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 ده می باشدنبا نویس رمان مسئولیت محتوای 

 

 مهره شاهرمان :نام 

 رانا نویسنده:

 مقدمه

 .برای زندگیم تصمیم گرفتند همان هایی که از زندگی هیچ نمیدانستند

 .قضاوتم کردند. قضاوتی که تمام آینده ام را به آتش کشید

 .ام کسانی بود که تغییرم دادنداگر این من،من نیستم،تقصیر تم

  دانلود رمان من دخترم

 دانلود رمان نفرت یا عشق

 دانلود رمان پری دریایی
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 ...تغییرم دادند و من دنیایشان را در آتش این تغییر که بی تقصیر در تقدریم جای دادند میسوزانم

با ناخنام رو میز ضررررب گرفته بودم و به تالت عصررربی بشرررامو باز و بسرررته کردم. این سرررومین بار بود که تو این 

رو خطای نا منظم میز فلزی امتداد دادم که در باز شرررررد. بازم همون بند سررررراعت آورده بودنم ایننا. انوشرررررتامو 

آدم،بازم همون هیبت،بازم همون پرونده قرمز که تو دسررررررتاو بود و می واسررررررتم بویرم پاره پارو کنم. نف  

 عمیقی کشیدم و منتظر شدم که گفت:خب؟؟

بار کردم و گفتم مامو روی هم فشرررررررار دادم،یهو  بار.--بشرررررر من هیچی از کلیدی که گفتین  این برای هزارمین 

 .نمیدونم

 شما میدونید تو ماشینتون بی پیدا شده؟--مرد اعصاب خورد کن رو به روم بشماشو ریز کرد و گفت

 .متوجه میشید من بی میوم؟ تو اظهاراتم نوشتم اون ماشین من نیست--

 کسی و کی به شما داد؟ اون آقاییم که گفتین دنبالشیم. خب از اول شروع میکنیم. اون کلیدو به--مرد

 .اون کلیدو من تتی ندیدم--

 .ما برای به ترف آوردن شما وقت داریم--مرد

 وقتی من هیچ ترفی برای گفتن ندارم دقیقا بیو باید توضیح بدم؟--

 صندق اون کلید کناست؟--دوباره سوالی که صد بار تا االن پرسیده بودو پرسید

ه نمیدونم برا منو گرفتید و دارید ازم بازجویی میکنید به کنار. اینک--نف  عمیقی از ترص کشرررررریدم و گفتم

 نمیفهمم برا قبول نمیکنید من نمیدونم قضیه ی اون صندق و اون کلید بیه؟

 .همه انکار میکنن--مرد

 .من بیزی برای پنهون کردن ندارم--

 .مش ص میشه--رفت سمت در و گفت

 .زودتر لطفا. مش صش کنید--

نو درم محکم بست. شاید این اطمینانی که داشتم به خاطر وجود تاجی بود. به خاطر من مرد عصبی رفت بیرو

نه،ولی به خاطر آبروو تتما از ایننا بیرونم میاورد. م صرروصررا که ماشررینم ماشررین پسرررو بوده و خب. اگه یه 

 .ندگندی باال آورده باشه تاجی جمع و جورو میکنه. تاال به گندی زده پسره ی غرب زده خدا دا
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با خودو  بدون هیچ ترفی منو  باز اومد تو و  بازجویی کارو آوردن و بردن من بود  خانمی که تو تمام مراتل 

همراه کرد. دوباره از همون راهرو گذشررررتیم و رسرررریدیم به سررررلول هایی که کنار هم بودن. منو برد سررررمت سررررلول 

 ی اومده یا نه؟شما میدونی برای پیویریه کار من کس--خودم و درو باز کرد که گفتم

 .من نمیتونم ترفی بزنم--خیلی خشک و جدی جواب داد

 .خیلی ممنون از کمکتون--با طعنه گفتم

 بعد وارد سلول شدم و روی ت تی که یه گوشته او بود نشستم. این تاجی کی می واد بیاد دیوه؟

                            

                                      🗡🗡🗡 

 2قسمت 

بی توصررله نواه کردم به تاجی. با سرررهن  در تال صررحبت بود منم اوننا در تال مو  پرونی بودم. اینا برا 

دخترم ایننارو امضا کن که دیوه کارات تکمیل --یه برگه گرفت سمتم و گفت  ترفاشون تموم نمیشه؟ سرهن 

 .بشه بتونی بری

انواری مامورای ما. بعد از تحقیقات فهمیدیم اون مموری  بب شید به خاطر سهل--برگه ارو امضا کردم که گفت

 .کلید نبوده

بعد از تحقیقات فهمیدی یا بعد از اینکه تاج مصرررطفی سرررعادت تشرررری  --سرررری تکون دادم و با خودم گفتم

 آوردن؟

بعد از خداتافظی بیرون که اومدیم صرردرا رو کنار ماشررین تاجی دیدم. هر سرره سرروار ماشررین شرردیم که تاجی 

 .رسیدیم خونه وسائلتو جمع کن--تگف

 برا؟--صاف نشستم و گفتم

 .بهتره یه مدت بری پیش عمه ات --تاجی

 یه مدت؟؟--

 .من دیوه توصله دردسرای تورو ندارم--تاجی

 کدوم دردسر؟گندایی که پسرت باال میاره و مینویسنش به اسم من؟--
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 .هللاساکت دختره....ال اله اال --از کوره در رفت و سرم داد زد

ببین تاجی،یه بار دیوه ام به خاطر پسرررررررت منو تو خطر انداختی،هیچیم نوفتم ولی --خم شرررررردم جلو و گفتم

 .نمیذارم منو از مادر و خواهرم جدا کنی

 .با بابا درست صحبت کن--صدرا از آینه نواهم کرد و گفت

اول نزدیک بود اون دختره سرمو سال اومدی معلوم نیست به غلطی میکردی تا االن که  8تو ترف نزنا. بعد --

بزنه بعدم که ماشررررررینتو پلی  گرفت از توو نمیدونم بی پیدا کردن؟ اگه تاجیو نداشررررررتی االن تو جای من 

 .وایستاده بودی جلو اون مامورا جواب پ  میدادی

 .ساکت. همین که گفتم. میری پیش عمه ات--تاجی

ن نمیومد اینم قبول اما اونایی که تو اون خونه ان تاجی اون خونه شررررررماسررررررت قبول. از اولم از من خوشررررررتو--

 .خواهر و مادر منن

 .پروانه راضیه--تاجی

 تاجی داری منو از خونه بیرون میکنی؟--

 .نباشی بهتره--تاجی

باشه. من امشب از خونه ات میرم. فقط --تکیه دادم به صندلی و در تالیکه نواهم به پوزخند صدرا بود گفتم

 ...ه به من نیفتهامیدوارم کارت دیو

 3قسمت 

 ای بابا. دیوه بقدر بوم گریه نکن؟--اشکای یاسمتو پاک کردم و گفتم

 نمیشه منم باهات بیام؟--یاسمن در تالیکه سعی میکرد هق هقشو خفه کنه گفت

عمه خوشررحال میشرره توام بیایی اما درر داری. تابسررتون میام با خودم --موهاشررو دادم پشررت گوشررش و گفتم

 اشه؟میبرمت. ب

 .قول میدم هر روز زن  بزنم بهت--یاسمن غموین نواهم کرد که گفتم

 بابا و داداو صدرا منبورت کردن نه؟--یاسمن

 .نه بابا. خودم می واستم یه مدت برم پیش عمه. باالخره اونم عمه امه گناه داره زن تنها--
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 تا تابستون خیلی مونده. میایی پیشم گاهی وقتا؟--یاسمن

 م. تا ابد که شیراز نمیمونم. تاال اجازه هست برم؟آره که میا--

 .ناراضی سری تکون داد ، محکم بغلم کرد و بعد از اینکه از بغلم در اومد رفت بیرون تا به کالسش برسه

--رفتم آشرررررر.زخونه. جایی که مامان سررررررنور گرفته بود تا یه دل سرررررریر گریه کنه. از پشررررررت بغلش کردم و گفتم

 ظی کنی؟نمی وایی باهام خداتاف

با انت اب اشررتباهم تورم تو --برگشررت سررمتم که دیدم بشرراو از گریه سرررک شررد. اشررکاشررو پاک کردم که گفت

 .دردسر انداختم. نباید بعد سیاوو ازدواج میکردم

 .مامان. نوو اینطوری. تاجی آدم بدی نیست. فقط از من خوشش نمیاد--

 .بیا و نرو. من باهاو ترف میزنم--مامان

 .من یه مدت میرم پیش عمه هیم بهت سر میزنم. عمه هم تنهاست گناه داره--گفتم لب ند زدم و

 .میذاشتی تا فروگاه بیام--ناراضی بغلم کرد و گفت

 .نه مامان جان. میایی اوننا گریه میکنی. آدم مسافرو با بشم اشکی که نمیفرسته بره--

صدرا معلوم نبود کناست. به تاجی نواه کردم صورتمو بوسید و دستمو ول کرد که رفتم بیرون. تاجی بود اما 

 .خداتافظ تاجی--و گفتم

 .خداتافظ دخترم--نواهشو از تلویزیون گرفت و به بشمام نواه کرد و گفت

پوزخندی به دخترمی که گفت زدم و از در رفتم بیرون. کنار در ورودی صدرا وایستاده بود. با پوزخند نواهم کرد. 

من نمیدونم برا با پوزخند اتسررررررار جذابیت میکنی واقعا؟؟نکن اونطوری --گفتم شررررررونه هامو باال انداختم و

 .همین طوری کج و کوله هستی بدتر میشی

 .برو اونور. دیرم شد--عصبانی نواهم کرد و خواست بیزی بوه که بهش تنه زدم و گفتم

تاجی از خونه محکم درو بسررررتم و سرررروار ماشررررین شرررردم. پسررررره ی گاو معلوم نیسررررت بی به تاجی گفته که 

 .انداختم بیرون. ای بابا. ای بابا

 خانوم وسایلتونو ببرم؟--ماشین رو به روی در فرودگاه نوه داشت. راننده بابا گفت

 .نه آقای صمدی. ممنون. میتونم--پیاده شدم و گفتم
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 .سفر به خیر خانوم--آقای صمدی لب ندی زد و گفت

 ممنون. خداتافظ--

شررردم و به تابلو نواه کردم. نیم سررراعت دیوه می.ریدم به سرررمت شررریراز. خدا بوم  بعد از خداتافظی وارد سرررالن

 .بیکارت نکنه تاجی

 4قسمت 

از ماشررین پیاده شرردم. بمدونامو که ورداشررتم رفتم سررمت خونه ی عمه. زنوو بند بار زدم و که صرردای متعنب 

 نوار تویی؟--عمه از اونور اومد

 .باز کن عمه--با شادی گفتم

 .شد پریدم تو خونه. بمدونو هموننا ول کردم و فاصله تیاط تا خونه ارو دوییدمدر که باز 

 عزیزم. برا خبر ندادی میایی؟--عمه دم در منتظرم بود. خودمو انداختم بغلش که گفت

 .خواستم یکم هینانش بیشتر بشه--از بغلش در اومدم و گفتم

 .این همه راهبیا بریم تو خونه. خسته ای --خندید و دستمو گرفت و گفت

 .پیاده که نیومدم عمه. اول برم بمدونمو بیارم بعد--

 .پ  بدو بیا تا منم یه شربتی بیزی آماده کنم--دستمو ول کرد و گفت

 .ایکی ثانیه رسیدم--دوییدم سمت در و گفتم

                                                                           🔪🔪🔪 

 نمی وایی بوی برا یهو اومدی ایننا؟--شسته بودم که عمه اومد و گفترو مبل ن

 عمه نمیشه بیام بهتون سر بزنم؟--

 خب عزیزم من تورو میشناسم. تو پاشی بیایی ایننا؟--عمه

 ...عمه یه هفته است دنبال این موضوعید؟ گفتم که--

 میکنه. تاجی کاری کرده؟خب دروغ میوی دیوه. از پروانه ام می.رسم لب وا ن--پرید وسط ترفم

 .نه عمه. گفتم یه بند وقت بیام ایننا. ظاهرا که ناراتت شدی از این قضیه--
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نوار،من که از خدامه تو همیشه ایننا باشی. ولی خب من نباید بدونم برا بعد اینهمه سال --نچی کرد و گفت

 .سال یه بارم پاتو نذاشتی شیراز 13پا شدی اومدی ایننا؟ تو توی این 

 ...عمه باور کن اگه یه--پاشدم و گفتم

با صدای زن  مبایلم ترفم نصفه موند. با دیدن شماره تاجی بعد یه هفته رو صفحه مبایلم ابروهام از تعنب 

  .پرید باال. به تق بیزای ندیده

 بله؟--مبایلو به گوشم نزدیک کردم و گفتم

 .سالم--تاجی

 سالم. خوبین؟ مامان،یاسمن،پسرتون خوبن؟--

 .باید بیایی تهران--اجی بدون اینکه جواب بده با لحن آرومی گفتت

 .باز صدرا تو دردسر افتاده؟ یادمه قرار بود کارتون به من نیفته--از کلمه بایدی که گفت بدم اومد و گفتم

 .االن وقت این ترفا نیست نوار. بیا--تاجی

بیشررده تاجی؟ اتفاقی --بی یال لج شرردم و گفتمتا تاال این لحنو ازو نشررنیده بودم. یه جورایی درمونده بود. 

 افتاده؟

 میایی نوار؟--تاجی

 میام،میام. فقط بوو بی شده؟--

 ...یاسمن...یاسمنو کشتن--با ترفی که زد ت  کردم دنیا جلو بشام سیاه شد

 5قسمت 

 .پاشو دخترم. رسیدیم--عمه از کنارم بلند شد و گفت

. کل صرررورتم از گریه زیاد متورم شرررده بود. از فرودگاه که خارج شررردیم اینکه تا تهرانم سرررر پا رسررریدم معنزه بود

--صرردرا رو دیدم. لباسرراو مشررکی بود و به ماشررین تکیه داده بود. رفتم جلوتر که اومد نزدیکم و با دیدنم گفت

 بیکار کردی با خودت؟
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د. اونم ناراتت بود. نمیدونم عمه پشررت سرررم بیکار کرد که دیوه بیزی نوفت و با عمه سررالم اتوال پرسرری کر 

هه. صدرا و ناراتتی؟ داشتم آرزوی دیدن این تالشو به گور میبردم. و کاو میبردم و نمیدیدم به خاطر یاسمن 

 .اینطوریه

  مامانم کناست؟--بیحال گفتم

 .بیمارستانه. ولی با این وضعیت یکی باید مواظب خودت باشه--صدرا

 .بریم بیمارستان--سوار ماشین شدم و گفتم

 خاکش کردید؟--بدون اینکه بیزی بوه سوار ماشین شد و ترکت کرد. با بغض پرسیدم

 .نه. هنوز پزشکی قانونی اجازه نداده. باید یه بیزاییو برای پرونده تایید کنه--صدرا

 سالش بیشتر نبود. دشمنش کنا بود آخه؟ 11کی کشتش؟برا؟یاسمن --

میشررره اون زهرمارو --دومو نزده بود که با عصررربانیت گفتمنمیدونم آرومی گفت و سررریوار روشرررن کرد. هنوز پک 

 خاموشش کنی؟

بدون هیچ ترفی سرررررریوارو رو پاکتش خاموو کرد و انداخت بیرون. صرررررردرا از کی انقدر ترف گوو کن شررررررده؟ 

 .سرمو به صندلی تکیه دادم و بشمامو بستم. کاو وقتی بشامو باز کردم بفهمم اینا همه او کابور بوده

 عمه اتو رسوندم خونه. االن بیمارستانیم. میایی؟--ی بیدار شدم. گن  نواهش کردم که گفتبا تکون دست

 .آره. برو کنار--سر تکون دادم و گفتم

 مامانم تالش خیلی بده؟--از ماشین پیاده شدمو گفت

 بی بوم؟--صدرا

م جلوتر که با صدای رفتیم تو ب ش. تاجی رو یکی از صندلیا نشسته بود و سرشو گرفته بود بین دستاو. رفت

 مامانم کدوم اتاقه؟--پام سرشو باال آورد و با دیدنم نف  عمیقی کشید. آروم پرسیدم

 .اینناست--به اتاقی که بغلش بود اشاره کرد و گفت

بی معطلی خودمو انداختم تو اتاق که دیدم بشررماشررو بسررته. رفتم سررمتش. انقدر رن  پریده و بی تال بود که 

اتفاقی براو افتاده باشه. کنارو رو صندلی نشستم و دستشو گرفتم تو دستم. بشماو  یه آن ترسیدم نکنه
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نوار. یاسررمنو کشررتن. با باقو زدنش. بچه من به --که باز شررد با دیدنم اشررک از بشررماو سرررازیر شررد و گفت

 بدی کرده بود؟

شرررو پیدا میکنیم. یاسرررمن آروم باو مامان. آروم باو. پیداو میکنیم. قاتل--سررررشرررو بغل کردم و با نفرت گفتم

 .برنمیورده اما نفسم برای اونیکه نفسشو گرفت نمیذارم

 6قسمت 

یعنی بی؟ یاسمنو کشتن. میفهمید؟ کشتنش. با باقو شاهرگشو زدن بعد شما دنبال قاتلش --با بهت گفتم

 نیستین؟

 از کنا معلوم یه روزیم سراغ شما نیاد؟--تاجی

 .اال من هیچی. به فکر پسرت باواگه پیداو نکنی مطمئن باو میاد. ت--

 .من اون پرونده ارو پیویری نمیکنم. پلی  هر کاری می واد بکنه بذار بکنه--تاجی

بب شید تاجی،اما فکر نمیکردم انقدر ترسو باشی. تال و روز مامانو نمیبینید؟ دست دست کنم مامانمم از --

فکر این باشررین که نکنه نفر بعدی خودت یا دسررتم میره. شررمام همین جا بی هیچ عک  العملی بشررینید و به 

سرراله دشررمنش کنا بود؟ خودم  11پسرررت باشررید. خودتم میدونی هر کی بوده از دشررمنای شررما بوده وگرنه بچه 

  .پی پرونده اشو میویرم. تا قاتلشم پای بوبه دار نبینم آروم نمیشم

 .دقیقه اشم نیست 5ه کشتن تو کار خودتو تو خطر ننداز. کسی که تو یه مرکز آموزشی گردن میزن--تاجی

برام مهم نیسررت. میدونی تاجی؟ تتی اگه منو کشررته بودن و عک  العملت این بود اصررال تعنب نمیکردم. --

 اما اون بچه خودت بود. یاسمن،من نبود. دخترت بود. برا انقدر بی تفاوتی؟

 .بون نمی وام بالیی سر ک  دیوه ای بیاد--تاجی

 .ین همین جا اما اگه من تو این راه مردم،هیچ ک  جز تو مقصر نیست. اینم از ترف آخرمباشه. باشه. تو بش--

بدون اینکه منتظر ترف از طرفش باشررم رفتم تو راهرو و سررمت اتاق صرردرا. باید ازو اطالعات سرررهن  پرونده 

م که صدای خفه ارو بکشم بیرون. در نیمه باز بود و دیدمش که پشت به من رو ت تش نشسته. خواستم در بزن

لعنتیا. شرررماها بیکار کردید؟ قرار ما این نبود..................اگه کار شرررما نبوره کار کی بود --او نظرمو جلب کرد

پ .............به من دروغ نوو. شررما گفتید فقط تهدیدو میکنید که اون بارو سررالم برسررونه به مقصررد نوفتید 



                 
 

 

 رانا|  مهره شاهرمان 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         تر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیش 

 

11 

 

. اگه کار تو نبود کار کی بود؟...................هه آره فقط همینم مونده بیام خواهرمو میکشرید................خفه شرو

 ............با اون سعید نامرد ترف بزنم...............برو بهش بوو صدرا از خون خواهرو نمیوذره

تو اتاقم که با قطع شررردن صرررداو هر بی توان تو پام بود ری ت پایین. قبل از اینکه بیاد بیرون خودمو انداختم 

کنار اتاقش بود و درو آروم بسررررررتم. این بارم صررررررردرا؟ همون موقع که ماشررررررینشررررررو منو باهم توقی  کردن باید 

ماهم نیسررت اینناسررت. بیکار کرده که اینطوری گیر افتاده. بار بیه؟ سررعید  2میفهمیدم یه مرضرری داره. این 

ده؟ باید برم پیش عمو... بعد این همه سررال کیه؟ هر بی هسررت. صرردرا برا همچین کاری کرده؟ اصررال بیکار کر 

 .منو یادو میاد؟ شاید یادو بیاد. اگه یادو بیاد کمکم میکنه

 7قسمت 

 .مامان ب ور. به خدا ضع  میکنی بدتر میشیا--قاشق سوپو بردم نزدیک لبش و گفتم

 .مامان جان من. جان نوار--با بیحالی سری تکون داد که گفتم

 پیداو کردن؟--به بشمام خیره شد و گفت

 .پیداو میکنن. مامان پیداو میکنن اما باید سرپا باشی--غموین نواو کردم و گفتم

کاریش ندارم. تتی جونشررم واسرره خودو. فقط می وام بدونم برا یاسررمنمو کشررت. بچه من به بدی --مامان

 در تقش کرده بود؟

وزا عین پروانه دورو میچرخه یه خوب شررد که نمیدونسررت مسررببش تاجیه. خوبه که نمیدونه تاجی که این ر 

 .سر این قضیه است

 .مامان جان،این سوپو ب ور--

 می واستی بری بیرون؟--قاشقو باز به دهنش نزدیک کردم که تاجی اومد. از جام بلند شدم که گفت

 .من سوپشو میدم. برو. به صدرا بوو برسونتت--سری تکون دادم که گفت

یان منو بویرن بکشن. سری تکون دادم و رفتم تو اتاقم. بلیز شلوارمو با شلوار آره. صدرا. برسونتم که یه جاییم ب

جین و مانتو مشررکی عوک کردم و رفتم بیرون. ماشررینم هنوز تعمیرگاه بود. بعد تصررادفی که با یه موتوری کرده 

عمو هنوزم هموننا بودم دیوه نرفته بودم دنبالش. زن  زدم به آژان  و رفتم یه جایی که مدنظرم بود. امیدوارم 

باشررررره. که بعید میدونم. فقط خداکنه منتقلش نکرده باشرررررن جای دیوه ای. دم در پیاده شررررردم و بعد پرداخت 

 .بب شید با سرهن  کاش  کار داشتم--کرایه رفتم تو پاسواه. به سربازی که نشسته بود دم در گفتم
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 .سرهن  کاش  نداریم. سرگرد کاش  هستن--از جاو بلند شد و گفت

 همون. میشه بوید کنا هستن؟--سال اصال درجه او تغییر نکرده؟ سری تکون دادم و گفتم 15عه. بعد 

با اشرراره به راهرو راهنماییم کرد. پشررت در وایسررتادم،دسررتی به شررالم کشرریدم،در زدم،با بفرماییدی که گفتن درو 

--ی جدا میشرررد. رفتم جلو و گفتمباز کردم. پشرررت میز یه مرد جوون نشرررسرررته بود. اتاق با پارتیشرررن از یه جای

 .سالم

 .امرتون--سالم کرد و گفت

 .با سرگرد کاش  کار دارم--

 بوم کی کارشون داره؟--گوشیو برداشت و گفت

 .شایوان هستم--

 .بله. یه لحظه. شما بفرمایید بشینید--یه لحظه سرشو آورد باال و خیلی دقیق نواهم کرد و بعد گفت

 .سرگرد یه خانمی یه اسم شایوان کارتون دارن.....بله. بشم--بت کردنشستم که بعد بند دقیقه صح

 .بفرمایید. منتظرتونن--گوشیو گذاشت و به در اشاره کرد و گفت

 8قسمت 

 .بفرمایید--رفتم سمت در و در زدم. صدای گرفته ای گفت

 .درو باز کردم و رفتم تو که با دیدن کسی که پشت میز تعنب کردم

 .بفرمایید داخل درست اومدید--ردم که گفتبه پشت سرم نواه ک

 ...بله. ظاهرا درست اومدم ولی--نواهش کررم و گفتم

 ولی؟--پسره

 .خب،من با سرگرد کاش  کار داشتم--

 .خب منم سرگرد کاشفم دیوه--خیلی صمیمی گفت

یحیی  بله. گفتن سرررررگرد کاشرررر  اینناسررررت اما سررررنتون یکم کمه برای اینکه عمو--معذب نواو کردم و گفتم

 .باشین
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بشرررین نوار. سرررامانم. پسرررر عمو یحییت فکر نمیکردم --لب ند زد و با اشررراره به مبالیی که رو به روو بود گفت

 .همبازیاتو یادت بره

--خیره خیره نواهش کردم. راسرررت میوفتا. خیلی شررربیه عمو بود. برا اول متوجه نشررردم؟ لب ندی زدم و گفتم

 .هستا. هی یادم نمیومد هی میوم ابعاد و طرتت گ.ی پیست یکی

 .بعد از این همه سال؟ ایننا؟ خیر باشه--با تعنب به این تغییر ناگهانی لب ند زد و گفت

 .به کمکتون اتتیاج دارم--تمام خوشیم از دیدن دوباره او پرید. لب ندی زدم و گفتم

 برای خاله پروانه اتفاقی افتاده؟--نوران نواهم کرد و گفت

 .نه. مامان خوبه--لبمو تر کردم و گفتم

می وایی بریم خونرره مررا پیش بررابررا؟ بررا اون ترف بزنی؟ از اولم برای دیرردن اون اومررده --وقتی مکثمو دیررد گفررت

 .بودی

 عمو نمیاد؟--سرمو بلند کردم و گفتم

 .بابا خیلی وقته استفاء داده. دیوه کار نمیکنه--سامان

 عه. برا؟--با تعنب گفتم

 .ی اتفاقات افتادهتو این بند سال خیل--دمغ گفت

 .بلند شو بریم خونه ما. بابا خوشحال میشه--بعد بلند شد و گفت

 .بریم--بلند شدم و گفتم

سوار  سال به خبرا  15به خبر از زندگی؟ تو این --نقره ای سامان شدیم و گفتم 206از پاسواه بیرون اومدیم. 

 بوده؟

 .ات زیادی افتادهبریم خونه. خیلی بیزا عوک شده. اتفاق--لب ند زد و گفت

 .نم پ  ندی--نچی کردم و گفتم

 .نه که خودت خیلی واضح و روشن همه بیو گفتی--سامان

 .باید عموام باشه. بذار فقط یه بار بوم. توصله ندارم هی مرور کنم--نف  عمیقی کشیدم و گفتم



                 
 

 

 رانا|  مهره شاهرمان 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         تر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیش 

 

14 

 

 .باشه--سری تکون داد و گفت

 .کلبه محقر ما اینم از--بعد از یه نیم ساعت ماشینو نوه داشت و گفت

 کلبه اتون یکم به قصر شبیه نیست؟--به کلبه محقرشون نواه کردم و گفتم

 .قابل شما رو نداره--خندید و گفت

به خونه اشررون نواه کردم. یه بند متر سررن  فرو و کلی دار و درخت دو طرف و یه فضررای بازم اونور که من دید 

  شرررررررد وگرنه ار  پدریش بند تا باغ مرکبات و یه نداشررررررتم بهش. میدونسررررررتم عمو به خاطر عالقه او پلی

 .کارخونه سن  سازی بود. که خب، زندگی مرفحه او به خاطر همینا و تالو خودو بود

 .نوار برا ماتت برده؟ بریم--سامان تکونم داد و گفت

. تی  فک کنم ایننا شربا اگه برق بره توو رو  پرسره بزنه. برا انقدر آشرفته اسرت. یه هرسری،رسریدگی،بیزی

 .تیاط به این قشنوی

 9قسمت 

 کسی نیست خونه اتون؟--با هم وارد خونه شدیم. خونه غرق سکوت بود. بهش نواه کردم و گفتم

  .برا. هستن. بشین برم صداشون کنم--سامان

 .سمانه خانم یه لحظه بیایید--بعد با صدای بلندی گفت

 .بله آقا--شد و گفتساله ای وارد سالن  32-30بعد از بند لحظه خانم تدودا 

 از ایشون پذیرایی کنید تا من بابارو صدا کنم. خونه ان؟--سامان به من اشاره کرد و گفت

 .بله همه خونه ان فقط آقا رفتن سر خاک مادرتون--سمانه

خاله فوت کرده؟ کی؟ --سرررمو جوری آوردم باال که ت  کردم مهره های گردنم جا به جا شررد. با ناباوری پرسرریدم

 برا؟

 .ده سال پیش. تاال بابا برات میوه. من برم صداو کنم--سامان سری تکون داد و گفت

 .کامال مش ص بود داره در میره
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رو مبل نشررررسررررتم و منتظر موندم تا عمو بیاد. سررررمانه خانم اومد و یه لیوان قهوه با آب گذاشررررت رو میز و رفت. 

ه پله ها خیره بودم که خانم جوونی به تندی از پله ها صرررردای در اتاقی از باال اومد. از جام بلند شرررردم و منتظر ب

 .سالم--پایین اومد که یهو منو دید و وایستاد. خیره نواهم کرد و گفت

 .سالم--لب ندی زدم و گفتم

کننکاو نواهم کرد که صدای پا از پله ها اومد. با دیدن عمو یه لحظه کشیده شدم به گذشته. وقتی بابام بود. یا 

سررررررالم --ماموریت اومد خونه امون و خبر داد بابام دیوه هیچ وقت برنمیورده. رفتم جلوتر و گفتموقتی بعد یه 

 .عمو

 سالم دخترم. بعد این همه سال،ایننا؟--بغلم کرد و گفت

خیلی سرررررراله گذشررررررته. میدونم. اما تاجی نمیذاشررررررت ببینیمتون. اون مارو از --از بغلش بیرون اومدم و گفتم

 .کرد دور کردهربی به بابام وصل می

 برا آخه؟--دستشو رو شونه ام گذاشت تا بشینم. خودشم کنارم نشست و گفت

 .مثال همه کاره اونه--

 پ  االن بی؟--عمو

خیلی وقته فهممدم اتترام گذلشررررررتن بهش فایده نداره. به کمکتون اتتیاج دارم. نمیتونم تنها از پسررررررش بر --

 بیام. کمکم میکنید؟

 10قسمت 

 .و خیلی مدیونم. نمیتونم و نمی وام به دخترو نه بوم. به اتفاقی افتادهمن به کورو--عمو

راتت باو همکار خودمونه. و --به دختری که کنار سررررررامان نشررررررسررررررته بود نواه کردم که عمو لب ند زد و گفت

 .اینکه عروسمه. سحر

 شایان ازدواج کرده؟ کناست خودو؟--لب ند زدم و بی اراده گفتم

 .نه سحر خانم سامانه--گفت بهره عمو غموین شد و

 بب شید--به سحر نواه کردم و لب زدم

 خب بوو بی شده؟--سحر لب ند دلورم کننده ای زد که عمو گفت
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برا هیچ ک  از شرررایان و خاله ترف نمیطنه. نکنه شررراینم مرده باشررره. با این فکر زبونمو گاز گرفتم و به صرررورت 

نمیدونم دقیق باید از کنا بوم. یعنی نمیدونم --فل کردم و گفتمعمو نواه کردم. منتظر بود. انوشرررررتامو تو هم ق

از کنا شررروع شررد. آها. شرراید از دو ماه پیش. از وقتی صرردرا،پسررر تاجی از کانادا برگشررت. خب برگشررتنش که 

یهویی بود. این هیچ. بند وقت بعد اینکه برگشررررررت یه خانمی اومد در خونه امون. یه دختر که زیاد وضررررررعیت 

شرررت. فکر کنم بیزی مصررررف میکرد. یاسرررمن. خواهر منو صررردرا رفته بود دم در. وقتی دیدو رنوش جالبی ندا

جوری پریده بود که ت  کردم غش میکنه. دختره معلوم بود سررو داد و هوار کرده. یاسرمن میوفت زنه بهش 

 .میوه:به صدرا بوو اگه ترفشو عملی نکنه اینبار بدتر از برمیوردم

یکی از همین بدب تایی که صررررررردرا پیچونده رفته که دفعه بعد که اومد یقه منو گرفت. من فکر میکردم اونم 

داشرررررتم از باشرررررواه برمیوشرررررتم که اومد سرررررر راهم. اونروز دیدم صررررردرا اومده دنبالم. به خاطر ترف تاجی بود 

اد س ت میویره اتتماال. تاجی زیاد س ت میویره. میوفت کار نکن،اینور اونور نرو،به میدونم از این ترفا. زی

 ولی خب کیه که گوو بده؟

--ت  کردم سرررررامان لب ند. داشرررررتم از تاجی پیش عمو گله میکردم. عمو دسرررررتی به موهام کشرررررید و گفت

 عصبانیش میکنی؟

 .عصبانیش نکن--سرمو تکون دادم که گفت

 11قسمت 

ه دستور بده. تا خب خودو عصبانی میشه. باید عادت کنه من زیر دستش نیستم ک--با تالت تدافعی گفتم

 .االن نتونسته کنترلم کنه از االن به بعدم نمیذارم

 .اذییتت که نمیکنه--سامان نوران گفت

 .یه دو سه باری زد ولی خب پشیمون شد--لب ندی زدم و گفتم

 برا؟--متعنب گفت

از میشررد. خودو که بزرگتره. عیبه تالفی کنم. هر دفعه میزد بعدو پسرررو پر از زخم و جای بن  و لودو گ--

بچه بودیم زورو به من نمیرسررررررید. اون موقع ها مردنی بود. یه بارم پرتش کردم تو اسررررررت ر آب نداشررررررت پاو 

 .شکست. واسه همین خیلی بهم عالقه داره

عمو خدایی تقش بود دیوه. نباید منو میزد. من تد و تدودمو بلدم نیازی --عمو با تعنب نواهم کرد که گفتم

 .ر منو وادار کنه افکارشو تایید کنمنبود اون ب واد با زو
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 خب بعدو بی شد؟--عمو سرشو تکون داد و گفت

دیدمش بعد وقتی دختره اومد سمتم خیلی یهویی غیب شد. دختره اومد   آها. خب بیز شد...آره. صدرا رو--

بشه. یقه امو بویره که دستشو پ  زدم. بهم تمله کرد که جاخالی دادم. راستش نمی واستم دردسر درست 

 .به صدرا بوو از کاری کرده نمیوذرن--وقتی فقط دفاع کردم و خسته شد رفت عقب و گفت

 اسمی نبرد؟--سحر پرید تو ترفم و گفت

 .نه. هیچی-سرمو تکون دادم و گفتم

سرررامان اومد بیزی بوه که یهو در باز شرررد و فقط تونسرررتم یه تنم با لباسرررای سررریاه ببینم که با سررررعت بدون 

-نورو نواه کنه از پله ها باال رفت و لحظه ای بعد صدای در اتاق. سوالی به عمو نواه کردم که گفتاینکه تتی ای

 .شایانه. بعد از فوت مادرو اینطور شد-

سالشه. اون وقتا عین میمون از سرو کله همه باال میرفت  31سال ازم بزرگتر بود. یعتی  5یاد شیطنتاو افتادم 

 خدا بیامرزدو. میشه برم ببینمش؟--منو عاسی میکرد. غموین گفتم

 .بوو بیکار باید بکنم؟ بعد برو--عمو

این قضرریه تموم شررد که یه روز صرردرا با سرررو صررورت زخمی و ماشررین داغون  --تازه یادم اومد دوباره شررروع کردم

 .نبودهمش از کلمه جا به جایی استفاده میکرد. زیاد برام مهم   اومد خونه. خیلی با باباو پچ پ.چ میکرد.

  12قسمت 

ولی خب اتاقش دم گوشررم بود تقریبا. بعد یه روز اومد پیشررم. گفت تو این مدت که نبوده نمیدونه ماشررینو کنا 

دیرم شرده بود. بچه ها مسرابقه داشرتن باید تمرین میکردن. آخه من مربیشرون بودم. ماشرین   ببره برای تعمیر.

تم که یهو بندتا ماشین پلی  جلوی ماشینمو گرفتن. اصال خودم تعمیرگاه بود. ماشینشو گرفتم و داشتم میرف

نفهمیدم بطوری بردنم تو اتاق بازجویی. همه بی خیلی سررررررریع بود. از یه مموری ترف میزدن. میوفتن کلید 

کناست؟ صندوق کناست؟ بمیدونم از این ترفا. بعدو تاجی اومد و بیرونم آورد. بعد تاجی گفت باید برم 

 .تم م الفت کنم. یکی دیوه ارو جای خودم گذاشتم و رفتمپیش عمه ام. نتونس

  .تقریبا یه هفته بود اوننا بودم که تاجی زن  زد. اصال انتظار نداشتم

 بیشد نوار؟--با سکوتم نواهشو تو بشمام برخوند و گفت

 .گفت یاسمن مرده. یکی خواهرمو کشته عمو--اشک تو بشامو پ  زدم و گفتم
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از همه بدتر وقتی بود که تاجی پی پرونده ارو نورفت و --تو دلم زیادتر شررررد و گفتم نواهاشررررون متاثر شررررد. غم

 .فهمیدم صدرا یه نقشی تو این موضوع داره

 االن باید دنبال قاتلشون باشیم؟--بعد ترفای صدرا رو براو تعری  کردم که متفکر گفت

یه جوری با تاجی مرتبطن. نمیتونم از  من االن هیچ کسرریو جز شررما ندارم. همه کسرراییم که تو اون پاسررواهن--

 .اونا کمک بویرم

 بابا که استفاء داده... بابا میشه کاری کرد؟--سامان گفت

 .باید فکر کنیم که بیکار کنیم--عمو

 .فعال وقت ناهاره. بیایید ناهار ب وریم تا بعد ببینیم بیکار کنیم--سحر از جاو بلند شد و گفت

 شایان بی پ ؟--شت میز نشستیم. داشتن شروع میکردن که گفتمبلند شدم و دنبالشون رفتم. پ

 .کال تو جمع نمیاد--سامان

 من غریبه ام؟--

 .این به ترفیه عزیزم؟شایان با همه امون اینطوریه--سحر لب ند زد و گفت

 13قسمت 

شررتیم. بعد آخه یکم غیر قابل باوره. شررایان خیلی شرریطون بود. منو سررامان یه لحظه ام از دسررتش آرامش ندا--

 ...االن اینطوری؟ نمیدونم

سررال  10به خاطر تو نیسررت. مطمین باو. به خاطر اینکه خیالت راتت بشرره میوم. --عمو خیلی مهربون گفت

 .پیش،مادرو جلوی بشماو مرد. نتونسته بود کاری کنه. خودشو مقصر میدونه

 .متاسفم--ناراتت گفتم

از پشررتم رد شررد و رفت اونور تو آشرر.زخونه. شررایان بود. تو سررالن که یکی   بعد ناهار همه بلند شرردیم از سررر میز

 ...شایان--نشستم و وقتی دوباره داشت رد میشد بره تو اتاقش صداو کردم

 .قبلنا یه سالمی میدادی وقتی میدیدیمون--کنار پله ها وایستاد،برگشت و خیلی سرد بهم نواه کرد که گفتم

 .نمیشناسم--آروم ولی خیلی جدی گفت

 .از هوشت بیشتر از اینا انتظار داشتما--مامو ریز کردم و گفتمبش
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خیلی صرررررمیمی نشررررردین تو بند --عمو نوران از بحثی که ممکن بود پیش بیاد نواهمون کرد که شرررررایان گفت

 دقیقه؟

وقتی برای تالفیه تو اسررررررت ر انداختنت از اتاقت رو سرررررررم آب --از جام بلند شرررررردم،جلوو وایسررررررتادم و گفتم

 .الی کردی صمیمیته ایناد شد. البته،نه با قصد صلحگردگیری خ

--سردرگم تو بشمام نواه کرد. بعد سرتاپامو از نظر گذروند و در آخر با پوزخندی که واقعا رو اعصابم بود گفت

 .انتظار نداشتم انقدر بزرگ شده باشی عمو

م جلوی وتشرری شرردن قیافه امو بازم اذییتاو شررروع شررد. برا ما نمیتونیم تو صررلح باشرریم. با لب ند سررعی کرد

 .به خاطر زوال عقلیه. تو مغز اکثر پیرپسرا اتفاق میفته--بویرم و گفتم

بشررماشررو ریز کرد. این بشررمای درشررت مشررکی تو کل دوران بچویم انویزه ای بود واسرره کشرریدن نقشرره های 

 .یه کاری نکن دوباره سوسک بندازم تو یقه ات--شیطانی. صورتشو جلو آورد و گفت

 .ترر از سوسک مال دوران خامی بود. روشای جدید ابداء کن. اینا قدیمی شده--مو کشیدم عقب و گفتمسر 

 14قسمت 

 .توام با بزرگتر از خودت کل کل نکن. برو با همون عروسکات سرگرم باو --پاشو رو اولین پله گذاشت و گفت

 .بعد اجازه ترف زدن بهم نداد و با سرعت هر به تمام تر رفت باال

 بی شده؟--داشتم برمیوشتم سرجام که با بهره های متعنبشون رو به رو شدم. سرمو تکون دادم و گفتم

ما تو تالت عادی فقط سررره جمله ازو میشرررنویمبسرررالم،صررربح ب یر، شرررب ب یرب وقتیم ازو بیزی --سرررامان

 ".می.رسیدیم یا میوفتیمبآره،نه،باشه

 .روز ترف زد 365امروز اندازه کل --سحر

 .جدی؟ ولی اصال زبونش کوتاه نشده--گفتمخندیدمو 

 .یه بند روز همیننوری بیایی ایننا راو میندازی--عمو

 .بشم. فقط میترسم بزنیم همو بکشیم--

عمو دوباره به مسرریر رفتنش نواه کرد و نف  عمیقی کشررید. نواه پسررره ی بی فکر بیکار کرده عمو به خاطر دو 

 .ارهکلمه بیشتر داره از خوشحالی بال در می
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 تاال صدرا رو بیکار کنم؟--برگشتم سمتشون و گفتم

دارم فکر میکنم بطوری وارد عمل بشرررریم که کسرررری متوجه نشرررره. به یکی دوتا از دوسررررتامم میسرررر.رم با --عمو

 .سامان همکاری کنن

 ولی اگه تاجب بفهمه بی؟--

دن. فقط امیدوارم همکاری کنن. دوستای خودم و پدرت،اونایی که قابل اعتمادن میتونن یه کارایی اننام ب--عمو

 .بون خارج از پاسواه و تیطه اختیارات اونار

 .ان شاء هللا--آروم زمزمه کردم

 .باید برگردم. نمی وام تاجی گیر بده--بلند شدم و گفتم

آره. بهتره تو این مدت که دنبال قاتلیم زیاد تسررراسرررش نکنی. پیش کسررری که --عمو همزمان بلند شرررد و گفت

 .رتو پیویری میکنه ام برو که فکر کنه دارن سر میدوونتتپرونده خواه

 .آدرر دقیق محل قتلم برام بفرست--سرمو به معنی تایید تکون دادم که سامان گفت

خودتو تو دردسرررر نندازی. بدون هماهنوی هیچ کاری نکن. --شرررماره همه اشرررونو گرفتم که عمو بغلم کرد و گفت

 .میترسم اتفاقی برات بیفته

 .نه،تواسم هست. نوران نباشین--م و گفتملب ند زد

 15قسمت 

از ماشینم پیاده شدم. کار تعمیر و اینا تموم شده بود. خواستم از در برم تو که دیدم صدرا دست به سینه دم در 

 کنا بودی؟--وایستاده. خواستم از کنارو رد بشم که مچمو گرفت و گفت

پسررررررر تاجی،تاجی بهت --د رومیاوردم جلو صررررررورتش گفتملبمو گاز گرفتم و در تالیکه دسررررررتمی که گرفته بو

 نوفته دست زدن به نامحرم جیزه؟

 .نامحرم کیه؟ من برادرتم--عصبی گفت

تو برادر یاسررررمن بودی. برای من پسررررر شرررروهر مادرمی. تمهیدات --با خونسررررردی دسررررتمو پ  کشرررریدم و گفتم

 .ده بود. من نیاز به نوهبان ندارمامنیتیتم رو من پیاده نکن. خیلی قدر قدرت بودی یاسمن االن زن
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خیره تو بشررررام بود که از کنارو رد شرررردم و رفتم تو. با سرررررعت وارد اتاقم شرررردم تا تاجی پا پیم نشرررره. از هیچ 

کدومشون خوشم نمیومد. اگه بحث مامان و یاسمن نبودن خیلی وقت پیش برای همیشه پیش عمه میموندم. 

هر کابوسرررری تموم میشررررد یه کابور جدید شررررروع میشررررد. معلوم خودمو رو ت ت انداختم و بشررررمامو بسررررتم. 

 ....نیست بقدر باید بوذره تا همه او با هم تموم شه. هیچ معنزه ایم که در دسترر نیست. ای بابا

                                       «»«»«»  

توجه هسررررررتم. این مدتم که نبودم نه نه م--مبایلیمو گذاشررررررتم رو کتفم و در تالیکه مانتومو تنم میکردم گفتم

 .بچه هارو به یکی از دوستام که هم دانشکده ایم بود س.رده بودم

  پ  من خانم بهرامی رو به عنوان مربی معرفی کنم؟--خانم کاتب از پشت خط گفت

وجه بله. تا من نیسررتم مربی بچه ها باشررن. از برد تو مسررابقاتم که مت--هول هولکی یه جوراب پام کردم و گفتم

 کار خوبشون شدید؟

 .بله بله--خانم کاتب

 .ممنون خانم کاتب که پیویر هستید. من باید برم--نذاشتم دیوه ترف بزنه د گفتم

سر سری خداتافظی کردم و از خونه زدم بیرون. هنوز دم در بود خداروشکر. ماشینم تو کوبه بود و خب خیالم 

 .راتت که زود میرسم بهش

 16قسمت 

 داری میری؟--بیرون برم که مامان گفتخواستم از در 

  .آره مامان . شبم اتتماال دیر بیام--رفتم نزدیکش و گفتم

اگه دیروقت بود هموننا بمون. نصرررفه شرررب با ماشرررین راه نیفتی تو خیابون . اگرم ن واسرررتی زن  بزن --مامان

 .که دیوه رودروایسی نداری صدرا بیارتت. تنها نیایی نوار. من نمیدونم این کارا که میکنی بیه؟ با هاله

بشمی گفتم و کتونیامو پوشیدم. منتظر شد از در رفتم بیرون و درو بست. از وقتی تالش خوب شده بود اصال 

نمیذاشررت از خونه تکون ب ورم. میترسررید از اینکه یه بالییم سررر من بیارن. امشرربم از هاله که دوسررتم بود مایه 

دیدم صرررردرا تو پیامش گفتبامشررررب میام برای اتمام ترفمب آماده کرده  گذاشررررته بودم. همه بیزو بعد از اینکه

بودم ولی هربی به سررررررامان و عمو و سررررررحر زن  زدم هیچ کدوم جواب ندادن دیوه خودم منبور شرررررردم بیفتم 

دنبالش. بعد از رفتنش خودمو انداختم تو ماشررررررینم و دنبالش راه افتادم. فاصررررررله ام اونقدر زیاد بود که متوجه 
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شب به قراری آخه؟ تدود یه ساعتتو راه بودیم. کم کم داشتیم از شهر خارج میشدیم. براغای  8ساعت نشه. 

ماشینو خاموو کردم که متوجه نور نشه. بند متر جلوتر وارد یه فرعی شد و نوهداشت. سر فرعی نوهداشتم 

یاط جلوتر رفتم. لباسام مشکی و پیاده شدم که دیدم کمی جلوتر وارد یه بیزی مثل کارخونه متروکه شد. با اتت

بود و تو شب دیده نمیشدم. هیچ نوریم اون اطراف نبود. به در کارخونه که رسیدم یه صداهایی مثل صدای جا 

به جایی میومد. از الی در نیمه باز رد شرررررردم و خودمو انداختم تو کارخونه. میدونم تماقت محظ بود ولی خب. 

تاریک بود در عوک بند متد جلوتر یه در دیوه بود که توو روشررررررن بود. واقعا باره ای نبود. اینطرف تاریک 

 .خواستم برم جلوتر که صدای دادی که صدرا زد باعث شد خودمو پرت کنم پشت ستون کنار دیوار

 17قسمت 

سعید واقعا بطوری روت میشه تو بشام نواه کنی؟ میدونی اگه پای خودم گیر این لننی که توشم نبود --صدرا

 ال صد بار لوت داده بودم؟تا تا

من بهت بی --صررردای آرومی به سررر تی به گوشرررم رسرررید. انوار یارو که الهی کفنش کنم سرررن و سرررال دار بود

گفتم؟ اگه کار من بود نیاز به پنهون کاری نداشت. من اون دختره ارو فرستاده بودم سراغتون، من گفتم بزنن به 

 .ماشینتو داغونش کنن،اما من خواهرتو نکشتم

 پ  کار کی بوده؟--صدای صدرا آروم تر از قبل اومد

نمیدونم درسررته یا نه اما این جور قتالی ریسررکی از دسررت افراد --این دفعه صرردای خیلی بمی به گوشررم رسررید

 .اردشیرخان فقط بر میاد

 .اردشیر کیه دیوه؟ من تتی اسمشم نشنیدم که یارو ب واد بهم زهر بریزه--صدرا

 ...تو نه. اما--شد صدای آروم پیره بلند

 .همه جا پاکه--به خاطر صدای بلند در کارخونه نفهمیدم بی میوه. اه. صدای کسی از بغل گوشم اومد

 .پ  بیا ایننا اینارو بردار دیوه بریم--یکی از تو اتاق گفت

 این اردشیر کیه سعید؟--صدرا

نبالشررین خانوادتونو آتیش میزنه تا اثری به نظر من باهاو در نیفت. اون ازتون کینه داره. اگه بفهمه د--سررعید

  .ازتون نمونه

 برا؟--صدرا
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 ...اگع اردشیر بفهمه بیزی گفتم برام دردسر میشه--سعید

صررردایی از صررردرا نیومد. این یارو کیه؟ از کی کینه داره که زد خواهرمو کشرررت؟ وقتی مرده رفت داشرررتم سرررکته 

د از رفتنش خواسررتم از پشررت سررتون بیرون بیام که میکردم. وقتی رسررید دیوه صرردای ترف زدن قطع شررد. بع

بیز خیلی تیز فرو رفت تو پام. صدامو خفه کردم تو گلوم و نواه کردم. تو دیوار یه میلی گرد خیلی نازک فرو رفته 

بود وقتی داشرررتم برمیوشرررتم عقب رفته بود تو پشرررت پام. صررردای جا به جایی دوباره شرررروع شرررد. اگه میومدن 

 .میفتادم. از اینور دید نداشت اما از اونور خیلی نورانیو واضح به نظر میرسیدمبیرون قطعا گیر 

 18قسمت 

قبل از اینکه بیان بیرون دسررتمو رو دهنم گذاشررتم که صرردام در نیاد و پامو با ضرررب از از میله بیرون کشرریدم و 

له ام در اومد. با مانتوم میله برای اینکه خون نریزه رو زمین شرررالمو در آوردم و محکم بسرررتم به پام که صررردای نا

ارو از خونم پاک کردم و لن  لنوون و بی صرررردا رفتم بیرون. رگای پام یه جوری از درد کشرررریده میشرررردن که دلم 

می واسررت یه بندتا جیغ از ته دلم پشررت هم بکشررم. هنوز بیرون نیومده بودن و این به نفع من بود. به سررمت 

پارک شده بود رفتم. قبل از اینکه سوار شم ماشین صدرا با سرعت از  ماشینم که خیلی دورتر از ماشین صدرا

 .بغلم رد شد اما تو اون تاریکی من که دیده نمیشدم. ماشینمم بین ماشینای اوراقی بود

سوار شدم و با سرعت سمت شهر ترکت کردم. وقتی نور رو دیدم مبایلمو برداشتم و شماره عمو رو گرفتم. این 

 جانم نوار؟--د خداروشکر. بعد بند تا بوق برداشت و گفتدفعه در دسترر بو

 سالم عمو. خوبین؟--سعی کردم تو صدام درد نباشه

 خوبم دخترم. تو خوبی؟ اتفاقی افتاده؟--عمو

 .نه عمو. بند بار زن  زدم دیدم نیستید یکم نوران شدم--

 .پیویر کارات باشهاومدیم مشهد. منو بند تا از همکارای بازنشسته. به سامان س.ردم --عمو

 خوبه. سامان و خانومش کنان؟--

 اونا این ساعت تو پاسوان... برا صدات اینطوریه نوار؟--عمو

 .هیچی عمو یکم سردرد دارم--

 بیز جدیدی فهمیدی؟--عمو

 ...یه بیزایی--
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 .من پروازم فردا شبه. پ  فردا بیا خونه پشت تلفن نمیشه--عمو

 .ردابه سالمتی برگردین. میام پ  ف--

 .به خاطر سرت یه بیمارستان برو--عمو

 .بشم عمو. میرم--

 می وایی شماره شایانو بهت بدم؟--عمو

 شایان برا؟--پای آشو الشمو جا به جا کردم که نفسم رفت و بعد بند لحظه گفتم

 .پزشکه--عمو

 عه؟--با تعنب گفتم

موننام به خاطر ترف مادرو ادامه آره. ولی خب بعد اینکه ت صررررصررررشررررو گرفت دیوه کال کار نکرد. تا ه--عمو

 .داد

 19قسمت 

  .نه عمو،فکر نکنم نیازی باشه--بشمامو که داشت تار میشد مالیدمم و پیچیدم سمت بیمارستان و گفتم

  .تاال محظ اتتیاط برات میفرستم. اگه دیدی دردت داره بیشتر میشه تتما برو بیمارستان--عمو

 بشم عمو. کاری نداری؟--

 .رم. مواظب خودت باونه دخت--عمو

 .شمام همینطور. فعال خداتافظ--

بعد از خداتافظی جلو بیمارستان وایستادم که تازه متوجه یه بیزی شدم. گیریم یه بیزی سر هم کنم که برا 

زخمی شدم،اگه ب وان الکی نوهم دارن همراه می وان. تهش مشکوک میشن. داشتم فکر میکردم بیکار کنم 

گوشرریم اومد. فکر کنم راهی به جز سررروکله زدن با شررایان نمیمونه. خم شرردم و دسررتی به  که صرردای اومدن پیام

پشت پام زدم کل شالم خونی شده بود و داشت از زیرو میری ت ک  ماشین. بشمام از قبل بیشتر تار شده 

اتوبان و رفتم بود. کامال معلوم بود خون زیادی از دسررت داده بودم. دوباره صرراف نشررسررتم و ماشررینو انداختم تو 

سرررمت خونه عمو. یکی دو باری کنترل ماشرررین از دسرررتم در رفت اما خودمو نوهداشرررتم تا با مکافات رسررریدم به 

خونه عمو. جلوی خونه پارک کردم و خواسررتم پیاده بشررم که دیدم پام سررره. انوار هیچ تسرری نداشررتم. خواسررتم 
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از صررررررندلیه کنار بن  زدم و از تو پیام عمو شررررررماره ارو پامو از در بذارم بیرون که واقعا جیغم در اومد. مبایلو 

گرفتم. یه بند بار بوق زد و قطع شررررد. رینکت کرد؟ اینکه نمیدونه منم به کنار،تاال شرررراید یه بنده خدایی داره 

میمیره نباید جواب بده؟ دوباره شماره ارو گرفتم،باز رینکت کرد. یه سه بهار بار دیوه در تالیکه سرم سنوین 

--بود و واقعا داشرررتم بی هوو میشررردم زن  زدم که بار آخر صررردای فوق العاده بلندو پیچید تو گوشرررمشرررده 

 بیه؟

 .شایان بیا دم در. تالم بده نمیتونم بیام. بیا دم در--با صدای آرومی لب زدم

 .شب وقت خوبی برای این مس ره بازیا نیست 12ساعت --شایان بودو صدای عصبیش

 20قسمت 

 .یان نوارم. بیکارم نیستم وقتمو بزارم برای مس ره بازی با تو. بیا دم در دارم تل  میشمشا--عصبی گفتم

صرررداو قطع شرررد. بعد کال ارتباط قطع شرررد. اصرررال توقع اینهمه بی خیالیو ازو نداشرررتم. با تال بدم خواسرررتم 

سررررم سرررنوین بود ماشرررینو روشرررن کنم که در خونه باز شرررد و شرررایان ازو اومد بیرون. اصرررال برام واضرررح نبود. 

بشررمامم سرریاهی میرفت. اومد سررمت دری که من بودمو خواسررت درو باز کنه که دید قفله. قفل درارو باز کردم 

 بته؟برا انقدر بد رن  شدی؟--که با دیدنم گفت

  ابروهامو باال انداختم. بد رن ؟ عمو مطمینه این دکتره؟

 ار؟برا اینطوری؟بی شده نو--دستامو گرفت و با دیدن خون روی دستام گفت

 .شایان،پام. خیلی درد دارم--بی تال گفتم

 نمیشنوم. کنات زخمیه؟--خم شد و گوششو آورد نزدیک گوشم و گفت

گیج بودم. ولی برا بچویامون در گوشرررری باهاو ترف نمیزدم که قافلویرو کنم گوشررررشررررو گاز بویرم؟ نچ. کاو 

 .ار؟ میترسم بلندت کنم بهت آسیبی برسهکناته نو--اون موقع ها بودا. دوباره تکونم داد و گفت

 پام. پامه--اوه. به جنتل من شده این. در تالی بشام بسته میشد لبمو تر کردم و گفتم

 .و بعد افتادم تو یه ت  رهایی و سقوط

 {شایان}

وقتی صررردای عصررربیشرررو شرررنیدم خودمو رسررروندم دم در. با دیدنش تو اون وضرررعیت،بدون شرررال و اون قدر رن  

لحظه ترسرریدم بالیی سرررو اومده باشرره. درو باز کردم و به صررورتش که از دونه های ریز و درشررت عرق  پریده یه
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پوشررریده شرررده بود نواه کردم. ترف نمیزد ببینم بشررره. فقط گیج من  نوام میکرد. سررررمو بردم جلو ببینم بی 

و با اتتیاط انداختم زیر میوه که وقتی گفت پامه هموننوری سرو افتاد رو شونه ام. سرشو صاف کردم و دستم

پاو که تکون خیلی بدی خورد. دسرررررتمو باالتر آوردم و وقتی فهمیدم اوننا درد نداره دسرررررتمو محکم کردم و یه 

 دستمو پشتش گذاشتم تا بغلش کنم. 

 21قسمت 

فتاده بودیم. به هیکلش نمیومد انقدر از ماشرررین بیرون کشررریدمش که در کمال تعنب نزدیک به خاطر وزنش ا

سنوین باشه واقعا. سفت گرفتمش و رفتم تو خونه. انوار راه خونه طوالنی تر از همیشه بود. اینم که هی دمای 

بدنش پایین تر میومد. درو باز کردم و با پا بسرررتمش. خداروشرررکر هیچ اتاقیم پایین نبود. از پله ها باال رفتمو در 

از کردم. گذاشررررتمش رو ت ت. االن به بیشررررترین بیزی که نیاز داشررررت خون بود. شررررماره پدرامو یکی از اتاقارو ب

شایان خان. آقا این وقت شب؟پشت --گرفتم و منتظر شدم جواب بده. صدای شادو تو گوشی پیچید به به. 

 خط ما؟معنزه؟

  .سریع بیاتالش خوب نیست.  .+A .سالم. به خون اتتیاج دارم--مثل همیشه بدون مقدمه گفتم

 کی تالش بده؟ آقا یحیی؟--صدای نورانش اومد

 .نه پدرام. خون،فقط خون بیار. سرم فشار و تقویتیو این بیزام وردار بیار--کالفه گفتم

 .نذاشتم دیوه ترف بزنه

رفتم سراغ پایی که زخمی بود. شالش کامال خونی شده بود. سریع رفتم تو اتاقم و وسایلمو آوردم. با قیچی اول 

شررالشررو بعد پاربه شررلوار جینشررو تا زانو پاره کردم. زخم پشررت پاو بود و نوار به پشررت خوابیده بود رفتم باالی 

سرررو و خواسررتم برو گردونم که آخش در اومد. بشررماو بسررته و بی هوو شررده بود اما نه کامل. با اتتیاط 

ق بود. دمای بدنشم پایین تر زخمش عمی  برو گردوندم و رفتم سمت پاو که با زخمی که دیدم متعنب شدم

اومده بود. میترسیدم عفونت کنه. معلوم نبود بیکار کرده که بیمارستان نرفته. پاربه شلوارشو کامل پاره کردم. 

  .شلواره یه پابه او تا مچ بود یکی تا زانو

امه دادم که داشررتم دور زخمو تمیز میکردم که صرردای ضررعیفش بلند شررد. معلوم بود به هوو اومده. به کارم اد

دوباره ترف زد. این بار صداو تو صدای زن  آیفون گم شد. اتتماال پدرام بود. از هموننا درو براو باز کردم و 

 .بیا اتاق بغلیه اتاقم--گفتم

 22قسمت 
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 {نوار}

با ت  کشررریده شررردن بیزی اطراف زخمم بشرررمامو باز کردم و با دیدن شرررایان که داشرررت زخممو پاک میکرد 

 میکنی؟ بیکار--گفتم

 شایان برا انقدر رو اعصابی؟--میدونم شنید اما اصال توجه نکرد که دوباره گفتم

صدام تو صدای زن  گم شد. شایان از کنارم پاشد و رفت بیرون بعد دوباره با سرعت برگشت تو اتاق. خم شد 

یه بزنم. اما ببین سرررررعی کن همینطوری بیدار بمونی خب؟ من یکم بی تسرررررت میکنم تا زخمو ب --روم و گفت

 .درد داره. جیغم نکش. عصبانی میشم

ابروهام باال پرید. جیغم نکش عصبانی میشم؟انقدر راتت؟ سوزنو وارد پوست و گوشتم کنی اینطرف و اونطرفو 

به هم بدوزی بعد صرررردام در نیاد؟به عدالت خفنی. در باز شررررد و یه نفر اومد تو. یه پسررررر همسررررنای شررررایان با 

 این کیه؟بی شده؟--م رو ت ت برگشت سمت شایان و گفتپوست سبزه. با دیدن

 .نمیدونم بی شده. خون و سرمو بهش وصل کن تا نمرده--شایان

از --انوار از بهت در اومد که سریع اومد کنارم. با دیدن بشمای بازم همونطور که سرمو وصل میکرد آروم گفت

 زیر زبون این که نمیتونم ترف بکشم. خودت بوو. کی هستی؟

داروشرررررکر گیر به کسررررراییم افتادم. یکی از یکی دیوونه تر. واقعا با این تالم ازم توضررررریح می واد؟ بشرررررمامو خ

 .عه. ن وابیا. دیدی شایان گفت ب وابی میمیری--بستم که بی یال بشه ولی صداو ساکت نشد

  .ساله ترف میزد که بترسونتش 4انوار با بچه 

 من پدرامم. دوست شایان. تو کی هستی؟بیا ترف بزنیم که ن وابی. --دوباره گفت

بشمامو باز کردم و اومدم دهنمو باز کنم یه بیزی بهش بوم که با ت  سوزو شدیدی آک تغریبا بلندی گفتم 

و خیلی ناخودآگاه خواسررتم پامو تکون بدم که دسررت گرمی محکم پامو نوهداشررت. تاال خوبه پاهامو یه دو روزه 

موند واسم. دوباره سوزو ولی اینبار دستمو آوردم نزدیک دهنم و محکم نوهش اپالسیون کردم. وگرنه آبرو نمی

 .داشتم که صدام در نیاد

 23قسمت 

آروم باو خب. تموم میشرررره. --ت  میکردم پدرام بشرررراو غموین شررررد. دسررررتشررررو کشررررید رو موهام و گفت

 بشمامو باز و بسته کردم که تداقل دستشو برداره اما دستش هنوزم رو موهام بود
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ایانم انوار داشرررت سررروراک جوراب میدوخت. یه جوری این سررروزنو فرو میکرد و از اونور در میاورد که قشرررن  شررر

ت  میکردم االن دقیقا کناست و بیکار میکنه. پ  این بی تسیه کنارو بی ت  کرده؟ اشک از بشام راه 

یدونم بقدر درد کشیدم که صدای افتاده بود. میترسیدم صدام در بیاد این دیووانه سوزنو فرو کنه تو زخمم. نم

 .شایان تالش بده. عفونت نکنه--پدرام در اومد

 .نه ان شاء هللا بیزیش نمیشه--صداو اومد

بهت مسکن میزنم --صدای پاو اومد سمتم. یه سرن  پر دستش بود. دست ب.مو از آستین در آورد و گفت

 .که دردت کم بشه

م. بند تا دستمال کاغذی برداشت و صورتمو پاک کرد و بعد به دستمو گرفتم جلوو که سرنوو خالی کرد تو رگ

 .بریم بیرون یکم ب وابه--پدرام گفت

 .با رفتنشون خود به خود بشمام بسته شد و دوباره خوابم برد

 {پدرام}

 این همونه؟--با شایان از اتاق اومدم بیرون و گفتم

 و زخمیه؟برا اینطوری شده؟ برا پا--سری تکون داد که دوباره پرسیدم

 24قسمت 

نمیدونم بی شده. تو ماشینش جلوی  --رفت سمت سروی  و دستاشو شست. صورتشم آب زد و بعد گفت

 .در خونه بود خودشم بی تال افتاده بود رو صندلی

 خودو رانندگی کرده بود؟--ابروهامو انداختم باال و گفتم

 .ه اینطوری میویبچه که نیست به قیافه اشم نمی وره دبیرستانی باشه ک--شایان

 .به خاطر تالش گفتم--اخم کردم وگفتم

 .نمیدونم بطوری رانندگی کرده بود--نشست رو مبل و در تالیکه بشماشو میمالید گفت

 .بیدار شد ازو می.رسم بی شده--

 .فعال زیاد دور و برو نباو. نمی وام تا بابا نوفته بیزی بفهمه--سرشو صاف کرد و گفت

 .همه سال فکر کنم تقشه بدونهبعد این --عصبی گفتم
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 .سال پیش بهش میوفت 15تقشه. اما نباید فعال بویم. اگه باباو می واست همون --شایان

 .راست میوفت. فعال وقت مناسبی نیست. تداقل نه االن که انقدر درد داره

 {نوار}

-ونه امو گرفت و گفتبا تکونای دستی بیدار شدم. سحر کنارم نشسته بود. با دیدنش خواستم بلند شم که ش

  .یهو پا نشو سرت گیج میره-

 .سرمو برگردوندم. صبح شده بود

 ساعت بنده؟--دوباره برگشتم سمتش و با صدای گرفته ای گفتم

 .ساعت دهه. نمی واستم بیدارت کنم اما باید یه بیزی می وردی--سحر

یه مدت وزنت --وخت که سررحر گفتآروم بلند شرردم که دسررتمو گرفت و کمکم کرد وایسررتم. با ایسررتادنم پام سرر

 .رو این یکی باشه بهتره

 مرسی. تواسم هست. روشویی کناست؟--نواهش کردم و گفتم

به دری اشرررراره کرد که لن  لنوون رفتم توو و درو بسررررتم. رفتم رو به روی آینه و وزنمو انداختم رو روشررررویی. به 

وزن کبود شده بود. شلوارمم که گفتن نداشت. قول شایان واقعا بدرن  شده بودم. رو دستامم جای سرمو و س

  .یه پابه او شلوارک بود یکیش شلوار

 بریم؟--از دستشویی بیرون اوموم که دیدم سحر هنوز رو ت ت نشسته. با دیدنم پا شد و گفت

 اینو بیکار کنم؟--نواهی به شلوارم انداختم و گفتم

 25قسمت 

بب شررید تواسررم نبود. اینا نویه ن.وشرریدمشررون. اینارو --و گفت خندید و به لباسررایی که رو ت ت بود اشرراره کرد

ب.وو. به شررررررایان گفتم تمومم بره که گفت نه. فعال تا سرررررره روز به زخمش نباید آب ب وره. من میرم بیرون تو 

 .ب.وو بیا. دم درم

ا وایستاده بود و ازو تشکر کردم و رفت بیرون. سریع لباسامو پوشیدم و آروم آروم رفتم بیرون. سحر کنار پله ه

داشرررت با یکی ترف میزد. می واسرررتم برم پیشرررش اما با شرررنیدن اسرررمم با اینکه نمی واسرررتم گوو وایسرررتم 

 .وایستادم هموننا
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 .فعال که اینناست--سحر

 .اما نباید باشه. اگه ترفی به نوار بزنه بی؟ میدونی بابا بقدر عصبانی میشه--صدای سامان اومد که گفت

 ...اهاو ترف زده. نوراشایان ب--سحر گفت

  .اتتماال دارن راجع به شایان میون. پ  عمو باهاو ترف زده

سامان با دیدنم  درو محکم بستم تا متوجه بشن با صدای بسته شدن در صداو قطع شد. رفتم سمتش که 

  .به به. نوار خانوم. خدا بد نده--گفت

 .ی بیرون بال مال سر خودت میاریتق با مادرته که تو خونه تبست کنه. میای--خندیدم که گفت

نوهم داشررت و نواه کرد.   با شررنیدن اسررم مامانم محکم زدم تو صررورتم که نزدیک بود از پله ها بیفتم که سررحر

 .ای وای. مبایلم. مامان االن کلی نوران شده--نوران گفتم

 .میرم میارمش--سامان پله هارو دویید و گفت

من نمیتونسرررررتم مثل اون پله هارو دوتا یکی کنم دیرتر رسررررریدم. رفتم  سرررررحر سرررررریع تر رفت ولی از اوننایی که

سررمت جایی که میز بود که سررمانه خانومو دیدم. داشررت لیوانا رو میذاشررت رو میز. اونورشررم شررایان و اون پسررر 

دیشرربیه نشررسررته بودن. کنار سررحر نشررسررتم و سررالم آرومی دادم. شررایان خیلی آروم جواب داد اما اون پسررره با 

 .سالم. تالتون خوبه؟ پاتون بهتر شده--د گفتلب ن

یه جور خاصری مهربون بود. بشرمای خیلی قشرنوی داشرت که دیشرب واضرح نبود برام. اما االن که میدیدم نه. 

 .خیلیم قشن  بود

 26قسمت 

پوست تقریبا سفید و بشمای آبی با موهای مشکی. بیشتر از رن  بشماو مهربونیش جاذبه داشت. بالم 

وقتی می ندید خیلی قشرررن  تر میشرررد. ل.ش که گود میرفت انوار کل قشرررنویای دنیا تو صرررورتش داشرررت که 

جمع میشررد اخه پسررر انقدر قشررن ؟ نمیدونم برا یه ت  باتالی بهش داشررتم؟ شرراید به خاطر قیافه دوسررت 

  .داشتنیش بود. نمیدونم

 .بهتره. مرسی بابت کمکتون--بهش لب ند زدم و گفتم

 .همینطور شما--ایین بود نواهی انداختم و با صدای بلند تری گفتمبه شایان که سرو پ

 .وظیفه ام بود--سرشو بلند کرد و بعد از نواهی که بهم انداخت تکونش داد و زیر لب گفت
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همین لحظه سررررامانم اومد و مبایلمو طرفم گرفت. ازو تشررررکر کردم و به صررررندلیه کنار سررررحر اشرررراره کردم و در 

  .بشین سامان--یکرد گفتمتالیکه داشتم روشنش م

 .من خوردم. شما راتت باشین--سامان خندیدو گفت

مبایلم روشرررن شرررد که سررریل می  کال اومد. بیشرررترو از مامان بود و یه بنتایی مال صررردرا و تاجی. سرررریع 

 نوار کنایی؟از دیروز هزار بار گرفتمت. برا خاموو کردی؟--شماره اولو گرفتم که بوق اولو نزده جوا داد

 .سالم مامان. بب شید. تواسم نبود خاموو شده--

صبحونه اتو خوردی با سحر بیا ببینم بی --جواب سالممو داد و بعد از کلی سفارو قطع کرد که سامان گفت

 .شده بود دیشب

 .پدرام،خوردی بیا برسونمت بیمارستان--باشه ای گفتم که رفت. شایان بلند شد و گفت

 .نه شایان. خودم میرم--پدرام

 .اون اطراف کار دارم. منتظرم--ایانش

اینا --بدون اینکه از کسی خداتافظی کنه رفت. پدرامم بلند شد و ازمون خداتافظی کرد و رفت بیرون که گفتم

 که بیزی نمیدونن؟

 .نه. فقط منو سامان و بابا میدونیم--سحر

 .خداروشکر--نف  عمیقی کشیدم و گفتم

اشررتیم میرفتیم خونه که شررایان زن  زد گفت ایننایی. مام اومدیم دیشررب د--لیوانشررو گذاشررت رو میز و گفت

 .ایننا دیدیم خوابی. هنوز به بابا بیزی نوفتم،نوران میشه

 27قسمت 

 .دستت درد نکنه عزیزم--

 .صبحانه اتو خوردی اونناست. ب ور بیا. من یکم کار دارم میام--بهم لب ندی زد و گفت

و میزو جمع کردم تا سررمانه بیاد ببره. قرصررامم برداشررتم و با یه لیوان آب  سررریع هر بی رو میز بودو جارو کردم

بشررین --رفتم سررمت اتاقی که سررامان گفته بود. در زدم که گفت بیا تو. درو باز کردم و رفتم تو که با لب ند گفت

 .ببینم باز به آتیشی سوزوندی
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 سحر نیاد؟--نشستم و گفتم

  .سحر رفته پیش خواهرو--سامان

 .به صدرا تلفن شد. خب یه جوری ترف میزد. هر بی بهتون زن  زدم جواب ندادید--گفتم و گفتم آهانی

 .نوو سرخود رفتی دنبالش--سامان پرید تو ترفم

 .اتفاقا رفتم دنبالش--

 نوااااااار--سامان

 .دیوه تکرار نمیشه--

 مثل تکرار نمیشه های قبلته؟--سامان

 .کنمخب...اگه الزم باشه منبورم تکرار --

 نوار--سامان

 تکرار نکنم؟--

 نوار--سامان

 باشه. تاال ببینم بی میشه. ادامه بدم؟--

 .بوو--ترصی بهم زل زد و گفت

اردشرررررریر کیرره کرره تتی اونم ازو --اتفرراقرراتی کرره افترراد و بیزایی کرره شررررررنیرردمو بهش گفتم. بعررد متفکر گفتم

 میترسید؟

 .منمیدونم. باید از بابا ب.رس--خیره نواهم کرد و گفت

  .ساماااان--

 .نمیدونم جدا--سامان

 .هنوزم وقتی خالی میبندی گوشه بشمت جمع میشه--

 .یه بیزایی میدونم اما نمیدونم بقدر درسته--سامان

 .بوو. با هم برسیش میکنیم--
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 ...خب. اردشیر. من فقط میدونم که--سامان

 سامان. بوو. اون کیه؟--

ث شررد بابات تو اون ماموریت فوت کنه و بعدو فرار کرد اسررمش من از بابا فقط شررنیدم کسرری که باع--سررامان

 .اردشیر بوده

 قاتل بابام زده خواهرمو کشته؟--بشمامو تن  کردم و گعتم

 .این یه فرضیه است. گفتی که اون یارو گفت شاید. ولی اگه اون باشه. بی یال شو نوار--سامان

 15سال.  15سال سامان، 15سال اومده که بی بشه؟  15بی؟ شاید. آره شاید اما اگه درست باشه بی؟ بعد --

 .سال گذشته اما پیداو نکردن

 28قسمت 

پرونده بابام بسرررته شرررد در تالیکه قاتلش پیدا نشرررد. قاتلش تو روز روشرررن از دسرررت پلی  فرار کرد و بابامو با 

رو دست بذارم فردا  خونه امون فرستاد رو هوا بعد راست راست راه رفت االنم خواهرمو کشت. یعنی بی؟ دست

 بیاد مامانمم ببره و خالص؟ سامان بی یال شم؟

 ...اگه ادامه بدی ممکنه--سامان

  بی؟ میکشتم؟ بشینم از این بترسم که میمیرم بعد همه افراد زندگیمو بکشنو خالص؟--

تونسررت بعد تو نوار عزیزم این نه بازیه نه فیلم و داسررتان که پایانش خوو باشرره. این زندگیه. پلی  ن--سررامان

 می وایی گیرو بیاری؟

تتی اگه نتوننم از این ناراتت نمیشرررم نشرررسرررتم مثل ترسررروها تا همه خانواده امو --از جام بلند شررردم و گفتم

 .بکشه

 .بابا بفهمه نمیذاره دنبالش باشی--سامان

 .اگه قرار نیست کمکم کنید خواهشا مانعمم نباشید--سمت در رفتم و گفتم

یرون و با سررررعتی که داشرررتم رفتم طبقه باال. مانتو و شرررالمو از اتاقی که توو بودم برداشرررتم و از در اتاق رفتم ب

 .کنا میری نوار. هنوز تالت خوب نشده--دوباره برگشتم پایین که سامان پایین پله ها گفت

 .مامان نورانمه. منم ترفامو زدم. خداتافظ--رفتم سمت در و گفتم



                 
 

 

 رانا|  مهره شاهرمان 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         تر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیش 

 

34 

 

تم بیرون و تا دم در رفتم. برا تیاطشررررون انقدر طوالنیه؟ درو که باز کردم شررررایانو بدون اینکه بذارم ترف بزنه رف

 .خداتافظ--پشت در دیدم. ابروهاشو باال انداخت و نواهم کرد که گفتم

میدونی که. فعال آب نباید به زخمت ب وره. ب یه اتم --خواسررررتم از کنارو رد بشررررم که جلوم وایسررررتاد و گفت

 .بیمارستان بازو کنی جذب میشه. نمی واد بری

 .اینم بویر--مرسی آرومی گفتم که کنار رفت و گفت

 .شماره پدرامه. گفت بهت بدم--به کاغذ تو دستش نواه کردم و ابرومو باال انداختم که گفت

 .مرسی. بهش بوو نیازی نیست--اخم کردم و گفتم

 .وایی بهش زن  بزنی شماره اتو میدم بهشباهات ترف داره. از بابا اجازه گرفته. تو ن --سرد نواهم کرد و گفت

 29قسمت 

امیدوارم یه همچین کاری نکنی بون --من خیلی اعصررررررراب دارم. اینم داره رو م م اسررررررکی میره. با اخم گفتم

 .خودت پیش دوستت شرمنده میشی

 .هر جور راتتی. اما فکر کنم شانسشو امتحان کنه بد نیستا--سرشو کج کرد و گفت

من با دوسررتت کاری ندارم. بهتره خودشررو سررن  رو ی  --. با اخم از کنارو رد شرردم و گفتمداشررت اذیتم میکرد

 .نکنه

 .اما اون کار مهمی باهات داره--با سرگرمی نواهم کرد و گفت

 .هرجور راتتی. اگه می وایی پیشش ضایع بشی من مشکلی ندارم--سوار ماشینم شدم و گفتم

ماشینو تو پارکین  پار کردم و خواستم برم سمت آسانسور که یکی  درو محکم بستم و راه افتادم سمت خونه.

محکم از پشرررت منو گرفت. خودمو تکون دادم و خواسرررتم جیغ بکشرررم که دسرررتش نشرررسرررت رو دهنم و بینیم. 

ت  کردن تتی یه ذره ی اون بو برای من که پرستاری رو با اینکه دو سالی بود ول کرده بودم مش ص بود بیه. 

دم و تقال کردم که از گره دسررررت طرف بیام بیرون اما نمیشررررد. نف  کم آوردم و آخرین لحظه نفسررررمو تب  کر 

قبل از اینکه از کمبود هوا اون ماده ارو نف  بکشررررم انوشررررتای دسررررتش اومد جلوی صررررورتم و دیدم خالکوبیه 

فهمید. صررردرا آشرررنای کلیدی که کنار انوشرررت اشررراره صررردرا بود. آخرین بیزی که تو ذهنم تکرار شرررد این بود. 

 .فهمید و بعدو همه بی سیاه شد

 {صدرا}
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لعنتی. نمی واسرررتم بیزی بفهمه. نمی واسرررتم درگیر هچلی که توو بودم بشررره اما فضرررولیش و مرگ یار کار 

دسررررتش داد. تاال من با این بیکار کنم؟ سررررعید فهمید. کسرررری که نباید میفهمید به خاطر سررررهل انواریه من 

دوباره نواهش کردم و موهاشو که تو صورتش بود دادم کنار. بیکارت کنم من؟ برا فهمید تاال من بیکار کنم؟ 

هر کاری میکنم یه مشررررررکل از یه جای دیوه پیش میاد؟ دوباره نواهش کردم. رنوش خیلی پریده بود. آخه من 

 .بطوری تورو وارد این گندو کثافت کنم؟ کاو پیویر نبودی

 30قسمت 

 {نوار}

به صرررورتم بشرررمامو باز کردم. سررررم درد میکرد. بشرررمامو دوباره بسرررتم و محکم به هم با تابیدن نور مسرررتقیم 

 .بیدار شدی پ . به خوو خواب--فشار دادم که صدای آشنایی گفت

برم بهشون بوم خانوم --صدای همون یارو بود که با صدرا بود. بشمامو یهو باز کردم که با لب ند بندشی گفت

 .به هوو اومدن

ه شدن در اومد. نواهی به اطراف کردم. یه عالمه بوبو ت ته و جعبه سیاه و پاربه های سوخته صدای باز و بست

و کلی بیز میز بدرد ن ور. منم وسررررررط اتاق به یه صررررررندلی فلزی یه بیز تو مایه های نیمکت پارک اما کوبیک 

. دوباره در باز شررد که بسررته شررده بودم. تو پارکین  بیهوو شرردم. اون خالکوبیه صرردرا. صرردرا بود. بمیری صرردرا

 .پ  نوار تویی--صدرا و یه پیرمرد اومدن تو. مرده اومد جلوتر و گفت

 .صدرا خواهر به این خوبیو کنا قایم کرده بودی--عصبی بهش نواه کردم که با لب ند گفت

 .اون برادر من نیست--با نفرت به صدرا نواه کردم و گفتم

 .ونی تو گروهمون باشیولی خیلی روت تساب کرد. گفت میت--پیریه

 .تو غلط کردی--به صدرا نواه کردم و گفتم

به اعصابت مسلط باو. خب تقصیر صدرا نیست که. خودت جایی اومدی که نباید --پیریه نواهم کرد و گفت

  .میومدی

 کنا اومدم؟برا ترف مفت میزنی؟--

 .مین. فکر کنم مال تو باشهدیشب تو اون کارخونه تو نبودی زخمی شدی. اینم افتاده بود رو ز --یارو
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نمیفهمم --با دیدن پابندی که دسررررررتش بود جاخوردم اما ظاهرمو تفظ کروم. اینو از کنا آورده؟ بی خبر گفتم

 .بی میوید

 .سعید،صبر کن--پابندو داد دست صدرا و خواست بیاد سمتم که صدرا گفت

به اینا نیومده. سررررعید وسررررط راه وایسررررتاد و  اوهو. انوار پسررررر خاله اشرررره. دو برابرو سررررن داره ها. البته،اتترام

  .تلش میکنم. بذار تنها باهاو صحبت کنم--برگشت سمتش که صدرا گفت

 .بند لحظه نواو کرد و بعد بدون تتی یه کلمه رفت سمت درو از اتاق بیرون رفت

 31قسمت 

 {صدرا}

ون صرررورت سرررعید نمیذاشرررت واقعا نمیفهمیدم بیکار کنم. این طوری پیش میرفت راضررری نمیشرررد و خب. در ا

  .زنده بمونه

بعد از رفتن سررررررعید رفتم جلو تر و رو به روی صررررررندلی زانو زدم. تمام مدت با نفرت به ترکاتم نواه میکرد و 

 .بشماو یه جوری بود انوار آماده تمله است

 .ببین. میدونم این کارو نمی وایی اننام بدی اما باید قبول کنی--تو بشماو زل زدم و گفتم

 باید؟--بروهاشو باال انداخت و گفتا

نوار. االن وقت لنبازی --خم شرردم که خودشررو کشررید عقب نزدیک بود بیفته. صررندلیشررو نوه داشررتم و گفتم

 .نیست. سعید زنده ات نمیذاره. االنم بون فهمیده خواهر منی قبول کرد باهامون همکاری کنی

باشررره باشررره. من برادرت نیسرررتم. ببین --فش و گفتمدوباره خواسرررت بوه من خواهر تو نیسرررتم که پریدم تو تر 

نوار،قرار بود بهد از اینکه آخرین محموله اشررررو با قطعات بابا از تهران رد کردیم از گروهشررررون بکشررررم بیرون اما 

نشرررد. مرگ یار همه بیو به هم زد. اگه بیام بیرون نمیتونم اردشررریرو پیدا کنم. اما اگه باهاشرررون همکاری کنم 

 .ی کن. بذار بتونم اون مرتیکه ارو پیدا کنممیشه. همکار 

 بیام با شما یوی بشم که بزنیم مردمو بدب ت کنیم؟--نوار

 .به بدب تی؟ تو کار خودتو میکنی. کسایی که زخمی شدنو مداوا میکنی--

 با یه مشت قاباقچی همدست بشم؟--نوار
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 نمی وایی هیچ تالشی برای پیدا کردن کسی که یاسمنو کشت بکنی؟--

 .پلیسا دنبالشن--وارن

واقعا فکر کردی پلی  به فکر این بیزار؟ تاجی وقتی ن واسررررت یعنی تمام. اونام کسررررایی نیسررررتن که گیر --

 .پلی  بیفتن

 .من...هیچ کاری....نمیکنم. بفهم--نوار

 نف  عمیقی کشررریدم و نواو کردم. واقعا نمی وام از عالقه او نسررربت به خاله پروانه اسرررتفاده کنم اما خب.

 .واقعا جور دیوه ای نمیشه راضیش کرد

اینو --مبایلمو در آوردمو به کیارو زن  زدم. قطع کرد و برام فیلم فرسرررتاد. مبایلو گرفتم جلوی صرررورتش و گفتم

  .میبینی دیوه؟ مامانته. خیلی عادی با نشت گاز میتونه خفه بشه نه؟ سعیدم می واد کار عزرائیلو راتت کنه

پاو لود زد که خورد تو بونه ام و ت  کردم فکم شکست. با ک  کفشش زد تو سینه  نمیدونم بطوری ولی با

 عوضی با اون بیکار داری؟ مادر خودتم بود همین کارو میکردی؟--ام و انداختم رو زمین و با داد گفت

کسرررررری کار سررررررعیده. تو میتونی بری ولی اگه این دفعه --از جام پا شرررررردم و در تایکه بونه امو میمالیدم گفتم

 .بیزیش شد بدون کار اردشیر نیست. سعید بهت پیشنهاد بهتری داد اما تو مرگ مادرتو انت اب کردی

نوار،قول میدم نذارم --ت  کردم اشررک تو بشررماو جمع شررد. یا عصرربانیت نواهم کرد که خم شرردم و گفتم

 ز بندی که سعید ساختهمنبورت کنن کار خالفی کنی. یه مدت با من همکاری کن. بعد هردومونو آزاد میکنم ا

فقط به خاطر جون مامانم و --یه جوری بور که اگه دسرررتاو باز بود تا االن مرده بودم. بشرررماشرررو بسرررت و گفت

 .پیدا کردن اونی که یاسمنو کشته. امیدوارم بعدو به قولت عمل کنیو بتونی منو از این لنن بکشی بیرون

 32قسمت 

 {نوار}

 ...ن --نشستم صندلیه عقب که گفت

 .ترف نزن. منو برسون خونه بعد هر جا می وایی بری برو--پریدم تو ترفش و گفتم

 .اول بریم یکی از خونه های گروه. یکی از بچه ها تو درگیری زخمی شده. اونو باید درمان کنی--صدرا
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رمانشررون بدون اینکه ترفی بزنم پاهامو آوردم رو صررندلی و دسررتمو گذاشررتم روو و به بیرون نواه کردم. میرم د

میکنم و خالص دیوه. کار خالفی که اننام نمیدم. فقط وسرررریله میشررررم که یکی نمیره. تاال طرف جانیم باشرررره 

پننشرررررنبه یه --واسررررره من فقط یه مریضررررره. با این ترف نف  راتتی کشررررریدم که صررررردرا باز پرید تو آرامشرررررم

 .مهمونیه. به مناسبت اومدن پسر سعید. نمیدونم برا اما سعید خواست باشی

 .من توصله این بازیا رو ندارم--

 .منبوریم--عصبی برگشتم و به نیم رخش نواه کردم که گفت

 .اجبار اجبار اجبار. لعنت به این کلمه--زیر لب گفتم

 .میام. اما انتظار لب ند و خوو رویی از من نداشته باو--نف  عمیقی کشیدم و گفتم

 .باشه. اخم کن--لب ند زد و گفت

 33قسمت 

سرمت که تموم شد بوو درو بیارن. تا بند روزم به دستت آب --که بهم داده بودن جمع کردم و گفتم وسایلیو

 .نباید ب وره. پانسمانشم هر روز عوک کن

برخالف تمام قلچماقای سرعید این آدم آروم و معمولی تری بود. هیکل غولو نداشرت. صرداشرم مثل موتور خراب 

 .سم هستمرسی. توا--جاروبرقی نبود. آروم گفت

 جدیدی نه؟--خواستم پاشم که گفت

 .منو نبین االن علیلم. منم یه کاره ای هستم. روم میشه تساب کرد--فقط نواهش کردم که گفت

 .خوو به تالت--سرمو تکون دادم و به مس ره گفتم

ید. اگه مشررکلی بود، میتونی روم تسرراب کنی. منو یاد رییسررم میندازی. میدونی که، پسررر سررع--خندید و گفت

 .برگشته ایران

  برا من باید اینو یاد پسر یه جانی بندازم؟

 تموم شد؟--بدون اینکه بیزی بوم بلند شدمو از در رفتم بیرون که صدرا از رو مبل پاشد و گفت

 بریم؟--سر تکون دادم که دوباره پ.رسید
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ا که داشت با پسره و بقیه دوباره سر تکون دادم و رفتم سمت دستشویی. دستامو دوباره شستم و زودتر از صدر 

 .خداتافظی میکرد رفتم پایین  کسایی که اوننا بودن

              

 34قسمت 

 .آماده ام. بریم--با صدای در اتاق رفتم بیرون و به صدرا گفتم

 .برو پایین من میام--سر تکون دادو گفت

 .نوار. بیا ایننا--داشتم میرفتم بیرون که صدای تاجی اومد

 کنا میری؟؟--که گفترفتم پیشش 

 .با منه بابا. میریم پیش دوستامون--خواستم ترف بزنم که صدرا گفت

 .مواظب خودتون باشید--ما از کی تا تاال دوستای مشترک پیدا کردیم؟ تاجی سری تکون داد و گفت

ا رسید و دیوه واینستادم به توصیه هاو گوو بدم. رفتم بیرون اما قبل از اینکه در آسانسور بسته بشه صدر 

وقتی اومدم نیومده بودی فرودگاه. از هموننا فهمیدم شررررمشرررریرو از رو بسررررتی. --اومد تو. بهم لب ند زد و گفت

 .ولی من بی یال کارایی که تو کردی شدم. برا تو یادت نمیره؟ بچه بودیم دیوه

و پشررتم بود. ولی راسررت میوفت. کال کینه ای نبود. هر بقدرم زد و خورد داشررتیم تهش در مقابل پسررر عموها

 .بیا بیرون. نمی واد طفره بری--خب نمیدونم برا باهاو مشکل داشتم. برگشتم سمت آینه که خندید و گفت

جشررن امشررب فقط به مناسرربت ورود پسررر اردشرریر نیسررت. بندتا معامله م --سرروار ماشررینش شرردیم که گفت

نیست اما شاید اون،یا یکی از افرادو بیاد. قراره اننام بشه. میدونم اردشیر جزو کسایی که قراره معامله کنن 

 .زیاد بهشون نزدیک نشو

 معامله بی؟--

 مواد؟--فقط نواهم کرد که گفتم

 .نه--سرشو برگردوند و گفت

 اعضای بدن؟--ابروهامو باال انداختم و با عصبانیت گفتم

 .نه بابا. برا انقدر پلیسیش میکنی؟ دارو--تو صورتم خندید و گفت
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 میکنن؟ دارو معامله--

 .یه سری دارو رو از کشور خارج میکنن یه سری رو هم وارد میکنن--سرشو تکون داد و گفت

 تو این وسط بیکاره ای؟--

من وقتی اونور بودم تحویل میورفتم. االنم که اومدم ایننا می واسررتمن بابا رو راضرری کنن با قطعاتی که --صرردرا

 .یم تا سر مرز اوننام یکی دیوه تحویل میورفتقراره صادر کنه به شهرای دیوه از تهران رد کن

 اردشیر بیکاره است؟--تکیه دادم و گفتم

 .زیاد ازو نمیدونم. فقط میدونم که تو کار عتیقه است--صدرا

عتیقه. بابام پلی  بود و اتتمال میرفت بیزایی داشررررت که اردشرررریرو گیر مینداختن. واسرررره همین خونه امونو 

رد. اون شرررررب ما رفته بودیم برای مامانم خرید شرررررب یلدا. می واسرررررتم میز بچینم. وقتی بابا توو بود منفنر ک

 .وقتی برگشتم،خونه داشت تو آتیش میسوخت

 35قسمت 

بشررمامو بسررتم تا بهش فکر نکنم. صرردرا در یه خونه ارو با ریموت باز کرد و ماشررینو برد تو کنار بندتا ماشررین 

 .دیوه پارک کرد

مت صورتم. صورتش عادی بود اما بشماو غموین میزد. دستاشو گذاشت برگشت سمتم و دستشو آورد س

شررد،به هیچ   میدونم هیچ وقت منو به عنوان برادر قبول نکردی. اما امشررب،هر بی که--دوطرف صررورتم و گفت

 ک  جز من اعتماد نکن. باشه؟

 .باشه--اتتماال تاثیر بشاو بود که آروم گفتم

بازوهام و رو دستم که رسید دستی پشت ناخونام کشید و بعد ازم جدا  لب ند زد و انوشتاشو ترکت داد سمت

 .شد

 این پسره کیه به خاطرو اینهمه امنیتی کردن همه بیو؟--با هم پیاده شدیم و اومد سمتم که گفتم

 .دیدیش که--بعد به دوربینا و افرادی که تو تیاط بودن نواه کردم. لب ند زد و گفت

 .من کی دیدمش؟ دو روزم نیست اومدم ایننا--گفتمابروهامو باال فرستادم و 

  .پ  تورم سر کار گذاشته--خندید و گفت
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 کی؟--

 .میالد،پسر سعید. همونی که دیروز زخمشو پانسمان کردی--صدرا

 پسر به اون جوونی پسر این پیریه؟--

 .آره. از زن دومشه. دیر بچه دار شده. جلو سعید اینطوری نویا--صدرا

 .پیری--تو که دستمو گرفت و باهام همقدم شد و گفت خواستم از درم

وارد سررررالن که شرررردیم اصررررال تو تصررررورم همچین مهمونی نبود. همه جا خیلی آروم بود و هرک  داشررررت با بغل 

دسررتیش دور یه میز صررحبت میکرد. صرردای موزیکم در تدی بود که فقط تو صررداها قاطی شرره. صرردرا منو برد 

 .تب کن بعد بیالباساتو مر --سمت اتاقی و گفت

رفتم تو و مانتو و شالمو آویزون کردم. پیرهنم مشکی بود و یه کمربند پهن داشت. بلند بود ولی آستیناو تلقه 

ای بود و یقه گردی داشت. آستینشو تساب نکنیم پوشیده بود. رفتم بیرون که صدرا تکیه به دیوار داشت یه 

 ؟بریم--وریو نواه میکرد. وایستادم کنارو و گفتم

 .بریم--دستمو گرفت و گفت

 .با هم رفتیم سمتی که سعید بود. کنارو همون پسره که دستش داغون شده بود وایستاده بود

 36قسمت 

سررعید با دیدنم لب ندی زد که فشررار انوشررتای صرردرا رو دسررتم زیاد شررد. آروم با انوشررتنم زدم رو دسررتش که 

 .... نمی واد بویمیدونم. دیر شد--فشار دستشو کم کرد و به سعید گفت

  .کار همیشویته--سعید خندید و گفت

 .دیدم که دیروز خوب از پ  وظیفه ات بر اومدی--بعد برگشت سمت من و گفت

 .اگه میدونستم پسرته با آم.ول هوا تمومش میکردم--

خب. خداروشرررکر که نمیدونسرررتی. بابا بیکارو کردی که به --سرررعسرررد فقط نوام کرد اما میالد خندید و گفت

 خون همه امون تشنه است؟

با نفرت نواهش کردم که دوباره خندید. الهی رو آب ب ندی. همیشرره نیشررش بازه. صرردرا دسررتشررو انداخت دور 

  .ما میریم یه برخی بین مردم بزنیم--شونه ام و گفت
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هرو از میالد تا میتونی دور بمون. اون بیزی که ظا--از اونا که دور شرررردیم صرررردرا خم شررررد و کنار گوشررررم گفت

 .نشون میده نیست

قهوه ای خیلی معمولی بود اما یه ت  بدی به   خودمم ت  بندان خوبی بهش نداشررتم. بشرراو با اینکه یه

 .آدم میداد وقتی نواو میکردی

رفتیم پیش یه سری آدم دیوه که دور هم نشسته بودن. تواسم بیشتر به اطراف بود. شاید یکی از افراد اردشیر 

سررررت صرررردرا رو ول کردم و رفتم به گوشرررره دیوه سررررالن و نواهمو گردوندم به اطراف. خانوما و ایننا اومده بود. د

آقایون خیلی عادی مثل یه عده آدم خیلی خیلی متشررر ص نشرررسرررته بودن با هم ترف میزدن. معلوم نبود زیر 

میزدم سررامان این ترفا به نقشرره های شررومی جریان داره. اگه کارم برای پیدا کردن اردشرریر گیرشررون نبود زن  

تا تاال ندیده بودمتون. همکار جدید صدرایید؟ --بیاد همه ارو جارو کنه ببره. یه پسر اومد کنارم وایستاد و گفت

 فهمیدی بی گفتم؟--خیلی دوست داشتم بهش یه بیزی بوم اما ساکت به صدرا نواه کردم اپکه دوباره گفت

 .آره. منتها نمی وام جواب بدم--

 .کامران،به نظرم بهتره بری--صدای نح  میالد از کنارم اومد خواست بیزی بوه که

 37قسمت 

 خب،دکش کردم. تاال بوو برا می واستی منو بکشی؟--کامران خیلی سریع ازمون دور شد که میالد گفت

رفته پیش کله گنده ها. بعد از مرگ اردشررریر --به دور و برم نواه کردم که ببینم صررردرا کناسرررت. خندید و گفت

 .دنبال اینن که با پسرو ارتباط بویرن. رفتن نقشه بکشن خیلیا

 ...میدونی؟ شاید تو نباید اینارو بدونی اما--یه لحظه هن  کردم. گفتم شاید اشتباه شنیدم که دوباره گفت

 بی؟--پریدم تو ترفش و گفتم

 ...میوم شاید تو نباید اینا رو بدونی اما من ریسک--میالد

 . قبلشو میوم. کی مرده؟نه--دوباره پریدم تو ترفش

 اردشیر دیوه. توام میشناختیش؟--تکیه داد به دیوار و با خنده گفت

 کی مرده؟--بهش نزدیکتر شدم و گفتم

 .دو هفته پیش. هنوزم خیلیا نمیدونن اما ما همون روزای اول فهمیدیم--میالد
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پبداو کنیم؟ من از مرده انتقام  صرردرای عوضرری. نامرد. میدونسررت مرده و به من پیشررنهاد داد ایننا بمونیم تا

 کنایی؟--بویرم. میالد دستشو تکون داد و گفت

 صدرا کناست؟--عصبی نواو کردم و گفتم

 .گفتم که. تو جلسه است--میالد

 .باهاو کار دارم--

 .نمیشه. تا وقتی ترفاشون تموم نشه نمیشه--میالد

رفتم سررمتش و دسررتشررو گرفتم و کشرریدمش خواسررتم بیزی بوم که دیدمش. داشررت از پله ها پابین میمومد. 

 ...بی شده نوار...کنا داریم میریم...نوار با توام--بیرون. با تعنب گفت

 تا کنا می واستی بهم دروغ بوی؟ها؟--تو تیاط دستشو ول کردم و گفتم

 به دروغی؟--سرشو تکون داد و گفت

تو همکاری کنم که گیرو بندازیم؟ منو اردشرررریر خیلی وقت پیش مرده. خیلی وقت پیش. بعد من قرار بود با --

 .به دروغ آوردی تو یه گله خالفکار؟ که بی بشه

جواب صرردرا. جواب بده. --بشررماشررو بسررت و به سرراعتش نواه کرد. نچی گفت و به آسررمون نواه کرد که گفتم

 اون عوضی مرده تو منو به هوای اون کشیدی تو این خالف؟

 ...قبخواست بازومو بویره که خودمو کشیدم ع

 38قسمت 

 .ببین نوار،توضیح میدم برات. اما امشب نه--پوفی کرد و گفت

 به توضیحی؟ به دروغای جدیدی قراره به هم ببافی؟--

 ...دروغ نیست. من اون موقع مج--صدرا

ترفش با صدای جیغ زنی قطع شد. به ساعت نواه کرد و با عصبانیت زد رو پیشونیش که بعد جیغ اون خانم 

ببین االن --غریب مثل زدو خورد و پرت شررردن صرررندلی رو زمین میمومد. دسرررتمو گرفت و گفتصررردای عنیب 

 .برو بیرون. کسی با تو کاری نداره
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خواستم دستمو از دستش بکشم که محکم تر گرفت و منو کشید سمت در. نمیتونستم نوهشدارم. درتالی که 

 صداها بیه؟ کی با من کاری نداره؟ وایستا. من بیزی تنم نیست. این--دنبالش کشیده میشدم گفتم

خواسرت بیزی بوه که یهو پرت شرد منم داشرتم باهاو میفتادم که تو یه ترکت یکی از پشرت دسرتمو گرفت و 

 .بلندم کردم که سنوینیه جسم تیزی رو روی پهلوم ت  کردم

 .ولش کن. با نوار کاری نداشته باو--صدرا اسلحشو گرفت طرفم و عصبی داد زد

از اولم برام شررک برانویز بودی. پ  همکار پلی  بودی --از پشررت سرررم اومد و بعد صرردای میالد صرردای خنده

 بچه زرن ؟

 .میالد بچه بازی در نیار. همینطوری پرونده ات سنوین هست--صدرا

نمیایی جلو. اسرررررلحتم میندازی اونور. میبینی --خواسرررررت بیاد جلو که میاد باقو رو گذاشرررررت رو گردنم و گفت

 .کوبولوت تو دستای منه که،خواهر

 .میالد طرف تو منم نوارو ول کن--صدرا

 .ولم کن آشغال ترسو--گردنمو کج کردم کا تیغه باقو بهش ن وره و گفتم

  .تو خفه شو...توام سویچ ماشینتو بده. زود باو--باقو رو دوباره برگردوند رو گردنم و گفت

ونو رو گردنم ت  کردم و اخی گفتم که صدرا با داد صدرا خواست بیزی بوه که سوزو و ری تن قطره قطره خ

 بیکار میکنی اتمق؟--گفت

 سویچ و اسلحه--میالد

  .نوارو ول کن--صدای درگیری هر لحظه بیشتر میشد. صدرا سویچو اسلحشو انداخت سمت میالد و گفت

 .اونور بشین--میالد عقب عقب رفت و من انداخت تو ماشین و گفت

فی نه ترکتی. این مردنی جدا داشررت منو میدزدیدا. خواسررتم بهش لود بزنم که باقوشررو قفل کرده بودم. نه تر 

فشررررار داد. جوری که ت  کردم االن پوسررررتمو پاره میکنه میره تو دلو روده ام. باقوو داشررررت به پهلوم فشررررار 

ول کنم که اینو --میاورد. از صرررندلیه راننده رفتم رو صرررندلیه بغلش که بعد خودو سررروار شرررد و به صررردرا گفت

 دنبالم بیفتین؟

بیکار --صدرا خواست جلو بیاد که میاد با باقو ردی رو بازوم انداخت که از درد خم شدم. صدرا داد زد و گفت

 میکنی اتمق؟
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نترر. خواهرت ارزو نداره دسررتامو به خونش آلوده کنم. تا خودو افقی یا --میالد ماشررینو روشررن کرد و گفت

 .عمودی نیومده دنبالش نورد

قبل از اینکه صرردرا بتونه بیزی بوه ماشررینو روشررن کرد و از خونه بیرون رفت. هیچ ماشررین پلیسرریم نبود. انوار 

مغزم تازه کار افتاد دستمو بردم به دستویره و خواستم درو باز کنم که قفل مرکزیو زد. تمله کردم سمتش که با 

 .بموو نباو نوار--دست علیلش ضربمو دفع کرد و گفت

  .را گرفتی عوضی. ولم کن برممنو ب--

 .یه لحظه غافل شدم که با کنار دستش ضربه نسبتا سنوینی به گردنم زد و بیهوشم کرد

 39قسمت 

 {صدرا}

سریع سمت ماشین دیوه ای که اوننا بود رفتم و خواستم سوار بشم که کسی از پشت دستمو کشید. برگشتم 

  ودی؟تا االن کدوم گوری ب--و با دیدن سامان داد زدم

 اوضاع داخل خوب نبود. نتونستم بیام. نوار کناست؟--یکم عقب رفت و گفت

من گفتم در صرررورتی همکاری میکنم که --یقه اشرررو گرفتم و محکم به ماشرررین پشرررت سررررم کوبوندمش و گفتم

مواظب نوار باشرررررری. این بود مراقبتت؟ میالد فهمید کار من بود. نوارو گروگان گرفت تا بهش نزدیک نشررررررم و 

 ردو. موه من نوفتم بندتا مراقب بذار براو؟ب

 نوارو برد؟ برا گذاشتی ببردو؟--خودشو کشید کنار تا ولش کنم و متعنب و ترسیده گفت

بب شرررررید دیوه. تو رودرواسررررری گیر کردم نتونسرررررتم نه بوم. اتمق باقو رو --عصررررربی از ترفی که زده بود گفتم

 .ونه هر کاری بوی برمیادگذاشته بود بی  گلوو. ترسیدم بکشدو از اون دیو

  برا اینطوری شد آخه؟--دستی تو موهاو کشید و گفت

 اون نوینی که که دادمو کنا گذاشتی؟--بعد انوار بیزی یادو اومده باشه یهو خیز برداشت سمتم و گفت

و کردم انوار نور به دلم تابید. یاد بند ساعت پیش تو ماشین افتادم که دستمو نوازو وار تا دستاو کشیدم. ر 

گفتی جایی بذار که دید نداشرررته باشررره و ازو جدا نشررره. ناخناو بلند بود،بسررربوندم روی --به صررردرا و گفتم

 .ناخن شستش

 .پیداو میکنیم. زیر اون نوین ردیاب بود--نف  عمیقی کشید و با لب ند گفت
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 نکندو؟--با نورانی گفتم

ن نوین فقط با دسررررتواه از جایی که بسرررربیده کنده نه. سررررریع بیا. باید بریم اداره. او--سررررری تکون داد و گفت

 ...میشه

 40قسمت 

 {راوی}

موه من نوفتم تواست --تساب کتاب این روزا از دستش در رفته بود آخرین پرونده ارو پرت کرد رو میز و گفت

 بهش باشه و بیارو کامران؟

آقا به خدا تواسرررررم بهش بود. --کامران ترسررررریده به بشرررررم هایش نواه کرد که سررررررد تر از هر وقتی بود و گفت

داشتم باهاو ترف میزدم بیاد بیرون. اما یهو پسر مهدوی اومد. نتونستم بیشتر بمونم. بعدم پلیسا ری تن تو 

 .خونه. باور کنین با بدب تی تونستم در برم

ران خیره تو بشررمای کام  با خونسررردیه وتشررتناکی که بوی خطر میداد دسررتشررو تکیه گاه بدنش روی میز کرد و

تا --گفت که اون دختر  به روی من،رو این  48برام مهم نیسرررررررت. برای من فقط این مهمه  سررررررراعت دیوه رو 

 .صندلی،بدون هیچ خط و خشی نشسته باشه

سرراعت دیوه نوار ایننا نباشرره هر تیکه اتو باید از یه  48--کامران خواسررت بیزی بوه که صرراف ایسررتاد و گفت

 .وگوشه این خونه جمع کنن. تاالم بر 

انوار تهدیدو کارساز بود که کامران در ثانیه از اوننا دور شد. نف  عمیقی کشید و رفت سمت پننره،نواهی 

آخر تماسرررو برقرار کرد.   به بیرون انداخت و مبایلشرررو در آورد. با رسررریدن به شرررماره مورد نظرو مکثی کرد ولی

 بی شده؟--صدای گرفته ای تو گوشش پیچید

 دارن میارنش. دستور بیه؟--یز کشید و گفتمرد خط های فرضی رو م

با هر روشررررری میتونی به گروه ملحقش کن. ما اون دخترو الزم داریم. اون --مرد پشرررررت خط خندید و آروم گفت

 .دختر طرف هرکی باشه،اون طرف برنده است

 41قسمت 

 {نوار}

 .تم تکونش بدمسرم درد میکرد و شقیقه هام نبض میزد. خواستم دستمو ببرم سمت سرم که نتونس
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بشمامو به س تی باز کردم و به اطرافم نواه کردم. بشام هنوز به نور عادت نکرده بود،سرمم گیج میرفت. بند 

بار محکم بشررمامو رو هم فشررار دادم و باز کردم تا رنوا طبیعی شررد. اتاق تاریک بود اما نور خورشررید که از پرده 

 .رد شده بود تا تدودی فضا رو روشن کرده بود

اتاق خیلی منلل و با شکوهی بود اما من وسط اتاق به یه صندلیه بوبیه خیلی درب و داغون بسته شده بودم. 

خودمو تکون دادم بلکه بتونم دسرررتامو باز کنم اما انقدر سرررفت بسرررته شرررده بودم که ت  میکردم دسرررتام بی 

نبود. پاهامم به صندلی بسته بودن اما تسه. اطرافمو نواه کردم تا شاید بفهمم کنام اما هیچی از بیرون معلوم 

میشررد که خودمو جلو بکشررم. بند بار پریدم جلو که کنار در رسرریدم. بیرون سرررو صرردا و همهمه بود. اما صرردای 

امشب که تموم شد من راهی میشم. اون دخترو تا سر مرز الزمش --میالد مش ص تر از همه به گوو میرسید

و بکن میکشرریش، میفروشرریش،نوهش میداری. اینا به من ربط نداره اما دارم،بعد اون هر کاری خواسررتی باها

 .نمیذاری پاو به تهران برسه

صرردای دیوه ای نیومد اما یهو در باز شررد که با صررندی به پهلو پرت شرردم و سرررم محکم خورد زمین. اما بدتر از 

با یه ترکت بلندم کرد و   و اون دردی بود که تو آرننم ت  میکرد. صررررررردای خنده او اومد بعد از بازوم گرفت

 .به به. میبینم که گوو وایستاده بودی--گفت

 .بی عرضه ی ترسوی بزدل خاک برسر--با عصبانیت و درد گفتم

تنها بیزی که ت  کردم درد زیر بشمم بود و خونی که تو دهنم جمع شد. اسن بار از پشت افتادم روی زمین 

فقط منتظر امشبم. --ه روی صورتم روی دوپاو نشست و گفتو ت  کردم مچ دستام داره خورد میشه. رو ب

 امشب که تموم بشه توام تمومی. ببینم بعدشم میتونی انقدر بلبل باشی دختر تاجی؟

زدی به کاهدون عزیزم. اگه قرار بر باج --خنده ام گرفت. خون توی دهنمو ت  کردم جلوی پاو و با درد گفتم

 .گرفتنه از تاجی نمیتونی بویری

شک تو بشام نواه کرد که لب ند ترص دراری زدم. تهش که زنده از دست اینا بیرون نمیام پ  بذار زخمامو با 

 برا همچین ترفی میزنی؟--بزنم. با ابروهای تو هم گفت

 .اول بلندم کن بعد--نچ نچ کردم و گفتم

 42قسمت 

 ...نه تو من ایننا تصمیم میویرم--با لود زد تو پهلوم که تو خودم جمع شدم و گفت

 .آها. خب منم قرار بود پاس وو باشم که االن نیستم--پوزخند زدم و گفتم
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 ترف میزنی یا به ترفت بیارم؟--لود دیوه ای یه پهلوم زد که یه لحظه نفسم رفت. با داد گفت

 .زنممنو که تهش زنده نمیذاری. به ترف بزنم به ن--خون توی دهنمو دوباره توف کردم رو زمین و با درد گفتم

 ولی انقدر باهوو هستی که بدونی درد کمتری میکشی. موه نه؟--از پشت بلندم کرد و گفت

 بچه خر میکنی؟--کامال قاط زده بودم. بلند زدم زیر خنده و گفتم

خیله خب. باشررره باشررره. اژدها نشرررو. بیز مهمی نیسرررتا. فقط اینکه من اصرررال --خصرررمانه نوام میکرد که گفتم

نیستم که ب واد نورانم باشه. یکم خبربینتون ظعیفه. از من میشنوی اخراجش  دختر تاج مصطفی سعادت

 .کن

 .یعنی بی دخترو نیستی. صدرا تو رو خواهرو معرفی کرد--با اخم گفت

ببین کثافت. من برای تاجی هیچ ارزشی ندارم. پ  اگه می وایی سن  رو ی  نشی اصال --پوزخند زدم و گفتم

 .بهش زن  نزن

 داری دروغ میوی که پای اونو نکشم وسط عوضی؟--داد زدخم شد و سرم 

نه عزیزم. اگه بهش بوی دخترتو دزدیدم این کارو برام بکن میدونی بی میوه؟ --سررررررمو کشررررریدم عقب و گفتم

 .میوه مس ره بازی در نیار. دختر من بند ماهه که مرده. آره پسر، من خیلی وقته خانواده ندارم

  .به من و بدون اینکه بیزی بوه از در بیرون رفتنواه عصبی و متفکرشو دوخت 

میدونسررتم تاجی اینطوری نمیوه. میدونسررتم اگه بفهمه دنبالم میورده اما نمی واسررتم. صرردرا به اندازه کافی 

درگیر بود. نمی واسرررتم اونو مامانمم درگیر بشرررن. با بسرررته شررردن در قطره اشرررک از بشرررمام پایین افتاد،ته این 

بود. خودشررم داشررت به اون یارو میوفت. بهتره نبودم اذیتشررون کنه نه اینکه بدونن بینن یه گروگان گیری مرگ 

 .عده جانی هستم. نف  عمیقی کشیدم وبه اطراف نواه کردم. من باید فرار کنم

 43قسمت 

 {صدرا}

ببرم  صرررررردرا جان. برا متوجه نمیشرررررری؟این یه عملیاته. من نمیتونم یه آدم عادیو وردارم--سررررررامان کالفه گفت

 .اوننا

 .اونیو که دزدین به خاطر من دزدیدن--میدونم رفتنم منطقی نبود اما با پافشاری گفتم
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 .صدرا،نمیتونم. اگه به هر شکلی اتفاقی برات بیفته من مسئولم. لطفا درک کن--نواهم کرد و گفت

من --کون دادم و گفتمبه قیافه خسررته او نواه کردم. از دیشررب داشررت هماهنویای الزمو اننام میداد. سرررمو ت

 .ایننا منتظر میمونم

 .خوبه--لب ندی زد و گفت

بار از دیشرررررب زن  زده بود. منم فقط گفته بودم تالمون  30با رفتنش به مبایلم نواه کردم. خاله پروانه تداقل 

خورد. خوبه. اگه پیدا نشرررره جواب خاله ارو بی بدم؟ یه سرررراعت همونطوری به مبایلم خیره بودم که دوباره زن  

بابا بود. بدون اینکه جواب بدم صداشو قطع کردم و انداختمش تو جیبم. نمیتونستم تو پاسواه منتظر بمونم تا 

  .سامان نوارو بیاره

 .بلند شدم و رفتم بیرون. آدرسو میدونستم. و اینم فهمیده بودم امشب اوننا یه پارتی برگزار میشه

شب بود و وقت خوبی بود برای گیر انداختن میالد و  11. ساعت ماشینمو روشن کردم و راه افتادم سمت آدرر

آزاد کردن نوار. وارد کوبه که شرررردم نور براق پاشررررینای پلی  همه کوبه ارو روشررررن کرده بود و یه سررررری افرادو 

داشررتن از خونه بیرون میاوردن. از ماشررین پیاده شرردم و رفتم سررمت سررامان که از خونه بیرون اومد. با دیدنم از 

 نوار کناست؟ میالدو گرفتین؟--ور اومد سمتم که گفتمد

همه ارو دستویر کردیم. میالد و همدستاو. اما....نوار --ت  کردم پلکش داره می.ره. تو بشمام زل زد و گفت

 .نبود

 بی؟--با بشمای از تدقه در اومده گفتم

داو کنم اما...رو زمین رد خون وقتی میالد گفت تو کدوم اتاقه رفتم تا پی--دسررتی به پیشررونیش کشررید و گفت

 .کشیده شده بودو....نوار نبود

یعنی به بالیی سرررررررو اومده؟ --با بهت به نور ماشررررررینای پلی  که داشررررررتن دور میشرررررردن نواه کردم و گفتم

 .ردیابیش کن. ببین کناست

 .ردیابیش کن سامان--ت  کردم نمی واد ترف بزنه. نواه کردم تو بشماو و گفتم

 .ناخنی که بهش ردیاب وصل کرده بودیو....تو اتاق پیدا کردیم--داد و گفتآب دهنشو قورت 

 44قسمت 

 {راوی}
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کامران با ترر و لرز جلوو ایسرررررتاده بود و از این سرررررکوت رئیسرررررش بیشرررررتر می ترسرررررید. مرد سررررریوارشرررررو تو 

 خب؟--جاسیواری خاموو کرد و گفت

و باغ بودن که یهو پلی  ری ت تو خونه. باور آقا به خدا نمیدونم بی شرررررررد. افرادمون ت--کامران با عنز گفت

  .کنید تا اتاقشم رفتیم اما هیچ ک  نبود. آقا به خدا کوتاهی نکردیم. نمیدونم بی شد به خدا

 .میدونست کامران جوونه اما کار بلد. اما اینکه دو بار نتونسته بود اون دخترو گیر بندازه رو اعصابش بود

 .آقا یه فرصت دیوه بدید. تروخدا. به آقا نوید. پیداو میکنم--فتکامران سرشو پایین انداخت و گ

نمیدونسرررت این همه توصرررله ارو از کنا آورده. اخم عمیقی که بین ابروهاو بود و اگه کسررری جز کامران بود تا 

 تا کی؟--االن زنده نبود. تکیه داد به صندلی و گفت

 اتو جمع کنی؟تا کی باید صبر کنم گند--کامران گن  نواو کرد که گفت

 .آقا ترو خدا. دیدید که پیداو کردم اما دوباره دزدیدنش. پیداو میکنم آقا--کامران

هر کی جای تو بود االن دیوه نف  نمیکشید. این که دیر اقدام کردی باعث میشه --تکیه داد به صندلیو گفت

 ...ردیکه یه سری اتفاقات بیفته. اما یه فرصت دیوه داری. این دفعه اگه پیداو نک

 .نه آقا. پیداو میکنم. قول میدم--ساکت شدم که گفت

 .از همین االن شروع کن--سری تکون داد و گفت

کامران خوب میدونسرررررت این آدم با پدرو خیلی فرق داره. شررررراید خشرررررن و ترسرررررناک باشررررره اما تشررررری و بی 

ویز بود. اون هیچ اصررول،مثل پدرو نیسررت. تتی اینکه خودو شرر صررا دنبال اون دختر بود براو تعنب بران

وقت قاطیه کارای کثی  پدرو نبود. شررررراید به خاطر خاسرررررته مادرو. از در بیرون رفت و به امیر که پشرررررت در 

 .فقط یه فرصت دیوه داریم--وایستاده بود گفت

مرد داخل اتاق به شرررماره ای که روی صرررفحه مبایلش خاموو روشرررن میشرررد نواه کرد ولی جواب نداد. اگه اون 

امران نتونسته کارشو خوب اننام بده قطعا میکشتش. مبایلو داخل جیبش انداخت و از در بیرون می فهمید ک

 .رفت. درسته کامران دنبالش بود. اما خودشم باید یه کارایی میکرد

 45قسمت 

 {سامان}

 .عزیزم انقدر خودتو اذییت نکن--سحر با ناراتتی نوام کرد و گفت
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 .دو روز گذشته سحر. دو روز. من تتی نتونستم یه رد از نوار پیدا کنم--نواهمو برخوندم رو پرونده و گفتم

 .اینطوری خودتو از پا میندازی--سحر نواه غموینی بهم انداخت و گفت

 .باید با بابا صحبت کنم--از جام بلند شدم و گفتم

م بنان سرررحر ترسررریده نوام کرد. خوب میدونسرررت واکنش بابا همچینم خوب نیسرررت. وقتی فهمید بیکار کرد

خوابوند تو گوشررم که گوشررم تا بند سرراعت سرروت میزد. شررایان هیچی نوفت اما نوران بود. نوران دختری که با 

دردسرررررای که داشررررت براو اعصرررراب نذاشررررته بود اما دوسررررت بچویاو بود و براو عزیز. هیچ ک  تال خوب 

و بارها گفته بود که تاجی ازو  نداشررررررت. نبود نوار همه ارو داغون کرده بود. تتی تاج سررررررعادت که نوار بارها

 .بدو میاد

 .بیا تو--رفتم سمت اتاق بابا و در زدم که گفت

 آروم درو باز کردم و رفتم تو که با دیدنم اخماشو تو هم کشید و منتظر نواهم کرد

 .به کمکتون اتتیاج دازم بابا--سرمو انداختم پاییم و گفتم

 بیا ببینم. بی پیدا کردی تو این دو روز؟--فتخیره خیره نواهم کرد و بعد از مکث کوتاهی گ

ببین بابا، میالد میوه قرار بود تا مرز پیش اونا باشرره،بعدو بدنش به --سررریع رفتم رو به روو نشررسررتم و گفتم

یکی از همکارا تا یه بالیی سرررو بیارن. اون شررب شررب مهمونی بود. خیلیا به اون خونه رفت آمد داشررتن. همه 

خودشون راه نمینداختن تا رادار و شنود و اینارو شناسایی کنه. پ  کسی که نوارو برده از  ام که دستواه دنبال

 .قبل نقشه داشته

 و اگه اونا آدمای اردشیر باشن؟--نواهشو از بشام برداشت و گفت

امیدوارم --بند بار به ذهن خودمم رسررررررید اما نمی واسررررررتم بهش فکر کنم. بشررررررمامو با عنز بسررررررتم و گفتم

 ...نباشن

 46قسمت 

 {صدرا}

کنار خاله نشرررسرررتم که دوباره زد زیر گریه. دو روز بود از شررردت ضرررع  تو بیمارسرررتان بسرررتری بود. میترسررریدم 

 خبری نشد از نوار؟--خدایی نکرده بالیی سرو بیاد. با گریه گفت

 ....پیداو میکنیم خاله--دستشو گرفتم و گفتم
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رم میاد. اگه این یکیم مثل یاسرررررمن پر پر بشررررره من بیکار نمیدونم این بالها بیه داره سررررر--خاله با ترر گفت

 کنم؟

 .خدا نکنه خاله. بیزیش نمیشه--اروم گفتم

 خاله،میشه یه بیزی ب.رسم؟--همونطوری داشت اشک میری ت که آخر با خودم کنار اومدم و گفتم

 جانم؟--نواهم کرد و گفت

 خاله...شما...شما اردشیر میشناسین؟--با من من گفتم

دم بشرراو یه تالتی شررد. یه تالتی مثل تهاجم. درسررت مثل همون وقتایی که نوارو اذییت مبکردم و ت  کر 

 .نه،نمیشناسم--عسلیه بشاو انوار آتیش میورفت مال مامانشم همون شد. گریه او بند اومد و گفت

اینا همه زیر سر  خاله،اگه میدونی یه بیزی بوو.--قشن  معلوم بود داره دروغ میوه. از جام بلند شدم و گفتم

 .اردشیره

 .میون اردشیر مرده. اگرم زنده باشه که هست،به نوار آسیبی نمیرسونه--بشماشو یه لحظه بست و گفت

 شما از کنا میدونید؟--ابروهامو باال انداختم و گفتم

نفوذ. هیچ وقت انقدر خشرررررک و جدی ندیده بودمش. انوار از مادر نوار تبدیل شرررررده بود به یه موجود غیرقابل 

 .این که زنده است--آروم گفتم

اون به این راتتیا جون به عزرائیل نمیده. خیلی وقتا خبر مرگش پیچید اما بازم --تو بشرررررررام نواه کرد و گفت

 .برگشت و شد ترف اول

 شما اینارو از کنا میدونید؟--با کننکاوی گفتم

من یه زمانی --ت  کردم زیر قلبم خالی شد یه جوری نوام کرد که یعنی به تو ربطی نداره اما با بیزی که گفت

 ...برای اردشیر کار میکردم

 47قسمت 

 {نوار}

تو این بند روز از ب  گریه کرده بودم کل صورتم خشک شده بود و دیوه گریمم نمیومد. به دستام نواه کردم و 

د تو بشررمام که برای یه باز دلم زیر و رو شررد. هنوز گرمیه خونشررو رو دسررتام ت  میکردم. در باز شررد و نور خور 
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لحظه بسرتمشرون. باز اون مرده با هیکل قناصرش اومده بود سرراغم. نواهی به سرینیه جلو پام که تقریبا هیچی 

 هیچ ک  ایننا توصله نعش کشی نداره. برا هیچی نمی وری؟--ازو ن ورده بودم انداخت و گفت

و بلندم کرد. هولش دادم که سررانتی مترم  بدون توجه بهش بازم تو خودم جمع شرردم که از پشررت لباسررمه گرفت

 ...زورت که به من نمیرسه کوبولو--تکون ن ورد و با خنده گفت

ازو بیزار بودم. از خودو و صررررداو و هر کوفت و زهرماری که بهش مربوط میشررررد. هنوز یادم نرفته دختره ارو 

 .ول کرد که هموننا بمیره

شد ولی خب دیوه زیادی داشتم از خودم ضع  نشون میدادم.  با یادآوریه دختره دوباره اشک تو بشمام جمع

 .وتشی--محکم زدم تو زانوو که خم شد و با عصبانست غرید

با نوک کفشم اومدم بزنم تو دماغش که خودشو کشید عقب و با مشت زد تو شیکمم که پرت شدم و خوردم به 

 .نوم بیرون نمیرفتیتی  آقا برات نقشه داره وگرنه زنده از ب--دیوار. عصبی داد زد

بی از جونم می وایی لعنتی؟ برا هموننا نکشرررتیم ها  --بعد از بند روز سرررکوت باالخره دهنم وا شرررد و گفتم

 ...این ریی  در به در شده ات کدوم خریه که

با بوی که تو دهنم خورد سرررراکت شرررردم. گوشرررره لبم می سرررروخت و گرمای خون رد می انداختم از رو لبم تا یقه 

 .یه بار دیوه زر بزنی میدمت بچه هها ادبت کنن--نوشتشو جلوم نوهداشت و گفتلباسم. ا

خیلی دلم می خواسرررت جوابشرررو بدم ولی خب معلوم نبود بعدو بتونم سرررالم از زیر دسرررتش بیرون بیام یا نه. 

بالش سکوتمو که دید دوباره یقه امو گرفت و دنبال خودو کشید. گردنم داشت زیر پاربه لبار پاره میشد. دن

کشیده میشدم که منو از اون زیرزمین بیرون آورد و برد تو یه محوطه بزرگ و پر از ستون مثل پارکین . دستشو 

 .وتشی لباسم پاره شد--گرفتم و گفتم

 .اشکال نداره. ایننوری جذابیتش بیشترم میشه--خندید و گفت

 .واقعا می واستم سرشو ببرم با دندوناو نوین انوشتر درست کنم

 48 قسمت

در کوبیکی انتهای پارکین  بود که خیلیم شرربیه دیوار بود و اگه دقت نمیکردی متوجه نمیشرردی. درو باز کرد و 

هولم داد که با زانو پرت شررررردم رو ک  سرررررنوی جایی. موهام تو گورتم بود و سررررررم هنوز پایین بود که صررررردای نه 

 یزنن؟پ  تو اون مهره ای هستی که ههمه ازو ترف م--بندان جوونی گفت
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متوجه ترفش نشرررردم. کدوم مهره؟ موهامو دادم کنار و همزمان سرررررمو باال آوردم که با دیدنم بشررررماو تغریبا 

 پروانه؟--بهارتا شد. با ناباوری نواهم کرد و گفت

تو مامان منو از --درسرررررته من خیلی شررررربیه مامانم بودم اما نه انقدر دیوه. یارو توهمیه متعنب تر از اون گفتم

 اسی؟کنا میشن

اینارو داشررت. قیافه او تتی با این سررنم خیلی قشررن  بود اما کامال پیدا بود  50جوون نبود. پیرم نبود. شرراید 

میوم اونو --دوباره با عصرربانیت گفتم  ذات خبیثی داره. از لب ندو پیدا بود. همینطوری زل زل نوام میکرد که

 از کنا میشناسی؟

  .. تو دختر کاتیاییپ  درست فکر میکردم--لب ند زد و گفت 

                       *** 

 یکی این در لعنتی رو باز کنه. برا ولم نمیکنید؟--محکم به در کوبیدم و داد زدم

عصرررربی دسررررتمو کوبیدم به در که ت  کردم آتیش گرفتم. انوار تازه یاد ناخنم افتادم. لعنتیا نمیدومم بشررررون 

 7-26ت کردم و نشرسرتم رو ت ت که در باز شرد و یه پسرر تدودا بود ناخنمو کشریدن همون لحظه. انوشرتمو فو

 تو دیوه کی هستی؟--ساله اومد تو. از رو ت ت پاشدم و گفتم

بشمای سبز قشنوی داشت و لب ندشم بی نهایت به اون مرتیکه شباهت داشت. این مدت انقدر آدم بشم 

ا هر بی خالفکررار تو فیلمررا دیرردیم از زنوی دیرردم همش ت  میکنم خرردا فقط منو رنرر  آمیزی نکرده. واال مرر

 ری ت و قیافه بی بهره بودن اینا برا شبیه مدلن؟

 بیشد؟ پسند شد؟--ابروهاشو باال انداخت و گفت

 تو دیوه بی می وایی؟--اخم کردم و گفتم

 .نچ. این به رفتاریه؟ یکم ریلک  باو عزیزم--پسره

 49قسمت 

 .از. من االن تتی پتانسیل کشتن تورم دارمعزیزم عزیزم راه نند--بهش نزدیک شدم و گفتم

 من پسر بهروزم. فکر کنم پایین باهاو آشنا شدی نه؟--بازم از لب ندای ترص درارو زد و گفت

 .همه اتون برید به جهنم--بشمامو بستم و گفتم
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ب ببین،ما امشرر--یعنی بی رگ که میون به این میون. خیلی خونسرررد نشررسررت رو تک کاناپه توی اتاق و گفت

 ...یه مهمونی داریم. که خب توام قراره بیایی. اونم به عنوان همکار و همراه من

 ترو خدا؟ امر دیوه ای باشه؟--پریدم تو ترفش و گفتم

  .نه عزیزم عرضی نیست--پسره

 فکر کردی واقعا کی هستی؟--

 .م لص شما سروو اسکندری--پسره

 یفهمی یا نه؟ببین یارو،همه بی شوخی نیست. من هبچ جا نمیام. م--

ببین، من توصله ناز و اداهاتو ندارم. یا با --خیلی یهو به سمتم خیز برداشت که خودمو کشیدم عقب که گفت

من میایی یا بد میبینی. قطعا نمی وایی که به عنوان قاتل اون دختره دسررررررتویرت کنن و آخر عمرت بعد از رای 

 .دادگاه باشه

تفریح نواهم کرد و دوباره نشست و مثل قبل بهم خیره شد. به خدا با بشمای گشاد شده نواهش کردم که با 

تعادل رفتاری نداره. همین االن داشت از بشماو آتیش بلند میشد. تاال انوار اومده لب ساتل داره از دیدن 

 خب عزیزم. نظرت بیه؟--دریا لذت میبره انقدر آرومه. لب ند زد و گفت

نفهمت تا دیدن اومد تو اتاق یهو باقو رو فرو کردن تو شررررررکمش. دختره ارو اون قتل کار من نبود. افراد زبون --

 .شما آشغاال کشتین

خب بیا یه داسررتان برات تعری  کنم. یه پسررر پولدار الشرری که جزو --تکیه داد و پاشررو انداخت رو پاو و گفت

اونا که زرن  تر از اونیکی  آدمای ایده آل برای دخترا به تسرررراب میومده دوتا دخترو سرررررکار میذاره. بعد یکی از

بوده پسرررررر داسرررررتانمونو تعقیب میکنه و میرسررررره به یه خونه. میره تو اون خونه که توو مهمونی بوده و میبینه 

 ...پسره داره با یکی دیوه دلو قلوه رد و بدل میکنه

 50قسمت 

ثر انوشررررتشررررم که رو باقو بعد دختره اون بدب تو تو اتاق گیرو میندازه و خالص. با باقو بهش تمله میکنه. ا

هسررررت. تاال اون هیچی مامانتو بوو که یه خانم بی دفاع اسررررت و هر لحظه ممکنه اتفاق بدی براو بیفته. نچ. 

 .زور گیر تو خیابونا زیاد شده. گران مادرتم باور کن
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و تو بشمام این برای دومین بار که منو با مامانم تهدید میکنن. بقدر این آدم میتونه پست باشه آخه؟ نواهش

 خب قیافه ات که داد میزنه خشونت تو خونته. نظرت بیه؟--گردوند و گفت

 !تو یه آشغالی--

سررررلیقه ات واقعا افتضرررراته. به من میوی آشررررغال؟ --از جاو بلند شررررد و در تالی که سررررمت در میرفت گفت

م مثل بچه آدم تاضررر اشررکال نداره. تازه آشررنا شرردی باهام در جریان خوبیام نیسررتی. بعدا آشررنا میشرریم. تاال

میشی بموو بازیم در نمیاری که یهو سرو کارت با پلی  که باقو رو پیدا کنه و بیمارستان و زبونپ الل اتفاقی 

 .برای مادرت افتادن نیفته

از در رفت بیرون و من بلند شدم و با لود کوبیده به در و با صدای بلند بهش بد و بیراه میوفتم که در باز شد و 

 ها؟شما بی می وایین؟--زن اومدن تو. با تعنب نواهم کردن که داد زدمدو تا 

 .سروو خان فرستادنمون تاضرتون کنم--یکیشون که خیلیم افاده ای بود با صدای نازک و عشوه ای گفت

 .ای که سروو خانتون سرشو بذاره زمین که راتت بشم--با نفرت به هردوشون نواه کردم و گفتم

 .خدانکنه خانم. تاال بیایید تاضر بشید که آقا دو ساعت دیوه میان دنبالتون--گفت اون یکی با ناراتتی

 بیکار می وایین بکنین؟--اومدم یه بیزی بوم که یاد مامان افتادم و با اخم گفتم

آقا می واد واسرره مهمونی تاضررر بشررید. اول تموم برید بعد بیایید آماده --دختر عشرروه ایه لب ندی زد و گفت

 .کنیماتون می 

 .الهی که بی آقا بشید--سمت در تو اتاق که تموم بود رفتم و درو محکم کوبیده به هم و آروم گفتم

                       *** 

 51قسمت 

توی آینه به خودم نواه کردم. کمر بشرررمام زیر اون سرررایه و خط بشرررم و کوفت و زهرمار داشرررت میشرررکسرررت. 

کرده بودن و یه نیم سررت ظری  تو گردن و گوشررم بود. پیرهن قرمز با  موهامو به طرز زیبایی باز و بسررته درسررت

 برا ایننوری شد؟--تنم بود و پاشنه کفشا داشت پامو اذیت میکرد. تو آینه به خودم زل زدم و گفتم  یقه

 بیزی گفتین؟--دختره که آرایشور بود و اسمشم مینا بود گعت

 .نه--سرمو تکون دادم و گفتم
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وند تو مبایل و مشغول ترف زدن با اونیکی که اسمش سمیرا بود شد. صدای در اومد و بعد سرشو دوباره برگرد

االن من باید --در باز شد. روی صندلی جلوی میز نشستم و به سروو نواه کردم که با لب ند نواهم کردو گفت

 از کی تشکر کنم؟ سمیرا و مینا یا خدا؟

وه مزه نری ت و با اون دوتا خداتافظی کرد. با رفتنشون اومد رو جوابشو ندادم و به زمین خیره شدم که اونم دی

 .ببینمت--به روم و گفت

 بیه؟--سرمو بردم باال و خیره نواهش کردم که گفت

 .بیه؟داری می.رسی بیه؟اولش که منو دزدیدی،بعدشم که بی ناخنم کردی--

تهدیدمم که میکنی. --دم و گفتمانوشرررت اشررراره امو که با بسرررب یه جوری رو به راهش کرده بودن نشرررونش دا

 تاال میوی بیه؟

 .اشکال نداره کوبولو. بزرگ میشی یادت میره--خندید و گفت

 .به من دست نزن--بقدر یه آدم میتونه نفرت انویز باشه؟ دستمو گرفت که کشیدمش بیرون و گفتم

 باهات راه بیام نه؟ بموو نباو. باید باهام راه بیایی تا--بازومو گرفت و از جام بلندم کرد و گفت

 از تهدید کردن من بی آیدت میشه؟--

 .همکاری عزیزم--سروو

 .همکاریه من به به درد توی نکبت می وره--

این بازی بدون قدرت تو ناقصررررررره. تو نمیدونی اما شررررررراه این بازی تویی. تو شررررررراه مهره این --لب ند زد و گفت

 .داستانی

هنوز برای فهمیدن خیلی زوده عزیزم. فعال از بازی لذت --گفتگن  به بشماو نواه کردم که دستمو گرفت و 

 ....ببر

                   * 

 52قسمت 

 {صدرا}
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هنوزم باورم نمیشررد. خیره به سررن  قبر بودم و بشررمام رو اسررمش دو دو میزد. خاله پروانه دو بار از هوو رفت 

نوار شررایوانب از ب  به بشررمام فشررار تا بردنش بیمارسررتان. نشررسررتم کنار قبر و روی اسررمش دسررت کشرریدم. ب

آورده بودم تا اشررک نریزم درد گرفته بود. یه قطره اشررک اومد پایین و بعدو انوار سررد شررکسررته. کی میوه مرد 

نباید گریه کنه؟پیشونیم رو سن  قبر میذارم و اسمشو صدا میزنم اما دیوه نواری نیست که با بی توصلوی و 

ر من بود. اگه من نبودم اون االن بود. نه که با یه مشررررررت خالفکار تو ت  دشررررررمنی جوابمو بده. همش تقصرررررری

--تعقیب پلی  بره ته دره و ماشرررینش آتیش بویره. دسرررتی رو شرررونه ام نشرررسرررت و صررردای آقای کاشررر  اومد

 پسرم. تالت خوبه؟

د. انوار دختر سرررررمو بلند کردم و به بهره او نواه کردم. هنوز نواه ناباور پسررررراو از جلو بشررررمام کنار نرفته بو

 .همش تقصیر من بود--خودو مرده بود. شکسته شده بود. بشمامو بستم و گفتم

 .نه پسرم. تو هر کاری تونستی کردی--کنارم رو زانو نشست و گفت

 کار اردشیره؟--با اخم گفتم

 .نه. اردشیر هیچوقت بهش آسیبی نمیرسوند--سرشو تکون داد و گفت

 برا؟--میشنیدم. نف  گرفتم و گفتم این دومین بار بود این جمله ارو

 .هیچ ک  نباید بفهمه برا--سرشو تکون داد و گفت

                       * 

 {شایان}

لیوان پایه بلندو برداشررررررتم و به لبم نزدیک کردم. همه مشررررررغول کار خودشررررررون بودن و من نمیدونم برا به 

بی توصرررلوی به اطراف نواه کردم. زن و مرد زیادی درخواسرررت سرررامان اومدم ایننا. لیوانو گذاشرررتم رو میز و با 

بودن. دخترا و لباسرررررایی که اسرررررمش لبار نبود. به اصرررررراریه همچین بیزی ب.وشرررررید؟ لبار خوبم توو پیدا 

میشررررد اما به ندرت. از هر ده نفر یه نفر اونم با اما و اگر. قرار بود بهره بندتا اسررررمو شررررناسررررایی کنم که هنوز 

 .نار میز فاصله گرفتم که مردی اومد جلومندیده بودمشون. از ک
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 .جناب
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  .من مسئول برگزاری این جشن هستم اما متاسفانه شمارو نمیشناسم--سالم کردم که گفت

 .خوشب تم. من جزو همراهای جناب بهادری هستم--بیزایی که سامان گفته بود اومد رو زبونم

 و اسمتون؟--با خوو رویی گفت

 کاش  هستم. شایان کاش --

 به هر تال خوشب تم از دیدنتون. شما هم مهندر هستید؟--خندید و گفت

 .نه. من پزشکم--

تال که امیدوارم  جالبه. ایننا تقریبا همه مهندسن یا شغلی دارن مرتبط. به هر--ابروهاشو باال انداخت و گفت

 .از مهمانی لذت ببرید

که رفت. بهادری یا واقعا کیوان معتمد یکی از نیروهای نفوذی سررامان بود   سرررمو تکون دادم و ازو تشررکر کردم

که با بیرون نمیتونسررررررت ارتباط بویره. برای همین منو فرسررررررتاده بود بون ریسررررررک بود یه پلی  دیوه ارو وارد 

ونسرررتن خانواده ام پلی  هسرررتن و بهادری دوسرررت دوران بچویم بوده اما من نمیدونم جریان کنه. و تقریبا مید

االن تو باند قاباقه. همه بی رو بود تا کسی شک نکنه. تقریبا جونمو ک  دستم گرفته بودم و وارد این جریانات 

ا دارن. عوضرررررریایی که به شررررررده بودم. اما برای پیدا کردن قاتل مادرم الزم بود. مطمئن بودیم اینا یه ربطی به اون

خاطر دشررمنی با بابام مامانمو جلوی بشررام کشررتن. دسررتمو مشررت کردم و خواسررتم برگردم که بشررمام افتاد رو 

دختری که صورتشو با رو بنده پوشونده بود. یه رو بنده از جن  پاربه لبار آبی نفتیه بلندو. به بشمام نواه 

 تشررابهی بیزیه. توجه نکردمو سرررمو پایین انداختم،نشررسررتم رو کرد و سررریع روشررو برگردوند. آشررنا بود؟اتتماال

 کنایی شایان؟--مبل که مبایلم زن  خورد. پدرام بود. جواب دادم که گفت

 بیرونم. بیزی شده؟--

 پدرام کنایی؟ برا انقدر سرو صدار؟--سرو صدای بچه میومد. کالفه گفتم

 .نم. االن نمیذارن ترف بزنمپیش دختر عمومم صبا. بعدا بهت زن  میز --خندید و گفت

 .باشه پ --

 !دست به صورتم نمیزنیا--لحظه آخر که می واستم قطع کنم صدای ریز و دخترونه ای داد زد

 ....سالش بود 7انوار یه لحظه پرت شدم تو زمان. وقتی 
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 .خن  نباو. دخترا که نمیتونن دزد دریایی باشن--》

 .برا نمیتونن؟ من میتونم+

 رمو بده برو با دخترا خاله بازیتو بکنشمشی--

 .من خاله بازی دوست ندارم. االنم دزد دریاییم+

 .دزد دریایی بشمشو می.وشونه ته دماغشو خانم خانما--

من دزد دریایی دخترم. باید یه --پاربه ای که مثل رو بنده بسررررررته بود رو محکم تر کرد و دسرررررررت به کمر گفت

 فرقی داشته باشم یا نه؟

 .کن این پاربه ارو بشات ترسناکه ممکنه بچه هارو بترسونیباز --

بشررمای --بشررماو آتیش گرفتن. انوار تو اون همه عسررلیه براق یه توده آتیش میچرخید. جیغ کشررید و گفت

 من ترسناکه؟

 .معلومه که آره--دستمو بردم سمت صورتش و گفتم

 ...بشمای من از مال تو خیلی بهتره ذغالی+

 《!دست به صورتم نمیزنیا--هنوز به رو بنده او نرسیده بود که جیغ کشیدترصم گرفت. دستم 

ما بود. ولی  باز کردم و برگشررررررتم سررررررمت جایی که دختره بود. من مطمئن بودم همون بشرررررر مامو یهو  بشرررررر

آخه...بشمامو دور تا دور سالن برخوندم اما هیچ اثری ازو نبود. شاید اشتباه کردم. شاید اون نبود. نوار سه 

 ...که مرده ماهه

 {نوار}

  معلومه بتونه. هر هفته مهمونی  عه، یعنی بی آخه؟--داد زدم

 باز بته؟--در باز شد و سروو اومد تو. نواهم کرد و گفت

 .من به این مهمونی نمیام--تو صورتش داد زدم

م پایین. یه رو بنده بازم تهدیداو شررروع شررد و بازم من کوتاه اومدم. باهاو از اتاق اومدم بیرون و از پله ها رفتی

بهم داده بود که ببندم. نمیدونم واقعا این کاراو یعنی بی. نه میکشررررررتم،نه ازم کاری می واد، نه هیچی نه 

هیچی. انقدر تو تشررررکیالتشررررون تالت خنثی دارم که ت  میکنم اشررررتباهی پیش اومده این وسررررط. باهاو از 
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یه لحظه قفل کردم. کوروو تواسش به من نبود. باید کنار یه ستون گذشتم که با دیدن کسی که کنار میز بود 

سریع میرفتم اون سمت. خواستم بدوام سمتش که سنوینی بیزیو رو پهلوم ت  کردم. نفسمو تب  کردم و 

دوسرررت بچویاتو دیدی هوایی --به سرررروو نواه کردم که خیلی خونسررررد کلتشرررو گذاشرررته بود رو پهلوم و گفت

دی بزرگ شرردی. میتونی بری پیشررش اما اصررال به نفع هیچ کدومتون نیسررت از نشرری کوبولو. برای بازی یکم زیا

وجود اونیکی با خبر بشررررید. آمار مرگ و میر و خودکشرررری با رفته باور کن. اینم که همیننوریش مشررررکل روتی 

 داره. اگه یهو زبونم الل خودشو از باالی برجش پرت کنه پایین بی؟

 ...خیلی آشغالی--آروم تو گوشش گفتم

 55سمت ق

 .مواظب باو این آشغالو تحریک نکنی پ --دستشو تلقه کرد دورم و گفت

همون لحظه شرررررررایان نواهم کردم که سررررررریع رومو برگردوندم اینا میکشررررررتنش. همین یه هفته پیش یکی از 

 .نوهبانارو به خاطر سهل انواری کشتن. خیلیم راتت و تمیز

 .ادرو بودم. یه بار دیوه ببینتم میشناستمبذار برم تو اتاقم. من نص  عمرمو با اونو بر --

 فکر نمیکردم از این فداکاریام بلد باشی. به خاطر جونش از آزادیت گذشتی؟--پوزخند زد و گفت

 .تو این بیزارو نمیفهمی. خودتو درگیر نکن--

و ازو کم شده اینو ببر تو اتاقش. درم روو قفل کن. ببینم نیست یا یه تار م--یکی از نوهبانارو صدا زد و گفت

 .نمیذارم توام فردا رو ببینی

نوهبانه بشررررررمی گفتو منو با خودو برد. تمام مدت تواسررررررم بود دوباره نبینتم. از پله ها که باال رفتم نف  

 .عمیقی کشیدم،خودمو انداختم تو اتاق و روی ت ت نشستم

ان و تتی صدرا و تاجی. اشکی با خستوی دراز کشیدم و به سق  زل زدم. دلم برای مامان تن  شده بود. مام

که داشت جمع میشد تو بشمام با دست پاک کردم و بشمامو محکم رو هم فشار دادم تا گریم نویره. نف  

عمیقی کشیدم و به پهلو شدم که با دیدن کسی که تو اتاق بود هین بلندی کشیدم و نشستم تو جام. با بهت و 

 ار میکنی؟تو ایننا بیک--ناباوری نواهم میکرد که گفتم

 ...فکر میکردم مردی. نوو خانوم با خالفکارا هم کاسه شده--با نفرت نواهم کرد و گفت

 ...شایان من--
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بیه؟ میدونی همه فکر میکنن --صدای کوروو تو گوشم پیچیدبآمار خودکشی باال رفتهب ساکت شدم که گفت

 مردی؟

 .شایان الکی الکی قضاوتم نکن--

 ر روز زیر سرم بود در تالیکه تو ایننا داری پول رو پول میذاریالکی؟ مادرت اوننا ه--شایان

 .اینطوری نیست--

 پ  بطوریه؟ فکر نمیکردم اینطوری باشی. تو مطمئنی دختر عمویی؟--شایان

هیچ وقت فکر --بلند اسررمشررو صرردا زدم که گفت .صرردای بیرون انقدر زیاد بود که مطمئنا صرردا نمیرفت بیرون

ن دختره تو باشرری. اما از ظاهر امر پیداسررت که هسررتی. متاسررفم برات. بهتره تو نظر همه نمیکردم واقعا قاتل او

 .همون دختر پاک که قربانی شده باشی تا این لنن. خاله بهتره فکر کنه مردی

 .ایننوری که میوی نیست شایان--با بغض گفتم

 ....خفه شو نوار--با عصبانیت گفت

بلند شررررردم و تو آینه به خودم نواه کردم. یعنی منو ایننوری شرررررناخته؟ یه و به همون آرومی که اومده بود رفت. 

طرفه قضرررراوت کرد و رفت. اصررررال نشررررنید بی میوم. دلم می واسررررت کوروشررررو قیمه قیمه کنم. برسررررو از رو میز 

برداشررتم و با جیغ پرت کردم سررمت دیوار که خورد تو آینه و آینه اومد پایین. به تصررویرم تو آینه های شررکسررته 

نذاشررررررتی ترف بزنم. خودت بریدیو دوختی. آخرین امیدم بودی. اما...نا امیدم کردی جناب --نواه کردم و گفتم

 .شایوان. تاال من همون بیزی میشم که گفتی

 56قسمت 

 خوشحال شدم از آشنایی باهاتون. امیدوارم همکاریمون ادامه داشته باشه--باهاو دست دادم که گفت

 .اگه همچنان به قوالتون پایبند باشید امکانش هست--سرمو تکون دادم و گفتم

آقای قادری انوار از هم صحبتی با --لب ند زد و بیزی نوفت. سروو اومد و دستشو انداخت دور کمرم و گفت

 .نامزد من خوشتون اومده

 .آشنایی باهاشون افت اره آقای اسکندری--بشماشو گردوند تو بشمای کوروو و گفت

پ  ما از تضررورتون مرخص بشرریم فعال. خیلیا منتظرن --وو با قادری دسررت داد و گفتمرتیکه باپلور. سررر 

 .با ایشون آشنا بشن
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 .مش صه. خیلیا بشمشون به اینناست--قادری

 .از دردسرای خاص بودنه--سروو

 .درست میفرمایید. مزاتمتون نمیشم--قادری

 بیکارو کردی؟--و گفتلب ند زد و سرشو خم کرد. از کنارو که گذشتیم سروو نواهم کرد 

افتاد تو تور. تا یه ماه همه --بی توجه به انواه افرادی که تو سرررالن بودن دسرررتشرررو از دور کمرم جدا کردم و گفتم

 .بی امنه

 .میدونستم میتونی--بشمای سبزو تو گندمیه صورتش برق زد و گفت

ش عادت کرده بودم محکم تر لب ندی بهش زدم و قدمامو با کفشرررررررای پاشررررررنه بلندی که تاال مدت ها بود به

 ...برداشتم

 57قسمت 

 {راوی}

 برا اینطوری آخه؟--خندید و گفت

 .داشت زیاد باال می.رید. جو هوا خوب نبود سقوط کرد--مرد از پشت میز بلند شد و گفت

 .رئی  انقدر خشن نبودی که--ابروهاو باال انداخت و گفت

 این کیه؟--بود عینکشو پایین آورد و با تعنب گفتعکسو رد کرد و با دیدن عک  دختری که روی صفحه 

 .کاوه. ده بار بهت گفتم فضول نباو--مبایل از دستش بن  زده شد و مرد گفت

 اون کی بود؟--کاوه بشماشو گردوند و گفت

 .یه عک  ش صی بود--مرد نشست سر جاو و گفت

 یته؟عک  عرور اسکندری جزو عکسای ش ص--کاوه ابروهاشو باال انداخت و گفت

 .برت نوو--مرد بی توصله گفت

  .دارم راست میوم. خودم دیدمش--کاوه خودشو کشید جلو و گفت

 .امکان نداره--مرد با شک به کاوه نواه کرد و گفت
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باور کن راسررت میوم. همین هفته پیش تو دبی جلوی بشررمام با قادری --کاوه به بشررمای مرد نواه کرد و گفت

 .د. اول دست راست سروو بود االن نامزد کردنیه معامله میلیاردی اننام دا

امکان نداره. این همونه که با کامران پرت شررد تو دره. االن یه سرراله از اون ماجرا --مرد سرررشررو تکون داد و گفت

 .میوذره. مطمئنم که زنده نیست

 نوار اینه؟--کاوه با تعنب گفت

 .آره. اشتباه کردی--مرد

بود. زنده اسررت. فکر نمیکردم بتونه قادری رو برای معامله راضرری کنه اما  رئی  دارم راسررت میوم. همین--کاوه

تونست. واسه همین تو ذهنم مونده. نص  کسایی که دعوت شده بون تو هن  رفتن. خودت که میدونی،همه 

 .دنبال قادری بودن. اما نمیتونستن امنیت باراشونو ازو ب رن

 مئنی همین بود؟مط--مرد مبایلو گرفت جلوی بشمای کاوه و گفت

 .آره. از این عک  الغرتره،اما همینه--کاوه سر تکون داد و گفت

 مش صه خاصی، یه بیزی مثل یه خالکوبی یا هربی...نداشت؟--مرد

برا. کنار مچش یه خالکوبی بود. خالکوبیه یه خننر خیلی کوبیک. وقتی --کاوه بشررررررماشررررررو ریز کرد و گفت

 .دست داد دیدم

تا فردا هر بی راجع بهش هست و برام --شت و دستشو توی موهاو فرو کرد و گفتمرد بشماشو رو هم گذا

 .پیدا کن

 .بشم رئی --کاوه عینکشو جا به جا کرد و گفت

 58قسمت 

 {نوار}

 .واقعا دیوه توصله جیغاشو ندارم. یه جوری ساکتش کن--خسته به سروو نواه کردم و گفتم

ابا تق داره باور کن. یه کاره وسط نامزدی جاو با تو عوک ب--خیلی صمیمی دست انداخت دور گردنم و گفت

 .شد. خوب تسادت میکنه دیوه. تازه یه صدم از غر غراو به تو نمیرسه. همه ارو سر من خالی میکنه

 خب اینکه میدونست داستان همینه این اداها بیه؟--دستشو از گردنم پایین انداختم و گفتم
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 یی داری؟با کلمه ای مثل تسادت آشنا--سروو

 اینکه میدونه بی  ریش خودته تسادت دیوه واسه بیشه؟--

 باالخره زن یه پسر جذاب بودن دردسر داره دیوه. ممکنه ب.روننش--سروو

 اونوقت اون پسر جذاب تویی؟--یکی از ابروهامو باال انداختم و گفتم

 پ  بی؟--ژست گرفت و گفت

 .ههیچی. به این نتینه رسیدم سلیقه مردم خراب شد--

 .ناراتت نباو. وقتی برگردیم همه بی درست میشه--خندید و گفت

تا اون موقع بهش تالی کن من فقط به خاطر جونش دارم نقش نامزدتو بازی میکنم. اگه مسررررررئله مرگ و --

 .زندگیش نبود خودم میکشتمش از ب  داد و قال راه میندازه

 تونه از پ  این آدما بر بیاد. من منبور شدممیدونم اذییتی. اما ممنونم. اون نمی--نواهم کرد و گفت

 .بوو جون ترو گذاشتم وسط عشق عزیزم بیزیش نشه--

 تو فقط ب ند. از بیه این خوشت اومد آخه؟--بازم خندید که گفتم

 .دختر به این ماهی. دلتم ب واد--سروو

 .ممنون واسه خودت--

 .ش باور کنوای وای وای سروو. میرم میکشم--دوباره صداو اومد که گفتم

 .باشه بابا خشن نشو. االن میرم پیشش--دستمو گرفت و گفت

 کی برمیوردیم ایران؟--با خستوی بشمامو بستم و گفتم

 .هفته دیوه پرواز داریم--صداو در تالیکه داشت دور میشد اومد

دم و پیش خودم نف  عمیقی کشرررررریدم. بعد از اینکه رفتم خونه بایر برم مامانو ببینم. البته از دور. پوزخند ز 

 .بون من یه آدم مرده ام--گفتم

                     *** 
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 {راوی}

 .بیزای کلیدیو خودت بوو تا بعدا ب ونمش--پرونده ارو انداخت رو میز و گفت

 .اسمش کاتیا فروزشه--کاوه نواهی به پرونده انداخت و گفت

 بیه؟--مرد با ناباوری گفت

 هست؟ کاتیا فروزو. مشکلی--کاوه

 .میدونن کیه--مرد

 و این یعنی؟--کاوه

 از طرف اونا کامال در خطره. تاال بقیه او؟--مرد

در تال تاضر دبیه. سال پیش بهشون ملحق شده اما هیچ اسمی ازو هیچ جایی نیست تاال یا خیلی --کاوه

 .زرنوه،یا اصال کاره ای نیست

 یعنی هیچ کاری نکرده؟--مرد

 .جایی کوبیک ثبت نشده هیچی. تتی یه جا به--کاوه

 جونش در خطره؟--مرد نشست و نف  عمیقی کشید که کاوه گفت

 .بهروز واقعا غیرقابل پیش بینیه. ولی آره. جون نوار در خطره--مرد

 اون دختر کیه؟--کاوه

 .هیچ ک  دقیق نمیدونه--مرد

 تتی تو؟--کاوه

 برمیورده یا نه؟من فعال نمیتونم ترفی بزنم. میدونی --روی میز ضرب گرفت و گفت

 .برای شیش روز دیوه بلیط دارن. می وان برگردن--کاوه

 .نمی وام جمشید از این ماجرا بویی ببره--خودشو کشید جلو و گفت

 .نمیفهمن--کاوه

 .روزی که برگشت نمی وام پاو به خونه او برسه. برام بیارو--مرد
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 .بشم ریی --کاوه وایستاد و گفت

                      * 

 {نوار}

 نمی وایی هوای وطنو نف  بکشی؟--صدف پوزخند زد و گفت

نه،این رمانتیک بازیا به درد خودت می وره. هر وقت رفتی ل  آننل  خوب --بپ بپ نواهش کردم و گفتم

 .نف  بکش

 داری مس ره ام میکنی؟--اخم کرد و گفت

 کسو به دنیا اومده بودی؟ای وای. نوو اشتباه کردم  نکنه تو سانفرانسی--لبو گاز گرفتم و گفتم

 بیزی شده؟--بیشتر اخم کرد که سروو اومد و گفت

 نکنه اینم با ما تو یه خونه است؟--صدف

 .بودم. اما از وقتی اومدی جام تن  شد تصمیم به رفتن گرفتم--

تاال بیا بریم ادامه بحث باشه --داشت از ترص تقریبا آتیش میورفت. کوروو دست هر دومونو گرفت و گفت

 .تو خونه. خسته ام باور کنید

 60قسمت 

  .نه. من جایی کار دارم--دستمو از دستش بیرون آوردم و گفتم

 داری میری خونه اتون؟--نواهم کرد و گفت

 .مواظبم--سرمو تکون دادم و گفتم

 .مواظب خودت باو--پلک زد و گفت

م تا برگردم. ماشررینو بعد از تحویل ازو دور شرردم و رفتم سررمت پارکین . ماشررین جدیدمو اوننا پارک کرده بود

 .گرفتن روشن کردم و رفتم سمت خونه. االنا دیوه باید بره بیرون برای خرید

دقیقه در باز شرررررد و مامان اومد بیرون. با  10سرررررر کوبه پارک کردم و نواهمو دوختم به در مشرررررکیه خونه. بعد 

کردنش پر کشررید اما نمیشررد. صررمدلیو  دیدنش بغضررم گرفت. شررکسررته شررده بود. خیلیم زیاد. دلم برای بغل

خوابوندم تا از کنارم رد بشرره. به محض رد شرردنش ماشررینو روشررن کردم و از اوننا دور شرردم. صرردای هق هقام 
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خفه نمیشررررد. بشررررمام تار شررررده بود و تو یه لحظه نفمیدم بی شررررد فقط یه ماشررررین از فرعی پیچید جلوم که 

میکردم و صداهای گنوی که میومد. خواستم دکمه ساعتمو محکم خوردم به شیشه. سوزشو رو سرم اتسار 

بزنم که دسررتم محکم کشرریده شررد و سرراعت از دسررتم در اومد. بشررمام هنوزم سرریاهی میرفت و درک درسررتی 

-نداشتم. انوشتری که تو دستم بودو یکی در آورد خواست به گردنبندم دست بزنه که دستشو پ  زدم و گفتم

 ...نه-

گردنبندو از گردنم باز کردن. تار میدیدم تما به سررررررایه بن  زدم که یکی خم شررررررد جلوم و بدون توجه به ترفم 

 .آروم باو. هیییشششش--گفت

 .و نفهمیدم بطوری شد که همه جا جلوی بشمام سیاه شد

                        * 

باره باز و بسررته کردم که بشررمامو با درد باز کردم. من خاطرات خوبی از این مدل بیدار شرردنا ندارم. بشررمامو دو

همه بی واضررح شررد. اولین بیزی که دیدم سررفیدیه سررق  بود. سرررم درد می کرد. دسررتمو رو سرررم گذاشررتم و 

نشرررسرررتم. با لم  پاربه نرمی فهمیدم سررررمو باند پیچی کردن. تو جام نشرررسرررتم و به اطراف نواه کردم. یه اتاق 

سی و دکور طوسی_بنفش. بقدرم الکچری آدم میدزدن. بزرگ با کاغذ دیواریای بنفش و طوسی و پرده های طو

انوار تازه یادم اومد دزدیدنم. دوباره نواهمو برخوندم تا دوربینی بیزی پیدا کنم اما هیچی نبود. با صرررردایی که 

شرررنیدم هن  کردم. تا االنم فکر میکردم تو توهمم. از رو ت ت سرررریع پایین اومدم که سررررم گیج رفت. دسرررتمو 

 وار و خودمو رسوندم به پننره سراسریه اتاق. با دیدن بیرون فکم باز موند. من شمال بیکار میکنم؟گرفتم به دی

 61قسمت 

 {راوی}

 هنوز بیدار نشده؟--دستاشو روی میز گذاشت و گفت

 .نه. هنوز بی هوشه--کاوه در تالیکه پرونده هارو جا به جا میکرد گفت

 .گفتم زیاده روی نکنید--مرد نچی کرد و گفت

ما مواظب بودیم. قرار بود فقط یه تصررادف نمایشرری باشرره تا از ماشررین پیاده بشرره و ما بیاریمش. کنترل --کاوه

 .ماشین از دست خودو در رفت

 اشکال نداره. تالش که خوبه؟--مرد سری تکون داد و گفت
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 .بله. دکتر گفت فقط یکم فشارو پایین بوده که با سرم تل شد--کاوه

 جمشید؟--مرد

 هنوز متوجه نشده. بیکار کنم؟--کاوه

 .نذار بفهمه. اگه بفهمه ممکنه برای اینکه ازو استفاده کنه بهش آسیب برسونه--مرد

 هنوزم نمی وایی بوی کیه؟--کاوه سری تکون داد و گفت

 .اول باید خودو بفهمه--مرد

 کی بهش میوی؟--کاوه

 .فعال بهتره فکر کنه به خاطر اسکندری گروگانه--مرد

 .هر بی به صالته--تکون داد و گفت کاوه سری

 {نوار}

رفتم سرررررمت در و بازو کردم که در کمال ناباوری باز شرررررد. هللا اکبر. اینا جدا منو دزدیده بودن؟ واال ظاهرو که 

همین بود. پ  برا انقدر آسون گرفتن؟ سرک کشیدم ببینم کسی نیست که نبود. آروم اومدم بیرون و پاوربین 

که سررمت راسررتم قرار داشررت. طبقه پایینم کامال سرراکت بود. سررریع از پله ها پایین رفتم و رفتم سررمت پله هایی 

اطرافمو نواه کردم. یه بند تا درم پایین بود اما یه راهرو بود که ت  میکردم در خروجی همونناسررررررت. رفتم تو 

ه در رسررروندم. هنوز دسرررتم به راهرو که پننره های بلند و دو طرف در دیدم. تیاط از پننره ها پیدا بود. خودمو ب

 .کنا با این عنله. بودی تاال--دستویره نرسیده بود که صدای بمی از پشت سرم گفت

دستمو به دستویره رسوندم و خواستم درو باز کنم که باز نمیشد. صدای پاهای یاروام داشت نزدیک تر میشد. 

  .باز نمیشه. خودتو اذییت نکن--تدستویره ارو تندتر باال پایین کردم که دستی روی در نشست و گف

 62قسمت 

سررراله با قدر بلند و  30-29برگشرررتم و نواهش کردم. ازم فاصرررله گرفت و دسرررت تو جیبش کرد. یه پسرررر تدودا 

موهای تالت دار مشررررکی. بشررررماو قهوه ای بود و صررررورت اسررررت ونی داشررررت. خوشررررکل نبود اما بهره او 

 .و اتاقت. دیوه ام از فکرا نکنبیا برو ت--دلنشین بود. بازومو گرفت و گفت

 ولم کن. اصال تو کی هستی. با من بیکار دارید؟--بازومو از دستش کشیدم و گفتم
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دوباره بازومو گرفت و منو کشرید با خودو که لودی به پاو زدم. منو برد جلوی خودو و محکم نوهم داشرت و 

کرده واسررررره اون ایننایی. نوران نباو. بند آروم باو. زیاد کاری با تو نداریم. سرررررروو یکم گرد و خاک --گفت

 روز مهمون مایی. ما عادت نداریم مهمونامونو اذییت کنیم

--آروم شررردم و نف  عمیقی کشررریدم. خداروشرررکر که نفهمیدن صررردف نامزدشررره. متعنب نواهم کرد و گفت

 .تعادل نداریا. تا همین االن داشتی جفتک مینداختی

 .پیدام میکنه بعدشم تورو آدم میکنه. صبر کنسروو --تو بشماو نواه کردم و گفتم

 .به امید خدا. ببینیم بی میشه--لب ند زد و گفت

--این نکبت داره منو مسررررر ره میکنه؟ دو باره شرررررروع کردم به تکون خوردن که محکم تر نوهم داشرررررت و گفت

 گفتم آروم باو. بموو

 .سیرور...سیرور بیا ایننا--داد زد وقتی دید نمیتونه تکون خوردنامو کنترل کنه پرتم کرد رو مبل و

 .جانم آقا کاوه--بند لحظه مرد خیلی گنده ای از یکی از درا اومد تو و گفت

 .اینو ببر تو اتاق درسم قفل کن و هموننا باو جایی نره. مواظب باشیا--این کاوه نام به من اشاره کرد و گفت

 .بشم آقا--سیرور سرشو خم کرد و گفت

 .بی بیو بشم. اول تکلی  منو روشن کن--فتمبسبیدم به مبل و گ

 .تکلی  شما مش صه. یه بند روز ایننا میمونی--همون یارو کاوه راه رفته اشو برگشت و گفت

 .نمیتونی منو ایننا نوهداری. سروو بفهمه تساب همه اتونو میرسه--

 .ما هم داریم خودمونو آماده میکنیم برای اومدنش--کاوه

 .خیلی نفرت انویزی--خواست بره که گفتم

 .نظر لطفته--انوار از اذییت کردن من لذت میبرد. لب ند زد و گفت

جیغ کشررریدم و دسرررتمو محکم کوبیدم به مبل که گوشررره انوشرررتم خورد به دسرررته مبل و دردم گرفت. انوشرررتمو 

 .باالخره فرار میکنم. ببین کی گفتم--گذاشتم تو دهنم و گفتم

 63قسمت 

 {راوی}
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اصررله گرفت و به دختر رو اعصرراب این روزاو خندید. تمام افراد و خدمه از دسررتش عاصرری شررده از کنار دیوار ف

بودن. کاوه که دیوه تتی طرفشرررررم نمیرفت. بهارمین شررررربی بود که ایننا بود و اگه براو مهم نبود انقدر که رو 

رمین باریه که به بی داری می ندی؟ این بها--اعصرررررراب همه بود مینداختش بیرون. کاوه با عصرررررربانیت گفت

  .شیشه بر آوردم

این بار شررررریشررررره ارو شرررررکوند بذار --مرد نواهی به شررررریشررررره های لوزی و رنویه بامزه باالی در انداخت و گفت

 .همونطوری بمونه

 .اما اگه فرار کنه بی؟ اون روز شان  آوردیم در قفل بود--کاوه

 نه در بره آخه؟از این جای کوبیک بطوری میتو--مرد نواهی به کاوه انداخت و گفت

 .اگه اینه که میتونی--کاوه

 .دختر کاتیا است دیوه--مرد بازم خندید و گفت

 آره. اسمشو زیاد شنیدم...تو نمی وایی خودتو بهش نشون بدی؟--کاوه سری تکون داد و گفت

 .نه. نباید فعال بفهمه--مرد

 برا؟--کاوه

ه خطر از اردشرریر رد نشررده پیش خودم باشرره. بعد از ممکنه بعدو ب واد برگرده پیش اونا. باید تا وقتی ک--مرد

 .معامله باهاو ترف میزنم

 جمشید بی؟--کاوه

 .خطر اصلی جمشید و بهروزن--مرد

 پ  اردشیر بی؟--کاوه

 .اردشیر خطری برای این دختر نداره. تتی خبر مرگش پیچید تا دست بعضیا از نوار کوتاه بشه--مرد

 لی اگه جمشید بفهمه داری دورو میزنی بی؟اگه ب.رسم برا که نمیوی. و--کاوه

 .من هیچ وقت با اون نبودم که تاال دورو بزنم. من نمیذارم جمشید ازو استفاده کنه--مرد

 برا این دختر تو راسه؟--کاوه

 .بون هر کی داشته باشدو،یعنی مهره اصلیو داره--مرد
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برای این ماجرا صرررربرو باشررررن. کاوه برای  کاه دیوه بیزی ن.رسررررید. هردوشررررون میدونسررررتن که تاال تاالها باید

 .فهمیدنش و رئی  برای اجرا کردنش

 64قسمت 

 {نوار}

دیوه خودمم از اینهمه اذییت خسررررررته شرررررررده بودم. معلوم نبود برا آورده بودنم که انقدر باهام خوب برخورد 

م که معلومه کال از میکردن. هیچ ک  تق نداشت بهم بوه باالی بشمم ابروئه. نکنه صدرا پیدام کرده؟ سروش

یادو رفتم. بقدر جون کندم اعتمادشون بهم جلب بشه تا برنوردم و یه قتل نکرده تو پرونده ام باشه. تاال گیر 

کردم یه جای دیوه. نمیتونسرتم همین طوری بیکار بشرینم. رو ت ت نشرسرتم و گوشرامو تیز کردم. از پایین سررو 

لیم شررررلوغ بود از قرار معلوم. از پننره اتاقم دوباره بیرونو نواه صرررردای زیادی میومد. میدونسررررتم مهمونیه. و خی

کردم. یکم ارتفاعش زیاد بود ولی خب باره بیه؟ دیروز که به خاطر شررکوندن شرریشرره برده بودنم تو تیاط همه 

جارو بک کردم. یه دیوار اونور تیاط بود که خیلیم برای باال رفتن را دست بود. قسمت س تش پایین اومدن و 

گذشررتن از اینور به اونور بود که خب مهمونی که گرفته شررده آسررونش کرده بود. مالفه ارو از رو ت ت برداشررتم و 

با شرریشرره پننره باالی اتاقم که بعد از شررکوندنش قایم کرده بودم پاره او کردم. یه مالفه ارو بهار تیکه کردم و 

باره بیرونو نواه کردم که دیدم نه. کسررری نیسرررت. به هم گره زدم. پنچره کوبیک بود اما میشرررد ازو رد شرررد. دو

مالفه ارو به بهاربوب پننره بستم. فقط شان  بیارم پاره نشه. دنباله مالفه ارو انداختم پایین و نشستم لبه 

پننره. پاهامو با اتتیاط انداختم اونور و محکم مالفه ارو گرفتم و با سررررالم صررررلوات خودمو اویزون کردم. پامو به 

  .صدا نمیاد بلند تر ترف بزن--رفته بودمو داشتم آروم آروم پایین می اومدم که یهو یکی داد زددیوار گ

انقدر هدل شدم که پاهام آویزون موند. پایینو نواه کردم که یه پسر با بلیز شلوار دیدم. فکر نکنم از اعضای این 

نبینتم که دوباره شرررروع کرد با داد ترف خونه باشررره. تاال نه که من همه ارو دیدم. خواسرررتم خودمو باال بکشرررم 

زدن. اگه باال رو نواه کنه گاوم زاییده. لبمو گاز گرفتم و خواسرررتم برم باال تر که واییییی. گره مالفه باز شرررد و پرت 

شرررردم پایین. گفتم االن منهدم میشررررم که خوردم به بیزیو با هم افتادیم زمین. فکر کنم پسررررره اسررررت. کمرو 

ز روو پا شرردم و خواسررتم در برم که مچ پامو گرفت و کشررید. در تالیکه داشررتم میفتادم شررکسررت یعنی؟ تند ا

بهش لود زدم که معلوم نبود کنا خورد. یه دادی زد بهار سررررتون بدنم لرزید. بهار دسررررتو پا ازو دور شرررردم و 

  ...خواستم پاشم بدویم که از پشت خودشو انداخت روم. اه به کنه ایه ها

  نم اومدی دزدی؟وایستا ببی--یارو
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بقدر اتمقه این. آدم میاد دزدی با مالفه میاد پایین؟ یه طنابی،قالبی، تنهیزاتی بیزی همراه خودو میاره. 

پاره شرررررررد هیچی ندارم که. صررررررردام مطمینا به خونه  تازه یه بیزیم میبره. من جز لبار تنم و اون مالفه که 

 اتمق. بیکارم داری؟ولم کن. دزد نیستم --نمیرسید. با صدای بلندی گفتم

 نوار؟--صدای متعنبشو شنیدم

خودشرررو یکم از روم باال تر کشررریده بود. میوم صرررداو آشرررناسرررتا. قلت زدم و به پشرررت خوابیدم ببینمش که با 

 دیدنش فکم افتاد پایین. این ایننا بیکار میکرد؟؟

 65قسمت 

 تو ایننا بیکار می کنی؟--

 .یکنیتو بیکار م--ابروهاشو باال انداخت و گفت

 .اول من پرسیدم--

 .بقدر بچه ای+

 بون تق با منه بچه ام؟--

 تق؟اصال میدونی بیه؟+

 .همون بیزی که تو یه عمره به من ندادی--

 .بون نداشتی+

  .آره. همیشه ترف ترف تویه--

 بد نوذره؟--اخم کردم و ادامه دادم

 بی؟--با گینی گفت

 .پاشو از روم لهم کردی دراکوال--

همید تو به موقعیتیه. خودشرررو از روم کنار کشرررید که بلند شررردم و دوییدم سرررمت باغ. هنوز به دیوار انوار تازه ف

کنا. هنوز یه سری توضیحات به من --نرسیده بودم دستم از پشت کشیده شد و صداو بی  گوشم شنیده شد

 .بدهکاری
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اومدم ایننا می وام زندگیه  من یه آدم قاتل و لننم که هیچی برام مهم نیسرررت و--زل زدم تو بشرررماو و گفتم

 .یه عده ارو نابود کنم. همینا بود دیوه. میدونستی از قبل

ولم کن. اینا منو دزدیدن. اگه پیدات --بازومو محکم تر گرفت و کشیدم سمت ویال که دستشو پ  زدم و گفتم

 .نمیشد تا االن تهرانم رسیده بودم

ترف مفت بزن. اینا اگه اهل این خالفا بودن که ایننا  کمتر--محکم تر بن  انداخت و بازومو گرفت و گفت 

 .نبودن

 .پ  این همه پولو دم و دستواهو خدا براشون بقچه پیچ کرده فرستاده--

نه راه های بهتر و پاکیم هسرررررت که امثال شرررررما بهش --درتالیکه مبایلشرررررو در آورد و شرررررماره ای گرفت گفت 

  .هنزدیک نشید بهتره. سیاهیتون ممکنه منتقل بش

بیا تو باغ. یه نفر داشررررت دزدکی از --واقعا منو ایننوری شررررناخته؟ غم بشررررمامو ندید و به پشررررت خطیه گفت

 .دیوار خونه ات پایین میومد...نه یه دختره...نمیدونم...آره...تو از کنا میشناسیش؟... منتظرم

کنترلمو از دست دادم و محکم کوبیدم  اه اه اه اه. همه بیو خراب کرد. تتما به اون یارو کاوه گفته بیاد. از ترص

 .وتشی--به مچ پاو که بدون اینکه ولم کنه از درد خم شد و گفت

 .بب شید،از این بهتر نمیتونستم عالقه امو بهت ابراز کنم--

 66قسمت 

 اینا رفتن برای به مذارکراتی اینهمه دیر کردن؟--به دو نفری که باالی سرم بودن نواه کردم و گفتم

ن خیلی جدی رو به رو رو نواه میکردن. واقعا اینا آدمن؟ اصررررال نه یه تکونی نه هیچی. بلند شرررردم که هر دوشررررو

دوتا دست دو طرف شونه ام نشست و بهم فشار آوردن. آروم نشستم سر جام و دوباره نواشون کردم. نچ از اینا 

ن اومد. یهو از جا پریدم و به آبی گرم نمیشه. باید منتظر باشم. دیوه داشت خوابم میورفت که صدای شکست

--اون دوتا نواه کردم که باالخره یه ترکتی نشررررون داده بودن و مثل من داشررررتن باالرو نواه میکردن. آروم گفتم

 بی شده؟

باز هیچ کدومشررون جوابی ندادن. هی نورانیم بیشررتر میشررد. اگه اون یارو که دزدیدتم تتی نذاشررت قیافه اشررو 

اره بی؟ تاال درست زدیم همدیوه ارو شستیم پهن کردیم ولی خب یه زمانی دوستم ببینم بالیی سر شایان بی

بود. در کمال تاسررر  باید بوم وقتی تاج رضرررا دیدنشرررونو منع کرد داشرررتم افسرررردگی میورفتم. از باالی پله ها 

 شایانو کنا بردین؟--صدای پا اومد بعد کاوه دیده شد. نچی کردم و گفتم
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 .امنهجاو --اومد نزدیک و گفت

باور کن اگه بالیی سرررررو بیاد --خیز برداشررررتم سررررمتش که نوهبانا گرفتنم. در تالیکه دسررررت و پا میزدم گفتم

 .خودم با دستای خودم سرتو جدا میکنم

 ...فکر نمیکردم انقدر دوستش داشته باشی--پوزخند زد و گفت

 .قرار نیست بون بنتا کلفت بار هم کردیم بذارم بکشیش--

 .خوبه. دارم راست میوم اون تالش--کاوه

 .با راست و دروغ شما جانیا کاری ندارم ولش کنید بره--

 اگه قرار باشه پیشمون بمونه بی؟--کاوه

 .اون بیزی به کسی نمیوه. ولش کنید بره--یا خدا. با عصبانیت گفتم

 اگه گفت بی؟باید صداشو خفه کنیم یا نه؟--کاوه

خاطر من بالیی سررررو بیارن. یه قطره اشرررک از بشرررمم اومد جدی جدی داشرررت اشرررکم در می اومد. نکنه به 

 پایین که تالت نواه کاوه عوک شد و صدای شایان از پشت سرم اومد

 67قسمت 

 .اذیتش نکن کاوه--شایان

سررررررریع برخیدم و نواهش کردم. نوهبانا ولم کردم بودن. پریدم سررررررمتش و یه دور باال تا پایین نواهش کردم 

 خوبی؟بیکارت داشت؟بالیی که سرت نیاورد؟--شو گرفتم و گفتمبیزیش نشده باشه. بازو

 شایان خوبی؟--همین طوری نواهم میکرد و هیچی نمی گفت. تکونش دادم و گفتم

 !بب شید--تو بشمام نواه کرد و گفت

 ها؟--ابروهامو باال انداختم و گفتم

 .بب شید--خیلی ناگهانی بغلم کرد و گفت

 شایان بیزی شده؟--دستمو گذاشتم رو پشتش و گفتم

 بیزیت که نشده؟--صداو عصبی بود انوار
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 من خوبم. تو بت شده؟--

 !به صمیمی--صدای دیوه اومد

 به تو ربطی داره؟--شایان منو از خودو جدا کرد و هر دو به عقب برگشتیم که شایان گفت

--ایان نواه کرد و گفتنواهمو با کننکاوی تو صررررورتش گردوندم. من اینو یه جایی دیدم. مطمینم دیدم. به شرررر

 نمی واستی که بیزیش بشه. می واستی؟

 میتونستی بهم بوی به اتفاقی براو افتاده. نمیتونستی؟--شایان

 .هیچ ک  نمیدونست. هر بقدر کمتر میدونستی بهتر بود--اومد جلوتر و گفت

 میشه به منم بوید ایننا به خبره؟--گیج گفتم

 .اقی براو بیفتهمن میبرمش. بابا نمیذاره اتف--شایان

 فکر کردی دشمنای اردشیر برای دزدیدنش از تو اجازه میویرن؟--طرف

 پیش تو جاو امنه؟--شایان

 .امن تر از بیرونه--طرف

خودت میدونی ایننام براو امن نیسررت. ب  کن --دیوه کم کم داشررت دعوا باال میورفت که یهو شررایان داد زد

 .پدرام

ه نواهش کردم. اون بشرررم آبیه که ت  خوب داشرررت دزدیدتم؟ دو سرررال بود که ابروهام باال پرید. پدرام؟ دوبار 

ندیده بودمش. به کشکی کشکی دو سال گذشت. از مرگ یار، از زخمی شدنم. از صدرا. از میالد. بشمامو 

 تو؟ برا این کارو کردی؟--ریز کردم و گفتم

واهم میکرد بعد سررررشرررو مینداخت دسرررتشرررو برد تو موهاو. انوار می خواسرررت موهاشرررو از ریشررره بکنه. هی ن

 .منبور بودم--پایین. نفسشو داد بیرون و گفت

 68قسمت 

 {راوی}

آقا پدرام میشه ترف بزنی؟ یه ساعته زل زدی تو بشام ترف --مرد سرشو پایبن انداخت که نوار با ترص گفت

 .نمیزنی
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 خب باید از کنا شروع کنم؟--پدرام نواهی به کاوه و شایان انداخت و گفت

 .هر جا که منو به تو ربط میده که به زور ایننا نوهم داری--وارن

 .خب،داستان اینه که...خب...من برادر کوروشم--پدرام نف  عمیقی کشید و گفت

 .یکم واقعی تر دروغ بوو. آدم بهش بر می وره--نوار با بشم های گرد نواهش کرد و گفت

 .دروغ نمیوم--پدرام سرر تکون داد و گفت

 .بابای من فقط یه خواهر داره. برادر نداشت. اونم انقدر کوبیک تر--کرد و گفتنوار اخم 

 .من برادر تنیش نیستم--پدرام

 نسیه ترف میزنی؟--نوار

من از خیلی بیزا خبر ندارم. من فقط بیزایی رو میدونم که به خودم ربط --پدرام دستاشو تو هم گره زد و گفت

 .پدر مادرتداره. این قضیه یه سرو برمیورده به 

 آها. اتتماال سورپرایز بعدی زنده بودن بابامه نه؟--نوار

 .نوار--پدرام

 .بی بیو نوار. یه کاره اومدی میوی داداو بابامی--نوار

 .نواه کن--پدرام دوتا شناسنامه روز میز گذاشت و رو به نوار گفت

 پدر نواه کرد:جمشید نوار شناسنامه ارو برداشت. شناسنامه پدرام بود. پدرام امینی. به نام

 .شناسنامه دومو برداشت و باز کرد. جمشید امینی

 .ورق بزن--پدرام آروم گفت

نوار با باز کردن صفحه دوم و دیدن اسم داخلش بشماشو لحظه ای بست. بننمه شایوانب یعنی دختر عموی 

 .پدربزرگش و مادر پدرو

 خب؟--شناسنامه هارو گذاشت روی میز و گفت

 .وقتی بابای بابات فوت کرد با بابای من ازدواج کرد و منو به دنیا آوردمامان --پدرام

 .آره. بابا میوفت بابات نمیذاشت بچه هاشو ببینه--نوار
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 .متاسفم--پدرام سرشو انداخت پایین و گفت

 .هیچ وقت نوفت برادر داره--نوار

 .میدونم. نمی واست با بابا رفت آمد کنه--پدرام سری تکون داد و گفت

 خب،بیزی که از اول می واستم بدونم اینه. برا منو دزدیدی؟--ار تکیه داد وگفتنو

 .خیلی بیزارو مادرت باید بوه--پدرام

 من برای مادرم یه آدم مرده ام. می وایی برم بی ازو ب.رسم؟--نوار

 .اون میدونه زنده ای. آوردنت به ایننا نقشه خودو بود--پدرام

 بی؟--گفتنوار با ناباوری خم شد جلو و 
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--کاوه نواه عمیقی به من انداخت و دوباره به مامان خیره شررد. مامان دسررتشررو گذاشررت رو دسررته مبل و گفت

خب،مادرم من یه دختر روسررررری بود. بابا همیشررررره پی عتیقه و این بیزا بود. هیچ وقت خودشرررررو در گیر بیزای 

بار از  یه  که  بار دیوه نمیکرد. وقتی برام تعری  میکرد میوفت  بار.  یه  و کمک خواسررررررتن. برای خالی کردن 

شیشه. بهشون مدیون بود. یکی از محموله هاشو همونا ننات داده بودن. برای اولین و آخرین بار بهشون کمک 

کرد که مادرمو دید. مامانم یه روسررررررتایی بود که مادرو فوت کرده بود و پدرو آورده بودو ایننا و غیبش زده 

سال بود ازو برای رد کردن بارا استفاده  5سالش بود و اونام گیرو آورده بودن و  16ده بود بود. مامانم وقتی اوم

 .میکردن

 بیکار میکرد؟--کاوه پرید وسط ترفش و گفت

 .تو بدنش شیشه جا ساز میکردن--مامان

  .شایان بشماشو یه لحظه بست و باز کرد. تتی نمیتونستم تصور کنم

بابا ازشون خواست دختره ارو بدن بهش. میوفت فقط --نشون بده ادامه دادمامان بدون اینکه عک  العملی 

ستم این دختر تو تشکیالت خودم باشه و تداقل درد نکشه. اونام معامله کردن. امنیت یه بار که  یه لحظه خوا

زنده نمیمونه باید از مرز رد میشد و میرسید به اماراتو خریدن و دختره ارو دادن به بابا. بون فکر میکردن دیوه 

 .که ب واد براشون کار کنه

 بعدو بی شد؟--ساکت شد که شایان با کننکاوی گفت
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 .دو سال بدون اینکه کاری کنه یا هر بی تو خونه بابام بود و بعدو با هم ازدواج کردن--مامان

 .خب االن اینا به ربطی به این قضیه داره--بی طاقت گفتم

 میذاری بوم؟--مامان

 .بفرمایید--زد که دلم می واست لباشو با انوشتام پاره پاره کنم. بی فرهن . دل ور گفتمشایان پوزخندی 

سررررال بعد از ازدواجشررررون مامان منو تامله شررررد. بابا دشررررمن زیاد داشررررت و خوب رفتن  5--لب ندی زد و گفت

بود که...دکتر به  مامانم بیرون ریسررررررک بود. دکتر خودو میومد خونه. تا اینکه یه هفته به زیمان مامانم مونده

 .بابام خیانت کرد

 بیکار کرد؟--شایان

با دارویی که داد تال مامانم روز به روز بدتر میشرررررد. تا بابام منبور شرررررد ببرتش بیمارسرررررتان که تو راه --مامان

 .بهشون تمله شد و مامانم تیر خورد
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و نفوذ داشرت. اونام همکار بودن. اطالعی وقتی نیروهای بابا رسریدن،بردنشرون بیمارسرتانی که بابام تو--مامان

به پلی  نمیدادن. بابا تالش زیاد بد نبود. فقط دسرررتش شرررکسرررته بود اما مامانم طاقت نیاورد. من که به دنیا 

 .اومدم اون رفت

 .من هیچ وقت مادرمو ندیدم--کاوه ناراتت نواهش کرد که مامان لب ند زد و گفت

بابام اسممو پروانه گذاشت --اه کرد بعد نواهمون کرد و دوباره شروع کردسرشو برد باال و یه لحظه به سق  نو

اما همیشررررره کاتیا صررررردام میکرد. من خیلی شررررربیه مادرم بودم. از همون بچویم کنارو بودم و تموم بیزایی که 

دو بایدو ازو یاد گرفتم. اون نمی واست منم مثل مادرم آسیبی ببینم پ  منو تبدیل به یکی از بهترینای خو

کرد. من هیچ وقت تو هیچ کدوم از معامله ها به طور مسرررتقیم تضرررور نداشرررتم اما بیشرررترشرررون زیر نظر خودم 

اننام میشرررررررد. اما یه بار یه مشررررررکلی پیش اومد. یکی از طرفا دبه در آورد. باید خودم رسرررررریدگی میکردم. بابا 

 .شاوراو باهام باشه برمنمیذاشت برم ولی راضیش کردم. اونم اجازه داد در صورتی که یکی از م

 شماها صبحونه نمی ورین؟--همه کننکاو بودیم ببینیم بی میشه که گفت

 آماده است. بریم؟--پدرام

 عه مامان  بعدو بی پ ؟--
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 .من یه کله از تهران کوبیدم اومدم تا ایننا بذار یه بایی ب ورم بعد راجع بهش صحبت میکنیم--مامان

 .با. تازه داشتیم میرسیدیم جاهای مهمشاای با--ترصی پوفی کشیدم و گفتم

 بچه موه من دارم برات داستان تعری  میکنم؟--پا شد و گفت

 .زندگیامون کم از داستان نداره. تو کمتر از دو سال متوجه شدم جد اندر جد از خاندان مافیام--

م پیشش. برای اونا من فقط به خاطر اینکه نتونن بهت آسیبی بزنن برنوشت--پشت میز نشست و با اخم گفت

 .فرق نداره ما بیکار میکنیم. فقط دنبال یه نقطه ضع  از اردشیرن. ما خیلی وقته دیوه کار نمیکنیم

 .آره. ولی بقیه که انوار قصد به کار انداختنمونو دارن--

 .بابا نمیذاره دیوه کسی به خانواده او نزدیک بشه--مامان

 .امیدوارم--

 69قسمت 

 {نوار}

 بی؟--قعیه جمله قفل کردم. خم شدم و گفتمبه معنای وا

خیلیررا دنبررالررت بودن. مررادرت از میالد کمررک خواسررررررترره بود. اون موقع من --پرردرام سررررررری تکون داد و گفررت

نمیدونستم اما اون دورو زد. بعدو اومد پیش من. بعدشم که همه امون فکر کردیم مردی. وقتی پیدات کردم 

 .به مامانت خبر دادم زنده ای

 مامان باید ب واد منو سر به نیست کنن؟برا --

 .سر به نیست بیه؟مامانت داشت دورت میکرد. از این آدما--پدرام

 خب برا؟--بی توصله گفتم

 .آدمایی که نفوذ اردشیرو نیاز داشتن می واستنت. بقیه اشو باید خودو بوه--پدرام

 تو نمیدونی دیوه؟--ابروهامو باال انداختم و گفتم

 .یی. اما ناقصه. باید مادرت بیاد. بهش گفتم فهمیدی. فردا میاد پیشتیه بیزا--پدرام
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یه لحظه لب ند اومد رو لبم. نواهمو برگردوندم سررررررمت شررررررایان که متفکر نواهم میکرد. بشررررررمامو ریز کردم و 

 توام میدونستی؟--گفتم

 .نه--سرشو تکون داد و گفت

 اعتبار اردشیر استفاده کنن؟برا با داشتن من میتونن از --برگشتم سمت پدرام و گفتم

 .شاید بون اردشیر هر کاری میکنه تا بالیی سرت نیاد--پدرام

 برا فقط من؟خواهرم بی؟بقیه کسایی که داره بدب تشون میکنه بی؟--

 ...اردشیر سال هاست دیوه کار نمیکنه. قتل خواهرتم کار اون نبود--پدرام

  .نچ. هر روزم که هر کی یه بیزی میوه

 فهمم بی میوی. اگه اون نکشت کی کشت؟من نمی--

این هنوز معلوم نیسرررت. اما اون کاری نمیکنه که آسررریبی به مادرت برسررره. تتی به خاطر این مسرررئله با --پدرام

 .تمام قدرتی که داشت بی یال کارو شد

 میشه واضح ترف بزنی؟ اگه قدرت نداره از من بطوری می وان در برابرو استفاده کنن؟--

م خودشررو کشررید کنار. نوفتم قدرت نداره. اون هنورم همونیه که اسررمش میتونه تن خیلیارو بلرزونه. گفت--پدرام

 .مامانت همه بیو بهت توضیح میده. ازم خواسته بیزی نوم

 کی میاد؟--پوفی کردم و گفتم

 صبح میاد. به تاجی گفته قراره برم شمال پیش دوستم که تصادف کرده--پدرام

 .من دیوه برم--شایان بلند شد و گفت

 .همیننا میموندی دیوه--پدرامم پاشد و باهاو دست داد و گفت

 .ویالی خودمون راتت ترم--شایان

 .باشه. امافردا ایننا باو. زن داداو به کمکت اتتیاج داره--پدرام

 به کمکی؟--شایان

  .تاال بیا. اگه خواستی قبول کن--پدرام
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 ی واد بی بوه؟شایان سرشو تکون داد و رفت. یعنی مامان م

 70قسمت 

 بیزی بهش گفتی پدرام؟--از پله ها پایین میومدم که صدای آروم و آشنایی میومد

 .نه. گفتم خودت بوی. ولی همه بیو بهش بوو. بعد دو سال بدب تی تق داره بدونه--پدرام

که دیدم مامان پامو یکم محکم تر زدم به زمین که مثال دارم میام. صرررداهاشرررون سررراکت شرررد. دوییدم تو سرررالن 

وایستاده کنار مبل. با دیدنم لب ند زد و اشک تو بشماو جمع شد. اومد نزدیک که خودمو انداختم تو بغلش 

 .و دستامو دورو تلقه کردم. ت  خوبی بود. شاید باید دور میشوم تا میفهمیدم بقدر دوستش دارم

 .فکر میکردم زبونم الل کشتنت دختر قشنوم. باورم نمیشه میبینمت.--موهامو ناز کرد و آروم گفت

دلم برات خیلی تن  شرررده بود مامان. --اشرررکامو با دسرررتم پاک کردم،صررراف وایسرررتادم و مثل بچه ها گله کردم

 .خیلی اذییتم کردن

 .من اومدم. دیوه هیچ ک  نمیتونه اذییتت کنه--دستاشو رو شونه ام گذاشت و گفت

ش. فعال بی یال همه بی. مامانم اینناسرررررررت. پیش خودم. بهش لب ند زدم و دوباره خودمو انداختم تو بغل

  .دیوه هیچی مهم نیست

                                                                        *** 

مامان،اون موقع که یه دم میورفتم هنوز بازدمشررررررو بیرون نداده بودم راه به راه منو میزدن زیر --با ناراتتی گفتم

 میدزدیدنم نمیتونستی بهم بوی؟ بغلشون

 .من نمی واستم بعد این همه سال اون گیر بیفته--مامان

لطفا همه اشرررو بوو. از اول. این یه کلمه ای که گفتی به درد من نمی وره. نمیشررره که --صررراف نشرررسرررتم و گفتم

 .فقط به خاطر این دنبالم باشن

ن اومد تو. با همه دست داد که به مامان رسید. نف  عمیقی کشید و خواست ترف بزنه که در باز شد و شایا

خم شد و مامانو بغل کرد که عصبانی نواو کردم. به صمیمی. شاید مس ره بود ولی هنوزم وقتی مامان انقدر 

با محبت بغلش میکرد تسودیم میشد. نمیدونم بطوری شده بودم که پدرام زد زیر خنده که قیافه امو درست 

م اونم ساکت شد. اون ت  قشن  به خاطر شباهتش به بابام بود. بشماو،خنده کردم و بهش بشم غره رفت

او. فرم صررررررورتش. همه مثل بابا بود. هر دوشررررررون به مامانشررررررون رفته بودن. دلم می واسررررررت بغلش کنم اما 
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نمیدونم برا اصال موقعیتش جور نمیشد. تا شایان اومد سمتش خودمو پرت کردم کنارو رو مبل. پدرام لب ند 

 .و شایان بیزی زیر لب گفت و رفت عقب رو مبلی که من بودم نشست زد

خب پروانه جان،از اول بوو. شایانم اگه ب واد همکاری کنه باید --پدرام دستشو انداخت پشتم روی مبل و گفت

 .بدونه

ر بار تکرارو مامان نواهی به منو شرررررررایان کرد و دوباره جمله ای که قبال گفته بودو تکرار کرد. نمیدونم برا با ه

خب همه بیز از ایننا و به خاطر این شررررررروع میشرررررره که...من در واقع کاتیام. دختر --بدنم یه لحظه ی  میکرد

 .اردشیر
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 {پدرام}

مامان جان قبلنا همون یه لیوانم نمی وردیا. االن --نوار دومین لیوان بای رو برای پروانه ری ت و با ترص گفت

 دوتا؟ که من عنله دارم دو تا

 .از شوق دوباره دیدنته--پروانه لب ندی زد و گفت

 .صدرا خیلی دلش برات تن  شده--بعد پنیرو روی نون مالید و با اتتیاط گفت

بله،وقتی داشررررت منو به خاطر کاراو به باد میداد --آنی بشررررمای نوار وتشرررری شررررد ولی با لحن آرومی گفت

 .معلوم بود بقدر براو مهمم که االن دلتنومه

اون منبور بود نوار. تو خودت رفتی دنبالش،اگه اون کارو نمیکرد نمیتونسرررت به --وانه نفسررری کشرررید و گفتپر 

 .سامان کمک کنه بون اول تورو میکشتن بعد اونو

 بیکار کنه؟ سامان؟ بیشد؟--نوار با تعنب گفت

ود ایران که از دوسررتای من زیاد در جریان کاراو نیسررتم فقط میدونم از طرف یکی از دوسررتاو اومده ب--پروانه

 .سامان بوده

نوار هنوز نواهش گیج بود. تقم داشت. زیادی اطالعات دریافت کرده بود. همه بی اونقدر پیچیده بود که منم 

 .گاهی گیج میشدم

 .تا شما صبحونه ب ورید منم یه دوری تو خونه بزنم. اینا که نمیذاشتن از اتاق بیام بیرون--نوار بلند شد و گفت
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نه که خیلی بهت بد گذشرررررررت. هی از این اتاق به اون اتاق میبردمت که --با ترص نواهش کرد و گفت کاوه

 .شیشه تو پات نره

 .می واستی درو قفل نکنی--شونه ای باال انداخت و گفت

 .برو،برو به گردشت برر تا یه بیزی بهت نوفتم--کاوه نفسشو س ت بیرون داد و گفت

 .نداخت و یه جوری نواه کرد که ها؟بیه؟ بعد از آش.زخونه بیرون رفتنوار یکی از ابروهاشو باال ا

 پ  به خدمتت رسیده؟--شایان خندید و رو به کاوه گفت

بب شرررررریدا پروانه خانم  رو به شررررررایان ادامه داد  بطوری اینو بچویاتون --کاوه نواهی به پروانه انداخت و گفت

 تحملش میکردی؟

به آسرررونی. مامانم هیچ وقت نمیذاشرررت تو جن  باشررریم. همیشررره --شرررایان نواهشرررو به سرررفره دوخت و گفت

 .آروممون میکرد. ولی وقتی تنها بودیم س ت میشد

 .خودتم میدونی که مرگ مادرت کار بابا نبوده--پروانه نواهشو از بایی گرفت و گفت

،معلوم نیست سال پیش مادر من،دو سال پیش مادر شما 10ولی یکی داره به اسم اون آدم میکشه. --شایان

 کی ب واد کیو بکشه. اصال معلوم نیست نقشه او بیه؟

اگه همه بی اونطور که بابا گفته پیش بره،همه بی معلوم --پروانه دستشو روی شونه ی شایان گذاشت و گفت

 .میشه. فقط کافیه تو و نوار بتونین برای بند وقت با هم کنار بیایین

 یعنی بی؟--با تعنب نواهش کردم و گفتم

 .من با بابا ترف زدم. تاال میوم بهتون--پروانه

 نه انوار نوار راست میوفت. این زن داداو کال به نسیه ترف زدن عادت داره. ای بابا

 74قسمت 

 {نوار}

من با مشاور بابا رفتمو نفهمیدم بی شد. فقط وقتی به خودم اومدم که کوروو منو از پشت ساختمون --مامان

 ت فرار کنمپرت کرد پایین و بهم گف

 بی شد؟--ابروهام باال پرید. کاوه با تعنب گفت
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کوروو دسررتیار بابا،نفوذی پلی  بود. وقت عملیات منو انداخت پایین و نذاشررت دسررتویرم کنن. ما قرار بود با 

 .هم ازدواج کنیم. وقتی فهمیدم پلیسه...نمیدونم. شاید ازو متنفر شدم

و فقط کسررررایی که اوننا بودن و هیچ ربطیم به بابا نداشررررتنو دسررررتویر  اونا نتونسررررتن مدرکی علیه بابا گیر بیارن

کردن. بابا فهمید کوروو پلیسررررره و افرادشرررررو فرسرررررتاد که بکشرررررتش اما من فهمیدم و اتمقانه ترین کار ممکنو 

 .کردم

 .باباتو دزدیدم--منتظر بودیم که رو به من گفت

یتونسرررتم بکنم مامان با اون ظرافتش بابارو دزدیده نتونسرررتم جلوی خودمو بویرم و زدم زیر خنده. تصرررورشرررم نم

 !!باشه. به مامان خفنی

 بابا شمارو پیدا کرد نه؟--همه داشتیم نواو میکردیم که شایان گفت

یحیی مامور شررررده بود کوروشررررو پیدا کنه،بابای منم میدونسررررت دزدیدنش کار منه که نمی وام آسرررریبی --مامان

بود تا اینکه بابا اومد جایی که کوروشرررررو زندانی کرده بودم. پیدام کرد و  بهش برسررررره. همه بی تو هم گره خورده

من هیچ تالشرری برای فرار نکردم،از طرفیم اگه کوروشررو فراری میدادم مطمئن بودم افراد بابام با اجازه یا بی اجازه 

 .ه دیده شدناو سر به نیستش میکنن. خیانتکارا تو گروه ما محکوم به مرگ بودن. هر لحظه و هر جایی ک

بابات دوستیو --رو مبل جا به جا شدم که شایان بپ بپ نواهم کرد. مامان تو صورت شایان خیره شد و گفت

در تق کوروو تموم کرد. بابای منم تکم پدریشررررررو به جا آورد اما ما هر دو کنار کشرررررریدیم. بابا تمام راه های 

یه آدم عادی باشرررررم،و هیچ وقت سرررررراغم نیومد.  ارتباطیشرررررو با من قطع کرد و بی یال کارو شرررررد تا من بتونم

کوروو تو گروهش موند و هیچ ک  نفهمید من کاتیام. اما یکی بود که موو میدووند. از همون اول تا همین 

 .تاال

 بابای من. نه؟--صدای پدرام اومد

نذاشررررت. بعد  اون منو شررررناخت و تمام تالشررررشررررو کرد که منو به نابودی بکشررررونه اما تا کوروو بود اون--مامان

 .کوروو من تنها بودم. سعادت اگه نبود جمشید تتما زهرشو به من میری ت

 خب االن بی؟ اگه اردشیر باباته،پ  قتل یار کار کیه؟ کی داره مارو میچزونه؟--

 .نمیدونم اما میشه پیداو کرد--مامان

 بطوری؟--
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 .منم نمیدونم. اما بابا میدونه--مامان

 ...خب بابات که--

 .نوو بابابزرگ تازه کش  شدم دم دره--ی زن  نواهی به سق  کردم و گفتمبا صدا

 ...دقیقا--مامان با ذوق از جاو بلند شد و گفت

 75قسمت 

 ...بیا ایننا--هنوزم باورم نمیشد. بابابزرگ اینقدر جوون؟ دوباره سرمو کج کردمو نواهش کردم که با لب ند گفت

شرررایان گذشرررتم تا رسررریدم بهش. دسرررتمو گرفت و منو نشررروند کنار خودو. از رو مبل پا شررردم و از کنار پدرام و 

 .هیچ وقت انقدر نزدیک ندیده بودمت --اونطرفشم مامان نشسته بود. لب ندی بهم زد و گفت

 موه قبال دیدینم؟--با تعنب گفتم

 .من همیشه تواسم بهتون بود--سرشو تکون داد و گفت

 .ذییتتون میکننخب بهم گفتن دارن ا--لب ندی زدم که گفت

 .یاسمنم کشتن. اونم به اسم من--بعد روشو برگردوند سمت مامانم و با لحن غموینی ادامه داد

 .نمیدونم کی داره این کارارو میکنه--مامان اشک تو بشماو جمع شد و گفت

رئت میدونم. اما کار اون نیسرررت. جمشرررید ج--بابابزرگ نواهشرررو برخوند و نوهداشرررت رو پدرام که پدرام گفت

 .نداره. اینو که میدونیم همه

 .واقعا فکر میکنید کار منه--نواه همه برگشت سمت من که هول گفتم

 بته؟--یهو کاوه زد زیر خنده که گفتم

 .هیچ کسم نه تو. منظورشون اینه که شاید کار بهروز باشه--کاوه

 .و بنوش باشیدنه،نمیدونم،شاید...ولی فکر نمیکنم. اون می واست من آدمش باشم تا شما ت--

 تو پسر یحیییی نه؟--بابابزرگ نواهشو رو شایان نوهداشت و گفت

 .بله--شایان سرشو تکون داد و گفت
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دسررتی به موهاو کشررید. هنوزم معتقدم یه اشررتباهی شررده. این کچل که نیسررت هیچی از منم بیشررتر مو داره. 

 ...ی عرفانی بیزیهیکلو تروخدا نوا... این اردشیر نیست که. رامینی شاهینی کامران

 بی باعث شده من باور کنم بابابزرگمه آخه؟ منم پیر بشم انقدر خوب میمونم؟

 برا ایننایی؟--گفت  برگشت و به من که ماتش بودم کب ند کوبیکی زد و بعد رو به شایان

 .من می واستم برم ولی خاله نذاشت--شایان

زایی میدونه که تضررررورو الزم بود. من به باباو پدرام یه بی--بابابزرگ برگشررررت سررررمت مامان که مامان گفت

 .گفتم یکی دیوه ارو بفرسته،نمی وام تونش در خطر باشه اما به نظر اون اگه شایان قبول کنه گزینه خوبیه

 بی میدونی؟--بابا بزرگ رو کرد به پدرام و گفت

 .یهبابا دستی تو کار کشتن یار نداشت،اما کسیو میشناسه که میدونست کار ک--پدرام

 میدونی اون کیه؟--بابا بزرگ

 .یاسر--پدرام

 76قسمت 

هنوز اسرررمش کامل از دهن پدرام بیرون نیومده بود که مامان هینی کشرررید و شرررایان جوری سررررشرررو باال آورد که 

 پدرام. برا قبال نوفتی؟--ت  کردم صدای مهره هاشو شنیدم. مامان با اخم گفت

 اسه؟یعنی بابات اونو میشن--شایان آروم پرسید

 موه بی شده؟--پدرام گیج گفت

پسررررم من به بابات میوم نشرررد که توام باشررری. بهش میوم یکی از نیروهاشرررو --مامانی صررراف نشرررسرررت و گفت

 .بفرسته. تو برو

 برا نوفتی میشناسیش؟--شایان برگشت سمت پدرام و گفت

 میوفتم که اینطوری بشی؟--پدرام

 برا ازم قایم کردی؟--شایان

رار بود قایم کنم االن نمی گفتم. بند روز پیش شنیدم که یه همچین کسی هست. جمشید تا من اگه ق--پدرام

 .االن هیچی راجع به یاسر بیزی بهم نوفته بود
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 بی شد؟--شایان بشماشو بست و فکش رو هم قفل شد. نوران به مامان نواه کردم و گفتم

 م؟من باید بیکار کن--شایان بشماشو باز کرد و رو به مامان گفت

 .شایان جان بهتره تو توی این ماموریت نباشی--مامان با نورانی به باباو نواه کرد و گفت

 .نه خاله. بابا انت اب درستی داشت. هیچ ک  اندازه من نمیتونه از جون مایه بذاره--شایان

ستان دقیقا همین جاست. هیچ ک  نباید از جون مایه بذاره. من نمی وام به خاطر بچه --مامان ی من که از دا

 .دنیا رفته بچه های دیوه امم از دست بدم

 .خاله،اگه شمام نذاری من یه جوری میرم تا اونو پیداو کنم--شایان

یحیی خوب کسررریو برای این کار --مامان نواهی به باباو انداخت که اونم بشرررماشرررو با اطمینان بسرررت و گفت

 .انت اب کرده

 .شایان تتی دوره ام ندیده--مامان

 .اون به خودو مطمئنه. توام بهش مطمئن باو--اردشیر

مامان همچنان داشررت بهش با دلهره نواه میکرد که شررایان پاشررد و جلوی پای مامان نشررسررت،سررتشررو گرفت و 

 .نترر خاله تو دعا کنی،خدا مواظبمه--گفت

وه مامان پیشونیشو بوسیدو اشک از بشماو پایین اومد که شایان نف  عمیقی کشید. مشه یکی به من ب

 ایننا به خبره؟

 ...ولی بعد که فهمیدم ترجیح دادم از هیچی خبر دار نشم. عنب گیری افتادیما

 77قسمت 

 ...مامان--بشمام قرار نبود از اون گشاد تر بشه اتتماال. با تعنب گفتم

 .پ  سوژه جور شد--کاوه خندید و گفت

 .رو میشکوندم کاو جای اون شیشه ها میزدم دماغ تو--با اخم نواو کردم و گفتم

 .بی اعصاب--کاوه دوباره خندید و گفت

 .مامان من یه همچین کاری نمیکنم--رو به مامان گفتم
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خب میوی بیکار کنم؟اگه من ب وام جای تو باشرررررم هیچ ک  باور نمیکنه. هیچ ک  باور نمیکنه کاتیا --مامان

 .بعده از این همه سال پیداو بشه و ب واد به باباو خیانت کنه

 ...میدونم ولی مامان منم--

 .نوار،واقعا که دست راستش نیستی--مامان

 .مامان بحث اصال اینا نیست. بحث اینه که ما دوتارو یه جا بذاری همدیوه ارو آتیش میزنیم--

برا --بابا بزرگ خندید. منم تکلیفم مشرر ص نیسررت یه بار اردشرریره یه بار بابابزرگ. شررایان نواهم کرد و گفت

 نی؟همچین فکری میک

 االن تو واقعا فکر میکنی میتونی با من کنار بیایی؟--ابرومو باال انداختم و گفتم

 .خدایی منم فکر نمیکنم--پدرام خندید و گفت

 .مامان من محاله بتونم با این یه همکاریه درست تسابی داشته باشم--به مامام نواه کردم و گفتم

نقشرره --کرد. کالفه برگشررتم سررمت بابابزرگ که گفتشررایان همچنان داشررت با اون بشررای ذغالیش نواهم می

 ...اینه. اونا فقط منتظرن من خودمو نشون بدم

بند لحظه با --بعد شررونه هاشررو باال انداخت. دسررتمو رو صررورتم کشرریدم که دسررتی دور بازوم تلقه شررد و گفت

 ...من بیا

دم که منو برد سرمت در یکی از اتاقا. سررمو بردم باال و نواهش کردم. قیافه او گرفته و خسرت بود. از جام پا شر

برگشرررتم پشرررت سررررمو نواه کردم که دیدم کاوه زبونشرررو آورد بیرون بشرررماشرررو کج کرد و انوشرررتشرررو کشرررید رو 

 .گردنش. بعش اخم کردم که شایان درو باز کرد و هر دو رفتیم تو. منو یکم جلو تر ول کرد و تکیه داد به در بسته

  78قسمت 

 {پدرام}

 خب االن بی میشه؟--ری که بسته شد گرفتم و به پروانه گفتمنواهمو از د

 .همه بی درست میشه--پروانه

 ...هیچی نوو شایان--کاوه دهنشو باز کرد بیزی بوه که صدای داد نوار از اتاق اومد

  .خب فکر کنم کم کم باید نقشه ارو جمع کنیم--کاوه تکیه داد به مبل و گفت
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اقا باید از همین االن اسررررررتارت کارارو بزنیم. پدرام،زن  بزن بابات بوو نوار و اتف--زنداداو لب ندی زد و گفت

 .اردشیر زیر نظرتن تا مهمونیو ترتیب بده

 {نوار}

 تو مشکلت با من بیه؟--بهش زل زدم که گفت

من؟من که مشررررکلی باهات ندارم ولی فکر نکنم تو بتونی با یه آدم عوضرررریه لنن که کاو --پوزخند زدم و گفتم

 .مرد و از اول نبود کار کنیمی

 ...نوار،تو انقدر کینه ای نبودی که--و گفتم  بشماشو بازو بسته کرد

 .هیچی نوو شایان--با عصبانیت داد زدم

ترفات هیچی. کنایه هاتم به کنار. میدونی برا قلبم سوخت؟ تو منو --ساکت شد که نشستم رو ت ت و گفتم

ل میکردیم بازم دوسرررررررت بودیم. ولی...بی یال. ما دیکه دوسررررررت نشررررررناختی. فکر میکردم هر بقدرم که کل ک

 .نیستم. نیازیم نمیبینم با یه غریبه همکاری کنم. برو بیرون

 به خاطر همین که دوست نیستیم داشتی از ترر میمردی؟--نفسی کشید و جلوتر اومد و گفت

 .من بمیرم اگه ب وام واسه تو بمیرم--بهش پشت کردم و گفتم

 پ  کی بود وقتی کاوه داشت اذیتش میکرد سکته زد؟--حنش می ندهت  میکردم ل

 .خواب دیدی خیره--دستمو به تالت برو بابا تکون دادم و گفتم

 ...نوار ببین منو--صداو مالیم شد

 .وقتی بهت میوم برو بیرون یعنی برو بیرون--

یه بار میاد ایران. اینبار شانسم زده  نوار اگه نشه،اگه یاسر از دستمون در بره تمومه. اون هر بند سال--شایان

 .که تو این موقعیت اومده. تو نباشیم که نمیشه

--خیلی دلم می واسررت ب.رسررم کیه اما هیچی نوفتم. انوار فهمید بی تو سرررمه که نفسررشررو داد بیرون و گفت

 .اون بود که مامانو کشت

 .بشمام خی  شد. خاله و مهربونیاو همه از جلو بشمام گذشت
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برگردم که نشست رو ت ت. دستشو از پهلوم رد کرد از پشت بونه او رو شونه ام بود دستشو نزدیک  خواستم

 اتحاد؟--دستم نوهداشت و گفت

 با همیم--دستمو بردم باال و پشت دستمو زدم به دستش و گفتم

 81قسمت 

 {شایان}

 بی بهش گفتی؟--روی مبل نشستم و گفتم

م بهش نوارو پیدا کردیم و تونسرررتیم باهاو ارتباط بویریم. اما زیر گفت--سرررویچشرررو از رو میز برداشرررت و گفت

 .دست اردشیره و فکر نکنم ب واد باهات راه بیاد

 خوب گفتی. پدرام،ناراتت نیستی؟--به باالی پله ها نواه کردم و گفتم

 از بی؟--نواهی به اطرافش کرد که بیزی جا نمونده باشه و گفت

 .اونم دستویر میشه و تکمش بیز کمی نیستمیدونی که بعد این ماجراها --

 .میدونم. لوتونم نمیدم. خیالت راتت--یه لحظه از ترکت وایستاد،تو بشمام نواه کرد و گفت

به خاطر اون نوفتم. فقط اینکه... مطمئنی پدرام؟ ما میتونیم بدون اینکه تو کاری کنی هم کارارو پیش ببریم. --

 .به هر تال که اون باباته

مامانمم مامانم بود. برام عزیز ترینم بود. من تتی یه عک  دوتایی یا خاطره مشترک با بابایی که باعث --پدرام

شررد مامانم بمیره ندارم. مامان میدونسررت جونش در خطره اما جمشررید به زور سرروار ماشررین کرد و بردو. فقط 

 .برای محافظت از خودو. مامانم مرد اما اون زنده موند

که صدای پاشنه های کفش از روی پله ها اومد. انواری نوارم راه رفتن باهاشونو یاد گرفته. نف  عمیقی کشیدم 

 .من قبل از اینا برم بهتره. خداتافظ آقای کاش --پدرام رفت جلو و به بابا که کنار نوار بود دست داد و گفت

 .نکنی. جمشید زرنوه توام مراقب باو نوار. اوننا هول--بابا باهاو خداتافظ کرد و رو به نوار گفت

 .منو دست کم گرفتی عمو پدرام. من یه مدت با اسکندری معامله به هم میزدما--نوار خندید و گفت

اونا کار مامانت بود نابغه. وگرنه که االن پرونده ات دسرررت --پدرام خندید و انوشرررتشرررو زد به بینیه نوارو و گفت

 .سرکرد کاش  بود



                 
 

 

 رانا|  مهره شاهرمان 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         تر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیش 

 

92 

 

 یعنی سامان منو محکوم میکرد؟--لی لبشو گاز گرفت و گفتمیدونستم نوار از قبل میدونست و

 .من برم دیرم شده شمام زود بیایین--پدرام صورتشو بوسید و گفت
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 .برو. مواظب خودتم باو--نوار دوباره بهش لب ند زد و گفت

ن پیش نیاد که سرررتا پاشررو نواه کردم. تو پیراهن سرررمه ای کشرریده تر دیده می شررد. فقط امیدوارم بحثی بینمو

 بریم شایان؟--ب واد با زننیر کیفش دارم بزنه. مانتوی بلندشو تو یه ترکت تنش کرد و گفت

 آره. آماده ای؟--سرمو تکون دادم و گفتم

 .عمو، این گردنبنده لومون نده یه وقت--آره ای گفت و رو به بابا گفت

 .ه ایه که قابل شناسایی نیستنترر. شنود و ردیاب تو محفظ--بابا به گردنش نواه کرد و گفت

 بریم؟--به گردنبندو نواه کردم و گفتم

 .نوران نباو عمو--دست بابا رو که رو شونه او بودو فشار داد و گفت

 ...بریم بریم--بعد برخید سمت منو گفت

 ...خب مرور کن--سوار ماشین شدیم که گفت

 رار کنم؟برا فکر میکنی من خنوم که ههی باید تک--نواهش کردم و گفتم

 .عه. بهت بر خورد؟ بب شید فکر کردم خودت میدونی--برگشت سمتم و با تعنب گفت

 بیو؟--دستمو رو فرمون جا به جا کردم و گفتم

 .این که خنوی--خیلی جدی برگشت سمتم و گفت

 {نوار}

 .زبونشو رو دندوناو کشید و مات به جلو خیره شد

خدا هیچی نوفت منم سررنوین نشررسررتم تا رسرریدیم به باغی که  اعتراف میکنم که گاهیم من کرم میریزم. بنده

تواست هست دیوه. تو جلسه اول نه بهشون رو میدیم --طرفای کرج بود. شایان یه نواه به ساعت کرد و گفت

 .نه ترف مشکوکی. باید بیفتن دنبالمون و خودشون بفهمن
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 ...تله تواسم هست. فقط یه بیزی--سرمو تکون دادم و گفتم

 کندریا باشن یا شرکاشون مارو بشناسن بی؟اگه اس

همه بی هماهنوه. االن همه فکر میکنن تو به عنوان نفوذی وارد تمام بازی هایی که تا االن توشررررررون --شررررررایان

 .بودی شدی

 ...اوه. به خفن--

 .نوار،به خاطر خدا. نزنی همه بیو به هم بریزی. تو تو این خر بازیا ید طوالیی داری--شایان

پیاده شو تا یه --  کشیدم و دستمو کنترل کردم نره سمت قفل فرمون. با دندونای کلید شده گفتمترصی نف

 .کاری دستت ندادم

نواهم کرد و آروم پیاده شرررد. بعید بودا. قبلنا هر وقت ترصرررم میداد بعدو نیشرررش تا کنا باز میشرررد. االن از 

 .می نده کهوقتی که دیدمش دریغ از یه لب ند. دیوه به ترص خوردن منم ن

گرفته از ماشررین پیاده شرردم. منم تکلیفم با خودم معلوم نیسررت. یه بار می وام بکشررمش یه بار از ن ندیدنش 

 .ناراتتم. بدب ته خوددرگیر

جلوی در وایستادم و به اون جالل و جبروت نواه کردم. تروخدا نواه به دم و دستواهی با خون ملت به هم زدن. 

 .د که صدای تیک در اومدشایان به مبایلش نواه کر 
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با تعنب به دور و برم نواه کردم. ابروهامو باال انداختم و رو به   بسررررررمه اللهی گفتم و با هم وارد خونه شررررررردیم.

 درست اومدیم؟--شایان گفتم

 ایننا برا شبیه بیشه زار سوخته است؟--سرشو تکون داد که گفتم

کردیم. ساختمون بزرگی از اینور پیدا شد. درختای خشکو رد کردیم راه که با سن  ریزه درست شده بودو دنبال 

تا به در خونه رسیدیم. دو نفر ماشاال گردن کلفت،جلوی در وایستاده بودن. به شایان نواه کردم که دیدم بی یال 

داره میره جلو. خب پ  همه بی رو به راهه. جلوی یکی از مردا وایسرررتاد و دسرررتشرررو مشرررت کرد و برد جلوو. 

رفیقن؟ می واد از این مشررت صررمیمیا بزنه بهش؟ گردن کلفته یه نواه به دسررت شررایان کرد و بعد با اتترام درو 

 .باز کرد. یادم باشه نواه کنم ببینم بی رو دستش بود
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دسررتشررو پشررت کمرم گذاشررت و از در رد شرردیم. برعک  تمام جاهایی که با اسررکندریا رفته بودم با وجود تعداد 

میدیم هوا گرفته نبود. نه بوی سررریوار بود نه ادکلن. موسررریقیه آرومی پ ش میشرررد و هر بند  آدمی که داشرررتم

نفر دور یه میز گرد و کوبولوی پایه بلند داشررررتن با هم صررررحبت میکردن. و یه عده گوشرررره های سررررالن رو مبال 

لوم سبز نشسته بودن و صدای خنده شون تو صدای جمعیت گم میشد. خواستم نف  بویرم که یهو کسی ج

 .خوو اومدین آقای نایب--شد. رفتم عقب تر که خوردم به شایان. مرده لب ندی زد و گفت

شررمام که همراه آقای نایبد. --بعد نواهشررو برخوند سررمت من که ت  کردن داره خبیث نواهم میکنه و گفت

 نه؟

 ...بفرمایید تو اون اتاق لباستونو مرتب کنید--بله ای گفتم که رو به من گفت

 .ظورو این بود که در بیارم دیوه؟ عنب آدمه...هللا اکبر. بی یالمن

انوشررتمو زدم به دسررت شررایان یعنی تو برو. بعد خودم رفتم سررمت اتاق. مانتو و شررالمو آویزون کردم و به لباسرم 

 .تو آیینه نواه کردم. بلند بود. تا زیر سینه تن  از اوننا شل میشد آستینشم گی.وره تا آرنج بود
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موهامو که باال بسررررته بودم مرتب کردمو رفتم بیرون. خب من االن یه دوتا سرررروال دارمو پدرامم جلوم وایسررررتاده 

شتباه میکنه همچین  داره برو بر نوام میکنه. خب االن ازو ب.رسم نمیوه بچه ی داداشتم آی کیوو... خیلی ا

 .بفرستن پیش خانواده امون اون دنیا ترفی بزنه اصال. بی یال. بذار ب.رسم یهو سوتی ندم هر دومونو

 ...پدرام یه بیزی--گفتم  اهمی کردم

 جانم؟--لب ند زد و گفت

ببین من به ترفای عمو یحیی و بابا اردشیر خیلی خوب گوو کردما. فقط اون وسط --ابروهامو بردم باال و گفتم

 .یه بند تا نکته ریزو نفهمیدم

 بیو نفهمیدی؟--خندید و گفت

اسم شایان ایننا بیه؟ دو اینکه اینا میدونن من نوارم. یعنی نوه اردشیرم؟ سه اینکه االن ما قراره یک اینکه --

 .بطوری یاسرو پیدا کنیم

اول یه بیزی ازت ب.رسرررم،بعد بهت میوم...میوم نوار تو دقیقا بیو اون --پدرام خیلی متفکر نواهم کرد و گفت

 وسط گوو کردی؟
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پدرام باور کن خسررررته ی راه بودم. تهران تا شررررمالو یه سررررره تو --لوم نشرررره و گفتملبمو گاز گرفتم که خنده ام مع

 .ماشین بودیم آخه

خدا به داد برسرره...شررایان شررایانه فقط نایبه. یعنی قرار نیسررت کسرری بفهمه اون --نفسررشررو داد بیرون و گفت

 .یوم بهتپسر آقای کاشفه . تورم میدونن کی هستی. خودتی. یاسرم فعال نیاز نیست. بعدا م

 .بریم پیششون--تشکر کردم که گفت

با هم راه افتادیم. شررررایان و اون یارو جمشررررید کنار پننره ی سررررراسررررریه سررررالن بودن. جل ال الق. این پننره ی 

شمالیه ساختمون بود و اونورم یه باغ بود اما نه مثل قبلیه. کلی براغ روشن و است رو درختای کوبیکو بزرگ و 

 .قشن 

که شررایان جاشررو که کنار دیوار بود داد به من و خودو کنارم وایسررتاد. جمشررید دوباره نواهم  رسرریدیم بهشررون

 .خیلی خوشحال شدم وقتی شنیدم به پدرام گفتید رو پیشنهاد ما فکر میکنید--کرد و گفت

 .بله ولی من قولی ندادم. فقط به رئي  پیشنهاد میدم--شایان گفت
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 .بله. متوجه شدم--جمشید دود سیوارشو فرستاد تو هوا و گفت

 .نوار. درسته--بعد روشو کرد سمت من و گفت

 .بله. شایوان هستم--

 .پدرام لباشو جمع کرد که ن نده. باالخره که زدم باباشو خیط کردم

 تال مادرتون بطوره خانم شایوان؟--جمشید خودشو کنترل کرد گفت

 .ایشونم خوبن--

 پدرتون بی؟--زد و گفت لب ندی

 .کثافت. مطمئنم میدونه. می واد ناراتتم کنه

شایان از زیر میز کشیده شد رو دستم. دستمو برگردوندم و انوستمو زدم به ک  دستش یعنی همه  انوشتای 

 .پدرم فوت شدن--بی رو به راهه و رو به جمشید گفتم

 .متاسفام. یادم نبود--مثال قیافه او گرفته شد و گفت
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 .خب بهتره در مورد کار صحبت کنیم--رمو تکون دادم که گفتس

همون لحظه یه دختر اومد که جمشررررید سرررراکت شررررد و بهش نواه کرد. دختره که خیلیم آروم و ناز ود نواهی به 

 بب شید میشه یه لحظه بیایی؟--جمع انداخت و گفت

-درام نواه میکردم که جمشید گفتپدرام رفت کنارو و خم شد تا گوشش به دهن دختره برسه. همونطور به پ

 .خب بریم سر بحثمون-

 .در مورد کار--نواهمو برگردوندم سمتش که گفت

 .درمورد کار باید با ایشون صحبت کنید--دستمو کنار بازوی شایان تو هوا نوهداشتم و گفتم

 .ه به نوه اوولی من فکر میکردم اردشیر یا کار نمیکنه یا همه بیو س.رد--ابروشو باال انداخت و گفت

درسته پدربزرگ کار نمیکنه --لحنش یه جوری بود انوار می واد منو بندازه به جون شایان. لب ندی زدم و گفتم

 .ولی نیازی نداره بیزیو به کسی بس.ره. ما فقط همکاریم

 .بله تق با شماست--سرشو تکون داد و گفت

اره از آذرباینان رد شه و برسه به روسیه. فقط یه یه بار داروئه. قر --بعد صورتشو سمت شایان برگردوند و گفت

مشررکلی هسررت اونم مرز روسرریه اسررت. کسرری نیسررت کار بلد باشرره و بتونه بارو سررر مرز تحویل بویره تا برسررونه 

 .دست کسی که اونناست

 از ما بی می وایید؟--شایان
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 .یکی از آدماتون تو مرز روسیه--جمشید

 .باهاشون صحبت میکنم--ژ گفتشایان خیلی همچین با پرستی

--جمشررررید لب ندی زد که پدرام با دختره اومد کنار میز. جمشررررید دسررررتشررررو گذاشررررت رو بازوی دختره و گفت

 .دخترم صبا

تعنب کردم. خواهر پدرام یعنی عمه امه؟ به یهویی فامیل دار شرردم. صرردای آهن  آرومی میومد و بند نفری 

 بریم؟--از کرد و آروم گفتبا هم وسط بودن. پدرام دستشو سمتم در 

 اگه جمشید پیشنهاد میداد قبول میکردی؟--با لب ند دستشو گرفتم. با هم رفتیم وسط. کمرمو گرفت و گفت
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 .غلط میکردم--ابروهامو باال بردم و گفتم

 .خب خداروشکر زود جنبیدم--تو گوشم خندید و گفت

 صبا خواهرته؟--سرمو کج کردم و گفتم

 .نه. جمشید قیمشه--سرشو تکون داد و گفت

 .نه صبا خواهرم نیست--آها. آخه فکر کردم عمه دارم شدم. خندید و گفت--

 .ولی اصال گروه خونیش به این مراسما نمی وره--سرمو تکون دادم و گفتم

 .آره. از کارایی که جمشید میکنه خبر نداره. دختر معصومیه--با خودو ترکتم داد و گفت

 و میدونی پدربزرگت کی مرد؟ت--سرمو تکون دادم که گفت

فکر کنم بابام گفت یه سرررررال قبل از ازدواج مامان بزرگ با بابات. تاال تسررررراب کن --سررررررمو تکون دادم و گفتم

 .دیوه

 ...میدونی نوار. من--پدرام

با خوردنمون به کسرری ترفش قطع شررد. به پشررتم نواه کردم. با دیدن صرردرا یه لحظه شررل شرردم که پدرام نوهم 

این --ا بدون اینکه نواهم کنه رفت کنار. به یقه پدرام بن  انداختم و خودمو کشرریدم باال و گفتمداشررت. صرردر 

 ایننا بیکار میکنه؟

 .از طرف همکارای آقای کاش  اینناست--پدرام سرشو آورد بین موهام و تو گوشم گفت

 .پلیسه--

 واد مطمئن بشررره که ما مادرت در آره. بابا منتظره ببینه تو بیکار میکنی. می--بشرررماشرررو آروم بسرررت و گفت

 .ارتباطی. بون اون فکر میکنه تنها کسی که بعد از شایان با اردشیر در ارتباطه مامانته

 .فهمیدم--سرمو تکون دادم و گفتم

 بریم پیشش--پدرام

 89قسمت 

 .جزو معدود لحظاتیه که خیلی واضح یادم مونده--خندیدم و گفت
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 بمونه؟تتما باید این بیزا یادت --شایان

خب تقصررریر خودته دیوه. با اون سررررگرمیات. آخه کی میاد رو جوب لباسررری شرررلوارو ب.وشررره که بعدو روو --

 آویزون بمونه؟

 .بدون اینکه ترفی بزنه فقط نواهم کرد و زبونشو رو دندوناو کشید

رد شده و من  به سالن نواه کردم. هر ک  سرو تو کار خودو بود و اتتماال قاتل یار بندباری از جلو بشمام

 .نشناختمش

 همه بی طبق برنامه است نه؟--برگشتم سمت شایان و گفتم

 .آره. خیالت راتت--شایان

 .فقط می وام بدونم کیه که تمام بدب تیای این همه سال زیر سرشه--

 .پیداو میکنیم--شایان

 .آخره بوردیم همه گفتن اینا جرئت ندارن. یعنی ما باید دنبال یه آدم ناشناخته که غول مرتله--

 .آره. باالخره پیداو میکنیم--لیوانو از رو میز برداشت و گفت

 کی این مهمونیه مزخرف تموم میشه که من برگردم خونه؟--

 موه نمیدونی؟--شایان

 بیو؟--سرمو تکون دادم و گفتم

ونه تحت اختیار ما این مدت جایی میمونیم که بقیه فکر میکنن خونه سازمانیه اردشیره ولی در واقع خ--شایان

سامان و همکاراشه. میدونی که اینا فکر میکنن اردشیر گاهی مارو میبینه و یه خونه سازمان یافته واسه افرادو 

 .داره. قبال داشت ولی االن که کار نمیکنه و مثال فقط ما دوتا که کارای شرکتش دست مونه اونناییم

 .کنه اینا میدونن کار نمیکنه اما می وان باهاشون کار--

خب آره. تاال که میدونن بابات مانعی برای اردشرررررریر نیسرررررررت می وان دوباره کار کنه تا بتونن از بغلش یه --

 .استفاده هاییم اونا ببرن

قبلش تو بی گفتی؟ ما --آهانی گفتم و انوار که تازه دو هزاریم افتاد خیلی پر شرررتاب برگشرررتم سرررمتش و گفتم

 دوتا...تو یه خونه...دوغ میوی نه؟
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 تقیقت تل یه ولی اتفاقا آره. فقط امیدوارم نتونی مغز منو ب وری--سرشو تکون داد و گفت

 .ترف نزن تو منو نکشی. من آزار ندارم که--دستمو گذاشتم رو سرم و با ناله گفتم

 .ای واااای--بعد محکم زدم تو کمر شایان و گفتم

 ...وتشی--دستمو از رو کمرو برداشت و گفت

 87قسمت 

مت صدرا رفتیم. کنار به دختر وایستاده بود. با دیدنم اومد جلو و مردد وایستاد که رفتم جلوتر. محکم با هم س

 ...خداروشکر--بغلم کرد و تو گوشم گفت

همیشررررررره با هم بد بودیم بدون اینکه بدونم بقدر براو مهمم. بقدر اذیتش کردم به خاطر باباو. از بغلش 

 ی عزیزم؟خوب--بیرون اومدم که با لب ند گفت

 آره. بابات بطوره؟--سرمو تکون دادم و گفتم

 .اونم تالش خوبه--سرشو کج کرد و گفت

 .همراهم تدیث--بعد دست دختر ریز نقش و قشنویو گرفت و گفت

  .خوشب تم--لب ندی زدم رو به دختره که با لب ند نواهم میکرد گفتم

 .بیزی بومیه لحظه میایی. مامان گفته دیدمت یه --بعد به صدرا گفتم

 جانم؟ بی شده؟--قیافه همه جز تدیث یه تالت تعنبی شد. ولی صدرا باهام اومد و گفت

بب شررررررید نتونسررررررتم کننکاویمو کنترل کنم. این دختره از طرف خودتونه فقط؟ فقط همکارو --خندیدم و گفتم

 این ترفا؟

 .فضول--خندید و گفت

 ...ن فقط یه همکارمبرای اون م--بعد نواهی به تدیث انداخت و ادامه داد

به به. گرفتم بی شررد. صرردرا جون ،سررلطانه این کاره بودن یه کاره دل به تدیث داده. دسررتمو زدم به شررونه او 

 .همه بی درست میشه. خیالت ت ت --زدم و گفتم

 .بریم پیششون--لب ندی زد و گفت
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 .کن پدرام ابن دوستتو جمع--با هم رفتیم سمت پدرام که صبا اومد و با جیغ گفت

با تعنب بهش نواه کردم. لباسش عوک شده بود. جای اون پیرهن بلند یه پیرهن تا باالی زانوی زرشکی تنش 

 .بود. و اون جیغی که زد. ماشاال... یه لحظه ازو تعری  کردما. به سقی دارم من

 بیکار کردید باز؟--پدرام خندید و گفت

 .همچین میوی انوار منم که همش ترصش میدم--صبا

 .خب ترص ن ور--رامپد

 .پدرام--صبا

 .انقدر از دستش ترص ن ور عزیزم--پدرام رفت سمتش. دستشو انداخت دور شونه او و گفت

دوقولوئن. صبا و --با دیدن کسی که اومد کنارو بشام بهارتا شد. دستش نشست رو کمرم و صداو گفت

 .رها

 88قسمت 

 .دیدمش--نواهی به شایان انداختم که گفت

 کیو؟--انداختم باال و گفتمابروهامو 

 .یاسر--آروم تو گوشم گفت

 یعنی کسی که مامانتو کشته کسی نیست که یاسمنو کشته؟--لبمو گاز گرفتم و گفتم

یاسررر به خاطر انتقام از برادرو از کسرری دسررتور گرفته بود. و اون آدم و کسرری که دسررتور قتل یاسررمنو --شررایان

 .داده اتتماال یه نفرن

 .کی قراره این بیزا تموم بشه شایان--م فشار دادم و گفتمدستدونامو به ه

 .نمیدونم. فعال که تازه شروع شده--نف  عمیقی کشید و گفت

با هم رفتم یه ور دیوه. وایستادیم. هر ک  میدونست ما مثال کی هستیم یه لب ندی میزد که یعنی خرشید با 

ر جا که اینا هستن زیاد ازم دور نشو. همه میدونن ه--ما همکاری کنید. با هم وایستادیم گوشه سالن که گفت

 .که ما فقط همکاریم. جمشید می واد از در اتسار وارد بشه. اگرم نشد از در زور

 ها؟--گیج برگشتم سمتش و گفتم
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 .برنامه او اینه که عاشقت کنه--پلک زد و گفت

 .این با این سنش؟ هم سن بابابزرگمه--ابروهامو باال بردم و گفتم

 .اول از پدرام خواسته. ولی وقتی دید اون قبول نمیکنه خودو قبول زتمت کرد--انشای

 .نوران نباو. ما مراقبتیم--دستی به گردنم کشیدم و ای بابایی گفتم که گفت

 .میدونم--لب ندی زدم و گفتم

.ردن دسررت وظیفته. مامان و عمو منو سرر--یه جور خاصرری نواهم کرد که گرفتم بی شررده. با پررویی تمام گفتم

 .تو

 این دقیقا یعنی بی؟--شایان

 .یعنی من انتظاراتم از تو فقط به درست راه رفتنت ختم میشه بعد اونا منو س.ردن دستت--

 آها این یعنی تو از پ  خودت بر میایی دیوه؟--شایان

فتن شاید واال اون که مش صه که آره ولی نمیدونم برا صریح نوفتن تورو مب وان دست من بس.رن. شاید گ--

 .بهت بر ب وره

 ...اون ضرب المثله ارو شنیدی؟ تبل تو خالیو...صدای بلندو--شایان

 .هر وقت ایشاال کش تنبونت به در گیر کرد یاد من افتادی بهت میوم--

 یادته--شایان با تعنب گفت

 90قسمت 

ت طبقه با نمای سرررررن  از ماشرررررین پیاده شررررردم و به خونه ای که رو به روم بود نواه کردم. یه سررررراختمون بیسررررر

 ایننا پارکین  نداره؟--مشکی. در ماشینو بستم و گفتم

 .برا. ولی من امروز ریموت ندارم. فردا میدم بسازن--شایان

 سری تکون دادم و دیدم که داره میره سمت در. عه کنا؟

 وایستا شایان. لبار از کنا بیارم؟--
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امانت برات لبار آورده و تا خودو نیومده نباید بری از االن به بعد منو تو زیر نظر جمشرررررریدیم. م--شرررررررایان

 .پیشش

آهانی گفتم و باهاو رفتم تو. تو این مدت که بین خالفکارای محترم در تال جا به جایی بودم خودشرررررون لبار 

میورفتن. االنم کرره مررامررانم آورده. من تقریبررا بعررد از خونرره ی بهروز دیورره خودم لبررار ن ریرردم. مفررت خور بی 

 ال شایان کارشو بیکار میکنه؟اصال کار میکرد قبال؟خاصیت تا

بی یال. به عدد طبقه ها که باالتر میرفت نواه کردم خاک بر سرررررم. طبقه دهم؟ خب این سرررروال که اگه برق بره 

من بطوری تا این باال بیامو بی یال. این که من از ارتفاع میترسرررمو دقیقا بیکارو کنم؟ از دو متر بیشرررتر برای 

بی --رتفاع برج میالدو داره. آسررررانسررررور همیننوری باال میرفت و من تو عنب بودم که شررررایان گفتمن تکم ا

 شده نوار؟

 هیچی. فقط واتد ما طبقه بندمه؟--سرمو تکون دادم و گفتم

 .با عددی که گفت ت  کردم کرکام ری ت

 .طبقه بیستم--شایان

 ...آها--دستمو به میله گفتم و گفتم

 .گرم کرد. آسانسور تکونی خورد و وایستاد سرشو دوباره با سویچش

از آسانسور بیرون اومدیم. یه پاکرد بزرگ با دو واتد شرقی و غربی رو به روی هم و آسانسور سمت جنوب بود و 

راه پله ها با نرده های نقره ای سمت شمال ساختمون. شایان جلوم وایستاد و کلیدارو سمتم گرفت. سه تا کلید 

 کدوم واتده؟--ه کوجیک آویزون بود. کلیدو گرفتم و گفتمبود که از یه تلق

 اونه--به پشتم اشاره کرد و گفت

 .کلیدو انداختم که صدای برخش کلید تو قفل واتد رو به رو اومد

 91قسمت 

--سررریع تر کلیدو برخوندم تا اول ببینم کیه بعد باهاو وارد گفتوگوی همسررایه ها بشرریم. درو باز کردم و گفتم

 .ب.ر تو

سرریع رفتم تو و به پشرتم نواه کردم که دیدم نیسرت. عه. غیب شرد؟ سررمو بردم بیرون و اینور اونورو نواه کردم. 

 .نه خبری نبود. مبایلمو در آوردم و شماره اشو گرفتم. مثل جن میمونه. همین االن پشت سرم بودا
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 کنایی شایان؟--با صداو که تو گوشی پیچید سریع گفتم

 .خونه--شایان

 کنایی نمیبینمت. اصال بطوری اومدی تو؟--هایت خنوی اینور اونور میرفتم و گفتمبا ن

 .اوننا نیستم که. اومدم واتد خودم--ت  میکردم لحن داره می نده. نفسشو فوت کرد تو گوشیو گفت

 توام واتد داری؟--سر جام وایستادم و گفتم

 صدای خش خش میومد و صداو خوب نمیرسید

 .ین واتد رو به روییه مال منهآره دیوه. ا--شایان

 .ای جن  خراب. برا از اول نوفت؟ عنبا   بقدر نقشه واسه اذییت کردنش داشتم. دود شد همش که

 .عه. پ  دوتا خونه گرفتن. عنب--با لب و لوبه آویزون گفتم

 نمیترسی که؟--شایان

 .که باید بیایی دیوه نه بابا همین رو به رویی دیوه. خطر مطری بود یه داد میزنم خودت بفهم--

خوبه. اون کلیده که نه مال واتد خودته نه مال در آپارتمان مال واتد منه. اگه نبودم کاری داشررتی درو --شررایان

 .باز کن بیا تو

  .آها آها. باشه پ  فعال خداتافظ--

 .خداتافظ آرومی گفت و قطع کرد

نورم که سرررالنه تو این راهروئه ام اه اتاقه ااننام رفتم سررررکی کشررریدم. خوب این که یه راهرو اینورم آشررر.زخونه او

دسررتشرروايه. تله. تمومم اه اونناسررت. پرده هارو نواه. به دکورو قشررنوه. اتتماال مبله تحویل گرفتن خونه 

ارو. کفشرررم که پارکته. از تمام نقاط خونه اون دیوار بوبیه بین پذیرایی برام جالب بود که یه دایره کوبیک خالی 

نرده بوبی بهش وصرررررررل بود که از گوشررررررره دیوار میرفت دم راهروی اتاقا و یه در بوبیه کوبیک مثل بود و یه 

 .پارتیشن میساخت

 92قسمت 

 .خدا لعنتت نکنه شایان. میویرن میکشنمون--فرمونو بررخوند که پرت شدم سمت فرمون و گفتم

 .میبریم تازه داریم--آروم نواهم کرد و دوباره سعی کرد مثال گمشون کنه و گفت
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نف  عمیقی کشدم که با برخود ماشینی دنبالمون بود به ماشین نفسم نصفه موند و سی  نشستم و محکم 

 .نمایش تمومه--بسبیدم به صندلی. بشمامو بستم و پوفی کشیدم که گفت

 فرموند برخوندو تو صدم ثانیه قبل از برخوردمون به درخت برخید، دستاشو دو طرف صندلی محکم کرد و منو

بین خودشو صندلی نوهداشت. ماشین محکم خورد به درخت. صدای خورد شدن شیشه اومد. تکون محکمی 

 خوبی؟--خوردم ولی بون شایان بود فقط خوردم بهش و برگشتم رو صندلی. خودشو کشید عقب و گفت

 .آره آره--گیج گفتم

رو صررندلی راننده ری ته بود از  به پشررت سرررم از تو شرریشرره نواه کرد و سررریع جوری که نره رو شرریشرره هایی که

ماشررررررین پرید بیرون. هنوز گیج بودم. یعنی اگه یه برنامه از پیش تایین مشررررررده بود و واقعا ایننوری به درخت 

می وردیم اتتماال از شرریشرره جلوی ماشررین پرت مشرردم بیرون. برا هیچی در مورد این بدلکاری بازیاو نوفت 

رو باز کنم که در باز شرررد و کسررری محکم بازومو گرفت و بیرون کشرررید. بهم. موهامو دادم تو شرررالم و خواسرررتم د

 .آقا اینناست--تکونی خوردم که محکم نوهم داشت و گفت

 .بیارو ایننا--آقاو لب ندی زد و گفت

یارو دسرررتمو همونطور که گرفته بود کشرررید و منو پیش شرررایان که سررره نفر گرفته بودنش نوه داشرررت که یکی از 

 زنده است؟--گفت ماشین پیاده شد و

 .هردوشون سالمن--یکی دیوه که کنار پرتواه پارک کرده بود سر تکون داد و گفت

 .ولی کن ببینم...ول کن دارم بهت میوم--تکون خوردم و گفتم

 .نوار شایوان. نترر. آشناییم--مردی که از ماشین پیاده شده بود به بشمام زل زد و گفت

کسرررررری نمیتونه بهت کمک کنه. میدونی که؟ داریم میریم پیش --گفت اخم کردم و به شرررررررایان نواه کردم که

 ...رئی 
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پاربه ارو از رو بشررررررام برداشررررررتن پلکمو هنوز باز نکرده بودم. آروم الی پلکامو باز کردم که نور نزنه تو بشررررررمم. 

دیدم که نشسته  نمی واستم مثل این فیلمیا یهو بشمامو ببندم. بشمام کم کم باز شد و رو به روم جمشیدو

بود و با لب ند نواهم میکرد. شرررایان تو زاویه دیدم سرررمت ب.م وایسرررتاده بود. برکشرررتم سرررمتش که دیدم اخم 

 این کارا بیه جناب؟--کرده. با عصبانیت گفت
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 .یه دعوت ساده--جمشید بشماشو برگردوند سمتش و گفت

 از کی مهمونو به زور میبرن مهمونی؟--شایان

 تی میدونیم که دارید اردشیرو دور میزنید با پای خودتون میومدید؟اگه میدونس--جمشید

 .فقط برتو پرت دارید به هم میبافید--شایان خیلی محکم و قاطع گفت

یعنی تو از خروج دارو ها خبر نداری؟ یعنی تو نبودی که باعث شرررردی تمید بیفته دنبال اردشرررریر و --جمشررررید

 پلی  سر ن  به دست بیاره؟

 وایی؟بی می --شایان

 .خوشم اومد. اهل مذاکره ای. نابودیه اردشیر--جمشید بلند شد و گفت

یان کار منه و --شرررررررا من فقط برای لو نرفتن تمید یکم گردو خاک کردم. برای اینکه تمید نفهمه لو رفتنش 

 .اردشیر نفهمه پلیسارو من تحریک کردم. من با اردشیر کاری ندارم

 .ه دنبال اینید که پا جای پای اردشیر بذاریدنوه او خیلی وقت  میدونم تو--جمشید

 .خاک تو سرت. شایان سره جمه بند هفته بابابزرگو میشناسه اونوقت آمار دنبال بودنم واسه من در آورده

 در عموضش؟--عصبی نواهش کردم که شایان گفت

 ...شایان--خب کار من شروع شد. برگشتم سمتش و مثال ناباور گفتم

 .بعدا در موردو صحبت میکنیم--تنواهم کرد و سرد گف

 .به صحبتی قرار ما قرار نبود این بشه--

 .قراری وجود نداشت--شایان

 .شایان--

 .دستای منو باز کنید--رو به جمشید گفت

 .ما میاییم--جمشید شاره کرد دستاشو باز کنن. دستاو که باز شد برموردوند و دستامو باز کرد و گفت

 .ر پننره های سراسریه سالن بودمنو برد سمت تیاطی که اونو
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با هم رفتیم تو تیاط منو کشید سمت درختا ک زیاد نور براغا تو شب روشنش نمیکرد. با هم کنار درخت بید 

 .خوب بلدی--مننون بزرگی که زیرو یه نیمکت سنوی بود وایستادیم. خم شد تو صورتم و لب زد

 .دم تحت نظر و شنود باشیم بیزی نفهمنمیدونستم به خاطر اینه که تتی اگه یه درص

 .باکریم--لب ند جمع و جوری زدم و مثل خودو گفتم

بیشتر خم شد. تاال هیچ نوری نبود یه جز سیاهیه بشماو و خود که رو صورتم سایه انداخته بود نیشن د زد 

 .تو کال سلیطه بازیو خوب بلدی--و آروم گفت

 .نکنم هدفم در آوردن بشات بشه یه کار--خیره و عصبی نواهش کردم و گفتم

 تاال پرا تو تلقمی؟--بیزی نوفت و هموننوری خیره نوام کرد. آروم گفتم

 .مثال دارم خرت میکنم--شایان

 .خر...ال اله الی هللا--اخم کردمو گفتم

 بی شد؟--دستو آورد باال و رو بینیم کشید و گفت

 .معنزه ار به اسم عمل--منظورشو گرفتم و گفتم--

 .پ  عملی شدی--نشایا

 .به لط  شما و لودت که پرتم کرد تو دیوار--

 اون یه اتقاق بود. عمل زیبایی؟--شایان

 .نه یه جراتیه ساده بود--

 .االن بهتره. راتت میشه بشاتو نواه کرد--شایان

 اون موقع نمیشد؟--

 .نه. تواسم پرت میشد. یاد گریه ات میفتادم--دستشو گذاشت رو پهلوم و گفت

االن می وام فکر کنن مثال خر --جا به جا شد. گردنشو برخوند و دوباره به همون تالت قرارو داد و گفتیکم 

 .شدی
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بعد خم شرررد و سررررشرررو یه جایی نزدیک شرررونه و گردنم نوه داشرررت. نفسرررش از رو شرررالمم رد شرررد و رو گردنم 

 .بریم--و گفتخودمو جمع کنم. سرشو باال آورد   نشست. و گرماو باعث شد ضربانم بیشتر شه

 .با هم سمت سالن راه افتادیم

 .داره کم کم به تیک تاکه نابودیه معادله منهولی که مسئله زندگیه منو با خون تل کرد نزدیک میشه
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. پ  برا پیداو نمیکنیم؟ جمشید داره هفته دیوه ما یه هفته ار اینناییم شایان--رو ت ت نشستم و گفتم

 .میره و این یعنی هیچی به هیچی

 .یاسر االن زندانه. همه ترسیدن. هیچ ک  از سوراخش بیرون نمیاد. بطور می واییم پیداو کنیم--شایان

 .تو نذاشتیبهانه نیار. اون روز می واست با بن نفر آشنامون کنه. شاید میفهمیدیم کیه. --اخم کردم و گفتم

  .خطرناک بود. ما هیچ برنامه ای نداشتیم. ممکن بود اتفاقی بیفته--شایان

تو که خیالت راتته. قاتل مامانت تا بند وقت دیوه میره باالی دار. اون کثافتیم که یاسرررو بابارو --عصررربی گفتم

 .کشت پیدا نشه به فرقی به تال تو داره

برو شایان معلوم نیست طرف کی --بود که جلوی زبونمو بویرم. گفتم خیره نواهم کرد. اعصابم خراب تر از اونی

 .هستی

 نوار. بی داری میوی؟--عصبى و ناباور گفت

بی میوم؟ تو بشرررای من زل میزنی به جمشرررید میوی باشررره برای بعد. بی برای بعد؟ معلوم نیسرررت بعد از --

 این بعدی وجود داشته باشه یا نه؟

سررتشررو برد تو جیبش و لم داد رو بهاربوب پننره. موهامو با ترص فرسررتادم هیچی نوفت و رفت دم پننره. د

پشرررررت گوشرررررم و نف  عمیقی کشررررریدم. خوب ب واییم منصرررررفانه فکر کنیم من دارم زیاده روی میکنم. دوباره 

 ...شایان--موهامو فرستادم پشت گوشم و گفتم

 ...من یه ترفی زدم--م یکم لرزیدجوابمو نداد. به خاطر تمام این مدت بغضم گرفت. بینیم سوخت. صدا

همچنان بیرونو نواه میکرد. بلند شرررررردم و خواسررررررتم برم سررررررمتش که صرررررردای در اومد. درو باز کردم که یکی از 

 .آقا گفتن بیایید. کم کم مهمونا اومدن--خانومایی که اومده بود واسه تدارکات مهمونی گفت
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باز کردم و غموین گفتم با قطعیت میوه در تالیکه میدونه زبون آ--باشررررررره ای گفتم و درو  گاهی بیزیو  دم 

 .تقیقت نداره، بون می واد خودشو تبرعه کنه

 ...میدونم تقصیر تو نیست. عصبیم. به خدا منظوری نداشتم--به در تکیه دادم و گفتم

 96قسمت

ده بودم گرفت و اشک تلقه زده بود تو بشمام. تکیه اشو از پننره گرفت. اومد جلو یه تیکه از موهامو که فر کر 

کشید پایین،بعد ولش کرد که برگشت سر جاو و مثل یویو رفت باال. موهامو از رو شونه ام گرفت و همه ارو برد 

 ناراتت نیستی؟--پشت سرم. سرمو کج کردم و گفتم

 .عادت کردم--آروم لب زد

 .ا میشیگریه نکن. بشمات سیاه میشه شبیه جادوگر --سرمو انداختم پایین که رفت عقب و گفت

 .میزنمتا--زدم تو شیکمش و گفتم

  .بریم پایین. االن دوباره میان دنبالمون--رفت عقب و گفت

تقه ای به در خورد. اومدم تکیه امو از در بردارم که در یهو باز شرررد.تعادلمو از دسرررت دادم. انتظار داشرررتم بیفتم 

ن نمیرفت هیچ وقت. درگیر نشید. آرننمو گذاشتم که...افتادم. رمان زیاد می ونیدا... از شایان انتظار ناجی بود

 .فرود خوبی بود--رو زمین و نیم خیز شدم که پدرامو باالی سرم دیدم. خندید و گفت

 .خواهش میکنم--عصبی بلند شدم و گفتم

 .خدایی فکر نمیکردم انقدر با یه در باز کردن شاد بشم. خدا اجرت بده نوار--باز خندید و گفت

 شایان یکم یه وری شده. سکته کرد؟ نه بابا. من افتادم اون برا سکته کنه؟ ت  میکردم لبای

 بی بوم بهت؟--رو به پدرام گفتم

 .هیچی--پدرام لب ندی زد و گفت

خبر داری؟ تا یه هفته دیوه قراره بره روسیه. این یعنی می واد زودتر کار اردشیرو تموم --بعد رو به شایان گفت

 .وم کنیکنی. باید زودتر کارشو تم

 .جرا باباشو داره میفروشه؟ شاید اگه منم بابایی مثل بابای اون داشتم همین کارو میکردم. نمیدونم

 .هیچی نوفته. سامان و بابامم تتی یه سر ن  کوبیک پیدا نکردن--شایان



                 
 

 

 رانا|  مهره شاهرمان 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         تر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیش 

 

109 

 

 .میشه. بهتره بریم پایین--دستمو گذاشتم رو سرم و نفسمو دادم بیرون که پدرام گفت

ت پله ها. از باال سررالنو نواه کردم. خیلیا اومده بودن. شرراید یکیشررون کسرری بود که باعث تمام با هم رفتیم سررم

 .این اتفاقا بود. هر سه مون پله هارو پایین رفتیم
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جمشررریدو درسرررت هموننایی که دفعه پیش بود دیدم. اون دوقولوام کنارو بودن. پدرام رفت سرررمتون. داشرررتم 

صردات کردم --اه دسرتم کشریده شرد. برگشرتم که کاوه ارو دیدم. لب ند زد و گفتمیرفتیم پیشرشرون که وسرط ر 

 .جواب ندادی. تحویل نمیویری

 .ممنون به خاطر اتوال پرسیات--با لب ند بپ بپ نواهش کردم و گفتم

 بابا تو بی یال نشدی؟ بطور پدرام اشکال نداره فراموو کردی، من اخم؟--ای بابایی گفت و ادامه داد

 تورو که اصال یادم نمیاد. بب شید شما؟--جلو و گفتم خم شدم

 .به خانوم بوو من کیم--کاوه برگشت سمت شایان و گفت

 .بابا گفتن برید اوننا--یکی از اون دوقلو ها اومد سمتمون و گفت

ا اومد بره که یهو کاوه نوهش داشت و نمیدونم دقیقا بطوری سر صحبتو باهاو باز کرد. شایان بازومو گرفت ت

فرد موفقی تو دختر بازی میشه. تو صدم ثانیه توانایی م  زدنو --با هم بریم. با تعنب برگشتم سمتش و گفتم

 .داره

همون لحظه خوردم به کسرری و بیزی از جیبش افتاد. خم شرردم و سررریع تو هوا گرفتمش که دیدم یارو عین گاو 

ردنبندی که تو دلتم بودو بدم بهش اما زنحیری سرررشررو انداخت پایین رفت.خواسررتم برگردم تا طرفو نوه دارم و گ

که ال به الی انوشتام بود انوار یهو بشممو زد. دستمو باز کردن که با دیدن نقش روی آویزو اشک تو بشمام 

 بی شده؟--تلقه زد. شایان تکونم داد و گفت

 .بب شید اون مال منه--مرده یهو برگشت و با دیدن گردنبند تو دستام گفت

 .ممنون--از بین انوشتام بیرون کشید و گفت گردنبندو

گردنبندو برد اما نواه من هنوز به دسررتم بود و بشررمام گشرراد شررده بود. شررایان دسررتشررو گذاشررت زیر بونه ام و 

 بی شده نوار؟--سرمو بلند کرد و با اخمی که بین ابروهاو خط انداخته بود گفت
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فت و از بین جمعیت ردم کردو برد گوشه تاریک سالن. تو بشماو نواه کردم. بشمام سرگردون بود. دستمو گر 

 .نوار یه لحظه نوام کن--دستشو رو گونه ام گذاشت و گفت
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به بشررماو نواه کردم اما اصررال تمرکز نداشررتم. صررورتش بازم روم سررایه انداخته بود و نزدیک بود. عادت کرده 

م بقدر دسرررتش و نفسرررش که به بینیم می وره بودم که تواسرررم نبود. عطرو بوی خوبی داشرررت. یه لوی مالی

 .بی شد نوار؟ برا نبضت انقدر تند میزنه--. ضربانم رفت باال. شایان مچمو گرفت و گفتداغه.

 .اون گردنبند بابام بود--آروم لب زدم

 بی؟--صدامو به خاطر سروصدا نشنید. سرشو آورد پایین تر و گفت

 .اون گردنبند مال بابام بود--ا کسیو که گردنبندم دستش بودو پیدا کنم و گفتمنواهم برخوندم ت

 کدوم؟--تو بشمام زل زد و گفت

 .همونی که دست اون مرده است--

 .شاید مال خودشه. گردنبند که کم نیست--نواهم کرد و گفت

این نصرررررر  دیوه اشرررررره. --گفتم طر  اونو بابا داده بود. بعد گردنبندی که همیشرررررره گردنم بود رو باال آوردم و--

 .فضای خالیه اینو نقشای اون پر میکنه مال اونو این

 گردنبند بابات دست اون بیکار داره آخه. نمیبینی یه مست دم ساده است؟--گردنبندمو نواه کرد و گفت

 .میبینم اما مطمئنم--

االن باید --دسررتمو گرفت و گفت نفسررشررو داد بيرون اه خورد به صررورتم. دوباره پشررتم لرزید. اه این بیه دیوه؟

بریم پیش جمشید. تا شب زیر نظرو داشته باو تا وقتی رفت بریم دنبالش ببینیم گردنبنده جدی جدى مال 

 .توئه اا نه

 .نوار خودسر کاری نکنی--سرمو تکون دادم که گفت

ن گردنبند دسرررررت اون نه مواظبم. نوران نباو. ولی او--د بیا. اینم منو میشرررررناسررررره. سررررررمو تکون دادم و گفتم

 بیکار میکنه؟

 .ربطشو در میارم. خیالت راتت باشه--شایان
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یکم رفت عقب که نف  عمیقه نامحسرروسرری کشرریدم. دارم خودمو میزنم به اون راه. تتی خودمم میدونم دارم 

 .به خودم دروغ میوم. میدونم ولی میدونم که نباید بدونم

 .و با شایان رفتیم سمت جمشید انوشتامو کشیدم رو موهام. پوف بلندیم گفتم
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این دو --جمشررید دلشررت در مورد پاربه و این جور بیزا ترف میزد. کنار شررایان وایسررتادم که با دیدنمون گفت

نفر نوه و همکار اردشرریرن. پسررری که باهاشررون بود بشررمای قهوه ایشررو برگردوند سررمتم و با لب ند نواهم کردو 

 .پارسا فراهانی هستم--گفت

 همسرتون هستن؟--ایان کمی به جلو خم شد و پسره لب ندیم برای آشنایی با اون زد و گفتش

  .نه--شایان سرشو تکون داد و گفت

 .خوشب تم--با نه ای که گفت پسره به منم لب ندی زد و گفت

تکون داد  ای که دوست داشتم دندوناشو از تو لثه هاو با اره در بیارم. واسه من لب ند خر کننده میزنه. سری

ساله ترف میزد و از محتویات لیوانی که دستش بودو  24یا  23و به کاوه نواه کردم که داشت با یه دختر تقریبا 

میچرخوند. د بیا اینام عملی از آب در اومدن که. تاال سرررررریوار و مواد رب و هر کوفت و زهر ماری. معتادن دیوه. 

تش بود کناسررت. با دیدنش ابروهامو فرسررتادم باال. خوبه پیداو به فرقی داره. تاال اون یارو که گردنبندم دسرر

کردم. ت  کردم پسررره داره با من صررحبت میکنه. تواسررم نبود که شررایان تکونم داد. برگشررتم سررمت پسررره و 

 بله؟--گفتم

 دنبال کسی بودید؟--دقیق نواهم کرد و گفت

  .نه--موهامو فرستادم پشتم و گفتم

داد. دوباره همه مشغول ترف زدن شدن و من مشغول وارسیه اطراف. همه بی سری به نشونه فهمیدن تکون 

میزون بود. به جز کسرررری که گردنبندم دسررررتش بود. گردنبند من دسررررت اون بیکار میکنه؟ باید از عمو ب.رسرررم 

 .ببینم کیه

اردشرریر از توار کسرری بهم نبود. میدونسررتم که جمشرریدم تو جمع، بیزی در مورد کاری که باید بکنیم تا مثال 

دور تذف بشرره نمیوه. برای همین با رفتم سررمت در و از سررالن خارج شررد.پاشرره ی کفشررام الی سررنوریزه هایی 

 .سنوفرو باغ گیر میکرد. با قدمای آروم رفتم سمت است ر. یه تعداد از مهمونا داشتن تو باغ میچرخیدن
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اغای دور است ر برق میزد. به خاطر بادی که میومد نواهمو برگردوندم سمت است ر و آب شفافی که زیر نور بر 

آب تکونای آرومی می ورد. یار خیلی شنا رو دوست داشت. درست برعک  من که تحمل آبو واسه دو دقیقه 

ام نداشرتم. میتونسرت سراعتها تو آب باشره و وقتی بیرون میومد پوسرت انوشرتاو بروک میشرد و بعدو هی 

ادی برگرده. شرررناگر ماهری بود. شررراید تتی میتونسرررت مدرک بویره. مربی نواهشرررون میکرد که کی به تالت ع

بشرره. درر ب ونه و به بیزی که می واد برسرره اما نشررد. اشررک تو بشررمام تلقه زد. تند تند پلک زدم تا اشررکم 

خشررک بشرره. خسررته و عصرربی نف  عمیقی کشرریدم و صرراف نشررسررتم که کسرریو تو زاویه دیدم دیدم. گردنمو 

برا اومدید --ش کردم. همون یارو...بی بود؟ آها پارسرررررررا... همون بود. دوباره لب ند زد و گفتبرخوندم و نواه

 ایننا؟

 .تو سالن شلوغ بود--

سری تکون داد و بیزی نوفت اما همچنان تو صورت منی که بشمام به آب بود و ذهنم هزار جا نواه میکرد. از 

ادی بود. بلیز سررفیدی که تنم بودو صرراف کردم و از جام نواه می ش کالفه بودم اما صررورتم همچنان تو تالت ع

 خانم شایوان؟--بلند شدم که همزمان با من بلند شد و گفت

 باید یه بیزیو بهتون بوم؟--برگشتم سمتش و سوالی نواهش کردم که گفت

 بی؟--

  .یزایی رو بدونیدمن از طرف آقای سعادت اومدم. ایشون گفتن که باید یه بیزیو بهتون بوم. باید یه ب--پارسا

با تعنب نواهش کردم. از طرف سرعادت اونم ایننا؟ اخم کردم،سررمو به سرمت بپ متمایل کردم. شراید یه تله 

اسررت از طرف جمشررید. از کنا معلوم نفوذیه کسرری نباشرره. بشررمای قهوه ایشررو کنکاو کردم و با بشررمایی که 

 کدوم آقای سعادت؟--ریز شده بود گفتم

 .تاج سعادت--شایان

 بیو باید بدونم؟--پشتم دوباره لرزید. اسمشم هوارو سنوین میکرد. نفسی کشیدم و گفتم

 101قسمت 

پامو رو پام انداختم و به مبل تکیه دادم. شررایان کنارم نشررسررته بود و داشررت با مرد کناریش ترف میزد. نواهمو 

یهو صراف نشرسرتم. از ترکتم شرایان زیر نظر داشرته باشرم اما با دیدن جای خالیش   برگردوندم که اون مرده ارو

 .برگشت سمتم و با ابرو پرسید بی شده
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 .منم با بشم و گردن اشاره کردم که طرف داره میره

سری تکون داد. برگشت رو به مردی که باهاو ترف میزد بیزی گفت و از جاو بلند شد. منم بلند شدم و از 

مو انداختم تو اتاقم و مانتو و شرررالی با کلی.  برداشرررتم و پله ها رفتم باال. از دید همه که خارج شررردم با دو خود

پننره ارو باز کردم. پننده رو به تیاط متروکه هه باز میشرررررد. اتاق من طبقه اول بود. مرده داشرررررت از در بیرون 

میرفت. به شررررررلوارم نواه کردم. خوب خوبه میشررررررره باهاو کنار اومد. پامو از لب پننره رد کردم و اون یکنیم 

ور. تاال نشررررسررررته بودم لب پننره. به ارتفاع نواه کردم. واسرررره پشرررریمونی یکم دیر بود. خودمو از پننره همینط

آویزون کردم و پامو گذاشرررررتم رو نرده ی پننره پایینی که میشرررررد اتاق کار جمشرررررید. نمیدونسرررررتم دقیقا ترکت 

 یکنی؟داری به غلطی م--بعدیم بیه که صدای خفه ی شایانو شنیدم که با عصبانیت گفت

-پام که داشتم براو جا درست میکردم یهو ول شد تو هوا و تمام وزنم افتاد رو دستام. صداشو شنیدم که گفت

 ...نیفتی ن -

ال  و ر نوارو تموم نشده بود که پرت شدم پایین و گفتم مثل دفعه قبل پهن میشم روو و لهش میکنم ولی 

اونور رفتم. بشرررررمامو با ترر باز کردم. رو به روم دیوار بود.  بین راه دسرررررتم تو هوا موند و خودم عین آون  اینور

اگه این --سرمو بردم باال که شایانو لب پننره اتاق کار جمشید دیدم. انوشتاو دور مچم محکم تر شد و گفت

 یکی دستمم بویری با هم از پننره پرت میشیم پایین. میتونی خودتو بکشی باال؟

 .ه کنار پننره بود کردم و خودمو باال تر کشیدماونیکی دستمو بنده میله هایی ک

 102قسمت 

ای تو روته معمار این سرررراختمون. نمیتونسررررتی تا تیاط بالکن بزنی؟ سررررعی کردم اصررررال نواهم به پایین نیفته. 

وقتی یکم به پننره نزدیک شررررردم یکی از پاهامو بردم باال و گذاشرررررتم لب پننره د و با کمک شرررررایان که تاال از 

م داشررت بود خودمو انداختم تو اتاق کار و تا اومدم تعادلمو تفظ کنم از لبه پننره پرت شرردم پایین و شررونه نوه

افتادم ک  اتاق. صرردای شررکسررتن کلی.  اومد،آخی گفتم و دراز کشرریدم. صرردای شررایان از باالی سرررم اومد. با 

 داشتی به غلطی میکردی؟--صدای آروم اما عصبی گفت

ذاشتم رو زمین. موهام از تو کلی.ش ول شد دورم. با یه دستم عصبی انداختمشون نیسم خیز شدم و آرننمو گ

 .تو خودت ایننا بیکار میکردی؟ نزدیک است ونام شکسته بود--پشتم و گفتم

 .به جمشید گفتم تالت خوب نیست میبرمت بیمارستان--شایان

 .خب بدو بریم تا نرفته دیوه--دستشو کشیدم سمت در و گفتم
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کنا؟ گفتم معتلش کنن تا ما بریم االنم ما نمیتونیم از در بریم. در به سررالن باز میشرره --و گفت دسررتمو کشررید

 .اگه جمشید ببینه و دوربینا بویرن معلوم میشه هنوز نرفتیم

بیکار --مثل گربه کشررررید عقب و گفت  وسررررط ترفش هینی کشرررریدم و از پننره آویزون شرررردم. مانتومو گرفت

 میکنی؟

 دوربینا گرفتنم وقتی از پننره آویزون شدم؟--دم و گفتماخمامو تو هم کشی

خن . پشررت سرراختمون دوربین می واد بیکار؟ بدو برو پایین من هواتو --با بهارتا انوشررت زد تو سرررم و گفت

 .دارم نیفتی

 .من از در میرم. قول میدم جمشید نبینه--به ارتفاع نواه کردم و گفتم

 میترسی؟--نواهم کرد و گفت

 .یادمه؛از ارتفاع خوشت نمیومد --خیلی بیچاره نواهش کردم که گوشه لبش باال رفت و گفت همونطوری

میدونسررررت بدم میاد بوه ترسرررریدی. بون ت  میکنم دارم مسرررر ره میشررررم. سرررررمو تکون دادم که اومد جلو و 

 .تا االن که آویزون بودی،خونه پدرامم آویزون بودی--گفت

 شدما من از در میرمهمین االن داشتم پرت می--عصبی گفتم

 103قسمت 

داشررتم میرفتم سررمت در که دوباره از یقه مانتوم گرفت و کشرریدم عقب. همونطور که با من دسررت به یقه بود از 

 .بچه ها نمیتونن بیشتر از این معتلش کنن. شک میکنه. وقت نداریم--پننره بیرونو نواه کرد و گفت

 .م میتونمبه نظر --یه نواه از سر تا پام انداخت و گفت

 بی؟--

 .بغلم کن--شایان

 بیکار کنم؟--ابروهام باال پرید. با تعنب گفتم

دسرررررتمو گرفت و انداخت دور گردنش کمرمو گرفت،یکم کشررررروندم باال که تو هوا موندم. برای اینکه تو هوا معلق 

 بیکار میکنی؟--نباشم دستمو دور گردنش تلقه کردم و گفتم
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سفت نوهم دار. بیشتر بسبیدم بهش که --از پنحره آویزون شد و گفت با یه ترکت که باعث ک  کردنم شد

نفساو از ال به الی موهام کشیده شد رو گردنم یکم رفتم عقب که تکون محکمی خورد. هینی گفتم، گردنشو 

سررررفت بسرررربیدم و رفتم تو بغلش. خوبه تاال ایننا دوربین داره میمون بازیامونو ببینن. ت  میکردم ضررررربان 

مو میتونه قشررررررن  ت  کنه از ب  باال وبود و نزدیکش بودم. صررررررورتش جدی بود مثل همیشررررررره و تند قلب

بشماو با تاریکی یکی شده بود. بینیه صاف و صوفی داشت یه تیکه از موهای سیاهش رو پیشونیش افتاده 

شقیقه او.  دوباره تکون خوردیم که از ترر بشمام بستم و صورتمو برگردوندم و پشونیمو بسبوندم به  بود.

 .نترر--گفت  دستشو دورم محکم تر کرد و آروم

به دستوریم میده. االن دست منه که نترسم؟ متوق  شدیم که دستشو از دور کمرم بار کرد. سرمو از رو سرو 

برداشررررتم، همزمان دسررررتامو از دور گردنش باز کردم و به زمین نواه کردم. سررررالم رسرررریده بودم. خدایا شررررکرت. 

 .سوار ماشینش شد نوار--ه دستمو کشید و گفتنواهش کردم ک

با هم دوییدیم سمت در. از در بیرون زدیم که یه مرد جلومون وایستاد. نفسمو نوه داشم،به دست شایانو بن  

 .بدب ت شدیم شایان. گیرمون انداختن--زدم،گرفتمشو زیر لب نالیدم

 104قسمت

 آوردیش؟--گفتدیوه کم کم ممطمئن بودم اه اارمون تمومه اه شااان 

 .ایناهاو--پسره موتوریو نشون داد و گفت

 .بشین زود باو--شایان سرشو تکون داد و رو به من گفت

از بهت در اومدم. شرررایان به دوسرررتای غول تشرررنی داره فکر کردم یارو خالفه االن میاد مارو نفله میکنه. سرررریع 

نوار --صررله تعقیبش میکردیم که شررایان گفتنشررسررتم پشررت موتور که گاز داد و رفت دنبال ماشررین یارو. با فا

 .یکم دستاتو شل کن خفه ام کردی

به خودم اومدم. از شدت هینان یه جوری بسبیده بودمش که تقریبا داشتیم تو هم تل میشدیم. دستامو از 

خب آرومتر برو روانی. داشررررتم پرت --دورو باز کردم که یهو سرررررعت گرفت، من دوباره بسرررربیدمش و داد زدم

 .دم. انوار داره یابو میرونهمیش

شکمش زیر دستم تکون خورد. جل ال الق. تامله است؟ سرمو از گردنش رد کردم و به صورتش نواه کردم اما 

صررررررورتش کامال جدی بود. توهم زدم؟ ولی خندیدا. خندید؟ به بی خندید واقعا؟ به به این که با بیزی که 

ی وره نه به االن که سره هیچی خندید. خنوه اینم. ولی الهییی. دیوران ار خنده از هم میوسستن این تکونم نم

 .آخییییش--با ذوق بغلش کردم و گفتم
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باالخره بعد اون همه خن  بازی خندید. بعد از ابراز خرکیه اتساساتم دستمو انداختم دور کمرو و به ماشین 

جلوی به در نوهداشررت. یه خونه سرره  اون مرده نواه کردم. بعد یه ربع بیسررت دقیقه پیچیدن تو کوبه و خیابون

طبقه. ماشرررینو پارک رد تو محوطه ای که با نزده های سرررفید از خیابون جدا شرررده بود و رفت تو. به شرررایان نواه 

از --کردم که برگشرررت. به تاطر ترکت یهوییش بینیش کشررریده شرررد به بینیم که خودمو عقب کشررریدم و گفتم

 کار کنیم؟دست تو واسه من دماغ نمیمونه. تاال بی

 .میریم تو--از موتور پیاده شد و گفت

 بنوری؟--منم پیاده شدم و گفتم

 .با قالب--به ساختمون نواه کرد و گفت

 .بیا با من--متعنب نواهش کردم که گفت

 .میریم یکم دور میزنیم تا ب وابه. بعد میاییم--باهاو راه افتادم که گفت

 موتورت بی؟--به موتور نواه کردم و گفتم

 .پیاده بریم. این بمونه همیننا--و تکون داد و گفتسرش
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 میشناسی اینناهارو؟--با هم قدم زنون رفتیم تا سر کوبه. یه خیابون فرعی بود. پیچید سمت بپ که گفتم

 .یه مدت ایننا زندگی میکردیم--سرشو تکون داد و گفت

د اما براغای بعضرری از مغازه ها روشررن بود. یکم پیچیدیم تو خیابون اصررلی. با وجود اینکه از دوزاده گذشررته بو

 شام ن وردی نه؟--جلو تر رفتیم که مچمو گرفت و گفت

 .نه بابا--سرمو تکون دادم و گفتم

 .بیا با من--پیچید تو یه کوبه و گفت

دستش همچنان مچمو گرفته بود. با هم رفتیم سمت یه مغازه که دور تا دور درو ریسه آبی بود. جیورکی بود. 

به هویتش نمیومد انقدر ملور باشرررره. با هم رفتیم تو و پشررررت میز دو نفره ای نشررررسررررتیم. به آقایی که پشررررت 

  .پیش وان بود ترف زد و بعد رفت سمت دیوه ای. از یه راهرو گذشت و جند دقیقه بعد اومد سر میز

 دستامو کنا بشورم؟--فضا آروم بود و منم آروم شده بودم. با صدای پایینی گفتم
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اونناست. از جام پا شدم رفتم سمت راهرو. دو تا در کنار هم --ه راهرویی که ازو اومده بود اشاره کرد و گفتب

بود کت باالی یکیش شکلک آدمک با دامن بود و اون یکی کت و شلوار پوو بود. رفتم تو و دستامو شستم. تو 

ده بود و ری ته بود رو بشمام. موهامو دادم آیینه ی قاب سفیده پالستیکیش نواه کردم. موهام از شالم بیرون ز 

تو و رفتم بیرون. جیورارو آورده بودن. به سریع. نشستم صندلی که کنارو بودو یکی از سی  کشیدم بیرون. از 

 .سوختم--خاطر داغیش انوشتمو بردم تو دهنم و آروم گفتم  دستم افتاد رو نون و به

-متم. سرمو کج کردمو نواهش کردم که سرشو بلند کرد و گفتهمونطوری که سرو پایین بود یه لقمه گرفت س

 .بویر دیوه-

 .می وایی کتکمم بزن. تعارف نکن--دستامو گذاشتم رو میز و گفتم

 .یه جوری لقمه میدی انوار داری به قاتلت غذا میدی. تعارف نکن. بزن--گیج نواهم کرد که گفتم

 .شد. عنب بیشعوریه ها در کمال تعنب لقمه ارو برد سمت دهنش. بشمام گرد
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ولی وسط راه دستشو نوه داشت و به لقمه نواه کرد. بعد سرشو آورد باال و به من نواه کرد و تا بفهمم بی شد 

جوری لقمه ارو کوبید به لبام که دهنم از درد لبام باز شرررررد و لقمه رفت تو دهنم. به دسرررررتش بن  زدم که ک  

 .ی وریام--دستشو گذاشت رو لبام و گفت

ب ور. بند وقته اندازه موربه غذا می وری. بهارتا --صرررررررداهای نا مفهومی از بین لبام خارج کردم که گفت

اسررت ون با یه روکش دادن دسررتم میون مراقبش باو. تو بی داری که من مراقبت باشررم؟ دو روز دیوه کال آب 

 .میشی به آبای زیر زمینی ملحق میشی

دمش پایین که گیر کرد تو تلقم. خودکار یهو صررراف نشرررسرررتم که دوغو گرفت با دو سررره ترکت جوییدم فرسرررتا

سمتم. از دستش گرفتم و بند قلپ خوردم تا رفت پایین. همزمان با نف  عمیقی که کشیدم راتت نشستم و 

 .وتشی--گفتم

 .می وری. ن وری خودم بهت میدم--اصال نوامم نکرد سه تا سی  گذاشت جلوم و گفت

 .اتم لرزید. اه به خاطر جیورار. تالمو بد کرد فکر کنمدوباره ستون فقر 

                      *** 

 .من عمرا اگه از این ارتفاع برم باال. بابا ساختمونه. میفهمن همسایه ها--متعنب به ارتفاع نواه کردم وگفتم
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 خب بیکار کنم؟ انتظار که نداری تا پننره اتاقش پرواز کنم؟--شایان

 .نه واقعا--کردم و گفتم به هیکلش نواه

یادته وقتی مامان درو سررره --به در نواه کردم و یاد یه بیزی افتادم. دسرررتشرررو گرفتم،سرررمت در کشررریدم و گفتم

 قفله میکرد که درر ب ونم بیکار میکردی؟

 .اون در اتاق بود. این در نمیشه--شایان

 .یوه فقط یه شب بنده اتنماالمیشه بابا میشه. در قفلو باز کردی این که د--دستشو کشیدم و گفتم

 .کشوندمش جلوی در. دور و برو نواه کردم. خوب خوبه. دوربینم ندارن اصال. محله پایین بود

دسررررتمو بردم زیر شررررالم و گیره ای که باهاو موهای جلومو عقب برده بودم دادم دسررررتش. موهامو که ری ت تو 

 .صورتم فرستادم عقب

 107قسمت 

ید و رفت تو کار در. نواهم به اینور اونور در تال بک کردن بودم که صدای تق اومد. نف  عمیق و کالفه ای کش

 .دیدی گفتم؟ تال کن. من میشناسمت تورو--با لب ند به شایان نواه کردم و گفتم

 نمیتونستی ببندیشون؟--گیره ارو داد دیتم و به موهای پریشونم نواه کرد و گفت

 .رتم کرد تو اتاق کلی.  تو سرم شکستبسته بودم،منتها یکی مثل گونی پ--

شررونه هامو گرفت و برم گردوند. شررالو از رو موهام برداشررت. موهامو جمع کرد و ترکات دسررتاشررو تو موهام ت  

 داری میبافی؟--میکردم. متعنب گفتم

وهات نه. با م--گیره ارو از دستم گرفت و ت  کردم گیره رفت تو موهام و صدای آرومشو از پشت گردنم شنیدم

 .گره زدم تو هم تو دستو پا نباشه

شررررالو انداخت رو سرررررم و رفت سررررمت موتورو. دسررررتی به گردنم که بند لحظه پیش نفسرررراو بهش می ورد 

 .کشیدم و یکم کج شدم. اه بمه من. باز پشتم مور مور شد

مش بذار --وقتی برگشررت یه کاله کپ دسررتش بود. مشررکیو سرراده. سررمتم گرفتش. از دسررتش گرفتمش و گفتم

 سرم؟
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سرشو به معنای نه تکون داد و اومد جلو تر. شالمو گرفت تو دستشو با انوشتاو کل موهامو فرستاد تو شال و 

خفه --یه گوشرره اشررو از رو صررورتم رد کرد و دوباره آورد سررر جاو. مثل روبنده. دسررتمو گذاشررتم رو شررال و گفتم

 .شدم شایان

و خورد به لبام. برا انقدر داغه؟ شالو کشید سمت خودو سمت صورتم. انوشتا  انوشتاشو از زیر شال برد

که آزاد تر شد و خواست دستشو از زیر شال در بیاره که انوشتاو خورد به گلوم شونه هامو جمع کردم و عقب 

رفتم که دسرررتش از زیر شرررال افتاد تو هوا. گلومو ماسررراژ دادم و گالهو گرفتم سرررمتش. گذاشرررت سررررو و تا نوک 

یین کشررید. خندم گرفت. خم شرردم و از زیر کاله نواهش کردم. بشررماو با تاریکی یکی شررده دماغش کالهو پا

بود و موهای مشررکیش ری ته بود رو پیشررونیش و به خاطر کاله به پیشررونیش بسرربیده بود. سرررشررو بلند کر که 

 بریم؟--صاف وایستادم و گفتم
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خونه بود و کنارمون پله هایی که میرفت طبقه باال. کج شررررررردم درو آروم باز کردیم و رفتیم تو. رو به رومون در یه 

 تاال از کنا بفهمیم طبقه بندمه؟--سمت شایان و تو گوشش گفتم

 .وقتی اومد بعد از اینکه رفت تو براغ طبقه دوم روشن شد--خم شد و تو گوشم گفت

 .از توار جمعش ابروهام پرید باال. ایوال

 یم باال. تو پاگرد وایستادم و به در خونه نواه کردم. میتونه اینم باز کنه؟باهاو رفتم سمت پله ها. آروم رفت

 اینو بیکارو کنیم؟--نواهمو برخوندم سمتش و گفتم

 میتونی یه کاری کنی؟--خم شد تو گوشم و گفت

 بی؟--سرمو تکون دادم و گفتم

ردنبند کنا رفت؟ بعد شک شرایان،عزیزم بعد نمیون گ--سررشرو خم کرد تو گوشرم و بیزی گفت که ناباور گفتم

 نمیکنن به ما؟

 .اونقدر شلوغ میشه که اصال ذهنشون به این بیزا نمیره--شایان

 .فقط زود تمومش کن--این پسره دیوونه است به خدا. نواهش کردم و با صدای آرومی گفتم

نترر نوار. --خم شررد تو صررورتم. نوک بینیش به بینیم می ورد و پیشررونیش بند سررانتیه پیشررونیم بود و گفت

 زود میام باشه؟
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 .باشه--انقدر باشه او آروم و مهربون بود که لب ند زدم و گفتم

 .مواظب باو--دستمو گرفت و گفت

سرمو تکون دادم و قبل از اینکه پشیمون بشم دستمو از دستش در آوردم و از پله ها تند ولی آروم رفتم پایین. 

یدم و به آسرررمون نواه کردم. خدایا خودت مواظبم باو دیوه. از در بیرون رفتم و درو بسرررتم. نف  عمیقی کشررر

طبقه بود. منتظر به پننره تو پاگرد خونه یارو  5نفسررررررمو دادم بیرون. به خونه رو به رویی خونه یارو نواه کردم 

نواه کردم. سرررر شرررایان از تو پننره بیرون اومد و دسرررتشرررو به سرررمت جلو به معنای ترکت تکون داد. بشرررمامو 

سرررریع باز کردم بعد بسرررم هللا ی گفتم و رفتم سرررمت در خونه روبه رویی خونه یارو. دسرررتمو بردم باال و  بسرررتم و

 .خدایا به امید خودت--آروم گفتم

 109قسمت 

ک  دسامو گذاشتم رو زنوا و همه ارو یهو با هم فشار دادم. صدای زنوا پیچید تو گوشم. هی انوشتامو رو زنوا 

میدادم که یهو در باز شررد. خب ب ش اول تل شررد. یکی انقدر با زنوام سرراعت سرره میکشرریدم و تند تند فشررار 

شررب هول کرده که درو یهویی باز کرد. سررریع رفتم تو خونه و سررعی کردم پله هارو پیدا کنم که جلوم آسررانسررورو 

قه ارو زدم. دیدم. ایول. دیوه نیاز نیست تا اون باال عین اسب بدوئم. سوار آسانسور شدم و دکمه ی آخرین طب

آسرررانسرررور ترکت میکرد و من صررردای با زو بسرررته شررردن درای خونه ی هر واتدو میشرررنیدم. یعنی دارن میرن 

پایین. این یکیم گرفت. ایول. تو طبقه آخر پیاده شرررردم. هیچ واتدی نبود ولی یه پله بود که میرفت باال. سررررریع 

. من شرررایان نیسرررتم بیبیدی بابیدی بو کنم در باز پله ارو باال رفتم که به پشرررت بوم رسررریدم. خدایا قفل نباشررره

بشه. در کمال خوشحالی قفلی که از در آویزون بود قفل نشده بود. لب ند زدم و درو باز کردم. به شلن  آبی که 

نزدیک در بود بن  زدم و آبو باز کررم و ری تم رو صررررورتم. انوشررررتام مشررررکی شررررد. خب خداروشررررکر آرایشررررم 

 .خان آخر--که سمت خیابون بود و زمزمه کردمری ت. دوییدم لبه ای 

اندازه سی سانت لبه پشت بوم بلند بود. به ارتفاع نواه کردم. من اگه قرار باشه از ایننا بیفتم جمنمه ام خورد 

میشررررره. ببین میترسرررررما اما نه اونقدر. میتونم برای بند دقیقه ی باال وایسرررررتم. لبه پشرررررت بومو باال رفتم و به 

ین بودن نواه کردم. سرررگردون داشررتن دنبالم میوشررتن. یه یا خدا گفتم و رفتم لبه ی پشررت بوم و کسررایی که پای

  .دنبال کی هستید؟ من ایننام--داد زدم

همه با تعنب برگشرررت سرررمتم. سررررم از ارتفاع گیج میرفت و تالت تهوع داشرررتم ولی باید نقشرررمو خوب بازی 

 ش بوید دیدی جرئت داشتبرید زن  بزنید به--میکردم. جیغ کشیدم و گفتم

 .نیا باال. باور کن می.رم--یکی داشت میومد سمت ساختمون که با بی تال داد زدم
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به من میوه روانی. خودمو --تالت تهوعم شرررردید تر میشررررد و بشررررمام سرررریاهی میرفت. جیغ کشرررریدم و گفتم

 .خالص میکنم که از دستم خالص بشه

ینداخت که خیلیا از خونه اومده بودن بیرون و جلوی سررررررراختمون صررررررردای تیزم انوار رو سررررررکوت شرررررررب تیغ م

وایسرررتاده بودن. بند نفرم مبایل به دسرررت داشرررتن ترف میزدن. اتتماال داشرررتن به آتش نشرررانیو پلی  خبر 

اگه فیلم بویری یه لحظه ام معطل نمیکنم. خودمو پرت میکنم --میدادن. به کسررری که مبایلشرررو آورد باال گفتم

 .دخترم نمیویریم. بیا پایین. نکن این کارو--ر مردی مبایلو از دستش گرفت و گفتپایین. یه پی

 .دارم میرم که راتت بشه دیوه--با گریه ای که بیشتر از روی ترر بود گفتم

  .از بین بشمای گیج و تارم مرده ارو دیدم. ایول اومد بیرون. یه خانم بادری و یه پسر جوونم باهاو بود

میدونید بطوری از دسررررتش فرار کردم؟ از پننره. درو رو من قفل میکرد. میوفت بعد از --ادمبه نقشررررم ادامه د

 .مردن خواهرت توام داری میمیری

بب شرررید یار. قهقهه عصررربی زدم. کم کم پاهام داشرررت شرررل میشرررد. خدایا نیفتم. کنایی شرررایان؟ یهو تکون 

 .مو تفظ کنمخوردم. که همه جیغ کشیدن. خودم سکته کردم تا تونستم تعادل

 .دخترم بیا پایین. االن ناراتتی صحبت میکنیم با خانواده ات. بیا پایین--یه خانم گفت

اتفاقا اونم داره میاد. بذار خودو خالص شررردن از دسرررت منو --خندیدم و در تالیکه اشرررکمو پاک میکرد گفتم

ت جمعیت دیدمش. نوران نواهم ببینه. دوباره سررررم گیج رفت که باز صررردای جیغ اومد. پایینو نواه کردم و پشررر

بیا پایبن عزیزم. با هم صررررررحبت --میکرد. اتتماال خیلی داغون بودم. یعنی پیداو کرد؟ لب ند زدم که داد زد

 .میکیم

کنا؟ من تازه اومدم باال. کنا بیام؟ --بار یکم دیوه فیلم میومدم ولی واقعا توانش نبود. صرردام کشرریده میشررد

 .. دیوا توان نراشتم جلوشو بویرم که مثال دارم خودمو میندازمدیدم داره میاد سمت ساختمون
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قلبم اونقدر تند میزد که نفسامم کند کرده بود. بشمامو بستم که سرم بیشتر گیج رفت. تتی نمیتونستم بیام 

انوم ب وره به پایین. اول دسرررتام شرررل شرررد و بعد زانوم خالی کرد. داشرررتم با زانو میفتادم پایین که قبل از اینکه ز 

لبه پشت بوم دستی دور کمرم پیچید و منو با خودو کشید عقب. پرت شدم سمت سینه او، خوردم بهش و 
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-قبل از اینکه بیفتم سفت نوهم داشت. با من نشست رو زمین. سرم رو سینه او بود. سرشو خم کرد و گفت

 نوار خوبی؟-

--و هیچی به هیچی. دسررررتشررررو کشررررید پشررررتم و گفت دلم می واسررررت باال بیارم اما فقط انقباک معده ام بود

 .هیش. آروم. آروم. فقط ترسیدی

 .بریم پایین. تروخدا--بن  زدم به لباسش و گفتم

 .باشه،باشه. میریم. آروم باو--موهامو برد تو شالم و گفت

بسررتم. اگه دسررتاشررو برد زیر زانوم و بلندم کرد. دسررتمو انداختم دور گردنش که تو هوا معلق نباشررم و بشررمامو 

هر کسرررریو میدیم تو این وضررررعیت میوفتم برا قضرررریه ارو داسررررتانیش میکنی؟ پاشررررو راه برو دیوه پات که قلم 

نشررده. اما خودم تو موقعیتش بودم و دیدم که هیچ انرژی واسرره وایسررتادنم ندارم به برسرره به راه رفتن. سرررم از 

قلبش مثل من تند میزد. صرردای شررلوغی اومد و بیحالی افتاد رو شررونه او. اما صرردای قلبش واضررح بود. اونم 

بعد صرردای شررایان که صررورتش ال به الی موهام بود و داشررت آروم تو گوشررم صرردام میکرد. بی تال بشررمامو باز 

 میذارمت رو موتور. میتونی خودتو نوه داری نیفتی یا ماشین بیارم؟--کردم که گفت

 .میتونم--سرمو تکون دادم و گفتم

م انداخت و کمکم کرد رو موتور بشررینم. بعد خوو نشررسررت و قبل از اینکه آتش نشررانی که نواه نامطمئنی به

اونا خبر کرده بودن از کوبه گذشررررت. سرررررمو گذاشررررته بودم رو کتفش و دسررررتامو محکم دور کمرو تلقه کرده 

فهمم بودم. اگه نرسریده بود...خداروشرکر که هسرت. خداروشرکر که میشرناسرمش. خداروشرکر که انقدر بود تا ب

دوسرررت داشرررتن بیه و خداروشرررکر که دوسرررت دارمش. خیلیم دوسرررت دارمش. شررراید از بچوی،شررراید از همون 

وقتایی که برای کشررررتنش نقشرررره میکشرررریدم اما فقط نصرررر  نقشرررره امو اجرا میکردم. شررررایدم وقتی ترسرررریدم 

میدونم که  اسررررررکندری بکشررررررتش،یا وقتی کاوه ترسرررررروندم،یا همین االن که بغلش کردم. نمیدونم از کی. فقط

میدونم. من برای فهمیدن دوست داشتنش نیاز به هزار صفحه داستان تو زندگیم ندارم. همین لحظه واسه من 

 .بسه

تو خلسه بودم و به این برتو پرتا که از ذهنم گذشت فکر میکردم که یه لحظه شل شدم و دستم از کمرو جدا 

 ...شد. جیغ خفه ای کشیدم

 112قسمت 
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به دسررت ب.م بن  زده شررد و بین راه کشرریده شرردم و دوباره محکم خوردم به کمرو.  ت  سررقوط داشررتم که

گیج بودم هنوز. فکر کنم از فشارم بود. موتورو گوشه ای نوه داشت و همونطور که دستم هنوز تو دستش بود از 

 .اینناهام که اصال مغازه باز نیست. ماشین باید بویرم--موتور پیاده شد و گفت

 .من تالم خوبه. بیا بریم--ت دادم و گفتمآب دهنمو قور 

 داشتی از موتور پرت میشدی پایین لعنتی. نمیفهمی؟--یهو داد زد

تا  هینی گفتم و از ترر دادو عقب تر رفتم. برا یهویی جوی میشررررررره؟ تالم خوب نبود وگرنه همین موتورو 

بلند کنه. دسررررتشررررو کشررررید تو آخرین شررررماره پالکش میکردم تو تلقش تا یاد بویره نباید صررررداشررررو واسرررره من 

 .بچرک--موهاو. به اطراف نواه کرد و گفت

 بی؟--دستم هنوز تو دستش بود. گیج نواهش کردم و گفتم

 تو بدتالرب بشی بی میشی؟--اومد جلو و گفت

دستشو دور کمر تلقه کردو برخوندم. تاال پشتم رو به دسته های موتور بود. خواستم بوم بیکار میکنی یه تو 

ایننوری امن تره. از پشت پرت نمیشی --ت سوار شد و دستای منو که تو بهت بودم برد پشتش و گفتیه ترک

 .وسط خیابون. تا برسیم بشماتو ببند سرگینه ات از بین بره

دسررتامو دورو تلقه کردم و سرررمو گذاشررتم رو سررینه او. دسررتشررو از کنار دسررتام رد کرد و موتورو روشررن کرد.  

و گذاشررتم مغزم با خیال راتت به هر بی می واد کنار نفسررای گرمش و ت.ش قلبش و  این بار بشررمامو بسررتم

 ...عطر نداشته ی لباسش فکر کنه

 این یه اتسار تازه نیست این ت  از سابق بود

 اون که دشمنی میکرد شاید از اولم عاشق بود

و باز کردم و سرررمو آوردم صرردای خاموو شرردن موتور که اومد از خواب و بیداری پرت شرردم تو بیداری. بشررمام

 بهتری؟--باال. موهام تو صورتم بود. دستمو آوردم باال که دستای شایان موهامو کنار زد و گفت

تا االن به این بعد از وجودو دقت نکرده بودم. شرررررررایانه بی اعصرررررررابو رو م  مهربونم بود. نمیدونم برا در عین 

ترسررررم. شرررراید به خاطر ترفای اون. کاو تدر من اینکه دوسررررت دارم این اتسررررار تو وجودم باشرررره ازو می

اشتباه باشه. ولی زندگی یه داستان عشقی با پایان خوو نیست. شاید داستان دوست داشتن من باید فقط 

 .تو مرتله یه دوستی که مال بچوی بود بمونه



                 
 

 

 رانا|  مهره شاهرمان 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         تر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیش 

 

124 

 

 ...نوار،با توام--بازومو تکون داد و گفت

 .آره آره خوبم--بشمامو از بشماو گرفتم و گفتم

دنبال یه راهی برای فرار از تمام درگیرزام بودن که با صدای آمبوالن  از جا پریدم. بند نفر رفتن تو خونه. خدایا 

 اینا ایننا بی می وان؟؟

 113قسمت 

از تو خونه صرردای جیغ یه دختر میومد که پدرامو صرردا میکرد. به شررایان نواه کردم و هول از موتور اومدم پایین 

ت شم تو جوب. صاف وایستادم و خواستم بدوئم تو خونه که شایان دستاشو دورم تلقه کرد و که نزدیک بود پر 

 .کنا میری. اونا فکر میکنن ما تو خونه ایم--گفت

 .خب میویم من خیلی تالم بد بود وسط مهمونی بردیم بیمارستان--

جیغ انقدر رو م م بود که  بند تا از مهمونا اومدن بیرون. یه لحظه ولم کرو که دوییدم سررررررمت خونه. صررررررردای

اعصرررابم قاطی شرررده بود. درو باز کردم و خودمو انداختم تو. با دیدن پدرام ک  زمین و خونیی که دورشرررو گرفته 

 .بود نفسم رفت. دستم به دستویره پاهام شل شد که دست شایان دورم پیچید و نوهم داشت

ر پدرام نشررسررته بود فقط جیغ میکشررید. یکی دیوه یه سررری پلیسررم همون دور و برا بودن. یکی از دو قلوها کنا

 .اشونم کنار کاوه رو زمین نشسته بود و مات زل زده بود به پدرام. نمیتونستم تش یص بدم کدومن

پدرامو گذاشرررررتنش رو برانکارد و بردنش. از کنارم که ردو کردن بوی خون نفسرررررمو بند آورد. جمشرررررید اومد از 

 بی شده؟--فتم و گفتمکنارمون بوذره که آستین کتشو گر 

 .االن باید برم بیمارستان--نوران گفت

 .مام میاییم--به شایان نواه کردم که گفت

 بب شد؟--جمشید بیزی نوفت و رفت تو تیاط. شایان به کاوه نواه کرد و گفت

 ...رها...ببین منو--کاوه دستشو گذاشت رو بازوی دختره و گفت

ونم. رفتم سررمت تیاط که شررایانم اومد. اگه به این باشرره تا اوننا با پ  اون یکی صرربا بود. نتونسررتم بیشررتر بم

 .سویچو بده--رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی میرونه. دستمو دراز کردم و گفتم

 .تالت خوب نیست--ابروهاشو کشید تو هم و گفت
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 .من خوبم بده اون سویچو--انوشتمامو تکون دادم و گفتم

 .ماشینشو داد دستمنا مطمئن نوام کرد و سویچ 

 ...سویچو از دستش کشیدم و خواستم بشینم تو ماشین که سرم گیج رفت

 114قسمت 

هنوز تاثیرات ترر از بین نرفته بود. عادی نسررررشررررتم تو ماشررررین که شررررایان نفهمه. ولی خب خیال باطلی بود. 

صاف شد پامو گذاشتم رو گاز و میدونستم میدونه. با یه فرمون از پارک در اومدم و پیچیدم تو کوبه. ماشین که 

رفتم سررررمت نزدیک ترین بیمارسررررتان. ن.رسرررریدم از جمشررررید. اما اتتماال میبردنش هموننا. درختا مثل برق از 

کنارمون میوذشتن. یا در واقع ما داشتیم از کنارشون میوذشتیم. اعصابم قاطی تر از اونی بود که به براغ قرمز 

تان پامو گذاشررررتم رو ترمز که هردومون پرت شرررردیم سررررمت جلو. سررررریع از و این بیزا توجه کنم. جلوی بیمارسرررر

 میشه پارکش کنی؟--ماشین پیاده شدم و گفتم

کلیدو گذاشررتم بمونه و از ماشررین پیاده شرردم. اطالعات بیمارسررتان شررلوغ بود. بدون اینکه برم اون سررمت تابلو 

تو راه یکی از آدمای جمشیدو دیدم. سریع رفنم  هارو دنبال کردم تا ببینم اتاق عمل کناست. شاید اوننا باشه.

 پدرامو بردن کنا؟--سمتش و گفتم

 .تو اتاق عمله. به خون نیاز داره--طرف

 بیه گروه خونیش؟--

 .نمیدونم. باید ب.رسید--طرف

 بی شد؟--دوییدم سمتی که اشاره کرد که همون لحظه یه خانم اومد بیرون و رو به من گفت

 گروه خونیش بیه؟--

 .خانم زودتر بیمار شرایطش وخیمه .A+--ستارپر 

 .میرم االن--نچی کردم و گفتم

 .سریع تر لطفا--پرستاره

دوبیدم بیرون. شرراید شررایان میتونسررت خون بده. در ور جمشرریدو دیدم. تا االن اینطوری ندیده بودمش. هول و 

 می وره؟ O+ گروه خونیت به--وال داشت. نوهم داشت و گفت
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تاره گفتبی؟ من مطمئنم پر  گروه خونیه مادرشررررررره. من گروه خونیم بهش --نواهش کردم که گفت .A+سرررررر

  .نمی وره وگرنه میدادم بهش. گیج شدم. سرمو تکون دادم و گفتم نوران نباشین. شاید شایان بهش ب وره

 .نوران نباو. بهش خون دادم. تله--گیج رفتم سمت شایان که اومد جلو و گفت

 ه خونیه پدرام بیه؟گرو--سرمو کج کردم و گفتم

 برا؟؟ .A+--شایان

 115قسمت 

 .مغزم به همچین بیزی قد نمیداد. یاد سواالو افتادم

 "پدرام:تو میدونی پدر بزرگت کی مرد؟"

صرررررورتش اومد جلوی بشرررررمم. تمام شرررررباهتاو و تاال. این گروه خونیه متفاوت. این که نه گروه خونیش مثل 

 .نه مثل باباو O+مامان بزرگ

 .اشتم رو سرم و منتظر به دره اتاق عمل نواه کردم. جمشید جلوتر بود و پشتش به مندستمو گذ

ت  سستی تو پاهام بود. عقب عقب از راهرو خارج شدم و روی صندلی نشستم. سرمو به دیوار تکیه دادم و 

ه بیو ازم پنهون میدونستی پدرام دار --با پام رو زمین ضرب گرفته بودم. یه لحظه پامو از ترکت انداختم و گفتم

 میکنه؟

 .فکر کردم خوابت برده نفهمیدی اومدم--ترکتشو رو صندلی ت  کردم و بعد گفت

 بوی عطرت میومد. نوفتی؟--

 .من میدونستم عموته. که اونم خودو گفت--شایان

بیز دیوه ای --بشررررمامو باز کردم و برگشررررتم سررررمتش یه لحظه تار بود و گن  اما کم کم واضررررح شررررد و گفتم

 ونی؟نمید

 نه. بیزی شده؟--بشماشو تو بشمام گردوند و گفت

 .نمیدونم. شایدم فهمیدم برا انقدر نسبت به جمشید بی تسه--

 بی میدونی؟--خم شد سمتم و گفت

 .نورانشم،اما خوابم میاد--زمزمه کردم
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 .پاشو یه سرم بزن. فشارت پایینه--بند لحظه نوام کرد و گفت

 .درست میشه--ته بود. سرمو دوباره تکیه دادم به دیوار و آروم گفتمسرگینه تمام تسامو از کار انداخ

مچ دستمو گرفت و برگردوند. انوشت اشاره و بغلیشو گذاشت رو نبضم و بند لحظه صبر کرد. بعد سرشو آورد 

 نبضت بد میزنه نوار. پامیشی یا خودم ببرمت؟--باال و گفت

 بی؟--گیج بودم. بی تال گفتم

ه لحظه نواه کرد و بعد، قبل از اینکه رو زمین بیفتم رو هوا نوهم داشررررتو لحظه ای قبل از نچی کرد. بشررررمامو ی

 ...سقوط سرم روی شونه او افتاد

 116قسمت 

 خوب شده؟--پاهامو نواه کردم و گفتم

 خب بیکار کنم؟ بوم بب شید؟--همچنان بهم خیره بود. بشمامو یه لحظه بردم باال و با نواه بهش گفتم

خوبه؟ همش به فکر دیورانی؟ داشرررتی --یو بشرررمای آتیشررریش داشرررت سررروراک سررروراخم میکردصررردای عصرررب

 .میمردی اتمق

خب من از کنا میدونسررتم. من فقط --قضرریه مظلوم بازی واسرره اینکه قاطی نکنه تموم شررد. اخم کردم و گفتم

 .گیج بودم

دکمه ی باالی مانتومو باز میکرد دستشو گذاشت رو لبه ی ت ت و خم شد روم. با اخم نواهم کرد و در تالیکه 

 .خداروشکر سالمی. وگرنه خودم میکشتمت--گفت

بشماو عصبی بود و یه جوری. مثل مهربونی تو عصبانیت. انوشتش لحظه آخر که دکمه از باز کردم خورد به 

. باید یه جوری بذار باز باشه--قفسه سینم. شالو انداخت رو دکمه ای که باز کرده بود تا یقه ام باز نباشه و گفت

 نف  بکشی یا نه؟

زبونم در تال تاضررررررر جلوو کوتاه بود. بمه من؟ هی فرت و فرت غش میکنم؟ آدم انقدر نازک نارننی؟ بمیر 

 .دیوه. یکم قوی باو خیر سرت

 .بیهوشه. اما خوبه. نوران نباو--صاف وایستاد و گفت

ترف تالیت میشرره تو؟ میوم --و گفت اومدم بشررینم که دسررتشررو گذاشررت رو سررینه ام و به ت ت فشررارم داد

 .فشارت انقدر پایین بود داشتی میمردی
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خب باشرره دیوه. می واسررتم بشررینم یه --دسررتشررو برداشررتم و گذاشررتم کنارو. ابروهامو فرسررتادم باال و گفتم

 .دقیقه

 .نمی واد--شایان

زر زدم دوسش دارم. با این بد اخالقه گند. من از بیه تو خوشم میاد؟ بی ری ته قشن . اصالنم خوشم نمیاد. 

 .اخماو

نف  عمیقی کشرریدم. متفکر بهش نواه کردم. تاال من بیکار کنم؟ نواه یه موتورسررواری به به فالکتیم داد. زر 

نزنم بهتره. داسرررتانه یه روز دو روز که نیسرررت. این داسرررتان،داسرررتانه بیسرررتو بند سررراله. ولی...کاو هیچ وقت 

 .بیزیو که فهمیدم، نمیفهمیدم

 117مت قس

دکمه ی مانتومو همونطور که راه میرفتیم از زیر شرررال بسرررتم. نواه بطوری راه میره توروخدا. یه سررراعت دوییدن 

من با پنج دقیقه راه رفتنش برابری میکنه. عنبا. فکر نکنم قرار باشرررررره من تیر زدن سررررررایه اینو تا آخر عمرم ول 

 .کنم. ملت دل میبندن منم دل بستم

 .تابلو نکنی جمشید توئه--ایستاد و گفتو 26جلوی در اتاق 

 .تله--سرمو تكون دادم و گفتم

به به. --تقه ای به در زد و بازو کرد. در که باز شررررررد با لب ند وارد شررررررد و رو به پدرام که نیشررررررش باز بود گفتم

 ...شنیدم پیرهن پاره کردی  مستر غیرت

 .ره کردناومدم پیرهن پاره کنم زدن شکممو پا--لب ند زد و آروم گفت

این جغله ام که همش گریه میکنه. بیا به این بوو --بعد رو به صرررررربا که کنار ت تش وایسررررررتاده بود کرد و گفت

 .غدد اشکیش اگه جزء منابع طبیعی بود االن نابودو کرده بود

 .آخه به خاطر من ایننوری شد--صبا دوباره اشکاو ری ت و گفت

 .ایناها--یی. بعد مچشو گرفتو برگردوندو و گفتتو که صبا--ابروی پدرام پرید باال و گفت

 .به فرقی میکنه. به هر تال که به خاطر یکی از ماها بود--صبا

ماشرررررراال خواهرتو نواه. اگه من  راسررررررت میوه. گریه نکن صرررررربا جان.--کاوه ام که کنار رها وایسررررررتاده بود گفت

 .میمردمم به خاطرو میومد میوفت کار خاصی که نکرده. وظیفشه. یکم خواهرت باو
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رها نواه بدی به کاوه کرد و صبام اشکاشو پاک کردو خندید. جمشید همچنان ساکت بود و فقط زل زده بود به 

 .. صبا و رهارم ببرین. کاوه قراره بمونهشما با شایان و نوار برین خونه--پدرام. پدرام لب ند زد و گفت

 .میریم. مواظب باو--جمشید لب ندی زد و گفت

 .از در بیرون رفت. صبا و رهام دنبالش. با ابروهام عالمت دادم که کاوه ارو ببر بیرون

 اونم عالمت داد:برا؟

 .اخم کردم که یعنی:به تو به؟یه دقیقه ببرو بیرون

 118قسمت 

مون لحظه مبایل کاوه زن  خورد. بب شرررررریدی گفت و رفت بیرون. یکم به عقب نف  عمیقی کشررررررید که ه

دیوه تا کی می وایی --متمایل شررررررردم ببینم به خبره. وقتی دیدم از راهرو بیرون رفت پریدم کنار ت ت و گفتم

 بیارو ازم قایم کنی؟

 یوی تو؟بی م--سرشو فشار داد به بالشت تا بلکه بره عقب نر و درست تسابی ببینتم و گفت

 .دارم در مورد سواالت می.رسم. در مورد گروه خونیت. در مورد دروغات--

یه بیزی این وسررط. --هنوز گیج نواهم میکرد انوار جدی جدی نفهمیده. اخمامو بیشررتر تو هم کشرریدم و گفتم

 .تو داستان عموی ناتنی بودنت میلنوه. اونو می وام بدونم

 .توضیح میدم برات--فهمید. دستشو کشید رو صورتش و گفت

 توضیحات باشه واسه بعدا. ناتنیو خالی بستی...عمومی نه؟--

 .آره--سرشو تکون داد و گفت

 .بیا. اینم از روزیه امروزمون. کم تو باغ شوکه شدم. االنم ایننا

 .کاوه میدونه--کاوه اومد که پدرام گفت

 .مرموز--بشمامو رو کاوه ریز کردم و گفتم

 .فتیم مرتله بعد. دیوه االن انویزه پدرامو واسه نابودیه جمشید میفهمیپ  ر --لب ند زد و گفت

 .فقط ااشاال اه دیوه تو این یکی کلکی نباشه--سرمو کج کردم و گفتم
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 .نیست--پدرام

 امیدوارم. برا از اول نوفتی بهم؟--ابروهامو انداختم باال و گفتم

 .یستمن نذاشتم. ممکن بود جمشید بفهمه پدرام پسرو ن--شایان

ابروهام پرید باال. یعنی نمیدونه؟ اینو ول کن. شررررایان بی گفت االن؟ برگشررررتم سررررمتش. بشررررمامو ریز کردم و 

 میدونستی توام؟--گفتم

 الهی گردنت بشکنه خب. من ایننا غریبه ام؟--سرشو تکون داد که گفتم

 ...میوم که. میترسیدم--شایان

و نواه. با همه همه بیو در جریان میذاره به من که میرسرررررره از اتاق بیرون رفتمو بقیه ترفاشررررررو نشررررررنیدم. نکبت

 میترسیدم میترسیدم راه میندازه. خوب می وام صد سال سیاه بترسی. من تق ندارم واقعا

 ...همچنان داشتم غرمیزم که دستم از پشت کشیده شدو بعد رو به روم قرار گرفت

 119قسمت 

 بیه؟--زل زدم بهش و گفتم

 بته تو؟ برا یهو قاطی میکنی؟--و گفتاخماشو کشید تو هم 

ما وقتی اومدیم تو این کار قرار بر همکاری بود. این به مدل همکاریه که همکارت --ابروهامو بردم باال و گفتم

 هیچی نباید بدونه؟

 فقط به خاطر همین؟--شایان

 .نه پ . بهم توجه نکردی قلبم شکسته--

 .از این به بعد--زبونشو رو لبش کشید و گفت

 .من از این به بعدای تورو دیدم. ولم کن برم--

 .کنا. با هم میریم. وایستا برم به پدرام بوم میریم--شایان

وقتی رفت تو اتاق سرررریع دوییدم برون. پسرررره ی سررره نقطه. همش همه بیو قایم میکنه. خب خیر سررررت تنها 

 .میومدی. اسیرمون کرده
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ن بویرم که از پشرررتم صررردای شرررایان اومد و بعد صررردای بوقی از عرک خیابون رد شررردم تا ادن طرف بلوار ماشررری

کشیده و در آخر برخورد. دستی که تو هوا بود خشک شد. جرئت برگشتن نداشتم. پامو کج کردم و نیم برخی 

--زدم. جمعیت زیادی جمع شده بودن یه جا. به سمت جمعیت نواه کردم و رفتم جلو. صدای راننده واضح بود

 .بدب تم کردی

 .و از بین جمعیت رد کردم و با دیدن خونی که ک  آسفالت پ ش شده بود تالت تهوع گرفتمو خم شدمخودم

به صررورتش نواه کردم. بون رو صررورتش جریان گرفته بود و پلکاو بسررته بود. عق زدم که دسررتی روی شررکم و 

 .نواه نکن--کمرم قرار گرفت و صدایی که گفت

 .فکر کردم تویی--ی تیغه بینیش و بشمای مشکیش کشیدم و گفتمسرمو برگردوندم و نواعمو از موهاو رو

دسرررتی که پشرررت کمرم بودو فشرررار داد و منو کشرررید سرررمت خودو. صرررورتم خورد به بونه اشرررو در آخر نف  

 .کشیدم

 .بیا بریم--آروم دم گوشم گفت

 .فکر کردم تویی--دوباره گفتم

 .نترر--دستشو از زیر شالم رو گردنم کشید و گفت

 .رو صورتم گذاشتم و نف  عمیقی کشیدم. خداروشکر که اون نبوددستمو 

 .قلبم همچنان داشت تو دهنم میزد. نشستم رو صندلیه شاگرد و به اون که ماشینو دور زد نواه کردم

 ...خداروشکر که سالمه

 120قسمت 

 .بفرمایید--سرمو از تو یقه در آوردم که در زدن. لباسو کشیدم رو شلوارم و گفتم

 .از شد و شایان اومد تو. دستش تو جیبش بودو منو نواه میکرددر ب

 بیزی شده؟--رفتم سمت آینه و شونه ارو از رو میز برداشتم. برسو کشیدم به موهام و گفتم

 .این گردنبند--پشتم بهش بود اما از تو آینه دیده میشد. دستشو آورد به و تو هوا تکون داد و گفت

روز شرروکه ارتفاع و ترسرره مرگ پدرام و شررایان به تمام مغزم نفوذ کرده بود و کال مغزم  به کل یادم رفته بود. تو یه

 .مرسی--قفل بود. برسو انداختم رو میزو رفتم سمتش. گردنبندی که تو هوا ترکت میکرد ازو گرفتم و گفتم
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 بطوری کامل میشه؟--نواهش رو گردنم بود. به گردنبند نکاه کرد و گفت

 .صبر کن--ش و گفتمگردنبندو دادم دست

گردنبند خودمو از گردنم در آوردم و اون یکیو از دسررتش گرفتم. اونی که مال بابا بودو بردم کنار شررکافی که بغل 

گردنبند خودم بود و فشارو دادم سمت داخل. گردنبند با صدای تقی جا افتاد و تاال طر  نصفه اشون کامل 

 اسلحه نیست؟این طر  --شده بود. شایان نواهش کرد و گفت

 .برا. بابا میوفت نو سالته من در برار تمام بدیایی هستی که میتونه وجود داشته باشه--لب ند زدمو گفتم

 .قشنوه--دستی روی سطحش کشیدو گفت

 راستی،برای سامان گزارشو فرستادی؟--بهش لب ند زدم و گفتم

نه. باید برای بابا بفرستم. این بند --تگردنبندو از دستم گرفت و در تالیکه داشت از هم جدا میکردشون گف

 .روز ماموریت جدید به سامان خورده

خب بذار این سری من میفرستم. می وام در باره گردنبند ازو سوال کنم. شاید --ابروهامو باال انداختم و گفتم

 .بدونه برا دست اونا بوده

باشرررره. بیا --صررررفه دیوه ارو باز کرد و گفتنصررررفه ای که مال بابا بودو گذاشررررت رو میز کنار برر و زننیر اون ن

 .لبتاپو ببر

 .بعد اومد جلو و زننیرو برد پشت گردنم. خودشم رو شونه ام خم شد که پیشونیم خورد به شونه او

 121قسمت 

گردنمو بردم باال تا سررررم راتت باشررره که تواسرررم نبودو لبم کشررریده شرررد رو گردنش. یه لحظه ت  کردم تکون 

د. دسررتمو گذاشررتم روشررونه او و خواسررتم برم عقب که کمرمو گرفت و کشرریدم سررمت خورد و بعد خشررک شرر

خوردو. نفسررمو نوه داشررته بودم. پشررتم یه لحظه لرزید. صرردای زمزمه آرومشررو کنار گوشررم شررنیدم. نفسرراو 

 .صبر کن گردنبندشو ببندم--داشت به گردنم می ورد که صداو تو گوشم پیچید

دسررتشررو از دورم برداشررت و برد سررمت گردنم. موهامو کشررید رو شررونه ام که  راتت وایسررتادم و سرررمو خم کردم.

 .نکن قلقلکم میاد--انوشتاو پشت گردنمو قلقلک داد. شونه امو کشیدم باال و با خنده گفتم

 .درست شد--بند لحظه بعد موهامو برگردوند سر جاو و گفت

 بریم لپ تاپتو بردارم؟--ازو فاصله گرفتم و گفتم
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داد و جلوتر از من از در رفت بیرون. کامال مشرر صرره با مقوله لیدیز فرسررت آشررنایی نداره. عمری سرررشررو تکون 

باشه خودم یادو میدم. صبر کن. پشت سرو رفتم بیرون و جلوتر زدم. در اتاقشو باز کردم و رفتم تو. تاال که 

پ تاپشرررو بیرون کشررریدو اون بلد نیسرررت من که بلدم. پشرررت سررررم اومدو رفت سرررمت کمد. درو باز کرد و کی  ل

 کی برات بیارمش؟--گرفت سمتم. از دستش گرفتم و گفتم

 .هر وقت خواستی. کاری داشتم باهاو میام ازت میویرمش--شایان

 .پ  من برم. شب ب یر--کیفو بغل کردم و گفتم

 .صبر کن--نوهم داشت و گفت

 .االن از تو ب.رسم که میوی...خوبببم--پرسشور نواهش کردم که گفت

لحن و صررداو زدم زیر خنده. ت  کردم اونم گوشرره لبش اومد باال. نذاشررت بیشررتر از لب ند محوو فیض  از

 .بشین فشارتو بویرم--ببریم و گفت

ترف گوو کن نشستم رو ت تش که رفتو از تو کمدی که سراسره دیوارشو گرفته بود فشار سننو بیرون آورد و 

دادم باال و دستمو دراز کردم. دستواهو راست و ریستش کرد و بعد اومد کنارم. آستینه بلند بلیزه خاکستریمو 

 االن بهتری. ولی باید یه بیزی ب وری--از بند لحظه گفت

 122قسمت 

 میرم می ورم. تاال برم؟--سرمو تکون دادم و گفتم

 .شب ب یر--فشار سننو از دستم جدا کرد و گفت

تو کیفم در آوردم و بازو کردم. روشن که شد صحفه او  بهش شب ب یر گفتمو رفتم تو اتاق خودم. لپ تاپو از

 این بیه دیوه؟--اومد جلوی بشمم. نچی کردم و گفتم

صفحه یه صفحه ی مشکی طوسی بود که رنوا تو هم محو شده بودن. مبایلمو از زیر پام باال آوردم و با با سیمی 

بینای باغو آوردم. فیلم بند هفته پیشرررو که تو کی  بود وصرررلش کردم به لپ تار. رفتم تو سررریسرررتم خونه و دور 

 بی شده؟--اوردم و پلی کردم. صدای در اومد بعد شایان که اومد تو. یهویی لپ تاپو بستم و گفتم

به تو باشرره تا یال دیوه ام --یه سررینی دسررتش بود که توو بنتا بیز میز بود. سررینیو گذاشررت رو ت ت و گفت

 .یاد شکمت نمیفتی

 .مرسی. االن می ورم--شکالتای تو سینی نواه کردم و با لب ند گفتمبه ناگتا و نون تستو 
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عیبه شررناختن آدما همینه. میدونی بی در انتظارته. من االن از در برم بیرون فردام --نشررسررت رو ت ت و گفت

 .که بیام این سینی تنها تغیری که میتونه داشته باشه مکانشه. از رو ت تت رو میز

 .پ  بذار کارم با این تموم به بشم--ملپ تاپو بار کردم و گفت

 .ایننا بیکار میکنی--وقتی دید تو شبکه خونه ام با تعنب گفت

 .دنبال یه بیزی میوردم--ساعته فیلمو کشیدم جلو و گفتم

 اگه بفهمه رفتی تو سیستم دوربینای خونه بی؟--شایان

 .خب بفهمه... ایناها. پیداو کردم--

قب جلوو کردم ببینم کنا قشن  تره. با برنامه تو مبایلم به صفحه لپ تاپه سریع فیلمو استپ کردم و یکم ع

دقیقا داری --شرایان دسرترسری پیدا کردم و از رو صرحفه اسرکرزن گرفتم. لپ تاپو برگردوند سرمت خودشرو گفت

 .بیکار میکنی

 .عکسماز اوننایی که ما کلی عک  داریم با هم دنبال --از سیستمه دوربینا بیرون اومدم و گفتم

 ...به عکسی که گرفته بودم یه فیلتر اضافه کردم تا نورو درست بشه و فرستادمش به لپ تار

 123قسمت 

عکسرره منو شررایان بود. همون لحظه که مثال داشررت خرم میکرد و به درخت تکیه داده بودم و اون از عمل بینیم 

 .هنری داریم برو تال کن. ببین به لحظه های--گفت. عکسو گذاشتم رو صفحه و گفتم

 .گزارشو بعد از اینکه اینارو خوردیم میفرستم--عک  العملی نشون نداد. لپ تاپو خاموو کردم و گفتم

 تو نمی وری؟--بعد یه ناگت برداشتم و گفتم

 .شایاااان--متفکر داشت نوام میکرد. دستمو تو هوا تکون دادم و گفتم

 .جان--پلک زدو گفت

 ری؟نمی و--ناگتو گرفتم طرفشو گفتم

 .نه. مرسی--سری تکون داد و گفت

اون یارو رو که گرفتن. تاال --دیوه بیزی بهش نوفتم و شررررررروع کردم به خوردن به تاج ت ت تکیه دادم و گفتم

 .فقط مونده بفهمیم کی گفته بوده یاسو بکشن
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 .و اون گردنبنده دست اون آقا بیکار میکرده--شایان

 .خته باشنمامیدوارم نشنا--سرمو تکون دادم و گفتم

 .نشناخته--شایان

 از کنا مطمئنى؟--

وقتی اون باال آرایشررررررت ری ته بود مامانتم اون شررررررکلی میدیدت نمیشررررررناختت. رنوات از هم قابله --شررررررااان

 .تش یص نبود

 .من میرم اتاقم. توام که داری می وری--بپ بپ نواو کردم و بیزی نوفتم. نف  عمیقی کشید و گفت

 .وایستا وایستا--دم رفت. مچشو گرفتم و گفتمترف بند لحطه پیششو یا

 .بیا اینا و ب ور--یه نونه تستو شکالت زدم و یکی دیوه گذاشتم روو. سه تام ناگت گذاشتم و گفتم

 .بویر دیوه. نویری دیوه خودتم بکشی بیزی نمیی ورم --خواست ترفی بزنه که گفتم

 .مرسی--تفکر کنم تهدیدم کار ساز بود. نونو از دستم گرفت و گف

رو شررررررو برگردونو و رفت عقب اما وسررررررط راه برگشررررررت و نوام کرد. انوار که ب واد بیزی بوه. اما بیزی نوفت و 

برگشت سمته درو رفت بیرون. درو که بست سینیو کنار گذاشتمو لپ تاپو باز کردم. به به. به عکسی گذاشتم. 

بودو نوک دماغامون نزدیک به هم. عکسو ول  دست شایان رو درخت بود رو صورتم خم شده بود منم سرم باال

 ...کردمو برای عمو گزارو نوشتم و فرستادم
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شایان واسه اطمینان از اینکه جمشید بویی نبره همه بیو از سیستمه خودو پاک میکرد. منم تمام گزارشات 

ه بهش برگردونم. پاشرردمو و همه بیو پاک کردم و لپ تاپو بسررتم. خم شرردمو گذاشررتمش زیر ت ت تا فردا دوبار 

سرررینیه غذا رو گذاشرررتم رو میز تحریری که اوننا بودو بعد خودمو انداختم رو ت ت. گردنبند بابارو از تو جیم در 

آوردم و تو هوا تکونش دادم. بشررسررتمو تکیه دادم به ت ت. گردنببندو گذاشررتم رو پام و اون یکیو از تو گردنم در 

هش نواه کردم. یکم زیرو روو کردم. گردنبندارو تو مشررررررتم گرفتم یاد ترف اون آوردم. دوباره جاو انداختم و ب

 .مرد تو باغ افتادم

آقای سررعادت گفتن نشررون به اون نشررون که تو مراسررم یاسررمن بهم گفتیباگه تو از جایواهت میترسرری --پارسررا)

 ".من هنوز نمردم که قاتله یار راست راست تو خیابون راه بره
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 ...بخ--پلک زدم و گفتم

تاجی گفت بهتون بومباگه اصل موضوعو بوم میدونم بون من گفتم باورو نمیکنی. فقط بدون که به --پارسا

 ".هیچ وجه از شایان دور نشو. تا وقتی به شایان نزدیکی هیچ اتفاقی برات نمیفته

 برا؟--از پشت شیشه ها به شایان نواه کردم و گفتم

 .تاجی فقط گفتن که بدونید--پارسا

 .اگه نیاز به کمک بود،با این شماره تمار بویرید--کارتی گرفت سمتم و گفتبعد 

 (.کارتو از بین دستاو کشیدم بیرونو رفتم سمت خونه

با سرروزو دسررتم پلک زدمو از فکر بیرون اومدم. دسررتمو باز کردم که دیدم گردنبند پوسررتمو زخمی کرده. کناو 

فته تو دسرررتم. به ماشررره او که نصرررفه و نیمه تو هر کدوم از زخمیم کرد؟ یکم آوردمش باال و دیدم ماشررره او ر 

گردنبندا بود دست کشیدم. داشت تکون می ورد. محکم کشیدمش به یه طرف که صدای تقی داد و نور سبزی 

از بین نقشرررایی که اطرافه اسرررلحه بودنو همو کامل میکردن بیرون اومد و اسرررلحه کم کم از جاو داشرررت ترکت 

 .میکرد

 125قسمت 

مامو به خاطر لیزری که تو بشمم بود ریز کردم که ترکت متوق  شد و اسلحه خیلی سریع برگشت سره بش

جاو. داشرررت بشرررممو اسرررکن میکرد؟ این اتفاقای فیلمی ت یلی بیه؟ دوباره ماشررره ارو کشررریدم که نور زد تو 

فتادن یه قفل بود بشررمم. نور تو بشررمم داشررت ترکت میکرد و اسررلحه کنار میرفت. با صرردای تق که مثل جا ا

نور قطع شررد و زیر اسررلحه که محفظه بود اما دیوه هیچی نبود. گردنبندو آوردم باالتر و نف  عمیقی کشرریدم. 

بابا برا باید یه همچین بیزی طراتی کرده باشرررررره و تهشررررررم داده باشرررررردو به من؟ تازه در نهایتم هیچی توو 

 .د تکیه دادم به ت ت که یه لحظه اومد جلوی بشمامنباشه. بشمامو بستمه همونطور که گردنبند تو دستم بو

 بابا. این واسه بیه؟--)

 .می وام دخترم هنیشه از من یادگاری داشته باشه--بابا

 خب اینو بطوری بازو کنم؟--

 .انوشتای دختر من معنزه میکنه--بابا

 (.باز شدبعد انوشت اشاره امو گذاشت رو قفل کوبیکه جعبه موزیکالو دره جعبه با صدای تق 
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بشمامو باز کردم. انوشتمو آروم گذاشتم رو فضای خالیه گردنبند که جای انوشتم با طر  بافت پوستم روشن 

شرررد و صرررحفه به صرررورت گرد شرررروع کرد به باز شررردن از هم. دسرررتمو کشررریدم عقب که صرررحفه کنار رفت. کفه 

 .با مامانم بود گردنبند که مموری بود و یه طرته فرورفته. طرتی که روی تلقه ازدواجش

 مموریو بیرون آوردم و بهش نواه کردم. این بیه؟

خم شررررردمو از زیر ت ت لپ تاپه شرررررایاتو بیرون آوردم. موهامو زدم کنار و لپ تاپو بیرون کشررررریدم. امیدوار بودم 

بتونه به لپ تار وصرل بشره. لپ تاپو روشرن کردم و با سرالم صرلوات زدم به جای فلش خورو. آرم مور شرروع 

به برخیدن و بعد یه پوشه باز شد. لب ند زدم و رفتم تو پوشه که دیدم کد گذاری شده و رمز داره. یاد طر   کرد

 تلقه او افتادم
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با مامان ازدواج کرده بود وارد کردم و منتظر موندم رمزو ب ونه که رمزو رد کرد. نچی کردم و به  تاری  روزی که 

کردم و بین هر عدد یه خط فاصررله گذاشررتم. رمز مبایلشررم همین بود. یه بارکد تاری  فکر کردم. تاری و برعک  

اسررکنر بارکدو اسررکن   اومد. انوار این رمز رمزه کمکی بوده. شرراید میدونسررته من یه روز مموریشررو پیدا میکنم.

تاری ی  کرد و یه متن رو صحفه ظاهر شد. نوارم. اگه این صحفه ارو تونستی باز کنی پ  میتونی بوی آخرین

 .که پیشت بودم کی بود

اشررک تو بشررمام جمع شررد. وقت داشررت مموریو رمز گذاری میکرد میدونسررت که آخرین باری که منو دیده کی 

 .بوده. بابا فقط تو یه ماموریت ساده نمرده

وقت تاری و وارد کردم. همون روز که بهم اون جعبه موزیکالو داد. بعد منو بردن پیش مادر بزرگم و بعدو هیچ 

بابا نیومد دنبالم. یه هفته بعدو گفتن تو ماموریت مرده. همون روزی که رفتم خونه و دیدم خونه آتیش گرفته. 

شب یلدا. جعبه موزیکالمم تو اتاقم جا موند و تو اسباب کشی گم شد. بعد اون فقط یه نصفه گردنبند بود که 

دسررت کسرری جز من میفتادم نمیتونسررت تدر  با نبود بابا نصرر  گردنبند منم گم شررد. تتی اگه این مموری

بزنه من یه هفته قبلش بابامو دیدم و تاری م نمیتونست ایننوری بزنه. با خط فاصله هایی که بینش نقطه بود 

و این مدل رمز گذاری بابا بود. تیکه تایید زده شررررد و بعد یه صررررحفه باز شررررد. توو پنج تا پوشرررره بود که زیر هر 

م منو تشرررکیل میداد. رفتم تو پوشررره. دیوه میدونسرررتم بطوری میتونم زمزارو بار کنم. کدوم یه ترف بود که اسررر

وقتی انقدر رمز روی یه مموری اعمال میشرد یعنی بیز سراده ای نیسرت. ولی رمزای نه اونقدر پیچیده که نتونم 

 ...بازو کنم. دستام رو کلید شماره ها ترکت کرد و اولین پوشه باز شد

 127قسمت 
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 {شایان}

پشرررت میز نشرررسرررتم. جمشرررید بهم لب ندی زد که تو جوابش سررررمو تکون دادم. نونو از تو سرررفره برداشرررتم که 

 نوار کناست؟--گفت

 .نمیدونم. ندیدمش--نواهمو بردم سمتش و گفتم

میرم پیش پدرام. از اونورم شررررررب باید بریم گیالن. اوننا قراره از  4امروز سرررررراعت --سرررررررشررررررو تکون داد و گفت

 .ان برای قرار دادآذرباینان بی

 ...میریم. فقط باید به نوار--سرمو تکون دادم و گفتم

با کشیده شدن صندلی سرمو بلند کردم. نوار بود. سالم آرومی گفت و نشست. سرو پایین بود اما از مدلش 

 مش ص بود تالش خوب نیست. اونم نونو برداشت و بهش کره بادوم زمینی زد. ابروهام باال پرید. صداو زدم

که جواب نداد. دسررررتمو سررررمتش دراز کردم اما بهش نرسررررید. سررررریع پاشرررردمو میزو دور زدم و لقمه ای داشررررت 

 .بیکار میکنی. موه تساسیت نداری--می وردو از دستش کشیدم و گفتم

سرررشررو آورد باال و نوام کرد. بشررماو قرمز بود و زیرو کبود شررده بود. رنوش بیش از تد معمول سررفید بودو 

 .وری بود. یه نواهه عصبی و پر از بغضنواهش یه ج

 .بی شده نوار--خم شدم و گفتم

 .هیچی--آروم گفت

 .تب داری--دستمو گذاشتم رو گردنش. داغ بود. اخم کردم و گفتم

 .خوبم--خودشو از بین دستام کشید بیرون و گفت

 .پاشو ببرمت تو اتاقت. تالت خوب نیست--با اخم نواهش کردم و گفتم

 .اگه تالش زیاد خوب نیست ببریمش بیمارستان--شد و گفت جمشید نیم خیز

 .نه. میبرمش اتاقش. تا شب خوب میشه--نوارو به زور بلندو کردم و دستمو انداختم دور کمرو و گفتم

 .ولم کن--کشوندمش با خودم که محکم زد به سینه ام و گفت

میبرمت باال بعد ولت میکنم. داری --تماین همه عصبانیت ازو بعید بود. دستاشو بین تنمون قفل کردم و گف

 میمیری. بت شده؟
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دست از تقال برداشت و آروم باهام راه اومد. تو اتاقش گذاشتمش رو ت ت و وقتی خم شدم روو تا دوباره بک 

 .کنم ببینم بقدر تب داره دیدم بالشتش خی  بود

 128قسمت 

 دیشب خوابیدی؟--زدم کنار و گفتمزیاد گریه کرده بود. تبشم پ  عصبی بود. موهاشو از صورتش 

 .نه--روشو برگردوند و گفت

یه جوری بود. مثل وقتایی که باهام قهر میکرد. دسرررررتمو گذاشرررررتم رو گردنش و نوازو کردم که خشرررررک شرررررد. 

 بیشده نوار؟--دستمو از رو گردنش کشیدم سمت صورتش و ک  دستمو گذاشتم رو گونه اشو گفتم

 ...هیچی--صورتشو برگردوند و با بغض گفت

 هیچی ناراتتت کرده نذاشته تا صبح ب وابی؟--

برخید به پهلو که دسررتم سررر خورد و رفت دوباره رو گردنش. پاهاشررو جمع کرد تو شررکمش،پتو رو مچاله کرد تو 

 .می وام ب وابم شایان. سرم درد میکنه--بغلش و گفت

 .ب واب--دستمو بردم سمت موهاو و گفتم

ه او و همونطور که ماسرراژ میدادم به صررورتش خیره شرردم. پشررماشررو بسررته بود. بعد دسررتمو گذاشررتم رو شررقیق

مژه هاو بلند نبود اما پر بود. بی دختر رو م ه زندگیه منو ایننوری پریشررررررون کرده؟ کاو همیشرررررره ب ندی. 

 .ناراتتیت قشن  نیست

 {نوار}

دیدم. به مبل تکیه داده بودو  بشررررمامو باز کردم. سرررررم دیوه درد نمیکرد اما سررررنوین بود. برخیدم که شررررایانو

بشررماو بسررته بود. نفسرری کشرریدم که دوباره بشررمام اشررکی شررد. آخه برا؟ من تازه داشررتم دوسررت داشررتنو 

 بهتری؟--هضم میکردم. از رو ت ت پاشدم که اونم بشماشو باز کرد. وایستادو گفت

 .نباید هیچی بفهمه. هیچی. پ  خوب باو

 دکتر. تو بطوری؟ خوبم--با لب ند رفتم سمتش و گفتم

 .اگه تو بذاری--شایان

 به خیالت نباشه بابا. خوب شدم. بریم پایین؟--بغل بشمش بشکن زدم که بشمشو بست و گفتم
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 .قراره راه بیفتیم گیالن. قرار داره با آذرباینان. می واد معامله کنه 10باید بمدون ببندیم. ساعت   نه--شایان

 .ه. من بقدر خوابیدم االن که فقط سه ساعت موندهاوه او--به ساعت نواه کردم و گفتم

 .ساعته خوابی 9بله. --شایان

 .دیوه خستویه دیوه--خندیدم و گفتم

 .ساعت مونده من جلدی تاضر میشم 2-3هنوز --رفتم سمت تموم و گفتم
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 بیزی خوردی؟--تو ماشین نشستم که برگشت سمتم و گفت

 .آره. ایناها. آوردم با خودم--م باالو گفتمظرف در بسته ای که دستم بودو آورد

بذارو --درشو باز کردم و یکم پسته مغز شده بیرون آوردم و گفتم سمت شایان. نواهی به پسته ها کرد و گفت

 .بویر دیوه--بعدا می ورم. دستمو بردم سمت دهنش و گفتم

هامو جمع کردم رو صندلی که قفل با لبش پسته هارو برد تو دهنش و مشغول شد منم یکم بیز میز خوردم. پا

اتتماال تو این بسررررررتن قرارداد و اینا --مرگزیو زد. تواسررررررش بود از اونور نیفتم. به نیم رخش نواه کردم و گفتم

 .مش ص میشه پشت این قتال کی بوده

 .امیدوارم--بهره او هیچ تغیری نکرد. یا خیلی مطمئن بود اا بازاور خوبی شده. سرشو تکون داد و گفت

 پدرام بیمارستان موند؟--تکیه دادم به در و گفتم

 .نه آوردنش خونه. کاوه و صبا و رها پیششن--شایان

 .خوبه پ --لب ند زدم و گفتم

 .دستمو بردم سمت پ ش و روشنش کردم. صدای آهن  مالیمی پیچید. قبل شنیده بودمش

 بشای همیشه خی  شستن نداره"

 یه دل مرده که دیوه بردن نداره

 که دیده میشه گفتن ندارهترفی 

 "بی تو دنیام کال خرابه
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ته بچیویه عزیز برام بودی. عزیزم نبودی یه خاطره کمرن   کاو هیچ وقت نمیفهمیدم. تداقل همون دوسرررررر

 .بودی

 .میشه برگردیم عقب. بعد من دیوه هیچ وقت دنبال عمو یحیی نمیوشتم که قاتل دختره دوستشو پیدا کنه

ره بشرررمامو بسرررتم که اشرررک قل خورد، از بشرررمم اومد رو گونه ام و با آهن  زمزمه رومو برگردونم سرررمت پنن

 :کردم

 بشای ساده ی من تورو فرشته دید

 تو جهنم سوختو فکر کرد به بهشت رسید

 تاال هربی واقعیتو بهش بوی

 .تهش میره اوننایی که دلش کشید

کنا باور کنم کسررررری که تمام مدت کنارم بوده  این که اومدی که هیچی دل من برا بی جنبه بازی در آورد. من از

 تو قتل عزیزترینای زندگیم نقش داشته؟

 .برا وقتی بد بودی انقدر خوب رفتار کردی؟ لعنت بهت شایان

 130قسمت 

 .مثل مرگ بود. این که ب وام اما نتونم خودشو زندگیشو با هم تموم کنم

خورد. شرررماره پدرام بود. به شرررایان نواه کردم که داشرررت  به ویال نواه کردمو از ماشرررین پیاده شررردم. مبایلم زن 

 .بله--بمدونارو جا به جا میکرد و جواب دادم

 صدرا بی میوه؟--پدرام

 ولش کن. تو خوبی؟--

 لعنتی با پاهات داری میری تو دهن شیر؟--پدرام

 .تو هنوز یه توضیح به من بدهکاریا--

ین االن راه میفتی از اون جهنم میایی بیرون یا خودم میام یا هم--با صردای دادو گوشریو از گوشرم فاصرله دادم

 .دنبالت

 .پدرامه--به پشت سرم نواه کردم. شایان نواهم کرد و سر تکون داد که گفتم
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نوار انقدر یه دنده نباو. جمشیدی که تونست اونقدر بد باشه و بعد از به مامانم فکر کنه من بچه اونم --پدرام

 .کنه له کردن تو کاره یه دقیقه اشم نیستو به زور باهاو ازدواج 

 بیکار کرده؟--با تعنب گفتم

بشررمش دنبال مامانم بود. نمیدونسررت تامله اسررت. بابا بند وقت بعد که مرد --صررداو تحلیل رفت و گفت

 .اونم فکر کرد من نتینه کثافت کاریشم اما نبودم. مامانم هیچی بهش نوفت تا خطری نباشه برام. نوار برگرد

 .درست میشه پدرام. تموم میشه. من تو همین روزا تمومش میکنم--گرفت. به درخت تکیه دادم و گفتم غمم

 ...نوار--پدرام

 .بی یال پدرام. تو مواظب باو. من خیلی زود برمیوردم--

 کی بود؟--مبایلو خاموو کردم که صدای شایان از پششتم اومد

 .هیچی. پدرام بود. میوفت نورانتم برگرد--زدم و گفتم یه لحظه ی  کردم. اتتماال رنومم پریده. لب ندی

 .نوران نباو. جمشید نمیتونه کاری کنه--دستشو گذاشت پشتم که راه بیفتم و گفت

 آره. تا وقتی تو هستی جمشید بی میوه این وسط؟

 .پدرامه دیوه. تا خودو نباشه نورانمه--باهاو سمت ویال رفتم و گفتم

د ویال شدیم که خانمی که اوننا بود راهنماییمون کرد به اتاقامون. اتاقمون سه تا اتاق سرشو تکون داد. با هم وار 

 .از هم فاصله داشت
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رفتم تو هوفی کشررررریدم و خودمو انداختم رو ت ت. دسرررررتمو به گردنبند خودمو بابا که هر دو با هم تو گردنم بود 

 کشیدم. برا ایننوری شد؟

دری که کنار دیوار رو به رو بودو باز کردم و رفتم تو. تموم بود. در  .رت کردم رو ت تپاشرررررردم و بلیزمو در آوردم پ

کشوییشو باز کردم و رفتم زیر دوو. نشستم رو زمین و پاهامو کشیدم تو بغلم. هوا دم کرده بود و شلوار به تن 

رو زانوم و بشرررمامو بسررربیده بود. درو اوردم و انداختمش تو سررربدی که کنار دوو بود. پیشرررونیمو گذاشرررتم 

 .بستم. بیکار کنم خدا؟ تو بوو

 .نمیتونم بوم بی یال و بذارم بره باالی دار
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با ت  داغی ک  پام خودمو جمع کردم که همون لحظه پشرررتم سررروخت. جیغ خفه ار کشررریدم و خواسرررتم از 

و اومدم بیرون. هوا زیر دوو بیرون بیام که شونه ام گیر کرد به شیر آب و فشار آب داغ بیشتر شد. آخی گفتم 

دم کرده بود و پوست پشتم داشت میسوخت. ک  پامم داشت میسوخت و من گیج هی جیغ میکشیدم و رو 

کفت تموم می.ریدم اینور اونور که یهو در باز شرررد. در کشرررویی هنوز بسرررته بود ولی صررردا و تصرررویر محو شرررایان 

 .بیشده--معلوم بود. زد به در و گفت

 ...سوختم. آک--

ه تصررررویرو جلوی در از بین رفت بعد دوباره دیده شررررد. در کشررررویی رو باز کرد و اومد تو. با دیدن فضررررا یه لحظ

 کفش انوار مواد مذاب ری تن. داری به غلطی میکنی تو؟--نچی گفت و داد زد

بدون اینکه نواهم کنه توله ای که دسررتش بودو دورم پیچید که از برخورد توله با جای سرروختویم آخی گفتم.  

خم شد پشتم و توله ارو جوری گرفت که ن وره به سوختویم و دستشو انداخت زیر زانوم که با برخورد دستش 

به زیر زانوم که خی  بود خودمو جمع کردم. از اتاق رفت بیرون و همونطور خی  گذاشررررررتم رو ت ت. نیم خیز 

 .بشین من االن میرم پماد بیارم برات--شدم که بازومو کشید و گفت

 .در بیرون رفت سریع خم شدم سمت بمدونم که کنار ت ت بود تا از
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نچ. نواه با به وضعی تو بغلش بودما. گونه ام داغ شده بود. به تار و شلوار برداشتم و سریع پوشیدمش که به 

مادو آورد خاطر سرروختن کتفم یکی از آسررتینای تاپمو در آوردم. درو باز کرد و اومد تو. سرررمو انداختم پایین که پ

 بیکار میکنی با خودت تو؟--کنارم و گفت

 .بذار این پمادو برات بزنم--هیچی نوفتم که برم گردوند و گفت

خوب شد زیاد نسوختی. --از خنکیه پماده رو پوست داغم خوشم میومد. با انوشتش پمادو پ ش کرد و گفت

 تواست کنا بود؟

 .نمیدونم--

هم می واسرررتم نزدیکم باشررره هم دور. نمیفهمیدم واقعا باید با خودم ت  کردم بهم زل زده ولی بیزی نوفت. 

تا بند سرررررراعت راه نرو. اگه تاول بزنه و بترکه ممکنه --بیکار کنم. رفت سررررررمت پام و ک  پامم پماد زد و گفت

 .عفونت کنه. فعال که نزده اما راه نرو

 .صبحونه واست میارم ایننااالن که دم دمای صبحه ب واب وقت --سرمو تکون دادم که پاشد و گفت
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 .مرسی--آروم گفتم

 بی می وایی؟--به سرم نواه کردو نچی گفت. رفت سمت کمدی که به دیوار بود که گفتم

 .سشوار--شایان

 .نمی واد هوا خوبه خودو خشک میشه--

شت و اصال توجه نکرد و بند لحظه بعد سشوارو گذاشت رو میز و اومد سمت من. از رو ت ت دوتا بالشت بردا

--گذاشت زیر صندلی و دوباره اومد سمتم. بلندم کرد که دستمو برای اینکه نیفتم بند کردم به گردنش و گفتم

 .بابا راه میرم خودم

 همین االن گفتم اصال راه نرو. مچ پاتوبذار رو بالشت پات به زمین ن وره--گذاشتم رو صندلیو گفت

ام. وقتی با ترکت دسررتش توی موهام آرامش میورفتم از سررشرروارو زد به برق و شررروع کرد به خشررک کردن موه

خودم متنفر میشدم. بعد از اینکه موهامو خشک کرد جمعش کرد و با کش برام بست. از تو آینه نواهش کردم 

--که دور زد و اومد رو به روم. یه تیکه از موهای جلوم که باز مونده بودو از کنار صررورتم برد پشررت گوشررم و گفت

 ...ا ناراتتی ولی نباو. غم به بشمات نمیادنمیدونم بر 
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 کنا؟--از ت ت پایین اومدم و پامو با اتتیاط گذاشتم رو زمین. همون لحظه شایان اومد تو و گفت

 .از دستش ترصم گرفت. هر بقدر من این مدت جلوی زبونمو گرفتم این بیشتر تازوند

 قبرستون. یه دستشوییم نمیتونم برم؟--

 .بشین ببینم پاتو--دستش بودو گذاشت رو ت ت و اومد کنارم. رو زمین زانو زد و گفتسینی که 

 من خوبم. نمی...هییییع--

نذاشرررت ترفم کامل بشررره. با بغل دسرررتش به پشرررت زانوم ضرررربه محکمی زد که افتادم رو ت ت. پامو خیلی با 

بازم از اون پماده که گذاشررررررتم کنار  خوبه. تاول نزده. ولی--آرامش باال آورد و با آرامش خیلی بیشررررررتری گفت

 .ت تت بزن

 .بعد به پماد اشاره کرد و در کمال خونسردی پاشد رفت بیرون
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تو با بیزی به اسم --موهامو فرستادم عقب و از رو ت ت بلند شدم که دوباره در باز شد. عصبی برگشتم و گفتم

 در زدن آشنایی داری؟

االنم سرری ثانیه نبود رفتم بیرون تو تو این سرری ثانیه بیکار میتونسررتی  بار اول در زدم.--به در تکیه داد و گفت

 کرده باشی؟

 اصال منطقت منو داغونم کرد. تاال بی می وایی؟--

 لبار داری؟--شایان

 واسه بی؟--

 .گفتم فردا واسه معامله میان. قراره یه سری از دوستاشون که همه این کاره ان برای پوشش بیان--شایان

 .ن به. مهمونیتونو بویریدخب به م--

 نوار یادت رفته ما برا اینناییم؟--شایان

 نه. یادم نرفته. خدایا. من اینو بیوار کنم؟

 موه به قضیه ما هم ربط داره؟--

 داشته باشه یا نه باید بریم. داری یا نه؟--شایان

 بی؟--گیج گفتم

 .لبار. برای فردا شب--بشماشو یه لحظه بست و گفت

 .ه. نه نه. بیزهآها. آره آر --

بی شده نوار. بعده اون شب که گردنبندو پیدا کردیم یه جوری شدی. بابا --اومد جلو رو به روم وایستاد و گفت

 در مورد گردنبند بیزی گفته؟

 .نه. فقط خسته ام. می وام این داستان تموم شه--سرمو تکون دادم و گفتم

 رستم؟می وایی بقیه گزارشارو من براو بنویسم بف--شایان
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 .اگه لپ تاپتو می وایی بدم بهت وگرنه که مینویسم--
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میترسیدم گزارو اشتباه رد کنه تا پلیسا سر در گم بشن و بهشون نرسن. تتی فکرشم نمیکرد شاید فهمیده 

 .باشم

 .ساعت شیش تاضر باو بریم برای لبار--سرشو تکون داد و گفت

 .باشه تتما--سرمو تکون دادم و گفتم

 .االنم بشین صبحونه اتو ب ور. نیام ببینم سینی دست ن ورده است--انشای

 .ای تو روتت. انقدر توجه نکن. انقدر ادای خوبای مغرورو در نیار

 .دیوه داشت کم کم اشک تو بشام جمع میشد که از در رفت بیرون

صورتم آب زدم. انقدر آب بی شد واقعا. اون از کی تونست انقدر بد باشه. خودمو انداختم تو دستشویی و به 

زدم که تمام گردن و موهام خی  شررررررد و ازو آب بکید. تو آینه به خودم نواه کردم. کاو شرررررربیه بابا بودم که 

وقتی به خودم نواه میکردم دلتنویم واسررررش رفع میشررررد. نواهم تو بشررررمایی که تو آینه بود برخید. نفسررررمو 

 .ید همه بی تموم بشهفرستادم بیرون و صاف وایستادم. مهمونیه فردا با

از دسرررتشرررویی بیرون اومدم و رفتم سرررمت مبایلم. خاموشرررش کردم و سررریم کارتی که بین خرتو پرتای کیفم بودو 

توو انداختم. روشن که شد نوتفیکیشن بند تا پیام اومد باالی صحفه. بی توجه بهشون به صحفه زل زدم که 

 .بله--ه زن  خوردن. دایره سبزو کشیدم و گفتمبعد بند ثانیه بدون اینکه شماره بیفته شروع کرد ب

 برا خطو فعال کردی؟+

فردا یه مهمونیه. خیلیا هسرررتن. با اطالعات اون مموری میتونی خیلیاشرررونو دسرررتویر کنی. همینطور خیلیای --

 .دیوه

 .فردا قبل از تموم شدن معامله اشون شروع میکنیم+

 .فقط یه بیزی--

نمی وام به شرررایان آسررریبی برسررره. به هیچ وجه --و فوت کردم بیرون و گفتمسررراکت موند تا ترفمو بزنم. نفسرررم

 .نمی وام شایان آسیبی ببینه

 ...ولی شاید اونم+

 .میدونم ولی این ترفه آخرمه. من خودم با اون کار دارم--
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 .میوم به همکارام+

باهاو کاری نداره. اگه  خودت میدونی دیوه؟ من ترف آخرمو زدم. اون یا با دسررررتای من میمیره. یا هیچ ک --

توجه نکنی به ترفم و بیزی بشه تمام اطالعاتی که دارمو پاک میکنم و تو هیچ وقت دستت به هیچی نمیرسه. 

 .پ  مواظب باو. شایان نباید هیچیش بشه

 .قطع کردمو سیمکارتو در آوردم و دوباره انداختم ال به الی خرتو پرتای کیفم

کردم. رو به روم جنول بود و شرررررایانی که لب جاده کنار یه سررررر  نشرررررسرررررته بود.  رفتم دم پننره و به بیرن نواه

ترجیح میدم خودم بکشمت تا به دست ک  دیوه --دستمو گذاشتم رو تصویرو پشت شیشه و زمزمه کردم

 ...ای بمیری

 135قسمت 

که دیر طرفو مرخص  از پله ها اومدم پایین که جمشرریدو تو سررالن دیدم. داشررت با یکی از کارگرا ترف میزد. منو

 .یه لحظه--کرد و گفت

 .پدرام یه بیزایی میوفت--صبر کردم ببینم بی میوه. اومد رو به روم و گفت

 بی گفته؟--بشمامو ریز کردم و گفتم

  .اصرار داشت برگردیم--جمشید

 ای که بوم بی بشی؟ این به کاریه کرده؟

 طوری شده؟--سرمو تکون دادم و گفتم

 .در جریانی. می واست ازت ب وام زودتر برگردی تا ترفاتونو با هم بزنید گفت که خودت--جمشید

 به ترفی؟--

نیازی به پنهون کاری نیسرررت. پدرام گفته دوسرررتت داره و اتفاق اون شرررب براو تلنوری بوده --لب ند زد و گفت

 .بفهمه نباید معطل کنه

ولی من شررررنیدم اونو صرررربا --د زورکی زدم و گفتمنواه به خاطر اینکه برگردم به برتو پرتایی به هم نبافته. لب ن

 .به هم یه قوالیی دادن

 .نه. خوب بوده. اما یه زمانی--جمشید
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امشرررررب و فردا که نمیشررررره اما پ.  فردا راه --رو هوا یه بیز پروندم به خوب گرفت. سررررررمو تکون دادم و گفتم

 .میفتم تهران

 .نزدیکای اردشیر عروسم باشه من خوشحال میشم یکی از--جمشید لب ندشو کش داد و گفت

 .سری تکون دادم و رفتم سمت در. می وام صد سال سیاه خوشحال نشی

پامو از در بیرون گذاشررتم که سرروی که کنار شررایان بود دویید سررمتم. زیاد از سرر  نمیترسرریدم اینم انوار قصررد 

م رو موهای پشررتش و تمله نداشررت. اومد کنارم و پامو بو کشررید. نصرر  من قد داشررت المصررب. دسررتمو کشررید

 اینو از کنا پیدا کردی؟--گفتم

 .تو جنول بود. پاو زخمی شده بود. صبح بردمش پیش دام.زشک. سالمه االن. واکسنم زده--شایان

 .خوشولم هست--به موهای سفید و خاکسترو نواه کردم و گفتم

 بیکارو می وایی بکنی؟--سوه پوزه شو مالید به پام که گفتم

 ...ولم نمیکنه. نمیدونم--رو موهای نرمه گردنش و گفت شایا دستشو کشید

 .برو کاراشو اننام بده نوهش دار. هار که نیست--

 میوم که. بردمش کلینیک تیوانات سالمه--شایان

 136قسمت 

 اگه میتونی نوهش دار. بقدرم دوستت داره. ولورده؟--سرمو کج کردم و از زاویه کنار بهش نواه کردم و گفتم

ر نکنم. شررراید گم شرررده. اول آگهی میدم اگه صررراتبش پیدا شرررد هیچی اگه نشرررد که کاراشرررو اننام فک--شرررایان

 .میدم میبرمش خونه

 .تیاطتونم که بزرگه. یه خونه براو درست کن--

 بش شده بود؟--سرشو تکون داد که به پای بست شدو نواه کردم و گفتم

 .بود. از وقتی دردو کم شده همش دنبالمهتو جنول پاو رفته بود تو تله. زخمش خیلی عمیق --شایان

 .سوا محبت تالیشونه. مثل بعضی آدما نیستن--سرمو تکون دادم و گفتم

یه جوری نوام کرد. شرررایدم تیکه امو گرفت. بابای من انقدر دوسرررتش داشرررت. بطوری تاضرررر شرررد واقعا راضررری 

 باشه و بیزیم نوه؟
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 کنا برم؟--سمت ماشین. نشست تو ماشین و گفت رفتم تو ماشین که سوه ارو فرستاد تو و خودو اومد

 .پاساژی جایی. یه لبار ب رم تموم شه بره. توصله ندارم--

 .ماشینو روشن کرد و راه افتاد

توام --بعد از یه ربع بیت دقیقه جلوی یه پاسرراژ وایسررتاد. از ماشررین پیاده شرردیم و رفتیم طمت پاسرراژ که گفتم

 بیزی می ری؟

نی گفتم. پله برقیو رفتیم باال. سررمت راسررت کال بوتیک لبار سررمت ب.م طال و خنزل سرررشررو تکون داد که آها

پنزل و وسررررایل ورزشرررری و این جور بیزا. رقتم جلوی یه بوتیک و نواه کردم. بیز به درد ب وری نداشررررت. پیرهن 

 .نمی واستم ب رم. سنوین میشدم

 برا نمیوردی واسه خودت؟--شایانم دنبالم بود گه گعتم

 .دارم نواه میکنم--شایان

نواهم افتاد به بلیز مشرررکیه مات بلندی که آسرررتیناو تا آرنج و جذب و مشرررکیه براق بود و خوده لباسررره تا زانو 

میرسید. شلوارشم جنسش مثل آستیناو بود و کفشاشم ت ت. هم قشنوو منلسی بود هم سبک. کال بیزه 

 .ببینم بطوره من برم اونو--به درد ب وری بود. رفتم سمت بوتیک و گفتم

 .برو--سرشو تکون داد و گفت

 .رفتم تو بوتیکو به خانمی که نشسته بود گفتم که سایزمو بیاره

 137قسمت 

کمک --بهم یه نواه انداخت و رفت سمت رگال و یکی از همکن لباسارو کشید بیرون. رفتم تو اتاق پرو که گفت

 .خواستید صدام کنید

 . میکشی پایین دیوهوا این به کمکی می واد؟ میکشی باال

رفتم تو پرو و لباسارو پوشیدم که دیدم آستینش جوری برعک  شده که آرننم برگشت. درو باز کردم که خانمه 

تسررادت نکن خر. --ارو صرردا کنم که دیدم کنار شررایان داره گل میوه گل میشررنوه. پیشررونیمو زدم به در و گفتم

 .تسادت میکنی اتمقه خرتسادت نکن. اون جای دوست داشتن گذاشته که تو 

 .شایان--سرمو بردم بیرون و با صدای تقریبا بلندی گفتم
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 .یه لحظه بیا--برگشت سمتم که گفتم

 این آستینش ب.کی شده صافش میکنی؟--اومد سمتم که گفتم

اومدم بیام تو در که دیر یه پسررررر اومد تو. دسررررتشررررو رو سررررینه ام گذاشررررت و هلم داد تو پرو و خودشررررم اومد تو. 

 جا نیست شایان بیکار میکنی؟--سبیدم به آینه و گفتمب

کتفم که به خاطر مدل یقه ام کامل   برم گردند و یقه امو کشید باال و آستینمو درست کرد. دستشو گذاشت رو

 این بیه؟--باز بود و گفت

 بی؟--سرمو برگردوندم و گفتم

 .این جای زخم--واه کردم که گفتپوستمو نوازو کرد که شونه ام پرید باال. این بشه؟ تو بشماو ن

 .پیش اسکندری که بودم ایننوری شد--نفسمو دادم بیرون و گفتم

 نچی کرد و دوباره به زخمم نواه کرد

تمام مدتی که تو ماشرررررین بودم نواهم به جلو بود. اونم ترفی نمیزد. از ماشرررررین که پیاده شررررردم دیدم سررررروه با 

دم به در ماشررین که وایسررتاد و آروم اومد سررمتم. برای سرر  سرررعت اومد سررمت در. یه لحظه ترسرریدم و بسرربی

بودن یکم فهمش باالتر از تصررررور بود. راسررررت میون سرررروا تالتارو ت  میکنن. انوشررررتامو کشرررریدم رو موهای 

  بی صداو میزنی؟--پشتش و گفتم

 .سوه دیوه--شایان

  .توام آدمی اما آدم صدات نمیزنن--

 .نمیدونم خودت روو اسم بذار--شایان

 نره نه؟--خم شدم سمت سوه و دستمو گذاشتم زیر پوزه او و گفتم

 .جیک خوبه نه؟ مثل گرگه توام قشنوی--سرشو تکون داد که ادامه دادم

 .اسمش شد جیک--سرشو مالید به دستم که با لب ند گفتم

 .تو برو تو خونه من باید بهش غذا بدم--صاف وایستادم که شایان گفت

سرررمت خونه. کسررری تو سرررالن نبود جز کسرررایی که داشرررتن خونه ارو واسررره فردا تمیز سررررمو تکون دادم و رفتم 

میکردن. لباسررررارو انداختم رو ت ت و خودمم با همون لباسررررا دراز کشرررریدم. نواهم به سررررق  بود. واقعا میتونم 
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شرررو باالی دار ببینمش. بلند شررردم و بت مبایلم آهن  گذاشرررتم و انداختمش رو ت ت. بعد رفتم دم پننره؛خود

 .ندیدم ولی جیک بود. پیشونیمو گذاشتم رو شیشه. سرمایی که بهم منتقل میکرد ت  خوبی میداد بهم

خواسررتم برگردم که دیدمش. از ایننا دیده نمیشررد اما خودو گفت واسرره جیک غذا میبره. ظرفی که دسررتش  

 .بودو گذاشت جلوی جیک و خودو به درخت تکیه داد

 :صدای آهن  تو گوشم پیچید

 از تو هیچ میماند از قلبم برای من بعد

 بغضم تری  گریه هایم نیست خدای من

 این گریه ها یعنی شروع ماجرای من

 :تو تال و هوای خودم بودم که یهو آهن  عوک شد و باعث شد بین گریه هام خنده ام بویره

 یه آسه یه شاهه یه سرباز

 ده و ده نه و نه یه هشتو

 گرفتن به بازی سرنوشتو

  .پاک کردم که شایان سرشو باال آورد و منو دیداشک.و 

لبامو زورکی زاویه دادم و پرده ارو انداختم. رو کاناپه کوبیکی که تو اتاق بود نشستم و سرمو محکم بین دستام 

 .گرفتم. یه کاریش میکنم. میدونم میتونم

 ...نمیتونم. ولی باید بتونم--درمونده سرمو به کاناپه تکیه دادم و گفتم

 139مت قس

مبایلم داشررت برای بار هزارم زن  می ورد. به اسررم نواه کردم و انداختمش کنار. از صرربح پدرام همه کسررایی که 

میشرناختمو بسریج کرده بود بهم زن  بزنن. اومدم سرایلنت کنم که شرماره ب دیوه ای رو صرحفه گوشریم افتاد. 

برام اومد. روشرررنش کردم و گذاشرررتم دم گوشرررم. آخرین باری که این شرررماره رو گوشررریم افتاد خبره نبود یاسرررمن 

 ...جواب داد؟ آره جواب داده؟ بهش بوو برگرده--بدون اینکه ترفی بزنم گوو دادم که صدای مامان اومد

 داری بیکار میکنی؟--صدای خودو بین صدای نوران مامان اومد

 .سالم تاجی--
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 دارم می.رسم ببکار میکنی؟--تاجی

 برا نوفتی؟ شما که از اول میدونستی--

 میوفتم باور میکردی؟--تاجی

تقیقتش نه. باورو نداشررتم. تتی پارسررارو که فرسررتادم میدونسررت باور نمیکنم واسرره همین مسررتقیم نوفت 

 .بهم

 .ولی یه جارو اشتباه کردی تاجی. من پیش شایانم امن نیست جام--

 .باید بیایید تهران و میایید من به ترفی که میزنم اطمینان دارم. همین االن به شایان میوی--تاجی

تاجی کم اذییت نکردم شرررررمام جوابشرررررو دادی. پ  تسررررراب بی تسرررررابیم. ولی ممنونم که تمام این مدت --

 ...مواظب بودی. من باید این قضیه ارو تمومش کنم. بعدو اگه بیزی ازم موند برمیوردم

 ...من به اون اعتماد دارم نوار نوار نکن این کارو. برگرد. با شایان برگرد--صدای مامان اومد

 .مادره مارو باو. شایدم شایان بازیوره خوبیه

آروم گفتم خداتافظ و ارتباطو قطع کردم. مبایلو انداختم تو کشررررررو و لباسررررررمو جلوی آینه صررررررراف کردم. نف  

عمیقی کشیدم و لب ند زدم. لب ندای مصنوعیه طبیعی میزنم. خیلی طبیعی. رفتم سمت در که قبل از اینکه 

 .درو باز کنم در باز شد و شایان اومد تو

 کال عادته در زدن نداری نه؟--نواهش کردم و گفتم

 .برا نمیایی. جمشید منتظره--نواهم کرد و گفت

 .بریم بریم. کیا اومدن--درو پشت سرم بستم و گفتم

 االن تو طرف معامله آذرباینانیو میشناسی؟--شایان

 140قسمت 

 کدوم آذرباینان؟--

 .جمهوریه آذرباینان--شایان

 .آها. نه نمیشناسم. ولی آشنا که میشیم--
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نواهم به ساعت بود. ساعت نه بود و اونا نهایتا یازده میرسیدن ایننا. از پله ها رفتیم پایین. سالن پره آدم بود. 

 ...دیر کردی--زنو مرد. با شایان رفتیم سمت جمشید که با لب ند اومد سمتمون و به من گفت

 ...دیر شد دیوه--؟ لب ند زدم و گفتمبه تو به

 .معامله که اننام بشه استارت در اومدن شما از زیر پربمه اردشیرم زده میشه--سمتمون خم شد و گفت

شررایان مثال یا شررایدم واقعا خوشررش اومد و دسررتشررو فشررار داد. با هم رفتیم اون سررمت که دو تا مرد و یه خانم 

سرررررتن. هر کدوم یه بیزی گفتن که من هیچی نفهمیدم اما جمشرررررید وایسرررررتاده بودن. مشررررر ص بود ایرانی نی

جوابشرررونو داد. این نکبت بندتا زبان بلده؟ دفعه پیشرررم که داشرررت مثل بلبل فرانسررروی صرررحبت میکرد. تکیه 

 دادم به دیوار و لیوانی که از رو میز برداشته بودمو تو دستم میچرخوندم

هم کرد. بقدر این بشرررمای ذغالیه از نظر خودم بی ری تش لیوانو بردم سرررمت دهنم که شرررایان برگشرررت و نوا

برام عزیز بود. سرررررررشررررررو خم کرد و تو بشررررررمام نواه کرد که به لیوان نواه کردم. لعنت بهت. برا ایننوری نوام 

 میکنی؟

لیوانو گذاشررتم رو میز و بدون اینکه بیزی به کسرری بوم رفتم بیرون. فضررای تیاطم شررلوغ بود و بیزدشررتر جوونا 

ته بودن تو تیاط. اینا ایننا بیکار میکنن؟ از تیاط رد شررررردم و به درختای یکی درمیون رسررررریدم. آالبیقم ری 

تتی اشرررررغال کرده بودن. آویزای پابندم بسررررربیده بود به پوسرررررتم. تکونش دادم که دیدم رد آویز برگ شرررررکلش 

بیرون و برگشتم که خوردم به کسی. افتاده رو پام. پامو تکون دادم که صدای آرومی داد و آزاد شد. نفسمو دادم 

 .بوی عطرو پیچید تو بینیم و تو یه لحظه کوبیده شده به درختی که پشتم بود

 میشه بوی داری بیکار میکنی شایان؟--سرمو بلند کردم و شاکی گفتم
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اینناست. شیییش. یکی از پرستارای بیمارستانی که دوره آموزشیمو اوننا بود --انوشتشو گذاشت ربو گفت

 .ببینتم که لو میریم

 خب االن برا به من آویزون شدی؟--

 .نمیتونم سرخود سرمو ببرم تو درخت که نبینتم. باید یکی باشه که شک نکنه--شایان

 .توام با این ترکتات. کمرم درد گرفت--تکیه دادم به درخت و گفتم

 .نا پیدا میکنهاوننوری واینستا. ستون فقراتت انح--دستشو برد پشت کمرم و گفت
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 نرفته؟--نف  کالفه ای کشیدم و گفتم

 .نه. پشت سرته--گفت 

 عنب خروسیه ها. االن به وقت اومدن بوده؟--

 نوار برا انقدر درازی؟--سرشو تکون داد و گفت

 بنار. من درازم؟--

 .شته باشمآره. بلندی. نمیتونم روت تسلط دا--با انوشتاو موهامو که رو شونه ام بود فرستاد عقب و گفت

--نواهمو ازو دزدیدم و خواستم برم که کمرمو گرفت. برگشتم سمتش و تقریبا با صدای عصبیو بلندی گفتم

 ...ولم کن

من تا االن کسیو ن واستم،االن که خواستم،پ  مال --دوباره هلم داد سمت درخت،خم شد کنار گوشم و گفت

 .خودمه. اسمش خودخواهیه یا هر بیز دیوه ای

 ...من تورو خواستم--نواه کرد و با صدای آروم و ب ش ب ش ادامه دادتو بشمام 
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از تو سررینی که جلوم بود لیوان آب رو برداشررتم. از وقتی از بین دسررتاو فرار کردم و اومدم تو تا االن ده تا لیوان 

کردم. یه ربع مونده آب خورده بودم ولی ت  گرما و خفوی ولم نکرده بود. مچمو برگردوندم و به سررررررراعت نواه 

بود به یازده. پله هارو باال رفتم و وارد اتاقم شدم. پشت به پننره رو ت تم نشستم و منتظر موندم. صدای خش 

 هنوزم سر ترفتی؟--خش اومد و بعد صدای پارسا

 .آره. شما باهاو کاری نداشته باشید--به اسلحه ای که سمتم دراز شده بود نواه کردم و گفتم

 میتونی؟--ال رفته بود. به بشمام نواه کرد و گفتضربانم با

 بلدی باهاو کار کنی؟--سرمو تکون دادم و با نف  عمیق دستمو بردم سمت اسلحه که گفت

 .تو یکی از باندایی که بودم بهم یاد دادن. االنم کل باندو دارو دسته او در خدمت نیروهای شمان--

 .و استفاده نکن. ما اونو زنده می واییمتا الزم نشده از --اسلحه ارو بهم داد و گفت

 .اینکه با دست خودم بره زیر خاک برام راتت تره تا آدمای شما بفرستنش باالی دار
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شررایانو بکشررون باال. تا پنج دقیقه دیوه --سرررمو تکون دادم و اسررلحه ارو گرفتم و گذاشررتم پشررت کمرم که گفت

 .نیروهامون وارد عمل میشن

 بیکار میکنی؟--که خودمو کشیدم عقب و گفتمدستشو آورد سمت گردنم 

 .گردنبندت. قرارو که یادت نرفته--پارسا

 .تو پاسواه به تاجی تحویل میدم. تتی اگه دستتونم باشه نمیتونید مموریو از توو در بیارید--

میزم که  نواهم کرد و از پننره دوباره رفت. پاشرردم و دنبال مبایلم گشررتم. یادم نبود بیکارو کردم. رفتم سررمت

یادم افتاد تو کشررررو انداخته بودمش. برو داشررررتم و روشررررنش کردم. از سرررره سرررراعت پیش تا االن نود و سرررره تا 

میسکال دارشتم. نوتفیکیشنشو رد کردم و زن  زدم به شایان. صداو که پیچید تو گوشی یاد یه ساعت پیش 

 .الشایان بیا یه لحظه با--افتادم. بشمامو بستم که یادم نیفته و گفتم

 .باشه ای گفت و قطع کرد
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 بی شده؟--دستمو کشیدم رو اسلحه و نفسمو دادم بیرون. در باز شد، شایان اومد تو و گفت

درو که بسررت رفتم سررمت در و بدون اینکه بفهمه درو قفل کردم کلیدشررم انداختم پشررت شرروفاژ. با صرردای تقی 

 بی بود؟--که کلید داد برگشت و گفت

 ...سه،دو،یکتو دلم شمردم:

بیکار --با صدای شکستنی که از پایین اومد اسلحه ارو در آوردم و گرفتم سمتش. با تعنب رفت عقب و گفت

 داری میکنی؟

 .کار خوبی نکردی شایان--

 .به کاری. دوست داشتنت جرمه--شایان

 .اینکه میدونستی کی بابامو کشته و هیچی نوفتی جرمه--

 ...ترکت خوبی نبود شایان. دلم سوخت وقتی فهمیدم--د. لبمو تر کردم و گفتمگیج نواهم کرد. بازیور خوبی بو

خب انکار کن لعنتی. یه بیزی بوو نکشرمت. بند سراعت پیشرم نقشه --همچنان نواهم میکرد. جیغ کشریدم

 بود؟
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 وقتی باورم نداری بی بوم؟--شایان

ثل فیلم از جلو بشررمم گذشررت. اسررلحه ارو تو دسررتم محکم کردم و خواسررتم بهش شررلیک کنم که محبتاو م

 ...اذیتاو. بازیامون

 .لعنت بهت. لعنت بهت شایان--داد زدم

 .لعنت بهت که میتونم بزنمت--اسلحه ارو پرت کردم رو ت ت و گفتم

از --اشکام داشت پشت هم پایین میومد. اومد سمتم و خواست دستمو بویره که خودمو کشیدم عقب و گفتم

 .پننره فرار کن

 .اینم بویر. هر کی اومد جلوت بزنش و فرار کن--گذاشتم تو دستش و گفتم اسلحه ارو

 ...نوار--شایان

  .هی . هیچی نوو. مهم نیست بیکار کردی. فقط برو--

 .من کاری نکردم--شایان

 .بدب تی اینه که تتی نمی وایی قبول کنی--بلند شدم و گفتم

شررناسررتت. نذار دسررتشررون بهت برسرره. اینا همه بیو فرار کن. برو یه جا که هیچک  ن--دسررتشررو گرفتم و گفتم

 .فهمیدن. برو شایان

 .من کی اهل فرار بودم؟ اینا بی میدونن؟ نوار،من جایی نمیرم--شایان

شررایان نری میزنم --آخرین شررانسررمو امتحان کردم. اسررلحه ارو از دسررتش کشرریدم و گذاشررتم رو گردنم و گفتم

 خالص. یه جوری میزنم که با زجر بمیرمخودم. تو مغزمم نمیزنم که یه لحظه با و 
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 .تو دیوونه شدی--نواهم کرد و گفت

 .کاو میفهمید نمیتونم ببینم بالیی سرو میاد. لعنت به منو دلم

برو شررررایان. من نمیتونم بب شررررمت ولی نمیتونمم --رفتم عقب که نتونه اسررررلحه ارو از دسررررتم در بیاره و گفتم

 ...که میکشنت. بروبکشمت. تتی نمیتونم ببینم 
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باشرره باشرره. دسررتتو از رو اون ماشرره --خواسررت بیاد جلو که انوشررتمو منقبض کردم که دسررتشررو برد باال و گفت

 .لعنتی بردار. میرم

 .برو. زود--انوشتمو رو ماشه محکم کردم و گفتم

 .سیم کارت--بدون اینکه نواهشو ازم برداره رفت سمت پننره که گفتم

 بی؟--سرشو تکدن داد و گفت

 .سیمکارتتو بده. اینا ردتو میزنن--

 .نیا جلو. بندازو--سیمکارتشو در آورد و اومد بیاد جلو که گفتم

 .کار خوبی نکردی نوار--انداخت جلو پام و گفت

نمیتونم بکشررررررمت وگرنه همون لحظه که اومدی تو اتاق --پوزخندی زدم و با صررررررردای خسررررررته و آرومی گفتم

 .ن  نیست شایان. برومیمردی. دستم با مغزم هماه

از پننره آویزون شررد و نواه ناراتتشررو آخرین لحظه ازم گرفت و بعد دیوه ندیدمش. صرردای گریه ام بلند شررد و 

رو زمین نشستم. بدنه اسلحه ارو گذاشتم رو پیشونیم و سرمو خم کردم. نمیتونستم. هق هقم بیشتر شد که 

بلند شرررردم و دوییدم سررررمت پننره. تاریک بودو هیچی  صرررردای شررررلیک از یه جایی نزدیک پننره اومد. با ترر

مشرر ص نبود. خم شرردم و نواه کردم که رد خونو رو سررنوفرشررای سررفید دیدم. بشررمام یه لحظه سرریاهی رفت. 

دستمو گرفتم به پننره. ت  کردم قلبم لرزید. دوییدم سمت درو رفتم پایین. بیشتر بیزا شکسته بود و بند 

 تو بودی؟--بیرون که پارسا رو دیدم و داد زدم نفری تو سالن بودم. دوییدم

 .سالمی؟ فکر کردم از دستت فرار کرده--اومد جلو و گفت

 زدیش؟--ناباور گفتم

 ...فکر کردم--پارسا

 خفه شو. بیکارو کردی لعنتی؟--جیغ کشیدم

 .فکر کردم از دستت فرار کرده. زدمش ولی فرار کرد--پارسا

 ...به خداوندیه خدا بالیی سرو بیاد--وار و گفتمیه لحظه شل شدم. تکیه دادم به دی

 با ت  دردی که تو سرم پیچید سرمو محکم فشار دادم
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سرراکت. سرراکت هیچی نوو. فقط بوو از کدوم سررمت --اومد ترف بزنه که دسررتمو گذاشررتم جلوی بینیم و گفتم

 .رفت

 جنول؟--به سمت جنول اشاره کرد که گفتم

شررو تکون داد که بند نفر از پشررتم رد میشرردن. برگشررتم که دیدم یکی از دخترایی که با تعنب نواهم کرد و سررر 

دارن میبرنش لباسرررررش یه تیکه پاربه داشرررررت که از اینور کمرو به اونور سرررررنناق زده بود. جلوشرررررو گرفتم که 

 .از خودمونه. کاریش نداشته باشید--خانمی که باهاو بود اومد گارد بویره که پارسا گفت

زر نزن. اوننایی --ت عقب که رفتم سررمت دختره و پاربه اضررافه ارو پاره کردم. جیغی کشررید که گفتمخانمه رف

 .که قراره ببرنت این زمبل زیمبوال به دردت نمی وره

برو دعا کن پیداو کنم و بالیی --پاربه ارو مثل شال رو سرم انداختم،موهامو باهاو بستم و رو به پارسا گفتم

 .مو این گردنبندو با هم آتیش میزنمسرو نیاد. وگرنه خود

بعد بی توجه به قیافه بهت زده او دوییدم سررررررمت جنول. امیدوارم پیدات کنم. بودنت یه دردسررررررره نبودت یه 

 ...دردسر دیوه. لعنت بهت شایان

از بین درختا گذشررتم و رفتم جلو. همه جا عین هم بود و تاریک. قر قدمی که برمیداشررتم اسررمشررو صرردا میزدم 

 دریغ از هیچی. زخمی کنا رفته آخه؟ اما

بیشتر از نیم ساعت بود که داشتم دور خودم میچرخیدم که صدای خش خش و نف  زدن اومد. صداو کردم 

و دوییدم دور خودم که صرررردای ضررررعیفش از بپ اومد. لب ند زدم و دوییدم سررررمت جایی که صرررردا میومد. پام 

 .رو دستم بردار نوار،پاتو از--رفت رو بیزی و صدای شایان اومد

 .پامو کشیدم عقب و زیر پامو نواه کردم. خودو بود

 .زنده است. خدایا زنده است. شکرت

 تیر به کنات خورده؟--نشستم کنارو و گفتم

 .جای بدی نیست. اگه از خونریزی نمیرم همون طوری بیزی نمیشه--دستشو گذاشت رو شکمش و گفت

نه. نمیتونم --م بلند بشه که نفسشو کشدار بیرون داد و گفتدستمو گذاشتم رو گردنش و خواستم کمکش کن

 .بشینم
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سرررشررو گذاشررتم رو پام و صرراف نشررسررتم که بشررماشررو باز کرد و یه جوری نواهم کرد انوار با بشررماو نوازشررم 

 میتونی راه بری؟--میداد. خم شدم رو صورتش و گفتم

 .راهو گم کردیم--فتمویی که کنار صورتم افتاده بودو برد پشت گوشم و گ

 این بی شده؟--هر لحظه رنوش سفید تر میشد. سرشو کج کرد و گفت

 .نمیدونم. شاید شاخه ای بیزی بریده--به پام که ازو خون میرفت نواه کردم و گفتم

 .اینو فعال نبند. خون بند میاد پات ورم میکنه--پابندو از پام در آورد،گرفت تو مشتش و گفت

 مبایلت پیشت نیست؟--و تو لحن اخم آلودو اشک افتاد رو گونه ام و گفتماز مهربونیه مستتر 

 .برا. ولی به درد نمی وره--شایان

 .بعد مبایلشو داد دستم که دیدم جای سیم کارتش خالیه

 .کاو درو نمیاوردم--

 ...اون وقت شاید ردمو میزدن--سرشو رو پام جا به جا کرد گفت

  .دنت بیمارستانزود میبر --سرمو تکون دادم و گفتم

 .گریه نکن نوار--بی توجه به ترفم گفت

 .رفتم تو لیست آهنوای گوشیش و پلی رو زدم که صدای آهن  پیچید تو جنول

 .نف  عمیقی کشید و به آسمون نواه کرد

 کاو میشد بیشتر از اینا

 با تو باشمو بمونم

 اما تی  دست خودم نیست

 می وام اما نمیتونم

 ...بارون به آسمون میاد،نه بشمای تو--پایین اومد که شایان سرشو بلند کرد و گفت اشکم دوباره از بشمم

 .همش تقصیر من بود. باید زودتر از اوننا دورت میکردم--با بغض گفتم
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من که آخرم نفهمیدم بی شررد. ولی خودتو --صررداو داشررت ضررعی  تر میشررد. لبشررو با زبونش تر کرد و گفت

 .مقصر ندون

 .و نف  کشیدم بغضمو کنترل کردم

 تاال که آخر راهم تاال که از ایننا میرم

 تنها آرزوم ههمینه که کنار تو بمیرم

 ...این به کوفتیه دیوه--دستمو بردم سمت مبایل و گفتم

 .خواستم آهنوو عوک کنم که دستشو گذاشت رو مچم و مبایلو کشید سمت خودو

 بوو از کنا رسیدی؟ .

 از یه خونه که تو ابراست

 کی به قلب تو خبر داد

 که یکی ایننوری تنهاست؟

تو واقعا --با خاموو شدن مبایل که به خاطر شارژو بود آهن  قطع شد. سرمو کشید سمت خودو و گفت

 از کنا پیدات شد؟؟

 .بی یال این بازی شو شایان--گفتم

 .این بازی نیست--شایان

 .هر بی که هست. ما مال هم نیستیم--

نفهمیدم بی شررد. سررنوینیه با این ترف ت  کردم رو قلبم خط افتاد. سرررمو به درخت تکیه دادم. تو یه لحظه 

سر شایان از رو پام برداشته شد و دستش شونه هامو نوهداشت و محکم بسبوند به درخت. بشمام تا آخرین 

 ...رو اعصاب من راه نرو نوار--تد گشاد شد که گفت

 .بیکار میکنی؟ دراز بکش دیوونه--نوران بهش نواه کردم و گفتم

 فی؟این برتو پرتا بیه به هم میبا--شایان

 دوستت ندارم. برت و پرته؟--
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 کی بود از فکر اینکه دارم میمیرم نزدیک بود بمیره؟--شایان

 .هر کسی جای من بود نوران میشد--

 ...با من بازی نکن نوار. باهام بازی کنی--دندوناشو رو هم سابید و گفت

فهمی که. بویر ب واب بهت میوم نکن نمی--صداو و رنوش یه لحظه رفت. دستمو گذاشتم رو زخمش و گفتم

 .ببینم

--سرررشررو بلند کرد و عصرربی نواهم کرد که صرردای جا به جایی و خش خش اومد. جمع شرردم تو درخت و گفتم

 شایان تیوون نباشه؟

 .نترر. موشی خرگوشی بیزیه--شایان

 ...االن ما باید تا کی ایننا بمونیم؟ داری میمیری--

 .ردیابو فعال کردم--شایان

خش اومد و بعد یه سرررو جسرره تغریبا بزرگ دویید سررمتمون. تا خواسررتم جیغ بکشررم بهم دوباره صرردای خش 

 .شایان جیکه--رسید و خودشو مالید به دستم. دستمو روو کشیدم و گفتم

 بنوری پیدامون کردی؟--خم شدم سمتش و گفتم

 اده؟میتونی مارو ببری سمت ج--قطعا انتظار جواب ازو نداشتم. شایان به سمتش کج شد و گفت

 .بلند شو نوار. میبرتمون--رفت سمت شایان و دورو برخید که شایان گفت

بلند شرردم و کمکش کردم بلند بشرره. سررنوین بود تما همه وزشررم رو من نبود. انوشررتشررو گذاشررت رو اسررت وان 

-فکم،صورتمو باال کشید که تو بشماو نواه کردم. دستشو انداخت دورشونه ام تا راتت بهم تکیه کنه و گفت

 .این قضیه تموم نشده. ما با هم ترف داریم-
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نوران پشت در وایستاده بودم. بشمام یه لحظه هم خالی نمیموند و همش پر میشد. دستمو گذاشتم رو در و 

 .میدونم زنده میمونی. تسم میوه. پ  میمونی--گفتم

اینا دستبند به دست وایستادن تا وقتی پلیسایی که دم در بودن رو اعصابم رژه میرفتن. اون االن جون داره که 

 اومد بیرون زننیرو کنن؟ موه فیلمه که با این وضعیت فرار کنه؟
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همش ت  --دستی رو شونه ام نشست. سرمو برگردوندم و به صدرا نواه کردم. بدون اینکه بیزی ب.رسه گفتم

مونم نکردن. ترسرریدن دزد میکردم بدنش داره سرررد میشرره. به لب جاده که رسرریدیم بیهوو شررد. ماشررینا کمک

 ...باشیم و نقش بازی کرده باشیم

هیشررری گفت و سررررمو کشرررید تو بغلش. بدون صررردا گریه کردم. سرررمت صرررندلی بردم و نشررروندم رو یکیشرررون و 

 .آروم باو. آروم. بابا منتظرته--گفت

 .تا نیان بون تالش خوبه جایی نمیام--به دره اتاق عمل نواه کردم و گفتم

 ...که شاید شایانمیدونی --صدرا

 .فقط می وام بدونم که تالش خوبه. این که قراره بعدا بی بشه...ولش کن--

 .مدرکی بر علیه او نیست--صدرا

 .فعال--لب ند نشست رو لبم که تاکید کرد

 .ایشاال بعدا هم بیزی نباشه

ه پرستار بود. نمیدونستم همونطوری زل زده بودم به درو با باز شدنش یهو بلند شدم که صدرا یه لحظه ترسید. ی

 .با دکترشون صحبت کنید--ازو ب.رسم یا نه. همش یاد تین پرستارای تو فیلم میفتادم که میوفتن

نوارن نباشررین. تا وقتی من بودم که شرررایطشررون --اومد جلو و ماسررکشررو از صررورتش برداشررت. خندید و گفت

 .خیلی خوب بود. االنم دکتر میاد بهتون توضیح میده

اره خوبی. انقدر ذوق کردم که نفهمیدم کنا رفت. در دوباره باز شررررد و این بار دکترو اومد بیرون. این به پرسررررت

 دکتر. شایان بطوره؟--دفعه راتت تر از دفعه قبل قدم برداشتم که صدرا گفت

بیمارتون االن تالش خوبه. ولی --ماسررررررکشررررررو آورد پایین و برخالف پرسررررررتاره مهربون با لحن خنثی ای گفت

 یتونم اجازهنم

 .بدم با اونا بره

صرررردرا رفت جلو و با دکتر ترف زد. منم بدون ترف،خیره به در اتاق عمل عقب عقب از راهرو رفتم بیرون. تتی 

 ...اگه یه لحظه دیوه ام ایننا بمونم و ببینمش قول نمیدم تتی اگه قاتل سریالیم باشه فراریش ندم
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--ون اومد نواه کردم که پرونده ای که دسررررررتش بودو گذاشرررررررت رو میز و گفتبه مردی که از اتاق بازجویی بیر 

 .میتونید برید تو. طبق خواسته تاج سعادت همه دوربینا خاموشن. کسیم ایننا نمیمونه

نفسرمو محکم بیرون دادم و تشرکر کردم. دسرتمو رو دسرتویره گذاشرتم که یاد جیک افتادم. برگشرتم سرمتش و 

 اون سوه بی شد؟--گفتم

 .فرستادیمش خونه شما--ه لحظه فکر کرد و بعد گفتی

ممنونی گفتمو درو باز کردم. از پشررت موهای جوگندمیشررو می دیدم. بشررمامو یه لحظه بسررتم،برخیدمو رو به 

روو رو صندلی نشستم. بشمامو باز کردم که نواه خیرشو دیدم. تیغه بینیم سوخت و اشک به بشمام نیش 

انقدر انتظار مواجهه با همچین کسرررریو نداشررررتم که االن تتی --ته کردم و گفتمزد. بشررررمامو بند بار بازو بسرررر

 .نمیدونم بی ازت ب.رسم

این که زیر دسررررررت بودی یا فرمانده به من ربطی نداره. این که --بشررررررماشررررررو برگردوند و به میز زل زد که گفتم

اون روز گفتن نه پننره ای  دسررررررتور میدادی یا میورفتی اصررررررال برام مهم نیسررررررت. فقط می وام یه بیزو بدونم.

شکسته بوده و نه قفلی به زور باز شده بوده. واسه همین و نبود هیچ مدرکی سرتهشو هم آوردن. اون روزی که 

 بابام سوختو میوم. تو کشتیش. آتیش سوزی کار تو بود. نه عمو یحیی؟

 ...من نمی وا--عمو

برام مهم نیسررت کی بودیو بی بودیو به نقشرری صرربر کن صرربرکن. گفتم که. اصررال --پریدم بین ترفش و گفتم

 .داشتی. فقط یه کلمه. آره یا نه. تو آتیشش زدی

سرررمو کج کردم و بی رو  به بشررماو زل زدم. هیچ وقت فکز نمیکردم کسرری که فکر میکردم داره کمکم میکنه 

ندوناشو ر هم سابید که ارو تو جایواه یه منرم که در تال بازجوییه ببینم. معلوم بود ترف زدن واسش س ته. د

 ...منتظرم--صداو روی روتم سوهان کشید. آب دهنشو قورت داد که گفتم

 ...آره--لبشو تر کرد و با صدای آرومی گفت

بشررمامو یه لحظه بسررتم و دوباره باز کردم. نف  تو ریه ام سررنوینی میکرد. سررر هر دم و بازدم انوار قرار بود به 

جام بلند شرردم و رفتم شررمت در که بیزی یادم اومد. دسررتم به دسررتویره مونده  جای ریه هام دیوارو هل بدم. از

از این در هیچ صدایی نمیره بیرون. پست اون آیینه ای که خودت تمام طول مثال خدمتو پشتش --بود که گفتم

ا فقط یه بودی و ره اعترافای منرما گوو میکردی هیچ ک  نیسرررررررت. تمام دوربینا از کار افتادن. اینا رو گفتم ت

بیزو بوی. هیچی نیست که مدرک بسازه برات. فقط منم که با ادعا بیزیو نمیتونم ثابت کنم. یه بیزو می وام 

 بدونم. بچه هات...اونام میدونستن؟
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من فقط تیقیتو می وام. تتی اگه اونام خبر داشتن هیچ کاری باهاشون ندارم. --سرشو برخوند طرفم که گفتم

 .صر نبودنبون اون موقع اونا مق

 .اونا از هیچی خبر ندارن--سرشو تکون داد و گفت

 از کنا باید باور کنم؟--

 .به رو  مادرشون قسم. اونا هیچی نمیدونستن--عمو

عمو هر بقدرم بد. هیچ وقت الکی به روته خاله قسم نمی ورد. ت  کردم از سنوینیه قلبم کمتر شد. درو باز 

 ...ر نمیکنم هیچ وقت ببینمت عمو. خداتافظدیوه فک--کردم و با صدای آرومی گفتم

 .از در بیرون اومدم که بغضی که داشت گلومو پاره میکرد شکست

سر خوردم کنار دیوار و نشستم رو زمین. زخم پام که پانسمان کرده بودن تیر کشید. صدای گریه ام در نمیومد 

ومو گرفت و بلندم کرد. نواهش کردم. بشررررمای اما شررررونه هام از شرررردت هق هقای خفه ام میلرزید. دسررررتی باز 

 وقتی میدونستی،برا هیچی نوفتی؟--کدرو غم داشت. آب دهنمو قورت دادم که بغضم بره پایین و گفتم

تو و مادرت باور نمیکردید. تتی اگه میوفتمم فکر میکردید دارم از گذشررته --دسررتشررو از بازوم برداشررت و گفت

 .ر و تهدید ازو دور نوهت دارمدورتون میکنم. فقط تونستم به زو

 مامان باور نمیکرد؟--

اون منو مقصرررر ناراتتیای تو میدونه. باور نمیکرد. بدون اون مموری که دسرررت تو بود من هیچی واسررره --تاجی

 .ثابت کردن نداشتم

 بابام ازت خواسته بود مواظب مامان باشی؟--

 ...بریم تو ماشین--تاجی

 جوابمو نمیدی؟--

 .واست مواظب توام باشم. اون موقع عاطفه زنده بودبابات خ--تاجی

 ...پ --

مامانت هیچ وقت باباتو نه از ذهنش نه از قلبش نمیتونه بیرون کنه که بتونه منو قبول کنه. اون فقط --تاجی

 .محرممه
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یار دختره من بود. --پ  یار بی؟ نمیتونسرررتم از خودو واضرررح ب.رسرررم ولی انوار خودو ت  کرد و گفت

فه. عاطفه سررررررر یار رفت. همون موقع من با مامانت ازدواج کردم. بعدو که به خودم اومدم. بعدو منو عاط

مامانت جای خودشو تو زندگیم گرفت. گفتم یه مدت بوذره شاید مامانتم منو دوست داشته باشه. ولی آخر هر 

 .قصه ای خوو نیست

د و من بی خبر بودم. برا اصال یادم نبود تاجی به لب ند تل ش نواه کردم. باورم نمیشد. این همه خبر دورم بو

خبر نداشته من زنده ام بطور پارسا رو فرستاده؟ بقدر من گینم خدا. نشستم رو صندلیو از پشت شیشه که 

اونورو آینه بود به عمو نواه کردم و نف  عمیقی کشررررریدم. مبایلم شرررررروع کرد به زن  خوردن. از ویبره او یه 

 .لحظه پریدم

 Shayan:رو قلبم بود برداشتم، مبایلو از جیبم در آوردمو به صحفه او نواه کردمدستمو که 

و بعد لبمو کشرررررریدم زیر دندونم. این همین دو سررررررراعت پیش زیره تیغ جراتی بوده. بطوری االن زن  زده؟ "*

 .اون تسابش از باباو جداست--نواهم هنوز به صحفه گوشی بود که صدای آروم تاجی اومد

بایل برداشتم و به بشماو نواه کردم. دوباره بشمام برگشت سمت مبایل و خواستم خواموشش نواهمو از م

کنم که خودو قطع شد. سایلنتش کردم و گذاشتمش تو جیبم. بهم نواه کرد و بیزی نوفت. لب ند تل ی زدم 

 .و صندلیو برگردوندم سمت شیشه که یه قطره اشک از بشمم ری ت پایین

 تایننا جای موندن نیس

 نای موندن نیست

 پای موندن نیست

 هیچکی با من نیست
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مبایلو بین شرررونه و گردنم گرفتم،سررراک ورزشررریمو رو دوشرررم جا به جا کردم و در تالیکه کلیدو مینداختم تو قفل 

 .آره مامان. پ  فردا راه میفته--گفتم

 خودت نمیایی؟--کلیدو تو قفل برخوندم که گفت

 یه دختر دوسته تو عمه بیام بیکار؟من عروس--خندیدم و گفتم

 میدونی بند وقته نیومدی؟--درو باز کردم که صدای مامان هش خش کرد و بعد گفت
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 .مامان عید منو دیدیا. از عیدم یه ماه گذشته--

خودتو نزن به اون راه. تو سه ساله که پات به تهران باز نشده. بیا ایننا. اوننا قایم شدی که بی بشه؟ --مامان

 ...پسره خودشو کشت نوار. گناه دا این

 .با باز شدن یهویی در و خوردن کسی بهم فقط تونستم میله کنار درو بویرم و مبایلم افتاد رو زمین

بهزاد پرید پشتم که تق. دیدم یه کفش پاشنه دار اومد خورد تو در. خوب شد تو نبودم. پشت سرمو نواه کردم 

 باز بیکار کردی؟--و به بهزاد گفتم

 .ذلیل نشی الهی دربه در شده که دربه درم کردی--ا خواست ترف بزنه صدای جیغ ملیحه خانم اومدت

 بیکار کردی بهزاد؟--باز برگشتم سمتش که پشتم بود و گفتم

 .نمیدونم--بهزاد

 نمیدونی یا نمی وایی بوی؟--ابرومو باال دادم،خم شدم مبایلمو از رو زمین برداشتم و گفتم

یکردم شرررررریوه های تربیتی عوک شررررررده. اما نه. هنوزم که هنوزه از دم.ایی و کفش اسررررررتفاده من فکر م--بهزاد

 .میشه

 .بلد نیستی ب.یچونی. یه کاری نکن برم تو مامانتو آتیشیش کنم بیاد تو رو به آتیش بکشه ها--

 .خسته نیستی؟ اینهمه بک و لود باالخره آدم خسته میشه--یکم مکث کرد و گفت

 .میزنم. یاد میدم. تاال بوومن بک و لود ن--

 تقوقش بطوره؟--بهزاد

 .نچ. با تو نمیشه راه اومد--از اینکه به سره داشت می.یچوند خنده ام گرفت ولی جدی گفتم

 .نه نه. نری مامانمو بندازی به جونم. تورو خدا--اومدم برم تو که بازومو گرفت و گفت

 خب بیکار کردی؟--

 .هیدم میکنیآخه اگه بفهمی اول تو ش--بهرام
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 ...نه پادی خوبه. موتورت--بعد سرمو بردم تو خونه و به لونه او نواه کردم که گفت

 بازم بردنش؟--با خیال راتت برگشتم سمتش و گفتم

 .به خدا این دفعه تابلوئه ارو جاى بدى گذاشته بودن--بهزاد

 تاال کی میشه رفت پ  گرفتش؟--ختم رو شونه ام و گفتمکیفمو اندا

این دفعه عمه که به کنار فرشررته هام بیان --بهزاد دید زیاد آتیشرری نیسررتم. نف  راتتی کشررید که یهو داد زدم

 .پایین من اون موتورو دست تو نمیدم

ه که گرفتمش زننیرو تاال نترر. این دفع--نف  تو سینه او تب  شد. از قیافه او خنده ام گرفت و گفتم

 .میکنم شیطونم گولت نزنه

بپ بپ نواهم کرد و خداتافظی کرد که خندیدم و رفتم تو. عمه رو مبل نشرررسرررته بود و داشرررت با تلفن ترف 

میزد. ملیحه خانمم زیر لب غر غر میکرد. تا منو دید یهو پرید و وایسررررررتاد که خودم سررررررکته کرد. یه قدم عقب 

 .انم. قلبم ری توای ملیحه خ--رفتم و گفتم

 ...بب شید توروخدا. این پسره باز--ملیحه خانم لبشو گاز گرفت و گفت

 .بله میدونم. اشکال نداره. تواسش نبوده--

 .از وقتی با شادی نامزد کرده توار نداره که--ملیحه خانم

تو پارکین  خاک اشررکال نداره. پیش میاد دیوه. اون موتورم که مال داداشررم بود. داشررت --لب ندی زدم و گفتم

 .می ورد. اگه اتتیاط میکنه اشکال نداره که باهاو بره و بیاد

لبشو با شرمندگی گزید و بیزی نوفت. رفتم تو اتاقم،ساکو گذاشتم کنار کمد و یه راست رفتم تو تموم. آبو باز 

مونطوری خی  توله پوشرررررریدم و دوییدوم تو اتاقم. اتاق و تموم تو هکردم که یهو با یادآوری مامان از جا پریدم 

راهرو بود و به پذیرایی دید نداشررررت. مبایلو از رو میز برداشررررتم و سررررعی کردم روشررررنش کنم. میکشررررتم مامان. 

 ...میکشتم. خدا رتم کنه
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اموو شررررده بود. روشررررنش کردم که پیامو و می  کال انوار از مبایلو نواه کردم. همه بیش درسررررت بود فقط خ

آسررمون ری ت. نفسررمو فوت کردم و شررماره مامانو گرفتم. گوشرریو همون اول با فاصررله از گوشررم قرارو دادم که 

 نوار تاال دیوه گوشیو رو من قطع میکنی؟--طبق تدسم صدای مامان تو گوشم که هیچی تو اتاق اکو شد
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 ...مامان--

مامانو...یه بیزی گفته بودم بهت. ترف نزن. نوار یه کلمه ترف بزنی میوم به بابا،آدماو دسررررررتو پاتو --مامان

 ببندن بندازنت تو صندوق عقب بیارنت تهران. تو سه ساله اوننا بیکار میکنی؟

 .ممامان من ایننا جام خوبه. پیشه عمه ام. میرم سر کار. مربیه تکواندوام ایننا کار دارم زندگی دار --

 .ایننام کار داشتی زندگی داشتی--مامان

 مامان االن شما می وایی من برگردم تهران؟--

 .نه--مامان

 ...برگرد به شایان--بعد با لحن آروم و صدای گرفته ای گفت

ت  کردم از تیغه بینیم تیر گذشرررت. هنوزم بعده سررره سرررال عادی نمیشررره. مامانم به دل گنده اسرررت. باباو 

 .شوهرشو گشته ها

 .داو دوباره تو گوشی پیچید و برای اینکه صدای آرومشو بشنوم گوشمو بسبوندم به گوشیص

درسررته که باباو باباتو ازت گرفت. تاالم که دو سرراله از اعدامش گذشررته. ولی بچش بی نوار؟ شررایان --مامان

 این وسط گناهش بیه؟

 .یهو دوباره داد زد که گوشیو با ضرب بردم عقب

 .یه جواب درست تسابی به این طفلی بدهنوار برگرد --مامان

مامان اون جواب درسرررت تسرررابی نمی واد،جواب آره می واد. بند بار بهش گفتم --نشرررسرررتم رو ت ت و گفتم

 بی یال من شه؟ خب برا نمیشه؟

 .بی بوم. تو اوننا ترف میزنی تقو به تو میدم. این بچه میاد ایننا تقو به این میدم--مامان

 .نه االن. فعال که اینناممامان میام ولی --

 یعنی واسه عروسی نمیایی؟--مامان

 .نه مامان. آخه اونارو که اصال نمیشناسم. ایننام با آقای رسام قرار دارم--
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 رسام کیه؟--یه لحظه هیچ صدایی نیومد و مامان بعد از یه مکث گفت

 .برادر این خانمی که باشواه داره. به بند بار همو دیدیم--

 واسه بی قرار داری؟--ا یه لحظه قطع و وصل شد بعد گفتصد

باشررواه در اصررل واسرره این آقاسررت ولی خواهرو مدیریت میکنه. تاال می واییم با هم صررحبت کنیم ببینیم --

 .میشه تیم بفرستیم مسابقه

 .خوب پ . مواظب خودت باو. دیوه ام گوشی رو من قطع نکن--مامان نفسی کشید و گفت

 .بب شید. از دستم افتاد خاموو شد--گفتملب ند زدم و 

مامان به هر تالی گفت و بعد از خداتافظی قطع کرد. خواسررررررتم دوباره برم تموم که تو آینه یه نواه به سرررررررو 

وضرررعم انداختم. موها نصررر  خی  بسررربیده به سرررر نصررر  خشرررک تو هوا. توله کج و کوله. اصرررال یه وضرررح 

 .ه رفتم سمت تموموخیمی. مبایلو انداختم رو ت ت و با عنل

«»«»«» 

دوییدم تو خیابون و خواستم دربست بویرم که ماشین جلوی پام ترمز زد. خدایا آشنا باشه برسونتم. دیرم شد. 

شیشه ماشین اومد پایین که همون لحظه به شان  نورانیم درود فرستادم. خداروشکر تیغ تیغی نبود ولی خب 

در راه رضای خدا نیست. یه قدم رقتم عقب که صدای یارو در  قصدو از سوار کردن یه دختر قطعا کمک بهش

 میتونم کمکتون کنم؟--اومد

نه --اوه به باادب. گفتم االن جونی جانی در رکابت باشیمی. سعی کن مودب ردو کنی. اینم با پنبه سر میبره

 .ممنون

 .مسیرامون یکیه--یارو

 بره؟ ول نمیکنه که. باید تتما دماغشو براو جراتی الزم کنم

 .خودم میرم مم....هییییع--عقب تر رفتم و گفتم

صاف کردم کمرمو و نشستم رو آسفالت. کور،خدا بهت دو تا بشم داده اونوقت تو پشت سرتو نمیبینی؟ خب 

 .پشت سرم بود طبیعیه نبینم. بیا. جلوی این یارو تو جوبم افتادم

ابا موه تو شاهزاده ی رویاهای هر دختری نیستی؟ در ماشین باز شد و طرف خیلی ساده و راتت پیاده شد. ای ب

 ...یه ژستی یه سیسی یه بیزی
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فشررررنوی از جام پا شرررردم که رسررررید رو به روم و نواه دقیقی بهم انداخت. از مدل نواه کردنش رفتم تو گاردم که 

 .بهتره زودتر بریم سره کار خانم شایوان--گفت

 .بب شید ولی به جا نمیارم--گفتممیشناستم؟ با کننکاوی نواهش کردم و 

 مهراد رسام هستم. برادر باران--لب ندی زد و گفت

ابرهامو انداختم باال. اوه. من که اینو قرار بود فردا ببینم. عنب شرررانسررری. جلوو سرررقوط آزاد به مقصرررد جوب 

شتم. نچ. بهش لب ند زورکی زدم،در ماشینو باز کردم و نشستم تو ماشین. اونم ماشینو دو ر زد و سوار شد. دا

 داشتید مییرفتید باشواه؟--عینکشو برداشت و دوباره گذاشت رو بشمش و گفت

معذب بودم. یه جور خاصررری رسرررمی بود که آدم منبور بود جلوو به قول معروف عصرررا قورت بده. سررررمو تکون 

 .بله. یکم دیر شد--دادم و گفتم

  این ماشررینش بی بود؟  سررعی کردم با نواه به دمو مچشررو برگردوند و به سرراعت نواه کرد. جان بابا،به سرراعتی

دسررتواه ماشررین بفهمم بیه که هیچی دسررتویرم نشررد. مامانم نمایشررواه داشررت یا بابام؟ همین که فرق پراید و 

 .رسیدیم--دویست و شیشو میفهمم خودو کلیه. خیلی آروم پارک کرد جلوی باشواه و گفت

 .ام. فعال خداتافظخیلی ممنون آقای رس--برگشتم سمتش و گفتم

سرررشررو تکون داد و لب ندی زد که یریع از ماشررین در اومدم و دوییدم سررمت باشررواه. درو باز کردم و خودمو پرت 

 .نوار--کردم تو. جنوی رفتم لباسامو پوشیدم و اومدم برم تو سالن که صدای باران از پشت سرم اومد

 .اقعامبدونم دیر شد. نفهمیدم بی شد و--نف  نف  زنان گفتم

 .بی میوی؟ هنوز یه ساعت به شروع کالست مونده--با تعنب نواهم کرد و گفت

متعنب به سررررراعت مبایلم نواه کردم. ایننور که من دارم میبینم بهل و پنج دقیقه گذشرررررته. به سررررراعت دیوار 

ون و ک  باشررررواه نواه کردم. بعد مچمو برگردوندم و به سرررراعت دسررررتم نواه کردم. با بیچارگی نفسررررمو دادم بیر 

 .باشواه نشستم

 .پاشو تا شروع کالست بریم تو اتاق من--باران خندید،دستشو سمتم دراز کرد و گفت

 .اصال نفهمیدم بی شد--دستشو گرفتم،بلند شدم و گفتم

 .خوب شد نرفتی تو. االن سان  آقایونه--باران
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 .ود وقتی من بودمبهش نواه کردم. مانتو و شلوار تنش بود. اغلب با بلیز شلوار ب

 مربی پسرا و آقایون کیه؟--نشستم رو مبل تو اتاقش و گفتم

یه پسره. تازه اومده. قراره صبحا سالنای بدنسازی باز باشه ظهرا تا عصر سالن تمرین واسه خانما عصر --باران

 .تا غروب برای آقایون. االن بدنسازیه

شررری بود نه یه باشرررواه سررراده. برگه هایی که رو میز خب تقم داشرررتن یه همچین برنامه ریزی کنن. منتمع ورز 

 .یه ساعت مونده تا کالست بویر ب واب. بشمات هنوز قرمزه--بودو دسته کرد و گفت

 .به جوری با عنله داشتی میرفتی تو سالن گفتم االن میفته وسط سالن--بعد دوباره خندید و گفت

 .زنمپ  من یه برت ب--خندیدمو خودمو کشیدم رو مبل و گفتم

شررالشررو صرراف کرد و تله ای گفت و رفت بیرون. سرررمو گذاشررتم رو دسررته مبل و پاهامو تو شررکمم جمع کردم. 

 .انقدر با عنله بیدار شدم نفهمیدم بی شد. پلکامو بستم و سعی کردم ب وابم

م ت  میکردم بیزی رو صررورتمه. جک و جونور نباشرره  خواسررتم بشررمامو باز کنم که موهای جلوم از رو صررورت

. بشمامو محکم فشار دادم که در لحظه ت  خطر کردم کنار رفت و رفت پشت گوشم. بوی یه عطر آشنا بود.

این به کاریه پاشررررو بزنش بابا سررررریع و گیج بشررررمامو باز کردم ولی هیچی جلوم نبود. سرررررمو باز برگردوندم که 

 ...دیدم اتاق خالیه. درم بسته بود

ت  کردم از قلبم سرروزن رد کردن. بوی عطر شررایان بود. سررریع از جام پاشرردم و رفتم  نف  عمیقی کشرریدم که

 کسی تو اتاق بود؟--سمت در که در باز شد. به باران که میومد تو نواه کردم و گفتم

 .نه. در بیرونو قفل کرده بودم که کسی نیاد تو--ابروهاشو با تعنب کشید تو هم و گفت

 .مه ام که قفل باز نیستن بتونن قفل باز کننکلیدو که فقط خودو داره. ه

من صرررررد بار بهت گفتم این --باران برخید پشرررررت میزو و در تالیکه برگه هارو میذاشرررررت تو پوشررررره ها گفت

 .عطرتو عوک کن. نواه بنوری ترسیدی

نشررسررتم روی مبل. راسررت میوفت. شررالمو جلوی صررورتم نوه داشررتم و بوی عطرو کشرریدم تو ریه هام. نشررسررت 

 صد بار بهت گفتم اینهمه عطر زنونه ی خوشبو. بیه بسبیدی به این؟--میزو و گفتپشت 

 موه بوو بده؟--لب ند زدم و گفتم

 .نه بد نیست. ولی االن خودتم از ترر اینکه مرد اومده باشه زهره ترک شدی--باران
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 .تاال یه فکری راجع بهش میکنم--با خنده از جام پا شدم و گفتم

 .ر که این مدت که میشناسمت یه فکری راجع بهش کردیآره همونطو--باران

با خنده از در بیرون رفتم که تو راهرو برادره ارو دیدم. مشررررکوک بهش نواه کردم که با لب ند از کنارم گذشررررت و 

رفررت تو اترراق. نکنرره این تو اترراق بوده؟ من از کی خواب نوازو میببینم؟ نکنرره اومررده تو اترراق. کلیرردم کرره داره. 

مشت کردم و رفتم سمت رخت کن. اینبار که هیچی معلوم نشد اما اگه قردا سر قرار ب واد غلطی بکنه  دستامو

 .ها. بشاشو در میارم. بشم دریده

اومدم مانتومو در بیارم که رو کمد فلری که قفسرررره هاو رو هم بود دیدم یه بیزیه. رفتم و با انوشررررتام کشرررریدم 

ندم و تو دیتم برخوندمش. نواه تروخدا. سرراعتو کنا گذاشررته؟  پولداریه پایین و تو هوا گرفتمش. سرراعتو برگردو

دیوه... برم بهش بدم گم نشرررررره یه وقت. خودم مرک دارما. ولی خب برم ببینم یه عک  العملی بیزی. به هر 

 ...تال اگه اون باشه هر به زودتر بشماشو در بیارم راتت ترم. ساعتو گرفتم تو دستم و رفتم بیرون
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 ...آقای رسام--دیدمش که داشت میرفت بیرون. صداو زدم

این تو --برگشت سمتم. اول ندیدمش. نواه به رسمیه. آدم تو باشواه این مدلی میاد؟ ساعتو باال گرفتم و گفتم

 .رخت کن بود

تانه کرده بودم تا تو هوا بویرم ترکتشرررو. خیلی عادی با یه لب ند دوسررر zoom به سررراعت نواه کرد. تو صرررورتش

 .ممنون. یادم رفته بود برو دارم--ساعتو از دستم گرفت و گفت

 استراتت کردین؟--سرمو تکون دادم و سرخورده خواستم برگردم که گفت

نه، نتونستم --یه ضرب برگشتم عقب. این از کنا خبر داره من استراتت کردم؟ تو بشماو نواه کردم و گفتم

 .بشمامو رو هم بذارم

 ...بولی شما خوا--رسام

 موه شما اومدید تو اتاق؟--یهو ساکت شد که ترفشو گرفتم و گفتم

 .نه،باران بهم گفت خسته بودید خوابیدید--هول سرشو تکون داد و گفت

 .فردا میبینمتون. خداتافظ--ذل زدم تو صورتش و به اجزای صورتش نواه کردم که سر سری گفت
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رو پیشونیم گذاشتم و محکم دو سه بار کشیدم رو پیشونیم.  با نواهم دنبالش کردم تا از در بیرون رفت. دستمو

 .عوضی

با خستوی از باشواه بیرون زدم و رفتم سمت خیابون. سرعت ماشینا باال بود. یکم صبر کردم خلوت شه و رفتم 

اونور سرررمت ایسرررتواه تاکسررریا. تو تاکسررری نشرررسرررتم و منتظر شررردم دو نفر دیوه سررروار شرررن بریم. کیفمو رو پام 

تم و سررررمو تکیه دادم. در باز شرررد و یکی نشرررسرررت کنارم. یه خانم بادری بود. کیفمو بیشرررتر کشررریدم نوهداشررر

سرررمت خودم و جمع و جور شررردم که همون لحظه یکی جلو نشرررسرررت و راننده ام ترکت کرد. منتظر به خیابونا 

آدرر نداشررررت. از  نواه میکردم تا برسررررم نزدیک خونه. باشررررواه تا خونه انقدر راهش مسررررتقیم بود که نیازی به

بهار راه که گذشتیم گفتم نوهداره. کرایه ارو تساب کردم و پیاده شدم که یه ماشین با سرعت از کنار تاکسی 

گذشررت. راننده زار لب بیزی گفت و من برگشررتم به ماشررین نواه کردم. با دیدنش قفل کردم. یعنی بی؟برا تا 

 ؟ایننا دنبالم بوده؟ این رسام با من بیکار داره؟؟

 159قسمت 

مواظب باشیا. به بهزادم --بمدونو گذاشتم تو صندوق عقب و رفتم سمت عمه. با نورانی بهم نواه کرد و گفت

 .گفتم بهت سر بزنه

 .نوران نباو عمه. تو برو به عروسی برر. ایننا همه بی امن و امانه--صورتشو بوسیدم و گفتم

مه رسرررریدی تهران زن  بزنیا. به مامانم گفتم بیاد ع--لب ندی بهم زد و سرررروار ماشررررین شررررد. خم شررررد و گفتم

 .فرودگاه دنبالت

 .مرسی عزیزم. تاال برو. مواظب خودتم باو--سرشو تکون داد و گفت

سررررری تکون دادم و رفتم عقب که ماشررررین ترکت کرد. وقتی از کوبه خارج شررررد رفتم تو خونه تا واسرررره ی رفتن 

 .پیش داداشه باران آماده بشم

رتب کردم و از خونه بیرون اومدم. درو قفل کردم و برگشررتم که با دیدن ماشررین رسررام ابروهام باال شررالو رو سرررم م

پرید. داسررررتان بیه؟ برا اومده دنبالم؟ شرررریشرررره ها همه دودی بود و هیچی معلوم نبود از بیرون. نکنه مال اون 

ز. خب بیا پایین دیوه. فاز نباشررررره ضرررررایع بشرررررم؟ خواسرررررتم برم اونور که بوق زد. بقدرم بی فرهنوه مرتیکه هی

شاخی واسم ورداشته. رفتم سمت ماشین و دستویره ارو کشیدم که باز نشد. باز کشیدم که دیدم نه. بازیش 

 .گرفته. اخم کردم و خواستم برم عقب که صدای باز شدن درا اومد

نشستم و درو رستم.  نف  عمیقی کشیدم که در مقابل این به ظاهر گوله نمک خونسرد باشم و درو باز کردم و

 .بب شید عزیزم--که صدای آرومش تو گوشمتا خواستم برگردم سمتش صدای قفل شدم درا اومد 
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هنوز تو شرروک صررداو و ترفش بودم که سرروزو سرررنوو تو گردنم ت  کردم. یه لحظه من  شرردم و خواسررتم 

یام اما لم  و بی ت  شرررده بودم. دسرررتمو باال آوردم و مشرررتمو رو سرررینه او دسرررت و پا بزنم که از بغلش در ب

گذاشتم که به عقب هلش بدم ولی سر بودمو آخرین بیزی که دیدم بشمای مشکی بود که داشت تو صورتم 

 .میچرخید. سرم داشت میفتاد که دستشو آروم گذاشت پشت گردنم و بعد بیهوو شدم

 

کالفم کرده بود. یه لحظه بی ترکت موندم انوار مغزم رفت رو دور تند و بعد یهو از جا  برخیدم به پهلو. گرما

پریدم. با نشررسررتم رو ت ت صرردای پارر سرر  اومد و بعد یه تنم برگ و پشررمالو که خودشررو میمالید بهم. از 

 ...جیک--خودم دورو کردم که با دیدنش ناباور گفتم

هموننایی که کاوه ارو روانی کردم. هنوزم شرررریشرررره های باالی در مشرررربک و اطرافمو نواه کردم. ویالی پدرام بود. 

 .رنوی بود

جیک بند بار پارر کرد که در باز شد و شایان اومد تو و جیک دویید بیرون. شایان درو بست و داشت میومد 

 .سمتم،هیچی از قیافش پبدا نبود. نه ناراتتی،نه خوشحالی،هیچی

اصررله بویرم که سرررم گیج رفت. با عک  العمل سررریعش بارومو گرفتو نشرروندم از جام پا شرردم و خواسررتم ازو ف

بیکار --رو ت ت. داشررت به بازوم فشررار میاورد که دراز بکشررم. خودمو از دسررتش کشرریدم عقب و عصرربی گفتم

 کردی تو؟

بی؟من میوم بیکار کردی؟این کارا یعنی --به کتفم فشرررار آورد و آخرم زورو رسرررید بهم و خوابوندتم که گفتم

 .امروز قرار داشتم

با کی؟ با همونی که اگه دیرتر رسیده بودم تو اتاق اون دختره و درو قفل --خم شد روم و تو بشمام زل زد و گفت

 .نکرده بودم میومد باال سرت

اون روز تو --شونه هامو بلند کردم که بلند شم ولی دستشو گذاشت رو سینه ام فشارم داد به ت ت که داد زدم

 بودی؟

 می واستی اون یارو رسام باشه؟--شایان

 .ما با هم کار میکنیم فقط--

 .آره دیوه. امروز همکار فردا دلدار--شایان
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 .مغزت خرابه--

می وابی یا ببندمت؟ بذار تاثیر داروی بیهوشی که بهت زدم --دوباره خواستم پاشم که دوتا بازومو گرفت و گفت

 .بره بعد پاشو

 بیا برو. ورداشتی منو دزدیدی بعد میوی:می وابی یا ببندمت؟--کنم و گفتمزدم به سینه او که دورو 

 .میتونی امتحان کنی و بلند بشی--صاف نشست و گفت

 .من تالم خوبه--دستمو تکیه ام کردم و گفتم

 161قسمت 

 موه نمیوم پا نشو؟--هیییع گفتم و صاف خوابیدم که گفت

 .ولم کن--خودمو کشیدم عقب و گفتم

 برا به ترفام گوو نمیکنی؟--گفت

 هوم؟ برا؟--گفت

و بدون ترکت مشت کردم و گذاشتم بشمام اشکی شده بود. تمام تنم قلب شده بود. بشمامو بستم،دستام

 ...برو اونور شایان--رو سینه او و گفتم

--یفی گفتاشررکام یکی بعده هم میومد پایین. تو بغلش هق خفیفی زدم که محکم بغلم کرد و با خشررونت لط

 .گریه نکن نوار

گریه ام شررردت گرفت. دسرررتامو از بینمون آوردم بیرون که فکر کرد می وام دورو کنم. محکم تر نوهم داشرررت و 

 .دبوه ولت نمیکنم نوار. یه سال نبودی. دیوه ولت نمیکنم--گفت

 .آروم باو عزیزم--آروم گفت

نشوند،موهای آشفته بعد از اینکه ت  کرد آروم شدم سرشو از رو شونه ام برداشت و نشست. منم با خودو 

 .آروم. آروم--امو مرتب کرد و گفت

 .بابات شایان. بابات--نف  عمیقی برای آرامش کشیدم اما دوباره گریه ام گرفت و بین هق هقام گفتم

نوام کن نوار. بابام خیلی وقت قبل برام مرده بود. وقتی دستور کشتن مادرمو به یاسر --بونه امو گرفت و گفت

 .داد
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--ه قدری برام باال بود که سره ضرب هق هقم قطع شد. بشماو غموین تر از قبل شد و گفتشوک ترفش ب

فکر گردی اگه نمیدونستم بطور با وجود گزارشایی که بهش میدادم یاسر دستویر میشد؟ یا از کنا می واست 

 نفهمه جمشید بابای پدرام نیست؟

 از اول میدونستی؟--با ناباوری گفتم

هیچ مدرکی برای اثبات نداشرررررتم. مامانمم زنده نمیشرررررد که بوه بون بابات خالف بودو میدونسرررررتم و --شرررررایان

 .فهمیدم منو کشت تا نوم کوروشو اون کشته

 برا هیچی به من نوفتی؟--لبمو گاز گرفتم و گفتم

 باور میکردی من هیچ کاره نیستم؟--شایان

ره است داشتی با بشمات آتیشم میزدی. وقتی فهمیدی بابام بیکا--همونطوری بهش نواه کردم که ادامه داد

 بعد باور میکردی من هیچ کاره ام؟ نمیوفتی داره دوجانبه بازی در میاره؟

 پ ،بطور ریسک کردیو گذاشتی من گزارو بفرستم؟ نوفتی قضیه گردنبندو میفهمن و تمام؟--

ی نمیرفت. اگه الزم بود اون گزارشررا ارسررال نشررد. به سررامان گفته بودم سرریسررتممو قفل کنه. هیچ پیام--شررایان

 .جوابیم فرستاده بشه من میفرستادمش

 .سامان میدونست--با صدای آروم گفتم

 .نه. تو دادگاه فهمید--نفسشو داد بیرون و گفت

 االن فهمیدی الکی این همه وقت خودتو گوشه کنار قایم کردی یا نه؟--یهو برگشت سمتم و گفت

سرری بود. یه ت  بین پ  زدن و بغل کردن. یه تسرری که انوار بشررمامو تو بشررماو گردوندم. نمیدونم به ت

 .میوفت به ناراتتی و غم از نبودو عادت کردم

 .سه ساله منو عالفه خودت کردی شایوان. ساده نمیوذرم ازت--برخید سمتم و دستش مچمو گرفت و گفت

 .ا نوذری ازمکی گفته من االن می.رم بغل تو که یاده بوذری ی--ابرومو باال انداختم و گفتم

 .این نبضت که انقدر تند زیر دستم میزنه--مچمو نوازو کرد و گفت

 .یا بشمات که برق میزنه--بعد موهامو از رو شونه ام فرستاد پشت و ادامه داد
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رده بودم از زیر اونیکی پام کشرررید و بشرررمامو برگردوندم تا به بشرررماو نواه نکنم. رفت عقب و پامو که جمع ک

میشناسیش --مشتشو باز کرد. پابند ظریفی بین انوشتاو تکون تکون خورد. پابندو گرفت جلو صورتم و گفت

 یا اینم یادت رفته؟

 .دست تو جا موند--به برگای نقره ای پابند نواه کردم و گفتم

 .ه صاتبش پیشم نیست اما این تو مشت منهآره. خوشم نمیومد ک--در تالیکه پابندو به پام میبست گفت

 .به پای تو بیشتر میاد تا مشت من--برگاشو رو پام مرتب کرد و گفت

 .زانومو خم کردم و پامو کشیدم طرف خودم. بازم زننیرو تو نور اتاق برق میزد

 .بیا بریم یه بیزی ب ور از صبح بیزی ن وردی--از جاو بلند شد و گفت

دا داد و ت  کردم زیر زانوم خالی شد. تکون خوردم که شایان دستشو انداخت دورم و پا شدم که است ونام ص

 هنوز بی تسی؟--گفت

 نمیتونیستی انقدر آرتیستی نیای دنبالم؟--بشمامو محکم رو هم فشار دادم و گفتم

داد  تو با زبون خوو با من دو کلمه ترف میزدی؟ یهو--در تالیکه نوهم داشرررررته بود و سرررررمت در میرفت گفت

 .تا دستوپاتو نبستم که نذاشتی ترف بزنم اصال--زد

 باشه تاال. برا داد میزنی؟--بشمامو گرد کردم و گفتم

سررررشرررو برگردونو و نواهم کرد ولی هیچی نوفت و رفت سرررمت پله ها. به طبقه پایین که رسررریدیم جیک بند تا 

بغلش کردم. بقدر خوب بود که زبون پارر کرد و روم خیر برداشررتو دسررتاشررو گذاشررت رو شررونه ام. خم شرردم و 

 نوهش داشتی؟--نمیزد بهم. شاید شایان یادو داده بود. دستمو تو موهای نرمش کشیدم و گفتم

 .صاتب نداشت. شایدم گم شده بود. دیوه پیش خودم نوهش داشتم--شایان

 .دنداشته. نمیدونم. شایدم داشته. ولی اگه صاتب داشت که انقدر سریع باهات خوب نمیش--

 تو آش.زخونه پدرام بیزی واسه خوردن هست؟--ابروشو به نشونه نمیدونم باال فرستاد که پاشدم و گفتم

 .اگه قراره من خورده بشم نه--پامو که تو آش.زخونه گذاشتم جیغ کشیدم و رفتم عقب. پدرام با خنده گفت

شرما میدونسرتید این قراره منو --فتمبه کاوه و صربا و رها که هنوزم واسرم غیرقابل تشر یص بودن نواه کردم و گ

 بیاره ایننا؟



                 
 

 

 رانا|  مهره شاهرمان 

   

 

 

 

    www.1roman.ir         تر به یک رمان مراجعه کنیدبرای دانلود رمان بیش 

 

178 

 

--پدرام از سرراالدی که جلوو بود زیتون جدا کرد و داد دسررت یکی از قال که کنارو بود و با دهن مشررغول گفت

 .االن واقعا فکر کردی نوه اردشیرو یه ال  بچه رو هوا دزدید و تمام

 این بی میوه شایان؟--فتم. سرمو برخوندم و گدستی دورم پیچید

 .به زودم عادت کردی--کاوه با طعنه گفت

 ...تو اول دستتو از آستین--ابرومو باال انداختم و گفتم

 .رها--دختره با خنده گفت

 .همون. رها بکش بیرون بعد به من تیکه بنداز--

کن تا جمع کنم عقدی صرررریغه ای بیزی رو --کاوه دسررررتشررررو از گردن رها برداشررررت،انداخت دور کمرو و گفت

 خودمو. ما تا عروسی محرمیم. موه نه باجناق؟

 .قرار بود عروسیم دعوتت کنم--دهنم وا موند و به پدرام نواه کردم که گفت

من یه عمو دارم اونم تویی که توام که ماشررراالاااا نوم دیوه. داری زن میویری به --بشرررمامو گشررراد کردم و گفتم

 من نمیوی؟

 .من اصال تو رو میدیدم؟ از همه فراری شده بودی--گفت پدرام پاشد و

 ...خب من--اخم کردم و گفتم

 بت بود مثل جذامیا از همه فاصله گرفته بودی؟--ساکت شدم که پدرام گفت

 .تموم شد دیوه. اذییتش نکن--شایان کنارم وایستاد و گفت

 .د؟ این دختره تا تمومش کنه تورم تموم کردتو قیافه خودتو میدیدی؟ که االن داری به من میوی تموم ش--پدرام

گذشت پدرام. االن اینناست. پیش من. فردام از تهران قراره بیان ایننا. همه بی --شایان دستمو گرفت و گفت

 .درست شد

 میان ایننا بیکار؟--برگشتم سمتش و گفتم

 .واسه هماهنویه برنامه نامزدیو عقد و عروسی دیوه--شایان

 توروخدا؟ خاستواریش کنا رفت؟--داختم و گفتمابروهامو باال ان
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 .کسی نیست که برام بره خاستواری--یه لحظه به بشمام نواه کرد و گفت

تو خودت بزرگتری بابا. سامان اوننا بیکارر پ ؟ فکر نکنی نوار --ت  کردم لحنشو. دستشو گرفتم و گفتم

 .از خیر خاستواری میوذره ها. من یه خاستواریه فانتزی می وام

ت  کردم گوشه لب کاوه باال رفت ولی سریع برگشت و یا رها مشغول ترف زدن شد. عنب. پ  یه خبراییه. 

 .اتتماال که خاستواری داریم می واد سورپرایزم کنه. ای جاااان

 تو تا االن خودشم قبول نمیکردی تاال خاستواری می وایی؟--پدرام با خنده گفت

 من نیست؟شایان،این تق --رو به شایان گفتم

 .برا نباشه. قطعا--شایان

 .پ  خاستواری کن اگه خواستم بهت جواب مثبت میدم--ابروهامو فرستادم باال و گفتم

کاریم داشررررته باشرررری زن  میزنم به --ابروشررررو انداخت باال و خواسررررت بیاد سررررمتم که رفتم پیش پدرام و گفتم

  .بابابزرگ

 بی شد؟ اوووو. نمیری؟--پدرام پق زد زیر خنده که گفتم

بابابزرگت خودو موقعیتو جور کرد. فکر کردی بطوری دوست عمه و مامانت عروسی --بنتا سرفه کرد و گفت

 .گرفتن

 برووووو--

 .خرج عروسیو اینارو داد که مامانت مشغول بشه این ب ت برگشته بیاد توئه تحفه ارو ببینه--پدرام

 .خوب تاال. هی هیچی نمیوم تیکه بارم میکنه--

 ...نوار نواه نمیکنم توییا--قیافش پوکر شد و گفت

 بیکار میکنی؟--با قلدری گفتم

 ...پدرام--از جاو بلند شد که شایان گفت

هر وقت --همین یه کلمه با اون لحن مشررر ص بود که پدرام خفه میشررره. نفسرررشرررو با ترص داد بیرون و گفت

 .گوشمالیش بدم رو ترفت ترف نزنهخواستم مرد ساالری راه بندازم نذاشتی. بابا بذار یکم 

 .شما زتمت نکش--شایان دستشو گرفت و هدایتش کرد اونطرفم و گفت
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خدا به دادمون برسرررررره. تاال نوارو شرررررریر میکنه نوارم میفته به --پدرام خنده دار نفسررررررشررررررو فوت کرد و گفت

 .جونمون

سررررررمت صرررررربا و در تالیکه کامال  رها به کلکلشررررررون لب ند میزد اما صرررررربا و کاوه می ندید. پدرام نواهشررررررو برد

 .جااان--مش ص بود ناخودآگاهه گفت

 این قرار نبود مرد ساالری راه بندازه؟--رومو برگردوندم سمت شایان و در تالیکه خنده رو لبم بود گفتم

. شایان سرشو کج کرد و ابروهاشو باال انداخت رفتم کنار صبا به کابینتا تکیه دادم و با لب ند سرمو تکون دادم

 ...تا االن که درست نشده از این به بعدم قرار نیست درست بشه

                   «»«»«» 

به پهلو برخیدم و دستمو گذاشتم رو بالشت که نور از پننره زد تو بشمم. پشتمو به خورشید کردم که صدای 

آرننم تکیه دادم. بشررمام از تق تق اومد. به آرننم تکیه دادم و بلند شرردم. که تکونی خوردم. هین کشرریدم و به 

این تالت دیوه گشررررررادتر نمیشررررررد. به معلق بودنم و بعد به جایی که توو بودم. اتاق خودم نبود. یه لحظه لرز 

کردم. از آدمای گذشررته نباشرره. اگه اسررکندری باشرره بی؟ وای این هیچی اون یارو یاسررر. سرررمو میبره میفرسررته 

 .در. تو دریا بودیمرفتم سمت   واسه شایان. نشستم رو ت ت و

درو آروم باز کردم و رفتم بیرون. یه تالت پاگردی داشررررررت و بعد پله های رو به باال و رو به پایین. پا برهنه و آروم 

دوییدم سررررمت پله ها و رفتم باال. یه دره دیوه بود با یه راهرویی که اینورو اونورو مشرررر ص نبود. کامال تاریک. 

خالف انتظارم باز شررررد و باد و بوی دریا خورد تو صررررورتم. دم گرفتم و یه لحظه صرررربر درو باز کردم که این یکیم بر 

کردم تا ریه هام به اون هوا عادت کنه و بعد رفتم بیرون که دیدم رو به روم دریاست و زیر پام به تالت راه مارپیچ 

ه کردم. لب ند اومد رو لبامو کلی براغ رنوی به زمین وصررل شررده. دور و برمو نواه کردم. خم شرردم و به براغا نوا

تمام اون ترسررا دود شررد. کاره شررایانه. رفتم وسررط راهی که به ذهنم رسررید اسررمشررو بذارم راه روشررنو ترکت کردم 

سررمت جلو. از پیچ گذشررتم و به اون طرف رسرریدم. شررایان و دریا هر دو رو به روم بودن و شررایان رو نزدیک ترین 

 .کیه داده بودتالت به دریا به میله های کوتاهش ت

میتونستی بیدارم کنی --خندیدم که یهو با یادآوریه ترسم به روو که با لب ند محو داشت نواهم میکرد گفتم

 .بیاریم ایننا

 .اون موقع انقدر قافلویر نمیشدی--آرننشو تکیه داد به میله و درتالیکه لم داده بود گفت

 دوباره بی هوشم کردی؟--از هموننا برای اینکه صدام برسه داد زدم
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 .ماشاال انقدر خوابت سنوینه نیاز به بیهوشی نداری--شایان

 بطوری نفهمیدم پ ؟--ابروهامو باال انداختم و با خودم گفتم

 .بون خواب بودی--اومد نزدیکه منی که بهش رسیده بودن و گفت

 ایننا اومدیم بیکار؟--به اطرافم نواه کردم و گفتم

 باهام ازدواج میکنی؟--تتو بشمام زل زد و گف

ته دلم میدونسرررتم همین خبراسرررت اما بازم از لحن و صرررراتتش رفتم تو شررروک و بهش خیره موندم که دسرررتمو 

بوو بله تا دسرررتت --گرفت و آورد باال. تلقه ی سررراده ولی با کمده کاری ظریفو گرفت رو به روی انوشرررتم و گفت

 .کنم

کم بیشرررررتر دسرررررتوری کن لحنتو. موه داری با کنیزت ترف توروخدا؟ ی--متعنب دسرررررتمو مشرررررت کردم و گفتم

 میزنی؟

نف  عمیقی کشرررید که به اطرافم نواه کردم. برای خودمو به اون راه زدن واسررره تکرار ترفش بود ولی بقدر این 

یعنی --کشتیه قشنوه. واسه سورپرایز به منم آماده شده دیوه هیچی کال. دستشو از رو نرده برداشت و گفت

 کنی؟قبول نمی

 .باید فکر کنم--لبامو به هم فشار دادم که خندم نویره و گفتم

 .که فکر کنی. آها--ابروهاشو باال انداخت و گفت

خواستم بزنم زیر خنده که با کاری که کرد مغزم بین خنده و وتشت سکته زد. یهو از کمرم گرفت و بین کشتیو 

تنه ام سررررررمت دریا بود. به یقه بلیز سررررررفیدو که به طرز  دریا معلقم کرد. جوری که پام رو زمین نبود و کل باال

 بیکار میکنی روانی؟--عنیبی رو تنش نشسته بود با جیغ بن  زدم و گفتم

 .دارم بهت فرصتت میدم بهتر و زودتر فکر کنی--بشماشو گردوند تو بشمام و گفت

 .ایننوری؟ بذارم زمین--با خم گفتم

 نمی وایی فکر کنی؟--شایان

 .ن دیوه جواب مثبتم به تو نمیدمفکر بیه م--

 نمیدی دیوه؟--شایان
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به قیافه خطرناکش نواه کردم و قبل از اینکه بوم غلط کردم بیشررررررتر هولم داد سررررررمت دریا. دیوه از رون به باال 

 .بیکار میکنی شایان؟ االن میمیرم--اونور بودم. با جیغ بسبیدم به گردنش و گفتم

 .داشتی یه بیزایی میوفتی--بودم نواه کرد و گفت به من که آویزونه گردنش

 .بیحا کردم اگرم گفتم. منو ببر پایین میترسم--

لب ند نشررسررت رو لبش و دوباره بردم سررمت عقب که باز جیغ کشرریدم و این دفعه تغریبا بغلش کرده بودم. با 

 .شایان، نکن روانی. من میترسم--مشت زدم به پشتش و گفتم

 .پشتم و محکم کمرمو گرفت و آورد پایین دستشو آورم کشید رو

 .داشتی میکشتیم روانی--تا پام به زمین رسید بهش پریدم وگفتم

 .گفتی سورپرایز و خاستواری می وایی--شایان

 .گفتم خاستواری می وام نوفتم که خاکس.اری می وام--

 .تو این موقعیت جوابای بهتری میدی--شایان

 .داری از ترسم سوءاستفاده میکنی--

 .من مواظبتم--موهامو زد پشت گوشم و گفت

به بشررررماو نواه کردم که دسررررتمو برد باال جلوی صررررورتش و تلقه ارو دوباره از جیبش در آورد. گرفتش جلوی 

 .خیلی قشنوه--بردم سمت تلقه و گفتمبشمام. بشمامو 

دسررت ب.مو از گردنش باز کردم و گرفتم جلوی صررورتش که دسررتشررو گذاشررت زیر دسررتم و تلقه ارو انداخت تو 

 .انوشتم

 .یه لحظه نوهم دار--به انوشتم و تلقه نواه کردم و خندیدم دستشو گرفتم و گفتم

 168قسمت 

برداشررتم و بردم سررمت گردنم. گردنبندمو باز کردم و با انوشررتم دسررتاشررو که تلقه کرد دورم. دسررتمو از گردنش 

زدم به کنارو. اون جای خالیش از جای تالیه گردنبند من بیرون اومد و افتاد تو دسرررررتم. نواه شرررررایان ترکتامو 

 .دنبال میکرد و گاهی تو صورتم میچرخید
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تو مشتم و مال بابا رو خم شدم و انداختم  زننیرارو از هم باز کردم و انداختمش تو گردنبند و مال خودمو گرفتم

 .تو گردن شایان

 .بابا اگه ایننا باشه،خوشحال میشه--دستمو که مشت بود و گردنبندم توو بودو گذاشتم رو شونه او و گفتم

تو از کنا اومدی تو زندگیم که من ب وام --نفسرررررشرررررو داد بیرون و پیشررررردنیشرررررو به پیشرررررونیم تکیه داد و گفت

 داشته باشم؟ ایننوری دوستت

بعضی وقتا فکر میکردم دیوونه شدم که عطرتو ت  میکنم. واسه همین --لب پایینمو کشیدم تو دهنم و گفتم

 .منم دوستت دارم--با صدای خفه گفتماز عطرت برای خودم خریدم. اگه نمیومدی...خوب شد که اومدی. 

. سرررمو به شررونه او و از تو مشررتم در آورد و رفت پشررتمو موهامو کنار زد. گردنبندمو انداخت تو گردنم. گردنبند

تکیه دادم و به شرررررب نواه کردم. دریاو آسرررررمون همرن  شرررررده بودن و باد با موهام بازی میکرد. شرررررایان موهامو 

ت  میکنم -سررتش از رو بازوم تا نوک انوشررتام کشرریده شررد و انوشررتاو بین انوشررتام قفل شرردنوازو کرد و د

 .امشب یه جوریه شایان. پر از دلتنویو خوشحالی. پر از تسای متناقص

 .بون امشب تمام دلتنویا تموم میشه و تو تا ابدیت برای من شروع میشی--زمزمه کرد

 .انوشتاشو نوازو کردم که بونه اشو گذاشت رو موهامو تسار دستاشو دورم محکم تر کرد

یه روز بعد از مدت ها،زمانی که نه نوارو یادت بود نه شرررررایانی تو ذهنت. وقتی پدرام و کاوه ارو گذاشرررررتی تو کور 

خاطراتت. شایدم زمانی که پروانه با تاجی اعالم صلح کرد و دوست داشتنشو قبول کرد بدون اینکه  ترین نقطه

 .تو بدونی،از کنارت بوذرم و تو منو نشناسی

 .کی میدونه کسی که از کنارو گذشته به روزاییو گذرونده. شاید هیچ وقت نفهمی نوارو دیدی

 .ذره و خاطراتو میبرهولی خاصیت زمان همینه. بی توجه به همه بی میو

 .و زندگیه که به ب وایی به ن وایی از لحظه ی آغار تا پایانه ابدیت ادامه داره

 .مثل ما. این زندگیه ماست و با تمام دشمنامون تا ابد ادامه داره

 پایان 
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