
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رمان  دسته بندی:
 طانیشی هایگلوله: نام رمان

کاربر انجمن نگاه  آصالنیان صحرانویسنده: 
 دانلود

-جنایی معمایی، اجتماعی، شقانه،عا: ژانر
 مافیایی

 حسابی شکوفهناظر: 
 هیدیکا: ویراستاران

دل خورده از زندگی با اعتقاداتی خونین به دنبال انتقام از ُنه ابلیس سیاهساله، زخمکیان، مردی سی
نظم هستند که در اعماق وجودش ریشه ای از اعداد بیها مجموعهز نظر او انسانخواهد رفت. ا

م بر رحرقصانند؛ اما باز آن شرور بیی افکارش میگوشهاند و سودای گـ ـناه را در گوشهدوانده
گونه که گویند، گنـاه پس از گنـاه و مرگ پس از مرگ کند، آنتازد، گنـاه میتن سیاه شب می

 ه دارد.به همرا
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 تاریک یقصه این اصلی شخصیت کیان، ینوشتهدل
 به را سرم. تاریکم افکار در شوم مچاله کهآن برای دنیاست جای بهترین سرد، یپنجره آن کنار شب،

 غرق تم،داش دوستشان که آنانی به کنم فکر. هادوردست به بزنم زل و بچسبانم اشبسته قندیل تن
 .آزاردهنده خاطراتی در شوم

 نیاد که بخواهد دلم. کجاست مقصدم برود یادم خیال، یک پررنگ حضور از شود خیس چشمانم گاهی
 .تنها و دنج شود، کوچک چنداینچی پنجره همین یاندازه به
 خمز تنش بر چنین انگشت با من و بگیرد بخار شیشه ام،عاشقانه هایحماقت یادآوری از بکشم آه

 بزنم،
 «گلوله نُه»

 هک زمان آن و کنم گریه خود در شب هایساعت آخرین تا و ببندم را چشمانم تصورش، از بگیرد دلم
 ـذت*لـ و گرفت واهمخ نشانه را تاریک قلبی زند،می سرش بر شلیک ـوس*هـ درونم سیاه ابلیس
 ـناه*گـ و نم بین ناگسستنی پیوند این کدامشان. کرد خواهم هدیه عصیانگرم روح به را انتقام شیرین

 کرد؟ خواهند سوا هم از را
 .تفنگ یک و مرگ نُه قلب، نُه گلوله، نُه آخر در و

 .است من دست به چیزهمه امشب،
*** 
 مرگ بیداریِ: اول فصل
 کیان
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 آصالنیان صحرا

 تهدای بالکن سمتبه رو مشدهخشک تن که حینی در. شدم بلند تخت روی از و ردمک خم رو گردنم
 اب شدم، خیره بهش و کشیدم عمیقی نفس. کردم فرو گرمم شلوار جیب در رو چپم دست کردم،می

 .بود دیدنی هم فاصله این وجود با حتی موضوع این و کردمی بحث هامحافظ از چندتا
 از یکی کت یقه زدم، بلندی سوت اخم با. نشد نگاهم سنگینی یجهمتو که بود درگیر حدی به

 هیچ بدون لحظه چند برای برگشت، بالکن سمتبه. کرد رها بود مشتش در که رو هامحافظ
 و برگشت هامحافظ سمتبه داد، تکون برام دستی و اومد خودش به. کرد نگاهم خیره العملیعکس

 وهاشم توی رو دستش کالفه. کرد مرخصشون باشه داشته تریممالی برخورد کردمی سعی کهدرحالی
 .برداشت قدم ویال سمتبه و کرد کوتاهی مکث برد، فرو

 گزن گوشم توی پردردش هایجیغ موج. کشیدم عمیقی نفس و بستم رو هامچشم لحظه چند برای
 روزهای یادآور ،سوزونهمی خشمش آتیش در رو ذهنم و فکر هاستسال که تاریک یچرخه یه زد،می

 .گذشته سیاهِ
 نم و کنهمی خاکستر رو شیطانی لرزون تن هربار دادم، پروبال بهش دلم توی روز هر که ایکینه
 .نمیشم خسته ـناه*گـ این از وقتهیچ

 ایشیشه در از و دادم بیرون کوتاه رو نفسم گرفتم، نامعلوم اینقطه از رو نگاهم هاشقدم صدای با
. انداختم بهش دقیقی نگاه. ایستادم حرکت از روشروبه قدمی چند فاصله با. برگشتم اقات به بالکن
 اخمی که بودن تضاد در حدی به صورتش پریدگیرنگ و نگاهش توی ترس لبش، روی لبخند

 قضن کنه تظاهر وجودش به خواستمی که رو آرامشی ها،این تمام. بگیره جای ابروهام بین ناخواسته
 باز تداش ازم که شناختی وجود با. داشتم نفرت دلیلبی هایکاریمحافظه از نهایتبی نم و کردنمی
 :زدم لب ایجدی لحن با و کردم مایل چپ سمتبه رو سرم. دادمی ترجیح رو سکوت هم
 .شنوممی -

 :بده جواب صداش لرزیدن بدون کرد سعی و زد ایمسخره لبخند
 باشه؟ افتاده اتفاقی میشی بیدار خواب از که صبح ره قراره مگه شنوی؟می رو چی چی؟ -

 .«من» جز شخصی، هر درمقابل کنه پنهان رو اضطرابش و ترس تونستمی خوب خیلی
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 آوردم االب رو دستم کردم، مکث صورتش قدمی یه توی برداشتم، سمتشبه بلند قدم دو زدم، پوزخندی
 .کشیدمش خودم سمتبه الیمیم فشار با کردم، مرتب رو شمردونه پیراهن ییقه و
 به رو اجازه این. پسر کن بیرون سرت از کنی حلش تونیمی خودت که رو مسخره فکر این -

 .باشی تو آدم اون اگه حتی نمیدم، کسهیچ
 سمتهب و کشیدم کوتاهی نفس. کشید شخسته صورت به دستی کالفه و انداخت پایین رو سرش
 .ایستادم باغ به رو و گذشتم ایشیشه در زا آروم هایقدم با برگشتم، بالکن
 به نگاهی و گرفتم بالکن حفاظ به رو دستم. شنیدم اومدمی بالکن سمتبه که رو هاشقدم صدای
 این من. بودن گذاشته جا به ویال از رو ترسناکی تصویر. انداختم کشیدهفلکسربه و بلند هایدرخت
 نه،ک ریشه اطرافم هایآدم دل توی خوادمی دلم که یزیهچ همون دقیقاً ترس. داشتم دوست رو تصویر

 با مدار ساله پنج من که طورهمون ببینن، چشم به رو واقعی جهنم میشن نزدیک بهم وقتی خواممی
 .کنممی حسش وجود تموم

 .دوختم اشآشفته صورت به و گرفتم باغ از رو نگاهم دستم کنار دستی قرارگرفتن با
 .احسان ندارم بازجویی یحوصله زیاد که دونیمی! بزن حرف -
 :ادمد ادامه حوصلهبی. گرفتم ازش رو نگاهم و کشیدم آهی رفتارش توی تعلل و کالفگی دیدن با
 .کرده پریشونت حد این تا چی بدونم باید -

 داره امکان چطور. کرد جلب خودش به رو نظرم اینقره کمریِ. دوختم باغ شرقیِ قسمت به رو نگاهم
 !نذاشته؟ ویال توی رو پاش هنوز وقتی باشه باغ توی ینشماش

 اشینم به نگاهم دیدن با حرکاتش و چهره توی استرس دوختم، احسان یترسیده یقیافه به رو نگاهم
 طمربو میالد به ماجرا این سمت یه اینکه کرد،می حل برام رو هامجهول از قسمتی این. شد بیشتر
 .میشه
 ومح امچهره از ثانیه از کسری در اخم بردیا آوردنیادبه با اما شدم؛ خیره بهش اخم با لحظه چند برای
 حرف هب لرزونی و خشن صدای با گرفتم، مشتم توی رو شیقه و برگشتم سمتشبه شدهشوکه. شد

 :اومدم
 کجاست؟ بردیا... بردیا! احسان -
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 :داد جواب هبریدبریده گذاشت، دستم مچ روی رو دستش و شد خیره بهم ترسیده
 ...دوتا اون... میالد و بردیا... کیان... کی -

 :غریدم صورتش توی و فشردم مشتم توی رو شیقه
 کجاست؟ پسرم بگو کن باز رو لعنتیت دهن اون -

 :زدم فریاد تربلند و دادم بهش تکونی
 به درزدن نبدو ارب سی ساعت این تا بود ویال توی اگه بردیا. باغه توی ماشینش اما برنگشته؛ میالد -

 رخب من که کردین غلطی چه باز. کردمی خراب سرمون روی رو ویال بیدارکردنم برای و میومد اتاقم
 ندارم؟

 از بردیا به نسبت من حساسیت. برداشت عقب سمتبه قدمی و داد قورت ترس با رو دهنش آب
 .زدنمی حرفی که بودش ترسونده حد این تا چی فهمیدممی االن و نبود پنهون کسهیچ

 :دادم ادامه و کردم مایل چپ سمتبه رو سرم برداشتم، سمتشبه قدمی عصبی
 حد چه ات بکنی رو تصورش تونینمی باشه، وسط بچه اون پای وقتی! پسر نکن امتحان رو من صبر -

 .میشم رحمبی
 :داد جواب لرزونی صدای با زد،می گچ سفیدی به ترس از صورتش

 د،کر تزریق بخشآرام بهت ماهان سردردت خاطربه که دیشب... خوبه بردیا... کیان شبا آروم... آروم -
 با ردیاب یرابـطه دونیمی هم خودت. بکنم کارچی باید دونستمنمی من. گرفتمی بهونه خیلی بردیا
 ...دید گریون رو بردیا وقتی اما بزنه؛ طناز به سر یه بود قرار میالد. ترهصمیمی خیلی میالد

 :زدم فریاد و دادم هُلش عقب به عصبی سکوتش دیدن با
 بعدش؟ چی؟ بعدش -

 :داد ادامه محزون و دوخت زمین به رو نگاهش
 ...اما گرده؛برمی بشی بیدار اینکه از قبل گفت برد، خودش با رو بردیا میالد -

 .کشید صورتش به رو دستش کالفه و کرد مکثی
 !وداغوندرب هم اون... هم اون بود؛ ماشینش فقط رسیدم وقتی -
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 من یایبرد اینکه فکر اما باشم؛ آروم کردم سعی. ایستادم بهش پشت و کندم رو لبم پوست حرص با
 صورتش .بکوبم فکش به رو مشدهگره مشت و برگردم سمتشبه خشم با شد باعث منه، کنار جز جایی

 مداومی باال نفسم زوربه کهدرحالی رصح با. خورد تِلوتِلو عقب سمتبه قدم چند و شد مچاله درد از
 :زدم فریاد

 ماش بعد کنن، خم رو من کمر تا کردن کمین کفتار صدتا بیرون اون چطوری؟ باشم؟ آروم چطوری -
 ادین،د خودتون به رو اجازه این چطور الشخور؟ مشت یه بین بردین برداشتین رو زندگیم دلیل احمقا
 بگیرین؟ تصمیم نم پسر درمورد که باشین کی شماها

 .سوختمی شدتبه گلوم که جوری زدم، فریاد قبل از ترعصبی سکوتش دیدن با
 .بده رو من جواب گرفتی؟ خونخفه چرا -

 ودم؛ب کرده رویزیاده. کشیدم عمیقی نفس و بستم رو هامچشم کالفه. شد خیره بهم شرمنده و دلخور
 همهینا از بعد باشه، دلخور داشت حق. نداشتم رفتارم روی کنترلی هیچ شدمی بردیا از حرف وقتی اما

 .نبود مُزدش این رفاقت و وفاداری سال
 :کرد زمزمه ایگرفته صدای با و کرد نگاهم محزون

 !کیان شدی انصافبی -
 یآدم با هم اون درسته؟ رفتار این. شدم خیره لبش یگوشه به حرف ایکلمه بدون لحظه چند برای

 گذاشته؟ من پای رو زندگیش یهمه که
 :کردم زمزمه آرومی صدای با
 !پسر کردی اشتباه -

 :دادم ادامه کالفه
 .دریاست یادگار تنها بردیا -
 .برداشت عقب سمتبه قدمی فریادم صدای با
 .نیست اون برای امنی جای هیچ ویال این از بیرون -

 افتاد دریا برای که اتفاقی کنم تصور تونستمنمی. ریختم پایین رو میز روی هایوسیله تموم عصبی
 رد غرق قدراون. من هایطلبیقدرت قربانی شد، من هایحماقت قربانی مادرش. بیُفته هم بردیا برای
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 نای بودم کرده فراموش بودم، خواب احمق منِ و کشیدن رو زدنمزمین ینقشه ندیدم که بودم خوشی
 قح این من. داد جونش با رو من هایپرتیاسحو تقاص دختر اون. نیست بافیرؤیا برای جایی جنگ

 .ندارم رو حق این بندازم، خطر توی رو یادگارش تنها ندارم رو
 :فتگ کنه، آرومم کردمی سعی که غمگینش و گرفته صدای با بعد و کردم حس مشونه روی دستی

 ممطمئن عزیزه، خیلی ما یبرا بردیا دونیمی خوب هم خودت... اما بوده؛ ما از اشتباه بار این دونممی -
 .کنهمی محافظت ازش جونش پای تا میالد
 روی کردم سعی و گرفتم میز به رو دستم دادم، دست از رو تعادلم و شد تار دیدم لحظه چند برای
 رگه،م مثل برام حس اون کردنتجربه دوباره. نبود آسون برام یهویی اتفاقِ این هضم. بایستم پاهام
 .کشهمی نفس فقط که متحرک یمرده یه یستم،ن هیچی بردیا بدون

 بینی؟می گیرن،می ازم دارن مونده باقی نحسم وجود توی که هم رو انسانیتی ذره یه این! باالیی هِی»
 .داره حدی صبرم دونیمی. قبل از تروحشی روزبهروز باشم، دیروز از ترکثیف روز هر خوایمی خودت

. یشنم خاکستر نفرتم آتیش توی دو هر گـناه،بی و گناهکار که رسهمی روزی! نکن امتحانم قدراین
 دنیا .بدن نجات گـناه از باتالقی توی شدنغرق از رو من تونننمی هم هاتبنده بهترینِ حتی روز اون
 !«ببین ساختی، ازم شیطانی چه ببین فقط. کنممی رنگ هاعوضی اون خونِ با رو
 .اومدم خودم به صداش با
! اشب خودت. نیست بلد شدنتسلیم شناسممی من که کیانی. باختی رو خودت نشده هیچی زهنو -

 .یقرف میدم قول بهت رو این بیفته، براشون اتفاقی نمیدم اجازه. شده هرطور کنیم،می پیداشون
 .کشیدم درد از آهی بستم، رو هامچشم

 کردی؟ پیدا کجا رو ماشین -
 :داد جواب کوتاهی مکث با
 .قدیمی پل از ترجلو کیلومتر چند -

 .بودم کرده فراموش رو اون حضور انگار کردم، زمزمه سؤالم جواب به توجه بدون
 رایب خیلیا که ایطعمه به کردم تبدیلش براش کردنپدری جایبه که منی. منه تقصیر شهمه -

 !بایدن بده، رو من تاشتباها تقاص نباید اون. کنم پیداش باید احمق منِ. کردن تیز دندون دریدنش
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 رومآ تونستمنمی اما شنیدم؛می سرمپشت رو نگرانش صدای. زدم بیرون اتاق از زدهشتاب هایقدم با
 با هاباننگه از دوتا. زدم بیرون سالن خروجی در از رفتم، پایین یکی دوتا رو هاپله. نکنم کاری و باشم

 متریش چند به. دویدم ماشین سمتبه و زدم کنارشون حرف بدون اومدن، سمتمبه عجله با دیدنم
 .تادایس حرکت از قلبم دیگه بار ماشین یرفته تو یبدنه و شکسته هایشیشه دیدن با رسیدم،

 فیلم ثلم سوزیآتیش هایصحنه برداشتم، قدم سمتشبه لرزون و فرستادم بیرون رو مشدهحبس نفس
 .رفتنمی رژه هامچشم جلوی
 مزندگی تموم رحمیبی با که نحس روز همون گرفتم، آغـوش توی رو تنش بار آخرین برای که روزی

 .کردن سیاه رو
 :زدمی زنگ گوشم توی شکسته مَردی هایالتماس و هافریاد صدای

 ویت بار اولین برای اهورات ببین! کنممی خواهش من، دریای خانومم،. کن باز رو چشمات دریا! دریا -
 حق ری،ب نداری حق. لعنتی شو بلند! شو بلند تونم،نمی تو بدون من. کنهیم التماس داره زندگیش

 چرا؟ کنی،می من با رو کار این چرا بمونی، تهش تا باید گفتم.بذاری تنها رو من نداری
 رو داشبورد روی هایشیشهخُرده و آوردم باال رو دستم. کردم لمس رو سردش تن ایستادم، ماشین کنار
 .داشتم یاد به خوبیبه رو همه سوخته، گوشت بوی لرزونش، و سوخته تن. مگرفت مشتم توی
 از هک قرمزی خون به رو نگاهم فشردم، رو مشتم. دادم تکیه ماشین یبدنه به و نشستم زمین روی
 .بود «مرگ» شدمی اکو سرم توی که ایکلمه تنها دوختم، زدمی بیرون هامانگشت بین

 .«خواب» و «مرگ» بین عجیبیه فرق چه ولی کوتاهه؛ مرگ یه خواب میگن
 پای وقتی ولی نشه؛ بیدار شیرین ایخلسه از تا نزنه پر ایپرنده هیچ خوادمی دلم خوابیده، عزیزم وقتی
. نمک بیدارش و بزنم فریاد دنیا صدای ترینبلند با دارم دوست میشه، باز زندگی میدون به مرگ

 !«نتقامها» مرگ مقابل ینقطه تنها که افسوس
 این دنشمتوقف تنم، شدنسرد نداره؛ معنایی من برای مرگ نه؟ یا مونممی زنده بازی این ته دونمنمی

 .ندارن اهمیتی کدومهیچ ناکام، هایضربان
 خوابی به خاک خروارها زیر اون کهدرحالی بکشن، نفس هاعوضی اون بدم اجازه تونمنمی دونممی

 و هاضجه به تموم لــذت با من و بدن پس تقاص که میدم هااون هب رو حق این. فرورفته ابدی
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 آرامش از زلبری بشم، انتقام از سیر باالخره تا کنممی نگاه قدراون. میدم گوش شونحقیرانه هایالتماس
 وجودنباای. باشه شدنبخشیده دنبال به که موند نخواهد باقی کیانی دیگه روز اون دونممی. پیروزی
 .کنه پشیمون پرگـناه خودکشیِ این از رو من که نداره وجود دنیا این ویت هیچی

 ریشونشپ یقیافه به و گرفتم دستم از رو نگاهم جلوم، سفید اسپرت کفش جفت یه قرارگرفتن با
 دمش بلند زمین روی از بزنه، حرفی اینکه از قبل. بود شده قفل آلودمخون دست روی نگاهش. دوختم

 با کشیدممی بیرون دستم کف از رو هاشیشهخرده خونسرد کهدرحالی. کردم باز رو مشدهگره مشت و
 :پرسیدم سردی صدای

 نکردین؟ پیدا نشونی یا رد هیچ بود؟ ماشین فقط -
 یرو نگاهش. بشم خیره بهش کنجکاوی کمی با و بگیرم دستم از رو نگاهم شد باعث سکوتش

 .بود قفل دستم توی فرورفته هایشیشه
 :زدم صداش اخم با
 !احسان -

 هم روی رو هاشپلک شد، خیره بهم شدهسرخ هایچشم با لحظه چند برای و آورد باال رو سرش
 :داد جواب آروم و فشرد

 .بود ماشین فقط ،ماشین -
 ینشونه سرخش هایچشم. شدم رد کنارش از. زدم محوی لبخند و گذاشتم ششونه روی رو دستم

 ندارم ور این وقت االن اما عصبیه؛ خودش از همه از بیشتر دونستممی. نبود کالفگیش و عصبانیت
 .کنم آرومش که

 .قدیمیمه دوست و پسرم یدوباره دیدن مهمه، برام که چیزی تنها االن
 قدیمی پل سمتبه و زدم بیرون ویال از سرعت با نشستم، رُل پشت و برداشتم قدم ماشینم سمتبه

 .روندم
 !کنممی پیدات ر،پس کنممی پیدات -

 این سیک. شدمی استفاده ازش کم خیلی که قدیمی راه یه پیچیدم، فرعی جاده توی دقیقه سی از بعد
 هی مثل میگن؛ جاده این یدرباره عجیبی هایداستان اطراف روستاهای مردم دید،نمی روشن رو مسیر
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 ذاره؛مین و نذاشته جاده این به پا شخصی هاستسال که ترسونده رو مردم حدی به نفرین این نفرین،
 مینه با برسه که هم زمانش و اومدم دنیا به شدهنفرین دل، سیاه ابلیسی شیطانم، خودِ من... من اما

 م،کشمی قعرش به خودم با رو هاخیلی برم وقتی نه، تنها ولی ذارم؛می جهنم به پا تاریک نفرین
 .هست هم زیادی براشون حتی و الیقشن که جهنمی
. شدم ورد ماشین از قدم چند شدم، پیاده و کشیدم عمیقی نفس. کردم پارک قدیمی پل زیر رو ماشین

 چهی دوختم، سرم باالی سیاه سقف به رو نگاهم. کردمنمی حس رو هامدست که بود سرد قدریبه هوا
 تداش رو متروک قبرستون یه یچهره تاریک، و سرد. شدنمی دیده منطقه این آسمون توی ایستاره

 هاستسال زندگی انگار که تاریک قدراون کرد،می حل وجودش توی رو مرگ زمان گذر با هرروز که
 .کرده کوچ منطقه این از

 که جاستهمون گیره،میبر در رو وجودت کل ترس و پوچی حس یه ذاری،می مکان این به پا وقتی
 که ندهنمو باقی سرتپشت پلی یگهد کنیمی حس ایستاده، حرکت از زندگیت جریان کنیمی حس
 اهر دونیمی. گــناه از باتالقی توی شدنغرق مثل کنی، شروع نو از و برگردی رو رفته راه بتونی
 .میشی ترنزدیک گـناه به هم باز اما نداری؛ نجاتی

 تیح .گرفتم خوی مرگ و ترس با ام،تاریکی یزاده من. نکرد القا بهم رو هاحس این وقتهیچ پل این
 دقیقاً نم. کنن فراموش رو کیان نیست قرار تاریکش ظلمات اون و شب نباشم، سیاهی دنبال به اگه

 .سازنمی رو کیان هااین آور،وهم سرد، تاریک، دارم، تعلق بهش که ایستادم جایی
 وجا هب بهشون نزدیکی برای طمعم و حرص انتقام، خون، مرگ، تاریکی، پل، این کنار در تاریکم وجود

 هایحس این تموم به دارم، احتیاج خشم این به بگیرم، رو جلوش ندارم قصد من و رسهمی خودش
 .دارم احتیاج کشن،می آتیش به رو استخونم مغز تا که دردهایی همه منفور،

 ور خودش من دیدن واسه همیشه بدبختی. زدم پوزخندی انداختم، سرم باالی سیاهیِ به رو آخرم نگاه
 .بکنم ازش گرمی استقبال بود قرار هم من پایین، کردمی پرت البا اون از
 از ترلوج کیلومتر چند. فشردم گاز پدال روی رو پام. نشستم رُل پشت و برداشتم قدم ماشین سمتبه

 رد انداختم، اطراف به نگاهی و شدم پیاده. داشتم نگه رو ماشین هاشیشهخرده برق دیدن با پل،
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 دوش به رو سنگینی هایماشین آمدورفت زیادی مدت انگار بود، مونده خاکی جاده روی هاماشین
 .باشن کشیده
 دشمی باعث ماشین روشن هایچراغ انداختم، نگاهی چپ سمتبه. بود پر شیشهخرده از راست سمت

 .باشم داشته دید اطرافم به نسبت حدی تا
 خونی هایسنگ به زدنپلک بدون. زد کمخش هاریزهسنگ روی خون دیدن با رفتم، جلوتر قدم چند

 روی رو دستم و شدم خم زانوهام روی شدم، ترنزدیک و دادم قورت رو دهنم آب سختیبه شدم، خیره
 .باشه پسرم یا برادر خونِ تونهمی خون این گذاشتم، هاریزهسنگ
 با هم خدا که زمانه اون کنم، پیدا داده خودش به جسارتی چنین اجازه که رو آدمی اون خواممی فقط
 .بده نجاتش من دست از تونهنمی عظمتش اون
 و مبرداشت قدم ماشین سمتبه ایستادم، صاف و گرفتم مشتم توی رو خونی هایریزهسنگ از دوتا

 ه،بگیر رو پسرم نحسیم ذارمنمی. شدم دور لعنتی جاده اون از زیادی سرعت با نشستم، رُل پشت
 .ذارمنمی

*** 
 بار این کردم،می حس خوبیبه درونم رو خشم آتشین هایشعله جوشش که زیاد قدراون بودم، عصبی
 .نه دیگه نه، دیگه

 رو آرومم هایقدم کشیدم، آهی. کردم باز رو هامچشم کردمی اعالم رو در شدنباز که زنی صدای با
. منبود اطرافم متوجه وجههیچبه و بودن اخیر اتفاقات درگیر ذهنم و فکر کردم، هدایت اتاق سمتبه

 حتی یا ا،شُرک با گونهبچه دعوای یه تلخ، عشقی شکست یه کنن،می فکر چی کارمندها نبود مهم برام
 .بزرگ ورشکستگی یه

 پسرم دیدن دوباره فقط من برای بدن، بالپرو ترهجذاب براشون که فکری هر به بودن آزاد هااون
 .داره اهمیّت
 و شیدمک گردنم به دستی شدم، اتاق وارد. کردم باز رو در و گرفتم مشتم توی رو دستگیره مکث بدون
 و دبو شده سخت برام کشیدننفس عجیب روزها این. کردم باز رو پیراهنم هایدکمه از تاسه کالفه
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 جز ردنخو سوگند زمانی که کنن خیس رو هاییچشم هانفس تنگی این باید االن چرا فهمیدمنمی من
 .ندوزن چشم هشتیب به جهنم
 به رو من آخر لعنتی سردرد این کشیدم، عقب سمتبه رو موهام و کردم فرو موهام توی رو دستم
 .کشهمی جنون

 برای هامبهانه تموم که زمانی رسم،می خط آخر به که ایلحظه اون ها،بازیگربهوموش این ته
 جهنم هت به رو هاشبازیکن همه عنتیل میدون این دونممی که وقتی همون کشن،می ته کشیدننفس

 رو نمت توی فرورفته هایگلوله و کنممی جمع شکمم توی رو زانوهام و شینممی گوشه یه کشیده،
 .کنممی شماریسر
 اه،سی دلِ این دونممی اینکه ست؛بچه اون کنممی حس وجودم توی که ترسی تنها شاید لحظه اون

 شقع این از ترسممی. کشهمی پر کشیدنش ـوش*آغـ به دوباره رایب مرگ از پس حتی بارها، و بارها
 این یتو که گناهانیه برای مجازات ترینبزرگ احتماالً باارزش، یادگاری این برای تنگیدل وار،مجنون

 .کیان سیاه زندگی منه، زندگی تلخ حقیقت همون حقیقت، این. شدم مرتکب سیاه هایسال
 .برداشتم ور تلفن گوشی کوتاهی مکث با و برداشتم میز سمتبه قدم دو دم،اوم خودم به تلفن صدای با
 .شنوممی -

 دادنگوش حوصله موقعیت این توی که بود صدایی همون دقیقاً تلفن پشت از منشی لرزون صدای
 .نداشتم رو بهش

 !قربان... قر -
 :کردم قطع رو حرفش عصبی

 نوم؟خا کنهمی گیر استارتت چرا وضعشه؟ چه این -
 :داد ادامه کردممی حس خوبیبه رو صداش توی ترس هنوز کهدرحالی

 !آقا... ی... آقای -
 :زدم فریاد خشمم کنترل بدون بار این

 !هدایت خانوم -
 :داد جواب لکنت بدون
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 .دارن شما با واجبی کار میگن و هستن خط پشت آقایی یه -
 :دادم صدام به ایمسخره لحن و دادم تکیه میز به اخم با
 نداره؟ رسم و اسم میگی که آقایی این -

 خمم روی بدجور که بود شترسیده هاینفس صدای شد،می شنیده که صدایی تنها لحظه چند برای
 .زدمی درجا

 :دادم ادامه ترآروم و کشیدم آهی عصبی
 .کن وصلش -

 داشونپی تا انگار شتم،ندا ازش خبری ماه دو این توی. دیدممی رو احسان باید. کشیدم عمیقی نفس
 .بشه آفتابی جلوم نداشت قصد کردنمی

 هاییهصحن. کردم فراموش رو کشیدننفس لحظه چند برای پیچید گوشم توی که شخصی صدای با
 یخودنمای هامچشم جلوی دونهدونه آور،چندش و طوالنی فیلم یه از جداشده تصاویری مثل گذشته از

 .کردن
 نگت برات دلم کنممی اعتراف. پسر پریشونی حد چه تا بفهمم تونممی هم نفسات صدای از حتی -

 .بود شده
 به که ایسوخته خواب لباس با ساله 84 مردی سوخت،می آتیش هایشعله بین که لعنتی ویالی اون
 :زدمی فریاد رو اسمم نفرتم داغ هایشعله بین و بود چسبیده رنجونش تن
 !کیان! کیان! کیان -
 !کیان -
 :غریدم مکلیدشده هایدندون بین از کوتاهی مکث اب

 !شاهین -
 .بود انگیزنفرت قبل سال سه یاندازه به هم هنوز شقهقهه صدای

 با هک شخصی صدای شنیدن دوباره سخته. پسر میدم حق بهت رو بار این نه؟ شدی شوکه شد؟ چی -
 .زدی زل آتیش هایشعله بین سوختنش به لـذت
 :داد ادامه بیشتری نفرت اب و کرد مکثی
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 .باشه داشته پایانی زودیا این به نیست قرار بازی این دونی،می هم خودت -
 :زدم لب خونسردی صدای با. فشردم و گرفتم مشتم توی رو میز یلبه
 ینب که هم دیگه بار چند هر دونی،می هم خودت اما نداشت؛ جذابیتی برام بازی این تو بدون قطعاً -

 .نمیشم خسته ببینمت هاشعله اون
 از بهتر م،شناختمی رو پیر الشخور این خوب خیلی. نبود سخت برام وجههیچبه عصبیش یقیافه تصور

 .خودش
 .کردم حس خوبیبه رو صداش توی حرص

 .رفیق بعد برای بذاریم رو خونیارجز این بهتره -
 جمله اون هم کنار در که حسین هایکلمه بعد و پیچید گوشم توی بلندش نفس صدای کرد، مکثی
 .کردن اکو بارها و بارها گوشم توی رو سیاه

 بود؟ چی اسمش چطوره، کوچولوت پسر -
 :داد ادامه کوتاهی مکث با
 .شیرینیه یبچه واقعاً کنه، حفظش خدا کوچولو، بردیا! آها -

 :کردم زمزمه خشنی و دورگه صدای با لرزید، خشم از تنم
 !شاهین -

 تماس اتموم از خبر که متعددی بوق صدای بعد و پیچید گوشم توی شمسـتانه یقهقهه صدای
 مکردمی حس درونم که خشمی اما کشیدم؛ عمیقی نفس و کردم مایل چپ سمتبه رو گردنم. دادمی
 صدای کوبیدم، میز به رو مشدهگره مشت. بگیرم آروم ایثانیه برای که دادنمی بهم رو اجازه این

 .پیچید اتاق فضای توی قطورش شیشه شکستن
 با رو شورودهدل کردمنمی تضمین دیدممی االن رو شاهین اگه. بود گرفته رو هامچشم جلوی خون
 .نکنم هامسگ خوراک و نکشم بیرون هامدست
 جلوی از عصبی و تند هایقدم با کردم، باز شتاب با رو اتاق در و زدم چنگ کاناپه روی از رو کتم

 پشت. زدم بیرون ساختمون از کنم توجه متعجبشون هاینگاه به ایذره اینکه بدون و مگذشت منشی
 .شد کنده جا از بدی صدای با ماشین. فشردم گاز پدال روی رو پام و نشستم رل
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 با دمب بهش حرفی اجازه اینکه بدون. گرفتم رو احسان یشماره و برداشتم داشبرد جلوی از رو موبایلم
 :کردم زمزمه خشم

 .عوضیه کفتار اون کار! شاهین -
 :پیچید گوشم توی متعجبش صدای

 چطور. داد جون ذرهذره خودمون هایچشم جلوی مرده، که اون اما! شاهین؟ کیان؟ میگی چی... چی -
 باشه؟ آدم اون کار ممکنه

 :کردم زمزمه عصبی و فشردم گاز پدال روی رو پام
 .کشمشمی -

 :پیچید شمگو توی نگرانش فریادهای صدای
 تی،لعن رو صدام شنویمی. میام دارم کجایی، بگو. کنینمی کاری تنهایی مرد، نشو احمق! کیان -

 !کیان. کنینمی کاری تنهایی میگم
 ممحک هایقدم با و شدم پیاده داشتم، نگه ویال جلوی. کردم قطع رو گوشی فریادهاش به توجهبی
 از که خونی رد به توجهبی زدم، در به رو دستم و شیدمک عمیقی نفس. کردم حرکت سوخته در سمتبه

 لبخند دیگه بار برای آوارنیمه ساختمون و سوخته دیوارهای ها،درخت. شدم داخل موند در روی دستم
 .کاشتن لبم گوشه رو ترسناکی

 ایزنده موجودات تموم با رو مکان این کنممی اعتراف شرمندگی یا ترس بدون کردم، رو کار این من
 وشگ فردیادهاشون و هاضجه به لـذت با. کشیدم آتیش به دونستن،می بهش متعلق رو خودشون که

 باز ،کنممی رو کار همین هم باز برگرده عقب به زمان دیگه بار اگه. نیستم شرمنده کدومهیچ از دادم،
 حسش وجود تموم با گذشته هایسال که میشم لــذت غرق هاشونضجه دیدن از اندازه همون به

 ونا که پایانیَم همون من دزدم،می ازشون رو زندگی برسه که زمانش هاشونم،کابوس شرور من. کردم
 .انتظارشن در هاستسال نفر نُه

 چهره خوب خیلی. دوختم سالن ورودی درهای به و گرفتم باغ آشفته و سوخته محوطه از رو نگاهم
 به دیدم، رو ترس و درموندگی هاشچشم توی وقتی .دارم خاطر به رو شاهین دردناک و زدهوحشت

 .داشت همراه به نشدنیوصف آرامشی برام بودن،گـناه وجود با. رسیدم لـذت اوج
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 نای توی هرگز که موجودی باشه، موجودی چنین یبرازنده واقعاً کردنانتخاب برام که لقبی شاید
 چهی و گیرهمی هاخیلی از رو زندگی حق ومتم رحمیبی با که شروری نشد، خسته ـناه گـ از هاسال

 .همین یعنی کیان نداره؛ مجازات از ترسی
 .هرگز نمیدم، احدی هیچ به رو مقوله این تغییر قدرت

 به الیمیم فشار و گذاشتم در یدستگیره روی رو دستم کوتاهی مکث با رفتم، باال سنگی هایپله از
 ههماین وجود. داشت احتیاج حسابی کاریروغن یه به نگارا شد، باز بدی صدای با در. کردم وارد اون

 .نبود ذهنم از دور خاکستر
 رایب خوبی مانع هم هنوز سوختهنیمه و سوخته هایپرده چرخوندم، سالن تاریک فضای توی رو نگاهم
 راکندهپ رو نور الماس، زیباییِ به زمانی که هاییلوستر. بودن سالن مرده فضای به نور یاجازهبی ورود
 اهیسی و سکوت توی سالن تموم. بودن کشیده دراز سرد زمین روی فرسوده اجسادی مثل کردن،می

 .بود رفته فرو مطلق
 داص سمتبه و گرفتم سالن از رو نگاهم هاییقدم صدای با. خوردمی مشامم به مرگ بوی فقطوفقط

 طرح که گشادی قرمز اهنپیر و تنگ کرمی شلوار مشکی، براق هایکفش دیدن با. برگشم
 حریف بودن زن هم به حال توی هم سن این توی حتی آدم این. کردم اخم داشت مانندیگلیگل

 یشههم دیگران یالشه دریدن برای که پیری کفتار کرد، تصورش نمیشه هم این غیر خب نداشت،
 .قدمهپیش
 حماقت» زنه؟می سرش به گستاخی فکر چطور گسیختهافسار گرگی درمقابل بار این بدونم خواممی

 !«محض
 رو هاممچش سرمپشت شخصی یسایه دیدن با. دوختم زمین به و گرفتم منفورش یقیافه از رو نگاهم
 نگاه آخر یلحظه. فشردم هم روی رو هامپلک پیچید، سرم توی که دردی با. زدم پوزخندی و بستم

 .شوندمن لبم روی خبیثی لبخند و دوختم بهش رو خونسردم
 .شکوهی شاهینِ مرگ بیداریِ حتی کنن،می تغییر چیزها خیلی بشم بیدار وقتی
*** 

 احسان
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 باز .داشتم نگه صورتم کنار رو گوشی و کردم لمس رو ششماره روز هفت این توی بار هزارمین برای
 دسترس در نظر مورد مشترک» رسوند استخونم مغز تا رو درد و پیچید گوشم توی زن صدای

 ...«لطفـ باشدوینم
 :کردم زمزمه کالفه. کوبیدم اتاق دیوار به و آوردم پایین رو گوشی حرص با
 لعنتی؟ کجایی کیان؟ کجایی -

 این دم،ز بردیا از نگهداری توی که گندی از اون. کشیدم صورتم به رو دستم و کشیدم عمیقی نفس
 اشه؟ب مصرفبی و احمق تونهمی حد چه تا آدم یه آخه. پدرش از هم

 ولینا برای ای،مسئله یادآوریِ با. کردممی سرزنش رو خودم و بودم ایستاده اتاق وسط نگران و آشفته
 نیاوردم؟ خاطر به زودتر چرا گرفت، جای لبم روی لبخندی روز چند این توی بار
 کرارت بلندی صدای با اومدممی پایین یکی تادو رو هاپله که طورهمون و زدم بیرون اتاق از عجله با

 :کردم
 .ردیابا ردیابا،! محمد -

 دایص با. گذاشت مشونه روی رو دستش و برداشت قدم سمتمبه رفتارم، توی زدگیشتاب از متعجب
 :زد لب آرومی و گرفته

 .شدن فعالغیر روزه پنج ردیابا! احسان؟ میگی چی -
 :کردم زمزمه زنوننفسنفس شدممی دور ازش قدم چند که طورهمون و زدم کنار رو دستش

 .پسر نمیگم رو اونا -
 ،گذاشتم صندلیش پشت رو یکی اون و میز روی رو هامدست از یکی و ایستادم سپهر سر باالی

 :زدم لب زدممی نفسنفس هیجان شدت از هنوز کهدرحالی
 سال دو تهیاد. گذاشتیم کار بدنش توی کیان چشم از دور که چندتایی اون. نمیگم رو عادی ردیابای -

 توی خفیم ردیابای بشه متوجه اینکه بدون خواستم ازتون شد، زخمی بدجور عملیاتا از یکی توی پیش
 .کنین جاساز بدنش



 

 

08 

 

 شیطانی هایگلوله رمان

W W W . N E G A H D L . C O M 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 آصالنیان صحرا

 تاپشلپ سمتبه و زد نماییدندون لبخند ثانیه از کسری در اما شد؛ خیره بهم گیج لحظه چند برای
 هاشانگشت تند حرکات به هیجان و استرس با رو نگاهم فقط آوردم،نمی در سر چیزی زیاد. برگشت

 .دوختم تاپلپ کیبورد صفحه روی
 .«کنممی پیدات کیان، کنممی پیدات»

 دو تونیب دونممی بعید لجباز، مرتیکه. باشی نکرده عصبی رو عوضی شاهین این زیاد امیدوارم فقط
 .کنی اختالط کنایه و نیش بدون کلوم

 :کردم زمزمه و دادم بیرون رو نفسم کالفه سپهر، درهم یچهره دیدن با
 .میز به کوبممی رو سرم جاهمین که کنننمی کار نگو -
 :داد جواب تفریح با و انداخت باال رو ابروهاش شد، خیره بهم شیطنت با و برگشت سمتمبه
 فهمنمی صداش از سرش، توی زننمی ،خرنمی هندونه دیدی! کنهمی تولید صدایی چه ببینم بزن -

 .چقدره تو کیفیت ببینم خواممی نه؟ یا خوبه
 بین زا. کردم خم تاپلپ مانیتور یصفحه سمتبه رو سرش و گذاشتم سرشپشت رو دستم حرص با

 :غریدم مکلیدشده هایدندون
 میندازی؟ دستم فسقلی توی که رسیدم جایی به. نگو چرت قدراین بده، انجام رو کارت -

 :ادد جواب شد،می حس توش خنده یموندهته هنوز که صدایی با کشید، بیرون دستم زیر از رو سرش
 وندمم توش هنوز من فقط بزرگوار؟ بذاریم شما سربهسر که باشیم کی ما خان،احسان دارید اختیار -

 و لهعض کلی با ستسالهسی مرد یه نیست، که بچه آخه. کردی گم رو کیان گندگیِ به آدم چطور
 !آخ... و فرمخوش و رنگخوش هایلب و جذاب مشکی موهای

 گاهمن اخم با. شد کوبیده میز به محکم سرش کرد، جون نوش من سمت از که محکمی گردنیپس با
 .بندازم دستش که بود من نوبت حاال کرد،

 :زدم لب آروم و کردم نگاهش مرموز
 بچه؟ داری چشم کیانم داش به نکنه! بهبه -
 :دادم ادامه ایگنده لبخند با و مانداخت هیکلش به نگاه یه
 که؟ دونیمی کوچولوئی، خیلی ولی -
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 یلیخ. کردم اشاره داد،می نشون هاییچیز یه که تاپلپ یصفحه به ابرو با که بزنه حرفی خواست
 شد،می روشن نقشه روی که قرمزی ینقطه دیدن محض به. برگشت تاپلپ سمتبه غیظ با و آروم

 .افتاد زمین روی بدی صدای با صندلی که شد بلند صندلی روی از
 چی مبپرس خواستم. برداشتم عقب سمتبه قدم چند که بود کنندهشوکه و یهویی قدراون حرکتش

 .شدم ساکت ،کردمی وارد رو غریبیعجیب کدهای تندتند که دیدنش با اما شده؛
 و کرد ایسرفه که کردم نگاهش کرپو. انداخت باال تندتند رو ابروهاش برگشت، سمتمبه لبخند با

 یه یدازهان به گفت میشه گرفت، سمتمبه رو سیاهی شکلمستطیل دستگاه. کرد جوروجمع رو خودش
 :داد جواب لرزیدمی هیجان شدت از که صدایی با و انداخت متعجبم قیافه به نگاهی. بود همراه تلفن

 !کرده چه سپهرت داش ببین بیا -
 دستم کف رو دستگاه کهدرحالی داد، بیرون رو نفسش کالفه شد، جمع لبخندش مگیج نگاه دیدن با

 :داد توضیح بیشتر گذاشتمی
 داره داخلی ریزیخون احتماالً اما کردم؛می پیدا رو دقیقش جای باید مخصوص کدهای کردنوارد با -
 .بشه ایجاد ردیابی سیستمای توی اختالالت سری یه شده باعث و

 :داد ادامه و کرد کوتاهی مکث
 .کنم پیدا داشتن نگهش اونجا احتماالً که رو ایمحدوده تریننزدیک تونستم هم باز -
 -مجون از دور البته- سوادبی هایآدم مثل و کردم دستم کف دستگاه به ایاشاره سکوتش دیدن با

 :پرسیدم
 میاد؟ کارم چه به این خب -

 .بود جک مثل شخصیتش مقابل در اقعاًو که گرفت خودش به جدی یقیافه بار این
 البته. کنهمی تولید بلندتری صدای بشی، ترنزدیک کیان خود یعنی ردیابا، به هرچی دستگاه این -

 .بشنوی خودت فقط رو صداش که گوشت تو بذار رو میکروفونش
 :داد ادامه لبخند با
 !کن عجله. فرستممی برات رو شمحدوده من کنین، حرکت شما -

 :زدم فریاد دویدم،می سالن در سمتبه تند هایقدم با کهدرحالی و زدم ندیلبخ
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 !موال به فداتم پسر، مرسی -
 رُل پشت و دویدم ماشینم سمتبه وقت اتالف بدون شنیدم، سرمپشت از رو بلندش یخنده صدای
 .زدم بیرون ویال از زیادی سرعت با و کردم اشاره بود زده بیرون سرمپشت که محمد به. نشستم

 :زدمی زنگ گوشم توی سپهر لعنتی یجمله اون
 .«داره داخلی ریزیخون احتماالً. داره داخلی ریزیخون احتماالً. داره داخلی ریزیخون احتماالً»

 .خوامنمی حسابی، مرد ببازم نکرده بازی خوامنمی. کیان نکن من با رو کار این
 ولی قسمت؛ همیگ هاشبدبختی به نیست بلد جنگیدن که آدمی میگن همیشه. بدبختی پشت بدبختی

 بجنگم؟ تونممی هم من کنم ثابت بهت خواممی چطور نکنم، پیدا جنگیدن فرصت وقتی
 توی همیشه که رو دومم گوشی و آوردم پایین رو ماشین سرعت. رسیدم شهر از بیرون یجاده به

 از بیرون کیلومتریِ 023 توی جایی یه بود، فرستاده سپهر که آدرسی. برداشتم بود، ماشین داشبرد
 .فشردم گاز پدال روی رو پام و فرستادم محمد برای رو آدرس. شرق سمت بود، شهر

 داشت عنتیل خبریِبی این. شدمی برابر چند کیان وضعیت به نسبت نگرانیم گذشتمی که هرثانیه
 .کردمی مدیوونه
 آدم اون کیان، اما... اما مراقبشه؛ جونش پای تا میالد دونممی چون راحته؛ بردیا بابت از خیالم

 .ترسونهمی بدجور رو من همین و نداره مرگ از ترسی هیچ خرابکله
 خب اما هست؛ و بوده مخم روی همیشه بگذره خودش جون از راحتیبه تونهمی که موضوع این

 ،باشه جاهمون هم عوضی شاهین اون امیدوارم فقط. مزخرفش هایاخالق و کیانه کرد، کاریش نمیشه
 .کنم قطع رو نفسش ذرهذره خودم خوادمی دلم
 طرافما به نگاهی و کردم پارک ایگوشه. رسیدم نظر مورد محل به گذشت، سالی برام که مدتی از بعد

 دونب که بود زندگی از خالی قدراون. ترسناک سوزان، خشک، بود؛ صحرا کرد،می کار چشم تا. انداختم
 هایحرف آخرین ترمهم همه از میالد، و بردیا شدنناپدید مکان، این. کردم اخم بخوام خودم هاینک

 باید دونستمنمی که بودن کرده گیجم قدراون همهوهمه داد،می شاهین بودنزنده از خبر که کیان
 .کنم کارچی
 ...بود کیان اگه
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... من اما کرد؛می طراحی هم رو بعد قدم صد تردید ایذره بدون بود کیان اگه درسته،. زدم پوزخندی
 .واضحه کامالً مونهمه به نسبت اون برتریِ نیستیم، اون مثل کدومهیچ. نیستم کیان من
 که آدمی زندگیمون، مدیونیم؛ مغرور و لجباز مردک اون به هابچه یهمه سپهر، محمد، میالد، من،
 رفیمضخ خیلی طرز به آدم اون. کیانه خونین، دگیزن این توی بُردها این یهمه مسبب. هستیم االن

 نزدیک اهدافمون به قدم یه بتونیم نداره امکان اون بدون. هست و بوده ما نجات یفرشته همیشه
 .نداره امکان بشیم،

 .پذیرهنمی کیان بدون رو کدوممونهیچ میدون، این جنگ، این
 رو چیزی فقط هااون کنن،می فرق بقیه با کننمی فکر که دیدشونه خطای... اون هایدشمن اما
 .خوادمی کیان که بیننمی

*** 
 کیان

 سرم باالی اسکندر اسم به شاهین هاینوچه از یکی. کردم باز رو هامچشم سرما و خیسی حس با
 در سمتبه رو سرم هاشقدم صدای با. کردمی نگاهم پوزخند با دست به آب سطل و بود ایستاده

 رایب دیدنش با. بود آورعذاب برام همیشه آدم این لعنتی،. انداختم بهش نگاهی و ندمبرگردو زیرزمین
 لرزش متوجه کردم سعی و انداختم پایین رو سرم ثانیه چند از بعد اما کردم؛ نگاهش خیره ایلحظه
 .نشه هامشونه
 :اومد حرف به شوریپر و شاد صدای با و برداشت سمتمبه قدم چند

 .همینه هم درستش حالتت، این از میاد خوشم. کیان آقا پایینه سرت بینممی -
 د،شمی ترنزدیک بهم که قدمی هر با ولی کنم؛ پنهون رو مخنده تا دادممی جون داشتم کرد، مکثی
 یقفسه. افتادم سرفه به صدامبی هایخنده بین. شدمی ترسخت مشدهخفه یخنده کردنپنهون
 فکر دمدر به تونستمنمی که بود شده مضحک قدراین اما کشید؛می تیر ربدجو سرفه هر با مسیـنه

 .کنم
 :پیچید زیرزمین سرد و تاریک فضای توی متعجبش صدای

 !خندیمی داری... داری -
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 هم هامخنده بین گاهبیوگاه هایسرفه حتی. زدم قهقهه بلند صدای با و آوردم باال رو سرم باالخره
 .بکشم خندیدن از دست شدنمی باعث

 با و ردمک تُف بیرون رو دهنم توی خونِ. شد خم راست سمتبه سرم شد، کوبیده فکم به که مشتی با
 :زدم لب ایگرفته صدای با خونسرد و کردم اسکندر به ایاشاره برگشتم، سمتشبه پوزخند

 جلو؟ فرستیمی رو هاتنوچه هم هنوز بابا، کوچولوی شاهین -
 و داختمان پایین رو سرم. کرد صورتم یحواله ایدیگه مشت اسکندر بده، جوابی نشاهی اینکه از قبل
 که قاچاقی باند حتی قدرت، ثروت، بود؛ پدرش از داشت هرچی شاهین. فشردم هم روی رو هامپلک
 .برگشتم سمتشبه و زدم لبخندی. کردمی اداره

 ینا از هم اون الشخور، یه دیدن که نیدومی. کنم سیاحت رو دَدیت دقیق ترعقب برو! اسکندرجون -
 .بزرگیه سعادت فاصله

 هامچشم که زد شکمم به لگدی و فشرد هم روی رو هاشدندون. کرد نگاهم شدهسرخ هایچشم با
 بود هافتاد تنم به درد و سرما از که رو لرزی. کردممی حس خوبیبه رو هامدنده شکستن. رفتن سیاهی

 .بود کیان هایممنوعه از یکی ضعف حس نداشتم، دوست اصالً
 .کردم نگاهش خیالبی و چرخوندم سمتشبه رو سرم شاهین صدای با
 .وقتهیچ لعنتی، نمیشی عوض وقتهیچ -

 :داد ادامه تاریک زمینزیر به ایاشاره با و گرفت باال رو هاشدست
 فراری اهر بار این حتشام،ا کیان برسه دادت به نیست قرار کسهیچ. منی چنگ توی ببین، رو خودت -

 !نبریدمش ته از تا کن کوتاه رو درازت زبون اون پس پسر؛ نداری
 جا ملب یگوشه لبخندی و کردم ایسرفه. گذاشتم هم روی درد از رو هامچشم و دادم تکیه صندلی به

 :دادم جواب همیشه از ترخونسرد. دادم
 کرف. بگیری ازم نتونستی هیچی تو همه؟م برام کردی فکر بکش، خب بکشی؟ رو من خوایمی -

 نیست؟ تو پیش بردیا دونمنمی کردی
 .کرد نگاه بهم دستپاچه و پرید رنگش

 :دادم ادامه و شدم خیره بهش سرد هایچشم با
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 .احمق نکردم محو روزگار یصفحه از رو تو مثل لجن یه چرا که اینه دنیا این توی حسرتم تنها -
 ای صورت توی که بودن استخوونیش هایمشت بعد و شد ورحمله سمتمبه ،رفت در کوره از بار این

. افتادم زیرزمین کف. داد هُلم عقب سمتبه و کرد بلندم صندلی روی از. اومدنمی فرود شکمم
 حس رو هیچی زیاد درد از. کردمی قطع رو نفسم خوردمی مسیـنه یقفسه و پهلو که لگدهاش

 صندلی روی رو من. کرد دور ازم رو شاهین حالم، دیدن با اسکندر. کردممی سرفه مدام و کردمنمی
 .برگردوند چوبی

 :زد فریاد قرمزشده صورت با شاهین
 ذارمنمی حتی شنوی؟می کیان، کنممی دفنت زیرزمین همین توی. میریمی جاهمین آشغال تویِ -

 .ذارمنمی کنن، پیدا رو جسدت
 :کردم زمزمه پوزخند با دادم، تکیه صندلی به رو سرم و بستم رو هامچشم

 .میشه خشک شیرت گوگولی، نخور حرص -
 هم به رو هامپلک. کردم حس پهلوم توی رو شدیدی سوزش بعد و شنیدم رو تندش هایقدم صدای

 .کیم من کردمی یادآوری بهم که بود درد فقطوفقط. کردمنمی حس هیچی فشردم،
 :پیچید گوشم توی شاهین صدای

 .پسر کیه احمق بفهمی تا بده جون جاهمین -
. کردم حس پهلوم روی رو خون گرمیِ. رفت فرو عجیبی سکوت توی زمینزیر لحظه چند از بعد

 :کردم زمزمه رو اسمش لب، زیر. زدم سردی لبخند و کردم باز رو هامچشم
 !دریا -

 .ردمک تکیه صندلی به همیشه از ترخسته. کردم سرفه سرهمپشت بار چند
 زارینلج این باید اول. باشم کنارت نیست وقتش. خانومم نیست وقتش اما... اما دریا؛ بیام خواممی»
 قیمت به شده حتی. کنم تمومش رو بازی این باید. بکشم آتیش به کرد خفه خودش توی رو ما که رو

 یامم زودیبه. من یایدر کن تحمل دیگه کمیه. نه امروز اما منتظرمی؛ دونممی. کنممی تمومش جونم
 .«زود خیلی پیشت،

 :کردم زمزمه آروم و فشردم هم روی درد از رو هامپلک
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 .یکن... کنـ تموم... رو بازی این... باید... کیان... کیا... بخوابی... اید... نبـ... لعنتی... ب... نخوا -
 رو دستم و فشردم شتمم توی بود، شده جدا لباسش از کردنمله موقع که رو شاهین سـینه سنجاق

 دونمیم. افتادم هاطناب جون به کردممی حس تنم سلولبهسلول توی که دردی به توجهبی. پیچوندم
 مرگ از که نمیدم عزرائیل به رو اجازه این امروز اما بشه؛ تموم لعنتی زندگیِ این قراره باالخره روز یه

 .ببره لـذت من
 برام دنیا اون تنهایی. بکشم جهنم قعر به خودم با رو هاالشخور اون یهمه که میرم زمانی من

 ورمنص کردن؛ رزرو جا جهنم توی خودشون واسه قبل از که نفری سه اون وجود با حتی نداره، جذابیتی
 .جهانی کوروش نیازی، علیرضا قائمی،
 .دهش تنگ ربدجو گـناه این برای دلم کنممی اعتراف ولی دیدم؛ چشم به رو سه هر دادنِجون درسته

 .ترهجذاب برام نفر نُه هر از عوضی اون جون گرفتن شاهین، اما
. شدم خم آروم و انداختم اطرافم به نگاهی بازنیمه هایچشم با. شدن باز دستم هایطناب باالخره

 با م،گرفت صندلی به رو دستم و کردم باز هم رو پاهام پیچید، تنم توی که شدیدی درد به توجهبی
 :کردم زمزمه رومیآ صدای

 .ببینی چشم به رو عزرائیل دیگه بار یه وقتشه بابا، کوچولوی شاهین -
 و افتادم زانوم روی در جلوی. کردم هدایت در سمتبه رو لرزونم پاهای و شدم بلند صندلی روی از

 فرو رد قفل توی رو سـینه سنجاق. بردم باال رو دستم و دادم بیرون کوتاه رو نفسم کردم، ایسرفه
 .شد باز پردردم هایسرفه صدای بین در،. کردم
 راهروی لرزون هایقدم با و زدم بیرون زمینزیر از شدم، بلند زمین روی از و زدم کوتاهی لبخند
 سالن خروجی در هاینزدیک. زدمی زنگ گوشم توی هاشفریاد صدای. کردم متر رو رومروبه تاریک

 مسیـنه به رو مشتم کرد،می درد مزخرفی طرز به مسیـنه یفسهق. کردم ایسرفه و شدم خم درد از
 :کردم زمزمه بریدهبریده و کوبیدم

 .تَپی... بـ... باید. وایسی... حرکت... از نیست... ش... وقتـ االن... احمق بتَپی... د... بایـ -
 مینز زیرِ انگار که بود تاریک قدراون برداشتم، قدم راهرو در سمتبه و فشردم مسیـنه به رو مشتم
 .باشن زده تونل
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 دهنم توی رو خون شوریِ دادم، قورت درد با رو دهنم آب. شد باز تعجب کمال در زدم، در به دستی
 زخم روی رو دستم و انداختم پایین رو سرم جلوم یراههسه دیدن با شدم، خارج راهرو از. کردم حس
 پخش راهرو توی که خونی بوی و خفه هوای. زدمی یرونب هامانگشت الیالبه از خون. فشردم پهلوم
 .کردمی ترخراب رو حالم بود شده

 ومکد ته شاهین که اینه مسئله و شدمی ختم دیگه راهروی سه به بودم شده خارج ازش که راهرویی
 عزرائیلشه؟ انتظار در هاراهرو این از یکی

 نفر نجپ هنوز. نیست وقتش االن اما باشم؛ کجا ارهقر بازی این ته دونممی. برداشتم جلو سمتبه قدمی
 به رو دستم تونمنمی امروز. نکردم محو زمین روی از رو هاعوضی اون نحس یسایه هنوز موندن،
 !دیگه روز یه شاید بدم، عزرائیل دست

 رو فرن نُه هر وقتی اما جذابه؛ خیلی برام جهانی کوروش و نیازی علیرضا قائمی، منصور وجود با جهنم،
 لـذتِ زا نداره امکان. بشم تسلیم امروز نیست قرار نه، امروز. میشه ترجذاب باشم، داشته خودم کنار در

 .بگذرم الشخور اون جون گرفتن
 چوبی درهای جلوی از بودن افتاده شماره به که هامنفس به توجهبی. شدم چپ سمت راهروی وارد

 .گذشتم
 هم روی رو هامپلک و زدم کوتاهی لبخند رنگسیاه دری جلوی راسکند دیدن با دقیقه چند از بعد

 با. ردک حمله سمتمبه فریاد با و اومد خودش به سریع اما شد؛ خیره بهم گیج لحظه چند برای. فشردم
 عجبمت صدای با. شدم کوبیده راهرو دیوار به و دادم دست از رو تعادلم کوبید، صورتم به که مشتی
 ندهک دیوار از ثانیه از کسری در و زدم سردی پوزخند. بده رو جوابش تا برگشت عقب سمتبه شاهین

 تونهب اینکه از قبل. کردم حلـقه گـردنش دور رو دستم و رسوندم بهش رو خودم بلند قدم دو با. شدم
 .کشیدم گلوش روی رو سـینه سنجاق بده، نشون خودش از العملیعکس
 قدم شاهین سمتبه خونش در غرق و جونبی جسم به جهتوبی و آوردم پایین رو خونیم دست

 :کردم زمزمه آروم و انداختم شپریده رنگ صورت به نگاهی برداشتم،
 .زدمی حرف... خیلی -
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 خیره سیاهم هایچشم به ترس با. برداشتم سمتشبه ایدیگه قدم و گرفتم دیوار به رو خونیم دست
 .برداشت عقب سمتبه قدمی و خورد اییکه باشه، هدید هامچشم توی رو خودش مرگ انگار. شد

 :کردم زمزمه احساس از خالی و سرد صدایی با برداشتم، ایدیگه قدم و زدم لبخندی
 ترسی؟می چی از دیگه... کردی تجربه رو من... دست به مرگ... قبالً که تو... شاهین ترسیدی -

 مدهاو بند ترس از زبونش انگار شد، خیره بهم لرزونش هایچشم با و گرفت راهرو دیوار به رو دستش
 .بود
 :دادم ادامه و کردم بهش ایاشاره بودم، داشته نگه رو سـینه سنجاق که دستی با
 ...همه... بین... دونیمی -

 :دادم ادامه و کردم ایسرفه
 .زنهمی رو اول حرف... تو یدوباره کشتن... فانتزیام یهمه بین -

 .انداختم بهش نگاهی و مکرد کوتاهی یخنده
 .نلرز قدراین... مرد نیست بد هم زیاد مرگ -

 :پیچید راهرو توی شترسیده صدای داد، تکیه دیوار به و برداشت عقب سمتبه ایدیگه قدم
 !کیان... کیـ -

 :زدم لب و دادم باال رو ابروم تای یه شدم، نزدیک بهش ایدیگه قدم و زدم سردی لبخند
 ...ماا... نیست جذاب خیلی... برسی قتل به... قاتلت... دست به دوم... بار برای اینکه. ..دارم قبول -
 .شدم خیره بهش نفرت در غرق هایچشم با
 .لـذته اوج... باشه که... هم دیگه بار چند هر... تو جون گرفتن...من برای اما -
 راهرو دیوار به رو مشدهتمش دست. داد قورت ترس با رو دهنش آب و انداخت نگاهی سرشپشت به

 :کردم زمزمه و کوبیدم
 .کنیم تموم... رو مرگ بیداریِ این وقتشه... شکوهی شاهین رسیده... سر عزرائیلت -

 رست االن و کشیدمی شونهوشاخ برام پیش یدقیقه چند تا که مردی تن لرزِ دیدن بود جالب برام
 .بود آورده بند رو زبونش
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 و کرد سفت زمین به رو پاهاش کردم حس. افتاد بود من سرپشت که النس خروجی در به نگاهش
 راهروی وسط. کردم جدا راهرو دیوار از رو دستم و زدم پوزخندی. گرفت خودش به دویدن حالت

 خونسرد و آروم انداختم، باال ابرویی. کردم باز هامشونه عرض یاندازه به رو پاهام و ایستادم باریک
 :کردم زمزمه

 .بشی رد... من یجنازه روی از که اینه... هم اون... هست فرارت برای راه یه فقط... رستهد -
 :دادم ادامه خشم با دستم کف سوزش به توجهبی و فشردم مشتم توی رو سـینه سنجاق

 .پیرمرد میدی طولش خیلی... باش زود -
 ترعمیق پوزخندم. بود وسانن در پهلوم روی چاقوی زخم و دستم توی یسـینه سنجاق بین نگاهش

 رو عللت باالخره. نبود انتظارم از دور به زیاد البته. کردمی انتخاب رو هاراه ترینکثیف همیشه مثل. شد
 فکش هب رو مشدهگره مشت برسه، پهلوم به دستش اینکه از قبل. کرد حمله سمتمبه و گذاشت کنار

 با ،زدم ایقهقهه و خوردم خفیفی تکون. شد کوبیده هرورا دیوار به و داد دست از رو تعادلش. کوبیدم
 :زدم لب و کردم خودم به ایاشاره دست

 گمر رو من که کرده... ضعیفت قدراون ترس... اما موتم؛ به رو... ببین رو من... مرد مضحکی خیلی -
 .بینیمی... خودت
 ندهک دیوار از. کرد استفاده پرتیمسحوا از ایلحظه برای. فشردم پهلوم روی رو دستم و کردم ایسرفه

 و تگرف رو کمرم بکشم، عقب رو زخمیم و خسته تن بتونم اینکه از قبل. آورد هجوم سمتمبه و شد
 پیچید،می تنم توی که دردی و کوبیدمی چاقو زخم روی دقیق رو هاشمشت. خوابوندم راهرو کف

 ستهنش. کشید عقب ترسیده و کوبید مفک به رو مشت آخرین. کرد قطع رو نفسم لحظه چند برای
 در سمتبه رو خودش پاوچهاردست روی و برگشت خورم،نمی تکون دید وقتی. رفت عقبعقب

 روی از حرکت یه با و کردم باز رو هامچشم. نشستم جام توی و زدم پوزخندی. کشوند راهرو خروجی
. زد خشکش ترس از سرش باالی دیدنم با و برگشت عقب به هامقدم صدای با. شدم بلند زمین

 :کرد زمزمه متحیّر و انداخت آلودمخون یقیافه به نگاهی
 داره؟ امکان... امکا چطور... چـ... شیطانی یه تو... تو -
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 رزهل به رو وجودش خوب خیلی دونستممی که جوری اما آروم. شدم خم سمتشبه ترسناکی لبخند با
 :کردم زمزمه اندازهمی
 ...تو اما بشی؛ آفتابی من جلوی نباید بفهمی بودم امیدوار... طانمشی من درسته -

 :دادم ادامه و انداختم بهش نگاهی دوباره. دادم سر بلندی یقهقهه و کشیدم عقب رو سرم
 .سکهیچ... نیست من شکست به قادر دنیا این توی کسهیچ... مرگم خود من... مرد احمقی خیلی -

 ملع به پوکشه مغز توی که رو کاری بتونه اینکه از قبل و دیدم پهلوم سمتبه رو دستش حرکت
 .کشیدم دستش مچ روی محکم رو سـینه سنجاق و گرفتم رو دستش مچ برسونه،
 و ردس. شدم خم سمتشبه و زدم ریزی لبخند. بکشه عقب رو خودش کرد سعی و کشید درد از فریادی

 :زدم لب یخی
 میشه؟ چی... االن دونیمی -

 .دوختم ترسش از شدهگشاد هایچشم به رو نگاهم و کردم مکثی
 حس میشه، سنگین سرت میره، سیاهی چشمات کمکم. بیرون زنهمی زخم این از بدنت خون -

 نگه ازب رو لعنتیت چشمای این ایثانیه اینکه برای کَنیمی جون. شده خراب سرت رو دنیا کنیمی
 .داری

 با و داد تکیه دیوار به پشت از. کردم رهاش یهو و آوردم تشدس مچ به فشاری تقالهاش جواب در
 .شدمی بیشتر لحظه هر ریزیشخون. شد خیره دستش مچ عمیق زخم به وحشت

 خودم به درد از کهدرحالی و کردم ایسرفه. دادم تکیه راهرو دیوار به روشروبه. رفتم عقب قدم دو
 :کردم زمزمه پیچیدم،می
 .نترس قدراین مرگه، فقط -

 معنایی هرکسی برای مرگ از ترس مرگه، فقط آره. زدم سردی پوزخند و فشردم هم روی رو هامپلک
 .نیست قدرتم بر دلیل این اما باشم؛ هاخیلی عزرائیل قراره که منی. نداره من برای باشه داشته

 یه از .میشه قلم نرفتنشو پای بُره،می نفسشون. میارن کم بعد به جایی یه از هاآدم. مُردم فقط من
 بعد هب جایی یه از. کنن نقاشی شونچهره روی صبح روز هر رو لبخند تونننمی دیگه بعد به جایی
 .میشه عالم محال ترینمحال هاشونپلک پشت مزاحم هایقطره اون داشتننگه
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 همیش هابغض اون خنجر تهش، ته. تنبهتن جنگ میشه گلوشون توی خفه هایبغض کردنتحمل
 قطره؛قطره ریزه،می بیرون هاشونچشم از هازخم اون خون تهش، ته. نیست براش مرهمی که زخمی

 که تادمایس جاییهمون دقیق االن من. بینینمی ادامه برای دلیلی دیگه که زمانه اون. بارون نمنم مثل
 .بینمنمی زندگی و مرگ برای دلیلی هیچ
 واردی به تکیه. خوردم سر زمین روی دیوار به چسبیده. کردم یاسرفه و دادم قورت درد با رو دهنم آب

 حظهل هر انداختم، نگاهی شاهین جوننیمه جسم به و کردم دراز رو پاهام از یکی حالیبی با. نشستم
 دردم، بدتر همه از و راهرو داخل هوای خفگیِ خون، بوی. دادمی دست از رو هوشیاریش قبل از بیشتر

 :کردم زمزمه آروم و فشردم پهلوم روی رو دستم. کردمی مکالفه بیشتروبیشتر لحظه هر
 نه؟ مگه... داری درد -

 :دادم ادامه حرص با شدم، خیره بهش خشم از سرخ هایچشم با. کردم باز رو هامچشم
 هر ور نای... شکوهی اینایی از بدتر الیق... ترس این... درد این... کمه هنوز... اون یاندازه به نه ولی -

 .دونیممی دومون
 .شد خیره بود اطرافش که زیادی خون به لحظه چند برای. دوخت دستش به و گرفت ازم رو نگاهش

 این. مزد پوزخندی. بست درد با رو هاشچشم و داد تکیه دیوار به کنه سنگینی تنش رو سرش انگار
 !کمه هم خیلی کمه؛ داده انجام یادن این توی که هاییکاریکثیف درمقابل همهوهمه درد، این مرگ،
 .نیست ریخته که هاییخون هزارمیک زنه،می غلت توش داره االن که خونی
 اهیگ دونممی. بود کم چیزی یه انگار... انگار. بستم درد با رو هامچشم و دادم تکیه دیوار به رو سرم
 دونمنمی که دوره ازم زندگی درقاون هاوقت گاهی. گیرهمی نفسم بدجور میشه، خم بد کمرم هاوقت

 مَردِ نای بگم و بزنم قهقهه دل ته از باز خواممی. بشم بلند خواممی. بگذرونم رو هاثانیه باید چطوری
 .باشه زنده تونهمی باز مُرده

 دم؛ب تغییر رو مرگ تونمنمی دونممی. ندارن تغییر امکان دونممی که حقایقی تلخه چه اوقات گاهی
 ...پس

 هاساعت روزها، ها،هفته ها،ماه زندگیم، هایسال هام،شب و روزها برای بزرگ دونمنمی یه دونم،ینم
 .چرخونهمی انگشتش روی رو زندگیم «دونمنمی» این که هاییثانیه و
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 م،تهخس دونممی فقط دارم؟ رو این از بیشتر تحمل تاب کی تا دونمنمی بشه؟ چی قراره دونمنمی من
 :کردم زمزمه درد با و فشردم هم روی رو هامپلک. متهخس خیلی

 .کمیه... خوابممی کمیه فقط -
 .چیدپی گوشم توی صداش بدم دست از رو هوشیاریم کامل اینکه از قبل. شدن گرم هامپلک کمکم
 (جونم کیان! )جونم تیان -»
 پسر؟ فسقل شده چی باز -

 :شنیدم کوتاهی مکث با رو شترسیده صدای
 (نشکستما هیچی من... چیزه. )نَسکَستَما هیشی من... جیزه -
 .کردم نگاهش لبخند با و دادم باال رو ابروم تای یه
 .«بابا پسرگل میگی که طورههمین حتماً -

 .بزنم لبخند شد باعث درد همهاون بین حتی. پیچید گوشم توی شبچگونه یخنده صدای
 (رو؟ من بزنی خواینمی یعنی کیان، بابا)  رو؟ نم بِجنی کاینِمی یعنی تیان، بابا -»

 اب و کشیدم عمیقی نفس. کردم فرو موهاش توی رو سرم و گرفتم بازوهام میون رو کوچولوش تن
 :دادم جواب محبت

 .«خودم حتی کنه، بلند من پسر روی دست نداره حق کسهیچ -
 :کردم زمزمه و زدم لبخندی درد بین

 !بردیا -
 و نگران صدای آخر یلحظه. شدن سنگین هامپلک. کردممی حس خوبیبه رو تنم شدنسرد

 :پیچید گوشم توی شخصی یترسیده
 !کیان! خدا یا -

*** 
 احسان
 صدام ماا بپرسم؛ رو حالش دیگه بار یه تا کردم بستهوباز رو دهنم بار چند. شدم خیره دکتر به متعجب

 خارج محنجره از ایکلمه دادنمی اجازه و بود کرده قفل گلوم روی رو دستش یکی انگار. اومدنمی در
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 نفس و انداختم پایین رو سرم. برداشتم عقب سمتبه قدمی و کردم رها رو دکتر ییقه. بشه
 در سعی که شگرفته و بم صدای بعد و کردم حس مشونه روی دستی. دادم بیرون رو مشدهحبس
 .داشت کردنمآروم

. بذاره تنهات زودیا این به نداره قصد معلومه و قویه خیلی برادرت. جَوون هند دست از رو امیدت -
 .خوش شب. دیممی انجام براش بربیاد دستمون از هرکاری ما باشه، خدا به توکلت

 به ور سرم و نشستم هاصندلی از یکی روی کردم، حرکت سالن هایصندلی سمتبه آروم هایقدم با
 رمس و کشیدم آهی. بستم رو هامچشم و گذاشتم پاهام روی رو مشدهمشت هایدست دادم، تکیه دیوار

 و ونخ در غرق کیانِ تصویر. بار هفت بار، سه بار، دو بار، یه کوبیدم، بیمارستان راهروی دیوار به رو
 شته این اینکه به فکر. کردمی مدیوونه داشت بدنش و صورت روی لعنتی هایزخم و هاکبودی اون
 مرز به داشت بودم، داده لم گرمم و نرم تخت توی احمق من و کشیدمی درد و بود کفتار اون پیش روز

 .کشوندممی جنون
 عبور هامچشم جلوی از کوتاهی فیلم مثل سال دوازده این خاطرات تموم. فشردم پام روی رو مشتم
 سن ونا با که ساله هجده-هفده یپسربچه یه. دیدمش جِی شبانه باشگاه توی بار اولین وقتی. کردن

 خوش روی کدومهیچ به و بود بیزار دخترها یهمه از هم زمان اون. بود جذاب و تیپخوش بدجور کم
 ...دریا بعد هاسال اما داد؛نمی نشون
 همونب خوادمی گفت و اومد میزمون سر ریلکس خیلی ـک*پیـ بیست بعد وقتی یادمه خوب خیلی

 هعرضبی پولدار بچه یه کردممی فکر. خندیدیم بهش میالد و من بش اون. بده شراکت پیشنهاد
 هب رو ما پسربچه، اون و گذشتن روزها اون اما میگه؛ یاوه ـتی*مـسـ شدت از که ایستاده رومونروبه

... کیان.. .کیان بردیا، و میالد کنم؟ کارچی باید حاال و کردیمنمی هم رو تصورش حتی که رسوند جایی
 !نکیا لعنتی

 اوتمناک که شد پیدات اول روز همون از انگار که تویی بدون تو، بدون کنم؟ کارچی باید بگو بهم»
 بدی؟ ردستو و کنی علم قد جلوم دیگه بار یه تا نمیشی بلند چرا بستی؟ رو چشمات چرا حاال کنی،
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 کنارم در هامحظهل تموم توی تو و داشتم نیاز هاسال این تموم طورکههمین مرد، دارم نیاز بهت
 انگار. نزدی درد و خستگی از حرفی وقتهیچ و جنگیدی ما یهمه جایبه اوقات گاهی. جنگیدی

 .میارم کم جلوت هم من. میاره کم جلوت جنگ
 .کنینمی فراموش وقتهیچ تو که رو چیزایی نصف نمیاد یادم من بندممی شرط
 باشه،. ذارمب لعنتی میدون این توی قدم تونممین تو بدون من. منتظرته پسرت! کیان شی بلند باید

 راه این توی و برگرد برگرد، پس! مرد دارم وحشت آدم و عالم از تو بدون. ترسممی که کنممی اعتراف
 !«باش کنارم فقط. باش کنارم
 کندم اردیو از رو مخسته تن اومدم، خودم به شخصی صدای با که بودم غرق مافسارگسیخته افکار توی

 .ایستادم روشروبه. شدم بلند صندلی روی از و
 هب العملیعکس هیچ بدون انداخت، مآشفته سرووضع به نگاهی شد، خیره بهم یخی هایچشم با

 :زد لب جدی و سرد لحن با سرووضعم
 !صدیقی؟ احسان -

 توی سرما، از حجم این. شدم خیره بهش متعجب لحظه چند برای که بود سرد و آروم قدریبه صداش
. دادم قورت رو دهنم آب و انداختم پایین رو سرم شرمنده صداش با. کنم باور تونستمنمی زن؟ یه وجود
 .کنممی نگاهش خیرهخیره ستدقیقه چند نبودم متوجه اصالً

 صدیقی؟ جناب -
 :دادم جواب داریخش و گرفته صدای با آروم و آوردم باال رو سرم

 .خانوم بفرمایید -
 دخونسر و برگشت سمتمبه. انداخت ویژه هایمراقبت بخش ایشیشه درهای و سالن ته به نگاهی

 :داد ادامه
 .گیرممی رو وقتتون کمیه -

 شهجمل. برداشت قدم سالن خروجی سمتبه و برگشت باشه، من سمت از جوابی منتظر اینکه بدون
 رو یجمگ نگاه. زیردستشه از اطاعت منتظر و میده دستور که رئیسی مثل. نداشت پرسشی حالت ایذره

 .میفته راه مادرش دنبال که اردکیجوجه مثل درست. افتادم راه دنبالش و دوختم بهش پشت از
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 چی؟ بیفته کیان برای اتفاقی و برم االن اگه کردم، مکثی در جلوی
 :اومد حرف به برگرده سمتمبه اینکه بدون کشیدم، عمیقی نفس استرس با
 .باشی کیان نگران نیست نیازی -

 تونمب اینکه از قبل اما گرفتمش؛ و رسوندم ششونه به رو دستم. برداشتم قدم سمتشبه متعجب
 رو مدست جوری. ایستاد سرمپشت و زد چرخی. گذاشت دستم روی رو دستش بدم نشون العملیعکس
 برام دختر یه سمت از قدرت و زور همهاین. بزنم فریاد درد از جاهمون خواستمی دلم که پیچوند
 .بود کنندهشوکه
 :خونسردش صدای بعد و کردم حس گوشم کنار رو گرمش هاینفس

 ازت آسونی این به دیگه بار. میدی خودت به رو حماقتی چنین یاجازه که باریه آخرین و اولین این -
 .کن جمع رو حواست پس گذرم؛نمی
 و نداشته من با رو رفتاری چنین جرئت ناال تا دختری هیچ. کردم اخمی و دادم قورت رو دهنم آب

 ... .هیکل و قد این با دختر یه سمت از بار اولین برای حاال،
 قدم دو. کرد ول رو دستم یهو و کرد مکثی. کشیدم عقب رو خودم و دادم بیرون رو نفسم کالفه

 اهمنگ ردس قدراون. برگشتم سمتشبه و فشردم هم روی رو هامپلک عصبی. شدم پرت جلو سمتبه
 فراموش بهش نسبت رو عصبانیتم و خشم حتی. شد منجمد وجودم تموم ایلحظه برای که کردمی

 انگار. بود کرده باز هاششونه عرض به رو پاهاش و بود کرده قالب سرشپشت رو هاشدست. کردم
 .جنگ اومده

 :اومدم حرف به تردید با. گرفتم گاز رو لبم و اومدم بیرون شوک حالت از باالخره
 هستی؟ کی دیگه تو -

 با ودب کشیده بیرون شرتشسویی جیب از که سیگاری پاکت توی از نخ یه و گرت ازم رو نگاهش
 رونبی رو دودش زد، بهش عمیقی پُک. گذاشت لبش یگوشه و کرد روشن دستش تو طالیی فندک
 :داد جواب خیالبی و فرستاد

 !صدیقی جناب نیست من بودنکی بحث االن -
 کیه؟ دیگه این شدم، خیره ایشحرفه دودگرفتن هب
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 .برداشتم سمتشبه قدمی
 سراغم؟ اومدی چی برای -

 :داد جواب آروم و زد پوزخندی. زد سیگارش به ایدیگه پک و انداخت بهم نگاهی
 .مطلب اصل به رسیدیم باالخره -

 نزمی روی رو سیگارش یموندهته و زد رو آخر پک انداخت، نگاهی بیمارستان سمتبه و کشید آهی
 نگاهی اینکه بدون و کرد فرو شرتشسویی جیب توی رو هاشدست. کرد لهش پاش زیر و انداخت

 :اومد حرف به بندازه بهم
 .باشی بردیا دنبال اینا از بیشتر کردممی فکر -

. نهک تکرار رو حرفش دیگه بار یه بخوام ازش تا کردم باز رو دهنم بار چند. شدم خیره بهش شدهشوکه
 ...بردیا اما
 :داد ادامه آروم و زد داریصدا پوزخند برگشت، سمتمبه سکوتم دیدن با
 .کنهمی پیدام میاد احسانم عمو میگه شده، قفل من یخونه درِ به چشمش ماهه دو بچه اون -

 :داد ادامه خشم با و انداخت نگاهی بیمارستان سمتبه دوباره
 کفتار هی دنبال افتادین احمقا شما وقتاون! کیان بابا شده زبونش ورد. هشعرضهبی پدر اون منتظر -

 کشه؟می رو آخرش نفسای که پیر
 رو؟ شکوهی یا شناسه،می رو کیان و من کجا از کیه؟ دختر این. زدم پلک سرهمپشت بار چند
 صداشه؟ توی خاصی نفرت یه زنهمی حرف شکوهی از وقتی کنممی حس چرا

 باشه؟ آدم این پیش باید چرا بردیا ممفهنمی اصالً
 :غریدم عصبی و گرفتم مشتم توی رو بازوش برداشتم، خیز سمتشبه
 توئه؟ پیش بردیا چرا هستی؟ کی پرسیدم -
 :زدم فریاد قبل از تربلند و دادم بهش شدیدی تکون شدم، ترعصبی خونسردیش دیدن با
 .لعنتی دیگه بزن حرف -

 یِگوش و برداشت عقب سمتبه قدمی. کشید بیرون دستم از حرکت یه اب رو بازوش و زد پوزخندی
 چطوری؟ شدن،نمی باز این از بیشتر دیگه هامچشم. چرخوند دستش توی رو موبایلم
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 :زد لب خونسرد و برگشت سمتمبه
 رمز؟ -
 وبایلم که گذشت لحظه چند. گفتم رو رمز و دادم بیرون رو نفسم کالفه! دستور هم باز! دستور هم باز
 :داد ادامه و گرفت سمتمبه رو
 .بگیره تماس یه بگو اومد بهوش کیان کردم، سیو رو مشماره -
 :داد ادامه مکث با و شد رد کنارم از
 .خوادمی رو پسرش اگه البته -

 :غریدم خشم با گوشش کنار کردم، حلـقه گـردنش دور رو دستم و شدم ورحمله سمتشبه عصبی
 داری؟ نگه خودت پیش رو بردیا ذارممی کنی رفک شده باعث چی -

 کهاین از قبل. ترسه از کردم فکر که بودم احمق خیلی اما کردم؛ حس رو تنش لرزش لحظه یه برای
 ارب این که شدم خم درد از. کوبید شکمم به محکمی یضربه آرنج با بکنه، خوادمی کارچی بفهمم
 ایصد با. رفتم عقب قدم دو و داشتم نگه صورتم روی رو دستم. زد فکم به محکمی مشت و چرخید

 که یدخترهای این از کرد، نگاهم نگرانی با و ایستاد جلوم هاپرستار از یکی. زدم کنار رو دستم زن یه
 :پرسید ادا و ناز با. میره فرو آرنج تا بزنی صورتشون به دست

 آقا؟ خوبین -
 نمش؛ببی شاید تا کردم نگاه رو اطرافم. شدم رد رشکنا از بدم بهش جوابی اینکه بدون و کردم اخمی

 به مدونستمی دیدم، ازش دقیقه چند این توی که چیزهایی با. بود شده غیب لحظه چند توی انگار اما
 کیان اما بودم؛ ندیده اون مثل آدمی هاسال این تموم توی. بیفته تله توی نیست قرار هاآسونی این
 .کنه برخورد چطور هاآدم رجواین با دونهمی دونه،می

 «دشبگر» انداختم گوشیم یصفحه به نگاهی داشتمبرمی قدم بیمارستان سمتبه که طورهمون
 فقط. زنهب زمینت چطور دونهمی ابلیس شبگرد، خانوم. کردم فرو جیبم توی رو گوشیم و زدم پوزخندی
 مزقر خط با که ایشیشه درهای سمتبه و شدم بیمارستان سالن وارد عصبی! باشی آماده امیدوارم
 بیدار رد،م شی بیدار کافیه فقط. کردم تند پا بود، شده نوشته «ویژه هایمراقبت بخش» روش زمُختی

 !شو
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 رفتم قبع قدم چند. اومد بیرون عجله با پرستاری و شد باز شدت با در برسم، در به کامل اینکه از قبل
 ...!نکنه... نـ. شدم خیره زدمی صدا ور دکتر بلند صدای با که اون به متعجب و

 :ردک تکرار تندتند و گرفت رو جلوم پرستار که برم دنبالشون خواستم شد، داخل عجله با دکتر
 ...لطفاً... آقا ندارید ورود اجازه -

 :کشیدم فریاد بلند صدای با شدم، وارد و زدم کنارش عصبی
 !کیان -
 !نه زیدن،لرمی زانوهام زدم، زل بهش شیشه پشت از

 تنرفمی وراون و وراین سرش باالی که ترسیده پرستارهای و دکترها به فقط. بود زده خشکم انگار
 روی رو اشک خیسی شد، تار دیدم. بود شده صاف مانیتور روی که لعنتی خط اون به. شدم خیره
 :کردم زمزمه آروم و کردم حس مگونه

 !اهورا -
*** 
 کیان

 روی از. کرد حس رو چمن خنکی دستم. کردم باز رو هامچشم مسیـنه یقفسه توی شدیدی درد با
 با. بشم زیباییش منکر تونستمنمی اما بود؛ نیومده خوشم. انداختم اطرافم به نگاهی و شدم بلند زمین

 من اما کرد؛می صدام انگار زد،می حرف اون. شدنمی باورم. برگشتم عقب به شخصی صدای
 ...و دیدممی رو دریاییش هایچشم اون فقط شنیدم،نمی

 :کردم زمزمه لب زیر و برداشتم سمتشبه قدمی اومدم، بیرون بُهت از باالخره
 !دریا... در -

 .کنندهمدهوش و زیبا همیشه مثل زد، لبخندی. دوخت بهم رو محبتشپر و گیرا نگاه
 اومدی؟ باالخره -

 رو دستش و ایستاد جلوم. برداشت قدم سمتمبه .خندید ریز کنممی نگاهش فقط دید وقتی. کرد مکثی
 .تنگمدل چقدر بودم آورده یاد به تازه انگار. کردم نگاهش فقط هم باز من و آورد موهام سمتبه
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 زیبا اندازه همون به هان،دست همون هاشدست... هاشدست. زنهمی کنار پیشونیم روی از رو موهام
 و بزنم پلک ترسممی. کنممی نگاهش فقط میدم، قورت رو یادمفر. یخ ایتکه مثل سرد، ولی ظریف، و

 .بشم محروم دیدنش از ایلحظه
 :پیچید گوشم توی آرومش صدای بعد و کردم حس مگونه روی رو دستش سردی

 !نکن نگاهم جوریاین -
 :داد ادامه غم با و کرد مکثی

 .ستم یا حقه ننبدو اینکه بدون کنن،می تحمل رو درا بعضی صبورانه چه آدما -
 :کردم زمزمه آروم کردم، خم چپ سمتبه رو سرم

 .بمونم خواممی -
. بسپاره خاطر به رو صورتم اجزای همه خوادمی انگار. چرخنمی صورتم توی هاشچشم کشه،می آهی

 :کنهمی زمزمه و زنهمی غمگینی لبخند
 و زنیمی یخ شود،می سردت رود،می هایتدست گرمای. ردپا یک و مانیمی تو. گذاردمی تنهایت -

 کندمی متگر آید،می هایشدست در آتشی با ایلعنتی اینکه تا. کنیمی عادت تنهایی به مدتی از پس
 !کنی فراموش را تنهایی شودمی باعث و

 .کردم حس قلبم توی که شدیدی درد بعد و کردم حس رو دورشدنش
 :بود زدنفریاد بدم، انجام تونستم که کاری تنها

 !دریا -
 .مطلق سیاهی بعد و

*** 
 که وزیر چند انگار. انداختم داغونش یقیافه به نگاهی. شدم بلند تخت روی از و کشیدم عمیقی نفس

 استم،ر یشونه درد به توجه بدون. برداشتم سمتشبه قدمی. بود نرفته خونه اصالً بودم بیمارستان
 ور نگاهش. برگردوندم خودم سمتبه رو سرش. گرفتم تممش توی رو شچونه و آوردم باال رو دستم

 .دزدید ازم
 :کردم زمزمه آروم و زدم پوزخندی
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 احسان؟ کنیمی ناز عروسا تازه مثل حاال تا کی از -
. چرخیدم تخت سمتبه و کردم رها رو شچونه عصبی. دوخت هامچشم به رو نگاهش و کشید آهی

 :غریدم و گذاشتم پهلوم روی رو دستم
 مدار. ندیدم رو پسرم ماهه دو. نکن روانیم قسم پرستیمی هرکی و هرچی به. احسان نکن روانیم -

 !نکن اینم از ترروانی. رسممی جنون به بیشتر گذرهمی که لحظه هر. میدم دست از رو عقلم
 :پیچید گوشم توی لرزونش صدای

 ...من اهورا... اهو -
 :انداختم بهش تیزی نگاه برگشتم، سمتشبه و کردم فرو موهام توی رو دستم کالفه

 !احتشام کیان! کیانم من. میاری زبون به رو اسم این که باریه آخرین شنوی؟می باره، آخرین -
 .برسم کیان به تا گذاشتم سرپشت رو چیا نکن فراموش
 .نگاه این هم باز. داد تکون رو سرش و دوخت بهم رو نگاهش

 :کردم زمزمه خشن و کردم مایل چپ سمتبه رو سرم. ایستادم قدمیش یه توی
 کنی؟می نگاهم جوریاین لعنتیت چشمای اون با که شده چی باز شده؟ چی باز -

 :زد لب آروم و گرفت سمتمبه رو موبایلش کوتاهی مکث با. چرخوند صورتم توی رو مرددش نگاه
 !بردیا -

 خودنمایی روش اسم یه. انداختم شصفحه به نگاهی. گرفتم دستش از رو موبایل و کردم اخمی
 .اسم یه تا داشت شباهت لقب یه به بیشتر «شبگرد. »کردمی

 یحتوض خواستم،می توضیح. کردم نگاهش پرسشی و کردم دستم توی گوشی به ایاشاره کالفه
 رمنتظ فقط که روزهاست اون از امروز. بپرسم سؤالی حتی که نداشتم اعصاب قدراون و خواستممی

 .یحمتوض
 :کرد شروع مردد و آروم. کشید صورتش به دستی. داد قورت رو دهنش آب و کرد نگاهم خیرهخیره

 ...دمیال و بردیا که بودی مطمئن پس کردی؛ قطع رو نفسش تو خب... رو شاهین که اونجایی از... از -
 و ارهبذ هم ارکن رو هاکلمه چطور دونستنمی انگار کرد، مکث لحظه چند برای و کشید عمیقی نفس

 .بده من تحویل



 

 

39 

 

 شیطانی هایگلوله رمان

W W W . N E G A H D L . C O M 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 آصالنیان صحرا

 :داد ادامه مردد
 .کشتیش همین برای نیستن، شاهین پیش اونا که دونستیمی... دونستیمی -

 :زدم لب و انداختم باال ابرویی خیالبی شد، خیره بهم سؤالی و گیج
 بعدش؟ خب -

 :داد ادامه لرزون و دزدید رو نگاهش
 کتراد... بودی بیهوش روز چندین دونیمی هم خودت. داشتین خوبی حال کردم پیدات... پیدات وقتی -

 ...بمیـ ممکنه حتی گفتنمی
 :غریدم و کردم قطع رو حرفش کالفه

 !نباف حاشیه قدراین. احسان مطلب اصل سر برو -
 :داد جواب تندتند و بست رو هاشچشم یهو

 .زنیب زنگ بهش بگم بهت اومدی بهوش وقتی گفت شد سبز جلوم یهو. ستدختره یه یشماره این -
 ناو بده؟ شماره بهم کرده هـوس دختر یه که بود این برای چینیمقدمه همهاین. کردم نگاهش اخم با

 بودم؟ ویژه هایمراقبت بخش توی وقتی بیمارستان، توی هم
 :کردم نگاهش عصبی و گیج

 را؟چ بزنم؟ زنگ دختره این به باید چرا من خودت؟ برای کنیمی زرزر چی -
 :زد لب ترسیده رفتمی اتاق در سمتبه عقبعقب که طورهمون

 .اونه پیش بردیا -
 لعنتی یجمله اون فقطوفقط برد، پناه اتاق بیرون به ترس از کی نفهمیدم که بودم شدهشوکه قدراون
 :شدمی اکو سرم توی

 .«اونه پیش بردیا. اونه پیش بردیا. اونه پیش بردیا»
 .من لویکوچو پسر پسرم،

 کونت دستم توی رو موبایل گوشی. گرفتم معلومنا اینقطه از رو مخیره نگاه و اومدم خودم به باالخره
 رو. کردم لمس رو نظر مورد شماره اتاق از شدنمخارج با زمانهم و برداشتم قدم بالکن سمتبه. دادم

 بار هر اما م؛گرفت رو شماره بار چند .داشتم نگه صورتم کنار رو گوشی کوتاهی مکث با و ایستادم باغ به
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 عشق جنون از لبریز که منی و ناکام هایتماس کلی یعنی این و شدمی قطع اشغال بوق کلی از بعد
 توی اییدهکش و حالبی صدای که بیارم پایین رو دستم خواستم و دادم بیرون رو نفسم عصبی. بردیام
 :پیچید گوشم

 لووو؟... اَ -
 :دراومد صداش باز شد طوالنی که سکوتم

 روب... کنممی بحث... کی... با باش رو من... داری ؟کِرم...اللی... فلجی... ضی... مریـ... کری... الوووو -
 .جهنم به

 شبگرد؟ شدم، خیره گوشی صفحه روی اسم به و آوردم پایین رو دستم
 دایص همون هم باز. داد ابجو بوق شش از بعد بار این. گرفتم تماس دیگه بار و کشیدم عمیقی نفس
 .باشه پارتی توی انگار موزیک، بلند صدای و حالبی و دارکش

 ها؟ -
 .سکوت هم باز
 نه؟ یا زنیمی رو زرِت -

 صداشه؟ توی غم همهاین چرا آدم این پیچید، گوشم توی آهش صدای
 تراس سمتبه رو سرم. پیچید گوشی توی منظمش و شمرده هاینفس صدای فقط لحظه چند برای
 :زدم لب خونسرد و کردم کج
 .شنوممی! خب. زدم زنگ هم من. بزنم زنگ گفتی -

 قدراون نبود، محزون دیگه صداش شنیدم، وضوحبه صدا همهاون بین رو صدادارش پوزخند صدای
 .کردم اخم اختیاربی که بود حسبی و سرد

 بعدش؟ خب؟ -
 :بدم ادامه خونسرد کردم سعی و کشیدم پهلوم به رو دستم

 .بزنیم حرف بیا -
 ردس و آروم صدای همون با. بشنوه بهتر که باشه کرده عوض رو جاش انگار شد، کمتر موزیک صدای
 :داد جواب
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 .زنیممی حرف داریم -
 :غریدم و فشردم مشتم توی رو بالکن حفاظ

 .بزنیم حرف رورودر -
 :کرد زمزمه ومآر بعد و شدمی شنیده هاشنفس صدای فقط ثانیه چند برای

 .شبانه باشگاه بیا -
 :پرسیدم متعجب و کردم اخمی

 شبانه؟ باشگاه کدوم -
 :داد جواب مرموز

 کیان؟ قاپیدی شریک شبانه باشگاه چندتا توی مگه -
 به ستید عصبی. کرد قطع رو تماس شناسه،می کجا از رو باشگاه اون بفهمم کنم فرصت اینکه از قبل

 .کشیدم موهام
 رون؛بی بندازه مخش از رو زودگذر هـوس این که نفعشه به ولی کنه؛ بازی من با میاد ششخو آدم این

 .بگیره رو جلوم تونهنمی احدی هیچ دیگه بشه لبریز صبرم اگه چون
 پیداش کجا از یهو و کیه دختر این فهمیدممی باید. برگشتم اتاق به و فشردم مشتم توی رو گوشی
 باشن؟ داشته خبر توننمی نزدیکانم فقط که ونهدمی رو چیزهایی کجا از شده؟

 باشه؟ تونهمی کی بازی، این شبگردِ
*** 
 دبلن صدای. شدم بار وارد توجهبی. شدن خم دیدنم با در جلوی نگهبان دو. کشیدم عمیقی نفس

 زندگی توی دونننمی که هدفبی آدم مشت یه. کردمی عصبیم بدجور احمق هایزن جیغ و موزیک
 تیلعن شبگرد این بفهمم باید کجا از چرخوندم، جمعیت اون بین رو نگاهم. بردارن قدم چندتا قراره
 کیه؟

 و تمنشس میز پشت. کردم هدایت همیشگی میز سمتبه رو هامقدم و انداختم باال رو مشونه خیالبی
 احسان و دمیال با آشنایی برای فقط اوایل یادمه. دوختم پیست به رو نگاهم. دادم سفارش نوشیدنی یه

 تماداع. گذاشتن میدون این به پا من با و کردن اعتماد چطوری دونمنمی. بدم نشون خودی تا اومدممی
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 دانلود نگاه انجمن کاربر
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 ولینا همون از زد،می مشکی تیپ همیشه ـصید،*رقـمی تکنو که ساله هجده-هفده یپسربچه یه به
 از که یجای تا ـصید،*رقـ و ـصید*رقـ و ـصید*رقـ. کرد پرت بغلشون توی رو سیگارش پاکت دیدار

 حظهل همون از شاید. خورد خودش از ترباال سالوسن با پسر دوتا به و داد دست از رو تعادلش خستگی
 دوست چندتا راه این توی بود این تقدیر شاید دونم،نمی. اومد خوشش دوتا اون محبت و جسارت از

 !باشم داشته
 کنم؟می فکر تقدیر به حاال تا کی زا کردم، نزدیک لبم به رو نوشیدنی بطری
 دم؟ب ادامه باز شدهخم کمر با شدم مجبور همیشه اینکه جز داشته؟ نقشی چه من زندگی توی تقدیر
 بیشتر یدشا نه یا شناسه،می رو مرگ فقطوفقط که مردی باشم، کیان اینکه بوده؟ چی من تقدیر واقعاً

 مرگم؟ خود من شاید. باشم هااین از
 دهخمی کمر این با جنگ این یادامه کمکم انگار. باشه هم کیان مرگ داستان این ته خوادمی مدل اما

 خواب یه که اینه تفاوتش تنها اما. هاآدم یهمه مثل خوام،می پایان یه هم من. میشه سخت برام داره
 دونب کابوس، بدون خواب یه خوام،می خواب سال پنج این کل یاندازه به لعنتی منِ. خواممی طوالنی

 اما کِی؛ دونمنمی. باشم اون پیش تهش خواممی دریام، هایجیغ صدای بدون مزاحم، سردردهای
 .آخره مرگِ بازی، این دونممی

 دور کاربی جَوون مشت یه. برگردوندم پیست سمتبه رو سرم حوصلهبی جمعیت جیغ و دست صدای با
 :زدنمی فریاد رو اسم یه و بودن ایستاده پیست

 !شبگرد -
 به تونهمی چطور آدم این. بردمی لـذت من منتظرگذاشتن از انگار. نشست صورتم روی غلیظی اخم

 بده؟ رو جسارتی چنین اجازه خودش
 شد ایمیزهریزه پسر قفل نگاهم. زدم زل پیست به اخم با و اومدم بیرون فکر از جمعیت جیغ صدای با

 اون د،شمی رد شخصی کنار از که بار هر و کردمی حرکت ستپی وسط سمتبه پیست یگوشه از که
 .شدمی بیهوش ذوق از تقریباً شخص
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 آصالنیان صحرا

 رشس روی از رو مشکیش شرتسویی کاله اینکه بدون. ایستاد پیست وسط. کردم نگاهش متعجب
 این.. .صداش نداره، امکان این. پیچید گوشم توی صداش و چرخوند دستش توی رو میکروفون برداره،

 دختره؟ یه رویا
*** 

 شبگرد
 امروز؟ ستشنبه چند

 دیگه ویکمبیست مطمئنم امسال بانکت چقدر نیس مهم تولدمه
 تقویمه شده تیز وقته خیلی و ردیه دیپلمه همه مدارکم

 ؟ چندمه امروز؟ ستشنبه چند اصالً بفهمیم ذارهنمی
*** 
 کیان
 تنش ساده یمردونه سفید بلوز یه شکی،م جیبشیش شلوار. شدم خیره بهش بیشتری دقت با بار این
 دایص کنم اعتراف باید خب و کردمی پنهون رو شقیافه خوب خیلی که مشکی شرتسویی و بود

 .داره خوبی
*** 

 شبگرد
 گل تهش گل سرش همینه دوستیا همه ـکـل*الـ کن جمعش پس اه

 هه بود کم دستا یصدا کردی فوت رو شمع ببخشید پنکه
 بودم چند صفحه دندونم عقل بیشتره خودم از

 گرفتم کادو چاق پک سیگارای موکتان رو گوشه خاکسترام
 زالل خودش عین باشم بهش بدم قول خواممی من بدش رو آب

 حداقل شم سلطانی قالبی بگن بهم اگه حتی
 شدم کباب اگه کوبیده نه
 خودم دواش مریضه چی هر
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 آصالنیان صحرا

 خنک آب از ترسیمی نمیشه دلیل پایینه سرت
 خب عکس تو نباش زوریه خندت بلند، نماز ینخوند

 کنن لحاظ پروندم تو بگو لباس دست دو کالً همینم من
 قلبش جز نکردم حس رو هیچی بود قلبش رو دستم وقتی

 همیشه پررنگه که نیست چیزایی اون مهم هاینکته دونستممی
 این شدیم ما نتیجه به زد]...[  چیزا خیلی
 ریخت خودی با اشکات اگه خری خیلی
 نیست مخی تو که ایران از چیز یه ببری نام فقط حاجی گیریمی نمره
 خوابیمی سیر بیکاری از اگه
 سیگاریت زیر تشته اگه
 بهت میدم حق شه گم بره غصه این ذاریمی چشم داری عمره یه اگه
 چشه؟ جنگیدن مگه صلح، چرا
 شه بینندهکم فیلمم خوامنمی

 میرم کنار نه میام کنار نه
 بافت بافتنی چشما اون با عزیز گفتم ساختنیا، سخته چقد تیگف

 زمین صاف خوریمی هم نری اگه گفتم خواستنیا، دوره چقد گفتی
 نیومد گیرمون خونه هم ما داره عیبی چه
 کردیم خواهش موشا از زیرزمین تو

 خاطرجمع بشم بشنوی رو صدام تا ریخت خاکستر رفیقم از کلی
 دمپاییت ایجِرم نیست میری که جایی
 دریایی دنبال نیست شن که جایی

 نیست صحرا لپای روی بارونی هیچ ولی سبزه؛ جنگل جوره یه کی هر
 چیه؟ اندازه دنیات
 ؟ میده سرمایه چقدر بابات
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 آصالنیان صحرا

 دیگه؟ ساله چند بخوری حرص خوایمی دیگه بسه! هه هیچی
 «امروز ستچندشنبه - شایع»

*** 
 کیان

 این با حتی عسلیش هایچشم برق. دوخت من سمتبه مستقیم رو نگاهش و کرد تموم رو خوندن
 معیتج از یکی دست به رو میکروفون بگیره ازم رو نگاهش اینکه بدون. نبود پنهون دیدم از فاصله

 .برداشت قدم سمتمبه اطراف به توجهبی و داد پیست کنار
 ،نگاهش گذره؟می کوچیک مغز اون تویِ چی کردممی فکر این به داشتبرمی سمتمبه که قدمی هر

 ینا شدمی مگه. بگیرم کمدست رو دختر این نتونم شدنمی باعث همه لبش، یگوشه محو پوزخند
 گرفت؟ کمدست رو سرد نگاه

 نوشیدنی هشیش یه بزنه حرفی اینکه از قبل. نشست خونسرد خیلی و کشید عقب رو رومروبه صندلی
 یدختره این همه، توجه مرکز بفهمم تا باشه اطراف به هامچشم حتماً نبود نیازی. گذاشتن جلوش
 .مرموزه

 سمتبه رو بطری. بود ـیدنی*نوشـ شیشه قفل نگاهش. شدم خیره بهش حرف ایکلمه بدون
 ریبط دقیقه چند از بعد. شدم خیره بهش فقط العملیعکس هیچ بدون باز من و کرد هدایت هاشلب

 :کرد زمزمه صبیع و کوبید میز روی رو ـیدنی*نوشـ
 ندیدی؟ گیج آدم! چیه؟ -

 !خشن چه. انداختم باال رو ابروم تای یه متعجب
 :دادم جواب خونسردی صدای با همیشه مثل

 .نخوری دیگه بهتره -
 :یدپیچ گوشم توی خیالشبی و سرد صدای. داد تکون دستش توی رو بطری و زد داریصدا پوزخند

 .کجاست پسرت بپرسی تونیمی هم باشم گیج وقتی! نباش نگران -
 به. کنهمی امتحان رو من صبر حدش از بیش داره دیگه دختر این. شدن جمع هم توی هاماخم

 :کرد زمزمه و زد محوی لبخند بزنم، حرفی اینکه از قبل. شدم خیره هاشچشم
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 آصالنیان صحرا

 بپرسی؟ سخته قدراین -
 .شدم خیره بهش خشم با و کردم مشت میز روی رو دستم

 حالیته؟. کجاست پسرم بگو بده تکون رو خوشگلت لبای اون پس ندارم؛ بازی حوصله من! بچه ببین -
 .کشید سَر سره یه رو بطری کل. چسبوند دهنش به رو بطری و انداخت باال رو ابروش تای یه

 بعق سمتبه قدمی. شد بلند صندلی روی از و گذاشت میز روی رو خالی شیشه لحظه چند از بعد
 :زد لب آروم و برداشت

 .کیان تخونه برگرد -
 .شد گم جمعیت بین و دور میز از چیه منظورش بفهمم اینکه از قبل

 الوی سمتبه سرعت با و نشستم رُل پشت. زدم بیرون بار از و کردم پرت ایگوشه رو میز عصبی
 هم باز منی، چنگ توی وقتی ببینم دارم دوست. احمق یدختره کنممی پیدات. کردم حرکت

 نه؟ یا بود خواهی نترس و گستاخ جورنهمی
 ایستادم ویال در جلوی. کردم رد هم رو قرمز چراغ تاسه-دو. شدم رد هاماشین بین از زیادی سرعت با
 رو معصبی و تند هایقدم و انداختم نگهبان سمت رو ماشین سوئیچ. شدم پیاده ماشین از عصبی و

 .شدم خشک هاشخنده صدای با سالن در جلوی. کردم هدایت سالن ورودی در سمتبه
 ...قهقهه این صدا، این

 (پس؟ کجاست کیانم بابا احسان عمو)  پش؟ کجاشت تیانم بابا... احشان عمو -
 خیره بهش. شدم سالن وارد و زدم در یدستگیره به رو لرزونم هایدست. لرزید صداش شنیدن با قلبم

 !من بردیای! من کوچولوی پسر شدم،
 :زدم صداش آروم و شوکه برداشتم، سمتشونبه دیگه قدم دو
 !بردیا -

 فتگر کوچیکش هایدست توی رو احسان لُپ بردیا. شنیدمش زوربه خودم که بود آروم حدیبه صدام
 :کرد تهدیدش و
 (نم؟بک رو لپات یا کجاست کیانم بابا میگی)  بچنم؟ رو لپات یا کجاشت تیانم بابا میگی -

 .شدم خیره بهش سوختنمی که هاییشمچ با و زدم محوی لبخند
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 !بردیا -
 متمسبه باز نیش با و انداخت بهم نگاهی. پرید پایین پاش روی از و کرد رها رو احسان هایلپ سریع
 .دوید

 (کیان بابا! ) تیان بابا -
 پاهام دور کوچولوش و ظریف هایدست. نشست مگونه روی خودسر قطره اولین. بستم رو هامچشم
 .شدن حلـقه

 بابایی؟ نبود تنج بالم دلت مگه. شد شبژ علپ پام زیل بودم منتجرت کدراین دنبالم؟ نیومدی چال -
 (ابایی؟ب نبود تنگ برام دلت مگه. شد سبز علف پام زیر موندم منتظرت قدراین دنبالم؟ نیومدی چرا)

 .بودم پسرم تنگدل چقدر کرد،می خفم داشت بغض. کردم باز رو هامچشم
 فرو موهاش توی رو سرم فشردمش، بغلم توی. کردم جداش زمین از و زدم بغلش زیر رو هامتدس

 :کردم زمزمه ایدورگه صدای با و کردم
 !پسرفسقل دادممی جون تنگیدل از داشتم -

*** 
 صحرا
 برام اهمیتی سرماسوزو. دادم جای هاملب بین رو سیگاری و انداختم رومروبه یمنظرهبه نگاهی

 نفرت صحرای این شدمی شد؟می مگه ولی ولی، بسوزونه؛ کمتر درونم آتیش خواستممی فقط نداشت،
 کرد؟ آروم رو

 ودشد و زدم بهش عمیقی پُک. زدم زل سیگار یشدهسرخ سَر به و کشیدم بیرون رو طالییم فندک
 دارم آره،. نبود قلبم سوزش یاندازه به سوزشش اما سوخت؛ تلخش طعم از گلوم. دادم پایین رو

 نگیدم،ج کردن تعیین که سربازی هر با میدون این توی. بسوزم که شدم متولد اول از انگار. سوزممی
 .جنون از مرز این مرز، این به برسم، زندگی از نقطه این به تا جنگیدم
 منه؟ قلب از ترسیاه سیاهی، این. دوختم رومروبه سیاهیِ به رو نگاهم

 اما بودن؛ خی تیکه یه سرما از که هاییدست کشیدم، گردنم پشت رو دستم. زدم سیگار به ایدیگه پُک
 بشم؟ منجمد سرما از تاریکی توی جاهمین بود مهم بود؟ مهم مگه
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 .نبود مهم واقعاً زدم، پوزخندی
 یگارس دستی. بودن بریده رو امونم متعدد هایسرفه. دادم فاصله هاملب از رو سیگار و کردم ایسرفه

 :سورن عصبی صدای بعد و زد چنگ هامانگشت بین از رو
 !رو کوفتی این نکش! احمق میدی جون داری -
 سیح هیچبی و کشیدم عمیقی نفس. بردم باال دیدنش برای رو سرم و دادم تکیه درخت یتنه به

 .شتنندا جایی من زندگی توی هاکردنامرونهی این اما بود؛ خاص برام. انداختم بهش نگاهی
 نخ یه شدممی بلند زمین روی از که طورهمون و زدم سردی پوزخند درهمش هایاخم به توجهبی

 رو لیظشغ دود و گرفتم زیرش رو فندک. گذاشتمش لبم یگوشه و کشیدم بیرون پاکت توی از دیگه
 یصدا با و کردم فرو شرتمسویی جیب توی رو مزدهیخ هایدست. دادم بیرون سورن صورت توی

 :زدم لب سردی و گرفته
 بزنی؟ زل خوایمی کی تا -

 .داد بیرون رو نفسش عصبی و کرد پرت سمتیبه رو دستش توی سیگارِ
 بدی؟ ادامه خوایمی کی تا -

 شهسـین یقفسه به نگاهم. گرفتم فاصله درخت از قدمی و چرخوندم حدقه توی رو هامچشم خیالبی
 رهخی رومروبه درخت به گرفتم، ازش رو نگاهم و زدم پوزخندی. دشمی پایین-باال خشم با که افتاد
 زنگ مخم توی لعنتی صداهای اون. بستنمی بهش رو هامدست که ایکوفتی درخت همون ،شدم
 زدنمی
 بیرون دونیآشغال این از جسدت اینکه مگه! بچه ببین رو من! کن نگاه چشمام به کوچولو؟ ترسیدی»

 «شنوی؟می. بره
 رو دهنم آب. کردم باز رو هامچشم اسمم شنیدن با. فشردم هم روی رو هامپلک و دادم تکون رو سرم

 :زدم لب نشنیدم رو صدام خودمم که جوری و دادم پایین درد با
 چیه؟ -
 چم اخم با که آورد صورتم سمتبه رو دستش. انداخت بهم نگرانی نگاه و برداشت سمتمبه قدم دو

 عدب و شد خیره هامچشم به لحظه چند برای. انداختم بهش سردی نگاه و تمگرف هوا توی رو دستش
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 ایدب که کسی. گرفتم فاصله ازش قدمی و کردم رها رو دستش آروم. انداخت پایین رو سرش شرمنده
 بده پس تقاص باید که اونی نبود، سورن شدمی آب شرم از باید که کسی نبود، آدم این شدمی شرمنده

 !انگیزنفرت موجود اون آریا، صدرا! صدراست
 :زدم لب آروم و کشیدم پردردی آه. دزدیدمی ازم رو نگاهش کشیدم، گردنم پشت به دستی

 !نیستما آویزون هاسبزه به زمین کف من -
 رزونل صدای با کنه نگاه هامچشمبه اینکه بدون. کرد پنهان کمرش پشت رو ششدهمشت هایدست

 :داد جواب عصبی و
 ...بگم خواستم فقط -

 به رو دستم. سردرد هم باز سردرد، هم باز. بستم رو هامچشم لحظه چند برای و کشیدم عمیقی نفس
 :اومدم حرف به حوصلهبی کشیدم، مشقیقه

 بگی؟ خواستیمی چی -
 ارمکن از تند که طورهمون و گرفت رو نگاهش کردههول. انداخت سمتمبه زودگذری نگاه و کرد مکثی

 :کرد زمزمه شدمی رد
 .دید رو پسرش -
 گِلی و فرسوده هایدیوار به نگاهی. گذاشتم روش رو پام و انداختم زمین روی رو سیگار یموندهته

 .خونه تا شدمی خرابه شبیه بیشتر روزبهروز. انداختم
 و کردم مکثی در جلوی. دادم حرکت رو هامقدم و کردم فرو شرتمسویی جیب توی رو هامدست

 ایپرنده مثل رو من آهنتیکه همین زمان یه. انداختم فرسودگیش و زدگیزنگ به گاهین
 یرونب خونه از خیالبی. زدم در به رو دستم و سردی پوزخند. کرد حبس قفسش توی شکستهپروبال

 هاستسال هاقدم این. دادم حرکت رو هامقدم بود منتظرم ماشین توی که سورن به توجه بدون و زدم
 .گرفتن یاد رو رفتن طفق

 .اون با زندگیم، با خودم، با کردم،می لج شب اون نباید. رفتممی نباید شاید. رفتم
 کافی یاندازه به هاسال این انگار. شد رد کنارم از سرعت با باشم، تنها دارم نیاز بود فهمیده که سورن

 .بود شناخته رو من
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 نیطوال شب این توی هامقدم بستنیخ. دادم ادامه امهقدم به و گرفتم مشتم توی رو طالییم فندک
 خودم بود وقت خیلی. بود کرده پرتم چولهچاله توی کافی یاندازه به لعنتی زندگی این. بود جالب برام

 از ی؟چ یعنی درد فهمیدم که زمانی از ساختم، رو شبگرد وقتی از دویدم؛می دردسر دنبال خودم پای با
 هاوسکاب شبگرد مُرد، آریا خاندان یدختربچه روز همون شیرینه، چقدر انتقام عمط گرفتم یاد که روزی
 .شد متولد

 .«انتقامه» کنهمی تموم رو خونین بازی این که چیزی تنها االن و
*** 
 کیان

 دفه هاشحرف از کدومهیچ. گرفتم ضرب میز روی دستم با و دادم تکیه صندلی پشتیِ به عصبی
 .بود مخم رو بدجور بودنمرموز این و کردنمی وشنر برام رو دختر اون

 .دوختم بهش رو نگاهم و اومدم بیرون فکر از صداش با
 .باشه دشمن طرف کنمنمی فکر -

 :دادم جواب آروم و زدم پوزخندی
 !احسان نکن اعتماد وقتهیچ آدما سری یه به -

 :دادم ادامه خونسرد و چرخوندم رو دستم توی فلش
 بزس راهت سر یهو که اونایی مفسدن، و دشمن زیادی که اونایی رفیقن، و دوست یادیز که اونایی -

 از و نکنمی نگات دائم که اونایی کنن،می اخم که اونایی زنن،می لبخند روت به که اونایی میشن،
 !نیستن دشمن کننمی تظاهر که اونایی... ترمهم همه

 :زد لب آروم و شد جاجابه کاناپه روی کمیه .زدم حیرتش از گشادشده هایچشم به پوزخندی
 کرد؟ اعتماد بهش بشه که مونهمی کی وسط این پس -

 .دادم هُل سمتشبه و گذاشتم میز روی رو فلش
 !پسر نگرفتی رو حرفام توی ینکته -
 .کردم اشاره فلش به
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 اشی،ب میدون پیروز خوایمی اگه. کنی اعتماد احدی هیچ به تونینمی داد،می رو معنی یه حرفام کل -
 .باختی رو قافیه وگرنه نگیری؛ کمدست هم رو رفیقت و دوست حتی بگیری یاد باید

 :داد جواب متفکر و گرفت مشتش توی رو فلش
 .بندازم بهش تردقیق نگاه یه میرم من -

 :زدم لب و دادم تکون آروم رو سرم
 اتاقشه؟ توی -

 هک طورهمون و زدم محوی لبخند. بخونه رو فکرم بخواد نگارا. کرد نگاهم خیره و کرد بلند رو سرش
 :کردم زمزمه خونسرد شدممی بلند میز پشت از
 میگم؟ رو چیزهمه بهت خودم برسه که وقتش دونینمی هنوز سال همهاین بعد -

 .شد خارج اتاق از ببخشید یه با و کرد خشکی یسرفه
 :زدم غر لب زیر کشیدممی بیرون کارم میز کشوی از رو پرونده چندتا که طورهمون

 .برنگشته اول همون از که کردهمی کارچی ماه چند این نیست معلوم خرفت یپسره -
 کوتاهی نگاه. شدم وارد زدندر بدون و برداشتم قدم اتاقش سمتبه. شدم خارج اتاق از و کردم اخمی
 :گفتم خونسرد و انداختم بهش

 .بزنیم حرف کمیه بشین بیا -
 سمتبه و کشید خیسش موهای به دستی. پیچید کمرش دور محکم رو سفید یحوله و خورد تکونی

 :کرد زمزمه رفتمی سمتشبه که طورهمون و کرد اشاره تخت به. کرد هدایتشون باال
 !بشین بیا -

 ینهشو به دستی. کرد نگاهم خیره و نشست تخت روی. رفتم سمتشبه و انداختم تخت به نگاهی
 :پرسید درهم یچهره با و کشید میشزخ
 اتاقم؟ اومدی خودت که شده چی -

 :دادم جواب و انداختم تخت روی رو هاپرونده
 .خورمفت تاسه این -

 :کرد زمزمه رو اسمش لب زیر. کرد باز رو هاپرونده از یکی و انداخت بهم نگاهی
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 .مَوِدَّت اشکان -
 .اتاق توی زدنقدم به کردم شروع

 .رنجبر کیانوش و رجعتی دمهردا -
 :اومد حرف به سردرگم و ایستاد جلوم شد، بلند تخت روی از و انداخت تخت روی رو پرونده

 توی که محافظایی نبود مهم برات وقتهیچ کردن؟ جلب رو نظرت که کردن کارچی تاسه این -
 .خودم به سپُردیمی همیشه چیه، رسمشون و اسم و کین میشن استخدام شرکت
 اذیتش این دونستممی و نه کامل اما بودن؛ شده خوب انداختم، شکمش و کتف هایزخم به نگاهی

 .شدم خیره شخسته هایچشم به و کشیدم آهی. کنهمی
 .دادن تحویلت شاهین به که همونایین تاسه این -

 .ندادم بهش حرف اجازه و گذاشتم ششونه روی رو دستم. کرد باز رو دهنش
 کمکت ده،دا پناه بهتون داده، نجاتتون چطور اینکه گفتی؛ برام دختر اون یدرباره که یزاییچ تموم با -

 .کنم اعتماد بهش تونمنمی هم هنوز کرده، نگهداری بردیا از زمانهم و کرده
 :داد جواب متعجب و انداخت باال رو ابروهاش

 .میگی جوراین شناسینمی رو صحرا هنوز چون کنم فکر -
 :دادم جواب و کشیدم عقب رو دستم

 ندنبالتو دربهدر. کرده لببهجون رو من ماه دو. میالد برگردونه بهم رو شماها زودتر تونستمی اون -
. داشته نگه دور ازم رو بردیا و تو ماه دو و زده سرش به شیطنت هـوس دختربچه یه وقتاون. بودم
 !پسر نمیره کتم تو جورههیچ این

 :داد توضیح و نشست تخت روی خستگی با
 احسانه، عموم اسم بود گفته فقط. ستبچه که هم بردیا. کیان بودم داده دست از رو محافظه من -

 این با. بود کرده معرفی کُنگکینگ هم رو والشآش منِ و بردیا هم خودش اسم کیانه، بابام اسم
 یداپ رو سالهپنج پسربچه یه و مرد یه مثالً که کرد اعالم و کرد ریسک شدنمی هم عوضی شاهین

 که شناختم رو دختر اون قدراون ماه دو این توی. آوردم دست به رو محافظه ستهفته یه من. کرده
 .نداره برات خطری جورههیچ بدونم
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 :زدم لب جانببهحق و کردم اخمی
 .کنهمی مات اول حرکت توی رو همه دیدم من که ببریماده اون -

 :کرد زمزمه و زد نماییدندون لبخند
 .نمیره انتظار ازش هم این از غیر -

 :گفتم مقدمهبی و دوختم ششونه به رو عصبیم نگاه
 ...دختره اون گفتی -

 :کرد تصحیح صمیمی لحن با و کرد قطع رو حرفم
 !صحرا -
 :دادم ادامه و کردم نگاهش اخم با
 کاری؟وکس ای؟داره؟خانواده هم ورسمیاسم میگی، که صحرایی این -
 .داشت تردید گفتنش برای انگار. کرد نگاهم خیره کمیه
 ...راستش... خب -

 تا نه،ک وابسته خودش به رو بردیا و میالد باشه تونسته ماه دو توی نمیشه باورم. شد شدیدتر اخمم
 .داره تردید اسمش گفتن برای غولنره این که جایی

 :داد جواب هیکوتا مکث از بعد و آورد باال رو سرش باالخره
 شیکی. بودن نفر دو دیدم شخونه توی که افرادی تنها و آریانفره صحرا اسمش دونممی فقط من -

 پسر یه پیش وقت چند و سورنه هم اسمش و بود غول واقعاً! غول پسرِ یه بود، شخصیش محافظ
 .رهماه اسمش گفت پرسیدم، وقتی. بزنه حرف باهاش خواست و باغ توی اومد ساله چهارده
 :زدم لب کالفه کشیدم، گردنم پشت به رو دستم و دادم بیرون عمیق رو نفسم

 !ماهر؟ -
 :داد ادامه و داد تکون رو سرش

 ...که اینه صحرا خصوصیات بهترین از یکی خب -
 :داد ادامه و کرد مکثی. کرد خوش جا ابروهاش بین اخم. شد خیره دستم توی کاله به
 .مونهنمی هم زدنتحرف منتظر و زنهنمی حرف -
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 .زدم مرموزی لبخند و چرخوندمش دستم توی کاله، به نگاهش دیدن با
 پسرجون؟ بگی خوایمی چیزی -

 از ور کاله زدهشتاب حرکت یه توی و شد تموم تحملش باالخره اینکه تا کرد باز رو دهنش بار چند
 رزونیل صدای با. گرفت مشتش توی رو میقه و دوخت بهم رو شترسیده و کالفه نگاه. قاپید دستم
 :کرد زمزمه

 کجاست؟ -
 ازدهی رفیق دوستم، بهترین ماه دو توی که داشت چی دختر این. زدم حساسیت همهاین به پوزخندی

 بود؟ کرده وابسته خودش به رو پسرم و مساله
 :داد ادامه و داد تکونم سکوتم، دیدن با
 کجاست؟ صحرا لعنتی، بزن حرف کردی؟ کارچی صحرا با کیان! کیان -
 :دادم جواب پوزخند با و کردم جدا میقه از رو دستش خشم با
 .زنهمی حرف باهاش داره نشسته بردیا کنار باغ توی یار -

 .حرفیهکم دختر اینکه کردم؛ خودش هایحرف به ایاشاره. شد ترغلیظ پوزخندم
 .میده تکون کله اون زنه،می حرف بردیا درواقع -

 ویت نمیشه باورم. شدم خارج اتاق از عصبی و دادم تکون رو سرم. نموند پنهون دیدم از شآسوده نفس
 اینکه یدرباره رو میالد هایحرف. باشه شده حساس بهش نسبت همهاین میالد کم مدت این
 هاممچش به وقتی. خشم و نفرت برق اون عسلی، هایچشم اون. کنم باور تونمنمی جورههیچ خطرهبی
 ؟کنه جمع خودش وجود توی خشم و نفرت قدراین تونستمی چطور دختر یه. شدم شوکه کرد هنگا

 !بفهمم باید گذره؟می کوچیک مغز اون توی چی بفهمم باید بشم، خیالشبی تونمنمی
*** 
 صحرا
 هایدست زد،می حرف ذوقوشوق با که جورهمون. دوختم کوچولوش هایدست به رو نگاهم

 رو نم سنگی قلب اومده دنیا به انگار بچه این. زدم محوی لبخند. دادمی تکون هوا توی رو میزشریزه
 .کنه نرم
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 نگاهم متعجب. شدم خیره معصومش هایچشم به اخم با. کردم حس صورتم روی رو دستی سردیِ
 :اومد حرف به بچگونه صدای اون با و کرد

 واپج ژدممی صدات هرچی خب ببشید تلدم؟ بدی کال تونی؟می نگاهم جولیاین چال! جونم صحال -
 دیب کار کنی؟می نگاهم جوریاین چرا! جونم صحرا) صولتت؟ لو ژاشتممی رو دشتام نباید! دادینمی

 (صورتت؟ روی ذاشتممی رو دستام نباید! دادینمی جواب زدممی صدات هرچی خب ببخشید کردم؟
 :دادم جواب آروم و گرفتم هامدست ویت رو کوچولوش هایدست. زدم محوی لبخند اخم با
 !داخل برو بچه، کردن یخ دستات -

 .داد تکون رو سرش تخس که بود شده راحت نداده انجام اشتباهی کار اینکه از خیالش انگار
 نمیای یول کردی؛ یخ توهم. نمیرم تنهایی. )تونه داکل نمیای ولی تلدی؛ یخ هم تو. نمیلم تهنایی -

 .(خونه داخل
 فرو شرتمسویی جیب توی رو هامدست. شدم بلند کاناپه روی از و چرخوندم حدقه توی رو امهچشم
 :زدم لب خونسرد و بردم

 .ببینه رو صحرا دوباره خوادنمی اینجا یکی انگار -
 کارش ینا با. کشید پایین رو شرتمسویی یلبه و اومد سمتمبه. کوبید زمین به رو پاش و کرد اخمی

 دستم و ایستادم صاف. برگشت ویال سمتبه تند و زد مگونه روی ایـوسـه*بـ که شدم خم سمتشبه
 .دادم بیرون عمیق رو نفسم. گذاشتم مگونه روی رو
 !کوچولو وروجک داره رو تو که کیان حال به خوش -

 یرشز رو فندک. دادم جا لبم یگوشه نخ یه و کشیدم بیرون شرتمسویی جیب توی از رو سیگار پاکت
 قدم اغب خروجی در سمتبه و انداختم جیبم توی رو سیگار پاکت و فندک سرش شدنسرخ با. گرفتم

 از و تمگرف رو دستش عصبی. شد کشیده پشت از بازوم که بودم برنداشته قدم دو هنوز اما برداشتم؛
 .کردم جدا بازوم

 ور دستی همین کار کنی، صدام و بندازی کار به هم رو مانندتقناری یحنجره اون اگه کنم فکر -
 .کشیدی رو بازوم باهاش که میده انجام

 :کرد زمزمه نگران و گرفت دستش توی رو بازوم دوباره حرفمبه توجهبی
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 خوبی؟ -
 یگارس به پکی. کشیدم بیرون دستش از رو بازوم و انداختم شهکرد عرق صورت به نگاهی خیالبی

 :دادم جواب و زدم
 چیه؟ تو به دَخلش اشم،ب خوب که گیریم -

 .انداخت هاملب بین سیگار به ایعصبی نگاه و کشید عمیقی نفس
 .آدمه مخِ روی درازتزبون شخصیت از بیشتر کنیمی دود دقیقهبهدم که لعنتی سیگار این -

 و نداختما ویال دوم یطبقه بالکن به کوتاهی نگاه. گرفتم هامانگشت بین رو سیگار و زدم پوزخندی
 :دادم جواب داشتمبرمی قدم خروجی در سمتبه که طورمونه
 !کیانه مخ روی بدجور هم تو یهویی نگرانیای این میاد نظر به -

 همیتا بهم اینکه نه، یا خوبیه آدم نبود مهم. زدم بیرون باغ از بزنه خواستمی که حرفی به توجهبی
 توی هنانوشت قانون یه این باشن، نگرانم رارهق که نبود هاییآدم برای جایی من کار توی. نه یا میده

 .وقتهیچ باشم، مهم احدی زندگی توی دادمنمی اجازه وقتهیچ. بود زندگیم
 :کردم زمزمه لب زیر. دادم حرکت رو هامقدم و دوختم کوچه به رو سردم نگاه

 .خالء -
 باز و مچرخوند دستم توی ور طالییم فندک. برداشتم قدم خیابون باالی سمتبه و زدم بیرون کوچه از

 :کردم زمزمه
 .خط ته -

 سمت درِ و انداختم بهش سردی نگاه. زد ترمز پام کنار ماشینی که گذاشتم خیابون تو رو قدم اولین
. دادم یهتک صندلی پشتیِ به رو سرم حرف بدون. گرفتم جای صندلی روی و کردم باز رو راننده کمک
 :اومد حرف به آروم و داد حرکت رو ماشین

 .بزنم دوری یه رفتم کردی، دیر -
 جواب منتظر لحظه چند. کردم سکوت و فشردم هم روی رو هامپلک. دادم بیرون مانندآه رو نفسم
 :داد ادامه ایکالفه صدای با سکوتم دیدن با اما موند؛

 شبه؟ چند -
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 :دادم جواب ایگرفته صدای با و گذاشتم مشقیقه روی رو مزدهیخ هایانگشت
 .شب سه -

 :کرد زمزمه لب زیر و پیچید ماشین فضای توی عصبیش هاینفس صدای
 .شقکله -

 :دادم جواب آروم و زدم سردی پوزخند
 !سورن نیست وظایفت جزء من کردننصیحت و بودننگران گیری،می پول چی برای نره یادت -

 و بستم رو هامچشم دوباره لخیابی. انداختم عصبیش صورت به نگاهی و کردم باز رو هامپلک الی
 :دادم ادامه

 .میشه منفجر داره سرم برو ترسریع -
 کی حتی و رسوندم اتاق به رو سستم هایقدم کی رسیدیم، ویال به کی نفهمیدم که بودم منگ قدراین

 .کشیدم دراز تخت روی و کندم تنم از رو هاملباس
*** 

 قبل سال پنج
 تو رو بتعج. کردم نگاه شد داخل که پرستاری به و اومدم بیرون رفک از در یدستگیره تیک صدای با

 وونهدی واقعاً کردممی فکر هاوقت بعضی بودم تنها بس از دونمنمی. ترس شاید و دیدممی هاشچشم
 .شدم

 :اومدم خودم به پرستار صدای با
 نذاشتی؟ سرت روی رو اینجا و نکردی بیداددادو امروز که شده چی! خانوم صحرا بهبه -
 .سکوت و بود سکوت من جواب و
 رو کار این خودت با چرا کنی؟می حرومشون شدهخراب این تو که نیست زیبایی همهاین حیف -

 .نشده تموم که دنیا کنی،می
 وجودم به قطرهقطره داشت که کرد سِرمم به نگاهی بود شده مطمئن من ندادنجواب از که پرستار
 ارپرست همون بعد دقیقه چند. رفت ایدیگه حرف هیچ بدون وضعیتم کردنچک بعد. شدمی تزریق

 :گفت و داخل اومد
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 بعد. اردرنی بازیکولی دفعه اون مثل کنممی خواهش فقط. ببینتت میاد شناستروان امروز راستی -
 .فعالً برم من رسه،می دقیقه چند

 رو کسی که گذشت چقدر و شد چی دونمنمی. دمکرمی نگاه رومبهرو دیوار به یخی و سرد هایچشم با
 ایهلب و قلمی بینی ای،قهوه یکشیده هایچشم به. زدمی صدا اسم به رو من که دیدم سرم باالی

 :ردک کردنصحبت به شروع. دوختم چشم هاش،چشمبه العملعکس بدون. انداختم نگاهی شبرجسته
 کنم؟می صداتون ارمد ستدفعه چند کجایین؟! خانوم صحرا سالم -
 .سکوت من جواب و
 به کردی شروع دیدی رو من تا بزنم، حرف باهات نذاشتی که دفعه اون. آشنایی سر بریم خب -

 .کردنبیداددادو
 .بزنم که نداشتم حرفی نزدم، حرفی اما بود؛ العملمعکس منتظر. کرد نگاهم خیره کمی

 :داد ادامه و زد لبخندی سکوتم دیدن با
 سالته؟ چند. خانوما خانوم بگو خودت از. هستم سماواتی سورن نم خب -

 و دش نزدیک لبخند با. دادمی ادامه انتظاری هیچ بدون و شدنمی ناامید انگار اما دادم؛نمی جوابی من
 :پیچید اتاق توی آرومش صدای. نشست تخت کنار صندلی روی

 .کنم کمک مخوامی فقط. شدی جوریاین چرا بگی باید عزیزم ببین -
 حال زدنحرف با. کسهمه و چیزهمه از بودم، بریده من اما بزنم؛ حرف تا بود خیره هامچشمبه منتظر

 رم،ب باید! فهمیدمی رو این کاش برم، اینجا از بتونم که شدمی خوب وقتی من حال. شدنمی خوب من
 کنم، باهت بِدم، زجر بگیرم، قامانت که برم. کنم خاموش رو سیاهم قلب توی لعنتی آتیش این که برم

 یه من چون بگیرم؛ جون لعنتی، میدون اون توی بذارم پا باز کنم، گـناه باز تا برم باید. بِبُرَم نفس
 !روانی قاتل یه! قاتلم

 :گفت کردمی فرو موهاش توی رو دستش کهدرحالی. دوختم چشم بهش صداش با
 ینگ تا. شو خالص بگو خوب دختر نترس. صحرا بزن حرف. دکترت نه دوستتم، اول یدرجه در من -

 ...و مایی پیش نزنی حرف تا. اینجایی شده، چی
 :زدم لب ایگرفته صدای با. کردم نگاهش حسبی و زدم سردی پوزخند
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 لقب فتر سر تونحوصله تا که اینجام. بگیرین ازم رو هوشیاریم کشید عشقتون وقت هر تا اینجام -
 ویت فوضولی اجازه خودتون به و وایسین سرم باالی بیایین کاغذ و قلم یه اب و بدین بهم دیوونه
 .بدین رو زندگیم
 دامها حسبی و دوختم اتاق در به رو نگاهم. کرد نگاهم خیره ماهه، چند سکوت این شکستن از شوکه
 :دادم

. 501 شماره قاتا ببرینم بدین اجازه خودتون به شدم عصبی هروقت کشیدم، جیغ هروقت تا اینجام -
 ،Electroconvulsive therapy یا میشه استفاده آورتشنج الکتریکی یضربه با درمان برای که اتاقی

ECT. 
 .انداختم بهش کوتاهی نگاه و کردم مکثی

 .ندارم احتیاجی شناسروان به من -
 کار به رو ونمزب باز کرد سعی حرفم به توجهبی. متحرک یمرده مثل. ندارم حسی هیچ خألم، توی من

 .بگیره
 اینجایی؟ چرا شدی؟ مجنون چرا افتادی؟ روزوحال این به چرا پس بگو. شنوممی خب -
 :کردم زمزمه زیرلب و کردم نگاهش فروغبی هاییچشم با
 .شدم لیلی مجنونِ من. شدم تموم من. خطم ته من -

 اتاق دیوار به و گرفتم ازش ور نگاهم خیالبی. کرد اخمی باشه نفهمیده چیزی هامحرف از انگار
 کیف ایدیگه حرف هیچ بدون. بودم زده طرح روش رو لیلیم یچهره زغال با که دیواری دوختم،

 در غرق رو لیلی تصویر که بودم خیره دیوار به طورهمون. شد خارج اتاق از و برداشت رو سامسونتش
 خون؟. دیدم خون

 :کشیدم جیغ لرزون صدای با. شدم بلند تخت روی از و زدم کنار رو ملحفه ترسیده
 !لیلی -

*** 
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. دادم قورت ترسیده رو دهنم آب. نشستم تخت روی و کردم باز رو هامچشم شدیدی هایتکون با
 بود گرفته رو صورتم طرف دو هاشدست با که طورهمون. شد قفل ماهر نگران صورت روی نگاهم
 :زد صدام

 .بود کابوس فقط. ودب کابوس. ببین رو من صحرا! صحرا -
 رو اشکم کسی اومدمی بدم همیشه. انداختم پایین رو سرم و زدم کنار رو دستش حرف ایکلمه بدون
 .بودن داده گستاخی اجازه خودشون به لعنتی هایقطره این ترس شدت از کی دونمنمی و ببینه

 :کردم زمزمه اخم با و کردم کج راستوچپبه رو گردنم
 .دبو کابوس آره -

 :دادم ادامه رحمبی و سرد
 .میشم کابوسشون -

*** 
 کیان
 دونهمی خدا فقط. دوختم میز روی هایعکس به رو نگاهم بدم، اهمیتی هاشونحرف به اینکه بدون
 .ریممی سراغش به مرگ و من فقط که روزی برسه، مجازاتش روز باالخره تا کشیدم انتظار چقدر

. کردمی بیمعص کمکم داشت این و بود کرده پیدا دنباله خیلی ثشونبح. شد بلند میالد یعربده صدای
 :کشید فریاد من حضور به توجهبی میالد. زدم زل بهشون اخم با و کردم مشت میز روی رو دستم

 میگی مزخرف چرا اومدن؟ در آب از توزرد محافظا که چه من به مقصرم؟ من مگه چی؟ یعنی -
 احسان؟
 اما شه؛ خفه خواست میالد از ابرو یاشاره با بود، خیره خشمم از سرخ رتصو به اول از که احسان
 :داد ادامه قبل از تربلند نبود، باغ تو میالد

 بودم حاضر روز اون. دادم رو اشتباهم تاوان هم من ولی کردم؛می دقت بیشتر باید دارم، قبول آره -
 توجهم؟بی چیزهمه به کنیمی فکر چرا! عنتیل بودم ترسیده هم من. نیاد بردیا سر بالیی اما بمیرم؛
 دایص با و شد بلند کاناپه روی از یهو شه، ساکت بفهمونه بهش اشاره با تونهنمی دید که احسان
 :گفت من به رو بلندی
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 حضورتون؟ به بیایم گفتین بود چی امرتون! گلم رئیس بهبه -
 .بیاد در نباید شجیک فهموندمی میالد به اشاره و ایما با هاشحرف بین

 :زدم لب عصبی حالعیندر اما خونسرد، و انداختم نگاهی احسان یبیچاره یقیافه به اخم با
 !کن جورش. خواممی ستوده با سنگین معامله یه زمان کمترین در -

 :دادم ادامه گردوندمبرمی میالد سمتبه رو سرم که طورهمون و کشیدم عمیقی نفس
 !احسان نکن فراموش رو این بگذره؛ هروئین هایمعامله از تونهنمی ستوده -

 زهنو هاوقت گاهی فقط بودن، شده خوب کامل هاشزخم. انداختم میالد یشرمنده یقیافه به نگاهی
 .انداختم باال رو ابروم تای یه و دادم تکیه صندلی به. داشت سردرد

 .بودن شاگردات از نتاشوچند دونممی. بخری رو محافظاش از چندتا خواممی -
 ردیخونس حالت از که صدایی با. شدم خیره میز روی جمشید عکس به و گرفتم صورتش از رو نگاهم
 :دادم ادامه بود شده خارج

 رو ارتونک فقط. هم گردن بندازین رو تقصیرا بخواین اینکه مخصوصاً بشنوم؛ چیزی خوامنمی دیگه -
 !نیست بازیبچه وقت. بدین انجام

 :زدم صداش بشن خارج در از اینکه از قبل. گفتن ایلبی زیر یباشه و شدن بلند کاناپه روی از دو هر
 !احسان -

 .تمانداخ پرسؤالش یقیافه به نگاهی. رفت بیرون کوتاهی مکث با میالد اما ایستادن؛ جفتشون
 دی؟فهمی بمونه، پنهون من از نباید کارش ترینکوچک. دختره دنبال بفرست رو نفر دو -

 :پرسید تردید با و کرد نگاهم متعجب
 دختره؟ -

 :دادم جواب و کردم نگاهش کالفه
 .باشم بازیش هایمهره از یکی خوادنمی دلم. شبگرد سروقت بفرست رو نفر دو -

 :کردم اضافه و کردم اخمی. داد تکون رو سرش
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. ندنبالش نفهمه که باشن بمراق بگو دوماً. داری زبون نده، تکون رو کیلویی سه یکله اون اوالً -
 هم رو دیگه یکی. چی هر کنه،می مالقات که آدمایی بدن، اطالع رو شروزمره کارای فقط سوماً

 .برام دربیارن رو شسابقه بفرست
 !رئیس باشه -
 ذهنم توی کریهش لبخند اون لعنتیش، هایچشم اون. زدم زل میزم روی عکس به دوباره خروجش با

 .نمک محو دنیا از هیچ، که ذهنم از رو چندش تصویر اون رسیده وقتش. بود هبست نقش خوب خیلی
*** 
 صحرا
 یجلو هایسنگ و زدممی قدم کالفه. شدم باغ وارد. زدم بیرون و کشیدم موهام توی رو دستم کالفه

 قتو اصالً االن ظاهراً اما بگیرم؛ تصمیم درست بتونم تا بشم آروم داشتم نیاز. کردممی لگد رو پام
 .نبود گیریتصمیم برای مناسبی

 .شدم متوقف محمود صدای با هاپله نزدیک. شدم سالن وارد و کردم تموم رو زدنقدم
 !خانوم -

 :پرسیدم عصبی اما آروم،. برگشتم سمتشبه و کشیدم عمیقی نفس
 !مرگته چه ببینم بزن حرف -
 :اومد حرف به دستپاچگی با
 .گرفتن تماس آریا جناب -
 .بردم جلو رو دستم و زدم تلخی پوزخند مرد اون اسم نیدنش با
 .رو تلفن اون من بده -

 گوشم توی خونسردش و منظم هاینفس صدای. بزنه رو زرش موندم منتظر و گرفتم رو تلفن
 :پیچیدمی
 .کنم شروع باید من اول که حد این تا دونستمنمی ولی مغروری؛ خیلی بودم شنیده -

 :دادم جواب خونسرد. گذاشتم میز روی رو پاهام و نشستم هاکاناپه از یکی روی
 .خودتونه نفع به کنین، باور بهتره وقتا بعضی اما آریا؛ جناب کرد باور نباید رو حرفی هر -
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 :دادم ادامه و کردم مکثی
 ؟جناب عرضتون -

 :نحسش صدای بعد و پیچید گوشم توی بلندش یقهقهه
 .بچه ببینمت شدم مشتاق بدجور! داری ینترس دل. میاد خوشم داره نه، -

 .چرخوندم حدقه توی رو هامچشم حوصلهبی
 !مطلب اصل سر برین خوایننمی اینکه مثل -

 .اومد بیرون خونسردی حالت از صداش که نیومد خوشش لحنم از انگار
 ...وگرنه زنی،می حرف داری کی با بفهمی نفعته به! کوچولو دختر ببین -

 :کردم زمزمه خونسرد و چرخوندم رو مهاچشم دوباره
 وگرنه؟ -

 یادشفر با. میشه بلند سرش از دود داره االن بودم مطمئن. ببینم رو شقیافه خواستمی دلم خیلی
 :کردم اخم و دادم فاصله گوشم از رو گوشی

 کجاست؟ افشار بگو! شو خفه -
 :دادم جواب خشنی و سرد لحن با بار این

 .بدم نشونت بیا ؟بینیش خوایمی! جهنم -
 .نهک متعجبم تونست هم باز هامدت از بعد گفت میشه اما داشتم؛ ازش رو دیگه تند برخورد یه انتظار

 که ور حرفی موندم منتظر ایکلمه گفتن بدون و کردم تنگ رو هامچشم یهوییش، یقهقهه از متعجب
 عمیقی نفس و برداشت یدنخند از دست لحظه چند از بعد. بیاره زبون به هست قهقهه این پشت
 .کشید

 از ولی دادم؛می نشونش رو واقعی جهنم بود ایدیگه آدم هر. اومده خوشم ازت بَد! دخترجون ببین -
 .میاد خوشم جسارتت و جرئت
 باعث این اما برمیاد؛ ازش چیزهایی چه دونممی خوب خیلی. نیست آدمی کم. نداره جواب حق حرف

 .مبردار گستاخی از دست نمیشه
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 هک چیزی مطلب، اصل سر برید. دیدم چشم به رو جهنم من آریا؛ جناب نیست کار این به نیازی -
 !بیفته من مثل شخصی یاد به شما تکبر و غرور با آدمی شده باعث
 :داد ادامه آرومیبه بعد و کشید عمیقی نفس

 پیچه؟می پامودست به ساالروند مدته یه که شنیدی کنم فکر -
 .کردم تأیید کنایه با و زدم دیسر پوزخند

 !الشخور؟ اون گندکاریای از باشه خبربی که کیه -
 :داد ادامه آروم و خونسرد. نبود خبری عصبانیت و خشم اون از دیگه

 .دخترجون هستی مهمی یمحموله دنبال دونممی -
 مولهمح زدممی حدس یدبا دارم آدم این از که شناختی با. نشستم صاف و برداشتم میز روی از رو پاهام
 :اومدم حرف به جدی و سرد صدای با. باشه این دست

 چیه؟ ساالروند و شما به ربطش اما دارین؛ خبر که خوب چه خب -
 .کشیدمی خط مغزم روی همیشه مثل خونسردش صدای

 ه،ایمنصفانه یمعامله نظرمبه. میدم بهت خوایمی که رو چیزی هم من بیار، برام رو ساالروند تو -
 .خودته با تصمیم هرحالبه

 خواد؟می من از چرا اما نیست؛ بدی پیشنهاد
 :پرسیدم آروم

 نجاما رو کار این توننمی خوبیبه که هست دستتون زیر آدم کلی منه؟ با تونمعامله طرف یه چرا -
 .نیست جالب برام زیاد پیشنهادتون حقیقتاً. بدن

 ظحف رو خونسردیش همیشه مثل هم باز. شد دستپاچه نه رد،ک انکار نه داشتم انتظار که طورهمون
 .کرد

 رسیده قتشو باالخره بیشتره، آشناییه برای پیشنهاد این کن فکر. صحرا تیزتری شنیدم که اونی از -
 ینا نکنم فکر. کنم مالقات گذاشته جا خودش از رسمیواسم جا همه که رو معروفی شبگرد این که

 .باشه پرمنفعت برات خیلی تونهمی برعکس باشه، اشتهد ضرری تو برای آشنایی
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 بود بلد همیشه مثل. دادنمی خطر بوی هم اندازه همون به بودن، منطقی که قدرهمون هاشحرف
 ادنی توی آدمی هر از بهتر من اما نکنه؛ خطر حس که جوری بکشونه، میدون وسط رو طرفش چطوری

 .میری اشتباه رو راه داری بار این لعنتی، شناسمتمی
 بشه؟ داده مثبت جواب پیشنهادتون به قراره کنینمی فکر چرا و -

 .کنم تصور رو سردش پوزخند تونستممی هم گوشی پشت از حتی
 کنی؟نمی فکر طوراین برسه؛ هاشخواسته به چطوری دونهمی هرکسی باالخره -

 :دادم جواب آروم و چرخوندم حدقه توی رو هامچشم
 !آریا جناب البته -

 :پیچید گوشم توی آرومش صدای
 .نمیشی پشیمون. کن فکر خوب پیشنهادم به! کوچولو دختر خوش روز -

 پشیمون میدون این توی کردنبازی از که کیه خب آره. زدم سردی پوزخند و کردم قطع رو تماس
 بشه؟

 .کردم نگاهش اخم با و برگشتم سمتشبه عصبی صداش شنیدن با
 تو؟ چطوری... خودم صحراجونِ به به -

 :داد ادامه نمایشی ترس با و انداخت بهم نگاهی
 .بریزی رو خونم خوایمی انگار کنی؟می نگاهم همچین چرا اِسپرسو؟ چته وا -

 لحن با سردخون. ایستادم روشروبه قدمی چند فاصله با. شدم بلند کاناپه روی از و کشیدم عمیقی نفس
 :اومدم حرف به ایپرکنایه

 گذشت؟ وشخ -
 .کشید گردنش به رو دستش کالفه و داد قورت رو دهنش آب
 متن کُلِ. خوردم شکر. کردم غلط. ببخشید! زنممی رو رگم میرم بِپَرونی تیکه صحرا قرآن به -

 !نکن شروع دیگه تو ست،کوفته
 .گذاشتم ششونه روی رو دستم و زدم جونیکم لبخند. بود پر بدجور دلش بچه انگار نه
 .گنده مرد کنه گریه مونده کم. بودی سردار پیش ساعت ۴۲ شهمه. سوسول بچه اتاقت تو شو گم -
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 :غریدم عصبی. شه باز بناگوش تا نیششون که کردن پیدا چیزی یه باز ماشاءاهلل که هم سورن و ماهر
 !خدابه میشم نگرانتون. داشتین نگه رو خودتون بس از شدین خفه! بسه -

 :بردم باال رو صدام یهو هاشونقهقهه وسط
 مترسک مثل اینجا وایسی ندارم رو توقع این دیگه تو از ست،بچه ماهر. سورن کارات سر شو گم -

 !پسر بزنی قهقهه
 جیم همیشه مثل هم ماهر رفت، اتاقش توی که سورن. شدن محو تاشونسه زدنهمبه چشم یه توی

 در وری مکدو نفهمیدم و شد محو کالً برم ربونشق که هم نکیسا و مبارک شکم دنبال آشپزخونه تو زد
 .رفت
 .برگشتم سمتشبه و کشیدم کوتاهی نفس

 .دارم کار باهات کن صبر عجله؟ این با کجا -
 .زد لبخندی و ایستاد جاش سر آروم

 .چیه امرتون ببینم بفرمایید -
 .شدم ترنزدیک بهش و زدم محوی لبخند

 بازداشتگاه؟ توی نشد ستدر برات که مشکلی دختر؟ تو چطوری -
 :اومد حرف به آرومی صدای با و کشید عمیقی نفس

 .بدتر جاهای یا بازداشتگاهم توی روز هر نرفته، که یادت. شُغلمه این! بابا نه -
 :دادم ادامه و کردم اشاره باال هایاتاق به
 لیو بمونم؛ تونممین من درسته. سلما میاد حساب به هم تو یخونه اینجا که دونیمی مونی؟نمی -

 .هست جا تو برای همیشه
 .برداشت عقب سمتبه قدمی و زد لبخندی

 باید. دهش دردسر برام کمیه که کردم قبول رو کلفتگردن یه وکالت. دارم دیگه یپرونده یه راستش -
 .کنم جمع رو قضیه زودتر چه هر

 :دادم جواب آروم خودش مثل مکردمی نگاهش که طورهمون و کردم فرو جیبم توی رو راستم دست
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 صبح ،کنی اراده کافیه باشه؛ کی طرفت نداره فرقی. کنی حساب روم تونیمی همیشه که دونیمی -
 .جلوت ذارممی رو سرش نشده
 :گفت شد،می خارج سالن از که طورهمون و کرد کوتاهی یخنده

 !صحرا نمیشی عوض بگذره هم چقدر هر -
 مارپیچ هایپله از و کشیدم عمیقی نفس. کردم دنبالش نگاهم با بشه خارج در از که ایلحظه تا

 .نشستم میزم پشت. شدم اتاقم وارد و رفتم باال سالن یگوشه
. بود تسخ برام همکاری پیشنهاد دادن برای دلیلش درک هم هنوز بود، آریا صدرا پیشنهاد درگیر فکرم
 دیب موقعیت بذارم، کنار رو خطرش ریسک اگه اام بیام؛ کنار دوستی سر از پیشنهادش با تونمنمی

 این هک مردی صدرا، اما و بشم ترنزدیک شونهمه به. بشم ترنزدیک بهش که خوبیه فرصت و نیست
 .کنهمی باز برام رو راه داره خودش اونم، مدیون رو جهنم
 مومت با که نفری پنج. زدم زل دیوار روی هایعکس به. کردم بلند رو سرم و کشیدم عمیقی نفس
 رو جهنم قراره من و دادن نشونم رو دنیا واقعی یچهره که هاییآدم. دارم نفرت ازشون وجود

 .بدم نشونشون
 :کردمی خودنمایی ذهنم توی مرگ ناقوس مثل لعنتی اون صدای. بستم رو هامچشم

 «کنی؟می خیسشون جوریاین نیست چشما این حیف خوشگله؟ کنیمی گریه چرا»
 .کردم تند پا عکسش سمتبه. شدم بلند صندلی روی از حرص با و کردم باز رو مهاچشم

 جوریاین نداره، اشکال ولی چموشی؛ خیلی تو. خودته نفع به بودنآروم ببین. کوچولو نکن گریه»
 .«تریجذاب

 .شدم خیره عکسش به و ایستادم دیوار از قدمی چند یفاصله با
 .«بیاد خوشم زتا نظرمبه ولی کمه؛ خیلی سنت»

 صداش. کوبیدم بود شده زده دیوار به که عکس روی رو مشتم حرص با و فشردم هم روی رو هامپلک
 :شدمی اِکو سرم توی

 .«میشه زجرکش تو دوری از کوچولوت خواهر مطمئنم»
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 توی دستم و دررفتن هاماستخون از چندتا کردم حس که جوری کوبیدم، ترمحکم رو بعدی مشت
 ویر عکسش به سرهمپشت داشتم که دردی به توجهبی و بود خراب حالم. رفت فرو دیوار زا قسمتی

 .زدممی مشت دیوار
 «کرده؟ خواستنیت عروسکا مثل بلندت و فر موهای این دونستیمی»

 دیوار کنار که طورهمون. گذاشتم صورتم روی رو خونیم دست و کوبیدم ترمحکم رو آخر مشت
 :زدم فریاد خوردم،یم سُر پایین سمتبه
 .خوامنمی بشنوم، خوامنمی! لعنتی! شو خفه! بسه! بسه -

 قورت رو مبغض و کشیدم بلندی نفس. نشستم زمین روی حرکتبی بسته هایچشم با لحظه چند برای
 !نداری حق بریزی، اشک نداری حق. دادم

 و اومد سمتمبه شدههول مدیدن با. شدم خیره بهش و کردم باز رو هامچشم در شدنباز صدای با
 هشرمند نگاهش از. کرد نگاهم غم با. زدم پس رو دستش عصبی که گذاشت مشونه روی رو دستش

 گهن پایین رو سرم هم باز اما کرد؛ جلب رو نظرم آرومش و گرفته صدای. انداختم پایین رو سرم و شدم
 .داشتم

 بینی؟می اونا مثل هم رو من که شدی معرفتبی قدراین کی از! صحرا -
 :زدم لب ایگرفته و داربغض صدای با و کوبیم پشتم دیوار به رو سرم

 .نزن رو حرف این! لعنتی بینمنمی بینمت،نمی جوریاین -
 .بده نشون شاد رو خودش کردمی سعی اما بود؛ گرفته هم هنوز صداش

 .منمونه جهت م،دونه یه نیستم؛ احدی هیچ مثل من! البته اینکه -
 کیسان دیگه شدمی آدم اگه گرچه شد،نمی آدم پسر این. شدم خیره لبخندش به و کردم باز رو هامچشم
 .کرد گل بازیشکولی باز که سرش تو خوابوندم یکی و آوردم باال رو دستم. نبود

 ییکجا خانومم آخ! مالجم آی! گردنم آی! سرم ننه آیی! صَدّام! ظالم! کافر! بشکنه دستت الهی آخ -
 ای !نشم دایی شه عقیم زنت الهی! صحرا ببرن رو مُردشورت الهی! کردن؟ ناقص رو شوهرت ببینی
 ...الهی
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 کم! بود؟ کجا زنم نمیشه؟ دایی. کرده قاتی انگار. ماسید دهنش توی حرف خورد که ایگردنیپس با
 .اکبراهلل... من بگه جا همه بره مونده
 با. شد دبلن مقهقهه صدای و بگیرم رو خودم جلوی نتونستم مدید رو متعجبش و پوکر یقیافه وقتی
 .شدم خیره بهش و برداشتم خندیدن از دست سکوتش دیدن

 بزنم؟ دیگه بار یه رو استارتت دکمه خوایمی شده؟ چت هوم؟ -
 :داد جواب آرومی صدای و لبخند با
 .دارم برات توپ خبر یه -

 .شد محو لحظه یه توی بود، مونده باقی لبم روی یییهو قهقهه اون از که لبخندی ذره یه اون
 خبری؟ چه -

 :داد ادامه استرس با و داد قورت رو دهنش آب
 .بگم رو کدوم اول دونمنمی فقط. دارم برات خبر دوتا راستش -

 .کردم نگاهش کالفه
 نه؟ یا شده چی میگی -

 :داد جواب و خورد شدیدی تکون
 !زنی؟می داد چرا وحشی خبخیله -

 :داد ادامه سریع اخمم دیدن محض به اما کرد؛ کوتاهی مکث
 رو؟ بد یا بگم رو خوب اول -

 :دادم جواب و کشیدم کالفگی سر از پوفی
 نکیسا؟ بدی ادامه گفتن وپرتچرت به خوایمی طوریهمین یا زنیمی رو زِرِت -

 .کرد نازک برام چشمی پشت
 اشتهد حضور سَران مهمونی توی نیست قرار نیدمش و زده غیبش شکوهی شاهین که اینه بد خبر -

 .باشه
 .بره در دستم از تونست هم باز نمیشه باورم! لعنتی. فرستادم بیرون خشم با رو نفسم

 :داد ادامه تردید با و انداخت بهم نگاهی
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. اینمِیمونی یویژه مهمان ببخشید! اهم اهم... ویژه میمون احتشام جناب و شما خوب، خبر اما و -
 مهمون عنوانبه رو کیان و تو و گرفته مهمونی یه کیانفر بهادر کنی؟می نگاهم کج چرا کن صبر خب
 .کرده دعوت ویژه

 :پرسیدم پوزخند با و انداختم باال رو چپم ابروی
 خوب؟ خبر میگی این به تو -

 :داد جواب شیطنت با و زد نماییدندون لبخند
 پارتی، مهمونی، یبرا زده لَک دلم نبینمف رو نحسش ختری هم روز یه خواممی که سورن جون -

 .مهموناش ترمهم همه از و ـیدنی*نوشـ
 از فتگ میشه و بود شده خیره نکیسا به اخم با سورن. کشیدم باالتر کمی رو نگاهم آخِش صدای با

 ـقه*ـحل ـردنش*گـ دور رو هاشدست سریع سورن یقیافه دیدن با نکیسا. زدمی بیرون دود دماغش
 .شد چندشم سورن جای من که کاشت شگونه روی آبداری ماچ و کرد

 !ایش. میشه خراب پوستم کردی، تُفیم آب. روانی کن ولم! اوق -
 :داد جواب نازکی صدای با و برگردوند رو سرش قهر حالت با نکیسا

 .نَدوست رو تو دیگه اصالً. شعوربی لیاقتِبی شو گم! وا -
 :داد جواب اخم با و کرد باز ـردنش*گـ دور از رو نکیسا هایدست سورن

 .نَدوست رو تو هم من -
 با دیج خیلی باشه، زده شوخی واسه که انگارنهانگار. زد سورن به محکمی سیلی و کرد اخمی نکیسا
 :داد ادامه نازک صدای

 گذاشتم؟ کم برات چی. کشیدم زحمت برات همهاین. نداری لیاقت. مرتیکه شو گم-
 :داد ادامه زدمی سورن سر توی دست با که طورنهمو

 زاییدن از بعد. نبود من حق این خدا وای. نپوشیدم برات که قرمزایی چیز چه! نگذره ازت خدا وای -
 !خدا دارم من که زندگیه چه این دستمزدم؟ بود این بچه جین چهار
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 در و انداختن هم به نگاهی. تگرف گاز رو هاشلب و شد خفه خورد سورن از که محکمی گردنیپس با
 اون ایصد هاشونخنده وسط. شدن خیره هَم به و نشستن زمین روی خنده با جفتشون ثانیه از کسری
 :پیچید گوشم توی لعنتی

 رو یواقع جهنم قراره تو. بگذره زندگیت نیست قرار آسونیا این به. بچه نکن موسموس سگ مثل»
 .«ببینی
 صدای حتی کردم، حرکت اتاق در سمتبه و شدم بلند زمین روی از نکیسا و سورن به توجه بدون

 .نشنوم سرم توی رو لعنتی اون صدای شدنمی باعث هم نگرانشون
 .«بزرگیه لطف بکشی نفس ذارممی اینکه»

 بینمب کردممی بازشون وقتی و بستممی رو هامچشم خواستمی دلم. بود کرده مکالفه هامشقیقه درد
 ازهاج دونممی و آرزوئه یه فقط این اما میشه؛ تموم بیدارشدنم با که کابوس یه بوده، بخوا چیزهمه
 .زندگی برای ایبهانه حتی یا باشم داشته آرزویی ندارم
 و مکرد ترتند رو هامقدم و کشیدم عمیقی نفس. کردم حرکت سالن خروجی سمتبه و شدم راهرو وارد

 قدم دچن با. شدم داخل و کردم باز شدت با رو در نگهبان، به توجه بدون. گذشتم باغ بلند هایدرخت از
 صورتش به محکمی مشت. شدم ورحمله سمتشبه خشم با و رسوندم زمینزیر در به رو خودم بلند

 هاونا که سوختممی آتیشی توی. بشم منفجر قراره لحظه هر کردممی حس و بودم عصبی. کوبیدم
 و سورن هایحرف حتی. کردممی حس خوبیبه رو بدنم دمای رفتنباال. کردن روشن پیش هاسال

 هک بودمش زده قدراون. بردارم افشار جوننیمه جسم به زدنمشت از دست شدنمی باعث هم نکیسا
 کریهش صورت. شدم بلند روش از و کوبیدم صورتش به رو مشت آخرین. کردمنمی حس رو هامدست

 رامشآ ثانیه یه. کشیدم عمیقی نفس و انداختم بهش نگاهی. بود شده ترزنهمبهحال خون قرمزیِ با
 .برسم مخواسته این به وقتهیچ نبود قرار انگار اما خواستم؛می

. شدم باغ وارد و گذشتم راهرو از. زدم بود در جلوی که نکیسا به محکمی یتنه و برگردوندم رو صورتم
 هاسال. سوختممی و بودم داغ درون از. سوزممی آتیش توی دارم کردممی حس. کشیدم عمیقی نفس

 .شده هم بیشتر هیچ، نشده که کم قلبم سوزش و درد اما گذشته؛
 .کردمی سوراخ رو مخم مَته مثل صداش
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 که رو چیزی دارم حاال. میدی براش رو جونت که کوچولویی دختر اون و تو بودین، کثیف بچگی از»
 !«دخترجون؟ دهب مگه. میدم بهت داری لیاقتش

 ودمخ به ریختناشک یاجازه اما بودم؛ کرده بغض. سوختنمی هامچشم و بودن شده سنگین هامنفس
 .نداره چیزی سیاهی جز که ایگذشته برای نه ریزه،نمی اشک صحرا. دادمنمی

 .کرد مشت محکم رو هامدست و بستم رو هامچشم
 و کبودی شدمی دیده که چیزی تنها. انداختم هامدست به نگاهی. شد خارج دهنم از آخی ناخودآگاه

 .بود زخم
 مواجه خشمگینش هایچشم با اما آوردم؛ باال رو سرم. گرفت هوا توی رو خونیم هایدست دستی،

 شد؟می من نگاه از ترطوفانی مگه اما کرد؛می نگاهم خشم با و بود عصبی. شدم
 مرگته؟ چه. شدی هادیوونه مثل بنداز، خودت به نگاه یه! صحرا؟ کنیمی غلطی چه -

 بد یا خوب حال بود مهم مگه. کردمنمی درک رو هاشنگرانی. بود سکوت فقط فریادهاش به جوابم
 من؟

 .لعنتی بده رو من جواب گرفتی؟ خونخفه چرا -
 :زد فریاد تربلند. داد بهم شدیدی تکون و گرفت رو بازوم

 کنی؟نمی فکر کمیه چرا دادی؟ دست از رو عقلت کنی؟می غلطی چه داری فهمیمی! صحرا -
 :زدم فریاد خشم با خودش مثل و کردم قطع رو حرفش

 نکیسا؟ کنی کارچی خوایمی نکنم فکر هان؟ چی؟ نکنم فکر -
 :اومد حرف به ترآروم دید که رو خرابم حال. سوختمی شدتبه گلوم و لرزیدمی خشم از تنم

 ...من. باش آروم! صحرا -
 :زدم فریاد ایگرفته و دورگه صدای با
 اون. نگاهاشون حرفاشون، حرفاش، نمیره، یادم. سوزممی آتیش توی دارم چطور؟ باشم؟ آروم چطور -

 آدم اون. هاشاشک هاش،چشم. خوادمی کمک ازم که شنوممی رو صداش. کنهمی صدام
 ذابع بفهم. بفهم. سوزممی دارم. داره درد. شده تموم تحملم. تونمنمی دیگه. لعنتی نشدنیهفراموش

 فسن تونمنمی. ندارم رو خوردنزخم تحمل دیگه. ندارم رو این از بیشتر تحمل دیگه. مخسته. کشممی
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 بدون گذره،نمی حرفاشون بدون روزام. بخوابم کابوس بدون و ببندم رو چشمام تونمنمی. بکشم
 .میرممی نگاه اون درد از دارم. میرممی هذرذره دارم. گذرهنمی چشما اون یادآوریِ

 ولی نم؛ک پیدا رو کشیدنم نفس راه بغض و خشم همهاین بین از کردم سعی و برداشتم عقب به قدمی
 به ور شدنشنزدیک. دادمی فشار هاشانگشت بین و بود گذاشته گلوم روی رو دستش یکی انگار
 بوی تنش عجیب چه. شدم قفل بازوهاش بین کنم لفتیمخا بتونم اینکه از قبل اما کردم؛ حس خودم

 .کشید یدک رو اسمش فقط برادری از که دادمی رو برادری
 حتی هک گذشته آدم همون به بودم برگشته انگار. بود زده خشکم. ایستادم محکم و بستم رو هامچشم
 اما بگیرم؛ فاصله ازش خواستم و کشیدم عمیقی نفس. بیارم خاطربه رو اسمش خواستمنمی

 :شنیدم گوشم کنار رو آرومش صدای و کردم حس دورم رو بازوهاش شدنترسفت
 سخت قدراین. نیستی صحرا واقعاً کنممی فراموش اوقات گاهی که هستی بااراده و قوی قدراین -

 .نداری نیازی بهمون کنیم باور نذار و نباش
 .کیم واقعاً میره یادم هم خودم حتی اوقات گاهی دونیننمی ومتونکد هیچ. زدم پوزخندی

 رتنف بودنمحتاج از که آدمیم من اما داشتم؛ نیاز بهشون. گرفتم فاصله ازش و کردم باز رو هامچشم
 گهدی فقط نه، نیست، غرور خاطربه. کنم خراب چیدم خودم دور که رو تنهایی دیوار این خوامنمی. داره

 .بدم ادامه تونمنمی که دونممی بار این. ندارم رو دیگه ضربه یه تحمل
 .شدم خیره بهش و برگردوندم سمتشبه رو سرم متعجبش صدای با
 ...چ شناختنت صدرا یا عطیه وقت یه اگه کنی؟ شرکت مهمونی این توی خوایمی مطمئنی! صحرا -

 :دادم جواب خونسرد و کردم قطع رو حرفش
 .سورن بندازم عقب رو هامبرنامه عطیه و صدرا حضور خاطربه فقط تونمنمی -

 :اومد حرف به که بود نکیسا بار این
 هویتت؟ رفتن لو قیمت به حتی -
 :دادم جواب آروم و انداختم باال رو ابروم تای یه
 خاطر به وننبت تغییر همهاین با کنمنمی فکر درضمن نه؟ یا بشناسن رو من که مهمه برام گفتم کِی -

 .بیارن
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 :گفت نگرانی با و کشید خودش سمتبه رو بازوم نکیسا
 رارق که پوکته مخ اون تو فکری یه زنیمی حرف لحن این با وقتی! لعنتی نزن حرف جوریاین -

 .نمیاد خوشم این از اصالً من و بشیم دارخبر ازش ما نیست
 .کنه تغییر ایذره آدم این نبود قرار انگار. زدم هاشنگرانی به محوی لبخند

 .من برای نه حداقل بیفته، اتفاقی نیست ارقر! نباش نگران -
 :دادم ادامه و برگشتم ماهر سمتبه
 .خواممی رو شزِندَه فعالً. بیرون ریخته شورودهدل افشار مرتیکه این. اینجا بیار رو ماهان برو -

 .بود سورن با صحبتم طرف بار این. شد خارج دیدم یمحدوده از کوتاهی خداحافظی با بالفاصله
 یالخبی هم چی هر افشار پدرام. باشه کفتار این دستبغــل شب تا ارسالن خواممی! ببین رو نم -

 وقتشه کنم فکر. دارم پسر شازده این با کوچیک حساب خرده یه درضمن و متفاوته براش ارسالن باشه
 .بشه رسیدگی بهش
 ات برگشتم سمتشبه. نکیسا و بودم مونده من فقط حاال. شد دور ما از آروم یباشه یه با هم سورن
 از دونستمی خوب خیلی. کردم اخم خودم روی نگاهش خیرگی دیدن با اما بزنم؛ رو هامحرف یادامه
 .میاد بدم دیگران یخیره نگاه

 خودش هب باالخره. بدم بروز رو کالفگیم آسونی این به که نبودم آدمی. بیاد خودش به تا کردم سکوت
 :اومد حرف به داشت لرزش کمیه که آرومی صدای با. رفتگ ازم رو نگاهش و اومد

 کنم؟ کارچی باید من! خب -
 بود؟ شده چش باز. دوختم مضطربش حرکات به رو نگاهم

 :دادم جواب خیالبی
 .باشه هابچه به حواست نیستم امشب من. بکنی کاری نیست قرار تو -

 .کردم هدایت پارکینگ سمتبه رو هامقدم توجهبی اما دیدم؛ رو نگاهش توی ترسِ
 کنی؟ کارچی خوایمی باز! صحرا؟ شدی دیوونه -

 :دادم جواب شدممی دور ازش که طورهمون
 .بدبخت میشی داغون داری بخواب، هم کمیه. بکن گفتم که رو کاری تو -
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 بتونم ات شدممی آروم باید. زدم بیرون ویال از باالیی سرعت با و آوردم بیرون پارکینگ توی از رو موتور
 هشب که چیزی تنها نداشت، برام اهمیتی ولی نبودم؛ آروم زیاد امشب اما برم؛ جلو درست و کنم فکر

 برای رسمیواسم فقط که هاییهآدم جمله اون از ساالروند. بود هامنقشه رفتنجلو دادممی اهمیت
 من پس از اما خرابه؛کله کمیه. صفتمار مردک مونهمی خالیتو حباب مثل. زده هم به خودش

 هاششب اینکه البته و باشه من نفع به تونهمی موضوع این و بازیهـوس*هـ مرد. بربیاد تونهنمی
 .میاد حساب به خوب امتیاز یه مشغوله، همیشه

 .باختم رو بازی نصف وگرنه کنم؛ پیداشون باید برسه مدارک اون به دستش کیانفر اینکه از قبل
 و شیدمک بیرون پاکت توی از سیگار نخ یه. شدم پیاده و داشتم نگه ساالروند ویالی رویِروبه رو موتور
 تمدس توی دور یه و کشیدم بیرون شرتمسویی جیب از رو طالییم فندک. گذاشتم لبم یگوشه

 .رفتمی رژه مغزم روی همیشه مثل صداش. زدم عمیقی پک و کردم روشن رو سیگار. چرخوندم
 «بذاری؟ بیرون قفست از رو پات نداری حق منگفت بهت مگه»

 دجورب هوا و بود ماه دی اوایل. فرستادم بیرون رو دودش و زدم هامانگشت بین سیگار به ایدیگه پُک
 .من روحوقلب مثل سرد؛

 !«خورهمی هم به ازت حالم. شناسممی رو کثیفت جنس خونه این توی کسی هر از بهتر من»
 اون ایج باید تو. مردمی نباید اون. کنم تموم داری که رو ارزشیبی زندگیِ نای تونستممی کاش ای»

 .«اون نه صحرا، داشتی رو مرگ لیاقت تو. دادیمی جون
 سرم؟ توی صداها این به کنم عادت بود قرار کِی. زدم سردردم به پوزخندی

 رو مهاچشم. قبل هایدفعه از ترعمیق بار این زدم، سیگارم به ایدیگه پک و بستم درد از رو هامچشم
 حالی یه وقتشه دیگه. دادمی نشون رو دقیقه ۴:۴۲ ساعت. کردم لمس رو موبایلم یصفحه و کردم باز
 .بگذرم کنارش از خیالبی بخوام حیفه. بگیرم آبیچشم روباه این از

 یالو سمتبه آروم .گذاشتم روش رو راستم پای و انداختم زمین رو سیگارم یموندهته و زدم پوزخندی
 ویت بود برادرم مثالً که اونی صدای. کشیدم باال رو خودم و گرفتم دیوار به رو دستم و کردم حرکت

 :شد اکو سرم
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 گردمرمیب جا،همین کنممی ولت هم من. میریمی میفتی پایین بیا. بچه نرفتی آدمیزاد به اصالً تو»
 «.گردهنمی دنبالت هم کسهیچ. کردی فرار میگم
 پارس بلندش، هایدیوار و هادرخت. انداختم ویال داخل به نگاهی خیالبی و دادم تکون رو سرم
 قصر ایپ به اما گذاشت؛می نمایش به ویال از رو ترسناکی تصویر گفت میشه باغ، تاریکی و هاسگ

 .هرگز رسید،نمی کیانفر
 آروم. بود دوم یطبقه روباه اون خواب اتاق. پریدم پایین و شدم آویزون دیوار از سریع حرکت یه با
 یکی. زدم همسرپشت و آروم سوت چندتا. گرفتم پناه دیوار پشت و کردم حرکت ویال پشتی در سمتبه
 :گفت و انداخت نگاهی دیوار سمتبه هانگهبان از
 اینجاست؟ کسی -

 .زدم ایدیگه سوت و کشیدم آرومی نفس
 داره اتاقش تو پیرپاتال اون االن. رو بازیامسخره این کن تموم تویی؟ علی اینجاست؟ کی گفتم -

 کردی؟ خودت مَچَل رو من اینجا تو وقتاون گذرونه،می خوش
 بیرون دیوار پشت از سریع و کشیدم عمیقی نفس. شنیدم شدنمی نزدیک بهم که رو هاشقدم صدای
 گهشن و پیچیدم گردنش دور رو مهادست بده نشون خودش از العملیعکس بتونه اینکه از قبل. اومدم
 زا و شدم ویال وارد پشتی در از. کردم رهاش زمین روی و حس رو شدنششل لحظه چند از بعد. داشتم

 هاندوربی برای دستی و ایستادم اتاقش در جلوی. کردم حرکت ساالروند مهدی اتاق سمتبه هاپلهراه
 .دوخت چشم بهم متعجب و ترسیده مهدی. کردم باز شدت با رو در و زدم پوزخندی. دادم تکون
 دجورب. برداشتم قدم سمتشبه. شدم اتاق وارد آروم و گرفتم رومروبه انگیزرقت یصحنه از رو نگاهم

 ندوقگاوص کلید خونسرد. شدم خم سمتشبه و رسیدم تخت به. داشت حق حدی تا خب و بود ترسیده
 زمزمه سردی صدای با و برداشتم تخت کنار عسلی روی از رو تلفن و کردم باز گردنش دور از رو

 :کردم
 !باش زود. نشن خلوتت مزاحم بگو نگهبانا به بزن زنگ -

. ردمک باز رو درش و رفتم گاوصندوق سمتبه. گرفت دستم از رو گوشی و داد تکون رو سرش ترسیده
 گاوصندوق ته رو رنگیرمزق پاکت. زدم کنار رو مهدی نخوردردبه هایپرتوخرت و بردم جلو رو دستم
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 و دادم تکون هوا توی رو دستم. برگشتم مهدی سمتبه. کشیدم بیرون رو پاکت و زدم پوزخندی. دیدم
 هب. اومد فرود صورتم توی مشتی گذاشتم، بیرون اتاق از رو پام اینکه محض به. شدم خارج اتاق از

 .بود بازی وقت انگار. کردم گاهن هانگهبان تا دو به پوزخند با و کردم تکیه راهرو دیوار
 یهضرب خوردنشونزمین محض به و زدم جفتشون پای ساق به لگدی و برداشتم قدم سمتشونبه

. دمکر بازش و دویدم راهرو ته پنجره سمتبه. افتادن زمین روی جفتشون. زدم گردنشون به محکمی
 یلبه روی سریع هانگهبان و آژیر دایص با. داشت ارتفاع متر چهار! لعنتی. انداختم پایین به نگاهی
 کف و زانوهام جفت. کردم رها رو خودم و کشیدم عمیقی نفس. شدم آویزون ازش و نشستم پنجره
 !لعنتی. کشیدن تیر زمین با برخورد شدت از هامدست

 لیکش صدای به حتی. کردم تند پا دیوار سمتبه هانگهبان از یکی صدای با. شدم بلند زمین روی از
 آخر هلحظ. کشیدم باال رو خودم سریع حرکت چندتا با و دویدم دیوار سمتبه. نکردم توجهی هم گلوله
 به جهتوبی. کردم حس راستم بازوی توی رو شدیدی سوزش بپرم، پایین دیوار روی از اینکه از قبل

 تمدس سوزش. ردمک بیشتر رو سرعتم. شدم دور ویال از سرعت با و رسوندم موتورم به رو خودم دستم
 ویال یجلو. بودم متنفر ازش که چیزی دقیقاً بود؛ گرفته ازم رو هوشیاریم حدی تا و بود شده ترشدید
 کردممی سعی که جورهمون و دادم قورت رو دهنم آب. انداختم جاهمون رو موتور و داشتم نگه

. مشد وارد و کردم باز رو در. رفتم کارم اتاق به و برداشتم قدم ویال سمتبه دارم نگه باز رو هامچشم
 و دادم کیهت صندلی پشتیِ به رو سرم. نشستم صندلی روی و انداختم میز یگوشه رو رنگقرمز پاکت
 ور در شدنباز صدای. شدمی بیشتر لحظه هر بازوم سوزش و بود شده سرد تنم. بستم رو هامچشم

 .بود شخصی گفتن خدایا شدم، متوجه که چیزی تنها بعد و شنیدم
*** 
 نکیسا
 لویج تصویرش مدت تموم. بودم کالفه بدجور. گرفتم هامدست بین رو سرم و نشستم تختم روی
 ؟بره ساالروند سراغ تنهایی خودش تا سیاهنخود دنبال فرستاد رو ما نفهمیدم چطور. بود هامچشم
 بهت لعنت! صحرا بهت لعنت. بده فریبم تونهمی هم هنوز سال همهاین از بعد. آخه احمقم من چقدر

 !لعنت. داریمی نگه بیرون رو ما و اندازیمی میدون وسط رو خودت همیشه که
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 گفتممی دادم؟می چی رو عطیه جواب کردم؟می کارچی باید وقتاون چی؟ اومدمی سرت بالیی اگه
 لعنتی؟ چی دادممی دست از هم رو تو اگه کنم؟ محافظت ازت نتونستم سال همهاین از بعد

 اتاق متسبه و زدم بیرون اتاقم از. شدم بلند تخت روی از شتاب با و فرستادم بیرون کالفه رو نفسم
 پایین ماهر. زد خشکم رومروبه یصحنه دیدن با اما کردم؛ باز رو در عجله با. کردم تند پا خوابش

 اهنگ شپریدهگرن صورت به و بود داشته نگه هاشدست توی رو صحرا دست و بود نشسته تخت
 و ذاشتمگ ششونه روی رو دستم و زدم زانو کنارش. رفتم سمتشونبه و کشیدم پوفی کالفه. کردمی

 :اومدم حرف به آروم
 جوریاین صحرا اگه دونیمی! پسر دیگه بسه. نشستی اینجا ستدقیقه ۳۳ و ساعت 6! ماهر -

 !بسه دیگه پاشو پاشو،. ینخورد که هم شام و ناهار کَند؟می رو تکله دیدتتمی
 :داد جواب بغض با کردنمی جدا صحرا صورت از لحظه یه رو نگاهش کهدرحالی

 که صحرایی صحراست، این! ببین بخورم؟ غذا داری توقع ازم چطوری عمو؟ شم بلند چطوری -
 درپ وقتی. همردتر دنیا توی مَرده چی هر از. برگردوند بهم رو زندگی آدم این. مدیونم بهش رو زندگیم
 و شخونه آورد رو من بپرسه ازم چیزی اینکه بدون. گرفت رو دستم خیابون یگوشه کرد پرتم خودم
 رو ایزندگی. بخونم رو درسم گفت داد رو خرجم. هست هم من یخونه بعد به این از اینجا گفت بهم
 لحظه یه اما درده؛ کوهِ که نیههمو آدم این. برگردوند زندگی به اون رو ماهر. اونم مدیون دارم االن که

 و بخورم غذا راحت خیال با و شم بلند داری توقع جوریچه االن. بیفته ما برای اتفاقی نمیده اجازه
 کنم؟ استراحت

 ماهر، سورن، من، بودیم؛ مدیون بهش مونهمه ما. داشت حق. انداختم نگاهی صحرا به و کشیدم آهی
 .سلما و ماهان
 مرگ بوی سرتاسرش که راهی راهه، اول هنوز خودش اما بود؛ برگردونده مونههم به رو زندگی صحرا
 .میده
 عالقه. کردم بلندش و گرفتم دستم توی رو ماهر بازوی. گرفتم ازش رو نگاهم و کشیدم عمیقی نفس
 اگه ممطمئن. نبود پنهون کسهیچ از پسر این به نسبت شالعادهفوق حساسیت و ماهر به صحرا زیاد
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 خشن مونبچه کالً ببخشید! اهم اهم. کردمی خفه رو من همه از اول نخورده، غذا ماهر میدفهمی
 .دارن تشریف
 :اومدم حرف به کشیدممی بیرون اتاق از رو ماهر زوربه که طورهمون

 و شه لندب اگه دونیمی. میشه خوب نیست، چیزیش. کرده رسیدگی بهش ماهان. ماهر دیگه بریم بیا -
 یزیچ یه کن، لطف حقیر من به و بیا من برادر پس کنه؛می پا به قیامت نخوردی چیزی وت بفهمه
 صِقر صورت اون به بزن زُل سرش، باال بشین مجسمه مثل بیا باز خواستی اگه بعد. کن کوفت
 باشه؟. ماهش
 :داد جواب بکشه بیرون دستم از رو بازوش تا کردمی تقال کهدرحالی

 .میگم کن ول. کن ولم. اتاقش توی بیام ذارینمی صبح تا دیگه. میگی دروغ -
 ایهاتاق تنها. گرفت رو ماهر بازوی یکی اون و اومد بیرون اتاقش از سریع. زدم صدا رو سورن کالفه
 .بود نفر چهار ما برای باال سالن

 شهاتقال به اخم با. داشتم نگهش صندلی روی و کردم پرت آشپزخونه توی رو ماهر سورن کمک با
 :دادم ادامه و شدم خیره

 .پیشش بری ذارممی بعد خوری،می رو شامت سرجات شینیمی -
 از رو سرم زدم حرف ماهر با جوریاین فهمیدمی صحرا اگه آخ. نشست حرفبی و کرد نگاهم اخم با

 چه رهما دونستیممی همه. دادیممی دستش و کردیممی درست لقمه نوبتی سورن با. کردمی جدا تنم
 کارچی دونیمنمی اون بدون ما. بیاد بهوش زودتر هرچه کاش فقط. داره صحرا برای خاصی جایگاه

 کالً یعنی اد؛برمی هدایتش پس از خودش فقط و ساخته خودش که ایهکشتی کاپیتان صحرا. بکنیم باید
 آدم نای. میاد بهوش زود مطمئنم. کنه محافظت کسهمه و چیزهمه از اون مثل بتونه که نیست کسی
 .گذاشته سرپشت رو هااین از بدتر

*** 
 صحرا
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 روی رو سرش و بود نشسته تختم پایین ماهر. کردم باز رو هامچشم دستم روی ایسنگینی حس با
 روی موهای و آوردم باال رو آزادم دست. شدمی مظلوم خواب توی بچه این چقدر. بود گذاشته دستم

 :کردم زمزمه آروم و شدم خیره شبسته هایچشم به. زدم کنار رو پیشونیش
 درسته. اهرم بودی زندگیم داشتنیدوست اتفاق تنها تو انتقام، و مرگ تاریکی، و سیاهی همهاین بین -

 .وقتهیچ بری، دستم از نداری حق وقتهیچ تو اما دادم؛ دست از رو چیزا خیلی
 بازوی به دستی. گذاشتم ختت روی رو سرش و کشیدم بیرون سرش زیر از رو دستم آروم

 رو ممشکی چرم کت و رفتم کمدم سمتبه. شدم بلند تخت روی از خیالبی و کشیدم مشدهپانسمان
 کی .انداختم بهش مرددی نگاه شدنمخارج از قبل و رفتم اتاق در سمتبه. کردم تنم و کشیدم بیرون

 بخوابه؟ من سر باالی جوریاین داده اجازه بچه این به
 رو ماهر» مضمون این به اساماس یه شدم،می خارج ویال از که طورهمون و گرفتم ازش رو منگاه
 به وقتی .گذاشتم سایلنت روی گوشی و فرستادم سورن برای.« میشه اذیت جوریاین. اتاقش توی ببر

 .بودم شده خیره قبر سنگ روی اسم به و بودم ایستاده مزارش سر باالی که اومدم خودم
 !کتایون

 کتایون؟ فقط
 ونیدمی. شدی فراموش زود چه! آریا کتایون. بود نذاشته باقی براش رو آریا اسم حتی. زدم پوزخندی

 نکشیدم؟ دراز خاک خروارها زیر و قبر این توی پیشت االن چرا
 .ببینم باز رو دنیا همین هایآدم ترسممی ترسم،می اما نکنی؛ باور شاید

 .مبرگشت صدا سمتبه و گرفتم مزار از رو نگاهم شخصی صدای با که ودمب زده زل مزار روی اسم به
 شناختین؟می رو مزار این صاحب شما! پسر آقا ببخشید -

 :دادم جواب کالفه بندازم صورتش به نگاهی اینکه بدون
 داد؟ توضیح کسی به باید هم اومدن مزار سر برای چیه؟ -

 .کشید خودش سمتبه رو من و گرفت مشتش توی رو میقه. نیومد خوشش جوابم از زیاد انگار
 کنی؟می کارچی من مادر مزار سر. مرتیکه نگو چرت -
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 فکر کوتاهم موهای و هالباس دیدن با اطرافم احمق هایآدم یهمه مثل. زد زل هامچشم به گیج
 ...االن اما پسرم؛ بود کرده

 .دیدمشمی دوباره سال همهاین از بعد! نکیها. شدنمی باورم. شدم خیره ششدهخشک یقیافه به
 .بود شده تبدیل تنگیدل به نفرتم هاسال از بعد انگار. اومدمی نظر به ترمردونه چقدر

 هایدست روی رو دستم اخم با. گرفتم ازش رو نگاهم و اومدم خودم به داد بهم که شدیدی تکون با
 و نکنم نگاه هاشچشمبه کردممی سعی کهلیدرحا. کردم جداشون میقه از و گذاشتم ششدهمشت
 :گفتم سردیبه باشه نداشته لرزشی صدام

 تسر غیرت هم خیلی. نمیدم و ندادم احدی هیچ به توضیحی هیچ زندگیم توی من! جوجه ببین -
 یرو کوچیک اسم با وکاراکسبی مثل طوریاین نه برگردون، بهش رو فامیلش اسم حداقل میشه

 .بده انجام براش رو کار یه این مردی. باشه شده دفن مزارش
 خروجی سمتبه ششدهشوکه و متعجب صدای به توجه بدون و دوختم رومروبه به رو سردم نگاه

 .برداشتم قدم زهرابهشت
 هستی؟ کی تو -
 تسمبه و گذاشتم سرم روی رو مشکیم کاسکتکاله. شدم موتورم سوار و زدم بیرون زهرابهشت از

 رونبی پاکت توی از نخ یه و زدم پوزخندی. داشتم نگه خیابون از گوشه یه. روندم پایین هایمحله
 حال در هک هاییماشین به و فرستادم بیرون رو دودش و زدم لبم گوشه سیگار به عمیقی پک. کشیدم

 .شدم بستیبن و تاریک یکوچه وارد خیابون چندتا از گذشتن از بعد. شدم خیره بودن عبور
*** 

 یانک
 صدای. زدم در به ضربه دو و کشیدم عمیقی نفس. شدم پیاده و کردم پارک خونه جلوی رو ماشین
 .شنیدم در پشت از رو شیدا لرزون

 کیه؟ -
 :دادم جواب خونسرد

 دختر؟ هستی ایدیگه کس منتظر من از غیر مگه. رو در کن باز -
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 رد سمتبه که طورهمون. شدم وارد و داختمان بهش نگاهی. ایستاد کنار و کرد باز برام رو در خنده با
 :دادم ادامه بهش رو کردممی حرکت خونه ورودی

 کجاست؟ ترگل -
 با کردمی چک رو داخلش که طورهمون. گرفت ازم رو هاپالستیک از یکی و شد خونه وارد دنبالم
 :داد جواب آرومی صدای

 .بخوابه کردم مجبورش نیومدی دید وقتی اما بود؛ منتظرت خیلی -
 .گذاشتم اپن روی رو هاپالستیک یبقیه و کشیدم عمیقی نفس

 .کردی خوبی کار -
 .گذاشتم اپن روی و کشیدم بیرون جیبم از صدی تراول چندتا

 هروقت .باشن مراقبتون فرستممی رو نفر چند اما بزنم؛ سر بهتون درست نتونم مدت چند یه شاید -
 .بزن زنگ بهم داشتین وکسریکم
 :شنیدم سرمپشت از رو صداش. برداشتم قدم خروجی سمتبه
 کیان؟ ببینیش مونینمی -

 :دادم جواب آروم و کردم کوتاهی مکث
 .نه -

 پوشسیاه مرد چندتا گذاشتم کوچه توی رو پام اینکه محض به اما زدم؛ بیرون خونه از و کشیدم آهی
 ...که دیدم رو

*** 
 صحرا
 توی زمانی یه. زدم گشت هاکوچهپس کوچه بین و دادم حرکت ور هامقدم اطرافم به توجه بدون
 ...االن اما نادون؛ و احمق هایآدم همین بین کشیدم،می نفس هامحله همین

 درگیر جَوون مرد دو با که دیدم رو غریبعجیب پوشسیاه مرد چندتا رسیدم که هاکوچه از یکی به
 یکیشون اما داشتن؛ خوبی هایهیکل و کردنمی بارزهم خوب مرد هردو. انداختم بهشون نگاهی. بودن
 ویر افتادنش با. کنه دفع رو هاضربه تونستنمی و زدمی گیج هاوقت بعضی چون بود؛ زخمی انگار
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 و کردم نگاهشون اخم با. خرید جون به رو مردها هایولگدمشت و ایستاد جلوش یکی اون زمین
 .زخمیه هم نفر دو این از یکی که نفر دو به نفر شته. نبود منصفانه این اما برم؛ خواستم

 :اومدم حرف به جدی و سرد صدای با. شدم نزدیک بهشون و چرخوندم حدقه توی رو هامچشم کالفه
 مبارزه؟ شده نیمویکی به نفر هشت حاال تا کی از! ژیگوال بچه هی -

 اعتراف. شدن ورحمله سمتمبه و اومدن خودشون به سریع اما کردن؛ نگاهم گیج لحظه چند برای
. زدممی نفسنفس خستگی از. کردنمی دفع رو هامضربه تموم. بود خوب کارشون کنممی

 دیدن قتیو یکیشون. بود سرپا هنوز که پسره یکی اون با دیگه دوتای بودن، درگیر من با تاشونشیش
 زمین روی که مردی سمتبه. کردن گردعقب شونهمه که زد سوتی ببرن، پیش کاری تونننمی

 .کردم دراز سمتشبه رو دستم و رفتم بود افتاده
 خوای؟می کمک -

 سر تاسه این رفتممی وری هر چرا. کشیدم ایکالفه پوف. انداخت بهم نگاهی و آورد باال رو سرش
 .شد بلند زمین روی از و گذاشت دستم توی رو دستش بگیره، ازم رو نگاهش اینکه بدون بودن؟ راهم

 .کردی کمکمون که ممنون -
 :دادم ادامه سرد و کردم اشاره کیان به. ایستادم ترعقب قدمی و کشیدم پس رو دستم اخم با
 .بشه رسیدگی بهش ترسریع هرچه بهتره. نمیاد خوب نظر به -
 :داد ادامه و کرد نگاهم کنجکاو اما اخم، با
 .شخونه ببرمش بتونم که نمیاد گیر وسیله شب وقت این -

. کردم رتپ سمتشبه و زدم سوتی. کشیدم بیرون کتم جیب از رو موتور سوئیچ. انداختم بهشون نگاهی
 و انداختم باال رو هامشونه. کرد نگاهم متعجب. گرفت هوا توی رو سوئیچ و آورد باال رو سرش
 :دادم ادامه رفتممی عقبعقب که طورهمون

 .سرده هوا. ببریش زودتر بهتره -
 :پرسید مردد. انداخت من و موتور به نگاهی

 چی؟ خودت -
 :دادم جواب شدممی خارج کوچه از که طورهمون و برگردوندم رو صورتم
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 .صدیقی جناب باشی خودتون نگران فعالً بهتره -
 حس رو هامانگشت که بود سرد حدی به هوا. انداختم رهگذر بدون و خلوت هایخیابون به نگاهی

 .دادم ادامه زدنقدم به خیالبی و دمکشی آهی. کردمنمی
 هااون تونمنمی که بود این دونستممی که چیزی تنها. بمونه زنده کی قراره داستان این ته دونستمنمی

 .کنن سیاه رو ایدیگه هایزندگی بدم اجازه تونمنمی بذارم، زنده رو
 تم؟نیس پاک و ساده آدم اون دیگه یا نشد زیاد هامـناه گـ نه؟ مگه کنینمی نگاهم دیگه هم تو! خدا
 اما کردم؛ صدات بارها و بارها خواستم، کمک. نخواستم رو هااین از کدومهیچ نخواستم، رو هااین من

 زدم؛ دفریا رو اسمت زدم، فریاد من. کردی نگاه فقط کردیمی ثابت رو بودنت باید که وقتی. نبودی
 بود؟ کی گرم سرت. نبودی اصالً انگار. ندادی جواب ولی

. شدم وارد و کردم مکثی. ایستادم سالن ورودی در جلوی و کردم طی رو باغ سنگی مسیر کالفگی با
 .انکیس مونهمی فقط. باریدمی روشونسرو از اضطراب خب، و بودن ایستاده سالن وسط ماهر و سورن
 شخصی اب دست به گوشی تعصبانی با و بود ایستاده سالن راست سمت. چرخوندم سالن دور رو نگاهم

 و بودن صبیع شدتبه حرکاتش. بودن گرفته فاصله کمیه دوستانه صحبت از البته که کردمی صحبت
 و کردم اخمی. خورد گوشم به بهادر اسم فریادهاشوداد بین. اومدمی نظر به ترسیده شچهره

 .انداخت دستش توی گوشی به نگاهی و داد قورت رو دهنش آب دیدنم با. رفتم سمتشبه
 مخالفت ینشونه به رو سرش. کردم اشاره دستش توی گوشیِ به و کردم دراز سمتشبه رو دستم
 .یستادما ساکت. گذاشتم صورتم کنار و کشیدم دستش از رو گوشی و کردم نگاهش کالفه. داد تکون

 تونوظیفه مگه کنید؟می غلطی چه اونجا شماها پس کجاست؟ صحرا دونیدنمی که چی یعنی -
 کجاست؟ صحرا. بده رو من جواب احمق؟ گرفتی مونیالل چرا نیست؟ بچه اون از محافظت

 :اومدم حرف به کردممی نگاهش گیج که طورهمون و برگشتم نکیسا سمتبه
 .میشه خارج دهنتون از چی بفهمین! کیانفر جناب -

 اشتباه نه، نه،... که ابهتشپر و مردونه صدای بعد و پیچید گوشم توی آرومش هاینفس صدای
 .باشه مرد این کردنصحبت لحن تونهنمی این... لحن این کنم،می
 چطوره؟ حالت خوبی؟. نیومدی هم مهمونی نیست؟ ازت خبری کجایی! جوون سالمعلیک -
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 بشه؟ حس نگرانی و محبت مرد این صدای توی بود شده باعث چی
 :دادم جواب سرد و کشیدم آهی

 ایگاهج و قدرت. کیانفر جناب بدم بهتون کار گزارش دارمبرمی که قدمی هر برای بینمنمی دلیلی -
 داشته خودتون کنترل تحت رو آدمی هر که نمیده رو معنی این اما نیست؛ پنهون کسهیچ از شما

 اما و کنمنمی شرکت ستغریبه برام و شناسمنمی که آدمی مهمونی توی هرگز من درضمن،. باشین
 !جناب باشه ترخوشایند شما برای من خراب حال حتماالًا حالم،

 .پیچید گوشم توی آرومش هایخنده صدای
 از. یباهوش هم خیلی اینا یهمه برابر در اما خرابی؛کله و گستاخ خیلی! کوچولو؟ دختر چیه دونیمی -

 .میندازه شخصی یاد رو من بدجور که درازت زبون این مخصوصاً میاد؛ خوشم همینات
 خوشش من مثل هم اون از صدرا. داشت درازی زبون هم بچه اون. خب آره. زدم سردی پوزخند

 .اومده خوشت ازم جوریهمین هم تو حتماً. شکستمی رو هاشاستخوون همین برای اومد؛می
 هن صحرام، االن من. باشم آروم باید. زدم کوتاهی لبخند. انداختم نکیسا نگران هایچشم به نگاهی

 .شناختنمی زمانی یه هاآدم اون که اونی
 :اومدم حرف به مالیم و خونسرد. نشستم سالن توی هایکاناپه از یکی روی

 هشدار؟ یا بپذیرم ازتون تعریف عنوانبه رو حرفا این -
 .ترسوندمی رو من که آروم حدی به. بود آروم صداش

 .جَوون داشت تعریف یجنبه بیشتر -
 :دادم ادامه آروم. زدم زخندیپو و کشیدم عمیقی نفس

 .داره رو خودش جایگاه هشدارش جنبه البته و -
 خوایمی آدمی چه مقابل کنی درک امیدوارم. گرفتی نادیده رو من دعوت که داری جرئت خیلی -

 .بایستی
 :زدم طعنه خونسرد و کردم کوتاهی خنده

 منتظر فهمید میشه راحتیبه هار سگ یه دیدن با. نیست سخت قدراماون موضوع این درک -
 .دوستی یا ستحمله
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 دایص با. داد تشخیص هاشونچشم توی شدمی خوبیبه رو ترس. انداختم سه هر به نگاهی خیالبی
 .گرفتم ازشون رو نگاهم کیانفر تهدید از پر و سرد

 ابحس به پوچ کی مقابل در و داری رو شخصی چه با مقابله قدرت بفهمی که داری درک قدراین -
 !جَوون میای

 :دادم جواب و چرخوندم حدقه توی رو هامچشم خیالبی
 .بعیده شما از بیجا نگرانیای این بکشه؟ بیرون آب از رو خودش گلیم هرکی چیه نظرتون -

 .چیدپی گوشم توی رسیدنمی نظر به دوستانه دیگه که سردش لحن بعد و بلندش یخنده صدای
 .بینمتمی زودیبه -

 .برگشتم نکیسا سمتبه و کردم طعق رو گوشی
 !پسر بعیده یکی تو از اضطراب و خشم همهاین -
 :اومد حرف به و شد خیره پاش جلوی میز به اخم با
 بود جدی قدراون! صحرا. کشهمی رو مونهمه باشه اومده سرت بالیی اگه که... که کرد تهدیدمون -

 ...تو انگار زدمی حرف جوری اما هستی؛ کی نهدونمی. شناسهنمی رو تو اون. بودم کرده هنگ که
 تا کنهمی تهدید وقتی دونستممی و شناختممی خوب خیلی رو بهادر. بترسه داشت حق. زدم پوزخندی

 .میاد نظر به ترسناک حد چه
 لبج خودش به رو نظرم پیشونیش روی کبودیِ البته و ماهر مضطرب حرکات. کشیدم عمیقی نفس
 پناه ورنس پشت دید، خودش به رو شدنمنزدیک وقتی. رفتم سمتشبه و شدم بلند پهکانا روی از. کرد

 .گرفت
 ترسید؟می من از حاال تا کی از. کردم نگاهش گیج و متعجب

 الشدنب باز ماهر اینکه از قبل. بره کنار کردم اشاره بهش. زدم سورن بازوی به رو دستم و کردم اخمی
 .گردوندم برش خودم سمتبه و کشیدم پشت از رو بلوزش ییقه بره،

 شده؟ چی سرت -
 با. دمکر ترشنزدیک خودم به و گذاشتم گردنش پشت رو دستم بار این. کردمی عصبیم سکوتش

 :دادم ادامه خشم
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 !ماهر نکشیدم آتیش به رو عمارت کل تا بزن حرف کرده؟ باهات رو کار این کی -
 .کردم نگاهش شدهشوکه اومدنمی ایینپ هاشچشم از که اشکی هایقطره دیدن با
 تو دز ولی نه... یا خوبه ببینم رفتم... گرفتم... بود من تقصیر... خواممی معذرت... مع... من... صحرا -

 ...و سرم
 :پرسیدم آروم بار این و گرفتم رو صورتش طرف دو هامدست با
 کنه؟ بلند تو روی دست کرده جرئت کی کنی؟می گریه چرا -

 :دادم ادامه و کردم پاک رو هاشاشک شستم انگشت با نگرفتم سمتش از جوابی وقتی
 ترسی؟می من از -

 .داد تکون نه ینشونه به رو سرش
 .بده رو سؤالم جواب پس -
 شدمی خارج دهنش از که ایکلمه هر با. کردنتعریف به کرد شروع لرزونی و داربغض صدای با

 و ورنس به رو فریاد با و کوبیدم کنارم دیواربه رو مشدهمشت ستد. شدمی بیشتر هم من عصبانیت
 :دادم ادامه نکیسا

 چغندرین؟ برگ اینجا شماها نداره؟ محافظ قبرستون این مگه -
 .دادم بیرون حرصی رو نفسم

 رتعما این از رو پاش سالم و کنه بلند من پسر روی دست تونسته مردنی کفتار پیر اون چطور -
 بکشه؟ نفس و باشه زنده دادین اجازه حقی چه به ره؟بذا بیرون
 :زدم فریاد عصبی

 بودین؟ گوری کدوم دوتا شما ردمی غلطی همچین داشت وقتی -
 :دادم ادامه بلندی نسبتاً صدای با. گرفتم هامدست توی رو شیقه و رفتم سورن سمتبه
 .بده رو من جواب چرا؟ سورن؟ میرم ذارممی راحت خیال با چرا من -
 :داد جواب مِنمِن با
 ...ما به چون... چون -

 :دادم ادامه کالفه. کردم رها رو شیقه و کردم قطع رو حرفش
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 ات و بسپارم بهتون رو بچه این بتونم که دارم اعتماد قدراون. دارم اعتماد دوتا شما به. درسته آره، -
 بینم؟می چی االن اما نگیرم؛ ازش خبری حتی سال چندین

 :دادم ادامه نکیسا به رو بار این
 مثل دادین اجازه شماها و کنه بلند دست من پسر روی داده اجازه خودش به وجودبی کثافت اون -

 پشتم بود قرار جوریاین آره؟ داری؟امانت رسم بود این قصرش؟ توی برگرده سالمتوسالم خان
 باشین؟
. شدم میز زیر ماهر یشدهمچاله جسم متوجه که دادممی ادامه سرشون فریاددادو به طوریهمین
. تمگرف گاز رو لبم و کشیدم موهام توی دستی کالفه. کشیدم عمیقی نفس و بستم رو هامچشم
 به رو! لعنت! افشار بهت لعنت. بودم نداده دست از رو خودم کنترل حد این تا ماهر جلوی وقتهیچ

 متشسبه ناراحتی با و انداختم بهش ایدیگه نگاه. کردم اشاره کارم اتاق به و کردم سورن و نکیسا
 پوکهکل یه مثل درست داشته، باهاش رفتاری چه پدرش دونستممی اینکه با احمق منِ. برداشتم قدم

 با و گذاشتم بازوش روی رو دستم. زدم زانو زمین روی کنارش و کشیدم آهی. کردم رفتار واقعی
 :دادم ادامه ایگرفته صدای

 .دادممی نشون واکنش حد این تا نباید دونممی. خواممی معذرت !ماهر -
 هامدست بین رو صورتش و کشیدمش خودم سمتبه. کردنمی نگاهم و بود انداخته پایین رو سرش
 .گرفتم

 ترسوندمت؟ خیلی پسر؟ کنینمی نگاهم چرا -
 :داد جواب بریدهبریده و کرد نگاهم بغض با
 و نکیسا... بود گرفته رو من... چون کنه؛ فرار تونست اون... اون... بود من تقصیر... تق... شهمه -

... برد خودش با... هم رو قرمزت پاکت... کرد فرار... ف اون... بگیرنش... نتونستن من خاطربه... سورن
 .مامان خواممی معذرت من

 دستم با که طورمونه. داشتم نگهش بازوهام بین محکم و کردم پاک هامانگشت با رو هاشاشک
 :زدم لب گوشش کنار بود خودش مختص فقط که گرمی و آروم صدای با دادممی ماساژ رو کمرش
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 ترسیدم، فقط من. آدم اون فرار برای نه شدم، عصبانی پاکت اون برای نه من! من عزیزِ! ماهر -
 .همین

 :پرسید مظلومانه و کرد جمع بغلم توی رو خودش
 .ترسینمی... هیچی از وقتهیچ... که تو... ترسیدی چی از... از -

 :دادم ادامه کشیدممی عمیق هاینفس که طورهمون و فشردمش خودم به بیشتر
 ویت ترس دیدن تو، پیشونی روی کبودی این دیدن. باشه اومده سرت بالیی ترسیدم فقط من -

 عزیز تو. بود من از کاریکم مروزا اما... اما کنم؛ محافظت ازت ابد تا دادم قول بهت من ماهر. نگاهت
 .دارنن تقصیری سورن حتی نه و نکیسا نه. منه یعهده به تو از محافظت یوظیفه. منی جواهر منی،

 :دادم ادامه بودم خیره شترسیده هایچشم به که طورهمون و گرفتم فاصله ازش کمیه
 اشکات دارمن دوست باشه یادت. بیفته اتبر اتفاقی نمیدم اجازه وقتهیچ. ارزشیبا خیلی من برای تو -
 .پسر بزنی لبخند همیشه باید تو. ببینم رو
 خودم با و گرفتم رو دستش. شد بلند زمین روی از من با همراه و کرد پاک رو هاشاشک لبخند با
 :دادم ادامه رفتیممی باال هاپله از آروم که طورهمون. کشوندمش هاپله سمتبه
 کنیم؟ کارچی امشب رارهق دونیمی خب -

 :پرسید کردمی نگاه خوردنشتکون به که طورهمون و داد تکون بود دستم توی که رو دستش
 کنیم؟ کاری امشب قراره -

 .کردم حرکت خوابم اتاق سمتبه لبخند با و کردم آرومی یخنده
 خوبه؟ این نظرت به. بخوابی تننه کنار کوچولو یه امشب قراره خب -

 :داد رو جوابم حالیخوش با و شد بلند خندش صدای هباالخر
 بخوابم؟ تو کنار رو شب من قراره یعنی! ایول -
 توی چرخی ذوق با. دادم هلش داخل به آروم. گذاشتم کمرش پشت رو دستم و کردم باز رو اتاق در

 ودنبزنده لیلد تنها بچه این. شدم خیره شادش یچهره به لبخند با. کشید دراز تخت روی و زد اتاق
 مه به رو موهاش دستم با و زدم زانو تخت کنار. شدم ترنزدیک بهش و کردم نگاهش حسرت با. منه

 .ریختم
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 باشه؟. اومدم من بپوشی رو خوابت لباس و بزنی مسواک بری تو تا. خبخیله -
 .کشید رو دستم و کرد نگاهم ترس با
 مونی؟می پیشم شب فتینگ مگه بذاری؟ تنهام خوایمی بری؟ خوایمی کجا-

 دمز پیشونیش روی ایـه*ـوسـ*بـ. کردم نزدیک هاملب به رو سرش و گذاشتم سرشپشت رو دستم
 .شدم بلند تخت کنار از و
 یرخبهشب یه کارم، اتاق میرم دقیقه چند فقط باشم؟ نکرده عمل بهش که زدم حرفی بهت کِی -

 .بدهکارم عموهات به کوچولو
 .نشست تتخ روی نگرانی با
 !صحرا مامان -

 .بچه این برای میرممی من خدا ای
 عزیزم؟ جانم -

 .انداخت پایین رو سرش
 کنی؟ تنبیه رو عموهام... خوایمی -

 :دادم جواب بودم شده خیره بهش ـذت*لـ با که طورهمون و زدم بهش لبخندی
 کنم؟ تنبیه رو هرکول دوتا این خواممی چطور من ؟انداختی عموهات هیکل به نگاه یه! ماهر -

 تخت روی رو خودش خنده با و گذاشت گردنش پشت رو دستش. کرد نگاهم خیره لحظه چند برای
 :کردم اضافه شدممی خارج اتاق از که طورهمون و انداختم بهش رو نگاه آخرین. انداخت

 !باشیا کشیده دراز آماده و پوشیدهلباس زده،مسواک باید برگشتم -
 که ساله چهارده پسری. بود ماهر یباشه صدای شنیدم شدنمخارج از قبل که صدایی تنها بعد و

 .شدمی عزیزتر برام روزبهروز
 نسور و بود ایستاده میزم کنار نکیسا. شدم وارد آروم و زدم در به ایتقه. کردم مکث اتاق در جلوی

 هب جدی اما آروم، صدای با و برداشتم نکیسا سمتبه قدمی. بودم زده مشت بهش که دیواری کنار
 :اومدم حرف

 .شنوممی! خب -
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 صورتش هب رو دستش کالفه نکیسا. انداختن هم به نگاهی. برگشتن سمتمبه صدام شنیدن با دو هر
 :داد جواب ایگرفته صدای با و کشید

 .گفت چی ماهر شنیدی که خودت -
 شیقه سمتبه رو دستم و ایستادم روشروبه. شدم ترنزدیک بهش و انداختم باال رو ابروم تای یه

 و تمنشس میز پشت صندلی روی. زدم دور رو میز کوتاهی مکث با و کردم مرتب رو کتش ییقه. بردم
 .کردم اشاره جفتشون به
 !بشینید -

 خونسرد. تگرف قرار کنارش نکیسا کوتاهی مکث با بعد و نشست میز به نزدیک کاناپه روی سورن اول
 :دادم ادامه و نداختما بهشون نگاهی

 و دادیم دستش از فعالً اما بندازه؛ جلو رو کارمون تونستمی اندازه چه تا مدارک اون دونیدمی خوب -
 بینمتونب ریختههمبه و آشفته کوچیکی این به ایمسئله برای اینکه از اصالً که دونیدمی هم رو این

 .نمیاد خوشم
 :دادم ادامه سورن به رو. کرد جلب رو نظرم نکیسا زخمی بازوی. کردم کوتاهی مکث

 کنی؟ پیدا رو ارسالن تونستی -
 :داد جواب و کشید عمیقی نفس

 .مرتیکه زمین توی رفته شده آب انگار. نه هنوز -
 :دادم ادامه خونسرد و کردم مایل چپ سمتبه رو سرم

 رو افشار نه من و زدیکهن سران مهمونی. نداریم زیادی وقت. زودتر هرچه سورن، کن پیداش برام -
 فهمیمی باشن، خونم یتشنه که ذارمنمی جایی رو پام خالی دست. رو پاکت توی مدارک نه دارم،
 ؟دیگه

 اتاق از و گذاشت نکیسا شونه روی رو دستش مکث با. گفت آرومی یباشه و شد بلند کاناپه روی از
 .دوختم بهش رو نگاهم. شد خارج

 بازوت به نگاه یه بیاد اون زنیمی زنگ یا ماهان پیش میری همه از اول اما ؛دارم برات کار چندتا -
 .بندازه
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 :دادم ادامه که کنه اعتراضی خواست
 .بیارنش بفرست رو هابچه از یکی هست هرجا کن، فعال رو موتورم اس.پی.جی دوم! بازوت اول -

 :دادم ادامه اخم با و کردم مکثی
 داشتن؟ کارشون این برای دلیلی. کرده لغو رو قرارداد آریا شرکت شنیدم -

 .گذاشت بازوش روی رو دستش و انداخت بهم نگاهی
 .نیومده خوشش محافظا از شرکت اصلی رئیس شنیدم -

 :پرسیدم متعجب و انداختم باال رو ابروم
 نیومده؟ خوشش -

 .دادم تکیه صندلی به و کردم اخمی. داد تکون حرفش تأیید برای رو سرش
 .بری تونیمی. طوراین که -

 سمتمبه و کرد مکثی بشه خارج در از کامل اینکه از قبل. کرد حرکت در سمتبه و ایستاد صاف
 .برگشت

. شده هماهنگ که نگارروزنامه چندتا با داری مالقات قرار یه ۹::۵ ساعت صبح فردا راستی، آها -
 تیبرنگش روزه چند! صحرا. کنم جمعش متوننمی دیگه دفعه این چون نپیچونی؛ رو بار این بهتره

 .شدن مشکوک هابچه و دانشگاه
 حمقا هایآدم این با مصاحبه این توی همراهی فقط وضع این توی. فرستادم بیرون رو نفسم کالفه

 شونبه حد این تا که ایخونی هایدشمن ها،آدم این بین. نیستم که باشم اونی باید باز. دارم کم رو
 .ندارن رو انتظارش که باشم همونی باید زبا شدم، نزدیک

. اوتهمتف آسمون تا زمین که دختری سامئی، صحرا بیداریِ وقت و رسیده آریانفر صحرا خاموشیِ وقت
 .کنن بینیپیش رو چیزی نتونن که جوری باشم، باید که کسی

 بازی ردوا خودشون هایدست با رو من خونه، اون داخل هایآدم کوچیک، دانشجویی خونه اون
 .کننمی
 .باشم خودم باید ماهر کنار. باشم خودم باید هنوز رو امشب اما

*** 
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 !صحرا. هاپرهمی تمصاحبه وقت. دختر دیگه شو بلند! صحرا! صحرا -
 :کشیدم جیغ و کوبیدم سرم روی رو بالشت حرص با
 .بخوابم بذار داری دوستش که خری هر جون رو تو. عطیه بردار سرم از دست! خدا وای -

 :حرصش از پر فریاد صدای بعد و شد بلند اتاق در به مشت شدنکوبیده صدای
 برای گیریب وقت تونینمی دیگه. شو بلند احمق یدختره. نشکستمش تا کن باز رو کوفتی در این -

 .کنن قبولت کنیمی سعی داری ماهه دو. مصاحبه
 کنمم حد آخرین تا هامچشم]...[  شرکت رئیس با مالقاتم قرار یادآوری و مصاحبه یکلمه شنیدن با

 صدای. تادماف پایین تخت از کنم حرکتی بتونم اینکه از قبل اما زدم؛ غلتی و کشیدم جیغی. شدن باز
 .شد بلند آخم

 !دختر؟ آخه کردنه بیدار وضع چه این! عطی بترکی الهی ای! کمرم آخ! آی -
 .شدم بلند و گذاشتم زمین روی رو دستم عطیه نگران صدای با
 خوبی؟ کشیدی؟ جیغ چرا شد؟ چت! صحرا! صحرا -

 .کردم باز رو در و برداشتم قدم در سمتبه آروم
 کنه؟ بیرون رو مونهمه بیاد کچله یارو این خوایمی. کندی جا از رو در آخه؟ خبرته چه -
 .کرد اشاره کمرم روی دستِ به خنده با
 درسته؟ افتادی تخت از باز -

 ادامه شدممی رد کنارش از که طورهمون. زدم ششونه به رو دستم و کردم نازک اشبر چشمی پشت
 :دادم

 باز یدمنشن نکن فکر درضمن! ایش یدختره. من مخ رو بره بلده فقط صبحی اول. ببینم کنار برو -
 .صرا گفتی بهم

 که بودم نگذشته ونهآشپزخ ورودی از هنوز. افتادم راه آشپزخونه سمتبه و مالیدم کمرم به رو دستم
 هامشمچ عِلیه صدای با. بشم زمین پخش پنیر مثل شد باعث و کرد برخورد کمرم با تُنی ده چیز یک

 .کردم بستهوباز بار چند رو
 .شده بلند رودمودل جِدال صدای که کن آماده صبحونه! خواب وقت! خانوم خیربه صبح -
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 هب نگاهی. شدم بلند و گذاشتم کمرم روی رو دستم. کردم جمع رو پامودست و دادم قورت رو دهنم آب
 ناموساً؟ اومد کجا از زور همهاین. هاشدست به بعد و انداختم هیکلش

 :پرسیدم تعجب از گردشده هایچشم با
 کمرم؟ تو زدی چی با -
 .زد بشکن بار چند و آورد باال رو راستش دست لبخند با
 .ستد میگن بهش که خوشگل چیز این با -
 شیکهت هر و شد ول دستم از بودم کشیده بیرون یخچال از که یشیر یشیشه عطیه فریاد صدای با
 .شد پخش آشپزخونه از گوشه یه
 !نیستا خوب حالت تو؟ امروز چته! صحرا وا -

 :کشیدم جیغ و افتاد عِلیه مچی ساعت به نگاهم که بودم درگیر خودم با. کردم نگاهشون گیج
 .شد سرم به خاک -

 یچ هر و رفتم کمدم سمتبه. کردم باز شدت با رو در و دویدم اتاقم سمتبه دوتاشون به توجه بدون
 یرونب خونه از سریع و انداختم دوشم روی رو مشکیم یکوله. کردم تنم سریع اومد دستم جلوی که رو

 یکی دوتا رو هاپله و کردم پام بود شده پاره جاش چند که رو استارمآل طرح یکهنه هایکفش. زدم
 بدون و تمگف ایشی. پایین خوردم قِل رو آخر یپله تاپنج-چهار و شد پرت حواسم لحظه یه. رفتم پایین
 سیدنمر محض به. دویدم اتوبوس ایستگاه سمتبه و شدم بلند راستم پای مچ خوردگیپیچ به توجه
 جاونهم خواستممی که داشتن درد قدرناو کمرم و پام که آخ. ایستادم گوشه یه و پریدم اتوبوس داخل

 .بکشم جیغ آدم کلی بین
 سنف. انداختم بیرون رو خودم و شدم رد زحمتبه مسافرها بین از شرکت جلوی اتوبوس ایستادن با

 هحدق توی رو هامچشم کالفه. بودم کرده دیر دقیقه دو. انداختم ساعت به نگاهی و کشیدم راحتی
 .رفتم بود در جلوی که نگهبانی سمتبه. شدم شرکت ساختمون وارد و چرخوندم

 ...طبقه کدوم باید. اومدم احتشام جناب با مصاحبه برای من! آقا ببخشید -
 همسرپشت گیج. داد نشون رو نُه عدد هاشانگشت با و انداخت بهم نگاهی نشده تموم سؤالم هنوز
 با .نداشت زبون یارو گمونم. رفتم انسورآس سمتبه و انداختم باال رو هامشونه خیالبی. زدم پلک
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 ستادنای با لحظه چند از بعد. دادم فشار رو نُه یطبقه یدکمه و پریدم داخل سریع آسانسور در بازشدن
 .دمکر تند پا منشی سمتبه کردممی چک رو گوشیم ساعت که طورهمون و پریدم بیرون آسانسور

 :یدپرس باشم کشیده باال رو پدریش ارث انگار که ریجو و کرد نگاهم اخم با دیدنم محض به منشی
 .نداره تو مثل آدمایی برای وقت. نشو کیان مزاحم نداری قبلی وقت اینجا؟ داری کارچی -
 یصحرای واقعی، صحرای شدم. گرفت رو جاش وحشتناکی اخم و شد محو لبخندم ثانیه از کسری در
 :کردم زمزمه جدی و سرد صدای با و شدم ترنزدیک میزش به. کشهمی آتیش به رو دنیا که
 .میشه بستهبازو بیجا شده هرز پیچاش. ببند رو گاله داری دوست رو جونت خیلی اگه -

 .کردم اشاره دستش کنار تلفن به. زدم زل شترسیده هایچشم به و کردم کوتاهی مکث
 .اومدم مصاحبه برای بده خبر -
 آب. برداشت رو تلفن گوشی کردمی نگاه هاملباس و هاکفش به که طورهمون لرزون هایدست با

 :اومد حرف به ترسیده و داد قورت رو دهنش
 ...مصاحبه برای میگن که... که اینجاست خانومی یه! احتشام آقای ببخشید -

 مچهب الهی. شد خیره بهش و داد فاصله گوشش از رو تلفن متعجب که بود نشده تموم حرفش هنوز
 ونقرب کریماوس. گشنمه چقدر اومد یادم تازه اشتها گفتم آخ. اشتهاجونم کرده طعق روش رو گوشی

 شکم با نم واال. گاهقتل این توی فرستادیممی بعد بخورم صبحونه حداقل ذاشتیمی من بشم کریمیت
 .بخوره تکون بسوزونه نداره سوخت زبونم برم، جایی ترسممی خالی

 .کرد اشاره سرمپشت به و گفت ایشی منشی که بودم درگیر خودم با جوریهمین
 بعجی هاینقش با رنگسیاه در یه. کردم نگاه سرمپشت به. برگشتم حرف بدون و زدم پوزخندی

 قدم در سمتبه و انداختم باال رو هامشونه خیالبی ببینم؟ چی تو اون قراره یعنی! الخالقجلل. طالیی
 کاریهکند در روی زیبایی و عجیب خیلی طرز به که گرگی طرح به و کردم مکثی در جلوی. برداشتم

 .زدم دربه ایتقه آروم و دادم قورت رو دهنم آب. شدم خیره بود، شده
 !تو بیا -
 میدن ورود یاجازه نوکرشون به که هااربـاب این مثل. ادبیبی آدم چه. شدم وارد و کردم باز رو در

 «تو بیا» میگه
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 یه. باشن نگارروزنامه هم هااین زدم حدس بودن نشسته کاناپه روی که دیگه دمر دو و زن سه دیدن با
 نگاهم یرهخ و بود نشسته بزرگی میز پشت که مردی به. رفتم جلو قدم چند و انداختم باال رو ابروم تای
 این شرکته شرکت، این نگفتی بهم چرا! نکیسا کنه لعنتت خدا. ایستادم گوشه یه و کردم اخمی کردمی

 یابوئه؟
 کبرت و غرور که صدایی با بقیه به رو و زد پوزخندی گذروندمی نظر از رو پامسرتا از که طورهمون مرد

 :داد ادامه باریدمی ازش
 .کنم فتل بیهوده کارهای این برای ندارم زیادی وقت چون بپرسین؛ رو سؤاالتون ترسریع بهتره خب -

 .شد خراب سرمون رو فسق بگیره رو این یکی. عمو نچایی! اوهه
 به چطور نکردین، ازدواج االن تا چرا مثالً پرسیدن،می که ربطیبی هایسؤال و بقیه به توجه بدون

 گرگ رحط و کشیدم بیرون رو طراحیم دفتر دیگه، یکنندهکسل سؤال هزارتا و رسیدین موقعیت این
 تمگف. انداختم دیو آقای اتاق به نگاهی. کشیدن به کردم شروع و کردم مجسم خودم برای رو در روی
 .نکبته و گنداخالق بس از کردی لطف بهش بگی هم دیو این به خدایی دیو؟
 یه اتاق تهالب و شده کشیده گرگ طرح هاوسیله اکثر روی شدم متوجه شدم، خیره بیشتر اتاق به وقتی

 .بود شده استفاده طالیی و مشکی هایرنگ از فقط که داشت خاص دکوراسیون
 رهخی اشتها هایکفش به گرفتممی گازش و بودم گذاشته هاملب بین رو طراحیم مداد که طورهمون
 .کردنمی خودنمایی شیکش و دارمارک کفش هایبغـل روی که دیدم رو گرگ طرح هم باز. شدم
 همنگا داره شدم متوجه که کشیدم باال رو نگاهم آروم آخه؟ بشر این داره هاگرگ به ایعالقه چه
 :اومدم حرف به آرومی صدای با بودم زده زل مشکیش هایچشم به که طورهمون. کنهمی
 گرگ؟ چرا -

 اینکه نبدو و کرد مکثی کیان. بودن شده ساکت سؤالم کردنمطرح یهویی خاطربه نگارهاروزنامه بقیه
 :اومد حرف به آروم و کرد مایل راست سمتبه رو سرش بگیره ازم رو نافذش نگاه

 گرگ؟ چرا -
 .انداخت بهم نگاهی

 .کن مطرح ترواضح دیگه بار یه رو سؤالت -
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 اخم اب. میده دستور جوریاین باباشم نوکر کرده فکر مرتیکه. چرخوندم حدقه توی رو هامچشم کالفه
 گرگ طرح و بودن مشکی شونهمه که میزش و قهوه فنجون دیوار، روی ساعت هاش،کفش به

 :دادم ادامه و کردم اشاره بود، هشد حکاکی روشون طالیی
 اتفاقه؟ روی از فقط اینا یهمه یا دارین گرگا به خاصی یعالقه -

 تو زدممی پا جفت بود ایدیگه هرکس اصوالً. کشید باال آروم و دوخت هامکفش به رو نگاهش
 کنه فوتم هی این. ترسیدم شگنده هیکل از حقیقتاً ولی نکنه؛ نگاهم جوریاین دیگه که هاشروده
 .نداره اعصاب مرد این شده ثابت بهم و کنممی بازی تخـته کریماوس دل ور میرم

 :داد جواب و دوخت هامچشم به رو نگاهش
 شونزندگی اول از که چیزی تنها. نمیشن تسلیم نمیشن، رام وقتهیچ. جالبین موجودات من نظر از -

 .بجنگن که اینه گیرنمی یاد
 رپ توی عمر یه جنگیدن؟ از دونیمی چی تو. زدم پوزخندی. دوختم هامکفش به رو نگاهم حرف بدون

 به دوباره و کشیدم باال رو نگاهم صداش با. زنهمی حرف جنگیدن از من برای حاال زده، غلت قو
 .شدم خیره هاشچشم

 نداری؟ سؤالی دیگه -
 رمرو ذهنم توی رو بود ادهد بهم مجله سردبیر که هاییسؤال لیست و گرفتم گاز حرص با رو لبم

 .بود داده جواب قبل از و بودن تکراری هاسؤال یهمه. کردم
 .گذروندم نظر از رو پایینش تا باال از. گذاشتم هاملب بین رو مدادم و دوختم بهش رو نگاهم

 :پرسیدم بود زبونم سر که رو سؤالی یهو که برگرده بقیه سمتبه خواست و زد پوزخندی
 دارید؟ هازن به خاصی نفرت شما -

. نمک بازی نقش هااین جلوی نیستم مجبور. نبود مهم. رفت فرو ریختبی سکوت یه توی اتاق کل
 .سامئی صحرا نه باشم، شبگرد تونممی فقط آدم این مقابل در هستم که اینجایی

 عدب باالخره که بگیرم رو جوابم تا شدم خیره بودن شده دور حسیبی حالت از کمیه که هاشچشم به
 :داد جواب کوتاهی مکث از
 دارم؟ خاصی نفرت تو جنس به نسبت کنیمی فکر چرا -
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 :دادم جواب آروم و دوختم ساعت به رو نگاهم
 فکر .ندیده ازتون خانوما با خوبی رفتار کسهیچ امروز تا و نشدین دیده خانومی هیچ با حاال تا خب -

 باشن؟ منطقی دالیل همینا کنیننمی
 .دوختم بهش و گرفتم ساعت از رو نگاهم داشص با
 !بگیر رو سؤالت جواب نزن، زل دیواردرو به قدراین خوایمی جواب و پرسیمی سؤالی وقتی -
 .زنهمی حرف دستشزیر با داره انگار. کردم نگاهش اخم با
 وجوداتم از فقط باشم، داشته خاصی نفرت نمیشه دلیل نشدم دیده خانومی هیچ با حالتابه اینکه -

 .نمیاد خوشم پرسروصدا و جیغوجیغ
 منفس جیغو؟جیغ موجود گفت من جنس به االن این. شدم خیره بهش تعجب از گردشده هایچشم با
. کردم ندت پا آسانسور سمتبه عصبی. زدم بیرون اتاق از حرفی هیچ بدون و فرستادم بیرون کالفه رو

 بدون. زدم بیرون آسانسور ایستادن با. دادم فشار رو همکف یطبقه یدکمه و شدم آسانسور داخل
 از و رفتم ورودی در سمتبه بودن زمین روی وسایلش تموم و بود زده تنه بهم که شخصی به توجه

 نفرت ارزشینبی موجودات دخترها و هازن کردنمی فکر که مردهایی از همیشه. زدم بیرون ساختمون
 و اومدم بیرون فکر از مانتوم جیب توی گوشی لرزش با. اشتباه تتفکرا با احمق آدم مشت یه. داشتم

 :دادم جواب و زدم مصنوعی لبخند کالفه عطیه اسم دیدن با. کشیدم بیرون جیبم از رو موبایلم
 صحرا؟ ـگر*جیـ داری کارمچی. عشقه عطی! بهبه -
 .شد ترغلیظ اخمم و دادم فاصله گوشم از کمیه رو موبایل جیغش صدای با
 .بیاد جاشبه قراره دیگه یکی نمیاد همتی استاد امروز! صحرا وای -

 .دادم ادامه راهم به خیالبی
 خب؟ -

 :کشید جیغ دوباره
 ردی اول روز میگه. دونهنمی که جدیده استاد این اما رفتی؛ مصاحبه برای دونستمی همتی! احمق -

 ...بی زودی. بسار و فالن و کردی
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 دمق اتوبوس ایستگاه سمتبه و کردم قطع رو گوشی بدم گوش هاشحرف یبقیه به اینکه بدون
 .کرده خودش مچل رو ما هم کریماوس. برداشتم

 یاون نه و گرویران اون نه واقعیم، خود نه بشناسن؛ هااون الزمه که صحراییه همون دقیقاً صحرا این
 همهاین وجود با بردارم، قدم رستد تونمنمی اوقات گاهی اما برگشته؛ کردنخاکستر برای فقط که

 .باشم الزمه که آدمی دو این بین تناقض
 کار اهاپ این از خیلی امروز. دویدم کالسم سمتبه و پریدم بیرون دانشگاه جلوی اتوبوس ایستادن با

 .کشیدم
 .زدم در به ایتقه و کردم مکث کالس در جلوی
 :شنیدم سرمپشت از رو شخصی صدای

 داخل؟ بری خواینمی -
 ود،ب سرمپشت که شخصی دیدن با. برگشتم عقب سمتبه و کردم گرد ترس از ظاهربه رو هامچشم
 همسرپشت دتنتند بسته هایچشم با و چسبیدم در به پشت از. کشیدم بلندی جیغ و بستم رو هامچشم
 :گفتم

 رو من خدا رو تو. کننمی ترور رو من االن بده نجات رو من یکی بود؟ چی این! کریماوس خود یا -
 .دارم آرزو کلی جوونم هنوز من. نخور
 این اختنشنمی که صحرایی ولی بود؛ چندش نظرم از رفتار این. چسبیدم در به بیشتر و کردم مکثی

 :دادم ادامه مصنوعی لرزوترس با. کردن برخورد صورتم به داغی هاینفس. بود
 ...فقط. میدم قول گردمبرمی چله... و چاق فردا... برم... امروز بذار حداقل... حد -

 لبخندی شگردشده هایچشم دیدن با. کردم باز رو هامچشم از یکی آروم و دادم قورت رو دهنم آب
 سکال توی و کردم جمع رو لبخندم. کردم بازش و رسوندم در یدستگیره به پشت از رو دستم و زدم

 یکی. تمبرداش قدم کالس آخر هایصندلی سمتبه کسی به توجه بدون و کشیدم عمیقی نفس. پریدم
 شخص همون نشستنم محض به. انداختم روش رو مکوله و کردم انتخاب نشستن برای شانسی رو

. دمکشی بیرون کیفم توی از رو هندزفریم و انداختم بهش نگاهی خونسرد. شد کالس وارد در پشت
. مکرد زیاد ته تا رو صداش و کردم پلی رو هاییتن پایرد اسم به صادق و حصین هایآهنگ از یکی
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 بود، شده کالس وارد که مردی. بود الزم ولی نبود؛ آسون برام صحرا این جای کردن بازی نقش
. دنزحرف به کرد شروع و ایستاد کالس به رو میز جلوی. زد دور رو میز و گذاشت میز روی رو کیفش

 .داشتم یاد به خوبیبه رو خونیلب اما دم؛شنینمی رو صداش درسته. زدم زل هاشلب به
 یدوارمام. دارین من با داشتین کالس همتی آقای با که رو ساعتایی بعد به امروز از! هابچه خیربه روز -

 .بگذرونیم رو درس این هم کنار در کامل رضایت با ترم پایان تا بتونیم
 تادهایس من به پشت چون و شد بلند جلو ایهصندلی روی از کالس دراززبون و جلف پسرهای از یکی
 :داد ادامه و زد لبخندی جوابش در مرد بود که چی هر اما گفت؛ چی بفهمم نتونستم بود،

 تونتاریخ درس استاد گفتم پیش لحظه چند که طورهمون و سالمه سی هستم، کیانفر دانیال من -
 .منم بعدبهازاین

 به اهینگ دیگه؟ کیانفر یه پس! رو؟ راه همه این میره کی اوهه یانفر؟ک دانیال. انداختم باال رو ابروهام
 و زدم پورخندی شونافتادهآب یلوچهولب و مشتاق هایچشم دیدن با. انداختم کالس دخترهای

 .دوختم زمین به رو نگاهم
 :زدمی زنگ سرم توی صداش

. ببرن خودشون با رو من نذار خدا رو تو. ترسممی من! صحرا. ببرن رو من نذار. کن کمکم! صحرا»
 !«صحرا
 بغضم ومجل مشکی براق و مردونه هایکفش گرفتنقرار با. لرزیدمی خشم از تنم و کشیدمی تیر سرم

 نگاهم خشم با و بود ایستاده سرم باالی جدید استاد. کشیدم باال رو نگاهم آروم و دادم قورت رو
 توی عصبانیت لرزونم تن و اشکی هایچشم ندید با. زدم زل هاشچشم به حسبی. کردمی

 :زد لب و شد ترنزدیک قدم یه. داد نگرانی به رو جاش و رفت کنار سرعتبه هاشچشم
 ؟درمونگاه بری خوایمی شده؟ چی خوبی؟ -

 :کردم زمزمه لرزیدمی خشم شدت از که صدایی با و دادم تکون طرفین به رو سرم
 .نبیرو... برم... خواممی فقط -
 از سرعتبه و انداختم دوشم روی رو مکوله. داد نشون رو کالس در دستش با و کرد نگاهم نگرانی با

. اومدمین باال نفسم. ایستادم خیابون جلوی و زدم بیرون دانشگاه از لرزون پاهای با. زدم بیرون کالس
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 هاحشف به توجه بدون و گذاشتم خیابون توی قدم. داشتم شدیدی یسرگیجه و دیدنمی تار هامچشم
. شدمنمی اطرافم متوجه که بودم گیج حدی به سردرد شدت از. رفتم جلو متعدد هایبوق صدای و

 سرم ویت که بود ماشینی بوق صدای شدم متوجه که چیزی تنها بعد و لرزیدن پاهام و شد قطع نفسم
 ... .و پیچید
*** 
 کیان
 به و برگشتم سمتشبه ناله صدای با. شدم خیره نبیمارستا یمحوطه به و ایستادم پنجره کنار

 کردم فکر. خوردمی سُر چشمش یگوشه از اشک قطره چند و کردمی ناله. زدم زل شبسته هایچشم
 به مآرو. شنیدم ازش نامفهوم صدای سری یه. گذشت لحظه چند. باشه طبیعی باید و دردشه خاطربه

 شاشک و ناله شدم مطمئن. گفتمی هزیون. کردم زدیکن هاشلب به رو سرم و شدم نزدیک تختش
. یگهم چی بفهمم تا کنم دقت شخسته صدای و نامفهوم جمالت به کردم سعی. نیست دردش خاطربه

 .اومدمی بیرون چاه ته از انگار صداش
 .تنرف... گ... ازم... رو تو... بدم تت... نجات... نتونستم... ن... من لیلیِ... لیلی... ببخش رو من... من -

 .شدم خیره اشکش در غرق صورت به و آوردم باال رو صورتم
 کشی؟می زجر داری نبودش از حد این تا که بوده کی لیلی؟

 ردکت کهدرحالی و شدن اتاق وارد پرستار همراه به دکتر. گرفتم فاصله تخت از. خورد در به ایتقه
 :اومد حرف به کردمی چک رو وضعیتش

 ؟نامزدتونن -
 :گفتم سؤالش به توجه بدون و انداختم شچهره به نگاهینیم
 ارمامیدو. پیچهمی خودش به و کنهمی ناله داره اما نداره؛ مشکلی گفتی. میگه هزیون و کرده تب -

 !دکتر باشی داشته موارد این برای توضیحی
 :داد جواب من به رو و انداخت اشکش از خیس یچهره به نگاهی دستپاچگی حالت یه با دکتر

 ایجاد گرانین و جزئیه خیلی که شکستگیه و کوفتگی چندتا فقط ندارن، مشکلی جسمانی لحاظ از -
 ...تبشون اما کنه؛نمی
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 :داد ادامه شک با و کرد مکثی
 ...و افسردگی مثل روحی بیماری شدن؟ ناگواری اتفاق یا حادثه دچار قبالً -

 :دادم جواب سردی لحن با و کردم اخمی
 داره؟ تبش به ربطی چه موضوع این -

 :داد ادامه آروم و برداشت عقب به قدمی دکتر
 حرانب گذشته در که بدونم باید من اما هستین؛ نامزدتون نگران دونممی! احتشام آقای باشید آروم -

 که نبوده حدی به شکستکیاشون و زخما کهدرصورتی بیهوشن، که روزه سه ایشون نه؟ یا داشتن روحی
 .داره نگهشون بیهوش روز یه از بیشتر

 .دادم گوش دکتر هایحرف یادامه به و شدم خیره تخت روی ششدهمشت هایدست به
 یشب احساسات و شُک مقابل در انسان مواقع بعضی در. زیادیه احساسات به واکنش جور یه تبشون -
 که ورطاین. دادن نشون تب با رو نشواک این ایشون و میده نشون خودش از متفاوتی واکنش اندازه از

 روحی بحران بدونم خواستم همین برای فقط. میده آزار بدجور رو ایشون روح که هست چیزی معلومه
 .خیر یا داشتن
 :گفتم ایجدی لحن با هاشحرفبه توجه بدون

 .میشه دارینگه ازش خونه توی! کن آماده رو ترخیصش هایبرگه -
 از شدنشخارج با. کردم اشاره اتاق در به ابرو با و آوردم باال رو دستم که هکن اعتراضی خواست دکتر

 جواب نخورده اول بوق هنوز. گرفتم رو احسان یشماره و کشیدم بیرون کتم جیب از رو موبایلم در،
 .داد
. کنهمی دیوونه رو آدم کارات این نیست؟ ازت خبری هیچ روزه سه پسر تو کجایی کیان؟ الو -

 .بدم چی رو بردیا جواب بفهمم که بده خبری یه حداقل بشی وگورگم وایخمی
 نکهای با. داشتم نگهش محکم و کردم باز رو مشتش. گذاشتم دختره یشدهمشت دست روی رو دستم
 و ظریف دست به که طورهمون. نکردم ولش اما رفتن؛می فرو دستم گوشت توی بلندش هایناخون

 :اومدم حرف به آروم کردم،می نگاه بود شده اسیر من یمردونه و بزرگ دست توی که کوچیکش
 .دارم کار باهاش ویال بیاد بگو هم ماهان به. کنین آماده رو باال اتاق -
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 :پیچید گوشی توی متعجبش صدای
 دریاست؟ اتاق منظورت ببینم باال؟ اتاق -
 :دادم جواب و کشیدم آهی اسمش شنیدن با
 .آره -

 :ادمد ادامه و کردم فرو شلوارم جیب توی رو دستم. برداشتم قدم پنجره سمتبه و مکرد رها رو دستش
 کنارته؟ میالد -
 :داد جواب کوتاهی مکث با
 بهش؟ بدم رو گوشی خوایمی. آره -

 .شدم خیره بیمارستان تخت روی ریزنقشش هیکل به و برگردوندم رو سرم
 .آره نداری کاری اگه -

 .شنیدم گوشی پشت از رو الدمی صدای لحظه چند از بعد
 !کیان -

 .گذاشتم پنجره یلبه روی رو دستم و کشیدم عمیقی نفس
 گفتم؟ بهت که کارایی دنبال فرستادی رو کسی -

 :داد جواب و کشید راحتی نفس
 .شد انجام گفتی که روز همون -

 .کردم مایل چپ سمتبه رو سرم
 .خوبه -

 :پیچید گوشم توی تردید کمی با صداش
 یان؟ک -

 :دادم جواب آروم و کردم اخمی
 .شنوممی -

 .دادن توضیح به کرد شروع باالخره اما کرد؛ سکوت ثانیه چند
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 هک بعد اما ببینن؛ رو خودت خواستنمی اول. موتور یه دنبال ویال اومده یکی که گفتمی حمید -
 .شدن خیالبی نیست امکانش دیدن

 :داد ادامه تردید با
 ویالست؟ توی موتورشون چرا شناسی؟می کجا از رو آدما این -
 .دوختم درهمش هایاخم به رو نگاهم و برگشتم دختره سمتبه
 .ببینمش باید حتماً آینده روز چند تا. کن جور برام آریا شرکت رئیس با مالقات قرار یه -

 از بعد و رفتم صندوق سمتبه. شدم خارج اتاق از و کردم قطع رو گوشی ایدیگه حرف بدون
 هشب نگاهی و برگشتم اتاق به ترخیصش یدرباره برگه سری یه کردنامضا و هاهزینه کردنحساب
 بلندش تخت روی از و انداختم زانوهاش و سر زیر رو هامدست و برداشتم قدم سمتشبه آروم. انداختم

 توجه بدون. ددا فشار مـنه*سیـ به رو سرش اخم با و کرد مشت مـنه*سیـ روی رو هاشدست. کردم
 رکتح ماشینم سمتبه و زدم بیرون بیمارستان از کردنمی نگاهمون خشم یا حسرت با که مردمی به

 جلوی. نشستم رُل پشت خودم و خوابوندمش عقب هایصندلی روی و کردم باز رو ماشین در. کردم
 باز ور ماشین عقب در و شدم پیاده ماشین از. بیاد جلو که کردم اشاره نگهبان به و داشتم نگه ویال

 دمکر ـقه*حلـ دورش رو دستم و کردم کوتاهی مکث. انداختم دوشم روی رو مشکیش یکوله و کردم
 .گرفتم نگهبان سمتبه رو دستم توی سوئیچ. آوردمش بیرون ماشین از و
 !داخل بیار رو ماشین -

 با. مبرگشت نگهبان سمتهب و کردم مکث موضوعی آوردن یاد به با اما برداشتم؛ ویال سمتبه قدمی
 :پرسیدم و کردم نگاهش اخم

 اومده؟ ماهان -
 :داد جواب و کرد اشاره سرمپشت به
 .قربان اونجان -
 ـوش*آغـ در که دختری به کنجکاوی با و بود ایستاده ویال ورودی در جلوی. برگشتم ویال سمتبه

 ره توی رو ویژگی این و اشتد کنجکاوی شخصیت. زدم محوی لبخند. کردمی نگاه بودم گرفته
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 ـلش*بغـ توی رو دختره باهاش روشدنروبه محض به. برداشتم قدم سمتشبه. کردمی حفظ شرایطی
 .زدم متعجبش صورت به لبخندی و انداختم

 .کنن آماده براش رو اونجا گفتم. باال اتاق ببرش. جوندُکی تو به سپارمشمی -
 :گفت زدهحیرت نخوره زمین که داره نگه هاشدست روی ریجو رو دختره کردمی سعی که طورهمون

 رو؟ دختره کردی کارشچی! کیان -
 :پرسیدم متعجب و برگشتم سمتشبه
 حالشم؟ این مسبب من کنیمی فکر چرا -

 :داد جواب شدهتنگ هایچشم با و شد نزدیک بهم قدمی
 .پسر آقا دردسری خود تو که اونجایی از -
 .کردم اشاره دختره به و انداختم البا رو ابروم تای یه
 .من دست رو زده که شده پیدا یکی فعالً -

 :پرسید متعجب و انداخت بهش نگاهی
 تو؟ دست رو زده فسقلی جوجه این -
 .زدم محوی لبخند و انداختم گستاخ دختر به نگاهی جواب در
 .دردسره خودِ نکن، نگاه بودنش جوجه به -

 نماها هایدست روی از بود نزدیک و خورد تکونی کوچولو دردسر حظهل یه دیدم که برگردم خواستم
 رو هاپله که طورهمون. گرفتم دستش از رو خانوم شبگرد و برداشتم قدم سمتشونبه که بیفته زمین

 :دادم ادامه ماهان به رو طعنه با رفتممی باال
 .سربرخاک داری نگه رو تخس یبچهدختر یه نتونستی دقیقه چند -

 :داد جواب ناراحتی با و اومد دنبالم
 .داشت نگهش نمیشه خورهمی تکون قدراین. دردسره خودِ این میگی خودت خوبه! حرفیه؟ چه این -

 تخت روی و شدم اتاق وارد. کنه باز برام رو در کردم اشاره ماهان به. رسیدیم اتاق در جلوی
 .گذاشتم شنهشو روی رو دستم و برگشتم ماهان سمتبه. خوابوندمش
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. ندگیتز به کرد زنجیرشون الزم موارد در حتی یا چسبید دودستی باید رو آدما بعضی! رفیق ببین -
 .کنی کاری تونینمی و رفتن دیگه برن دست از وقتی
 :پرسید و کرد نگاهم گیج

 داشت؟ دختره این به ربطی چه این االن خب -
 :دادم جواب و کردم کوتاهی یخنده

 یگه؟د فهمیمی. میشه نصیبت هاطعنه این از داری نگه بغلت توی رو بچه این تونینمی وقتی -
 همه از اول باید. شدم خارج اتاق از و زدم لبخند خیالبی. زد کنار ششونه روی از رو دستم اخم با

 برعکس اما میاد؛ ایخندهخوش و ساده ظاهربه آدم. کردممی کشف رو چیزی هر دختر این یدرباره
 دلم .باشه دلیلبی تونهنمی هادیدار این کنممی حس اما و درکه قابلغیر و پیچیده موجود یه کامالً

 این لیلی افتاده؟ روز این به کی برای و چرا اینکه مخصوصاً و بدونم شدرباره رو چیزهمه خوادمی
 انداختتش؟ روز این به که کجاست و کیه قصه
 کنه؟ مجنون رو آدم یه حد این تا تونهمی چی

*** 
 صحرا

 شوکه ایلحظه برای سرم باالی دیدنش با. کردم باز رو هامچشم راستم دست توی سوزش حس با
 دنشپاره به توجهبی و کشیدم عقب رو دستم. کردمی فرو دستم توی رو سرمی سوزن داشت. شدم
 نم که بود این تمدونسمی که چیزی تنها. نشستم تخت روی شد، جاری دستم از که خونی و رگم

 رو خودم. بود احتشام کیان کرد،می خبر رو اون من جزبه امروز تا که کسی تنها و بودم نکرده خبرش
 :پرسیدم گیجی و گرفته صدای با و زدم راه اون به
 هستی؟ کی دیگه تو.... تو -

 مخش با. ودمب شده عصبی صدام لرزش خاطربه جهت یه از اما کنم؛ بازی رو نقشم چطور دونستممی
 :دادم ادامه

 ای؟خری کدوم تو من؟... کجاست؟ دیگه... دی... اینجا... این -
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 با. مششناسنمی انگار که کنممی رفتار جوری چرا که کردمی فکر این به حتماً. شد خیره بهم متفکر
 .کنه آرومم کرد سعی اتاق در سمتبه نگاهی

 ...تو آخه؟ بگم چطور یعنی... چیزه راستش خب. نیست چیزی! باش آروم هی -
 :دادم ادامه بلندی صدای با و کردم نگاهش عصبی

 ...چی برای هستی؟ کی تو کجام؟ من بگی؟ بهم چطوری که چی یعنی چی؟ من -
 خیره بهش اخم با و شدم ساکت حرکتش این با. کشید خودش سمتبه و گرفت رو خونیم دست اخم با

 .شدم
 راچ اینکه حتی نه و اومده سرت بالیی چه دونممی نه هستی، کی ونمدمی نه من! دخترجون ببین -

 فتمونج به لطفی یه پس. ندارم سؤاال این دونستن به ایعالقه نگه بهم خودش هم وقتی تا. اینجایی
 اکی؟ بندازم؛ زخمات به نگاه یه و کنم وصل رو سرمت تا نکن جیغجیغ دقیقه دو و بکن
 لندب تخت روی از دردم به توجه بدون. کشیدم بیرون دستش از رو دستم محکم و کردم نگاهش گیج
 تفرص بهش اما بزنه؛ حرفی خواست و کرد نگاهم متعجب. زدم شـنه*سیـ تخت به رو دستم و شدم
 روی رو سوزن. شدم خم بود افتاده زمین به که اون روی و گرفتم دستم توی رو سِرُم سوزن و ندادم

 :زدم لب خشم با و گذاشتم شاهرگش
 خوادمی دلم نه و حسابی درست اعصاب نه دارم، حوصله نه من! سر به کاکُل خروس جوجه ببین -

 هن دارم، تو به خوبی حس نه که اینه دونممی که چیزی تنها. چیه کارت و هستی خری کدوم بدونم
 رو الهگ ذارممی نبیرو اینجا از رو پام که وقتی تا بکن خودت و من به لطفی یه پس. مسخره اتاق این

 ؟حالیته نیاد؛ در صدات ببند،
 رارتک بلندتر و دادم فشار کمی رو سوزن کنه،می نگاهم ترسیده و متعجب حرف، بدون دیدم وقتی
 :کردم

 کنم؟ حالیت دیگه جور یه یا حالیته -
 :داد رو جوابم لرزون و داد تکون رو سرش تندتند
 !نشو دیوونه... دختر کنار بذار رو سوزن... سو... اشب آروم تو... باشه.. .باشه... با -
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 روی از خواست و خوبه چیهمه کرد فکر که وقتی درست. انداختم کناری رو سوزن و کردم اخمی
 روی رو تشدس و افتاد زمین روی فریاد با. زدم ایضربه صورتشبه آرنجم با و برگشتم بشه، بلند زمین

 رو دستم. زدم بیرون اتاق از و کردم حرکت اتاق در سمتبه سست و لرزون پاهای با. گذاشت صورتش
 کشیده عقب به بازوم پنجم یپله روی اما رفتم؛ پایین رو پله چهارتا-سه سختیبه و گرفتم هانرده به

 .شدم کوبیده هانرده به پشت از و شد
 فسقلی؟ جوجه زودی این به کجا -

 .کردم نگاهش حیرون و متعجب
 و؟ت! احتشام؟ -

 خندلب بود، گذاشته خونش از پر صورت روی رو دستش که مردی به و انداخت هاپله باالی به نگاهی
 :گفت طعنه با مرد به رو. داشت شباهت پوزخند به بیشتر البته که زد محوی

 .خوردی رَکَب جوریاین فسقلی این از بره یادم کنممی سعی. پسر نداره حرف دستش ضرب بینممی -
 حس که بود داشته نگهم محکم حدی در لعنتی اما بکشم؛ بیرون دستش از رو بازوم کردم سعی
 .میشه پودر داره استخوونم کردممی

 .کوبیدم شـینه*سـ به آزادم دست با و کردم اخمی
 !رو دستم کن ول -
 :ددا جواب خشنی لحن با و کرد بیشتر بازوم دور رو هاشپنجه فشار کنه، ول رو دستم اینکه جایبه
 امروز ات که اییقمر ننه اون از کدومهیچ نه کردی، ناقصش زدی که باالییم اون نه من! رو من ببین -

 باشه؟ کنم؛ خورد دستم توی رو استخوونت نکن کاری پس چشیدن؛ رو دستت ضرب
 :غریدم حرص با اما آروم، و گذاشتم دادمی فشار رو بازوم که دستش روی رو دستم

 !عوضی کردی خردش کن ول -
 متشسبه بکشم جیغ اینکه از قبل. کرد ترتنگ رو دستش یـقه*حلـ زمانهم و شد بیشتر اخمش
 و خوردم هانرده به. داد هلم عقب به محکم و کشید درد از فریادی. گرفتم گاز رو دستش و کردم حمله
 .بستم رو هامچشم لحظه چند برای
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 اب و انداختم باال رو ابروهام مالیدممی رو بازوم که طورونهم. کردم بلند رو سرم و دادم قورت رو بغضم
 :دادم جواب گستاخ شدنمی دیده درش لرزش ایلحظه که صدایی

 یا فریادوداد تَخم،واخم و غرهچشم یه با که نیستم قمری ننه چندتا اون هم من! رو من ببین -
 من مرخصی برو زکی گفته خانقلی یرزام میشِگاو به که خرکیت زور این با حتی یا کشیدننعره

 باشه؟ کنی؛ ساکتم بتونی هستم،
 مرموزی اما آروم، لحن با. شد خم زانوهاش روی رومروبه و زد لبخندی شدنعصبانی جایبه برعکس

 :داد جواب
 بمونی؟ زنده تونیمی گستاخی این و دراز زبون این با کی تا نظرت به -

 .یدمکش رو کتش آستین و برگشتم سمتشبه اخم با. انداختم خروجی در و هاپله پایین به نگاهی
 چی بگی بهم تهدید از پر و مسخره حرفای این جایبه میشه کم ازت چی کنی؟می جوریاین چرا -

 اینجام؟ چرا من و شده
 :دز لب آروم کردمی نگاه رو دستم کهحالیدر. گرفت رو دستم مچ و انداخت دستم روی خون به نگاهی

 .کردی تصادف -
 اب و داشت نگهش ترمحکم اما بکشم؛ بیرون دستش از رو دستم خواستم و کردم نگاهش متعجب
 :دادم ادامه گیج و کشیدم پشت از رو کتش یلبه. رفت باال هاپله از. کشید باال سمتبه خودش

 اینجام؟ من چرا داره؟ تو به ربطی چه خب کردم؟ تصادف! تو میگی چی -
 :داد ادامه کشوندممی اتاق سمتبه که طورهمون و گذشت دوستش کنار از خونسرد

 جااون اینکه از شدم خسته اما. بیمارستان بردمت هم من. وحشی یگربه کردی تصادف من با چون -
 .مخونه آوردمت پس سفت؛وخشک صندلیای اون روی بشینم

 لنگم ایپاه با بتونم تا داشتبرمی قدم آروم حالعین در اما کشید؛می و بود گرفته رو دستم اینکه با
 .کنم همراهیش

 کنید؟ ول رو دستم میشه. باشم اینجا بینمنمی نیازی هم خوبه، حالم هم من! احتشام آقای -
 .انداخت بهم نگاهی و برگشت سمتمبه اتاق جلوی

 .احمقی شجاعتت برابرِ چهار اما پروایی؛بی و گستاخ خیلی -
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 روی هاشچشم دیگه آره ؟احمق گفت من به این. شدم خیره بهش تعجب از هگردشد هایچشم با
 .دیگه چغندره منِ با پس منه،

 :داد ادامه بود خیره بهم که طورهمون
 ناای. داره زیادی لرزش دستات و ایستادی پاهات روی سختیبه. دستات و بنداز پاهات به نگاه یه -

 احمقی؟ جدی یا بدی نشون قوی رو خودت داری عالقه خیلی. درده و ضعف ینشونه همه
 .برداشتم عقب سمتبه قدمی و کشیدم بیرون رو دستم

 عدب و زدین بِهِم اول که ممنون هم خیلی. بدم بهتون جوابی بخوام که نداره شما به ارتباطی هیچ -
 وردینمآ من سمت از اجازه کسب بدون که شیفتگیتونهخود و خودخواهی از این اما بیمارستان؛ بُردینم
 !جناب هستین فکریبی موجود واقعاً. اینجا

 :شنیدم سرمپشت از رو صداش که رفتم پایین رو پله دوتا. رفتم هاپله سمتبه و برگشتم
 خوای؟نمی رو تکوله! وحشی یگربه هی -

 از ور مکوله و برگشتم رو رفته مسیر کردنمی درد شدتبه پاهام اینکه با و کشیدم عمیقی نفس
 .دمز بیرون خروجی در از و رفتم پایین هاپله از حالبی و آروم ایدیگه حرف هیچ بدون. قاپیدم دستش
 ورودی در. دادم ادامه راهم به خونه؟ یا بهشته اینجا من خدای. کردمنمی باور دیدممی که رو چیزی
 ومتم ها،ستون ها،دیوار کل روی. یاس هایگل از پر باغی شد،می باز زیبا خیلی باغ یه به رو سالن

. دبو پیچیده فضا توی عطرش بوی و بودن پوشونده یاس هایگل رو هادرخت یتنه حتی و هاباغچه
 ردمک اشاره و انداختم نگهبان به نگاهی. ایستادم بزرگی آهنی در جلوی و شدم رد بلند هایدرخت از
. خورد زنگ تلفنش لحظه چند از بعد اما کرد؛ن حرکتی و شد خیره بهم مردد اول. کنه باز برام رو در

 بیرون و انداختم باال خیالیبی با رو هامشونه. رفت کنار و کرد باز رو در که گفتن بهش چی دونمنمی
 مثل هم یکی کنه،می ریسوراست خودش برای بهشتی جوراین احتشام مثل یکی. زدم پوزخندی. زدم
 ...لیلی

*** 
 کیان
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 امروز .کردممی بررسی رو گسترماه شرکت مخصوص هایمحافظ یپرونده و بودم نشسته میزم پشت
 ازش که چیزی همون دقیقاً بود؛ کرده دیر ثانیه ۳۳ و دقیقه 7. داشتم اصلیش رئیس با مالقات قرار یه

 .دارم نفرت
. ادمد تکیه صندلی پشتی به رو سرم و کردم پرت اتاق دیوار سمتبه رو هاپرونده از یکی کالفه
 زنه؛ب سر ازشون خطایی من شرکت کارمندهای نداره امکان. کشیدم عمیقی نفس و بستم رو هامچشم
 بوده؟ ناراضی شرکت این رئیس چطور پس

 ندهپرو هایبرگه بین عکسی. کردم باز رو هامچشم. شدم خم میز روی و کشیدم صورتم به رو دستم
 دمش خم زانوهام روی. رفتم سمتشبه و شدم بلند ندلیص روی از اخم با. کرد جلب خودش به رو نظرم

 کرد؟می کارچی افشار ویالی توی اما بود؛ حمید عکس. کشیدم بیرون پرونده الیالبه از رو عکس و
 .باشه داشته ما سمت از دستوری همچین نمیاد یادم

 در درگاه توی اخم با مردی. شدم خیره بهش سرد و برگشتم در سمتبه اتاق در بازشدن صدای با
 .بود ایستاده
 :اومد حرف به ترس با و شد اتاق وارد سراسیمه منشی

 ...نکر توجه... ایشون... اما بدم خبر بهتون... اول باید... گفتم بهشون... آقا... آ -
 .کردم قطع رو حرفش اخم با
 .بری تونیمی -

 و برداشتم زمین روی از رو وندهپر. شد خارج اتاق از و انداخت پایین رو سرش ایدیگه حرف بدون
 :گفتم جدی و سرد و انداختمش میز روی. برداشتم قدم میزم سمتبه
 .فرخی جناب بشینید بفرمایید -
 میز پشت صندلی روی. نشست هاکاناپه از یکی روی و برداشت قدم میزم سمتبه کوتاهی مکث با

 .مکرد نگاهش خونسرد و کردم قالب هم توی رو هامدست. نشستم
 ست؟ساخته من از کمکی! اومدین خوش -
 :داد جواب و کرد نگاهم حیرت با
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 قطعاً مکان این توی هم اون شما، یدوباره دیدار! کنم مالقات رو ایدیگه شخص بودم امیدوار -
 !من برای ستکنندهشوکه

 .کردم چک رو ساعتم و زدم سردی پوزخند
 ین؛باش داشته تریمحبوب خصوصیتای زدین هم به که یرسمواسم به توجه با بودم امیدوار هم من -
 .بینمنمی شما در مثبتی ینکته هیچ متأسفانه اما
 :دادم ادامه و شدم خیره عصبیش و متعجب هایچشم به کوتاهی مکث با
 کرده مطرح رو قرارداد لغو درخواست! فرخی جناب بگذرونم بطالت به که ندارم زیادی وقت من -

 .بودین
 :دادم ادامه جدی و سرد. گذاشتم جلوش میز روی و کشیدم بیرون میز کشوی توی از رو دداقرار

 .کنید لغو رو دادقرار ترسریع هرچه دلیلتون کردنمطرح با تونیدمی. نیست ایمسئله -
 کردمی امضا رو دادقرار مختلف هایبرگه که طورهمون و کشید خودش سمتبه رو قرارداد خشم با

 :داد جواب
 این از محافظاتون مهارت کردنتجربه با اما بودم؛ شنیده W امنیتی شرکت از مثبت نکات خیلی من -

 .احتشام جناب شدم پشیمون انتخابم
 .گرفت سمتمبه رو قرارداد و شد بلند کاناپه روی از

 ارک زبونش خوبه حالش که االن انگار. اومدمی نظر به ترسرحال شب اون به نسبت. زدم پوزخندی
 .افتاده
 :دادم جواب آروم و انداختم کشو توی. گرفتم دستش از رو قرارداد و کشیدم عمیقی نفس

 !باشین داشته خوبی روز امیدوارم. فرخی جناب شدم حالخوش دیدنتون از -
 .زدم زل میزم روی عکس به و کردم اخمی. زد بیرون اتاق از و برداشت قدم در سمتبه اخم با
 ...وگرنه نباشه کنممی فکر که اونی کنی دعا بهتره! حمید -

 از بعد. مبرداشت قدم پنجره سمتبه. گرفتم رو میالد یشماره و کشیدم بیرون کتم جیب از رو گوشیم
 :پیچید گوشم توی صداش لحظه چند

 شده؟ چی داداش جانم -
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 :اومدم فحر به کردممی نگاه آریا رفتن به که طورهمون و گذاشتم پنجره یلبه رو دستم
 لقب تا اینکه. خواممی رو شدرباره اطالعات ترینکوچک حتی رو، چیزهمه خوام؛می رو حمید پرونده -
 اصیاشخ چه با سال چند این اینکه حتی و رفتهمی کجا و کردهمی کارچی شرکت، توی استخدامش از

 .داشته ارتباط
 :پرسید متعجب کوتاهی مکث با
 ندارم؟ خبر من که افتاده اتفاقی دی؟کر شک حمید به یهو چرا -

 .بستم رو هامچشم و کردم کج چپ سمتبه رو سرم. کشیدم گردنم روی و آوردم باال رو دستم
 .بده انجام گفتم که رو کاری فقط. نیفتاده اتفاقی -
 نداری؟ من با کاری. کنممی شآماده برات ترسریع چه هر. باشه -

 .فشردم گردنم به رو دستم و دمفرستا بیرون مانندآه رو نفسم
 .نه -

 به رو سرم و نشستم میز پشت. گرفتم فاصله پنجره از و کردم قطع رو تماس ایدیگه حرف بدون
. رفتنمی شپی کند خیلی روزها این و بودن افتاده عقب یکییکی هامبرنامه. دادم تکیه صندلی پشتی

 باشم هاآدم نای هایکاریگند شاهد و بشینم گوشه یه اینکه. میشه کالفگیم باعث که چیزیه تنها این
 .باش منتظرم پیر، کفتار باش منتظرم! افشار میارم گیرت. کشهمی جنون به رو من

*** 
 صحرا
 پوزخندی و دوختم بهش رو نگاهم. گرفتم ضرب میز روی هامانگشت با و آوردم باال رو راستم دست

 هفاصل قدم چند با مردی. جدید یدوره یه توی جدید یکهمعر یه بودن، نشسته میز یه دور باز. زدم
 ور ششدهخم کمر بتونم تا ببینن هامچشم نبود نیازی. کردمی التماس و بود زده زانو زمین روی

 لداخ محتوای تموم حرکت یه توی و کردم نزدیک هاملب به رو ـیدنی*نوشـ ـام*جـ. بدم تشخیص
 جای هاملب روی سردی لبخند و شدم بلند ـار*بـ یگوشه یصندل روی از. کشیدم سر رو ـام*جـ

 چنین دیدن از رو خودم که هاییروز از وای و لبخندش اول، قدم. شدم نزدیک میزشون به آروم. دادم
 قدم. شدمی دراز سمتمبه بار هر که کوچولو و ظریف هایدست اون دوم، قدم. کردم محروم ایمعجزه
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 نگاه. کنهمی میخ زمین به رو هامقدم و پیچهمی سرم توی فریادهاش صدای. کنممی مکث سوم،
 رو رمس. کنم حفظ رو لبخندم کنممی سعی و میدم قورت رو بغضم. بینممی خودم یمتوجه رو افشار
 :میشه منفجر مغزم توی نارنجک مثل صداش. دارممیبر ایدیگه قدم و میدم تکون

 !«صحرا»
 دقیق خودش، نارک صندلی و میشه بلند میز پشت از کریهی لبخند با افشار. ممیش ترنزدیک میزشون به

 دلیصن. میشم رد کنارش از و اندازممی بهش کوتاهی نگاه. کشهمی بیرون رو بهادرکیانفر رویروبه
 متعجبشون هایچشم به سردی نگاه. گیرممی جای روش و کشممی بیرون رو آریا صدرا کنار خالی
 ینا ته دونمنمی. کرد زهرآلود برام رو زندگی که مردی میشم، خیره صدرا به خیالیبی با و اندازممی

 خشمم، از لبریز دونممی فقط نه؟ یا بود درست هاآدم اون کشتن دونمنمی. انتظارمه در چی جاده
 نای تموم برای که برسه روزی شاید. نمیشه خاموش نمیشه، سرکوب هاآسونی این به که خشمی

 ردهایم این کردنتهسرو واسه طمعوحرص بینممی که چیزی تنها فعالً اما بدم؛ پس تقاص هاـناه*گـ
 .قدرتمنده ظاهربه

 :زدم لب خونسرد. زدم سردی لبخند و برگردوندم افشار پدرام سمتبه رو سرم
 .باشه داشته وجود بحث برای مهمی مسائل کنم فکر بشینید؟ نیست بهتر -

 دایص با. گرفت جای میز پشت و زد لبخندی زود خیلی اما کرد؛ نگاهم خشم با وتاهک ایلحظه برای
 .دوختم ابهتشپر صورت به رو نگاهم و برگشتم سمتشبه بهادر

 .دخترجون بینمتمی اینجا که حالمخوش -
 .دادم باال رو ابروم تای یه و زدم لبخندی

 .بهادرخان حالمخوش دیدنتون از هم من -
 :دادم ادامه سیاهش هایچشم به خیره و کردم مکثی

 !باشم نشده جمعتون مزاحم امیدوارم البته -
 :داد جواب لبخند با و گرفت سمتمبه ایـیدنی*نوشـ لیوان بهادر

 .دخترم شدی پیرمرد منِ خوشنودی باعث اتفاقاً -
 :ادمد جواب نمک پنهان رو هامچشم توی نفرت کردممی سعی کهدرحالی و گرفتم دستش از رو لیوان
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 .بینمنمی پیرمردی که من -
 رو هامالعملعکس و رفتار تموم دقت با کهدرحالی و انداخت بهم مشتاقی نگاه. کرد کوتاهی یخنده

 :داد جواب بود گرفته نظر زیر
 زبون ورد ،کنیمی بازی کلمات با خوب خیلی که خصوصیتت این مخصوصاً. شنیدم زیاد رو تعریفت -

 .عامهوخاص
 از جلوم غرور با جوراین وقتهیچ شدین، ایبازی چه وارد دونستیمی اگه. زدم تعریفش به پوزخندی

 !پیرمرد زدینمی حرف کلمات بازی
 .خترمد کردیم تالش دیدنت برای خیلی گرچه. کردیمی دوری ما از. ببینمت اینجا کردمنمی فکر -

 بار ره با هامچشم توی که نفرتی که بود پایین رقداون سرم. دوختم دستم توی لیوان به رو نگاهم
 لبخند. شدم خیره پرابهتش صورت به و آوردم باال رو سرم. نبینه رو زنهمی موج گفتنش دخترم

 .دادم جا هاملب روی مرموزی
 .شده قسمت االن اینکه مثل خب اما کیانفر؛ جناب شمام منتظر وقته خیلی هم من -

 توی پا که ایلحظه همون از. نمیشه غریبه برام وقتهیچ نگاه این. دوخت بهم رو سیاهش نگاه
 ...لیلی بردن برای که وقتی تا گذاشت ما یخونه

 .انداختم بهش نگاهی و زدم بیرون گذشته از آریا صدرا صدای با
 .مطلب اصل سر بریم بهتره هستین همه که حاال -

 :داد ادامه دید خودش سمتبه رو هاتوجه یهمه وقتی. کرد مکثی
 داریم کاروسر بزرگی خیلی یمحموله با دفعه این. داره فرق بقیه با بار این دونیدمی خوب خیلی همه -

 برای أمورم کلی هم االن همین منشنیک سردار. قبل از بیشتر خطر برابر چندین یعنی خودش این که
 !چاک به بزنین االن همین بکشین، عقب کار وسط قراره اگه. گذاشته وسط ما گرفتن
 بیعص و شد بلند میز پشت از حرص با افشار. شد بقیه خشم باعث که بودن رک حدی به هاشحرف

 :زد لب
 ...م با جوراین میدی اجازه خودت به که هستی کی کردی فکر واقعاً! هی -
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 قطع رو هاشپرتوچرت سردی و جدی صدای با و کوبیدم میز روی ضرب با رو دستم توی لیوان
 :کردم

 دازیبن خر مثل رو مبارک یکله نسنجیده بتونی که نیست راهی این! افشار نداره جواب حق حرف -
 رو هنتد کن سعی پس بیشتره؛ خیلی هامحموله یبقیه از محموله این خطرای. بری یورتمه و پایین
 !نکنی باز زیاد

 رو من افشار کردن عصبی. مهتمو اول مرحله خب. گرفتم خشمش از شدهسرخ یقیافه از رو نگاهم
 توی که ایعجله و خشم. بگیره آروم که نیست مردی پدرام. کنهمی ترنزدیک هدفم به قدم چند

 بازی عادالنه نیست قرار من خب و کنهمی پرتش عقب به قدم چند همیشه میده خرج به کارهاش
 .کنم

 هنوز هک صدایی با و انداخت افشار یفهقیا به نگاهی خنده با. برگشتم بهادر سمتبه قهقهه صدای با
 :اومد حرف به زدمی موج توش خنده یموندهته
 .داریم کار خیلی هنوز. برامون بشی گوجه نیست وقتش االن! پیرمرد بشین بگیر -

 .دوخت من به و گرفت افشار از رو نگاهش
 سالوسن این توی دختر یه سال همهاین از بعد. رفقا داریم جدید شریک میاد بوش که طوراین خب -

 .بشه ما کار وارد که کرده پیدا رو این جسارت و جرئت
 :داد ادامه و انداخت صدرا به نگاهی

 .ندارم مشکلی که من -
 اون ،هاشونچشم اما بود؛ کرده ترشونشکسته و پیرتر زمان گذر شاید. انداختم نفر چهار هر به نگاهی
 در غرق زمان اون از بیشتر حتی. نکرده تغییری هیچ دیدم نهاشوچشم توی زمانی که محضی تاریکی
 .ـناه گـ در غرق شدن، تاریکی

 هایزخم. دوختم عصبیش چهره به و گرفتم میز روی نوشیدنی لیوان از رو نگاهم افشار صدای با
 زا نفرتش بده، نشون خونسرد رو خودش خواستمی که هم چقدر هر. بودن شده بهتر خیلی صورتش

 گهشن بتونی زیاد نکنم فکر... قرمز پاکت اون اما بود؛ مشخص وضوحبه کردنش زندانی خاطربه من
 !پیرمرد داری
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 وقت هنوز که رو ایدختربچه قراره که شده بازیبچه ما کار کی از شنوم؟می چی بهادر؟ میگی چی -
 !دادی؟ دست از رو عقلت کنیم؟ کار وارد عروسکاشه با بازی

 :داد جواب افشار به رو و انداخت احساسمبی یچهره به هیکوتا نگاه کیانفر
 !بشین. نیست وقتش االن! افشار -

 :زد فریاد تربلند و کوبید میز روی رو ششدهمشت دست بود، شده لبریز صبرش یکاسه انگار که افشار
 یچیز نگاه اون. بهادر دیدم رو نگاهش من. هست کفشش به ریگی یه ـابونی*خیـ یدختره این -

 مرد؟ بفهمی خواینمی چرا. بکشه رو من خواستمی واقعاً شب اون. گذشت ازش بشه که نبود
 :داد جواب بوق دو از بعد. کردم لمس رو ششماره و کشیدم بیرون شرتمسویی جیب از رو موبایلم

 !صحرا -
 :زدم لب آرومی صدای با و دوختم صدرا به رو سردم نگاه

 !داخل بیارش -
 یورود در بازشدن با بعد لحظه چند. دادم تکیه صندلی به خونسرد و گذاشتم میز روی رو موبایل
 :پیچید اطراف فضای توی شعاجزانه و عصبی فریادهای صدای شبانه، باشگاه

 !هی! لعنتی کن ولم... جرئتی چه با کیم؟ من دونیمی! مرتیکه کن ولم -
 مهدی نحیف بازوی بود، گرفته خودش به جدی و خشن یچهره بار اولین برای کهدرحالی نکیسا

 داختمان صدرا یچهره به نگاهی. کشوندمی میز سمتبه خودش با و بود گرفته دست توی رو ساالروَند
 ببینمش؟ اینجا روز یه کردمی رو فکرش کی. زدم پوزخندی و
 :کردم زمهزم سرد و دوختم افشار به رو نگاهم. اومدم بیرون فکر از نکیسا شدننزدیک با
 .آدما با فقط اما کنم؛می بازی که ایمدختربچه من. گفتی درست -

 تاهمی که چیزی تنها امشب. نداشت اهمیتی اما کردم؛می حس خودم روی رو هاخیلی نگاه سنگینی
 .قدم یه فقط بردارم، دیگه قدم یه که بود این داشت
 :پیچید اطراف فضای توی افشار حیرون و عصبی صدای

 داره؟ کارچی اینجا مرتیکه این !چی -
 :غرید و شد خیره بهادر و صدرا به شاکی
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 کنین؟می کارچی دارین بگه یکیتون میشه -
 ستشد توی رو بازوم و انداخت بهم مشتاقی نگاه. شد بلند صندلی روی از هاشحرفبه توجهبی صدرا

 بین و ردک برخورد شـینه*سـ یهقفس به صورتم بیام خودم به تا و کرد بلندم صندلی روی از. گرفت
 ...من. شدم قفل جام سر ناگهانیش حرکت این از شوکه. شدم حبس بازوهاش

 انگار. اومدنمی باال نفسم. نکردم تجربه رو ـوشش*آغـ وقتهیچ که مردیَم بازوهای بین من
 در،چق. نیومد ونبیر ازم صدایی اما دادم؛ فاصله هم از رو هاملب. باشم کرده فراموش رو کشیدننفس
 ...پد این مرد، این. داره خوبی حسِ ـوشش*آغـ چقدر
 و یامب خودم به تا بود کافی تلنگر همین. شد ظاهر هامچشم جلوی لیلی خونی یچهره ایلحظه برای

 بهم رو مرگ که همونیه مرد این. ایدیگه احدِ هیچ نه آریانفر، صحرا صحرام، من. کیم بیارم یاد به
 .ایدیگه چیز نه هام،شب کابوس داد؛ نشون

 :شنیدم گوشم زیر رو صداش
 .تنیس آدمی هر کار دختری چنین تربیت. گفت آفرین پدرت به باید واقعاً! دختر تو به آفرین -
 دیکر کارچی. سوختممی درون از. انداختم پایین رو سرم شـینه*سـ یقفسه از صورتم جداشدن با

 !لقات یه کردی؟ تبدیل هستم که اینی به رو من چرا کشید؟می نجاای به کارمون باید چرا صدرا؟
 :پیچید گوشم توی پرشورش و شاد صدای

 .نداره برام اهمیتی اصالً هم یکی تو نظر! افشار دارم قبول رو کوچولو دختر این من -
 فقط. نبودم هاشونحرف متوجه. فشردم هم روی رو هامپلک پیچید، سرم توی که شدیدی درد با

 به زدم زل .نشستم اتاقم تخت روی االن و بیرون کشیدم ـار*بـ اون از سکوتم دیدن با نکیسا فهمیدم
. ودب بریده رو امونم سردرد. گذاشتم سرم روی رو دستم. شده پر لیلی یچهره هاینقاشی از که دیواری

 :کردم زمزمه لب زیر
 .لیلی باشیم داشته رو ازش بردنلـذت رمق که برسیم آرزوهامون به وقتی کاش -

 :دادم ادامه درد با و انداختم پایین رو سرم
 .ندارم هم رو اونا ولی میشه؛ تنگ هاتخاطره واسه دلم وقتا بعضی -
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 زمزمه دتربلن و کشیدم عمیقی نفس. افتاد تختم کنار عسلی روی چاقوی به نگاهم و کردم کج رو سرم
 :کردم

 اشک هم خوبش هایخاطره با آدم بده چقدر دونیمی! منه یعالقه مورد ـناه گـ داشتنتدوست -
 بریزه؟

 :زدم فریاد دل ته از و بستم رو هامچشم. شدم بلند تخت روی از
 تظرتمن دیگه هم من. نیستی کسهیچ منتظر وقتهیچ که اینه چیه؟ تنهایی مزیتای از دونیمی -

 .نیستم
 .فشردم قلبم روی رو دستم

 فهمی؟می قشنگه، شجاده ولی نیست؛ خوب تهش میرم من که راهی -
 .کوبیدم قلبم روی رو مشتم

 ور گلوم دیگه بغض. کردممی زندگی خاطرشبه که چیزیه «داشتنت» که بدونی خواممی فقط -
 بینیمی. تباالییاس اون خوشبختی یتفاله دارم، که ایزندگی این! لعنتی گیرهمی رو نفسم گیره،نمی
 نه؟

 :زدم فریاد بلندتر و کوبیدم قلبم هب ایدیگه مشت
 و میام خودم به االن اما کردم؛ فکر تو به باشم خودم برای تونستممی که هاییلحظه تموم من -

 !نیستی نیستی، تو. کنه درکم بتونه که نیست کسیهیچ بینممی
 و شد اخلد نگران هایچشم با سورن. کرد برخورد دیوار به بدی صدای با و شد باز شتاب با در
 هاشدست توی رو بازوهام جفت کرد،می بررسی رو هیکلم تموم نگاهش با کهدرحالی. دوید سمتمبه

 تنم تموم. نداشتم رو برابرش در مقاومت توان. کشید خودش سمتبه رو حالمبی جسم و گرفت
 .باشه شده خارج تنم از روح انگار بود، حسبی

 مسر توی که بود لیلی هایجیغ صدای شنیدممی که داییص تنها اما دیدم؛می رو هاشلب حرکت
 از صبیع و کرد تزریق بهم بخشآرام یه سورن. بودم کشیده دراز تخت روی بیام خودم به تا. پیچیدمی
 .زد بیرون اتاق
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 ویر رو هامپلک لحظه چند برای. اومد در موبایلم صدای که بودم زده زل اتاق سقف به حسی هیچ بی
 روی نگاهم. برداشتم تخت کنار عسلی روی از رو موبایل و نشستم تخت روی آروم. فشردم هم

 نشه،زبو ورد کریم اوس که دختری همون سامئی، صحرا به برگردم وقتشه. شد قفل گوشی یصفحه
 .چرخهمی عزرائیل با که صحرایی نه

 :دپیچی وشیگ توی مضطربش صدای. داشتم نگه صورتم بغـل رو گوشی و کردم وصل رو تماس
 سراغت استادا تموم شنوی؟می رو صدام صحرا خونه؟ نمیای چرا خبره؟ چه کجایی؟ صحرا! صحرا -
 !بگو چیزی یه صحرا. گیرنمی رو

 :زدم لب ایگرفته صدای با و گرفتم باال رو سرم
 !باش آروم. عطیه خوبم -

 :کشید جیغ شادی صدای با یهو اما شد؛ ساکت لحظه چند
 نیست؟ ازت خبری چرا دختر؟ تو کجایی! صحرا -

 .کردم اخم و دادم فاصله گوشم از رو موبایل
 .گردمبرمی فرداپس -فردا. برامدورو همین -
 :اومد حرف به پرذوقی و شاد صدای با
 !فعالً. بیا زود. منتظریما میگی؟ جدی -

 :کردم زمزمه آروم
 !علی یا -

 بودنچهره سه -دو این و بازی این از شاید. شد شروع. کشیدم دراز و انداختم تخت روی رو موبایل
 !بچرخیم تا بچرخ نیست، مشکلی. نشده خسته هنوز بازی انگار اما باشم؛ شده خسته

 تخت روی زدممی نفسنفس خشم شدت از کهدرحالی. پریدم خواب از ایدخترونه جیغ صدای با
 بل ایگرفته صدای با آروم. اشتمگذ مشقیقه روی رو دستم و فشردم هم روی رو هامپلک. نشستم

 :زدم
 زدی؟ زل عزرائیل مثل چته -
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 ونبیر آدم این دهن از بود وقت خیلی که هاییکلمه بعد و پیچید اتاق توی عمیقش نفس صدای
 :نیومدن

 !رفیق بیداری که باز -
 و ستمنش هاحفاظ روی حرکت یه با. کردم هدایت تراس سمتبه رو هامقدم. شدم بلند تخت روی از
 .زدم زل رومروبه سیاه باغ به
 م؟خواست ازت چی موندن یه جز مگه نیستی؟ چرا پس نیست؟ خواستیمی که همونی چیزهمه مگه»

 .«خیلی! لیلی انصافیبی خیلی
 :زدم لب و کشیدم عمیقی نفس. اومدم بیرون فکر از کمرم دور دستی لمس حس با
 بودی؟ کجا -

 :مشنید گوشم کنار رو آرومش صدای
 !صحرا رفتممی باید -

 .دادم پایین رو بغضم حرفش به توجهبی
 برکت؟ باالیی اون از حرکت، ما از گفتیممی یادته -

 .گذاشت مشونه روی رو سرش و شد ترنزدیک
 :دادم ادامه و زدم پوزخندی

 و حشیو حیوانات عبور خطرناک، پیچ انداز،دست چوله،چاله خدا از حرکت من از میگم من حاال -
 !کوه ریزش احتمال
 :شنیدم گوشم زیر رو صداش

 !صحرا -
 :دادم ادامه دلخور زدنش صدا به توجهبی
 !نذار باخته رو زندگیش صد تا صفر که اونی سرسربه گفتم -

 :زد لب محزون و کرد جدا کمرم از رو دستش
 ...واقعاً من صحرا -

 :کردم زمزمه سرد و کردم قطع رو حرفش
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 .امجهمون دقیقاً االن نموندن، پیشم کدومهیچ چون متنفرم آدما از میگه سورنا علی که اونجایی -
 :غرید و رفت عقب قدم دو عصبی

 !رفتممی باید رفتم،می باید لعنتی -
 به رو ماشاره انگشت کهدرحالی. برداشتم قدم سمتشبه خونسرد. پریدم پایین هانرده روی از

 :زدم لب سرد زدممی شـنه*سیـ
 !اقتصادی هادی جناب کنی عمل بهش نتونی که نده قولی -

 .کنهمی چکه طرفش هر از نبودن که هابودن این به لعنت. کرد نگاهم شرمنده و کشید عمیقی نفس
 :زد لب زدن حرف برای زدنمی دودو هاشچشم که طورهمون و برداشت سمتمبه قدم دو
 !بودین رحمبی قدراین که تو! صحرا کن تمومش -

. کنهمین دلگیرم ولی دلگیره؛ که افتهمی زندگیم توی هاییاتفاق یه. انداختم بهش نگاهی خیالبی
 که آدمی ینا از ترسممی بیشتر گذرهمی هرچی نیست، طبیعی. کنهنمی غمگینم اما ست؛کننده ناراحت

 .میشم تبدیل بهش دارم
 :کشیدم ریادف عصبی. دادم هلش و گذاشتم شـینه*سـ روی رو دستم

 یوصلهح. ندارم اعصاب من گفتم. برنگرد دیگه رفتی یا همیشه برای بیا یا گفتم اومدی که اول از -
 .ندارم رو زندگیم پایینایباال کردنفراموش

 الکنب ایشیشه در به و رفت عقب قدم دو که کوبیدم شـنه*سـیـ به ترمحکم و رفتم سمتشبه
 .شد کوبیده

 یهمه میدم قول بهت گفتم. شده سرویس دهنم راستوچپ از! رفیق خودتم مثل هم من گفتم -
 !نباشی رفتنی خواستم. نباشی فروشآدم بدی قول خواستم فقط بخرم، رو غمات

 قبل از ترعصبی. گرفتم مشتم توی رو چرمش کت ییقه و آوردم باال رو دستم که بزنه حرفی خواست
 :دادم ادامه

 که تو گذشت؟ سرم از فکرایی چه دونیمی بودم؟ دنبالت ماه چند نیدومی هان؟ بودی کجا -
 .دادی موندن قول کردی بیخود بری خواستیمی

 :داد جواب عصبی و گذاشت دستم روی رو دستش
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! بار یه ینهم بود، بار یه همین فقط نیستم؟ گفتم و رفتی راهی یه کی نبودم؟ کِی من لعنتی آخه دِ -
 !باید فهمی؟می رفتم،می باید رفیق

 چی هادی فهمیدمنمی حتی. شدم ساکت در یشیشه توی تصویر دیدن با اما بدم؛ رو جوابش خواستم
 به توجه بدون. بود رفته نشونه رو ما Barrett M82 یه با که بود پوشیسیاه قفل نگاهم. میگه داره

 و دمکوبی پاش روی رو پام. کشیدم بیرون رو شاسلحه و رسوندم کمرش پشت به رو دستم هاشحرف
 بودم داده انجام لحظه توی که محاسباتی طبق و برگشتم روروبه ویالی سمتبه شدنشخم با زمانهم

 هادی سمتبه سرعتبه. پیچید گوشم توی بالکن یشیشه شکستن صدای. کردم شلیک سریع
. شیشهخرده از رپ هاشلباس روی و بود خم زانوهاش روی هنوز. بشم مطمئن حالش از تا برگشتم
 به رو تمدس و زدم پوزخندی. دیدم بالکن کف رو جونیبی جسد. انداختم روروبه ویالی بالکن به نگاهی
 .زدم ششونه

 .یارو این سراغ بریم بیا. کن ول رو بیهوده زدن زر -
 واردی ویر نقاشی روی رو دستم اتاق، قسمت ترینگوشه. رفتم دیوار سمتبه بودنش محو به توجهبی

 !من لیلیِ. کشیدم
 بعد، و کوچیک لمس یه. گذاشتم تصویر چشم روی رو دستم و دادم تکونی رو مشدهسفت فک

 شوک توی از بوکسپنجه یه با رو چاقوهام از دوتا. اومدن بیرون دیوار از کشو مثل دیوار از هاییقسمت
 :دمز لب و دادم باال رو ابروم تای یه. برگشتم سمتشبه. کشیدم بیرون

 زده؟ خشکت چی واسه -
 .برداشت قدم سمتمبه و خورد اییکه باشه شده بیدار خواب از انگار

 !هیچی. نه ها؟ -
 یروشنای از کردمی سعی سرمپشت که اون به توجه بدون. زدم بیرون اتاق از اون از جلوتر خیالبی

 راه دیدن با یمشکل هامچشم. مرفت پایین یکییکی رو هاپله سالن تاریکی توی کنه، دنبالم موبایلش
 !بَرَم از رو هاشونزندان سلولبهسلول. بودم حبس هاسال من. نداشتن
 :شنیدم سرمپشت از رو صداش

 !صحرا -
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 :کردم زمزمه زدممی بیرون که طورهمون و زدم سالن در به رو دستم
 !نزن حرف بیا -

 رو باغ این هایشب اما چرا؛ دونمنمی. نداختما رومروبه باغ به نگاهی و گذاشتم هاچمن روی رو پام
 امهقدمبه طورهمون. شدم کشیده زنجیر به مکانی جوراین توی زمان یه چون شاید. نداشتم دوست

 :زدمی زنگ سرم توی صداش. گذاشتم خاری بوته روی رو پام که دادممی ادامه
 «ا!صحر... کن کمکم... کمک صحرا... صحـ! صحرا»

 :دادمی جولون سرم توی پردرد هایناله اون یچرخه اما کردم؛ حس مشونه روی ور شخصی دست
 !«صحرا... نذار تنها رو من... صحرا»

 .گذاشتم گوشم روی رو دستم و بستم رو هامچشم خراششگوش جیغ صدای با داد، تکونم دستی
 !«صحرا»

 :کشیدم جیغ دادمی تکونم نگرانی با که شخصی به توجهبی
 !نکن صدام... نکن صدام... لعنتی بسه... کن تمومش... بسه... بسه -
 .کردم نگاهش محزون و کردم باز رو هامچشم فریادش صدای با
 خوبی؟ دختر؟ شد چی! صحرا -

 ازش رو نگاهم که طورهمون. زدم کنار بازوهام روی از رو هاشدست و دادم قورت رو بغضم
 :دادم جواب و داشتمبر قدم باغ خروجی در سمتبه دزدیدممی
 !نیست چیزی... هیچی... هی -

 زل ویال به و کردم مکث در جلوی. برداشتم قدم روروبه ویالی سمتبه هاشزدن صدا به توجهبی
 .زدم

 بندازی؟ راه ایبازی چه قراره بار این مردک؟ سرته توی چی باز منتظری؟
 قدم ویال هایدیوار از یکی سمتهب که طورهمون و دادم بیرون رو نفسم. کردم کوتاهی مکث
 :زدم لب داشتمبرمی

 .بگیر قالب بیا -
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 سمتشبه و چرخوندم حدقه توی رو هامچشم. گرفتم دیوار به رو دستم و ایستادم دیوار از قسمتی
 .برگشتم

 !میشه دیر باش زود -
 همب اینکه از قبل ماا کرد؛ آماده فاصله همون از رو دستش. شد نزدیک قدم چند شک با و خورد اییکه

 روی رو چپم پای و گذاشتم ششدهقالب هایدست روی رو راستم پای. دویدم سمتشبه برسه
 و شیدمک باال رو خودم. گرفتم دیوار یلبه به رو دستم و پریدم دیوار روی سریع حرکت یه با. ششونه

 واردی یلبه از رو هامدست. شدم آویزون دیوار از خیالبی. انداختم ششدهتباه و خشک باغ به نگاهی
 رو در و برداشتم قدم در سمتبه دستم، دو هر کف و زانوهام درد به توجهبی. پریدم پایین و کردم رها

. کردم تند پا ویال ورودی در سمتبه باشم منتظرش اینکه بدون و کردم اشاره داخل به. کردم باز براش
 خشک هایبرگ با کردنبازی عاشق هم اون. دادمی مشآرا بهم پام زیر برگوشاخ خردشدن صدای

 .بینشون کردمی پرت رو خودش کرد،می جمع ازشون کوه یه وقتی. بود
 الوی در به که سیاه هایریزهسنگ از پر باریک راه یه شدم؛ هافرشسنگ قسمت وارد و کشیدم آهی
 رو امپ خیالبی و زدم سردی پوزخند. مدوخت زمین به رو نگاهم و کردم مکثی هاپله جلوی. شدمی ختم
 یادمه؛ خوب خیلی گذاشتم لعنتی ویالی این توی رو پام که رو باری اولین. گذاشتم پله اولین روی
. تمگذاش پله دومین روی رو پام. رفتنمی باال هاپله از لگدومشت زوربه که دخترهایی تموم رو، خودم

 ونا. سوم پله سوم، قدم. باریدمی شرمیبی هاشونچشم از که بود مردهایی از پر لعنتی میزهای اون
 ...بعد و بشیم انتخاب بشیم، دیده تا برداریم قدم روش برهنه پاهای با بودیم مجبور که سیاه سَکویِ
 ور بد هایآدم من. کریمه باالیی بَدَن، دنیا هایآدم گفتمی. همینه زندگی گفتمی زمانی یه مادرم
 .ندیدم رو کمکش دستِ. ندیدم رو باالیی اون بودنکریم اما دیدم؛
 گاهمن. شدم وارد و کردم باز رو سالن در مکث بدون. رفتم باال رو هاپله باقی و کشیدم عمیقی نفس
 جناب ویالی. زدم دورش خیس هایچشم و پریدهرنگ صورت با زمانی که چرخیدمی سالنی توی

 !منتظری
 یفتکث مغز توی چی باز زهواردررفته ویلچر اون روی فهممنمی فقط کردم، تموم وقته خیلی رو کارت

 !گذرهمی
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 رو آرومش یصدا. رفتم باال هاپله از و برداشتم قدم سالن یگوشه هایپله سمتبه. چرخوندم رو سرم
 :شنیدم سرمپشت از
 !صحی! بانو میری؟ کجا دختر! اوی! صحرا -

 قبل از که هاییاتاق. دوختم رنگقرمز درهای به رو نگاهم. دادم ادامه هاپله از رفتن باال به خیالبی
 در. کردم مکث شدم رد که در سومین از. رفتم جلو و زدم پوزخندی. بود کرده آماده معامله برای

 !چهارم
. نبود قفل داشتم رو انتظارش که طورهمون. شد باز قیژمانندی صدای با در. زدم در به رو دستم

 :زدم لب و انداختم بهش کوتاهی نگاه. ایستادم جسد سر باالی و برداشتم مقد بالکن سمتبه
 !بیرون بیاین. خواستینمی که جامهمین -

 بلق از بلندتر. زدم کوتاه چرخ یه و زدم پوزخندی. انداختم هادی یزدهحیرت یقیافه به کوتاهی نگاه
 :دادم ادامه

 نه؟ ندارین، رو کسی با شدن روروبه جنم دَدیتون مثل هم شما انگار -
 دپایر. کشیدنمی رو انتظارمون قبل از که پوشیسیاه مردهای از بود پر اتاق تادوردور بعد لحظه چند

 زندگی درس هاسری یه به کردم ـوس*هـ بد امشب اما دیدم؛ باغ توی پله اولین روی رو نحسشون
 پرت هادی سمتبه. کشیدم بیرون کمرم پشت از رو ماسلحه و برداشتم اتاق وسط سمتبه قدمی. بدم

 .دمز پوزخندی و گرفتم هامدست توی رو طالییم هایبکسپنجه شدنشون، نزدیک با زمانهم و کردم
 .دومه راند اقتصادی، جناب شد شروع بازی -

*** 
 کیان

 حاال ون،شکشیدم بیرون ذلت از زمانی که هاییآدم. ترشرمبی یکی از یکی انداختم، سه هر به نگاهی
 .شدن خیره بهم نفرت در غرق هاییچشم با

 خم زانوهام روی جلوش. برداشتم قدم سمتشونبه و کردم جدا دیوار از رو کمرم. زدم سردی پوزخند
 :زدم لب خونسرد. گرفتم باال رو سرش و گرفتم مشتم توی رو موهاش. شدم

 اشکان؟ چی یعنی خریت دونیمی -
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 .زد زل هاملب به اخم با و داد تکون رو سرش
 .چیه به چی بفهمی تا بگم خودم بذار. نیست مشکلی -

 :دادم ادامه و برداشتم عقب سمتبه قدمی. کردم رها رو سرش
 لیاقت که سیک واسه بودن بهترین» اینه موضوع کل. نیست تو فروشیآدم مسئله. نیستی تو مسئله -

 «نداره هم رو بدترینا
 زمان یه. انداختم شکردهعرق و سرخ صورت به نگاهی و بردم فرو شلوارم جیب توی رو چپم دست
 ...و سپردممی بهش رو پسرم

 بهش نگاهی. کردم مکث مهرداد رویروبه. برداشتم چپ سمتبه قدم دو و زدم خودم به پوزخندی
 توی رو شمردونه پیراهن ییقه و بردم هجوم سمتشبه نگاهش توی شرمندگیِ دیدن با. انداختم

 :غریدم عصبی. کردم بلندش زمین روی از و گرفتم هامشتم
 یادته؟ دیدمت که رو روزی اولین -
 :دادم ادامه بلندتر و دادم تکونش محکم سکوتش دیدن با
 دارم الزمت کیان گفتی. کردی بازی رو شرک یگربه نقش جوریهمین. بهم زدی زل جوریهمین -

 .فالن گفته زهرا دانشگاه، بره یدبا شیما مریضه، گلی مامان گفتی. کن کمکم
 .فشردم هم روی رو هامدندون

 تک کردی، مادری برام هاسال بگم! لعنتی؟ بدم چی رو گلی مامان جواب بگیرم رو جونت اگه -
 هرداد؟م بگم چی کندم؟ جا از رو برادرت سر خواهر، شیما بگم عزرائیل؟ دست بغـل فرستادم رو پسرت
 :دادم ادامه و دادم هلش عقب به خشم از شدهسرخ صورت با عصبی

 کم چی پسر؟ کردم دریغ ازت چی سال همهاین از بعد اعتمادم؟ جواب بود این رسمش؟ بود این -
 کردی؟ دراز ـوضـی*عـ کفتار اون جلوی رو دستت که داشتی

 مرتصو توی. گرفت هاشدست توی رو مشکیم پیراهن ییقه و رسوند بهم رو خودش بلند قدم دو با
 :کشید عربده

 !بفهم لعنتی شدم مجبور! کیان شدم مجبور -
 .کوبیدم فکش به محکمی مشت و کردم جدا میقه از رو هاشدست
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 .تواسه نیست اجباری هیچی هستم من تا گفتم بهت پیش سال پونزده -
 .برگشتم سمتشبه کیانوش صدای با
 کیان؟ چیه دردت االن. کردیم استفاده داشتیم، الزم هم ما. داشتی رقابت شاهین با همیشه تو -

 :دادم جواب خونسرد و زدم بهش پوزخندی
 .نمیشه من کسی هر چون نیست؛ رقابتی -

 .کردم مایل چپ سمتبه رو سرم و انداختم مهرداد به نگاهی
 .رجعتی جناب نمیام کنار لق آجر با من -
 .کردم اشاره هانگهبان به
 .ببرینشون -

 یچهره آوردن یاد به با. کردم هدایت باغ توی رو هامقدم. زدم بیرون انبار از هس هر صدای به توجهبی
 .انداختم پایین رو سرم. زدم درختی به رو دستم و کشیدم آهی گلی مامان

 تو؟ چرا پسر؟ تو چرا
 توی صداش. زدم زل ناراحتش هایچشم به. آوردم باال رو سرم مشونه روی دستی لمس حس با

 :پیچید گوشم
 .گذرهمی. مرد شده بدی جای دنیا -

 :کردم زمزمه آروم. زدم بهش سردی لبخند
 نیست بدی جای هیچ اینجا غیر سکوتم، عازم من. نیست کسی اون جز. نیست هیچی هیچ، جز -

 !احسان
 :کرد زمزمه محزون و فشرد رو مشونه

 .هستم محرف سر هم هنوز. باهاتم بذاری پا رو ایجاده هر گفتم قبل سال یازده -
 اخم با و ودب گرفته ـل*بغـ رو بردیا کهدرحالی میالد دیدن با اما بدم؛ رو جوابش تا برگشتم سمتشبه
 خبره؟ چه. کردم سکوت اومدمی سمتمونبه



 

 

029 

 

 شیطانی هایگلوله رمان

W W W . N E G A H D L . C O M 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 آصالنیان صحرا

 میالد، هب رسیدن محض به و برداشتم قدم سمتشونبه. گذشتم احسان کنار از و کشیدم عمیقی نفس
 الح این توی رو میالد بود وقت خیلی. زدم زل سرخش هایچشم به خما با و گرفتم بغلش از رو بردیا
 .دیدممی حال این توی رو بردیا که بود بارم اولین. بودم ندیده
 سرشپشت رو هامدست از یکی. کردمی گریه بلندبلند و بود کرده حلقه گردنم دور رو هاشدست جفت

 :کردم زمزمه گوشش رزی آروم. دادم تکیه مشونه به رو سرش و گذاشتم
 .پیشتم من. نیست چیزی! بچه آروم -

 .خوابید مشونه روی و شد آروم باالخره تا کردم نوازشش قدراین. کردمی قراریبی
 .کرد اشاره ویال به سر با. زدم زل میالد به پرسشی

 !طناز -
 یادم. تمبرداش قدم یالو سمتبه جفتشون به توجهبی و دادم بیرون کالفه رو نفسم. شد برابر دو اخمم
 .کنهمی رفتار کوپنش از زیادتر دیگه دختر این. باشم داده رو ویال به ورود یاجازه بهش نمیاد
 روی آروم. برداشتم قدم تخت سمتبه و کردم باز رو اتاقم در. رفتم باال هاپله از و شدم سالن وارد

 تخت روی. شد اشکش از خیس صورت قفل نگاهم اما شم؛ خارج اتاق از خواستم. خوابوندمش تخت
 رشکنا کنم جدا شگونه از رو دستم اینکه بدون. زدم کنار رو صورتش به چسبیده موهای و شدم خم

 :زدم لب محزون و کردم نوازش رو شگونه. نشستم تخت روی
 !مادرتی شبیه کردممی فکر که اونی از بیشتر خیلی -
 :دادم ادامه و کردم پاک رو صورتش روی هایاشک ماشاره انگشت با
 .ریختناتاشک مخصوصاً -

 :دادم ادامه و کردم مایل چپ سمتبه رو سرم. بردم فرو موهاش توی رو دستم
 !من دریای کرد تاروتیره رو زندگیم دادنت دست از سیاهِ خاطرات -

 .دادم حرکت کوچولوش صورت روی رو انگشتم
 جا رامب خودت از که زیبا یادگاری این نبودنت، این. مکن هضمش تونمنمی که رفتی یهویی قدراون -

 ...گذاشتی
 :دادم ادامه ایدورگه و گرفته صدای با
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 ات برو میگه و رومبهرو وایساده مرگ نحس یسایه دونممی فقط. نه یا دارم رو لیاقتش دونمنمی -
 !باهاتم تهش
 .گرفتم دستم توی رو کوچولوش دست و کشیدم آهی

 کیان برای رو کار این بچهفسقل این ولی نکنم؛ فکر بهت دیگه که کنممی فکر این هب مدام من -
 .کرده ممکنغیر احتشام

 :دادم ادامه درد با و فشردم هم روی رو هامپلک
 حکایت. کنی فرار بدت حال از تونینمی میشه که شب خوبه، حالت کنی تظاهر که هم روز تموم -

 .اینه طوفانی کیانِ این
 .کشیدم آهی

 .یهتنهای فقط دنیا این از هم من سهم. نداره رو کسهیچ که رسهمی نتیجه این به روز یه کسی هر -
 :کردم زمزمه و کردم مرتب رو پتو
 تصوره زارو این شیرین اتفاق ترینتلخ. شه خسته هامونخنده صدای از شهر کنممی کاری برگرد؛ تو -

 .بشی تلخ یهخاطر یه نبود این قرارمون. هاتهخنده
 .زدم پیشونیش روی ایـه*ـوسـ*بـ و شدم خم تخت روی

 گاهی و بدهکارم بهت زندگی یه. نخواستم وقتهیچ من ولی کردم؛می فراموشت خواستممی اگه -
 .میشم بدهکار خودم به خواهیمعذرت یه بهش کردن فکر بار هر با وقتا

 حرکت اتاق در سمتبه. انداختم خوابش در غرق صورت به رو نگاه آخرین و شدم بلند تخت روی از
 .کردم

 !نمیشم این من گفتممی غرور با روزی یه که شدم همونی من ولی -
 :زدم لب شدممی خارج اتاق از که طورهمون و کشیدم آهی

 .بود شهر خیابان ترینشلوغ وسط گریه مرد، یه زندگی عاقبت -
 :پیچیدمی ویال توی بلندش یهاجیغ صدای. برداشتم قدم هاپله سمتبه
 .نمیرم هم نبینمش تا. ببینم رو کیان اومدم آخه؟ داره ربطی چه تو به! میالد؟ کنیمی کارچی -

 :شد بلند میالد عصبی فریاد صدای
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 .نزدی گند این از بیشتر تا کن گم رو گورت. نکن باز رو من دهن طناز -
 :کشیدمی خط مخم روی وربدج که لعنتی اون صدای بعد و چیزی شکستن صدای

 قرار مرده، ادری گفتم؟ دروغ مگه گندزدنه؟ برگرده نیست قرار مادرش گفتم بردیا به اینکه گندی؟ چه -
 .برگرده نیست

 :غریدم عصبی ذاشتممی پله آخرین روی رو پام کهدرحالی
 !طناز -

 مشتم توی رو بلندش موهای و رسیدم بهش کنه حرکتی بتونه اینکه از قبل. شد خیره بهم ترسیده
 :دادم ادامه کلیدشده هایدندون با و کشیدمش خودم سمتبه. گرفتم

 هستی؟ کی زدی؟ رو حرف این من پسر به که هستی کی تو -
 :کشید جیغ بودن شده خیس درد شدت از که هاییچشم با. گذاشت دستم روی رو دستش

 .گفتی چی نشنیدم بود، صدات به حواسم -
 .کردم بیشتر رو دستم فشار و مزد پوزخند عصبی

 .بایسته رومروبه جوراین نداره جرئت تو از ترگنده دختر؟ هستی کی کردی فکر -
 :کرد زمزمه عجز با آروم

 .بده تواسه رو جونش تونهمی که همونی -
 :زدم فریاد و دادم بهش تکونی

 لعنتی؟ خوایمی چی -
 :کشید جیغ هاشاشک و هقهق بین

 .خواممی رو تو رو، تو -
 :داد ادامه منشسته خون به هایچشم به توجهبی و کرد مکثی

 ؛سخته آوردنت دست به آره. نمیده جواب کنهمی سین رو حرفاشون خدا که همونایین من امثال آره -
 .گیرهمی دلم نیست من به حواست اینکه از احمق منِ آره. ترهسخت کردنتفراموش ولی

 :داد ادامه عجز با و کوبید مـنه*سیـ به رو مشتش
 .نکردم آرزویی دیگه نشدی، برآورده تو وقتی از راستش ولی کردم؛ آرزو رو تو -
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 غجی داشت که حالی به توجهبی و افتاد سالن کف. دادم هلش عقب به و کردم ول رو موهاش عصبی
 :کشید

 دست از روزی یه که همونم من. طناز منم، کیان. کن باز رو چشمات کمیه بینی؟نمی رو من چرا -
 .دادی نجاتم کیانفر
 یشبیچارگ به ایاشاره. کرد نگاهم خیره و اومد بند زبونش ترس از. برداشتم قدم سمتشبه عصبی
 :زدم لب آمیزتحقیر و کردم

 .کنیمی سوراخ رو ورق فقط جوهر،بی خودکار یه مثل -
 هایریقتز جایبه. گرفتم مشتم توی رو دستش مچ کشیدنش عقب به توجهبی و شدم خم سمتشبه

 :دادم ادامه و کردم اشاره دستش روی
 .نداره معنایی هم بودنم نمیده، تغییر رو زندگیت نبودنم وقتی -

 :داد جواب هقهق با و کشید بیرون دستم از رو دستش
 !توئه... خاطربه اینا... یهمه -

 :دادم جواب خونسرد و زدم پوزخندی
 !«موثر» آدمای تا گشتی «مقصر» آدمای دنبال بیشتر زندگیت توی تو -

 .گذاشت صورتش روی رو دستش و انداخت پایین رو سرش
 .تویی من دنیای و فکر تموم لعنتی -

 :دادم جواب رحمبی
 !اون از دیرتر تو افکار میشن، تجزیه پالستیک از دیرتر خیلی آدم سر تو فکرا از بعضی -
 .شد خیره بهم اشکی صورت با
 ...من! کیان -

 :دادم ادامه و برگردوندم رو ازش
 !ندارن دوستت و داری دوستشون که آدمایی از بگذری بتونی باید -

 :پیچید گوشم توی دارشبغض صدای
 .کندمی دل کوه، جایبه فرهاد بود آسونی کار اگه کندن دل -
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 .شد کشیده پشت از پیراهنم که برداشتم هاپله سمتبه قدمی. دادم بیرون رو نفسم عصبی
 بینی؟نمی. کنممی زندگی دارم مُرد، میشه که شکلی بدترین به -

 :دادم جواب برگردم سمتشبه اینکه بدون
 .ببینن رو چیزی هر نیست قرار من چشمای -

 :پرسید عجز با و کشید عقب سمتبه رو پیرهنم
 بودنته؟ از بهتر چی دونیمی -

 :دادم جواب کالفه
 .نه -

 :پیچید شمگو توی صداش
 !داشتنت -

 .کردم جدا پیرهنم از رو دستش
 .نه یا باشه داشتنی که نیست کار در بودنی -

 .شنیدم رو صداشون رفتممی باال هاپله از که طورهمون
 میالد؟ درسته نداره، دوست رو من دیگه اون -
 .نداشته دوستت وقتهیچ اون -

 چند مردد. مکرد مکثی و شدم باال سالن وارد. رفتم باال هاپله از دوتا اون بین مکالمه یبقیه به توجهبی
 اردو عصبی و کردم هدایت بعدی اتاق سمتبه رو هامقدم راه بین. برداشتم اتاق سمتبه کوتاه قدم
 باالی از کمهد سه ترتیببه. انداختم کاناپه یگوشه و کشیدم بیرون تنم از رو کتم خشمگین. شدم اتاق

 دستم قاتا در شدن باز با. کنم کنترل رو هامنفس نتونم که بودم عصبی قدراون. دمکر باز رو پیرهنم
 :زدم فریاد عصبی و گرفتم پیشونیم به رو
 کجاست؟ لعنتی حمید اون پس -

*** 
 صحرا
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. اشتمبرد قدم اتاقش سمتبه. شدم سالن وارد کردمی چک رو اطرافش عصبی که نکیسا به توجهبی
 :اومد حرف به شاکی و زد مـنه*سیـ تخت رو دستش. ایستاد جلوم هاباننگه از یکی در جلوی

 خانوم؟فسقل عجله این با کجا -
 حرکت هی توی و گرفتم مشتم توی رو انگشتش دوتا. انداختم زخمش از پر و کریه صورت به رو نگاهم

 هاششتانگ. ددر از فریادش بعد و پیچید سالن توی استخوونش شکستن صدای. برگردوندم ناگهانی
 وسطت نرسیده دوم به اول قدم هنوز. شد ورحمله سمتمبه. کرد نگاهم خشم با و گرفت مشتش توی رو

 :غرید و گذاشت نگهبان گلوی روی رو هاشدست از یکی. شد کوبیده در به نکیسا
 !هی -

 .کشیدمش عقب و گذاشتم بازوش روی رو دستم
 !نکیسا -

 یچهره به رو نگاهم. شدم وارد اطرافم یغلغله به توجه بدون و گرفتم در یدستگیره به رو دستم
 میزش پشت از کهدرحالی و اومد خودش به سرعتبه اما بود؛ هنگ اول یلحظه چند. دوختم متعجبش

 :زد فریاد شدمی بلند
 میدی؟ خودت به جسارتی چنین اجازه چطور! پررو یدختره -

 روف جیبم توی رو دستم. شدم ترنزدیک بازیشکولی به وجهتبی و چرخوندم حدقه توی رو هامچشم
 ناپهکا تریننزدیک روی که طورهمون و انداختم میزش روی. کشیدم بیرون جیبم از رو پاکت و بردم
 :اومدم حرف به نشستممی
 !تو فقط چیه؟ جدید یدوره یه به راجع نظرت -

 ردکمی بررسی رو پاکت داخل محتویات کهلیدرحا. زد چنگ میز روی از رو پاکت و کرد نگاهم گنگ
 :کرد زمزمه و دوخت بهم رو نگاهش

 شبگرد؟ آخه خوایمی چی -
 .زدم سردی پوزخند

 این یتو همیشه من و رسهمی پایان به قدیمیا یدوره زود یا دیر دونیمی. کنی فکر دقت با بهتره -
 .بمونی یا بری بخوای که توئه با تصمیم. بود خواهم قدمپیش میدون
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 لندترب زدممی بیرون اتاق از که طورهمون و شدم بلند کاناپه روی از شپریدهرنگ صورت به توجهبی
 :دادم ادامه

 یالیو بگو مهدی، دل ور بفرستمشون اینکه از قبل تا! چرخنمی مخونه برودور افرادت نمیاد خوشم -
 .کنن خالی رو منتظری

 روی رو هامقدم نکیسا هایاصرار تموم خالفبر پس داشتم؛ دوست رو ابری هوا. زدیم بیرون ویال از
 دراز سمتشبه رو دستم زدممی قدم آروم که طورهمون و کشیدم عمیقی نفس. دادم ادامه روپیاده
 .کردم

 .بده رو گوشیت -
 .زدمی موج توش خاصی «خَرم من» یه انداختم، هاشچشم به نگاهی. برگردوند سمتمبه رو سرش
 تمحرک این از شدهشوکه. ایستادم روشبهرو بلند قدم یه با و چرخوندم حدقه توی رو هامچشم کالفه
 انگار گرفت؛ هاشدست توی رو هامشونه جفت و کشید بیرون جینش شلوار جیب از رو هاشدست
 شهترسید صورت به نگاهی. کنه جلوگیری بود من با برخوردش یواسطه به که افتادنم از بخواد

 .انداختم باال رو سرم و انداختم
 کردی؟ زرد چته -

 هک ایعصبی صدای با نگه، چیزی تونهنمی دید وقتی آخر در و کرد بستهوباز رو دهنش بار چند
 :اومد حرف به کرد حس رو لرزشش شدمی خوبیبه
 چرا. مونهمین ازت چیزی که بخورم بهت هیکل این با من اگه... اگه! دختر؟ شدی دیوونه... دی -

 درمیاری؟ بازیدیوونه قدراین
 الزم ینکها بدون. کشیدم بیرون جیبش از رو گوشیش و انداختم جینش شلوار جیب به نگاهی خیالبی

 از عدب. داشتم نگه صورتم کنار رو گوشی. گرفتم رو ششماره و کردم وارد رو رمز بپرسم، رو رمز باشه
 :داد جواب بوق چند

 انومخ شبگرد! اربابت پیش برو. نمیدم جواب که دارم کار حتماً خب! درآوردی؟ رو پدرم نکیسا چیه! اه -
 معاون؟ بهت نداده جدید دستور

 :کردم زمزمه سرد و زدم پوزخندی
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 !کشهمی ونشونخط االن کشیدمی ابرو دو چشمچشم دیروز تا که کسی -
 :پیچید گوشی توی لرزونش صدای

 !صحرا... صحـ... صـ -
 رو امپ زیر هایبرگ که طورهمون. دادم ادامه هامقدم به و زدم کنارش نکیسا پرسشی نگاه به جهتوبی
 :دادم ادامه گذروندممی نظر از
 .ندارم توجیه یحوصله! خیالبی -

 هول معمول طبق. انداختم باال رو ابروم تای یه. رسید گوشم به شخونه وسایل از چندتا برخورد صدای
 .کشیدم عمیقی نفس. بود کرده برخورد شخونه وسایل اب و بود کرده

 نه خوامت،می هوشیار. هادی کمه وقت. توئه نوبت دیگه االن کفتار، جلوی انداختم رو طعمه -
 ردیک شروع اگه اما تونم؛نمی بگی کافیه هم تونینمی اگه. کن شروع زودتر. منگوگیج جوریاین
 فهمی؟می. شنومب دهنت از رو متأسفم کالً خوامنمی

 :پیچید گوشم توی محزونش و دورگه صدای
 !صحرا کن اعتماد بهم رو بار یه این -

 هک ماشینش به حرف بدون و گرفتم سمتشبه. کردم قطع رو گوشی و فشردم هم روی رو هامپلک
 باال هاهلپ از وقتی رسیدم، ویال به وقتی حتی یا ماشین توی مدت تموم. کردم اشاره بود، خیابون وراون

 بوم؛ومرز این توی تهی هر از ترخالی بود؛ خالی ذهنم نشستم، تخت روی و دیوار جلوی وقتی و رفتم
 .لیلی از تهی زندگی، از تهی زندگیِ یه زندگیم، مثل درست
*** 
 کیان

 سه تشرک توی فعالیتش اولین. کردم باز رو حمید یپرونده و دوختم میز روی هایپرونده به رو نگاهم
 پیر درما یه. بده آموزش فقط اومدنمی خوشش انگار و بود ونک توی باشگاه یه مربیِ. بود پیش سال
 .مجرده هنوز سالگی 24 سن توی. کننمی زندگی خودش پیش خواهرهاش از دوتا و داره
 کدومهیچ. دونستممی هم خودم که رو هااین. بستم رو پرونده عصبی و فشردم هم روی رو هامپلک

 .نیستن خواممی که ونیا
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 هامشمچ که طورهمون و آوردم پایین رو دستم. شد بلند در تقتق صدای که کشیدم موهام توی دستی
 :زدم لب کردممی باز رو
 !تو بیا -

 هب بده نشون آروم رو خودش کردمی سعی کهدرحالی. شد اتاق وارد کالفه و پکر یقیافه با احسان
 :اومد حرف

 ...بردیا خب... راستش! کیان -
 .کردم اخم زبونش از بردیا اسم شنیدن با
 چی؟ بردیا -

 .کنه آرومم کرد سعی که شد بودنم عصبی یمتوجه انگار
 ...فقط. نیست کنیمی رو فکرش که اونی نه نه... آ -
 :ریدمغ رفتممی سمتشبه که طورهمون و شدم بلند میز پشت از عصبی کردنش دستدست دیدن با
 نه؟ یا زنیمی حرف -

 ندت پا اتاق سمتبه. زدم بیرون در از و زدم کنارش که بده جواب خواست و رفت عقب قدم دو ترسیده
 .بود تازه برام دیدممی که چیزی. ایستادم در جلوی. کردم باز رو در ضرب یه معطلی بدون و کردم
 بود؟ گرفته یاد رو رفتارها این کی از بردیا
 سمتبه رو تختیشرو و بالشت. بود ریخته زمین روی بودن آورده اشبر که رو غذاهایی تموم

 !کشیدمی داد میالد سر ترعجیب همه از و کردمی پرت خدمتکارها
 .کنه آرومش مهربونی با کردمی سعی. انداختم میالد به نگاهی

 بیرون؟ بریم خوایمی! کافیه بردیا! هی -
 :من کوچولوی پسر مانندجیغ صدای و
 .(خوامنمی نه. ) کاممین نه -

 .گذاشت بردیا پای روی رو دستش و رفت جلوتر بیاره کم خواستنمی انگار که میالد
 سینما؟ خوای؟نمی بستنی وحش؟ باغ بریم. عمو باشه -
 .دادمی تکون سرهمپشت رو سرش که بردیایی و
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 .بغلت تو ذارممی سوتهسه بگو خوایمی هرچی خب؟ خوایمی چی عمو عزیز -
 ودشخ و شد خم کمی بیاره، دست به خوادمی که رو چیزی قراره بود شده راحت خیالش انگار که بردیا

 :داد جواب ذوق با و گذاشت میالد صورت طرف دو رو کوچولوش هایدست. کشید جلو رو
 (میاری؟ برام رو زنم) میالی؟ بالم رو ژنم -

 :پرسید نامفهومی صدای با بود، شده نچهغ بردیا دست فشار از هاشلب کهدرحالی گیج، میالد
 عموجون؟ کیه زنت -

 دادمی گردنش به تابی غرور با کهدرحالی. کرد قالب هم به و کشید عقب ذوق با رو هاشدست بردیا
 :داد جواب

 !(جونیم صحرا! )جونیم صحال -
 شبگرد؟ خانوم! صحرا؟ زنش؟. شدم خیره بهش شدهخشک
 :پرسید خنده با و نشست تخت روی کنارش بود هگرفت شخنده انگار که میالد

 بخورتت؟ صحرا خاله ترسینمی فسقلی بچه ببینم -
 .زد میالد یشونه به مشتی و کرد اخم تخسی با بردیا

 بتلسم چال داله دوست رو من جونیم صحال هم تازش! شعولبی نیال زبونت به رو من ژن اشم -
 بترسم چرا داره دوست رو من جونیم صحرا هم تازش! عورشبی نیار زبونت به رو من زن اسم) ازش؟
 (ازش؟

 بود دهش من متوجه تازه که میالد. بگیرن رو خندشون جلوی نتونستن احسان حتی و میالد خدمتکارها،
. برن توننمی کرد اشاره خدمه به و شد بلند تخت روی از. کشید بردیا سر به دستی و خورد رو شخنده

 :ردک زمزمه خنده با گوشم کنار و گذاشت مشونه روی رو دستش. شد نزدیکم و انداخت من به نگاهی
 !رفیق هوله خودت مثل هم پسرت -

 آروم .برگشتم بردیا سمتبه. بردش بیرون و انداخت احسان گردن دور رو دستش و کرد بلندی یخنده
 عصومیتم نگاه، ها،شمچ این. انداختم دریاییش هایچشم به نگاهی. نشستم کنارش و رفتم سمتشبه
 .دریان یادگار همه پاکی، و

 .زدم زل روروبه به و انداختم کوچولوش و ظریف هایشونه دور رو دستم
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 فسقل؟ خوایمی زن که اینه واسه بازیاکولی این پس -
 :داد جواب آروم کردمی بازی کوچولوش هایانگشت با کهدرحالی و انداخت پایین رو سرش

 چرا! هوم) نگیلم؟ ژن من چال. دیگه گلفتی ژن هم خودت تیان؟ بابا میشی انیعبص چال! هوم -
 (نگیرم؟ زن من چرا. دیگه گرفتی زن هم خودت کیان؟ بابا میشی عصبانی

 :پرسیدم آروم. گذاشتم سرش روی رو مچونه و زدم محوی لبخند
 صحرا؟ چرا حاال -

 :داد جواب و کوبید هم به واه توی رو هاشدست. برگشت سمتمبه ذوق با و کرد مکثی
 و ولنس میشه، سوال موتول داله، باغش تو حیوون کلی والنگه،لنگا موهاش. تیان بابا خوجله خیلی -

 هر ه،خلمی بالم چیهمه. داله دوسم دونممی تونهمی نگاهم وکتی. مهلبونه خیلی ژنه،می لو نتیسا
 موهاش. کیان بابا خوشگله خیلی) نیستش؟ همین مگه میگن که عشک. تونهمی بگم کالی
. ربونهمه خیلی زنه،می رو نکیسا و سورن میشه، سوار موتور داره، باغش تو حیوون کلی ووارنگه،رنگ
 گنمی که عشق. کنهمی بگم کاری هر خره،می برام چیهمه. داره دوستم دونممی کنهمی نگاهم وقتی
 (نیستش؟ همین مگه
 لهش دهخن با کهدرحالی و گرفتمش بغلم توی. خنده زیر زدم بلند و رمدا نگه رو خودم نتونستم دیگه

 :پرسیدم کردممی
 برات؟ بدزدم رو شبگرد خانوم خوایمی االن -

 :پرسید متعجب. کشید عقب رو خودش کمی و گذاشت مـنه*سیـ روی رو هاشدست
 خودش خوادتمی بردیا بگو بدزدیش؟ چرا. ) میاد خودش خوادت،می بلدیا بهش بگو بدزدیش؟ چال -

 .(میاد
 :دادم جواب آروم و ـوسـیدم*بـ رو پیشونیش

 ...ماهان و سورن نظرتبه -
 :ردک صحیح رو حرفم کشیدمی ریشمته روی رو کوچیکش هایانگشت کهدرحالی و کرد قطع رو حرفم

 .(ماهر بگیری، ادی بگو. ماهر بابایی، نه ماهان. ) ماهل بجیری، یاد بگو. ماهل بابایی، نه ماهان -
 :دادم ادامه و ـوسـیدم*بـ رو هاشانگشت خنده با
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 مراقبشن؟ خیلی نگفتی مگه میدن؟ ما به رو اون ماهر و سورن نظرتبه -
 :داد جواب اخم با. آورد صورتم نزدیک رو صورتش و کرد اخم تخس

 !(خواممی رو صحرا من. بیارش برام تو! )کاممی رو صحال من. بیالش بالم تو -
 بگم؟ نه بهش تونستممی چطور. انداختم هاشچشم به نگاهی
 شدممی بلند تخت روی از که طورهمون. گرفتم هامدست توی رو ظریفش کمر و زدم محوی لبخند

 .زدم بیرون اتاق از و گرفتم ـلم*بغـ توی رو اون
 وگرنه باشی؛ ردهخو رو غذات خوب یبچه مثل که وقتیه میارم، برات رو شبگرد که زمانی تنها -

 افتاد؟ دوزاری! صحرابی صحرا
 :داد جواب مظلوم و گذاشت مشونه روی رو شچونه

 .(آره. )آله -
 میالد و محمد دیدن با. برداشتم قدم آشپزخونه سمتبه و رفتم پایین هاپله از. کشیدم عمیقی نفس
 یاره؟ب هم کنار رو دوتا این که باشه مهم قدراین تونهمی چی. کردم مکثی کلهتوکله حالت اون توی

 میز شتپ صندلی روی رو بردیا. ایستادن کناری دستپاچه دیدنم با بالفاصله. شدم وارد و کردم اخمی
 تدس و بردم فرو شلوارم جیب توی رو راستم دست. دادم تکیه میز به و ایستادم کنارش. گذاشتم

 بود، تهگرف دستش توی رو هامانگشت که کوچیکی هایدست به توجهبی. گذاشتم میز روی رو مدیگه
 :زدم لب خونسرد و دوختم میالد به رو نگاهم

 .کن درست بردیا برای چیزی یه -
 رونبی رو نفسم کالفه. گفتم چی باشه نفهمیده انگار. کرد نگاهم حرکتی هیچ بدون لحظه چند

 :زدم صداش و فرستادم
 !میالد -

 سعی کهدرحالی و کشید بیرون گوشت تیکه یه. برداشت مقد یخچال سمتبه و خورد تکونی دستپاچه
 ادویه. انداخت تخته روی رو گوشت کنه، پنهون بودم دیده که رو چیزی خندونش یچهره با کردمی
. دبو ایحرفه کارش توی. بیاره وجد به رو بردیا که کاری هر و خندیدمی زد،می حرف بردیا با و زدمی
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 بین هک رو مسائلی ترینبزرگ تونستمی. بیاره دست به رو اطرافیانش دل چطوری بود بلد همیشه
 .من جز بده، انجام رو کار این تونستمی کی هر مقابل در. کنه پوچ راحتیبه طرفشه و خودش
 بدون خونسرد و زدم دستش روی محکم. کشید رو لپش لبخند با و گذاشت بردیا جلوی رو غذا بشقاب

 ثیمک. زدم بردیا سر روی ایـه*ـوسـ*بـ و شدم خم. بیاد دنبالم کردم شارها درهمش یقیافه به توجه
 اب. گذاشتم پاهام روی رو هامدست جفت و نشستم پله آخرین روی. زدم بیرون آشپزخونه از و کردم

 و ادایست رومروبه فاصله متر یه با. کردم رصد رو سرتاپاش و دوختم بهش رو هامچشم شدنشنزدیک
 :اومد حرف به کشیدمی گردنش به دستی لبخند با هک طورهمون

 داداش؟ جانم -
 :دادم جواب آروم و زدم محوی لبخند

 .جلوتر بیا خورمتنمی وایسادی؟ عقب قدراین چرا -
 :دادم ادامه و کشیدم عمیقی نفس. اومد جلوتر قدم چند و داد تکون رو سرش خنده با
 شد؟ چی شبگرد -

 :داد جواب هنگ و کرد گرد رو هاشچشم
 هان؟ -

 :دادم ادامه و کردم مایل چپ سمتبه رو سرم
 اون به که چیزی هر و قدیمی یهمسایهودر همکار، رفیق، دشمن، دوست،. خواممی رو شگذشته -

 .باشه داشته ربطی دختر
 :داد جواب آروم و کشید گردنش به دستی کالفه

 کرده؟ کنجکاوت حد این تا چی بپرسم میشه... میشه فقط. نآماده خب -
 .زدم کالفگیش به مرموزی لبخند

 .میاد خوشم ازش -
 بعق قدمی. کرد نگاهم فقط. العملیعکس حتی یا حرکت هیچ بدون حرفی، هیچ بدون کرد، نگاهم

 :داد ادامه بود کرده مشت رو هاشدست کهدرحالی و گذاشت
 .نمیومد... خوشت زَنـا از که تو... که تو اما... ا -
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 .بود جالب برام حرکاتش دیدن. شدم خیره بهش کنجکاوی با و انداختم باال رو ابروم یتا یه
 .میاد خوشم االن نمیومد، خوشم میگی داری -
 :کردم اضافه و شدم بلند هاپله روی از کوتاهی مکث با
 .خاصه دونی،می -

 :دادم ادامه شچهره شدنسرخ به توجهبی
 گم؟می چی فهمیمی. میشه وسوسه داشتنش برای آدمی هر که سرسخته و نیافتنیدست قدراون -

 :غرید عصبی گرفتمی مشتش توی رو کتم ییقه کهدرحالی و برداشت قدم سمتمبه عصبی
 تو یبازیچه اون! بکنی اون و من با رو کار این نداری حق... نداری حق. نه اون نه، صحرا! کیان -

 اون لعنتی. بکش خط رو صحرا دور. بکن من با خوایمی با که ایگندکاری هر فهمی؟می نیست
 ...اون... دختر

 .زدم پس رو دستش اخم با
 فرق چی مخالفی؟ که شده عوض چی امروز. دیدی بارها و بارها امروز تا آوردی؟ جوش چرا چیه؟ -

 کرده؟
 :کشید فریاد و کوبید حفاظ به رو مشتش

 ؟فهمیمی کنی،نمی بازی این قاتی رو اون. داره فرق دختر این! کیان بهت لعنت. داره فرق صحرا -
 !کنینمی رو کار این

 تازه هک جوجه یه به نسبت حساسیتش این. زد بیرون سالن از دستش کبودی و زخم به توجهبی و
 که اییج رسیدیم؟ نقطه این به که شد چی. درکه قابلغیر برام شده پیدا زندگیمون توی شکلهوسر

 شده؟ مهم قدراین که شد چی. کننمی حمایت غریبه یه از زندگیم هایمآد تریننزدیک
*** 
 صحرا

 نم. دوختم ابری آسمون به رو نگاهم. کردم باز رو هامچشم راستم چشم پلک زیر ایقطره حس با
 نفس. نداشت وجود کردنم آروم برای هیچی دیگه وقتی نه نداشت، حسی هیچ صورتم روی بارون

 لبخندی با. دیدم اینجا رو مرگ ولی نه؛ رو زندگی. زدم زل رومروبه یمنظره هب و کشیدم عمیقی
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. ببینه مچش به رو زدنم زانو خوادمی گفت. کرد حلـقه قلبم دور رو سیاهش هایدستکش ناپذیر،شکست
 رو التماسم خوادمی گفت. شدن گم دره دل توی هامضجه. بشنوه رو هامضجه خوادمی گفت. زدم زانو

 استاد مرگ بود رفته یادم انگار اما افتادم؛ پاش به خمیده کمر با و بستم رو هامچشم. ببینه چشم با
 رو ونمج تموم رحمیِبی با اون و گیرهمی رو جونم برسه شخواسته به که زمانی کردم فراموش. نیرنگه

 .سپرد دره این دست به
 .بارها و بارها زد، پس رو من مرگ. قدم به قدم رفتم، جلو

 صدا سمتبه و گرفتم دره از رو نگاهم. کرد جلب خودش به رو توجهم ایشاخه شکستن صدای
 :پرسیدم وارزمزمه شدممی خیره دره به دوباره که طورهمون و کشیدم عمیقی نفس. برگشتم

 کنی؟می کارچی اینجا -
. نشست مکنار و کشید عمیقی سنف. ایستاد سرم باالی. شنیدم شدمی نزدیک بهم که رو پاش صدای

 :داد جواب آروم
 شد؟ عاشق نمیشه میگی -

 :دادم جواب بگیرم دره از رو نگاهم اینکه بدون. زدم یهوییش سؤال به محوی لبخند
 .کنارشی وقتی حتی باشه،( دائمی نیاز معنی به) نَسَخِت همیشه که باش یکی با گفتمی خدابیامرز -

 هک جایی آخرین به زدنمی لهله باریدن برای که هاییچشم با. کشیدم عمیقی نفس و کردم مکث
 .زدم زل دیدمش

 ودمب نَسَخِش همیشه که اونی چون زمان؛وزمین با دارم جنگ جنونِ آخر، مرزِ به رسیدم. ببین رو من -
 .نیست دیگه
 :دادم ادامه ایگرفته صدای با. دادم قورت رو بغضم

 شواسه. بهش بچسب دودستی. کنن دور ازت رو لیلیت نده زهاجا افتاد اتفاقی هر» گفتمی -
 .«بجنگ

 صداش. مشد ساکت بندازم، سمتشبه نگاهی اینکه بدون. کردم حس صورتم روی رو نگاهش سنگینی
 :پیچید گوشم توی شک با
 ...بار این اما بزنی؛ حرف جوریاین کسی از بودم ندیده ماه چند این توی زنی؟می حرف کی از -
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 .مرگ پرتگاهِ یلبه اون از تار تصویری دیدن با شد مساوی قطره اولین چکیدن. زدم پلک
 اینجا؟ میای همیشه چرا -

 .کنه پرت پایین رو خودش کردمی تقال بسته هایدست با که دختری. دوم یقطره و زدم پلک
 !صحرا -

 بلند نگستخته روی از. ببینه رو اشکم خواستنمی دلم. برگردوندم رو صورتم و کشیدم عمیقی نفس
 :دادم جواب ایگرفته صدای با و شدم

 .میالد زنیمی حرف خیلی -
. شد لندب زمین روی از. کشیدم عقب رو دستم. شد رفتنم مانع دستم گرفتن با که شدم دور ازش قدمی

 :کرد زمزمه مرموز و زد محوی لبخند کرد،می اشاره هامچشم به که طورهمون و شد خم سمتمبه
 .کیه بزرگت راز فهمممی روز یه باالخره -

 :دادم جواب وارزمزمه و انداختم دستش کبودیِ به نگاهی
 همون از هم من. میشه ترروشن روزت کنار میرن آسمونت از وقتی مونن،می ابر مثل آدما از بعضی -

 .آدمام
 :زد لب کالفه. کشید گردنش پشت رو دستش و کرد اخمی

 دختر؟ کنیمی بد رو خودت چرا ندارم؛ رو تصلهحو شو گم بگو یهو -
. دمز استارت و شدم سوار صدازدنم به توجهبی. برداشتم قدم موتورم سمتبه و گرفتم ازش رو نگاهم

 راچ پسر این. دوختم بهش رو نگاهم. نشست فرمون روی بزرگ دست دو کنم حرکت اینکه از قبل
 یلیخ تونهمی دارهبرمی قدم کیان که راهی توی اما خته؛نشنا رو زندگی هنوز کنه؟ کار کیان با باید

 .بده دست از رو چیزها
 !خوامتمی -

 خواد؟می چی اون بود مهم واقعاً. شدم خیره بهش حسی هیچبی
 .بگیری ندید تونیمی انگار نکن رفتار جوری. کنمنمی ولت خوام،می رو تو من شنوی؟می -
 :دادم ابجو خونسرد. کردم نگاه هاشچشم به
 .نباشه مرداب دنبال هاشچشم که دریا به بزن رو دلت کسی واسه -
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 :پرسید گیج
 چی؟ یعنی -

 :دادم جواب سرد و زدم پوزخندی
 .بودن که نیستن اونایی دیگه چون نیستن؛ دیگه بودن، که اونایی از خیلی -

 :اومد حرف به جدی و کرد اخمی
 طرف من بزنی، صدمه خودت به که کنی کاری خوایب اگه ولی گذره؛می چی سرت تو دونمنمی -

 .وایمیستم کیان
 :کردم زمزمه سرد. شد چشمم توی خاری خالیش جای بار هزارمین برای. چرخوندم رو سرم

 .میالد نیستم ایبخشنده آدم من. بگیره دلم بیاد اسمت وقتی نکنی کاری نفعته به -
 .ایستاد صاف و برداشت فرمون روی از رو دستش

 .کنیمی غرق توش رو خودت هم تهش خودت، واسه سازیمی تنهایی خودت -
 .زدم حرفش به پوزخندی

 .دیگرانه کنار در بودن از ترسم. موندن تنها از نه ترسم،می تنهایی از نه -
 .کردم اشاره دستش به. شدم مانعش که بزنه حرفی خواست

 اینجا؟ تا کردی رانندگی چطور دست این با. باال بپر -
 :پرسید مردد و انداخت ماشینش به نگاهی

 چی؟ عروسک این پس -
 .چرخوندم حدقه توی رو هامچشم کالفه

 .نزن اضافه حرف باال بپر! خودتی بینممی اینجا که جونوری تنها -
 کالفه. تهنیف که بگیره رو کجا دونستنمی انگار. شد سوار باالخره و انداخت ماشینش به ایدیگه نگاه

 حرفی ینکها از قبل. گذاشتم کاپشنم جیب توی و گرفتم دستم توی رو کبودش دست. دمکشی پوفی
 :اومدم حرف به جدی لحنی با بزنه

 ؟وضعش داغونه قدراین کردی کارچی. بیمارستان برسونمت تا داری نگهش گرم باید! باش راحت -
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 نداختما باال ایشونه یالخبی. کرد فرو کاپشنم یدیگه جیب توی هم رو دستش یکیاون حرف بدون
 :کردم زمزمه آروم. کردم حرکت و
 شدنغرق قیمت به حتی کنم؛ غرقشون خواممی من. نظیری جناب رو داستان این کنینمی درک -

 .خودم
 و گرفتم ور پیراهنش یگوشه باشه داشته مخالفت فرصت اینکه از قبل. کردم پارک بیمارستان جلوی
 دوار بودن شده خیره بهمون منحرف و هرز هایچشم با که مردمی به وجهتبی. کشوندمش خودم دنبال

 غر کالفه شدم،می اتاق وارد پایین سر با که طورهمون و کردم باز رو در زدن در بدون. شدم اورژانس
 :زدم

 .مونده کارا بدجور که کارمون رد بریم کن درست رو پسره این دست بیا! نرگس آهای -
 و مکرد رها رو میالد پیراهن. بگیره جا ابروم دو بین اخم شد باعث نرگس به یکنزد قدراون دیدنش

 رفتم،می البا داشتم یکییکی که هاییپله تموم هام،نقشه تموم به توجهبی. برداشتم قدم سمتشبه
 بیعص و گرفتم مشتم توی رو شیقه باشم، اینجا امروز تا بودم کرده قربانی که ایگذشته تموم

 .کشیدمش خودم تسمبه
 خوای؟می چی اینجا -

 :میالد متعجب صدای بعد و پیچید گوشم توی نرگس خفیف جیغ صدای
 دختر؟ شدی دیوونه. کن ولشون! صحرا -

 :زدم لب و انداختم نرگس یپریدهرنگ صورت به نگاهی
 .پیشت بیاد نکیسا بزن زنگ. باش منتظرم بیرون برو -

 .کردم اشاره اتاق در به ابرو با که بزنه حرفی خواست
 .بیرون ببر خودت با هم رو نظیری جناب -

 :زدم لب سرد. رفتم عقب قدمی و کردم رها رو شیقه شنیدم که رو اتاق در شدنبسته صدای
 !کیانفر جناب شنوممی -

 :داد جواب عصبی و دوخت بهم رو متعجبش نگاه
 !روتهروبه کی رفته یادت اینکه مثل دختر؟ چیه برای رفتارات این شنوی؟می رو چی -
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 .زدم قرمزش صورت به پوزخندی
 اینجایی؟ چرا! کیانفر نکن فرض خر رو من -

 اناپهک روی کردم مجبورش کمی فشار با. گذاشتم ششونه روی رو دستم و برداشتم سمتشبه قدمی
 بل سردخون. گذاشتم زانوهام روی رو آرنجم جفت و شدم خم جلو به کمی. نشستم روشروبه. بشینه

 :زدم
 و حله گفتم اومد؛نمی خوشم هم ساالروند از نداشت، من برای ضرری خواستی، ازم معامله یه -

 .دادمش تحویلت
 .کشیدم عمیقی نفس و کردم مکثی

 .بازیم عاشق هم من چون نبود؛ مشکلی ،شم بازی وارد خوایمی گفتی سراغم اومدی باز -
 :غریدم و دادم تکون رو سرم عصبی

 خترید این. منن مال که نپلک چیزایی برودور ولی خود؛ جای مقامت و سن گفتم بهت واضح یخیل -
 جناب میان حساب به من مال که هموناییه جزء بایستی، متریشنیم توی دادی اجازه خودت به که

 !کیانفر
 :داد جواب مرموز و گرفت قرار من مثل حالتی توی. شد خم جلو به کمی و زد محوی لبخند

 .عجیبه واقعاً تو سن به دختر یه واسه غیرت همهاین -
 نکنم شخفه هامدست با که گرفتممی رو خودم جلوی کهدرحالی. فشردم هم روی رو هامپلک

 .زدم پوزخندی
 نه؟ میاد خوشت کردن بازی از -

 :اومد حرف به آرومی لحن با. شد خیره بهم دقیق و نشست صاف
 ونخاطرشبه که داشت رو کسایی اون چون شاید. اونی از ترنترس خیلی اما میندازی؛ اون یاد رو من -

 ...تو اما شه؛ تسلیم
 .خندیدمی دل ته از و بود کرده بغلم نرگس که عکسی. دوخت میز روی عکس قاب به رو نگاهش
 :داد ادامه و دوخت صورتم به رو نگاهش
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 که کلماتی اما دارن؛ رو فرم همون لبات. اون از تروحشی برابر هزار نگاهت اما همونه؛ چشمات -
 اون. نداشت رو توانش وقتهیچ اون که چیزی دربیاره، پا از رو طرف تونهمی میان بیرون ازشون

 اشقشع جوریاون همین برای شاید. باشه رحمبی دشمنش با حتی تونستنمی باشه، بد تونستنمی
 .بودم
 چه میگه که عشقی همهاین دونستممی خوب لیخی. زنهمی حرف کی از دونستممی خوب خیلی

 حقیر قدراون وقتهیچ شد،نمی زندگیمون وارد آدم این زمان اون اگه شاید. داشت سرانجامی
 ردمک سعی و کشیدم عمیقی نفس. شدمنمی رحمبی قدراین من شاید شدیم،نمی رسوا شدیم،نمی

 .باشم خونسرد
. فهخ رو حرفات. کن سرکوب رو دردات بزنی، فریاد نیست این وقت االن! صحرا نیست وقتش االن»

 .«برسن آخر مرزِ به شونهمه تا کنی صبر باید
 :زدم لب نشه خودش از من بیزاری عمق متوجه که جوری و بزنم لبخند کردم سعی

 !نمیاریم خودمون روی به و بده مونهمه دل حال چقدر -
 :داد جواب محزون. زد ایخسته دلبخن. خورد تکونی جاش توی و کشید عمیقی نفس

 !کنم جمع ذهنَم دیوارای رو از رو آرزوهام عکس قاب باید کمکم دیگه -
 دارم؟ نفرت مرد این از اندازه چه تا کنه درک تونستمی کی. شدم خیره بهش حرفی هیچبی
 حرف به و ردک مکثی در جلوی. برداشت قدم اتاق در سمتبه و شد بلند کاناپه روی از سکوتم دیدن با

 :اومد
 دین باد به رو سرت کن سعی اما باشه؛ داشته تونهنمی شخصی هر که خصوصیتیه بودن شجاع -

 !جوندختر
 کممح و دوید سمتمبه دیدنم محض به نرگس. شدم خارج اتاق از پشتش و شدم بلند کاناپه روی از

 :کرد زمزمه و زد جفتمون به لبخندی کیانفر. کرد ـلم*بغـ
 !باشه حواستون. هاباشه داشته دوستتون واقعاً یکی نمیاد پیش خیلی -

 .بزنم لبخند شد باعث گوشم زیر نرگس نگران صدای. شدم خیره رفتنش به و کردم اخمی
 !تردخ کردی مخفه دیگه کن ول. بگشایید را هایتاندست گره توانیدمی دیگر! محترم خانوم! اهم -
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 رو شهیکل تموم و گرفتم دستم توی رو بازوش. برداشتم عقب به قدمی و کردم باز دورش از رو دستم
. کردمی مدیوونه باشه داده خودش به جسارتی یاجازه مرد اون شاید اینکه به فکر. گذروندم نظر از

 ودب خودش مخصوص که ایداشتنیدوست لبخند با و آورد باال رو سرم. گذاشت مچونه زیر رو دستش
 :زد لب
 !خواهرجان؟ داشتید کارچی بنده با بفرمایید حاال خب. بهترم هم تو زا. خوبم خوبِ -

 گاهن کنجکاوی با و بود ایستاده ایگوشه که میالد به. ـوسـیدم*بـ رو دستش و زدم محوی لبخند
 :داد ادامه کردمی بررسی رو دستش که طورهمون و رفت میالد سمتبه خنده با. کردم اشاره کردمی
 الزم ایدش ولی نیست؛ بد زیاد وضعش. تونواسه بدم انجام تونممی کارچی ببینم تا لداخ بفرمایید -

 !باشه گچ توی هفته دو -یکی باشه
 تنها گسنر لیلی، از بعد. نمیره کتم تو جورههیچ کیانفر بودن اینجا. برگردوندم راهرو سمتبه رو سرم

. بشه رد من تیغ زیر از باید اول بره، اون سمت بخواد هرکی. کنم تحمل رو نبودش تونمنمی که آدمیه
 کنارش که آدمی. خواممی خودم برای رو اون خودخواهم، من آره خب ولی باشه؛ خواهیخود شاید
 .بگیرتش ازم کسی بار این ذارمنمی. مزنده کنم حس تونممی

*** 
 پر گوشم. دادم کونت رو سرم و زدم پوزخندی دادمی تماس قطع از خبر که متعدد هایبوق صدای با

 هیچ بدون. کنه حمله خواستممی خواستم؟نمی رو همین مگه خب ولی پرخشمم؛ فریادهای از بود
 دنشز زمین از قبل تونممی که صورته اون در. کنه حمله فقط حرکتش عواقب یدرباره فکر یا نقشه

 یخیل که نفری پنج اون تموم کنار ،کنم هک خاطراتم عکس قاب توی رو عصبیش و سرخ صورت
 شاید. . ..شیعه مسلمان، آریانفر، صحرا شده نوشته من یشناسنامه توی. کردم تموم رو کارشون وقته
 با اما م؛کرد قضاوت. کنمنمی انکار کنم،نمی پنهون من اما گذاشت؛ من اسم کنار رو دین این اسم نشه

 دلیلبی اما کردم؛ قصاص. نه احساس یرو از اما دادم؛ حکم هاشجنبه یهمه از. عقلم با نه، دل چشم
 ترس ونبد بپرسی، ازم اگه ولی کنم؛می ـناه*گـ کارم،ـناه*گـ من. نه ـناه*گـبی ولی کشتم؛ آدم. نه

 زبون به رو اسمم حتی اینکه از بود اینجا امروز اگه دونممی. شمرممی برات رو هامـناه*گـ تکتک
 و سیدهر پایانی روزهای به نفر نُه اون حکومت تاریخ. بشه تموم یدبا بازی این اما شد؛می شرمسار بیاره
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 شونکار کردنتموم برای که صفتیدیو هایآدم از نفر چهار نفر، چهار. نداره وجود ابیلس نُه دیگه االن
 ازیب پایان اگه. کننمی اسیر کنن،می ـناه گـ کشن،می نفس هنوز سرپان، هنوز میدم رو زندگیم

 .هامهره ومتم برای باشه، برگردبروبی پایان یه باید بازی پایان. نیست مهم باشه من پایان با زمانهم
 هاینفس که رو مشکیم استارآل هایکفش و پوشیدم ایساده و کهنه لباس. شدم بلند تخت روی از

 و برداشتم شدنمی بسته درمیونیکی هاشزیپ که رو خاکستریم یکوله. کردم پام بود آخرشون
 شده نندهکخسته برام سامئی صحرا جایبه کردن بازی نقش این. برداشتم قدم ویال پشتی در سمتبه

 .الزم البته و بود آزاردهنده هاآدم اون با زدنحرف. بود
 االخرهب تماس کردن رد بار چند از بعد. گرفتم رو ششماره و کشیدم بیرون مانتوم جیب از رو گوشیم
 :داد جواب

 هوم؟ -
 :اومدم حرف به خونسرد هاشکردنریجکت به توجه دونب

 .رامسر انبار ببرش -
 :پیچید گوشم توی گیجش صدای

 شده؟ چیزی... ام -
 :دادم جواب. کردم هدایت اتوبوس ایستگاه و اصلی خیابون سمتبه رو هامقدم

 هادی؟ باشه شده چیزی باید -
 .رسید گوشم به عمیقش نفس صدای

 ...االن ولی آخر؛ راند واسه داریمی نگهش گفتی یادمه... رهآ راستش... خب نه -
 :پیچید گوشم توی طوالنی مکث با صداش

 تمومه؟... ت -
 .کردم تکرار رو حرفم و زدم محوی لبخند

 !انبار ببرش -
 زجر بینشون بودن از که شدم خیره مردمی به. نشستم ایستگاه صندلی روی و کردم قطع رو تماس

 که سانیک. شدنمی خیره بهم ترحم با دیدنمی رو کفشم یا کهنه لباس وقتی که کسانی کشیدم،می
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 بزنن، زل دارن دوست هرجور فقره گرفتار جوراین که دختری به دارن اجازه کردنمی فکر
 برای کنن، له رو سامئی خواستنمی دل ته از که هاییآدم. باشن داشته انسانیغیر هایدرخواست

 اب شناختممی رو دختری زمان یه. دوختم مکهنه هایکفش به رو نگاهم. خودشون ایهخواسته و منافع
 ...پدر نام لیلی، خواهر نام کتایون، مادر نام! سامئی صحرا اسم همین
 :کردم زمزمه لب زیر و فشردم هم روی رو هامپلک. شدن مشت خشم شدت از هامدست

 !صدرا -
 از یکی روی. شدم بلند صندلی روی از و کردم باز رو هامچشم ایستگاه جلوی اتوبوس ایستادن با

 نیایید به دوختم رو هامچشم. چسبوندم شیشه سرد تن به رو سرم و نشستم اتوبوس آخر هایصندلی
 به دادنجواب بدون. شدم پیاده ایستگاه آخرین در اتوبوس ایستادن با. شدمی رد چشمم جلوی از که
 شگاهدان رئیس اتاق سمتبه پرسیدن،می رو حالم و شدنمی رووبهر باهام هفته چند از بعد که هاییآدم

 و کرد بلند رو سرش. شدم وارد و زدم در به آرومی یضربه. کردم مکث اتاق در جلوی. کردم حرکت
 .اومد سمتمبه لبخند با و شد بلند میز پشت از دیدنم با. انداخت بهم نگاهی

 .وردنآ تشریف سهیل یستاره! بهبه -
 .کرد اشاره بهم و نشست میز کنار هایکاناپه روی

 دلش یرمردپ این نمیگی. نیست ازت خبری وقته خیلی. کنم نگاهت درست بشین! دخترجون بشین -
 نکنم؟ خون رو دلش قدراین آخری دم نمیگی میره؟ راه هزار

 .نشستم روشروبه و زدم محوی لبخند
 درگیر شرمنده. باشه سرمون باالی تونسایه دیگه سال ۴۱: انشاءاهلل! یونس حاج حرفیه چه این -

 .کنم خبرتون نشد بودم،
 :اومد حرف به مالیمی لحن با. کرد نثارم ایپدرانه لبخند

 باز اما کنارته؛ ساعته ۴۲ نکیسا گفت رفتم، هم داریوش سراغ. دیدمت خوبه. دخترم شرمنده دشمنت -
 !نذار خبربی رو دپیرمر منِ قدراین. نگرفت آروم دلم هم

 .انداختم پایین رو سرم
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. بردارم کالس دادین اجازه مدارک بدون دادم، زحمت خیلی مدت این! یونس حاج ببخشید باید -
 .کنمنمی فراموش وقتهیچ رو لطفتون

 .انداخت بهم دقیقی نگاه
 بری؟ جایی قراره -

 .زدم محوی دلبخن. انداختم دریاییش هایچشم به نگاهی و کردم بلند رو سرم
 هوقتش دیگه. براتون بودم دردسر کافی یاندازه به. حاجی کنم زحمت رفع خواممی بدین اجازه اگه -

 .کارم رد برم و کنار بذارم رو پررویی
 .نشست صاف و کرد اخمی

 اومده؟ پیش برات دانشگاه محیط توی مشکلی دخترم؟ شده چیزی -
 :زدم لب آروم و زدم یلبخند. انداختم ششکسته یچهره به نگاهی

 .شده تموم آدماش و دانشگاه این با کارم! حاجی نه -
. ایستاد و شد بلند هم اون من با زمانهم. شدم بلند کاناپه روی از و کشیدم عمیقی نفس. کردم مکثی

 .ـوسـیدم*بـ و گرفتم دستم توی رو چروکش از پر و بزرگ هایدست. برداشتم قدم سمتشبه
 .بمونم که نیومدم هم اول از. نکنید ترشسخت دیگه شما سخته، خودم برای! یحاج دیگه بسه -
 حرف به محزون. ـوسـید*بـ رو پیشونیم و کشید سرم روی رو دستش. کرد نگاهم خیس هایچشم با

 :اومد
 جا ره. کنی فراموش رو ما و مکه حاجیحاجی نری بده قول ولی نمیشه؛ حریفت کسی. دخترم باشه -

 !فتارک و گرگ از پر دیگه، دنیاست. باشی مراقب نره یادت ولی هست؛ حواسش داریوش ونمدمی میری
 که بودم نشده دور اتاق از قدم یه هنوز. زدم بیرون اتاق از کوتاهی خداحافظی از بعد و زدم لبخندی

 امهاد همرا به و زدم کنارش دست با و انداختم عطیه به خونسردی نگاه. دیدم رومروبه رو علیه و عطیه
 .دادم

 .کنار برو -
 :پرسید عصبی. کشید خودش سمتبه و گرفت دستش توی رو بازوم

 بودی؟ کجا -
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 :اومدم حرف به خونسرد و انداختم بهش خیالیبی نگاه
 !خدا زمینِ -

 :کشید جیغ اطراف به توجهبی و داد هلم عقب به محکم باشه شده عصبی جوابم از انگار
 تههف چند این دونیمی لعنتی؟ بودی کجا صحرا؟ کردی فرض خر رو من! خدا؟ زمین که چی یعنی -

 راندیگ نگرانی اصالً داره؟ دیگران برای اییپیامد چه کارات این کنیمی درک بودم؟ نگرانت چقدر
 مهمه؟ برات

 :دادم جواب حسی هیچبی و انداختم سرخش هایچشم به نگاهی
 !نه -

 اما شه؛با داده بهش رو جواب این شناختمی که صحرایی کنه اورب تونستنمی انگار. کرد نگاهم گیج
 ور عزیزش قراره من. بذارم جا خاطراتش توی خودم از فرشته یه تونستمنمی و رفتممی باید من من،
 امهاد و دوختم حیرونش هایچشم به رو سردم نگاه. بمونم زندگیش یخوبه آدم ندارم حق. بگیرم ازش
 :دادم

 دیگه. ریختم حسن آقا حساب به قبل از هم رو ماه این یاجاره. بخونم درس وامخنمی دیگه -
 !هباش زندگیم توی ازت اسمی خوامنمی و بیفته گوشیم روی اسمت خوامنمی ببینمت، خوامنمی

 :کرد زمزمه رو اسمم شدهشوکه و محزون
 !صحرا... صـ -

 :دادم ادامه رحمیبی با و انداختم علیه به نگاهی
 قدراین. برادرتونه مرد اون نگفتین حتی دوتا شما ولی میاد؛ خوشم جدید استاد از گفتم هتونب -

 بشم؟ نزدیک برادرتون به ترسیدین که حقیرم و زنهمبهحال
 دانشگاه یمحوطه از هاشونصدازدن به توجهبی و برگردوندم رو روم که بزنه حرفی خواست علیه

 دل تنشکس با باید رو آخر راند دونستممی همیشه. رفتممی باید ولی بود؛ رحمیبی شاید. زدم بیرون
 :کردمی زمزمه درونم صدایی یه هم باز اما کنم؛ شروع اطرافیانم

 !«شیطان»
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 یخته،افسارگس رحم،بی بود؛ شیطان باید اهریمن با روشدنروبه برای. شدم روپیاده وارد و زدم پوزخندی
 پس برسم؛ راند این به تا دادم دست از رو چیزها خیلی. ترسی هیچ بدون احساس،بی سرد،

 .بگیره رو جلوم که باشه ترسناک قدراون تونهنمی بودنشیطان
*** 
 کیان

 !دشبگر. شدم خیره گوشی یصحفه به و گرفتم دارهاسهام از رو نگاهم میز روی گوشی یویبره با
 .برگشتم احسان سمتبه و کردم ریجکت رو تماس

 آقایون این از یکی حتی خوامنمی فردا از. بخر ازشون رو همه سهام. نداره اهمیتی برام هاشونبهانه -
 .ببینم شرکت توی رو خانوما یا

 به رو .زدم بیرون جلسه اتاق از. شدم بلند میز پشت از تکراریشون هایتوجیه و اعتراض به توجهبی
 :غریدم منشی

 !خانوم نمیشه وصل تماسی هیچ -
 به ستید کالفه و کردم باز رو پیرهنم باالی یدکمه دو. کشیدم بیرون تنم از رو کتم و شدم قماتا وارد

 صدای. شدم دادنشجواب منتظر و کردم لمس رو ششماره اما چرا؛ دونمنمی. کشیدم گردنم پشت
 :پیچید گوشم توی سردش

 !فرستادم برات که آدرسی برسون رو خودت دیگه ساعت دو تا -
 :زدم لب عصبی و کردم اخمی

 خوای؟می چی مهمه برام کنی فکر شده باعث چی -
 :داد جواب خونسرد و زد صداداری پوزخند

 دیگه؟ متوجهی. باشم گرفته تماس دوباره تماسم کردن ریجکت از بعد نمیاد یادم -
 :دادم جواب عصبی و فشردم هم روی رو هامدندون

 !ندارم رو تحوصله اصالً -
 :داد جواب یشههم از ترخونسرد
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 تموم ور کارش خودم وگرنه بیایی؛ خودته نفع به! کیان گذاشته دمت رو پا کی باز نیست مهم برام -
 .کنممی

 تماس ود،ب چی حرف اون از منظورش بپرسم بتونم اینکه از قبل. انداختم دستم توی گوشی به نگاهی
 یسوله یه آدرس. کردم چک رو گوشیم هایپیام لیست و کردم مایل چپ به رو سرم. کرد قطع رو

 گردشب با بودن بازیهم. میشه جالب داره انگار. زدم محوی لبخند. بود فرستاده رو رامسر توی قدیمی
 .نیست کنندهخسته کردممی فکر که هم قدرهااون

 از بیعجی طرز به پیشم لحظه چند خشم کهدرحالی و انداختم نگاهی سرمپشت به اتاق در بازشدن با
 :زدم لب بود رفته نبی
 .بیاره خودش با رو هابچه از چندتا بگو میالد به. رامسر ریممی -

 ستهدر. شدم خارج اتاق از و زدم چنگ کاناپه روی از رو کتم باشه داشته سؤالی فرصت اینکه از قبل
 .نهک پاکله رو یکی قراره بفهمم که نیست سخت قدراون خب اما شناسم؛نمی خوبیبه رو دختر این

 مسل رو پارکینگ یدکمه. شدیم وارد آسانسور در شدن باز با. شنیدم سرمپشت رو هاشقدم صدای
 :پرسید بریدهبریده زد،می نفسنفس کهدرحالی احسان. دادم تکیه آسانسور یبدنه به و کردم

 رامسر؟ ریممی... داریم... چی برای ولی... ول بیاد سرمونپشت گفتم... گف -
 :دادم جواب خونسرد. انداختم کنجکاوش هایچشم هب نگاهی

 !رامسر ببریم تشریف گفتن گرفتن، تماس خانوم شبگرد -
 .شد خیره بهم تعجب از گردشده هایچشم با
 د؟کر اعتماد بهش نمیشه گفتی که نبودی خودت مگه رامسر؟ میری داری اون تماس یه واسه تو -

 .انداختم باال رو ابروهام و کردم مایل راست سمتبه رو سرم
 .میشه خیره بهت نفرت تموم با و چشمات تو زنهمی زل مستقیم کنه حمله بخواد اگه آدم این -

 .دیدم پدرام و صدرا بهادر، به بارها رو نگاهش
 :دادم ادامه و کردم مکثی. شدم پارکینگ وارد و شدم خارج آسانسور در شدن باز با
 .داد نجات رو پسرم اون ولی ؛کنه کمکی دشمناش به ندیدم االن تا -
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 مکک صندلی روی کنارم هم احسان. نشستم رل پشت و برداشتم قدم رنگمشکی یپورشه سمتبه
 لب شدممی خارج پارکینگ از سرعت با که طورهمون و گرفتم سمتشبه رو موبایلم. نشست راننده

 :زدم
 محدوده ونا توی خاصی چیز ببینه زهبندا نگاهی یه بگو بفرست، سپهر برای فرستاده که رو آدرسی -

 .نه یا هست
 خواستممی فقط راهه، ساعت چند نبود مهم برام. گفت آرومی یباشه و گرفت دستم از رو گوشی
 درس رو شیطان که آدمی بعدیِ حرکت دیدن. گذرهمی چی کوچولوش مغز اون توی بار این بدونم
 !جذابه واقعاً میده
. داختمان اطرافم به نگاهی. کردم توقف ایمتروکه انبار جلوی توقف، ونبد رانندگی ساعت چند از بعد
 یدهد کشیدهفلکبهسر هایدرخت و تاریکی جز چیزی باشه هم تله اگه حتی که بود تاریک قدراون
 .شدنمی

*** 
 صورتش به محکمی مشت و شدم خیره بهش بودن افتاده سوزش به خشم شدت از که هاییچشم با

 توی و کشیدمش خودم سمتبه. کردم بلندش زمین روی از و گرفتم مشتم توی رو شهیق. کوبیدم
 :غریدم صورتش

 رو ارانب این کف تورودهدل با تا بزن حرف کنی؟می کار افشار برای وقته چند! لعنتی بزن حرف دِ -
 !نکردم فرش

 :زد لب بریدهبریده و زد جونیبی پوزخند
... کم بهت باید چرا... چرا دیگه... دی... کشیمی... می... رو من... ورتص... هر در... که تو... تو -

 کنم؟ کمک
 رگشتم؛ب سمتشبه عصبی. گرفت هوا توی رو دستم شخصی که بردم باال رو مشتم و خندیدم عصبی

 روی رو دستش. آوردم پایین رو دستم و فشردم هم روی رو هامپلک عسلیش هایچشم دیدن با اما
 :کرد زمزمه خونسرد. زد محوی لبخند و شتگذا مشونه

 !من به بسپار رو شبقیه -
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. بودم آماده حمید حرکت هر برای اما وایسادم؛ دورتر کمیه. کردم رها رو حمید و کشیدم عمیقی نفس
 .ببینه آسیبی دختر این اومدنمی خوشم اصالً اما داشت؛ دلیلی چه دونمنمی

 :اومد حرف به آروم و زد سردی خندلب. کرد دراز حمید سمتبه رو دستش
 حمید؟ داری دوست بازی -

 سونآ ایستادن صحرا مقابل. داشت حق. بده جواب باید چی دونستنمی انگار کرد، نگاهش گیج حمید
 .نبود

 نبیرو رو هاشگلوله تموم. کشید بیرون کمرش پشت از رو شاسلحه. زد بهش لبخندی باز صحرا
. گذاشت سرش روی رو اسلحه و شد خم حمید سمتبه لبخند با. اشتد نگه رو دوتاش فقط و ریخت
 .بود صحرا با گوشم اما دوختم؛ حمید یپریدهرنگ صورت به رو نگاهم

 دونیمی درصد صد پس افشاری هاینوچه از اگه ولی شناسی؛می رو من حد چه تا دونمنمی! خب -
 .چیم من دونیمی کیم، من

 .زد یمحو لبخند و کرد کج رو سرش
 از تو گذشتن از ترراحت اما نیست؛ مهم برات جونت انگار که جوری کنی، رفتار خونسرد راحته خیلی -

 !منه برای آدم یه کشتن جونت،
 ود بین رو اسلحه و ایستاد صاف صحرا بزنه حرفی خواست تا و شد خیره صحرا به ترسیده حمید

 و ودب شده سفید رنگش اما نداشت؛ گلوله حمید شانس از. کشید رو ماشه و گذاشت حمید ابروهای
 ارشلو جیب از سُرنگی. انداخت سمتمبه رو اسلحه و کرد نوچی صحرا. زدمی سفیدی به هم هاشلب

 :داد ادامه و شد خم حمید سمتبه و کشید بیرون لیش
 !شده قدیمی. شدم خسته شانس و گلوله تفنگ، بازی اون از -

 .داد تکون دستش توی رو سُرنگ
 !اسیدبازی میاد، خوشم بیشتر یکی این از -

 :اومد حرف به ترسیده و خندید عصبی حمید
 !نیست اسید اصالً این دیوونگیه، این... این! نه. نبوده تو سر زیر اونا مرگ. نداره امکان -
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 اشپ روی قطره دو ثانیه یه توی. برد حمید راست پای نزدیک رو سرنگ و انداخت باال ایشونه صحرا
 خودش به و زدمی غَلت زمین روی. بود کافی حمید کردنبیچاره برای قطره دو همون. کرد یخال
 :داد ادامه سرد و ایستاد سرش باالی صحرا. پیچیدمی
 ستهخ دستم. بگو بزنی حرف نیست قرار اگه. سرمیره محوصله داره من! درمیاری بازیکولی خیلی -

 !اشتمد نگه دستم توی رو سرنگ سدقیقه چند شد
 :زدمی زنگ گوشم توی که بود افشار صدای بعد و شد خیره صحرا سرپشت به حمید اما
 !خوشگله دارم دوست خیلی بازی هم من -

 که دختری سمج بعد و پیچید انبار فضای توی گلوله صدای بدم نشون العملیعکس بتونم اینکه از قبل
. حراص افراد و من افراد افشار، افراد از بود پر باران کل ثانیه چند توی. افتاد زمین روی هامچشم جلوی

 ممانع احسان اما برم؛ سمتشبه خواستم. بدی تشخیص آدم از رو آدم شدنمی که بود جوری درگیری
 یههم شدنمی باورم. بودم خواب انگار. نه یا مرده نفهمیدم حتی. کشید بیرونم انبار از زوربه و شد
 بازی؟ این پایان بود این. باشه افتاده قاتفا ثانیه چند توی هااین

*** 
 صحرا

 شدیدی شسوز باشم داشته حرکتی فرصت اینکه از قبل اما برگشتم؛ انبار در سمتبه افشار صدای با
 رایب اما نه؛ که بار اولین برای. شد حبس مسیـنه توی نفس. کردم حس مسیـنه یقفسه توی رو

 با رو درد بار هزارمین برای. شد قرمز خودم خون با تنم بار ینهزارم برای. خوردم زمین بار هزارمین
 که دیدممی رو سورن و نکیسا. بود تار دیدم. دوختم انبار شلوغی به رو نگاهم. کردم حس وجودم تموم
 !منه آخرِ بازی آخر، راند گفتمی بهم حسی یه اما بیان؛ سمتمبه دارن سعی
 هدیگ بار برای خورد پهلوم به که لگدی با اما کشیدم؛ یکوتاه نفس و فشردم هم روی رو هامپلک
 هیکری لبخند با و زد زانو کنارم افشار. کردم باز رو هامچشم درد با. کردم فراموش رو کشیدن نفس

 :اومد حرف به پیروزمندانه. کشید صورتم روی رو دستش
 رشوند زانو به باید کرد، مرا نمیشه رو سرکش اسبای اما کنم؛ اسیرت هاسال خواستمی دلم خیلی -

 !بشن دیگران برای عبرتی درس تا آورد
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 بود، انداخته رعشه وجودم کل توی که دردی به توجهبی. زدم پوزخندی و دادم قورت رو دهنم آب
 :دادم جواب بریدهبریده

... چیزی... نمه هی... میاد خوشم ازت... از...  داره نه... مارمولک... درمیاری سر... هم... مسب... اسب از -
 !حالیته
 حرص با و گذاشت گلوله زخم روی رو شاسلحه سر باشم کشیده خط شنداشته اعصاب روی انگار
 :پیچید گوشم توی نحسش صدای. پیچیدم خودم به و کشیدم درد از جیغی. داد فشار

 کارت ارافش مپدرا من،. دختر اسیری من دستای توی ببین بده؟ نجاتت که کیه االن نه؟ نمیشی آدم -
 !کنممی تموم رو

 و شد ورهحمل سمتشبه نکیسا کنه، شلیک بتونه اینکه از قبل اما گذاشت؛ مشقیقه روی رو اسلحه
. شد یرهخ بهم نگرانی با و انداخت سمتمبه نگاهی افشار با درگیریش بین. انداخت زمین رو شاسلحه
 به توجهیب و خوردم تکونی. کوبید فکش به یمحکم مشت و کرد استفاده نکیسا پرتیِحواس از افشار

 رو دهنم آب. کشوندم افشار یاسلحه سمتبه رو خودم زمین روی داشتم که ایریزیخون و درد
 سمتمبه رو افرادش از یکی یاسلحه که دیدم رو افشار. گرفتم دستم توی رو اسلحه و دادم قورت
 خنجر با ارافش افراد از یکی و بود افتاده زمین روی یخون صورت با دورتر متر چند نکیسا. گرفت نشونه
 شلیک کیسان سمتبه ثانیه از کثری توی و انداختم افشار به نگاهی. رفتمی سمتشبه سانتی پونزده
 ثمک با که دیدم رو مهاجم مرد. شد گم دیگه هایگلوله و هادرگیری صدای بین گلوله صدای. کردم

 یرونب صداش انگار. شد خیره بهم و کرد بلند رو سرش نکیسا. وردخ زمین به نکیسا کنار کوتاهی
 .کنم خونیلب تونستم فقط اومد،نمی

 کردی؟ کارچی... صحرا... ص -
 :کنم زمزمه رو اسم یه تونستم فقط. زدم محوی لبخند و گذاشتم شکمم روی رو دستم

 !لیلی... لی -
 ور نکیسا پرحرص فریاد صدای. گذاشتم انبار دارنم خاک روی رو سرم و فشردم هم روی رو هامپلک

 افشار .کردم باز رو هامچشم لحظه چند برای. شدنمی شلیک همسرپشت که هاییگلوله بعد و شنیدم
. بود شده خیره بهم شزدهبیرون حدقه از هایچشم با کهدرحالی بود، افتاده زمین روی خون در غرق
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 دلم امروز چرا دونمنمی ولی کشیدم؛ رو هااین از بدتر من .بستم رو هامچشم و زدم سردی پوزخند
. نمک تمومش قراره انگار نداره، رو دیگه روز یه تحمل دیگه بدنم انگار. کنم باز رو هامچشم خوادنمی

. شدمی رد مسیـنه یقفسه روی از وزنه یه انگار کشیدنم نفس بار هر با. دادم بیرون سختیبه رو نفسم
 !بکشم نفس بخوام من و باشن شده پودر هاماستخوون تموم انگار

 خندلب و انداختم خیسش هایچشم به نگاهی. کردم باز رو هامچشم سرم باالی شخصی حضور حس با
 .زدم محوی

 !نکیسا... نکی... کنم... تمومش... وقتشه... وق -
 :غرید مدیدمی رو ریختنش اشک بار اولین برای کهدرحالی و شد خم سمتمبه عصبی

... هن. داریم کار کلی هنوز شنوی؟می بری، جایی نیست قرار. نزن حرف! لعنتی نزن حرف! بسه -
 ...هنوز
 :پیچید گوشم توی شیرینش صدای و افتادن هم روی هامپلک. شنیدمنمی رو صداش دیگه

 «بزرگه؟ آبجی پیشمون میای داری باالخره»
 :کردم زمزمه و زدم محوی لبخند

 !پایانه یه... یه... آخر راند... راند... لو... کوچو... فندق... آره... آ -
 :کردم تکرار وارزمزمه ایخفه صدای با و کشیدم عمیقی نفس

 !پایان یه -
*** 
  دانلود نگاه انجمن کاربر آصالنیان صحرا |  دوم جلد خزان هایآواره رمان

dl.ir/threads/304432-https://negah  
 با تشکر از نویسنده برای خلق این اثر

 .این رمان در انجمن نگاه دانلود به رشته تحریر در آمده و در سایت نگاه دانلود منتشر شده است

https://negah-dl.ir/threads/304432
http://negah-dl.ir/threads/269620/


 

 

060 

 

 شیطانی هایگلوله رمان

W W W . N E G A H D L . C O M 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 آصالنیان صحرا

 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://negah-dl.ir/members/74499/
http://negah-dl.ir/members/74499/
http://www.negahdl.com/
http://forum.negahdl.com/
https://t.me/negahdl
https://www.instagram.com/negahdl_com/
https://plus.google.com/u/0/+negahdlcom

