند

 هاىنفس به توجهبى و کشید لبش ىگوشه دستى و زد کنار را صورتش روى شدهریخته شرابى موهای

 معین یشدهمشت سرد دست دو روى را دستش دو و کرد مرتب را اشروسرى معین هولناک و کشدار

 .گذاشت

 :گفت و زد او به مهربانانه لبخندى

 و زنىمى نفسنفس چرا؟ هستى عصبانى هنوز چرا دادى نشون رو قدرتت، خب؟ بود همین قدرتت -

 اگر هک شدىمی حرصى نباید االن وگرنه؟ باشه ندارى قدرتى تو کن قبول معین ببین؟ شده قرمز چشمات

 هنوز نداری قدرتى چون ولى؛ گرفتىمى آروم دادىمى نشون رو قدرتت وقتى باید ولى؛ هیچ که شدى

 ،حیفن شدن مسعود براى چون برانگیزن ترحم خیلى تو مثل آدمایى. ناراحتى نوزه هستى عصبانى

 .من فقط، کنم مسعود تونممى من فقط رو تو مثل ارزشىبى آدم بدون ولى؛ جونم نوش؟ زدى! حیف

 دتهدی با قدمش اولین. شد بلند جایش از و برداشت را کیفش و کرد رها را دستانش فوراً حرفش اتمام با

 :شد هماهنگ معین
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 !کسهیچ، کنه تحقیر رو من نداره حق کسى... ذارمنمى، کثافت ذارمنمى اتزنده -

 .شد خارج شاپ کافى از لبخند با معین هاىتهدید به توجه بدون

 تگرف جاى ماشین عقب و کرد دربست اعالم زرد تاکسى توقف با آخر در که ماند منتظر را اىدقیقه چند

 .داد را آدرس و

 .ترسریع کمیه لطفا قاآ -

 نشده عوض معین که بود مطمئن. نگریست را بیرون اخمى نیمچه با و داد اشصندلى پشتى به را اشتکیه

 همه ذهنش در خودش که طورآن اگر. شودمى کم مغزش و حافظه از تردیدبی سنش باالرفتن با و است

 و اشک بزرگ ىغده یک فقط، خواستنمى زندگى از چیزى دیگر، رفتمى پیش بود کرده آماده را چیز

 .راه به چشم مزار یک

 راننده سمت به را نگاهش رفتندمى داشتند که راهى از متعجب و کرد تنگ را چشمانش لحظه یک

 .وحشتناک سکوتى و کچل سر با اىراننده. چرخاند

 .دادم بهتون رو آدرس کهمن؟ ریدمى دارید کجا آقا -

 :گفت کلفتش صداى با و دوخت غوغا چشمان به را چشمانش و کرد کج را سرش راننده

 .عصبانیه دستت از آقا، هیس -

 معین دکرنمی را فکرش هرگز. بود افتاده شماره به نفسش. زد پلکى ناباور بود شنیده که چیزى از متحیر

 .شدمى تمام گران داشت برایش این و شود کار به دست زود قدراین
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 .داد سوق کیفش درون را رزانشل نسبتاً دستان آهسته

 .دار نگه؟ کیه دیگه آقا؟ خودت واسه میگى چى... چ -

 ىرو و کشید بیرون کیفش از را چاقو ناگهانى حرکت یک در و فشرد هم روى را لبش مرد قاطع سکوت با

 .گذاشت راننده گردن

 غوغا به نگاهى آینه درون از و کرد کم را سرعتش گردنش روى چاقو سردى حس با متعجب راننده

 .انداخت

 .کنار بنداز، جوجه نیستى حرفا این مالِ -

 :غرید و کرد بیشتر را فشارش

 .عوضى دار نگه یاهلل... ذاشتمنمى شاهرگت روى رو چاقو وقتهیچ نبودم حرفا این مالِ اگر -

 لب زیر فحشى، بود آمد و رفت در آینه در غوغا چشمان به گاه و جلو به مدام که نامطمئن چشمانى با مرد

 :گفت بلندتر و داد

 .کنى فرار آقا دست از تونىنمى صورت هر در، بچه نیار در بازى پدرسوخته -

 :زد فریاد گوشش کنار در حرصى

 .وایسا... دار نگه میگم بهت دِ -

 نگاهش و فشرد هم روى را لرزانش هایلب. کرد وقفهبى تپش به شروع قلبش ماشین سرعت زیادشدن با

 .دوخت کردمى چکه آن از خون کوچک هایىقطره که مرد گردن به آمده در حدقه از چشمانى با را
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 .خواستى خودت -

 و ماشین شدنکج با. برد فرو راننده کتف به را چاقو ناگهانى حرکت یک در و کرد بلند را چاقو

 .رفت هم در اشچهره و شد کوبیده در به محکم، هاالستیک صداى شدنکشیده

 واراتوماتیک که بود شده باعث راستش کتف درد اما؛ داشت ماشین کنترل در سعى اخم و ناله اب مرد

 .شوند پرتاب جلو به هردویشان محکم و بردارد ماشین گاز روى از را پایش

 گردنش به شد باعث که شد کوبیده جلو صندلى به غوغا سر و کرد خورد بر ماشین فرمان به مرد سر

 .کند بلند را آخش و بیاید فشار

 را لبش. شکستمی را ماشین سکوت اشبریدهبریده و سریع هاىنفس و بود فرما حکم ماشین در سکوت

 .زد چنگ را کیفش و گزید درد از

 هاىرگ شد باعث که کرد خارج سختى به کتفش از را چاقو درد با و کشاند راننده سمت به را خودش

 درب لرزان دستانى با و گرفت دست به را چاقو. کند ترهمدر را اشچهره و بکشد تیر بیشتر گردنش

 از سختى به. بود کرده بدتر را دردش محیط تاریک فضاى. انداخت بیرون را خودش و کرد باز را ماشین

 جلوى بود شده که هم خودش امید براى را دستش و رساند جاده کنار را خودش و شد بلند جایش

 کمر. کرد ترمز جلویش رنگ سفید سمند تعجب کمال در اما ؛گرفت شدمى رد داشت که ماشینى

 .کرد نگاه شد باز دستى توسط که ماشین جلوى درب به زناننفسنفس و کرد صاف را اششدهخم

 .گرفت جاى ماشین جلوى درد با و داد قورت محکم را دهانش آب، راننده مرد آشناى چهره از زدهحیرت

 .نه مراقب اما؛ بودى باهوش همیشه -
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 :گفت متعجب و دوخت راننده مرد الغر نسبتاً چهره سمت به را اششدهدرشت چشمان

 ؟کردى پیدام طورچه؟ کنىمى چیکار جااین تو -

 :داد ادامه تر آهسته

 ؟!ایمان کنىمى چیکار دارى -

 :گفت گونههمان و آورد در حرکت به را ماشین غوغا ىزدههیجان و مضطرب صداى به توجهبى ایمان

 از تو بفهمن اگر دونىمی؟ است قضیه کجاى معین با پریدن؟ کنىمى چیکار دارى تو... درست کار -

 ؟میارن سرمون بالیى چه داری خبر من ماموریت و هویت

 :داد ادامه و کشید عمیق نفسى

 ور سر تو براى چه و خودم برای چه وحشتناک اتفاق هزارتا لرز و ترس با شب هر من. باش فکر به کمیه -

 خوب جاشاین تا که حاال خوامنمى کارمه آخراى من ببین... اهلل اال اله ال... تو وقتاون ذارممى بالشت

 هنقش جاىهیچ معین. کن رعایت توروخدا... چى همه به بزنه گند و بشه خراب اشموندهته این رفته پیش

 !جاهیچ، نیست ما

 ایمان هاىحرف به گردنش ناحیه در درد احساس به توجهبى و بود شده خیره جلو به متفکر که حالى در

 .بود سپرده گوش

 :گشود لب آهسته

 .باشه نقشه خود تونهمى معین -
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 :گفت و گزید لب حرصى غوغا حرف به توجهبى ایمان

 فقط توقی به تقى هى تو اما... است طرفه دو کردنکمک این نره یادت اما؛ کنم کمک بهت بود قرار -

 رو پرونده این من تا کن پیدا طوفان از مدرک چندتا یه برو کارا این جاى به. کنىمى درست سردرد

 .نکن بدترش تو. شده زار کارم پلیسم من فهمیده طوفان که قدرهمین، کنم تکمیل

 .کند اخم و شود بلند آخش شد باعث که چرخید ایمان سمت به سریع متحیر

 :پرسید متعجب، درآمده حدقه از چشمانى با

 ؟پلیسى تو دونهمی طوفان -

 دانستمى اما؛ شد خارج زبانش از حرف این که شد چه دانستنمى، کرد سکوت لحظه چند ایمان

 .بود ترمهم چیزى هر از دستش کنار دختر آن کردنروشن

 :گفت و داد تکان سرى

 .آره -

 :گفت متعجب و زد ناباورى نیشخند

 ؟کنىمى خىشو؟ گذاشته اتزنده طورچه پس -

 اگر که کرده توافق باهام که قدراون. حرفاست این از ترباهوش طوفان... ترمجدى هم همیشه از نه -

 تهدید قدرچه که بماند، امخانواده نه و داره من به کارى نه اونم زندون بندازم رو شدارودسته و مسعود

 .بزنم آتیش چشماش جلو داشتم رو علیهش بر که رو مدارکى تمام باید کرد
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 :زد پلکى ایمان هاىحرف به توجهبى

 .کنهنمى اعتماد طوفان -

 :داد پاسخ و انداخت باال اىشانه

 .نیست محتاط خودت مثل اما؛ هست باهوش -

 :گفت دوباره و زد اىناباورانه لبخند

 .کنهنمى اعتماد وقتهیچ طوفان اما -

 :داد ادامه و فشرد هم روى را لبانش

 سپ؟ نبودى مسعود دنبال مگه؟ طوفان نابودى ىوسیله بشم من خواىمى؟ کنى خیانت بهش خواىمى -

 ؟شدى طوفان پیگیر چرا

 حاشیه هاىآدم اون بشه نابود مسعود فقط اگر... حاشیه آدما باقى و طوفان و است نقشه سٔ  را مسعود -

 .بده انجام دخوامى طوفان که کارى دقیقا، گیرنمی رو مسعود جاى

 :گفت عصبى و کرد نگاه ایمان به صىحر

 کارى اون با ندارى حق تو؟ داشته برت دور گذاشته تزنده طوفان دیدى؟ میگى چى حالیته هیچ -

 .بکش خط رو اون دور، باشى داشته

 :گفت جدى و زد پوزخندى
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 قطف سعودهم شبیه طوفان؟ کرده هاییکارى کثافت و غلطا چه حاال تا دونىمی؟ کیه طوفان دونىمی تو -

 ؟ها؟ بگم تواسه طوفان کاراى از خواىمى. نه رو طوفان اما؛ شناسنمی همه رو مسعود که تفاوت این با

 و مرد که هرچه... بود او زندگى سقف، باشد هرچه، باشد که هر طوفان. کرد مشت را دستانش عصبى

 .زهرگ. دهد دست از را او توانستنمى. بود او قلب زدن باعث باشد نامرد

 :کشید فریاد

 ربایىآدم... دونممی اونم، کرده پخش و ساخته مواد... دونممی، کشته آدم... دونممی، دونممی آره -

 زمین روى آدم ترینذاتبى... دونممی اونم کرده اخاذى کرده بدبخت رو جونا، کرده فروشىکلیه، کرده

 .کنى نامردى ندارى حق، کنى تخیان بهش ندارى حق تو... تو ولى؛ دونممی اینم طوفانه

 زندگى طوفان پول با که است زمین روى آدم خورترینحرام دانستمی، بود افتاده شماره به نفسش

 .کندمى

 طوفان کثیف کارهاى و هاخصلت تمام روى را چشمانش که است زمین روى آدم ترینپست دانستمى

 برایش تواندمى کسى چه. را هاگرگ دیار از تنها دخترکى؟ کندمى درکش کسى چه..! اما، بنددمى

 .کند سازگارى، کند محبت، کند مردانگى

 الصانهخ توانستمى که بود طوفان فقط. باشد طوفان زندگى این در برایش توانستمى که بود طوفان فقط

 .کند غوغا را او توانستمى که بود طوفان فقط، است دلش با حق. باشد داشته دوستش

 :گفت آهسته و داد فشار ماشین فرمان روى محکم را نشدستا ایمان
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 کنممى جور خونه یه تواسه خودمم جیب از شده اگر حتى باش مطمئن اما؛ سرپناهته طوفان دونممى -

 .نباشی طوفان آزادبودن و بودنزنده محتاج تو فقط که

 :زد لب و داد تکان را سرش آهسته گردنش درد به توجهبى و کرد کج را لبانش غمگین

 ...اون... نیست سرپناهم طوفان. ایمان فهمىنمى، فهمىنمی تو -

 به دادنپاسخ براى ایمان خواهىعذر به توجهبى. شد رها نیمه ایمان موبایل خوردن زنگ با حرفش

 .نگریست بیرون به حسى از عارى چشمانى با و داد بیرون سمت به را رویش موبایلش

 اندیشید خود با و زد شب تاریکى در هاآن خراشچشم و روشن هاىچراغ و هاماشین عبور به آرام پلکى

 .دارد قرار اشزندگى کجاى طوفان راستى به که

 خانه داخل به پا و کرد خداحافظى ایمان از سرد و کوتاه تشکر یک با فقط اىاضافه حرف هیچ بدون

 با شد همزمان اشروسرى درآوردن. بست را خانه در حالبى و زد پرماجرایش روز به پوزخندى. گذاشت

 .بود رفته فرو عمیقى خواب به، تلویزیون جلوی داده لم که رعنا کوتاه پف و خر شنیدن

 خسته تنى با و کرد خارج تنش از را هایشلباس آهسته. گرفت پیش را خواب اتاق راه رعنا به توجهبى

 بست را چشمانش بود گردنش ناحیه درد و گىکوفت از حاصل که اخمى با. کرد خواب تخت راهى را خود

 عصبى بود شده مرگ ناقوس همانند برایش که همراهش تلفن صداى بلندشدن با اما؛ بگیرد آرام که

 معین شماره دیدن با که برداشت پاتختى کنار از را موبایل و کرد دراز دست. کرد باز را چشمانش

 .باالپرید ابروهایش

 ؟بله -
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 ؟چیه ازىب این از تو سهم -

 :گفت گونههمان و کرد تر را لبانش. شد خیره جلویش به مستقیم و زد پوزخندى

 ... عوض در و جدول سٔ  را میشى بگم بهت ساده. گیرىمی رو پدرت جاى، مهم و مقتدر میشى تو -

 :داد ادامه سپس کرد مکثى

 دو که همونایى، خواممى نپدرت پیش که رو الماسایى اون من. باارزشن من واسه اما سفید و کوچیکن -

 .داد بهش طوفان پیش سال

 .شد برطرف اشنگرانی معین صداى شنیدن با اما؛ کرد نگران را او کمى خط طرف آن از حاصل سکوت

 .تواسه کنممى اساماس رو آدرس. مخونه بیا فردا. حله -

 .شته ساعت فردا تا خوش شب. داشت خوبى کاپوچینوى، امشبى کافه همون. نچ -

 لموبای. نشاند لبش ىگوشه در را مرموز لبخندى و کرد قطع را تماس معین از پاسخى منتظرماندن بدون

 لبخند همان با و گذاشت هم روى را چشمانش، کشید دراز تخت روى و گذاشت جایش سر آرامش با را

 :کرد زمزمه

 است غریب من با همه اشک، شیون -

 است طبیب من بر کى ناله و فریاد
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. اشاراده نه خوردمى آب اشپناهىبى از اشهمه او سرنوشت. دوخت سقف به و کرد باز را شمانشچ

 محتاج داشت کنارش مادرى اگر شاید. نداشت اىغریبه محبت به نیاز بود سرش باالى پدرى اگر شاید

 .نبود غوغا او، بود زنده جاوید اگر... اگر هم شاید یا نبود نوازشى

 هک زمانى دقیقا. پیش چهارسال به بردمى را او که خاطراتى؛ بود شده خاطرات یادآور برایش عجیب سقف

 .بود سالهشانزده دخترک یک

 .دارم خوب خبر یه تواسه، دخترجون جااین بیا معصومه، معصومه -

 روانه کمالى خانم سمت به و سپرد اشهمبازى دست به را جاوید دست و کرد گرد را چشمانش متعجب

 .شد

 و کالس که بود فکرروشن و روزبه خانم یک دادفر خانم برخالف پرورشگاه جدید مدیر کمالى خانم

 را سرش بر باز همیشه چادر آن دلیل هرگز هرچند دانستمى کلمات کشیدن و زیاد آرایش در را زیبایى

 .نفهمید

 ایِهفته سه آمدن میان به اب و دادفر خانم ناگهانى رفتن با و داشت حضور جاآن در که چهارماه این در

 .رسید نخواهد دادفر خانم ىمهربانانه و جدى مدیریت به هرگز او که بود فهمیده، کمالى خانم

 و گشاد لباس بر دستى، بزند در به اىتقه کهازآن قبل و فرستاد پایین بیخیال را پایینش لب

 .شد اتاق وارد در به اىهتق زدن با بعد و آورد جلوتر را سفیدش شال و کشید رنگشصورتى

 :گفت گونههمان و زد مهربانانه ظاهر به لبخندى رویش به کمالى خانم
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 هاىحامى از یکى قراره محترم آقاى این، بشین بیا جان معصومه. خانم معصومه، ما دختر گل از اینم به -

 .عزیزم باشه تو

 سمت به حد آخرین تا را سرش، خرشآ تکه شنیدن با که دادمى گوش کمالى خانم هاىحرف به متعجب

 .داد سوق، بود کرده روبرو دیوار میخ را نگاهش و بود سمتش رخشنیم که پوشىخوش مرد

 :گفت مودب و انداخت باال ابرویى

 .سالم -

 محو لبخندى گونههمان و انداخت دخترک نگاه سبزى به را اشتیره چشمان و کرد کج کمى را سرش مرد

 :گفت و نشاند لبانش روى

 .سالم علیک -

 نگاه آخر، لرزید خود به لحظه یک. بود آشنا مرد ىچهره و نگاه برایش قدرچه، کرد تنگ را چشمانش

 .بیاورد هجوم سمتش به منفور هاىحس تمام و بلرزد خود به ناخودآگاه شد باعث که بود طورى مرد

 خانم حرف با که گرفت جاى مرد وىروبر و انداخت پایین را سرش و گزید لب کمالى خانم ىاشاره با

 .رفت او پى حواسش کمالى

 ...هستن پژمان آقاى ایشون جان معصومه -

 :شد قطع کمالى خانم حرف روبرویش مرد ىادبانهبى صداى آمدن میان به با ناگهان

 .معین -
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 :داد ادامه و نشاند لب به مصنوعى لبخندی کمالى خانم

 خوب نمراتت اگر البته باشه تو اسپانسر بعد به این از قراره نکنه ردد دستشون، هستن معین آقا، بله -

 حرفى، هستى شانسىخوش دختر خیلى. میشه هم داداشت اسپانسر باشن راضى ازت معین آقا و باشه

 ؟بزنى معین آقا به که هست

 و بود دستورى بیشتر کمالى خانم حرف آخر تکه. داد سوق نام معین مرد منتظر چشمان به را نگاهش

 .دادمى جا اشجمله در را کن تشکر همان

 :گفت مردد و داد تکان سرى آرام

 .کنم جبران بتونم امیدوارم، کردید بزرگى لطف پژمان آقاى ممنون -

 .معین، نه پژمان -

 :گفت اششدهحبس نفس با و گزید درون از را لبش مرد جدى لحن با

 .معین آقا ممنون. بله -

 منفى هاىانرژى تمام انگار؛ بود نیامده خوشش برویشرو مرد از چرا دانستنمى، هارویداد تمام برخالف

 توانستنمى معین مرد ترسناک نگاه و مرموز لبخند انکار چند هر. بود کرده النه مرد آن وجود در دنیا

 .کند فرار منفور اتاق آن از ترسریع چه هر خواستمى دلش، بود چه هر اما؛ بشود

*** 
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 ساعت چنین در را مهم قرار یک باید چرا که فرستاد ناسزا برخود، موبایلش آالرام صدای دشدنبلن با

 ساعت این در هم آن شاپکافى بازبودن از توانستنمى، گذشتمى ساعت از اصال. کند بنا صبحگاهى

 :کرد زمزمه لب زیر و نشاند لبانش روى اىمسخره لبخند. بگذرد صبح

 .شاخى تایم چه -

 دهخوابی بد دیشب کوفتگى و درد گردن با که زمانى همآن، بود شاخ برایش واقعا صبح هشت که حقال و

 دیشب مثل حادثه و ضربه یک احتمال و بود شده بلند خواب از موبایل زنگ خراشگوش صداى با و بود

 ترینسخت که قدرآن بود رسانده خط ته به را او حسى، چیست دانىمى اما؛ بود زیاد بسیار برایش

 .بود شده خطر خودِ او انگار اما؛ است عجیب دارد باز تصمیمش از را او توانستنمى هم خطرات

 ودنب در. شد نمایان پوزخند پررنگ نقش، لبانش به رنگىجیگرى رژلب زدن با و کرد خشک را صورتش

 .دلش ترس از نه باشد دلش باب توانستمى طوفان

 اتاقش از آینه در خود به دیگر نگاهى بدون و کرد سِت معمولى نگقرمزر روسرى با را سیاهش مانتو

 .شد خارج

 برایش باید طوفان نبود در که کسى بود دارخنده. شد پوکر اشچهره رعنا پف و خر صداى شنیدن با

 .شودنمى فارغ خواب از هم لحظه یک، باشد همدرد و همدم

 شاید. انداخت باال دادندمى نشان را هشت ساعت که ىهایعقربه به را ابروانش تاىیک و داد تکان سرى

 کردمى حس اما؛ نبود روحیاتش باب اصال موضوع این و بود کرده دیر خودش یا معین نظر به

 .باشد بخشلذت تواندمى معین قرارىبى و منتظرگذاشتن
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 .شد حیاط درب از بیرون در منتظر ماشین سوار و بست محکم را حیاط در

 .شماییم عالف ما که است دقیقه ده خانوم -

 هب را رویش. بدهد پس جواب اعصاببى و آلودخواب راننده به که بود مانده همینش، گزید حرصى را لبش

 :گفت آهسته و برگرداند پنجره سمت

 .کنممى حسابش -

 بحسا خب اما؛ کند حساب آهسته گونههمین را دنیا هاىناحساب تمام شدمى کاش ای... کاش اى و

 !حساب تا داریم

 عضىب باورم این به من اما؛ بخشندمى هاآدم ترینبزرگ و گیرندمى انتقام هاآدم ترینضعیف گویند مى»

 .«شود بزرگ آدمى تا شود گرفته باید هاتقاص و انتقام از

 کافه ىروبرو، ماشین گازدادن به توجهبى. بست آهسته را ماشین درب، تاکسى راننده به کرایه پرداخت با

 .بود شده مات و ایستاد

 نبودزنده اصال. نه یا گشت برخواهد زنده بگذارد تاریک و منفور کافه آن درون را پایش اگر دانستنمى

 را این اما؛ نه یا افتاد خواهد برایش گذشته شاید و دیروز ترسناک هاىاتفاق آیا دانستنمى کششپیش

، نیست او مرگ و ماندن زنده مسئله، بردارد محکم و بلند ىقدم باید، تلخ چند هر امروز که دانستمى

 .است اشرفته فنا به عمر مسئله

 شعمومی قسمت در احدالناسى هیچ و نبود تاریک قبل دفعه خالف بر باراین. شد شاپ کافى وارد آهسته

 .بودند شده چیده میز روى برعکس هاصندلى تمامى اتفاقاً و نداشت حضور
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 تخواسمی. است منتظرش پى آى وى قسمت در قبل دفعه مثل شاید کرد فکر، سالن در کسى ندیدن با

، عمرش تمام منفور صداى آن از بعد و شد حلقه کمرش دور دستى که دیروزش جاى به کند گِرد قدم

 :رسید گوشش به گونهشیطان و آهسته

 .دلبرک نیست قشنگ اصال این و کردى دیر -

 :گفت اخم با و کرد رها عینم دستان داغ حصار از را خودش

 .نامرد، نیست قشنگ اصال این و کردى نامردى دیشب -

 :گفت و زد چشمکى غوغا دلبرانه و سرخ لبان به خیره و زد برق چشمانش و شد ترعمیق معین لبخند

 .بود الزم -

 ندلىص روى، معین حضور به توجهبى و کرد جمع نفرت از آشکارا را لبانش، حسش کردنپنهان بدون

 :گفت مالیم و کرد قالب هم در را دستانش. نشست پنجره کنار چوبى

 .بشین بیا، دارم عجله -

 .گرفت جاى غوغا روبروى و زد پوزخندى

 .کوچولوته ىکله اون تو چى ببینم بگو، منتظرم -

 شدنشخارج بدو از که رنگىمشکى پراید به و دوخت بیرون به را چشمانش معین به کردننگاه بدون

 :گفت گونههمان و زد پوزخندى، بود دنبالش
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 هاىمحموله تونىمى که بده نشون بقیه به. بده نشون رو اتجربزه و هنر... شو بازى وارد، اول قدم -

 هر هب، باال اون برسى باید. برو جلو پدرت کمک با فقط و فقط اما؛ کنى بازار وارد رو اونا از تربزرگ خیلى

 .شده که قیمتى

 .شد متمایل سمتش به کمى و زد اىهقههق معین

 .بگو رو کاری اصلِ. رسممى بهش کردن فکر کمیه با خودمم که رو این -

 :زد لب معین خندان چشمان در خیره و گرفت بیرون از را نگاهش

، نذار خبرمبی. رسىنمی کارى اصل به نکنى طى رو هاقسمت این تا تو. ماجراست اصلِ این؟ کارى اصل -

 .فعال

 :ایستاد جایش سر معین شکاک صداى با که گرفت دست به را کیفش و بلند جایش از فوراً

 ؟نباشى پلیس که معلوم کجا از؟ کنم اعتماد بهت باید تضمینى چه رو -

 :گفت رفته باال ابروهاى با و زد نیشخندى

 ؟کردى فکر چى خودت با، کنه خالف وارد رو کسى اینکه نه خالفکارهاست دنبال پلیس... هه؟ پلیس -

 :داد ادامه و شد جدى

 نباشیم باهم اگر اما؛ خشمه و پراکنى ىآماده وجودمون تمام که سیاهیم ابر تا دو مثل تو و من -

 بارون بى ابر... دارى نیاز بهم چون؛ کنى اعتماد باید. کنیم درست برق و رعد همراه رو بارون تونیمنمى

 .ستایش نه خوبه عکاسى واسه فقط
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 نگاهش. کشید عمیق نفسى و شد دور جاآن از فوراً، حرفی یا العملعکس برای معین به دادناجازه دونب

 تمسخر به و گرفت باال را سرش، کردمى ترک را جاآن آرامآرام داشت که دوخت رنگمشکى پراید به را

 :کرد زمزمه

 .هه بارونبى ابر -

 اىفایده چه. بداند که خواستنمى دلش اصال یعنى؛شد خواهد چه زندگى این عاقبت و آخر دانستنمى

 که جایى، دیدمى سفید لباس با همراه رنگآبى اتاقک در را خودش ماجراها این تمام آخر برایش داشت

 بغل یک و تخت یک، کجاست خطش آخر دانستمى که حال. نداشت تیمارستان با تفاوتى شکبى

 خطش آخر خواستمى، کندمى پا به طوفان دلش در که رنگهسیا و درشت چشمانى وجود بدون تنهایى

 .نبیند را سیاه چشمان آن دیگر اگر حتى، برود آخر تا را

 .داد خراش را گوشش رعنا جیغوىجیغ صداى خانه به ورودش با

 ؟بدى خبر یه نباید؟ صبحى اول بودى رفته کجا. خانم سالمعلیک -

 :گفت طورهمان و کرد زبا دانه به دانه را مانتویش هاىدکمه

 .بودى خواب. سالم -

 چرا آخه، واقعا جاماین امیدى چه با دونمنمی من. دختر کردىمى بیدارم خب؟ میگى راست توروخدا نه -

 ؟تو آخه کنىنمى رعایت چرا نیست امنیت نیست طوفان بابا. نمیشه حالیت هیچى

 :گفت بیخیال و زد پوزخندى رنگىمشک پراید آوردن یاد به با و گذاشت پله روى را پایش

 .هست امنیت، هستن آدماش نترس -
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 :کرد زمزمه آرام و انداخت اتاقش درون را خودش رعنا پایانبی غرغرهاى به دادنگوش و ایستادن بدون

 . میرم کجا به دارم خدایا... نیست طوفان -

 زا را موبایل و شد بلند جایش از کسل، موبایلش زنگ صداى شنیدن با که کرد پرت تخت روى را خودش

. دش خشک گلویش و گرفت اوج ضربانش موبایلش صفحه بر طوفان نام دیدن با. کرد خارج کیفش درون

 :شد مواجه طوفان خشمگین صداى با که زد را اتصال دکمه عمیق نفسى با و گزید لب

 درازتر گلیمت از رو پات دارى دیدى دور رو من چشم؟ احمق کنىمی غلطى چه دارى هست معلوم -

 دو وزهن من؟ پرىمى معین با دیگه حاال. کیه دست دنیا کنممى حالیت وقتاون بیام وایسا فقط؟ کنىمى

 خونه از رو پات ندارى حق دیگه؟ بکنم رو کارم راحت خیالت با ذارىنمی چرا. لعنتى اومدم نشده روز

 ؟فهمیدى ندارى حق، بیرون بذارى

 دلش. کردمى خودنمایى بدجور گردنش یزدهبیرون رگ و سوختمى گلویش، شهوارهای و داد از طوفان

 .بود آمده تنگنا به دیگر اما؛ بکشد هوار دخترکش سر بر سالم جاى که برود تند قدرآن خواستنمى

 ردیگیک هاىنفس صداى به سکوت با فقط شد باعث که رسید غوغا گوش به اشعصبى هاینفس صداى

 .بدهند گوش

 :گفت جدى اما قبل از ترآرام و داد فشار هم روى را انشچشم

 ؟غوغا فهمیدى -

 ناخواه یا خواه غوغا و بود زده را حرفش او که چرا؛ نبود مهم برایش اصال غوغا نفهمیدن یا فهمیدن

 .کنم آرام را قلبش دردناک کوبش آن شنیدنش با خواستمى که بود غوغا صداى مهم. شنید را حرفش
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 !طوفان -

 کسهیچ دنیا این در شکبى. فرستاد بیرون پرصدا را نفسش و داد فشار هم روى حرص از را لبانش

 .بیاورد لب به را اسمش دلنشین و لطیف قدرآن تواندنمى

 :گفت دارشخش صدای با و کرد اخمى درمانده

 .شکستى، غوغا شکستیش تو اما؛ نیست شکستنى مرد یه احساس -

 دیوار به را اشدرپىپى هاىمشت داشت جان تا و کوبید دیوار بر محکم و کرد قطع بالفاصله را تلفن

 .کرد هوار مقابلش

 چنانآن. گشت ورترشعله وجودش آتش بلکه، بود نشده آرام تنها نه غوغا صداى شنیدن همان با دلش

. فتدبی معین و غوغا ىشدهایمیل هاىعکس سمت سرش وآهسته بخورد سُر زمین روى شد باعث که

 انگار ،بود بازنیمه لبانش بیرون به خیره غوغا و کردمی نگاه را غوغا آلودشـوس هــ لبخند با که معینی

 .است فاجعه عمق عمال این و. خندیدمى و کردمى نگاهش فقط معین و زدمى حرف او که

*** 

 :گفت اخم با و کوبید زمین روى محکم را پایش

 .بیرون آقا اون با برم که نمیشه دارم درس کلى من، کمالی خانم آخه -

 :کند تهى قالب دخترک شد باعث که بود نشسته اشتاتوکرده ابروان روى بر چنانآن کمالی خانم اخم
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 آخه، کنه پدرى برات و کنه لطف بهت خوادمى یکى که کنى خداروشکر برى باید. حرفا چه واه واه -

 نوجون دختر یه قیم میاد کى دیگه کوچیک شهر این تو. بچسبى دستى دو رو پژمان باید جون دختر

 رو پژمان دارى هم طرفى از کنن قبول رو جاوید اون اىخانواده یه که ذارىنمی برم قربونت؟ حامى یا بشه

 .باش فکر به کمیه. پرونىمى

 زن ینا ىچهره از شدید که کردمى اعتراف باید. شد خیره کمالی خانم اخمو و جدى چهره به نامطمئن

 :گفت آهسته و گذاشت عقب قدمى، برچید لب. است بیزار

 .بشم حاضر میرم -

 کسى با خواستنمى دلش واقعا. گذاشت اتاق به پا غم با و کرد فرار کمالی خانم چشمان جلوی از دو با

 اب پررو فرد آن به که بار هر اصال. کندمى تزریق روانش و روح به را منفى هاىانرژى تمام که برود بیرون

 نسبت آن روى را خواندهپدر یا پدر اصالح به لقب توانستنمى، کردمى فکر ترسناکش لبخندهاى آن

 .دهد

 هک خلوتى راهروى از. افتاد راه به کمالی خانم دفترکار سمت به دمغ و کرد تنظیم سرش روى را اشمقنعه

 کمالی خانم اتاق درب آهسته و گذشت، بود شده نمناک و پریده رنگش ساختمان رطوبت از دیوارهایش

 .کوبید را

 با و است شده خم میز روى که ىتنومند ىجثه دیدن و ورودش با. شد اتاق وارد و کشید پایین را دسته

 به و نشنید جوابى که کرد سالمى آهسته و گزید را لبش. کرد حبس را نفسش، کندمى امضا را چیزى اخم

 :رسید گوش به نام معین مرد تحکمى صداى جایش

 .بگذرونیم خوش کلى دخترم با خواممى چون؛ بیایم دیر شاید راستى... فرداست مالِ تاریخش بیا -
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 شکل، ساده هاىلباس آن با گونهچه که انداخت اتاق از ایگوشه در کزکرده دخترک سمت را رویش

 :گفت شیطنت با و انداخت باال را ابروانش. است گرفته خود به معصومى

 ؟بابا دختر بریم -

 که اىبرگه دقت با که کمالی خانم به غمگین و کرد نیست به سر را گلویش درون گیر پا و دست بغض

 .دوخت چشم، خواندمى را بود سینمایى هاىفیلم درون پول چک شبیه

 و اهگ لبخندهاى جز به چیزى که فردى جانب از هم آن «بابا ختر» گفتن با که بود شده احساساتى زیادى

 .بود آمده سراغش به گریه حس دانستنمى مشکوکش یگاهب

 :گفت نامطمئن، جدید مرد آن به کردننگاه بدون و کرد اخمى

 ؟کمالی خانم -

 انداخت او به نگاهىنیم، بود همراهش تلفن در تایپ حال در سرعت به او به کردننگاه بدون کمالى خانم

 :گفت اىغرهچشم با و

 .دختر دیگه برو ؟وایستادى چرا پس اَه -

 را دلش و جان نامطمئن هاىقدم با. شکست هم در کمالی خانم غرهچشم همان با هم امیدش و پل آخرین

 .سپرد تقدید دست به را خودش و کرد دعوت خیالىبی به

 ندیده چشم به را ماشینى همچین عمرش ىساله چند این در آخر، شد متعجب بست که را ماشین درب

 خودش به مرد آن صداى با. بود خارج ذهنش از توصیفش بودنشیک و راحتى لحاظ از هک ماشینى. بود

 :آمد
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 ؟نشدى سوار ماشین حاال تا مگه؟ واجى و هاج چته-

 .آمد میان به زودتر معین که بزند حرفى تا کرد باز لب

 مه کیلومترى هزار تا بدبختیت و فقر بوى که کارى و کسبى بچه دختر یه تو. نبود یادم راستى آها -

 .میاد

 کرده رخنه جانش به تحقیرشدن از همه هااین و بود شده داغ هایشگوش. بود شده خیره جلو به متحیر

 .بود

 :گفت نلرزد کردمى سعى که صدایى با، گزید را لبش کرد روشن که را ماشین

 .میشم پیاده ناراحتید اگر؟ بیام باهاتون خواستم من مگه؟ چیه حرفا این -

 :گفت و داد تغییر را صدایش دلجویى با و آورد لبانش روى کوتاهى لبخند معین

 ؟شدى ناراحت. ببخشید آخى_

 :گفت محکم سختى و سفت اخم با

 .شدم ناراحت بله -

 .دخترم کنممى جبران -

 و تمسخر یوسیله کردمى حس چرا دانستنمى. چرخید سمتش به معین لحن و خونسردى از حرصى

 .است شده لشمقاب فرد تحقیر

 ؟دخترم نگید من به میشه -
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 :چرخید سمتش به شیطنت با و کرد اىخنده

 ؟خوبه عشقم؟ بگم چى پس -

 شده خارج توانش از فکرکردن قدرت کردمى حس، داشت بدى حس. فشرد هم روى حرص از را لبانش

 .کند خطاب «عشقم» را او مردک آن که داشت حرص واقعا و پیچاند را بحث سریعا اما؛ چرا نفهمید. است

 ؟ریممى کجا داریم -

 .عزیزم خوب جاى یه -

 .گریست زار زار خودش ترس و کسىبى به دل در و چسبید سفت را ماشین ىدسته

 مهربانى نقاب پشت را خودشان که آدمیانى تمام بازى و تحقیر اسباب بود شده اشکسیبى و تنهایى

 .بودند کرده پنهان

 فشر آرامشش قبرستان هم واقعا و قبرستان هاىشب سکوت مثل بود شده، دترسیمى ماشین سکوت از

 .بود انداخته چنگ را گلویش درشت تحقیرهاى با ورودش بدو از که ماشینى به داشت

 .شو پیاده -

 با بودند کرده توقف دربش کنار که اىخانه این اما؛ بود کرده راحت را خیالش کوچک شهرى در زندگى

 .بود انداخته جانش به را خانه خلوتى و ترس، است انصافیبى جوارش در متروکه مانساخت چند داشتن

 :گفت شدهدرشت چشمانى با

 .است خونه که جااین؟ چى... چ -
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 و یارن در بازى بدید ندید قدراین؟ بخرم پشمک برات و شهربازى ببرمت داشتى انتظار پس؟ توروخدا نه -

 .شو پیاده

 :زد هگر هم در را هایشاخم

 .شمام با؟ کنیدمى نگاه طوراین چرا... برگردونید رو من. نمیشم پیاده من؟ چیه منظورتون -

 از را او خشم با و گرفت چنگ به را نحیفش بازوهای و کرد باز را دخترک سمت درب و زد دور را ماشین

 :داد قرار محکم تکان چند با رویش جلوى و کشید بیرون ماشین

 و کنم لختت و بزنم رو چى همه قید نکن کارى یه... نیست حالیم هیچى، خرابه امهکل من بچه ببین -

 بله و چشم جز جوابى بعد به این از. طعمیه چه من با انداختنکَل بفهمى تا شهر وسط کنم آویزونت

 .رسمبدجورمی رو حسابت بشنوم

 .کند کم را تحیرش از تنتوانس اششدهبزرگ حد از بیش چشمان سوزش نه و شدهخشک گلوی آب نه

 رها را او خواستمى او از نفرین و ناسزا با و شد بلند صدایش، دستانش محکم و هوابى شدنکشیده با

 و برداشت ناسزا از دست، کرد قفل رویش به را در و کرد پرتابش محکم اتاقى داخل به وقتى اما؛ کند

 :کرد مکرر هاىکردنالتماس به شروع

 غلط، کنممى خواهش، برم خواممى من... کن باز رو در این بیا دارى دوست کى ره جون، توروخدا -

 .بگى تو چى هر اصال... کردم
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 را خودش ترسیده. شد رمقبى تنى و دارخش گلوی شد نصیبش هایشالتماسش از که چیزى تنها

 را داشت قرار درش که اىخانه ورودش بدو از نتوانست حتى که بود ترسیده قدرآن. کرد جمع اىگوشه

 .بود برایش خانه کامل حال شرح، بود نشسته درونش که روحى بى و خالى اتاق چند هر. کند آنالیز

 چه است قرار که کند را فکرش توانستنمى اصال. جویدمى را هایشناخن و ریختمى اشک مضطرب

 مراقب کسى چه وقتآن؟ چه گرفتمى را جانش اگر یا؟ چه کردمى آبرویشبى اگر. بیاورد سرش بالیى

 رآوا سرش بر قبرستانى کدام از بارهیک به منفور معین آن، کنار به هااین ىهمه اصال؟  شدمى جاویدش

 .شد

 .شد بلند جایش از و کرد پاک را هایشاشک فوراً در بازشدن صدای با

 :گفت و انداخت باال ابرویى. گرفت جاى آن روى و کرد باز هم از را تاشو صندلى جانب به حق معین

 ؟کیم من دونىمی... خب -

 :زد لب آهسته و کرد نگاه را او زار حالت با

 .نه -

 ؟ها؟ کیم من دونىنمی طورچه، آشغال کردى غلط تو -

 .شد معین دیوانگى گرنظاره و چسباند دیوار به را خودش، سرش بر معین داد از ترسیده

 ؟امکی من خب... رئیسم من -

 :گفت آهسته لرزان نسبتاً صدایى با



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر قاسمى پريا | نجس تحفه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 359 

 .رئیس -

 .بشین... آفرین -

 :خورد شدیدى تکان معین بلند صداى با که. نشست سرد زمین روى فوراً، ترسش از

 .سرخیره شو بلند -

 .بزند پوزخندى معین شد باعث که داد قورت محکم را دهانش آب و شد بلند جایش از متحیر

 ؟آره ترسیدی -

 :زد لب آهسته و داد کانت را سرش و گزید را لبش

 .آره -

 :گفت و زد لبخندی

 .بشین پس، خوبه -

 .برم بذار توروخدا -

 .سگ توله بشین گفتم -

 باال را اشبینى آب و نشست زمین روى بر دوباره بغض با. رسید گوش به قلبش کوبش و کرد یخ دستانش

 .کشید
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، وش بلند حاال پس، دونستىنمی که معلومه خب؟... دونستىمی رو این، مادرى و پدر بى بدبخت یه تو -

 !سریع

 روى که هایىاشک و شد بلند جایش از کردمى گزگز پاهایش که حالى در معین دارخش لحن از ترسیده

 .کرد پاک را شدمى رها هایشگونه

 .گدا ىبیچاره. دهاتى و بدبخت دختر یه، انگیزىرقت خیلى -

 .برد کمربندش سمت به ار دستش لبخند با و شد بلند جایش از

 هاتمام این و دانستمى شدهتمام را خودش. شد بیشتر اشکش قطرات تعداد معین حرکت از ترسیده

 .کندنمى آدم با که هاچه

 :کرد کردنالتماس به شروع لب زیر، بود دوخته چشم اشک با چشمانش به که درحالى

 .نکن آبروبى رو من توروخدا، کنممى خواهش -

 :گفت تمسخر با و داد تاب دستش دور را کمربند و زد اىقهقه معین

 ىبکش درد سگ عین فقط باید تو؟ بشى من زیرخواب بخواى که باشی کى تو بدبخت آخه؟ آبروبى -

 .بودنه بدبخت رسم این چون؟... چرا دونىمی

 .پراند را حیاط ندرو هاىکالغ تمام جیغش صداى ظریفش هاىشانه روى بر اصل چرم کمربند برخورد با

 که بدنش و شانه روى بر کمربند شست نازِ دادمى سوز. بود کرده جانش به جان امان بى هاىضربه

 .کشیدمى رخش به را اشبدبختى
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 کسی چه و بود گرفته هدف را قلبش شیطانى هاىقهقه با که هایىمشت از، اشسینه داشت دردى چه و

 معین ىمردانه لژدار و چرم هاىکفش زیر را اشکشیده و ظریف دستان هاىاستخوان شکستن صداى

 ؟شنید

*** 

 نیست مرگبار سکوتش شهر این»

 من هاىگوش

 .«است شده کر، زیاد فریادهاى از

 و طوفان نبود از که اخیرش این تنهایى به، بود شده خیره دستش درون خاموش سیگار به که حالى در

 .کردمى فکر بود رعنا رفتن

 فاوتت این با، شد رعنا نصیب هم ترشخشمگین دقیقا، داشت او با طوفان که تماسى آن از بعد کهاین به

 اىحرفه و تمیز قدرآن رعنا هرچند. شرمنده را وغوغا کرد بیرون خانه از را رعنا تلفن پشت از طوفان که

 آخر که بود اجاین و شد موقعى هر از ترکمرنگ شرمندگى جاى دگر که شست را غوغا هایشحرف با

 .خودش و ماند خودش و شد خالى طرف هر از سرش بر دعواها و هاحرص ىهمه

 هاىپوشکف وجب به وجب حالشبى هاىقدم. شد بلند جایش از و زد دستش درون سیگار به پوزخندى

 زا که شپوسیاه مرد چندین دیدن با که زد کنار را پرده و رفت پنجره کنار به. بود آمده در صدا به خانه

 .رفت هم در هایشاخم، اندکرده احاطه را خانه دور تا دور طوفان جانب
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 تصویرى تماس طریق از فقط معین با مدت این در اشارتباطى راه تنها، زد بغل را خودش عصبى

 روى را چشمانش محکم. حرصش باعث هم و بود مقبول برایش طرفى از موضوع همین و بود پذیرامکان

 ار ذهنش و آزاد را فکرش موزیک ىشبکه گذاشتن با و کرد روشنش. رفت تلویزیون سمت هب و فشرد هم

 .نشست هم روى هایشپلک آرامآرام و زد راحتى مبل به را اشتکیه. کرد خالى

 .گرفت ضرب زمین به پاهایش با و زد لبخندى. گرفت را جایش صدایىبى آهنگ و شد قطع موزیک

 .دارم دوست خیلى آبجى -

 .معصومه آبجى دارم دوست -

 .ترسممى من آبجى؟ بخوابم پیشت شب میشه آبجى -

 محاصره را مغزش کردنش آبجى آبجى و جاویدش صدای. گرفتمى را جانش داشت قلبش صدای بومبوم

 تا کرد حبس را نفسش. دهد جوالن ذهنش در جاوید صدای فقط گذاشت و بست را هایشگوش. بود کرده

 .شد تمام... اما؛ کند حس خودش کنار را جاویدش هاىنفس هرم بتواند

 اشکهنگی از عجیب که سنگین بغض یک و ماند خودش و رفت و شد تمام جاویدش از ساختگى ذهنیت

 طوفانى ساحل ىکناره در که مردى. شد خیره تلویزیون به نگاهش. بود شده گلویش ىخوردهخاک

 کرده کر را گوشش غوغابودنش و سردرگمى ىآوازه که بود ىاببینده حال از غافل و نواختمى ویالون

 .است

 .کند حس، بود روزگار رحمىبی از حاصل که را چشمانش داربودننم توانستمی
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 از را او در درون کلید چرخش صداى که شدمی خفه گلویش روى بر زندگى هاىآواره این تمام از داشت

 صداى و شد باز آرامى به در. شود بلند جایش از بمتعج شد باعث و کشید بیرون تنهایى خالء

 باز راه خانه میدان به بدجور که بود لجند عطر بوى آن از بعد و رسید گوش به پایى استوار شدنکوبیده

 .بود کرده

 در. گرفت قرار روبرویش، بود افتاده جانش در که اضطرابى به توجهبى و داد قورت محکم را دهانش آب

، بود سرد بدجور؛ عظیم تفاوت یک با اما رنگمشکى و وحشى چشمانى، بود همان دز زل هایشچشم

 .بدجور

 این از کسى که داشتند ترس اما؛ بودند هم چشمان ىتشنه که انگار؛ شدنمى جدا هم از نگاهشان

 :گفت آهسته ناباور و زد محوى لبخند. ببرد بویى ـناه گـ از پر تشنگى

 .طوفان -

 نای آخر در و کوبیدمى اشسینه بر محکم دلتنگى از قلبش. نداشت بر غوغا سبز نچشما از را نگاهش

 ممحک را او و کند پرواز سمتش به خواستمى دلش. کرد ترشتشنه، اسمش گفتن با که بود غوغا صدای

 .بود شده خواهزیاده دل این اما؛ برود اشصدقه قربان و کند مچاله آغوشش در

، هایشمیل تمام برخالف. دوخت سرش پشت هاىپله به و گرفت چشمانش سبزى از نگاه سختى به

 باال ىطبقه به و گذشت او از حرفى بدون غوغا به محکم اىتنه با و گذاشت قدم جلو به و زد پوزخندى

 .رفت
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 اششانه روى را دستش. بود مانده باز حیرت از دهانش. دوخت چشم طوفان خالى جاى به متعجب

 یرهخ طوفان ىرفته راه به رو و زد پلکى ناباور. بود گرفته درد بدجور طوفان ىتنه خوردبر از که گذاشت

 .شد

 هب هم را طوفان نباید، بود باخته جا همه باشد هرکه باشد هرچه. برود دستش از طوفان گذاشتمى نباید

 .اشىزندگ و بود خودش دلگرمى محض فقط موضوع این در شدنشبرنده حداقل، باختمى زندگى

 .شد روانه طوفان دنبال به و کرد اخمى و آمد خودش به

 درب با، رسید باال ىطبقه به وقتى. برسد طوفان به ترسریع چه هر تا کرد طى دوتا و یکى را هاپله

 ازب را در کوتاه اىتقه با و رفت در سمت به آهستهآهسته و گزید را لبش. شد مواجه طوفان اتاق ىبسته

، یدکشمى رخ به را اشعضالنى و ستبر یسینه بدجور که طوفان پیراهن بازنیمه هاىدکمه ندید با. کرد

 .دوخت طوفان چشمان به و دزدید را نگاهش

 :گفت طعنه با و فشرد هم روى را لبانش عصبى

 .بخیر رسیدن، سالمعلیک -

 .کرد باز را پیراهنش دیگر یدکمه و گرفت غوغا از را رویش

 ؟زنىنمی حرف چرا -

 :داد پاسخ کشیدو عمیق نفسى

 دیدن و حرفات به دادنگوش از، شدم زدهدل و شنیدم رو هاگفتنى، نیست گفتن واسه حرفى... احمق -

 ؟تو برسى کجا به خواىمى، چشمم تو خار شده فقط که رفتارایى
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 :گفت فوراً و کرد تر را لبانش. شود کم حرصش و استرس از شد باعث طوفان آرام صداى

 .کنممى جبران -

 رفتمى باال کمکم تصور برخالف که صدایى با غوغا چشمان در خیره و برگشت سمتش به خشم با طوفان

 :غرید

 ؟ها؟ کردنیهجبران اعتماد آخه، نکنى جبران سیاه سال صد خواممى. کردى غلط تو -

 :داد پاسخ و زد پوزخندى

 .بودى هگذاشت پا به مواسه و داشتى اعتماد بهم خوبه -

 :کشید فریاد قرمزشده چشمانى با و رفت سمتش به بلند گام دو با

 یا ببینى رو امشدهخم کمر دارى دوست؟ کردى سوءاستفاده ازم علناً باز و دونستىمی؟ دونستىمی -

 .نداشتم اعتماد امنیتت به اما؛ خنگ و احمق توى به، تو به داشتم اعتماد بهت من؟ رو مشدهمچاله اعتماد

 بازى این جاىهیچ معین بفهم، نفهم آخه؟ زنىمى س*ا*ل معین با دارى فهمم نمى و خرم کردى فکر

 اصال تو؟ معین با؟ طورى این؟ ببینى رو مسعود خوردنزمین خواىمى... است کارههیچ اون، نداره قرار

 ؟بیاره سرت بالیى یه که ممکنه دونىمی؟ مریضه اون دونىمی

 خطرناک اىاسلحه هم و است مریض هم معین که دانستمى. دانستمى هم طوفان. دکر نگاه را او مات

 و شودمى اشک از پر چشمانت که هایىقهقهه آن از؛ بزند قهقهه خواستمى دلش. رساندنآسیب براى

 دیر چقدر! دیر قدرچه، اشزندگی در دیر طوفان قدرچه. کند مى کر را فلک گوش قلبت شکستن صدای
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 بدجور قبالً که هایىدرد هجم از سوختمی داشت قلبش آخ، خوردمى حرص برایش و بود شده نگرانش

 .بود شده روانه تنش بر

 :گفت لرزان نسبتاً صدایى با و شد مسلط خودش بر

 .نیست کنىمى فکر تو که طوراون طوفان -

 بزنمت سیر دل یه بگیرم دخوامى دلم. میشم خسته دارم دیگه؟ کوچولو خانم طوریهچه بگى میشه اِه -

 .کارات و تو دست از اووف... 

 مغزش و بود شده پر دلش. رفت عقب کردمی غرغر اخم با ریزیک داشت که طوفانى صدای به توجهبى

 پذیرامکان زدنکتک با جز شدنشانخالى رسندمى خشم به وقتى مردها یهمه چرا آخر. تار و تیره

 .آمد بیرون هپروت از داد اششانه به طوفان که تکانى اب و کرد مشت را دستانش. نیست

 .توام با -

 .زد لب سردرگم و کرد نگاه را طوفان گنگ

 ؟چیه -

 زا باید دانستنمى دیگر، بود شده طاق طاقتش. کرد غوغا به پشت و کشید موهایش به حرصى دستى

 :گفت و فرستاد بیرون حرص با را نفسش. شود مذاکره وارد سالهبیست دخترک این با روش و در کدام

 رو سرش، کنممى سرهیک رو مسعود کار خودم من آقا... دارى قبول هم خودت، مقصرم من ببین -

 و جفت رو کارام بذار، آسه آسه گفتم بهت بار صد. چیه اتبهونه باز ببینم، دستت کف ذارممى برممى

 زا دست توروخدا. کنممى التماست که جایى هب رسیدم غوغا ببین. رسیممى چى همه به وقتاون جورکنم
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. رهبهت طوریاین آره، بیرون نذار خونه از رو پات دیگه اصال، زندگیت به بچسب و بکش هاتبازىبچه این

 ؟حله. کنممى ریست و راست رو کارا همه خودم بذار بری هم باشگاه حتى خوادنمى

 کند کنترل را خشمش کردمى سعى که مردى مقابل در کردنقبول جز اىچاره، داد تکان آرام را سرش

 :گفت بلرزاند را طوفان دل تا بود شده مظلوم عجیب که صدایى با. نداشت

 ؟هنوز ناراحتى دستم از خب... اومم معین مورد در ولى؛ باشه -

 :غرید صورتش در محکم و فوراً

 .خیلى... آره -

 را خودش سریع قدم یک با. شد لبانش به خیره وفانط نگاه. انداخت پایین را سرش کمى و گزید را لبش

 :گفت آرام و رساند او به

 .میشه فراموشم چى همه، باشه خوبى دختر مدت این تو اگر البته -

 طوفان براى رنگشخوش و طبیعى موهای و بود پریده شرابیشان رنگ که افتاد غوغا موهاى به نگاهش

 .بود شده شل حریرمانند ىدورگه موهاى آن لمس براى دستانش. کردمى خرابى خانه

 این با تا گزید را لبش درون از. بود شده تاببی زیبا و بلندقد دخترک آن کشیدن آغوش به براى تنش

 :گفت و کشید عمیقى نفس. ندهد دستش کار هانگاه

 .بخوابم خواممى خستم من، برو هم حاال_
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 آغوش به را خودش ناگهانى حرکت یک با غوغا که شد آماده اتاقش حمام سمت به رفتن براى

 .انداخت اشبرهنهنیمه

 .«کردنیست لمس فقط زن یک دلتنگى حس، دیدنى نه و بود کردنىدرک نه»

 در. طوفان نبودن حرص از، دلتنگى و غم از. بود شده ترکوچک هم خط سر نقطه از روز چند این در دلش

 دست به عجیب امشب افسارش نبود خودش ستد. چسبیدمی بدجور آغوش یک احساس ماالمال این

 .بود افتاده دلش

 خشک جایش سر، بود شده قدمپیش شدنشنزدیک براى دوسال از بعد که غوغایى از متعجب طوفان

 پس هم آن گلویش به داغش هاىنفس هرم خوردن و اششانه روى بر لطیفش صورت نرمى. ایستاد شده

 .بود کرده جانش به جان دلتنگى همه این از

 حس. چسباند خودش به بیشتر را او و کرد حلقه غوغا دور محکم و آورد باال را دستانش آرام آرام

 آرام. رفت موهایش سمت به ناخودآگاه طوفان دستان از یکى. بود تنگ آغوش آن رسم از یکىـشدن

 .داد سر به عمیقى نفس و کشید بلندشده موهاى آن درون را دستانش

 .بیایند بیرون دلتنگى داغ آغوش آن از خواستىنم دلشان کدامهیچ

 :گفت آهسته و زد زل طوفان چشمان به و گرفت باال را سرش غوغا

 .برم من اىخسته -
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 و برد پایین ناگهانى حرکت یک در را سرش. گرفت جاى طوفان لبان روى محو لبخندى، حرفش این با

 بر حسرت که شدمى دوسالى ـوسه بـ این. ودب تشنه، بود شده خشن و محکم. کرد شکار را غوغا لبان

 .شدمی تربزرگ و بزرگ غوغا چشمان حرکتش هر با و بوسیدمى حرص با. بود گذاشته دلش

 که طوفان دستان. شتافت طوفان همراهى به آرام آرام و داد دست از را عقلش لحظه یک اما؛ چرا نفهمید

 .کند رها دلچسب همراهى این از را او تنتوانس هم رفت قرمزرنگش شومیز هاىدکمه سمت به

 .بود کرده ترتشنه و تشنه را دو هر، بود وجودشان در که داغى حس

 .است شده خنثى روزگار هاىنامردى در هایتزنانه تمام وقتى است سختى کار بودنزن

 .شد بلند تخت روى از سرعت به و زد کنار را طوفان مضطرب. زدمى نبض بدنش تمام، آمد که خودش به

 ىبرا بگذارد بود قرار، باشد بِکر بود قرار. اشکارى ندانم از دلتنگى از، پشیمانى از. زدمی نفسنفس

 و انداختمى چنگ آبروشدنشبى به داشت ساده خودش حال اما؛ شود ریخته هاخون آوردنش دستبه

 .کردمى فسخ را هایشقرار تمام

 :گفت لرزان صدایى با زدهخجالت و کرد نزدیک مه به را اشبازشده لباس طرف دو فوراً

 .بخیر شب -

 هزارم بار براى شدنشزده پس از متعجب طوفان. شد خارج اتاق از و کرد دویدن به شروع تعلل بدون

 .شد بلند جایش از و کرد اخمى
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 آوازىخوش سرش در بدجور هایشانـوسه بـ صداى و داشت سوز جاى تنش در غوغا آغوش گرمى هنوز

 شاید کهآن امید به. رفت حمام سمت به و برداشت را تخت کنار افتاده لباس و کشید کالفه پوفى. کردمى

 .شود گرم آغوش آن فراموشى باعث بتواند سرد آب

 که کشید کوتاهى جیغ و کرد حبس بالشت درون را سرش و کرد پرت تخت روى را خودش محکم غوغا

 .شد دفع بالشت توسط

 نفسى. شد خیزنیم تخت روى اکسیژن کمبود حس با سر آخر، ماند گونههمان را قىدقای زدههیجان

 بر طوفان یمهرشده هاىـوسه بـ روى را دستانش وآرام نشاند اشچهره به محو لبخندى و کشید عمیق

 .کردمى قلقل روحش و قلب در که احساس حرارت همه این از گزید لب و کشید گردنش

 .دادمى شدنصبح و روز روشنایى از نشان، تابیدمى چشمانش به اشبسته هاىپلک پشت از که نورى

 روى از و داد بدنش به قوسى و کش و انداخت راه به صدا و سر پر اىخمیازه و کرد باز را چشمانش آرام

 از ار نگاهش. شد خارج اتاقش از و گزید را لبش استرس با طوفان با روبرویى از زدههیجان. شد بلند تخت

 دیدن با. کرد طى یکى تا دو را هاپله و کرد حرکت آشپزخانه سمت به سرعت به و دزدید طوفان اتاق

 خانه در طوفان که کرد شکر را خدا و انداخت باال را ابروانش تاى یک، حاضرشده چاى و خانه سکوت

 گرفت جاى دلىصن روى و زد لبخندى خوشحال. دهد خوردش به خجالت هایشحرف و نگاه با تا نیست

 .آورد حال سر را خودش هاآن کشش با و کرد باز هم از را دستانش دو

 قلپ. کرد صرف را آن یخچال درون شکالتى کیک با و ریخت خودش براى استکان در رنگىخوش چای

 زنگ صداى اتاقش به واردشدن با. کند عوض را لباسش تا رفت اتاقش سمت به و خورد را چایش آخر

 .زد را اتصال دکمه و انداخت باال ابرویى موبایلش صفحه بر ایمان اسم از متعجب. شد بلند هم موبایلش
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 ؟الو -

 ! سریع، ببینمت باید ندارم زیادى وقت. رو من ببین، غوغا -

 حرام او بر دغدغهبى روز یک که انگار. بکوبد دیوار به محکم را سرخودش لحظه آن خواستمى دلش

 :گفت و کشید پوفى. بود شده

 ؟شدهچی -

 .شد اخمش باعث خط طرف آن گنگ و دارخش صداى

 ؟شدهچی میگم، توام با الو -

 .ساختمون پشت حیاط تو، باش منتظرم شش ساعت، عصر -

 هبرچید لب با و نشاند چهره به اخمى، بود ایمان توسط تماس شدنقطع از نشان که ممتدد بوق صداى با

 :کرد زمزمه لب زیر

 .کن ککم خودت خدا -

 تکردنیس نگاه فقط که شدنىخیره؛ شد خیره روبرویش دیوار به متفکر و کرد پرت تخت روى را موبایل

 .فکرکردنى نه

 همیشه مثل و است نداشته او با مهمى کار ایمان واقعا شاید. رفت حمام سمت به و گزید درون از را لبش

 غیرقابل کمى برایش ساختمان پشت حیاط، بود که چه هر اما؛ است کرده زیاد را موضوعى هر هیجان

 .نواختمى هاجان به ترس آهنگ یک خودش، ایمان آمدنمخفیانه که چرا؛ بود شده هضم
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 آن با را چشمانش سبزى که زد بلندش مژوان به ریملى، بافت سرش پشت و کشید سشوار را موهایش

 سوق تختش باالى ساعت سمت به هآهست را نگاهش. دادمی قرار اىبیننده هر سٔ  را، مژوانش سیاهى

 کمى تا برایش شد اىاعالمیه این و داشت وقت ساعت چهار فقط شش ساعت تا. انداخت باال ابرویى. داد

 ار امشب شام گرفت تصمیم. رساند آشپزخانه به را خودش و رفت پایین را هاپله. کند عجله کارهایش در

 .نکرد عبور ذهنش در سبزى کوکو از ترساده اىنهگزی هیچ و کند درست دردسربى و راحت غذاى یک

 کار از را او دستانش مچ دردگرفتن که قدرآن؛ پرصدا و محکم، زدمى هم توانش تمام با را هامرغ تخم

 سرما همه این و بودند زده یخ که انگارى مغزش و قلبش بود سردش. بود گنگ خودش در واقعا. بازداشت

 .است کرده حمله او بر سال قرارىبى قطب کدام از دانستنمى

 باراین البته، کرد زدن هم به شروع دوباره و ریخت مرغتخم درون را زرشک و گردو و کشید هوفى

 .کرد کردنمخلوط به شروع آرد و نمک کمى با و ریخت مایعش درون را هاسبزى. قبل از ترآهسته

 سستش پاهاى گونهچه نفهمید که قدرآن؛ بود سردرگم. گذاشت میز روى را سرش و کشید کار از دست

 در کنارش از حتى اجازه بدون هرگز که جایى، طوفان کار اتاق روبروى و است گرفته پیش را باال طبقه راه

 .رسید بود نشده هم

 هیچ آن کندوکاوکردن براى زیادش ىعالقه وجود با سال دو این طى در که رنگشکالتى و پهن درى

 متس قدم سه دقیقا. دوخت سالن کنج سمت به را چشمانش آهسته و گزید را لبش. دبو نداشته بر قدمى

 رب طوفان گرىسلطه تمام شکاکى با که بود شده معطوف سفیدرنگ و کوچک دوربینى، اتاق درب راست

 به نسبت را گرسلطه این خواستنمى اما؛ توانستمى کهاین با او و. دادمى نشان را خانه قسمت این

 .کند اعتمادبى خودش
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 تزریق آدم روح و قلب به را سرما و ترس اشبزرگى که اىخانه در خودش کردنسرگرم بود سختش واقعا

 .کندمى

 :افتاد راه به اشزمزمه، کرد طى که را اول ىپله. رفت هاپله سمت به و داد تکان سرى

 .نداره تمومى هاشپله هم طوفان خونه این، لعنتى... پله سه، پله دو، پله یک -

. انداخت آشپزخانه راهروی کنار ساعت به را نگاهش و انداخت تلویزیون جلوى مبل روى را خودش

 .مرد خواهد آخر زمان کندبودن این در او و بود چهار ساعت

 دچن هر عادتش که چیزى؛ کرد اىماهوره هاى شبکه کردنپایین و باال به شروع و کرد روشن را تلویزیون

 .بود بخشلذت اما نامطلوب

 نیم و چهار ساعت دیدن با اما؛ دوساعت شاید یا و ساعت یک، شاید است گذشته قدرچه دانستنمى

 و زد بیرون خانه از طاقتبى و کرد اخمى. آمد خواهد سراغش به آخر انتظار جنس از مرگى بود مطمئن

 فقیربودن که چرا؛ بود یندخوشا برایش طوفان خانه اصلى حیاط. گرفت پیش در را پشتى حیاط راه

 بودنش معصومه از را او که بود چیزهایى از یکى این و کردمى بیداد حیاط این در درخت و گل و طبیعت

 ساختمان پشت که پشتى حیاط. زمانه هاىتلخى سبک به دقیقا، سرد و بزرگ حیاط یک. کردمى دور

، انتظار کردنسپرى و جاآن در ماندن تنها هک داشت را ترسناک و بستبن راهرو یک نقش، بود شده واقع

 .عمیق حس یک و خواستمى شیر دل یک

 و چپ به را پاهایش. شد خیره رویشبهرو دیوار به منتظر و کرد دراز را پاهایش و نشست زمین روى

 «رانتظا» دانستنمى انگار اما؛ آید بیرون انتظار خیال از و شود آرام نحوى به تا دادمى تکان راست

 ...!من حال. است حال توصیف ىکلمه ترینلعنتى
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 است گذشته هم قرارىبی از»

 برایم هم انتظار که ام رسیده جایى به

 .«است عالم حس دارترینخنده

 متعجب و شد بلند جایش از زدهشتاب، پشتى حیاط به دیوار طرفآن از ایمان پریدن محکم صداى با

 :گفت

 ؟باال بیاى بلند ارهاىدیو این از تونستى طورچه -

 :گفت زدههول و داد قورت را دهانش آب، زناننفسنفس ایمان

 ...میگم بهت چى ببین غوغا... دیوار کنار کردم پارک رو ماشین -

 بى چشمان و اشچهره پریده رنگ متوجه غوغا تازه و شد نزدیکش و کرد کم غوغا با را خودش فاصله

 .شد قرارش

 فهمیده، فهمیده... دنبالمن ملخ و مور عین طوفان هاىآدم، دادم دست از رو وهانیر با ارتباطى راه -

 .جااین اومدم تا کشیدم سختى کلى، کردم جمع مدرک ازش و زدم دورش

 ؟ایمان کردى چیکار تو... تـ -

 خداهب. نکشیدم زحمت کم اینا واسه. مسعوده علیه مدارک سفید فلش این ببین. بده گوش فقط هیس_

 نبود قرار مگه، تویى امیدم آخرین غوغا ببین. شده آرزوم مادرم راحت خیال با دیدن تمام دوسال قسم
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 از نصفى مشکیه فلش... تو با بعدش به این از، وقتشه االن؟ هوم کنیم نابود هم با رو گروه این

 ...اما؛ رنبمى ابد حبس واسش وکیل بهترین و اعتراف و تخفیف با کمش کم که طوفانه هاىخرابکاری

 :زد لب متحیر و پرید حرفش میان به

 ؟میندازى در طوفان با رو من دارى؟ لعنتى میگى چی دارى هست معلوم ایمان، ایمان -

 از یکى قراره کردم هماهنگ هابچه با من، داره مهمونى طوفان ماه همین یکم و بیست... ببین نه نه -

 ارتباطیم راه تنها، بگیره تحویل رو مدارک که مهمونى تو بفرستن رو طاهرى شیرزاد اسم به نیروهامون

 ....زنـ من یکم و بیست تا بتونم کنمنمی فکر، رسیدم خط آخر به دیگه انگار که همونه

 .پرسید نگران و کرد قطع را حرفش

 ؟ایمان چى تو؟ چى تو پس... پس -

 خودم نه و میدن اجازه باال از نه. نمک فرار و بردارم رو جونم و کنم ول نصفه رو ماموریت این تونمنمى -

، میاد سرم بالیى چه دونمنمی بیرون بذارم رو پام جااین از االن اگر. بدم خودم به رو اجازه این تونممى

 ور شیرزاد عکس سفید فلش تو ببین هووف... ولى؛ باشه دیدارمون آخرین و ماموریتم آخرین این شاید

 تناراح بگه مادرم به که بگو بهش دیدی رو شیرزاد اگر. کنى یداشپ مهمونى تو بتونى تا گذاشتم هم

 متقس دوسال که نباشه ناراحت. نشد و خواستگارى مواسه بره ماموریت این از بعد که قراربود اگه نباشه

 ... که بگو بهش. بخورم رو سبزیش قورمه نشد

 :گویدمى محکم و دهدمى قورت را گلویش در خفته بغض

 .نیستم اگه نباشه ناراحت بگو مادرم به -
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 هاىحرف دنیاى در قدرآن. دادمى گوش شدمى اکو ذهنش در که ایمان هاىحرف به و زد پلکى متحیر

 گنگ حس چرا نفهمید و برگشت، بود آماده دیوارکه همان از گونهچه نفهمید که رفت فرو ایمان تلخ

 .بود شده زیادتر ترسش و قرارىبى

 جان کوچک شیء دو این براى دارد زندگى یک. کرد نگاه را دستش درون فلش دو و آمد خودش به

 راستش سمت در را سیاه فلش و زیرش لباس درون چپ سمت در را سفید فلش و گزید را لبش. دهدمی

 .داد قرار

 خودش برای را ایمان هاىحرف تا گرفت پیش در را خانه درون راه سست پاهایى با و داد تکان را سرش

 . بود ربوده را فکرش قدرت شدهنفرین بستبن حیاط آن که انگار. کند یهتجز

. شد مغزش افتادن راه به باعث تشک نرمى با محکمش برخورد انگار، انداخت تخت روى را خودش وقتى

 را دسترنجش سال چندین حاصل ایمان چرا آخر؟ رساندمى مشامش به را خطر بوى ایمان هاىحرف چرا

 ؟ودب سپرده او به

 و مشکوک هاىفلش از هم این و هاالماس از آن. ارزشمند و خطرناک وسایل تمام ىصندوقچه بود شده

 .کن خراب خانه

 باال آرام آرام دستش. داشت جاى فلش آن درون طوفان علیه که مدارکى براى؛ بود شده قراربى دلش

 نابودى، کرد حس وجود مامت با را فلش برجستگى. قلبش روى، کرد خوش جا اشسینه روى و آمد

 هب شیء یک مگر آخر، کند نابود را پرقدرت آدم یک کوچکى این به شیء یک شودمى مگر آخر... مسعود

 داشته تواندمى را اشدارودسته و مرد این هاىنجاست حمل و هاکارىکثافت تحمل قدرچه کوچکى این

 تاک تیک صداى. پروا بى و محکم، دبو مشهود بسیار برایش دستش زیر قلبش محکم کوبش. باشد
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 نخواهد آرام الکن، بروند اگر هادقیقه تاک تیک. بود شده آمیخته درهم قلبش تاک بوم صداى با ساعت

 داغ دل این شد نخواهد خاموش، امانش بى کوبش از بایستد اگر قلب... تاک بوم. آشوب ذهن این شد

 .دیده

 توهم یک راستش سمت شدنفلج احساس. کردمى سنگینى بدجور راستش سمت یسینه راست سمت

. دبگیر جاى فلش آن درون تواندنمى طوفان نظرش به. نیست سیاه که طوفان... مشکى فلش. بود تلخ

 این اما؛ باشد داشته دست در او از گناهى مدرک که هاستحرف این از تربزرگ و مردتر برایش طوفان

. وسط این گفتمى چه بود شده عجین طوفان نام با هک مشکى فلش آن وجود از اشسینه سنگینى

 گفت باید که آخ، اششده پر پر گل چارهبی، خودش چارهبی اصال. ناکام جوان مرد... ایمان چارهبى

 .جاویدش چارهبی

 از واراتوماتیک هپروت از شدنخارج و ترس از که بود بلند و محکم چنان سالن در خوردن هم به صداى

 .کرد گرد را چشمانش زدههیجان و شد بلند جایش

 به و رفت عقب قدم یک. کوبیدنمى را در هرگز طوفان. شد بلند جایش از آرام و کشید عمیق نفسى

 ترک پرکوبش و پرفشار هاىقدم با را هاپله هرگز طوفان. شد نزدیک اشآینه زیر چوپى کشاب

 .گرفت دستانش درون ممحک و کرد خارج کشابش از را چاقو ترسیده. انداختنمى

 فرد کردمى حس. نیست درونش قبل آرامش دیگر. ندارد را قبل امنیت دیگر خانه این کردمى حس

 .سنجنکته مغزش و است تیز زیادى هایشگوش، نبود خودش تقصیر. است شده خانه وارد مشکوکى

 لبشق پُراسترس کوبش. شد نزدیک اتاقش در به قدم یک بود ترس با آمیخته که بریده بریده هاىنفس با

 آورد باال را چاقو لرزان دلى و محکم چشمانى با و داد قورت محکم را دهانش آب. کردمى ویرانش داشت
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 در بلندش هین. کرد برخورد دیوار به و شد باز ممکن شکل ترینناگهانى به در اما؛ کند باز را درب تا

 را چاقو و نگریست را در آستانه، آمده در حدقه از چشمانى با. شد گم مقابلش مرد خشمگین هاىنفس

 .آورد پایین

 چاقو عظیمش تفاوت هجم این براى حال و نبود همیشه طوفان آن دگر، همیشه طوفان که بود شده چه

 .بود کرده رخنه جانش به ترس و بود کشیده بیرون

 :گفت بریدهبریده و شد مسلط خودش به

 ؟فان... طو... شده چی... چ -

 .دهد توانستمى را هرچیز گواه اشآشفته موهاى آن و طوفان قرمز نچشما

 .دیدم خونه اطراف رو ایمان -

 به همان «دیدم» از منظورش شاید؟ دارد ایهام اشجمله کردمى حس چرا. است دیده را ایمان گفت

 :گفت آهسته و گزید درون از را لبش. باشد رسیدن حساب

 ؟چى که خب -

 تا رفت عقب قدم یک غوغا. زد برهم صدا و قدرت همان با را اتاق درب و گذاشت جلو قدم یک طوفان

 اسارت به قدرتمندش چنگال درون را دستش کتف و نداد اجازه طوفان اما؛ کند نرمال را شانفاصله

 .کشیدمی رخ به را تابش در پیچ عضالت بدجور طوفان تنگ و مشکى ساده لباس. گرفت

 ؟جااین بود اومده -
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 او به ایمان. زنندمى پایش مصلحتى مهر که دروغى یا بگوید را حقیقت،؛ بدهد جوابى چه دانستىنم

 آن، ایمان از که بود افتخارى پر ىکلمه تنها «اعتماد» اما؛ نداشت دیگرى راه چند هر، شاید کرد اعتماد

 .شد نصیبش کردنمى کوتاه را محاسنش وقتهیچ که قدبلند و الغر مرد

 ؟طوفان شدهچی؟ جااین بیاد باید اچر، نه -

 آن در که چیزى اما؛ امید یک هم شاید درخشش یک، افتاد فرو طوفان رنگمشکى چشمان در چیزى

 .بود ترسش، بود لمس قابل احساس بهر از چشمانش پستوى

 :تگف و فرستاد فرو غوغا یچهره در را پرصدایش نفس. بود باور از دور غوغا براى خواندنش که ترسى

 ؟هوم؟ تو هستى خوبى بازیگر قدراین چرا -

 :داد پاسخ جدى و فشرد هم روى محکم را لبانش

 ؟شدهچی، نپیچون رو موضوع -

 که مانندمى آدم دردل قدرآن دردها بعضى، ها حرف بعضى. نشست تختش روى و، کرد رها را غوغا دست

 شهایخرابکارى از غوغا بود مطمئن، بود مطمئن. کنىمى التماس شنوا گوش یک به کردنشانخالى براى

 تهناخواس گناهانش بیشتر البته. بود نیامده سر به وجودش بن از که گناهانى. دانستمى زیادى چیزهاى

. دش خیره زمین به و کشید پریشانش موهاى به دستى. کردمى فرق طوفان یانگارمسئله اما؛ است بوده

 که چرا؛ کند آشناتر خودش با را غوغا بود شده وقتش و رسیدمی خواستمى که چهآن به داشت کمکم

 .بود رسیده سر هاىوقت همان از یکى غوغا
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 خاطربه رو من مفنگى یمرتیکه... کجا مواد از فهمى و کجا سالهشش منِ، کردممى جاجابه مواد باید -

 و بود بین فرق. مرد که بهتر همون. مرد که کشید قدراون هم آخرش. فروخت آشغال تریاک گرم چند

، هن زندگى البته. زد شخمم بدجور زندگى نبودنش با و زدمى آسیب بهم بودنش با که بود این نبودش

 .کردممى زندگى باهاشون که دورم آدماى

 :دهدمى ادامه و گیردمى دست به را جمله فعل و زندمى پوزخندى

 رگبز بچگى اوج تو. زخم عالمه یه و درد یه عذاب یه به شد تبدیل برام بعداً که غالمى، غالم به فروختم

 دوز و دوخت هر از بعد. کنند جاساز مواد تا کردندمى امپاره دفعه هر کهاین... شدم بزرگ درد از، شدم

 پاره رو قبلى جاىهمون دوباره کهاین؟ بود کجا دردش دونىمی اما؛ پیچیدممى خودم به بار هزار

، دمش که تربزرگ اما؛ بود زندگیم یخوبه قسمت فقط جااین کن ولش اصال... اشتندذمى مواد و کردندمى

 رو نم جیبشون تو پول و اهداف براى و کنند امپاره بازىاسباب یه عین نتونستند دیگه شدم که قَدَرتر

 لىو؛ دادممى جون داشتم نوجونى به رسیدن تا بدونى که نیست مهم اصال. بدوزند آشغال تیکه یه مثل

 و دستم داد اسلحه. بکشم رو غالم کرد مجبور رو من فطرتپست سگ اون که بود زمانى دادنم جون اوج

، نخو که آورشرم چیز یه یوسیله به. سوزن و چاقو ىوسیله به نه اما؛ مىشى پاره یا کشیشمى یا گفت

 با زور به که گناهى اولین شد این و غالم به کردم شلیک اشک و ترس هزار با و خورد رو نوجونیم خون

 هه که نبودم قاتل بود که چى هر اما؛ بودم چرکین دل غالم از که بود درست. بود مردونگیم حیاى تهدید

 .خوردم گره بهش بیشتر اما؛ بار هزار، ازش کنم فرار خواستم. شدم مسعود لطف به اونم! باطل خیال زهى

 زور از خطاهاى و ـناه گـ از خواستم قدراون. اشکهمضح یوسیله شدم فقط اما؛ کنم نابودش خواستم

 پس راه نه. ـناه گـ و عذاب عالمه یک و بودم من دیگه که جایى... خط آخر به رسیدم که بشم دور اجبار
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 رسم که ریزممى رو خونش راه همین از منم. دامنم تو بود انداخته مسعود که بود راهى. پیش نه و داشتم

 .داد یادم خودش رو ریختنخون

 به آدم هر دل و درد یسفره از که اىبدبختى همه این براى ریخت اشک کنانناله دلش در و گزید لب

 انگار، داندنمی؟ دلسوزى یا است دلدارى وقت االن. داد قورت محکم را دهانش آب. شودمى تزریق قلبش

 .است تفکرى هر از ترساکن مغزش

 :گویدمی آهسته، ذهنش درون کلمات ىهمه برخالف و دکشمى عقب را همدردى و دلدارى راه

 ؟گفتى من به رو اینا چرا... چ -

 غوغا قلب روى بدجور اشمشکى نگاه. احساسى و حس هیچ بى؛ دوخت چشمانش در جدى را نگاهش

 .کردمى سنگینى

 :گفت باشد خونسرد کردمى سعى که اىچهره با و داد قورت محکم را دهانش آب

 هزار روزى که کرد باهام کارهایى یه... هه، کنه تجاوز بهم خوادمى کردممى فکر اولش. زدمىم خر عین -

 انگار... انگار. کنهمی چیکار داره فهمیدنمى خودش. سادیسمى، روانى یدیونه... کردممى مرگ آرزوى بار

، بگردونه رو من خودش قول به تا دنبالم اومدمى که بار هر... کردمى زندگى مختلف دنیاى تا دو داخل

 دهن پول با هم بعدش. شدمی محسوب سال جوک مواسه هافحش بدترین که کردمى خردم قدراون

 ترینمناسب من فهمید که بود دیده کجا رو بدبخت من دونمنمى واقعا، دونمنمى. بستمی رو کمالی

 پاى که جایى به رسید اما؛ اینا ىهمه با ساختممى من. هاشعقده کردنخالى واسه زمینم روى ىبیچاره

 خاکى جاده به زدم دیگه... نکردم التماس، نکردم تحمل، نساختم دیگه. وسط کشیدمى داشت رو جاوید

 :دهدمى ادامه و داد قورت را بغضش برم در تنفر و عذاب همه اون شر از تا
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 گیرممى آتیش. هامباخودخواهی، مهاکارى ندونم با، کشتم رو جاوید من کنممى فکر وقتى سوزممى -

 تنیس جاویدى کهاین از میدم جون. طوفان میدم جون دارم. آبجى بگه بهم تا نیست جاویدى دیگه وقتى

 که کارها چه، نکردم تحمل که هاچی خاطرشبه. بدبختم من قدرچه... پسرکم، مردم، دردم مرحم بشه تا

 و دارم نگه رو جاویدم تونستمنمى موندممى هرجایى، کردممى فرار طرف هر به؟... چیه دونىمی. نکردم

 .روزگار دشمنى یا بود من عرضگىبى از یا هم این

 کرد باز دهان و داد قورت آرام را دهانش آب. داد فشار هم روى محکم را چشمانش و کشید عمیق نفسى

 .داشت نگاه دهانش در را حرف طوفان عصبى دارخش ىمردانه صداى اما؛ بزند را حرفش ىادامه تا

 ؟بود کى عوضى اون... اون -

 به و گرفت گردنش یشدهمتورم رگ و نشسته خون به چهره از چشم، طوفان خشمگین لحن از متعجب

 را پیچش در پیچ عضالت و بود زده بیرون باال تا دستانش رگ کردنشمشت با گونهچه که دوخت دستش

 .کشیدمى رخ به

 :گفت و کرد تر لب

 رسیدم کردم فرار معین از... باشند قماش یک از زندگى بدهاى آدم ىهمه که کردمنمى فکر وقتهیچ -

 ندهز جاویدم نشد اما؛ کشتم رو خودم هرچى که باشه نجس باید قاتلش جاوید تقدیر تو انگار... مسعود به

 با نیست نیاز دیگه و کشهمى کمترى عذاب طورىاین حداقلش نیست که خوشحالم خب اما؛ بمونه

 که بهتر همون، کنم خوشبخت رو چارهبی اون پیچیدمى سرم تو بقیه هاىوعده از که هایىبافىخیال

 .دلم تو کرده خون رفت که طوراین اما؛ خوبه نبودش. خیابون و کوچه ىآواره بشه تا نیست

 :غرید عصبى، رسید گوش به تخت فنرهای صداى که طورى؛ شد بلند تخت روى از ضرب به طوفان
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 ؟کیه معین -

 :تگف آهسته و زد غمگینى لبخند. انگار بود شنیده را معین فقط هایشحرف کل از بود گرفته اشخنده

 .پژمان معین، مسعود پسر -

 را دستانش آرامآرام. کرد نزدیک غوغا به را خودش قدم یک با آهسته، شد درهم نفرت از طوفان صورت

 داغ دستان برخورد با غوغا. کشید او ىگونه روى وارنوازش، غوغا براق و سبز نچشما در خیره و آورد باال

 .لرزید خودش به لحظه یک اشچهره با طوفان بزرگ و

 :زد لب آهسته نلرزد نزدیکى گرمای این و هیجان از کردمى سعى که صدایى با طوفان

 ؟اومد دلش طورچه -

 گاهشن و بود نشسته دلش به بدجور معصومیتش که یشروبرو قدبلند دختر کشیدنآغوش به براى دلش

 .شدمی پایین و باال، بردمى باال را قلبش حرارت

 جلودارش اما؛ چیست اسمش دانستنمى که نیرویى، کردمى نزدیک غوغا به را او عجیبى نیروى یک

 :گفت آهسته و برد غوغا گوش نزدیک را سرش. نبود

 .کنه نگاه بهت چپ ادبخو که رو کسى میارم در رو پدرش -

 قلبش به پایش انگشتان نوک از خوشایندى و شیرین حس و ایستاد جایش از لحظه یک غوغا قلب

 سعى، داشت وجود ذهنش در خاطرات یادآورى از که ناراحتى به توجهبى و گزید درون از را لبش. رسید

 خواهد غش که بود مطمئن، وششگ الله روى بر طوفان داغ ـوسه بـ با که دهد فرو را لبخندش کردمى

 .کرد
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 و هوش اشکنندهمست تن عطر این با هم آن او با نزدیکى. گرفت فاصله غوغا از سختى به طوفان

 خروجش قبل اما؛ رفت در سمت به و گرفت فاصله او از فوراً غوغا به دیگرى نگاه بدون. بردمى را حواسش

 :گفت و برگشت

 رو اینا، گفت بهت چیزى ایمان اگر، رفتم که راهیه اما؛ نیست من ىهمه، زدم بهت که هایىحرف اون -

 ىپدر سگ اون هم تو شکنممى، درضمن. کرده وصلمون هم به که رو طنابى نسوزونه، قضاوتت که گفتم

 .بهت خورده دستش که رو

*** 

 «سوم فصل»

 «خط آخر نقطه»

 :گفت کالفه و خسته. جوییدمى محکم را آدامسش

 ؟خوشحالى همین واسه، هه -

 دىج و خونسرد ىچهره از انگار بعد و داد تکان پایین و باال را سرش تندتند چشمانش درون برق با میعن

 :گفت و رفت کنار لبانش از لبخند، باشد شده فروکش احساسش تمام غوغا

 ات همه م بگى دیگه االن ،کردم رد رو محموله اون طورچه ببینن که کفن تو همه؟ نبوده قدر کارم یعنى -

 .میرن رو معینش
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 ته آن اما؛ بود شده خسته درازمدت تصویرى تماس این از دستش، داد تکان را موبایل و زد پوزخندى

 تحریک را معین مجازى دنیاى و تصویرى تماس همین راه از توانستمى حداقلش که بود خوشحال دلش

 .بکشاند قدم به قدم خودش هاىخواسته سمت به را او و کند هایشعقده به

 ؟شدچی الماسا ببینم بگو حاال... بود خوب کارت خب -

 برایش مرموز دختر این تشویق. زد لبخند خوشحال، رویید چشمانش در دوباره غرور برق انگار که معین

 غوغا تشویق، طرف یک دهد نشان همه به را خودش کهاین. شدمى محسوب دعا و ستایش ترینشیرین

 .طرف یک هم

 .خودتن مالِ اونا خوشگلم راحت خیالت، بزنن رو ردش که سپردم رو هابچه -

 .دنشو باز پوزخند به لبش، داد او به معین که اىمنزجرکننده صفت از تا فشرد هم روى محکم را لبانش

 :گفت جدى و انداخت باال ابرویى

 .خوش شب، برم باید -

 ؟عروسک ببینیم رو دیگههم کى پس... وایسا؟ کجا -

 از اما؛ «نى گل وقت:» بگوید اىهمسخر لبخند با و بکوبد سرش درون محکم را موبایل خواستمى دلش

 :گفت لبخندى با و کرد حفظ را خودش خونسردى، بود شده عقلکم مرد این پاگیر که جایىآن

 .پیرمرد نیستم بیکار که من -

 .کشید لب زیر پوفى و کرد قطع را تماس چندش با معین از پاسخى بودن منتظر بدون
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 نوزه چند هر. بود چسبیده او به طوفان با بدجور، هایشتنش کنار در که پربار ماه سه، بود گذشته ماه سه

 اشرفته دست از گل و خود براى گاه و کندمى فکر آرام، دادمى انجام را خانه کارهاى قبل روال مثل

 .کردمى سوگوارى

 را اشآشفتگى این دلیل نخواست دلش وقتهیچ اما؛ بود مرتبنا و کسل، آمدمى خانه به دیر هرشب

 تهداش جاى درونش، خودش قبلى هاىدانسته و ایمان هاىگفته که بشنود چیزى ترسیدمى که چرا؛ بداند

 یادآورى از، گزدمى را لبش. بود مطمئن را این. نداشت را طوفان از خطا و دورى طاقت دگر او. باشد

 .گیردمى استرس، بود ریخته عرق بدجور، کتابش الى جاسازکردنشان براى که هایىفلش

 اما؛ کند تفسیرشان باید گونهچه داندنمى که احساساتى و ماجرا در ورغوطه. ازحس پر، است حس از پر

 .داشت پیش در معین با که ماجرایى موفقیت براى بود خوشحال، ذهنش بازارىآشفته همه این در تنها

 تا شد سبب اشرفتارى اجبار این و. بود مجبور اما؛ کردمى دوروبازى، کردمى بازى موزمار ستا درست

 تشویقش محتاج و مشتاق لحظه هر کودکى مثل و کند عادت او به بدجور، نام معین عقلکم مردک آن

 الخلقهعجیب بشر این که الحق. خوردمى چشمه سر معین ناقص عقل و هاحسرت از هم این و. نشستمى

 .کردمى سر متفاوت دنیاى دو در

 مچش یک به را جایش و شد پاک بارهیک به ذهنیتش و تفکرات تمام که بود خیره خاموش تلویزیون به

 رب که احساس از پر نگاه یک. کندمى ذوب را ایبیننده هر گرمایش و نگاه که رنگمشکى چشم یک؛ داد

 .دهدنمى او به ناخواسته لبخند یک زدن جز را کارى یاجازه و شودمی گرسلطه مغزش
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 التهاب آن وجود با اما؛ بود ترمقدس برایش آشنا هزار از که بود شده اىغریبه مرد یک ىخانههم کهاین با

 هم به اگر که سازند دور دیگریک احساس بند از را خود بودند توانسه سخت، بینشان ناآشنا حرارت و

 .خودشان و ماند خواهند خودشان و شد خواهد ویران نبرایشا زمانه بخورند گره

 یدنفهم که کند برگزار پیش ماه سه بود قرار که همانى بود طوفان مهمانى فردا، پرید جایش از لحظه یک

 خارج. شود برگزار شب فردا است قرار که شد متوجه رعنا از بعدها. نرسید گوشش به خبرى اصال شد چه

 .شب تاریکى در هم آن؛ شهر از

 با که اصلى طاهرى شیرزاد همان. نه یا کند پیدا را ناجى شیرزاد آن تواندمى فردا آیا کهاین از نگران

 درون را خونش استرس که بود ماه سه. است زده زل مخاطبش به چهار در سه عکس درون تمام جدیت

 دفع خودش در هنوز و دبو داده دستش به ایمان که امانتى از بود شده جان به جان و بود کرده شیشه

 کرده پریشانش بدجور ایمان نبودن و بودنزنده و دهدنمى کفایت هاهمین به ماه سه این اما؛ بود کرده

 !نحس، بود نحس ماه سه این. بود

. گرفتمى را نفسش داشت طاقتىبى و خفگى حس. زندمى ضرب آرام قلبش که انگار. داد تکان را سرش

 این در مانده اکسیژن این نه، خواستمى تازه هواى دلش. کند آرام را او نتوانست عمیقش هاینفس

 این سکوت وسعت به، اشدلتنگى وسعت به خواستمى هوا یک. روزهایش این سرد و بزرگ ىخانه

 .غرورش عظمت به خواستمى دلتنگى یک. اشتنهایى وسعت به و هاسال

 کیلومتر هزاران پذیرایى تا اتاقش مسافت نظرش به .کشیدمى زمین روى آرام آرام را حسشبى پاهای

 ىقدم یک به که حال، پریشان حال این نبود وقتش اکنون. است قراربى قدراین حاال تا کى از. است شده

 ؟وسط این کندمى چه لعنتى حال این آخر. است شده نزدیک اشتلخى از پر هدف
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، غریبى بوى. بود عجیب برایش جااین. انداخت یشپا زیر و کرد مچاله دستانش درون را کاغذ یبرگه

 .دادمى مرگ بوى... کسى بى، دلتنگى

 برایش جااین قدرچه. دادمى خراش را گوشش روحبی سرد و بزرگ محیط این در هاکالغ قارقار صداى

 !قدرچه، بود فرساطاقت

... بود آرام جااین قدرچه هک آخ، ندارد زدن توان دگر قلبش این کرد حس، برداشت که را اولش قدم

 .آرام،آرامِ

 .هایشسال این ىجامانده بغض این به لعنت. صدا بى، امان بى؛ شدمى پایین و باال گلویش در بغض

 .آبجى، دارم دوست خیلى خیلی، معصومه آبجى -

 این ،نبود وقتش االن. بود شده اکو روبرویش محیط در دلنشینش و کودکانه هاىقهقه و جاوید صداى

 .لعنتى اشکى ىغده این بازکردن سر براى است مانده راه هنوز، شود بزرگ نباید بغض

 همین آدمیان جانبى جسم هزاران بین... روح بى و سرد قبر هزاران بین، بود کجا. ایستاد زدنقدم از

 ینا، یلس وگرنه کجاست جاویدش قطعه دانستنمى که بهتر، کجاست دانستنمى. بود ایستاده، هاسال

 ترسیده تنها و تک جاویدش یعنى. بود شده سست پاهایش. کردمی ویران را ترسناک زهراى بهشت

 ؟است بوده کسبى هم مرگش در جاوید یعنى؟ است آورده تاب تنهایى گونهچه برادرش، پسرکش؟ است

 .است شده روزگار این درد سوز فداى خردسال کودک این؛ جاوید چارهبی
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 درون از را لبش. باشد شده قرمز بستمى یقین و کردمى درد نریختناشک براى فشار زور از چشمانش

 اب، محکم، کرد مشت را دستانش. اشزندگى کل آوارگى به دقیقا، بود ایستاده آواره قبرها میان. گزید

 .دیدهداغ ىسینه این در مانده جا بغض سنگینى وسعت به کرد مشت. درد

 خم پیشت گردنم، بود شکسته کمرم آخه، گذاشتم تنهات که ببخشید؟ اویدمج؟ رو آبجیت بخشىمى -

 اشک، کردمى امخفه و آوردمى یادم رو نبودنت سنگینیش که سنگى سر اومدممى رویى چه با. بود شده

، ساکته خیلى، تاریکه خیلى جااین هاىشب، کنممى درک، ترسیدى خیلى دونممى، پسرکم. بریزم

 .هست مرده خیلى... خیلى

 .زانوانش مثل دقیقا؛ شودمی شل دستانش ىشدهمشت ىگره

 همه من مگه آخه... بگو بهم تو؟ برم قربونت هان؟ پیشت اومدممى شکسته کمر با طورچه، بگو بهم -

 تونهمى کس همه یه طورچه؟ باشه نفرت و کینه از پر تونهمى کس همه یه طورچه خب؟... نبودم کست

؛ نمک خوشبختت خواستم که ببخش... امبیچاره کودک ببخش... ببخشم... جاوید ...باشه شکسته کمرش

 اگر ببخش، بدشانسم پسر... جاوید... جاوید... گرفتم رو زندگیت اگر زندگیم ببخش... کردم بدبختت اما

 بار واىبخ بود زود... بشى مرد... بشى بزرگ بخوای بود زود. مردونگى کودکى اوج در تو و کردم بچگى

 .مرگ حتى، اومد تو سر زوده هرچى. داغ، دلم داغِ.... بکشى دوشت روى رو روزگار سنگین

 پس همه این از چشمانش. بزند پس را چشمانش در کرده النه اشک تا فشرد هم روى محکم را چشمانش

 هب چشم سوز که بود قلبش سوز از به چشمانش سوز، گرفت دندان به را لبش. سوختمی شدن زده

 گمنام در و بایستد پاهایش روى توانستنمى دگر، نتوانست. روحش و جان به قلب سوز و بود چشمش

 به و شکست، هم او... نداشت را درد حجم این طاقت زانوانش. دهد سر به ناله اشپرپرشده گل براى حالى
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 اما؛ پرحرف، ردردپ صدا پر، افتاد زانوانش دو روى. کرد سجده ترسناک و سرد محیط این در خفته غم

 یگونهناله فریاد یک؛ شد خارج گلویش از هایشسال این تمام سکوت وسعت به عمیق یناله یک فقط

 :انداخت لرزه به را سرد قبرستان که عمیق

 .جـاوید... جاوید -

. دارخدشه را اشصوتى تارهای و بود کرده منقبض را صورتش هاىماهیچه تمام، جاویدگفتنش داد صداى

 .دلش و گلو بر مانده هاىناله این در، هاجاویدگفتن این در دادمى جان اشتد

 اشکش داشت. هایشسال این سکوت اندازه به، بود بدهکار او به فریاد یک دنیا این که راستى به

 روى محکم را لبانش، شد محکم. کردمی پیدا را راهش داشت شدهدفع رنگبى شور مایع آن، چکیدمى

 :کرد زمزمه و ایستاد. کشید چشمانش روى حرص با را دستانش و داد فشار هم

 عمر سال هشت اون اندازه به، قبرت سر فرستممى رو معصومه، بکشم رو غوغا وقتى. غوغا... غوغام من -

، رمپس کن صبر... غوغا ىکینه توى شده زندانى، نیست معصومه فعال اما؛ بریزه اشک برات بدبختیت

 .تنها تنهاى، معصومه آبجى و مونىمى تو بعد... غوغاست بازى آخر این.... برادرم

*** 

 .شد خیره جلویش به اش شده هم در اخم با و داد تکان را پاهایش حرص با

 راهکارهاى نه. نام طوفان سختِ بشر این کردنقانع براى ببرد پیش بود نتوانسته کارىهیچ، کارهیچ

 .طوفان ترِسخت سنگ از ىپوسته این به، دادنمى ایتکف کدامشانهیچ. جدید نه و گذشته
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 با و ایستاد صاف جایش سر فوراً. هایشقدم استوار صداى آن از بعد و شد فضا وارد طوفان عطر بوى

. کرد نگاه رنگمشکى ىشدهزده باال موهاى آن با مردانه شلوار و کت آن در آراسته طوفان به تمام جدیت

 مرموز چشمان آن و شرقى چهره آن. بود شده عالى لعنتى، نه که خوب. فتگر حرصش، بود شده خوب

 .بود مطمئن را این، برد خواهد را نفر هزاران دل جذابش و مردانه هاى ریشته و مشکى

 .انگار بود شده حسود

 ؟مهمونى برى خواىمى مطمئنى -

 :گفت و زد پوزخند، بستمى را دستش مچ دکمه که حالى در طوفان

 .دختربازى برم خواممى نه -

 :غرید و کرد ترعمیق را هایشاخم حرصى

 !وقیحى خیلى -

 :گفت محکم و کرد نگاهش جدى

 تماس باهام خونه تلفن از داشتى کارى. باشه مراقبت گذاشتم رو ناصر. کنممى قفل بیرون از رو درها -

 .میدم جواب فوراً، بگیر

 ؟نداره وجود راهى هیچ -

 :گفت و کشید را غوغا گونه و زد محوى لبخند
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. بحث ىادامه براى نداره وجود راهى، زدم رو حرفام قبالً منم و کردى رو تالشت قبالً تو. متاسفانه نه -

 .قشنگن... ببین هم رو جدیدها فیلم اون داشتى دوست. نره سر تحوصله تا بخواب زود

 :کرد میخکوبش جایش در غوغا غمگین صداى که شود دور او از تا کرد غوغا به را پشتش

 .طوفان کنممى خواهش...بیام بذار فقط کنممى بگى کارى هر -

 قلبش بدجور هم محزونش صداى حتى. کشید عمیقى نفس و فشرد هم روى محکم را چشمانش طوفان

 .کندمى فشرده را

 .برم آرامش با بذار -

 ؟برینمى -

 .زدیم رو حرفامون قبالً ما -

 ؟برینمى -

 .طفال غوغا -

 ؟طوفان بریمنمى -

 !بفهم، برمتنمى نه اَه -

، عملى نه و داشت العملىعکس جای نه. بود فهمانده او به طوفان فریاد را این. بود نمانده حرفى دگر

 سریع قدم دو با و نیاورد طاقت طوفان. گرفت او از را چشمانش تسلیم نشانه به و داد تکان آرام را سرش

 قدرآن اما غوغا. کرد نزدیک را سرش و گذاشت او صورت طرف دو را دستانش و درسان غوغا به را خودش
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. تگذاش طوفان دستان روى را دستش و کرد کج را سرش عصبانیت با که بود شده انباشته درونش حرص

 ىچهره در طوفان. شدمى زخمش روى به نمک فقط طوفان یـوسه بـ که بود گرفته حالش قدرآن

 بدون و گرفت فاصله او از فوراً و فشرد هم روى محکم را لبانش بعد و شد خیره اىثانیه غوغا ىشدهکج

 .کرد ترک را خانه دیگرى ىاضافه حرف و حرکت

 .«هاثانیه شد خواهد ویران، نباشد کام به اگر زمان»

 با و ندبنشی جایک آرام توانستنمى، توانستنمى. کرد نگاه طوفان خالى جاى و در کوبش به عصبانیت با

 .باشد طوفان برگشت منتظر راحت خیال

 اشانهمخفی کارهاى بقیه پس، کنند طى را مسیر این باهم کامل اعتماد با نگذاشت، نگذاشت طوفان وقتى

 .گرفت خواهد سرچشمه امشب عمیق سرکوب از

 با و کشید موهایش درون دستى. گشود هم از را هایشاخم عمیق نفسى کشیدن با و زد پوزخندى

 :کرد زمزمه مرموز لبخندى

 .بشیم مساوى باید امشب، نمیشم بازنده من -

 دنکر پیدا با. کند پیدا را موبایلش تا کرد جستجو را اتاقش تمام عجله با. رفت اتاقش سمت به دو با

 .کرد گرفتنشماره به شروع تمام جدیت با، موبایل

 ؟رعنا الو -

 ؟تویى غوغا... الو -

 .بفرست مواسه رو طوفان مهمونى آدرس سریع، آره -
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 ؟مهمونى کدوم آدرس... بزن حرف بلندتر؟ چى -

 مانندى داد تقریبا صداى با و چرخاند حدقه در را چشمانش، خط طرف آن در آهنگ بلند صداى از کالفه

 :غرید

 .کن عجله فقط، بفرست مواسه رو طوفان مهمونى آدرس، رعنا -

 ؟کجاست دونىنمی یعنى؟ وا -

 متس به. بنشیند رعنا هاىبازجویی و هاپرحرفى منتظر که نداشت وقت، کرد قطع را تماس عصبانیت با

 مانتوی و شلوارلى فوراً. داد جاى اشکولى کیف درون پوشیده و ساده شب لباس یک و رفت هایشلباس

 نآ به طوفان از ودترز باید او. شد خارج اتاق از، رنگشاىقهوه رژلب برداشتن با و کرد تن به را اسپرتش

 .باید، رسیدمى مجلس

 حرص از را لبانش. شد مواجه شدهقفل در یک با اما؛ رفت خروجى درب سمت و آمد پایین هاپله از دو با

 .فشرد هم روى

 را غوغا هنوز طوفان انگار؛ زد پوزخندى. پیچید سرش در او کردنزندانى براى هنرهایش و طوفان صداى

 در اما؛ رفت تختش کنار پنجره سمت به. کرد حرکت توان آخرین با اتاقش سمت به. بود نشناخته خوب

 .نشد باز پنجره تعجب کمال

 صورت و نشست تخت روى. کرد پرتاب زمین روى را اشکوله خشمگین و زد پنجره به مشتى عصبى

 امشب. هرگز را هاپنجره اما؛ داشت را درها بودنقفل انتظار. گرفت دستش درون را ملتهبش و سرخ

 .بود کرده عمل ریز زیادى، طوفان
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 به خواست و کرد آب از پر را دستانش. کرد باز را روشویى شیر و رفت حمام سمت به و کشید پوفى

 .کرد رسوخ روحش و قلب به امید نور روشویى باالى کوچک نسبتاً ىپنجره دیدن با که بزند اشچهره

. رفت طوفان خواب اتاق سمت به و شد خارج اتاقش از بشاش اىچهره با، ببندد را آب شیر کهآن بدون

 را او جلوى توانستنمى مسئله این اما؛ دارد وجود مداربسته دوربین هاراهرو و سالن در دانستمى

 ،کند سرهیک باید را کار او طوفان برگشت زمان تا و کرد خواهد چک را هاآن طوفان فقط که چرا؛ بگیرد

 .ماندمی پایش هم ابد تا که است نوجدا عذاب وگرنه

 :کرد زمزمه آهسته و کرد باز ضرب یک را طوفان اتاق در

 .خواستى خودت ولى؛ شرمنده -

 با ار دیگر پرت و خرت کلى و هاجعبه، هالباس. کرد باز را دربش هوابى و رفت طوفان لباسى کمدِ سمت به

 مطمئنا کوهنوردى بزرگ و سیاه ىکوله آن. سیدر هدفش ىوسیله به باالخره تا زد کنار سرعت نهایت

 چشمانش کوهنوردى طناب دیدن با. کرد باز را کوله زیپ و زد لبخندی. خواستمى که بود چیزى همان

 با. بست را کمد درب صدا و شتاب با و گذاشت کمد درون را کوله و کشید بیرون را آن فوراً. زد برق

 کوچک پنجره. کرد پرواز اتاقش حمام سمت به و گذاشت دوشش روى را طناب اىپیروزمندانه لبخند

 کولى. رفت خواهد بیرون آن از سختى به کند جمع خود در وارجنین را نحیفش جسم اگر که قدرآن، بود

 از و کرد متصل روشویى به محکم را طناب سپس، کرد پرتاب بیرون به پنجره از و برداشت را خودش

 چشم به هایشلباس انبوه زیر حمام چهارپایه باالخره تا چرخید خودش دور سر با. انداخت بیرون پنجره

 باالى کوچک پنجره آن وارد را خودش. گذاشت پایش زیر و برداشت را آن و دوید سمتش به. آمد

 هزار با و کرد کوچک بود توان در که جاآن تا را خودش جسم، بدن انقباضات تمام با و کرد روشویى
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 تعادل بدون و کرد رها کوچک ىپنجره آن از را خود و زد گره طناب به را دستانش خفگى و سختى

 و زیاد قدرآن طناب با پوستش شدنسابیده از دستش سوزش. داد سر طناب و دیوار روى را خودش

 گلو در را اشناله و گزید را هایشلب محکم، دردش از حاصل صداى بلندنشدن براى که بود فرساطاقت

 .دکر خفه

 کلمه چند با و آمد خودش به سریع اما؛ کرد مشت درد از را دستانش و کرد جمع را خودش زمین روى

 .کرد خالى غرغرکنان را دردش و حرص، ناپسند

 و رفت باال، داشت کوتاهى عرض و طول که پشتى در روى از و انداخت دوش روى و برداشت را اشکولى

 و رساند خیابانشان سر آژانس به را خودش قوا تمام با و زد اىپیروزمندانه لبخند. گرفت قرار آن پشت

 .کرد دربست ماشین یک

 .داد جوان راننده به را حرکت دستور، کردنسالم بدون و انداخت ماشین درون را خودش زناننفسنفس

 ىخوب. کشید اىآسوده نفس رعنا پیام دیدن با و کرد خارج جیبش از را موبایل و کشید عمیق نفسى

 .برسد کارش به اىحاشیه، فکرى دغدغه بدون توانست که بود این موبایلش بودن سکون حالت

 .کنید ترحرکتسریع لطفاً آقا -

 .چشم -

 .دوخت موبایلش ساعت دقایق به را نگاهش کالفه
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 یرونب به را نگاهش. جاده و بود جاده هنوز و نبرد جلو به را زمان هاثانیه شمردن نه و بیرون تماشاى نه

 کمى، پیانو کالمبى آواى و ماشین ضبط صداى بلندشدن با که کرد درختان شمردن به شروع و دوخت

 .گرفت آرام

 .آدرس این میشه جاهمین کنم فکر، رسیدیم -

 شد خارج ماشین از سرعت به خالى و خشک تشکر یک با و کرد حساب را کرایه فوراً اطراف دیدن بدون

 .کرد جخار جیب از را موبایلش و

 ؟جاست همین مهمونى مطمئنى؛ ساکته خیلى که جااین، رعنا الو -

 .پیچید گوشش در رعنا بیخیال صداى

 .منتظرم... کنه باز مىگم مسئولش به خودم من بزن رو زنگش. زرد در... زرد... بابا آره -

 خیابان طول در را نورش و کرد روشن را موبایلش قوه چراغ و داد تکان سرى اىدیگه صحبت بدون

 به را چراغ نور و انداخت باال ابرویى. داشت وجود ویالیى خانه سه فقط بستبن کوچه این در. انداخت

 .انداخت هاخانه این از یک هر درب

. دشو باز تیکى صداى با در تا کشید طول اىثانیه. فشرد را آیفون دکمه شتاب با زردرنگ در دیدن با

 و داد تکان سرى. خوردمى خوره عین را روحش داشت مجلس آن در طاهرى شیرزاد نبودن استرس

 .شد حیاط وارد و داد قورت محکم را دهانش آب، کرد سفت اشکوله بند به را دستش

 سرخوش دختر یک تا بود فرارى دختران شبیه بیشتر داشت حق، کرد نگاه او به تعجب با محافظ مرد

 .مهمانى به رفتن براى
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 زا. بود ساکت برایش زیادى جااین. کرد ویالیى خانه به رسیده بزرگ هاىخنگالس روى دویدن به شروع

 را زنگ و انداخت باال ابرویى. انداخت در کنار زنگ به نگاهى در بودنبسته از متعجب و رفت باال پله سه

 ،موزیک بلند صداى و آن تاریک فضاى دیدن و خانه به واردشدنش با. شد باز درب فوراً که فشرد

 .کردمى فکر که هست چیزى آن از ترروزبه و ترالرج طوفان که کرد فکر این به و شد درشت چشمانش

 .کردمى نگاه غوغا تیپ به تعجب با و بود ایستاده در کنار رعنا

 .گذاشت اششانه روى دست و رفت غوغا سمت به و آمد خودش به

 ؟پوشیدى لباس طورىاین چرا تو دختر هى -

 طورچه دانستنمى. انگار بود دنیا هاىبازى خیالبى و هامهمانى یک ىپایه. چرخید رعنا تسم به غوغا

 .است زده خالف به دست بازم یا دارد دلبازى و دست پسرهاى دوست زیادى یا، آوردمى در را خرجش

 :دوخت چشمانش به و گرفت قرمزش دکلته پیراهن از کوتاه نگاه

 .کنم عوض رو لباسم جا یه ببرم -

 .کرد ترشمتعجب غوغا حرف که گفت یباشه متعجبش چهره همان با رعنا

 .باشه نداشته دید بهم طوفان که ببرم طورى یه. کردم فرار، جاماین من دونهنمی طوفان -

 ؟چیه موضوع، الخالق جلل -

 .میگم بهت، باال بریم فعال -
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 االب آن از و رسیدند هاپله به فوراً قدم چند از بعد. شد قدمهم او با و گرفت سپر رعنا پر هیکل سر پشت

 دوشش روى از را اشکولى. شدند، بود داده نشان رعنا که اتاقى وارد و کشید آسوده نفسى. رفتند

 .کرد تن به و کشید بیرون را بلندش و ساده مشکى لباس، رعنا هاىصحبت به توجهبى و برداشت

 از اینم! چیه فازش نیست معلوم که طوفان مهمونى اولین از ینا؟ کنیدمى کار چی دارید هست معلوم -

 .تو هاىبازىپلیس

 هب توانستمى میزان چه دانستنمى. شد خیره رعنا سیاه و درشت چشمان به و شد متوقف، پلیس اسم با

 او از و دکن تکیه مثبتش یوجهه آن روى و باشد نداشته کارى میزانش به بود بهتر شاید. کند اعتماد رعنا

 .است سخت اعتمادکردن که الحق. بخواهد کمک

 ؟بکنى برام کارى یه میشه، رعنا -

 :داد جواب کنجکاو رعنا

 ؟کاری چه -

 رعنا جلوى و آورد در بود کرده چاپ مکافات هزار با ترهاقبل که را طاهرى شیرزاد، چهار در سه عکس

 .گرفت

 تاب مهمونى تو تونمنمى من... رعنا کنممى خواهش؟ کنى پیداش مهمونى تو تونىمى ببین، اینم دنبال -

 ؟کنىمى کمکم.. تمومه کارم بیفته بهم طوفان چشم اگه. بخورم

 ؟کیه این اما باشه... بـ -

 :گفت جدى و آرام و کرد نگاه رعنا به اىلحظه
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 .خانوادگى دوست یه -

 :گفت و رفت او به اىغرهچشم بود نکرده باور انگار که رعنا

 .باش تظرممن -

 .گلى رعنا ممنونم خیلى -

 :داد پاسخ لبخند با و کرد نازک چشمى پشت

 .خانمى کنىمى جبران -

 .بود رانده اشپیشانى به عرق طاهرى شیرزاد نبودن یدلشوره. چرخاند اتاق در را سرش و داد تکان سرى

 نوع دچن از مخلوطی، بود دریا یک. شد خیره اتاق گوشه چوبى تخت کنار تابلوى به و کشید عمیق نفسى

 هاىموج آن برایش. بود جلو و وسط هاىقسمت از ترپرنگ نقاشى در دریا آخر هاىقسمت. آبى رنگ

 انگار. داشتمى وا آرامش به را او و بود جالب، داشت وجود درونش آبى و سفید از مخلوطى که کوچک

 هرچند، نشست لبانش روى محو بخندىل. شدنآرام براى نشانه یک، بود نشانه یک کوچک تابوى این

 هاىموج و آرام آبىِ مثل دقیقاً. بود شده آرام ثانیه همین براى حاال اما؛ داشت دلهره هرچند، بود خسته

 .دریا کوچک

 .شد پدیدار رعنا آرایش در غرق ىچهره آن بند پشت و خورد در به اىتقه

 ؟زدى در چرا -

 :گفت و زد گنگى خندلب بعد و نگریست را او اىلحظه رعنا
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 .دونمنمى -

 ؟کردى پیداش ببینم بگو... خب خیله -

 :انداخت باال ابرویى و آورد باال را چهار در سه عکس

 .عکسه خودِ از ترقشنگ -

 :گفت رعنا به خوشحالى و لبخند با، شکفت اشچهره

 ؟مهمونیه کجاى و بود پوشیده چى بگو بهم؟ کردى پیداش؟ من جونِ -

 :گفت و انداخت باال را اششدهمرتب وهاىابر شیطان

 ؟هوم، هوا پریدى شواسه طوراین که کیه این ببینم بگو باش زود زرنگى اِه -

 آن براى حتى، ممنوع نرمش دریافت هزارم بار براى و نشاند اشپیشانى روى کمرنگى اخم و شد جدى

 .عزیز دوست

 .کن درک اخد رو تو، ندارم وقت اصال االن میگم بهت بعداً -

 دهپوشی اىقهوه شلوار و کت... منتظرمه بیرون آدم عالمه یه نیستم کاربی همچین منم، بابا باشه اوم -

 .ها مثبته حد از بیش... شده خیره دستش تو پرتقال آب به و ایستاده بار کنار... سلیقهبى یپسره

 .ماساند انشده در را حرف غوغا که گشود لب دوبار و کرد کوتاهى ىخنده رعنا

 .رعناگلى فعال. کنممى جبران روز یه، ممنونم -
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 شده شروع بازى گربه و موش. کشید پوفى. رفت بیرون اتاق از، رعنا به دیگرى حرف دادناجازه بدون

 یدهپوش مشکى ماکسى لباس به نگاهى و کشید سرش پشت در شدهاىگوجه موهای به دستى. انگار بود

 :گفت فوراً و برگشت اتاق به عمیق نفسى با پسس، کرد اشساده بسیار و

 .دیگه پایین برو بیا، رعناگلى -

 :گفت گونههمان و فشرد هم روى را لبانش و کشید لبش روى را قرمزش رژ دیگر بار رعنا

 ؟خو دارى من چیکار -

 .دیگه بیا، پایین برم سرت پشت خواممى خب -

 پشت که طورهمان. افتاد راه به غوغا جلوى و شد خارج اتاق از خرامانخرامان و کرد نازک چشمى پشت

 :گفت مرموزى لبخند با، آمدمى پایین هاپله از رعنا

 .داره رو افراد کردنقایم قابلیت که اینه هیکلت خوبیِ -

 و رفت اىغرهچشم، باشد شده غوغا منظور متوجه انگار که رعنا، آمدند پایین که پله آخرین روى از

 :گفت حرصى

 .بود مشخص سرم پشت از زرافه عین که اتکله... بیشعورى خیلى -

 :گفت غرور با و انداخت باال شانه

 .گلم دیگه قدبلندبودنه حسن از اینم -



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن كاربر قاسمى پريا | نجس تحفه رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 403 

 هب هایششانه کنار از راحت خیال با و کند جسمش سپر را او بتواند تا بود گرفته حرف به را رعنا عمالً

 .بگردد نظرش مورد فرد دنبال

 ترخوشحال. داد تشخیص بار از ىگوشه اما سخت چند هر را رنگشاىقهوه شلوار و کت. بود دهکر قوز

 .تنهاست که برد پى وقتى شد

 ؟هست حواست باتوام هى -

. است شده غافل رعنا از شد متوجه، او سوالى ىچهره دیدن با که انداخت رعنا به را نگاهش گیج

. وغشل و بود تاریک، انداخت رقـص پیست توى را خودش رکتح یک در و گفت رعنا به کوتاهى ببخشید

 جمعیت میان از را خودش سختى به. بود شلوغ پیست همین امن و میانبر راه تنها اما؛ داشت خفگى حس

 مرد هاىشانه روى آرام اىضربه و کشید راحت نفسى. شتافت بار سمت به و کرد خارج رقصنده

 .زد پوشاىقهوه

 ؟طاهرى شیرزاد -

 و برگشت عقب به فوراً زدهشوک اىدخترانه و نازک صداى توسط اشفامیلی و اسم شنیدن با شیرزاد

 و آشفتگى ماه سه از بعد نداشت را انتظارش. دوخت روبرویش دختر جدى سبز نگاه در را متعجبش نگاه

 یکى انگار. ببیند را او دبو رسانده را پیغامش او به ایمان که مهمانى در و برسد پایان به انتظارش ناامیدى

 .دارد عهدى به وفاى ویژگى بدجور او مثل دنیا این در هم

 :کرد زمزمه نگران و آرام، غوغا شخص حتى یا و چهره و لباس به توجه بدون

 ؟! کجاست ایمان -
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 لىومعم ابروى و چشم؟ بود که مقابلش فرد این اصال؟ ندارد خبرى او از گفتمى گونهچه باید، دانستنمى

 .بردپى بلندش قد به شدمى هم نشستنش نوع از. داشت عضالنى و کشیده صورت و شرقى و

 گوشه آن طوفان شاد یچهره که «دانمنمى:» بگوید و کند باز لب خواست اشچهره در تغییرى بدون

 هاآن به دارسن مرد چند پایهم، هم گونههمان دادمى تکان سر لبخند با که حالى در. شد پدیدار سالن

 آب محکم. شده سفید گچ عین رنگش و مانده باز تعجب از هایشلب بود مطمئن. شدمى ترنزدیک

 هب را او عجله با و گرفت محکم را دستش کتف مقابلش فرد هاىصحبت به توجهبى و داد قورت را دهانش

 تاریک راهرویى به و شد دور سالن از سرعت آخرین با رسیدمى زورش که جاآن تا. کشاند خود دنبال

 .بود جاآن بد جغرافیاى ىدهندهنشان راهرو بد بوى هرچند، رسیدند

 من وگرنه جاماین که بوده وجدانم عذاب درد از هم االنش تا، ندارم زیادى وقت من، محترم آقاى ببین -

 مپاپیچ لطفا. همسئولیت رفع فقط اومدنم اما؛ کجاست ایمان دونمنمی و نیستم هابازىجاسوس این مالِ

 ولى؛ اومده سرش بالیى چه دونمنمى. جداست ایمان وآمدهاىرفت و ارتباطات از دولت هفت بحثم. نشو

 .ستزنده که دونممی

 ؟دونىمی رو این کجا از؟ کجا از -

 .گرفت شیرزاد جلوى و آورد بیرون را سفیدرنگ و کوچک فلش و کرد اشسینه درون را دستش

 .بهت بدم که داد ایمان که چیزیه اون ىهمه این بگیر -

 :گفت چندشى حالت با و شد جمع شیرزاد صورت

 ؟گذاشتنه جاى جااون آخه؟ ندارى دستمال -
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 خشمگین. گفتمى را این فلش جاى بهـخاطر که بود مطمئن. شد درشت چشمانش شیرزاد حرف مات

 .یدکوب دستش کف محکم را فلش و گرفت دستانش درون به را شیرزاد دست

 این من واسه تو وقتاون کنم نگاهشون میدن جون دارن همه، تمیزترم تو مثل صدتا از باش مطمئن -

 .بیشعورى خیلى؟ میارى در رو اداها

 .یزیهچ خوب هم کالم عفت درضمن. نامحرمید، بزنید دست من به نباید دیگه شما، محترم خانم ببینید -

 تدرش چشمان به محکمى مشت و بکند موچین با را کوتاه تاًنسب هاىریش آن تار به تار خواستمى دلش

 .بکوبد مقابلش مرد لبان و

 :گفت حرصى، بود شده سرخ خشم از اشچهره

 .زیاد عزت، شد تکمیل من یوظیفه. فلش از اینم... تونههمسایه دختر نامحرم -

. داشت کم را همین فقط امشب. پرید رنگش، شدمى نزدیک هاآن به که مهتاب ىچهره دیدن با غوغا

 !بود قرارگذاشتن جاى هم دستشویى راهروى، آخر

 و زد چنگ را شیرزاد لباس ییقه و داد تکیه دیوار به را خودش و چرخید عقب به ناگهانى حرکت یک در

 تاریکى هرچند؛ بگیرد بر در کمى را او توانستمى مرد این بلند قد حداقل. کشید خودش جلوى را او

 .نیست مصرفىب هم راهرو

 در عمالً. شد خیره کمشان فاصله به، شده آشنا تازه دختر ناگهانى حرکت از متعجب و زدههول شیرزاد

 .پنداشتمى هم آغوش در عاشق دو را آنان کردمى گذر قسمت آن از رهگذرى اگر و بودند هم آغوش
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 و گذاشت شیرزاد هاىشانه روى را سرش فوراً، رسید خودش اوج به قلبش ضربان مهتاب شدننزدیک با

 .شود رد جاآن از زودتر مزاحم زن آن تا کردمى خدا خدا مدام و کرد قایم گردنش درون را سرش

 و غوغا بعدى حرکت با، ببندد توهین و حرف رگبار به را او و بگیرد فاصله او از خواست که شیرزاد

 از داشت امکان آن هر و بود شده تررگبز نرمال اندازه از چشمانش، هایششانه روى به سرش گذاشتن

 را دهانش در شدهخشک آب، گردنش گودى در غوغا داغ هاىنفس برخورد از زدهشوک. بیاید در حدقه

 به و کرد جدا خود از را او خشم با غوغا حیاىبى و اجازه بدون حرکت این از شدهداغ. داد قورت پرصدا

 به شدنشکوبیده به توجهبى غوغا. شد همزمان بهداشتى ویسسر داخل مهتاب رفتن با که کوباند دیوار

 :پرید جا از، مقابلش فرد فریاد با که کشید اىآسوده نفس دیوار

 ادمی که کسى از البته؟ روش آبم یه دادید قورت رو حیا؟ کردید که بود کارى چه این، بکشید خجالت -

 .داره قباحت واهلل؟ کردید فکر چى خودتون با شما. نمیره انتظار حیا، هایىمهمونى همچین

 عین کهاین از بود گرفته اشخنده هم و بود شده متعجب شیرزاد تندى همه این از طرف یک از غوغا

 تاکنون که چه هر کردمى فکر خود با اما شیرزاد. اند شده هاآن حریم وارد اجازهبى که زدمى غر دخترانى

 هوا به وحشى دختر این امشب کار با اشهمه داشته اشزندگى در پاکى روابط و بوده دور به نامحرم از

 .بشود توانستنمى جدیدش تجربه اولین منکر هرچند. است رفته

 چشماى این عاشق کردى فکر نکنه؟ کردى فکر چى خودت با تو... باش حرفات مواظب آقا هى -

 اروی کهاین محض فقط... نمیشه تنصیب افتخارا این از، من برادر نه؟ شدم خزت تیپ این یا شکلگاوى

 رو سرمون باید دیدمى باهم رو تو و من شد رد سرت پشت از االن که خانمى اون اگر، میگم نداره برت

 .کردندمى برامون رو کاراین وگرنه رفتیممى جااین از و بغلمون ذاشتیممى و کندیممى
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 قالب در فوراً، باشد کرده کشف جدیدى ىهمسئل کهاین از کنجکاو، مسائل این همه از جدا شیرزاد

 :گفت جدی و رفت فرو خودش پلیسى

 ؟ترسیدمى ازش قدراین که کیه؟ کى -

 :گفت آرام گونههمان و شد دور او از، دیگرى کردننگاه بدون و زد پوزخندى

 .فلشه داخل اطالعاتش که همونى -

 به امشب. داد سر به عمیقى نفس و کشید هوفى. شد حیاط وارد بود شده خارج که پشتى درب همان از

 زیر از شدنراحت هم آن، داشت مهم ینتیجه یک اما؛ بود شده وارد استرس جانش به سال هزار اندازه

 .کرد نخواهد رهایش هرگز است مطمئن که لعنتى وجدان عذاب آن

 ار مخـبودنش رو و یزهپاستور و طاهرى شیرزاد اسم به فردى حضور و امشب اتفاقات از تا داد تکان سرى

 یک، دهد انجام مشترکش زندگى در را زناشویى مسائل خواهدمى گونهچه کهاین اما؛ کند فراموش

 .بود شده برایش وسواس و پاستوریزه مرد این از دارخنده و بزرگ سوال عالمت

 چراغ شدنشخامو و روشن با که گذاشت سالن ورودى درب روى را پایش راحت خیال با و گزید را لبش

 ،حیاط درون به طوفان رنگمشکى ماشین ورود نتیجه در و بود حیاط درب ریموت به مربوط که در کنار

 .شد همزمان

 نرفتن و رفتن میان. پیش راه نه و داشت پس راه نه؛ بود ایستاده هاپله میان شدهخشک چوب عین

 او. دادمی آتشش از پر خشم از شانن، طوفان ماشین درب محکم کوبش. بود ایستاده ترسیده و متعجب

 .اسمش همانند به؛ کند طوفان بدجور توانستمى گاه، بود طوفان
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 کردهخالف غوغاى تن به رعشه رنگمشکى اصل چرم هاىکفش آن با محکمش هاىقدم برخورد صداى

 این، نشد باورش. دوخت طوفان عادى ىچهره به را نگاهش و داد قورت محکم را دهانش آب. انداختمى

 هرم از بیشتر را قلبش کوبش صدای، رسید او به. باشد آرام تواندنمى حرف از پر نگاه این، هاقدم

 .اعتمادىبى از پر، حرف از پر؛ کرد نگاهش خیره طوفان. شنیدمى وجودش هاىنفس

 گلویش باالى به حرص این. بخورد لیز دستش از را امشب، ماهى یک عین بتواند غوغا، شدنمى باورش

 هایشلب. عشق یک اعتمادىبى از طاقتبى و بود مرد. زن یک لجبازى از طاقتبى و بود مرد. بود رسیده

 ردب باال را دستانش. بگذرد راحتى به او هاىسرکشى از توانستنمى دیگر بار این. فشرد هم روى محکم را

 صورتش در خشم با و فشرد دست در محکم را اششدهاىگوجه موهاى. رفت پیش او روسرى زیر تا و

 :غرید

 .بازم... غوغا، آوردى در بازىبچه که بازم -

 به خود همراه را او، کشیدمى را موهایش که طورهمان و کرد جدا سرش از و فشرد بیشتر را موهایش

 .برد خانه داخل

 و بود شده جمع درد از صورتش، امشب خشمگین مرد این و اشدرآمده ریشه از موهاى درد از غوغا

 شآخ لب زیر توانست تنها، نداشت کردنناله بلند تٔ  جرا. بود گرفته جاى اشپیشانى روى پردرد اخمى

 .بفرستد بیرون به را

 زمین پخش که کرد پرت زمین روى محکم چنان را غوغا و زد هم به محکم را سالن چوبى درب طوفان

. است حقش، خودش دیدگان به آید سرش الب هرچه. کرد حبس را نفسش. گزید را لبش درد با و شد
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 لطف توانستنمى و بود غوغا او اما؛ کرده کوتاهی روزهایش این کرده لطف مرد این مقابل در کردمى حس

 .خودش جاى چیزى هر، بگذارد هدفش مانع را کس هر

 :جان بن از و پرصالبت؛ آمد در اکو به سالن در طوفان داد صداى

 خطى خط رو من اعصاب، نکن لجبازى نگفتم مگه؟ نیا نگفتم مگه؟... کردى کارچی؟ ها؟ کردى کارچی -

 هکین من از خواستىمى نکنه؟ ها ؟چى وقتاون اومدمى سرت بالیى یه اگر؟... هان؟ نگفتم بهت من؟ نکن

 ؟کنىمى کارچی دارى هست حواست؟... من گردن بندازى رو تقصیر و بگیرى دل به

 کرده احاطه را آن دور قرمزی حال که طوفان ینشسته خشم به چشمان به و دکر جور و جمع را خودش

 :گفت آهسته و دوخت بود

 .باشى تونىنمى هم وقتهیچ... نیستى من جاى تو -

 :داد پاسخ و زد صدادار پوزخندى طوفان

 چى همه ودمخ نگفتم؟... هان؟ تو دست از بکنم باید کارچی دیگه... نشد مرحم. نشد حرف مواسه اینا -

 ؟نه یا گفتم؟ کنممى ریست و راست واست رو

 :گفت طوفان به رو مالیمت با

 هک چیزى اون به برسى تا، چى همه از کنى دورم تا میدى بازیم دارى فقط، کنىنمى کمکم وقتهیچ تو -

 .فقط زنىمی گول رو من دارى... گرفته ازت مسعود

 دارم نگى که کنم کارچی؟ ها نزدى بهم که مونده انگى چه دیگه؟ چى دیگه... ببند رو دهنت، شو خفه -

 .بزن حرف نکن نگاه طوراین لعنتى دِ؟... ذارممی کاله سرت دارم نگى که کنم کارچی؟ میدم بازیت
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 جدیت با و کرد علم قد طوفان جلوى. شد شدید لگنش درد از هایشاخم. شد بلند جایش از آرامى به

 :گفت

 ؟کنىمى کمکم -

 ؟یعنى نکردم کمکت االن تا؟ خونممى الالیى تواسه دارم عمره یه من؟ میگىچی دارى الیتهح -

 :گفت بلندترى صداى با و دوخت طوفان خشمگین چشمان به قبل از ترجدى را چشمانش

 ؟!کنىمى کمکم -

 یک. نبود دىج او با حد این تا وقتهیچ. بود نخواسته کمک او از وقتهیچ. کرد نگاه را او تیز طوفان

 .زندمى دورش دارد غوغا یا اوست لنگ که هست کارى یا؛ نیست درست چیزى

 :گفت جدى غوغا مثل و داد تکان سرى

 .نیست حواست تو، کردم کمکت همیشه -

*** 

 .باشى بزرگ خودت باید، نیست بخشنتیجه بزرگ هاىقدم همیشه -

 :داد ادامه و زد زل معین مشتاق چشمان در و آورد پایین را اشقهوه فنجان

 ؟کردى اعتماد بهم چرا -

 :گفت اشسادگى تمام با و داد سرش پشت چوبى صندلى به را اشتکیه معین
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 .باشه دوطرفه باید اعتماد گفتى خودت. کردى اعتماد بهم تو چون -

 کشف. بود آسان زیادى و خالى زیادى. بود کوچک زیادى حریفش. نشست لبانش روى کمرنگى پوزخند

 یک بلکه، نبود حریف برایش معین اصال. بود راحت برایش حد از بیش او بعدى حرکت هر و حرف ره

 یبچه یک که بود فهمیده هم را این حتى. کندمى مصرف قرص دانستمى. انگار بودمى سرگرمى

 تحقیرشدن و خوردنکتک جز به کودکى در فهمید وقتى بود بخشلذت چه و است مسعود از حرامزاده

 کرده اضافه سختى به هایشدانسته به کلى که نکند درد طوفان دست. شدهنمى نصیبش مسعود از یزىچ

 مهنی و نصفه را پسرش عقل که بود مسعود این شاید. نبود او زندگى مقصر او شاید...! دانستنمى. بود

 یرتحق و بستمى کتک باد به را او نوجوانى در که بود مسعود این شاید. کند خراب را هازندگى تا ساخت

 هک هرچه. زدمى فریاد او بر آورعذاب گونهآن که بود کرده نفوذ معین قالب در مسعود واقعا شاید. کردمى

 .بود خورده را حقش مسعود! لعنتى. شود نابود باید که هست و بود مسعود آن هست که هرچه، بود

 :گفت و آورد در حرکت به واردایره لیوان ىلبه دور را دستش

 بهای باید بودنعالى براى... عالى نه، خوب فقط اما؛ اومدى خوب احسنت، اومدى کار جاىاین تا -

 .بشه پرداخت سنگینى

 آرایش بدون چهره داشت دوست اندازه از بیش امروز. چشمانش در خیره، کرد نگاهش مشکوک معین

 هب قدرچه آرایش بدون. زندمى حرف رویشروب آرایش بدون که است بار اولین. ببینید را مرموز دختر این

 آشنا برایش دیگر هروقت از بیش غوغا امروز، کرد تنگ را چشمانش. است کوچک و معصوم نظرش

 هایشاخم، ماندمى روحش روى سوهان عین دخترکى هاىفریاد صداى. ایستاد مغزش لحظه یک. زدمى

 .بود که از مغزش درون فریاد اىصد این اصال. بود شده چه را او امروز. کرد هم در را
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 ؟خوبه حالت -

 :زد لب مصنوعى لبخند با و کرد غوغا معطوف را حواسش و داد تکان را سرش

 .آره -

 دست به را بحث فیگور همان با و کرد جمع اشسینه درون را دستانش و داد صندلى به را اشتکیه غوغا

 .گرفت

 نور همیشه نفر یک، کنیممى فعالیت داخلش ماها که کارى اون تو... عالیه همیشه نفر یک... خب -

، شدنچشمى نور منتظر... منتظرن همیشه نفر صدها ماجرا قسمت یک و... سلطانه، رئیسه، چشمیه

 کردنخارج اما؛ کن خارجش بازى از... باشى سلطان، باشى رئیس تو که ذارهنمی کى ببین... شدنرئیس

 بازى گود وارد دوباره تونهمى بشه خارج زیاده ریاستش خوى رئیس هی چون؛ کن تموم رو کارش، نه خالى

 وقتهاون... کنه باز تو براى رو جا هم و بره بیرون هاخاطره از هم تا بشه محو زمین روى از کالً باید. بشه

 وت که وقتهاون و کنندمى خم سر جلوت آدم و عالم، میشى بازار ىعرصه این مرد قدرتمندترین تو... که

 .میشى رئیس

 :گفت جدى، بود نشده او هاىحرف متوجه انگار که معین

 ؟کنم نابود باید رو کى -

 :داد پاسخ و کرد نثارش پوزخندى

 یه... کن نابودش، هست هرکى... ماست بازى این چشمیه نور کى که بفهم... ببین رو اطرافت خوب، ببین -

 .نشه برده ازش اسمى دیگه که کن نابودش طورى
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 سوال این اما؛ کردمى درد بدجور سرش، داد فشار آرام و برد اششقیقه کنار را دستش نامحسوس عینم

 :گرفتمى بازى به را روحش داشت بدجور چندوقت این در

 ؟شد پیدات کجا از تو اصال؟ هستى کى تو -

 :داد پاسخ و زد رویش به لبخندى

 .جهنم از، غوغا -

... شد معین لبان روى اجبار به و محو لبخندى اشنتیجه که دخندی آرامى به خودش حرف بندپشت

 شده تضعیف هایشقرص دستبه که حافظه این به لعنت. بود آشنا برایش چهره این و صدا این قدرچه

 .بود

 کیفش که طورهمان و کرد نثارش چشمکى معین امروز ىخیره نگاه به توجهبى و شد بلند جایش از غوغا

 :گفت داشتمى بر را

 .جدید سلطان، بده بهم رو خبرش... دوره این سلطان اون کیه ببین -

؛ ترف کنار لبانش از محو لبخند آن و کرد معین به را پشتش باشد او از دیگرى حرف منتظر کهآن بدون

 .شد غوغا هزارم بار براى، شد سخت، شد جدى

 جدیت با و محکم؛ گرفت پیش در را راه. گذشت کنارش از غبار و گرد از پر بادى، شد خارج که کافه از

 .روزهایش این

 .«نه جاوید اما بیار من سر دارى دوست که بالیى هر، کنممى خواهش -»
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 گوش به را اشپرانرژی ىزمزمه آن پشتـبند و شود باز لبخند به لبش شد باعث معین هاى خنده صداى

 :رساند خودش

 . شاخ دو مسعود، تو مقابل در حتى منم برنده -

؛ شکست خواهد را ما شانس بر تکیه اما؛ است شانس یپایه بر همیشه، هاآدم شخصى باورهاى رسیدن

 .توست شانس، در کوبش کدام ببین پس، زندمى را انسان ىخانه در باریک شانس که چرا

 سه .دادمى نشان را صبح سه، اشپاتختى میز روى ساعت. قراربى و محکم؛ فشرد دستش در را موبایل

 .است شده انگیزهیجان و طوالنى برایش قدرچه صبح

 زندگى براى امیدى دیگر، نزند زنگ اگر. کرد پرتاب تخت روى را موبایل محکم، انتظار همه آن از عصبى

 نخواهد راست قد هرگز، ببازد معین از اگر و بود کرده معین معطوف را هایشنقشه تمام او. داشت نخواهد

 ..!هرگز. کرد

 و طول. بودند شده بلند اشطبیعى رنگ به موهاى آن. کشید موهایش درون دستى و شد بلند ایشج از

 زنگ، آمد...! نهایت در و انداخت طنین به اتاق را اشکالفه هاىنفس. کرد فتح هایشقدم با را اتاق عرض

 هب آرام. داد قورت ار دهانش آب استرس با و کرد حبس اشسینه در را نفس. آمد صدا به باالخره موبایلش

 عادى و کرد وصل را تماس. نشست لبانش روى یآسوده نفسى معین نام دیدن با و رفت موبایل سمت

 :پیچید گوشى در معین غمگین و آهسته صداى که گفت موبایل در الویى

 .کشتمش -

 :کرد زمزمه آرام، حسى و لبخند هیچ بدون. شد خیره روبرویش دیوار به
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 ؟طورىچه -

 :شنید معین از پاسخ یک تنها اما

 .نیست خوب حالم، جااین بیا -

 باید. ببیند را قتل صحنه آن خودش تا رفتمى باید کردنمى دعوت را او معین اگر حتى، رفتمى باید

 بود شده که هم معین دعوت بدون او. دیدمى را مسعود ىدررفته اسم و ناشناخته فرد جنازه تا رفتمى

 .رفتمى

 .بفرست رو آدرس -

. رمزق مانتوى یک با کهنه جین شلوار یک. لباس ترینقدیمى و ترینساده؛ پوشید سرعت به را لباسش

 کار موقع به دقیقاً. دوخت ساعت به را نگاهش. عزادار یک تا بود شمر رسم به مسعود براى امشب باید

 .بود حس بى گونههمان و نداشت حسى هیچ دیدنمى خودش چشمان با که وقتى تا اما؛ بود شده تمام

 .گرفت جاى طوفان ماشین در و شد خارج خانه از

*** 

 هب توجهبى و شد وارد خانه بازنیمه درب از آرام. بود سنگین برایش بدجور خلوت کوچه در ویالیى خانه

 .گرفت پیش به را عبور مسیر، شب سیاهى

 به پارسکنان حیاط از اىگوشه در اهسی سگ دو فقط. بشرى و محافظ هیچ بدون. بود سکوت در عمارت

 .او فقط، بود او مهم. شب سکوت و تاریکى نه و سگ پارس نه، نبود مهم. بودند خیره او
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 کی. شد در جلوى میخ چشمانش. رفت داخل به آرام. شد باز صدایى با در. کشید پایین را آهنین ىدسته

 کنار از. باشد مسعود توانستنمى براق و مشکى موهاى آن و قدبلندش و الغر هیکل. خون غرق جنازه

 بیش قالى آن و پایش جلوى به عمارت بزرگى و تجمالت به توجهبى را نگاهش و گذشت خون غرق جسد

 دو ىمکالمه که تلویزیون روشن صداى به تا کرد تندتر را هایشقدم. دوخت کرمان اصل بزرگ اندازه از

 چرمى مبل به داده تکیه و بسته چشم معین به، رسید لویزیونت جلوى به. رسید. برسد داشت بر در را زن

 .رسید سرش پشت

 ؟اومدى -

 حدقه از چشمانى با که دوخت مقابلش مرد به را نگاهش اکراه با و زد زانو زمین روى. رفت جلو آرامآرام

 موهاى به اصال اشپروفسورى سیاه ریش. بود اىقهوه و درشت چشمانش. است زده زل سقف به آمده در

 ار رسم و اسم از پر مسعود این باالخره. بود هم چهارشانه شاخبى مسعود این. آمدنمى سفیدش پرپشت

 .هایشسال این کرده ـناه گـ مرد این جانىبى این بود سعادتى خوش چه و دید

. بست نقش چشمانش جلوى جاوید جانبى جسد بارهیک به. ماند ثابت گردنش کبودى رد روى چشمانش

 .گرد بدجور زمین و است مکافات دار دنیا که الحق

 اما... کشت رو مادرم که طورهمون، کشتمش... کردمى خفه رو من داشت که طورهمون، کردم اشخفه -

 ؟غوغا چرا؟ چرا... ندارم قدرت احساس... نیستم خوشحال

 :گفت شدهمات و داد سوق آشفته معین سمت به را نگاهش

 .امعصومهم، نیستم غوغا من -
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. آمد در صدا به خانه ساکت فضاى در معین مردانه ىگریه بارهیک به، شد بسته هم روى معین چشمان

 معصومه. بست نقش جلویش همه و همه... گذشته گنگ تصاویر آن، ذهنش درون دختر جیغ آن

 بلند لحظه هر اشگریه. بود خورده رودست خوردهزخم زن یک از. بود اشهستى جهان در اسم آشناترین

. وبارد، باریک؛ کوبید سرش بر محکم دست با. بود خیره او به ترحسبى و حسبى غوغا و شدمى بلندتر و

 صحنه دیدن با. برساند خانه داخل به را خود سرعت به طوفان شد باعث و کرد پر را خانه فریادش

 متعجب سرش بر دیوانه عینم غریب و عجیب هاىضجه و سرش باالى غوغاى و مرده مسعود، مقابلش

 .بود مرده مسعود. شد

 .زد معین هاىناله و مسعود جانبى جسم به پوزخندى و شد بلند جایش از غوغا

 وت لطف به سالگىهجده تو... کشیدم جاوید نبود از من که عذابى مثل دقیقا... عذابى عمر یه سزاوار تو -

 .فاو الوعده، بده رو هامالماس... شدم پیر پدرت و

 خشدارش صداى با و آورد بیرون را هاالماس و کرد دست کتش درون به نشسته خون به چشمانى با معین

 :گفت

 یا دوتامون یا... برى طورىاین ذارمنمى اما؛ بودى هامعقده ارضاى براى من قربانى آخرین و اولین تو -

 .کدومهیچ

 پلیس ماشین آژیرهاى آمدن در صدا به با که فشرد دستانش درون را الماس و کرد مشت را دستانش

 .شد همزمان

 :گفت و گرفت را غوغا دست طوفان
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 .اومدن پلیسا، بریم باید -

 :نداشت بر معین شکسته یچهره از را اشخیره نگاه

 .زندان داخل باشه بازى یادامه، نیست بازى آخر جااین -

 .رسید گوش به معین ارهو و داد صداى آن بند پشت و شد کشیده طوفان توسط دستش

 یپ همیشه و ستناشکری سرنوشت از فرار. انصافیست بى گذاشتن شانس را خدا حکمت نام، اتفاقات در

 .است بدبختی کردنـناه گـ

*** 

 ؟خب -

 زا توضیح منتظر، کند آنالیز را شاهنشاهى قصر این بلکه نه که خانه کردمى سعى که حالى در شیرزاد

 .شد پزشک

 گردن روى، هست لنگى پارچه زمختى از حاصل که هاىخراشیدگى همچنین و گردن دور کبودى رد -

 .میده خفگى بر مرگ داللت از نشان مقتول

 :گفت مسعود جانبى جنازه به متفکر و کشید اشچانه به دستى شیرزاد

 .بیارید برام فوراً اومد کالبدشکافى ینتیجه وقتى لطفا فرزادى ستوان. ممنون -

 جنازه برسى مشغول که حالى در ایزدى دکتر سمت به و شد دور مسعود جنازه از و کرد بلند را یشهاقدم

 .پرسید و رفت بود جوانکى
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 ؟چیه مونجنازه یکى این شرح خب، نباشید خسته -

 رجاد مقتول و شده شلیک مقتول پیشانى وسط به دقیقا مترىشش ىفاصله از گلوله... باشید سالمت -

 .هکنمى تموم

 :کندمى صدا را فرزادى ستوان و کشدمى اشچانه به دستى

 .لطفا مجرم از مختصر توضیح یه ستوان -

 ارگان تحلیل و بررسى و موجود شواهد طبق...هست مقتول پسر، پژمان معین مجرم... سروان جناب بله -

 میان اىعتیقه و قیمتگران هاىالماس سرىیک سر بر اختالف و دعوا که شدیم متلفت قتل صحنه و

 هگرفت باال دعواشون کهاین مثل. کردیم پیداشون مجرم کت راست سمت جیب در که بود مجرم و مقتول

 ودب گردنشون داخل که لنگى توسط پشت از که داشتند را محل ترک قصد پژمان مسعود مقتول و میشه

 فرد حضور مابین این در دهمی نشون عالئم و شواهد هرچند... میشن خفه پژمان معین پسرشون دست به

 اما؛ رهگیمی نشانه مجرم سمت بودند آمریکایى برتا کلت داراى که سالمتى مرتضى شهرت و نام با ثالث

 از و کنهمی شلیک ثالث شخص سمت به و میاره در را مقتول کت درون ىاسلحه تمام فرزى با مجرم

 .هکنمى برخورد سالمتى مرتضى نىپیشا وسط دقیقا تیر ثالث شخص بد شانس و مجرم خوش شانس

 و گرفت کردمى ردیف اطالعات او براى ربات همانند که فرزادى ستوان از را متفکرش چشمان شیرزاد

 :گفت زدهشگفت

 و دادگاه از نحوى به و کردمى خالى شونه هااتهام زیر از روشى هر به که مسعودى... جالبه خیلى، جالبه -

 رهبهت آگاهى بریم هه... خودش پسر دست به اونم، باشه شده کشته جااین النا زدمى غیبش بازداشتگاه

 .کنیم برسى رو معین اطالعات
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 دوباره و رساند کارش دفتر به را خود عجله با. گرفت پیش در را آگاهى راه و شد داغانش پژوى سوار

 وىر را خودش. بیاورند شبرای را نتیجه، اجساد شکافى کالبد از بعد تعللى هیچ بدون که کرد کیدٔ  تا

 .رفت پس را آمده راه نفسش فرزادى ستوان حضور با که کشید عمیق نفسى و کرد پرت صندلى

 .است آماده مجرم با همراه بازجویى اتاق حاضره چى همه سروان -

 خاصى وسواس با را کتش. شد بازجویى اتاق وارد و کرد گذر راهرو از فرزادى همراه و داد تکان سرى

 ضبط بازجویى طول در هایشانمکالمه تا زد را ضبط یدکمه. گرفت جاى معین روبروى جدى و کرد مرتب

 .شود

 ؟درسته... پژمان مسعود فرزند، پژمان معین -

 .بود شده خیره اششدهبسته دستان به و بود پایین سرش معین

 :داد ادامه شیرزاد

 و( Luger po8) لوگر تپانچه مدل کلت حهاسل روى شما انگشت اثر که حالى در قتل صحنه در شما_

 ندام تن دو قتل و شما جرم به مدارک و زوایا تمام... شده پیدا بود یزدی دستمال یک که قتل دیگر آالت

 راچ، جاستاین سوال حاال و... شدید دستگیر سالمتى مرتضى و پژمان مسعود قتل جرم به شما... زنهمى

 ؟کشتى رو مسعود

 :زد لب خشدار شیرزاد درشت چشمان در خیره و آورد باال را سرش آرام معین

 .نکشتم من_
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 به دروغ قدرآن تا رفتمى اشپررویی همه این براى اىجانانه ىغرهچشم یک شیرزاد بود امکانش اگر

 .نبدند بارش

 تشخصی یک و دیدمى جدید اسم یک، پرید باال ابرویش یک غوغا نام دیدن با و کشید پرونده در سرکى

 .جدید

 فریدون غوغا اسم به فردى رو قاتل شما پرونده داخل که درحالى، شماست علیه شواهد ىهمه اما -

، شما پزشکى پرونده و دوره به توجه با و نداره خارجى وجود اصال شخصی همچین که... کردید معرفى

 ؟درسته، کنیدمى مصرف قرص...شماست ذهن خیاالت مختص فقط فرد این بردننام

 :فشرد هم روى محکم را هایشلب عینم

 .دونیدمی رو چى همه که شما -

 .همیش پرونده این رسیدن نتیجه به موجب شما اعتراف، برسیم قضیه حکم به تا هستن ما شواهد اینا -

 .تاریک؟... نه بود تاریک. دوخت شیرزاد سر پشت را نگاهش معین

 ـمش زور به اشکودکى اوج در خنده با و کشیدمى سر ته تا را مشروبش شیشه که درحالى، دید را مسعود

 بزرگ. شد سالهده کودک. گرفتمى کتک باد به را او داشت بدن در جان تا و دادمى خوردش به ـروب

 ىهمه با او. بدن ىهرروزه هاىکبودى و کوفتگى با، پدر شست طعم با شد بزرگ. مادر بدون اما؛ شد

 .نیافت دادمى نسبت او به مسعود که را حرامزاده لقب معنى هرگز و شد بزرگ هااین

 به رنگشقرمز بلند شال آن با اخمو و آراسته زنى که زمانى؛ گرفتمى جان داشت رویش پیشِ صحنه

 آن سر از را شال او جلوى دقیقاً پدرش اما؛ بود پدر اسمش. کشتش ولى؛ آمد سرد یخانه آن در دنبالش
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 و دست و شد کبود زن که قدرآن، کرد حلقه گردنش دور را آن داشت توان هک جاآن تا و کشید اخمو زن

 :پیچید سرش در بارهیک به غوغا صداى. شد خفه، مرد زن که قدرآن... شد کم زدنش پا

 .اممعصومه، نیستم غوغا من -

 .شدندمى اکو مغزش در صداها و تصاویر و بود رفته باال قلبش ضربان

 .امومهمعص، نیستم غوغا من -

 !بود کرده چه او؟... بود غوغا همان معصومه یعنى... معصومه... معصومه

 .اممعصومه، نیستم غوغا من -

 آن از بیش. ماسید دهانش در حرف معین ىشدهمتورم رگ و نشسته خون به چهره دیدن با شیرزاد

 رخس ىچهره همان با معین باریک به که بود کرده متعجب را او که بود معین دستان و تن چشمگیر لرزش

 :کرد خالى اتاق در جان بن از را فریادش و شد بلند جایش از پرلرزشش بدن و

 معین رو حرومزاده اون، کشتم رو مسعود من... کشتمـش خودم دستاى همین با خودم... کشتمش من -

 .کنید تمومش... قاتلم من لعنتیا... کشت

 از درمانى و درست اعتراف کهاین از خوشحال را پرونده زجویىبا ىادامه شدنکنسل و سربازان هجوم با

 فرزادى آمدن منتظر خوشحالى با و نشست صندلى روى. شد خارج و گذاشت بغل زیر است گرفته مجرم

 .باشد خوشحال هم باید، است گرفته تاکنون که بود اعترافى ترینآسان این. شد

 .اومد کالبدشکافى ینتیجه سروان جناب -
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 :گفت ریختمى چاى خودش براى که حالى در

 .بگو؟ هوم -

 پرونده داخل اونم داریم جدید چیز یک اما؛ شده بررسى قتل صحنه سر که بود چیزى همون نتایج_

 .پژمان مسعود

 ؟چیه خب -

 .باشه خورده سم مرگش از قبل پژمان مسعود که داده نشون نتایج... سم -

 :گفت مشکوک و گذاشت میز روى را چایش

 .نداره امکان؟ خودکشى و مسعود، هه -

 :داد ادامه لب زیر ترمتفکر و شد خیره میز روى خودکار به

 . داره قاتل دو قتل این مطمئنم -

*** 

 اشک جاویدش قبر کنار که است اول بار این اما؛ گذاشته قدم دلگیر محیط این در است دوم بار براى

 سالهشت تنها اشرفته دست از پسرک این. سوزدار و داپرص؛ است دارجان و بلند هقشهق. ریزدمى

 .داشت سالهجده، شکست فرو غم این زیر به کمر که زمان آن. داشت

 زندگى هاىسختى راهى را او جوانتقام یک از فراتر، کرد گرگ. کرد بزرگ را او پراقتدار عجب زمانه رسم

 .است بشر براى هانهفته از پر رسم این. کرد
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 درون اشک و کرد گذر فیلم یک همانند جلویش سفیدش پوست و باز چشمان، جاوید تلق ىصحنه

، ردکمى زبانى شیرین برایش جاوید و داشت جاوید با که روزهایى. ساخت بیشتر و بیشتر را چشمانش

 دهمر مسعود...! حال اما. سوزاندمى پیش از تربیش را او مردش به هایشقرار و قول، جاوید به هایشحرف

 زاره و تیر یک. بود شده کشته، گذشته تلخ معین دست به شاخبى شاخِ دو کرده در اسم مردک آن؛ بود

 را این اما؛ نباشد خوشحال هاقبل مثل دگر شاید، نیست کنارش در مردش، جاویدش دگر شاید. نشان

 را این حداقلش. دآم نخواهد وجودبه دگر غوغاى و داد جان نخواهد دیگر جاویدِ یک حداقل دانستمى

 .نیست دگر مسعودى، دانستمى

 :کرد ناله گریه با و گذاشت جاوید سرد قبر روى را سرش

 که کسهمه ببخش، گرفتم ازت رو خوشبختى که ببخش... خوشگلم برادر ببخشم، کسمبى مرد ببخشم -

 بدترین رفتنت و بودى دنیا ىهدیه بهترین تو... شدم غوغا، شدم بد اگر ببخش... امزنده من و مردى تو

 .شببخ برادرم... گرفتم تصمیم دوتامون براى فکربى و کردم بچگى که ببخش جاوید... عمر یشکنجه

 نشست با. بود شده آلودگل و خاکى هایشلباس تمام. بود برداشته خش هایشهقهق زور از صدایش

 بلند قبر روى از را او زور به فانطو. فشرد هم روى بیشتر را چشمانش، هایششانه روى به طوفان دست

 :گفت آرام و کرد

 ...غوغا -

 .معصومه، نه -

 :کشید میان به را حرف زودتر معصومه که دهد ادامه خواست و کشید عمیق نفسى طوفان
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 ؟ایمان -

 .شده آواره دبى تو االن فقط، ستزنده -

 .پرسید و کرد تر را لبانش طوفان

 ؟گذشتى الماسا از چرا -

 :داد پاسخ جاوید سرد سنگ به رو لبخندى با و کشید قبر روى به دستى معصومه

 زندگیم وارد سفید سنگتکه چند اون وقتى از... اندشده نجس اونا، نبود الماسا من هدف هم اولش از -

 شده که مرمریه و سفید سنگ این اصلى الماس؟ چیه دونىمی اما... االن تا کشیدم بدبختى فقط شد

 .جاویدم ىلونه سقف

 طوفان سمت به و کشید بیرون زیرش لباس درون از را رنگسیاه فلش و کرد پاک را هایشاشک معصومه

 :داد

 تو بحث اما؛ کنهنمى ولم نکردم عمل عهدم به کهاین وجدان عذاب عمرم آخر تا دونممی... توئه مالِ این -

 .من وجدان تا ترىمهم تو، بود

 :گرفت او از را فلش طوفان

، دش تموم... معصومه... چیه زندگیت تو من ارزش ببینم تا بودم منتظر اما؛ توئه پیشه این دونستممی -

 و تنیس مسعود از کمتر گناهام دونممى. موندیم تکلیفبال که توئیم و من تنها االن... شد تموم چى همه

 من... همینه حقیقت اما؛ خوامتمى بگم بهت اگر خودخواهیه دونممی... وجدانمبى تا هزار از خورتر حروم

 .خوامتمى که خدا این به رو تو ولى؛ باشم قصه یبده آدم قدرهرچه
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 با را لبانش. شد خیره طوفان هاىمشت درون قرمز مخملى کوچک جعبه به و کرد پاک را هایشاشک

 :گفت شدمى خیره جاوید قبر سنگ به که گونههمان و کرد ترزبان

.... نشو انصافبى، نگو طوراین... شد پیدات زندگیم موقیعت بدترین تو که بودى زندگیم آدم بهترین تو -

 ناحق به، صافه دلت اما؛ باشى کرده که کارى هر، باشى که هرچى تو... نیست تو از کمتر من ـناه گـ

 مکنار النا رو زندگیم خوب آدمِ بدترین که خودم به کنم افتخار باید شاید... نزدى ناحق به و نکشتى

 .دارم

 جلوى ار نگین تک انگشتر و کرد باز را جعبه و کرد شل را مشتش. نشست طوفان لبان روى کمکم لبخند

 :گرفت غوغا

 .کنم جبران که میدم قول. میشه خوب تو خاطربه، شده حتى آدم این -

 با. بست شیرینش و تلخ خاطرات روى به محکم را در و گذاشت جاى ذهنش پشت را اتفاقات تمام

 باراین اما؛ بود مردد دلش ته هرچند. کرد نزدیک طوفان سمت به را چپش دست لرزان دستانى

 .بود حاکم داشتندوست

؛ ادافت راه به دوباره اشگریه، طوفان ىـوسه بـ گرمى آن بند پشت و دستش درون انگشتر سردى حس با

 .صدابى بار این اما

 .بشم خوشبخت تو بدون خواممى اگر جاویدم ببخشید -

 

 ۰٩٣١/٣/۲١ تاریخ به جمعه روز ۰١:۰١ ساعت
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 «نجس تحفه رمان پایان»

 

 :همراه خوانندهاى با نویسنده پایانى سخن

 هاىتشویق و نظرات. بود بنده و رمان به نسبت شما لطف از شکبى، عزیزان شما همراهى

 .یردگمى و گرفتمى سرچشمه شما خوبى از تعلل بدون تانکنندهدلگرم

 هرچند؛ رساندم اتمام به هایشکاستى و کم، هاناپختگى با خدا همت با رو بلندم رمان اولین باالخره

 .درد از پر چند هر و تلخ هرچند، سخت

 سنج تحفه داستان. است خودم به لطفىبى نگفتنش که مانده دلم یکوچهپس و گوشه در هایىحرف اما

 ضمه غیرقابل ساغر واقعى سرگذشت برایتان دانممی. بود بنده هنذ تخیالت از نیمى و واقعیت از نیمى

 که بود آن بر سعى اما؛ بود باور غیرقابل شاید برایتان داستان جنایى قسمت دانممى هم را این و بود

 از و نیدببی را سعى این امیدوارم و باشد بنا واقعیت پایه بر امنویسندگى استدالل و باشم نویسواقعیت

 نگاهتان ساغری به اگر یا بگیرید را دستش افتاد گذرتان اىمعصومه به روزى اگر، امیدوارم ترممه همه

 داوندخ گاه و نیست بد زندگیشان ته بد هاىآدم همیشه بفهمید روزى امیدوارم. نگیرید را نگاهتان، افتاد

 .طوفان مثل دقیقا، اندازدمى هم نگاهى کرده ـناه گـ هاىبنده این به

 کتاب ما. نیست عالى همیشه چیزهیچ بدانید، نبود کامتان به اتفاقى اگر، نبود میلتان باب شخصیتى اگر

 .بگذرانیم را وقتمان کهآن نه شود اضافه اطالعاتمان به چیزى و بشویم روبرو هاحقایق با تا خوانیممى

 .نیست کنزدی روز آن اما؛ دهم ادامه را معصومه و طوفان دوباره بخواهم روزى شاید
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 هصبرانبى که بزرگى مادر به باشد پیشکشى نجس تحفه رمان. وجودتان و صبورى از کرانبى سپاس

 .باشد امزندگى بانسایه اشسایه همیشه که شاءاهللان و است پایانش منتظر

 امن بخواهم اگر که کرد نوشتن و دوستى به مندعالقه مرا پیش از بیش وجودشان که دوستانى از ممنون

 رادمنش بهناز خانم سرکار، یکم ستوان از ویژه تشکر یک و شد خواهد جداگانه رمان یک شک بى، ببرم

 .کردند صبورى من پاى به بدجور که جنایى دایره از

 .بود خواهد ترقوى بعدى آثار که شاءاهللان

 .قاسمى پریا دوستدارتان

 حق یا

 *۰١:۲١ درددل پایان*

 

 به سایت نگاه دانلود مراجعه کنید : ،با فرمت های دلخواه و برای دانلود رمان های بیشتر

WWW.NEGAHD L . COM 
 

برای اشتراک گذاری و انتشار رمان یا آثار ادبی خود، و مطالعه رمان های در حال تایپ، به انجمن نگاه دانلود مراجعه 

 کنید :

WWW.FORUM.NEGAHDL . COM 

http://www.negahdl.com/
http://www.forum.negahdl.com/
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تلگرام نگاه کانال ، رمان های جدید سایت، و اطالع رسانی های سایت و انجمن در تایپ معرفی رمان های در حال

 دانلود به نشانی :

T .ME /NEGAHD L 

 

 

 

https://t.me/negahdl

