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  سیبل                        
 

 مقدمه

 آزادش تا کندیم التماس شده بسته که یرکیت به بنددیم را چشمانش

. است رفته نشانه و شده زه به کمان. چسبد یم سفتتر را او رکیت. کند

 ...آدمها یپا دستو ریز است خورده قل بار نیا. گرفته اش یشوخ ایدن باز

حلقه های این مار او را رها نمی کنند.  اما بشکند را رهایزنج کندیم تالش

 نیزم نجا،یا شد فراموشش. اند شده کر ها گوش کنیل کندیم تمنا باز

 !آدمها یچهیباز است؛

 .شود ینم طعمه یاغوا یشکارچ چیه نجایا اما است ینیریش دروغ

 و درد یم را باد ؛زند یم کنار را آسمان کانیپ نوک... صفیر می کشد ریت

 ... بعد

 !!...شودیم رابیس اشطعمه خون از
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و با ناخنش پوست کنار انگشت هایش را مشت کرده  دستحسین 

میهمانی ساده  دور همی و از این مجلس به ظاهر شصتش را می کند.

 حرصش گرفته بود.

 سین جان ساکتی کارو بار چطوره؟ح-

با صدای پدر زحل نفس عمیقی کشید و دست از سر پوست بیچاره اش 

 -تاه جواب داد:کوبرداشت؛لبخندی روی صورت بی حوصله اش نشاند و 

 .شکر خوبه

خدا خیرتون بده که اگه امثال شما نباشن نمیشه زندگی کرد.  -

کرده بودند نیروهای چندشب پیش اراذل اوباش توی محله ما اغتشاش 

 پلیس اومدن جمعشون کردند... 

آرنجش را نشان داد و ادامه داد:هرکدوم یه قمه داشتند به چه بزرگی، 

 خدا رحم کرد کسی طوریش نشد...ترفیع نگرفتی هنوز؟

 فعال خیر.-

 -مادرش که از تعریفات آقای بهمنی به وجد آمده بود با هیجان گفت:

 ماشاءهللا عرضه شو داره. پسرم ..میگیره ان شاءهللا.

 بله حتما همینطوره از وجناتشون پیداست.-

ه بود حتی نیم نگاهی هم به زحل حسین که تا به آن لحظه سعی کرد

نشسته  ار سونیا و غزلاز گوشه ی چشم نگاهش کرد که کن دازد،نانی
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بود. در دلش هیچ حسی نسبت به او نداشت. چطور مادر و عمه اش 

تواند  چند جلسه میهمانی و دید و بازدید این دختر میکردند با  فکر می

دلش را به دست بیاورد. چشمان زحل نگاهش را شکار کرد و لبخند 

 محوی بر لبانش جا خوش کرد.

حاال خودش لعنت فرستاد و غر زد)حسین سریع چشم دزدید و در دل به 

حتما پیش خودش فکر میکنه از اول داشتم زیرزیرکی دیدش میزدم. 

 (ره ی یه کاره ی کوتوله.دخت

هسته روی عقربه ی اش خیره شد که ثانیه ها آهسته آبه ساعت مچ

ن نیم ساعت اول با یک زنگ ها می لغزیدند. آروان قول داده بود هما

 دهد اما گویی فراموش کرده بود. نجاتش 

ره شد.لبخند معناداری زحل را از نظر گذراند و دوباره به آقای بهمنی خی

شغل ما عالوه بر  -رشته کالم گسسته را به دست گرفت :د و به لب آور

دعای خیرش بسیارهم خطرناکه. صبح میریم سر کار شب ممکنه به 

 جای خونه و تخت خواب سراز سردخونه دربیاریم...

لحن سرد و برنده ی کالمش عرق سردی برتن جمع نشاند و سکوت 

یا مثال شب داماد  -کرکننده ای حاکم شد. اما حسین همچنان ادامه داد:

 شدی و فردا صبح زنت بیوه...

البته چه میشه کرد -کشید:پاروی پا انداخت و با بی قیدی نفس عمیقی 

 هرکس به یه طریقی... زندگیه،

مادرش که دلیل این سخنرانی غرایش را میدانست، دستپاچه آب 

نه... اینجوریاهم که میگی نیست مادر؛  -دهانش را قورت داد و گفت:

اینهمه پلیس و سرباز خانواده ندارن؟ هرشغلی خطرات خودشو داره  پس

یکی از داربست میفته یکی ماشین بهش میزنه... عمر دست خداست 

باید ببینی پیشونی نوشت آدم چی میگه... همین بابات خداروهزار مرتبه 

 شکر تا بازنشستگیش حتی یه بارم گلوله از بغلش رد نشد.

م هرکس به یه طریق فقط نحوه و دیر و زودشه بله مادر من هم که گفت-

 بودنش بیشتره. ق میکنه و مال ما هم احتمال زودکه فر
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کی بازم چای  -عمه شهین برای عوض شدن بحث با صدای بلند گفت :

 میخواد ؟حسن آقا براتون چای بریزم؟

آقای بهمنی فنجان نیم خورده اش را روی میز گذاشت و با بله ی 

 داد. ش راکوتاهی جواب

حسین از گوشه ی چشم یه زحل که لبخند روی لبش جمع شده بود 

اگه زحمتی نیست  -نگاهی انداخت و خشنود از کارش به عمه گفت:

 عمه برای منم بریزید.

کم سن و سال نداشت  قای بهمنی متفکرانه به فنجانش چشم دوخت.آ

و خورد. کم حرفهای حسین از کجا آب میکه نفهمد چاقوی پنهان در 

فکر و خیاالتی که درسر داشتند را بیش از حرفهای زن و زن برادرش، 

دانسته بود و این موضع گیری حسین نشان از مخالفت قاطعش بود. 

چشم از فنجان گرفت و به دخترش نگاه کرد مگر دردانه اش را از سر راه 

کر بخواهد او را سنگ روی یخ کند؟ آورده بود که یک پسر از خود متش

ل این پسر دخترش خواستگار آمده بود که برای نرم کردن دمگر قحطی 

 ..خوار و خفیف شود؟نه اینگونه نبود و نمی گذاشت که بشود.

های جفت شده اش را به پا کرد و زودتر از پدرو مادرش از  فشحسین ک

ی عمه بیرون رفت. آروان پشت در منتظرش بود. حق به جانب به خانه 

ا به سقف چسباند.آروان با لبخند و دو دستش رسمت ماشینش رفت 

 خوش گذشت؟ -دندان نمایی شیشه را آهسته پایین کشید و گفت:

مشتش را زیر گردن و چانه ی آروان گذاشت و از میان به شوخی حسین 

 پس فراموش نکرده بودی...بیارمش پایین؟ -دندانهایش غرید:

د و آروان با چرخاندن سرش چانه اش را از زیر مشت حسین نجات دا

 حاال ترش نکن دستمونو خونده بودن. -گفت:

 منظورت چیه؟-

 گرمه بیا تو ماشین بگم.-

خب،  -ماشین را دور زد و داخل نشست.به در ماشین تکیه داد و گفت:

 میشنوم.
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مامانت خواسته بود که حتی اگه اداره آتیش گرفته باشه هم بهت زنگ -

 نزنم.

 ...دیگه چی گفت؟زرنگ شده -سری تکان داد:حسین با نیشخند 

ه البته خودش که نگفت ظاهرا توی رودربایستی خواهرتو واسط ا...م...-

 کرده بود.

 سونیا؟ -

 اره اون بهم زنگ زد. -

 شماره ی تو رو از کجا آورده؟  -

حتما از گوشیت کش رفتن االنم که میبینی  -ه ای باال انداخت:آروان شان

ت ه که اینقدر سفچیزی حور و پریدختره اینجام اومدم خودمو تبرئه کنم... 

 ن؟و سخت دست روش گذاشتن که فقط او

سوخت  گه یه ذره هم بهم میومد دلم نمیا -در جواب پوفی کرد و گفت:

من اگه با این ازدواج کنم که مردم بهم میخندن قدش نصف منه... 

پارک  نمیتونم باهاش دوقدم راه برم همه فکر میکنن دخترمو دارم میبرم

 رم.لی قاقا و بستنی بگی واسش لی

بد نیست که میگن زیاد هم میشید النگ و دولنگ.  -آروان به خنده افتاد:

 ؟!چه بابای مهربونی

به من بدبخت که دست از سرم نمیدونم چه گیری دادن زهرمار...-

 برنمیدارن.

 دوراه بیشتر نداری... -

رو بدی و یک... جواب بله -انگشت اشاره اش را باال گرفت و ادامه داد:

 خالص بشی. دو...

 حسین که سکوتش را دید پرسید:دو چی؟

 دو اینکه مثل من یه مدت نامزد کنی بعد هم به همش بزنی.-
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حسین دستش را به معنی برو بابایی تکان داد و دریچه کولر را به سمت 

 خودش تنظیم کرد.

م اس شونبه جون خودم دیگه از ترس -آروان با همان لحن مسخره افزود:

هرچی زنو ازدواجه رو عمرا به زبون بیارن.مادر منو که دیدی همون یه بارو 

 که واسم نسخه پیچید واسه هفت پشتش پشیمون شد.

 تو هم واسه من نسخه نپیچ که واسه هفت پشتت پشیمونت میکنم.-

پس دیگه از من نخواه راه به راه نجاتت بدم واسم -آروان دنده را جا زد

 ت فکر میکنه میخوام پسرش عزب بمونه.سوءپیشینه ساختی مادر

 خودش بهترمیدونه دلیلش چیه.-

فرمان را چرخاند و آهسته از پارک بیرون و دانست آروان سکوت را جایز 

 کجا میری؟ -حسین دست روی داشبورد زد: .آمد

 یه دوری میزنیم. همین اطراف-

 بزن کنارخودم ماشین آوردم یه کاری دارم که باید انجام بدم.-

 بینمت. اداره می -روان بی حرف ایستاد و حسین پیاده شدآ

دانست  یآروان با سوار شدن حسین در ماشینش چراغ زد و دور شد. م

همان موقع که از بیمارستان مرخص شده کاری که می گوید چیست. 

بزند و  ترسید کار احمقانه ای به سرش میفهمیده بود. آن زمان که بود 

جزدیدن درماندگی و با تعقیب کردنش د. اما خودش را در هچل بیانداز

 چیز دیگری نصیبش نشده بود.استیصال همکارش 

 یرو روبه و کاست سرعتش از دیرس که یمیقد یآشنا ی کوچه به 

. ماند رهیخ دوم ی طبقه ی پنجره به و شد متوقف طبقه دو ساختمان

. .. شتگذیم بود دهید روشن را خانه چراغ که یبار نیآخر از ماه شانزده

 مهم شیبرا چکسیه اما گذشت یم پنجره آن شدن باز از ماه شانزده

 آمده کنار ساغر نبودن با همه کرد یم را فکرش که یزیچ از زودتر. نبود

 از که ییگو چرخاندندیم و گردونه یرو بودند انداخته را یزندگ. بودند

 هیتک آن وبه شد ادهیپ نیماش از. نداشته یخارج وجود ساغر ابتدا همان

 ترس بخاطر عمه که گذشت یم شدنش ربوده از چهارماه فقط. زد
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 نقل یگرید ی محله به و دهیبخش شیلقا به را شانیخانه یعطا جانش

 است ممکن بازگردد ساغر یوقت که کردند ینم فکر نیا به. کردند مکان

 یاهال که یا خانه نیهم است؟ خانه نیهم بزند سر که ییجا نیاولبه 

 یعنی... نداشتند دنیتپ یبرا یدل و رساندند یم لبش به ار جانش اش

  گشت؟یم باز

 فقط بازگردد که کاش. درآورد لرزه به را تنش یسرد تابستانه، گرم باد

 روزگارش از دمار داشت یخبر یب نیا که ییاو یبرا... او دل بخاطر

 از دیرس پلکش پشت تا که اشک... دانست ینمساغر  و آورد یدرم

 ماه به. کرد زدن قدم به شروع برق چراغ یرهایت ریز و شد اجد نیماش

 زمزمه و شد رهیخ داشت یبرم گام شیپا به پا که آسمان هالل مین

 بازم ستین یوقت یحت...باشه نصفه اگه یحت یدار ماهتو -:کرد

 که وقته یلیخ ؟یچ من اما شیباش داشته دوباره یتونیم یک یدونیم

... برگرده بگو بهش ؟یدار خبر ازش جاست؟ک من ماه یدونیم ...ندارمش

 .هرروز... دلتنگشم هنوز من که بگو

**** 

 کار از خسته. گذاشت رنگ یآب یپوشه داخل کردو مرتب را گزارشاتش

 گرفت؛یم آرام زیچکی با فقط اش خسته تن. رفت رونیب دفترش از روزانه

 یخشم تا وردمی آ فشار عضالتش به آنقدر! باشگاه داخل یدستگاهها

 . ردیبگ تازه یجان نو از و دهد قلیص را روحش شده گداخته درونش که

 سرگرد اتاق یجلو. کرد جلب خود به را توجهش یامردانه یهیگر یصدا

 تا خون رد و شده پانسمان سرش که یحال در سربازها از یکی جعفرپور

 طابخ سرگرد. کرد یم هیگر نزار یحال با بود، آمده نییپا لباسش یقهی

 ببرش-: زد داد یعصب یلحن با بود ستادهیا کنارشکه یدوم سرباز به

 .نفهمو خر   یپسره بازداشتگاه

 -:افتاد التماس به. بود شده قرمز و سیخ اشک از صورتش که سرباز

 نقشه قبل از زاده حروم... نبود من ریتقص که قسم قرآن به سرگرد جناب

 .بود دهیکش
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 چرا د   -:دیتوپ دوم سرباز به رو و نشد اشهدوبار حاتیتوض منتظر سرگرد

 .ببرش چشمام یجلو از یمعطل

 به چشمش ببندد را اتاقش در نکهیا از قبل و کرد گرد عقب سرگرد

 ریگیپ ؟یمحمود -:گفت او به رو و کرد یکوتاه توقف. افتاد نیحس

. نمیبب زندان یتو رو قاتل زودتر هرچه خوامیم باش پسره نیا یکارها

 .بازداشتگاه دیریم نمیبب هرکدومتون ازکه  یانگار سهلهرگونه 

 اطاعت و گذاشت احترام ستیچ انیجر دانستینم هنوز نکهیا با نیحس 

 همان در که گرید افسر چند و آروان سمت به اتاق در شدن بسته با. کرد

 یچ -:دیپرس لبش و چشم حرکات با و رفت بودند ستادهیا یکینزد

 شده؟

 سرباز که ییراهرو به کرد جدا نهیس از را اششده بقال یدستها آروان

 از دادگاه برده رو قتل به متهم هی -:کرد اشاره بود گذشته آن ازنوجوان 

 .رفته در دستش

 نداشته؟ دستبند و پابند مگه -:انداخت باال را شیابروها متعجب نیحس

 کرده؟ فرار یچجور

 بازکردن بعداز اونم رسونده بهش ییدستشو یتو رو دهایکل نفر هی-

 آماده براش قبل از که نیماش هی با بعدم و زده سربازو هوا یب پابندش

 .بسته فلنگو بودند کرده

 ست؟ین ازش یرد چیه باشه؟ کرده فرار تونهیم یراحت نیهم چطوربه-

 کرده بشونیتعق و گرفته یتاکس عیسر دادگاه دم یسربازها از یکی-

 گمشون کویتراف یتو افتاده ببره شیپ از یکار ادیز نتونسته اونم یول

 .کرده

 ؟یچ نیماش پالک شماره-

 . بودن پوشونده رو شماره گل با-

 چارهیب سرباز. دیکش کشیبار گردن ریز دست و گرفت ینفس نیحس

 را حواسش دانگ شش دیبا و ستین بردار یشوخ نجایا دانستینم
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 برو یب قانون نیا برندارد؟ متهم از چشم هم هیثان صدم کی و کند دوبرابر

 .دشیم هم ییدستشو شامل برگرد

 نگرفتن؟ ازش که اونو ؟یچ اسلحش-

 .نکرده تلف وقتو گهید زده که سربازو نه-

 کنترل سیپل به پس خب یلیخ- کرد ها ستوان از یکی به رو نیحس

 یها بچه به ارن؟یدرب یزیچ نهایدورب از توننیم نمیبب نیبد خبر کیتراف

 .بکنن یکمک تونستن هم اونا دیشا نیبد خبر اطالعاتم

 انهیرا نشانیب ما که ییها شنیپارت سمت به و گفت یچشم ستوان

 .رفت بود شده داده قرار

 .انداخته هچل تو خودشو -آروان

 .ارهیدرم نجایهم از سر باز که آخرش کرده یخور اضافه-

 خونه؟ یرفتیم-:دیکوب اششانه بهاوهومی گفت و  آروان

 .باشگاه رمیم نه-

 هی ام،یم منم گهید ربع هی برو باشه-انداخت اش یمچ ساعت به یگاهن

 ...یزنیم بدخیلی   که ینزن ییتنها وقت

  بابا گمشو -:گفت شده کج یلبخند با و زد او به یاتنه نیحس

 رفتیم اتاقش سمت به عقب عقب که همانطور و زد یچشمک آروان

 نیحس هی. امیم تمیخواستگار یبخواه شمیم گمم یبخواه باشه-:گفت

 . ندارم شتریب که

 یجلو تا داد نشانش را مشتش و انداخت اطراف به ینگاه مین نیحس

 .دیند و ه بودکرد او به را پشتشآروان  امازیپ دهانش را بکشد  همکارها

 یم و نبود ادیز باشگاه و اداره یفاصله. رفت رونیب اداره ساختمان از

 .زد یم شیصدا سر پشت از یکس .کند یرو ادهیپ آنجا تا توانست

 او به را خودش زنان نفس بود برده بازداشتگاه به را یگرید که یسرباز

 ...لطفا لحظه هی... سروان جناب -:گفت مقطع کلمات با و رساند
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 .کرد نگاهش یسوال و دیچرخ سمتش به نیحس

 دیبا رنینگ قاتلو اگه شه؟یم یچ یمهد فیتکل... ف  یتکل... سروان جناب-

 کنه؟ کاریچ

 دیبا اما کنم یم آزادش موقتا. باشه قهیوث هی فکر به فعال بگو بهش-

 .خودشه یپا عواقبش وگرنه کنه دایپ رو قاتل شده یهرطور

 قرار -:گفت و کرد متریمال را لحنش مضطربش چشمان در دلهره دنید با

 انجام باشه الزم یهرکار هم ما کنه داشیپ ییتنها که ستین هم

 . میدیم

 گذاشت احترام بود شده روشن دلش در که یکوچک دیام همان اب سرباز

 .برساند دوستش گوش به تا بازگشت ساختمان به عتریسر و

. کرد ضیتعو را لباسش و انداخت رختکن داخل را اش یورزش ساک آروان

 راستشان و خم افکارش با همراه و بود گرفته محکم را ها دمبل نیحس

 یپ رگو و عضالت و شد شتریب دمبل دور به انگشتانش فشار. کردیم

 نگه را تفنگ یسفت نیهم به هم روز آن دیبا. افتادند التماس به دستش

 نیهم با دیبا. کردیم یمتالش را او مغز و فتداین دستش از تا داشت یم

 صورت به دیکوب یم مشت ،داشتند شدن قدرتمند در یسع که یدستان

 را ساغر نام نتواند هرگز رگید که نجسش دهان به زد یم مشت. مهرداد

 نیب ما را یگرید و انداخت نیزم یرو را ها دمبل از یکی... آورد زبان به

 دوباره و شد خم شیپاها یرو اسکات حالت به و گرفت دستش یمچها

 به زدن لگد یبرا ساخت یم رومندین زین را شیپاها عضالت دیبا. ستادیا

 لحظه. بود برده غمای به را زشیچ همه که یزیچ همه یب مردک آن

 اش زنده قطعا نباریا... ندیبب را او دوباره که یروز یبرا کرد یم یشمار

 زنده از چگونه دانستیم وقت آن... دشیدیم اگرکه  آخ. گذاشت ینم

 .کند مانشیپش بودنش

 ؟یزنینم اشتباه دادا-

 تا که اششده قفل یها دندان و دیکش دست افکارش از آروان یصدا با

 .کرد آزاد را نداشتند یااصلهف شکستن

 .زد لهیم سر به و کرد انتخاب را هالتر مناسب یها وزنه آروان
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 ...یبود فکر تو-

 با. گذاشت کنار را دمبل و رفت گرید اسکات چند پاسخ بدون نیحس

 و گرفت بودند، تیعصبان بخاطر شتریب که را گردنش و صورت عرق حوله

 . نشست ثابت دوچرخه پشت

 . دمیفهم خودم...اوهوم -:گفت و فرستاد باال را شیابروها از یکی آروان

 .کرد زدن وزنه به شروع و

 یبعض -:گفت یطوالن یریتأخ با کردیم نگاه جلو به که طور همان نیحس

 .نباشه بد دیشا بگذرونم رو نوهد ای ژهیو یهادوره اگه کنمیم فکر وقتها

 یخواهیم -:نشست ختهت یرو و کرد رها را وزنه حرفش از متعجب آروان

 ؟یچ یآگاه پس سبزها؟ کاله یُرسته یبر

 فقط فعال. نگرفتم یمیتصم -:داد پاسخ نهیطمأن با زدیم پدال که همانطور

 یاضربه بودند افتاده رونیب که شیپاها عضالت به... هاشم دوره فکر به

 کار ازشون شتریب دیبا ندارن جون هنوز انگار المصبها -:داد ادامه و زد

 .دیکش

 تیزیچ هی واقعا تو -:گرفت دست به را هالتر و دیکش دراز دوباره آروان

 .یبزن داداشتو دیق یخواهیم که دمیترس لحظه هی... شهیم

 یآرام مشت و شد خم  سمتش به. آورد لب به یمیمال لبخند نیحس

 یمجبور برم که یگانی هر- داد قلقلکش و دیکوب اش یعضالن شکم به

 .ییایب باهام

 خواب تو... بهت تف -:داد فحش و کرد منقبض را شکمش عضالت روانآ

 ...ارنیدرم که ویکی من پدر اونجا نوهد یبکشون خودت با منو که ینیبب

****** 

 با مادر. ردیبگ دوش زودتر هرچه خواستیم و بود گرفته عرق یبو تنش

 .بکشد را شامش بودتا رفته آشپزخانه به عیسر دنشید

 .رفت حمام سمت و گرفت دست به را اش یراحت یلباسها
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 در پشت از اشدرمانده و لرزان یصدا. بود ایسون اتاق یرو روبه حمام

-داشت نگاه همانجا را او و رساند نیحس گوش به را خودش و ختیگر

 ...موندم گل تو خر مثل کنم کاریچ موندم بخدا

  ؟یکار چه یبرا اما داشت؟ ازین کمک به خواهرش

 ... خوبه گوسفندها واسه فقط حلت هرا...کوفت-

 ای نداشت ازین کمک به پس. داشت تمسخر یها رگه کالمش نباریا

 یها دنیرس بست بن به آن از حتما. نداشت یازین او کمک به حداقل

 . بود الک و لباس سر دخترانه

 چفت قبل از محکمتر شیپاها نباریا اما گرفت را حمام در یرهیدستگ

 . شدند نیزم

 ویچ همه که خودت ستین روز دو و روز هی حرف داشتنم تدوس-

 ؟یشد وونهید... تو؟ به بدم شو شماره یچ یبرا... وا. ..یدونیم

 ؟یببر آبرومو یخواهیم

 از شیب را گردنش دور حرارت قلبش نوسان. افتاد قل قل به رتشیغ رگ

 دست و دربرداشت سمت به گام کی. نبود کردیم تصور که آنچه کرد شیپ

. داشت نگهش همانجا و زد بینه عقلش اما برد در یرهیدستگ سمت هب

 .بزند حرف و بکشد حرف توانست ینم نگونهیا

 .کنهیم خی غذات ینکن رید  نیحس-:شد بلند آشپزخانه از مادرش یصدا

 اومد داداشم -:دیشن را تلفنش پشت مخاطب با ایسون یصدا متعاقبش

 .فظخداخا کوفت... میزنیم حرف بازم فردا

 روبه درست اما شد خارج اتاق از برادرش دنید یبرا سرعت به ایسون

 آورد لب به لبخند زود یلیخ اما شد شوکه یالحظه.دید را او اتاقش یرو

  حموم؟ یرفتیم داداش سالم -:گفت دستش داخل یلباسها دنید با و

 .سالم کیعل -:داد تکان سر و داد کش زور به شیلبها نیحس

 ریش و شد حمام وارد براند لب به یسوال و بچرخد زبانش نکهیا از قبل

 به که بزرگ آنقدر بود؟ شده بزرگ کوچکش خواهر. کرد باز آخر تا را آب
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 یکم عدد نوزده. داشت سن سال نوزده فقط که او اما بدهد؟ دل یکس

 در هنوز اگر. کرد سهیمقا خودش یها یسالگ نوزده با را او. ادیز ای بود

 یلیخ نوزدهکه  گفت یمسن بیشتر را تجربه نکرده بود  و بود سن همان

می  داشت سال سه و یس به کینزد که اکنون اما است ادیز هم

! باید چه می دانست نوزده ساله یعنی تجربات کم و روح و روان حساس

 کرد؟ نمی دانست و بهتر دید سکوت کند.

****** 

 امضا حال در شیرو به رو یمهد و بود نشسته یچرم یها مبل یرو

 زیم یرو زیخ مین و گذاشت یمابق ریز هم را برگه نیآخر. بود اوراق کردن

 .گذاشت سرگرد

 .شد تموم-

 و کرد نیحس به رو. گذاشت شیکشو داخل و کرد چک را همه سرگرد

 .چسباند هم به را شصتش انگشتان

 .دیکن دایپ زودتر رو قاتل دیبا شماست با گهید بعدش به نیا از-

 دانست ینم و ستادیا فیبالتکل یمهد. شد بلند و گفت یچشم نیحس

 دنبالش به خواست ابرو حرکت با نیحس. بماند منتظر ای برود هم او دیبا

 -:گرفت سمتش به و کرد آماده را یانامه. رفت خودش اتاق به. برود

 رو متهم فرار روز به مربوط یلمهایف و یرانندگ ییراهنما یاداره یریم

 فرار باهاش که ینیماش از یسرنخ هی دیبا.. .یاریم برام زود و یریگیم

 .میاریب دست به همدستاش و کرده

 .دمیم انجامش زود یلیخ قربان چشم -:گرفت را نامه بالفاصله سرباز

 خورد در به یکوتاه ضربات بعد قهیدق چند. شد خارج اتاق از سرعت به و

 و شد وارد داشت شیالبه یباال یگوشت یخال که یخانم افسر و

 میبود دنبالش که یفرار متهم با رابطه در سروان جناب -:گذاشت احترام

 مشخصات با یفرد دادن بهمون که یاطالعات طبق... داشتم یعرض

 .شده تیرؤ آبادان نالیترم در مظنون

 .رفت باال نیحس یابروها
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 آبادان؟-

 .قربان بله-

 یعضالن اما الغر بدن ینیسنگ و گذاشت نیزم یرو را انگشتانش سر

 ای آشنا اونجا دیکن یبررس -:گفت متفکر و انداخت آنها یرو را اش

 باشه؟ شده یمخف اونها شیپ احتماال که داره یلیفام

 . رفت رونیب اتاق از و داد تکان یسر افسر

 یدفتر یکارها جز به صبح از. داد آن به یتاب و نشست اشیصندل یرو

 یرو از را لشیموبا. بود خسته ذهنش و روح اام نداشتند یاتیعملچیه

 گرفته قبل سالها که یعکس به... گرفت انگشتانش نیب و برداشت زیم

 قاب داخل دختر دنید. شد رهیخ بود نکرده حذف اش یگوش از هرگز و

 ...اما شدینم کننده خسته و یتکرار شیبرا چگاهیه یگوش

 باال را نیمخاطب یحهصف و بست را یگالر. گرفت نبض اش قهیشق کنار

 . کرد دایپ را سرهنگ یشماره و آورد

 .افتاد دلش به دیترد دهد فشار را تماس یرو انگشتش نکهیا از قبل

 با هم باز اگر. داد سر زیم یرو را یگوش و داد فشار هم به را شیپلکها

 در کوره از داشت امکان شدیم مواجه یخبر یب ی  شگیهم پاسخ همان

 برزخ و عذاب نیا از بود قرار یک. کند دار خدشه را هنگسر حرمت و برود

 داشت؟ یتمام اصال شود؟ خالص

****** 

 و گذراند نظر از را دار برق زرقو یکفشها و دار مارک یفهایکدختر جوان 

 کار دیسف شیها لبه و داشت یبلند یدسته که یرنگ یطوس فیک به

 .دیاریب برام فویک اون -:کرد اشاره بود شده

 بسته بازو را شیها پیز شعف با او و گذاشت زیم یرو را فیک وشندهفر 

 .شدیم ست کامال بود دهیخر شیپ یهفته که یکتان کفش با. کرد

 .دارمیبرم نویهم-

 .گذاشت پاکت داخل شیبرا و آورد لب به یلبخند انتخابش از فروشنده
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 شینما به را شیبایز بدن و رفتند عقبتر که داد یتاب را جلوبازش یمانتو

 .گذاشت

 .نداره شمارو قابل -:آورد لب به یکوتاه لبخند باز فروشنده

 یپولها چک آن از چندتا دیبا و است چقدر فیک متیق نبود مهم شیبرا

 اش یزندگ از مرحله نیا در اکنون الاقل. بپردازد بابتش را فشیک داخل

 را اش یاقهوه و درشت چشمان حال نیا با نداشت یتیاهم شیبرا پول

 شینما به شتریب را اشبرجسته یها گونه و کرد بسته و باز عشوه با

 . شد رقم منتظر و آورد رونیب را پولش فیک. گذاشت

 .دیباش ما مهمون -:کرد تعارف باز فروشنده

 .شود یم یخواستن حد چه تا دانستیم که آمد یاعشوه باز

 شما یبرا اما هتومن شصت صدویس -:گفت دید که را او انتظار فروشنده

 .کنمیم حساب صدیس همون

 یول یبود گذاشته زدن چونه یبرا تومنو شصت اون دونمیم که من-

 .کنمیم قبول ویذاریم سرم که یمنت

. برداشت را دشیخر پاکت و گذاشت زیم یرو را ها تراول آن از تا سه

 .رفت رونیب مغازه از و زد چشم به را نکشیع

 به نگونهیا یزندگ نکهیا از اما کرد یم انهوید را آدم ظهر سر گرم یهوا

 شیبرا یمسافرکش قصد به یدیپرا. شد یم لذت در غرق بود کامش

 از را خود. گرفت دنیکوب یبنا قلبش و زد چنگ دلش به ترس. زد بوق

. داشت وحشت یشخص یها راننده از. کشاند عقب رو ادهیپ یلبه

 که دیپرا. کرد یم تیکفا عمر تمام قد به شیبرا اش یقبل یتجربه همان

 زین یتاکس یها راننده از. رفت دربست خانه تا و گرفت یتاکس شد دور

 محض. کند گز ادهیپ را ابانهایخ شهیهم توانست ینم اما دیترس یم

 رشیمس راننده اگر تا داشت یم نگاه آماده را فشیک بند شهیهم اطیاحت

 فرار بتواند و زداندایب گردنش دور را فیک بند کشاند راههیب به را

 یخانه. بود شهر یمیقد محالت از یکی در کوچکشان یخانه.کند



ینعیم سعیده  

17 
 

 کردیم خودش ظاهر خرج یبرا او که ییها نهیهز با شانی فرسوده

 .نبود خوشنام چندان آشنا و دوست چشم در و داشت منافات

 آن از مادربزرگ باز. کرد نوازش را مشامش غذا عطر در پشت از

 از شیصدا چرخاند که را دیکل. بود گذاشته بار را اشرکهمع یآبگوشتها

 چشمام کن نخ برام سوزنو نیا ایب ؟ یاومد ننه مژگان -:آمد خانه وانیا

 .نداره سو گهید

 ننه امیم االن-

 وارهید پشت همانجا را دشیخر پاکت و زد یآب حوض داخل را دستانش

 . رساند ننه به را خودش و گذاشت اش

 نفهمد که نبود کور اما ندارد سو چشمانش گفت یم نکهیا با مادربزرگ

 یگذاشت حوض پشت بود یچ اون-. گذاشته حوض یپا را یزیچ اشنوه

 ؟یدیخر لباس بازم ننه؟

 .فهیک نه -:داد جواب دیق یب و کرد تر زبانش با را نخ مژگان

 فکر به کم هی... یخریم بازم کاریچ یخواهیم یدار فیک نهمهیا که تو-

 شوور دیبا یشد بزرگ گهید تو. ننه نکن خرج یالک پوالتو باش تندهیآ

 ...بخره واست جهاز تونهینم که بابات یکن

 یب یحتهاینصبعد از آن  و برود منبر یرو خواست یم مادربزرگ باز

 و زد گره را شیانتها و کرد رد سوزن از را نخ. نداشتند یتمام شیانتها

 .کنم عوض لباسامو برم من... ننه ایب -:دیدو مادربزرگش یصحبتها انیم

 پرتخرتو باز نهیبب برسه بابات که االناست بردار حوض پشت از اونم ننه-

 ییچا هی ادیم راه از کوفته و خسته داره گناه. کنه یم هوار دادو یگرفت

 .زیبر واسش هم

 .برداشت حوض یپا از را پاکت و برگشت مژگان

 .ننه یگرفت یرنگ چه نمیبب بده-
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 رامزه ی خرید کردن  و کرد یم حتینص خوب اول بود نیهم شهیهم

 دهیخر که یزیچ از نشود دار غصه نکهیا یبرا بعد و کرد یم زهرمارش

 .یبخر تویعروس فیک شاالیا باشه مبارکت -کردیم فیتعر بود

 مادربزرگش یبرا یبوس جواب در و کرد غنچه را اش زده رژ یلبها

 .عشقم یمرس-:فرستاد

 یکلمات نیا به. شد سرخ دارش نیچ یلپها و شد رنگ به نگر یکم ننه

 نباخت را خودش اما کرد ینم عادت دیشن یم زبانش از گاه یب و گاه که

 کاش یجوون یلیخ کردن کار واسه ننه برم باالت قدو قربون -:گفت و

 لقمه هی واسه رونیب یگرگها نیب ینر کنه خرجت که داشت اونقدر بابات

 .نون

 واسه نکرده الزم -:شد بلند شیجا از و برداشت را فشیک وهردمژگان  

 نکنه کوفتم کنمو خرج دردسر یب خودمو پول بذاره نکهیهم کنه خرج من

 .بسمه

 پول رو پول هیبق مثل تونهینم که اونه ریتقص مگه... باباته ننه نگو نویا-

 هکنیم یحمال ساختمونها یرو رهیم صبح از خدا بنده که ینیبیم .ارهیب

 .ارهیدرم روزش همون خرج یاندازه به شب آخر تا یول

 دست پول تونهینم -:داد جواب و انداخت دوشش یرو را فیک حرص با

 دست که اون ؟یچ اخالقش... نیالسافل اسفل به؛ جهنم به ارهیب

 بارم هی کنمیم فکر یهرچ که من کنه؟ درست تونهینم اونم خودشه

 نویا... داشته گندو اخالق نیهم شهیهم دمیند شویمهربون و خنده

 بزرگ؟ مامان یکرد تیترب یچجور

 بود رفته تند. رفت اتاقش به و گذاشت تنها را مادربزرگش دیناام چشمان

 یکتان کفش کنار قفسه یرو را دشیجد فیک و دیکش یقیعم نفس اما

 فقط و ندیبب را یزیچ توانست ینم .کرد شیتماشا لذت با و گذاشت اش

 گرید گذاشت رستانیدب به پا که یروز همان از. بگذارد دل هب را حسرتش

 تحمل را مندرسش یلباسها و فیک به کننده ریتحق ینگاهها نتوانست

 .کند
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 ششیپ چندسال کفش و فیک او و بپوشد مارکدار لباس یکی نبود انصاف

 منتظر توانست ینم شود عوض اش یزندگ نکهیا یبرا. بکشد دکی را

 یزندگ خوب. بفرستد شانیبرا آسمان از پول و کند عجزهم خدا تا ندیبنش

 باتریز دوستانش تمام از. گرفتیم یزندگ از را حق نیا و بود حقش کردن

 دنیرس یبرا ییبایز نیا کمک با که خواسته یم هم خدا خود یحت. بود

 باشد زنده فقط نکهیا نه کند یزندگ خواست یم. شود موفق هدفش به

 نیا تنها. کرد لمس را اش ینیب یغهیت انگشت ود با. بود نیهم هدفش

 یجراح عمل و بادآورده یپولها با که زدیم ذوق یتو آلودش گوشت ینیب

 .شود خالص هم آن شر از توانست یم

 لرزه به را گوشش یپرده ها پله یورودش،پا بدو همان از پدرش یصدا

 .درآورد

 هم ییچا هی یول یبکن جون صبح از دختر؟ ییکجا مژگان... مژگان-

 .خدا به ظلمه ندن دستت

را با حرص روی هم فشرد و سریع لباسهایش را عوض کرد و چشمانش 

 به آشپزخانه رفت.

*** 

 وقت دوساعت سرکارش به رفتن زمان تا و بود ظهر از بعد سه ساعت

 کی اما بودند دوست باهم سالها. بود کرده را الله یهوا دلش. داشت

 را ساکش گرفت را نفسش و آمد باال اشخرخره تا قرف گندآب الله که روز

 خودش داشت خبر احوالش از که یکس تنها. ختیگر خانه از و کرد جمع

 شتریب پول آوردن دست به و یخوشگذران یبرا باهم یگاه َگه که بود

 یم گشت تهران شلوغ بازار و پاساژها در حسابش یب مخارج یبرا

 .زدند

 کوتاه دخترها از یکی باالخره در زنگ فشردن ربا ده و قهیدق پنج از بعد

 تکان را بود زانیآو طرف دو از که را شالش کرد باز شیبرا را در و بود آمده

... خدا به گرما از پختم ن؟یکنیم استخاره هم کردن باز در هی واسه -:داد

 .نیباش هم دره پشت که یاون فکر به
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 -:داد پاسخ آرام و دیچرخ رنگش دیسف ینخ یمانتو یرو به ارغوان نگاه

 .زاره کارش باشه نداشته دیکل یهرک... اوهوم

 کولر باد تا بود باز اتاقش در. رفت الله اتاق سمت به کراستی مژگان

 خواب به یرنگ یرنگ یملحفه ریز خودش و کند دایپ راه اتاقش به بتواند

 .بود رفته

 با الله. دیشک صورتش یرو از را آن باره کی و گرفت را ملحفه آهسته

 فحش را حسابش طرف تا کرد باز را دهانش و دیپر خواب از تیعصبان

 و شد مسلط خود به مژگان ینما دندان لبخند دنید با اما کند کش

 . خارهیم تنت حتما ؟یروان یدار آزار -:دیغر

 خوابه؟ وقت چه اومده؟ جون یمژ ینیبینم-

 .جونم یمژ وحر تو سگ -:داد فحش و دیکش صورتش به یدست الله

 یچ -:نشست تشکش یرو دوباره و رفت یبهداشت سیسرو طرف به

 ؟یگذر نورایا از شده

 ینطوریهم... چیه-

 ؟یرینم سرکار امروز -:گفت و انداخت وارید یرو ساعت به ینگاه الله

 .رمیم پنج ساعت...چرا-

 .میبذار برنامه امشب واسه میتونستیم شد فیح-

 وقتشم اگه -:گفت و شد دهیکش وارید رکنا تشک سمت به مژگان نگاه

 کجاست؟ دختره اون... نداشتم حوصله بود

 هنوز رفته که صبح از... دونمینم -:داد جواب و خاراند را اش ینیب

 .برنگشته

 کرده؟ باز دستشو گچ-

 .ستین بند خونه تو اصال گهید که اونم از بعد شهیم یروز چند اره-

 است؟ کارهیچ یدونینم-

 ...ما مثل یکی باشه کارهیچ یخواستیم-
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 نترس یپرسیم یداد قرض بهش که یپول واسه اگه -:داد ادامه مردد

 .گردونهیبرم بهت

 مهم واسم پول که یدونیم -:کرد کج سو کی به را لبش دیق یب مژگان

 گه؟یم یچ من پول   یستگیپا قانون ستین

 .حرفا نیا و گهید یدست به یدست از... بله،بله-

 اصال یچیه... هیجور هی...دارم بهش بد و خوب نیب یحس هی... کالیبار-

 .کن ولش

 حاال. باحاله و یلوت یدخترا اون از یول غّده کم هی ظاهرش -:دیخند الله

 .ادیم خوشت ازش شیبشناس شتریب

 مژگان؟ - کرد قطع را صحبتشان و ستادیا در کنار ارغوان

 جونم؟- دیچرخ سمتش به مژگان

 ؟یدیم قرض بهم مانتوتو تمدعو یکی تولد امشب-

 -:گفت مکث هیچندثان از بعد و فشرد هم به را اش یگوشت لبان مژگان

 برم امروز دیبا زم؟یعز بپوشم یچ خودم پس بدم تو به مانتومو اگه

 .سرکار

 منو یمانتوها از یکی هم تو-:گفت و برداشت قدم سمتش به ارغوان

 .خواستمینم ازت نبود یاتیح اگه مهمه واسم یلیخ یمهمون نیا. بپوش

  زمیعز باشه -:گفت الله یواشکی یها شگونین به توجه یب مژگان

 .داد ارغوان به و آورد رونیب را شیومانتو

 واست مانتوهامو نیبهتر از یکی االن صبرکن -راگرفت آن زده ذوق ارغوان

 .ارمیم

 ؟یداد بهش یچ واسه -:کرد غورلند ارغوان رفتن رونیب از بعد الله

 شن؟یم سوارت یبعد دفعه یبد رو جماعت نیا به اگه یدونینم

 .باشه خوش بذار شتره؟یب مگه مانتو هی-
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 یاریم چنگ به پول ترس کندنو جون با... یدار کم تخته هی واقعا تو-

 نقلو خدا گنیم که راسته... یکنیم حرومشون راحت یلیخ بعدشم

 .یشعوریب ی  تو نمونش... خر یتوبره تو ذارهیم

 فعال-. زد شیپاها به یاآهسته لگد والله دیخند خوردنش حرص به مژگان

 .ابوی قد یندازیم جفتک یدار ییتو خره که

********* 

. کرد فشنگ از پر یکی یکی را زیم یرو شده باز مختلف یها اسلحه

 ریز را حرکاتش تمام و نشسته شیپا کنار قرمزش مو یهاسک ،یکود

 ب رتا کلت یرو و دیکش ها اسلحه یرو را انگشتانش. بود گرفته نظر

 و زد پر افکارش! شدیم جا خشابش کی داخل گلوله ده... ده. شد متوقف

 دانست؟یم نحسش نداشت؟ دوستش و بود متنفر ده از. رفت گذشته به

 از مملو قلب و شد خم. بود شناخته اشتباه را اش یزندگ ینحس دیشا

 .افتاد سوزش به آهش

 انگار. زد زل چشمانش به و ستادیا شیرو روبه یآرام یزوزه با یکود

. شد رد کنارش از و گرفت دستانش در را کلت.بخواند را روحش بود قادر

 یکود. رفت نشانه وارید یرو بلیس سمت به و کرد کشیشل یآماده

 شده شرحه شرحه بل  یس یرو را رهایت تمام او و کرد یکوتاه پارس

 و گرفت اش ینیب کنار را تفنگ. بود هدیچیپ هوا در باروت یبو. کرد یخال

 گاریس هوس... بود شده تنگ سخت دلش. دیکش نفس قیعم را شیبو

 .کند ترکش بود داده قول خودش به اما کرد

 به. شد روشن کامال نیرزمیز  کیتار مهین یفضا و آمد برق دیکل یصدا

 کلت.برگرداند سر دوباره. کرد نگاهش لبخند با سوده و دیچرخ در سمت

 .بود شده تنگ بو نیا یبرا دلم چقدر ؛م...او -:گفت و دیکش بو را

 نگه دست یرو شیبرا و برداشت زیم یرو از را فشنگ یجعبه سوده

 کیشل از قبل. داد جا خشاب داخل  را فشنگها یکی یکی مهرداد.داشت

 تمیاذ هنوز-.چرخاندش چندبار  و گذاشت کتفش یرو را دستش کی

 .گذاشته اثر میریگ نشونه یرو کنهیم
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 فقط تا ده هر از یلعنت -:داد ادامه و کرد اشاره بلیس به کلت یلوله با

 .هدف به خورهیم چهارتا

 به دست و راند جلو به شانه یرو را براقش و یمشک یموها سوده

 مثل هنوزم. ندارند فاصله سانتم سه از شتریب یول -:کرد نگاهش نهیس

 .یندار لنگه قبل

 توانست ینم هم سوده فیتعر یحت. رفت نشانه و تگف ینوچ مهرداد

 .کند اش یراض

 اش یراندازیت تا نشست یصندل یرو و برداشت عقب به گام چند سوده

 .شود تمام

 .داد سر زیم یرو را تفنگ و کرد رها قبل از تر چارهیب را بلیس مهرداد

 .ارهیب باال گند بود کینزد بازم میکن کاریچ قواره یب دراز اون با -سوده

 را یکس چه دانست یم کرد نوازش را یکود یموها و زد زانو مهرداد

 داشت قصد، بود نشانیخبرچ که راهور مأموران از یکی. دیگو یم

 ردیبگ که را پولش بود کرده فکر. بزند دور را آنها و کند قطع را روابطشان

 اب که سوده به ینگاه مین. بکشد رونیب منجالب از را خودش تواندیم

 از چرا -:داد پاسخ و کرد زدیم گذشته از سالتر سنو کم اهشیس یموها

 تو دست گهید تا دیکن خالصش م؟یکرد یم کاریچ قبال... یپرسیم من

 .نکنه زنبور یلونه

 نداشت شیسو از اجازه کسب به یازین. داد تکان سر قیتصد به سوده

 کرد یم اساحس. باشد داشته او با گفتن یبرا یحرف خواست یم اما

 و کند پر شده هرطور را شانی رابطه یشکستگ یها چوله چاله دیبا

 چند. است نداشته وجود هرگز ییگو که بکشد ماله را شانیرو آنقدر

 یشمونیپ دوباره که خوشحالم یلیخ -:گفت و کرد نگاهش مهر با لحظه

 . میزدیم لنگ همش انگار تو بدون... مهرداد

 راست  چپو را تفنگها از یکی شد بلند زانو یور از و زد یلبخند مهرداد

 زیتم یحت یوقت رمیبگ فاصله نهایا از تونستمیم مگه -:گفت لذت با و کرد

 نمیبیم حاال یول زدم خودیب زر مدت هی کنه؟یم خوب حالمو هم کردنشون
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 و ساخته بابام که یزیچ تونمینم...ستین و نبود یشدن واقعا! نه که

 .کنم اره کردمو پروارش خودم

 ینم هرگز اوهم. کرد نوازش را یکود گوش پشت لبخند با سوده

 تماشا و گوشهکی بگذارد را اش ییتوانا و قدرت اش، یامپراطور توانست

 . کنند رشد و بگذارند آنها یپا جا نوپا یباندها چگونه که کند

 خانه از و ردیبگ دوش تا رفت اتاقش به سوده شدن یراه از بعد مهرداد

 دادیم جوش را معامالت... کردیم قیدق یزیر برنامه کی دیبا. برود رونیب

 .کرد یم دایپ را مناسبش آدم و... و

 و داده هیتک پنجره کنار ساغر. شدند سست شیپاها شد که اتاقش وارد

 کج سمت کی به را سرش. بود کرده یمخف کمرش پشت را شیدستها

 .بودند اششانه از بلندتر یکم فقط شیموها. کرد ینم نگاهش و کرده

 نگاهش نکهیا بدون. برداشت را حوله و رفت کمدش سمت به مهرداد

 از یکی به تونمیم. رمیبگ لهیف یکود یبرا رونیب برم خوامیم -:گفت کند

 ...یدونیم که هم یکود. نیریگیم آشغال اونها یول بگم محافظها

 نیغمگ سکوت جز. ماند رهیخ دستش داخل یحوله به و شد ساکت

 .نداشت هم را یگرید زیچ دنیشن انتظار ساغر

 ؟ اروی اون و سوده -:گفت آهسته و گذاشت یوارید کمد در یرو دست

 نه؟ مگه اونه خاطر واسه

 اگه یحت مونهیم مار شهیهم مار هی -:گفت و زد کمد به آرام مشت چند

 ؟یفهمیم نهیهم من ذات...بندازه پوست

 -زد داد و انداخت سرش یرو کبارهی را شیصدا.شد تند شینفسها

 چرخمون ال چوب که نکنه اضافه غلط خواستهیم کنم؟ کاریچ یخواهیم

 کنم؟ کاریچ یخواهیم ازم... دهیم تاوانشو هم حاال کرده طمع...بذاره

  کنم؟ عوض خودمو یخواهیم ازم حاال که بودم یچ ویک من یدیند... بگو

 واسش که ام یهمون هنوز یول انداختم پوست ؟...یفهمیم تونم؛ینم

 یهرچ به بزنه گند... بمونه زنده یک و رهیبم قراره یک ستین مهم

 .هیزندگ اسمش
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 .انداخت رونیب به اتاق از را خودش و کرد پرت سمتش به را حوله

 راهرو یانتها شیادهایفر یصدا از محافظها و کرد پارس شیرو روبه یکود

 .ارهیب وتورموم چیسوئ یکی -:دیکش عربده مهرداد. بودند شده جمع

 او به را چیسوئ وفادارش محافظ کامران، نشست؛ موتور یرو نکهیهم

 آن با دیجد یخانه آن از. زد رونیب خانه از و کرد روشن را موتور. رساند

 و کجا دانست ینم گرید. بود زاریب آورد یم تنگش به که وسعت همه

 که اشتند وجود هم یمانیا گرید که یوقت شود یم خوب الشح چگونه

 .باشد شیروزها نیا یدلخوش

******* 

 محله آن از. دیپر سو آن به فیکث یجو یرو از و کرد بلند را شیپامژگان 

 نجایا به گذرش دوباره نداشت دوست هرگز که بود بدنام و یمیقد یها

 اجبار به و کرده یبدقول قبل دفعات مثل یمحمدعل هم باز اما.فتدایب

 .بود هآمد ازشین دنبال به خودش

 و خانه در کنار ظهر سر که ییمردها و زن رمزآلود و حرف از پر یاه هنگا

 چند و گذاشت جواب یب را کردندیم اشبدرقه شانیها پنجره پشت ای

 آمد یم ییدمپا لخ لخ یصدا وارید یسو آن از. دیکوب در به آرام یضربه

 بناگوش تا ششین و شد ظاهر در یآستانه در یکوتاه قد و الغر جوان

 .یکرد گم راه... خانم مژگان به به -:شد باز

 و برداشت چشم از را نکشیع اما آمد ینم خوشش حسن از نکهیا با

 هست؟ اجازه -:آورد لب به را جذابش یلبخندها از یکی

 ...بخواه جون شما-

 کجاست؟ مامانت -:گفت و گذاشت داخل به پا حسن رفتن کنار با

 بساطه سر-

 .کنه پرت سمتم کین کیپ داخل نرم باز سازه؟یم داره ای ساخته-

 .نباشه تیباک امیم همرات خودم شده شارژ حاال تا نه-
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 نیب و بودند لق خانه یکهنه یهایکاش برداشت قدم اطیاحت با مژگان

 یپاشنه دیترسیم و بود فاصله انگشت کی یاندازه به شیارهایش

 و بود زده شوره خانه یها وارید. بخورد نیزم و کند ریگ آنها نیب کفشش

 چوب چند جز به که خانه درخت تنها.بودند ختهیر همه شیهایکار گچ

 و آمده باال مشیضخ یها شهیر بود نمانده یباق آن از یزیچ خشک

 یبو. ستادیا ییدستشو کینزد اتاق کنار. بود ناهموارترکرده را هایکاش

 خودش یجلو و کرد کوتاه را شیها نفس.زد یم هم به را حالش فاضالب

. متنفربود اداها نیا از افسر. نرود اش ینیب سمت به دستش تا گرفت را

 خانم افسر سالم - دیپاش شیرو به لبخند دنشید با و کرد باز آرام را در

 ؟یخوب

 که یَمدعل نیا -:داد جواب اخم با و کرد کینزد هم به را شیابروها افسر

 اهیس خاک به منو یخواهیم ا؟ین خودت نگفتم مگه فرستاده رو تو باز

 ؟یبشون

 تابلوت یافهیق پویت نیا با-:گفت کردو مژگان کیش ظاهر به یااشاره

 ...یچش تو یلیخ

 -:داد جواب و انداخت رنگش یکرم شلوار و مانتو به ییگذرا نگاه مژگان

 نکن یبدقلق. برگردم دوباره و خونه برم تونستمینم امیم ازسرکار

 رو یمدعل بعدا خودت. معطلم که بنداز راه کارمو زودتر افسرجون

 .نجایا نفرسته منو یه تا بده یگوشمال

 دست به را اشچانه و داد نشان دلخور را خودش یلودگ با حسن

 رن؟یبگ ازمون دنتمید ضیف نیهم یعنی -:گرفت

 افسر. دیخند کردو کج را گردنش بود بلندتر او از گردن سرو کی که مژگان

 -:برد باال را شیصدا و کرد پرت در سمت را دستش کنار خیس

 .بکنه شرشو زودتر بده بهش رو پاکتها اون گمشو... پدرسوخته

 شیبرا را جنسها عیسر و زد او به یچشمک مادرش چشم از دور حسن

 و انداخت دوش یرو را اشدسته. چپاند فشیک داخل را آنها مژگان. آورد

 .ریبگ یعلمد از پولشو خودت گهید -: گفت افسر به رو
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 یپ فرستهیم آدم که همونطور بگو بهش کرده غلط -:دیتوپ او به افسر

 .ارهیب پولو همونطورم جنس

 .گمیم بهش باشه -داد سرتکان مژگان

 ام؟یب همرات سرکوچه تا -:گفت و کرد اشبدرقه در دم تا حسن

 .منتظرمه سرکوچه دوستم ندارم الزم اسکورت -

 ؟یگیم پدرسگو یالله... ؟یگیم ویک-

 اره -:داد سرتکان

 اد؟یب نکرد م...ت هیچ-

 از یزاریب ینشانه به را چشمش و برد عقب یکم را سرش مژگان

 .بست او فحش

 .دمینم فحشش جلوت گهید ببخش-کرد عوض را موضعش عیسر حسن

 .دیرینگ همو یپاچه نقدریا - زد چشم به را نکشیع مژگان

 بذار نکویع اون نزن -:شد نزایآو اشلوچه لبو حرفش به توجه یب حسن

 سگ چشات...بزن ،بزن نه یول.. .نمیبب شتریب خشگلتو یچشما اون

 ...شهیم پا به خون که رهیبگ محلمونو یپسرا یپاچه خوامینم داره

 چیه به که الله برعکس. رفت رونیب و افتاد خنده به دشیتمج از مژگان

 یم فحشش و کند تحمل را حسن یرفتنها هرز توانست ینم عنوان

 د.کن مدارا باهمه توانست یم یراحت به او داد؛

 که ییآنها خصوص به. کند خودش دشمن را چکسیه خواست ینم

 پر را دورش یشتریب و بخور درد به یآدمها هرچه. داشت ازین بهشان

 یم ریگ کارش هروقت و کند یزندگ تر راحت توانست یم کردند یم

 .باشد داشته ردسرد از دنشیرهان یبرا را یکی افتاد،

 یباز لشیموبا با و بود نشسته ها خانه از یکی کوتاه یهیسا ریز الله

 ؟یگرفت -:دیپرس شدو بلند شیجا از او دنیباد. کرد یم

 .میبر... اره-
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 بود؟ خونه حسنم-

 .ترکوندیم واسم هم یالو چه یخال جات اره-دیخند بلند جوابش در

 .شیمارمولک لکیه اون با رهیبم...ببره شورشو مرده-

 .نکن یحسود خواستگارام به-زد او به یاتنه نمژگا

 دونمینم -:گفت یکوتاه مکث از بعد رفت فرو فکر به و زد یپوزخند الله

 ما خط تو ادیب اگه یول کنه کاریچ نیا از بعد خواد یم و هیفکر چه تو

 ...شهیم خوب واسمون یلیخ

 دوستت؟ ؟یک-

 قباشو ال هی پسر افسرو مثل تا ده روهمونگ تو ادیب اگه زرنگه یلیخ اره-

 جرأت گهید شهیم راحت گرفتن پول بابت از المونیخ. بشیج تو ذارهیم

 .ارنیدرب دبه ای بذارن کاله سرمونو کننینم

 خرجمو ام یراض پول مقدار نیهم به که من-:انداخت باال شانه مژگان

 .ارمیدرم راحت

 ازت یسن که مدت هی ادیدرم خرجت االن -:انداخت یتند نگاه الله

. یکنیم تو که ییخرجا با اونم ؟ یاریدرب نقدریهم یتونیم بازم گذشت

 تا که ارمیدرب پول اونقدر دیبا بشم افسر مثل یکی فردا پس خوامینم من

 .باشه راحت المیخ عمر آخر

 .بده لومون سیپل به نزنه گند فقط ارشیب هم یخواهیم... دونمینم-

 .داره َجنم یلیخ داره فرق خودمون با گمیم یفهمینم منو حرف انگار تو-

 بسته از دوتا و دیکش را فشیک پیز مژگان دندیرس که یاصل ابانیخ به

 زودتر دیبا گهید من- انداخت فشیک ته و آورد رونیب پاکت از را کوچک یها

 دیبا پولمو گفته افسر بگو... یمدعل بده یعطار ببر نویا خودت خونه برم

 یمدعل وگرنه بردار روش از خودتم سهم... یبد لمیحوت خونه یاریب

 .کنهیم شونیهاپول

 .گرفت سمتش به و آورد رونیب فشیک از را پاکت
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 فشیک داخل و دیقاپ را بسته عقاب مانند و دیپر الله صورت یرو از رنگ

 نه؟یبب یکی ممکنه یگینم ؟یشد وونهید -:کرد یمخف

 یچ شهینم متوجه نهیبب هم یکس اگه یاریدرن یباز تابلو نقدریا تو اگه-

 مواد ما هااناسیا یا که یرنیم داد یدار رفتارت نیا با یول دادم بهت

 .میکنیم بدل ردو میدار

 ریبگ خون خفه-:دیکوب شکمش به را دستش پشت تیعصبان با الله

 .گهید

 را بود ترس از پر که رفتنش راه طرز و گذاشت شکمش یرو دست مژگان

 از دست تا بود کرده آشنا سودآور یمعامله نیا با را او خودش. کرد نگاه

 و دیترس یماز او  شتریب شهیهم اما بکشند یدزد دله و پسرها زدن غیت

 .کردیم تیرعا را اطیاحت جوانب

**** 

 یخال یپهنه یخوان روضه و زنها ونیش یصدا و بود شلوغ قبر دور

 .بود کرده پر را قبرستان

 ستادهیا مردان جمع از فاصله یکم با یمشک نکیع و لباس با نیحس

 .داشت نظر ریز را اطراف نکیع پشت از و بود

 به دشانیام تنها و نداشتند یفرار متهم از آبادان در یسرنخ چیه

 فیرد چند مأموران از گرید یکی و یمهد. بود مادربزرگش چهلم مراسم

 کردندو یم ریتطه را آن گالب با ظاهر به و بودند نشسته یقبر سر دورتر

 .خواندند یم فاتحه

 خواست ینم. بودند آمد رفتو در که بود ییمردها به یمهد حواس تمام

 در امروز متهم که بود کرده نذر هزاران دل در. بدهد دست از را شانسش

 .کنند رشیدستگ بتوانند و شود حاضر مراسم

 کوتاه و برداشت را یکی. گرفت نیحس یرو روبه را ییخرما ظرف یخانم

. ارمینم جا به شمارو دیببخش -:کرد نگاهش مشکوکانه زن. کرد کرتش

 آن دانست ینم یدرست به اما بود کرده آماده را خودش قبل از نیحس

 .دارد آنها با ینسبت چه و است یکس چه زن
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 عرض یبرا که دونستم خودم یفهیوظ هستم مرحومه پسر انیآشنا از -

 .برسم خدمت تیتسل

 ممنون یلیخ -:گرفت دندان به را اشلبه و دیکش جلوتر را چادرش زن

 ...دیکرد لطف

 او از و درآمد صدا به نیحس لیموبا که بپرسد یسوال بازهم خواستیم

 .گرفت فاصله

 انداخت ینگاه یمهد سمت به بدهد پاسخ را ایسون تماس نکهیا از قبل

 که یمأمور. کرد یم نگاه چپشان سمت به و شده زیخ مین که

 حرکت که بود مراقبش و نشاند شیسرجا را او عیسر بود همراهش

 شیر .کرد اشاره داشت نکیع و کاله که یمرد به یمهد .نکند یااضافه

 اما کرد یم مشکل را اشچهره صیتشخ که بود گذاشته یپرپشت

 او بود افتهی ادامه انگشتانش کینزد تا لباسش نیآست ریز از که یخالکوب

 .بود داده لو را

 و کرد صدا یب را لشیموبا و داد تکان دنیفهم یمعن به را سرش نیحس

 عالمت و کرد بسته بازو یچیق مانند را انگشتش دو. بازگرداند بشیج به

 به آرامش با و داد نشان شیها بیج در گشتن مشغول را خودش. داد

 کرد یم تماشا را مراسم و بود ستادهیا یدرخت کنار فاصله با که یمرد

 که همانطور نیحس. شد فرار یبرا آماده و خورد یکانت مرد. شد کینزد

... شما آقا دیببخش -:گفت  او به رو و ستادیا گشت یم را شیها بیج

 شروع قوا تمام با و نکرد معطل بود کرده احساس را خطر که جوان مرد

... یندار فرار راه... ستیبا یشهسوار -:زد داد نیحس. کرد دنیدو به

 که او. شدند راهش سد بودند، دهید را نیسح عالمت که ییمأمورها

 کج را راهش تمام یچاالک با است فرار یبرا فرصتش نیآخر دانست یم

 و داد خراش را اشحنجره نیحس. دیدو یخال یقبرها سمت به و کرد

 ... ستیا-:زد داد دوبار

 دوخته چشم زیگر و بیتعق به همه و بود خورده هم به چهلم مراسم

 یم فحش مأمورها به و انداخته راه به داد غویج زنها از چندتا. بودند

 .دادند
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 یکی داخل به سر با و خورد زیل قبرها یرو از دنیپر موقع یشهسوار یپا

 رونیب را دستبندش و ستادیا سرش یباال زنان نفس نیحس. افتاد آنها از

 .تهشه گهید نجایا -:دیکش

 سفت را دستبندها و برگرداند پشت به را دستانش و دیپر قبر داخل به

 .کرد

 نیحس. گرفت را اش یشانیپ یرو عرق و رساند آنها به را خودش یمهد

 باز... تو لیتحو -:داد هولش یمهد سمت به و کرد بلند را یشهسوار

 .بره در ینذار

 قبر داخل از کرد کمکش شناخت ینم پا سراز یخوشحال از که یمهد

 قول...سروان جناب کنه رارف ذارمینم هم بره سرم گهید -:دیایب رونیب

 .دمیم

. افتاد راه به سرشان پشت و تکاند را لباسش یرو یها خاک نیحس

... رسولم -:زد صدا را پسرش و آمد سمتشان به هیگر با یشهسوار مادر

 ...گرفتنت آخرش یدید...یموندیم همونجا یاومد چرا بگردم دورت

 پسرش که کرد ننشاینفر لعنو و انداخت تف سهایپل و نیحس سمت به

 .گذشتند کنارش از اعتنا یب آنها اما. بودند کرده ریدستگ را

 سمتش از یپاسخ یوقت و گرفت را نیحس یشماره بازهم ایسون

 از قبل. برد پدرش یشماره سمت به را انگشتش دیناام. نکرد افتیدر

 چند. گرفت را آروان یشماره و زد برق چشمانش کند لمسش نکهیا

 -:دهد جواب بود نکرده رهیذخ را اششماره که آروان تا دیکش طول لحظه

 بله؟

 د؟یشناخت نیحس خواهر هستم ایسون آروان آقا سالم-

 د؟یهست خوب شما حال...بله سالم-

 ایسون. داد فشار را او یبازو شوق با بود همراهش که ایسون دوست

 پنهان آهنگش خوش یصدا دنیشن از را جانشیه کرد یسع و زد کنارش

 .کند
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 نداد جواب یول گرفتم تماس نیحس با... شدم مزاحم دیببخش ممنون-

 کجاست؟ دیدونیم

 برداشت یعسل یرو از را ساعتش بود شده داریب خواب از تازه که آروان

 حتما داشتن تیمأمور امروز... آها -: وگفت آورد فشار مغزش به یکم

 .ستین اداره االن

 از تر مضطرب خورد تکان داشت رس در که یقصد و جانیه از ایسون قلب

 کنم؟ کاریچ حاال من پس.. .یوا یا -:گفت قبل

 افتاده؟ یاتفاق اما پرسمیم که دیببخش-

 .میکرد تصادف که میگشتیبرم کنکور یکالسها از دوستم با-

  د؟ییکجا خوبه؟ حالتون االت-

 تگذاش شیگلو ریز دست. کند جااز یک باره  را قلبش آروان نگران یصدا

 ...فقط... میخوب ما -:نلرزد شیصدا تا آورد فشار خودش به و

 -:گذاشت تصادف از ترسش یپا به را آن آروان و بزند را حرفش نتوانست

 .رسونمیم خودمو االن من دیبد آدرس دینترس اصال

 از هنوز را لشیموبا اما زد زنگ نیحس یشماره به گرفت که را آدرس

 شیبرا خودش خواهر مانند هم او خواهر. بود اوردهیدرن صدا یب حالت

 .کرد ینم غیدر آمد یبرم دستش از یکار اگر و بود زیعز

 فاصله او از بشنود را آروان یصدا تا بود دهیچسب یگوش به که عاطفه

 .شد نگران یلیخ معلومه یناز یوا -:گفت و گرفت

 فوت را نفسش. دیخند قایعم و کند کنترل نتوانست را لبخندش ایسون

 .کنمیم غش ادیب تا کنم فکر یعاط یوا -:داد هیتک یصندل به و دکر

 .کن غش... شهیم خوب  هم یلیخ -:زد یزیآم طنتیش لبخند عاطفه

 ؟یچ کنم سکته اگه...دارم استرس یلیخ-

 .شمیم زنش خودم خوبه؛ نمیا-

 ...یشعوریب یلیخ -:زد اش نهیس تخت به و کرد باز را چشمانش
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 ...ها نهیهم ریخ سبب شود عدو گنیم... وامشخینم بابا، کردم یشوخ-

 یابانیخ یگربه گرفتن ریز یجا به که کرد فکر شیپ ساعت مین به ایسون

 یم و بود گرفته را پدرش نیماش اد،یز اصرار با. بودند کرده تصادف بلوار با

 بود خوشحال آنقدر حاال اما. دیبگو پدرش به را تصادف انیجر که دیترس

 .نبود مهم شیبراچیه شپدر تیعصبان که

 گرفت را عاطفه دست ایسون. شد پارک سرشان پشت که آروان نیماش

 ...قلبم یوا -:داد فشار محکم و

 باشه؟ یدار دوستش که ارین خودت یرو به اصال باش آروم-

 .شد ادهیپ و فرستاد فرو را بزاقش یسخت به ایسون

 تصادف یک با -:چرخاند چشم و گفت شانیهردو به یکوتاه سالم آروان

 ن؟یکرد

 دیپر جلوم گربه...چکسیه -:گفت و فرستاد مقنعه ریز را شیموها ایسون

 .بلوار به زدم نکنم رشیز خواستم

 فکر دمیترس-:دیکش نیماش چپ یبدنه یرو دست و شد خم آروان

 .داخل رفته کامل بوده ادیز که هم سرعتتون... نیگرفت ریز رو یکس کردم

 .بفهمه بابام خوامینم کرد؟ شیکار شهیم -:گفت زده خجالت ایسون

 دختر مانند که شد چشم در چشم عاطفه با و کرد بلند را سرش آروان

 اما جاخورد نگاهش طرز از .به او زل زده لبخند با تخس یهایا مدرسه

 شیمخف یتونینم یصافکار بره دیبا -:چرخاند ایسون سمت به را سرش

 .یکن

 .شمیم هچاریب بفهمه بابام اگه...یوا-

 آشنا صافکار -:گفت و خاراند را اش یشانیپ نشیماش چیسوئ با آروان

 .کشهیم طول یچندساعت هی بازم اما شناسمیم

 رفتم که گمیم بابام به نداره یاشکال شهیم تموم چندساعته اگه-

 .دوستم یخونه
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 دیببخش -:گرفت یباز به را شیمانتو یدکمه دادو بدنش به یتاب ایسون

 .دیافتاد متزح یتو که

 بدم خبر هم نیحس به مجبورم فقط... است فهیوظ کنمیم خواهش-

 نداره؟ که یاشکال

 .اصال نه-

 دیبر من نیماش با شما پس -:گرفت ایسون سمت به را چشیسوئ آروان

 در دم ارمیم دیبد آدرس شد تموم نیماش کار یوقت  دوستتون یخونه

 .دمیم لیتحو بهتون خونه

 شد هرچقدر خرجشم -:دیگز را لبش و کرد تشکر شناسانه قدر ایسون

 ...تا دیبگ بهم

 خب؟ نشنوم گهید -:کرد اعتراض کند تمام را حرفش نگذاشت آروان

 .کرد تشکر بازهم یینما دندان لبخند با ایسون

 باشه؟ دیکن یرانندگ واشی -:گفت و شد نیماش سوار آروان

 .هستم نتونیماش مراقب چشم-

 یسالمت واسه... نگفتم نیماش بخاطر -:کرد یمصلحت اخم آروان

 باشه؟...خودتونه

 .افتاد راه به آروان و دادند هردوسرتکان جوابش در

 یسون -:کرد نگاه شدیم دور که نیماش به و ستادیا ایسون کنار عاطفه

 ...کلهیه خوش و پیت خوش یلیخ

 آروم یگیم من به یببر آبرومو بود کینزد -:زد شیبازو به اخم با ایسون

 حلقش؟ تو یرفت ژکوند لبخند با خودت یول نشه عیضا که باشم

 از یکی منم... شد پرت حواسم خوشگله یلیخ خب... گرفت دردم آخ-

 .کن جور واسم داداشتو خدا رو تو خوامیم نایا

 نیهم با که ارینمنو داداش اسم -:زد دستش به یگرید یضربه ایسون

 .رمیگیم رتیز نیماش
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 دو نیا. داد سرتکان تأسف با و کرد یم نگاهشان جلو ینهییآ از آروان

 .برانند آهسته و کنند گوش را حرفش بود محال بچه دختر

******* 

 یوقت  و بود مانده یحس یب و درد نیب سونیا صورت چپ سمت

 کنکورش کالس بخاطر. دید یم اییز نا و کرده ورم را آن کردیم لمسش

 یحت و نمانده یباق انتظار تاقا در چکسیه. بود کننده مراجعه نیآخر

 زیم پشت از را فشیک و آمد رونیب اتاق از زحل. دبو رفته خانه به هم دکتر

 هنوز -:گفت بود صورتش یرو هنوز دستش کی که ایسون به رو. برداشت

 دنبالت؟ ومدنین

 گهید االن -:داد تکان را شیلبها آهسته و شد بلند یصندل یرو از ایسون

 .رسهیم

 .رفت رونیب یپزشک دندان مطب از و

 .کنمیم صبر تونمیم هنوز من یبمون داخل یتونیم-: ستادیا راهرو در زحل

 جواب کوتاه نداشت زدن حرف ینا عقلش دندان دنیکش بخاطر که ایسون

 . باشه اومده االن تا دیبا نییپا رمیم -:داد

 تا -: گفت لبخند با و انداخت فیک داخل را دشیکل و کرد قفل را در زحل

 .مونمیم شتیپ انیب

 نیحس و ستادیا طبقه همان در آسانسور که بود نشده تمام حرفش

 را شیابروها یسخت به. خورد جا ایسون کنار زحل دنید با. شد ادهیپ

 یها نقشه از گرید یکی هم نیا حتما... نخورند گره هم به تا کرد کنترل

 را او خواستند یم بعد به نیا از و بودند نبرده ییجا به راه. بود مادرش

 .کنند وصل ایسون به دم مانند

 .شد خارج لبش یگوشه از هه مانند یاآهسته یصدا

 با او که نداشت انتظار چیه. افتاد تاب و تب به قلبش و دید را او هم زحل

 یرو دست استرس با. دیایب خواهرش بردن یبرا یکار یمشغله آنهمه

 یمعنا به را سرش و گرفت محکم را فشیک یدسته. دیکش اشمقنعه

 . داد تکان سالم
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 رو. داد پاسخ خودش یوهیش به و انداخت او به ییگذرا نگاه تنها نیحس

 قربونت -: کرد نوازشش و گذاشت گردنش پشت دست و کرد ایسون به

 ؟یدار درد... برم

 .نه هم آره هم-زد نق ها بچه مانند و کرد لوس را خودش ایسون

 بلد هم شدن مهربان پس. افتاد لرزش به ایسون به محبتش از زحل قلب

 . کردینم را نکاریا او یجلو حداقل ای. دادینم بروزش چوقتیه و بود

 در و بودند یقو. چرخاند دستش یرگها و عضله تاب و چیپ یرو چشم

 !نوازشگر حال نیع

 یصدا که بود خوب چه شد زده شرم بودند سرش در که ییفکرها از

 را لشیوسا و کرد باز را فشیک هدف یب. دیشن ینم یکس را درونش

 توجه مورد که نخورد غبطه ایسون به توانست ینم اما. کرد رو رویز

 .است نیحس

 رفته؟ دکترت -:دیپرس و کرد مطب یبسته در به ینگاه مین نیحس

 .داد تکان سر ایسون

 م؟یبر... یشد معطل یلیخ پس-

 طبقات به که آسانسور یهدکم و شد قدم شیپ زحل اما افتاد راه ایسون

 .فشرد را بود رفته باالتر

 و انداخت فشیک داخل یمخف پیز در را نیهروئ کوچک یبسته مژگان

 خط یاهیس و کرد برانداز را خودش نهییآ در. شد آسانسور سوار

 که بود بیعج. کرد مرتب دستمال با بود، ختهیر هم به که را چشمش

 گرفتن یبرا و آمد یم وقت سر هشیهم. بود امدهین اش یمشتر امروز

 فشیک داخل و کرد مچاله را دستمال. کرد یم یتاب یب اش یامانت

 به و بود روانپزشک مطب یمنش. کرد ینم شک او به کسچیه. انداخت

 یخوب پول و هستند اهلش دانست یم که کنندگان مراجعه از یبعض

 .فروختیم مواد پردازند یم بابتش

 پا گرید دختر دو همراه که یمرد دنید با و ستادیا دوم یطبقه آسانسور

 را تصورش. دیپر گلو به بزاقش و خورد کهی گذاشتند کوچک اتاقک داخل به
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 بودش دهید که یبار نیآخر از چندسال. ندیبب را او دوباره که کرد ینم هم

 گرانید رفتار و نگاه شیبرا. بود شناخته را او بالفاصله اما گذشت یم

 شال. کشد یم خجالت او از چرا دانست ینم اما نداشت یتیاهم چیه

 نییپا را سرش و دیچسب اتاقک یگوشه به و کرد تر جور جمعو را آزادش

 را خودش کردیم یسع و داشتند ادامه هنوز شیها سرفه. انداخت

 خیم اعداد شمارش به وچشمانش نبود او به نیحس حواس. کند ساکت

 نگاهش چشم یگوشه از هم او که کرد سرفه آنقدر مژگان اما. بود شده

 سرو مختلف یها آدم با روز طول در آنقدر اما زد یم آشنا اشچهره. کرد

 شانیکی کدام تواند یم مژگان  دیرس ینم خاطرش به که زدیم کله

 از زودتر افتاده ریز به سر با مژگان شد متوقف آسانسور نکهیهم. باشد

 .انداخت رونیب را خودش هیبق

 و مثبت یها آدم دسته آن از مطمئنا. رفت باال ناخودآگاه نیحس یابرو

 .کرد ینم فرار نگونهیا وگرنه دید یم که نبود ینرمال

 با جلوتر یکم مژگان و بود شده پارک ساختمان در یرو روبه نشیماش

 نشیماش در بود او به چشمش که همانطور. بود صحبت مشغول یمرد

 .شد سوار و کرد باز را

 از را شیها لب.کرد یباز آن با و گرفت را اشمقنعه دوخت خط زحل

 که بود بایز آنقدر شناخت یم شیب کمو را مژگان. فشرد هم به یناراحت

 ...نیحس اما ردیبگ را چشمش یهرکس

 کمتر را دیآ یم شیگلو به که یفشار تا داد هل نییپا به را دهانش آب

 .کند

 من بخاطر متیبرسون شو سوار -:گفت آرام و دیکش را دستش ایسون

 .شده رتید

 دو از شتریب اگه یول یندار یمشکل. ..رمیم یتاکس با زمیعز ممنون-

 .مطب ایب دوباره یداشت یزیخونر روز

 سمتشان به و برداشت بود کرده هول انگار که مژگان از چشم نیحس

 د؟یشینم سوار چرا -:شد خم

 .نشده یعصبان تا ایب -:شد زانیآو لباسش نیآست به دوباره ایسون
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 با نیحس. شد سوار عقب باالخره اما کرد پا آن و پا نیا یالحظه زحل

. گذشت بود بیعج رفتارش که مرد آن و مژگان کنار از یمرموز نگاه

 یچ -:دیپرس ایسون که زد اش یشانیپ به یاضربه تانگش دو با ناگهان

 شد؟

 کجا گفتمیم یه... یچیه -داد جواب و کرد نگاه مژگان به نهییآ از نیحس

 ...دمشید

 کجا اونو؟ -:دیپرس دوباره ایسون و برگشتند عقب به کامال زحل و ایسون

 ؟یدید

 .میداد نجاتش بود شده ییربا آدم که بار هی... ستین مهم-

 یب زده جانیه زین ایسون. آمد لبش به لبخند و شد باز زحل نفس راه

 چه-:گفت جانیه با و ردک باز کامال را دهانش داشت که یدرد به توجه

 ...خفن

. بود شده دیشه لیسه اتیعمل نیهم سر رفت فرو فکر به نیحس اما

. بود درد یادآوری آنها یبرا شد  یم زده جانیه شیبرا ایسون که یزیچ

 بازهم که یدختر و بود سپرده خاک دست به را شیرعنا پسر که یمادر

 از آوردند هجوم نشچشما به کبارهی که یغم. رفتیم شیهای الواط یپ

 .نماند دور زحل نگاه

 دردش دوباره. بست را دهانش و گذاشت لپش یرو دست اخم با ایسون

 دهانش آب توانست ینم و زدیم هم به را حالش خون یمزه. شد شروع

 آنهمه حجم نتوانست گرید کردند یط که را ریمس از یکم. دهد قورت را

 .بزند کنار تا داد اشاره رشبراد به و کند تحمل دهانش در را بزاق

 خورد؟ هم به شد؟حالت یچ-

. کرد تف یجو لب ایسون و کشاند ابانیخ بغل به را نیماش عیسر نیحس

 نیحس. شدند ادهیپ زین نیحس و زحل. بود شیگلو ته خون یمزه هنوز

 یزیخونر ات لثه -:گفت یعصبان و انداخت هیسا اش شده مچاله تن یرو

 نشده؟ هیبخ مگه داره؟

 .نداشت یازین -: گرفت باال ممکن حد تا را سرش زحل
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 یشماره -:داد قرار مخاطب را ایسون دوباره حرفش به توجه یب نیحس

 کرده؟ یغلط چه نمیبب بزنم زنگ بهش بده دکترتو

 ازین گمیم -:گفت زمان هم و برداشت را یبیج دستمال  فشیک از زحل

 .داره ازین یچ دونهیم بهتر دکترش... بزنه هیبخ براش نبود

 بارش حرف دوتا خواست یم دلش. انداخت اش ینیب به ینیچ نیحس

 اظهار که نبود یکاف کرد یم تحمل را اش یاجبار حضور نکهیهم. کند

 نیماش داخل به و فرستاد رونیب فشار پر را نفسش؟ کرد یم هم نظر

 دایپ مطب کارت از را اششماره ایسون فیک کردن رو رویز از بعد. بازگشت

 با حق. کرد قطع را تماس شیها هیتوص و یکوتاه صحبت از بعد. کرد

 . اوردین خودش یرو به اما بود زحل

 هست؟ همراهتون آب -:شد خم پنجره از زحل

 ...دار برش -:کرد اشاره داشبورد به نیحس

 بود شده گرم برداشت را یبطر زحل

 ست؟ین خنکتر -

 .رمیگیم براش نه-

 .بشوره باهاش صورتشو فقط دمیم نداره یاشکال حاال-

 .شهیم بدتر نکن تف نقدریا-:سونیا داد و گفت دست به را یبطر

 .کنهیم بد حالمو کنم تحمل رو خون یمزه تونمینم-

 .صورتت بزن آب-

 تمام دستمال. رفت نیماش سراغ به دوباره و دیکش کمرش به یدست 

 ینهییآ از. برداشت نیماش داخل یجعبه از گرید برگ چند و بود کرده

 .بود رهیخ جلو به یناراحت با که افتاد نیحس چشمان به نگاهش جلو

 و برد سر. خورد  یم چرخ ساغر و خودش یکودک یسالها حول افکارش

 گولش. کند یتالف داشت قصد او و بودند دهیپر هم به یباز در باختشان

 ینهایموچ از یکی. بکشد درد بدون را لقش دندان تواند یم که بود زده

 اشلثه شدن پاره و زور به بود افتاده جانش به و بود برداشته را مادرش
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 کرده زده وحشت را شانیهردو خون همه آن دنید اما شد دهیکش دندان

 تا برود اطیح به زودتر بود خواسته فقط ساغر یهیگر دنید با عمه. بود

 .گرفت آتش و سوخت تشیمظلوم حال به دلش... نکند فیکث فرشهارا

 طرف به. آورد رونشیب فکر از بود شده دراز سمتش که یلیپاست پاکت

 سمت به لبش، یرو پوزخند. بود گرفته سمتش به را آن که دیچرخ زحل

 .گرفت تنفر حالت و خورد نیچ اشگونه

 از امان. بود بچگانه هم تفکراتش اشجثه بر عالوه!! بچه... بود بچه

 سن، سال یاند و یس با که خواست یم او از. انتخابش و مادرش

 بخورد؟ لیپاست ها بچه دختر مانند

 کنار نیچ همان با و آورد در گردش به لیپاست پاکت و او نیب را چشمانش

 خورمینم-:گفت ینیب

 .دیکش عقب را دستش و شد ریدلگ پوزخندش از زحل

 دمید بخورم نیریش زیچ هی دیبا باشم ناراحت یزیچ از هرموقع خودم -

 .نبود همراهم یاگهید زیچ دیببخش... کردم فکر دیناراحت

 داخل را دستمال و رفت ایسون سمت به و گذاشت فشیک داخل را پاکت

. افتاد راه نیحس و نشستند نیماش داخل دوباره هم با. چپاند دهانش

 ؟یخوب االن -:گرفت را ایسون دست

 یاکاره از حالم یول اره-:داد جواب دهانش داخل یدستمالها همان با

 .خورهیم هم به یپزشک دندون

 ابانیخ به و بود گذاشته اشچانه ریز دست که کرد نگاه زحل به نهییآ از 

 تیحساس بخاطر اش همه اما کند ناراحتش خواست ینم.کردیم نگاه

 هم یگناه طفلک یول.بودند کرده جادیا اشوعمه مادر که بود ییها

 عوض را دنده و داد تکان یسر. شد ینم مند عالقه او به اگر نداشت

 یبد یندار نیریش زیچ هی -:گفت و برد باالتر یکم را شیصدا. کرد

 بخورم؟

 .خوردمش خودم یول بود فمیک تو شکالت صبح... نه-:کرد نگاهش ایسون

 .خورمیم باشه هم یاگهید زیهرچ -:گفت و کرد نگاه نهییآ به نیحس
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 -:داد جواب و آورد ونریب را مچاله دستمال ایسون باز اما بود زحل منتظر

 ؟ینذاشت یزیچ داشبوردت تو... ندارم یچیه

 لبخند یبرا لبش. نچرخد گردنش تا داد فشار محکم را اشچانه زحل

 یم وهیش نیا با. نخورند تکان شانیجا از که کرد یپافشار اما دیلرز

 دلش و داشت دوستش که است درست اورد؟یدرب دلش از خواست

 نگاه. داشت یارزش و غرور خودش یبرا هم او اما رفت یم ضعف شیبرا

 کردن دار حهیجر از بعد توانست ینم... آورد خاطر به را زشیرآمیتحق

. کند قبول را اشیخواه معذرت میرمستقیغ و نگونهیا تشیشخص

 یم نگاهش نهییآ از که  منتظرش چشمان و زد دنینشن به را خودش

 .گذاشت جواب یب را کردند

 دانست یم. داد اش یرانندگ به را حواسش و ددا تکان یسر نیحس

 نبود مهم اما بشنود که بود بلند یکاف یاندازه به شیصدا! دهیشن که

 ت.خواس ینم خودش اما کند رفع را اش یدلخور که بود کرده را تالشش

********* 

. گذاشت فرمانش یرو را کاسکتش کاله و کرد خاموش را موتورمهرداد 

 به انگشتش. زد کنار را شیموها پنجه با. بود کرده عرق کاله ریز صورتش

 شکافته متر یلیم چند اشجمجمه. شده دهیکش سرش یرو زخم یجا

 .نشست اش یشانیپ یرو تر نییپا و داد سر را انگشتش. بود شده

 یم و داشت درد هنوز چندسال از بعد. فشرد را گرشید زخم یجا

 روح و ذهن نیا تا دیکوبیم سلول وارید به محکمتر را سرش دیبا. سوخت

 خودش دنبال به را آن جا همهباشد ن مجبور گرید و شود خاموش فعال

 زیچ همه به بزند پا پشت دیبا کرد یم فکر هرروز. بکشد عذاب و بکشاند

آدم جا زدن  ...توانست ینم... شد ینم... اما یزندگ یبابا گور دیبگو و

 روحش را در برگرفته بود... نبود. عمق کینه ی او چون گیاه هرزی تمام

 کی یروز دیشا بکند جان ذره ذره و بزند پا و دست که بود شده محکوم

 ...شود خالص یزندگ نیا بند از و شود تمام ییجا

 بودند منتظرش داخل. افتاد پرده نگاهش سمت پنجره کشیده شد و

 خودش اما ندیبب را دیجد عضو خواست ینم و نداشت رفتن به یلیم
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 همان دوباره بود خواسته خودش. کنند شروع نو از دوباره تا بود خواسته

 ییزهایچ کی وسط نیا اما بود نکرده اجبارش یکس شود ییسنا مهرداد

به  شتریب درد یتوده آن و داد یم آزارش ضهایتعو نیا و بود شده عوض

 .دی آورم فشار را شیگلو

 در که یفشنگ. فرستاد عقب به را همه و زد شیموها به یگرید چنگ

 مبلمان و سالن به گذرا نگاه کی با. افتاد راه و آورد رونیب را بود بشیج

 .نشست چفتش و دید مناسبتر را سوده کنار

 جهنم به. زد راه آن به را خودش اما خوردند تکان شهرام ینیب یها پره

 به که درک به. ندیبنش سوده کنار خودش جز یکس نداشت دوست که

 .داشت عالقه سوده

 اششانه یرو و کرد دسته را شیموها و زد شانیرو به لبخند سوده

 بود، ستادهیا خدمت به آماده شیرو روبه که یکلیه مرد به. ختیر

 .اومده مهرداد بده خبر پدرام به -:گفت

 به مویخواست که یاطالعات زود یلیخ -:داد ادامه و کرد مهرداد به رو

 اما شده قبل از دشوارتر ستانیس سمت از ییجا جابه. آورده دست

 یراهها نیگزیجا میتونیم که داده شنهادیپ خطر کم و امن راه چندتا پدرام

 .کمتره سکشیر یول کشهیم طول شتریب چندروز... میکن یقبل

 یورزشکار کلیه که یکوتاه قد مرد آمدن با و داد سرتکان مهرداد

 یرو را بود همراهش که یتاپ لپ. شد جا جابه یکم شیجا سر داشت

 .کرد دراز دست مهرداد سمت به و گذاشت زیم

 .هستم پدرام سالم-

 ریسم بودند؟ کرده دایپ را او ریسم یجا. کرد کنکاش را شیسرتاپا مهرداد

 یحسابگر و مهم عضو اما رفتیم هرز شهیهم چشمانش بود؛ شق کله

. کنند اعتماد اطالعاتش و ها یابیارز به توانستند یم یراحت به که بود

 به را انگشتانش نوک. ردیبپذ ریسم مانند را او بتواند تا برد یم نزما

 که یفشنگ. کرد نییپا و باال یآرام به را سرش و سپرد او پهن دستان

 دیکش بو و داد حرکت اش ینیب کنار را بود انگشتانش یال گاریس مانند
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 ذهنش باروت یبو تا دیکش نفس قتریعم.دیچیپ اش ینیب ریز فلز یبو اما

  .کند آرام را

 را مختلف مناطق یها نقشه. نشست شهرام کنار و آنها یرو روبه پدرام

 نیا -:گذاشت یفرع یراهها یرو دست و چرخاند را تاپ لپ و آورد باال

 مرسوله حمل یبرا  راه نیتر امن حاضر حال در دینیبیم که ییخطها

 . هاست

 یآب یب از اروست چندتا نیا -:داد ادامه و گذاشت دست چندنقطه یرو

 اونها که دارند آمد رفتو اونجا به یمحل اشرار فقط. شدند سکنه از یخال

 میتون یم.میندار بابت نیا از یمشکل و کنندیم دیخر ما از خودشون هم

 .میبفروش هایمحل به همونجا هم  رو بار از یقسمت

 فرفره مانند چندبار کرد یم یباز زیم یرو یاسلحه با که شهرام

 عبور آمد رفتو کم یها جاده از بخوان ونهایکام اون -:گفت و چرخاندش

 همه کنه عبور راه کوره از که یونیکام. کنندیم توجه جلب شتریب کنند

 ...هست کفشش به یگیر فهمنیم

. زد هیتک پشت به یقیعم نفس با و داد هول زیم یرو را اسلحه

 نیتر عاقالنه ریسم -:کرد اضافه و گرفت هدف را مهرداد چشمانش

 .کردیم انتخاب رو ریمس

 .کند سکوت شهرام تا داد عالمت چشم با سوده

 دانست یم خوب. دید یم چشمانش در را خشم و نهیک برق مهرداد

 اشتباه و ساغر بخاطر خشمش و زند ینم نهیس به را ریسم سنگ

 شده عوض که بود ییزهایچ همان از گرید یکی هم نیا. اوست

 خورده ترک گذاشت یم او به شهیهم شهرام هک یاحترام و اعتماد.بود

 را بود خورده سر زیم یلبه به که یااسلحه و شد خم خونسردانه. بود

 هم شهیهم -:گفت و کرد لمس را شیاجزا انگشتش نوک با. برداشت

... میکن حساب روش میتونستیم حال همه در اما کردینم رفتار عاقالنه

 .زد جا و گذاشت خشاب در را دستش داخل فشنگ

 ...ذکاوت بعد و... اعتماده ما یبرا اصل نیمهمتر-
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 تا برگشت سمتش به سوده. گرفت نشانه پدرام سمت به را اسلحه

 دهیناد را پدرام ترس از شده گشاد چشمان مهرداد اما شود مانعش

 .کرد کیشل بالفاصله و گرفت

 .شد سوراخ پدرام سر پشت ستون و دیچیپ سالن در گلوله ریصف یصدا

 اما دارد را کشتنش قصد کردیم تصور. بود افتاده زدن نفس بهم پدرا

 باروت یبو حاال. گرفت اش ینیب ریز را تفنگ یخونسرد همان با مهرداد

 ینم. داد یم نجات آوردن جوش از را مغزش و کردیم حس یخوب به را

 .کرد یم آرامش یکم بو نیا اما باشد گارشیس یخوب به توانست

 اعتماد اول پسر؟ آقا یدیفهم-:گفت پدرام به رو اما بود شهرام مخاطبش

 ...هوش بعد

 شده یعصب. کرد بازش دوباره و فشرد هم به محکم را چشمانش سوده

 .یبد ادامه یتونیم -:گفت پدرام به و گرفت نفس اما بود

 و شود تر اش شده خشک یگلو تا چرخاند را زبانش چندبار  پدرام

 یبرا رو نفر چند. نداره یاماهواره ششپو منطقه نیا... نیا-:گفت

 هیته برام قسمت اون از رو ییعکسها که فرستادم هم راهها یبررس

 ...کردند

. ستین دیکنیم فکر که یخلوت اون به -:چرخاند شهرام سمت به یسر

 شهیم یراحت به هم هستند راهها نیب که ییها یبازرس ستیا

 چیه منظر نیا از و ثابته ابیتقر هم اونجا ییهوا آبو تیوضع. دشونیخر

 .ادینم شیپ یبند زمان یتو ییخطا

 بود شده یراض ظاهرا. کرد نگاه شهرام به و داد سرتکان تیرضا با سوده

 یابروها نیب یکوچک اخم و بود دلخور یزیچ از نگاهش ته هنوز اما

 .بود نشسته شیاقهوه

 به سترا کی و شد موتورش سوار دوباره مهرداد شد تمام که کارشان

 سنگ به و نشست مانیا قبر کنار خاک یکپه یرو. راند قبرستان سمت

 داشت ازین و سوخت یم اشنهیس.دیکش دست اش گرفته خاک قبر

 .کند چال را دردش که کند دایپ را ییجا
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. دادیم زجرش یزیهرچ از شیب اتاق آن به گذاشتن پا و رفتن خانه به 

 از شیب را یبند یپا و یخودآزار نیا بازهم اما بود آنجا دردش منبع اصال

 .داشت دوست جانش

 از...!! یخال. شد یخال دستش ذره ذره و فشرد را خاکش از پر مشت 

 .نداشت زیچچیه اش یزندگ

 تو... یبود کاش. مانیا یبود کاش -:دینال و دیچک قبر سنگ یرو اشکش

 جون گهید سخته تحملش... کنم دوا یچجور دردو نیا من بگو،

 ...یبود نجایا کاش...ندارم

******* 

 یجنسها بهو بلندش را روی دوشش تنظیم کرد. مژگان شال نخی 

 روزشید یمشتر. رفتیم یمحمدعل یعطار به دیبا و داشت ازین دیجد

 یمحمدعل نروند لو نکهیا یبرا. بود کرده را یشتریب مقدار درخواست

 یمبلغ اام فروخت ینم جنس روز سه یمصرف مقدار از شتریب چگاهیه

 انگشتش و زد لبخند. بود زیبرانگ وسوسه بود داده شنهادیپ یمشتر که

 اش ینیب عمل پول کم کم توانست یم دیکش اش ینیب یغهیت یرو را

 .کند فراهم را

. آورد ادی به را نیحس با کوتاهش دارید و شد زنده خاطرش در قبل روز

 .شد محو و آب ی هواگرما با ذره ذره لبخندش

 ربوده که یوقت. دهد آزارش کمتر گرما نیا التهاب تا کرد آزادتر را شالش

 یدزد دیام به. ستین شیبرا یزیگر راه چیه گرید کرد یم فکر بود شده

 سوار برساند دکتر به را اش بچه خواهد یم بود کرده ادعا که یزن از

 بود انداخته طمعش به داخلش یپولها و باز فیک. بود شده نشیماش

 یوقت. افتاد شانی لهیح دام در راحت و داشت وجود هم او از زرنگتر یول

. دهد نجاتش تا داد قسم را خدا و کرد توبه بارها بود اریهوش مهین که

 نکهیا از بعد یحت. است شیها خالف تاوان یگرفتار نیا کرد یم فکر

 از دست داد قول خودش به دادند نجاتش یآگاه یمأمورها و نیحس

قادر . بماند قرارش و قول سر توانست هفته دو اشههم اما. بکشد خالف
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 یکاف شیبرا یگر یمنش پول. ببندد شیها خواسته یرو چشم نبود

 .باشد حدش از شیب مخارج یجوابگو توانست ینم و نبود

 دستمال با را اش ینیب کنار عرق و زد باد را صورتش شال یگوشه با

 یغیت مانند و دکر یکج دهن ذهنش در نیحس نگاه جنس. کرد خشک

 روزید که یشک از پر و مرموز نگاه. داد خراش را قلبش یگوشه لبه دو

 چشمان آن...کرد، یم حس او جانب از اش یمشتر با صحبت موقع

 ریز که بود یقول آور ادی شیبرا همه... بود شده اشرهیخ که دهیکش

 .گذاشت شیپا

 یخنک یمعدن آب. شد کوچک یسوپر وارد و ستادیا رو ادهیپ یگوشه

 سر شیلبها یگوشه از آب قطرات. دیکش سر الجرعه را آن و گرفت

 رفع شیبرا درد وجدان. گذاشت یم کنار دیبا را مزخرف حس نیا. خورند

 را شیها عقده و کمبودها توانست ینموجدان ... شدینم پول و ازین

 .بگذارد سرپوش

 را یبطر. دنشو خراب ششیآرا تا کرد خشک یآرام به را لبش یگوشه

 .رفت رونیب مغازه از و انداخت فشیک داخل

 رو ادهیپ یپوشها کف به که شیپا. بود یسوپر از دورتر چندمغازه یعطار

. آمدند رونیب یعطار از یجوان مرد همراه به که دید را یزن دیرس

 مغازه صاحب. انداخت مغازه داخل به را خودش دوباره و شد دستپاچه

 آب... وهیم آب -:گفت و زد یاعجوالنه لبخند گانمژ. کرد نگاهش یسوال

 .رمیبگ خواستم یمهم وهیم

 باز را ینیتریو خچالی و داد فشار نیزم به محکم را کفشش یها پاشنه

 .کرد

 از دیبا االن تا و بود گذشته چندماه. گشتند یم دنبالش دوباره حتما

 یم چرا؟ اما بود؟ مهم شانیبرا حد نیا تا. دندیکش یم دست جو جستو

 که یالحظه همان از. انداخته یبزرگ دردسر در را خودش که دانست

 اما کرد حس را خطر یبو کند دراز شیسو به کمک دست گرفت میتصم

 .دیچیپ یم اش ینیب ریز آور دلهره یبوآن  حاال و گذشت کنارش از راحت

 .بدم بهتون خودم دییخوایم یچ-
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 یب که را ییها یقوط و وردخ کهی اش یقدم دو در فروشنده یصدا از

 .ختندیر نییپا کردیم شیپ پسو هدف

 ...دیببخش -:کرد جمعشان قبل از تر زده هول

 .کنمیم جمع خودم دینزن دست شما-

 بازم -:رفت عقبتر و زد گوش پشت را اش شده فرق یموها مژگان

 .دیببخش

 هب آرام را سرش. نباشد فروشنده یپا دستو در تا ستادیا عقب قدم چند

 منتظر. بودند رفته حتما. نبود آنها از یاثر. زد دید را رونیب و کرد خم عقب

 رو ادهیپ وسط مردد. رفت رونیب مغازه از اطیاحت با و نشد وهیم آب دنیخر

 .الله ای برود یمدعل شیپ دانستینم شد متوقف

 شیبرا الله شیپ رفتن همان چه؟ باشند برگشته یعطار به دوباره اگر

 که دهد  نانیاطم او به و دنکن صحبت هم با توانستند یم. بود تر امن

 که بود نرفته شتریب چندقدم هنوز. کند ینم دشیتهد یخطر چیه

 که کرد یم بارش فحش چند کرده فرار عیسر دیفهم یم اگر الله. ستادیا

 کردن دایپ ای اند آمده جنس دنبالبرادرش  و طاهره نشده مطمئن اول چرا

 ...او

 یجنسها داریخر. بود شده آشنا طاهره با یعطار نیهم یجلو

 به جنسها فروش سود و بزند قر را او بود کرده یسع یول بود یدعلحمم

 خانه آن به شیپا که بود شده باعث ییآشنا نیهم و. برود خودش بیج

 .شود باز نبود گاه شکنجه به شباهت یب که یاتاق  و

 هیادو و ستادهیا ترازو پشت که یمدعل جز به. چرخاند یعطار در چشم

 تا دیکش قیعم نفس چند. دیند را یگرید کس کرد یم وزن را ها

 رو دنشید با یمدعل. گذاشت مغازه داخل به پا و کند فروکش اضطرابش

 .گذاشت کنار را ها هیادو یبند بسته و کرد ترش

 ؟یبود برداشته شیپ هفته یجنسها یرو از-

 .برداشتم خودمو یهیسهم اره-
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 به مواد فروش از که ییپولها از یمقدار و برد فشیک داخل به دست

 فروشت سهم نمیا-:گذاشت ترازو یرو را بود آورده دست

 بسته یبرا پاکت چند دوباره و انداخت پولها به یاجمال ینگاه یمدعل

 اگه یاریم کمال تمامو رو همه گهید یدفعه -:برداشت ها هیادو یبند

 التونیخ به. ارمیدرم جفتتونو پدر یب پدر اون شده کم مثقالشم هی نمیبب

 د؟یبزن دور منو دیخواهیم

 امیب دوباره نخواستم فقط کدومه؟ زدن دور -:کرد کج را سرش مژگان

 هنیبیم منو هروقت افسر؟ یخونه برم دیبا من بازم مگه ضمن در... نجایا

 .شهیم یشاک یلیخ

 دم من واسه دهخور بهترون ما از پر به پرش دهید...کهیزن کرد غلط-

 . درآورده

 .نشست یبلند یهیچهارپا یرو و انداخت باال یاشانه مژگان

 .دارم الزم مواد بازم-

 ؟یکشیم یدار خودتم نکنه... یبرد خودتو یهیسهم تازه که تو-

 شتریب خواسته ستشین مسافرت رهیم مدت هی دارهامیخر از یکی نه- 

 ببره خودش با بدم بهش

 .خورده...-

 چپش یدنده از یمحمدعل که بود ییروزها آن از ایگو.آمد یم امروز دینبا

 کالفه. بزند مخالف ساز عالم و آدم با خواست یم و بود شده داریب

 یبرا را آن بزند حرف اضافه سود از خواست ینم کرد درست را شالش

 از چندتا فقط کردنش یراض یبرا توانست یم امابرمی داشت  خودش

 اجبار به. دارد نگه خودش یبرا را یمابق و بدهد او به را ها یهزار آن

 بده بابتشون قراره یشتریب پول -:گفت

 منو ای یخر خودت -:شد قرمز تیعصبان از کچلش سر و کرد اخم یمدعل

 یپا و نرفته لو یدونیم کجا از دم؟یم شتریب پول گفته بهت ؟ینیبیم خر

 تو اگه نباشه وسط که سمیپل یپا حاال ؟...ها نباشه؟ وسط نیا سیپل

 که هم تو... تو سراغ انیم راست هی ؟یچ رنشیبگ مواد اونهمه با راه
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 منو فیتکل اونوقت... لشونیتحو یدیم یدست دو منو معلومه حسابت

 شه؟یم یچ ببرم بچم زنو یبرا قراره که ینون

 که پول یپا. بود نکرده فکر نیا به شد جا جابه یکم شیسرجا مژگان

 .شد یم پروا یب آمد یم وسط

 نیا از بکشه یخمار نده جنس بهش هم مدت هی تا -:کرد اضافه یمدعل

 هروقتم نشه داتیپ هم نورایا کن گموگور خودتو اصال ای.نکنه ایخور... 

 .ارهیب برات الله تا بگو یخواست جنس

 .شد بلند رفتن یبرا و کرد جا جابه را اششانه یرو فیک مژگان

 اسم به یکس -:گفت و دیکش طاسش سر یرو را دستش کف یمدعل

 ؟یشناسیم طاهره

 ادیم ادمی که ییجا تا نه -:گفت دروغ و رفت باال خود خودبه مژگان یابرو

 شده؟ یزیچ... دمینشن رو یاسم نیچن

 گفتم منم گرفتیم ازم رو تو آمار بود اومده زنه هی پات شیپ-

 .شناسمتینم

 چرا؟ منو؟-

 تو نافرم کالهمون که یباش اوردهین باال گند وقت هی... بدونم کجا از من-

 .رهیم هم

 ؟ بوده هامیمشتر از هم دیشا... کنمینم یکار بابا نه-

 به یتالیجید یترازو پشت از را سرش و کرد کیبار را چشمانش یمدعل

 داشیپ یمدت هی گرفتیم جنس خودم از قبال...نه-کرد خم مژگان سمت

... بود هم بیج به دست یهایمشتر اون از... اومده دوباره یول نبود

 .کنمیم ناکارت یبزن دورم یخواست بفهمم یعنی

 که من -:انداخت باال یاشانه و نباخت را خودش اما بود دهیترس نکهیا با

 .بزنم دورت نخواستم االنم تا شناسمشینم

 .برود که داد اشاره و کرد نییپا و باال دنیفهم یمعنا به را سرش یمدعل
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 نیا. شدینم شیدایپ اطراف نیا یمدت و کردیم گوش یمدعل حرف به دیبا

 باتالقش به آخرش و انداخت یم چنگ شیپا دستو به شتریب هرروز ترس

 .کشاند یم

***** 

 باز شیبرا را کوچک در و دیدو در سمت به برهان ،موتور غرش یصدا از

 را اطیح در برهان. ستادیا اطیح وسط و شد رد در چوب چهار یرو از. کرد

 .دیاومد خوش خان مهرداد سالم -:رفت سمتش به و انداخت هم یرو

 رشد روزانه بازوها نیا انگار. انداخت بزرگش یبازوها به ینگاه مهرداد

 یااشاره سر با و نشاند سردش یچهره پشت را پوزخندش. کردند یم

 چطوره؟ اوضاعشون -:کرد ها سگ ینگهدار محل به

 .خوبه زیچ همه-

 پارس یصدا همزمان و داد هل را ها قفس به یتهمن کوچک در مهرداد

 .شد بلند سگها

" بول تیپ" به و بود ستادهیا قفسها از یکی داخل یاچهارشانه مرد

-:دیپرس برهان از و کرد مرد به یااشاره مهرداد.داد یم غذا یاهیس

 اومده؟ دیجد

 .هست یچندماه اره -

 .دمشیند قبلم یدفعه کجاست؟ شکور-

 حال نیا با اما نشست اشیهورمون و پهن یها شانه یرو یسرد عرق

 .زندون افتاده -:داد جواب

 قفس انیم که همانطور و کرد قفل هم در نهیس یرو را دستانش مهرداد

 چرا؟ -:گفت داشت یبرم قدم آهسته ها

 یم علتش گفتن از وباشد  نیهم اش یبعد سوالبرهان حدس می زد 

 اما. نبود موافق ها سگ یمبارزه سر یبند شرط با هرگز مهرداد. دیترس

 .دیبگو دروغ توانست ینم
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 بودم گفته بهش. گرفتنش همونجا که یرقانونیغ یبند شرط هی بود رفته-

 .نکرد گوش یول نره

 و -:کرد نگاهش نافذش چشمان با و دیچرخ پا یپاشنه یرو مهرداد

 گه؟ید

 .بوده مشروب از پر هم نشیماش یتو...نکهیا گهید-

 چند قفس سمت به. انداخت باال را شیابروها یخونسرد با دمهردا

 .دارم الزم سگ چندتا -:گفت و رفت یشکار خالدار یتوله

 یمرد به رو و کرد یخوشحال حس نشده کارشان ریگ یپ نکهیا از برهان

 رو  ها"دوبرمن" نیتریقو از چندتا بدو ارژنگ -:گفت بود قفس داخل که

 ...اریب

 هیکاف چهارتا گه؟ید نیخواهیم عمارت یبرا -:داد امهاد مهرداد به خطاب

 کنم؟ شترشیب ای

 به جثه یقو و اهیس سگ دو یقالده با شا یکنار قفس از ارژنگ

 آمد. سمتشان

 هیکاف ینگهبان یبرا دوتا نیهم -:گفت و کرد برانداز را سگها مهرداد

 . خونه بفرستشون

 دوباره مهرداد. کرد جخار آنجا از را سگ هردو و داد تکان یسر ارژنگ

 از تریقو سگ هی -:گفت و دوخت برهان چشمان به میمستق را نگاهش

 ...مبارز و یقو یلیخ... خوامیم دوبرمن

 .نزد یحرف و نداشت نانیاطم اما شد باز دهانش تعجب از برهان

 .بجنگن خوب دیبا... دارم ازین جنگنده و مبارز سگ چندتا به-

 به.دندیچسب سرش فرق به شیابروها و کرد تعجب قبل از شیب برهان

 شیتماشا منتظرکه مهرداد راسخ چشمان اما داشت شک شیگوشها

 .کردیم قیتصد را اشدهیشن کردند یم

 به... باشن نداشته دست رو که یکن جور واسمسگ تا چندم خوایم-

 .ببازن خوامینم وجه چیه
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 ؟یشرطبند واسه -: دیخند مقطع و درآمد شوک از برهان

 به هم یخوب پول کنن مبارزه خوب برام اگه... اره -:داد تکان یرس 

 .رسهیمتو

 .ارمیم براتون رو نژاد نیبهتر خان مهرداد حتما -:دیخند شعف با برهان

 که ییجا. رساند قسمت نیتر ییانتها سمت به را او و کرد فکر یالحظه

 .داشت یبازتر یمحوطه و شدیم مجزا یدان سگ از

 .بود شده خیم نیزم به یمشک یپوزه با یردز سگ یقالده

 نیبهتر ؛یرابسَ  سگ -:کرد اشاره کلشیه یقو سگ به غرور با برهان

 دمشیخر سراب شهرستان از خودم بود توله یوقت. استیدن کل در نژاد

 .کنم تشیترب مبارزه واسه تا

. کرد نگاه بودند شده دهیبر شیگوشها که سگ بزرگ سر به مهرداد

 .کرده آماده مبارزه یبرا را آن برهان که بود دایپ ناگفته

 ؟یدار رو دونه هی نیهم فقط-

 یهفته یمبارزه یبرا نویا شهرستانن که هستن هم گهید یدوتا نه-

 .آوردم بعد

 داد هشدار او به یُخر ُخر یصدا با سگ اما شد کشینزد قدم کی مهرداد

 .نشود کشینزد که

 یپا دو یرو سگ. کرد آرامش یمحل زبان با و رفت جلو زودتر برهان

 و بلند قد و گذاشت صاحبش ینهیس یرو پنجه. ستادیا قدرتمندش

 . گذاشت شینما به را درشتش عضالت

 داره؟ مبارزه بعد یهفته یگفت -:زد لبخند تیرضا با مهرداد

 چیه یتو فعال... کن کنسلش-:گفت مهرداد و داد تکان سر برهان

 شد که وقتش کن یدگیرس بهش خوب. کنن استفاده ازش یامبارزه

 ...هیدوزار یها مبارزه از شتریب سگ نیا اقتیل. ارشیب برام کنمیم خبرت

 .گفت چشم و کرد نوازش را سگش برهان
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 به یوا...برسه زمانش تا نجایهم ارشونیب هم رو گهید سگ دوتا اون

 مخواینم یکن استفاده ازشون مبارزه یتو نگفتم من یوقت تا اگه حالت

 ؟یدیفهم... بشه لیم فویح شونیانرژ

 باالخره .کند یم اجرا مو به مو را دستوراتش که داد نانیاطم برهان

 نوع از جانیه دنبال به و بود داده خودش به یتکان زین خان مهرداد

 توانست یم و بود برهان یبرا یخوب اریبس اتفاق. بود افتاده خشنش

 کند. تیترب را شیگهاس خواهد یم که طورنهما و تر آزادانه

******** 

 به مربوط اخبار باهم و بود نشسته ونیزیتلو یرو روبه پدرش کنارحسین 

 .کردندیم تماشا را انهیخاورم

 کرده جمع را شیزانوها مبل یگوشه که کرد نگاه ایسون به چشم کنار از

 که یوقت از. دیخند یم آمد یم لشیموبا یرو که ییها امیپ به و بود

 تر حساس حرکاتش و او به نسبت بود دهیشن را تلفنش پشت یحرفها

 .بود شده

. کردند خوردن تکان به شروع اریاخت یب شیپاها و کرد یباز انگشتش با

 یم چت یکس چه با. کرد افکارش دنیجو به شروع موش مانند یسوال

  بود؟ انیدرم پسر همان یپا د؟یخند یم کر و هر که کرد

 مشت چند. کند دایپ را پاسخش چگونه دانست ینم اما دیفهم یم دیبا

 یرو لشیموبا. شد خم سمتش به زیخ مین و دیکوب شیزانو یرو آرام

 یصفحه یباال به چشم ریز از آن برداشتن یبهانه به و بود مبل یدسته

 و دیکش یراحت نفس دید که را"  یعاط" اسم.  کرد نگاه ایسون یگوش

 به شتریب را اش یگوش ترس با ایسون. برداشت را خودش لیموبا

 عاطفه با شیها چت انیم را آروان نام نیحس اگر. کرد کینزد صورتش

 و کند صحبت آروان با بود توانسته بار کی فقط. رفت یم شیآبرو دید یم

 زدن حرف یبرا یگرید یبهانه اما کند تشکر پدرش نیماش ریتعم بابت

 .داد یم مسخره شنهاداتیپ عاطفه و کرد ینم دایپ دوباره

 که کرد شک .نماند یمخف نیحس دید از اشباره کی شدن جمع درخود 

 داشته وجود شانی دخترانه یوگو گفت در پسر آن از یرد حتما بازهم
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 کجا از دانست ینم یول نرود خطا که زد یم حرف او با دیبا. باشد

 چیه به یزیچ نیچن درمورد کردن صبحت. دیبگو چه یحت و کند شروع

 داد سرش اصال ای کند؟ حتینص شود؟ وارد یدوست در از. نبود راحت وجه

 زیعز یایسون نگذارد که بود نیا دانست یم که یزیچ تنها  فقط...بزند

 چقدر بزرگ برادر عنوان به اشفهیوظ که یوا.ندیبب بیآس اشکرده

 ...نداشت خبر خودش و بود نیسنگ

 .دیکش رونیب کاراف عالم از را او و دیلرز دستانش در لیموبا

 اسمش به رهیخ .زد یم چشمک صفحه یرو پاسدار سرهنگ یشماره

 اششماره با ساغر شدن دهیدزد از بعد که بود یادفعه نیاول.بود مانده

 یم شیپ پا ساغر از گرفتن خبر یبرا او شهیهم گرفت یم تماس

 .گذاشت

 یتاطالعا ساغر حال از داشت امکان. رفت اتاقش سمت به عجله با

 یگرید کس نشده مطمئن خودش یوقت تا خواست ینم و باشد داشته

 سرهنگ؟ جانم -:داد جواب و انداخت هم یرو را اتاقش در. بفهمد

 ؟یااداره... سالم-

 د؟یداشت یکار... امخونه نه-

 .نمتیبب دیبا-

 شتنیخو بود دهیدو پوستش ریز که یجانیه. شد جا جابه پا یرو نیحس

 یخبر ساغر از...سرهنگ جناب حتما-:دیپرس و دز کنار را اش یدار

 شده؟

 به رو خودت... اره-:داد جواب یتأن با و کرد سکوت چندلحظه سرهنگ

 .نکن صحبت مورد نیا در هم چکسیه با و... برسون دمیم که یآدرس

 حالش ..حتما باشه -:داد بروز آشکارا را اش یخوشحال بار نیا نیحس

 خوبه؟ چطوره

 فرستمیم برات رو آدرس -:گفت و گرفت دهینشن را سوالش سرهنگ

 .باش اونجا مین و ازدهی ساعت
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 کرد نگاه ساعت به. است داده جهینت انتظارش باالخره شد ینم باورش

 یم مگر... ساعت چند نیا چه و ماه شانزده آن چه. بود مین و نه

 داداع بر زدن بوسه از دل یلعنت یها عقربه نیا تا اوردیب طاقت توانست

 فتند؟ایب راه و بکنند

 بود فرستاده سرهنگ که یآدرس به و کند تن از را شیلباسها بالفاصله

 .دیرس یم موقع به افتاد یم راه حاال اگر و بود شهر از خارج. کرد نگاه

 ؟یریم ییجا -:دیپرس اش یرونیب یلباسها دنید با پدرش

 چشم یتو مترک تا گرفت نییپا را سرش. کند پنهان را لبخندش نتوانست

 .برم دیبا گرفتن تماس اداره از اره -:داد جواب آرام و باشد

 و نکرد معطل نیحس. داد تکان سر و دوخت چشم ونیزیتلو به پدرش

 .زد رونیب خانه از عیسر

 چهره به که یکوتاه شیر ته. کرد برانداز را خودش صورت نهییآ از 

 خودش با اما ودندب مرتب. دادیم نشان کمتر را صورتش یدگیکش داشت،

 ینم و داشت عجله یول دیکش یم ها آن به یدست دیبا کرد فکر

 نکهیهم... برگرداند شیسرجا را نیماش ینهییآ. کند معطل توانست

 که بود کرده آنش از تر سرخوش شده او از یخبر بود گفته سرهنگ

 از احتماال پس بود؟ شده شیدایپ ساغر واقعا. بپرسد یشتریب سواالت

... یعوض مردک آن. بودند آورده دست به یاطالعات هم ییسنا ادمهرد

 یها شعله بودند کرده دایپ ساغر از یسرنخ نکهیهم کرد عوض را دنده

 ؟نیا از تر خبر خوش و باتریز یاتفاق چه.بود شده روشن دلش در دیام

 ساغر امشب نیهم است ممکن کرد یم احساس اما نداشت نانیاطم

 . ندیبب را

 گوشه کی که دید را سرهنگ نیماش دندیرس که مالقاتشان محل به

 او جفت و زد چراغ شیبرا. نشسته داخلش زین خودش و است کرده پارک

 دنید دیام یشعله. بود تنها اما چرخاند نشیماش در چشم. شد متوقف

 !شتریب  نیماش فرمان دور به انگشتانش فشار و شد جان کم ساغر

 نکهیهم اورده دست به او از یخبر بود گفته سرهنگ نباخت را خودش

 آهسته. گرداند برش که کند یم را تالشش تمام کجاست بداند
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 دست او با. شد ادهیپ نشیماش از سرهنگ از بعد و کرد باز را کمربندش

 .کرد سالمش و داد

 در را او که داشت دیترد هم هنوز.گذراند نظر از را شیپا سرتا سرهنگ

 ینم بود خودش به اگر. نداشت یگرید یچاره اما دهد دخالت ماجرا نیا

 ...اما ببرد ماجرا نیا از ییبو نیکوچکتر نیحس گذاشت

 اما خواند را نگاهش وحشت... دید چشمانش در را دیترد نیحس

 خدمتم در -:دیپرس و کرد تر زبان با را لبش. کند باورش که نخواست

 به دیاستخو شب وقت نیا که هیمهم خبر حتما... سرهنگ جناب

 .امیب یپرت یجا نیهمچ

 چکسیه که مهم اونقدر... بله-:گفت و دیکش یفشار پر نفس سرهنگ

 و دوست نیکترینزد یحت نه و هات مافوق نه. بشه خبر با ازش دینبا

 ... همکارت

 درمورد داشت دوست آن از شتریب اما بود شده ختهیبرانگ اش یکنجکاو

 .بداند ساغر

 چه دیبگ دیخواهیم که یموضوع نیا... ساغر از که دیگفت تلفن پشت-

 داره؟ اون با یارتباط

 نظام پرچم ریز که یوقت-:بخرد وقت یکم تا کرد یاسرفه سرهنگ

 خودت. یبود واقف طشیشرا تمام به یکرد تنت به رزم لباس و یاومد

 هم از رو تیشخص یزندگ و کار دیبا که یدونیم یاگهید کس هر از بهتر

 با تیاولو و رهیگیم قرار آخر یدرجه در یشخص ساتاحسا... یکن جدا

 که؟ یفهمیم مردمه و کشور مصلحت

 شیبازو به را دستش کی و شد کینزد هم به نیحس یابرو یها گره

 .مبهم بود خودش سوال به ربطش و ینیچ مقدمه نیا لیدل. گرفت

 من به دیخواهیم رو یچ حرفها نیا پشت دونمینم اما متوجهم قربان بله-

 .دیفهمونب
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 عهده به رو بزرگتر تیمسئول هی تا یشیم معلق اداره از مدت هی-

 رو تیشخص احساسات و یبد نشون رو خودت اقتیل خوامیم... یریبگ

 .یبذار کنار

 ؟یکار چه-

. افتاد شانیرو به ینیماش نور بدهد را جوابش سرهنگ نکهیا از قبل

 منتظر -:دیپرس نگسره از و ندیبب بهتر تا کرد کیبار را چشمانش نیحس

 د؟یبود یاگهید کس

 لشیم باب عنوان چیه به که یمالقات از ناآرام و داد سرتکان سرهنگ

 .ستادیا باش آماده حالت به نبود

 با نیحس. شد باز ودرش ستادیا آنها از دورتر متر چند رنگ دیسف نیماش

 رهیخ بود گذاشته نیماش در یرو دست که یکس به متعجب و باز دهان

 اعتماد چشمانش به... او جز به داشت را یهرکس با مالقات انتظار. شد

 را اشچهره یایزوا تمام که بود زده زل عکسش به قدر آن اما نداشت

 به سرهنگ و او نیب نگاهش دیدیم که یزیچ از شوکه. شناختیم کامال

. نبود سرهنگ چشمان و رفتار در تعجب از ینشان چیه. آمد در گردش

 ستادهیا شانیرو روبه تنها و کهی حاال بودند دنبالش در به رد که را یکس

 .بود

 ؟ییسنا مهرداد-

 لمس را سرهنگ یبازو بود؟ قرار چه از موضوع... افتاد دوران به سرش

 کنه؟یم کاریچ نجایا اون نه؟ مگه هییسنا مهرداد -:کرد

 .رفت سمتشان به چندقدم و بست را نیماش در مهرداد

 یکس مانند اما ستیچ سرهنگ دستور ندیبب تا دبو مانده مردد نیحس

 یماه نیا دیترس یم باشد کرده شکار ایدر آب در را یبزرگ یماه که

 سرهنگ که بردارد سمتش به یقدم خواست. کند فرار و بخورد زیل

 .باش داشته صبر -: داشت نگهش
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 هم را او پشت نیحس تا زد یچرخ. کرد باز هم از را دستانش مهرداد

 که ینیبیم - داد خراش را اعصابش که زد او به یلبخند سپس .ندیبب

 ...ندارم اسلحه

 هم فرار -:کرد کج سمت کی به را سرش و انداخت کاپوت یرو را چیسوئ

 ...فرار یب

 دینبا کنه؟یم کاریچ نجایا -:دیپرس دوباره را سوالش سرهنگ روبه نیحس

 ن؟یبد لشیتحو سیپل به االن

 خواستم نیهم یبرا. باش آروم -:کرد بسته بازو را چشمانش سرهنگ

 به مربوط یبد انجامش انهیمخف دیبا گفتم بهت که یکار... ییایب تنها

 ...اونه

 کفنش تا هفت و بود شده اعدام االن تا دیبا کهیمرت نیا ؟یکار چه-

 ...دیپوسیم

 جرو و زد هیتک کاپوت به نیحس تیعصبان به نسبت تفاوت یب مهرداد

 .کرد تماشا را سرهنگ با بحثش

 آروم گمیم بهت -:برد باالتر را شیصدا و دیکش هم در چهره سرهنگ

 ...بدم حیتوض برات زویچ همه تا باش

 و حرکات یرو یشتریب کنترل تا کرد قفل هم در را دستانش نیحس

 هی چرا... سرهنگ بده حیتوض... شنومیم -:باشد داشته رفتارش

 ول داره حاال کرده فرار مأمورها دست از هم بار هی که اسلحه یقاچاقچ

 ذاره؟یم یپنهان قرار شما با و چرخهیم

 یتو که یهرکس دست تا کنه یهمکار ما با قراره اون... یهمکار یبرا-

 ...کنه رو رو قاچاقه باند

 نیاول دونهیم یوقت بکنه رو یسکیر نیهمچ هی دیبا چرا د؟یکنیم باور-

 خودشه؟ شهیم اعدام که ینفر

 -:گفت و گرفت نیماش از را اشهیتک مهرداد. کرد سکوت سرهنگ

 .یشخص مسائل بخاطر یبگ یتونیم
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 نیا اونوقت -:برداشت سمتش به یبلند گام و زد پوزخند نیحس

 ؟یبگذر جونت از شده باعث که هیچ یشخص یمسئله

 اش یزندگ که یمهم یمسئله. شد رینفوذناپذ و سفت مهرداد یچهره

 کامش به زهر یاجرعه دیکش یم که یهرنفس و دبو کرده تلخ شیبرا را

 .ختندیر یم

 سمت به ها گرفته برق مانند اما انداخت سرهنگ به ینگاه نیحس

 کارشیچ بگو کجاست؟ ساغر -:دیچسب را اشقهی و برد ورشی مهرداد

 .بکن یخواهیم یغلط هر بعد یکرد

 یم ونریب آن از که یحرارت و نهیک.کرد نگاه چشمانش عمق به مهرداد

 و افتی یم نیتسک دیبا. خواست یم که بود یزیچ همان جست

 .کند له را او جسما بار نیا کردیم یخودخور درون از هرروز که یخشم

 و شدیم خار ؛کردیم جمع کلمهکی آن گفتن یبرا که را یکوچک حرف هر

 روحش اما کند جان. داد یم را پاسخش دیبا اما زدیم زخم را اشنهیس

 .نشد جدا

 مرده -:سوختند واژه نیا یداغ از شیلبها و گرفت آتش فسشن

 کوه کی قد یول بود یکوچک یکلمه .دندیلرز اشقهی یرو نیحس دستان

 .شیها شانه یرو بر شد آوار

... دروغگو کثافت-:دیکش هوار و دیکوب مهرداد یشانیپ به محکم را سرش

 .واباندخ صورتش یرو مشت و گرفت تر محکم دست کی با را اشقهی

 ...نکشتمت جا نیهم تا کجاست بگو...حرومزاده یدروغگو-

 یزندگ از شسته دست ن  ت ییتقال چیه یب و افتاد کاپوت یرو مهرداد

 نیحس. شود بوکسش سهیک تا کرد رها نیحس یپا دستو ریز به را اش

 فورا سرهنگ. داد یم فحش و زدیم مشت صورتش به یپ در یپ

 را مهرداد امشب نیهم نیخشمگ ببر نیا. گرفت پشت از را شیبازوها

 شدند شل نیحس یدستها. برسند هدفشان به آنکه از قبل کشت یم

 .شد لگدباران نیحس یپا ریز و افتاد نیزم به نیماش یرو از مهرداد و
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 او آنقدر لیم کمال با ندیب یم را مهرداد که یروز بود کرده نیتمر ها ماه

 شیبرا یلذت چیه امشب ها خورد زدو نیا یول برود در جانش که بزند را

 . نشستیم درد یرو که بود درد فقط و نداشتند

 ...گهید هیکاف...سروان کن تمومش -:دیکش داد سرش سرهنگ

 سرهنگ. زد شکمش به دار آب و نان یضربه چند و نکرد ییاعتنا نیحس

. زد نیزم را او شیها شانه کمک با و گرفت کتف از را دستش یچاالک با

. گذاشت اشنهیس یرو را شیبازو و کرد قفل نیزم یرو را شیپاها دستو

 نکهیا از دم؟یکوبیم هاون تو آب داشتم ساعت هی -:زد داد صورتش یتو

 نیا از ای یکنیم تمومش جا نیهم... یمحمود نکن مونمیپش گفتم بهت

 و فاسد یسهایپل اون تا میدار ازین مرد نیا هب ما بذارم؟ کنارت اتیعمل

 یبخواه اگه میکن ریدستگ ارتباطنو در باهاش که ییها دهگن کله

 یرو یهاستاره یفاتحه االن نیهم از یکن لیدخ تویشخص احساسات

 افرادمو عمرو که یاتیعمل به بزنه گند بچه هی ذارمینم... بخون لباستو

 نو؟یا یفهمیم. بود منم دختر بود تو عشق ساغر اگه. گذاشتم پاش

 و خورد گره گذشته به ساغر نداشت وجود گرید یعنی و بود ساغر... بود

 دندان نیا داشت دوست چقدر.آوردند فشار هم به شیدندانها شد؟ تمام

. بدرد بود زده که یحرف از را اشحنجره و بروند فرو مهرداد گردن در ها

 اشکها نیا اما نخوردند سر چشمانش  یگوشه از اشک تا کرد مقاومت

 خطو چشمانش با سرهنگ .دندیچک نییپا و بودند او یاراده از سمجتر

 دستش کی به و نشست نیزم یرو نیحس. کرد شیرها و دیکش نشان

حاال نشسته  که مهرداد به و کرد بسته بازو زانو یرو را مشتش. زد هیتک

 ییبال چه کجاست؟ بگو -:دیپرس و کرد نگاه بود زده هیتک نیماش به

 ؟یآورد سرش

 که بود الیخ خوش چه. کرد یتلخ یخنده شیها هسرف با همراه مهرداد

 در خودش مانند قایدق... ندارد وجود یساغر گرید شد ینم باورش هنوز

 ...ییکذا یروزها آن

 .هیقون قبرستان... هیترک -: کرد تف را دهانش داخل خون
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 اشک داد اجازه و کرد فرو دستش پوست داخل را شیها دندان نیحس

 از را ساغر ندیب یم را مهرداد که یروز بود قرار. شوند رها آزادانه شیها

 آدرس نکهیا نه... بشنود مرگش مورد در نکهیا نه درآورد چنگش

 ایخدا... نبود که خدا به... نبود نه.... بود؟ انصاف... ردیبگ را قبرستانش

 کجاست؟ انصافت

... شیکشیم گفتم بهت-.زد نعره و دیکوب سفت آسفالت یرو مشت

... گفتم بهت ؟یداد کشتنش به آخر یدید... بردار سرش از دست گفتم

 ...که اون حرومزاده بهت لعنت... ؟ینداشت دوستش مگه یلعنت

 ...یلعنت داشت دوستت -:دینال بغض با و دیساب هم به را شیها دندان

 ییها مشت از نه اما داشت درد... کرد خم نهیس یرو را سرش مهرداد

 فرو قلبش به هرروز که یشترین نیا از دیکش یم رنج... بود خورده که

 را خونش آهسته آهسته و بود شده یعفون که یزخم به... رفتی م

 اگر که کرد یم تکرار خودش با را جمله نیا هرروز ...کرد یم مسموم

 .او بخاطر فقط... اوست بخاطر مرده ساغر

 به شانی فاصله که یمرد دو به. دوخت چشم دو آن به متأسف سرهنگ

 از و زده زخم را شانیهردو لبه دو یریشمش اما بود نیزم و آسمان درق

 ماتم یگرید و دیچیپ یم خود به تیواقع از مار چون یکی. بود انداخته پا

 .بود کرده سکوت زده

. گذاشت چشمش کنار زخم یرو را انگشتش و رفت مهرداد سمت به

 یم انسآژ تا -: گفت و شود بلند کرد کمک. شد جمع درد از صورتش

 تر دهیچیپ کارو یمحمود کردن ریدرگ بودم گفته... اتخونه برگرد رسونمت

 . کنهیم

 ینم چکسیه بود نکرده اشتباه. زد یامهین نصفه پوزخند مهرداد

 به .باشد داشته زهیانگ داشت که یهدف یبرا او یاندازه به توانست

 دبو افتاده نیماش کیالست کنار که را چشیسوئ و شد خم یسخت

 .برم تونمیم خودم-:کرد تف را دهانش یخونابه دوباره و برداشت

 .یکن یرانندگ یتونینم تیوضع نیا با-
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 نیا دانست  یم. بست را در و نشست راننده یصندل یرو مهرداد

 مهم گرید آن از بعد و دارند ازین او به که است نیا بخاطر فقط ها ینگران

 یم را نیهم خودش... بودن هم مهم. دیآ یم سرش ییبال چه ستین

 .کارش کردن تمام از قبل نه اما شود خالص زودتر هرچه نکهیا... خواست

 . شد دور آنجا از و کرد روشن را نیماش

 -:کرد دراز شیسو به را دستش و برگشت نیحس سمت به سرهنگ

 .کن جور و جمع خودتو... پسر پاشو

 راحت کرده کسانی خاک با را ندارش دارو که یازلزله از بعد شدی م مگر

 و دوخت او به را ملتمسش چشماند؟ بتکان را لباسش خاک و ستدیبا

 مرده؟ ساغر ؟فتگیم راست -:دیپرس

 یتو شدنش دهیدزد از بعد دوماه -:داد تکان تأسف با را سرش سرهنگ

 . شد کشته تصادف

 خبر بستگانش از چکدامیه و بود مرده ساغر شیپ ماه چهارده یعنی

 چارهیب. بود دهینفهم یکس باز و بود گذشته هم سالگردش. ...نداشتند

 میسه چکسیه هم مرگش غم در یحت... ساغر از یوا یا... ساغر

 .بود نشده

 یلیخ تیمأمور نیا -:گفت و نشست  زانو یرو کنارش سرهنگ

 ؟یمتوجه ببره ییبو یاحد چیه دینبا حساسه

 ینم را نیا گسرهن...بود مرده ساغر. بود تیمأمور هرچه یگوربابا

 د؟یفهم

******* 

 با و گذاشت گاز یرو پا. فشرد را موتیر در به دنیرس از قبلمهرداد 

 له بدن دنید با نگهبانها.شد ادهیپ نیماش از و رفت خانه داخل به سرعت

 و زد کنار را آنها خشونت با. کنند کمکش تا رفتند طرفش به اش لورده و

 سر دیش گم. نیشیم جمع دمآ دور الشخور نیع هیچ -:دیکش ادیفر

 ...پستاتون
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 دشانیتهد شوند دور ها نگهبان نکهیا از قبل و دیکوب هم به را نیماش در

... برمیم گوش تا گوش همتونو سر بزنه یحرف سوده به تونیکی اگه -:کرد

 . دیکن گم گورتونو چشمام یجلو از

 و گذاشت شکمش یرو دست مهرداد. نخورد تکان شیجا از کامران تنها

. شدیم پخش بدنش تمام در درد هرقدم با یول. برداشت گام اطیاحت با

 یزیچ اما انداخت او به یخشن نگاه مهرداد. گرفت را شیبازو ریز کامران

 کمک به ازین واقعا اتاقش به رفتن یبرا. داد ادامه راهش به و نگفت

 یکینزد تا و دیس ریم اتاقش به که ییها پله سمت به رفتن از. داشت

 به ها آن یرو گذاشتن قدم .شد منصرف بود آمده نییپا یاصل یورود

 یورود از کامران کمک با .بود خارج او توان از و داشت ازین یادیز یانرژ

 داد یجرأت خودش به کامران. شد آسانسور سوار و رفت داخل به یاصل

 ن؟یشد ریدرگ یکس با -:دیپرس و

 .شد ادهیپ آسانسور از و گذاشت پاسخ یب را سوالش مهرداد

 ارم؟یب دکتر-

 پا از را شیها کفش. رفت اتاقش به و داد تکان نه یمعنا به یسر مهرداد

 .سپرد تخت تن به را اش کوفته بدن و درآورد

 اشاره تختش کنار یکشو به و کرد باز را نشیخون راهنیپ یها دکمه

 .بده قرصامو از یکی -:کرد

 دستش به را سردردش یقرصها از یکی و ختیر یآب وانیل شیبرا کامران

 رونیب برو -:دیبلع آب بدون را قرص و دیکش باال را خودش. داد

 .رفت رونیب اتاق از و گذاشت یعسل یرو را وانیل کامران 

 اشبسته چشمان حضورش حس با اما بودند افتاده هم یرو چشمانش

 یم نگاه را او و نشسته زانو یرو که دید تخت کنار را ساغر و کرد باز را

 بر از را او چشمان و نزندپلکهم لحظه کی یحت داشت دوست. کند

 .شود

  ؟یکرد دعوا-
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 بهش هم مشت هی یحت -:گفت و فرستاد رونیب را دردناکش نفس

 .کنه یخال خودشو گذاشتم... نزدم

 ؟یکنیم نکارویا خودت با چرا-

 ...خوب یلیخ... خوبم ینجوریهم-کرد نگاه سقف به

 ...من بخاطر یحت ینیبب یبیآس ندارم دوست-

 نشیزتریعز به خواست یم او مگر. گرفت آتش و سوخت مهرداد قلب

 ...بماند قولش سر بود نتوانسته یول برسد یبیآس

 گناه خواست یم را آنها بر زدن بوسه دلش. شد چشمانش در غرق

 بود؟

 ؟یبود قهر باهام شمیپ یومدین روزه چند-

 که پیشت باشم. ینخواست ودتخ کنارتم یبخواهکه  هروقت-

 که یدونیم یهرکس از بهتر -:گفت آهسته و کرد نگاهش قیعم مهرداد 

 .هیهرثان... هرلحظه. یباش کنارم باشم، کنارت خوامیم چقدر

 مهرداد از دل و ختندیر شیرو یجلو شیموها از یاطره و زد لبخند ساغر

 قبش یموها و نیبلور گردن آن تا کرد دراز را دستش. ربودند شتریب

 ... بعد و افتاد نیزم یرو آب وانیل.. .کند لمس را رنگش

 !...نبود ساغر

... شد قبل از تر نیسنگ اشنهیس... دیکش آه و انداخت نیزم را دستش

 به عذاب نیا روز کی شد یم تمام درد نیا روز کی اما!  نیسنگ یلیخ

 یتنگ و بغض نیا دیبا. کرد یم تحمل دیگر یکم دیبا فقط دیرس یم آخر

 یباز. دیرس یم وقتش که یزمان تا کشاند، یم خود با روز آن تا را نفس

 را فیحر نباریا! آنها خود از بهتر. کردیم یباز هم او بودند، انداخته راه

 .بودند کرده انتخاب اشتباه

***** 
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 را آن از شدن بلند قصد و بود افتاده تختش یرو نزار یحال با نیحس

 کتک مرگ سرحد تا را او و بودند افتاده جانش به نفر هد ییگو. نداشت

 یکاسه. ردیبم خودش درد با تا بودند کرده شیرها هم آخر در و بودند زده

 مرده؟ ساغر واقعا -:زد لب و گرفت دست دو هر با را سرش

 انتظار در هرروز که یوقت بود سخت باورش. شد دار نم قرمزش چشمان

 چشمانش گوشه کی راحت الیخ با او زدیم وارید و در به یکوچک نشان

 ...و بود بسته را

 ا...!ای خد-

 اما شود داریب کابوس نیا از دیشا تا دیکوب بالش به را نشیسنگ سر

 گوشش در شبید یها دهیشن تمام. بود یگرید هرزمان از ارتریهوش

 .دندیترک یم سرش در کوچک انفجار کی با و دندیچیپ یم

 اشدهیژول یموها در دست و نشست شیسرجا یسخت به

 یمهم یجلسه امروز. بود گذشته ظهر از بعد  یدو از ساعت.دیکش

 .بود نکرده گزارش اداره به هم را نرفتنش یحت او و داشتند

 به یازین نکهیهم و بودند خواب خانه اهل بود برگشته که یوقت شبید

 جای شکر داشت. نداشت دادن پس جواب

 یرو تماس چهارده. کرد روشنش و برداشت نیزم یرو از را لشیموبا

 از تا پنج و بود پاسدار سرهنگ طرف از آنها یدوتا. بود افتاده یگوش

 .آروان طرف از یمابق و اداره

 شیصدا دوباره شود بلند نکهیا از قبل و انداخت تخت یرو را لیموبا

 یم دلش. کرد اخم بود افتاده صفحه یرو که سرهنگ اسم به. درآمد

. بشکند را شیها دندان و بزند مشت دوتا خط پشت نیهم زا خواست

. شد کشته ساغر و گذشت کار از کار باالخره که بود داده لفتش آنقدر

 ساغر باشد هرچه .کرد یم یکار شیبرا دیبا او اما چگونه دانست ینم

 آنقدر دینبا و بود شده نازل سرش بال همه آن او تیمأمور انجام سر

 .آمد یم کنار مهرداد با یهمکار و معامله بخاطر راحت

 وصل را تماس و گرفت دستانش در محکم را لیموبا. کرد مهار را حرصش 

 .بزند یحرف و کند باز هم از را اش شده قفل فک نتوانست اما کرد
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 ؟یمحمود ییکجا -:آمد خط پشت از سرهنگ یگرانهخیتوب و رسا یصدا

 و نتوانست اما کند صحبت مافوق و دست ریز با مطابق تا زد زور نیحس

 .خونه -:آورد زبان به کلمه کی فقط

 ؟یخوب چطوره؟ اوضاعت-شد تر میمال یکم سرهنگ لحن

 .سرهنگ ام یعال... یلیخ -:زد طعنه نیحس

 دستش از یکار اما دیفهمیم را دردش... فشرد هم یرو چشم سرهنگ

 .نبود ساخته

 وقت االن یلو بود یبزرگ شوک ماهم یبرا. یداغون االن دونمیم-

 که یناتموم کار یبتون تا یکن سرپا خودتو دیبا تنگه وقت ستین یعزادار

 مهره نیبزرگتر از یکی االن ما... یکن تموم رو بده انجام خواستیم ساغر

 دست از رو شانس نیا یراحت به دینبا. میدار اریاخت در رو یباز نیا یها

 قاچاق یپرده پشت عوامل میبتون تا یکن یهمکار باهاش دیبا. میبد

 .میبنداز ریگ رو اسلحه

 گفتیم اگر. انداخت آن یرو را سرش وزن و زد وارید به دست نیحس

 ییسنا مهرداد با یهمکار از آسانتر شیبرا کند جا جابه را دماوند کوه

 .بود

 زبده یمأمورها بالتون دستو تو شماکه سرهنگ؟ دیکرد انتخاب منو چرا-

 مردکو اون لحظه هی تونمینم که یمن دیخواهیم چرا... دیدار منو از تر

 کنم؟ قبول تویمسئول نیا کنم تحمل

 هرگز بود خودش به اگر. دیکش اش یخاکستر شیر بر دست سرهنگ 

 طیشرا از یکی هم نیا اما کرد ینم انتخاب را سرکش و لجباز پسر نیا

 .کند ردش توانست ینم و بود ییسنا مهرداد

 متریمال را لحنش شد باعث نیحس آلود بغض ینفسها یصدا دنیشن 

... ترهیقو من یدهید آموزش مأمور تا ده از یدار تو که یازهیانگ -:کند

 مالیپا خونش یذارینم که دونمیم... یبد انجام نکارویا دیبا ساغر بخاطر

 .برسونه سرانجام به اونو هدف تونهینم چکسیه تو جز به... بشه
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 اما داشتم شبتوید برخورد انتظار:ادد ادامه سرهنگ و کرد سکوت نیحس

 کار خودت یرو دیبا میکنیم مالقات ییسنا مهرداد با که یبعد یدفعه

... دیکن پار لتو رو گهیهمد وسط اون دینزن و ینش یعصبان که یکن

 دیبا فقط... رسهیم کرده که ییکارها یسزا به اون باالخره باش مطمئن

 .داره یوقت هی یزیهرچ سروان؛ یباش داشته صبر

 ای دهد خرج به یصبور و باشد دار شتنیخو آنقدر تواند یم دانست ینم

 یم اعدام ییسنا مهرداد که یروز خواهد یم که بود مطمئن اما! نه

 دار یچوبه سمت به را او خودش که بهتر چه و ندیبب چشم با را شود

 .قربان شهیم اطاعت -:گفت و داد سرتکان. دهد هول

... یمحمود یکنینم دمیناام که دونمیم -:زد خندلب تیرضا با سرهنگ

 بشه؛ باخبر موضوع نیا از دینبا چکسیه کنم دیتأک بازهم که الزمه

 یکارها و یبعد مالقات یبرا دوباره برس خودت به فعال!... چکسیه

 .کنمیم هماهنگ و رمیگیم تماس باهات تیمأمور نیا انجام به مربوط

 وجودش که یخشم یها گدازه.کرد قطع را تماس و گفت چشم نیحس

 مهرداد به رسد چه سوزاند یم هم را خودش تن آورد یم در لرزه به را

 .کرد خواهد ذوبش بود مطمئن که ییسنا

 . کند عوض لباس که کرد ینم رغبت اما داشت دوش به ازین داغش تن

 زیچ چیه صبح از. آمد یم آشپزخانه از هم به ظرفها برخورد یصدا

 .نداشت غذا به یلیم بازهم اما بود نخورده

. افتاد راه اتاقش در سمت به و نرود جیگ تا گرفت دست کی با را سرش

 نکهیا محض به. داشت برش و بازگرداند عقب به را او لیموبا یصدا

 -:نشست گوشش به آروان یصدا نیخشمگ تُن کرد وصل را تماس

 شده خراب یگوش اون ؟یهست یگور کدوم معلومه ارنیب واسم خبرتو

 بزنم زنگ نداشتم جرأت گهید که خونتونم ؟یکرد خاموش یچ واسه رو

 ؟یدینم جواب چرا ؟یمرد الو... نشن نگرانت وقت هی تا

 مردن از بدتر یزیچ دانستینم آروان. فشرد انگشت دو با را چشمانش

 ستین خوب حالم-. است آمده سرش خودش
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-آمد ناآشنا شاساله نیچند همکار و دوست گوش به اشگرفته یصدا

 ؟ییکجا...نیحس

 ام خونه-

 و اداره یرفت شبید گفت مادرت زدم زنگ یظهر سر چرا پس خونه؟-

 ؟یبرنگشت هم گهید

 نشده بازگشتش متوجه چکسیه که بود مانده اتاقش در صدا یب آنقدر

 .بود

 .کن صبر لحظه هی -:گفت دید که را سکوتش آروان

 امیم دارم شو آماده -:گفت نیحس به دوباره و کرد ییگو گفتو یکس با

 .دنبالت

 پوست. زد آب را صورتش و رفت یبهداشت سیسرو طرف به نیحس

 بود زده مهرداد صورت به که ییمشتها بخاطر. افتاد سوزش به دستش

 مشت بخاطر زین دستش پشت پوست و کردیم درد انگشتانش بند بند

 .بود شده دهیخراش و له آسفالت به زدن

 لیوسا. ختیر دستش یرو را نیتادیب و کرد باز را ییوروش یباال باکس

 .نکرد دایراپ باند اما کرد رو رویز را داخلش

 سمت به و نشود فیکث نیزم تا گرفت مشتش ریز را گرشید دست

 .آمد یم نیشه عمه و مادرش پچ پچ یصدا. رفت آشپزخانه

 .کند یم چکار نجایا روز از موقع نیا عمه دانست ینم

 و بودند کشانده برق زیپر کینزد گوشه کی به را زیم و بود او به پشتشان

 .بودند یسبز کردن خورد مشغول دستگاه با

 مادرش روبه و داشت نگه مشتش در را هایسبز از یچنگ نیشه عمه

 رهیبگ ازش یخبر بلکه یآگاه رهیم محمد هنوزم... واال دونمینم -:گفت

 .کجاست دونهیم خدا یول
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 نکهیا از قبل ختیر دستگاه داخل را ها یسبز و داد یتکان را سرش

 هرجا که مطمئنم نویا یول-:افزود و انداخت باال ییابرو بفشارد را دکمه

 .گذرهینم بد بهش باشه

 انتخاب کردن بتیغ یبرا را یبد موقع. کرد فوران نیحس یرگها در خون

 کف. شد بدتر خرابش حال و بود نمانده شیبرا یاعصاب چیه. بودند کرده

 تا که بود زنده یوقت تا -: زد داد و دیکوب اپن یرو شدت با را دستش

 که ییهربال... بردار اشمرده سر از دست الاقل شیچزوند یتونستیم

 شرمت خودت از دیبا عمر آخر تا وصله تو به گناهش نخ هی اومد سرش

 ازش نهیک هنوزم و ینکرد یمادر براش بود زنده تا که بهت تف... ادیب

 ...یدار

 .کرد نگاه را نیحس و برگشت زده بهت و دیپر نیشه عمه صورت از رنگ

 نیحس. آمدند رونیب شانیاتاقها از پدرش و ا،غزلیسون ادشیفر یصدا از

 .بود شده رهیخ عمه به خشم با  و زنان نفس

 و خونه نیا حرمت -:گفت نیحس به خطاب و دیکش هم در ابرو پدرش

 خودته؟ از بزرگتر با کردن بتصح طرز چه نیا... دار نگه عمتو

 خواست و دیکش یحرص نفس چند برگشت پدرش طرف به نیحس

 هم کلمه کی -:برد باال را دستش و کرد یدست شیپ او که بزند یحرف

 .بشنوم ازت خوامینم

 -: دیپرس و کرد مرور خود با را نیحس یها گفته برداشت یقدم غزل

 اومده؟ ساغر یآبج سر به یچ... ساغر

 مرده؟ -:بودند ریمتح هنوز چشمانش. داد خودش به یکانت عمه

 ؟...!ساغر

 یم در سمت به که همانطور و انداخت سرش یرو را اش یمشک چادر

 ...رنیمیم همه خب... کشتمش من مگه -:گفت نیحس به رو رفت

 ؟...گلبهار نه حقه؟ مرگ گنینم مگه -:کرد گلبهار به رو

 عمه. دییسا هم یرو را ندانشد و خوردند تکان نیحس ینیب یها پره

 بود؟ سنگدل و وانهید نگونهیا شهیهم اش
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 قدم چند.کرد آنها به پشت و دیکش سرش یرو شتریب را چادر نیشه

 و ایسون. افتاد نیزم یرو و شدند شل شیزانوها ناگهان اما برداشت

 همزمان و زدند کنار صورتش یرو از را چادر. دندیدو سمتش به گلبهار

  آخه؟ یچجور ن؟یحس یدونیم کجا از تو-:شد بلند اشهیگر یصدا

 که موقع آن چگونه؟ دیپرس یم تازه. کرد کج را گردنش یعصب نیحس

 مرگ یها زخم چه دیپرس ینم خودش از رساند یم لب به را جانش

 پرسد؟ یم مردنش ینحوه از حاال که زند یم او به یآور

 به دلش هم ذره کی یحت ترف رونیب خانه از و شد رد کنارش از اعتنا یب

 پدرش اگر... نسوخت تمساحش یاشکها و موت به رو صورت آن حال

 یم پاره تکه را حرمت یها پرده تمام چیه که احترام بود دهینرس سر

 داشته روا ساغر بر که ییها یناحق آن تمام. ختیر یم برسرش و کرد

 هیبق بگذار سوخت یم آتش درکه  خودش. دیکش یم رخش به را بود

 در هم یساغر که آمد یم ادشانی دوباره دیشا. بسوزند شیپا به پا هم

 .زدند خط را او راحتآنها  و کرده یم یزندگ میانشان

 را دستش. زد بوق شیبرا  آروان که بود نشسته خانه در پشت زده ماتم

 چند نیا و بود رفته لیتحل توانش کرد نگاهش و برداشت سرش یرو از

 .شد رهیخ او به متعجب آروان. برود راه نستتوا ینم هم را قدم

 درو یها نگاه به توجه یب که بود آمده قشیرف روز حالو به چه شبه کی

 .بود نشسته در پشت سامان نابه یوضع سرو با هیهمسا

 .کشاند نیماش داخل به خود با را او و شد ادهیپ فورا

 .بست را چشمانش و داد هیتک را سرش نیحس

 ...یناخوش واقعا انگار نه یول یاوردیدرم ادا یداشت کردم فکر-

 و کرد اخم داد یم آزارش نیحس سکوت اما است پس هوا دانستیم

 از میشد منتظر سرجلسه یهرچ است تشنه خونت به سرگرد-:گفت

 ...یکنیم گورتو خودت یدستا با یدار... نشد یخبر شازده
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 ،سرگرد مورددر گفتن با کرد یم فکرباز هم سکوت بود که نصیبش شد. 

 از یواکنش نیکوچکتر اما دیبگو یسرگرد یگوربابامانند همیشه حسین 

 .نداد نشان شخود

 راه به زا مارو تا مرگته چه بگو آدم مثل-:کرد غورلند و شد یعصبان

 ...ینکرد

 غمش کردن پنهان از بود آمده شیگلو خیب تا بغض. کرد باز چشم نیحس

 یکم... خواستیم دل دردو یکم... بود شده خسته خشم پشت

 رها را بارش کارو حال همه در که یدوست نزد شدن یخال یکم... اشک

 به را چشمانش. افتاد یم راه احوالش از شدن ایجو یبرا و کرد یم

 .مرده... ساغر که، ساله کی از شتریب-:گفت آهسته و چرخاند او یسو

 .افتاد روف و کرد دایپ راه دوشیم جدا کالبد از که یروح مانند بغضش

از -:دیپرس و گذاشت اششانه یرو دست مبهوت...ماند باز دهانش آروان

 گفته؟ بهت ی؟کیمطمئنحرفی که میزنی 

 .نپرس یچیه... نپرس -:گفت بندش پشت دادو تکان را سرش نیحس

 برادرش، داد اجازه و کردکینزد خودش به شتریب را او ماند ساکت آروان

 .ببارد و کند کاش او آغوش در را غمش مردانه

******** 

 و نیحس به متفکر و بود داده لم کتابخانه داخل مبل یرو مهرداد

 مانند قایدق ناآرامش و خراب حال. کرد یم نگاه اشیمشک یلباسها

 کی یحت او برعکس اما بود داده دست از را ساغر تازه که بود ییروزها

 بپوشد یشکم اگر کرد یم تصور. بود نکرده تن یمشک شیبرا هم روز

 .رود یم نیب از دارد او با الشیخ در که یکوتاه یدارهاید همان

 کنار را مشتش. زد زل او به و آورد باال را اش یشکار چشمان نیحس

 و کند مهرداد یحواله را آن گرید بار داشت دوست چقدر. گذاشت شیپا

 .کند تازه را هستند خوردن جوش حال در صورتش یرو که ییها زخم آن

 م؟یکن شروع کجا از دیبا... خب -:گفت و کرد یخال را اشنهیک پراز نفس

 .شد لیمتما جلو سمت به یکم و گرفت را اشهیتک مهرداد
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 عتایطب و داره خودش با یادیز پول که پرسوده تجارت کی اسلحه قاچاق-

. ببرن نعمت خوان نیا از یسهم که کننیم قصد هم یشتریب یدندونها

 تا... کنن یبردار بهره ازش توننیم یادیز یطرفها و هپهن که سفره هی

 خورده؟ گوشت به ییکاکا یمجتب پیسرت اسم حاال

 که یمقام و اسم کی حد در -حسین لحظه ای درنگ کرد و جواب داد 

 چطور؟ شناسمشیم داره

 .اونه ما هدف...خب-

 ه؟یچ منظورت -:دیپرس و رفت هم درش یاخمها

 ... که یوقت-

 لرزش تا دیکش کتابها به یدست او به پشت و شد بلند شیجا ازمهرداد 

 مجبور رفت لو ما باند یوقت-: داد ادامه و کند پنهان را شیها مردمک

 خودمونو نو از دوباره میتونست اما.میبر رانیا از اوضاع شدن آروم تا میشد

 منفعت یادیز یباال دسته یآدمها یبرا ما وجود چون میبرگرد و میبساز

 نیهم شیکی رهیم اونها بیج به قاچاق سود از یبخش که داشت

 .هییکاکا پیسرت

 هم شما با ییکاکا پیسرت یعنی -:گرفت باال را سرش متعجب نیحس

 دسته؟

 کمک با اما کامل صورت به نه -:داد جواب و دیچرخ سمتش به مهرداد

 ما معماالت از هم یازاتیامت عوض در. میشد ایاح دوباره ما که اونه یها

 .شهیم بشینص

 یلیخ-داد ادامه و گرفت بدنش طرف دو را دستانش لبخند با مهرداد

 دستمون هم با اما شنیم یمخف یدولت مقام و نقاب کی پشت راحت

 از یمعتبر مدرک چون لغزه ینم پاشون وقتم چیه. است کاسه هی یتو

 .ذارنینم جا به خودشون

 ؟یبنداز ریگ اونو یخواهیم یچطور پس-

 ...داره یاهر یزیچ هر-
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 مبل یپشت به را شیبازو و داد تکان راست چپو به را سرش نیحس

 همدست شما با تونهیم پیسرت هی که کنم باور دیبا یچطور-:فشرد

 یهرچ نباشه؟ ییکاکا هیعل بر توطئه هی نیا که معلوم کجا از باشه

 دایپ یادیز یدشمنها خدمتش یسالها یتو و پهیسرت هی اون هست

 .کرده

 یجلو تونمیم -:نشست شیسرجا دوباره و زد یدار صدا پوزخند دادمهر

 .کنم ثابت بهت خودت یچشمها

 ؟یچجور-

 یکس دست آتو راحت که ستین یآدم ییکاکا... وقتش سر نکن عجله-

 .بده

 یول -:شد خم سمتش به و گذاشت زیم یرو را دستش ناآرام نیحس 

 دونمینم هنوز... کنم تحملت تونمینم عنوان چیه به چون دارم عجله من

 در. یکن یهمکار یخواهیم اون بر عالوه و یکرد میتسل خودتو چرا

 .شهینم بتینص یچیه اعدام جز که یحال

 نظر اتفاق هم کردن تحمل درمورد -:گفت خونسرد و زد پلک مهرداد

 ...هیشخص که گفتم میهمکار درمورد اما... میدار

 بگو تویکوفت لیدل نیا -:ردندخو تکان اش ینیب یها پره و زد حرص نیحس

 .اوردمین جوش تا

. کرد یعصب شتریب را نیحس و نخورد تکان مهرداد یلبها یرو از لبخند

 .آورد یم کجا از را آرامش نهمهیا

 تو... ندارم یترس هم اعدام از... یستن دادن دست از یبرا یزیچ گهید-

 دورو یآدمها زا... بدم انجام درست کار هی مرگم از قبل خواستم کن فکر

 پس کنه کمک بهم خوادب باشه خورده عقلشو که ستین یکس هم برم

 ...هم و باشه من مردن مشتاق هم که دارم اجیاحت تو مثل یکی به

 از و گذاشت ناتمام را حرفش اما" باشد درد ،هم هم و" دیبگو خواستیم

 .برداشت را لشیموبا و اسلحه کارش زیم
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 برنامه ییکاکا به شدن کینزد واسه -:گفت و زد کمرش پشت را اسلحه

 .بدم نشونت شویکی میبر االن خوامیم که دارم ییها

 یکاره مهین و هوا در پا یصحبتها از. دوخت نییپا به را چشمانش نیحس

 به خواست ینم اما بود راحت حدسش که کرد یم حس را ییبوها او

 را او یوقت از که یسوال بخورد یتکان شیجا از نکهیا از قبل. کند فکر آن

 یچجور... یچجور -:درآورد پرواز به را بود کرده النه ذهنش در بود دهید

 افتاد؟ براش اتفاق اون

 از هیثان کی در انیجر آن تمام .ستادیا حرکت یب و کرد خی مهرداد تن

 تا تکو از را خودش. آمد باال شیچشمها تا نهیک و گذشت ذهنش

 .نداختاین

 .بود تصادف که گفتم-

 ؟یچجور بگو...یگفت یچ که هست ادمی-

. زد چنگ را زیم یلبه او به پشت و انداخت زیم یرو را لیموبا مهرداد

 .دیشن یم را شیاستخوانها یصدا و کردیم حس را خون یبو هنوز

 مقصد و بودند داده انجام را هیترک در اقامتشان به مربوط یکارها نیآخر

 صبح از که یسردرد. بودند قرمز اغچر پشت تقاطع در. بود هلند شانیبعد

 کت. دیبر یم را امانش و کرد یم عود کم کم بود شده رشیبانگیگر

. بشیج داخل شیقرصها یجعبه و بود عقب یصندل یرو اش یطوس

 -:گذاشت نیماش یشهیش یرو دست و گرفت را سرش یکاسه

 ؟یدیم بهم قرصهامو

 سردرد باز -: انداخت چشمش داخل یخون یرگها به ینگاه ساغر

 ؟یگرفت

 من یجا ایب -:گذاشت او دهان در را شیقرصها از یکی و برداشت را کت

 .کنمیم یرانندگ خودم بکش دراز

 . تونمیم خودم خوبم،-

 .زودباش... شهیم سبز چراغ االن نکن دو به یکی من با مهرداد-
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 باشد آلود اخم و یجد کرد یم یسع که ینگاه آن یخواسته میتسل

 هنوز ساغر بدن یگرما. شد سبز چراغ و کردند عوض را شانیجاها. شد

. کرد یم اغوا ریدلپذ آغوش آن در دنیآرم به را او و بود یصندل تن یرو

 جانش به وحشت کیالست غیج یصدا اما گذاشت هم یرو چشم

 و داد خراش را آسفالت سرعت با ینیماش او راست سمت از. انداخت

 د.کر برخورد نیماش یبدنه به

 از. کرد برخورد یبغل نیماش به و شد دهیکش نیزم یرو متر چند خودرو

 یصداها. شد یم جمع خودش ودر آمد یم فشار نیماش به طرف هرو

 آهن انیم در و نداشت حرکت قدرت. زدند یم ادیفر گوشش در یبلند

 ساغر سر. درآود گردش به را چشمانش. بود شدن له حال در ها پاره

 اه  یس قطرات و بودند شده خون از سرخ شیلبها .بود هافتاد فرمان یرو

 رونیب جانش از ذره ذره خون. ندخورد یم سر شیموها انیم از یظیغل

 بزند شیصدا تا داد تکان را شیلبها. کرد یم چکه نییپا به و جست یم

 نگه باز زور به را نشیسنگ یپلکها.بودند ختهیگر اشحنجره از اصوات اما

 ... کردند ینافرمان هم نهاآ اما بود داشته

 یاتوده. زدند رونیب گردنش یرگها و افتادند سوزش به چشمانش

 ینم عوض را شانیجاها اگر... کرد جاخوش شیگلو در خشمناک

 اما و اگر آنهمه اگر...کرد یم تحمل را مزخرف سردرد آن اگر... کردند

 و دیکش یم کنش،نفس مست جان جام   آن ساغرش، افتاد ینم اتفاق

 به. دیکش دست گردنش نبض یرو... خرابش حال بر شدیم شراب

 یم یرانندگ ساغر... راه چهار سر -:گفت و برگشت نیحس سمت

 ...که هم بعدش ما به زد و بود دهیبر ترمز نیماش هی.کرد

 لمس را داغش یقهیشق و فرستاد نییپا زور به را دهانش آب نیحس

 بود؟ یعمد -:کرد

 آن بودن یعمد بر یمدرک چیهدود خودش به جز دانسته های مح

 قصد بار کی. داشت شک شهرام و سوده به اما. نداشت وجودسانحه 

 نکنند؟ تکرار را کار نیا دوباره چرا بودند کرده را جانش

 ...دیشا... دونمینم-
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 دو د؟؟یشا -:دیخراش ناخن با را دستش انگشت و دیخند یحرص نیحس

 بوده؟ یعمد دیشا یگیم تازه و مارها یلونه تو شیانداخت یدست

 فقط قاتلشم. قتله گمیم من بوده تصادف که بگن هم ایدن یهمه

 تونستیم سیپل یکردیم ولش یداشت دوستش واقعا اگه...ییتو

 تونستمیم یهرکس از بهتر خودم سیپل چرا اصال... باشه مراقبش

 راست هی تو مثل نکهیا نه فتهین روش هم خراش هی که باشم مواظبش

 .قبرستون ینهیس شیفرستب

 او از را کردن فکر و زد جست خشم. آمد شیگلو داخل یتوده به فشار

 .گرفت

 هم بعدش البد ؟ییتنها به کند؟ مواظبت او ساغر   از خودش خواست یم

 نبود حاضر هم را اشمرده یحت... بود کورخوانده. کردند یم ازدواج هم با

 .کند قسمت او با

 او از تیتبع به هم نیحس.دیکش خودش سمت به و دیچسب را اشقهی

 بودند گریکدی به حمله یآماده نر گاو دو مانند. گرفت را راهنشیپ یقهی

 هم صورت به شانیعصبان یها نفسهرم . درآمد به ضربه چند یصدا که

 به دیبا هوا رابلعید. و فشرد هم به را چشمانش مهرداد. کرد یم برخورد

 شیبرا مرد نیا تحمل یگاه که انستد یم. شدیم مسلط خودش

 و ها ییپروا یب نیهم انتخابش لیدال از یکی و شود یم دشوار

 ینم گذاشت یم رتشیغ یرو دست یوقت اما بود اش یدشمن

 عقب به و کرد یاقروچه دندان. بگذارد اشزنده که کند نیتضم توانست

 .تو ایب-:گفت و کرد مرتب را لباسش یقهی. داد هولش

 یلیخ خانم سوده -:گفت و کرد شانیهردو به ینگاه خدمتکارها از یکی

 کشهیم طول ادیز مهمونتون کار اگه گفتن هستن منتظرتون نییپا وقته

 .انیب بعدا

 رامرتب راهنشیپ که نیحس به ینگاه مین کرد صاف ییگلو مهرداد

 .امیم االن بگو بهش -:داد جواب و انداخت کردیم

 .ایب همراهم -:داد اشاره نیحس به و برداشت را لشیموبا



ینعیم سعیده  

77 
 

 بود انداخته پا یرو پا منینش داخل سوده. افتاد راه سرش پشت نیحس

 و شد بلند مهرداد دنید با. بود گذاشته خودش کنار را شالش مانتو و

 یقدم کی در که نیحس یرو چشمانش. راند عقب به را فرقش یموها

 .ماند ثابت بود ستادهیا مهرداد

 مرد نیا زودتر تا داد یسالم مهرداد به رو و کرد کج معنادار را گردنش

 بود بار نینخست. کند یمعرف را داشت یابرنده زویت چشمان که قدبلند

 خودش و نندیبنش که کرد یااشاره دست با مهرداد. دید یم را او که

 .نشست شانیرو روبه پنجره به پشت

 که گرفت نظر ریز را نیحس چشم یگوشه از و زد کنار را شیموها سوده

 ادیز مهرداد. زد یکوچک و ساده لبخند او به و نشست یتک مبل یرو

 نیا... مهیمیقد یدوستا از یمحمود نیحس -:گفت و نگذاشت منتظرش

 .یدیشن فشویتعر که یهمون است سوده هم بایز خانم

 و زد یلبخند یعاد کامال اما دانست ینم سوده از چیه نکهیا با نیحس

 سعادت چه خانم سوده بله... اوه -:کرد دراز دست تشسم به زیخ مین

 .یرینظ کم

 یهرچ -:گفت مهرداد به رو و سپرد نیحس به را فشیظر دستان سوده

 .ارمینم خاطر به شونویا کنمیم فکر

 نیحس... بوده ارتباط در من با فقط سالها نیا تو چون ادیب ادتی هم دینبا-

 .هیآگاه یاداره سیپل

 دیپر باال تعجب از نیحس لب یگوشه. کرد نگاهش فقط ساکت سوده

 سیپل از کرد ینم فکر. کرد دور خودش از را بهت یقیعم بازدم با اما

 .بزند یحرف بودنش

 بودند؟ خوابونده راه یتو رو بارها ونیکام که ادتهی رو شیپ سال سه-

 نیکوچکتر نکهیا بدون کنه آزادش بند و زد با تونست که بود نیحس

 .دیرس سالم شیتفت بدون بارها و ارهیب جودو به یشک

 با و کند یباز خوب کرد یسع اما نبود باخبر مهرداد ینقشه از نیحس

 .برد باال را شیابرو یتا کی و شد رهیخ سوده به مطمئن یچشمان
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 به... ادیبرم دستش از که هییکارها از کیکوچ یچشمه هی نیا البته-

 که یارادت بخاطر و ارتشه یتهبازنشس سرهنگ پدرش -:افزود تمسخر

 شدن کشته از بعد. داره یادیز برش اونم حرف داشتن، بهش انشیاطراف

 و راهها سیپل مختصات ینقشه کرد کمک که بود نیحس نیا هم ریسم

 میتقد پدرام به اونهارو هم تو و ارمیب دست به رو یاماهواره یپوششها

 .بشه ریسم نیگزیجا که یکرد

 حال به تا-:دیپرس دیترد با و گرفت دهیناد را المشک یطعنه سوده

 .یبود نزده یحرف درموردش

 رو باره کی دینبا که رو کارتها یهمه بگم یزیچ درموردش نبود یازین-

 ازین بهشون هروقت که دارم هم یاگهید یآدمها نیحس جز به... کرد

 اما کننیم کار تو یبرا که ییاونا مثل.. .کنن کمکم توننیم باشم داشته

 ست؟ین طور نیا میخبر یب ازشون شهرام منو

  ؟یکرد رو کارتتو که شده یچ اما نطورهیهم -

 راحت یلیخ. ندهد بروز را تشیعصبان تا گرفت بغل را دستانش نیحس

 نییپاو باال ارزش یب کارت کی مانند را او و بودند نشسته خودش یجلو

 .کردند یم

 رشوه از چندتا -:گفت یالیخ یب با و انداخت باال ییابرو مهرداد

 .شده معلق کار از فعال دنیفهم هاشویریگ

 اونم نجایا شیآورد االن چرا پس -: انداخت نیحس به یمحقر نگاه سوده

 خودت؟ یتوخونه

 .ادیبرم پسشون از که هست یبهتر یکارها که گفتم دارم الزمش-

 را شیمانتو و برخاست شیجا از. کرد نگاهش قیعم چندلحظه سوده

 .دیپوش

 به سوده و بودند خورده شین بار کی. بود خوانده را نگاهش حرف مهرداد

 .کند تحمل را گرید یدگیگزکی توانست ینم وجه چیه

 .یمونیم شتریب کردمیم فکر یشد بلند زود چه -
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 صحبت مناسب فرصت هی یتو بدم انجامش دیبا که دارم یکار افتاد ادمی-

 .میکنیم

 .حتما-:گفت یاانهیموذ لبخند با و کرد نگت را چشمانش مهرداد

 لفتش سرهنگ دوارمیام -:زد زل نیحس به رفت رونیب در از که سوده

 ماهم بهتره...  شهیم خونده االن نیهم از اتنامه شجره باشه نداده

 .میبرس کارمون به و میبر

 چه سوده بود دهیفهم یحدود تا شانیگفتوگو نوع از نکهیا با نیحس

 هاتونه؟ سرکرده از هم زن نیا -:دیپرس اما دارد انیم نیا در ینقش

 به یباش محتاط اون یجلو کن یسع -:داد جواب هشداردهنده مهرداد

 .شهیم خطرناک یلیخ وقتش به نکن نگاه شبندهیفر و فیظر ظاهر

 نیماش با -:کرد اشاره نشیماش به مهرداد رفتند رونیب عمارت از باهم

 . میریم من

 حیترج خودمو نیماش -داد تکان را خودش شش ستویدو چییسو نیحس

 .امیم سرت پشت... دمیم

 از پر که نشان کاخ و بزرگ عمارت آن از و کرد حرکت مهرداد سر پشت

 .رفتند رونیب بودند یقو یسگها و نگهبان

 داخل شد یم یمنته مهرداد یخانه به که یاکوچه سر سرهنگ

 ییتنها به نیحس تا بود استهخو ییسنا مهرداد. بود نشسته نشیماش

 نباریا اگر و برود در کوره از هم باز نیحسه ک دیترس یم اما برود آنجا به

 یم کشتن به او محافظان دست به را خودش حتما نکشد را مهرداد

 .دهد

 نیا عواقب تمام. بود نشده نیحس از یخبر و بود افول حال در دیخورش

 مافوق یجلو نتواند که داشت رست و بود خودش یپا به انهیمخف اتیعمل

 .کند بلند سر شیها

 شیدایپ نیحس گرید یقهیدق ده اگر که دیشیاند و کرد نگاه ساعتش به

 دید را نیحس و مهرداد نیماش گرفت ساعت از که چشم .بزند زنگ نشد



 سیبل

 

80 
 

 اگر نکهیا مثل. دیکش یآسودگ سر از ینفس. کردند عبور کنارش از که

 .اند نکرده زین را هم جان قصد حداقل باشند امدهین کنار باهم

 همان در دیبا نیا از بعد آمد رونیب کوچه از و زد استارت راحت الیخ با

 .ندینش بار به اشجهینت که یوقت تا ماند یم منتظر هیحاش

 اما  رفت داخل به و کند باز شانیرو به را در تا زد بوق ارژنگ یبرا مهرداد

 یبرا که یدر از ادهی. پکند پارک نرویب همان که دانست صالح نیحس

 به ردوستانهیغ ینگاه ارژنگکه  کند عبور خواستیم بود شده باز مهرداد

 ؟یخان مهرداد همراه-:دیپرس و انداخت او

 .بله-

 .بست را در و شود رد داد اجازه اما داشت دیترد هنوز ارژنگ

. دبو گرفته دنیوز یسرد مینس و بود شیم و گرگ یزییپا غروب یهوا

 یقوط داخل چوب تکه چند داشت نظر ریز را نیحس که همانطور ارژنگ

 .فتدین حرارت از بود کرده روشن که یآتش تا انداخت یحلب

 گوش به یاالغ عرعر یصدا همراه به سگها غرش و زوره یصدا

 .دیرسیم

 ساخته یدان سگ کنار یومینیآلوم یها ورقه با ییمجزا و کوچک حصار

 قیتشو لذت بارا  داخلش سگ و کرده خم آن یرو را خود برهان و بودند

 .کرد یم

 نش؟یساخت تازه -:دیپرس ارژنگ از مهرداد 

 .ساخته خان برهان آقا، بله-

 سمت به و افتاد راه مهرداد دنبال به شلوارش بیج در دست نیحس

 .رفتند حصار

 به و کرد جدا را خود یفلز یورقه از شانیپا یصدا دنیشن با برهان

 هر به یسالم اما خورد جا نیحس دنید با. برگشت هردادم سمت

 و بزند حرفش ریز مهرداد دیترس یم  دلش ته هم هنوز. کرد شانیدو

 .شود خیتوب ساخته که یاتازه مکان نیا بخاطر
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 آماده رو سگها دارم دیبود خواسته که یهمونطور -:گفت مکارانه

 .آوردم رو دیبود خواسته که یسگ دوتا هر...کنمیم

 چشم داخلش به حصار یورا از و گذاشت یچوب صندوق یرو پا مهرداد

 االغ جان به داشت بدنش در یطوس ییها رگه که یزرد سگ. دوخت

 هم یرو سخت َفکش. بود کردنش پاره تکه حال در و بود افتاده یبزرگ

 خال چند با که ها ورقه درز انیم از نیحس.ماند ساکت و شد قفل

 نیخشمگ شیچشمها. دید را االغ سگو زاعن بودند شده یجوشکار

 یریدرگ از نکهیا بدون مهرداد. شد رهیخ مهرداد به طلبکارانه و شدند

 .یبر یتونیم...بود خوب کارت -:گفت برهان به ردیبگ چشم

 انداخته راه ارژنگ که یآتش سمت به و گفت یچشم تمندیرضا برهان

 سگ چند خواهد یم هم خودش مهرداد بود دهیفهم یوقت از. رفت بود

 حاتیتفر یبرا مسابقه دانیم و کرد یم رفتار تر آزادانه باشد داشته مبارز

 .بود ساخته دوستانش و خودش

 یها ناله یصدا. دیکوب نیزم به چندبار را شیپا یپاشنه یعصب نیحس

 .انداخت یم چنگ اعصابش یرو االغ دردناک

 مورد حاتیتفر از یکی -:گفت نیحس به و آمد نییپا جعبه یرو از مهرداد

 ...سگهاست یمبارزه یرو یشرطبند ییکاکا یعالقه

 از یبخش که یکس ییکاکا پیسرت شد ینم باورش هم هنوز نیحس

 داشته عالقه هایگریوحش نیا به است دوشش بر مردم تیامن حفظ

 .نداد تکان لب از لب و دییسا دندان فقط اما. باشد

 تو. کنم شرکت منم فتها یم راه هک یمسابقات نیا از یکی یتو خوامیم-

 .ییایب همراهم دیبا هم

 یشرطبند نجوریا دنید به یاعالقه... ستین درکار یدیبا-دیغر نیحس

 .ندارم

 ممکنه ینگفت مگه -:کرد کج سمت کی به را لبش پوزخند با مهرداد 

 معصومتون پیسرت خودت یچشمها با که ییاینم چرا پس باشه؟ توطئه

 نه؟یبیم رو وونهایح شدن پاره کهیت یاعالقه و عشق چه با که ینیبب رو

 بشکنه؟ بتت یترسیم
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 ...نه ای بترسم که ستین من بت ییکاکا-

 میداد هم به یهمکار قول. امیم منم خب یلیخ -:داد ادامه و کرد یمکث

 یغلط چه یدار ندونم که بشم غافل ازت هم لحظه کی خوامینم و

 . یکنیم

 خوب یلیخ کارت که سوده یجلو... خوبه -:تگف و دیخند بلند مهرداد

 با هم اونجا دیبا. اومد خوشم ازت ؛یکن یباز رول یتونست هم خوب بود

 .یکن نگاه رو شدنها پاره کهیت نیا لذت

 مثل ادیدرنم خره از ییصدا ؟...برهان -:زد داد و برد باالتر را شیصدا تن

 گندش یبو تا ببر نجایا از شوالشه ایب کرده تموم کارشو سگت نکهیا

 ...برنداشته اطویح

 مرد نیا افکار کردن رو رویز. کرد نگاهش شده کیبار یچشمان با نیحس

 چطور ساغر» گذشت سرش از دردآور یفکر و زد پلک. بود دشوار شیبرا

 «ببندد؟ دل مرد نیا به توانست

******* 

 ننه یآهسته یخوان نغمه یصدا و بود دهیکش دراز ملحفه ریزمژگان 

  و کرد دراز دست.شد دنده به دنده. آمد یم وانیا از باران نم نم همراه

 و بود غروب کینزد. کرد نگاه ساعت به. کشاند ملحفه ریز به را لشیموبا

 را چشمانش.بود دشوار شیبرا خواب از کندن دل اما شد یم داریب دیبا

 "قهیدق پنج فقط"کرد زمزمه خود با و گذاشت هم یرو

 همزمان. انداخت یکنار را ملحفه و کند جا از را او آمد که یگرومپ یصدا

 تمام پدرش. گفت یاکبر هللا و دیکوب دست یرو دست که آمد ننه یصدا

 را بود دهیچ نیتریو مانند اتاقش یبند قفسه یرو که ییکفشها و فیک

 صبح از -:دیتوپ مژگان یشده درشت یچشمها دنید با. بود ختهیر نیزم

 چشمو یب دختر اونوقت باش زونیآو داربست و وارید از بکن جون شب تا

 رو آشغاال آتو نیا دهیم ادیم دست یسخت چه به پول دونهینم که روت

 نفهم؟ نقدریا هم بچه آخه... خرهیم
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 رو نکارایا چرا بابا -:کند جمعشان تا رفت لشیوسا سمت به مژگان

 قرون هی سرکار رفتم یوقت از کنمیم خرج خودم پول با دارم که من یکنیم

 گرفتم؟ ازت

 سگ هی-:زد داد و دیچیپ دستش دور را بلندش یموها پدرش شد که خم

 بابات یرو تو صفت یب یتو یول دادیم تکون دم برام االن بودم کرده بزرگ

 حروم؟ به نمک یکنیم پولم پولم

 رااز آنها تا گرفت را پدرش دستان و شد جمع مژگان چشمان در اشک

 بودند دهیرس راه از یکاریب نحس یها فصل نیا هم باز .کند باز شیموها

 شهیش در را خونش و بگذراندوقت   خانه در شتریب شود مجبور پدرش که

 ترسناک و یباران یروزها نیا به را آتشش و هرم تمام با را تابستان. کند

 .دادیم حیترج

 از اما ودش بلند بود نتوانسته درد پا از که شد بلند وانیا از ننه  آخ یصدا

 بچه نیا سر از دست اگه کنمینم حاللت رمویش یموس -:زد داد همانجا

 ؟یکنیم تشیاذ نقدریا چرا. یبرندار

 چه نیبب حاال کن ولش یگفت یه. یکرد لوسش دویسف چش نیا تو-

 تو زنهیم یلیسبا  ارهیدرم که یچندرغاز و ستادهیا من یرو تو یجور

 .باباش صورت

 کردم غلط بابا -:فشرد را پدرش یاستخوان و غرال دستان هیگر با مژگان

 ..گهید کنه ولم بابا... خدا رو تو... شد کنده موهام

 اتاق از که همانطور. زد لشیوسا به یلگد و کرد رها را سرش یموس

 .نهیا مثل بچه هی از بهتر بزاد سگ آدم -:کرد غورلند رفتیم رونیب

. گذاشت زانو یرو رس  و رساند وارید یگوشه به را خودش مژگان

 بارها. کردند سیخ را شلوارش و خوردند غلت دانه دانه شورش یاشکها

. کرد یم را نکاریا روز کی باالخره و کند فرار خانه از  که بود زده سرش به

 نکهیهم .بود کرده یعمل را فکرش نیا از شتریپ یلیخ نبود ننه بخاطر اگر

 شیبرا باشد داشته دنخور کتک یب و راحت یخواب یجا الله مانند

 پاک را شیچشمها شد یته که هیگر از و گذشت یساعت. بودکافی 
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 خشم با. کردیم گز گز. دیکش سرش پوست یرو دست. شد بلند و کرد

 ...ریبم زودتر که شاالیا -:گفت بود رفته رونیب آن از پدرش که یدر به رو

قلبش عالقه  هنوز ته .کند کامل نتوانست را بود آمده لبش تا که ییدعا

 ای ناچیز به پدرش را حس می کرد.

 ...کثافت-

 .دیچ ها قفسه یرو دوباره و کرد جمع را شیکفشها و فیک 

 یاتاق.باشد داشته کمد ها قفسه نیا یجا به خواستیم دلش چقدر

 توانست یم فقط آرزو آنهمه از اما! خواب تخت و هیاثاث تمام با بایز و بزرگ

. کند نگاهشان مغازه یها شهیش پشت از و باشد داشته را حسرتشان

می  سرکوفت دیبا هم دیخر یمرا  آمالش از که یاتکه چند نیهم

 نداشت؟ یحق یزندگ نیا از او مگر. شنید

. کرد را خانه از زدن رونیب قصد دهیپوش لباس و زد یآب را صورتش

 و شعله تک گاز یرو بر و بود نشسته آشپزخانه نیزم یرو مادربزرگش

 چراغ.دیند را پدرش و انداخت اطراف به ینگاه .پخت یم آش  گبزر

 از قبل. باشد همانجا که داد احتمال. بود روشن اطیح داخل ییدستشو

 ننه سرکار رمیم دارم من -:گفت و رفت آشپزخانه به دیایب رونیب نکهیا

 .دیبخور شامتونو شما دینمون من منتظر امیب رید دیشا

 که امروز ننه یریم کجا-:کرد نگاهش جبتع با دست به مالقه ننه

 ؟یستین یمرخص مگه است پنَشمبه

 .برم دیبا منم گفته دکتر دارن نوبت ضایمر از چندتا امشب نه-

 رونیب ییدستشو از پدرش و کند چشیپ سوال شتریب ننه نکهیا از قبل

 .زد رونیب خانه از زودتر دست به چتر. دیایب

 بعد به شب ده ساعت هم پدرش و ردب یم خوابش ننه نه ساعت از بعد

 .شدند ینم بتشیغ متوجه اصال و گذراند یم چرت در را

 سالم -:دهد جواب تا کرد صبر لحظه چند و گرفت را الله یشماره

 ؟یخوب سالم-
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 کند دنیبار به شروع دوباره باران نکهیا از قبل و دیچک سرش یرو یاقطره

 .شتیپ امیب خوامیم ؟یاخونه... نه-داد جواب و کرد راباز چتر

 بودانداخته  کمرش دور دست که انداخت پسرش دوست به ینگاه الله

 خونه نه -:گفت و شد جا جابه یکم. بود لمیف یتماشا مشغول و

 شده؟ چت... ستمین

 کتکم بابام -:دیکش باال را بود افتاده راه دوباره که اش ینیب آب مژگان

 .زده

 داره؟ کارتیچ آخه... االغ مردک-

 .بده دق منم خوادیم-

 ه؟یک-:داد تکان را اش زده غیت یابرو بود شده کنجکاو که ایعرش

 گرفته حالش کم هی مژگانه -:گفت آهسته و دیکش عقب را یگوش الله

 .است

 .رفت آشپزخانه طرف به و دیکش رونیب ایعرش بغل از را خودش

 تحملم گهید. کنم فرار خونه از تو مثل منم دیبا-:آمد مژگان یگرفته یصدا

 .شهیم تموم داره

 -:گفت و برگرداند را او ایعرش که بزند یحرف خواست و شد براق الله

 .نجایا ادیب بگو بهش

 نظر هم مژگان به و رود یم هرز چشمش دانست یم. کرد اخم الله

 همراه امشب ارسالن -:داد ادامه فورا کند بارش حرف نکهیا از قبل دارد

 .شهیم عوض هواش حالو ادیب نباهامو بگو اونم نداره

 خطاب و کرد نییپا و باال را سرش موافقت ینشانه به و کرد یفکر الله

 .نجایا ایب یبلد که رو ایعرش یخونه -:گفت مژگان به

 من یکرد غلط پسرت؟ دوست یخونه امیب -:کرد باز را دهانش مژگان

 .اونجا امینم

 هوات حالو هم تو رونیب میبر میخواهیم نکن ناز من واسه نقدریا گمشو-

 .شهیم عوض
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. رساند ایعرش یمجرد یخانه به را خودش و کرد قبول اکراه با مژگان 

 ریز مژگان. بود کرده حاضر را خود بالفاصله دوستش یندا با هم ارسالن

 یبرا را خود تا رفتند ایعرش اتاق به الله همراه آنها یدهیدر یها نگاه

 .کنند آماده رفتن

 پشت یمگفت یچ یداشت -:گرفت را او شیبازو از و بست را در الله

 بدبخت خودتو که یکن فرار خونه از من مثل هم تو یخواهیم تلفن؟

 ؟یکن

 چند به خرت گهینم بهت هم چکسیه یدار یآزاد بدبخته؟ کجات تو-

 من؟

 ؟ینیبیم خوشبخت منو -:کرد اشاره  کلشیه به الله

 ست؟ین ه،یخوشبخت از یمین خودش یخورینم کتک نکهیهم یول نه-

 نیا چرا گهید تو -:دیکش باال را تاپش بند و ختیر شیصدا در تنفر الله

 مردها دست به دست چندبار دم؛یکش ایچ یدونیم یوقت یزنیم حرفو

 دست بهم نتونه یهرکس که شدم یگرگ خودم واسه االن تا دمیچرخ

 پام قلم اشک که افتادم خوردن...  به بار چند یدونیم کنه؟ یدراز

 به خودمو هربار مجبورم موندم؟یم خونه همون تو مرگم خبر شکستیم

 یگیم نیا به تو اونوقت ادیدرب شبم نون تا کنم یدزد ببندم؛ یکی ناف

 جا همه یکنیم فکر ینذاشت رونیب پاتو خونه اون از تا ؟یخوشبخت

 بهش که یروز به یوا یول جهنمه که است خونه اون فقط گلستانه

 برگشت راه و یمونیم گل تو خر مثل که روز اون به یوا ینک پشت

 ...یندار

 رونیب را اش یشیآرا لیوسا فشیک داخل از و برگشت. دیلرز شیصدا

 .رفت نهییآ سمت به و دیکش

 واسه خونه در ادیب یکی یبمون منتظر یتونیم یبابات یخونه یوقت -

 که یفرار دختر هی ادیم یک ؟یچ من یول ببرتت اونجا از و تیخواستگار

 استفاده میجوون از تونمیم گهید سال چند ره؟یبگ رو گذشته سرش از آب

 یکس که چرک دستمال هی شمیم بعدش ارم؟یدرب پول باهاش کنمو

 .کنه خرج پول واسم بخواد نکهیا به برسه چه کنهینم نگامم
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 .زد رژ و دیکش شیلبها یرو انهیناش را لب خط

همه ی حرفهای الله  .شد رهیخ شیستهاد حرکات به و ستادیا مژگان

راقبول داشت اما گاهی با خودش فکر می کرد شاید شانس او بهتر از 

 یرو و دیکش دستمال برگ چند الله باشد و فقط باید امتحانش کند.

 خودم بذار-:کند عوض را حرفشان ریمس کرد یسع و گذاشت الله یلبها

 کجاست؟ ؟یپارت میریم... کنمیم شتیآرا

 منم کنه قمار خوادیم ایعرش- کرد پاک را اش ختهیر هم به شیآرا الله

 به بگذره م واسشمصرف خیتار نکهیا از قبل دیبا. ..رمیبگ ادی ازش خوامیم

 که باشم داشته اونقدر دیبا. کنم انداز پس پول تا بزنم چنگ یزیهرچ

 .کنم یزندگ راحت عمرمو یسالها یهیبق بتونم

 ؟یکنیم بس گفتم یزیچ هی خوردم شکر من... باشه-

 ایعرش-:گفت یکوتاه سکوت از بعد دادو اش ینیب به ینیچ الله

 که ستین بد دمید اما نباشه تنها ارسالن که ییایب هم تو داد شنهادیپ

 پولدار میکن ییکارها هی باهم بشه دیشا... یریبگ ادی کردنو قمار هم تو

 .میبش

 حالم. شمیم راحت هم ایرشع شر از -:افزود و آورد تر نییپا را شیصدا

 .کنهیم خرج واسم خوبفعال داره  متأسفانه یول... خورهیم هم به ازش

 نییپا انگشت با را الله پلک ؟...ادیم بدت هم تو نکهیا نه -:دیخند مژگان

 .کرد شیآرا را پلکش پشت و برداشت را چشم خط و داد

*** 

 زور به و بود گتن شیبرا بود گرفته الله از که یکوتاه یشمی راهنیپ

که آمده  گرید پسر و دختر چند همراه به ایوعرش الله. دیکشیم نفس

 تر طرف آن زیم دو یفاصله بابودند تا پولهای پدرشان را خرج کنند، 

 بود نشسته یصندل یرو ارسالن کنار خودش و بودند پوکر یباز مشغول

 هوشو تمام او برعکس الله اما. کرد یم تماشا را یباز لیم یب و

 .شود بر از را فنش و فوت تا بود داده یباز ینحوه به را حواسش
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 هم از. گشتندیبرم ورقها و بودند شدن جا جابه حال در یرنگ یژتونها

 قمارباز هرگز ستین قرار و آورد ینم سردر چیه که بود دهیفهم اکنون

 .شود یخوب

 و برگرداند را سرش که دیکش کمرش یرو ینوازش دست ارسالن

 شیگلو وارد بود، فرستاده رونیب شیها هیر از که یگاریس دود مزمانه

 جمله از بودند شده جمع زیم دور که یکسان. افتاد سرفه به و شد

-:گرفت سمتش به را مشروبش وانیل ارسالن. افتادند خنده به ارسالن

 .شه باز گلوت بخور کم هی زمیعز ایب

 مشروب خنده با ماا شد جمع مژگان یچشمها در اشک سرفه شدت از

 .ارهیم جا حالمو. ..تازه یهوا...خورمینم-:گفت مقطع و زد کنار را

 گرید قیعم یسرفه چند. رساند ها نرده به را خودش و کرد باز را تراس

 .کرد باز را اش یرسان ژنیاکس راه

 کف با. انداخت مور مور به را اشبرهنه یبازوها و دیوز یم یسرد مینس

 حیترج داخل یکرده دم و تند یبو به را هوا نیا اما کرد گرمشان دست

 .دادیم

 فکرش که حاال و بود نمانده یباق یزیچ ششیپ ساعت چند یناراحت از

 یکس .بود ابهام در الله یندهیآ. گفت ینم هم راهیب پر الله. کرد یم را

 خودش اما .شود کینزد او به یخوشگذران یبرا جز شد ینم حاضر

 یم شیبرا مناسب و پولدار یخواستگار که یوقت. شتدا یبهتر شانس

. نداشت مواد فروش پول به یازین گرید و کرد یم ازدواج یراحت به آمد

 از مثال. بسازد خودش یبرا را دارد دوست که یزندگ همان توانست یم

 با. بخرد شیبرا عمارت نیا یبزرگ به خانه کی خواست یم شوهرش

 شتریب را شیبازوها و آورد لب به یبخندل تصوراتش از! زاتشیتجه تمام

 .فشرد

 .میباش درخدمت ییتنها اگه بایز یدیل -:زد سوت شیبرا نییپا از یپسر

 مو پسرک نیهم شیاهایرو مرد هم دیشا شد قتریعم مژگان لبخند

 .درشت یها اسکناس از پر یحساب با بود یوزوز
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 دیشا. اندم ثابت آمد یم رو روبه از که یمرد یرو و دیچرخ چشمانش

 .شدیم شیاهایرو یشاهزاده القید مردک نیا هم

 و شد خم .نخورد تکان و ماند مات لبش یرو لبخند ناگهان. آمد جلوتر مرد

. شد قتریدق رفت، یم عمارت چپ سمت یدرختها طرف به که او به

 ضربان! بودند داده نجاتش که یسیپل همان یمحمود سروان بود خودش

 داخل به و کرد جدا ها نرده از را خودش عیسر. ترف باال کبارهی قلبش

 .آورد رونشیب ایعرش بغل از و دیکش را الله دست هراسان. انداخت

 ؟یکرد رم چته؟ -:کرد نگاهش تعجب با الله

 نکهیا از قبل... نجاستیا سیپل... سیپل -:داد تکان را شیلبها مژگان

 .میکن فرار دیبا داخل بفرستن روهاشونمین یهیبق

 ؟یمطمئن -:شد گشاد الله مانچش

 عجله... سهیپل رونهیب که مرده اون شناسمشیم. دمشید خودم اره-

 .کن

 .میریم باهم بگم ایعرش به بذار باش آروم خب یلیخ-

 .نجاستیا سیپل -:گفت و برد ایعرش گوش در سر الله

 یچ -:دوختچشم الله صورت به و کرد کج کبارهی را گردنش ایعرش

 ؟یگفت

 که ییاروی اون گهیم. دتشید اطیح یتو -:داد نشان را مژگان تانگش با

 .میشیم بدبخت رنمونیبگ اگه... سهیپل رونهیب

 دور که یکسان. دیخند بلند یصدا با بعد کردو نگاهش یاهیثان ایعرش

 همان با و دیچرخ سمتشان به ایعرش. شد جلب توجهشان بودند زیم

 .نجاستیا سیپل گنیم -:گفت زشیآم استهزا یخنده

 دنیخند از دست ایعرش اما. شود ساکت تا زد چنگ را دستش الله

 .افتادند خنده به هم گرید نفر چند و دینکش

 یاون نیخندیم چرا -: گذاشت جلو به یقدم شینما نیا از متعجب مژگان

 .سهیپل مطمئنم شناسمیم رو رونهیب که
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 کلفته دم هی مال نجایا جوجو -:گرفت خندانش لبان یجلو دست ایعرش

 خودشم... نکهیا مگر بشه رد کنارش از کنهینم جرأت یسیپل چیه که

 ...آره

 ؟یچ یعنی -:نشد متوجه مژگان

 دیسف چندتار شیموها یال البه در که یاقهوه مو مرد به ایعرش

... تنشه یطوس راهنیپ نیبب رو مرده اون -:کرد اشاره کردیم ییخودنما

 چاک نهیس یدهایمر از یکی... کننیم یباز دارن لوستر ریز که یهمون

 یتو ه؟یچ شغلش یکنیم فکر... نجایا ادیم یباز واسه هفته هر و قماره

 شبها و کنهیم حتینص مردمو بونیتر پشت روز طول تو. کنهیم کار ارشاد

 .پاست به نوشش شویع بساط

 را لپش ایعرش. گرفت ینم او از چشم و بود کرده زوم مرد یرو مژگان

 .زهیریم موهات خوشگلم نکن فکر ادیز-:دیکش

 و چرخاند چشم لبخند با ایعرش. شد دورتر و زد کنار را دستش مژگان

 .داد جا بغلش در و دیکش خودش سمت به را الله

. زد زل بود دهید را نیحس که ییجا به و برگشت تراس سمت به مژگان

 در شخود که یکس بخاطر. نبود کرد یم فکر که یپاک آن به مرد آن پس

 داده نجاتش نکهیا از و گرفت یم وجدان عذاب بود شده غرق نجاست

 از تر نییپا را خودش که بود ساده و احمق چه. شد یم شرمنده بودند

 یزندگ نکهیا یبرا بودند دهیفهم هم سهایپل یحت. دید یم جماعت آن

 .یبگذار پا ریز را نیقوان دیبا یکن

 نجاتش چون کردیم فکر که یردم آن از نیحس از ...ختیر دلش در نفرت

 از فتریکث ایدن. شد زاریب د،یدیم گناهکار را خودش و است سیقد داده

 .دید یم که بود یزیچ

*** 

 نور به پشت. بود ستادهیا عمارت یغرب سمت یآبنما کنار مهرداد

 به پشت... دیشا ای داخلش یاهویه و صداها سرو به پشت... عمارت

 ...یزندگ
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 و بود گرفته شیچنگالها انیم را روحش نبود یرفتن که یدرد همان باز

 یکلمه دیبا نبودند حالش فیتوص به قادر کلمات. دیمک یم را جانش

 تنگ اشنهیس یقفسه .ساختند یم دیکشیم که یزجر نیا یبرا یاتازه

 سیخ یموها ادی. نشست یم جانش در باران نم و خاک یبو. بود شده

 را ذهن نیا دیبا یول کشاند یم جنون مرز تا را او آغوشش در ساغر

 .نکند پاره افسار که کردیم ریاس

 را خسته تن آن از یسهم هرکدام و آوردند هجوم افکارش یها انهیمور 

 بود؛ بهانه سوده. نبود ساغر مرگ مقصر او جز چکسیه. بردند تاراج به

 شده ساغر کشتن باعث خودش خود فقط. بود شیجا نابه عذر شهرام

 راه نیا بود خواسته باز اما گذرند ینم انتشیخ از دانست یم که او. بود

 .بود نیسنگ گزافو بس هم تاوانش و و کرد سکیر. کند امتحان را

 فشنگ . برد بشیج داخل به دست و شد نییپا و باال شیگلو بکیس

 ...نبود،  همراهش شهیهم

 .کنه آرومت تا بکش گاریس-

 .کند لمسش توانست یم کاش. دید شخود کنار را ساغر و چرخاند سر

 اش یدلتنگ شود، فراخ تنگش ینهیس که بفشارد خودش به را او آنقدر

 دنشید وهم نیهم به اما. شود باز دنشیکش نفس راه و کند فروکش

 .متنفرم گاریس از -: دیچرخ آبنما سمت به و کرد قناعت

 .یدیکشیم گاریس ادیز شهیهم تو اما-

 گهید-:فرستاد رونیب قیعم را نفسش. شد رهیخ شبرنگش چشمان به

 خوامینم تونم؛ینم... اما رهیبگ ازم رو تو خوادیم نیکوتین... کشمینم

 .کنم فراموشت

 ستین یگفتن"

  تو یب یول

 من در کماکان

 هست ینفس
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 هست یدل

 "1...ستین یجان یول

 بخار چون ساغر َوهم...  و شد کشینزد برگها شاخو یرو ییپا یصدا

 .شد محو

 یزیچ اما کرد نگاه بود شده رهیخ که ییجا و مهرداد به شک با نیحس

پولها رو  برهان-:آمد حرف به و . سری تکان دادنشد رشیدستگ

 .شهیم شروع داره مسابقه کرده یشرطبند

 دیچرخ نیحس یسو به و گرفت شیرو روبه از چشم یسخت به مهرداد

 را سرش. کردیم حرکت اششانه به شانه نیحس. افتاد راه حرف یب و

 خارج آن از یتند یقیموس یصدا سرو که باال یطبقه به و گرفت باال

 خبره؟ چه باال اون -:کرد اشاره شدیم

 اش شده پر پر ذهن و آورد دست به را تمرکزش تا گرفت ینفس مهرداد

 .کند جمع را

 با ما یول. یبکن فکرشو که یهرچ... یدخترباز مشروب، پوکر،قمار، -

 .هییکاکا به متعلق نجایا... نیرزمیز یتو نهییپا مسابقات میندار یکار ااونج

 که میکن گزارش سیپل به رو نجایا اگه ؟ییکاکا -:انداخت باال ابرو نیحس

 .تمومه کارش

 با بدن هم نجارویا گزارش. ستین خودش اسم به -:زد یپوزخند مهرداد

 یهمه و خونه نیا یرو چشمشونو کردن یمال ماست و زنگ تک هی

 .بندنیم گنداش

 یپله از. کردند تیهدا نیرزمیز به را او محافظانش شد که عمارت وارد

 و بودند شده جمع یادیز یآدمها. دیرس نیرزمیز به و رفت نییپا چیمارپ

 آب از که بود یاستخر مبارزه دانیم. بودند مسابقه شروع منتظر

 تا بودند دهیکش رشدو دورتا یکوتاه یوارهید و بودند کرده اشیخال

 مانند استخر گرد تا گرد. بپرند رونیب آن از نتوانند یوحش یسگها

. بودند نشسته انیتماشاچ بودندو ساخته سکو یروم یمبارزه یدانهایم
                                                                    
 محمد عزیزی 1



ینعیم سعیده  

93 
 

 یقالده یسخت به و بودند ستادهیا یگرید سمت در انشانیمرب و سگها

 به اشتندد قصد لحظه همان از و کردندیم پارس انهیوحش که را سگها

 یهمه به یسرتاسر ینگاه مهرداد. بودند داشته نگه را افتندیب هم جان

 را ییکاکا پیسرت چشم با و انداخت بودند شده جمع آنجا که یکسان

 با و بود نشسته داشتمناسبی  دید که یمکان نیبهتر در که کرد دایپ

 و داد تکان ییابرو مهرداد. ندبود بخند و بگو حال در همراهانش از یکی

.. .؟ینیبیم رو دهیخواب پاش ریز وزپلنگی که یاون -:گفت نیحس به خطاب

 .هییکاکا اون

 دشیسف یموها. کرد شیتماشا دقت با و کرد زیر را چشمانش نیحس

 شانه مرتب کامال را اش یخاکستر شیر و بود زده ژل باال سمت به را

 یرو دکمه ندچ تا اشقهی و داشت تن به یپلنگ طرح راهنیپ. بود کرده

 دانست یم ییکاکا پیسرت از که یزیچ با پیت نیا. بود باز اشنهیس

 . داشت منافات

 و سپرد همراهش جوان دست به را اش یسراب زرد سگ یقالده برهان

 کدومها یرو -:کرد اشاره سگها به مهرداد. رساند مهرداد به را خودش

 ؟یبست شرط

 چهلو هیطوس تا ستیب هاهیس سگ اون-:داد نشانشان دست با برهان

 .ونیلیم پنج

 و برهان به و نداشت یاطالع سگها آن قدرت و زور درمورد مهرداد

 یپله از محافظانش از دوتا و نیحس همراه .کرد اعتماد مشیتصم

. نشستند نرم یهایصندل یرو ییکاکا از فاصله با و رفتند باال سکوها

 .برداشت را نیرزمیز یفضا کردنشان هو و انیتماشاچ یپا ضرب یصدا

 را ابشیکم وزپلنگی که گرفت نظر ریز را ییکاکا مهرداد سر کنار از نیحس

 .بود داده مسابقه به را حواسش و کردیم نوازش

 استخر  داخل به هم، مخالف نیطرف از بال تیپ نژاد از اهیس سگ دو

 قفل پشت از را یآهن یدرها و کرده باز را شانیها قالده. فرستادند

 شرط ونیلیم ستیب شیبرا برهان که بود یهمان سگها از یکی .کردند

 .بود بسته
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 با و دادند نشان هم به را زشانیت یدندانها یبلند یخرناسه با

 . افتادند هم تن و پوست جان به تماشاگران و انیمرب یقهایتشو

 انگشت نیحس. کرد یم نگاه استخر داخل به خموش و ساکت مهرداد

 یم نگاه را مبارزه که یکسان جانیه از و بود گذاشته اشچانه یرو

 که یسگ وقفه یب یمبارزه ساعت ربع از بعد. بود افتاده تعجب به کردند

 با و کرد نگاه مهرداد به ینگران با برهان. افتاد پا از بود بسته شرط برهان

 و حس هرگونه از یخال مهرداد چشمان. شد چشم در چشم او

 .ترساند یم را او گاهشن حالت نیهم و بود یواکنش

 .پرداختند مبارزه به یکی یکی و شدند دانیم وارد هم گرید سگ چند

 متوجه را او و گفت یزیچ گوشش کنار ییکاکا یگاردهایباد از یکی

 استخر داخل به چشمش اما بود حرکاتشان متوجه مهرداد. کرد مهرداد

 .داد نشان مسابقه سرگرم را خودش و بود

 .فرستاد دنبالشان به را او و گفت محافظش به کوتاه یچندکلمه پیسرت 

 تیجمع یاهویه در تا شد خم مقابلش در و ستادیا مهرداد کنار گاردیباد

 مسابقه یتماشا یبرا که خواستند ییکاکا جناب -:بشنود بتواند

 .دیکن شونیهمراه

 یتکان هم نیحس ها محافظ حرکت با. شد بلند یخنث یحالت با مهرداد

 .رفت دنبالشان به و داد شخود به

 یبرا تا جاشد جابه یراحت مبل یرو  و کرد استقبال او از لبخند با ییکاکا

 مارو محقر محفل بزرگ خان مهرداد... یافتخار چه -: کند باز جا مهرداد

 .کردن انتخاب

 به شده من بینص که هیافتخار -:داد جواب را لبخندش متواضع مهرداد

 .پیسرت برسم حضورتون خدمت

 از و کرد یم نگاه را مهرداد ضیغ با بود نشسته ییکاکا کنار که یمرد

 اون به یتوجه نیکوچکتر مهرداد اما. دورنماند نیحس نیزبیت چشمان

 .نشست ییکاکا کنار و نکرد

 .یهست مند عالقه سگها جنگ به دونستمینم-
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 نمکیم شرکت مبارزه یبرا که باره نیاول -:انداخت باال یاشانه مهرداد

 کنم امتحانش خواستم...داشتم جانیه و تنوع به ازین اما ندارم یاعالقه

 . کنم لمس رو مبارزه و بستن شرط لذت تا

 زیت را شیها گوش و نشست محافظ کنار یسکو یرو آنها باالتراز نیحس

 ییکاکا با شانیصحبتها اما دارد یقصد چه بداندمهرداد خواست یم.کرد

 .دیچرخ یم نقدرتشا و سگها حول تنها

 شکست هم بود شده بسته شرط شیرو مهرداد پول با که یگرید سگ

 دور یرو امشب-:گفت و انداخت صورتش عضالت به ینیچ مهرداد. خورد

 .نبودم شانس

 بمشونو رویز خودت یبشناس رو سگها دیبا-:دیخند بلند یصدا با پیسرت

 و یروزیپ یمزه که است موقع اون... یکن یبند شرط تا یباش بلد

 .یکنیم حس دندونت ریز رو مبارزه

 که یجانیه بتونه نکنم فکر -:داد هیتک کنارش یها کوسن به مهرداد

انگار هیجان واقعی فقط توی معامالتیه که  .کنه نیتأم برام رو خوامیم

 انجام میدیم.

 یچ به دونمیم -دیچیپ دستش دور را وزپلنگشی ریزنج و دیخند ییکاکا

 .مونده یواقع جانیه هنوز کننیم گرم دارن فعال...یدار ازین

 استخر در یجلو یجوان مرد .زد هیتک رنگ ییطال مبل یپشت به مهرداد

 .کردند یم قشیتشو حضار و بود ستادهیا

 زشیت یدندانها و دیکش یم خرناسه دانیم داخل یبزرگ اهیس یهاسک

 .بود گذاشته شینما به را

 کدومشون یرو -:دیپرس و کردخم مهرداد سمت به را سرش پیسرت

 ؟یبندیم شرط

 یهاسک -:داد جواب و انداخت عضالتش و مرد به ینگاه مهرداد

 شرط... مرد اون یرو صدتا. .. دارم یاگهید نظر من یول -:دیخند پیسرت

 ..تو و من نیب یبند
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 مرد .کرد نگاهشان لیم یب و داد تکان موافقت به را سرش مهرداد

 داخل به و آورد وجد به را انیتماشاچ تا برد باال را شیدستها چندبار

 .رفت دانیم

 زد سرش به یمشت مرد. برداشت زیخ سمتش به و نداد امان یهاسک

 به را دستش و دیپر مرد یرو و شد بلند عیسر اما. افتاد یکنار به که

 .گرفت دندان

 .برداشت یانگور یخوشه پیسرت یرو شیپ ظرف از حوصله یب مهرداد

 و کرد زیر را چشمانش. بود نشسته پیسرت راست دست  که یمرد

 ست؟ین لتیم باب هم مسابقه نیا انگار -:گفت

 خوب را نیاسی .زد لبخند زد یم موج او نگاه در که یخشم به مهرداد

 یفرصت دنبال که ییپا خرده بیرق و گذاشته سن به پا مرد. شناخت یم

 فکر رانیا از انرفتنش بعدیاسین . ردیبگ را او یجا بتواند تا گشت یم

 یرو شیپ را او دوباره که اکنون اما دهیرس اشخواسته به کرد یم

 .داشت را دهیبر دم روباه کی حس دید یم خودش

 از صدتومن امشب و شهینم برنده مرد اون که دونمیم هم دهیند -

 .شمیم طلبکار پیسرت

 دهنش زییپا آخر هنوز -:گذاشت اششانه یرو دست و دیخند پیسرت

 یباختها با امشب نخواستم بره رمیز آب که خوابمینم ییجا من... پسر

 یبند شرط یبرا ستیدو از کمتر به وگرنه  کنم یخال بتویج یپ در یپ

 .شمینم یراض

 چندتا بود دونیم وسط مهرداد اگه -:داد قرار خطاب را پیسرت نیاسی

 ؟یببند شرط روش یبود حاضر

 .نداد یجواب اما کرد نگاه را مهرداد پیسرت

 .ببندم شرط سگه یرو ونیلیم صدیس بودم حاضر من -:افزود نیاسی

 مهرداد غرور داشت قصد مرد آن. کرد قفل نهیس به را دستانش نیحس

 نداشت ازین آن به که یپول و غرور سر یعاقل آدم چیه اما کند له را

 .کند مبارزه یوحش یسگ با که انداخت ینم خطر به را جانش
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 شرط خودم یرو پونصدتا -: درآورد را اشزهییپا کت و شد ندبل مهرداد

 .بندمیم

 «!نه وونهید هی اما چرا عاقل آدم» کرد زمزمه خودش با نیحس

 .نکن نکارویا-:گرفت را شیبازو و شد زیخ مین

 نییپا ها پله از و دیکش رونیب او دستان از را شیبازو و زد شخندین مهرداد

 .رفت

 .احمق-:دیغر رلبیز و کرد قروچه دندان نیحس

 یبازخمها را دانیم داخل مرد و بود شده تمام یهاسک سگ یمسابقه

 سمت از را یهاسک جان یب تن و آوردند رونیب استخر از روزیپ اما فراوان

 .کردند خارج گرید

 رو یسراب سگ بگو -:کرد زمزمه محافظان از یکی گوش کنار نیاسی

 .دونیم داخل بفرستن

 مهرداد امشب حتما داشت قصد. زد پوزخند و دیشن را اشزمزمه پیسرت

 کی به رسد چه آمد یبرم هم ریش پس از سگ آن. بدهد کشتن به را

 از قبل. بود نیاسی از شتریب رساند یم او به مهرداد که یمنفعت. انسان

 .دیبفرست دوبرمن هی -:گفت محکم و داشت نگهش برود محافظ نکهیا

 .کرد سکوت اما دیچرخ سمتش به یشاک نیاسی

 مچ دور را بودند آورده شیبرا که یمخصوص ینوار یبندها مهرداد

 .شد استخر وارد و دیچیپ شیدستها

. زد جست و جنباند یدم سگ. کردند رها را دوبرمن اهیس سگ یقالده

 کمک با و شد خم یکم او اما. کرد مهرداد یحواله را سشیخ یدندانها

 .زد نیزم و داد هل یکنار به راسگ  دستش هردو

 انسان و وانیح نزاع نیا به حرص با و بود کرده مشت را دستش نیحس

 مرد نیا اما دیدیم یبیآس دینبا و داشتند ازین مهرداد به .بود دوخته چشم

 .بود شسته جانش از دست واقعا و بود خورده را عقلش ییگو
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 نیزم به را او اش ینیسنگ و دیپر اشنهیس یقفسه یرو دوبرمن

 را گردنش داشت قصد که را سگ یپوزه. زد غلت استخر کف. انداخت

 .بود گرفته سفت، بشکند شیدندانها ریز

 خورد و زد از بعد و دیجنگ یم درونش در نیا از تر یوحش یسگ با هرروز

 را اش یوحش یخو کبارهی و نشود هار که کرد یم محکم را اشقالده

 دیرس که مناسبش زمان تا داشت یم نگاهش دیبا هنوز. ندهد نشان

 .کند پاره و بدرد بود دردش مسبب که را هرکه تا کند آزادش

 سرپا خواست نکهیهم اما. داد هل گرید سمت به قوا تمام با را سگ

 اشچهره درد از. کرد فرو رانش به دندان او از زتریت و تند اهیس سگ. شود

 کرده پر را نیرزمیز کل که یاهمهمه انیم در دادش یصدا و رفت درهم

 کرد یسع و گرفت باهردوست را سگ یپوزه طرف دو .شد گم بود

 اش شده دهیبر گوش یرو مشت چند .کند جدا را اش برنده یدندانها

 از را شیدندانها  و دیکش یازوزه سگ. شد یجار آن از خون و دیکوب

 نآ از لذت با نیاسی .کرد سرپا را خودش لنگان مهرداد .آورد رونیب شیپا

. ندیبب را مرگش و ندیبنش که بود کورخوانده اما کرد یم شیتماشا باال

 .اوردیدرب پا از را سگ توانست یم

 سمتش به دوباره و داد نشان خشم با را نشیخون یدندانها دوبرمن

 یپا نیب را وزنش و گرفت استخر یاصل یلبه یرو دست مهرداد.دیپر

 به محکم  و برد البا را سالمش یپا. کرد میتقس دستش و یزخم

 استخر یلبه .اوردین رحم به را دلش سگ دردناک یزوزه .دیکوب اشپوزه

 یجار رانش از که یخون یرو شییپا یول برداشت یقدم و کرد رها را

 زد چنگ را استخر یوارهید کند سقوط کامال نکهیا از قبل و خورد سر بود

 صورت طرف به و کرد استفاده فرصت از سگ. شد خم شیپا کی و

 تا سگ دندان و گرفت صورتش لیحا را دستش مهرداد. کرد حمله مهرداد

 .رفت فرو استخوانش

 خودش پرش کی با. اوردین طاقتد دایم تکان را شیپاها یعصب که نیحس

 .کرد دور مهرداد از را سگ لگد با و دیپر داخلش به. رساند استخر در به را
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 یعصبان او دخالت از که دآم یم تیجمع اعتراض و دنیکش هو یصدا

 . گرفت را مهرداد بغل ریز و نکرد یتوجه اما. بودند شده

 .گرفت گاز هم را او دست و برداشت زیخ دیجد بیرق سمت به دوبرمن

 را کردنش رها قصدسگ  اما. زد بدنش به مشت خشم با نیحس

 نیسنگ یوزنه آن توانستینم اما بود لویک چهل دیشا اش همه. نداشت

 در کتف از دستش ییگو. کند تحمل رفته فرو گوشتش در قضا از که را

 آن به بار چند را سگ کمر و دیچرخ وارید سمت به. بود شدن کنده حال

 ینینش عقب قصد هنوز سگ .کند آزاد را دستش توانست تا دیکوب

 از را سگش تا کرد اشاره اش یمرب به و ستادیا پیسرت اما نداشت

 داد دستور یفرانسو زبان با و دیدو داخل به یمرب .ببرد رونیب دانیم

 .برد رونشیب استخر از و کرد سفت را اشقالده بند .ستدیبا شیسرجا

 با نخو اشبرجسته یرگها از و بود دهیچسب سفت را دستش مچ نیحس

 کرد باز را دستش دور بند و نشست مهرداد کنار. ختیریم رونیب سرعت

 و دیکش دندان با و زد گره مهرداد ران ورد را آن خودش یزیخونر وجود با و

 .کرد سفتش

. کردیم نگاهش زیآم طعنه یلبخند با که شد چشم در چشم مهرداد با

 از داشت یلذت چه یدونینم -:زد تشر او به آهسته گوشش کنار نیحس

 افسوس... افسوس یول... زهیریم خونتو داره یچجور که نمیبب باال اون

 اجیاحت بهت هنوز... کنم تماشا آخر تا تونستمن و شدم مجبور که خورمیم

 دیکل یدندانها انیم از نیحس و. شد لیتبد خنده به مهرداد لبخند .میدار

 !زهرمار-:دیغر اش شده

 او و شود بلند تا کردند کمکش و آمدند استخر داخل به مهرداد محافظان

 باال و کرد پاره را راهنشیپ یشده سوراخ نیآست نیحس .بردند رونیب را

 .دیچیپ مچش دور زخم یجا از تر

 از و فرستاد کرد یم مداوا را هیبق که یپزشک دنبال به پیسرت

 ینگاه پیسرت .سرپابود هنوز اما زدیم لنگ مهرداد. آمد نییپا گاهشیجا

 یمبارزه اما... یکرد کاریچ نیبب -:کرد ینوچ نوچ و انداخت شیزخمها به

 .یکردن سکیر اهل... یدار یزیگبران نیتحس جسارت .بود یخوب اریبس
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 جسارت اگه -:گفت زد یم طعنه نیاسی به که یدرحال و دیخند مهرداد

 باال یبرا...کردمیم موس موس اربابهام یبرا ناییپا نییپا اون هنوز نداشتم

 .کرد خطر دیبا رفتن

 پیسرت یجلو توانست ینم اما داد قورت را دهانش آب خشم با نیاسی

 تا ندیبنش مبل یرو خواست مهرداد از و دیرس تردک .بردارد کج قدم

 قیتزر پوستش ریز یسوزن. کرد پاره را شلوارش .کند نگاه را شیزخمها

 درد از که دیچرخ نیحس سمت به پیسرت .شد کارش مشغول و کرد

 .بود دهیچسب سفت را دستش مچ و دیکشیم کوتاه ینفسها

 ببر مثل که وفاداره تبه یلیخ معلومه محافظاته؟ از -:دیپرس مهرداد از

 .دونیم داخل دیپر

 هی! نه -:انداخت نیحس به یقیعم نگاه و زد یکج لبخند مهرداد

 .مشترک وجوه با کینزد یلیخ دوست هی... دوسته

 مهرداد یبرا اما برود سرش بود حاضر. فشرد هم یرو دندان نیحس

 .زد یکوچک لبخند حال نیا با یول نباشد دوست

 که دوست هی-:داد ادامه خنده با و کرد گسترده را لبخندش مهرداد

 خواستمیم... دیتراش خرج برام پونصدتا جاش نابه دخالت با امشب

 .بدم سور همه به رمیگیم خان نیاسی از که یپول با امشب

 به و دیکش زدیم سیل را نیزم یرو خون که وزپلنگشی ریزنج پیسرت

 -:گفت و کرد نیسای به رو. ببردش تا سپرد محافظانش از یکی دست

 جا جابه یپول وسط نیا تا نداشت یابرنده خورد هم به که مسابقه

 .بشه

 اما... بله-:کرد باز دهان زور به اما شد سفت نیاسی یحنجره عضالت

 .نشه قطع وسطش دوارمیام بعد یدفعه

 .رفت رونیب همراهانش با و کرد آنها با یمختصر یخداحافظ

 را زخمش کنار پوست و گرفت نییپا ار سرش شیپا سوزش با مهرداد

 .شد دهیکش کینزد اریبس اما دور یاخاطره سمت به ذهنش .کرد لمس
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 آنجا از کردینم هم را فکرش که یوقت. بود کرده فرار تورج یخانه از ساغر

 شده سبز اشخانه یجلو سگ یها دندان یجا با ببرد، در به سالم جان

 موقع آن خودش و بود متنفر یکود زا چقدر .کرد یم یدراز زبان و بود

 لبش یرو یمحو لبخند .کند یچیق را درازش زبان داشت دوست

 نیا داشت نیقی. زد برق اش یمشک چشمان آسمان اما نشست

 است قرار شود یم جمع شتریبدر چشمانش  روز به روز که یلیس

 .کند غرق خودش در را یادیز یآدمها

******** 

 مادرشان. گذاشت نیحس ساعد یرو و اشتبرد یاتازه باند ایسون

 یبرا. شدیم شیر دلش و ندیبب را قیعم یزخمها آن  نداشت طاقت

 یمتر چند از و بود گذاشته ایسون یعهده به را فهیوظ نیا نیهم

 از یسانت چند برداشت را کوچک یچیق .شدینم رد یبهداشت سیسرو

 .بزند اشگره بتواند تا داد برش را آن

 .شد عرض سالم-

 دستش از یچیق و شد کنده جا از قلبش آروان یصدا دنیشن با ایسون

 برش تا شد خم. داد را سالمش جواب دستپاچه. افتاد نیزم و خورد سر

 به حرکاتش از نیحس .خورد برخورد ییروشو سنگ به سرش اما دارد

 داشت لب به ینیدلنش لبخند که آروان به زده خجالت ایسون .افتاد خنده

 .دیببخش -:گفت و کرد یکوتاه نگاه

 جوابش در و کرد سفت را بزند خواستیم او که یا گره و رفت جلو آروان

 .ترسوندمتون خوامیم معذرت شما از من -:گفت

 رونیب آروان همراه به و کرد تشکر ایسون از و شد جا جابه پا یرو نیحس

 .رفت

 را دنشید انتظار. گذاشت قلبش یرو دست و داد هیتک وارید به ایسون

 سرت تو خاک -:زد سرش به یاضربه. نداشت شب از ساعت نیا آنهم

 .رفت آبروم یوا... یچلفت پا دستو
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 .رفت آشپزخانه به و گذاشت جعبه داخل را پانسمان لیوسا عیسر

 پخت،یم سوپ نیحس یبرا و بود گذاشته یچا که مادرش به ینگاه

 ببرم؟ هست وهیم -: انداخت

 نیحس دوست... آ آقا -:گفت ایسون و کرد هشنگا تعجب با مادرش

 .ببرم وهیم خوامیم اومده

 خودم نکهیا مثل دونمیم -: آورد رونیب نتیکاب از را فنجانها و دیچرخ مادر

 ییچا. خرهیم یبرگشتن بابات شده تموم وهیم... کردما باز براش درو

 .گذاشتم

 .برمیم شد آماده پس باشه -: دیکش لبانش یرو دست ایسون

 را دستانش تختش یرو آروان و بود نشسته اتاقش یصندل یرو نیحس

 ساعد به یمعنادار نگاه .بود انداخته آنها یرو را وزنش و کرده باز پشت از

 هربار دیبا و کنم تعجب دینبا گهید -:دیپرس و کرد اششده یچیپ باند

 دستت واسه یاتفاق چه یبگ یخواهینم..  باشم ازت شاهکار هی شاهد

 اده؟افت

 .بود حادثه هی... یچیه -:کرد کج سمت کی به را لبش نیحس

 بروز را تشیعصبان تا کرد تالش. نشست صاف و کرد یپوف کالفه آروان

 .کرد یم اشوانهید داشت نیحس یکارها اما ندهد

 و نرود رونیب اتاق از که ختیر اششده کنترل یصدا در را خشمش

 که یاپرونده از اون ؟یکنیم یلطغ چه یدار مرگته؟ چه تو آخه -:دیپرس

 .االنت تیوضع از نمیا کارت خودتو به یزد گند یریگ رشوه با گهیم

 آرومتر کم هی -:کرد ساکتش و گذاشت لبش یرو را انگشتش نیحس

 .شنونیم

 اخراج دوننینم-:داد سرتکان تأسف با و انداخت بسته در به ینگاه آروان

 ؟یشد

 .بودنن نبود یازین فعال... معلق! نه اخراج-
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 زیم یرو که یاپرونده اون دونمیم که من-:زد زانو شیپا کنار آروان

 جون به تونمیم که دارم قبولت اونقدر...باشه تو کار تونهینم سرگرده

 ه؟یچ انیجر بگو بهم... ستین یواقع چکدومشیه که بخورم قسم مادرم

 ...دلواپستم

-: زد آنها به یاوسهب و کرد فرو آروان کوتاه یمو در را دستش نیحس

 .راهه روبه یچ همه... داداشم نباش نگران

 اتاق در یچرخ. شد بلند و آورد رونیب نیحس دست ریز از را سرش آروان

 نییپا را رهیدستگ یچا ینیس با ایسون که بزند یحرف خواست و زد

 .آوردم ییچا واستون -:زد لبخند شانیرو به. شد اتاق وارد و دیکش

 ممنون -:گرفت را ینیس کند دور اتاق از را او زودتر نکهیا یبرا آروان

 .دیدیکش زحمت خانم ایسون

. درآمدند رقص به باهم و دیکش قلبش یپنجه در دست ایسون لبخند

 خانم که بود آمده بزرگ چشمش به آنقدر یعنی خانم؛ ایسون بود گفته

 بکشد ار پشل که گرفت ینم اشتباه غزل با را او گرید. بود کرده خطابش

 ...شود زنش بخواهد طنتیش با و

 .گذاشت زیم یرو نیحس کنار را آن و برگشت دست به ینیس آروان

 رونیب و بماند اتاق در توانست ینم آن از شتریب اما کرد یمکث ایسون

 و ردیبگ باال را سرش کرد یم جرأت نداشت نظرش ریز نیحس اگر. رفت

 و پهن یتنه یکجا تا قدش همدبف تا ردیبگ اندازه آروان با را خودش قد

 .رسد یم عشقش فراخ

 تکرار خودش با زده ذوق و دیپر نییپاو باال پا یپنجه یروپشت در بسته، 

 ...خانم ایسون -:کرد

 سرد تا بخور -:گفت و برداشت سالم دست با را یچا فنجان نیحس

 .نشده

 سر زا فقط جوشش و حرص که انگار نه انگار. گرفت دندان به لب آروان

 .است خودش بخاطر و ینگران
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 یول یکرد یچیسرپ مافوقت دستورات از بارها. ینترس و پروا یب-

 سر اون تو بگو...کنن اخراجت که ینکرد غلطها نیا از چوقتیه دونمیم

 گذره؟یم یچ مغزت یب

 .نره ادتی تا کن تکرار خودت با یه نویا. شدن معلق! نه اخراج-

 و دیکش دهان داخل به را شیلبها. درآورد را شیادا حرص با و زد لب آروان

 داره؟ ساغر مرگ به یربط یکنیم که ییکارها نیا-:دیپرس محتاطانه

 ینیس داخل به را فنجان. ماند هوا در شد،یم کینزد لبش به که یفنجان

 بود نخواسته سرهنگ اگر. کرد لمس را اش یچیباندپ دست و برگرداند

 مهرداد نجات از... کند صحبت وانآر با توانست یم ببرد ییبو یکس

 یهمکار از. بود داده انجام لشیم برخالف شبید که ید،کاریبگو ییسنا

 و کرد یم انتیخ کشورش به ناجوانمردانه که یپیسرت از اش،ناخواسته

 اشاجازه؛ توانستینم اما !اش یعصب یفشارها و دیگز ینم هم ککش

 .نداشت را

 .گمیم بهت شد که زمانش-

 برادر نه ؟یکرد اضافه غلط هی آخرشو یدیرس یوقت زمانش؟-

 یکنیم کاریچ یدار یگیم االن نیهم. کنم صبر اونموقع تا تونمینم...من

 نه؟ ای

 .گمینم! نه-:زد کمرش به دست جانب به حق نیحس

 -:داشت نگهش نیحس. رفت در سمت به و شد بلند نیخشمگ آروان

 ؟یریم کجا

 یپا یکرد یخور اضافه هر ندارم بهت یارکگهید کنم؟ کاریچ بمونم نجایا-

 .نه ای یبنداز هچل یتو خودتو ستین مهم واسم گهید. خودت

 .نیبش... یکن قهر دخترها خوادمثلینم حاال -:افتاد خنده به نیحس

-:دیپرس و کرد مکث یالحظه.نشست تخت یرو دوباره و کرد یپوف آروان

 خب؟

 خب؟ که خب-
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 .دش بلند و گفت یامسخره لب ریز

 گفتم یول بگم بهت یزیچ تونمینم فعال-:داد لشوه شیسرجا نیحس

 در قمر وضع نیا از داره خبر زیچ همه از پاسدار سرهنگ نباش نگران که

 بکش زبونتو اون چفت هم اونموقع تا... اداره گردمیبرم دراومدم که عقرب

 یدگید بیآس. کنه اهیس روزگارمو مادرم که نکن اخراج اخراج یه

 میبود اتیعمل یتو باهم کنهیم فکر سگه دندون یجا دونهینم دستمم

 .خوردم ریت

 گازت سگ سگ؟-:گفت تعجب با و نشست آروان یچهره در ُبهت

 گرفته؟

 و فرستاد لعنت بود دهیپر رونیب دهانش از ناخواسته که یحرف از نیحس

. بود یوحشسگ هی اره -: زد چشمک خنده با و کرد سرهم یدروغ

 فکر هم تو نکنه... کرد حمله بهم نمیماش کیالست ردنک عوض موقع

 است؟ گلوله یجا یکرد

******* 

 که یفلش. گذاشت شیپا یرو زخمش یجا از فاصله با را لپتاپش

 شده رهیذخ اطالعات دقت با و کرد وصل آن به را بود آورده شیبرا کامران

 و بود ریسم یخوب به پدرام کار. بودند نقص یب و قیدق کامال. کرد مرور را

 و زد جا را دوم فلش .گذاشت یم نهایبهتر یرو دست شهیهم سوده

 شهرام و داشتند ازین دیجد یسالحها به .خواند موبه مو را صفحاتش

 .بود کرده هیته را آنها از یکامل ستیل

. گذاشت اش یشانیپ یرو را مشتش و داد هیتک تخت عاج به را شیبازو

 به. بود رادیا نیبزرگتر نیهم و نداشتند یمشکلچیه پیسرت یکمکها با

 دانست ینم هنوز اما کند رو را پیسرت دست بود داده قول سرهنگ

 اما بود شهرام و سوده فقط او هدف. بکشاند یباز نیا به را او دیبا چگونه

 و بود دهیکش وسط هم را ییکاکا یپا کند اعتماد سرهنگ نکهیا یبرا

 .نبود یهرکس کار، کردن باز را او مشت

 برداشت یپاتخت یرو از را یگوش. بست را لپتاپ لیموبا زنگ یصدا با

 .داد پاسخ سوده تماس وبه
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 بله؟-

 چطوره؟ زخمات ؟یخوب-

 اگه فقط ؟یگذاشت بپا-:داد جواب و فشرد هم به خشم با را چشمانش

 ...دهیم بهت منو تورراپ که هیک دونستمیم

 اون نیب بذارم واست آدم نبود یازین -:دیپر حرفش انیم دلخور سوده

 چت تو رسه؟ینم گوشم به تیشق کله خبر یکنیم فکر تیجمع همه

 ینبود ها برنامه نیا اهل که تو یشد وونهید حتما باسگ؟ مبارزه شده؟

 .یشد عوض یلیخ...  مهرداد

 یم شناخت یم اگر. شناخت ینم را او هنوز پس آمد لبش یرو پوزخند

 خواسته.گرفت یم یجد را دشیتهد و دهنکر رییتغ هم ذره کی که دیفهم

 نداشته اوست به متعلق احساسش که یکس و او کار به یکار بود

 .ندبود زده خنجرش بد اما دنباش

 یکنار را لپتاپ. کرد ییخودنما آن تند یهیزاو و فشرد هم به را فکش

 .کنم حیتفر کم هی خواستم فقط-:آمد نییپا تخت از و گذاشت

 یبش یوتراپیزیف دیبا هنوز تو... بود گهید یزایچ هی قبال حاتتیتفر-

 ؟یبد کشتن به خودتو کارهات نیا با یخواهیم

 .نباش دلواپسم لطفا پس.فتهیب یاتفاق برام ستین هم قرار خوبم من-

. کردیم مهار را خشمش دیبا. دیکش ممتد یها نفس و کرد قطع را تلفن

 ...صبر بازهم و صبر... صبر

 کدام به"

 یصبور دل

 " 2...تویب نگار یا کنم

 نیرزمیز سمت به یراندازیت قصد به کردو رد شیپا از آهسته را شلوارش

 .رفت

                                                                    
 شمس لنگرودی 2
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 قطع -:دینوش را اشقهوه از یاوجرعه انداخت ینگاه سوده به شهرام

 کرد؟

 کله...سرشه تو یچ دونمینم اصال -:انداخت زیم یرو را لیموبا سوده

 .خرابه

 کارهاش انیجر دررو تو الاقل دادیمن پس جواب یکس به اگه قبال-

 حرکت ینیبب که یباش منتظر دیبا هرروز نیبب حاال یول ذاشتیم

 ه؟یچ شیبعد

 که یهرچ. درآوردم توشو ته که یاپسره اون نگران اگه کارها؟ کدوم-

 تا نمیبب برش دورو که یدیجد هرآدم...درسته گفته درموردش مهرداد

 .برداره دمق از قدم ذارمینم نشم مطمئن ازش

 مراقبش ها لهله مثل... خوبه-:زد پوزخند و انداخت باال ییابرو شهرام

 ...باش

 ه؟یچ مشکلت -:دیکش هم در اخم سوده

 دیبا مهرداد چرا منه با بشه مربوط اون امثال و ییکاکا به که ییکارها-

 کنه؟ کینزد اون به خودشو بخواد

 دردت پس-:انداخت فشیک داخل و برداشت را لشیموبا حرص با سوده

 ؟یزنیم جوش یدار ینیبیم خطر در خودتو تیموقع چون...نهیا

 خوامینم میرفت ینابود مرز تا بخاطرش بار هی- برد باالتر را شیصدا شهرام

 یازین میومدیبرم باند نیا پس از ییتنها به خودمون... بشه تکرار دوباره

 ...برگرده ردادمه دیبا فقط که یکرد کفش هی یتو پاتو یول نبود بهش

 به شهیت بخواد که ستین احمق مهرداد -: شد بلند شیجا از سوده

 هم االن که گرفت قرار سرراهش اشتباه آدم بار هی بزنه خودش یشهیر

 .بشه تکرار اشتباه نیا دوباره ستین قرار و شده حذف گهید

 نیا چون... دوارمیام -:گفت یمحکم یصدا با شهرام برود نکهیا از قبل

 که اونوقته بشم عمل وارد خودم شمیم مجبور ادیب شیپ یاشتباه ربا

 .کنممی حذف رو مسئله صورت کل جواب، یجا به گهید
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 -:آمدند در صدا به گردنش یها مهره که سربرگرداند عیسر آنقدر سوده

 ؟یبکش مهردادو یخواهیم

 ...،اره رفت کج باز اگه -:داد جواب قاطع و شد بلند شیپا به شهرام

 حذفش یشیم مجبور خودتم یگردون برش دوباره یخواست تخود

 که؟ یبلد ...یکن

 و فرستاد رونیب ممتدشان سکوت انیم در را اششده قطع نفس سوده

 از و کرد جا جابه دست در را فشیک. داد تکان دییتأ عالمت به یسر

 .رفت رونیب شهرام یخانه

******* 

 و دیچرخ یم موتورش بر و ردو که کرد یم نگاه را ساغر پنجره پشت از 

. شد موتور سوار و گفت گوشش در یزیچ. بود زده زانو شیرو روبه یکود

 دشیتهد اخم با ساغر. داد تکان دم موتور یجلو و شد بلند پا یرو یکود

 .داد نشان دندان جوابش در هم یکود و کرد

 و برداشت را موتور چیسوئ بود نشسته صورتش یرو که یقیعم لبخند با

 آهسته. بود موتور یاجزا به حواسش و بود شده خم ساغر. رفت رونیب

 هول ساغر. چسباند اشنهیس به را او و برد کمرش دور دست پشت از

 یک-:کرد کج سمتش به را گردنش دادیم اجازه مهرداد که ییجا تا زده

 ؟یاومد

 سر سربه نگفتم... یکردیم دیتهد منو سگ یداشت که یالحظه همون-

 ؟یارنذ پسرم

 شهیهم که توئه سگ-:فشرد فرمان یدسته به را کالچ و کرد یپوف

 انگار کنهیم نگاه منو داره یچجور نیبب.بذاره من سر سربه داره دوست

 .کنم دودره صاحبشو موتور خوامیم دزدم

 شدو موتور سوار پشتش کند جدا خودش از را او یاذره نکهیا بدون

 ؟یندار قبول... یهست که دزد-:گفت
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 را دستش کی و نخورد تکان اما ردیبگ فاصله یکم تا زد او به یاتنه اغرس

 یخواهینم ن؟ییپا میبنداز یخواهیم-:کرد حلقه شکمش دور به کامل

 ؟یریبگ ادی یموتورسوار

 در را موتور چیسوئ و کرد خم خودش همراه را تنش. دید که را سکوتش

 .کرد روشنش و چرخاند شیجا

 ختیآم هم در تنش یبو با همراه خواست یمبر پوستش از که یحرارت

 گوشش ریز طنتیش با وجودش عطر از مست. کرد پر را شیها هیر و

 ؟یدار تب... یداغ چقدر -:کرد نجوا

...  قبل... نه -:گفت دهیبر نفس و داد تکان راست چپو به را سرشساغر 

 .گرممه نیهم یبرا... زدمیم طناب داشتم قبلش

 ساغر به لذت با. رفت هوا به آخش و گرفت ازگ محکم را گوشش یالله

 بگه دروغ که یکس -:دیخند بود، دهیچسب دست با را گوشش که

 .شهیم هیتنب ینطوریا

 ؟یبدجنس یلیخ یدونستیم... بدجنس-

 .بودنم بدجنس عاشق من و یگفت بهم بارها. دونمیم-

 محو کم کم بود بسته نقش شیلبها یرو خاطرات مرور از که یلبخند

 یرو مشیس و خورد سر گوشش از یهندزفر. شد نشیگزیجا غم و شد

 .ماند زانیآو اشنهیس

 یم درد از. داد اساژم را دردناکش ینهیس و گذاشت قلبش یرو دست

 .دیبر یم را نفسش اش ینیسنگ و دیکش یم ریت... سوخت

 یرو باران نم. شد خم پشت به و زد تراس یها نرده به را کمرش

 یقهی در و کرد یم باز راه ششیر ته انیم از و نشست یم صورتش

 از گدازه جان   نیا توانست ینم هم باران یزالل ریخت. یم فرو لباسش

 دلم-:دینال آسمان به رو و گشود را اشبسته چشمان. کند کم را غمش

 ...کن یرحم هی... گهید بسمه... خدا داغونه



 سیبل

 

110 
 

 به آزادانه را وزنش تمام. گرفت را حفاظ و گشود هم از کامال را دستانش

 اول خط همان در نشده شروع اش یخوشبخت یقصه. سپرد ها نرده

 .گرفت انیپا و شد خالصه نبودش یکی در که بود یکی. شد تمام

 !!...ایخدا نبود انصاف نیا

 یم دایپ ادامه قصه کالغ تا و داشت ادامه بودن نیا و بود بازهم کاش

 .کرد

 توانست ینم باران هم باز اما شدند یکی باران نم با غلتانش یاشکها

 خودش در که بود شده یمرد به هیشب.کند حل خود در را اش یشوربخت

 .کند دایپ را راه توانست ینم و بود شده گم

 که را یرانیو مرد آن و بود ستادهیا ها پله نییپا شیپ یقیدقا از سوده

 .کرد یم تماشا نداشت ییسنا مهرداد به یشباهت چیه

 اطیح از که ییها پله از یآرام به !زدند زنگ گوشش در هرامش یحرفها

 تراس به مانده پله چند. رفت باال دیرس یم مهرداد اتاق به میمستق

 نداشته را او وزن تاب دیترسیم. شد رهیخ ها نرده به واهمه با و ستادیا

 مهرداد؟ -:کرد شیصدا آرام. باشند

 نرده -: داد ادامه را حرفش اام انداخت شک و تعجب به را او آرامش جانم  

 .نزن هیتک بهش کنن تحمل وزنتو توننینم بشکنن ممکنه ها

 و کرد صاف کمر یکوتاه مکث از بعد و گشود را شیپلکها مهرداد

 شکستنو زمان دانست یم اما داشت را هایخرابات حال. ستادیا مقابلش

 به و تادفرس چیه یپ از را الشیخ فکرو یاتازه نفس با .ستین آوردن کم

 ست؟ین طور نیا هیخوب یهوا -:کرد اشاره یابر یهوا

 .خوبه... اره -:داد سرتکان او کدر چشمان به رهیخ سوده

... کنهیم دلتنگ آدمو که فیح یول -:انداخت نییپا را سرش مهرداد

 .بود نجایا مانیا کاش... یدلتنگ یوقت یببر لذت ازش ذارهینم

 ایمان بود. پس موضوع دیکش یاآسوده نفس سوده

 .هیخال یلیخ جاش شده تنگ براش منم دل... اره -
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 کاله و کاپشن. رفت داخل به و کرد باز دورگردنش از را یهندزفر مهرداد

 یهوا و زخمات وضع نیا با-:کرد اعتراض سوده. برداشت را کاسکتش

 ؟یریم کجا هوا نامساعد

 .سرنزدم مانیا به روزه چند-

 .برو نیاشم با الاقل موتور؟ با آخه-

 -:گفت او یهایدلواپس به توجه یب و دیپوش را اش یچرم کاپشن مهرداد

 ؟ییایب هم تو یخواهیم

 هی! نه -:چرخاند اطراف به را سرش. ندیبب نگونهیا را مهرداد خواستینم 

 .برو تنها رمیم گهید وقت

 و کرد قبول را حرفش بالفاصله نداشت اشیهمراه به هم یلیتما که او

 .رفت و شد ریسراز اه پله از

 مهرداد، موتور غرش یصدا با. دیچیپ سوده گوش در شهرام یصدا دوباره

 !گرفت شماره و کرد روشن را لشیموبا

***** 

 مانیا قبر سنگ به را اششانه و کرده دراز را شیپا کی که مهرداد به

 فشار چشمانش به و زد کنار را اشک یپرده.بود زده زل بود، داده هیتک

 نیدورب یچشم از دوباره. کند خشک را جوشان یچشمه نیا تاآورد

 چشمان. گذراند نظر از را صورتش یایزوا تمام. کرد نگاهش اسلحه

 گردنش دور که یشال. داشتند را کردنش مسخ قدرت هم هنوز نافذش

 اشزده سرما ینفسها یصدا و دیکش باال اش ینیب یرو تا را بود دهیچیپ

 .داد سر فغان دلش و کرد نگاهش اسلحه نیدورب زا هم باز. کرد خفه را

 یکوتاه صحبت از بعد و بود چسبانده گوشش به را لشیموبا مهرداد

 .کرد قطعش

. بودند زده خی دستانش. زد هیتک درخت یتنه به و گذاشت کنار را اسلحه

 و گذاشت چشمانش یرو را هردودستش کف. نداشت را دنشید تاب

 .بکش کنار کنو فراموش...هیک کن فراموش -:کرد زمزمه
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 یآهن در اه،یس یچتر با یمرد و لرزاند را گوشش یپرده ینیماش یصدا

 .شد قبرستان وارد و داد هول را

و  تیموقع نیا دوباره یک نبود معلوم و نداشت وقت.افتاد جانش به دلهره

 نگاه مهرداد به نشیدورب از و برداشت را اسلحه. شدیم بشینصاین دیدار 

 ؟...بکارنیفر چشمات یدونستیم-:گفت نجواکنان .کرد

 قلبتم -:کرد بند را نفسش راه دوباره بغض. رفت نشانه قلبش سمت به

 .بود دروغگو

 یجلو کرد،یم داریب را وجدانش عذاب که یسرزنشگر یها نگاه آن

 خفه تا و اش یتنفس راه به زد مهیخ بغض. بست نقش چشمانش

 تا آورد فشار خودش به. دندیلرزیم دستانش. بود نمانده یزیچ شدنش

 شیگنجا قلبش گرید... فشرد هم به لب و زد پلک. کند فراموش را همه

 کنم؟ کاریچ ایخدا-:زد لب... نداشت

 به و کرد باز را چشمانش زده بهت. درفت جا از یتق یصدا با ماشه

 به نشیدورب از و شد هول. ماند رهیخ بود شده کیشل که یااسلحه

دستانش از خون قرمز  .ماند رهیخ بود، شده خم شیپا یرو که مهرداد

 شده بودند.

  نه!...زدمش-

 کیشل آنجا از کرد یم تصور که ییجا به و کرد بلند را سرش مهرداد

 کیشل یصدا با. بود شده قبرستان وارد تازه که یمرد. کرد نگاه اندکرده

 و شد ایجو را احوالش .دیدو مهرداد سمت به و انداخت یکنار را چترش

 زیخ بود ستادهیا درختان کنار دست به اسلحه که یشبح سمت به

 .برداشت

 مهرداد به که شدینم باورش بهت، در هنوز او و دیدویم سمتش به مرد

 که دادند فرمان شیپاها اما کند فرار خواست ینم .باشد کرده کیشل

 یرو را یشکار تفنگ بند. کند ترک را آنجا دیبا و ستین ستادنیا زمان

 به که ییپاها یصدا اما بردارد را تاریگ کاور تا شد خم. انداخت دوشش

 یکوتاه وارید همان سمت سرعت به و نداد مجال بودند شده کینزد او

 باال وارید از و گذاشت خاک یُکپه یرو پا. دی،دو بود آمده نییپا آن از که
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. دیپر اروید یسو آن به بلند پرش کی با و بود بشیتعق در نیحس. رفت

 به محکم و برد باال را آرنجش نیحس که بود مانده گرید قدم چند فقط

 .افتاد نیزم یرو صورت با و دیکوب گردنش پس

 را دوشش یرو یاسلحه بالفاصله و نداد دست از را فرصت نیحس

 ...یعوض آشغال-:انداخت یکنار به و گرفت

 یبرا شیتقال و نخورد تکان تا گذاشت کمرش یرو پا دستش زخم بخاطر

 خشم با و گرفت پشت از را ضارب دستان جفت. کند یخنث را شدن بلند

 و گرفت را وجودش تمام رتیح ناگهان. چرخاند خودش سمت به را او

 تیواقع توانستینم. شدند گشاد حد نیآخر تا چشمانش. زد خشکش

 ؟یخودت؟ ...ساغر -:زد لب یناباور و شوک با. باشد داشته

 یبازوها دار؟یب که ای بود خواب. کرد نگاه خوب را شیپا سرتا نیحس

 واضحو نقدریا یخواب چیه. کرد لمسشان نقطه به نقطه گرفت را ساغر

 -:زد شیدرموها چنگ آرام نا و دیکش عقب. باشد توانست ینم شفاف

 ...ممنون ممنونم، ایخدا. است زنده...است زنده

 را شیها شانهسر بود گرفته را وجودش کبارهی که یشعف و شور با

 ...یکرد جون نصف که منو ؟یبود کجا... یمرد تو گفتن بهم -:گرفت

 الیخیب و بود تشیظرف از شیب اش یشاد. نداد او بهفرصت پاسخ 

 یا بوسه و فشرد آغوش به را او محکم. شد حدودشان حدو و اتیشرع

 .زد کاپشنش کاله یرو

 خدایا شکرت...شکر...-

. بود شده متعجب دیدیم خودش مقابل نجاآ را نیحس نکهیا از هم ساغر

 پس. کرد نگاه نیحس سر پشت به و دیکش رونیب آغوشش از را خودش

 مغزش به یادیز یسوالها. بود نیحس کردیم بشیتعق که یکس آن

 . کند شروع کدام از دانستینم که آوردند هجوم

 ه؟یک قبرستونه یتو... که یاون یدونیم ؟یکنیم کاریچ نجایاتو -



 سیبل

 

114 
 

 معلومه -:دیکش هم در چهره بود گفته او به مهرداد که یدروغ از نیحس

 ویعوض اون من... یمرد تو بود گفته بهم آشغال کثافت شناسمشیم که

 لعنت بهش...گفتم بهت یک نیبب حاال...کشمیم

... مردم من کنهیم فکر اونم نگفته دروغ - داد قورت را دهانش آب ساغر

 ؟یدار کاریچ ادمهرد ؟بایینجایا چرا تو بگو بهم

 نگاهش موشکافانه و کرد توجه شیصحبتها اول بخش به فقط نیحس

 تصادف که نیبود هیترک یتو هم با بود گفته بهم ؟یچطور دونه؟ینم -:کرد

 ؟یبود کجا مدت نیا اصال... نیکرد

 مهردادو من زدمش؟-:شد زانیآو راهنشیپ نیآست از ملتمسانه ساغر

 زدم؟

 ؟ینداد منو جواب-

 .مهرداد سراغ برو فقط االن خدا رو تو. ..گمیم بهت-

 .خوبه حالش.ستین شیچیه-کرد اخم نیحس

 بهت یبخواه یچ هر بعدا... کمکش برو هیخون دستاش دمید خودم-

 .گمیم

 را ساغر که حاال و داشت یادیز یپرسشها. بود ستادهیا مردد نیحس

 شیپ و بگذرد ساده توانستمی ن دیدیم شیرو روبه سالم حویصح

 .دورب مهرداد

 .نداده جون یزیخونر از تا برو خدا رو تو -:داد لشوه ساغر

... برگردم تا یخورینم تکون نجایا از -:کرد لمس را انگشتانش سر نیحس

 باشه؟

 و خورد اسلحه به شیپا. رفت عقب به ساغر، یپلکها شدن بسته بازو با

 کیشل هردادم یچ یبرا ش؟یآورد کجا از نویا -:برداشت نیزم از را آن

 ؟یکرد

 ... گهیبرود...دمیم حیتوض برات بعدا بود یاتفاق-
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 هرچند و شد دور کوتاه یها گام با و سپرد او دستان به را تفنگ نیحس

 که قبرستان یورود در به .شد یم رهیخ او به و گرداند یبرم سر متر

 .رفت داخل آن یآهن در از و انداخت را نگاه نیآخر دیرس

 کی یرو را وزنش مهرداد .دیبخش سرعت شیها قدم به یآشفتگ با

 انگشتانش یال از خون و بود گذاشته رانش پشت دستو  انداخته شیپا

 یباال ینوشته سنگ که گلوله یجا به را انگشتش اخم با. دیلغزیم آرام

 ش؟یگرفت -:دیپرس نیحس دنید با. دیکش بود، کرده سوراخ را مانیا قبر

 .کرد فرار!... نه -:داد سرتکان ینطوال نسبتا مکث با نیحس

 ؟یدیند ه؟صورتشویک یدینفهم-

 .بود پوشونده صورتشو... رفت در عیسر یلیخ-

 شانیپر یچهره دنید با اما دیبگو یزیچ تا داد نشان را قبر سنگ مهرداد

 یبرا و کرد حس را اش یرگیخ نیحس .ماند ساکت نیحس سردرگم و

 ...زخمتو نمیبب ؟یخوب -:دیپرس شود مسلط افکارش به نکهیا

 که دفعه هی فقط!خوبم -:گفتو دوخت او به را نافذش چشمان مهرداد

 .کرده باز سر زخمم یجا شدم بلند

 ببندمش؟ یندار دستمال -:گشت یزیچ دنبال به شیها بیج در نیحس

 .ستین همرام یزیچ خودم

 .نه-

 یدگیرس زخمت به دیبا... میبر -:گفت و گرفت را بغلش ریز نیحس

 .بشه

 از شیها قدم با همگام و سپرد او به را خودش خموش ساکتو مهرداد

 به ینگاه نیحس. دیچک آسمان از قطره چند .شد خارج قبرستان

 .یبرگرد یتونینم که موتور با-:گفت کالفه و انداخت موتورش

 ادیب یکی گمیم بعدا-:نشست جلو و کرد باز را او نیماش در مهرداد

 .دنبالش

 .گذاشت زخمش یرو و دیکش جعبه از تمالدس برگ چند
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 جلو ینهییآ از. نشست فرمان پشت دادو یتکان ضرب با را شیپا نیحس

 گاز یرو پا .بود شده یمخف حتما. دیند را ساغر. کرد نگاه عقب به

 و کرد یم باز خودش سر از را مهرداد زودتر دیبا. شد دور عیسر و گذاشت

 .گشت یبرم ساغر شیپ

 دنینفهم به را خودش اما شد نهییآ به او مداوم یها نگاه جهمتو مهرداد

 شیبرا. بود یشکار" مگنوم  "بود شده کیشل سمتش به که یاگلوله. زد

 کی با هم آن کرده؟ را جانش قصد یکس چه که بود شده سوال یجا

 !یشکار سالح

 یرو را تفنگ. آمد رونیب بود شده پنهان که یابوته پشت از ساغر

 را قلبش مهرداد زدن لنگ. گرفت آغوش در را خودش و ختاندا دوشش

 .کرد یم رزنشس اش یاطیاحت یب بخاطر را خودش و بود آورده درد به

 هرچند. زدیم قفس به یقنار چون دید یم که را او تابش یب دل هنوز 

... هم باز یول بود زده قرارش و قول به پا پشت هرچند بود گفته دروغ

 .«داشت شدوست» ! جمله کی فقط

 را سرم"

 باشد که مرگ یهرکجا از

 آورمیم رونیب

 "3...شومیم رهیخ تو به و

 یالله به آن یلوله یسرد .دیکش را تفنگ بند آه با و بست چشم

 او کردن یزخم یجا به اگر ؛افتاد دلش در یاواهمه و نشست گوشش

 .دیلرز تنش تمام فکر نیا از چه؟ کشتیم را

 چشم اما شد سست کرختش، بدن. دیرس مهرداد رموتو به و افتاد راه

 نیا از شیب و کنند باز راه خاطراتش نداد اجازه. گذشت کنارش از و بست

 به و شد قبرستان وارد نبود قفل حاال که یورود در از. دهند عذابش

. کرد نگاه آن به اخم با. بود افتاده تاریگ فیک که رفت یدرختان سمت

 ضربه چند با. بود کرده لهش و اندهم شیرو نیحس یگل کفش یجا
                                                                    
 رضا بروسان 3
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 فشنگکرمی ک حاال جای  یجعبه کنار داخلش، را اسلحه و کرد پاکش

 چه مهرداد با نیحس. کرد فکر و گرفت دست با را سرش. گذاشتبود ،

 داشت؟ یصنم

 گرفتیم تماس سرهنگ با دیبا چه؟ باشد کرده یکار سرخود نیحس اگر 

 گفت؟یم نیحس درمورد و

 ییجا تا یکن دخالت دینبا" دیچیپ گوشش در یرعبداللهیم پیسرت اخطار

 انجام االن تا بوده الزم یهرکار بکش کنار ماجرا نیا از خودتو یتونیم که

 " یداد

 مهرداد و نیحس دنید درمورد توانستیم چگونه ها ماتومیاولت نیا با

 د؟یبگو

 تا البردبا سرش یرو را فیک و شد بلند شیجا از باران قطرات شدن تند با

 برداشت را آن. بود افتاده ریگ قبر سنگ دو نیب نیحس چتر. نشود سیخ

 یقفسه که دیکش یقیعم نفسبا . گرفت سرش یرو فیک یجا به و

 با نکهیا ای است دلش یهوا حالو از دانستینم. گرفت درد اشنهیس

 درد به دوباره شیها دنده کمرش به نیحس فشار و امروزش افتادن

 .اندآمده

 شتریب را کاپشنش. بود برداشته خراش نیزم با برخورد از هم صورتش 

 .رفت رونیب یخانوادگ قبرستان از و فشرد خود به

 بوق شیبرا ینیماش. دیرس رو نیماش ریمس به که بود شده کیتار هوا

 یم فکر مهرداد به و بود داده هیتک شهیش به را سرش. شد سوار و زد

 درمانده و مفلوک چقدر. بود نشسته مانیا رقب کنار که یلحظات آن به کرد

 ...دیرس یم نظر به

. بود دهید چشم به مانیا یدلتنگ یبرا را شانشیپر حال و یآشفتگ

 " ؟یشیم دلتنگ منم یبرا"کرد تکرار دل در و افتاد چشمش از یاقطره

 متوجه که کند حساب را اشهیکرا تا کرد بلند را سرش نیماش توقف با

 و زد را درها قفل راننده.است شده متوقف یپرت یاج در نیماش شد

 .دوخت ساغر به را اشدهیدر چشمان
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 را حواسش هوشو.  بود شده خوفناک رونیب یکیتار و دیبار یم باران

 و برگشت سمتش به مرد. کرد نگاه راننده به زنگ به گوش و کرد جمع

 .انداخت اندامش به یادارانهیخر نگاه

 نه؟ چسبهیم یخوشگذرون کمی...کنهیم مست آدمو هوا نیا -

 تنها ساغر اما ردیگ بر در را نیماش کل دادش غویج یصدا داشت انتظار

 آن و گرفته سبز چراغ کردی م تصور که راننده. کرد یم نگاهش اخم با

 عقب به یصندل دو انیم از کرد یسع است؛ کردن ناز یبرا فقط هم اخم

 یپشت به را آرنجش. کرد یخال کبارهی را خشمش تمام ساغر اما. برود

 اشچانه به محکم و برد باال را شیزانو. داد قرارش گاه هیتک و زد یصندل

  .کوفت

 مشت چند اما بکشد کار دستانش از ادیزو می ترسید که  توانست ینم

 رو یخوشگذرون االن... ضیمر کثافت   -: دیکوب صورتش به محکم نسبتا

 .دمیم نشونت

 سر. داد لشوه داشُبرد سمت به محکم و گرفت شهیر از را شیموها 

 .خورد فرمان به مرد

 قفل و شد خم جلو به یصندل و در انیم از داد خودش به یتکان ساغر

 چند با. کرد باز را راننده سمت در و شد ادهیپ نیماش از. کرد باز را درها

 یم اشناله و آه یصدا. انداخت رونیب را فشیکث و الغر تن لگد و مشت

 از که یدید تنها تکو دخترو هی یوقت -: گفتو انداخت صورتش به تف. مدآ

 شب موقع نیا که یاون یبذار سرش سربه نکن هوس ادیم قبرسون

 .کرده رو تو مثل یکفتار هی فکر باش مطمئن ییجا نیهمچ اومده تنها

 .شد نیماش سوار و زد شکمش به یگرید لگد

 بلند کردی م یسع  و بود هگرفت را سرش که آمد مرد یدهیبر یصدا

 ...نبرش... ام تو با... خانم. خوردم ه... نبر نویماش...یریم کجا-:شود

 به شتریب کن یسع بعد یدفعه یول. خوب پسر هی یشد حاال... نیآفر-

 .یخوریم ایچ که یکن فکر متیرژ
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 سرش پشت که دید نهییآ از. شد دور آنجا از نیماش با و بست را در

 چه باران ریز شهر، از دور و پرت یجا آن در نبود مهم شیراب اما دودیم

 گرگ دخترها یبرا کش مسافر عنوان به که یرذل .دیآ یم سرش ییبال

 فحشش بلند یصدا با نیماش یفضا در .ردیبم که بهتر همان شد یم

 را او شتریب چرا که بود مانیپش اما بود حقش آمد یم سرش هرچه .داد

 .نکرده شساقط یمرد از و نزده

 باران یسرما به را اششده متشنج اعصاب و دیکش نییپا را شهیش

 شهیش. کرد تشیاذ دوباره هوا یسرما کرد فروکش که خشمش. سپرد

 ینهییآ به چشم. بود دهیرس شهر به. داد ادامه راهش به و دیکش باال را

 کرد یم حس که بود یمدت. ماند رهیخ کنپاک برف به و دوخت جلو

 کرد کم را سرعتش. باشد نیحس کرد تصور .است بشیدرتعق ینیماش

 سرعتش به دوباره موضوع نیا الیخیب. شد رد کنارش از نیماش اما

 چند جز به. کرد باز را ردوداشب و شد قفوتم قرمز چراغ پشت. افزود

 و شد سبز چراغ .نبود درونش یگرید زیچ نیماش مدارک و سکه قبض،

 بار نیا. دید خودش سر پشت را نیماش همان دوباره اما زد جا را دنده

 درآورد حرکت به را نیماش اضطراب با. کند یم بشیتعق که نداشت شک

 .رفت یم لو دینبا امنش یجا تنها. شد دور خانه ریمس از و

 آن یپ در یپ یچهایپ از و انداخت یاکوچه داخل را خود یفرع نیاول با

 و برداشت را چتر و تاریگ فیک کرده گمش شد مطمئن که یوقت. گذشت

 مدارک و بازگشت را بود رفته که یقدم چند همان. کرد رها را نیماش

 پالک به لگد چند .بود نشده یخال حرصش هنوز .برداشت را داخلش

 کاپوت یرو را چتر و فیک. کند شیجدا توانست ینم اما زد نیماش

 و کرد ازب را نیماش در. گشت زدن ضربه یبرا یزیچ دنبال به و گذاشت

 جلو با که کارش. دیکوب پالک شماره به محکم و برداشت را پدال قفل

 ینم. آورد یپشت یشماره دو سر را بال همان و رفت عقب به شد تمام

 در زدینم آتشش نکهیهم. کنند ییشناسا راحت به را نیماش خواست

 باز مهین را درش و گذاشت نیماش داخل را چییسو. کردیم لطف حقش

 !جانش نوش بردیم را نیش ما دزد اگر .گذاشت

 و گرفت یگرید یتاکس. ختیر زباله سطل داخل و کرد مچاله را مدارک 

 یم. کرد یپوف. بازنکرد یکس اما زد در چندبار. رساند خانه به را خودش
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 یپ. کنند باز را در شدندینم حاضر یراحت به اما هستند خانه در دانست

 .کرد بازش بهاره باالخره و زد در یپ در

 ؟یسرآورد-

 شیلباسها و گذاشت اتاق داخل را تاریگ. رفت داخل به و نداد را جوابش

 .آورد در تن از را

 سمتش به .دیکش یم مواد و بود کرده بساط ینفت یبخار کنار ارغوان

 بهاره. کند گرمشان تا گرفت یبخار طرف دو را اشزده خی دستان و رفت

 کم هی -:کرد اشاره فیک به اتاق باز مهین در از و ستادیا کنارش هم

 .بزن برامون

 .ندارم حوصله -:انداخت باال شانه و کرد ییگذرا نگاه ساغر

 من بده ش؟یدیخر یچ واسه پس یندار حوصله چوقتیه که هم تو-

 .یکنیم استفاده که پولشو بفروشم واست

 ...کنسروت.. کنسر واسمون -:گفت مواد دنیکش از فوریک ارغوان

 را کنسرت یکلمه توانست ینم نکهیا از و بود خوب اندازه از شیب حالش

 .افتاد قهقهه به و شد ولو نیزم یرو به کند تلفظ

 و زد ارغوان شکم به آرام پا نوک با بود دهیکش دراز که همانطور بایز

 .بزنم واستون خودم اریب تارویگ اون -:نشست

 تا کردیم یسع فتگر را شیبازو ساغر که برود اتاق به خواست بهاره

 حال به گذاشتند ینم اما نکند درست شر است خانه نیا در که یوقت

 .نزن دست بهش -: باشد شدخو

 .مشیخورینم-

 .رهیم رونیب کوک از-

 ؟یکن درستش دوباره یتونینم مگه-

 نه-
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 -:گفت و شکست را انگشتانش نداشت یاسررشته چیه نکهیا با بایز

 .اریب برو کنمیم درستش خودم

 !نه گفتم -:برد باال را شیصدا اغرس

 موش که اول یروزها ؟ چته...ا...ها -:دیغر سمتش به و دیپر جا از بایز

 بهاره...؟یکشیم شونه شاخو واسمون  کم کم یدار هم تو حاال یبود

 کنه؟ یغلط چه خوادیم میبزن دست بهش اگه نمیبب ارشیب برو

 ؟یبزن دست تارشیگ هب خوادینم گهینم بهت مگه یکنیم یدار تو غلطو-

 خفه یکی تو -:زد داد و دیچرخ بود آمده در از تازه که الله سمت به بایز

 یگرفت رو گهید یکی دست اونوقت یهست یادیز نجایا خودتم... شو

 نجا؟یا یآورد

 .ومدهین تو به شیچه؟فوضول تو به -:شد کمر به دست الله

 را شیاموه و برداشت زیخ سمتش به بود شده یعصب که بایز

 .شد یجار لبش از خون و دیکوب دهانش به یمشت.دیکش

 .ارمیم سرت ییبال چه نیبب بزن زر گهید بار هی -

 و بود شده پر امروز یبرا ساغر تیظرف. شد بلند الله فحش و غیج یصدا

 .نکشتمت تا کن ولش -:دیکش را بایز یرکاب بند. نداشت تحمل

 هوا در را دستش ساغر. انداخت نگچ او سمت به و کرد رها را الله با،یز 

 لشوه ینفت یبخار سمت به او، یدهایتهد به توجه یب.چاندیپ و گرفت

 جرأت زنه؟یم مفت زر یک نمیبب حاال -:کرد خم آن یرو را سرش و داد

 .کنمیم کارتیچ نیبب چیبپ الله منو یپا پرو به گهید بار هی یدار

 .سوزمیم دارم کن لمو... کن ولم -:زد غیج یبخار حرارت از بایز

 .کنم ولت تا کردم غلط بگو-

 شده خم جلو به که بایز بلند   یموها. آمد پاچه کله مانند یسوختن یبو

 .خوردم. ... کردم غلط-:زد غیج بایز. بود سوختن حال در بود
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 بهت یچیه حاال تا-:کرد دشیتهد و انداخت گرید سمت به را او ساغر

 یکن درازتر متیگل از پاتو گهید بار هی... داره یحد منم صبر. نگفتم

 .خودته یپا عواقبش

 دهیند را او یرو نیا حال به تا که آنها یشده گشاد چشمان انیم در

 .بست محکم را در و رفت الله اتاق به بودند،

 یهرچ. ..یلعنت -:رفت مواد سراغ به دوباره و داد یتکان را سرش ارغوان

 .دیپر بودم زده

 .بودند گرفته پاچه کله یبو که کرد یم نگاه را شیاموه اشک با بایز

 به و گذاشت لبش یرو را شالش یگوشه روزمندانهیپ یلبخند با الله

 یرو را ساعدش و بود نشسته پنجره پشت ساغر. رفت ساغر دنبال

 .بود گذاشته سرش

 مشتش چه نکبت- برداشت دستمال و انداخت یکنار را شالش الله

 که یاترمه همون یشد دوباره. دختر بهت ولیا یول.... بود محکم

 یداد دست از جرأتتو دلو کردمیم فکر. یگرفت حالشو خوب. شناختمیم

 .ادیدرنم صدات گهید که

-:آورد نییپا را شیصدا و دیکش شیرو یدست. رفت تاریگ فیک سمت به

 تو...شهیم بد واسمون تفنگه داخلش بفهمن اگه بکن نیا واسه یفکر هی

 .میفتا یم دردسر

 که ینیماش و امشب اتفاق با اما بود ساز دردسر. کرد نگاه آن به ساغر

 دیبا و است دنبالش به خطر هنوز که دادیم نشان بود افتاده بشیتعق به

 .دارد نگه خودش شیپ زدیم لق یگاه که را یشکار تفنگ آن

******** 

 باران. گرفت رونیب یتاکس از را سرش و دیکش نییپا را شهیش نیحس

 ،یتاکس یچراغها نور تنها و بود شده رهیت کامال آسمان اما بود آمده بند

 آقا ممنون-:گفت و داد را راننده پول. شکست یم هم در را یکیتار

 .شمیم ادهیپ دار نگه جا نیهم

 بمونم؟ منتظر -:گفت و برگرداند را پولش یباق راننده



ینعیم سعیده  

123 
 

 را لشیموبا یقوه چراغ و شد ادهیپ نیماش از یقاطع ینه با نیحس

 یم را جلوتر متر چند فقط چشمانش یتاکس شدن دور با. کرد روشن

 به را آن کردنش روشن از بعد و انداخت مهرداد موتور یرو نور. دندید

 سمت آن به را چراغش نور چرخاندو بود دهید را ساغر که یسمت

 ؟ییکجا...  منم ساغر -:زد صدا و دیدو آرام. انداخت

 مطلقا بود افتاده راه شیپ ساعت دو که یباران آن با دیند را چکسیه

 بان هیسا ریز و برگشت قبرستان سمت به. بماند نجایا توانست ینم

 چنگ شیموها به کالفه. گشت بودند، ساخته قبرها یرو که ییها

 کنم؟ کاریچ تو دست از من آخه ؟ یرفت کجا باز -: انداخت

 مستأصل. کند شیدایپ ندبتوا آن با که نداشت یآدرس ای و شماره چیه

 .شد سوارش و برگشت موتور طرف به

 کنم؟ داشیپ یچطور دوباره...خدا یا-

 برودت از.راند مهرداد یخانه سمت به و نشست سیخ موتور یرو ناچار

 شده قرمز اش ینیب کرد،یم اشمحاصره موتور یرو که یسرد باد و هوا

 مهرداد به نویا-:گفت و داد نگهبان رابه چیسوئ و شد ادهیپ در کنار. بود

 .بده

 .منتظرتونن دیبد بهش خودتون-:رفت کنار در یجلو از نگهبان

 را اتاقش یها پنجره رونیب از. رفت داخل به و کرد یاخم متعجب نیحس

 از اطیح یهاپله یجا به. بودند شده دهیکش شیها پرده تمام که دید

 پشت یبالشها به مهرداد. شد وارد زدن در بدون و رفت اتاقش به سالن

 با. بود کرده دراز تخت یرو لخت را اش یزخم یپا. بود داده هیتک سرش

 ؟یاومد-:گفت نیحس دنید

 ...که ینیبیم -:داد جواب و انداخت یپاتخت یرو را چیسوئ نیحس

 ؟یداشت یکار چه -:ستادیا مقابلش نهیس به دست

 .اشتبرد را تلفن و گذاشت چیسوئ کنار را اشنسکافه ماگ مهرداد

 .شده سردت یلیخ حتما ارنیب قهوه برات بگم تا نیبش-
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 یدنینوش کی به نکهیا با. برد فرو بشیج در را اش زده خی دستان نیحس

 یگفت خوردن قهوه یبرا فقط اگه-:داد رد جواب اما داشت اجیاحت گرم

 .باشم خودم یخونه االن دمیم حیترج ندارم لیم ام،یب

 .ندیبنش کرد اشاره و گرفت ینفس مهرداد

 .دیمال هم به را دستانش و نشست یراحت یکاناپه یرو

 را چشمانش. دیکش باالتر را خودش و داد قهوه درخواست شیبرا مهرداد

 یاریب موتورمو یبرگرد خودت نبود الزم-:گفت و دوخت او به موشکافانه

 .ممنونم یول

 حقش در. داد تکان یسر فقط بود شده خم جلو به که طور همان نیحس

 ندیبب را ساغر و برود آنجا به یگرید کس خواست ینم بود نکرده لطف

 نزده حرف اگر. بود نجسته او از یاثر و بود دهیفا یب هم رفتنش اما

 یالیخ و خواب ساغر دنید کرد یم تصور نبود آنجا هم مهرداد اگر بودند،

 .نبوده شیب

 از که یکوچک یساچمه بود، گرفته نظرش ریز که همانطور مهرداد

. آورد رونیب راهنشیپ بیج از را را بود آورده دست به قبر سنگ با برخورد

 به نیا با ؟یدیند رو اسلحه یپوکه -:گفت و داشت نگهش دستش کف

 !َمگنوم نوع از... هیزن ساچمه... کردن کیشل سمتم

 و کرد تر لب.درآورد گردش به ساچمه و او انیم را چشمانش نیحس

 ؟یکمشکو یکس به-:گفت

 اون من کشتن یول باشه یهرکس کار داره احتمال دارمو ادیز دشمن-

 مطمئن و یقو یسالحها... عقله از دور به یکم یشکار سالح هی با هم

 ؟یشکار تفنگ هی چرا کنه راحت کارو که دارن وجود یتر

 هی... هی... باشه یاتفاق ممکنه -:زد گره هم به را دستانش نیحس

 .انداخته ریت سمتت به شتباهاا که ناوارد یشکارچ

 یپاتخت یرو را کوچک یساچمه و کرد تنگ را چشمانش مهرداد

... بشم گرفته اشتباه پرنده و درنا با که کردمینم فکر چوقتیه -:انداخت

 .هیخانوادگ که یقبرستون یتو اونم
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 از را او ذهن چگونه دانست ینم و انداخت باال شانه مستأصل نیحس

 .نشود ریگیپ که کند دور اتفاق نیا

 حس یراندازیت بعد از کرد کینزد لبش به و برداشت را ماگ مهرداد

 و ریدرگ افکار. کند یم یمخف را یزیچ نیحس که گفتیم او به یمرموز

 بود زده دامن حس نیا به زین موتور برگرداندن یبرا حدش از شیب اصرار

 .لنگد یم کارش یکجا دیفهم ینم اما

 .برم یندار یکار گهید اگه -:گفت و کرد باز را دستانش یگره نیحس

 اخم دکهیکش یقیعم نفس گذاشت یکنار را اشنسکافه مهرداد

 درخواست هی شما با میهمکار یازا در -:افتاد شیابروها نیب یفیخف

 .دارم

 یرضا محض یاگربه چیه دونستمیم -:نشست لبش یگوشه یپوزخند

 ه؟یچ درخواستت... رهیگینم موش خدا

 مرگم از بعد -:داد جواب و گرفت تمسخرش پر چشمان از نگاه ردادمه

 تنها نیا...بشم دفن پسرعموم کنار قبرستون، اون یتو خوامیم

 .دارم که هیاخواسته

 به سکون و سکوت تمسخر، یجا به و شد باز هم از نیحس یلبها

 .نشست اشچهره

 کنار از. رفت در سمت به و شد بلند شیجا از یکوتاه یباشه با

 .رفت رونیب خانه آن از و گذشت بود آورده قهوه شیبرا که یخدمتکار

 یرو را دستش کف و نشست اشچهره به اخم شد که نشیماش سوار

 ذهنش در دوباره دیپرس یم خودش از شهیهم که یسوال. دیکوب فرمان

 بود؟ شده وانهید مردک نیا عاشق چرا ساغر. شد حک

... ساغر... ساغر-:دیکوب محکمتر را تشدس کف و شد ظتریغل شیاخمها

 کنم؟ کاریچ تو دست از من بگو

 به یگرید یوزنه. افتاد راه و کرد خارج اشنهیس از فشار پر را هوا

 . کرد مسدود را قلبش یچهیدر و شد اضافه ساغر یبرا اشدلهره
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 مورد یغذا یحت اما آمد یم مادرش پخت دست یرشته آش یبو

 .کند کیتحر را بزاقش وانستت ینم هم اشعالقه

 -:کرد کج گردن سمتش به در یصدا با و بود نشسته پدرش کنار مادر

 .کشمیم آش واست یکن عوض لباساتو تو تا مادر؟ یاومد

 مامان نه -:داد سرتکان و گذاشت یجاکفش داخل را کفشش نیحس

 .ندارم اشتها

 لب که اینسو از اون پختم؟ یک یبرا آشو نهمهیا پس -:کرد اخم مادرش

 .تو از نمیا نزد

 .کشمیم خودم خواستم بعد اگه ندارم اشتها فعال-

 یلباس چوب کنار و دیکش رونیب شیپا از را شیجورابها و رفت اتاقش به

 ساعد و سپرد خوابش رخت یگرما به به را سردش تن.انداخت

 ساغر بودن زنده از اکنون دیبا. گذاشت یشانیپ یرو را اش یچیباندپ

 را شیها خنده و آورد یم فشار نیسنگ یوزنه آن یول نباشد بند پا یرو

 .کردیم رسوب هم یرو به

 کنار نه؛ هم ساغر یالیخ قبر کنار. بود نزده ساغر از یحرف مهرداد

 اشخواسته در را ساغر رد بیعج اما شود دفن بود خواسته شیپسرعمو

 اما دنبو مهم دیشا جوابش مهرداد؟ ای بود عاشقتر خودش. دید یم

! شیها یوانگید نیهم با... دهیدزد را معشوقش قلب بیرق بود مطمئن

 مهرداد جان نجات یبرا را ساغر یتمنا و فشرد بالش به شتریب را سرش

خیلی وقت بود که . آورد ادی به را کرده کیشل سمتش به کرد یم فکر که

 ...بود شده گمساغر  قلب انیم در گاهشیجا

 .ماند زیخ مین و شد دهیکش رونیب به فکر از شدت به ساعدش لمس با

 خوابت باز چشم با مادر؟ هیچ-:دیکش عقب را دستش زده رتیح مادرش

 بود؟ برده

 جانم. ..بودم فکر تو -:گرفت آرام و دیکش صورتش به یدست نیحس

 ؟یداشت یکار مامان

 .کنم عوض دستتو پانسمان بذار -:گفت و گرفت را ساعدش دوباره گلبهار
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 -:گفت یکوچک لبخند با و گرفت دستش دار نم یباندها از مچش نیحس

 .ندارم دلشو یگفتیم که تو

 .یبمون ینجوریا بذارم تونمینم... خوابه ایسون یول اره-

 .خوبم ست؛ین یازین-

 .کنه عفونت ترسمیم کنمیم عوض باندشو فقط-

 زانو چهار و گذاشت مادرش اریاخت در را دستش و نکرد مخالفت نیحس

 .نشست تخت یرو

 نیحس متوجه چشم ریز از. کرد باز را باند و کند را دورش چسب گلبهار

. شد یم غم از پر اشمادرانه دل و کرد یم نگاه مغموم و ساکت که بود

 دستم از که یکار -:گفت و دیبوس را نیحس سر بست که را دیجد باند

 ادیب حمشر بلکه بندازه نگاه دلت به خدا کنم دعا تونمیم فقط ادینم بر

 .ارهیب لبات رو خنده

 و گذاشت شیچشمها یرو را مادرش دامن و زد ینیغمگ لبخند نیحس

 .دیبوس

 و بودند خواب مادرش پدرو. رفت رونیب اتاقش از گذشت که یساعات

 را آش یقابلمه کوبها وارید اندک نور در. بود رفته فرو یخاموش در خانه

 نتیکاب از یاکاسه. کرد یم ضعف احساس. مانده گاز یرو هنوز که دید

 زدیبر کاسه داخل را آش نکهیا از قبل. زد آش داخل را مالقه و آورد رونیب

 آغوش در را شیزانوها و بود زده هیتک خچالی در به که شد ایسون متوجه

 آرام و نشست کنارش زانو یرو. کرد رها گاز یرو را کاسه.  گرفته

 ؟ینشست نجایا چرا ؟یدیخواب... ایسون-:کرد شیصدا

 .بخورم آب اومدم-:گفت و زد هق خفه ایسون

 حالت.. .بخور ایب -:داد دستش به و گرفت آب ریش ریز یوانیل نیحس

 خوبه؟

 .داداش خوبم-:شد بلند و فرستاد نییپا را آب زور به ایسون
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 کن صبر -:گرفت را شیها شانه. گفت یم یگرید زیچ اش گرفته یصدا

 جواب کنمیم سوال ازت دارم یوقت ؟یریم کجا نییپا یانداخت سرتو نمیبب

 .نده بهم سرباال

 نییپا انگشتانش سر تا را اش ییتیتو طرح خواب لباس نیآست ایسون

 .بخوابم برم خوامیم ندارم حوصله االن -:گفت و دیکش

 .بده جوابمو درست گمیم بهت دارم ایسون-

 کارمیچ اشمب خودم حال تو بذار -:کرد نگاه چشمانش به بغض با ایسون

 ؟یدار

 صورت یرو زده بهت نیحس چشمان. افتاد هیگر به و کرد سرباز بغضش

 اما ستیچ شیها هیگر نیا علت دانست ینم. زدیم دو دو شیاشکها و

 به کردنش آرام یبرا. بود درآورده را او اشک که بود مهم یلیخ قطعا

 ؟یکنیم هیگر چرا آخه جونم به دردت-: کرد نجوا و داد فشارش آغوشش

 ...باشم تنها بذار فقط... نپرس ازم-

 پتو و خواباندش تخت یرو. برد اتاقش سمت به و گرفت بغل را او نیحس

 هق. کرد نوازش را شیموها و نشست کنارش. دیکش تنش یرو را

 چرا یبگ بهم یخواهینم -:کرد زمزمه گوشش کنار شد آرامتر که هقش

 ؟یکنیم هیگر

 که را اشرفته لیتحل ینه یصدا.دیخز توپ ریز و زد هق دوباره ایسون

 ایسون. رفت رونیب و کرد نوازش پتو یرو از را سرش گرید یکم دیشن

 یقیطر به دیبا اما بکشد رونیب دهانش از حرف توانست ینم و بود لجباز

 .دیفهم یم

سرش را از زیر پتو بیرون آورد و نفس کشید.  ایسون نیحس رفتن رونیب با

 زود که کودنم هی من-:کرد شماتت را خودشی با صدای آهسته ا

 .شهیم یاحساسات

. زد چنبره عصر خاطرات یرو ذهنش و کرد جمع شکمش در را شیپاها

. فرستاد یم غاز کی من صد یامهایپ آن از که بود عاطفه ریتقص اشهمه

 که آورد زبان به را احساساتش آدم دیبا نشده رید تا که بود خوانده آنقدر
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 از زودتر نکهیا از یروز کی بود دهیترس. بود گرفته قرار ریتأث تحت هم او

 آنقدر گفتنش از حاال اما شود نادم است، نگفته آروان به اشعالقه

 آنها. ببلعد خودش در را او درسته نیزم داشت دوست که بود مانیپش

 یکن عالقه ابراز یدار دوستش که یهرکس به دیبا دادند یم راهکار که

 دوشش یرو از را حقارت نیا و کنند تیمسئول قبول که بودند کجا

 بردارند؟

 یم. ندیبب حتما را او دیبا که بود داده امیپ آروان به یآگاه یاداره یجلو

 با آروان. کند اش یعمل گرفته را مشیتصم که لحظه همان خواست

 چتر. گشت یم دنبالش چشم با و آمد رونیب اداره از اش ینظام بتیه

-:ستادیا کنارش تند قدم چند با آروان و داد تکان شیبرا را اش یرنگ

 ن؟یهست خوب خانم ایسون سالم

 ن؟یخوب شما ممنون-

 ن؟یاومد تنها-:دیپرس و گشت را اطراف چشم با آروان

 را عزمش اما شد رنگ به رنگ اوردیب زبان به بود قرار که یزیچ از ایسون

 !بار کی هم ونیش و بار کی مرگ که بود کرده جزم

 .کنم صحبت باهاتون دیبا بله-

 نه؟یحس درمورد... شنومیم-

 منصرف نکهیا از قبل اما کرد یم رخنه وجودش در گفتن از دیترد کم کم

 .شما و من،... خودمه درمورد نه-:گفت شود

 ؟یچ خب -:زد اخم با ختهیآم یلبخند آروان

 هادام حال نیا با اما دندیلرز یم جانیه از همه شی،صدا قلبش،تنش

 بگم خواستمیم شدم شما عاشق من...  من... که وقته یلیخ -:داد

 ...که

 ذهنش از کلمات تمام و دندیکش ته شیحرفها دیرس که نجایا به

 که بپرسد ای شود مند عالقه هم آروان چه؟ که بود گفته. ختندیگر

 هست؟
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 .خانم ایسون بود یابامزه یشوخ-:کرد یکوتاه یخنده شوکه آروان

 .نکردم یشوخ من اما-

 یهایباز نیا از من سن بزرگترم؟ شما از چقدر و سالمه چند من دیدونیم-

 .دیبذار گهید یکی سر سربه دیبر .گذشته دخترونه

 یجد دارم من ستین یشوخ آروان آقا-شد مصر حرفش اثبات در ایسون

 .زنمیم حرف

 .رمیگیم دهینشن -:دیپر آروان لب یرو از هم لبخند مچهین همان

 نجایا تا من-.گرفت را شیبازو ایسون برود اداره سمت به نکهیا از قبل

 .سرکارتون دیبرگرد راحت و دیریبگ دهینشن حرفامو شما که ومدمین

 دادند یم ینگهبان اداره در یجلو که یسرباز دو یجلو حرکتش از آروان 

 تیرعا لطفا خانم ایسون -:دیکش پس را دستش عیسر و شد معذب

 نیا لطفا گمینم بهتون یزیچ دارم نیحس با که یرفاقت احترام به. دیکن

 .دیکن تمومش رو یباز مسخره

 بود کرده شکشیپ راو قلبش  عالقه .شد جمع ایسون چشمان در اشک

 .پنداشت یم تمسخر را عشقش یرحم یب با آروان اما

 ...کن گوش آروان-

 هاحرمت تا دیکن تمومش گفتم-:برد باالتر را شیصدا تن یعصب آروان

 ...نشده شکسته نیا از شتریب

 .شود مسلط اعصابش به کرد یسع و دوخت نیزم به را چشمانش

 سنو شما هیعیطب داره وجود... یاعالقه که دیکنیم فکر که اگر... اگه-

 نیا یرو بشه که یهرچ حاال... که دیکنیم فکر نیهم یبرا کمه سالتون

 ...رهیم نیب از بعد مدت هی و غلطه گذاشت اسمشو حس

 سر از من احساس-:گفت و کرد نگاهش اشک یپرده پشت از ایسون

 منو که یروز همون از... دارم دوست شمارو که ساله چند.ستین یبچگ

 .نیکرد یخواستگار یشوخ به و نیگرفت اشتباه غزل با
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 خودتون -:انداخت شیپاکی یرو را وزنش و فرستاد لعنت خودش به آروان

 عذر ازتون شدم مرتکب که یاشتباه بخاطر من... یشوخ که دیگیم هم

 ریتأث شما یرو موضوع نیا کردمینم فکر و بوده اشتباه کارم. خوامیم

 فکر یمنطق کم هی... دیکن فراموشش و دیببخش کنمیم خواهش. بذاره

 بزرگترم شما از سال چهارده زدهیس من که دینیبیم دیکن

 ...که دیکرد فکر خودتون با یچجور...اونوقت

 .دیکش یکالفگ سر از یپوف

 ستیب با که هستند هایلیخ-:کرد پاک را شیاشکها دست پشت با ایسون

 .خوشبختن هم کنار کننویم ازدواج بازهم یسن اختالف سال

 بچه دختر نیا با توانست ینم. برد فرو لبش گوشت در را دندانش آروان

 رونشیب اشتباه از و کند صحبت یمنطق گشوده احساساتش از سر که

 .اوردیب

 برادرتون منو کار محل هم گهید و خونتون دیبرگرد لطفا کنمیم خواهش-

 فراموش انویجر نیا منم...نداره تیخوب چکدوممونیه یبرا که دییاین

 .رفته یخان نه اومده یخان نه اصال... کنمیم

 دیشا. شد دور بلند یقدمها با آروان اما کند اصرار خواستیم باز ایسون

 و شدن ریحق حس! کرد فرار دیبگو که بود نیا حشیصح یکلمه

 قدم از قدم توانست ینم و بود آمده باال شیگلو خیب تا یسرافکندگ

 با و بود باخبر شانیصحبتها از انگار کرد یم نگاه که یعابر هر به. بردارد

 نییپا چکه چکه اشک یها قطره. بود گرفته استهزا به را او شیچشمها

 به را آن توانستیم که ییجا تا و گرفت شسر یرو را چتر. ختندیر یم

 ایدن کی با و بود آمده نیریش اتفاق کی تصور با. آورد نییپا صورتش یرو

 یم صورتش از یجزئ چتر نیا کاش. گشت یبرم خانه به داشت آوار

 ینم را اش یدرماندگ و افتاد ینم آدمها به چشمش چگاهیه گرید و شد

 .دندید

 خفه پتو با گاز گرفتن را هقش هق یاصد و شد جمع خودش در شتریب

. ماند یم خودش نیریش یایرو همان در و بود نکرده حماقت کاش. کرد
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 کند، فرار آروان با شدن رو روبه از خواست ینم خودش اگر بعد به نیا از

 .شدیم محروم هم کوتاه یدارهاید ازهمان گرید و کردیم فرار او قطعا

******* 

 را یگران وزن. بود برگرفته در را اتاق مطلق یکیتار. چرخاند چشم ساغر

 .بکشد نفس راحت دادینم اجازه که کردیم حس اشنهیس یقفسه یرو

 باال شیگلو تا صدا. بچرخاند کمک درخواست یبرا را زبانش تا کرد تقال

. افتاد اتفاق همان بازهم و کرد تالش دوباره. شد خاموش همانجا اما آمد

 بزند کنار را کندیم وارد فشار شیها شش به که یاوزنه تا انداخت چنگ

 در .بخورد تکان توانستینم یحت. شدینم بند جا چیه به دستش اما

 جز به. کندیم نگاهش و ستادهیا یاگوشه که دید را سوده صورت یکیتار

 یصدا اما کند کمکش بخواهد تا کرد باز لب نبود کنارش یکس او

 عامل تا دیکش دست بدنش یرو دوباره. آمد ینم رونیب گلو از اشخفه

 خود ریاس را یامردانه کفش دستانش نباریا بزند کنار را اش یخفگ

 چشم. خوردند ینم تکان هم ذره کی یول بزند کنارشان زد زور. کردند

 برق ...دوخت چشم کفش صاحب به یاهیس آن در و آورد باال را شیها

 از وحشت با. گرفت را شیگلوو شدخم مهرداد.لرزاند را تنش مهرداد نگاه

 و کرد پرت یکنار به را بود افتاده شکمش یرو که الله یپا و دیپر خواب

 لب ریز. کرد بلند را سرش یآلودگ خواب با الله. نشست شیسرجا

 به دست قیعم نفس چند با ساغر. رفت خواب به دوباره و داد فحشش

 نفس هنوز و بود یبیجع خواب. کرد زمزمه را مهرداد نام و دیکش صورتش

 یم بازهم نکهیا از. درآورد صدا اشحنجره از. کردیم حس را اش یتنگ

 سمت به را الله لیموبا. شد خوشحال بشنود را خودش یصدا توانست

 از دیخورش نور هنوز و بود صبح پنج. کرد نگاه ساعت به و دیکش خودش

 دور به را پتو. گذاشت شیسرجا را لیموبا. بود امدهین رونیب ابرها پس

 جفتدو مانند دستش مچ دور تا دور. داد هیتک وارید به و دیچیپ خودش

. آورد یم ادشی به را آورش درد یروزها و بود افتاده خط کبود یالنگو

 و ذهن بر خودش از که یرد نیا یگاه اما کند فراموششان کردیم یسع

 .دادیم آزارش بدجور بود گذاشته تنش

 .بست چشم و گذاشت شیپاها یرو سر



ینعیم سعیده  

133 
 

 

 **قبل ماه انزده**پ

 

 یم که ینفس هر با که نداشتند رحم صاحبشان به استخوانها انگار

 درد از. رفتند یم فرو تنش در خار چون اششکسته یها دنده د،یکش

 شیجا به و بزند هق توانست ینم یحت اما بودند شده یجار شیاشکها

 و آرامبخش به ازین. کند تحمل را درد بتواند تا گرفت یم گاز را دستانش

 ماند یم زنده که نبود مهم شیبرا یکس نجایا ییگو اما داشت نیمورف

 از و دیکش یم دندان به را جانش خودش دیبا. نداشت هم کش ناز نه ای

 ساعت میهرن دیبا مارستانیب دکتر یهیتوص به. کرد یم مراقبت خودش

 که ستیکار نیآورتر زجر نیا و ردینگ هیالر ذات تا دیکش یم قیعم نفس

 یبرا تا فرستاد رونیب آهسته آهسته را نفسش.  بود انجامش به مجبور

 نکهیهم اما گشود هم از را شیلبها. شود آماده گرید قیعم تنفس کی

 .دیترک بغضش همزمان و دیکش ریت اشدنده ببلعد را هوا خواست

 و کجاست دانست ینم اما خواست یم را شیها نوازش و مهرداد دلش

 شده مرخص مارستانیب از که یزمان از. ردیگ ینم او از یخبر چیه چرا

 یها استخوان. بود شده ریگ نیزم و بودند آورده خانه نیا به را او بود

 در از ینژاد ترک زن. بودند ساخته عاجز و مفلوجکی او از اششکسته

 .گذاشت شیبرا ییغذا ظرف و آمد داخل اتاق

 ده هر از و نداشت ییآشنا زن بیعج شیگو با اما بود بلد یساغرترک

 او با یصحبت هم به یاعالقه هم زن. دیفهم ینم را شیتا نه کلمه

 او رفتن ییدستشو به کمک و شیغذا ظرف  آوردن یبرا فقط و نداشت

 .گذاشت یم اتاق داخل به پا

 مهرداد-:دیپرس یترک به و کرد جدا بالش از را اششکسته ساغرسر

 کجاست؟

 مهرداد یدونیم اصال-:گفت دانهیناام ساغر. کرد نگاه را او ب ر ب رو طفق زن

 نجا؟یا دیآورد منو چرا ه؟یک
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 زد ینامفهوم یحرفها شهیهم مانند و کرد شیغذا ظرف به یااشاره زن

 خرخره تا اش یدلتنگ. افتاد چشمش از یاقطره دانهیناام. رفت رونیب و

 توانستیم تر راحت را دردها نیا بود کنارش مهرداد  اگر. بود آمده باال

 آن از. کرد یم دوبرابر را شیدردها او حال از اش یخبر یب اما کند تحمل

 در ها پاره آهن کوفتن هم در و کیالست غیج یصدا تنها تصادف یصحنه

 .بود مانده خاطرش

 در که باشد فتادهاین شیبرا یناگوار اتفاق باشد دواریام توانست یم فقط

 .کند تحمل را آن بتواند نبود مطمئن تصور نیا ریغ

 هم به نیبتاد و خون از که دیکش شیموها یرو را سالمش دست

 اشتها. دیبشو را ها آن بود نتوانسته یحت مدت نیا در. بودند دهیچسب

 و آمد یم زن آن گرید ساعت ربع خورد ینم را شیغذا اگر اما نداشت

 .دیکش یم یگرسنگ دیبا یبعد یوعده تا و بردیم خود با را غذا

 آن ذره ذره و گرفت دست به را قاشق بود دهیکش دراز که همانطور

 از غذا اول یروزها. ختیر حلقش داخل را ستیچ دانستینم که ییغذا

 گرفته ادی مرور به اما کردیم فیکث را لباسش و ختندیر یم لرزانش قاشق

 .بود

 یاندازه به هربار. ختیر آب وانیل داخل مرحله چند در کرد تمام که را غذا

 .نشود سیخ دنشینوش موقع تا جرعه کی

 قیعم نفس یفراوان درد با و گرفت را شیها دنده ریز طرف دو هر از

 تا شدیم باز گچ از شیپا و خوردندیم جوش شیها دنده زودتر دیبا. دیکش

 .کند دایپ را مهرداد و نجاستیا چرا بفهمد

 زن. بود دهیند یرییتغ چیه شیوزهار روند در و بود گذشته گرید روز چند

 مرز به یخبر یب نیا از کم کم .رفتیم و آورد یم غذا شیبرا عادت طبق

 نیا از شیب توانست ینم و کرد یم یکار دیبا. شد یم کشانده یوانگید

 به را دستشکی و سپرد آرنجش به را وزنش. بگذارد دست یرو دست

 از را آرنجش. دیکش باال را شخود متریسانت چند .دیچیپ شیها دنده دور

 و کرد زانیآو تخت از را نشیسنگ یپا. زد وارید به و آورد رونیب تنش ریز

 هر. زد هم به را تعادلش شیپا گچ ینیسنگ و رفت جیگ سرش. آمد نییپا
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 اما کرد یریجلوگ افتادنش از و داد سوق یتخت پا سمت به را دستش دو

 در قاب در زن و شد باز در بعد ظهلح چند. دیچیپ اتاق در برخوردش یصدا

 چهارشانه یمرد. گفت یزیچ یترک به و برگرداند را سرش. شد انینما

 و زد ساغر بغل هردو ریز دست. آمد اتاق داخل به بود دهیند حال تابه که

 .رساند تخت به را او کشان کشان

. کرد شیرها تخت یرو و کرد بلند را اوش یها یشکستگ به توجه یب

 رونیب یسرنگ بشیج از مرد. شد بلند استخوانش درد از ساغر یناله

 را او وحشت با ساغر. کرد عشیما از پر دارو، کوچک   یشهیش از و دیکش

 ؟یکن کاریچ باهام یخواهیم ه؟یچ نیا -:گفت و کرد نگاه

 محکم را دستش و آمد جلو زن او، یاشاره با که شود بلند خواست

 از ساغر. کرد یخال پوستش ریز را سرنگ د،مر شیتقالها انیم در. گرفت

 بود؟ یچ نیا -:دیپرس تنها و دیکش دست تالش

 ...کنهیم آرومت-

 نگاهش نهیس به دست که دید را سوده و چرخاند سر ییآشنا یصدا با

 ؟یاومد کشتنم واسه سوده؟-:دیپرس متعجب. کندیم

 شیپا گچ یرو دست. زد کنار را مرد و شد کشینزد پوزخند با سوده

 .بکنم نکارویا خوادیم دلم یلیخ-.فشرد را آن محکم و گذاشت

 غضبناک یچشمان با سودهاما  کرد یاناله اشافتاده نا از نفس با ساغر

 مانده شیبرا که یتوان نیآخر با ه بود و پایش را فشار می داد.زد زل او به

 خوبه؟ حالش کجاست؟ مهرداد-:دیپرس بود

. دارد نگهشان ثابت کرد تالش اما دندبو شدن نیسنگ حال در شیپلکها

 ...خوبه -:داد جواب کشدار یمکث با سوده

 نگاهش از را کالمش صداقت نتوانست و افتاد هم یرو ساغر چشمان 

 کنار را سوده فیضع یصدا برود هوش از کامال نکهیا از قبل اما. بخواند

 یم اون یجا االن دیبا تو... یجون سگ -:گفت که دیشن گوشش

 ...یبود
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 جزکالم به زرایچ همه و زد پلک. شد داریب خواب از یدیشد ضعف و درد با

 با. نبود یخبر مرد آن و سوده از چرخاند چشم.آورد خاطر به سوده آخر

. بودند کرده منتقلش یدیجد یجا به. کرد کنکاش را کیتار اتاق نگاهش

 باشد یادیز زمان زدیم حدس اما بوده خواب ساعت چند دانست ینم

 ای است شب دانست ینم و بودند آورده باال آجر با را اتاق یپنجره نهات

 مرده نکنه نشیبب-:گفت یفارس به که آمد اتاق رونیب از یزن یصدا .روز

 .باشه

 رهیبم که رمیگ-:گفت آمد یم اتاق در پشت از قایدق شیصدا که یمرد

 داره؟ یربط ما به مگه

 خودش شدنش، وارد از قبل اما ستیچ لشیدل دانست ینم هم خودش

 .زد خواب به را

 بود افتاده صورتش یرو که مرد یهیسا. آمد برق دیکل یصدا و شد باز در

 .دیفهم را

 .خوابه خواب   هنوز -:داد تکان و گرفت دست به را اشچانه مرد

 خودش به. خورد یم صورتش  پوست به و شد کترینزد شینفسها یصدا

 را صورتش.دیکش عقب مرد. نخورد تکان یکینزد همه آن از تا آورد فشار

 .خورد هم به حالم...اَه...دهیم بو و فهیکث هم چقدر -:گفت و کرد رها

 حرف از. کرد باز را چشمانش یال آهسته اتاق در شدن بسته یصدا با

 .شعوریب  مردک   -:و زمزمه کرد دیکش هم در اخم احمق مردک آن

 امابود.  شده فیکث یسابح دهیند خود به حمام بدنش که یمدت نیا در

 بد شیبرا هم ادیز یفیکث نیا یول... اوردیب زبان به نداشت حق خب

 .بود نشده

 یها نقشه شیبرا حتما سوده. شد ظتریغل شیاخمها و رفت فرو فکر به

 نگهش زنده هنوز چه یبرا فهمید ینم اما. بود پرورانده سر در یخطرناک

 بود؟ نکرده را کار نیا چرا پس بکشدش  فورا توانست یم که او داشته

 را جوابش اگر. دیکش نفس آهسته و کرد لمس را اششکسته یپا ران

 طرف دانست یم و بود برداشته جلو به رو قدم کی حداقل بود ندانسته
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 از یلبخند! است خوب حالش که دانستیم!! مهرداد و. ستیک حسابش

 او که نبود مهم شیبرا و بود خوب حالش مهرداد .آمد لبش به بغض سر

 کجاست؟ ای است یتیوضع چه در

 از گرید یکی هم نیا. کند رها خود حال به را او مهرداد نداشت امکان

 .بود سوده یها نقشه

 چشمان و گرمش دستان به کرد فکر مهرداد به و گرفت بغل را خودش

 ...کردیم خالصش تیوضع نیا از و آمد یم مهرداد... رشینفسگ نافذو

 و. بود کرده روشن را آنجا آمد یم اتاق در یباال یشهیش از که یکم نور

 صبح تا.دادیم را آفتاب طلوع از خبر آجرها نیب کوچک یروزنه از نور یتأللو

 در آنقدر .بود کرده فکر فقط خواب یجا به او و بودند امدهین سراغش به

 از شتریب هم قهیدق کی خواست ینم گرید که بود دهیخواب مدت نیا

 دیبا و است انیم در سوده یپا دانست یم که خصوص به بخوابد ازشین

 تیموقع از دیبا قدم نیاول در. باشد مخمصه نیا از خودش نجات فکر به

 ییصدا چیه.  آورد یم دست به را شیقوا بعد و شدیم مطلع اش یمکان

 خواب در بودند مراقبش که یکسان دادیم احتمال و آمد ینم رونیب از

 ینیسنگ برداشت که را قدم نیاول. شد بلند شیجا از یسخت به. باشند

 چند و گفت یلعنت دل در. درآورد صدا به را موکت ریز لق کیسرام ش،یپا

 خودش و افتاد راه به دید آرام را اوضاع که یوقت ستادیا حرکت یب هیثان

 .دیکش خودش سمت به و نییپا یآرام به را رهیدستگ.رساند در به را

 .بزنن گندش-

سرش را خم کرد و به نوع قفل  .برود رونیب توانست ینم و بود قفل در 

داشت و به راحتی می  در نگاه کرد در باز کردن انواع درها مهارت

و کلید وسیله ی نوک تیزی پیدا می کرد  توانست بازشان کند. فقط اگر

 به دیکل چرخش یصدا ردیبگ یمیتصم نکهیا از قبل پشت در نبود.

 را شیصدا فقط شبید که یزن و برداشت عقب به یمقد. خورد گوشش

 .کرد نگاه را او تعجب با و شد انینما در یجلو بود دهیشن

 بودن هوش به متوجه نکهیا یبرا و کرد جور جمعو را خودش ساغر

 کجام؟ من ؟یهست یک تو -:دیپرس یترک به نشوند شبشید
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 .اومده هوش به خانم -:گفت رونیب به رو و زد یپوزخند زن

 یبرا منو د؟یهست یرانیا شما-:گفت نقشش شدن یعیطب یبرا ساغر

 د؟یآورد نجایا یچ

 زن کنار داشت یبلند یقلم ینیب که یکلیه ودرشت بلند قد مرد

 .کرد نگاه را شیسرتاپا و زد در چهارچوب به دست و ستادیا

 ادا با و گرفت خود به یامابانه قلدر حالت و انداخت او به ینگاه زن

 چطوره. ..ددر بره خواستهیم نشده بلند جا از خانما خانم نیام آقا -:گفت

 ه؟یک دست ایدن بفهمه که یبکش حجله دم رو گربه اول نیهم

 یسخت به که ساغر یچانه و برداشت چهارچوب از را اشهیتک نیام

 .کرد یبررس را صورتش و گرفت، بود ستادهیا سرپا

 یمو بخواد که باشه دخترا اون از ادینم بهش -:داد قرار مخاطب را زن

 عمو وگرنه باشه خوب که نفعشه به یعنی. هیخوب دختر !نه... بشه دماغ

 ...شهیم ناراحت ازش

 رو عمو یخواهینم که تو هوم؟ -:گفت و شد خم صورتش یرو شتریب

 ؟یکن ناراحت

 شبید که یمرد آن با شیصدا. گفت نه و داد تکان را سرش کوتاه ساغر

 .داشت فرق بود آمده سرش یباال

 .سرجات یبرگرد دیبا هم حاال یهست یخوب دختر دونستمیم نیآفر-

 و کرد بلندش جا از بچه کی یسبک به و گرفت پشت از را شلوارش کمر

 شیپا و نهیس در درد سفت تخت با برخورد از ساغر. انداخت تخت یرو

و پایین  گذاشت اش ینیب یرو دست نیام. دیکش داد و نشست

 ناله آهو یصدا از عمو... شییه -:حالت عجیبی باال پرید  چشمش به

 .ادینم خوشش کردن

 .کند خفه را اشناله کرد یسع و گرفت گاز را لبش ساغر
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 خاله -:گفت و کرد داشت تن به یدیسف یاحلقه تاپ که زن به رو نیام

 کنهیم پا به شر یکی نیا یگفتیم... راهه سربه چه که نشیبب طاهره

 .بلدم خوب زبونشونم شناسم آدم من بود؟ من با حق ازمب یدید یول

 با مگر ییاینم رونیب اتاق نیا از وقت چیه -:داد ادامه ساغر به رو

 مفهومه؟ ییدستشو واسهفقط  اونم طاهره یهمراه

 به تیرضا سر از یلبخند با نیام و فشرد هم به پلک دییتأ در ساغر

 .رفت رونیب طاهره همراه

. گرفت دست با را شیها دنده. بودند شده کوتاه شیها نفس درد از

 سوده. کرد خاموش آن با را شیها هیگر یصدا و دیکش دندان به را بالش

 ینم یسادگ نیا به و نداشت رحم که بود گمارده شیبرا رابیمار  آدم کی

 .کند فرار چنگش از توانست

**** 

 خورده شجو ییگو و کردند ینم درد اول یروزها مثل گرید شیها دنده

 که ییروزها و زمان حساب. بود ریاس گچ داخل هنوز شیپا اما بودند

یی رها آن از بعد و کردن باز موعد دانست ینم نداشت را بود گذشته

 یم تصادف از دوماه به کینزد زدیم حدس اما بود؟ یک خانه نیا از شا

 .گذرد

 ...االی -:گفت حوصله یب و کرد باز را اتاق در طاهره

 به توانست یم بار سه فقط روز در. رفت دنبالش به و شد بلند حرف یب

 کیبار وارید کی فقط یبهداشت سیسرو و اتاق یفاصله. برود ییدستشو

 لیتسه را رفتنش راه دادیم انجام اتاقش در که یاهرروزه نیتمر اما بود

 .بود کرده

 مرد و نیام یصدا اما نداشت دید باشد سالن کردیم فکر که ییجا به

 .بودند حکم یباز حال در انگار که دیچیپدیم راهرو در یگرید

 شیرو به را در طاهره نکهیا از قبل برگشت موقع شد، تمام که کارش

 نجام؟یا وقته چند االن من -:دیپرس کند قفل

 بشه؟ یچ که یبدون یخواهیم -:دیکش یاازهیخم طاهره
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 کنم؟ بازش دیبا یک پرسمیم پام گچ واسه-

 ستین الزم هنوز -:گفت و انداخت شیپا به ینگاه. شد رایهوش طاهره

 .تو برو... یکن بازش

 -:دیشیاند خود با و آورد باال را شیپا ساق و نشست تخت یلبه ساغر

 طول شتریب پا یاستخونها... شده خوب که هام دنده یشکستگ

 کشن؟یم

 هم هنوز. انداخت آن یرو به را بدنش وزن و گذاشت نیزم یرو را شیپا

 شیپا گچ سر که نبود نیام گاه یب گاهو خشم اگر. داشت درد یکم

 .بود دهیرس انیپا به االن تا نقاهتش دوران کرد،یم یخال

 اش یآزاد تا. دهیکش طول چقدر نبود مهم گریاماد آمد لبش به لبخند

 ...دید یم را دیخورش رنگ دوباره آن از بعد و بود مانده گرید روز چند فقط

 ...را مهرداد آن از بعدتر و .شد رقتیعم لبخندش

-:گفت کمر به دست و شد اتاق وارد یکوچک یاره با نیام بعدش روز

 .کنم باز پاتو گچ وقتشه گهید

 نگاه نوع. دیترس یم نیام از شیادعا تمام با. کرد نگاهش شک با ساغر

 تا که ینرمال ریغ و نرمال یآدمها از کی چیه به هیشب زدنش حرف لحن و

 .نبود ده،ید لحا به

 .کنم بازش بخوام زوده هنوز گفتیم روزید که طاهره یول-

-: آورد لب به یهیکر لبخند  و دیکش گردنش به را اره صاف یلبه نیام

 بهش من یول فرار واسه یبش موش یکن باز که پاتو ترسهیم طاهره

 طور نیا...یخورینم تکون خونه نیا از نخوام من تا که دادم نانیاطم

 ؟ستین

 .کنم فرار تونمینم هم بخوام اگه... اره-

 اریب پاتو حاال .یبکن دینبا فکرشم .یبخواه دینبا اصال-:کرد ینوچ نیام

 .جلو
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 شیپا قوزک قسمت را اره نیام. کرد دراز را شیپا و نشست نیزم یرو

 .داد لهو جلو و عقب به و گذاشت

 شم؟با نجایا دیبا یک تا -:دیپرس و داد یجرأت خودش به ساغر

 به یکم ساغر. گذاشت جوابش یب و دیبخش سرعت کارش به نیام

 کنه؟ کاریچ من با خوادیم سوده-:دیپرس باز و شد لیما سمتش

 -:گذاشت لبش یرو دست عیسر نیام. شد بلند آخش یصدا همزمان

 .نشنوم صداتو

 دردش و دیگز لب بود شده پاره اره زیت یلبه با که شیپا سوزش از ساغر

 قسمت و دیکش رونیب شیپا از را گچ قالب سر نیام. ردک تحمل را

 حلقومش از از را اشناله توانست نیام رفتن رونیب با. دیبر را اشییباال

. آمد یم وخون بود شده دهیبر پوستش. گرفت را شیپا مچ و کند خارج

 بتواند که یزیچ ای چسب شیبرا نیام دیشا تا کرد صبر لحظه چند

 یم القلب یقص مرد آن از یانتظار چه .امدین یول داوریب ببندد را زخمش

 ریز از و کرد نثارش نبود و بود بلد فحش هرچه  باشد؟ داشته توانست

 از زودتر. گذاشت شیپا مچ یرو را بود داده او به طاهره که یپد تخت

 .ختیگر یم خانه نیا از دیبا داشت را مشیتصم که آنچه

 ظرف و بود گذشته ظهر از. تگذش یم شیپا گچ شدن باز از روز چند

 گرمش اتاق یبخار. بردارد را آن طاهره تا بود گذاشته در کنار را ناهارش

 نیام از یاثر چیه صبح از. بود دهیچیپ خودش دور به را پتو و کرد ینم

 دلهره اما کند امتحان را شانسش توانست یم نبود خانه اگر .بود دهیند

 نیام اگر. کرد بلند را دستش و برداشت در سمت به قدم چند. داشت

 .دادند یم پس شیاستخوانها را تقاصش قطعا خواب، در و بود خانه

 بسمزیر لب . دادیم انجام را کار نیا دیبا باالخره اما داشت دیترد هنوز

 دینشن یجواب که یوقت. دیکوب در به محکم یضربه چند و گفت یالله

 از که طاهره. کرد تکرار را شکار گرید چندبار و دیتاب دلش در یدیام نور

 مرگته؟ چه -:دیغر و کرد باز را در تیعصبان با بود دهیپر خواب

 دیند نیام از یاثر که یوقت و انداخت او سر پشت به ینگاه ساغر

 .ببر ظرفشو شده تموم غذام بگم بهت خواستم -:گفت
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 دیاب غذات ظرف بردن یبرا حاال تا یک از -:زد داد قبل از تر یعصب طاهره

 ؟یبزن صدام

به  و است متنفر بلند یصدا از شدت به نیام که بود دهیفهم مدت نیا در

 بود کرده مطمئنش گرید طاهره یادهایفرسکوت عالقهی بسیاری دارد. 

 اخم طاهره. کرد نگاهش نهیس به دست و زد یلبخند. ستین خانه او که

 کن مضحکه ودتوخ -:راند عقبتر را او و زد اشنهیس تخت به یاضربه آلود

 .تاپاله یدختره

 بدون یول زد نفس نفس حرص از دید خندان همانطور را ساغر که یوقت

 که بردارد را بشقاب تا شد خم. نداشت مرافعه و دعوا یحوصله نیام

 .دیدو رونیب سرعت با و دیکوب گردنش پشت به آرنج با ساغر

 در دانست ینم یحت و بود نکرده یشرویپ طرف آن به راهرو از هرگز

 .کجاست یخروج

 و او دیشا و بود طاهره خواب اتاق ظاهرا. کرد باز را اتاق نیکترینزد در

 !نیام

 به.کند فرار نگونهیا توانستینم. نداشت یگرم لباس چیه و بود سرد هوا

 چنگش به که ییپالتو نیاول. کرد باز را کمدش و دیپر آنها اتاق داخل

 ن،یخشمگ که شد مواجه طاهره با تبرگش نکهیهم اما دیپوش را دیرس

 .بود داشته نگه هوا در را یکیبار گلدان

 ...نیزم بذارش-:گفت یزیآم دیتهد یصدا با

 طاهره و داد یخال جا ساغر. برد حمله سمتش به و نکرد یتوجه طاهره

 .افتاد تخت کنار گلدان با

 یم فکر که یسمت به اشزهیغر طبق و رفت رونیب اتاق از عیسر ساغر

 سر شیوارهاید یرو دکهیرس یسالن به. دیدو باشد یخروج در کرد

 پس. دید را اطیح پنجره از.بودند کرده نصب واناتیح یشده خشک

 .بود آمده درست

 ها پله از عیسر اما زد را چشمش نور.کرد باز را سالن در و نکرد معطل

 به یگتفن با نیام و شد باز برسد، اطیح در به نکهیا از قبل .رفت نییپا
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 اطیح در ساغر دنید از ابتدا. شد وارد شده کشته یپرنده چند و دوش

 یکنار را ها پرنده دود یم سمتش به دید که نیهم اما شد شوکه

 .نزدمت تا ستایوا همونجا-:گرفت نشانه سمتش به را تفنگ و انداخت

 قدم چند فقطبا نا امیدی دندان روی هم فشرد . زد نفس و ستادیا ساغر

. شد دیناپد سراب چون آرزو نیا نیام آمدن با که بود مانده اش یادآز تا

 پدرسگ -:دیکش پشت از را ساغر یموها و دیدو نییپا ها پله از طاهره

 .ذارمینم سرت به مو ؟یکن فرار من دست از یخواستیم

 دست پشت و دیکش هم در چهره نیام. شد بلند ساغر غیج یصدا

 نیخون دشیسف یدندانها و دش پاره لبش. زد دهانش به یمحکم

 .شدند

 شو خفه-

 ها پله از خودش با و گرفت را ساغر یموها و داد طاهره به را اشاسلحه

 قدرتش که آنجا تا و سوختندیم سرش پوست. زد پا دستو ساغر .برد باال

 .نبود موفق ادیز اما نکند ناله کردیم یسع داشت را

 برخورد مبل پاسنگ به کمرش.کرد پرت سالن داخل به را او قدرت با نیام

 .دیبر را نفسش و کرد

 به-:فشرد هم به را شیدندانها و گرفت را گردنش و زد زانو کنارش نیام

 نکن؟ فکرهم بهش یحت نگفتم ؟یکرد فراموش یزود نیهم

 کم گردنش به فشار از تا کرد بند او یقو دست به را دستانش ساغر

 زانو با خواست و کرد بلند را شیاپ. بود شدن کبود حال در صورتش. کند

. نداد اجازه و زد شیزانو به تفنگ قنداق با طاهره که بکوبد گوشش به

 در را شیناخنها بشکند را گردنش توانستیم گرید فشارکی با فقط نیام

 و دیبلع سرعت به را هوا  و شد خم شدنش رها با. کردفرو پوستش

 .دیکش نفس

 ...فتهیم یاتفاق چه بشم یعصبان یدونینم هنوز ینگرفت یجد دمویتهد-
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 از تا دو و گرفت را  بود گذاشته نیزم یرو که دستش حرف نیا با نیام

 ادیفر درد از ساغر. شکست و کرد خم عقب به همزمان را انگشتانش

 ...ادیدرن صدات... خفه -:دیغر صورتش در نیام و دیکش

 نیام. بماند ساکت توانست ینم و دیچیپ یم خودش به درد از ساغر

 .شکست و گرفت را گرشید انگشت

 ینم و بود دهیچیپ بدنش تمام در درد ؟...ها. شو خفه نگفتم مگه-

 تنشیخو شیپر روان مرد نیا مقابل در و ردیبگ را درست میتصم توانست

 .باشد دار

 یادیفر با بار نیا. دیچیپ را شصتش انگشت و گرفت را گرشید دست مچ 

ش دستان یرو حال یب و شد هوشیب بود، برخاسته جانش عمق از که

 شیگوشها یرو دست یالیخ یب با و داد شوله یکناربه  نیام. افتاد

... گرفت خون خفه باالخره... اوف-:داد ماساژ را گوشش یالله و گذاشت

 ...کشهیم یاعربده چه کهیزن

 پس و راند عقب به را شیموها و انداخت مبل یرو را تفنگ طاهره

 یاومد موقع به -:گفت و گرفت را کردیم درد ساغر یضربه از که دنشگر

 .میباش مراقبش شتریب دیبا... افتاد یم یاتفاق چه نبود معلوم وگرنه

 طرف به و کرد بلند نیزم از را او و دیچیپ ساغر شکم دور دست نیام

 بود افتاده راه دنبالش که طاهره به و کرد پرتش تخت یرو. برد اتاقش

 .ببند محکم پاهاشو دستو بعد به نیا از -:گفت

 داره الزم دکتر م؟یکارکنیچ دستشو یهایشکستگ-

 تونهینم من نبود در که راحته الممیخ ینجوریا رهیمینم یشکستگ دوتا با-

 .کنه فرار

 تا-: گفت کردو پرت تخت یرو و آورد آشپزخانه از یلونینا یطناب طاهره

 .ببندش هوشهیب

 با ساغر. کرد شیرها همانجا و بست مچش دور به محکم را طناب نیام

 که ییبندها و بودند کرده ورم دستانش. ختیر اشک و آمد هوش به درد

 از. رفتند یم فرو شپوست ورم کرده ا در بودند شده بسته مچش دور به
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 ناله. بود شده کم طاقتش و توانش. دیچیپ یم خودش به مار مانند درد

 .زد هق و کرد

 ؟ییکجا مهرداد -:زد ضجه و گرفت دندان به را پتو... برس ادمد به... خدا-

 ...ایزودترب خدا رو تو... ایب

****** 

 تنش پوست و بود شناور زالل یآب در و بود کنده دل تنش از روح ییگو 

 و گشود را شیپلکها یال. بود گرفته آرام ییآشنا ینوازشها ینرم ریز در

 .شد شکفته صورتش یرو لبخند یغنچه مهرداد دنید با

 زمزمه. زد کنار را صورتش یرو یموها و بود نشسته تختش کنار مهرداد

 .ساغرم... ساغر-:کرد شیصدا وار

 گوش آهنگ و بود مهرداد نکهیهم. شد تمام عذاب و یخستگ...رفت درد

 بود کنارش که پناهش جان. نداشت معنا یرنج چیه گرید ش،یصدا نواز

 .شد یم رنگ یب غصه

 .شده تنگ برات دلم یلیخ -:گفت و زد پلک

 از شتریب نه -:کرد نجوا و دیکش لبانش ینرم یرو را شصتش مهرداد

 ...من

 پوست... فشرد هم به را چشمانش ساغر و شد خم صورتش یرو به

 به و کرد باز چشم. دیکش رونیب خلسه از را او و افتاد سوزش به سرش

 داریب خواب از را او و هدیکش را شیموها که دید را طاهره مهرداد یجا

 .بود کرده

 .زد چنبره قلبش یرو بر و آمد غصه... برگشت درد

 خرس نیع گهید پاشو -:نشست گوشش در طاهره  ینکره یصدا

 .خوابهیم

 وقت یلیخ .است ظهر از بعد که دیایب ادشی تا دیکش طول لحظه چند

 را کردن داریب نیا لیدل و نداشتند کارش به یکار گرید که بود

 شده؟ یچ-:درآورد حرکت به را خشکش زبان.دیفهمینم
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 .دنتید اومده یکی-

 شده دهیکش بند به که یدست دو هر با و نشست شیجا سر تعجب با

 ه؟یک-: زد گوشش پشت را شیموها بود،

 تا دشیسف یپالتو. گذاشت اتاق در قدم سوده طاهره، جواب از قبل

. بود گذاشته شینما به را اهشکوت یگلبه راهنیپ و بود باز دکمه نیآخر

 را ساغر. انداخت ینیب به ینیچ نامناسبش یهیتهو و اتاق نمناک یبو از

 بود شده فینح و الغر اریبس بود دهید را او که یبار نیآخر از. کرد برانداز

 .بودند زده رونیب اشگونه یاستخوانها و

 گذاشت تخت کنار شیبرا را آن و شد اتاق وارد دست در یصندل با نیام

 .رفتند رونیب طاهره همراه و

 به انگشتانش. کرد نگاه ساغر دستان دور بند به و نشست یصندل یرو

 اگر. بودند خورده جوش نافرم همانگونه و بودند شکسته یبد طرز

 نکرده بازشان و نسوخته دلش شیدستها ورم دنید با طاهره اول یروزها

 رحم به دلش سوده اما. آمد یم سرش یبدتر یبال چه نبود معلوم بود

 .شد کج تمسخر به لبش و امدین

 .رهینظ یب کارش... ارهیب جا حالتو تونسته خوب نیام-

 کجاست؟ مهرداد -:دیپرس و دوخت او به را حالتش یب چشمان ساغر

 چطوره؟ حالش

 از حالش -:داد جواب روزمندانهیپ و آورد لب به فاتحانه یلبخند سوده

 .گرمه کارش به سرش سابق نیع درست. بهتره شهیهم

 با سوده. دیپر ناخودآگاه ساغر پلک که بود شیصدا در نانیاطم آنقدر

 ؟یداشت رو یاگهید زیچ انتظار-:شد خم سمتش به یاانهیموذ لبخند

 چه -:دیکش آرام و قیعم نفس چند و دوخت تخت به را نگاهش ساغر

 ؟یکار

 و مهرداده خون تو تجارت ؟بده انجام تونهیم یاگهید کار چه ؟یکار چه-

 .بکشه دست ازش تونهینم هرگز
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 .یگیم دروغ-:افتاد شماره به ساغر ینفسها

 مهرداد نکهیا ؟یکرد فکر یچ خودت با -:دیخند کشدار و بلند سوده

 پشت بوده که یزیچ به مسخره یعاشق و عشق هی واسه تو، بخاطر

 کنه؟یم

 باور حرفتو...یفیکث ازب حقه هی تو -:فشرد شیزانو یرو را دستش ساغر

 .کنمینم

 و گرفت را مهرداد یشماره و آورد رونیب را لشیموبا نهیطمأن با سوده

 سوده. دهد جواب مهرداد تا دیکش طول لحظه چند. گذاشت کریاسپ یرو

 از ییخطا محض به تا گذاشت اتصال قطع یدکمه یرو را انگشتش

 .کند قطع را آن ساغر یسو

 الو-

 بود دلتنگ چقدر. دیبلع هوا چون را شیصدا و شد وشگ ساغر جان تمام

 .نیدلنش یمردانه ینوا آن به محتاج و

 راهه؟ روبه اوضاع-:گفت و دوخت لبانش به را اشانهیموذ لبخند سوده

 د؟یرس دستت به لهایفا

 ...کنمیم جبران نبودمو زود یلیخ. نباش نگران اره-:داد پاسخ مهرداد

 ترک ساغر قلب آمد یم رونیب منحوس گاهدست آن از که یاهرکلمه با

 د؟یشن ینم را قلبش شدن شکسته یصدا مهرداد. خورد یم

 ...مه-

 .برسد مهرداد گوش به شیصدا نگذاشت و کرد قطعش بالفاصله سوده

 یکار همه که یادیّ ش هی تو-:گفت نفرت با و شد دار خش ساغر یصدا

 .یدیم پس تقاصشو. کنهینم ثابت رو یزیچ نیا ادیبرم ازت

 و گذاشت لنتیسا یرو خوردیم زنگ که را لشیموبا و گرفت نفس سوده

 رو و دیکش را پیز اما زدیم چشمک مهرداد نام. برگرداند فشیک داخل به

 تصادف یتو گفتم بهش...خودته با نکردنش ای کردن باور-:گفت ساغر به

 اون از بعد! ماهکی همش یول کرد؛ هیگر کرد، یدار عزا برات یمرد
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 قبر هیتو دیگه مردی و هیچ ارزشی براش نداری. . کرد فراموشت

 .نهیبب نخواست بارم کی یحت که ساختم واست یساختگ

 درسته؟ بود تو ینقشه هم تصادف اون -:دیلرز ساغر گردن پشت یرهیت

 سر تو بخاطر بخوام که ینداشت ارزش برام هم اونقدرا-:زد پوزخند سوده

 از یعاشق یهوا تا کنم صبر چندماه بود یکاف. کنم قمار مهرداد جون

 توش که یتوهم نیا از هم تو و گشتیبرم خودش اونوقت بپره سرش

 نیا با و بود اری باهام شانس خب، یول. آزاد میشدی یزنیم پادستو

 .برگشتاز چیزی که فکر می کردم  زودتر مهرداد تصادف

 نگهم زنده هنوز اچر پس نطورهیا اگه-:داد تکان را سرش یناباور با ساغر

 .یبکش منو واقعا یخال قبر هی یجا به یتونستیم ؟یداشت

 او صورت به و کرد یلیس را کلماتش و زد زل صورتش به یجد سوده

 واسم اونقدر. مهمه برام ایدن نیا تو یهرکس از شتریب مهرداد -:نواخت

 نگه زنده رو امتشنه خونت به که ییتو بخاطرش شدم حاضر که باارزشه

 یبرا.. .ادین هوش به گهید دمیترسیم بودو کماتو ماه دو به کینزد. رمدا

 اون گفتم بهش اومد رونیب کما از که یوقت. یموند زنده االن تا که نهیهم

 دونستمینم بود شوک یتو اولش شده پاره کهیت تصادف تو لجنت تن

 حاال یول. یبکش نفس شتریب روز چند گذاشتم بازم. کنه کاریچ ممکنه

 .ینداشت وجود هم اول از که انگار اومده کنار موضوع نیا با که نمیبیم

 بوده؟ کما تو مهرداد -:داد سرتکان باز و دندیلرز اشحنجره یتارها

 به که یحرف همه آن از.شد بلند شیجا از و زد یصدادار پوزخند سوده

 سوال؟ کی نیهم فقط بود آورده زبان

 را خودشان بعدا شیها حرف مخرب ثارآ داد اجازه و رفت رونیب اتاق از

 و دیکش رونیب خودش با را یصندل بود در پشت که طاهره. دهند نشان

 م؟یکن کاریچ باهاش-:دیپرس سوده از و کرد تر را لبانش .کرد قفل را در

 در هم هنوز و بود تصور از شتریب مهرداد به اشعالقه.آمد صورتش به اخم

 زیانگ غم سکوت آن اگر. داشت دیردت دهد انجام خواست یم که یکار
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 معطل هم هیثان کی کرد،یم اشنظاره غفلتش در یگاه که نبود مهرداد

 ! خواهر کی یعاشقانه دل از امان اما کردینم

 رحم بهش گهید نباریا کرد خطا پا از دست اگه اما دیباش مراقبش فعال-

 .دینکن

 را شیپاها باشد دهش رانده مادرش بطن از زور به که ینیجن مانند ساغر

 .دیلرز خود به ماه ید یسرما از بهشتیارد در و کرد جمع شکم در

 یمهربان اما شدیم یعصبان بود، خشن...او یبرا نه یول بود بد مهرداد

 جام که ییاو یبرا ساغرش، یبرا .کردیم خرج او یبرا فقط را اش

 ...خواندیم شرابش

 فقط... کرد ها را شسرد دستان و فرستاد نییپا زور به را بزاقش

 کند؟ جبران را نبودش تا بود برگشته سوده نزدماه؟کی

 غده تمام. بود افسرده حد از شیب اش دهید آزار روح.دندیلرز شیپلکها

 جاکی بود، دهید که ییزخمها و سوده یکلمه هر با که یکوچک یها

 مخربتر بهمن از  که یبغض. آورد وجود به را یمیعظ بغض و شد تلنبار

 ست آدمها تیخاص .کرد یم مدفون زده خی برف خروارها ریز را او و بود

 باور را اشیبد زودتر باشد، شتریب قلبشان در یکسسهم هرچقدر که

 مهرداد از که یعشق تمام با... لهیح با یحت دروغ به یحت. کنند یم

 یفرق .است شده فراموش موجود کی او یبرا که شد باورش بود دهید

 پشت که بود نیا مهم است؛ زنده ای مرده کند تصور مهرداد که کرد ینم

 .بود زده قلبش به پا

 زد! در تنهایی اش سرد شد و شکست.یخ 

**** 

 طاهر محمد سمت به.کرد رها را شده خشک یکوه بز شاخ مژگان

 ؟یکرد خشکشون خودت شکار بعد ای یدیخر نارویا-:گفت و برگشت

 دروغ به و گذاشت زیم یرو را شراب السیگ کاذب یغرور با محمد

 .کندن پوستشونو برام  کارگاه دادم یول خودمه شکار -:گفت
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 مجسمه دور. کرد خرسند را محمد که انداخت باال ییابرو شور با مژگان

 خورده؟ کجاش به ریت -:دیپرس و دیچرخ

ن م ن محمد . کردن درستش خب یول... شکمش ریز-:داد جواب و کرد یم 

 .خورب تویدنینوش ایب

 شرابه؟-: انداخت جامها به ینگاه و برگشت او سمت به مژگان

 ؟یخورینم که نگو -:گفت دلخور و نشاند اشچهره به یاخم محمد

 خونه ینگفت مگه کو؟ طاهره-:زد لبخند اما کرد نگاهش مشکوکانه مژگان

 است؟

 .دینوش یکم و دیکش بو را اش یدنینوش محمد

 .نیبش ایب... ادشیم-

 و دیکش رونیب را مواد یبسته و برداشت محمد کنار از را شفیک مژگان

 .تومنه هشت هفتادو -:انداخت مبل یرو

 ؟یکرد گرونش -

 بازاره متیق ستین من دست -:انداخت باال شانه مژگان

 را یتومان ده اسکناس هشت. کرد باز را پولش فیک و ستادیا محمد

 .باشه شتیپ تومنم دو اون -:گرفت او سمت به و کرد دسته

 بار هر. دیپاش شیرو به لبخند و شمرد گرید بار کی و گرفت را پولها مژگان

 یم را آن کاست کمو یب محمد اما برد یم باالتر را متیق قبل یدفعه از

 که مژگان. کرد یم استفاده سوء او یسادگ ظاهر به نیا از و. پرداخت

 یرو از یآرام به را شالش محمد گذاشت، یم فشیک داخل را پول

 ه؟یکاره چ نیا-:دیپرس و کرد نگاهش مژگان. دیکش سرش

 دستم بازار متیق یکنیم فکر -:کرد خمار را چشمانش محمدطاهر

 ست؟ین
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 یهیبق به برم دیبا. نهیهم متشیق -:گرفت را شالش یگوشه مژگان

 کاله سرتونو دارم دیکنیم فکر اگه بگو هم طاهره به. برسم هامیمشتر

 .دیکن دایپ رو گهید یکی ذارمیم

 مژگان که بود دهینپاش دانه لیدل یب مدت نیا در. نکرد رها را شال محمد

 .نکن یبدقلقل -:برود چنگش از راحت بخواهد

 طاهر محمد تواند یم چگونه که کرد فکر و شد خیم صورتش یرو مژگان

 .کند باز خود سر از را

. کرد نگاه اطیح به پنجره از و برگشت سرعت به محمد آمد که در یصدا

 او به را خانه و گردند یبرنم شب تا بود گفته طاهره. بودند طاهره و نیام

 در مچاله را شالش و رساند مژگان به را خودش قدم چند با. بود سپرده

 .رونیب این هم نگفتم تا شو یمخف جا هی برو -:انداخت آغوشش

 ه؟یک-:دیپرس و شد متعجب او یدستپاچگ از مژگان

 .زودباش برو است اهرهط.. چکسیه-

 ؟یشد هول چرا پس-

 زودباش -:داد لوه راهرو سمت به را او و زد خود دور به یچرخ محمد

 .داخل ادیم االن

 از یکی که کرد نگاه را محمد آن یگوشه از و رفت وارید پشت مژگان

 تا کرد خم شتریب را سرش. کرد یخال نکیس در را شراب یها السیگ

 اشاره و کرد اخم دنشید با محمد اما ندیبب را دندبو اطیح در که یکسان

 .شود پنهان که داد

 .ترسو ت  یخاص یب -:گفت دل در و کرد فوت را نفسش حرص با مژگان

 را یاتاق در شود؟ یمخف توانست یم کجا. انداخت اطرافش به ینگاه

 نیاول... بست را درش و زد یمرموز لبخند. بود خواب اتاق که کرد باز

 .بود خواب اتاق گشتند یم سوم شخص دنبال به شهیهم که ییجا
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. بود در یرو پشت از دشیکل که افتاد اش یکنار اتاق به چشمش

 ییجا به یفوضول کم هی -:گفت دیق یب و انداخت باال یاشانه

 .خورهیبرنم

 شوکه و شد گشاد شیها چشم.دیکش سرک داخل به و چرخاند را دیکل

 باز آخر تا در و شد رها دستانش از هریدستگ. ماند خکوبیم شیجا در

 بود دهیند حال به تا که یدختر به مبهوت و کرد بلند را سرش ساغر. شد

 و دهیترس چشمان از. کرد نگاه بود، زده خشکش اتاق درگاه یجلو و

. بوده خبر یب وجودش از که شد مطمئن بود شده وارد او به که یشوک

 ؟یهست یک تو -:دیپرس آرام

... کن صبر -:شد مانعش ساغر که کند فرار خواست و آمد خود به مژگان

 .کنمیم خواهش

 چه. بود گرفته را شیسرتاپا ترس و دیکوب یم شدت به مژگان قلب

 !ییآشنا یصحنه

 ؟یبلد یفارس اصال... نجا؟یا یاومد یچجور -:دیپرس ساغر

 .داد تکان را سرش فقط نداشت زدن حرف قدرت که مژگان

 اهیس ریق همه آن انیم در که یدیام یروزنه تنها به. زد ایدر به دل ساغر

 !ادیز یلیخ... بود خسته تیوضع نیا از. زد چنگ بود جسته

 .کنمیم خواهش ؟یکن بازدستامو یتونیم -

 مطمئنا کرد یم اجابت را درخواستش اگر. کرد نگاهش دیترد با مژگان

 حنل یول کرد پشت ساغر به. انداخت یم دردسر به را خودش

 راهرو یانتها به را چشمش. کرد سست را شیپاها او یملتمسانه

 گذاشته خانه نیا به را شیپا پول طمع به فقط و فکر یب نکهیهم. دوخت

 !نیهم...کرد یم باز را بندها فقط! خطر یعنی بود

 نکند نگاه معوج وکج یانگشتها آن به کرد یسع و رفت ساغر سمت به

 .ردک باز را بند محکم یگره و

 است؟ خونه نیام -:دیپرس و کرد یتشکر ساغر
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... دونمینم -:انداخت کار به را زبانش و داد تکان را سرش مژگان

 .شناسمشینم

 خونه؟ نیا تو یاومد یچجور -:داد ماساژ را دستش مچ ساغر

 ...من -: داد تکان اشاره به را دستش مژگان

 م؟یشهر کدوم االن ما -:گفت ساغر و نکرد کامل را حرفش

 ...کرج -:داد جواب متفکر مژگان

 بودند؟ رانیا مدت نیا تمام در رفت باال تعجب فرط از ساغر یابروها

 دختر نیا دنیپوش لباس طرز از دیبا. فشرد اش یشانیپ به را انگشتانش

 به ولع با را نفسش. بود نکرده توجه اصال اما دانست یم خانه سبک و

 معلوم وگرنه یبر نجایا از دیبا -:گفت و کرد مژگان به رو. دیکش نهیس

 .ارنیم سرتو هم ییبال چه ستین

 چشمانش در اشک. بود دهیترس یکاف یاندازه به خودش که مژگان

 تجربه را اتفاق نیا گرید بار خواست ینم. رفت رونیب اتاق از و شد جمع

 .کند

 نیام رترید هرچه. کرد قفلش و انداخت هم یرو را اتاق در آهسته ساغر

 تا بخرد یشتریب زمان توانست یم شدند، یم باخبر فرارش از طاهره و

 ...کند گور گمو را خودش یمناسب یجا بتواند

 رو و دیکش هم در ابرو و شد زنانه یهادکفش متوجه در دم همان از نیام

 .آورده دختر میبذار رونیب خونه از پامونو نذاشته -:گفت طاهره به

 دست به یابهانه برادرش باز .تادفرس رونیب را نفسش یحرص طاهره

 .بود داده نیام

 نگفتم مگه -:گفت بود ستادهیا هال وسط سرپا که محمدطاهر به نیام

 ؟ینکن مکان منو یخونه

 .کند کتمان توانست ینم و بود شده رو دستش کرد یپوف محمد

 دنیشن با و کرد مکث ساغر ؛ دندیرس راهرو یانتها به که مژگان و ساغر

 ریز را شیبازو چه؟ بود لهیح اگر. شد درشت چشمانش نیام یصدا
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 نیام ینگفت مگه-:دیغر ینییپا اما محکم یصدا با.گذاشت مژگان گردن

  است؟ خونه تو یک گهید اون جز به ست؟ین

 محمد با من... هیک نیام دونمینم خدا به -:داد جواب دستپاچه مژگان

 . کنم پنهون خودمو گفت بعدش اومدم طاهر

 کجاست؟ دختره -:خورد گوششان به نیام یصدا

 اما بود متنفر بلند یصدا از نکهیا با نیام راهرو به محمدطاهر یاشاره با

 احمق؟ اونجا -:زد داد

 یخواهیم اگه -:گفت مژگان به بالفاصله و آورد نییپا  را دستش ساغر

 .برو نجایا از و نگو یچیه من درمورد میبمون زنده جفتمون

 .بست را در و انداخت طاهره اتاق داخل را خودش عیسر

 به را بود شده یزندان آخر اتاق در که یدختر آن یکل به طاهر محمد

. افتادند یم دردسر به دید یم را او مژگان اگر و بود سپرده یفراموش

 در را تنش که یمحسوس لرزش. رساند او به را خودش نیام از زودتر

 دست و گذاشت خواهرش شوهر یصدا از ترسش یپا به بود، برگرفته

 . کرد حلقه اششانه دور

 .شد رد کنارشان از و زد آنها به یاتنه نیام

 الشیخ دید قفل که یوقت و کرد نییپا و باال را ساغر اتاق در یرهیدستگ

 -:گفت تحکم با محمدطاهر به رو و انداخت بشیج در را دیکل.شد راحت

 .رونیب گمشو

 قالب ترس از نکهیا از قبل و کرد آزاد ستانشد حصار از را خودش مژگان

 .دیدو رونیب خانه از کند یته

 -:گفت برادرش به بار مالمت و کرد بدرقه را مژگان نگاهش با طاهره

  ؟یختیر همرو دختره نیا با... ابله

 بشیج در و برداشت کوسن ریز از را مواد یبسته و نداد را جوابش محمد

 رفت که نیام -:کرد زمزمه آهسته و گرفت ار شیبازو طاهره. کرد یمخف

 .اریب منو سهم
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 اما کرد نگاه را کوچه نییپاو باال. رفت رونیب و گفت یاباشه طاهر محمد

 که یریت از سرخورده. بود کرده گور گمو را خودش زود چه. دیند را مژگان

 کرد یم فکر خط هفت یدختره. شد نشیماش سوار بود خورده سنگ به

 یاگربه او اما. بخندد اش نداشته شیر به و بچاپد را او یراحت به تواندیم

 داده مفت که را ییپولها آن تمام. ردیبگ موش خدا یرضا محض که نبود

 یگوشه به را زبانش و زد یحیقب لبخند فکر نیا با. کرد یم جبران بود،

 ...هیمال عجب الکردار -:دیکش لبش

 یحوال آن در که یاخانه پلکان   تپش از محمد نیماش شدن دور با مژگان

 باد به را سرش آخر. دیترس یم و زد یم تند قلبش هنوز. آمد رونیب بود،

 و بود کرده اعتماد محمد به پول بخاطر فقط ،یمیسل عقل چه با. داد یم

 چه؟ کردند یم یزندان دختر آن مانند هم را او اگر بود؟ آمده نجایا تا

 حس نیا یتجربه. دیلرز تنش... ودب دخترها دنیدزد کارشان دیشا

 را دهانش آب. بود کرده شهیپ یاطیاحت یب بازهم و داشت را وحشتناک

 به دیبا دانست ینم. کرد نگاه اشیگوش به مردد و فرستاد نییپا زور به

 یم یول سوخت یم دختر آن حال به دلش نه؟ ای بدهد خبر سیپل

 برود لو هم مواد فروش وعموض سیپل یاداره به شیپا شدن باز با دیترس

 و دیناام اما بود هوشیب مهین که آورد ادی به را خودش. شود ریدستگ و

 ...کند دایپ نجات تا کردیم دعا خدا درگاه به ملتمس

 اگر و بود خانه نیام. کرد یم فکر بودو شده یمخف تخت پشت ساغر

 بشینص یگرید زیچ  شیاستخوانها شکستن جز بازهم افتاد یم ریگ

 یجهیگ سر و دیکوب یم وار وانهید ضعف از یناش قلبش. شد ینم

 .داشت یفیخف

 از نبود معلوم که یغول نره آن پس از توانست ینم هم یعاد حالت در 

 حال و وضع نیا به رسد چه دیایبرب کرده فرار دره جهنم کدام

. کرد یم یکار دیبا و شدند یم فرارش متوجه زود ای رید.  نامساعدش

 نباریا. نداشت را حقارت تحمل گرید. کرد نگاه مچش یکبود و انانگشت به

 و بست چشم. کرد یم دایپ نجات نکهیا ای مرد یم نیام یشکنجه ریز ای

 .سپارمیم تو به خودمو ایخدا -:کرد دعا دل در
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 به چشمش. کند دایپ دفاع یبرا را یمناسب یلهیوس تا چرخاند چشم

 عیسر. بزند را نیام توانست یم آن داخل یفلز یلهیم با. افتاد کمد

 در شیجا از را لهیم. ختیر نییپا را زهایآو رخت تمام و کرد باز را درش

 سرش، فرق بر آن آمدن نییپا بار چند با که دانست یم خدا فقط. آورد

 .کند ناکارش شدیم موفق

 تشیاذ اششکسته انگشتان یول دیچیپ دورش به محکم را انگشتانش

 یلوله سر که ندازدایب هم یرو را کمد در واستخ یم .کردند یم

 با و دیکش باال را یشکار تفنگ یلوله.دید ها لباس ریز را یااسلحه

 و کرد بازش هم از. بود دهید نیام دست را آن قبال. کرد نگاه را آن شوق

 و ختیر نییپا را نیام یلباسها. نداشت گلوله کرد؛ یبررس را داخلش

 چند و گذاشت داخلش را فشنگها از یکی. کرد پیدا را فشنگ یجعبه

 و کرد کیشل یآماده را اسلحه. ختیر راهنشیپ یقهی داخل را گرید یتا

 دینفهم. برگرفت در را خانه گلوله بیمه یصدا که شود بلند خواست یم

 اسلحه یماشه ایگو.خورد سقف یگوشه به و رفت در گلوله چگونه

 . بود کرده کیشل یکوچک لمس با که بود خراب

 یرو ها فشنگ و دیکش رونیب شلوارش از را راهنشیپ یلبه زده هول

 از یکی. آمد پا شدن کینزد یصدا. زدیم شدت به نبضش. ختندیر نیزم

 برخاست شیجا از در شدن باز با همزمان و زد جا لوله داخل را ها گلوله

 .گرفت نیام روبه را آن و

 رونیب ضیغ با را بود بشیج داخل که یدیکل و کرد نگاهش خشم با نیام

 .ذارمتینم زندهایندفعه ... طهیسل -:انداخت

 .کنمیم کیشل یبردار گهید قدم هی -:کرد دشیتهد ساغر

 تا بده پس رو اسلحه -: برد شیپ را دستش و زد یعصب یلبخند نیام

 .کنم ریخم خوردو سرتو نزدم باهمون

 یتنه ریز را شسالم انگشت سه و زد اششانه به را قنداق ساغر

 به کارش نیا که برداشت عقب به یقدم. داشت نگه سفت اسلحه

 تمام و نکرد معطل ساغر. رفت جلو یپوزخند با و داد یشتریب جرأت نیام

 وجود به نیام شکم در یبزرگ سوراخ. کرد یخال ماشه سر را نفرتش
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 وه بود درآمد خون رنگ به اشدهیدر چشمان. رفت عقب بهکمی   و آمد

 . کرد یم نگاهساغر  به ناباور

 فشنگ تا کرد دراز دست و شدخم. نبود یکاف گلوله کی نکهیا مثل

. و مشتی به شکمش زد گرفتو را شیموها نیام که بردارد را یگرید

 به قنداقش با و داد نییپا رااسلحه  یلوله اما کشید ادیفر درد ساغراز

 بهبا شانه  بود، مانده یاقب بدنش در که یتوان اندک با. دیکوب اشچانه

 یرو نیام بزرگ کلیه. داد لوه عقب به را او و زد ضربه شکمش

 با بود ستادهیا اتاق رونیب مدت تمام که طاهره. افتاد کوچک یچهیقال

 یرو را دستش دو هر و دیکش غیج آمد یم نیام از که یخون دنید

. کرد تر قبزا با را خشکش یگلو و زد نفس نفس ساغر. داد قرار زخمش

 اش یبرزخ چشمان با و داد فحشش طاهره. بود شده نیخون نشیآست

 کار ضعفش بود ممکن و بود شده شتریب اشجهیسرگ. کرد دیتهد را او

 محکم و گرفت را تفنگ یلوله. رفت یم زودتر هرچه دیبا.بدهد دستش

 . افتاد نیام شکم یرو کش دراز. کوباند طاهره کمر به

 یرو تمام شدت با و برد باال را اسلحه دوباره دیکش یقیعم نفس ساغر

امین با  .آورد نییپاکه هنوز با چشمان باز نگاهش می کرد،  نیام یزانو

 دادی که از عمق وجودش برخاسته بود خانه را لرزاند و بیهوش شد.

 -:گفت و کرد پاک نیآست با را بود نشسته صورتش یرو که یعرقساغر 

 ...آشغال بفهم واستخونات شکستن درد حاال

 رونیب و برداشت فشنگ چند  طاهره یپاها کنار از و شد خم اطیاحت با

 تن به را ها آن. بود افتاده مبل یدسته یرو طاهره شال و روپوش. رفت

 در چه نیا از بعد دانستینم. ختیر بشیج داخل را فشنگها و کرد

 ازین اسلحه وبه کند ینم شیرها سوده بود مطمئن اما است انتظارش

 هنوز .دیچیپ اسلحه دور به را گلدار دیسف یزیم رو و زد یچرخ. داشت

 .نکرد دایپ یبهتر زیچ اما است تفنگ دستانش در که بود مشخص هم

 و زد رونیب خانه از بودند لق شیپا در که طاهره تخت   پاشنه یکفشها با

 انیآش که یاپرنده چون اما بود شده آزاد قفس از. دیدو کوچه یانتها تا

 متوقف هدف یب باشند، شده خاکستر جنگلش درختان تمام و نداشته

 ییجا به راه. ماند رهیخ بودند شد آمدو حال در که ییها آدم به و شد
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 خودش ها زده عطش شود،چون آزاد یروز اگر کرد یم فکر قبال. نداشت

 و یزندگ یبررو قرمز بطالن خط کی اکنون اما رساند یم مهرداد به را

 ...بتپد نهیس در که یدل و پشتوانه چیه یب. دید یم شخود

 یب و یدرماندگ. کرد یم شیتماشا و بود ستادهیا یدرخت پشت مژگان

 بود گرفته میتصم آخر یلحظه در. بود آشکار فاصله نیهم از اش یچارگ

 از گلوله کیشل یصدا دنیشن با اما بزند زنگ سیپل به یعموم تلفن از

 خانه در از یوقت اما باشند کشته را او کردیم فکر. بود برده ماتش ترس

 برعکس انیجر و است شجاعتر خودش از دختر نیا که دیفهم آمد رونیب

 خودش یوقت اما بود دهیترس ساغر از کوتاه هرچند یلحظات یبرا... شده

که ربوده شده بود  روز آن اگر که کرد یم فکر و داد یم قرار او یجا به را

 را شالش. دهد انجام را نکاریهم داشت امکان بود دستش دم یتفنگ، 

 از هم بود کرده کمکش که نجایهم تا. افتاد راه او به پشت و دیکش جلوتر

 او به که یدرکار باز که دیفهم یم اگر الله. بود کرده عبور قرمزها خط

 و برگرداند را سرش. کند یم را پوستش کرده دخالت نبوده مربوط

 یپولها و فشیک به. بود ستادهیا هدف یب انجاهم هنوز. کرد نگاهش

 برگرده که نداره پول دیشا" کرد فکر خودش با. دوخت چشم داخلش

 پشت گهید رمیم بعدشم دمیم پول بهش کم هی فقط... اشخونواده شیپ

 " کنمینم نگاه هم سرمو

 نشده حضورش متوجه که بود فکر غرق آنقدر. برگشت ساغر سمت به

 ؟یندار پول-:دیپرس و کرد فصا را شیصدا. بود

 و خورد کهی بود، ستادهیا اش یقدم کی در که ییصدا صاحب از ساغر

 الشیخ یکم بود، اش یناجکه او دنید با اما. دیچسب سفت را اسلحه

 .شد آسوده

 بهت تونمیم یندار پول اگه -:کرد تکرار گرید یاگونه به را سوالش مژگان 

 ؟یریم کجا. بدم

 طاهره نویام به یربط چه دختر نیا. کرد نگاهش موشکافانه ساغر

 ینم نبود بخاطرش اگر بود؟ شده شیدایپ کجا از کدفعهی داشت؟

 محتاط دیبا که فرستاد یم امیپ مغزش از یاگوشه یول کند فرار توانست
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 دانست ینم هنوز. بود سوده ینقشه از یجزئ هم نیا دیشا. باشد

 .برد یم یسود چه او داشتن نگه زنده از سوده

 به ها هیهمسا بود ممکن گلوله یصدا از. انداخت نیام یخانه به ینگاه

 از زودتر هرچه دیبا داشت دست در که یتفنگ نیا با و بدهند خبر سیپل

 .رفتیم نجایا

 بازهم پس بود؛ زده ایدر به دل بارها کهاو. شیپ نه و داشت پس راه نه

 را خودش. نداشت بود، دهش استاد انجامش در که یکار نیا جز یاچاره

 یچیه -:داد سرتکان مژگان جواب ودر سپرددریا  ینامرئ امواج دست به

 .ندارم

 .رمیگیم نیماش واست ایب-

 کجا - برد رانها یتاکس طرف به خود با و دیکش را ساغر لباس نیآست

 س؟یپل شیپ ؟یریم

 .برم اونجا تونمینم! نه-

 شده مرتکب یخالف حتما رفت ینم سیپل شیپ اگر کرد؛ یفکر مژگان

 .بود لیدخ آن در که یجرم و یراندازیت بخاطر هم دیشا. بود

 کجان؟ خانوادت-

 تهران-

 ه؟یچ اسمت... میبر باهم میتونیم اونجا رمیم منم تهران؟-

 .فاطمه-: آورد زبان به را دیرس ذهنش به که یاسم نیاول ساغر

 .مژگانم منم-

 .داد تکان دانستن یمعن به را سرش

 مژگان. گذاشت شیپا یرو را اسلحه ساغر و شدند یتاکس ارسو

-:دیپرس نشنود راننده که یطور آهسته و کرد خم طرفش به را سرش

 اومد؟ صداش که تفنگه همون

 ؟یکرد کیشل بهشون-:دیپرس بازهم سرش تکان با
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 پروا یب اندازه از شیب ای دختر نیا. کرد نفوذ قابل ریغ را نگاهش ساغر

 یم تر یمنطق را دوم یهیفرض که داشت شیها کفش به یگیر ای و بود

 شاهدش شیپ یقیدقا که یاتفاق از نه و دیترس یم اسلحه از نه. دید

 که تو ؟یکنیم کمک بهم چرا-:دیپرس و شد رهیخ چشمانش به. بود

 .یشناسینم منو یحت

 برات دلم... دونمینم-:انداخت باال شانه و شد رهیخ جاده به مژگان

 منو یول... افتاده اتفاق نیهم منم واسه که نهیا بخاطر دیاش سوزهیم

 .دادن نجات سهایپل

 حال در اما بود نشده باورش نکهیا با. دیگو یم دروغ کرد حس ساغر

 .متأسفم-:کرد زمزمه و نداشت را یکس او جز حاضر

 من وضع... نباش -:گفت و کرد نگاه شیها دست به یدلسوز با مژگان

 .بوده تو از بهتر

 .کرد یمخف بغل ریز را شیدستها و خواند را نگاهش رد ساغر

 کجاست؟ خونتون-

 درسته؟ یندار رو ییجا حتما -:گفت شد یطوالن که سکوتش

 .ندارم چکسویه! اره-

 داشت که یانیاطراف و دماغش نوک از شتریب مژگان ذهن و احتماالت

 ؟یهست یفرار دختر-:گفت بالفاصله و نکرد یشرویپ

 ینم. کرد جا جابه شیپا یرو را اسلحه و گرفت نییپا را سرش ساغر

 و کند سکوت داد حیترج است مناسبتر او یبرا یپاسخ چه دانست

 .بگذارد خودش یعهده به را رشیتعب

 از. اکت ماندس شهر مرکز به دنیرس تا و انداخت باال ییابرو مژگان

 به را پرداخت یم دیبا که یاهیکرا از شتریب اما بود دور خودشان یخانه

 دوستمو یول. شمیم ادهیپ جا نیهم من آقا -:گفت و گرفت راننده سمت

 .دشیبرسون خوادیم که ییجا تا
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 ادهیپ نجایهم منم -:گفت مژگان به خطاب و از فکر بیرون آمد ساغر

  شمیم

 .رفت نییپا و کرد باز را نیماش در

. کرد پا آن و پا نیا یکم یتاکس شدن دور با و شد ادهیپ هم مژگان

 از که یتومان ده یاسکناسها آن از چندتا و برد فشیک داخل به دست

 منم شهیم الزمت ریبگ پولو نیا-:داد ساغر به را بود گرفته طاهر محمد

 .خونمون برگردم دیبا گهید

 ضعفش و یخال بیج اما ردیبگ را پولها داد ینم اجازه غرورش نکهیا با

 را پولها. شود ینم غذا پول و یتاکس هیکرا شیبرا غرور که زد بینه

 .ممنونم -:گذاشت بشیج داخل فشنگها کنار و برداشت

 .کرد یخداحافظ و زد یاساده لبخند مژگان

 رهیخ بود رفته آن از یروز که یشهر آسمان به و برد باال را سرش ساغر

 همان دور به نیزم هنوز. داشت را ها ستاره همان هنوز آسمان. شد

 .نداشت یکس حال به یفرق چیه بازگشتش و رفتن و دیچرخ یم مدار

 به. زد هیتک وارید به. بود کرده افت فشارش و شده شتریب اشجهیگ سر

 تا بود آورده فشار خودش به راه تمام. داشت ازین یطوالن خواب کی

 به شد ینم دیرس ینم مطمئن یجا کی به که یوقت تا. ردینگ خوابش

 یم تماس کدامشان با داشت که ییها هنیگز نیب. برود یخبر یب عالم

 شده محو نامش امروز از اما بود اشنهیگز نیاول شهیهم مهرداد گرفت؟

 .نبود هم شیها نیآخر انتخاب   جزء یحت گرید و بود

 نکهیا از بعد سوده داشت امکان. شد یم یمنتف هم خانه ینهیگز

 یبرا بلکه خودش یبرا تنها نه و ردیبگ نظر ریز را آنجا کرده فرار بفهمد

 با دیبا...کرد فکر و فشرد را شیزانو. باشد خطرناک هم مادرش پدرو

 هم به را شیها پلک و انداخت نییپا را سرش گرفت؟ یم تماس سردار

  توانست؟ یم چگونه یشرمندگ حس نیا با...دوخت

 .ستین خوب حالت انگار-
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 مژگان. کرد باز چشم بود، شده ظاهر شیرو روبه که مژگان یصدا با

 .شو بلند... یسرد یلیخ-گفت و گذاشت صورتش یرو دست

 یول شده تمام ساغر قبال در اشفهیوظ که بود رفته کلنجار خودش با

 گذاشت ینم داشت، مرموز دختر نیا به ترحم با ختهیآم که یحس

 .بگذرد کنارش از ساده

 خودم یخونه ببرمت تونمینم-کرد بلندش و گذاشت دهانش در یآدامس

 یکم هی ممکنه... یبمون اونجا امشب یتونیم که هست ییجا هی یول

 .خوبه شب هی یبرا یول باشه ناجور برات طشیمح دیشا

 ه؟یچجور -:دیپرس شک با و داد قورت را آدامس ینیریش ساغر

! نه هست؛ پسرم که ینکن فکر وقت هی -:داد جواب دستپاچه مژگان

 .نستین راه سربه هم ادیز خب یول دخترن همشون

 حشرو بخاطر مژگان که کرد یم فکر درست پس. زد یشخندین ساغر

. باشد یدرستکار و مثبت آدم تواند ینم نیام یدسته دارو با نشرش

 یفرار دختر-:داد لیتحو خودش به را بود دهیپرس مژگان که یسوال همان

 ن؟ا

 .اره -:داد جواب اما داشت دیترد العملش عکس به نسبت مژگان

 .اونام زا یکی خودمم-

 خدا که میبر ایب... بود درست حدسم. دونستمیم-:دیخند قیعم مژگان

 .رسونده واست

 گفت یم او که یاخانه به هم با و داد تکان یمعن یب را سرش ساغر

 .رفتند

 آمده نجایا تا که حاال. کرد کم را شیقدمها سرعت خانه به دهینرس مژگان

 چرا که کرد نینفر را خودش. دبو افتاده شیها سرزنش و الله ادی به بود

 جا نیهم تو -:گفت و خاراند را سرش. کرد یم عمل فکر، از قبل شهیهم

 زود... بزنم حرف باهاش درموردت دیبا بزنم حرف دوستم با اول تا کن صبر

 .امیم
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 را الله یشماره رفت یم راه که همانطور مژگان و گفت یاباشه ساغر

 .کند باز شیبرا را آن و است در پشت دهد خبر تا گرفت

 را در ی که مناسب آن هوا نبودتاپ و شلوارک با الله که دینکش یطول

 را مژگان یپا یصدا که یوقت. بازگشت داخل سمت به و گشود شیبرا

 داخل؟ ییاینم چرا پس -:گفت و دیچرخ سمتش به دینشن

 .دارم کارت ایب قهیدق هی ؟یریم کجا گاو نیع-

 ه؟یچ -:گفت و گرفت را در الله

 امشبو تونهیم ستین خوب حالشم نداره چکسویه که هست دختره هی-

 بمونه؟ نجایا

 یهرک مگه چه؟تو به ستین که ستین خوب حالش. نه که معلومه-

 .مینکرد باز که خونه میتی نجا؟یا یاریب دیبا نداره ویکس

 .سوخت واسش دلم-

 .آبادش جدو هفت با کرد غلط دلت-

 ُبر رو یمدعل یمشتر گفتم ادتهی... هیتیوضع چه وت یدونینم که تو آخه-

 .افتادم خودم ادی... بود کرده یزندان خونش تو رو دختره نیا زدم؟

 شده ربوده که یوقت دوستش بد طیشرا و ترسها از رفت فرو فکر به الله

 -:گفت تیعصبان با و برد فرو هم در را شیاخمها عیسر اما بود باخبر بود،

 از گهید یکی بخاطر خوامینم ام یادیز نجایا خودمم مستین دردسر دنبال

 .کارش یپ بره کن ردش بشم رونده نجایا

 چه است ممکن دانست ینم و نداشت اعتماد مژگان به هنوز که ساغر

 استفاده اش یپرت حواس وتاریک  یهوا از. باشد دهید شیبرا ییخوابها

 دیبا. بود ندهرسا برق چراغ ریت کنار تا را خودش آهسته و بود کرده

 یصدا دنیشن با. بشنود را شود بدل ردو بود قرار که یامکالمه خودش

 دنید. دید در یگوشه از را الله رخ مین و آمد رونیب رکیت پشت از آشنا

 خفه-:گفت و آمد لبش به لبخند.داد روحش به تازه یجان آشنا یاچهره

 رم؟یبگ گل دهنتو اون ای یشیم



 سیبل

 

164 
 

 خواست مژگان. ماند باز دهانش ساغر دنید با و کرد باز آخر تا را در الله

 خارج الله دهان از که یکلمات با اما نکند یکار خراب تا ردیبگ را شیجلو

 .ماند شیسرجا شد

 یقبرستون کدوم دفعه هی هست معلوم ؟ییتو آشغال... یعوض یترمه-

 ؟یشیم گور گمو

 .دیکش آغوش به را او الله و دیخند تنها ساغر

 تو از که یا مرده هی انگار اومده سرت ییبال چه... یشد وضع چقدر-

 .شده بلند قبر

 بازگشته مرگ از واقعا و نبود هم مردهکی از بهتر زد یتلخ لبخند ساغر

 به رو و دیکش را ساغر یشانه. کردیم نگاه را آنها تعجب با که مژگان .بود

 د؟یشناسیم رو گهیهمد-:گفت شانیهردو

 گفته بهت درموردش قبال ادتهی. است ترمه نیا -:داد جواب خندان الله

 بود؟ کرده کونیف کن نویمیس یخونه ومدهین که بودم

 اسمت ینگفت مگه -:دیپرس و دوخت چشم ساغر به مشکوکانه مژگان

 است؟ فاطمه

 بهت عیسر یداشت انتظار -:کرد جور جمعو را دروغش بالفاصله ساغر

 ؟یچ یدادیم لمیتحو سیپل به هاگ یهست یک دونستمینم کنم؟ اعتماد

 اعتماد بهت عیسر من چرا پس -:گفت ضیغ با و گرفت گاز را لبش مژگان

 ؟ نجایا آوردمت کردمو

 دارم انگار بگم هم یهرچ... کمه تاتخته هی چون -:گفت سرزنشگر الله

 . خونمیم خر گوش تو

 راجع ارهد مژگان دونستمیم زودتر اگه... تو میبر -:داد ادامه ساغر به رو

 .کردمینم صبر هم لحظه هی گهیم تو به

 ه؟یچ نیا-:دیپرس دستانش در شده چیپ پارچه یلهیوس دنید با

 .جونمه محافظ-:چسباند خودش به را تفنگ ساغر
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 شیپ لحظه چند یها حرف با کرد یسع و انداخت باال را شیابروها الله

 را شیبازو دنش رشیدستگ یزیچ یوقت اما اوردیب در سر موضوع از مژگان

 ؟یبود کجا و شده چه یبگ واسم مو به مو دیبا -:گفت و دیکش

 یم الله که شده دیسپ یموها آن از کی کدام که کرد فکر نیا به ساغر

 .نزند دم و بکند را دیگو

 .افتاد راه دنبالشان به و بست را در مژگان

 خوبه -:داد حیتوض شیبرا و برد گرید دختر دو و خودش اتاق به را او الله

 فرق نشیقوان ستین نیمیس یخونه مثل نجایا ستنین دخترا فعال

 .گرفتن ازمون که بود یبهشت خودش واسه اونجا... کنهیم

  ؟یندار یخبر گهید نیمیس و ها بچه از-

 و شهال نجایا یباال یطبقه... زندانه هنوز کنم فکر که نیمیس یول نه-

 اون به دیبا مویاریدرم وزانهر که یپول درصد چهل. کننیم یزندگ شوهرش

 .میبد خورا مفت

 پولمو نصف کنمیم شون دودره من یول -:گفت گوشش کنار آهسته

 ...داره نگه واسم مژگان دمیم

 اون هم ییزهایچ هی وسط نیا-:داد ادامه و کرد یعاد را شیصدا تن

 از شهال کنهیم یکار هی ینکن قبول اگه که خواد یم کثافتش شوهر

 .رونیب ندازتتیم شهال باز هم یبد انجامش اگه. کنه رونتیب خونه

 د؟یکنیم کاریچ پس -:دیپرس تعجب با بود دهیفهم را منظورش که ساغر

 .یبمال گول شونویکی سر یمجبور... گهید یچیه-

 ؟یمالیم گول سرکدومشونو ؟یچ تو -:گفت دیترد با ساغر

 یرو مطمئنم.. .یبزرگ چه به داره باسن هی یدیند رو شهال -:دیخند الله

 نیهم از هم شوهرش گمونم به. کنهیم سنکوپ دم در فتهیب یهرک

 کلیه اون با شهال اگه برهیم حساب ازش و ترسهیم که گرمشه سالح

 .شهیم صاف هم نیزم با که نکن شک نهیبش روش
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 کرد فکر و آمد صورتش به ینامحسوس اخم پاسخ در الله رفتن طفره از

 .اوردیب دوام خانه نیا در تواند یم چگونه اوصاف نیا با که

 ؟یاومد جنگ دونیم از اومده سرت ییبال چه بگو تو-

شاید بدتر از  -:گفت و کرد فرو سرش پشت یتشکها در را خودش ساغر

 .هیطوالن یلیخاون...

 که شد یچ یاریب دست به قلمبه پول یخواستیم... آزاده وقتم من بگو-

 ؟یشد پاس آسو ینجوریا االن

 یلیخ بگم فردا شهیم -:گفت و گذاشت تشکها یرو را شسر ساغر

 .ادیم خوابم

 از بعد داغونه یلیخ انگشتات وضع -:دیپرس و ماند ساکت یاقهیدق الله

 ؟یکن یدزد یخواهیم یچجور نیا

 .کنمیم شیکار هی-

 دوباره درد  و خرج بتواند تا داشت یقو یاهیبن و پول به ازین درمانش یبرا

 هم یرو چشمانش. نداشت را کدامشچیه حاضر حال در و. کند تحمل را

 دغدغه یب و راحت خواب کی توانست یم مدتها از بعد و شد نیسنگ

 حس اما بود یاخالق ریغ طیشرا و نامناسب یخانه کی در. باشد داشته

 کنار توانستیم نکهیهم. آورد یم ارمغان به شیبرا را ایدن یجا نیتر امن

 ممکن که یاتفاقات از و ببندد را چشمانش یمیقد یدوست ای آشنا کی

 .بودنعمتی بزرگ  شیبرا نباشد نگران افتدیب شیبرا خواب در بود

 باز یکم را پارچه یال و برداشت بود، گذاشته کنارش که را تفنگ الله

 ه؟یچ گهید نیا -:کرد

 کرد، یم شانیتماشا سکوت در که مژگان و دینشن او سمت از یپاسخ

 کنم فکر نیا با است؛اسلحه...برد خوابش -:گفت و تبس را اتاق در

 .کنه فرار بتونه تا زده رو طاهره

 وونهید...  یلعنت -:گفت ترس با و کرد بدل ردو آنها نیب را نگاهش الله

 سیپل اگه د؟یکشونیم اونور نورویا خودتون با رو اسلحه چرا گهید د؟یشد

 م؟یفتا یم یدسردر چه یتو دیدونیم شده کشته آدم نیا با بفهمه
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 .میبش راحت شرش از دیبا -: انداخت یکنار را آن انگشت اثر ترس از

 واقعا -گفت و کرد ساغر به یااشاره بود او از تر خونسرد که مژگان

 ش؟یشناسیم

 خودشو ستین معلوم... داشت هوامو یلیخ نیمیس یخونه... معلومه-

 .انداخته یهچل چه یتو

 یمخف تشکها پشت را اسلحه عیسر و شد هول الله آمد که در یصدا

 ساعت هی حاال... بگم بهش ترمه مورد در دیبا اومده شهال کنم فکر-:کرد

 رزنیپ نوجوون یدخترها یجا به چرا که کنم تحمل فحشهاشو رگبار دیبا

 آدم از یپول هی خوادیم یقیطر هر از که بهش تف. شخونه آوردم داغون

 .میبکن تفنگه نیا واسه هم یفکر هی دیبا بعدا... بکنه

 و بود گفته بارها شهال بودن طماع مورد در الله. کرد کج را لبش مژگان

 را اندآمده خانه نیا به که یسال ستیب ریز یدخترها آن تمام بود معتقد

 .دیگو یم دروغ نجایا از فرارشان مورد در و است فروخته

 ساغر به یسقف یپنکه ریج ریج یصدا در و داد هیتک وارید به را سرش

 ینم که داشت او به مرموز یحس. شد رهیخ بود، دهیخواب آرام که

 بد؟ ای است خوب دانست

**** 

 **حال زمان**

 اششده خشک گردن و شد داریب یسقف یپنکه قرار یب یصدا از ساغر

 کرده روشن پنکه ارغوان هوا یسرما آن در. کرد بلند شیزانوها یرو از را

 آتش اطیح در تابستان یچله در یگاه و نبود تعادلم چگاهیه حالش. بود

 !را پنکه امروز مثل هم یگاه و کرد یم گرم را خودش و کرد یم روشن

 فحش و آورد رونیب شده مچاله یپتو ریز را صورتش از یکوچک بخش الله

 ...کن خاموشش بدقواره غاز چرخ جدهیه ریز یبر -:داد

 را پنکه خودش و شد بلند ساغر د،بو دهیخواب باز طاق که ارغوان یجا به

 ؟یداریب الله -:نشست الله کنار. کرد خاموش
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 .دیشن جانبش از یهوم یصدا

 که بگو. بدم پس بهش تونمیم امروز پولشو از یکم هی بگو مژگان به-

 .نجایا ادیب ظهر امروز

 دستو یوقت بذار نداره یاعجله که یدونیم -:داد جواب آلود خواب الله

 .بده بهش دش باز بالت

 . دمیم بهش خورد خورد ستین بد وضعم االنم نیهم-

 .دیخواب و گفت گرید یاوهوم الله

 مژگان هم را نیهم. انداخت دوشش یرو را تاریگ فیک و شد آماده ساغر

 یم الله. باشد چشم یتو کمتر تفنگ تا بود دهیخر نجاتش از بعد روز کی

 بود، کرده هم سر که ییها داستان با یول کند گور گمو را آن خواست

 یپول از یبخش خواست یم امروز. دارد ازین تفنگ به که بود شده مجاب

 ونیمد مژگان به. دهد پس مژگان به را بود داده درمانش یبرا پیسرت که

 دستش یها یشکستگ خرج تمام نیام یخانه از نجاتش بر عالوه. بود

 تمام توانست یم بود، گرفته پیسرت از که یپول با. بود کرده پرداخت را

 .ختیانگ یبرم را آنهاشک دینبا اما بدهد جاکی را مبلغ

 رونیب خانه از هنوز نیحس بود دواریام و بود شده صبح هفت ساعت

 پیسرت نکهیا لیدل و دیپرس یم او از مهرداد درمورد دیبا. باشد امدهین

 .کند دایپ را برندارد قدم از قدم و نشود یآفتاب کجا چیه بود خواسته

 .بودند گذاشته خبر یب را او که افتاده یاتفاقات انیم نیا در بود مطمئن

 به غذا که کرد یم درخواست و بود آمده در ساغر یمعده اعتراض یصدا

 رنگ سبز خچالی به و ستادیا هال در یرو روبه. برساند اش گرسنه بدن

. کرد نگاه دبودن گذاشته باال یطبقه یها پله ریز که یکوچک و یمیقد

 که هرچه و شود ینم بشینص بدقواره خچالی آن از یزیچ دانست یم

 چنگ از است محال برود، در قسر دخترها دست از اگر نباشد و باشد

 سوراخ هفت در دیبا دندیخر یم کههرچه.  ببرد در به سالم جان شهال

 یم باال یطبقه به و کشد یم جارو را همه شهال وگرنه کردند یم میقا

 نامطبوعش یبو. کرد باز را درش و رفت خچالی سمت به حال نیا با. برد
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 را کوچک یتکه چند و دیکش رونیب را اتیب نان یسهیک. زد اش ینیب ریز

 هم نانها به خچالی یبو و بود مانده باز سهیک در. ختیر دهانش داخل به

 را اش ینیب اما کرد فرو هم در را اشچهره بدش طعم. بود کرده تیسرا

 .داد قورت را نانها دهینجو و گرفت

 ته در که ،یَمشک ریش یبسته یول ببندد را خچالی در خواست یم

 یوقت و انداخت خشیتار به ینگاه. کرد جلب را توجهش بود افتاده کشو

 کردوازفرو پاکت یگوشه به را ششین دندان است سالم شد مطمئن که

 باالتر را پاکت یانتها. کند تمام جاکی را اشهمه توانستیم. دینوش آن

 یم تماشا ها نرده انیم از را او که یصیحر چشمدو دنید امابا آورد

 را ریش و کردپاک را لبش نشیآست یگوشه با. افتاد سرفه به کردند

 و بود ستادهیا همانجا هنوز شهال شوهر مراد، .گذاشت خچالی در داخل

 به چگاهیه کرد یم یسع. بود بسته نقش لبش یگوشه یهرز لبخند

 یم هم به چندشناکش یلبخندها از حالش سبزنشود شیجلو ییتنها

 دوشش یرو را تاریگ فیک و داد تکان سالم عالمت به یسر. خورد

 نییپا ها پله از دنبالش به مراد همزمان. افتاد راه خروج قصد به و انداخت

 یرو را شیها دندان  و دیشن پشت از را شیها ییدمپا یصدا ساغر. آمد

 .فشرد هم

 ییجا که یزمان تا یول کرد یم بارش چاریل چند بود یگرید هرزمان اگر

 .کرد یم تحمل و دییسا یم هم یرو دندان دیبا نداشت ماندن یبرا

 ...دختر یهو-

 لحظه چند لبخند از یاثر.برگشت سمتش به نکراالصواتش یصدا با

 .بود تر دلچسب دهالبخن آن از شیبرا اخم نیا چقدر و نبود ششیپ

 فیک یرو و گذراند نظر از را متعلقاتش و بدن یاجزا تک به تک مراد

 .شد متوقف

 ؟یزنیم ساز-

-:گفت و داد مراد لیتحو را کردند یم تصور دخترها که یزیچ همان ساغر

 بله

 خوبه؟ پولش-
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 .ستین بد -:داد تکان را سرش

 شب هی پول یدیم وت که یپول نیا با یاریدرب پول شتریب دیبا... کمه-

 .شهینم هم شام

 یچشمک. آورد تر نییپا را شیصدا. برداشت جلو به یقدم و کرد یمکث

 یکار شنهادیپ چندتا تونمیم خودم یستین بلد راهشو اگه -:گفت و زد

 .یکن جور ماهتو هی پول هفته هی سر که بدم بهت خوب

 .باشد یاشرافتمندانه شنهادیپ تواند یمکه ن دانست یم

 شنهادشیپ شهال به خب ؟یدیم من به شنهادشویپ که هیکار چه نیا-

 سقف و خودتون دفعه هی که دیکن ریتعم سرمونو یباال سقف دیبتون تا بده

 د؟ینش خراب رومون

 و گرفت دست کی با را لباسش یقهی. شد قرمز تیعصبان از مراد صورت

 از تر گنده من یجلو کن یسع -:کرد لشیما خودش سمت به یکم

 .یبکش آب دهنتو یبش مجبور بعد که ینزن حرف هنتد

 کمر یرو را گرشید دست مراد .خورد حرص و کرد سکوت اجبار به ساغر

 شتریب هم استخون و پوست مشت هی -:کرد ینوچ لب ریز و دیکش او

 ...که یستین

 مراد که شهال یصدا با .کرد مشت را دستش و افتاد ساغر جان به لرز 

 نگاه برود نکهیا از قبل. کرد رها را او مراد زد،یم صدا باال یطبقه از را

 من یقهیسل باب که فیح -:گفت و انداخت ساغر به یزیآم ریتحق

 .یستین

 که بود شده تیهو یب آنقدر چرا.زد نفس نفس تیعصبان شدت از ساغر

 زد؟یبر دهانش در را مراد یدندانها توانست ینم

 و خود از هم مشیضخ اپشنک ریز از یحت او توسط بدنش لمس حس

 قادر هم پارچه هیال چند ریز از هرزش یدستها. کرد یم متنفرش تنش

 یب بهت تف ؟...قهیسل باب -:کرد غورلند. کنند زیآنال را یکس تن بودند

 ....شرف
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 چه گفت ینم پیسرت چرا. کرد یم تحمل را رهایتحق نیا دیبا یک تا 

 زمان یبرا نامعلوم و یبیتقر دعد کی اگر بماند؟ خانه نیا در دیبا مدت

 که نیا تا دیایب کنار آن با توانست یم راحتتر دادند یم او به اقامتش

 و برد کوتاهش یموها داخل دست. بزند پا دستو یفیبالتکل در گونه

 پا به را شیها کفش .دشانیکش محکم و کرد یخال آنها سر را حرصش

 کمکش تا داشت را نیسح فقط حاضر حال در. رفت رونیب خانه از و کرد

 نداشت سرما و سوز آنقدر یزییپا یهوا. اوردیدرب ماجرا نیا از سر و کند

 یگرید گرم لباس آن، جز به یول بپوشد کاله و کاپشن بخواهد که

 کینزد تا را دارش خز کاله اما بود گذاشته باز را کاپشن پیز. نداشت

 را آنها ها هیهمسا زا یبعض که کوچه آن در. بود دهیکش نییپا  ابروانش

 ییجا محله، از رونیب. بماند نیحس منتظر توانست ینم شناختند یم

 یدرخت کنار کردند، یم عبور آن از کارشان محل به رفتن یبرا که

 بود دواریام. بود گرفته جواب و کرده امتحان را روش نیا هم قبال. ستادیا

 شده کم تحملش و صبر روزها نیا. برسد جهینت به زودتر نیحس مورد در

 .بود

 و دوخت آمدند یم رونیب محله از که ییها نیماش تک تک یرو چشم

 و باشد کرده عوض را نشیماش نیحس بود ممکن .کرد نگاه را داخلشان

 وارید به رفت، راه نشست،. بسوزد ناغافل امروزش فرصت خواست ینم

 نیحس کدامشان چیه اما دیرس آسمان یمهین تا دیخورش و زد هیتک

 و نصداپ اسکناس دو. شمرد را بشیج ته یپولها انتظار از خسته. نبودند

 بخرد کیک و ریش توانست یم امروزش نهار یبرا. داشت یتومان دوهزار

 .بماند منتظر همانجا هم باز و

 برداشت را پول دار مغازه. دیخر را حتاجشیما و شد کشینزد یسوپر وارد

 ؟یبیغر نجایا ای یهست یکس منتظر دخترم -:دیپرس و

 کی با و زد یاساده لبخند نداشت دادن پس جواب یحوصله که ساغر

 .رفت رونیب مغازه از کوتاه ینه

 مکتین یرو. نداشت یگرید یچاره یول بود چشم یتو ستادنشیا آنجا

 نییپا اش یزندگ مدار از. زد ریش پاکت داخل را ین و نشست درخت ریز

 حول دانست ینم که یخط. بود گرفته قرار یگرید خط در و بود افتاده
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 یحلقه به چشمش و گذاشت لبش یرو را ین. چرخدیم ستاره کدام

 و ناصاف خط کی. بود آمده رونیب نشیآست ریز از که افتاد مچش دور کبود

 اهیس یلکه آن یول رفت یم نیب از و شد یم کمرنگ مرور به که اهیس

 یزدنها وارید و در به رفت؟ یم نیب از هم بود تنگش دل از یناش که

 دلش آنقدر روزید نیهم ؟یآخرک شد؟یم تمام مهرداد یدور از دلش

 نفهم زبان دل نیا گرفتن قرار یبرا دانست ینم که بود کرده را او یهوا

 نبودش با راحت چه که دید یم را او لحظه کی فقط اگر دیشا. برود کجا

 یم. ببرد را یعاشق نیا بند دیبا که بفهماند او به توانست یم آمده کنار

 کی فقط اما شده عوض داشت مهرداد از که ییها ینشان تمام دانست

 گورستان هم آن کند رییتغ بود محال که شناخت یم را جا

 شب کی که یداشتن دوست پسر همان! مانیا قبر... شانیخانوادگ

 هم باز! دلش از یوا یا. بود مهردادش محبوب و شد کشته ناعادالنه

 ...نبود مهردادش گرید که او یول مهرداد

 از مانیا یبرا. بود رفته قبرستان به شیهوا حالو نیتسک و مانیا یهوا به

 ختهیر هم رابه شیزندگ مهرداد. بود کرده گله و گفته مهرداد ی  مهر یب

 یساغر هرگز که ییگو بود بازگشته قبل روال به دوباره خودش اما بود

 صبور که یسنگ یرو را شیها غصه... ندا نداشته یرقرا و قول و نبوده

 یصدا که برگردد شهر به خواست یم. بود شده سبک و ختهیر نبود،

 .کرد اریهوش را او یاهینقل یلهیوس غرش

. شد یمخف ها مقبره از یکی پشت و شده بلند شیجا از سرعت به

 یخانوادگ قبرستان نیا. داد جا داخلش را فشنگ و آورد رونیب را اسلحه

 از یکی یحت و بشناسد را او آمده نجایا به که یکس دیترس یم و بود

 قامت دنید با و دیکش سرک مقبره بغل از. باشد سوده دستان ریز

 آتش به را جانش تمام هم دنشید. دیگز لب شد یم کینزد که مهرداد

 یم که آنجا تا. باشد اش یقدم چند در نکهیا به یوا دیکش یم

 نیا نگذاشت و دیکش بند به را شیپاها دلش اما شد دور وا از توانست

 چشمانش دنید حسرت در. کند ترک را شده ایمح شیبرا که یبزم

 بگذرد؟ یسادگ به توانست یم و بود مانده

 . کرد شیتماشا و ستادیا
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 ...یچشم و نگار یا منم"

  انتظار   در که

 "4...!تیروُ 

 نیا از دادند ینم اجازه. دندلرزان یم را مردمکش که یغلطان یها گلوله

 تفنگ، نیدورب از و فشرد را شیها پلک. نندیبب را او از یاهیسا جز فاصله

 یبرا یکوچک یبوسه و شدند باز هم از اریاخت یب شیلبها. کرد نگاهش

 ...فرستاد بندهیفر و رنگ شب چشمان آن

 رونیب اوهام از بود کرده تمام را پاکت داخل ریش که ین مقطع یصدا با

 سطل داخل را کیک و ریش پاکت. فرستاد لعنت الشیخ فکرو به و آمد

 برعکس آسمان. افتاد راه محله سمت به بیج در دست و انداخت زباله

 کاپشن به آفتاب یگرما و بود یابر لکه هر از یخال و صاف کامال روزید

 یاثر چیه .کرد معطل یکم ییدا یخانه یجلو. خورد یم اش یمشک

. بود رفته سرکارش به برسد او نکهیا از قبل احتماال و نبود نیحس از

 باز نگیپارک در که برگردد را رفته راه خواست یم و دیکش یقیعم نفس

 به و دیرقص شیلبها یرو لبخند. شد انینما در یجلو نیحس و شد

 روبه کند باز را دردیگر  یلنگه نکهیا از قبل. دیدو سمتش به سرعت

 .منتظرتم کوچه ته -:گفت و گرفت قرار شیرو

 نیحس. شد خارج دشید از و دیدو او، یسو از یواکنش هر از قبل

 ادهیپ مکتین یرو روبه .رفت دنبالش به و آورد رونیب را نیماش بالفاصله

 .بود ستادهیا رو

. شد سوار وکیف گیتار را روی صندلی عقب انداخت  دیکش را رهیدستگ

 را کاله و برگشت سمتش به ساغر. کرد نگاهش لحظه چند نیحس

 .ستماین روح خدا به -:گفت و زد یکوچک لبخند. دیکش عقب به یکم

 اشعالقه. کرد انینما را صورتش یگرد و برد تر عقب را کالهش نیحس

 یکم دست-: گفت یادلسوزانه و میمال لحن با و ختیر چشمانش به را

                                                                    
 سعدی 4
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 کاریچ وندهنم صورتت به که هم رنگ یشیم بیغ هوی... یندار روح از

 ساغر؟ یشد الغر نقدریا چرا خودت؟ با یکرد

 منتظرت نجایا صبح از کن حرکت فعال -:کرد اشاره و دیکش ینفس ساغر

 .شدم تابلو یلیخ گهید بودم

 و برداشت را کالهش آسوده ساغر و انداخت راه را نیماش نیحس

 در  و آورد نییپا را ریآفتابگ یشگیهم عادت به. کرد مرتب را خودش

. نداشت یتوجه جالب زیچ. کرد رو و ریز را داخلش و کرد باز را داشبورد

 کباری لحظه هرچند نیحس. گرفت آرام شیجا سر و بست را درش

 ینجوریا چرا -:گفت و برگشت سمتش به کالفه ساغر. کرد یم نگاهش

 ؟ینشد خسته یکنیم نگام

 رناها... شمینم خسته نه-:گفت و شد باز خنده به نیحس یلبها

 ؟یخورد

 .خوردم اره شهیم حساب ناهار ریش و کیک اگه -

 ؟یبود کجا کن فیتعر برام بعدش رستوران میبر-

... یدید منو ینگفت که یکس به -:کرد قالب هم در را دستانش ساغر

 هوم؟

 ای دمتید واقعا که کردمیم شک عقلم به داشتم... دونهینم چکسیه. نه-

 شدم؟ نگرانت چقدر یدونیم بمون؟ منتظرم نگفتم مگه نه

 موندم؟یم قبرستون تو دیبا شدیم شب داشت-

 .یرفت کجا بفهمم که یذاشتیم آدرس ای ینشون هی یول نه-

 ...اومدم خودم که حاال-

 چطوره؟ مهرداد -:دیپرس جلو به رهیخ و کرد نییپا و باال را کاپشنش پیز

 بود؟ قیعم یلیخ زخمش

 میزنیم حرف بهش راجع بعدا-. نشاند نیحس یچهره یرو اخم ناخواسته

 .یبد منو یسوالها جواب دیبا اول
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 .کرد توقف رستوران نیاول کنار و چرخاند راست سمت به را فرمان

که  اشتابستانه ینخ و اهیس یمانتو با و آورد رونیب را کاپشنش ساغر

 داخل افراد نبود مهم شیبرا. شد ادهیپ نیماش ازمناسب این فصل نبود 

 او گاهیجا در کدامشان چیه. کنند یم یفکر چه دشدرمور رستوران

از سر  هم باز است قرار و گذرانده سر از را ها چه دانستند ینم و نبودند

 .بگذراند

 را منو تعارف یب. بود کرده کیتحر را شیاشتها رنگارنگ یغذاها یبو

 به رو و بست را منو. داد سفارش خودش یبرا غذا مدل دو و برداشت

 ؟یدینم سفارش وت -:گفت نیحس

 .خوردم ناهارمو نه-

 .نشم معذب تا بده سفارش یزیچ هی پس-

 .کرد دسر درخواست خودش یبرا و افتاد خنده به نیحس

 یفرصت اگه نخند میباز پررو به-:گفت و گذاشت اشچانه ریز دست ساغر

 بخوام که ستمین یطیشرا در. کنمیم جبرانش برات حتما موند یباق برام

 .کنم تعارف ای بذارم کالس

 به یربط شناسمتیم من که ییجا تا واال-:شد قتریعم نیحس لبخند

 .یبود پررو شهیهم نداره طتیشرا

 چوقتیه که کن قبول یول -:انداخت نییپا را دستش و دیخند زین ساغر

 .ندادم سفارش غذا مدل دو

 که یدختر کند باور توانست ینم هم هنوز. کرد نگاهش لبخند با نیحس

 !سالم و حیصح باشد؛ ساغر نشسته شیرو روبه

 ؟یمونیم کجا-

 یخونه-:داد جواب و دیکش خودش یرو روبه را غذا یبشقابها ساغر

 !یفرار دختر چندتا

 او از را دسر ظرف. نماند دور نیحس چشم از که خورد یاکهی گارسون

 .کند ترک را آنها خواست یکوتاه تشکر با و گرفت



 سیبل

 

176 
 

 ؟ینکرد دایپ موندن واسه یبهتر یجا -:گفت ساغر به رو شدنش دور با

 .دارم عادت کردم یزندگ نشونیب هم قبال... نه-

 .ییایب رونیب ازاونجا دیبا-

 .دستوره بمونم همونجا دیبا فعال یول خوامیم خودمم-

 افتاده؟ واست یاتفاقات چه بگو اول از  روشن واضحو ؟یک طرف از-

 با و گذاشت دهانش در را بود دهیکش چنگال به که یبرگ کباب ساغر

 طاهره آشغال یغذاها اون با. داره یخوب یمزه چه...اووم -: دیجو لذت

 غذاهاش از که دممیجد یخونه.بود رفته ادمی از غذاست یهرچ طعم

 . بهتره نگم

 گرید و داد هیتک زیم به را آرنجش. کرد اخم یدلسوز سر از نیحس

 .کند لیم آرامش در را شیغذا او تا دینپرس یسوال

 برنج از پر را قاشقش بداند مهرداد درمورد زودتر بتواند نکهیا یبرا ساغر

 بهم یرعبداللهیم پیسرت -:گفت دیجویم را غذا که همانطور و کرد

 .داده دستور

 و یازنده نگفته بهمون یچ یبرا دونستهیم که اون سرتیپ؟ ...چرا؟-

 .یبمون هرزه مشت هی نیب یبر داده دستور

 .شد نیخشمگ او از تیتبع به ساغر

 زنده منو یدار االنم اگه...برسم جوابش به خوامیم منم که هیسوال نیا-

 . انهرزه مشت هی فقط یکنیم فکر که هییهمونا بخاطر ینیبیم

 بذار خب یلیخ -:دیکش قیعم نفس و بست را چشمانش نیحس

 .میکن حفظ آرامشمونو

 تصادف هیترک یتو گفتن -:داد ادامه و گرفت سمتش به را آب بزرگ وانیل

 داشت؟ قتیحق یکرد

 .اره-:گذاشت زیم یرو را وانیل و دینوش را آب از یکم ساغر

 خب؟-
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 و بودم حبس خونه هی یتو مدت هی. بود شکسته پام و ها دنده از دوتا-

 منو یمالک سوده  دمیفهم که بود اونجا. بخورم تکون جام از تونستمینم

 .کرده یزندان

 مهرداد؟ همدست-

 ش؟یشناسیم اره-

 هی یول... بمونم زنده گذاشت چرا فهممینم هنوزم-:داد ادامه دشییتأ با

 اگه. دمیترسیم ازش سگ مثل که بود انداخته جونم به رو یروان آدم

 .شکستیم استخونامو از یکی دهیسف ماست گفتمیم لشیم برخالف

 باز گچ از تا دیکش طول ماه دو شدیم خوب یاهفته چند دیبا که ییپا

 .بشه

 کرد؟ آزادت سوده-:دیپرس و رفت فرو هم در کامال نیحس یابروها یگره

 با. کنم فرار اونجا از بتونم کرد کمک یدختر هی. کردم فرار خودم! نه-

 درست شکمش تو بزرگ سوراخ هی نتهیماش داخل که یااسلحه همون

 .باشه نمونده لشش تن   اون از یچیه خاک ریز االن تا دوارمیام. کردم

به خوبی  را ساغر.داشت نگه دستانش کنار و کرد دراز را دستش نیحس

 از یمین یحت افتاده شیصدا در که یخشم و تنفر نیا شناخت یم

 تا شد وسوسه. داد ینم نشان هم را اش یدرون یآزردگ و انزجار

 ساغر اما است کنارش و شده تمام گرید که دیبگو و کند نوازشش

 .نمود مشغول شیغذا با را خودش و دیکش پس را دستانش

 فکرش نکهیا یبرا و زد ضربه اش یشانیپ به انگشتش با یعصب نیحس

 پاسدار، سرهنگ -:دیپرس و کرد زیدستاو را یسوال کند منحرف را

 یرو که اونتا جایی که من میدونم  کرده؟ یمعرف بهت رو یرعبداللهیم

 .هنبود پرونده

 یرعبداللهیم درمورد نداشت انتظار دکر کینزد لبش به را آب وانیل ساغر

 تو! نه-: گفت و کرد آماده را خودش. بپرسد را او با اش ییآشنا ینحوه و

 .دمیند پاسدارو سرهنگ مدت نیا
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 و یبش یمخف یریبگ دستور ازش که پیسرت سراغ یرفت یچجور پس-

 نیچن چرا که امیدرب هم سرهنگ خجالت از دیبا...ارنیب برامون مردنتو خبر

 .داده خوردم به رو یدروغ

 دیشا -:کرد یباز شیغذا با و گذاشت زیم یرو را وانیل نهیطمأن با ساغر

 .امزنده من دونستهینم اونم

 منتظر را او نیا از شیب ساغر و گرفت نظرش ریز یکنجکاو با نیحس

 چکسویه. بمونم هوا در پا تونستمینم کردم فرار نکهیا از بعد -: نگذاشت

 . ییدا سراغ برم شدم بورمج... نداشتم

 من؟ پدر شیپ یرفت بابا؟ -:گفت تعجب با و دیپر باال نیحس یابروها

-:گفت ضیغ با و زد شخندین نیحس.شد نییپاو باال دییتأ به ساغر سر

 ...من که گذاشت و خوبه حالت تو دونستیم بابام

 خب همتون...است معرکه -:دیخند و دیکش شیدرموها دست یعصب

 .نیچوندیپ منو

. نکنم یآفتاب یکس یجلو خودمو که بود نیهم کار نیبهتر حاضر حال در-

 خطر به هم هیبق جون بود ممکن خونه گشتمیبرم اگه. دنبالمه سوده

 .فتهیب

 بودم؟ یحال چه یتو یدونیم ؟ینگفت من به چرا-

 .نبود مهم واست هم یدونستیم-:و ادامه داد زد پوزخند

 انگشتش کنار پوست تیعصبان از که کرد نگاه دستش به شرمنده ساغر

 .کرد سکوت تنهاو نداشت کردنش آرام یبرا یراه .دادیم خراش را

 دنیباد. دیکش رونیب بشیج از را آن و آمد در صدا به نیحس لیموبا

 کرد رد را تماس. نشست صورتش یرو یضیعر پوزخند مهرداد یشماره

 .زده زنگ هم موقعهب چه هییسنا مهرداد-:گذاشت زیم یرو را لیموبا و

 یها نگاه. دیخر جان به شیبازوها گرفتن بغل رابا اشطعنه یسرد ساغر

 سرما و برودت او یطعنه از کمتر هم پیسرت و ییدا بار شماتت

 نیا اما است کرده یهمراه را مهرداد خودش لیم با بود نگفته. نداشتند
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 یشکارچ. بود بیفر مهرداد عشق. کرد ینم شیرها چگاهیه یشرمندگ

 مکر هم آخردر  و نبست او اما ببندد چشم شکارش یگر اغوا یرو دیبا

 از بعد داد ینم رخ حادثه نیا اگر یحت گفت یم راست سوده. دید

 باز اول یسرخانه و کرد یم تُفش که هوسش از بین می رفت چندماه

 .گشت یم

 برم یخورینم گهید اگه-:گفت و گرفت دست به را چشییسو نیحس

 .نمک حساب

 گذاشت دارد برش داشت قصد که لشیموبا یرو را دستش عیسر ساغر

 چه مهرداد با ینگفت... نگرفتم سوالمو هنوزجواب...منه نوبت -:گفت و

 ؟یدار یسرّ  سرو

 ای افتاد؟ یم یاتفاق چه دیفهم یم ساغر اگر. کرد سکوت نیحس 

 ...دیفهم یم دینبا هرگز مهرداد نه شد؟یم باخبر ساغر صحت از مهرداد

 گوش به شمیم مجبور که نکن سکوت-: گفت تحکم با و آمرانه ساغر

 .یکشیم سرک شپرونده یتو یدار که برسونم پاسدار سرهنگ

 .انهیجر در خودش-

 کرد یم تصور. کرد لیتحلو هیتجز را شیها داده و کرد یمکث ساغر

 چیه. دارد را یکار قصد خودسرانه خودش و شده مرتکب ییخطا نیحس

 ...داشت یگرید یمعنا سرهنگ بودن انیجر در اما نبود دیبع او از هم

 مهرداد یول... مهرداد ده؟یجد اتیعمل هی نیا دونه؟یم پاسدار سرهنگ-

 ...یچطور پس... شناسهیم رو تو

 .کنهیم یهمکار باهامون داره-

 و داد رد اخم با.زد چشمک مهرداد نام و شد روشن لشیموبا موقع همان

 .کرد نگاه بود زده زل لشیموبا به زده تبه که ساغر به

 ؟یچ یازا درهمکاری میکنه؟  -

 .کنهیم یفرق چه... یهرچ-

 ؟یچ یازا در گفتم -:کرد تکرار خشم با ساغر
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 .میکن خاکش پسرعموش کنار کار اتمام از بعد... یچیه-

 ...من یخدا -:دینال بلند یصدا بابعد از چند ثانیه بهت  ساغر

 به. شدند ور غوطه اشک در شیمردمکها و گذاشت زیم یلبه را سرش

 .برود تهش تا خواست یم مهرداد .بود زده آخر میس

... ساغر -:دیکش دست شیبازو یرو نگران و نشست شیسرجا نیحس

 .نیبب منو... کن بلند سرتو

 کنه؟ یخودکش ینجوریا خوادیم -:گفت عجز با و آورد باال را سرش

 خم کنارش و زد دور را زیم خودش یگفته از مانیپش و مستأصل نیحس

 ساغر با دیبا چگونه دانست ینم که بود نادر اریبس یتهایموقع آن از.شد

 ردیبگ بغلش شدیم کاش. کند دعوتش آرامش به کرد یسع. کند برخورد

 ...بود ختهیر هم به نگونهیا یگرید مرد یبرا که او چگونه؟ اما

 بود متنفر مهرداد از مرگ حد سر تا داشت نگه هم یرو محکم را فکش

 و گرفت را شیبازو و انگاشت دهیناد را قلبش یکرده سرباز زخم... 

 .کننیم نگامون دارن همه رونیب میبر -:کرد بلندش

 دیبا -:شد رهیخ چشمانش در رخش به رخ و برگشت سمتش به ساغر

 .نمیبب مهردادو

 یادسته و زد چنگ را پولش فیک. شد خشن و سفت نیحس نگاه

 زیم یرو را پول که داد اشاره گارسونها به. گذاشت زیم یرو اسکناس

 نیماش داخل و دیدو دنبالش به ساغر. شد خارج رستوران از و گذاشته

 داشیپ خودم باش مطمئن اما نکن کمکم یخواهیم اگه  باشه-:نشست

 .کنمیم

 یم.شد خشک بچرخاند را چیسوئ خواستیم که نیحس دست

 کردن دایپ آمد یبرم یهرکار پس از کرد یم اراده گرا ساغر... توانست

 از عقلتو -:زد داد نیماش کوچک یفضا در یعصب. بود سهل که مهرداد

 دنبالته؟ سوده ینگفت شیپ لحظه چند نیهم مگه ؟یداد دست

 ؟یبد کشتن به خودتو یخواهیم

 .کجام من که ببره ییبو سوده ذارهینم بفهمه مهرداد اگه-
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 فرمان یرو مشت چند. بود دهیرس نصاب حد از شیب نیحس تیظرف

 ؟...؟چرایکنیم نکارویا باهام چرا -: دیکش ادیفر و دیکوب

 را هایباز نیا که خدا ای است ساغر مخاطبش دانستینمهم خودش

 .آورد یم در سرش

 گم شیموها یال البه انگشتانش و داد هیتک فرمان یرو را شیبازوها

 .شدند

 چشمش در که یقطرات از اش ینیب. داد هیکت شهیش به را سرش ساغر

 یرو غم از آکنده یمحسوس لبخند و افتاد سوزش به بودند شده جمع

 که گونه همان کند درک را او توانست ینم نیحس. نشست شیلبها

 .دیفهم ینم را او حال خودش

 رنگین که یکس آن نباریا و نبود سراب مهرداد قول... نبود بیفر عشقش

 تر نیسنگ غمش یوزنه اما شد یم خوشحال دیبا ...دبو سوده خورده

 بعد و کرد یم یهمکار. شد اکو سرش در نیحس یها گفته پژواک. بود

 آرام آرام و داد ماساژ را شیگلو و گرفت بغضش... شدیم تمام کار نکهیا از

 .شکست یم نیحس یجلو دینبا. نزد دم و خورد را غمش

. نخوردند تکان رستوران ارکن از و گذشت سکوت به نشانیب یساعت

 یآرام لحن با و کرد نگاه او به بود کرده فروکش تشیعصبان که نیحس

 طبق بذار. هیمنطق پیسرت یخواسته نهیبب رو تو دینبا مهرداد-:گفت

 .بشه تموم اتیعمل نیا برنامه

 یم مگر قرارش یب یصدا. گذاشت قلبش یرو دست کالفه ساغر

 .ردیبگ آرام گذاشت

 یدرست میتصم شیزندگ یتو کباری-:گفت و کرد روشن را نیماش نیحس

 نیا اگه. بره دست از تیموقع نیا دینبا... باخبره عواقبشم از. گرفته

 بغرنج هیقض کنن؛یم فرار که ستین مهرداد باند فقط بشه خراب اتیعمل

 .ونهیدرم یدولت مقام چندتا یپا... حرفهاست نیا از تر

 ا؟یک -:دوخت او به را نگاهش ساغر

 . یبدون که ستین هم یازین پس یکن دخالت ستین قرار-
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 رمیم راست هی یبزن کنار منو یبخواه-:شد براق صورتش در ساغر

 .مهرداد سراغ

 ؟یکنیم دیتهد-

 دور از تونمینم بوده من مال اول از پرونده نیا ؟یدار انتظار نیا از ریغ-

 .رسهیم کجا به آخرش که کنم تماشا

 داره؟ یادهیفا چه دونستنت-

 چه برم دورو دونمیم حداقل باشه نداشته برام که هم یادهیفا چیه-

 .خبره

 .بگم سرهنگ به دیبا-

 دیبا دنبالمه سوده یوقت تا ؟یچ مزنده من که ندونه اونم اگه اگه،... نه-

 یدولت یآدمها یپا که یگفت االن خودت. کجام بدونن یکمتر یآدمها

 .باشن تهداش جاسوس احتماال وسطه هم

 دانست ینم یول باشد او با حق بود ممکن. کرد فکر خودش با نیحس

 با. است لیدال نیا از فراتر یزیچ او یخواسته پشت در کردیم حس چرا

 دخالت حق یول دمیم قرارت انیجر در -:گفت و کرد موافقت وجود نیا

 ؟یدیم قول یندار

 .دمیم قول-

 ینم نداشت دوستش  ساغر اگر یحت.زد تیرضا سر از یلبخند

. اندازدیب خطر به را جانش و برسد او به مهرداد دست بگذارد توانست

 در دانست یم که نیهم و بود دهیچش را دادنش دست از طعم کباری

 یزندگ توش که یاخونه- .بود یکاف شیبرا کشد یم نفس جوارش

 کجاست؟ یکنیم

 چطور؟-

 یه صبح از که داره رکایچ کنه نیا نمیبب برم بعدش برسونمت خوامیم-

 .زنهیم زنگ داره
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 لبخند زد یم چشمک مهرداد نام که دستش داخل یگوش به ساغر

 .کرد نگاه نهییآ به و زدنامحسوسی 

 کل بود مرده من یگلوله با اگه -:گفت محتاطانه و داد نیحس به را آدرس

 .شد یم یمنتف اتیعمل

 زبونم ریز از یخواهیم -:زد پوزخند و انداخت او به یکوتاه نگاه نیحس

 بهش تو گفتم که بهت... نکن فرض خر منو فقط بکش ،یبکش حرف

 .قبر سنگ به بود خورده رتیت ینکرد کیشل

 .بود یخون دستش -

 .نداشت تو به یربط-

 ؟ شده یزخم یچ یبرا پس-

 شده پنهان راهنشیپ نیآست ریز که را دستش یچیپ باند ساعد نیحس

 شده ریدرگ سگ هی با...خورده عقلشو -:فتگ ضیغ با و کرد لمس را بود

 .بود

 ؟یواقع سگ سگ؟-

 . یوحش سگ هی اره-

 ؟یچ یبرا-

 .نداره عقل که گفتم-

. زند ینم یحرف درموردش گرید دیفهم دید را او سکوت که یوقت ساغر

 چهارصدو متوجه که کند تن به و بردارد را کاپشنش تا برگشت عقب به

 شبید. نشست شیسرجا و رداشتب را کاپشن. شد رنگ یدود پنج

 .چپ چیبپ -:کرد نیحس به رو. بود بشیتعق در ینیماش نیچن هم

 .میرسیم تر رید که طرف نیا از چرا؟-

 .بشم مطمئن یزیچ هی از خوامیم برو-

  کنه؟ بمونیتعق یکس یترسیم -:گفت و کرد میتنظ را نهییآ نیحس

 .بود افتاده دنبالم نیماش هی شبید اره-
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 یقیدقا. کرد پارک گرید نیماش دو انیم و دیچیپ یفرع داخل نیحس

 .نشد پنجچهارصدو از یخبر اما گذشت

 کردن؟یم بتیتعق شبید یمطمئن-

 .باشن سوده افراد ترسمیم اره-

 .گرفت دست به  را تاریگ فیک و برگشت عقب به

 ش؟یآورد کجا از-:کرد اشاره اسلحه به نیحس

 دهیکش کار ازش یلیخ .برداشتم بودم یزندان که یهمون یخونه از-

 .هیچیه از بهتر یول خرابه اشماشه

 .دادیم تفنگ بهت دیبا خطره تو جونت دونهیم که پیسرت-

 .کشونمیم اونطرف طرفو نیا خودم با یقنداق بچه مثل دارم نویا که فعال-

 بتونم خودم دیشا باش داشته صبر -:انداخت راه را نیماش دوباره نیحس

 .کنم شیکار هی

 پشت را حواسش مراد یخانه به دنیرس تا و گرفت محکم را فیک ساغر

 .نکند بشانیتعق یکس تا داد سرش

***** 

 نیج دامن با سوده و بود ریدلپذ و گرم ظهر از بعد سه ساعت یهوا

 یم گاریس و بود نشسته اشخانه تراس درخردلی  یگردن تاپ و کوتاه

 با. برد ینم یلذت چیه چسبدل یهوا آن از و بود ریدرگ ذهنش. دیکش

 جا از و گفت یآخ لختش و بلند یپاها ران یرو گارشیس خاکستر ختنیر

 شیرو را آب وانیل عیسر و زد کنار پوستش یرو از را خاکستر. دیپر

 شبید اتفاق به کردن فکر از. کند کم سوزشش شدت از تا گذاشت

 دانست ینم دکر یم چهارتا تا دو دو هرچه. بود افتاده دوران به سرش

 مهرداد جان قصد یکس چه بود؟ که بود گفته جاسوسش که یدختر آن

 قبرستان به ییتنها به روزید مهرداد که داشت اطالع کجا از و بود کرده را

 فکر هم شهرام داشتن دست ای و یشخص خصومت به یحت. رود یم

 مهرداد با شهرام. باشد درست توانست ینم ها نهیگز نیا اما بود کرده
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 انجام را نکاریا لیدل یب دیبا چرا یول بود کرده دیتهد بود؛ افتاده لج سر

 .بود کرده محول خودش به را مهرداد یخطاها که او ؟دهد

 به کباری جز به مهرداد. بود یمنتف هم سرخورده عاشق کی خصومت 

 و کرد له یگاریرسیز در را گاریس. بود نداده نشان عالقه یگرید چکسیه

 .گرفت دست با را سرش

 نفر کی بود داده خبر او به تلفن پشت از نشیخبرچ که یموقع همان دیبا

 در یول فرستادش یم دخترک دنبال به کرده یراندازیت مهرداد طرف به

 او حال از بود خواسته و بود مهرداد یسالمت فکر به فقط تیموقع آن

 هم نیسح قبا، ال کی مردک آن .کند کمکش لزوم صورت در و شود باخبر

 . ردیبگ را دخترک بود نتوانسته

 هی پس از عرضه یب -:کرد غورلند و فشرد شیپا یرو شتریب را آب وانیل

 .ومدهیبرن دخترم

 بود آمده رونیب قبرستان از مهرداد که یوقت. شد متشنج شتریب اعصابش

. شده قبرستان وارد دوباره که بود شده دختر همان متوجه جاسوسش

 امکان و ستین یمعمول یآدم هست، هرکه دختر آن دانست یم

 اما کند بشیتعق بود داده دستور .باشد شده ریاج یکس طرف از داشت

 نیا و !روز کی در اشتباه میتصم دو. بود ختهیگر و زده دور را جاسوسش

 .بود گران اریبس یمالک سوده یبرا

 ردز یبرگها به و زد هیتک تراس ستون به. گذاشت زیم یرو را آب وانیل

 شیبرا شهرام و بود درختان ییاخرا زرد رنگ عاشق. شد رهیخ درختان

 ینم اما داشت دوست را او. بود دهیخر هیهد رنگ همان به ینیماش

 ریز و ازدواج از عالقه؟ ای عشق ست؟یچ قایدق نامش حس نیا دیفهم

 کمال و تمام امضا کی با ردیبپذ توانست ینم. بود متنفر بودن هیسا

 هرگز .بود آمده بار نه و بود شده متولد نه نگونهیا باشد یدمر به متعلق

 به و نشست لبش یرو یپوزخند!! نبود یمرد به متعلق شیزندگ در

 .برداشت یگرید گاریس و شد خم زیم سمت

 تبو به که دانست هم او یول شده عاشق کرد یم تصور هم مهرداد

 .برد ادی از را معشوقش زود یلیخ و شده گرفتار یموقت یتاب
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 و شد ظاهر چشمانش یجلو ساغر یزده بهت و نیغمگ چشمان

 ...چارهیب بدبخت  -:داد سرتکان و زد یدار صدا پوزخند

 با همراه. زد فندک و گذاشت اش یارغوان خوشرنگ لبان انیم را گاریس

 .شد مجسمه سان به دستانش و گذشت ذهنش از یفکر آتش یجرقه

 بود؟ ممکن

 از بعد. گرفت را نیام یشماره و برداشت زیم یور از را لشیموبا عیسر 

 بله؟ -:داد جواب طاهره بوق چند

 کجاست؟ نیام-

 ..لحظه چند...اا-

 خط طرف آن در شیصدا و داد نیام به را یگوش یکوتاه مکث با طاهره

 امرت؟ خانم سوده بله -:شد پخش

 کی به را اش یمشک یموها. برگشت داخل به و زد یچرخ سوده

 شیصدا تا کاشت لبانش یرو یمصنوع یلبخند صبورانه و ختیر سمت

 .نباشد زیبرانگ شک

 .یبد انجام برام دیجد کار هی دیبا اونجا امیم باش خونه شش ساعت تا-

 ه؟یکار چه... حتما-

 .دمیم حیتوض برات اومدم یوقت-

 .منتظرم چشم-

 کاریچ -:دیپرس و شد رهیخ نیام یلبها به طاهره کرد قطع که را یگوش

 داره؟

 .دهیجد کار گهیم دونمینم-

-:گفت و انداخت بود، کرده دراز زیم یرو که نیام یپاها به ینگاه طاهره

 نفهمه؟ وقت هی

 تن   داداش اون و تو دست از کشمیم یهرچ فهمهینم یبش خفه اگه-

 .لشته
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 تا گذاشت آزاد را شیموها و کرد تن به را اشزهییپا بافت یپانچو سوده،

 تلفن پشت از تا بود زده زنگ ابتدا در. کنند ییخودنما شا یروسر ریز از

 دلش به یشک کبارهی. ندیبب را نیام رو رودر که دید بهتر اما کند صحبت

 اعتماد نیام به. کرد یم بدگمان شبید یحادثه به نسبت را او که افتاد

 کی با و است دختر قضا از که ضارب آن به چرا دانست ینم اما داشت

 نیام شیپ چندماه. شده مشکوک کرده کیشل مهرداد به یشکار تفنگ

 کشته گلولهکیشل با و داشته را خانه از فرار قصد ساغر که بود گفته

 دوشش یرو از یبزرگ بار بود کرده حس خبر نیا دنیشن با است  شده

 بردنش نیب از ینحوه و جنازه ریگیپ یحت که آنقدر .شده برداشته

 به کند فکر خودش شیپ که بود مهم نیا فقط شیبرا. بود نشدههم

 .نداده را برادرش معشوق کشتن دستور او و نکرده انتیخ مهرداد

 یباق ساغر از هم مو تار کی یحت که شدیم مطمئن دیبا امروز اما

 به اوضاع دوباره دینبا و داد یم ادامه کارش به قبل مانند مهرداد. نمانده

 .ختیر یم هم

 شدن باز با و شد ادهیپ محافظانش از یکی راههم به نیام یخانه یجلو

 استقبالش به دو هر طاهره و نیام که شهیهم برعکس. رفت داخل به در

 .بود تنها طاهره رفتند، یم

 کجاست؟ نیام-

 .منتظرتونه داخل-

 یرو اقتدار با و محکم که سوده یکفشها یپاشنه یصدا دنیشن با نیام

 یبار نیآخر از. انداخت نیام به ینگاه سوده.ستادید،ایکوب یم ها پله

 .دیرس یم نظر به الغرتر بود دهید را او که

 .یاومد خوش-

 جا زیم کنار را شیپا یسخت به. ندیبنش تا شد خم سوده نشستن با

. بود دهید یبد بیآس شیزانو کشکک و بود ختهیر را زهرش ساغر. داد

 افتاده؟ واست یاتفاق -:دیپرس و گرفت شیپا از چشم سوده

 ه؟یچ یگفت که یدیجد کار... شکسته پام کردم تصادف-
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 رهیخ و گرفت ینفس. ندیبنش شیرو روبه تا داد اشاره طاهره به سوده

 د؟یکرد کاریچ رو دختره یجنازه-:گفت شانیهردو به

-:گفت خونسرد نیام اما. نماند یمخف سوده نگاه از و دیپر طاهره پلک

 .میسوزوند جنازشو اطیح نیهم تو ؟یافتاد فکرش به االن چرا

 یمطمئن -:زد یدست کی و کرد کینزد هم به را شیاخمها سوده

 سوخته؟

 . زدیم دو دو زیم یرو طاهره چشمان و شد یطوالن نیام سکوت

 چه؟ بود زنده ساغر و بود درست حدسش اگر. گرفت دلهره و اضطراب

 .کند کنترل را گرفته انیجر اشدلهره پس در که یخشم کرد یسع

 او به سوده که ییکارها در هرگز حال به تا. کرد بلند را سرش نیام

 به اقرار بود نخواسته هم نباریا و بود نخورده شکست کرد یم محول

 .میکنیم داشیپ-:گفت و کرد باز لب. بود گفته دروغ و کند باختش

 پشت با. برداشت زیخ سمتش به و خوردند تکان سوده ینیب یها پره

 کی با .کرد پاره را لبش اشبرجسته انگشتر و دیبکو نیام دهان به دست

 ؟یگفت دروغ من به-:دیغر و گرفت را اشقهی دست

 و کرد نگاه بود آورده رونیب را کلتش که سوده محافظ به چشم ریز از نیام

 .بده وقت بهمون میدنبالش-:گفت

 کرده؟ فرار وقته چند-

 از قبل ماهکی -:ادد جواب بود، ستادهیا ترس از که طاهره نیام یجا به

 .مرده میبگ شما به نکهیا

 او به رو و کرد رها را نیام یقهی و انداخت طاهره به یترسناک نگاه سوده

 د؟یبود یگور کدوم شما رفت؟ در یچجور -:دیپرس

 کیشل نیام به اسلحه با-:گفت آرام و انداخت نیام به ینگاه طاهره

 .مشیکشیم مویکنیم داشیپ دیبفهم شما نکهیا از قبل میکردیم فکر. کرد

 .چرخاند ها آن نیب را نگاهش تیعصبان و حرص از سوده
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 اون بخاطر همش -:گفت  ضیغ با و کرد تف را دهانش خون نیام

 .هیحروم محمدطاهر  

 ه؟یخر کدوم محمدطاهر -:برد باالتر را شیصدا سوده

 .منه برادر-:داد جواب طاهره

 .افتاد مبل یور که کرد طاهره نثار یمحکم یلیس سوده

 رد ورا نیا از نداره حق هم مگس هی نجاستیا دختره یوقت تا نگفتم-

 بشه؟

 به را خورد یم سر شیموها یرو که شمشیابر یروسر. زد قدم یعصب

 اگر. نداشت خبر او و بود کرده فرار ساغر چندماه. کرد پرت گوشه کی

 دودره را جاسوسش که ییوقتها بود ممکن چه؟ باشد رفته مهرداد شیپ

 .داد ینم نشان را یزیچ که مهرداد رفتار اما رفته؟ینزدساغرم کردهیم

 اون ممکنه داده؟ اسلحه بهش برادرت -:گفت و برگشت طاهره طرف به

 کجاست؟ که نگه و باشه داشته خبر ازش

 با رو یدختر هی نه-:گفت و آورد نییپا اشگونه یرو از را دستش طاهره

 باز براش درو دستاشو بند اون میکنیم کرف که خونه بود آورده خودش

 .کرده فرار بعدم و برداشته نویام یشکار تفنگ. باشه کرده

 همان! یشکار تفنگ. فشرد را گردنش و برد شیموها ریز دست سوده

 بود دختر همان ساغر اگر. بود دهید دختر آن دست نشیخبرچ که یتفنگ

 زنده از مهرداد هنوز که یعنی نیا بکشد؟ را مهرداد داشت قصد پس

 قبرستان به مهرداد بود دهیفهم چگونه ساغر اما. است خبر یب بودنش

 . کرد یم دایپ یزود به را جوابش رود؟یم

 برادرتو -:گفت طاهره به رو و شد تنگ یاگرسنه گرگ مانند چشمانش

 .ارهیب هم ویگفت که دختره اون بگو نجایا ادیب کن خبر

 .کجاست شخونه میدونینم یول میرفت دنبالش مینکرد دایپ مژگانو-



 سیبل

 

190 
 

 هر دینکن داشیپ -:گفت و شد رهیخ چشمانش در یجد کامال سوده

 تو خود از هم نفر نیاول. کنمیم چال اطیح نیهم یتو رو شما یسه

 .کنمیم شروع

 را زیم یرو یخور وهیم یچاقو. بکشد رخ به را تشیجد نکهیا یبرا

 خط طاهره یبرهنه یبازو یرو کوتاه، و عیسر حرکت کی با و برداشت

 .دیچک فرش یرو و خورد ُسر خون اشناله یصدا با و دیکش

 تکان نه عالمت به را اسلحه سوده محافظ که داد خودش به یتکان نیام

 یخون نکهیا وجود با را دستش و انداخت زیم یرو را چاقو سوده. داد

 یول بود رمتنف زدیبر خون شخصا نکهیا از. کرد زیتم دستمال با نبود،

 یهرکار توانست یم که بود ساخته یدروژنیه بمب کی او از خشمش

 . بود یکیژنت تیعصبان هنگام در کردن پاره افسار نیا ایگو. دهد انجام

 سوده غضب مورد دوباره نکهیا از قبل. زد چنگ را شیبازو اشک با طاهره

 یشماره و زد ضربه انگشت با و کرد روشن را زیم یرو لیموبا رد،یبگ قرار

 .گرفت را محمدطاهر

 تمام که کارش. کرد نگاه نیام به ضیغ با و نشست شیسرجا سوده

 و درست را کارش شهیهم نیام. کرد یم آب ریز را سرشان شد یم

 گند نباریا اما بود سپرده او به را ساغر نیهم یبرا و داد یم انجام زیتم

 کنده را خودش گور دروغ نیا با. بود رفته نیب از اعتمادش گرید و بود زده

 یم کار به دست خودش بودند گفته را تیواقع موقع همان اگر دیشا بود

 دهیچیپ را کردنش دایپ،  زمان اما. کرد یم کسرهی را ساغر کار و شد

 .بود کرده

***** 

. شد ادهیپ بود، مراد یخانه که یاکوچه سر و دیکش را رهیدستگ ساغر

 لیساغر؟موبا -:گفت شود دور نکهیا زا قبل و کرد خم را سرش نیحس

 ؟یدار

 نه-

 باشم؟ تماس در باهات یچجور پس-
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 بده امیپ اون به دمیم بهت دوستمو یشماره-:گفت و کرد یفکر ساغر

 .رسونمیم بهت خودمو باشم هرجا

 شمارشو... رمیبگ واست هم لیموبا هی دیبا -:گفت و کرد ینوچ نیحس

 .بگو

 ...نهصدو -:گفت و دیکش باالتر را فیک بند ساغر

. شد بلند لیموبا زنگ یصدا.دیبگو را یبعد یها شماره نکهیا از قبل

 مامان؟ بله-:داد را تلفن جواب و کند صبر داد اشاره نیحس

 االن یتونیم پسرم؟ ییکجا-:خورد گوشش به مادرش یگرفته یصدا

 ؟یبزن حرف

 شده؟ یزیچ آزاده وقتم اره-

 چشه؟ ایسون یدونیم تو-

 خوبه؟ حالش شده؟ یچ نه -:شد نگران نیسح یصدا

 ضعف از دمید بخوره غذا لقمه دو هی کنم مجبورش بلکه اتاقش رفتم-

 یلیخ فشارش سرمه ریز درمونگاه مشیآورد بابات با کردهخی دستووپاش

 .بود نییپا

 خونه؟ کینزد درمونگاه-

 صداتونو صبح... اره-:کرد پاک را دارش نم یچشمها و زد هق مادرش

 ه؟یچ دردش نگفت تو به دیزدیم حرف باهم که دمیشن

 .رسونمیم خودمو االن من دینباش نگران شما...خبرم یب منم نه-

 مارستانه؟یب یک -:دیپرس ساغر تلفن، شدن قطع با

 ایسون-

 ؟یچ یبرا-

 ...یول. دونمینم خودمم -:انداخت یکنار یصندل یرو را لیموبا نیحس

 ؟یچ یول-
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 .گمیم بهت بعدا یچیه- 

 -:گفتو گذاشت نییپا مهین یشهیش یرو دست ساغر زد جا را دنده

 .یکن رهیذخ رفت ادتی رو شماره

 .نوشت را بود گفته ساغر که یاشماره و کرد یپوف نیحس

 نیا با منو نجایا که نره ادتی تا سیبنو ترمه اسم به یول است الله خط-

 .شناسنیم اسم

 .مونهیم ادمی باشه-

 .منتظرم ا؛ینذار خبر یب ایسون حال از منو-

 .رفت عقب دنده و داد تکان یسر نیحس

 ریز از بود کرده تالش هرچه و بود امدهین رونیب اتاقش از ایسون صبح از

 جنس همان یپا که داشت نیقی گرید. بود دهیفا یب بکشد حرف زبانش

 لیدلچیه. زدند یم حرف دوستش با درموردش که است انیم در یمذکر

 .کند دایپ نامساعدش حال و ضعف نیا یبرا وانستت ینم یگرید

 که نمیا -:دیغر خودش با .افتاد مهرداد ونام شد روشن لشیموبا یصفحه

 .ستین ما کن ول

 خواست یم. شد قطع دهد جواب نکهیا از اماقبل دارد برش شد خم

 سفت را فرمان یکنار نیماش یصدا با که ردیبگ را اششماره خودش

 با و کرد فرو لبش گوشت در را دندانش. شد انحرافش از مانع و دیچسب

 .گذاشت گاز یرو پا بود کرده مهرداد نثار که یآبدار فحش چند

 حرکت از شیپاها. بود نشسته یصندل یرو قاتیتزر اتاق رونیب پدرش

. شد متوقف اشغهیت شش اما چروک صورت یرو چشمانش و ستادیا

 یمخف او از را ساغر بودن هزند مانند یمهم موضوع بود توانسته چطور

 نیا به... دیکش قیعم نفس چند. کند نگاه چشمانش در آرامش با و کند

 محافظت لشیدل اگر. ختیر یم هم به اعصابش کرد یم فکر که زهایچ

 دستو جهنم در نگذارد و دیبگو بودنش زنده از او به فقط توانست یم بود،

 من" که بزند ادیفر شپدر سر بر را قتیحقلش می خواست د .بزند پا
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 توانست ینم و بود نگرفته ادی را آنها به یاحترام یب هرگز اما". دانمیم

 .برنجاند را مادرش پدرو

 کند پنهان را اشیدلخورشد  ینم که یلحن با و ستادیا پدرش کنار

 اتاقه؟ نیا تو ایسون-:دیپرس و داد سالم

 .ششهیپ مامانت اره-

 .ششونیپ رمیم-

 .داخل یبر ذارنینم خانمهاست قاتیتزر بشه تموم سرمش تا نیبش-

 مشخص یزیچ ها پرده پشت از. انداخت داخل به ینگاه مین نیحس

 نهیس یرو را شیها دست پدرش. کرد زدن قدم به شروع راهرو در. نبود

 ره؟یم شیپ خوب کارات خبر چه اداره از -:دیپرس و کرد قالب

 .ستین یخاص شه،خبریهم مثل -:داد جواب کوتاه نیحس

 چطوره؟ خودت احوال و اوضاع-

 اتاق به حوصله یب داد؟یم تیاهم و بود مهم مگر .شد منقبض فکش

 ؟...مامان شه؟یم تموم سرمش یک...خوبم-:داد جواب و دیکش سرک

 گهید کم هی فقط ؟یاومد -:گفت و آمد رونیب شیصدا دنیشن با مادرش

 .مونده

 .بده انجام کارهاشو ادیب بگم پرستارها از یکی به برم من پس-

 بعد یقیدقا. کند پنهان پدرش درسید از را خودش تا بود بهانه دنبال به

 کمک با بود زده خجالت شتریب که یاافهیق و دهیپر رنگ صورت با ایسون

 .آمد رونیب درمانگاه از مادرش

 ادیم من نیماش با ایسون -:گفت مادرش به و گرفت را شیبازو ریز نیحس

 .دیبر بابا و شما

 حرفش به خواهد یم نیحس دانست یم. کرد سربلند عیسر ایسون

 .خواست ینم را نیا او و بکشد

 .امیم بابا نیماش با نه-
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 بابا برو شما -:گفت مادرش به تحکم با و انداخت یابرنده نگاه نیحس

 .منتظرته

 .رفتو باشد مراقبش که فهماند بهش ابرو و سر یاشاره با گلبهار

 .نیبش-:گفت و کرد باز را نیماش در نیحس

 نیا-:گفت مقدمه یب و انداخت راه را نیماش. نشست حرف یب ایسون

  است؟ پسره اون خاطر به کارا

 کجا از نیحس.آمد در ایسون یهامهره یصدا گردنش عیسر چرخش با

 .مرد یم حتما یشرمندگ از نباریا بود؟ گفته آروان دانست؟ یم

 فکر-:کرد یدار شتنیخو اما آمد نیسح صورت به اخم واکنشش، با

 بابا مامانو کردن نگران جز شه؟یم حل مشکلت نخوردن غذا با یکنیم

 شه؟یم عوض هم یزیچ

 .شد رهیخ دستانش انیم یگوش به و برد فرو اشقهی در را سرش ایسون

 انوت؟یپ کالس یپسرها ای اقوامه از ه؟یک بگو بهم-

 پس.کرد جدا گردنش از را سرش یدوکمیکش یاآسوده نفس ایسون

 .بود نگفته یزیچ آروان و دانست ینم هنوز برادرش

. گرفت را اش یشانیپ و داد هیتک شهیش به را دستش کی نیحس

 یبیآس بهت-گفت و کرد تر را لبش اما بود دشوار شیبرا گفتنش

 .کنمیم درستش خودم بگو افتاده یاتفاق هر... هر رسونده؟

 و زد کنار را نیماش یعصب. برگشت طرفش به ایسون آرام هق هق با

 .دیکش رونیب دستانش انیم از را یگوش

 ه؟یچ رمزش-

 ؟یخواهیم یچ یبرا-

 خودم با تویگوش نکهیا ای یزنیم حرف رینگ آبغوره من واسه ینجوریا-

 چتهاتو تمام رمیم اونوقت. دنیم بهم رمزشو سوته سه اداره برمیم

 .هیک انداخته روز نیا به رو تو که یاالغ نیا بفهمم تا خونمیم
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 رو تو نیحس -:گفت ملتمسانه و گرفتند شدت ایسون یها اشک

 .بده پسش...خدا

 آورده؟ سرت ییبال... یبزن حرف دیبا یخواهیم تویگوش اگه-

 ...نه-:داد تکان راست چپو به را سرش

 ش؟یدید گهید یکی با-

 نه-

 ؟یچ پس-

... ناراحتم خودم از-:گفت هیگر با و گرفت دهانش یجلو را مشتش ایسون

 ...میعقل کم از

 ؟یکرد کاریچ-

 خجالت از خوادیم دلم... شکستم غرورمو یبدجور یباز بچه هی بخاطر-

 .رمیبم

 کاریچ مگه-:کرد متریمال را لحنش. سوخت خواهرش تیمظلوم از دلش

 ؟یکرد

 هم تو از کردم یابچگانه کار چه یدیفهم یوقت خوامینم بگم بهت نخواه-

 .مبکش خجالت

 فکر -:زد اش یشانیپ به را انگشتش نوک و کرد ینینمک اخم نیحس 

 .است بچگانه کارهاتم که معلومه یابچه هنوز ؟یبزرگ االن یکنیم

 بود بچه اگر. شد ینم عاشق بود بچه اگر.کردپاک را اش ینیب ایسون

 .نبود زیانگ مالل حد نیا تا شیبرا غرورش شکستن

 به که هربار اونموقع شهیم کمرنگ مدت هی از بعد هست که یهرچ-

 فراموش رو روزها نیا بابا مامانو یول. یخندیم بهش خودتم یفتیب ادشی

 تار هی و مامان صورت تو نیچ هی شهیم یزیبر که یاشک هر کننینم

 پدرو ندارن رو ارزشش که ییآدمها بخاطر نذار... بابا یموها نیب دیسف

 نایا که یریبگ وجدان عذاب یکنیم نگاهشون هروقت و بشن ریپ مادرمون

 .توئه بخاطر همش
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 .برداشت یگرید دستمال و داد تکان قیتصد عالمت به را سرش ایسون

 شده؟ یچ قایدق یگینم داداشت به حاال-

 .نکنم فکر بهش گهید دمیم قول بده مویگوش... نه-

 باشم؟ مطمئن-

 اره-:کرد جمع را برادرش خاطر اما نداشت نانیاطم هم خودش

. بودند دهیرس زودتر یکم مادرش پدرو. کرد ادهیپ خانه کنار را او نیحس

. رفت یم نیماش سمت به دوباره پدر و بود ستادهیا در یجلو مادرشان

 ره؟یم کجا داره بابا -:دیپرس مادرش از نیحس

 رمیبگ آبشو بخره پرتقال لویچندک هی بره گفتم. رمیبگ راه سر نبود ادمی-

 .شده فیضع بخوره ایسون بدم

 .خرمیم رمیم من برگرده بگو بابا به-

 .افتاد راه و نشست نیماش داخل

 کمر به دست و گذاشت عقب صندوق در و دیخر پرتقال و بیس لویک چند

 از یادیز وزن و بود شده فیضع هم ساغر. کرد نگاه وهیم یها سهیک به

 بخورد مناسب یغذا وعده کی توانست ینم که یوقت. بود داده دست

 یاسهیک و برگشت یفروش وهیم به. شد ینم بشینص هم وهیم قطعا

 نیماش داخل و ،گرفت بود اش عالقه مورد یوهیم که ینارنگ از پر

 بود، بشیتعق در که ینیماش متوجه و بود مشغول فکرش. نشست

 کرده رهیذخ ترمه نام با که الله یشماره مراد یخانه به دهینرس. نشد

 .کرد دستپاچه را او آمد که ناشناس دختر یصدا. گرفت را بود

 گوساله؟ یدینم جواب چرا...یالل... الو-

 اونجاست؟ ترمه...تر... ااام-

 ؟یدار کاریچ ؟باهاشیهست یک تو ترمه؟-

 .دیبد بهش رو یگوش لطفا داده بهم شمارو یشماره خودش-

 داره؟ کار باهاش یک بگم-
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 .فهمهیم خودش یبگ بهش شما-

 .کن صبر-

 .داره کارتو با یگوسفند هی ایب ترمه -:زد صدا را ساغر لندب یصدا با

-:گفت تعجب با و کردخشک شلوارش پشت با را سشیخ دستان ساغر

 تلفن؟

 .هیک اسمش نگفت بهم بزغاله... اره-

 گوشش یرو را لیموبا .ردیبگ تماس یزود نیا به نیحس نداشت انتظار

 بله؟-: گذاشت

 .کردم تادهیپ که همونجا ایب-

 ؟یاکوچه تو-

 .بدو اره-

 .امیم االن-

 .دیپر کاپشنش سمت به و انداخت الله بغل در را یگوش ساغر

 ؟یگرفت پسر دوست -:گفت دیترد با الله

 .اره هوم؟ -:دیچرخ سمتش به ساغر

 ؟یداد بهش چرا منو یشماره-

 هرموقع گفتم ندارم یگوش ینیبیم که فعال. بگم بهت رفت ادمی ببخش-

 .بزنه زنگ تو هب داره کارم

 .باشم گفته بهت زنما؛یم مخشو خوبه وضعش دمیفهم اگه... نیبب-

 ازش چشم گوشه هی یتونست اگه باشه -:دیخند بلند یصدا با ساغر

 .خودت به دمشیم یدست دو ینیبب

 مشتته؟ تو حد نیا تا یعنی-

 .ینگ یبگ...یه-:زد یچشمک ساغر
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 کی بودن سالم و اتیالقاخ به اندازه چه تا نیحس که دانست ینم الله

 را شالش. کند ینم توجه آنها مانند یکسان به هرگز و است بندیپا دختر

 .دیدو رونیب و دیچیپ گردنش دور به

 کردمینم فکر سالم-:شد سوار و دیرس هم او نیماش توقف با همزمان

 .ییایب نجایا

 ییآدمها چه با بود یک گهید نیا رمیبگ واست یگوش هی زودتر دیبا-

 رو وونهیح یهرچ یکردیم ولش ارهیع تمام الت هی دختره. یشد ستدو

 .دادیم نسبت بهم

 حالش خبر چه ایسون از... ستین یبد دختر وگرنه اعصابه یب کوچولو هی-

 خوبه؟

 .بود نییپا فشارش کم هی فقط...خوبه-

 .میدید همو شیپ ساعت چند نیهم که ما یاومد چرا تو... خداروشکر-

 -:گذاشت شیپاها یرو را ینارنگ یسهیک و شتبرگ عقب به نیحس

 .گرفتم ینارنگ برات

 نکهیا یول... یمرس یوا-:کرد نگاه نیسنگ و بزرگ یسهیک به ساغر

 .هیلیخ

 اون یتو پاتها و الت نیا وجود با نبودم مطمئن نمیهم... ستین ادیز-

 .برسه خودت به که بمونه ازش یزیچ خونه

 .یبود فکرم به که ممنون-

 یجا به -:گرفت پوست شیبرا و برداشت را هاینارنگ از یکی نیحس

 .ینش ضیمر سرما نیا تو بشه نیتأم بدنت نیتامیو بخور تشکر

 .گذاشت ساغر دستان در را گرفته پوست ینارنگ

 .بخور خودتم -:داد او به را اشمهین و کرد نصف را آن ساغر

 .من بده هم رو نایا -:گرفت را دستش کف یپوستها
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 چندمتر که یازباله سطل سمت به و آورد نییپا را خودش کنار یشهیش 

 .کرد پرت داخلش به را ها آن و رفت نشانه داشت، قرار جلوتر

 هم دونه که خوبه چه -:گفتو گذاشت دهانش در را ینارنگ از یاپره

 .ندارن

 .کرد نگاه جلو به متفکر و زد لبخند نیحس

 ؟یکنیم فکر یچ به-

 .امیسون نگران-

 بوده؟ فشارش فقط ینگفت ؟مگه چرا-

 فکر-:گرفت ضرب انگشت با نیماش فرمان یرو و دیکش یآه نیحس

 ...که کنمیم

 دلم است بچه هنوز... ندشمیآ و یسالمت نگران-:کرد حیتصح را حرفش

 .بشه عشق و عالقه گرفتار یزود نیا به خوادینم

 ه؟شد یخبر-:داد هیتک در به و دیچرخ سمتش به کامال ساغر

 در کالف مانند که یعشق در خودش مانند هم ایسون نداشت دوست

 یبرا کالفه. نداشت شیبرا یحل راه چیه اما شود گرفتار دهیچیپ هم

 براش یادیز من فقط نه -:گفت جوابش در کند عوض را بحث نکهیا

 .نگرانم

 برادرانه رتیغو ینگران هی فقط-:گذاشت دهان به را ینارنگ از از یپر

 .است

 ستین ساده هم آنقدرها ینگران نیا که شد متوجه اما زد یلبخند اغرس

 .زدیبر هم به را نیحس توانسته که

 دتیخر نیبب نویا -:دیکش رونیب را یپرتقال و برد سهیک داخل به را سرش

 .کردم دایپ توش از پرتقال. بوده دار زهیجا

 زا. دیپاش چشمش در آن یافشره و کرد فرو پوستش در را ناخنش

 ؟یدار دستمال نیحس-:بست را چشمانش سوزشش،
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 یرو را بود برداشته جعبه از که یدستمال برگ و شد خم نیحس

 سوزه؟یم هنوزم-: دیکش چشمش

 خودم-:گرفت را دستمال شد معذب خودش به نیحس یکینزد از ساغر

 .تونمیم

-:زد لبخند زده هول بود، اشرهیخ که نیحس به و کرد زیتم را چشمش

 م؟یساختیم عنکبوت تار پرتقال پوست با میبود بچه ادتهی ....ااا

 بود؟ یچجور... اره-

 .کن صبر-

 .کرد جدا پرتقال از یبزرگ پوست

 .جلو اریب انگشتتو-

 محکم و دیپاش دستش کف را آن از حاصل گاز و فشرد را پرتقال پوست

 با و کرد جدا دستش کف از آهسته را پرتقال پوست. داشت نگهش

 -:برد نیحس انگشت سمت به را بود کرده درست که ینازک تار جانیه

 .شد درست یوا

 به را انگشتش یبدجنس با نیحس ، چدیبپ او انگشت دور نکهیا از قبل

 مثل هنوزم... نامرد-:دیکوب شیبازو به مشت ساغر. کرد اشپاره و زد تار

 .یاتیبچگ

 سمت به را ساغر شال و دیچیپ نیماش در نیحس یخنده بلند یصدا

 رفته؟ ادتی یکردیم خراب منو مال شهیهم توهم -:دیکش خودش

 زدنت الس اگه-:شد زده ساغر سمت ن  ییپا مهین یشهیش به ضربه چند

 .نییپا ایب شده تموم

 نیحس .کرد متوقف جا در را شانیهردو قلب تپش ،یمرد یعصبان یصدا

 آن بود دهیشن درست. برد باالتر ساغر صورت از را چشمش مردمک

... بود ستاده،یا  شهیش پشت که یمرد به متعلق نیخشمگ یصدا

 !ییسنا مهرداد

 ؟یشد کر -:دیغر نیحس چشمان به رهیخ مهرداد
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 دنیکوب یبنا وقفه یب و چسباند تنش یوارهید به را خودش ساغر قلب

 شیپ را ابروانش یگره توانست یم ندیبب را او نکهیا بدون. نهاد

 رگ و شدیم دار هیزاو تیعصبان موقع که یفک آن. کند تجسم چشمانش

 بوسه تا انداخت یم وسوسه به را لبانش اش یبرجستگ که یگردن

 نیحس اما بچرخد سمتش به تا کرد حرکت اریاخت یب سرش. زند برآنها

 نگاهش وبا داشت نگه محکم را بود ریاس انگشتانش انیم که یشال

 .برنگرداند را سرش خواست ملتمسانه

 داد اشاره نیحس به. زد سقف یرو آرام یاضربه تیعصبان با مهرداد

 .گذاشت شانیتنها و دیایب نییپا

 سرش. دیکش نفس قیعم و فشرد هم یرو را شیها پلک آرام نیحس

 نگاه بود داده هیتک نیماش عقب صندوق به که مهرداد به و برد عقب به را

... برود چنگش از شهیهم یبرا ساغر شدیم باعث کوتاه غفلت کی. کرد

 را ساغر اقتیل او شد یم اعدام اتیعمل نیا شدن تمام از بعد مهرداد

 مردمک. زد زل چشمانش در و گرفت را ساغر کاپشن کاله یلبه. نداشت

 کالهش و بست آنها یرو چشم. دندیلغز یم سیخ مرداب دو در شیها

 خواهش... نکن خرابش -:کرد زمزمه آهسته. دیکش سرش یرو را

 ...کنمیم

 و بود دهیچیپ اشنهیس در که یدرد با و دیکش دهان به را شیلبها غرسا

 .باشه-:داد تکان سر داشت کردنش پنهان در یسع

 .امیم زود-

 .ستادیا افتاده فرو یچشمان با مهرداد کنار و کرد باز را نیماش در

 جان به ولع با را مهرداد یهوا و گذاشت شهیش به را سرش ساغر

 ینم سرنوشت اما!! قدمکی فقط بود ستادهیا اش یقدم کی در. دیکش

 میتنظ مهرداد صورت یرو را جلو ینهییآ... ابدی امیالت فاصله نیا خواست

 سوز و کند اکتفا کوچک یها دنید دور نیا به توانست یم تنها. کرد

 یکم فقط... دل یا آرامتر"  زند ادیفر قلبش سر بر و! کم را اش یدلتنگ

 "آرامتر
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 ینم. گذراند نظر از را نیحس یسرتاپا زیرآمیتحق یاهنگ با مهرداد

 بخاطر دیشا .اوردیب نییپا او صورت در را مشتش دارد دوست چرا دانست

 کشانده نجایا تا شیپا وضع با را او که باشد شیها تلفن به ندادن جواب

 .بود

 ...انداخت نیماش داخل به ینگاه مین

 و. بود زد،یمدم  آن ازساغر  در مورد نیحس که یاعالقه بخاطر هم دیشا

... است زدن الس و بش و خوش مشغول یگرید دختر با که دید یم حاال

 .بود شده عوض رهیت یآب با زود یلیخ که یمشک راهنیپ آن ای

 فراموش را ساغر اگر که بود فرستاده لعنت را خودش خلوتش در بارها

 خوشبخت ردکم نیا با سالها توانست یم و بود زنده اکنون بود کرده

 ینم خودش یاندازه به چکسیه که بود مطمئن حاال اما .کند یزندگ

 .بدارد دوستش و باشد ساغرش عاشق تواند

 ؟یدینم جواب چرا زنمیم زنگ-

 .داشتم یخانوادگ مشکل-

 .میدید تمیخانوادگ مشکل -:زد اشاره نیماش به و زد پوزخند مهرداد

 یتند به را جوابش تداش دوست چقدر. فشرد هم یرو دندان نیحس

 هیکنا و شین مقابل در و کند تیرعا بود مجبور ساغر بخاطر اما بدهد

 .دیایب کوتاه شیها

 مجبور که یداشت یکار چه-:کرد نگاه چشمانش به و گرفت کج را سرش

 نبود؟ یزخم پات مگه ؟یکن بمیتعق یشد

 نیحس بود کرده حس که روزید از.گرفت خشم رنگ مهرداد پوزخند

 دانست ینم که بود افتاده جانش به یدرد کند یم رفتار مشکوک

 یم یهمکار آنها با دید یم چون دیشا. کرد یم اش یعصب و ستیچ

 .بتازاند بخواهد که هرگونه تواند یم کرد یم فکر و بود برداشته دور کند

 هی تونمیم. ینیبیم بد که نکن مونیپش خودم یکرده از منو مرگته؟ چه-

 دهن به انگشت لمیعزرائ خود   که کنم رآبیز سرهنگو او و تو سر یجور

 .بمونه
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 نتونستم اومد شیپ برام یمشکل که گفتم... باش آروم خب یلیخ-

 بگو حاال... یکرد قطع خودت بدم جوابخواستم تا که بعدشم بدم جواب

 ؟یداشت کاریچ

 به بود شده مجبور نکهیا از و انداخت سالمش یپا یرو را وزنش مهرداد

 گفته شیمخبرها. بود یشاک هنوز دیایب رونیب خانه از استراحت یجا

 هم باز خواسته و ستین مطمئن نیحس از هنوز سوده که بودند

 کرده درز ساغر با اش یلیفام ارتباط دیترس یم. کنند قیتحق درموردش

 .بردارد راه سر از را او بخواهد سوده و باشد

 و او شیپ دستش و شدیم بد هم خودش یبرا رفت یم لو نیحس اگر

 از خطرش، بر عالوه نیحس گند اخالق نیا با. شد یم رو ییکاکا

 .بود شده مانیپش هم انتخابش

 امن الک از را ییکاکا و انداخت یم جلو را معامالت زودتر هرچه دیبا

 دو هر یگود .کرد یم بشیترغ شراکت به و دیکش یم رونیب خودش

 قطع اریکام محمد یخونواده اب مدت هی دیبا-:گفت و فشرد را شیابرو

 .دیکن رابطه

 ؟یچ یبرا ام؟عمه یخونه-

 دیداشت یلیفام ارتباط ساغر و تو بفهمه اگه توئه ریگ یپ هنوز سوده-

 که یبقبولون هم خونوادت به دیبا یجور هی. شهیم خراب یچ همه

 .کنن قطع رو ارتباطشون

 خود بود داختهان راه ساغر شدن کشته خبر سر نیحس که ییدعوا آن با

 به یگاه مادرش فقط و بود شده کوتاه شانی خانه از عمه یپا خود به

 بود همراه او سر مادرش یتشرها و زدن غر با هم آن که زدیم سر آنها

 .ندارد را دنشانید یرومی گفت  که

 گه؟ید... کنمیم حلش یجور هی-

 یپرونده رزودت خوامیم. دادن بیترت رو گهید یمبارزه هی دیجد یهفته-

 تیوضع بارون بخاطر. یسگدون یبر فردا خوامیم... ببندم رو ییکاکا

 نظارت برهان کار یرو یبر دیبا ستین مناسب آوردن تازه که ییسگها

 .کنم آشنات یکی با دیبا من یخونه ایب هم اون از قبل. یکن
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 .خب یلیخ-

 یفاتحه یمجبور قتواون ببره بو هیکاف نره ادتی سوده به راجع اخطارمو-

 .یبخون خانوادتو خودتو

 یرو از، بود داده قرار بدنش لیحا که را دستش ن،یحس سر تکان با

 جواب تلفنتو اول یتونیم بعد یدفعه -:گفت هیکنا با و برداشت کاپوت

 ...یبرس تیشخص یکارها به بعد یبد

 .کرد سکوت و نرود در کوره از تا فشرد دندان نیحس

 او اهیس چشم دو. انداخت نیماش داخل به را شزیآم طعنه نگاه مهرداد

 را یبزرگ سوزن کرد حس چشمها آن دنید با. کردند یم نگاه نهییآ از را

 نییپا سر و دیدزد را نگاهش عیسر دخترک. کردند فرو قلبش در میمستق

 جز به اما ندیبب را چشمها آن دوباره تا کرد نگاه یشتریب دقت با. انداخت

 با نیحس. نبود دایپ نهییآ در یگرید زیچ بود شده دوخته کاله دور که یخز

 و داد قورت را دهانش آب فورا. شد هراسان او یموشکافانه نگاه دن  ید

 ؟یباش نگفته که مونده هم یاگهید زیچ-: گفت

 جواب آهسته و دیکش صورتش یرو دست برگشت، سمتش به مهرداد

 !نه-:داد

 به چشمش هنوز که یحال در و برداشت قدم خودش نیماش سمت به

 .رفت عقب دنده بود، نیحس نیماش درون فرد و نهییآ آن

 ریخ به -:کرد زمزمه و دیکش یآسودگ سر از یقیعم نفس نیحس

 .گذشت

-:گفت شد یم نیماش سوار که او به و برداشت سرش از را کاله ساغر

 .دمینشن اسمشو ه؟یک ییکاکا

 ؟یدیشن حرفامونو یهمه-

 .بود نییاپ شهیش...خب اره-

 شینظام لباس ریز که هیَکالش یآدمها اون از یکی!... ییکاکا پیسرت-

 شهیم که بزرگه باند هی ییتنها به خودش. دهیم انجام یگندکار جور همه
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 به معامالت اکثر سر هی  ایگو. کنهیم یرهبر رو اسلحه قاچاق داره گفت

 .گردهیبرم اون

 ؟نیریبگ اونو مثل یآدم هی نیخواهیم شما-

 اره-

 ؟ یچجور یول-

 .میکن شیعمل میخواهیم که داره ییها نقشه هی مهرداد دونمینم-

 چه گهید سگ یمبارزه-:دیپرس دوباره و کرد مکث لحظه چند ساغر

 ه؟یاغهیص

 .هییکاکا تفربحات از یکی نمیا-

 ممکن که یاتفاق از شانیپر نیحس. داد تکان را سرش متفکرانه ساغر

 سوده فعال. گفت یچ که یدیشن -:گفتو زد چنگ را شیموها فتدیب بود

 باز تا خونه برگرد زودتر االنم امین سمتت مدت هی دیبا. کرده زوم من یرو

 .نکرده خفتمون گهید یکی

 .ببر نمیا -:گفت و داد قرار هم جفت را سهیک یها دسته

 در به که یوقت تا نیحس. شد ادهیپ و کرد یتشکر آنها گرفتن با ساغر

 یانتها به زده حسرت و کرد باز را در ساغر. ستادیا همانجا سدبر خانه

 با. ماند رهیخ بود شده پنهان دشید از آنجا در مهرداد نیماش که کوچه

 با الله. شد خانه وارد و داد تکان شیبرا را دستش زد، نیحس که یچراغ

 و دیپر رونیب وهیم یسهیک دنید با. کرد نگاه را او پنجره از در یصدا

 کرده تور خودش واسه هم یپسر دوست چه نیبب خانمو... اووو -:فتگ

 .هست فکرشم به چه

 .شکست دستم رشیبگ -:سپرد او به را سهیک ساغر

 نیا من -:گفت زده ذوق و گذاشت سرش یرو را وهیم یسهیک الله

 .اینش ناراحت اونوقت گفتم یک نیبب حاال ارمیدرم چنگت از وپسره ر
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 فکر به فعال تو -:رفت اتاق سمت به و انداخت باال شانه اعتنا یب ساغر

 پسر دوست ارهیدرن چنگت از رو وهیم دونه چندتا اون شهال که باش نیا

 .شکشیپ من

 نییپا آخر تا را شهیش و کرد پارک کوچه یورود یجلو را نشیماش مهرداد

 یآشنا یهوا خود با و دیچیپ نیماش در یزییپا یسرما سوز. دیکش

 حال یبرا تا زدیم وارید و در به و نبود خوش دلش احوال. ردآو یسرگشتگ

 گرفته او از را دردش مرهم... نبود یامیالت چیه. کند دایپ مرهم تابش یب

 .بودند

 قدم آهسته و دیکش وارید یرو را دستش... شد ادهیپ نیماش از

. بود دهیبوس را ساغر بار نیاول یبرا وارهاید نیا پشت یروز. برداشت

 عمرش یخاطره نیتر نیریش اما بود همراه دلهره و ترس با که یابوسه

 خیب دست. بودند شده روحش جالد خاطرات همان اکنون و زد رقم را

 پا از را او تمامتر هرچه قساوت با داشتند قصد و گذاشته شیگلو

 .اورندیدرب

. داد بام پشت به را نگاهش و کرد حلقه برق چراغ ریت دور را دستش

 سر بودنش یایرو در یقیدقا و شود رها زندان نیا از وانستتیم کاش

 .کند

 ریت و آمد کش شیپازخم اما برود باال چراغ ریت از تا کرد بلند را شیپا

 به دست .گرفت فاصله نیزم از و انداخت گرید یپا یرو را وزنش. دیکش

 دستش جراحت به که یفشار اما برود باال شتریب یکم تا فشرد برق ریت

 راهنشیپ نیآست و گشود دهن زخم،.کرد پخش بدنش در را درد دآم

 .زد وارید به کمر و شد جدا برق ریت از .شد سیخ

 یم در پا از را او آخر دهیچیپ قلبش عمق در که یدرد نیا دانست یم

 درمانده. سوختیم آه از اشنهیس. زد چنگ را راهنشیپ و خورد سر.آورد

 حالم-:کرد زمزمه و زد اشنهیس یسهقف به کوتاه یضربه چند حالش از

 ... کن یکار هی بده حالم... ساغر بده

 .دندیچک اشچانه یرو و کردند باز راه ششیر ته انیم از اشک یها قطره
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 رسمش نیا...یرفت و یکرد خودت ماریب دلمو...  منو نیبب -

 !رحم یب نبود رسمش...نبود

 .گذاشت شیزانو یرو سر و کرد دراز را شیپا کی

 .یسپار یم یخمود به نگونهیا را کوه که عشق یا بشکند کمرت

 تن نیا دانست ینم فقط. رساند یم انیپا به را عذابها نیا روز کی آخر

 .بکشد خود با را مارشیب روح تواند یم گرید صباح چند و روز چند خسته

 و فرسود تنم" 

 ...رفت عقلم

 "5...یباق همچنان عشقم و

 آخه کرده؟ پارک راه وسط لگنو نیا یک -:دآم یمرد یعربده یصدا

 د؟یندار فرهنگ

 را سرش. کرد پاک نشیآست با را صورتشو شد بلند برق چراغ ریت باکمک

 .باش منتظرم... زود یلیخ...کنمیم تمومش -:گفت و گرفت باال به رو

. کرد نگاه نهییآ به .شد نشیماش سوار مرد غضبناک نگاه به اعتنا یب

 ظاهر شیرو شیبود،پ دهید نیحس نیماش در که یمانچش همان ریتصو

 .شده مبهم یاناشناخته دستخوش قلبش هم باز کرد حس و شد

 یکی عاشق توانست ینم ساغر جز به... کند اغراق که نبود نیحس او

 از سرعت به نیماش و گذاشت گاز یرو پا خشم با و زد پلک. شود گرید

 دش کنده جا

**** 

 و بست گردنش دور را شیاقهوه تشر یسوئ یها نیآست نیحس

 گرم تاپ لپ به سرش خانهکتاب در مهرداد. رفت داخل به نگهبان همراه

 .یشد میتا آن -:گفت و بست راآن  نیحس دنید با. بود

                                                                    
 سعدی 5
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... گهید خب -.انداخت باال ابرو و زد گره هم در را دستانش نیحس

 .خودش یسرجا یزیهرچ

 چرا نمی فهمید. شد رهیخ گشرن یکرم بلند نیآست شرت یت به مهرداد

 نشیخشمگ و رفت یم رژه اعصابش یرو بدجور ها رنگ ضیتعو نیا اما

 یرو از و زد شیپا یرو کوتاهمالیم و  یضربه چند حرص با .کرد یم

 .میکن شروع کارمونو میبر پس -:شد بلند یصندل

 زبان به یآرام لحن با را خواستش در و برد شیموها داخل دست نیحس

 خواستم یم یگفت سوده درمورد که شبتید یحرفا بخاطر... من -:آورد

 فکر گرفتن ازم خودمو یاسلحه یقیتعل نیا بخاطر... یبد اسلحه بهم

 .کنم دایپ ازین بهش ممکنه کنم یم

 .دمیم بهت باشه -:گفت یکوتاه مکث با مهرداد

 دستش بارکف چند و آورد در گردش به سقف یرو را چشمانش نیحس

 یاگهید زیچ -:گفت دید را بودنش مردد که مهرداد .زد شران به را

 ؟یبگ یخواهیم

 مواقع یبرا بذارم خونه یتو دیبا رو شیکی... ااام... خوامیم اسلحه دوتا-

 .باشه همراهم دیبا که هم گهید یکی یضرور

 چند دیبا یحساب چه یرو -:گفت ریتحق با و کرد کج را لبش مهرداد

 .شونیبفروش یخواهیم کنهن دستت؟ بدم پولو ونیلیم

 یرو که یونیلیم یها یبند شرط اون با ادینم بهت -:زد پوزخند نیحس

 ...باشه مهم واست اسلحه دوتا پول که یباش نقدرگدایا یکردیم سگها

 اموالتو قبل یدفعه نبود ادمی اها یول -:گرفت تمسخر رنگ پوزخندش

 کتاب حسابو یرو یکنیم خرج که یپول الیر به الیر دیبا  کردن مصادره

 .باشه

 یتو شوه یسرما یعاقل تاجر چیه -:زد لبخند و شد خم زیم یرو مهرداد

 ...ذارهینم حراج به کردنشه سوراخ حال در خودش که یکشت
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 ادامه و انداخت دستش یرو را اشتنه مین یپالتو. کرد صاف را کمرش

 وهیم لویک دو حد در فروشش دویخر که یکس از دینبا البته خب، -:داد

 ...داشت مطلبو نیا فهم و درک انتظار است

 به را دستانش و برگرداند رو حرص با نیحس. گذشت کنارش از یاتنه با

 را او حرص چگونه دانست یم خوب مهرداد. گرفت کردن خفه ینشانه

 ساغر که بود خودش برنده... بود نتوانسته نباریا یول بسوزانَدش و درآورد

 .شد روان دنبالش به و نششت لبش کنج لبخند. داشت را

 به بود سالن داخل که یکود اط،یح یها پله از مهرداد رفتن نییپا با

 یب یکود به نسبت نیحس. دیکش خرناس نیحس به رو و دیدو دنبالش

 م؟کجایکن کاریچ قراره االن-:گفت و دیپوش را شرتش یسوئ کرد یمحل

 م؟یریم

 با من. ایب راه و بده تکون پاهاتو اون یبد تکون فکتو مدام نکهیا یجا به-

 باشه محکم دهنت بست چفتو نره ادتمی... عترمیسر تو از وضعم نیا

 .نداره خبر ماجرا اصل از کامران

 و اخم نیا تمام با بود حاضر.کرد بسته بازو را شیها پلک ضیغ با نیحس

 یم خودش که شود یزیچ همان آخرش فقط کند سر شیتَخمها

 فراموشش پرونده نیا شدن بسته از بعد و بُبرد مهرداد از ساغر... خواهد

 به هم هیثان کی هرگز که کرد یم محبت او به آنقدر خودش !نه اصال. کند

 .فتداین ادشی

. شد ها نگهبان نیتمر سالن وارد و کرد یط را خانه اطیح طول مهرداد

 ورشحض متوجه که آنها به مهرداد. بود نیتمر حال در محافظها با کامران

 با مبارزه از دست کامران. کنند ترک را سالن تا داد اشاره بودند شده

 بند با را بود نشسته صورتش بر که یعرق و دیکش اشینیتمر بیرق

 .رفت نزدش و گرفت اش یرکاب

 زدم حرف باهات بهش راجع که یاون-:داد نشان سر با را نیحس مهرداد

 .نهیا

  ؟ییتو پس-
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 او به یکوتاه نگاه گفته چه موردش در ادمهرد دانست ینم که نیحس

 .فشرد را کامران یشده دراز دست و انداخت

  و کرد آماده خودش یبرا را وارید کنار یتاشوها یصندل از دوتا مهرداد،

 .زد زانو کنارش یکود و کرد دراز آنها از یکی یرو را شیپا

 کجاست؟ تفنگت-

 .کتمه یتو -:داد جواب کامران

 داره؟ فشنگ-

 .پره ره،ا-

 .نیحس به بدش-

 .داد او به و آورد رونیب کتش از را اشیکمر کلت کامران

 .یبد بهم دوتا شد قرار -:گفت و گرفت را کلت نیحس

 یکی نیهم. مینداشت قرار-:داد نوازش را یکود یگوشها و سر مهرداد

 .دهیم انجام رو دوتا همون کار یکن استفاده خوب ازش هیکاف واست

 یبرا را ها تفنگ از یکی. زد کمرش پشت و کرد یبررس را کلت نیحس 

 که حاال اما شود خالص یشکار تفنگ آن شر از تا خواست یم ساغر

 جان. کند سر تفنگ بدون خودش بود مجبور شد ینم یراض مهرداد

 . بود مهمتر شیبرا ساغر

 یاستهزائ با اندنمانده نگهبانها از چکدامیه شد مطمئن که یوقت مهرداد

 یوقت -:گفت کامران به رو بودند متوجهش نیحس و خودش فقط که

 نویحس یتونینم گهید میکن تصاحب گاهشویجا و میبزن کنار رو ییکاکا

 .خان نیحس ای آقا یبگ دیبا. یکن صدا"  تو"  و" نیا"

 نیحس کرد یم تصور که کامران. آمد نیحس لب یرو یمحسوس لبخند 

 .کرد تنگ انزجار حالت هب را چشمانش شده فوریک خان لفظ از

 -:گرفت دست به و آورد در را اش پالتو بیج داخل یها یهندزفر مهرداد

 قراره باشه یهرچ دیکن نیتمر باهم کم هی شتریب ییآشنا یبرا چطوره
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 دارند جراحت هنوز پاهام که فیح... دیبگذرون باهم رو یادیز یروزها

 .دادم ینم تدس از نیحس با مبارزه یبرا رو قیتوف نیا وگرنه

 که من-: گفت خنده با و کرد زیتم اش یرکاب با را لبش یگوشه کامران

 .امآماده

 .نشده خوب زخمش هنوز منم دست -:کرد اعتراض نیحس

 زخم یبد به -:گفت دیق یب و گذاشت گوشش در را ها یهندزفر مهرداد

 یاتفاق ذارهینم هیاحرفه... بلده خوب کارشو کامران نترس... ستین من

 .فتهیب زخمت یبرا

 .داد تکان دییتأ عالمت به را سرش و داد کش را لبخندش کامران

 به ازین اول روز مانند که بود انگاشته دهیناد را شیها زخم آنقدر مهرداد

 نرم پنجهو دست نیحس با خودش داشت دوست یلیخ. داشت مراقبت

 کند یلخا سرش بر را شده رشیبانگیگر شبید از که یتیعصبان تا کند

 گردنش وبال که ییپا نیا تا شد یم شیها زخم مراقب شتریب دیبا اما

 .کند دایپ بهبود زودتر هرچه شده

 و گذاشت مهرداد یپا کنار یصندل یرو را شرتش یسوئ و کلت نیحس

 تن با و ماند ثابت او ساعت یرو مهرداد چشمان.کرد باز را ساعتش

 ؟یبود دهیخر شبرا خودت رو ساعت اون-:گفت ینییپا یصدا

 آمد خودش به عیسر اما شد شوکه اشیناگهان حرف از یالحظه نیحس

 .؟ارهیگیم ساغرو ساعت -:گفت و

 .داشت دوست یلیخ ساعتو اون-

 بوده من یهیهد چون... دونمیم -:گفت زیآم هیکنا و زد لبخند نیحس

 . داشته دوستش

 .دور اختماند شکستمو ساعتشو نمیهم یبرا-: زد یکج لبخند مهرداد

. کرد باز را شیها کفش بند و شد خم عیسردر حرکتی ناگهانی  نیحس

 یم شیبرا بازهم دیبگو مهرداد سوزاندن یبرا که بود آمده زبانش نوک تا

 و رفت کامران سمت به. بود گرفته را دهانش یجلو موقع به اما خرد
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 ار چشمانش که کرد نگاه مهرداد به چشم گوشه از. کرد گرم را خودش

 ینیب شیپ رقابلیغ یآدم. داد یم گوش شیها یهندزفر به و بود بسته

 .بود سخت شیبرا گذرد یم سرش در چه واقعا نکهیا دنیفهم و بود

 ؟یاآماده -:گفت و گذاشت جلو را راستش یپا کامران

 یرزم کی کامران. کردند مبارزه به شروع هم با نیحس یآمادگ اعالم با

 دستانش از یکی از باشد برابر نیحس با نکهیا یبرا و بود یاحرفه کار

 خودش اما بود کرده قیتشو دنیجنگ به را آنها مهرداد. کردینم استفاده

 .نداشت بهشان یتوجه چیه

 یرو کند دفع را نیحس یضربه خواستیم که یوقت ناخواسته کامران

 . شد بلند نیحس آخ و دیکوب دستش ساعد

 د؟ش یچ -:کرد باز را چشمانش مهرداد

 .ستین مهم -:گفت مهرداد جواب درد با اما شد خم دستش یرو نیحس

 یلکه مچش دور باند. زد باال را نیحس شرت یت نیآست عیسر کامران

 تمومش بهتره -:کرد یخواه معذرت کامران. گرفت خود به یکوچکو قرمز

 .میکن

 -: انداخت پالتواش یرو و آورد رونیب گوشش از را ها یهندزفر مهرداد

 مطمئن. کرده کاریچ سگها با نمیبب برهان سراغ یسگدون دیبر بعدا

 خوامینم کرد پشت شهینم َکالش برهان   نیا به خوبه حالشون که دیبش

 .ببازن ییکاکا یجلو بازم من یسگها

 را شرتش یسوئ و کلت نیحس سالن، از یکود و مهرداد رفتن رونیب با

 را صورتش و دیکش رونیب تن از را اش یرکاب راهنیپ کامران. برداشت

 را یهندزفر. افتاد زانیآو یها یهندزفر و پالتو به چشمش. کرد خشک

 .هدیم گوش یچ نمیبب -:گفت و گذاشت گوشش در

 را یهندزفر امتداد. نشد پخش آن از ییصدا اما فشرد را دکمه چندبار

 داخل و گذشت نیحس سر از یفکر. نبود وصل ییجا به اما کرد نگاه

 بزاق. نداشت وجود یدستگاه چیه ای و لیموبا. گشت را دمهردا بیج

 .فشرد هم یرو دندانو  کرد پرت را های هندزفر. داد قورت را دهانش
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 شد؟ چت ه؟یچ -:دیپرس تعجب با کامران

 .میبد ادامه بازم ایب خوبه حالم من... یچیه -:گفت غضب با نیحس

... بود شده فراموشش. رفت سالن وسط به نشدو کامران جواب منتظر

 در مهرداد نکهیا از و داشت خبر ساغر یها عادت از او از بهتر مهرداد اما

. آمد صورتش به یزهرخند. شد یم یعصب ردیبگ یشیپ او از اشعالقه

 با ها بچه پسر مانند یجزئ یزهایچ نیا سر بر ندیبب که بود کجا ساغر

 مهرداد از که ردک تکرار خودش با بار نیهزارم یبرا دارد؟ سرجنگ مهرداد

 ...است متنفر

 داشت مهرداد او،به یجا به ساغر که یاعالقه و مهرداد پرت حواسش

 ریز به محکم و کند دفع نتوانست را کامران یپا پنجه یضربه و شد

 دست. دیکش سوت سرش و شد شروع دندانش از درد. خورد اشچانه

 را لبش مرانکا.کرد راست خمو را خودش درد از و گذاشت دهانش یرو

 وسطشدی.  ناکار نباریا... آخ -:برد فرو هم در را چشمش و گرفت گاز

 کجاست؟ حواست مبارزه

 اش ییجلو دندان از یاتکه. دیکش دندانش یرو را انگشتش نیحس

 .بود دهیپر

 ...بهت لعنت-:کرد زمزمه

 که ندانست اما انداخت باال شانه است خودش مخاطبش کرد فکر کامران

  .فرستد یم لعنت را مهرداد ن،یحس

***** 

 بیج یرو دست. کرد ادهیپ مهرداد عمارت یجلو را کامران نیحس

 لمس را بود دندانش یتکه یمحتو که یدستمال و گذاشت شلوارش

 یصندل نیآخر یرو کالس ته ایسون. گرفت را ایسون یشماره. کرد

 یم کنکورش کالس یمرب که یکیزیف مسائل حل به  و بود نشسته

 همه دیچیپ کالس در که لیموبا یصدا با. نداشت یتوجه چیه نوشت

 نگفته-:گفت ایسون به رو اخم با یمرب. برگرداندند او سمت به را سرشان

 د؟یکن خاموش التونویموبا کالس از قبل بودم
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. بدم جواب دیبا خوامیم معذرت -:شد بلند جا از نیحس نام دنید با ایسون

 سالم-. گذاشت پاسخ یب را عاطفه کنجکاو نگاه و رفت رونیب در از

 .داداش

 ؟یخوب سالم-

 ...اوهوم-

 ؟یاخونه-

 .کنکورم کالس نه-

 .زدم زنگ موقع بد-

 .کالسم رونیب االن بگو کارتو نه-

 ؟یریبگ وقت پزشکت دندون از واسم یتونیم-

 ؟یدار درد دندون تونمیم اره-

  و کرد نگاه را شیادندانه نیماش یجلو ینهییآ در و کرد یاخم نیحس

 حروف از یبعض یرو زدن حرف موقع. دیکش  یشکستگ یرو انگشت

 .بازگردد اول حالت به دندانش زودتر هرچه خواست یمو زد یم سوت

 .کنه مشیترم خوامیم شکسته دندونم-

 بزنه؟ نوبت برات بگم یک واسه ؟..اها-

 .زودتر هرچه-

 خوبه؟ امروز-

 ده؟یم نوبت یزود نیا به-

 .یدار یپارت هار-

 باشه-گفت است خودش یپارت از منظورش کرد یم فکر که نیحس

 .بده خبر بهم ساعتشو بزن زنگ بهش

 .زنمیم زنگ االن باشه-

 ...نکنه درد دستت-
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 کمتر که دید تر مناسب اما بپرسد خودش احوال و اوضاع از خواستیم

 .کند فراموشش زودتر ایسون و شود حساس موضوع نیا یرو

 داداش؟ یندار یکار گهید-

 .برس کالست به برو نه-

 به رفتن، سرکالس یجا به اما کرد قطع یکوتاه یخداحافظ با ایسون

 .زد زنگ زحل

 داشبورد داخل به ینگاه و کرد میتنظ قبل حالت به را نهییآ نیحس

  شاطراف کمتر دیبا سوده بخاطر. داد یم ساغر به را کلت دیبا. انداخت

 را او کوتاه هرچند توانست یم که ها بهانه نیا به اما شدیم یآفتاب

 .ندیبب

 بشیتعق در یکس بود مواظب که یحال در. افتاد راه و بست را داشبورد

 خط شیبرا و رفت یفروش لیموبا و شخوانیپ دفتر نیاول سراغ به نباشد

 یم کالفه کند صحبت او با واسطه با بخواهد نکهیا از.  گرفت یگوش و

 و ادب یب ، داده را اششماره ساغر که یدختر نآ که خصوص به شد

 .بود گستاخ

. کرد نگاه را سرش پشت نهییآ از و کرد توقف زباله سطل کنار کوچه سر

 .شد منتظر و گرفت را الله یشماره.نداشت وجود یمشکوک مورد چیه

-:داد جواب دیپوش یم را بلندش پاشنه یها کفش که همانگونه الله

 بله؟

 .کنم صحبت مهتر با تونمیم-

 .بخر واسش لیموبا هی خب اریدرن یباز گدا-:داد جواب و کرد یپوف الله

 .ندادش را جواب اماکفری سرتکان داد  نیحس

 .تلفن ایب یزود ترمه...کن صبر-

 .برداشت را تلفن و آمد در دم عیسر ساغر

 .دارم عجله کن قطع زود -:گفت حوصله یب الله
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 لو؟ا -:گفتو داد تکان یسر ساغر

 .کوچه سر ایب-

 .داد پس الله به را یگوش ،یاباشه با 

 .یکن قطع نبود الزم سرعتم نیا به-

 داخل. دیدو رونیب و دهیپوش لباس بالفاصله. زد شیرو به یلبخند ساغر

 خبر؟ چه -:کرد سالم و نشست نیماش

 بود گذاشته عقب یصندل یرو که سامسونگ لیموبا یجعبه به نیحس

 دختره اون به یه نخوام گهید که گرفتم لیموبا و خط اتبر-:کرد اشاره

 .دار برش...شده ویس داخلش خودمم یشماره. بزنم زنگ

 .یافتاد زحمت تو یمرس -:شد خم عقب به ساغر

 نیا بخاطر دومه دست ببخش نداره قابلتو -:خاراند را شیابرو کنار نیحس

 باال مدل و نو هی وگرنه ستین یخبر حقوق از فعال شدم قیتعل تیمأمور

 .گرفتمیم واست

 تا یک از -:گفت اخم وبا راند جلو به را شیلبها. کرد باز را جعبه در ساغر

 بابامو ارث مگه ادهیز سرم از نمیهم م؟یدار تعارفا نیا از هم با تو منو حاال

 داشتم؟ طلب ازت

 عقل بود کرده لوس یها بچه به هیشب را صورتش که زانیآو یها لب آن

 و برود اشچانه سمت به تا آمد باال دستانش. کرد یم لیزا را نیحس

 "نکن ینجوریا لباتو من یجلو" دیبگو

 یب و شد هول بود مانده ثابت دستانش حرکت یرو که ساغر نگاه با اما

 چنگ و دیکش یپرفشار نفس تفنگ دنید با. کرد بازش را داشبورد هدف

 .بردار هم تفنگو ..ما-:زد شیموها در

 ؟یگرفت مهرداد از-: داشت نگه دستش در را کلت ساغر

 که یخبط یدرباره قهیدق چند بتواند نکهیا یبرا و داد تکان را سرش

 رو اسلحه اون برو -:گفت کند، خلوت خودش با شود مرتکب بود ممکن

 .راحتتره برات کلت کردن یمخف اریب
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 برم؟ االن نیهم-

 .منتظرتم نجایا من بدو اره-

 آنها به تازه که الله شدنش ادهیپ با همزمان و گفت یاباشه ساغر

 ساغر به نامحسوس و کرد نگاه نیحس به جلو یشهیش از. بود دهیرس

 نه؟یا پسرت دوست -:داد اشاره

 لبخند و گذشت کنارش از خرامان الله. رفت خانه به و زد یچشمک ساغر

 و بود رفته فرو خودش در او یول زد نیحس به رو ییما مرگ مکش

 .نداد نشان یتوجه

 در که شد ارغوان متوجه. گذاشت اتاق داخل را شیپا نکهیهم ساغر

 را او جست کی با. دوخته اسلحه به چشم رتیح با و کرده باز را فیک

 .دیکش را فیک پیز و زد کناز

 ؟...هان ؟یزد دست بهش یحق چه به-

 تفنگه؟ -:دوخت او به را اششده گشاد یها چشم ارغوان

 یتو هنوز یزد مواد رینخ -:زد بغل را فیک و داد هول را وا حرص با ساغر

 .یتوهم

 االن نزدم یچیه خدا به! نه- داد تکان را سرش یجیگ حالت به ارغوان

 .خوبم خوب  

 .بزن مواد کمتر یگیم نویهم شهیهم-

 زمان چه. رفت رونیب اسلحه همراه و دیچینپ شیپا پرو به نیا از شتریب

 یم اما بود انداخته شک به را ارغوان نکهیا دوجو با... یموقع به یبند

 .دیبگو یزیچ اسلحه درمورد و بچرخد لقش زبان دیترس

 خب؟ -:نشست داخل و گذاشت نیماش عقب صندوق در را فیک

 خب؟ یچ-

 ؟یش آشنا بود قرار یک با گفت؟ یچ یدید مهردادو امروز-

 ش؟یشناسیم! کامران اسم به یکی -:داد جواب حوصله یب نیحس
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 از دیبا شناختمیم من که هیهمون اگه -:گفت و کرد فکر یالحظه اغرس

 ردو اطالعات مهرداد یرقبا از یکی یخونه هم مدت هی باشه محافظاش

 .داده نجات منم جون. داره اعتماد یلیخ بهش مهرداد... کردیم بدل

 ؟یک  -:دیچرخ سمتش به یکم نیحس

 راه سر از منو شونباند دادن لو بخاطر که بود دهیکش نقشه سوده-

 ...به و دیفهم مهرداد... یول دنیدزد منو نمیهم یبرا برداره

 شد مهرداد اونوقت -:دیپر حرفش انیم و کرد کج انزجار به را لبش نیحس

 .داد نجاتت سوپرمنو

 انگشت نوک با نیحس. داد چرخ جعبه یرو را لیموبا و ماند ساکت ساغر

 حساس مهرداد یرو ادیز واستخ ینم. زد ضربه یآرام به فرمان یرو

 اما کند درست یتلخ اوقات شد یم دهیکش او به بحث هرگاه و شود

 که یلحن آن با ساغر یوقت و بود گرفته آتش درون از نبود خودش دست

 زمیه زد یم حرف او از بود، دایپ درونش مهرداد به اقیاشت یپ رگو

 ایسون امیپ طبق انداخت ساعت به ینگاه. شد یمبیشتر  شآتش

 .بود گرفته نوبت یصالح دکتر از کی ساعت شیبرا

 .دارم کار ییجا برم دیبا من-

 کجا؟-

 .شکسته دندونم... یپزشک دندون-

 ...یزنیم حرف یخاص مدل هی چرا گفتم اها-

 .یدار که یتوجه همه نیا از یمرس -:کرد نگاهش چپ چپ نیحس

 بپرسم استمخویم یه دیببخش -:افتاد خنده به نگاهش طرز از ساغر

 .ها شده عیضا صدات یلیخ... اومد حرف تو حرف یول

 گهید یجا هی حواست شتریب گرچه ؟یدیفهم زود نقدریا که نهیهم یبرا-

 .من تا است

 نیا یجا به بزار حاال...  میتسل من دیببخش -:برد باال را دستانش ساغر

 .کنم تیهمراه یپزشک دندون تا یکوتاه
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 .رمیم تنها-

 .امیب باهات بذار رفت سر حوصلم یکاریب از گهید شون لوس... ا-

 ...سوده-

 اومدن   یدونستیم اگه ارین رو سوده یبهانه -:دهد ادامه نگذاشت ساغر

 ؟یومدیم نجایا تا خطرناکه االنت

 ...شدم مجبور تفنگ و لیموبا بخاطر یول. ومدمینم اره-

 اگه خب یلیخ -:نگذاشت نیحس که بزند یحرف کرد باز دهان ساغر

 ییایب یتونیم ندارم یحرف کنهیم کم تیحوصلگ کم از اومدن من همراه

 .کن شیمخف تفنگم اون. ..نزن غر یه لطفا فقط

 مشغول دشیجد یگوش با و گذاشت داشبورد در را تفنگ لبخند با ساغر

 -:گفت نیحس به رو و انداخت ساختمان به ینگاه نیماش توقف با. شد

 نجاست؟یا

 .دیکش دندونشو نجایهم بود اومده شیپ یدفعه ایسون. شو ادهیپ اره-

 کنه؟ینم کار نجایا گهید زحل مگه-

 دخترعموت؟ -:دیپرس و انداخت ساختمان به ینگاه تعجب با نیحس

 کرده؟یم کار نجایا مگه

 بد که نهیبب منو اگه. پزشکه دندون اریدست ؟یدونستینمتو یعنی اره-

 .شهیم

 مربوط اخبار به چگاهیه زد شانه را شیهامو انگشتانش یپنجه با نیحس

 روز آن پس بداند او از یزیچ خواست ینم و نداشت یاعالقه زحل به

 کرد یم فکر و نداشت مادرش به یربط بودش دهید ایسون همراه که هم

 .اندفرستاده همراهش را او قصد از

 است؟ کارهیچ نره گربه خواهر اون بدونم کجا از من -

 ؟یدرآورد کجات از هنر گربه خواهر-
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 قد همببین؛  قدشو-:گفت یینما دندان لبخند با و شد باز نیحس شین

 . است نره گربه

 از کم شهیهم خودش زحل یطفلک -:افتاد خنده به بلند یصدا با ساغر

 .کنهیم دیام قطع یزندگ از کال بشنوه هم نویا بود یشاک قدش بابت

 رشد گرفتیم ادیتو از رهذ هی شده کوتوله رفته یک به ستین معلوم-

 شد؟یم یچ کردیم

 دانست ینم که یکس آن شد جمع کم کم ساغر یلبها یرو لبخند

 که بود خودش رفته که به اش یکیژنت و یاخالق اتیخصوص از هرکدام

 از قبل نسل چند تا توانست یم که زحل نه بود نامعلوم نسبش و اصل

 من برو تو -:گفت و اوردین خودش یرو به اما. کند کنکاش را خودش

 .مونمیم منتظرت نجایهم

 .رفت نییپا و کرد باز را کمربندش نیحس

. گذاشت گوشش ودر آورد رونیب جعبه از را یهندزفر ساغر رفتنش، با

 را یمیقد یخانه که بود دهیشن ییدا از. بود شده تنگ پدرش یبرا دلش

 به شهیهم که آنها. ردیبگ را دشانیجد آدرس بود نخواسته اما اند فروخته

 کی باالخره. کرد یم عادت دیبا هم خودش داشتند عادت او یب حضور

 !پدرش یبرا یحت شدیم کمرنگ ها یدلتنگ نیا روز

 اشمعده روزگار از دمار دلهره. زد یم زیم یرو یعصب را خودکار نوک زحل

 یمحمود نیحس اسم به و دیکش چشمانش یرو دست .بود درآورده

 حالش بود گرفته نوبت او یبرا و زده زنگ ایسون که یزمان از. کرد نگاه

. کرد ینم شیرها هم لحظه کی اضطراب و بود شده منقلب نگونهیا

 و شد بلند جا از کالفه. شد یم بدتر رفتند، یم جلوتر ها عقربه هرچه

 هست معلوم چیه -:گفت اخم با یصالح دکتر. ستادیا دکتر رخ به رخ

 کردم؟ صدات چندبار یدونیم کجاست؟ حواست

 .دمینشن دیببخش-

 شد؟ آماده عکس -:رفت هم در شتریب دکتر یاخمها
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 اره-شد شرمنده خودش یفراموشکار از و زد اشقهیشق به یاضربه زحل

 .ارمیم االن

 با. داد او به را ماریب دندان  عکس زحل و رفت رو روبه اتاق به دکتر

 بلند شیجا از دستپاچه. آمد داخل در از نیحس زیم پشت به برگشتش

 سرتاسر به ینگاه و داد تکان یسر جوابش در نیحس. داد سالم و شد

 کنار و آورد رونیب را اش یبانک کارت .بود نفر نیآخر ایگو. انداخت سالن

 یها تپش وبود  زده مهیخ زحل یرو کامال بتشیه یهیسا. ستادیا زیم

 .کردمی  کند را قلبش

 کنم؟ پرداخت دیبا االن-

 دفتر و گرفت دست به هدف یب را خودکار .نشست یندلص یرو زحل

 از بعد-:گفت برسد صفر به ضربانش نکهیا از قبل. زد ورق را یده نوبت

 .دیکن پرداخت کارتون انجام

 دکتر اتاق طرف به را انگشتش و بازگرداند بشیج به را کارت نیحس

 ششونه؟یپ یکس-:گرفت

 دیکن صبر لحظه چند. ..بله -:کند کنترل را شیصدا لرزش کرد یسع 

 .شهیم تموم کارشون

 یرو را بلندش یپاها و نشست یصندل یرو و گفت یاباشه نیحس

 .گرفت مشت در را دندانش یتکه یحاو دستمال و انداخت هم

 کوتاه، هیپا یصندل و قامت و قد آن با. کرد نگاه را او چشم ریز از زحل

 لبخندش تا کرد خم نگرد تا را سرش. بود شده خلق یدار خنده یصحنه

 را شیپا خودش تیوضع به ینگاه با و شد متوجه نیحس. کند پنهان را

 که شد یاقورباغه به هیشب بدتر یول. کرد جفت هم کنار و انداخت نییپا

 از کالفه. خواند یم آواز و نشسته یآب لوفرین یبرگها یرودر مرداب 

 آن یرو را رنجشآ و کرد جفت هم کنار را شیپاها  زحل زیر یها خنده

 .گذاشت

 ؟یبهمن خانم -:آمد دکتر یصدا
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 اما رفت نهیمعا اتاق سمت به یتند یها قدم با و دیپر جا از عیسر زحل

 محکم و خورده چیپ هم در شیپاها که بود شده فراموشش رفتن راه انگار

 جرأت خجالت از زحل و افتاد خنده به نیحس اریاخت یب.خورد نیزم به

. آمد یم سمتش به کمک یبرا که کند نگاه او به و دشو بلند کرد ینم

 او یکینزد و خجالت از صورتش یدما. ردیبم لحظه همان داشت دوست

 یصالح دکتر افتادنش یصدا از. بود رفته باالتر هم تابستان یچله از

 افتاد؟ یچ-:دیکش سرک

 خودش بخورد او به نیحس دست نکهیا از قبل تیوضع آن در زحل دنید با

 و گرفت نییپا را سرش دکتر و ستادیا حرکت یب نیحس .کرد دشبلن

 ؟یخوب زحل؟ -:دیپرس

 تیمیصم از  یفیخف اخم. نداشت زدن حرف ینا اما داد تکان را سرش

 ها یصندل فیرد طرف به و نشستحسین  صورت یرو زحل و دکتر

 محو دشید از دکتر همراه بلندش پاشنه کفش تق تق با زحل. برگشت

 رو نره گربه آخه -:کرد زمزمه خودش با و دیکش صورتش هب یدست. شد

 بلند؟ پاشنه کفش به چه

 او به کردن نگاه بدون و آمد رونیب یخانم همراه به زحل بعد یقیدقا

 .داخل دییبفرما -:گفت

 .دییبفرما -:گفت و دیکش را یکیالست یها دستکش دکتر

 .داد دندانش مورد در یحاتیتوض و نشست یصندل یرو نیحس

 د؟یدار رو شکسته یتکه-

 .گذاشت زیم یرو را دستمال یابله با نیحس

 .دیبکش دراز یصندل اون یرو دییبفرما یعال هم یلیخ-

 یبند شیپ کمد از و شد وارد زحل بعد لحظه چند و کرد عمل اشگفته به

 سر .دوخت شبندیپ به را چشمانش و ستادیا کنارش. آورد رونیب

 نیا نیحس و اوردیب باال را چشمانش دیترس یم. دندیلرز یم انگشتانش

 نینفر را قلبش. شود رو شیپ از شیب دلش دست و ندیبب را مشتاق نگاه

 ...یاپیپ یها لرزش نیا به دهد امان یکم و نباشد رحم یب تا کرد
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 شبندیپ یها لبه و شد یعصب شیها کردن دست دست نیا از نیحس

 .بندمیم خودم یمرس -:گرفت را

 -:کرد تکرار خودش با.گذاشت هم یرو چشم و بست را ندشبیپ یگره

 .داشت بهم ساغر رو عالقه نیا نصف الاقل کاش

 از کدام چیه. شود هول خودش به او یکینزد از ساغر بود دهیند چگاهیه

 به بود کرده قبول که یوقت یحت. نداشت عالقه از نشان رفتارش

 .داشت درد چقدر قتیحق نیا و برود اش یخواستگار

 النه زحل یگلو از گوشه کی بغض، شد دایپ ابروانش انیم که یاخم با

 دانست یم .زد زل یداشتن دوست صورت آن به محزون چشمان با. دکر

 حرف دل نیا هم باز یول است لیم یب خودش به نسبت نیحس

 یلق دندان مانند را عالقه نیا توانست یم اگر. دیفهم ینم حساب

 .دور نداختشا یم و دیکش یم رونشیب

 .کن آماده رو میترم ست یبهمن خانم-

 .آورد شیبرا را شده لیاستر لیوسا و برداشت عقب به یقدم زحل

 کار به مشغول و برداشت تیکامپوز از یمقدار و دندان یتکه یصالح

 و بود بسته را شیپلکها خورد یم چشمانش به که ینور از نیحس. شد

 را صورتش یاجزا راحت الیخ با یترس چیه بدون  توانست یم زحل

 .کند حفظ را خطوطش تک به تک و کند نگاه

 نیا شیها شیر ته و آمد یم خوش کشیبار صورت به اش یقلم ینیب

 بود افتاده اشدهیکش چشمان کنار زیر نیچ چند. بودند پوشانده را یالغر

 یم بر اشنهیس از که یآه حسرت با .دادیم نشانش تر افتاده جا و

 ینم و نبود عاشقشحسین  ...بود محال او الیخ. دیبر سر را خاست

 .شد

 کرد یم شیصدا «زحل »ض،یغ با که اسمش یرو یصالح دکتر دیتاک با

 بله؟-:گفت یدستپاچگ با و برداشت نیحس از چشم

 .بده رو پنبه رول گفتم-

 .باشه..ب-
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 را پنبه یصالح. گرفت دکتر دست کنار را آن و زد یچرخ خودش دور به

 .خونه یبر یتونیم شده تموم یکار ساعت-:گفت و اشتبرد

 ...من نه-

 .گمیم برو! زحل-:کرد دیتأک و دهد ادامه نگذاشت

 کرده یخرابکار حد از شیب امروز. رفت رونیب اتاق از و گرفت گاز را لبش

 با. بود یعصبان خودش دست از. بود شده طیخ نیحس یجلو و بود

 را ها یپرت حواس نیا دیبا. رفتن خانه به اما نشست زیم پشت حرص

 .کردیم هیتوج دکتر یبرا

 چه به. داد دکتر به و گرفت بود رفته رونیب زحل که یدر از نگاه نیحس

؟ کردیم شیصدا کوچک اسم با و زدیم حرف یخودمان او با یااجازه

 که یدور یلیفام نسبت اما ندارد یاعالقه چیه او به که است درست

 آن از یصالح دیترس یم. شود یرتیغ که داشت یم وا را او داشتند

 بود نیچن اگر. کنند یم استفاده سو شانی یمنش از که باشد یپزشکان

 .گذاشت ینم یباق دهانش در هم سالم دندان کی

 نیحس. داد ادامه کارش به و دیکش دهانش یرو به را ماسک یصالح

 یم رشس در یکوچک کرم اما بفشارد هم یرو پلک دوباره شد مجبور

 .زد یم گاز را مغزش و دیلول

. بود داده هیتک یپشت به را سرش و بود خوابانده را اش یصندل ساغر

 بودند گذر حال در دنیکش نفس یراحت به که یلحظات نیا بود ممکن

 خواست ینم. ندیبب را پدرش نتواند و دربرود دستش از شهیهم یبرا

 که پرونده نیا. تهنشس صورتش یرو شرم عرق که ندیبب را او یزمان

 ینم گرید که دانست یم و کرد یم رییغت زهایچ یلیخ شد یم بسته

 ...کند نگاه پدرش چشمان به تواند

 گوشش از را ها یهندزفر و دیپر جا از خورد شهیش به که یاضربه با

 .دیکش رونیب
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 شیبرا شهیش پشت از و بودند شده خم باز یها شین با مژگان و الله

 زهره -:دیکش نییپا را شهیش و چرخاند را چیسوئ .ددادن تکان دست

 د؟یکنیم کاریچ نجایا دیکرد ترکم

 .کارمژگانه محل که نجایا-:کرد پرت را خوردیم که ییباقال پوست الله

 ؟یدار کاریچ نجایا خودت

 .یپزشک دندون رفته پسرم دوست... خب-

 یم راه زود گفتیم راست الله-:کرد نییپا و باال را شیابروها مژگان

 ده؟یخر برات هم یگوش! به به... یافت

 اره-

 یچجور است افهیق خوش یلیخ -:کرد زانیآو نیماش در از را خودش الله

 ارزش هم تف قّد   نداشتن پول اگه که ما یپسرا دوست ؟یکرد تورش

 .ندارن

 آخرشم اولو -:برداشت الله ظرف از ییباقال و انداخت باال شانه ساغر

 نتیتأم که یش خور دم یکی با دیبا چنده؟ ییلویک فهایق مهمه که پوله

 .کنه

 نیتأم منم مدت هی بذار-:گفت دار منظور و کرد تنگ را چشمانش الله

 .کنه

 ...شرف یب -:دیکوب کتفش یرو محکم و دیخند مژگان

 چندش یدار چقدر یکرد دقت -:زد عق و انداخت نیچ صورتش به ساغر

 .یعوض سحر اون و شهره نیع یکی یشد قایدق ؟یشیم

 انگشتش دور را اش شده تیالیها یموها دیق یب و کرد صاف کمر الله

 کنهیم مجبورت. بسازه یچ تو از که کنهیم نییتع  طیشرا!! زمیعز -:دیچیپ

 واشی واشی هم تو که یروز اون...  یبش یعوض هی و یش عوض

 .گمیم بهت یتاخت ما نیال تو و یاومد

 .نشون نمیا خط نیا ایب -:دیکش طخ انگشت با نیماش سقف یرو
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 نیا نباشه جسارت اگه خانما -:آمد سرشان پشت از نیحس یصدا

 .اولتون کالس یتخته نه منه نیماش

 را الله دست و خورد کهی دنشید با مژگان. برگشتند سمتش به عیسر

 یالعمل عکس منتظر اما بود کرده تعجب او دنید از هم نیحس .دیچسب

 .نشست نیماش داخل به و نشد جانبش از

 .است سهیپل همون اروی نیا -:کرد پچ پچ الله کنارگوش آهسته مژگان

 کلک اگه...که هست هم ترمه پسر دوست -:شد درشت الله چشمان

 .شدم بدبخت یوا... مراد یخونه بعدم ؟یچ بده لشیتحو و بزنه

 .شود ادهیپ داد اشاره سرش با و دیچرخ ساغر سمت به

 ؟یشناسیم رو دوتا نیا -:گفت ساغر به بخطا رلبیز نیحس

 .گمیم برات بعدا اره-

 خودش با قدم چند را او الله و شد ادهیپ دیبگو یزیچ نیحس نکهیا از قبل

 سه؟یپل اروی نیا یدونیم -:دیکش

 باخبر نیحس شغل از. زد دو دو شانیهردو صورت یرو ساغر چشمان

 .اورندیسردرب هم خودش یواقع تیهو از بود ممکن و بودند

 د؟یدونیم کجا از-

 باز دودوزه یسایپل اون از.  سهیپل شناسمش،یم من -:داد جواب مژگان

 .آخور از هم خورهیم توبره از هم که

 ه؟یچ منظورت-

 رد،یبگ تماس یکس با مبادا تا داشت نظر ریز را نیحس که یحال در الله

 تا دفاس سیپل... خدا خنگ -:گفت و دیکوب اشیشانیپ به یآرام مشت

 بلده که رو خونه. هست که هم تو دوست سهیپل بابا نیا ؟یدینشن حاال

 راه باهاش گفت یهرچ قشنگ. ینکن بدبختمون وقت هی دهید هم مارو

 .هالل جون   ایب
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 کند سرهم یدروغ بتواند که یااندازه به آورد لب به یلبخند ساغر

 نیا تواند یم که شد جمع الشیخ و بود دهیکش زبانشان ریز از اطالعات

 .کند جورش و جمع را هیقض

 که ساله چند االن. سهیپل که دونستمید؟میکرد هول چرا حاال-

 از همش ارم؟یدرب پول تونستمیم یچجور یکرد فکر پس... شناسمشیم

 دادو بعدش شدمیم متیق گرون یها نیماش سوار .شدینم که یدزد راه

 وارد شینظام فرمینوی اون با زنگاه سربه نیحس و نداختمیم راه هوار

 هی. برن که میذاشتیم میکردیم شونتلکه نکهیا از بعد. شدیم عمل

 ...توپ ینفره دو یهمکار

 بهت چقدر بود؟ نیا رازت پس یموذ ناکس   یا -:زد کمرش به دست الله

 چقدره؟ درآمدش. ادیب روت به تف یا ریبگ هم مارو دست گفتم

 .ستین بد یول میکن شروع میخواهیم تازه یچیه که فعال-

 گهید و شد بحثتون هم با وقت هی اگه -:گفت ینگران دل با مژگان

م شناسیم من که ییها یعوض نیا ؟یچ کنه کار باهات نخواست

 .بفروشتت ممکنه

 .رهیگ خودش یپا اول کنه یکار بخواد. مییایم کنار خوب باهم ما نترس-

 داشته هواتو که سیپل -:انداخت آب یجو داخل را باقال یکاسه الله

 و قیرف نیب بپرس ازش...پوشوند رو یگند هر اشهیسا ریز شهیم باشه

 کار نیا دردسر انگار کنه؟ کار من با بخواد که ستین یکس آشناهاش

 .کمتره

 کن رونیب سرت از نویا فکر -:گذاشت اششانه یرو دست ساغر

 .ارزه ینم سکشیر به که داره یخطرات

 ؟یچ مثال-

 بود نکرده کمکم مژگان اگه  بود؟ اومده من سر به یچ یدیند ؟...مثال-

 .کردمیم دایپ یقبرستون کدوم یتو جنازمو دیبا االن تا نبود معلوم

 شب برم گهید من -:انداخت سمتش به ینگاه ساغر. زد بوق نیحس

 .نمتونیبیم



 سیبل

 

228 
 

 یچ مث   شانسش-:گفت و کرد ینوچ نوچ الله ساغر شدن سوار با

 یلیخ مارمولک یترمه نیا دونستمیم هم وقعم همون. ..باال زنهیم

 .است کاسه مین ریز یاکاسه حتما ارهیدرم پول داره ما از راحتتر

 لیدل خودش یبرا.کرد نگاه نیحس به انزجار با و ستادیا الله کنار مژگان

 است متنفر او از چرا دانست ینم بازهم اما دیتراش یم

 ن؟یگفتیم یچ-:کرد حرکت و بست را کمربندش نیحس

 .شناختیم رو تو مژگان-

 شد؟ سه... بودن گرفته اونو  بودکه شده ییربا آدم بار هی اره-

 کردن سرهم داستان یتو کردمینم فکر چوقتیه.کردم جورش جمعو نه-

 .باشم استعداد با نقدریا

 ؟یگفت بهشون یچ-

 .داد حیتوض شیبرا بود گفته که هرچه از یینما دندان لبخند با ساغر

 دختر ادینم وضعش سرو به کنه؟یم یزندگ خونه همون یتو هم گانمژ-

 .باشه یفرار

 .کنهیم یزندگ مادربزرگش پدرو شیپ اون نه-

 داره؟ یارتباط چه شما با پس-

 کرد کمک که هیکس مژگان .بود همراهش که یهمون است الله دوست-

 .ونمیمد بهش. کنم فرار نیام یخونه از

 رو تو که باشم ونیمد بهش مجبورم منم پس -:زد یمات لبخند نیحس

 .برگردوند بهمون

 درستش شد؟ یچ دندونت... خب-:دیپرس و زد ینینمک لبخند ساغر

 کرد؟

 آنها قفل انیم از و داد نشان را شیدندانها.داد کش را شیلبها نیحس

 چطوره؟ -:گفت

 .ستین مشخص اصال خوبه یلیخ کارش...شده یعال-
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 یغهیت شش و جوان صورت به یکوچک ماخ با. بست را شیلبها نیحس

 جوون نظر به سالشه ؟چندیدید رو دکتره نیا -:دیپرس و کرد فکر دکتر

 .ادیم

 به، نجایا تا پنج - چهار ستویب. کنم حساب بذار -:داد جواب متفکر ساغر

 .داره یاخورده و چهل حدودا، ... اونجا هم تا ستیب هی فرض

 ؟یکنیم حساب یچجور-

 یسال ستیب شییدا نکهیا به احتساب با. زحله سن که رچها و ستیب-

 .سال یاند و چهل شهیم پس باشه بزرگتر خودش از

 زحله؟ ییدا -

 .اره-

 .شد راحت او بابت از الشیخ و شد باز نیحس یاخمها

 .زنهیم جوونتر یلیخ-

 کمتر اره یول دمشیند وقته یلیخ-: داد نیچ را اشچانه و صورت ساغر

 .زنهیم

 نهاده داشبورد یرو شدن ادهیپ موقع که را لیموبا یگوش و ها یهندزفر

 را یهندزفر ریتصو نیحس ذهن. گذاشت جعبه داخل و رابرداشت بود

 خورد گره صورتش به دوباره اخم. شدند سفت شیگلو یها آرواره. دیبلع

 "؟یک ؟یک ؟...یک تا" کرد یخودخور و

****** 

 نگه را نیماش همانجا و رفت ونریب خانه در از نیماش با پاسدار سرهنگ

 و بودند نشسته نیماش داخل اش یدختر یهانوه. شد ادهیپ و داشت

 و گرفته لجش نشسته پدربزرگش کنار جلو بزرگترش برادر نکهیا از نرگس

 .دیکوب یم او یصندل به پا با

 .ستین یخبر پارک از دیکن دعوا اگه -:داد هشدار سرهنگ

 رونیب را آنها است مجبور و است یپوچ دیتهد که دانست یم خودش اما

 نیتزئ شیبرا را خانه و شود زده شگفت تولدش جشن یبرا نرگس تا ببرد
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 برو شما -:گفت و گرفت را آن یلنگه دخترش اما رفت در طرف به.کنند

 تا دیگردون برشون هفت ساعت ها نره ادتونی فقط... بندمیم خودم بابا

 . میکرد رو کارها یهمه ما هم موقع اون

 وروجکهاتو نیا-:دیکش نییپا را در سفت یلوال و کرد کمکش سرهنگ

 .کننیم کچلم ساعت چند نیا گهید یکی دست یدادیم

 من یگلها دسته... گهید باش یخوب بابابزرگ -:کرد یاخنده دخترش

 .دییایبرم پسش از شما دونمیم که طوننیش ذره هی فقط

 از خودمو ی  باراله -:گرفت مانآس به رو گونه دعا را دستانش سرهنگ 

 .سپارمیم تو به وروجک دوتا نیا دست

 رهیدستگ و رفت نیماش طرف به سرهنگ و بست را در خنده با دخترش

 و ردیبگ گازش خواست یم و بود گرفته را نرگس یپا ماین. دیکش را

 ول پاشو -:دیغر هم در یاخمها با سرهنگ. زد یم غیج هم نرگس

 .زشته کارها نیا یگتربزر برادر  تو...کن

 داره اون ندارم شیکار-:کرد زانیآو را تپلش یلپها و نشست اخم با ماین

 .میصندل به زنهیم پا با کنهیم تیاذ

 .نمیبش جلو خوامیم من -:کرد لوس را خودش نرگس

 نییتع اون نشست ساکت یهرک. ممنوعه دعوا و غیج غیج! ساکت-

 .میبخور یچو میبر کجا کنهیم

 و نمایس میبر گمیم من جون آخ -:داد تکان یشاد با را چاقش کلیه ماین

 .میبخور کورن پاپ

 که افتاد نیماش یرو یشخص یهیسا دیبگو یزیچ سرهنگ آنکه از قبل

 یصدا برگشتنش محض به اما برگرداند سر. بود ستادهیا سرش پشت

 عیسر آنقدر. نشست سرش در داغ سرب و شد بلند گلوله هولناک

 نیزم یرو کش دراز همانجا و بزند هم پلک نتوانست که ادافت اتفاق

 .افتاد
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 کاله که پوش اهیس مرد. شد بلند مایهوارن دادو و نرگس غیج یصدا

 ستادهیا منتظرش که یموتور طرف به داشت سر به یرنگ سبز کاسکت

 ...آقاجونم... آقاجون-:زد ادیفر بلند ماین. دیدو بود

. کرد دنبال را مرد و دیپر رونیب نیماش زا بود دیبع او از که یسرعت با

 خود با را ماین و داد گاز راننده اما گرفت محکم دستانش با را موتور یترک

 موتور پشت بزرگش یجثه یول بود ساله ازدهی. کشاند نیزم یرو

 .کردیم ینیسنگ

-:گفت قشیرف به رو کاسکت کاله ریز از بود کشته را سرهنگ که یمرد

 بزنمش؟. نیزم میبخور که االنه

 موتور از کیشل کی با. گرفت ماین سر پس را تفنگ راننده، سر تکان با

 یصدا از خانه اهل و ها هیهمسا. دیغلت نیزم یرو بدنش و کرد شیجدا

 به هنوز که سرهنگ دختر. دندیدو رونیب نرگس مکرر یها غیج و تفنگ

 نیزم ی،رو پدرش جسد راکنار خودش عیسر بود، نرفته ساختمان داخل

 .کشتن بابامو... بابا -:داد سر ونیش و گرفت بغل را سرش.کرد پرت

 هم تر طرف آن دانست ینم و بود کرده نیرنگ را اهیس ،آسفالت خون 

 عیسر ها هیهمسا از یکی. است مرده و دهیغلت خون در پسرش

 جمع سرهنگ دور به همه. گرفت را سیپل سپس و اورژانس یشماره

 متوجه بودند شده جمع شیجلو که ییپاها نیب از دخترش.بودند شده

 شلوار آن. اندشده جمع دورش به نفر چند که شد تر سو آن یجسم

 یم چاقش یپاها به و کرد یم تن زور به شهیهم که را یکرم کتان

 سر خواست. دیکوب سرش به دست دو هر با. شناختیم خوب را دیچسب

 یول برود پسرش طرف به و بگذارد نیزم  گرفته آغوش در که را پدرش

 .افتاد ابانیخ کف هوشیب و رفت تنش از رمق

***** 

. شستیم یبهداشت سیسرو در را صورتش و دهیرس راه از تازه نیحس

 مطلع سگها تیوضع نیآخر از و بودند رفته یدان سگ به کامران همراه

 شده آشنا کامران با که یزمان از. باشند آماده امشب یبرا تا بودند شده
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 هم و بود ندیخوشا شیبرا هم اتفاق نیا و دید یم را مهرداد کمتر بود

 .ستیالیخ و فکر چه در او دانست ینم که کننده ناراحت

 و داشت نم هنوز صورتش.رفت رونیب و کردخشک حوله با را شیدستها

 ونیزیتلو از که یاخبار دنیشن با. کرد زیتم اشسرشانه با را ولبش چانه

 .برد تشما سرجا شد، یم پخش

 پاسدار شعبان سرهنگ شهادت خبر یمل یرسانه از روزه کی یریتأخ با

 از شوکه نیحس. بودند کرده منتشررا  خودش منزل یجلو در اشنوه و

 سرهنگ ترور خبر. کرد بلندتر را شیصدا و رفت کنترل طرف به اشدهیشن

 پاسدارو سرهنگ دم؟یشن درست -:گفت پدرش روبه ریمتح. شد تمام

 خودمون؟ سرهنگ ؟کشتن

 از رفتن رونیب موقع عصر روزید -: گفت و داد تکان سر تأسف با پدرش

  شده؟ دیشه اشنوه و خودش سر تو گلوله کیشل با خونه

 نگرفتن؟ رو ستهایترور بوده؟ یک کار-

 .کننیم یبررس دارن هنوز نه-

 به عجله با و آورد رونیب بیج از را لشیموبا و رفت فرو فکر به نیحس

 کالفه.شد مانیپش اما زد ضربه مهرداد اسم یرو. رفت اتاقش رفط

 نیا به یربط شد؟ یم چه اتیعمل نیا فیتکل. کوباند نیزم به را شیپاها

 یراحت به تواند یم بود گفته که افتاد مهرداد حرف ادی به داشت؟ موضوع

 او چرا؟ یول باشد؟ او کار توانست یم. شود خالص سرهنگ و او شر از

 بود کرده دیتأک بودند یدان سگ در یوقت شیپ ساعت چند نیهم تا که

 لحاظ هر از دیبا و دارند ییکاکا با یمهم و حساس مالقات امشب که

 کار نه -:گفت و زد اش یشانیپ یرو را انگشتش. باشند داشته یآمادگ

 .ستین اون

 .ماند منتظر و گرفت را اش شماره 

 ...الو -:داد جواب عیسر اسمش دنید با مهرداد

 اومده؟ پاسدار سرهنگ سر به یچ یدیشن-

 .دمیشن صبح اره-
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 .شده پخش تازه خبرش ؟ینگفت یزیچ چرا پس-

 دیبا من یخونه ایب-:گفت و کرد فوت یگوش در را نفسش مهرداد

 .میکن صحبت درموردش

 االن؟ نیهم-

 اره-

 .رفت رونیب خانه از دوباره نخورده نهار و کرد قبول اما بود مردد یکم

 ییکاکا سر ریز سرهنگ شدن کشته اگر.کرد زدن قدم به شروع مهرداد

 هودهیب تالششان تمام و بودند انداخته یبزرگ خطر در را خودشان باشد

 انتقام از را او توانست یم نداشت ییکاکا به یربط اتفاق نیا اگر. بوده

 یرو بر فقط را تمرکزش و برود جلو متریمال یکم و کند حذف اشیشخص

 .بگذارد شهرام و سوده

 معامله شنهادیپ خواست یم بود مهم اریبس ییکاکا با امشبش مالقات 

 و بداند مشکوک را یحرکت هرگونه داشت امکان اتفاق نیا با یول بدهد

 .شود مظنون

 در دست و ستادیا رفتن راه از اتاقش، به یکود و کامران شدن وارد با

 .کرد بشیج

 میفرستاد رو سگها و برهان. مرتبه اوضاع برنامه طبق -:گفت کامران

 .نیبود گفته که یاخونه

 سگها باخت و برد از مهمتر یاتفاق فعال -:گفت یکوچک اخم با مهرداد

 .افتاده

 شده؟ یچ-

 رو مسلح و کاربلد نفر چند. باشه برده بو ما هدف از ییکاکا ممکنه-

 اجیاحت بهشون هرموقع باشن خونه یتو یشرطبند یبهانه به بفرست

 .بشن عمل وارد میکرد دایپ
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.  رفت رونیب اتاق از افرادش با یهماهنگ یبرا و گفت یچشم کامران

 یم رد نگهبانها یجلو از دید را نیحس که بود ستادهیا پنجره کنار مهرداد

 .باال ایب جا نیهم از -:زد شیصدا و کرد باز را تراس یقد یپنجره. شود

 افکارش. ستادیا اشنهیس به نهیس و رفت البا ها پله از یآرام به نیحس

. یدیفهم اخبار تو شدنش پخش از زودتر-:دیپرس و دیبخش سامان را

 ؟یچجور

 کشته -:رفت دنبالش به نیحس. برگشت اتاقش به و زد یپوزخند مهرداد

 مربوطه؟ ما کار به سرهنگ شدن

 درو اون اول -:داد جا شیپا یرو را یکود وسر نشست کاناپه یرو مهرداد

 .ببند

 .ینداد منو جواب -:ستادیا شیرو روبه و بست را تراس نیحس

 من یبدون یخواهیماگه یول باشه وصل من به ممکنه سرش هی-

 .ستین من کار! نه بگم دیبا بکشنش خواستم

 هی هیچ منظورت-:دیکش دست اشچانه یرو و گرفت نفس کالفه نیحس

 یاول تراز تیشخص که اون سرهنگ؟ چرا فهممینم وصله؟ تو به سرش

 .باشند داشته رو ترورش قصد که نبوده

 لو داره احتمال باشه ییکاکا کار ممکنه نباشه یشخص خصومت اگه-

 .میباش رفته

 چکسیه هیمخف تیمأمور نیا-:گفت و نشست یتخت پا یرو نیحس

 یاژهیو دیتأک موضوع نیا یرو سرهنگ خود. نداره خبر منم همکار یحت

 . ادین شیپ یتیقعمو نیچن تا داشت

 که داره وجود فروش آدم هم سرهنگ یها یدست باال همون یتو-

 و است هیفرض هی حد در فعال... بفروشن رو همکارشون منفعت بخاطر

 شهیم معلوم امشب. میباش ییکاکا جانب از یحرکت هر منتظر دیبا

 .داره اطالعات چقدر ییکاکا

 دهن تو میبر یخواهیم مباز هست رفتنمون لو احتمال نکهیا وجود با-

 ر؟یش
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 دیبا یبزن حدس دشمنتو حرکت نکهیا یبرا... ستین یاگهید یچاره-

 دیبا که کنهیم نییتع امشبمون مالقات. یبش چشم تو چشماش باه

 داره؟ فشنگ که ته ااسلح....میکن کاریچ نیا از بعد

 فراموشش-:کرد هم در را اشچهره و دیکش گردنش پشت دست نیحس

 .جامونده خونه .کردم

 دادن راه یآگاه یاداره یتو رو تو چطور -:کرد نگاهش غضبناک مهرداد

 ؟یکنیم فراموش رو تفنگت یحت یوقت

 .نداد جواب و چرخاند چشم الیخ یب نیحس

 .ریبگ گهید تفنگ هی امشب یبرا کامران از -:داد تکان سر حرص با مهرداد

***** 

 تکان را آن کنان یل یل و کند پا زا را بلندش پاشنه کفش یلنگهکی الله

 چه به نیبب دهنت تو یا... ترمه روحت تو... شدم ل ه. شدم داغون - داد

 ادهیپ چقدر بره ادمی یزنینم که هم حرف. زد تاول پاهام. افتادم یروز

 .میاومد

 گفتم بهت که من -:انداخت باال شانه و کرد نگاهش حوصله یب ساغر

 کفش با اونم.ییایب همراهم یخواست خودت یرو ادهیپ برم خوامیم فقط

 !بلند پاشنه

 شهیم ختم پسرت دوست به آخرش یرو ادهیپ نیا کردم فکر من خب-

 .یکن گز تنها راهو همه نیا یخواهیم واقعا دونستمیم چه

 کم یدار بکن خرابت ذهن اون واسه یفکر هی -:کرد یفیخف اخم ساغر

 .یریم دست از کم

 من... یشد دماغ گند که تره خوب تو از لشحا نباش من ذهن نگران-

 ؟ییاینم تو خونه رمیم راست هی رمیگیم نیماش امیب ادهیپ تونمینم گهید

 .گردمیبرم ادهیپ من نه-

 .بشن دهییسا مفصالت تا برو راه اونقدر... یراحت هرجور-
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 رو ادهیپ به و گرفتفاصله جدول یلبه از یتاکس در الله شدن سوار با

 هم دیشا اصال و داشت ینگران... بود ماریب داشت، سالتک. بازگشت

 ینم بود هرچه ستیچ حسش قایدق دانست ینم! بود گرفته دلش فقط

 یم بهتر را حالش یرو ادهیپ کرد یم فکر .کند بند خانه در را او توانست

 بخار و دیکش قیعم نفس. بود امدهین کارش به هم نسخه نیا اما کند

 با مهرداد و نیحس امشب دانست یم. شد محو یکیتار در دهانش

 شیبرا نیحس تا بماند منتظر نکهیا یجا به کاش. کنند یم دارید ییکاکا

 یانهیم آدم  . باشد داشته حضور آنجا در خودش توانست یم اوردیب خبر

 .کرد یم ناراحتش ماندن، هیحاش در و بود دانیم

 کالفه.داشتن نیحس یسو از یامیپ چیه. انداخت لشیموبا به ینگاه

 د؟یرفت خبر؟ چه-:نوشت شیبرا

 مهرداد به چشم ریز از .آورد رونشیب بشیج در لیموبا دنیلرز با نیحس

. کرد یم نگاه سگها دنیجنگ به بودو نشسته کنارش که کرد نگاه

 محبوس خودش در را سگها که بود یفلز یها َفنس به رهیخ چشمانش

 .بود یگرید یجا حواسش ایگو اما کرده

 .انداختند هم جون به رو سگها میکرد یشرطبند. اره -:داد ابجو

 د؟یدید رو طرف-

 .مینزد یحرف فعال یول نشسته ما کینزد-

 بلد. دیبگو احساساتش از بود نگرفته ادی.زد وارید به را اششانه ساغر

 ادی که یاچاره راه تنها. کند آب را شیبغضها و کند دل دردو یکس با نبود

 راه آن به را خودش و بداند را شیها یدلمردگ لیدل که دبو نیا گرفته

 یب یسوالها بزند، حرف خواستی م اما نداشت گفتن یبرا یزیچ. بزند

 گرم دست کف با را سردش صورت. کند پرت را دلش حواس تا بپرسد ربط

 است؟ انهیوحش یلیخ-:نوشت و کرد

 ندارم یدارلمبریف و عکس یاجازه .تصورت از شتریب -:داد جواب نیحس

 .فرستادمیم برات عکسشو وگرنه

 فیح چه-
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 .افتاد راه به و گرفت وارید از را اشهیتک

 از-:بود گفته نیحس. کرد نگاه صفحه به دوباره لیموبا کیت کیت یصدا با

 .رمیبگ عکس تونمیم که خودم

 سوت یصدا.ردیبگ یسلف خودش از تا کرد روشن را جلو نیدورب نیحس

 با همزمان و آمد رونیب خودش یهوا حالو از مهردادو شد بلند قیتشو و

 .داد هیتک یصندل یپشت به نیدورب فلش

 .بداند را ساغر نظر تا شد منتظر و فرستاد را عکس نیحس

 ول هم نجایا-:گفت ضیغ با و کرد یاقروچه دندان. شد متوجهش مهرداد

 .میردا یمهمتر یکارها االن بعد واسه بذار کاتونویج کیج ؟یستین کن

 به ییگذرا نگاه. داشت نگه دستش کف را لیموبا تفاوت یب نیحس

 .آمد ینم جانبش از یامیپ یول بود نیانال هنوز انداخت صفحه

 نیحس و شد باز عکس. بود لیموبا به چشمش و زدیم قدم آرام ساغر

 که سدیبنو یزیچ خواست یاساده لبخند با. بود زده چشمک شیبرا

 به شروع قلبش و ستادیا رو ادهیپ وسط. شد عکس یگوشه متوجه

 توانست یم اما نبود واضح چندان ریتصو. کرد بزرگتر را عکس. کرد دنیتپ

 ها انیشر تمام. داستیپ صورتش از یمین که بدهد صیتشخ را مهرداد

 .گرفت آرام لحظه چند یبرا نداشت، قرار که یقلب و وستندیپ هم به

 نه و بود ضیمر نه. شد تمام دلش یها یقلق بد و ها یریگ بهانه تمام

 .بود آمده تنگ به ییجدا نیا از دلش فقط افسرده

 نیا»

 من، 

  است ناچار

 «6...تو به

                                                                    
 حسام نیک فال 6
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 آهسته. شد رهیخ صورتش به و گرفت قاب را لیموبا دست دو هر با

 .بود شده تنگ برات دلم کم هی فقط-:کرد زمزمه

 نو از و زدند یم خط را ها اسیمق تمام دیبا که بود نیا شکم اگر

 بذار یول-:گفت و کرد کینزد لیموبا به را لبش .کردندیم شانیمعنا

 .یلیخ...دارم دوستت .زدمیم لَه لَه دنتید یبرا داشتم بگم؛ راستشو

 حسرت لبانش. دیبوس و گذاشت عکس یرو را لبش و کرد تمام را فاصله

 یلبها. رمدا دوستت بود گفته کمتر و دهیبوس را او کمتر چرا که داشتند

 نکهیا به ردیبگ ادی کند، عادت خواستیم تازه. نبودند بلد ناواردش،

 نکهیا از قبل اما اوردیب زبان به کرد اراده که هرزمان را اش یقلب مکنونات

 .انداختند سرش ازآن را  کند عادت

 و کرد باز را در. داشت یبرنم  مهرداد ازعکس چشم خانه به دنیرس تا

 یمرس-:نوشت نیحس یبرا برود داخل نکهیا از قبل

 .شد وارد و

 باال یطبقه به و ستادهیا آسانسور در کامران و مهرداد همراه به نیحس

 .رفتند یم بود منتظرشان ییکاکا که

 نداده نشان یواکنش فرستاده که یعکس به ساغر.کرد چک را لشیموبا

... رشتشک دنید با .آمد امشیپ که کند خاموش را لیموبا خواستیم. بود

 .آمد لبش یرو یمحسوس لبخند و افتاد شیچشمها کنار نیچ

 دندان تیعصبان از و دید را لبخندش و لیموبا به را او نگاه نهییآ از مهرداد

 حد از شیب اش، عاشقانه یها یواشکی و رفتار نیا. دییسا هم یرو

 تا کند فرو حلقش در درسته را یگوش آن داشت دوست. داد یم آزارش

 .کند پاک اشچهره از را کن خراب اعصاب یهالبخند نآ

 و رقص یصدا نترییپا یطبقه از. رفت رونیب زودتر ستادیا که آسانسور

 در که یپول از پر یها چمدان و بود سکوت نجایا در اما آمد یم یکوبیپا

 .بودند بدل ردو حال

 که ییها پول به لذت با و نشسته یکرم مبل یرو سالن وسط ییکاکا

 را مشروبش وانیل مهرداد دنید با. کرد یم نگاه بود شده بشینص امشب
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. میبنوش امشبمون برد یسالمت به ایب -:گرفت باال و کرد جدا لب از

 نوع هر از رو نهایبهتر بهت؛ احسنت. یبود کرده کوالک که هم تو امشب

 .یکرد انتخاب

 یپا -:نشست او از فاصله با و گشود هم از لبخند به را شیلبها مهرداد

 .افته یم کار به نبوغت خود به خود باشه وسط كه پول

 .ختیر مشروب شیبرا و دیخند ییکاکا

 .میکن پا به بزم امشب افتخار به تا بخور-

 زاریب غفلت و شدن مست از .دیکش وانیل یلبه دور را انگشتش مهرداد

 را وانیل .دوشیم ختم چه بهش آخر   نبود مطمئن که امشب مخصوصا بود

 یکاف شیبرا اش یشگیهم یسردردها. زد هیتک یپشت به و داد رسُ 

 بسازد؟ خودش یبرا یمست از یاتازه درد سر بخواهد هم باز که نبود

 ؟یخورینم -:انداخت باال ابرو ییکاکا

 .سازهینم بهم-

 از-:دیپرس مهرداد به رو و کرد خدمتکاران از یکی به یااشاره ییکاکا

 .ارنیب تا بگو یخواهیم رکدوموه میدار یبخواه که یهرنوع

 .کنهیم امچارهیب سردرد بخورم هرکدومو نداره یفرق-

 به رو را پول چک یساکها از دوتا بود هایبند شرط مسئول که یمسن مرد

 .گذاشت مهرداد یرو

 .شده مافات جبران -:دیخند و کرد تر یلب ییکاکا

 روند دوباره و گرفت دست به را اسکناس یها دسته مهرداد

 یبرا فقط خوردها پول نیا -:داد لشوه نیحس سمت به و انداختساک

... ستین یرقم پول نیا شهیپ در که یبعد یمعامله مقابل در. هیسرگرم

 .میکن حساب هم شما کمک یرو شهیهم مثل دیبا البته

 مورد افراد جز به و گذاشت زیم یرو را وانشیل شد اریهوش ییکاکا

 باز هم از پشت به را دستش هردو. فرستاد ونریب را یمابق نانشیاطم

 .مناسبش زمان یبرا دیبنداز رو معامله دیتونیم! نه فعال -:گفت و کرد
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 اومده؟ شیپ یمشکل چرا؟-

 شر از خودمو دیبا حاضر حال در-:گفت و انداخت او به یقیدق نگاه ییکاکا

 .کنم راحت انیم سوسه که ییموشها

 .دیترس کیکوچ موش تا چند بخاطر دینبا... ستین یدیجد زیچ موش؟-

 امویبرم موشهام پس از من-:گفت مرموزانه دویخند بلند یصدا با ییکاکا

 که یکس از دیبا یول...شمیم خالص شرشون از راحت. ترسمینم

 .دیترس شتریب نداره، هراس و شمرهیم کیکوچ رو یزیهرچ

 نکامرا و مهرداد به ینامحسوس نگاه و شد فعال شیرادارها نیحس

 . انداخت

 کشور ینقشه به حاال تا-:گفت خونسرد کامال و انداخت پا یرو پا مهرداد

 شکل گمیم من یول. است گربه گنیم همه ه؟یچ شکل یکرد نگاه

 و دیکش ازش کار د؛یدوش رشویش دیبا که چاق و فربه گاو هی! گاوه

 عرضه یب اون یواسه بمونه استخونشم پاره تا چهار. دیپوش پوستشو

 الغرتر روز به روز داره گاو نیا...رنیبگ خودشونو سهم نتونستن که ییها

 نکهیا از قبل رمیگیم سهممو دارم فقط من ادیدرم پا از روز هی و شهیم

 .کنه ریگ گلومتو بخواد استخونش

 و العاده فوق ریتعب -:زد کف لبخند با و کرد نگاهش موشکافانه ییکاکا

 ادیم موش یصدا گوشم کنار که یوقت تا دمیم حیترج من اما... هیجالب

 ریگ گلو یتو یوقت هم بزرگ یلقمه. رمیبگ کیکوچ کیکوچ هامو لقمه

 .دردناکن اندازه کی به هردو نداره استخون با یفرق کنه

 یکی کمک یرو دیبا نباریا پس -:گفت و انداخت نییپا را نگاهش مهرداد

 ؟یخواهینم معامله نیا از یسهم  م؟یکن حساب گهید

 یک. کردم شهرام با صحبتامو قبال من-:دیکش یقیعم نفس ییکاکا

 شما بگذره؟  یج یپ آر و کایدوش مثل یمتیق گرون یمعامله از تونهیم

 فقط. من با دولت به فروشش سند .دیکن قاچاق داخل به رو ها اسلحه

 ضربه وکنن باز منو مچ خوانیم کجا از بفهمم تا دیکن صبر مدت هی دیبا

 .بزنن
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 انیجر در را ییکاکا زودتر شهرام پس. چسباند هم به را شیلبها مهرداد

  بود؟ نگفته او به شهرام چرا اما. بودند زده را شانیحرفها و داده قرار

 کشه؟یم طول چقدر-

. کنم قطعش دیبا یکی یکی که آوردم دست به ییسرنخها... زود یلیخ-

 ...وصله کجا به گشید سر دمینفهم هنوز فقط

 بازاره. کن قطع هم گشوید سر عتریسر-:گفتو شد بلند شیجا از ادمهرد

 .رهیگیم دست به نبضشو گهید تاجر هی بده لفتش هرکس! تجارت و

 و نفوذ هم انوقدر... واردم کارم یتو من -:دیسرکش را وانشیل ییکاکا

 اونا از بزرگتر... کنم دایپرو لیالتحص فارغ تازه ینخاله دوتا که دارم قدرت

 دور از با توننیم کننیم فکر که ییسهایپل جوجه نیا به رسه چه فمیحررو

 .کنن گلستون کشورو من کردن خارج

 داخل را لشیموبا مهرداد. بود دوخته مهردادبه را چشمانش نیحس

 و برداشت را پولها ساک نیحس به دارش معنا نگاه   با و گذاشت بشیج

 گردش به پیسرت یمحافظها. آمد یانداز ریت یصدا نییپا از. افتادند راه

 را شانیها اسلحه آسانسور، و ها پله یجلو آنها از دوتا و. زدند حلقه

 افرادش با یگوش از و آورد رونیب را اشاسلحه عیسر کامران.رفتند نشانه

 .کرد برقرار ارتباط

 به چشمش و بود ستادهیا سرپا ترس از که کرد نگاه ییکاکا به مهرداد

 رو نجایا تیامن-:دیغر اخم با و کرد تنگ را چشمانش. دبو ها پله راه

 !نه انگار یول دیبود کرده نیتضم

 خبره؟ چه نییپا اون دینیبب -:زد داد محافظانش سر و خورد حرص ییکاکا

 نیب یشخص یریدرگ -:گفت و آمد باال نگهبانها از یکی بعد لحظه چند

 .ردنک جمعشون ها بچه یول کردن یشرطبند که بود ییاونها

 آنجا از نیحس و کامران همراه به و برگرداند رو یزیآم طعنه نگاه با مهرداد

 . رفت رونیب

 حواستون -:زد داد و ختیر مشروب خودش یبرا تیعصبان با ییکاکا

 .رونیب نیبنداز نجایا از  کننویم یخور ه... که یینایا کجاست؟



 سیبل

 

242 
 

 نیماش قبع یصندل یرو.آمد مهرداد لب به لبخند او ادیفر یصدا از

 اون-:گفت و گذاشت شیپا کنار را پول یساکها نیحس. نشست

 درسته؟ کشته سرهنگو

 دشوار کارمون-:گفت و شد رهیخ رونیب به متفکرانه و داد سرتکان مهرداد

 .کنه نابودمون تونهیم یراحت به میدار دست ما پرده پشت بفهمه. شده

 که معلومه کجا از-:گفت و چرخاند را سرش بود نشسته جلو که کامران

 کرد؟ینم یباز لمیف و باشه دهینفهم االن نیهم

 کندیممارو کلک اول یراندازیت یصدا با بود دهیفهم اگه... دونهینم هنوز-

 یآمادگچیه که یدید. ..مشیبکش خودش از زودتر میبخواه نکنه که

 .نداشت ما با مقابله یبرا

 صحنه یراندازیت-:دیپرس و برگشت دوباره ناگهان و داد تکان یسر کامران

 بود؟ خودت یساز

 نبرده ییبو شدمیم مطمئن دیبا -:کرد کج را لبش نانیاطم با مهرداد

 .باشه

 ؟یبود نگفته من به چرا پس-

 .شدیم یعیطب تونیباز دیبا-

 و بود مرده سرهنگ. رفت فرو فکر به و گرفت بغل را شیبازوها نیحس

 که از دیبا و آمد یم وندهپر نیا سر یکس چه او از بعد دانست ینم

 گرفت؟یم دستور

 چه؟ شدیم منصرف مشیتصم از مهرداد اگر

***** 

 در دم ساغر. کرد یم تماشا ونیزیتلو و بود دهیکش دراز شکم یرو بایز

 که مرده -:زد غر و کرد عوض را شبکه بایز. کرد جفت را شیها کفش

 که یاشبکه هر .آشغال یسهایپل نیا از رهیبم تا مرده که درک به مرده

 .زننیم حرف احمق مردک اون به راجع دارن یزنیم
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 یکس چه دانست ینم نکهیا با و آورد رونیب تن از را کاپشنش ساغر

 یگشنگ از دیبا که نبودن سهایپل نیهم اگه-:گفت یآرام به شده کشته

 به نکهیا یبرا ترسنویم رونیب یگرگها که هموناست بخاطر. یمردیم

 یغلط چیه که نبودن اونا اگه. دنیم پولتو یکنن شونیمعرف سیپل

 .یبکن یتونستینم

 دفاع سهایپل از یدار هیچ -:گفت یاطلبکارانه حالت با و نشست بایز

 ؟یکنیم

 قتویحق نکردم دفاع -:انداخت باال شانه و کرد گرد را چشمانش ساغر

 .گفتم

 کو؟ تارتیگ -:شد براق او به داشت جنگ سر ییگو که بایز

 .نگرفته را دهانش یجلو ارغوان که دیفهم زد لکپ ساغر

 . فروختم-

 گه؟یم یچ ارغوان ؟پسیفروخت که... ااا-

 گه؟یم یچ-:زد ندانستن به را ساغرخودش

 دیفهم ارغوان تا چطور... هست کفشت تو یگیر هی تو کن خر خودتو-

 ش؟یبفروش یگرفت میتصم فهیک اون تو تفنگ

 با ارغوان و بود برنگشته خانه به هالل. دیکشسرک اتاق داخل به ساغر

. داد یم تکان را خودش و گرفته بغل را شیزانوها زده وق چشمان

 پولش به چون-گفت بایز جواب در و فرستاد رونیب صدادار را نفسش

 باور حرفشو تو که داره یسالم عقل اصال ارغوان نیا... داشتم اجیاحت

 ؟یکنیم

 ؟یکارکردیچ پولشو-

 دیبا چرا چه تو به اصال -:گفت یتند به شدیم یبعص کم کم که ساغر

 یدونیم یکن میعصب اگه.  رفته ادتی قبلو یدفعه انگار بدم؟ حیتوض بهت

 کنم؟یم کاریچ باهات

 ؟یکنیم کاریچ-:آمد ها پله یباال از مراد یصدا
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 .خان مراد سالم -:گفت اجبار به و آورد نییپا را شیصدا ساغر

 .دارم کارت باال ایب -:گفت و رفت االب دوباره را ها پله مراد

 هست؟ هم شهال -:دیپرس و کرد نگاه بایز به دیترد با ساغر

 ازش؟ یترسیم -:رفت باال پوزخند به لبش یگوشه بایز

 یپله از را شیپا امروز به تا. رفت مراد دنبال به و نکرد حرفش به یتوجه

 خانه لیوسا. نداختا اطرافش به ینگاه. بود نگذاشته باالتر بعد به دوم

 اتیخصوص با عنوان چیه به و بود مرتب اماکامال بودن یمیقد وجود با

 .نبود هماهنگ شهال یاخالق

 .کن اتو راهنمویپ -:کرد اشاره اتو زیم به مراد

 نگاهش با بودش؟ خواسته کردن اتو یبرا فقط. کرد نگاهش موشکافانه

 ست؟ین خانم شهال -:گفت و کرد جستجو را اطراف

 .کن اتوش-

 زل صورتش به و گذاشت شیرو روبه یصندل مراد. زد برق به را شاخه دو

 .زد

 ؟یکرد کاریچ تارتویگ پول-

 .دمیخر لیموبا-

 .دارم آمارتو... دهیخر پسرت دوست که اونو-

 یشکستگ بخاطر -:گفت و دیکش راهنیپ یرو را اتو حرص با ساغر

 .دادم پسش بودم بدهکار یکی به دستم

 ساغر. دیکش سرش یرو از را آن و برد شالش سمت به را شدست مراد

 صورت یرو را داغ یاتو که دیجنگ خودش با و فشرد سفت را اتو یدسته

 بکن یفکر هی گفتم بهت-:زد کوتاهش یموها ریز دست مراد. نگذارد او

 ...کمه یلیخ یدیم موندت واسه که یپول

 یآدمها یادا من واسه -:داد ادامه و کرد نگاه نشیخشمگ چشمان به

 .دیهست یه... چه همتون دونمیم. کهیزن اریدرن طاهرو
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 .اوردین سرش ییبال و کند کنترل را خودش تا زد نفس ساغر

 و فشرد را شیلپها طرف دو. داد تکانش و گرفت را اشچانه مراد

 .دهیسف سالمو دندونات حداقل خوبه -:کرد نگاه را شیدندانها

 تمام تحملش شد باعث اشیرگیخ و لبها یرو سرانگشتانش تماس

 شیرها هم مراد و شد متوقف شهال یصدا با. اوردیب باال را اتو و شود

 .کرد

 خواد؟یم یچ نجایا دختره نیا-

 خوابهیم و خورهیم خونه نیا تو مفت مفت داره. کنه اتو لباسمو ادیب گفتم-

 .بده انجام یکار هی الاقل

 .رونیب برو -:داد لوه را ساغر ضیغ با شهال

 ؟یکردیم کاریچ یداشت تو -:داد ادامه مراد به رو

 به دختره نیا...زمیعز نکن فکر اشتباه-گذاشت اشگونه یرو دست مراد

 ازش اون شاپور شیپ مشیبفرست کردمیم فکر داشتم خورهینم یدردچیه

 .ادیب ما ریگ هم یپول هی کنه استفاده

 پسنده؟یم نویا ونوقتا ذارهیم بیع ورگل ترگل یدخترها یرو شاپور-

 خر وگرنه میبکش نییپا نرخو که ارهیدرم ادا ما واسه داره خور حروم اون-

 .فروشهیم و کنهیم قالب راحت هم رو ماده

 را شیدندانها. دیشن یم را شانیحرفها آمد یم نییپا که ها پله از ساغر

 چه نبود مطمئن بود دهینرس موقع به شهال اگر. کرد فرو لبش گوشت در

 دیایب شیپ اگر یبعد یدفعه داشت نانیاطم اما آورد یم مراد سر ییبال

 !کشت خواهد را او حتما

****** 

 یم صحبت اتیعملجدید  یبافرمانده دیبا. نشست فرمان پشت نیحس

. ردیبگ دستور و شود رو روبه دیبا یکس چه با دانست ینم قایدق اما کرد

 توانست ینم بود دهید ییاکاک از و گفته پاسدار مرحوم که یزیچ طبق

 و او به ییکاکا اگر. دهد قرارش انیجر در و کند اعتماد یهرکس به
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 یبزرگ نیا به یاتیعمل بلکه خودش جان تنها نه د،یرس یم شانی نقشه

 .شد یم نابود

 و کرد نگاهش باتعجب. نشست داخل ناآشنا یمرد و شد باز نیماش در

 ... اشت آقا-کرد باز دهان

 دستش کف ن،یماش یشهیش از نترییپا که اش ییشناسا تکار دنید با

 .ماند ساکت بود، داشته نگه

 به یعاد بود، خوانده یهاد ییشناسا کارت یرو از را نامش که مرد

 .کن حرکت توجه جلب بدون- زد لبخند شیرو

 م؟یریم کجا-

 .ینیبب رو یکی دیبا...یفهمیم خودت میبر-

 را اشاسلحه و چسباند تنش به را شدست بود متنفر هایگر یموذ نیا از

 آدم و گفته دروغ اگر. کرد لمس بود، گذاشته کمرش دور غالف در که

 .اوردیب را دخلش و کند استفاده نآ از یراحت به توانست یم بود ییکاکا

 .رفت بود، داده که یآدرس به و انداخت راه را نیماش

 از خلوت که ییاج. دندیرس شهر یهیحاش به یمسافت کردن یط از بعد

 تا کرد لمس شتریب را اشاسلحه. کرد یم نگرانش و بود نیماش و خانه

 .کند تیامن احساس

 .دار نگه جا نیهم -:گفت کرد یم نگاه را لشیموبا که همانگونه یهاد

 خورده زنگ ضد فقط که یدر کنار ،یخاک یکوچه در را نیماش نیحس

 یها خانه به و ودندب هم به هیشب ها خانه اکثر. داشت نگه بود

 .مانست یم یسازمان

 کردند باز شیرو به را در، دار تمیر یضربه چند با و شد ادهیپ زودتر یهاد

 .داخل ایب -:چرخاند سمتش به را سرش

 کشیبار و یلیمستط اطیح. گذاشت خانه داخل به پا دیترد با نیحس

 و نبود ملکا راتشیتعم اما آمد یم نوساز نظر به. بود یخاک کوچه مانند

 فقط صحبتشان اگر. بودند نشده هم پالستر یحت یرونیب یآجرها
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. بودند وردهآ یدور و پرت یجا نیچن به را او چرا پس بود اتیعمل درمورد

 یبرا مناسب کامال و خلوت یجا کی چه؟ داشتند را کشتنش قصد اگر

 !قتل

 شتفنگ بالفاصله و کند جااز  را او سرش پشت از در شدن بسته یصدا

 . برگشت عقب به و دیکش رونیب شیاقهوه چرم کت ریز از را

 میتسل عالمت به را دستش عیسر تفنگ دنید با بود رابسته در که یمرد

 نشان العمل عکس که یهاد سمت به را اسلحه سر نیحس. گرفت باال

 .باال ریبگ دستاتو...اونور برو -:چرخاند بود، داده

 باهم ما -:گفت و رفت همکارش سمت به کوتاه قدم چند با یهاد

 . میاجبهه هی یتو. میستین دشمن

 کار یک یبرا ؟یزنینم حرف یشد الل چرا... نجا؟یا میاومد یچ یبرا-

 ؟یکنیم

 ساغر همکار قبال .شناسمتیم من یول یشناسینم منو تو سروان -

 ...اتمیعمل نیا از یجزو... بودم اریکام

 به تا برود عقبتر نیحس شد عثبا آمد یم داخل از که ییقدمها یصدا

 در قاب در یدار شیر و مسن مرد .باشد داشته اشراف شانی سه هر

 .نییپا اریب رو اسلحه-:داد دستور یمحکم و راسخ یصدا با و ستادیا

 به یشخص لباس که مرد. نخورد تکان اما کرد نگاه چشمانش به نیحس

 چون نجایا رنتایب خواستم من -:گفت دشیترد و شک دنید با داشت تن

 ترور از بعد. شدیم ییشناسا راحت کردیم بتونیتعق یکس اگه و خلوتتره

 یفاجعه میخواهینم کنمیم نظارت پرونده نیا یرو شخصا سرهنگ

 .هستم یرعبداللهیم... ادیب بار به یاگهید

 نام. آورد نییپا را اشاسلحه و درآمد یدفاع حالت از یآرام به نیحس

 کرده یمعرف ساغر به را او پدرش که یکس. بود دهینش را یرعبداللهیم

 .باشد ماجرا نیا بد   ادم توانست ینم. بود

 غالف را اشاسلحه نیحس و رفت داخل به سرش یاشاره با پیسرت

  .رفت سرش پشت و کرد
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 زیم و یصندل چند فقط و بود یخال خانه داخل زدیم حدس که همانطور

 یصندل. بودند کرده هیته امروزشان ارقر یبرا که داشت وجود یکیپالست

 . نشست یرعبدالهیم یرو روبه و دیکش عقب را

 کجا به حاال تا -:گفت و دیکش پرپشتش شیر به یدست پیسرت

 یرو هم هنوز ییسنا ،مهرداد سرهنگ شهادت دنیشن از بعد د؟یدیرس

 هست؟ حرفش

 که هیکس اون میدید رو ییکاکا شبید. داره یهمکار قصد هنوزم بله-

 .داده سرهنگو قتل دستور

 اونو یپرونده داره که داده اطالع ییکاکا به سرهنگ معاون... میدونیم-

 .کنهیم یبررس

 دونه؟یم هم ما درمورد داره؟ اطالعات چقدر-

 یپرونده یبررس درمورد یانگار سهل جز به سرهنگ خوشبختانه نه-

 نگه یمخف کننویم کار پرونده نیا یرو که یافراد و اطالعات تمام اون

 و حدس با داره حاضر حال در و صفره حد در ییکاکا اطالعات .داشته

 . رهیم شیپ گمان

 که دونهیم ییکاکا اما-:گرفت را سرهنگ حرف یادامه یسررشته یهاد

 نیهم یبرا بنده و زد و رشوه تا چند از تر عیوس اون یپرونده یبررس

 .رهیم شیپ محتاطانه داره

 شراکت شنهادیپ بهش شبید ییسنا مهرداد -:کرد دییتأ نیحس

 هم یادیز سود که داد رو یجنگ نیسنگ یاسلحه چندتا یدرمعامله

 .کرده ردش موقتا یول داره براش

 از شیب یاطهایاحت و یاریهوش نیهم بخاطر -:گفت متفکرانه پیسرت

 چه ها اسلحه با دارن قصد قایدق... نداده تله به دم حال به تا که حدشه

 بدن؟ انجام یکار

 پیسرت. شهیم فروخته یگروه چه به قاچاق از بعد که دونمینم هنوز-

 دولت به فروشش اسناد. باشه مهرداد باند یاعضا با قاچاقچش گفت

 .کنهیم جور خودش هم
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 به دولت، پوشش ریز با خوانیم پس -:زد پوزخند یرعبداللهیم پیسرت

... بذارم ییسنا هردادم با رو یمالقات قرار دیبا... برسن کالن سود

 به که یاطالعات  زیر به زیر. یکن جمع دیبا قبل از شتریب رو حواست

 یرو میتونیم یک تا میدونینم ما باشه یاتیح تونهیم یاریم دست

 بخواد مبادا که میباش آماده دیبا پس. میکن حساب مهرداد یهمکار

 .بذاره گردو پوست تو دستمونو

 التونیخ نظر نیا از -:گفت داشت دل در که یانهیک و نانیاطم با نیحس

 .بره در دستمون از ذارمینم باشه راحت

 .رسونهیم من به اونم یدیم یهاد به هم رو گزارشاتت تمام...خوبه-

 .شهیم اطاعت-

چیز دیگه ای وجود نداره که الزم  -چندلحظه نگاهش کرد و گفت:سرتیپ 

 باشه ما رو در جریان بذاری؟

 خیر. -کان داد حسین بدون مکث سرت

 قرار از مهرداد بهتره... یبرگرد یتونیم-سرتیپ نفسی گرفت و گفت:

 .نشه باخبر ما مالقات

 .رفت رونیب خانه از و گفت یا باشه نیحس

 کله یتو دینش غافل سروان نیا از -:گفت و کرد یهاد به رو پیسرت

 یااشاره موردش در اما نهیبیم رو اریکام نکهیا با. رهینظیب یشق

 هم تو نیحس بر عالوه بشه یراض تا کنم صحبت ییسنا با دیبا...نکرد

 .یبش باندشون وارد

 نشد؟ یراض اگه-

 دمونیام چشم هم نکرد قبول اگه کنه قبول که میباش داشته دیام دیبا-

 .برسونه اتمام به احسنت نحو به کارشو که باشه سروان نیا به

 که یخصومت با... مورده یب یمحمود به راجع تونینگران کنمیم فکر من-

 .بره در قسر بده اجازه محاله دارن ییسنا مهرداد و اون
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 یها نقشه ییسنا ترسمیم -:دیکش ششیر در دست کالفه پیسرت

 ...کمه موارد نیا یتو اشتجربه یمحمود. باشه داشته یاگهید

 .میبرقص سازش به میمجبور -:شد بلند و دیکش یقیعم نفس

***** 

 آب. ختیر آب تشت داخل و برد اطیح به خود با را جوش آب یکتر ساغر

 راهم باال یطبقه از استفاده یاجازه و بود شده خراب دخترها کن گرم

 یسرد از تا کند گرم آب بود مجبور شیها لباس شستن یبرا. نداشتند

 .نزنند خی دستانش آب

 به و برد باال را نشیآست. بود مناسب شیدما. زد تشت داخل را انگشتش

 باغچه کنار که شد مراد متوجه چشم یگوشه از. انداخت چنگ لباسها

 کمرش به لرز. داده قرار هدف را او نگاهش یترکشها و کشد یم گاریس

 یهیتوص به بنا. افتاد دستش ریز یها پارچه و نخ جان به حرص با و افتاد

 باشد چشمش در کمتر و کند یدور او از کرد یم یسع شهیهم الله

 .نداشت آمدن کوتاه قصد و بود کرده زوم او یرو مراد یتازگ به یول

 .ستادیا سرش یباال و انداخت باغچه داخل را گارشیس

 .میبر ییجا باهم دیبا بپوش لباس برو کن ول رو نایا-

 .بشورم لباسامو دیبا کجا؟ -:گفت و کرد بلند را سرش ساغر

 پاشو یبشور یتونیم هم بعدا-:زد تشر و داد لوه را تشت شیپا با مراد

 .گمیم

 م؟یریم کجا بفهمم دینبا -:کرد زیتم را اش یکف یدستها و ستادیا ساغر

 یینوا و نون هی به ما هم و تو هم، من یسر صدقه از ستین یبد یجا-

 .دختر بجنبون دست. میرسیم

 کنار را ها لباس تشت حرص با اما نداشت رفتن به یلیتما نکهیا با ساغر

 نگاه تشکش به و دیپوش را شیمانتو. رفت اتاقشان به و گذاشت وارید

 شهال با که مراد شبید یها حرف. بود کرده جمعشان وارید کنار که کرد

. کند اعتماد توانست ینم او بهد. خور زنگ گوشش در کرد یم صحبت
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 خودش کردن چارهیب با قطعا برسد آن به مراد بود قرار که یینوا و نان

 یمخف مانتواش ریز و آورد رونیب روکش درز از را اشاسلحه. بود همراه

 .کرد

 .شدند ادهیپ شیتجر یکینزد در و شدند یتاکس سوار مراد همراه به

 تا کشاند خود با را او روها ادهیپ یشلوغ در و گرفت را دستش مچ مراد

 .برسند شاهپور یخانه به زودتر

 اشپنجه انیم از را دستش خشم با ساغر شد کاسته که تیجمع از

 .امیم خودم-:دیکش رونیب

 دوینبا که یکار شمیم مجبور که نکن رم -:انداخت او به یزیت نگاه مراد

 .بکنم

 .یبکن یتونینم یغلطچیه -:داد فحش را او دل در ساغر

 مو دختر. دندیرس شاهپور یخانه به و افزود شیها قدم سرعت به

 .دکر باز شانیبرا را در داشت یکم سن که یبلوند

 که؟ است خونه شاپور -:دیکش دست دختر یگونه به مراد

 به داشت کردنش پنهان در یسع که تنفر با ختهیآم ینگاه با دختر

 هست اره -:گرفت فاصله او از یآرام

 .گذشت کنارش از و زد شیرو به ینچسب لبخند مراد

 نآ به که یتوپ مراد. کرد یم یباز اردیلیب یکیتار مهین اتاق در شاهپور

 .کردم جور دیجد جنس واست -: گفت و گرفت را بود زده ضربه

 چندتا؟-: گرفت صورتش کنار را چوب شاهپور

 هیکی-

 -:کرد مرتب را رنگش سرخ و کیبار لیبیس و انداخت زیم یرو را چوب

 .شهیم بهتر داره قتیسل نبود بد که ایقبل... مشینیبب میبر... کمه
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 که ساغر دنید با شاهپور .فتندر رونیب سالن کوچک یطبقه مین از

 ادهیز سنش نکهیا -:دیغر مراد به رو و کرد هم در را صورتش بود نشسته

 .جدهیه ریز فقط گفتم که بهت... قتیسل اون تو ه...

 فقط خورهینم من کار درد به خوامینم یادیز پول بابتش... نزن مال سر تو-

 .بره که کنم ردش خوامیم

 .نمیبب ستایوا-:گفت او به رو و ستادیا رساغ یقدم چند در شاهپور

 .داد شاهپور به سپس و مراد به را نگاهش و شد بلند ساغر

 اریدرب کاپشنتو-

 چرا؟-

 .نپرس سوال بده انجام گهیم یهرچ فقط-:دیتوپ او به مراد

 اجاره درد به فقط-:گفت انزجار با شاهپور و آورد رونیب را کاپشنش ساغر

 یکل دیبا الغره یلیخ... دونمیم دیبع اونم که هخوریم انداختن پس بچه و

 .کنم خرجش

 .فشرد هم یرو را دندانش خشم با ساغر

 ؟یدختر -:دیپرس و کرد نگاهش تریدق. گرفت را اششانه شاهپور

 چه؟ تو به -:دییگرا یسرخ به خشم از ساغر صورت

 دادن جواب واسه فقط یکنیم وا که دهنتو -:زد صورتش به یلیس مراد

 .باشه

 بگم مجبورم ینگ اگه ؟یدختر -:کرد تکرار را سوالش دوباره شاهپور

 .کنن چکت

 به سکوتش از شاهپور .شد یم نییپا و باال خشم از اش نهیس یقفسه

 .نجایا دییایب تونیکی -:زد داد و گرفت را او شیمانتو از و امد تنگ

 .آمدند رونیب مجاور اتاق از دختر چند بالفاصله دادش یصدا با

 کثافت-:زد شاهپور ینهیس یقفسه به محکم آرنجش پشت با ساغر

 .کن ولم آشغال
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 یگر یوحش با دیترس یم که مراد .شد کبود یناگهان درد از شاهپور

 چه -:نواخت صورتش به یگرید یلیس. بدهد دست از را پولش او یها

 ؟یکرد یغلط

 نیا به منو یبخواه که یاچکاره تو بشه؟ یچ که نجایا یاورد منو-

 .دمیم پولتو دارم موندم تخونه اگه ؟یبفروش یعوض

  پول؟ یگیم چندرغاز اون به-

 را او کبارهی که یخشم با. شد باز تنفسش راه سرفه چند با شاهپور

 یموها و برد حمله ساغر سمت به. بود کرده یوحش گرگ چون

 .دیکوب مشت شکمش به و گرفت را کوتاهش

 باباته یخونه یکرد فکر یکنمرگ یآرزو مکنیم یکار... هرزه کشمتیم-

 به. تمومه گهید دیرس من یخونه به که پات ؟یبخور یه... هر که

 .یاومد خوش جهنمت

 .منم صاحبت گهید -:افتاد ها کیسرام یرو و داد هل را او شاهپور

 .یبد تکون دم و یکن پارس سگ مثل دیبا گفتم یهرچ

 یرو کرد، یم حس بدنش ءاحشا و امعا در که یدرد شدت ساغراز

 سرفه انیم در. کرد باز را اش مانتو یوسط یدکمه و شد خم شکمش

 ...که بابات اون و ییتو سگ-:گفت کوتاهش یها

 شاهپور. بکشد رونیب را آن نکهیا از قبل اما رساند کلت به را انگشتانش

 .کرد لیتبد ادیفر به را حرفش یادامه و زد کمرش به لگد

 شده جمع هم کنار ترس از داشتند یکم سال سنو یمگه که دخترها

 سرکش یدخترها کردن غلط به آخرش که یتکرار یها صحنه نیا. بودند

 .شناختند یم خوب را دیرس یم دراز زبان و

 مانتو یقهی. کشاند خود با نیزم یرو و گرفت پشت از را اشقهی شاهپور

 گردن حائل را دستش کی .آورد فشار گردنش و فک ریز به دار طناب مانند

 مانتو ریز از و زد چنگ را کلت شیزدنها پا دستو انیم در و کرد لباسش و

. دهد نشان واکنش اسلحه دنید با مراد نکهیا از قبل. دیکش رونیب

 .کرد کیشل سقف به رو و دیکش را ضامنش
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 ساغر. دیچرخ سمتش به و کرد شیرها گلوله یصدا از مبهوت شاهپور

 .گرفت سمتش به را تفنگ و کشاند عقب بعق را خودش

 .بدونه مرده خودشو ادیب جلو یهرک-

 از... بندازش دستت؟ هیچ نیا دختر -:برداشت سمتش به یقدم مراد

 ش؟یآورد کجا

 .جلو این گمیم بهت-:گرفت سمتش به را اسلحه سر ساغر

 دخترها به و شد بلند شیپا یرو ساغر .نخورد تکان شیجا از اما دیترس

 رونیب د؟یستادیا اونجا چرا...شماها-:گفت بودند گرفته بغل را گریهمد که

 .دیکن فرار قبرستون نیا از دیتونیم رون،یب

 .شدند خکوبیم جا سر که کرد آنها به یغضبناک نگاه شاهپور

 .دیبر دیکن جمع... بکنه تونهینم یغلط چیه دینترس ازش-

-:گفت کند نهانشپ کردیم یسع که یخشم با و دیجو را لبش شاهپور

 .باشم نداشته بهت یکار دمیم قول. من بده تفنگو اون

 ...االی... بزن زانو ،یخوند کور-

 .کرد تا را شیزانوها یآرام به شاهپور

  ه؟یک سگ حاال -:گفت حرص با و شد کینزد او به ساغر

 ...شرف یب -:زد داد و دیکوب دهانش به محکم شیپا با

 هار... اووه-:داد تکان را تفنگ ساغر که ببرد ورشی سمتش به خواست

 .سرت پشت بذار دستاتم. سرجات بمون...فیکث سگ نشو

 .کرد عمل ساغر دستور به و کرد تف را دهانش داخل خون شاهپور

 ...یخوب یهاپو چه-

 .افتاد نیزم یرو دراز به دراز و زد اشقهیشق به محکم را کلت ته

... نکن عجله دارم هم تو واسه -: کرد ینوچ ینوچ مراد خوردن تکان با

 ...شکارم دستت از چقدر و توزم نهیک حد چه تا یدونینم
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 د؟یبمون نجایهم دیخواهیم د؟یستادیا چرا -:کرد دخترها به رو

 بودنش هوشیب وجود با یحت که بود گرفته آنها از یبد زهرچشم شاهپور

 یرو از را کاپشنش و گفت یدرک به ساغر. کنند فرار نداشتند جرأت

 اتاق به عیسر بود کرده باز را در که یدختر همان. برداشت مبل یدسته

 از بعد و باشد امروز نیهم یآزاد یبرا شانسش تنها بود ممکن... دیدو

 به را او دوستش مانند و آورد یم سرش بر چه شاهپور نبود معلوم آن

 از و زد بغل را داشت همراه که یلیوسا اندک. فروخت یم یکس چه

 به دیکش یم نشان و خط شیبرابا نگاهش  که مراد چشمان مقابل

 .کرد فرار و گذشت یآرام

 یینوا و نون هی به بامن یخواستیم که-:رفت مراد سمت ساغربه

 ؟یبرس

 یخواهیم حاال یخورد خونمو نمک و نون-داد قورت را دهانش آب مراد

 ؟یبمون خونه اون تو گذاشتم حاال تا میبود بد واست ؟یبشکن نمکدون

 فکر ؟یروز نیهمچ هی واسه پول، واسه بمونم ینذارگذاشت منت-

 شهیش تو رو دخترها خون که ندارم خبر اتیکار گند اون از یکنیم

 ؟یچ یفروخت لندهور نیا به قبال که ییاونا ؟یکنیم

 .یکن یزبون بلبل واسم ینخواه حاال که دادمیم وتیبتتر اول همون دیبا-

. دیکوب شکمش ریز به محکم قدرت تمام با و اورد باال را شیزانو ساغر

 .دیچیی خودش به و افتاد نیزم یرو و شد کبود و رهیت درد از مراد صورت

 ...خر نَره-

 رونیب خانه از و و کرد یمخف کاپشن ریز را تفنگش. نماند دخترها منتظر

 بود ملتهب صورتش. بود نشده خنک دلش اما بود کرده یتالف. دیدو

 هم به دیلرز یم هرز ینگاهها ریز که یجسم نیا از خودش زا حالش

 دست به دست و شده مبادله کاال مثل حال به تا دختر چند. خورد یم

 چندهزار؟ ای ستیصد،دو بودند؟ گشته
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 روانشان وروح از فراتر امثالش و او به ها نهینر نکهیا از گرفت یم عقش

. کردند یم نگاه تشانپرس شهوت یخو کردن رام یبرا یابزار دید به

 .شدینم ریس که یادرنده وانیح

 در اما کنند یم فروش و دیخر را دخترها یراحت به که بود دهید و دهیشن

 برچسب خودش، شهر و کشور در یروز که دیگنج ینم هم اشلهیمخ

 کی تا که یکس شدیم مگر .کنند اشمعامله بخواهند و بخورد کاال

 نیهم به هم خیتار طول در شد؟ مالک ار بوده رها و آزاد شیپ ساعت

 یم و کردند یم حمله شهرها به گرفتند؟ یم یبردگ به را مردم یآسان

 خودش یبرا که ی؟کسیاشده برده و یدار صاحب گرید تو که گفتند

 با آدم دیبا... بود سخت باورش... فرزند دختر، مادر، یبود،روز زن بود، مرد

 را دنیرس حقارت به گونه نیا یمعن تا کند لمسش خون و گوشت

 .بود تصورات و حد از تر هیکر آدمها یچهره یرو آن. بفهمد

 از افتاده تنش به که یلرز.دیپوش را کاپشنش و ستادیا مترو یورودکنار 

 که یبرچسب از داشت؛ بدنش به نسبت که بود یتنفر از. نبود سرما

 اجاره؟ بود؛ خورده

 یبرا بزند زار داشت دوست. دز عق و ختیآم هم در اشمعده عضالت

 .بود یزندگ نامش که یزار لجن نیا

 ینم گرید .زد اش یشانیپ به دست و نشست مترو یورود از فاصله با

 یم کردن یزندگ یبرا ییجا فکر به دیبا بماند مراد یخانه در توانست

 اشضربه آنقدر کاش کرد آرزو و دیکش هم در چهره مراد، تصور با. افتاد

 .کند ساقط یمرد از شهیهم یبرا را او که باشد یکار

 ؟یاخونه -:گفت دادنش پاسخ محض به و زد زنگ الله به

 چطور؟ نه-

 .یکن جمع واسم لمویوسا خونه رسمیم تا بگم خواستمیم-

  ؟یچ یبرا لتو؟یوسا-

 .بمونم اونجا تونمینم گهید برم یعوض مردک اون یخونه از دیبا-

 شده؟ یچ مراد؟-
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 .بذارن متیق برام که خودش از تر کثافت هی ی خونه آورده نوم آشغال-

 راه دو بودم گفته بهت که من شاهپور؟ یخونه نیرفت-شد متعجب الله

 یگرفت شیپ در تو که یراه اون یول ییایب کنار مراد با یبتون که یدار

 با تازه ینگفت مگه. یبر ییجا خوادینم االنم... جون احمق ترکستانه به

 تیاهم پول به شتریب مراد د؟یکن شروع کارتونو نیخواهیم سرتپ دوست

 تو موندنت بابت یتونیم که گمیم بهش کنمیم صحبت باهاش خودم.دهیم

 .یکن پرداخت شتریب خونه

 کردندیم گز گز هنوز که سرش پوست به و آورد تر نییپا را شیصدا ساغر

 بخوامم.. .دمیکش اسلحه روش زدمش،... تونمینم گمیم بهت -:زد چنگ

 .ارهیب سرم ییبال بخواد ممکنه بمونم ذارهینم گهید

 قبل چرا... یشرّ  دنبال کنن جونت به جون -:دیتوپ او به یعصبان الله

 ؟یفتین خوردن شکر به حاال که ینداد من به ندا هی یبر باهاش نکهیا

 نه؟ ای یکن جمع لمویوسا رسمیم من تا یتونیم-

 خونه رمیم... یبش گور به گور... یندازیم خوردن نون از هم مارو آخر تو-

 ؟یدار رو کجا اصال ؟یبر یخواهیم کجا حاال کنمیم جمع واست

 .برم اونجا از دیبا فقط حاضر حال در کنمیم واسش یفکر هی دونمینم-

 ریز اون کم هی ییایب نییپا موضعت از دیبا تو نهیهم وضع یبر هرجا-

 .یدیم دست از تهاتویموقع مفت مفت. نیبب دماغتم

 یزهیآو بعد یدفعه واسه توئه با حق باشه-گفت حوصله یب ساغر

 .کنمیم گوشم

 .گرفت را نیحس یشماره و کرد قطع او با را ارتباطش

 یآدم،نطفه. شیپاها یرو را سرش و گذاشت گوشش یرو را لیموبا

 و کند یزندگ ازین یب کوچک، ییایدن در بخواهد که ستین مرغ تخم درون

 بودن تنها یبرا آدم. ردیبگ اطرافش متریلیم چند همان از را اجشحتیما

 نیا در که بود خوب چه.ستین ذاتش در ییتنها اصال ؛نشده خلق

 یم بست بن به که هرموقع توانست یم و داشت را نیحس بحبوحه
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 آن که بود نیهم یبرا .کنند دایپ یاچاره راه هم با و کند خبرش خورد

 نداشتند؟ را یکس چون نکردند؟ فرار دخترها

 سالم-

 ؟یخوب سالم-

 دنبالم؟ ییایب یتونیم-

 ؟ییکجا مگه-:کرد جدا لبش از را آب یبطر نیحس

 .شمیتجر یمترو یورود دم-

 شده؟ یزی؟چیداشت کاریچ اونجا -:شد نگران شیصدا لحن از نیحس

 دنبالم؟ ییایم-

 ؟یخوب کار؟یچ یرفت اونجا ینگفت امیم اره-

 .دمیم حیتوض برات ییایب ستین یممه زیچ خوبم اره-

 که ینیع در دختر نیا .افتاد راه و انداخت نیماش داخل را یبطر نیحس

 ترس راه به راه. باشد هم عذابش یملکه توانست یم بود قلبش حاکم

 .باشد یخواستن شیبرا هم باز اما زدیبر جانش به دلهره و

 .کرد شیجستجو چشم با عابرها نیب و کرد پارک یاگوشه را نشیماش

 با. بود داشته نگه شیها دست کف را لشیموبا و بود نشسته وارید کنار

 .یاومد زود چه-:شد بلند جا از عیسر دنشید

 یجا نیا...نمتیبب-:کرد نگاه را صورتش و زد اشچانه ریز دست نیحس

 زده؟ رو تو یه؟کیلیس

 .ستین مهم... میبر-دیکش رونیب انگشتانش ریز از را اشچانه ساغر

. زد را نیماش موتیر و افتاد راه سرش پشت بلند یقدمها با نیحس

 بخورم؟ -:برداشت یصندل یرو از را آب یبطر ساغر

 هیدهن-

 . نداره یاشکال-
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 باز و برگرداند خودش سمت به را صورتش نیحس و دیسرکش را آب

 زده؟ یلیس بهت یک-:دیپرس

 ؟یبد رو خونه هی رشگزا یتونیم. خوردن بدترشو زدن یکی...کن ول-

 .کننیم فروش دویخر دختر

 تازه دردسر یتو خودتو ینداد قول مگه ؟یکنیم کاریچ یپنهون یدار-

 جاها؟ نجوریا به چه رو تو ؟یننداز

 ول شده چاکم نهیس عاشق که دردسره نیا ندارم یریتقص من کن باور-

 انخونه اون تو دختر چندتا االنم نیهم ؟یدیم گزارششو .ستین بکنم

 .ترسو و سنن کم هم همشون

 .بده بشویترت گمیم آروان به-

 دیجد یجا هی دنبال دیبا بردارم لمویوسا دخترها یخونه میبر... خوبه-

 .بگردم

 مربوطه؟ امروزت خورد زدو به ؟یچ یبرا-

 من سر خواستیم صاحبخونه کثافت   اره، -:دیکش درهم اخم ساغر

 .کنه معامله

 شد پخش سرش در سرعت تمام با خون و شد متورم نیحس گردن رگ

 غلط .نشونمیم عزاش به مادرشو... ناموس یب خورده ه...-:شد قرمز و

 اضافه نیهمچ هی بخوان که یموند اونجا حاال تا چرا...مادر پدرو یب کرده

 ...کنمیم چارشیب. ..بکنه یخور

 در را خودش. بود انفجار به هیشب شتریب که اشکبارهی تیعصبان از ساغر

 فحش با داد اجازه و نخورد او به شیها ترکش موج تا کرد فرو یصندل

 .شد یم پاره حتم به متورم رگ آن وگرنه. کند هیتخل را خودش دادن

 نیحس یرلبیز یها فحش و تیعصبان شدت از دند،یرس که کیتراف به

 .بود هم در وحشتناک شیها سگرمه هم هنوز اما بود شده کاسته

 یم کم هی من میرسیم تا -:دیچرخ سمتش به و داد هیتک در به ساغر

 .خوابم



 سیبل

 

260 
 

 یرو را چشمانش بهانه نیا به خواست یم فقط نداشت ازین خواب به

 اتفاق سکوت، در و کند تحمل راحتتر را شکمش عضالت درد تا بگذارد هم

 .کند هضم را شیپ چندساعت

 نگاه اشبسته یپلکها به و برداشت شهیش یرو از را شیبازو نیحس

 تا انداخت شیپاها یرو را چرمش کتو دیکش باال را شهیش. کرد

 .نشود سردش

 .ممنون -:زد لب آرام ساغر

 به یازین. گذاشت دهانش یرو دست و شد سیخ نیحس یها چشم

 انداز پس آنقدر نه. آمد یم بر دستش از کار کی نیهم فقط... نبود تشکر

 یاعتماد مورد یشناآ و دوست نه و کند ایمه شیبرا را ییجا که داشت

 عشقش از توانست ینم که بود مفلوک چقدر. بسپاردش آنها به که

 .کند مراقبت

 صبر قهیدق چند -:گفت و کرد بلند را سرش ساغر دندیرس که کوچه سر

 .کنه جمعشون گفتم دوستم به اوردم لمویوسا یکن

 خودم بمون جا نیهم تو-:شد مانعش و کرد باز را کمربندش نیحس

 .یبش رد هم خونه اون یمتر چند از یحت خوامینم گهید. ارمیم

 ییها قدم یصدا از مژگان. رفت کوچه داخل به و شد ادهیپ نیماش از 

 پشت شیبرا نیحس دنید با و برگرداند رو آمد یم سرش پشت که

 جمع شیبرا را ساغر لیوسا و دیایب بود خواسته الله .کرد نازک چشم

. شود سرشاخ مراد با مبادا تا نکند را کارنیا خودش بود داده حیترج .کند

 یگفته به و بگردد یدیجد یجا دنبال و شود آواره دوباره خواست ینم

 یازقبل بدتر مراتب به آنجا وضع رفت یم که یاشده خراب هر خودش

 .شد یم

-:گفت بود ستادهیا کنارش که نیحس به و نواخت در به ضربه چند مژگان

 ؟یببر لشویساو یخواهیم کجاست؟تو خودش

 ن؟یکرد جمعش اره،-

 نه-
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 کشه؟یم طول یلیخ-:کرد یپوف نیحس

 .شده تموم یاقهیدق هی شتره؟یب لباس چهارتا مگه-

 دست نیحس.نکرد بازش یکس اما زد در به گرید یضربه چند

 ست؟ین یکس نکنه -:دیکش شیدرموها

 .کنن بازش تا دنیم دق ادمو. هینجوریهم شهیهم یول هستن-

 .دیکوب در به یخراش گوش یصدا با و هم سر پشت نیحس نباریا

 .اومدم خبره چه یهووو -:امد دخترها از یکی مرجان یصدا

 ینجوریا ییادمها نیچن واسه -:کردکج پوزخند حالت به را لبش نیحس

 .زد در دیبا

 .رفت داخل به در شدن باز با و چرخاند چشم یزاریب با مژگان

 آن در قرص جعبه چند و ساغر یها لباس که یاسهیک با بعد یقیدقا

 .آمد رونیبودب دایپ

 ساغره؟ مال هم نایا -: گفت تعجب با و کرد نگاه را قرصها نیحس

 ؟یک-

 .است ترمه منظورم... زیچ-

 .نه ای داره الزمشون االنم دونستمینم خوردهیم قبال اره-

 ممنون-

 هروقت چرا تو -:دآور زبان به را بود سرش در هک یسوال برود نکهیا از قبل

 ؟یکنیم نگام ینجوریا ینیبیم منو

 کنم؟یم نگات یچجور-کرد گشادتر را درشتش یها چشم مژگان

 .طلبکارها مثل-

 .ادیم بدم ازت چون-
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 نکنه اد؟یم بدت ازم میداد نجات جونتو بار هی چون چرا؟-:زد پوزخند نیحس

 شیپ هم دیبا دیقماش هی از که البته ؟یبمون همونا شیپ ومدیم خوشت

 .یباش تر راحت همونا

 هم دیبا یاگهید قماش هی از تو که نه -:شد براق سمتش به مژگان

 یلیخ و یغمبریپ پسر کردمیم فکر چون متنفرم ازت... یبزن حرفو نیهم

 .محترم

 عوض را موضعش بود گفته ییها دروغ چه ساغر که آمد ادشی نیحس

 ؟یسوزیم یدار ستمین غمبریپ پسر یدیفهم- گفت و کرد

 یول یغمبریپ پسر هنوزم تو... کردمیم فکر درست که دمیفهم اتفاقا نه-

 .بنشست بدان با که یاون

 ...شیپ ریخ -:گفت و بست شیرو به محکم را در

 .رهیدرگ خودش با... وونهید یدختره -:داد تکان سر تأسف با نیحس

 در دندبو داده نجاتش که یکسان تک تک و او از مژگان که دانست ینم

. نداشت قهرمان اش یزندگ در چگاهیه. بود ساخته یمقدس بت ذهنش

  باره کی که بودند گرفته شکل و درامده کوره از تازه شیها قهرمان

 زیچ نه داد یم آزار را او که بود باورش یخال یجا ن،یا و ختیفرور

 .یگرید

 قرص نیا یهمه-:دیپرس و انداخت عقب یصندل یرو را سهیک نیحس

 توئه؟ مال ها

-گذاشت بشیج داخل را لشیموبا و انداخت سهیک به یاجمال یهانگ

 ن؟یحس... مسکنه و ید نیتامیو. اره

 جانم؟-

 پیسرت شیپ برم گرفتم میتصم-:گرفت دهینشن را گفتنش جانم

 .کنه دایپ برام رو ییجا هی تا بخوام کمک ازش و یرعبدالهیم

 .دمشید روزید...نبست یبد فکر-

 رو؟ یداللهرعبیم ؟یک-
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 .بشه پرونده مسئول خواد یم خودش پاسدار سرهنگ ترور از بعد اره-

 مرده؟ ؟سرهنگیک   سرهنگ؟ ترور-:دیپرس زده بهت ساغر

 .شهیم یروز چند ؟یبود دهینشن...آخ-

 کردو کنترل را خودش اما رفت لیتحل شیصدا رتیح و یناراحت فرط از

 کشتنش؟ یچ یبرا ؟ینگفت بهم یزیچ ؟چرا...روز چند-گفت

 .یدیشن اخبار از حتما خودت کردمیم فکر. بگم بهت نبود ادمی-

 او به که یکس... بود مرده سرهنگ .گرفت را دشید یجلو اشک یپرده

. کرد یفاختگ که هم یراست به و دینام یم اش فاخته... داد بال پرو

 رونیب النه از را ها یپدرانگ آن تمام و کرد پشت.گرفت جان که پروبالش

 هزاران گذشت،یم که هم سالها. گرفت قلبش کینزد را مشتش .ختیر

 اشگرده از نبود قرار هرگز وگناه عذاب حس نیا افتاد، یم کههم اتفاق

 یم را او شیها زبانه و دیکش یم شعله یاحادثه هر با. ندیبنش نییپا

 .سوزاند

 .دکن خاموش را درونش بغض و حرارت تا دیسرکش الجرعه را نصفه یبطر

 بوده؟ یک کار-

 .کشهیم سرک کارهاش یتو داره دونستهیم! ییکاکا-

 .ادیم هم تو سراغ...خطرناکه هم شما یبرا که ینجوریا-

 .دونهینم یادیز زیچ.ستین ینگران یجا-

 ؟یخوب -:دیپرس و برد صورتش سمت به را دستش نیحس

 نگذاشت و چرخاند سر شهیش سمت به یکوتاه اوهوم با ساغر 

 . ندیبب را ترش چشمان

 نیحس شده پنهان بغض پشتش دانست یم که دهنده آزار سکوت نیا

 شهادت از یزیچ و بود داشته نگه را زبانش کاش .کرد یم کالفه را

 رو یهاد اسم به یکس -:دیپرس هدف یب .بود نگفته سرهنگ

 ؟یشناسیم
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 ه؟یچ شیلیفام ؟یهاد-:برگشت سمتش به ساغر

 .همکارته گفتیم. بود فیشر نمک فکر باشه ادمی درست اگه-

 داشتمو الزم که یاطالعات قبال شناسمشیم آره... فیشر یهاد آها-

 چطور؟.رسوندیم بهم اون

 حرف به را او بود توانسته که نیهم .آورد لب بر یمحو لبخند نیحس

ه  را گرفته یصدا آن .کردیم تیکفا بشکند را غمبارش سکوت و اوردیب

 .کند تحمل توانستیم

 .یرعبداللهیم منو رابط و همکار بشه قراره حاال-

 .شهیم واست یخوب همکار قهیدق کارش یتو یهاد-

 با دمیم حیترج شتریب آروانو من یول -:کردکج تمسخر با را لبش نیحس

 .رهینم جوب هی تو آبم اون از ریغ چکسیه

 چکسیه یبگ بهتره.شناسمیمرو تو که من-:زد یکمرنگ لبخند ساغر

 .بسازه هات یشق کله با تونهینم چارهیب اون از ریغ

-:برد جلو او ینیب گرفتن یبرا را انگشتش دو و زد چشمک نیحس

 ...نشو َمموش

 .شمیم ادهیپ دار نگه بغال نیهم -:گفت و کرد فرار دستش ریز از ساغر

 ؟یبر یخواهیم کجا-

 دنبال به شیلباسها بیج در و برداشت را لباسها یسهیک ساغر

 پول دارم امانت از برم سر هی قبلشم.پیسرت شیپ -:تگش شیپولها

 .رمیبگ

 منه؟ یبابا دارت امانت-:دیپرس موشکافانه نیحس

 زده حدس خودش که حاال اما کندکیتحر را تشیحساس خواست ینم

 .اوهوم-:داد تکان سر بود،

 .رسونمتیم-

 م؟یهم با ماکه نفهمن نشد قرار مگه رمیم خودم نه-
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 .برو تنها بعدش نمترسویم ییجا هی تا-

 با شدن رو روبه دوباره .گذاشت شیپاها یرو را سهیک و کرد قبول

 ریز دیبا و نداشت یگرید یچاره اما بود دشوار شیبرا ییدا و پیسرت

 یم دوام خواندند، یم را استخوانش مغز تا انگار که شانیها نگاه فشار

 .آورد

***** 

 در. زد شانه را سشیخ یموها و کرد پهن یبخار کنار را اشحوله مژگان

 مجبور اما دیخواب یوم کرد یم کز پتو ریز فقط دیبا آدم هوا یسرما نیا

 زنگ که را لشیموبا و گذاشت کنار را شانه. برود رونیب خانه از بود

 با. بود یمحمدعل یشماره هم باز .برداشت فشیک کنار از خوردیم

 «خواد؟یم یچ باز »زد غر خودش

 بله؟-

 ؟یرفت -

 .رمیم حاال؟ یدار یاعجله چه-

 .منتظره یمشتر برو زودتر-

 رهیگ کارت اگه هم حاال افسر یخونه ینفرست منو یه بودم گفته بهت-

 .باش داشته صبر کم هی پس

 ...نده لفتش گهید زودباش -:گفت و کرد غورلند لب ریز یمحمدعل

 با و درآورد زبان بود شده قطع که لشیموبا یبرا جانب به حق مژگان

 .زد شانه را شیموها آرامش

 -:داد را الله پاسخ و زد طرف کی به را شیموها لیموبا یدوباره زنگ با

 .عشقم سالم

 .رفته سر حوصلم ؟یگرد پاساژ میبر یدار وقت-

 ؟یلک تو چته.دارم وقت شهیهم که خودم عشق واسه-

 .ادیم ا فه واسم داره شده زده ازم انگار کثافت یایعرش-
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 خودم عشق شیپ امیم بعدش افسر یخونه برم اول بذار... اوه...اوه-

 . شده چش نمیبب

 و کرد نگاه کوچک ینهییآ در را خودش گرید یشدن زده پس از دمغ الله

 که؟یزن اون یخونه یبر خواسته یَمدعل- گفت

 اوهوم-

 .نمیبب پسرشو و لَکاته اون نحس ختیرد خواینم دلم-

 به که رو بسته خونشون رمیم من...گهید میکن چه یول! نیهمچن-

 .بشه گشاد دلت دور دور میریم باهم دادم یمدعل

 انداخت کنار حرص با را نهییآ صورتش کوچک ینهایچو ها لک دنید از الله

 را همه و شد سشیخ یموها الیخیب مژگان. کرد قطعش یاباشه با و

 یهحول یرو زشیر اثر در که ییموها. کرد جمع کش با سرش پشت

 مو یرو پدرش. انداخت سطل در و کرد جمع را بود ختهیر دشیسف

 یوا. کرد یم پابه قشقرق دیدیم ییمو تار فرش یرو اگر و بود حساس

 محسوب یکی قتل با حکمش گرید موقع آن  شد یم دایپ غذا در مو اگر

 .شد یم یمتوار خانه از دیبا و شد یم

 .رفت رونیب اتاق زا و گرفت دست به را رنگش یشتر فیک و بوت

 ؟یریم کجا یدار روز موقع نیا-:زد بینه و وردآ رونیب پنجره از سر پدرش

 به غضب با نداشت یتعجب رفتنش رونیب و بود صبح هشت ساعت

 .سرکار رمیم-:دیکش گردن سمتش

 ؟یاجمعه صبح-

 میدار ماریب اره-

 نیهم کاش... کنهیم یغلط چه رهیم ستین معلوم-:زد غر آهسته پدرش

 .بود راحت المیخ اونموقع نداشتمهم رو بچه هی

 منم اونوقت-:دیغر رلبیز و دیشن مژگان اما بود نییپا شیصدا تن نکهیا با

 عوضش کنمیم یهرغلط... کنم تحمل رو تو مثل ییبابا هی نبودم مجبور
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 رزقو یک باشه آسمون به چشمم نکهیا نه مینمون گشنه که ارمیدرم پول

 .رسهیم مونیروز

 .بست سرش پشت محکم را رد و

*** 

 از که یکوچک یبسته. کرد یم فکر و بود گذاشته فشیک یرو دست

 اصرار دانستینم. است یشگیهم مقدار از کمتر اریبس گرفته افسر

 روز چند که گفتیم افسر. ستیچ مواد مقدار نیا گرفتن یبرا یمحمدعل

 کرده آب را همه سرعت نیا به یعنی گرفته را فروشش یهیسهم شیپ

 .کرده دایپ ینقد به دست یمشتر حتما که بود نگونهیا اگر بود؟

 و خورد تکان دنشید با بود منتظرش انگار که یمحمدعل. شد یعطار وارد

 ؟یاومد -:گفت

 افسر؟ یخونه برم پاشم  ه لک ه لکو یگفت گرم چند نیهم واسه-

 .من بده-

 .نده بد خدا -:تگف بود شده اش گرفته گچ دست متوجه تازه که مژگان

 رو بسته اون بده. دهینم بد خدا نزنن، گند آدم روزحالو به اگه هاش بنده-

 .برسم زدنم دو سگ به منم کارت یپ برو

 یها لبه. رفت رونیب و انداخت ترازو یرو را بستهزیرلبی  یشیا با مژگان

 درست موهامم کچل نیا بخاطر -:زد نق و کردکینزد هم به را اشپالتو

 .نلرزم سرما از االن که نکردم خشک یسابحو

 -:زد لبخند و گرفت باال را سرش پالتو، خز یرو برف یها دانه نشستن با

 .میدید هم امسالو برف موینمرد

 به شروع شدند یم اب نیزم به دنیرس محض به که برف یها دانه ریز

 دویشن پا یصدا بود رشیمس که یخلوت نسبتا یکوچه در. کرد زدن قدم

 ادامه راهش به. بودند سرش پشت مرد دو. برگرداند را سرش اریاخت یب

. بود دهید هم یعطار کینزد را مرد دو نیا. گرفت دلشوره اما داد
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 یاصل ابانیخ به زودتر تا کرد شتریب را شیها قدم سرعت نامحسوس

 .برسد

 یگرید و کرد یم صحبت تلفن با انها از یکی. کرد نگاه را عقب یآرام به

 .بود او به شچشم

 و اند نداشته را بشیتعق قصد شدآنها متوجه دیرس که کوچه سر به

 توهم نیا به و شد راحت الشیخ.  اند نداده رفتنشان راه روند در یرییتغ

 که دیترس یم ،یعطار اطراف در شهیهم. لبخندزد شیجا به نا افکار و

 بود، داده یرو اشگذشته در که هم یاحادثه با و باشد نشیکم در سیپل

 .داد یم قرار طرهیس تحت را روانش روحو شتری،ب آزاردهنده االتیخ و فکر

 .کرد فیکث و یگل را بوتش و رفت فرو یکوچک گودال در شیپا

 ...کفشم به زد گند... اه-

 کرد بلند را سرش که نیهم. کند جدا کفش از را گلها تا داد تکان را شیپا

 .دید خودش ینهیس به نهیس را محمدطاهر

 .دارید مشتاق مژگان؛ یدیل...! به-

 بود دهیترس نکهیا با! طاهر محمد دنید جز به داشت را یزیهرچ انتظار

 .دمتیند وقته یلیخ-:زد یلرزان لبخند و نباخت را خودش

 نه بگم دیبا من نویا -:کشاند خودش همراه را او و گرفت را شیبازو محمد

 !تو

 .یبریم کجا منو یدار وردهبرخ طرز چه نیا... کن ول بازومو-

 .زهیسورپرا زمیعز نخور وول-

. باشد یاتفاق توانست ینم کبارهی دارید نیا. کرد خانه دلش در ترس

 .است مربوط ترمه و خانه آن به بود مطمئن

 ؟یکشیم منو یدار چرا امیم خودم-

 چه؟ نداشت مژگان به یربط دختر آن فرار اگر.کرد نگاهش محمدطاهر
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 کاره چیه او که داشت باور خودش اگر یحت. گرفت ادترآز را دستانش

در غیر اینصورت باید اوان سختی   .کرد یم اجرا را دستور دیبا اما است

 می داد.

 در و کرد استفاده غفلتش از مژگان که شوند رد ابانیخ از خواستند یم

 محمد. کرد نگاه را سرش پشتو زد تنه عابر چند به. دیدو ابانیخ امتداد

 ازدحام و کرده سد را راهش بچه یکالسکه با یزن. بود دنبالش به هرطا

 دیکش یاخفه غیج. بود شتریب نیزم در رفته فرو یهالهیم کنار در عابرها

 .رفت باال ادهیپ عابر ییهوا پل از دستپاچه و

 البه از و کرد عوض را مشیتصم اما دیدو دنبالش به پله چند محمدطاهر

 سرعت به کهایالست غیج و بوق یصدا به وجهت یب و نهایماش یال

 .رساند ابانیخ سمت آن به را خودش

 یم یفلز یها ورقه یروخودش را  کفشتق تق  یصدا فقط مژگان

 پل یانتها به. زدیبگر محمدطاهر از عتریسر هرچه داشت عجله و دیشن

. برگشت و دیکش غیج. دیا یم باال ها پله از که دید را او دیرس که

 باال ها پله از تازه که دید سرش پشت را بودند یعطار کینزد که یمرددو

. بردارد قدم از قدم نتوانست و کرد دنیلرز به شروع شیپاها. بودند آمده

 عجله؟ نیا با کجا-:گفت و زد چنگ محکم را دستش محمدطاهر

 .زنمیم غیج ینکن ولم اگه-زد داد صورتش در مژگان

 یساق که گمیم ادیب جلو هم یکس وه؟شنیم صداتو یک نمیبب بزن غیج-

 یها مه ته اون هم االن بندمیم نه؟شرطیا از ریغ... سیپل منم و یمواد

 .یدار مواد فتیک

 .یبکن یتونینم یغلط چیه نکن پورت هارتو-

 آنها دیشا کرد یم امتحان را شانسش دیبا کرد نگاه مرد دو آن سمت به 

 آقا نیا-:کرد کمک درخواست. کردندیم کمکش و نبودند همدستش

 .دیکن کمکم خدا رو تو... شده مزاحمم

 از و دیتاب دلش در دیام نور. کرد شتریب را شیقدمها سرعت دو نآ از یکی

 دستان از را خودش کرد تقال و بازگشت جرأتش و دل مرد تیحما
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 و درآورد بیج از را چاقواش مژگان یقدم دو در مرد. کند آزاد محمدطاهر

 ...خفه -: اورد فشار شیپهلو به

 .مشیبر یم خودمون... عرضه یب -:کرد محمدطاهر روبه

 تنش یموها و شد گشاد چاقو زیتسردی تیغه ی  از مژگان چشمان

... دیایب رحم به دلش دیشا تا کرد نگاه محمد به مستأصل. ندشد خیس

 هم آن که بود ابانیخ داخل مردم به دشیام تنها. بود دهیرس بست بن به

 .رفت هوا به و شد دود بودند زده ییهوا پل طرف دو که ییبنرها با

 یاریدرن یباز زرنگ باشه حواست -:کرد زمزمه گوشش کنار محمدطاهر

 اون از کردن؟ کارشیچ یدید کهرو یمحمدعل ندارن یشوخ یکس با نایا

 بعدم یدیم جواب پرسنیم ازت سوال چندتا هی... ارنیدرم سرت بدترشو

 .شهیم تموم

 ؟یسوال چه-

 ...نکن وز وز -:داد هلش جلو به مرد

 بر سوار هم محمدطاهر و کردند نیماش سوار چاقو دیتهد با را مژگان

 .رفت دنبالشان به خود نیماش

 زنگ که را لشیموبا و رساند استخر یلبه به را خودش سوده

 شنا استخر طول در که را شهرام چشم یگوشه از. کرد خورد،نگاهیم

 رونیب ها پله کمک با. کند صحبت او یجلو ستناتو ینم. دید کرد یم

 یاشماره به. کرد سفت را بندش و دیچیپ خود دور به را اشحوله وآمد 

 شدن وصل منتظر و داد یورود در به را اشهیتک. زد زنگ بود شد قطع که

 شدت به صورت نیا ریغ در بشنود یخوب یخبرها بود دواریام. ماند تماس

 .شد یم یعصبان

 ن؟یکرد اشدیپ-

 .انبار مشیآورد خانم بله-

 شناخته؟یم کجا از رو دختره اون نینیبب نیاریب حرفش به-

 .دهید ویدختر نیهمچن اصال که کنهیم حاشا داره-
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 و کنه عوض خطشو که داره یلیدل چه وگرنه گهیم دروغ داره سگ مثل -

 دختره اون دونستهیم قبل از نیبب نپلکه؟ برادرش و طاهره بر و دور گهید

 اگه نه؟ ای بده شیفرار اومده یقبل ینقشه با و است طاهره یخونه تو

 .نینذار بدنش تو سالم یجا هیومدین حرف به

 رفته؟ در چنگت از یک-

 سمتش به گرفت یم حوله با را شیموها نم که شهرام یصدا با سوده

 کرد قطع را تماس عیسر. ندیبب سرش پشت را او نداشت انتظار. برگشت

 .ستین مهم ادیز-:فتگ و

 .برود نگذاشت و گرفت را شیبازو شهرام

 یدار ویچ شناسمیمرو تو من ؟یختیر هم به مدته هی و ستین مهم-

 ؟یکنیم یمخف

 .کنمیم حلش خودم-

-:گفت یاکننده اغوا لحن با و کرد حلقه کمرش دور به را دستش شهرام

 دیشا اما رسهینم تو ییتوانا و قدرت یپا به یزن چیه. یتونیم که دونمیم

 یاریم فشار خودت به نمیبب ندارم دوست. میبرس جهینت به زودتر هم با

 ...زمیعز

 که بود ریدرگ افکارش با. کرد قفل او یاقهوه چشمان در را نگاهش سوده

 ای و .کردیم دایپ یاچاره فکر می فهمید  اگر دینه؟شا ای دیبگو را قتیحق

 گفتنش اما ندیبب توانست یم بهتر را دبو پنهان خودش دید از که ییایزوا

 .نبود راحت چندان

 ریز و کرد نوازش را سشیخ یموها بود کرده حس را دشیترد که شهرام

 یول. ارمیدرب کارت از سر راحت تونمیم بخوام اگه-:کرد نجوا گوشش

 میسه کارهات یتو یذارینم که یدار شک بهم. یبگ خودت دارم دوست

 باشم؟

. شکنند یم نزند حرف اگر و اند شده نیسنگ شیاه شانه کرد یم حس

 و بگذارد کنار را سختش یپوسته بار کی کند امتحانش توانست یم
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 شهرام یبرهنه ینهیس یرو را سرش. کند تجربه را زدن هیتک و یزنانگ

 .دیبگو توانست یم راحتتر کرد ینم نگاه چشمانش در اگر. گذاشت

 .دختره اون و... مهرداده به راجع-

 اما بود شده حساس مهرداد به شدند منقبض شهرام دست عضالت

 .دهد ادامه را حرفش سوده تا نکرد یحرکت

 .کرده فرار دختره-

 و کرد جدا خودش از حرکت کی با را سوده کند صبر نتوانست شهرام

 نمرده؟ کرده؟مگه فرار یچ یعنی -:گرفت را شیبازوها

 اما کرده فرار است هزند نه -:داد حرکت راست و چپ به را سرش

 ...نگفتن بهم دنویترس

 اون با تونست یچجور کرده؟ فرار یده؟کیم یمعن چه حرف نیا االن -

 بره؟ در مارستانیب از وضعش

 .دوخت نیزم به را چشمش مستاصلو دردمند سوده

 .کرده فرار که چندماهه فقط... رونیب آوردمش مارستانیب از خودم-

 چرا؟-

 .بکشمش ستمنتون مهرداد بخاطر-

 رونیب ازنگاهش حرارت و خشم. کرد نگاهش یبرزخ یچشمها با شهرام

 دونهیم مهرداد-:زد داد و کرد رها یدیشد تکان با را شیبازوها. دیجه یم

 است؟ زنده

 .نکنم فکر نه-

 یگفت! نه یگفت کن ول مهردادو گفتم بهت-فشرد هم یرو دندان شهرام

 بمونه؟ زنده یذاشتگ چرا پس...گردهیبرم بکشم رو دختره

 هوش به دمیترسیم بود، کما تو مهرداد کردم؟یم کاریچ یگیم تو-

 صبر اگه یول بکشمش تونستم یم کردمیم اراده که هرموقع.ادین
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... نداشتم یبرگشت راه هرگزدیگه  ؟یچ شدم یم مونیپش و کردمینم

 ...نبود خوب حالش مهرداد

 یداشت نگهش زنده ش؟ینکشت بعد چرا بعدش؟-:زد داد یعصب شهرام

 ؟یبد پس بهش عروسکشو شد ییهوا مهرداد یدید اگه که

 یطور. کشمشیم است زنده بفهمه مهرداد نکهیا از قبل.کنمیم داشیپ-

 یدید خودت کرده فراموش هم مهرداد. رفته و اومده یخان نه انگار که

 ...که

 مهرداد همش-:دیغر و کرد پرت نیزم یرو را حوله خشم با شهرام

 یکارها به دست بخاطرش که مهمه برات نقدریا چرا فهممینم...دمهردا

 آره؟ یدار دوستش بگو راستشو بهم یزنیم احمقانه

 نه یول دارم دوست ؟مهردادویگیم یدار یچ-:دیکش هم در اخم سوده

 .یکنیم فکر تو که یداشتن دوست اون

 سمت به را او سوده. رفت رونیب و آمد شهرام لب یرو یظیپوزخندغل

 .برادرمه مهرداد -:گرداند برش دشخو

 .خورهیم هم به بردارها نجوریا از حالم برادر؟-

 یازین! بود سوده او اما ستین صابر دختر که دیبگو و کند باز لب خواست

 از و دهد حیتوض نیا از شتریب شهرام، یحت یکس چیه یبرا دید ینم

 تا رفت اتاقش به او از زودتر و زد کنارش. دیبگو صابر به مادرش انتیخ

 کرد یم دایپ را ساغر اگر. بود گرفته را شیسرتاپا خشم .بپوشد لباس

 .فرستادش یم درک به خودش و کرد ینم معطل بار نیا

. کرد برانداز یقد ینهییآ در را خودش و بست را اش پالتو یها دکمه

 را خودش اما بود ها ییسنا یرهیت از داشت انیجر بدنش در که یخون

 از وداشت دوست اش یواقع پدر از شتریب را صابر. دانست یم یمالک

 را مهرداد فقط اش دهیپاش هم در یخانواده از. بود متنفر انتکارشیخ مادر

 نگهش دندان و چنگ با. بدهد دست از هم را او توانست ینم و داشت

 برگشته ششیپ مهرداد. کرد یم مخالفت شهرام اگر یحت داشت یم

 .بدهد دستش از دوباره گذاشت ینم و بود
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 .رفت رونیب خانه از و کنند آماده را نیماش داد دستور

 انبار یگاه که داشت قرار متروکه یمکان و شهر یدرحومه ییجا انبار

 همراه به. کردند یم آمد و رفت آنجا به سازه و یساختمان مصالح داران

 نمژگا کردن دایپ یبرا که یدونفر. شدند ساختمان وارد محافظش

 .کردند یم گرم را خودشان و بودند نشسته آتش کنار بود، فرستاده

 گونه و بود شده پاره لبش یگوشه. بودند بسته یستون به را مژگان

 .بودند شده کبود شیها

 بیج در دست سوده. شدند بلند شانیجا از سوده دنید با مرد دو

 نگفت؟ یزیچ-:دیپرس

 و شناختهینم رو دختره گهیم.اومد حرف به عیسر کتک دوتا با... خانم چرا-

 بسته دست اونو که هم یوقت خونه اون تو رفته یقبل یبرنامه بدون

 .کرده باز دستشو  فقط و سوخته واسش دلش دهید

 در سرش و کرد یم چهارتا دوتا دو شهیهم که سوده مانند یکس یبرا

 .اریب هوشش ن؟بهیهم-:نداشت معنا سوختن دل بود کتاب حسابو

 دنید با. کرد داریبود،ب برده خوابش درد از که را مژگان یلیس چند با مرد

 ترس از و شناخت را تشیموقع فورا بودند زده حلقه دورش به که هاآن

 .کرد جمع بدنش کنار را شیپاها

 .شنومیم... خب-:گفت و زد زانو پا کی یرو سوده

 .گفتم دونستمویم که یهرچ و؟یچ-

 ...خوشگله خانم ینگفت -:دران طرف کی به را شیموها سوده

 .گفتم راستشو خودم جون به... گفتم-

 کرده؟ ریاج رو تو یک-

 از قبل تا من. بودم برده مواد برادرش و طاهره واسه... چکسیه بخدا-

 نگاه فمویک دیتونیم موادم یساق .بودم نذاشته خونه اون تو هم پامو اون

 .گمیم راستشو دیبفهم تا دیکن
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 دییتأ را حرفش سر تکان با که انداخت شیآدمها به یکوتاه نگاه سوده

 .کردند

 ...ادیب دست به ازش یسرنخ که یزیهرچ ای یک با رفت؟ کجا یدینفهم-

 نه-:دیلرز شیچشمها مردمک

 بود دهید رنگارنگ یآدمها اش یزندگ در آنقدر. شد بلند شیجا از سوده

 صیتشخ ار نابلد و دهیترس دختر کی دروغ توانست یم یراحت به که

 .دهد

 .افتاد کار به مغزش دیشا دشیبزن بازم-

 خواست یم. چسباند ستون به و کرد جمع را خودش ترس با مژگان

 دستان توانست ینم و بود توانش از فراتر دنیکش درد اما کند یرازدار

. بود دوستم یآشنا... گمیم... نه.!..نه -. :کند تحمل را آنها مانند چماق

 که نداشت هم رو جا چیه و نداشت پول. نستمدو ینم قبلش یعنی

 توش یدخترفرار چندتا دوستمو که کردم یمعرف رو خونه هی بهش... بره

 .کردنیم یزندگ

 خونه؟ آدرس-:گفت روزمندیپ سوده

 .رفتن کجا دونمینم. رفت اونجا از پسرش دوست با شیپ روز چند-

 و داد نشان مژگان به را لشیموبا سرعت به و گرفت را سوده وجود ترس

 بود؟ نیا پسرش دوست -:گفت

 یادهیکش صورت... نبود نیا نه -:گفت و کرد نگاه مهرداد عکس به مژگان

 .داشت

 ه؟یچ اسمش -:دیپرس بود شده راحت مهرداد بابت از الشیخ که سوده

 .ستین ادمی دونمینم-

 از زنده ذارمینم که باش مطمئن صورت نیا ریغ در ادیب ادتی که نفعته به-

 .یبر رونیب نجایا

 دیبذار گفتم رو همه. دونمینم یچیه گهیخداد به -:کرد التماس مژگان

 .سیپل به زنهیم زنگ شهیم نگرانم بابام خونه برم
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 ینگفت مگه. ادیم ادتی یشتریب یزهایچ یبمون نجایا-:زد پوزخند سوده

  کجاست؟ دونهی؟نمیچ اون بوده؟ دوستت یآشنا

 . دونهینم اونم نه-

 .بده رو خونه سآدر-

 .رفته که گفتم-

 . بده انجام گمویم بهت که یکار فقط-

 نجایا از دیذارینم نده بهمون یسرنخ یوقت تا -:داد ادامه افرادش به رو

 دنیکش نفس که دشیبزن مرگ حد به بود ازین هم هرموقع. بره رونیب

 .بده آدرسو... بره ادشی

 کتک نکهیا از یول اندازدیب خطر به هم را الله دادن آدرس با دیترس یم

 کش دست سوده. گفت را خانه آدرس اجبار به. داشت هراس هم بخورد

 را یمحمدعل زودتر یکم اگر. رفت رونیب انبار از و کرد دست به را شیها

 خانه آن دیبا. بود شده راحت ساغر شر از االن به تا بودند آورده حرف به

 رشیگ شد یم یآفتاب اطراف آن ساغر اگر تا گرفت یم نظر ریز را

 معشوقت از نمیا-:گفت خودش با و نشست نیماش در حرص با. اندازدیب

 !گرفته خودش یبرا پسر دوست خان؛ مهرداد

 کرد ترش رو دنشید با سوده. بود منتظرش و زد یم قدم اطیح در شهرام

 را در رفت داخل شهرام. رفت اتاقش به و شد ادهیپ نیماش از اعتنا یب و

 قتیتشو یکرد اشتباه یوقت یدار توقع-:گفت و بست سرش پشت

 کنم؟

 انیجر نیا که کرد اشتباه کند؟ کمکش که بفهمد نخواست خودش مگر 

 از .ماند یم یمتک خودش به فقط شهیهم مانند دیبا. بود گفته او به را

 یسوده سر بر چه. انداخت تخت یرو خشم با را پالتواش اعتراف نیا

 اشتباه که کرد یم اقرار خودش شیپ دیبا یپ در یپ که بود آمده سابق

 خوامیم رونیب برو-:ختیر سرش پشت و زد چنگ را شیموها کرده؟

 .کنم استراحت

 شده؟ رتیدستگ یچ حاال تا-
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 ...رونیب برو گفتم-

 دیببخش با-:کرد نوازش را شیموها و کرد بغلش مقاوتش وجود با شهرام

 ستین قبول قابل برام چون ...شدم یعصبان لحظه هی شه؟یم حل

 .یساختیم کارشو موقع همون دیبا بزنه سر ازت یبزرگ نیا به ییخطا

 برو... کنمیم تمومش -:گفت تحکم با و کرد باز را دستانش یحلقه سوده

 .رونیب

 افرادش از یکی یبرا را خانه آدرس و کرد رونیب اتاقش از را شهرام

 نمانده یادیز یفاصله آور عذاب یدلهره نیا به دادن خاتمه تا. فرستاد

 .بدهد هدر وقت خواست ینم و بود

 .گذاشت شیزانو یرو بر سر و کرد راست خمو را خشکش یپاها مژگان

 انتظارش که یوقت هم باز کاش .داد یم آزارش یگرسنگ و بود سردش

 همان از. دادند یم نجاتش و آمدند یم سهایپل و نیحس نداشت را

 شود یم دردسر شیبرا دانست یم بود دهید را ساغر که اول یلحظه

 مرد دو آن که یآتش به. داد یم پس را تاوانش حاال و کرد یکدندگی اما

 از یاذره و بودند نشسته او به کترینزد یکم کاش .زد زل بودند کرده برپا

 بودند ختهیر صورتش یرو که ییموها ...برد یم بهره دلچسب یگرما آن

 کم هی شویآت اون شهیم ...سرده-:گفت و راند عقب شیزانو کمک با را

 جلوتر؟ دیاریب

 انداخت حلب در یچوب تکه حرص با داشت یشتریب سن که آنها از یکی

 م؟یباش تو االف سرما نیا تو ادیم خوشمون ما یکنیم فکر-:زد غر و

 .میبر شده خراب نیا از هم ما تا بگو یدونیم یهرچ کن وا دهنتو

 .گفتم دونستمویم یهرچ-

 بستنشم لیقند با-:گفت و داد هل او سمت به پا با را حلب جوانتر مرد

 .زنهینم حرف که

 و انداخت نیزم یرو کرد، یم رو رویز را آتش آن با که یوچوب زد غر مرد

 .رفت رونیب انبار از چوب آوردن یبرا
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 -:گرفت مژگان یلبها کنار را آب یبطر و کرد استفاده فرصت از جوان مرد

 ؟یخوریم

 ممنون...اره-

 خورهینم وضعت سرو به-.بست را یبطر در و ختیر شیگلو در آب یکم

 .ستین بد انگار درآمدش یموادباش یساق

 ه؟یک اسمت... خوبه اره-

 بود توانسته آب قطره چند نیهم با. نشست لبش یگوشه یلبخند مرد

 .کند جلب را اعتمادش

 ه؟مواد یساق دنبالشن که هم دختره اون..آرش -

 .نکنم فکر...دونمینم یعنی. نه-

 دنبالشه؟ خانم سوده که کرده کاریچ-

 خودتون شماها مگه بدونم؟ کجا از من-:کرد نگاهش تعجب با مژگان

 د؟یدونینم

 دستوراتو فقط دنینم اطالعات ما به نه-:کرد گرم را دستانش آرش

 ه؟یچ دختره اسم...میکنیم اطاعت

 ترمه-

 ؟ شیلیفام-

 اره؟ کشنیم منو...ستین ادمی... اووم-

 .یشیم کشته حتما ینزن حرف اگه اره-

 که من آخه-شد سیخ چشمانش و دیلرز کالمش صراحت از مژگان

  د؟یخواه یم جونم از یچ گهید گفتم دونستمویم یهرچ

 ؟یچ دوستت ؟یدونیم دختره اون از یچ گهید-

 وهیم صندوق شکستن از حاصل یچوبها با گرید مرد و شد باز انبار در

 اونجا یجا به-:زد نق آرش سر. ختیر نیزم یرو را همه و آمد داخل
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 مینزن خی سرما از یزمستون سر اریب گهید چوب چندتا برو نشستن

 .میباش جوجه نیا االف حاالها حاال دیبا معلومه که ینجوریا

 یبرا هنوز. خورد را بغضش و کرد زیتم زانو با را سشیخ چشمان مژگان

 آن با بتواند که بود اوردهین دست به پول آنقدر هنوز .بود جوان مردن

 کرده پرخاشگرش و یعصب یپول یب. کند درمان را پدرش یها یبدخلق

 یپا ریز را همه که دیایب دستش به پول آنقدر یروز داشت آرزو. بود

 قول دلش در. اندازدین راه دعوا کار شدن کم بخاطر گرید تا زدیبر پدرش

 که پوالم. نکنم یولخرج دمیم قول کردم دایپ نجات اگه ندفعهیا ایخدا»داد

... کشم یم خط خالفو دور و ندازمیم راه یحساب درستو کار هی شد ادیز

 «بشم خالص نجایا از کن کمکم

 و کرد بلند را سرش کبارهی .دیکش باال را دماغش و بست را چشمانش

 ن؟یدیم بهم مویگوش-:گفت

 آتش کردن برافروخته با و زد یپوزخند او به دادن جواب بدون نگهبان مرد

 .کرد سرگرم را خودش

 لیموبا براش پسرش دوست کنم؟ دایپ رو دختره اون دیخواهینم مگه-

 .رمیبگ دوستم از شمارشو تونمیم بود دهیخر

 و آورد رونیب فیکاز  را لشیموبا سپس و کرد نگاهش لحظه چند مرد

 شیگلو ریز را شیچاقو دهدب او به را لیموبا نکهیا از قبل. کرد روشنش

 یبزن یااضافه حرف یبخواه وقت هی اگه یول دمیم بهت-:گفت و گرفت

 .برمیم گلوتو جا نیهم

 یته قالب ترس از بود کینزد و بود شده گشاد ترس از مژگان چشمان

 گرفته او از هم را دنیکش نفس جرأت پوستش یرو چاقو یسرد. کند

 .زد زنگ الله به وحشت با مژگان و آورد تر نییپا را چاقو مرد. بود

 دادنش فحش به شروع و دیکش هم در اخم مژگان یشماره دنید با الله

 تیگوش چرا زنمیم زنگ بهت دارم یه صبح از یبر گور ال -:کرد

 نگرانت یومدین نجایا گفت یم رفتم هم یمدعل شیپ تا خاموشه؟

 .شدم



 سیبل

 

280 
 

 دهانش در شده جمع بزاق مژگان. شد یم پخش کریاسپ از الله یصدا

 یمحمدعل بخاطر اما کند خطا پا از دست که دیترس یم. داد قورت را

 .کند یکمک دیشا تا داد یم الله به یسرنخ دیبا و بود شده گرفتار

 مویگوش شدم مجبور اومد شیپ کار یمدعل شیپ رفتم نکهیا بعد-

 ...کنم خاموش

 ؟یدار رو ترمه دیجد آدرس-:گفت فورا چاقو فشار با

 ؟یدار کاریچ اون به تو. نه-

 ...بده بهم شوشماره پس-

 ؟یخواهیم یچ یبرا-

 .نکن سوال بده شمارشو-دیلرز بغض از شیصدا

 ؟یخوب-:گفت شک با الله

 چیپ سوال یبرا را یبهتر تیموقع الله شد جمع چشمانش در اشک

 بده رو شماره.اره-گفت نگهبان آلود غضب نگاه بود؟با نکرده دایپ کردنش

 .گهید

 .شده پاک تماسهام بودم نکرده ویس شمارشو یوا یا...کن صبر-

 که کند قطع را تماس خواست یم نگهبان.رفت نیب از مژگان دیام تمام

 .رمیگیم اون از دارم پسرشو دوست یشماره-:گفت الله

 خودم بده شو شماره نه -:گفت اشاشاره و نگهبان سر خوردن تکان با

 .زنمیم زنگ بهش

 یگوش دوباره نگهبان ،یگرید حرف از قبل و فرستاد شیبرا را شماره الله

 برم؟ دیذار یم حاال -:کرد نگاهش التماس با مژگان. کرد خاموش را

 داد یم سوده به را شماره دیبا.نشست آتش کنار او به اعتنا یب نگهبان

 .کند چکار که گرفت یم دستور او از و

****** 
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 یاخانه پیسرت. زد در به چندبار دشیکل با و ستادیا خانه یجلو نیحس

 را بودند کرده مالقات هم با قبال که یسازمان یها خانه همان یکینزد در

 سهیک دنید با و کرد باز شیبرا را در ساغر.بود کرده آماده ساغر یبرا

 .یبخر ستین الزم یزیچ که گفتم سالم -:گفت دیخر یها

 .هیوئن خونه کن فکر-:گفت و رفت داخل به نیحس

 بذارم؟ کجا رو نایا -:گفت و انداخت خانه سرتاسر به ینگاه

 .آشپزخونه تو بذار -:داد نشانش را راه ساغر

 در. داشت شعله سه یگاز و کوچک خچالی کی فقط بزرگش یآشپزخانه

 از یکی هم بشقاب و کاسه دست چند. کرد بسته بازو را نتهایکاب

 .بود کرده پر را نتهایکاب

 .یندار که هم یچیه-

 .هیادیز هم نایهم تنها ادم هی واسه-

 بود،کنار شده جمع ساغر خواب رخت اشگوشهکی که سالن در نیحس

  ده؟یخر پیسرت رو نایا یهمه-:کرد نگاه برچسبش به و نشست یبخار

 .آورده رو همه یهاد. دونمینم-

 نجا؟یا ادیم-

 از-:گفت و برد شیبرا را بود دهیخر خودش که ییها وهیم همان از ساغر

 هم یزیچ هی... ومدهین گهید کرده کمکم لهایوسا ییجا جابه یتو یوقت

 .گفتتو درمورد

 ؟یچ -

 یباز لمیف ما واسه خوادینم بگو القید اون به گفت-:گرفت اشخنده 

 .یدونیم من به راجع تو که دنیفهم... یکن

 کجا؟ از-

 کره هم آب زا رینگ کم دست رو یهاد. ..گهید دنیفهم دونمیمچه-

 .رهیگیم
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 به ینگاه .خورد زنگ لشیموبا همزمان و برداشت یپرتقال نیحس

 ترمه؟-: انداخت شماره

. گذاشت کنار را لیموبا. کرده رهیذخ ترمه نام به را الله خط آمد ادشی

 ؟یدینم جواب چرا -:دیپرس ساغر

 .است الته دختر نیا-

 زده؟ زنگ تو به چرا -:گفت متعجب ساغر

 .ونمدیم چه-

 بده جواب-

 .الشیخیب بزنه؟ من به که داره یحرف چه اون-

 الو؟... دمیم جواب من - برداشت را یگوش خودش ساغر

 ؟ییتو ترمه الو-

 ؟یداشت یکار خودمم اره-

 کجاست؟ پسرت دوست-

 ؟یدار کارشیچ. نجایهم -:انداخت نیحس به ینگاه

 ن؟یندار خبر مژگان از شما-

 مژگان؟-

 زنگ بهش هم یهرچ ومدین یول من شیپ ادیب بود قرار صبح روزید. اره -

 رو تو یشماره زد زنگ روقتید شبید. بود خاموش شیگوش زدمیم

 .خواست

 منو؟ یشماره-

 جاش به. کنم وشیس بود رفته ادمی بود شده پاک شمارت... آره-

 کرده خاموش شویگوش دوباره اون از بعد. دادم پسرتو دوست یشماره

 نزده؟ زنگ پسرت دوست به

 نگرفته؟ تماس تو با مژگان... لحظه هی-
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 .نه مژگان؟-گفت متعجب با نیحس

 .نزده زنگ هم نیحس به نه الوالله،-

 .نگرانشم کن خبرم زد زنگ اگه باشه-

 ؟ینگران یچ یبرا زده بشیغ که روزه هی فقط-

. دیلرزیم داشت صداش کنمیم فکر که االن یول نکردم دقت ادیز شبید-

 دمیپرس ازش یوقت یمدعل یول ببره جنس خواستهیم یمدعل یبرا

 از نکهیا از بعد که گفت حرفاش نیب مژگان شبید یول ومدهین نجایا گفت

 فهممینم اصال... کنه خاموش شویگوش شده مجبور برگشته اون شیپ

 .شده چش

 .گمیم بهت زد زنگ اگه -:گفت و زد زل نیحس چشمان به ساغر

 .کنم رهیذخ شمارتو نباریا بزن زنگ بهم ودتخ خط با... نره ادتی باشه-

 یچ -:دیپرس نگاهش یرگیخ از نیحس و کرد قطع را لیموبا یاباشه با

 شده؟

 .کرد تکرار شیبرا را بود گفته الله که هرچه

 ه؟یک یمدعل-

 .فروشه مواد کننیم کار براش الله و مژگان-

 باشه؟ آورده سرش ییبال ممکنه اون دیگیم یعنی-

 من که یهمون طاهره با یمدعل یعطار از مژگان. ستمین مطمئن-

 .اومد شیپ من فرار انیجر که بعدشم و شده آشنا بودم خونشون

 طرف هی از یول .سراغش باشه رفته من کردن دایپ یبرا سوده ترسمیم

 بوده اون کار بفهمه سوده بود قرار اگه گذشته چندماه االن گمیم هم

 سر وقتها یبعض الله و مژگان. بودنش گرفته نیا از تر قبل وقت یلیخ

 که کرده انکار اون الله یگفته طبق. کردنیم بدو یکی یمدعل با مواد

 ریز یاکاسه کنمیم فکر من.گهیم دروغ که یحال در شیعطار رفته مژگان

 .شهکاسه مین
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 چرا-:گفت و آورد باال را سرش. رفت فرو فکر به و کرد اخم نیحس

 ه؟بزن زنگ تو به خواسته

 .انداخت باال شانه ندانستن یمعنا به ساغر

 دونن؟یم رو نجایا آدرس دختر دوتا اون-

 .ندم آدرس یکس به که کرده دیتأک پیسرت گفت یهاد نه-

 لو یتالف به اون ممکنه ت،یقبل یخونه صاحب اون درمورد...خوبه-

 ره؟یبگ رو تو بخواد وفرارت سیپل به دادنشون

 سرش بر چه که بود دهینپرس الله از مراد رددرمو چرا که کرد فکر ساغر

 بود؟ کرده فرار موقع به ای بودند گرفته شاهپور همراه به را او سیپل آمده؟

 گرفتن؟ مژگانو چرا باشه مربوط وشاهپور مراد به اگه-

 رو تو یجا بکشن حرف دختره یکی اون از که باشن گرفته اونو ممکنه-

 بگه

 خون به طرف همه از! سودا هزار رمودا سر هی بگم؟ یچ-دیخند ساغر

 .کنن اممهیق مهیق خوانیم انتشنه من

 همان اگر. امدین نیحس لبان به هم کوچک لبخند کی یحت حرفش نیا با

 سخت و سفت شود ملحق سیپل میت به بود گرفته میتصم که موقع

 را ترسها و دلهره نیا از کدامچیه بود کرده منصرفش و ستادهیا شیجلو

 یم یزندگ شهر نیا سقف ریز گرید یمعمول آدم هزاران مانند .ندنداشت

 در تنها و تک ساغر که کند فکر نیا به اضطراب با شبها نبود ازین و کردند

 به چگونه دارند ساکن شانیتا سه دو فقط خانه ده هر از که محله نیا

 .رساند یم صبحش

 و رآوردد بشیج از یاسکه. کند ترک را خانه خواست یم که یموقع

 یرهیدستگ یرو بذار داخل از رو سکه نیا اطیاحت محض رفتنم بعد-:گفت

 .یفهمیم افتادنش با داخل ادیب یواشکی بخواد یکس اگه. هال

 یمرس -:فشرد درمشت را سکه ساغر

 .بذار خودت کینزد تفنگتم-
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 .چشم-

 بال یب-

 رهیدستگ یرو را سکه و برگشت داخل به ساغر نیماش حرکت با

 به نسبت نیحس حد از شیب یها ینگران و تیحساس از. گذاشت

 یخواستگار و ردیبگ دهیند را آنها کرد یم یسع اما نبود خبر یب خودش

. آمد یم درد به او یطرفه کی یعالقه نیا از قلبش .کند فراموش را اش

 را او و خوردیم گره گرید یکی به قلبش .نبود عاشقش نیحس کاش

 ...نبود زدنها پس نیا قیال نیحس هربانم قلب. کرد یم فراموش

**** 

 حمل در و بود در یجلو رسانده؛ اش ییدا یخانه تا را غزل که زحل

 ادهیپ نیماش از شانی خانه کینزد نیحس. کرد یم کمک او به مقواها

 با .بست را در و سپرد غزل به را مقواها دستپاچه دنشید با زحل و شد

 رو روبه هم با دوباره خواست ینم او، یجلو ششیپ یدفعه یخرابکار

 یسالم با فقط تا انداخت نییپا را سرش. یزود نیا به نه حداقل... شوند

 .برود عتریسر کوتاه

 .گرفت لشیتحو گرم او شهیهم برعکس دیرس که نیحس نیماش کنار

 شما؟ حال سالم-

 دستش خواست یم دیشا. کرد شک شیها گوش به هیثان چند زحل

 لبخند. کند زده خجالت روزش آن یهایگر یناش بخاطر را او و اندازدیب

 ن؟یهست خوب شما ممنون-:گفت یکمرنگ

 یم که خوردنش نیزم ادی به هم هنوز. زد یینما دندان لبخند نیحس

 شماره به نکهیا از قبل و خورد زنگ لشیموبا .گرفت یم اشخنده افتاد

 یلیخ ارشونک دیکن تشکر تونییدا از من قول از-:گفت کند نگاه

 با مجبوره آدم و زهیل یلیخ مطبشون یکهایسرام دیبگ بهشون فقط.خوبه

 .بره راه اطیاحت

 حدسش .شد بسته راه وسط شدند یم باز لبخند به که زحل یها لب

 گوشت را او شهیهم اگر .بگذارد سرش به سر خواست یم بود درست
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 اجنه و کند طنتیش، یبدجنس با توانست یم موقعش به بود دهید تلخ

 .دهد درس هم را

 ناشناس یشماره دنید با و داد لیموبا یصفحه به را نگاهش نیحس

 بله؟-:داد جواب شک با گرفت را لبخندش یجا یفیخف اخم

 صحبت ترمه با تونمیم...سالم-دیرس گوشش به یاگرفته و زنانه یصدا

 شماست؟ شیکنم؟پ

 خانم؟ مژگان-

 به نام نیا دنیشن با که یریوتص تنها چسباند خودش به را فشیک زحل

 یها توجه و بود ساختمان یباال یطبقه یمنش کرد خطور ذهنش

 چیسوئ دنبال به فشیک در و گفت یااجازه با نیحس روبه! او به نیحس

 ف،یک اتیمحتو ی  شلوغ در و بود شده یعصب یکم .گشت نشیماش

 کجاست؟-:کرد زمزمه و ستادیا ابانیخ وسط .کردینم شیدایپ

 زده وحشت .کرد شیجدا نیزم از و شد حلقه شکمش دور یدست ارهکبی

 اش یکینزد تا که ینیماش. زد چنگ بود، دهیچیپ بدنش دور که ییبازو به

 با نیحس. ستادیا جلوتر متر چند و کرد عوض را رشیمس بود آمده

 قاطر یدار مگه خانم-:زد ادیفر راننده سر بر زحل گوش کنار از تیعصبان

 .یریبگ ریز بود کینزد مردمو تردخ ؟یرونیم

. کرد یخواه معذرت یشرمندگ با و آورد رونیب نیماش از را سرش زن

 ابانیخ در زحل یک بود دهینفهم و شده پرت انشیگر ی بچه به حواسش

 .بود شده سبز شیجلو

 از نیحس... دانست را تشیموقع و رفت رونیب زحل تن از کم کم وحشت

 شد داغ تنش... بود دهیچسب بدنش به کامال و بود گرفته بغل را او پشت

 .گرفت رنگ دشیسف یها گونهو

 از را او چطور دینفهم .گذاشت نیزم را او عیسر نیخوردنش،حس تکان از

 یاسرفه و دیکش شیموها در یدست .بود دهیکش عقب ابانیخ وسط

 و زیل نیزم انگار-:شوند خارج تیموقع و جو آن از هردو تا کرد یمصلحت
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 به خودتونو بود کینزد ه،یپرت حواس مشکلتون نداره یفرق براتون لتآسفا

 .دیبد کشتن

 یچرخها ریز برود داشت دوست خجالت از و بود شده ملتهب زحل صورت

 آب زور به. شود رد شیرو از چندبار تا کند التماسش و بخوابد نیماش

 .دیببخش-:وگفت داد قورت را دهانش

 د؟یکنیم یخواه معذرت من از یچ یبرا-

 .خداحافظ...ینجوریهم... چیه.. یه-:افتاد لکنت به

 با و شد سوار و کرد دایپ را چیسوئ لرزان دستان با. کند فرار داد حیترج

 را حرکاتش تمام نیحس ستادیا دوباره و شد جاکنده از نیماش یآف کیت

 وضع نیا با داد سرتکان نیحس .کرد یم اشآشفته شتریب و دییپا یم

 .دیکن یرانندگ آروم ؟لطفا...خانم زحل -:کرد یم فتصاد قطعا

 . شد دور سرعت به یگرید آف کیت با اما داد تکان را سرش زحل

 دست. بود دهیچیپ اش ینیب در زحل عطر. کرد فوت را نفسش نیحس

 گوشش یرو را آن...افتاد لشیموبا زنگ ادی به و دیکش صورتش یرو

 داخل به و انداخت شیموها در نگچ. بود شده قطع اما کرد الو و گذاشت

 .رفت خانه

 یرو غزل که دیفهم شانیحرفها از. آمد یم ایسون اتاق از غزل یصدا

 یم. کند کمکش یوارید روزنامه یهیته در تا شده خراب ایسون سر

 سرش یکم که بود خوب اما ندارد را کارها نیا دماغ و دل ایسون دانست

 پسرک آن به کردن فکر از اورا غزل یها یپرچانگ و شد یم گرم

 .داشت یم باز ناشناس

 عیسر. خورد زنگ لشیموبا دوباره که کرد یم باز را راهنشیپ یها دکمه

 بله؟ -:داد جواب

 .شد قطع مژگانم دیببخش-

 .دمیم گوش خانم مژگان دییبفرما-

 بزنم؟ حرف ترمه با تونمیم-
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 د؟یدار کارشیچ-:نشست تختش یرو نیحس

 .بزنم حرف خودش با دیبا هیخصوص-:داد وابج و کرد یمکث مژگان

 رونیب رفته-:رفت ور راهنشیپ یدکمه با و دیجو را لبش یگوشه نیحس

 .شهر از

 گرده؟یبرم یک -:گفت دانهیناام مژگان

 .ستین مشخص-

 رفته؟ کجا-

 د؟یدار کارشیچ دینگفت- کرد اخم مژگان بودن مصر از نیحس

 .شد قطع تماس و نداد جواب

 الت دختر آن یها ینگران... کرد فکر و گذاشت لبش یور دست نیحس

 که بود گرفته اسلحه سرش یرو یکس ییگو .نبود مورد یب ساغر و

 چندبار دیگر به آن خط زنگ زد اما خاموش بود. .بزند حرف

-:داد نشانش را یفلش یحوصلگ یب با و کرد باز را اتاقش در ایسون

 ؟یریبگ تنیپر غزل قیتحق یرو از یبر یتونیم نیحس

... من بده باشه-:بست دوباره را راهنشیپ باز مهین یها دکمه نیحس

 .رهیم راه مغزت یها نورون یرو یحساب داره غزل معلومه

 رینخ. ..دمایشن-:گفت و آورد داخل به ایسون دست ریز از را سرش غزل

 .نداره من به یربط عنقه بد خودش خواهرت

 گردن دور دست و ختیر مه به را ایسون یموها لبخند با نیحس

 .نکن تیاذ کوچولومو خواهر-:انداخت خواهرش

. ..داشتم یآبج ای داداش هی منم کاش-:کرد نگاهشان حسرت با غزل

 دلم یلیخ یول دمشیدینم خونه تو ادیز نکهیا با. بود زنده ساغر کاش

 .شهیم تنگ براش

 من-:فتر رونیبو  گرفت ایسون از را فلش. کرد نگاهش سکوت در نیحس

 .برگردم زود بدمو انجام رو شما شاتیفرما خورده برم
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 با غزل. رفت خانه اطیح داخل به و کرد دسته را نتیپر یکاغذها نیحس

 جبران تیعروس نکنه درد دستت-:گرفت را ها برگه و دیپر رونیب در یصدا

 .کنمیم

 اد؟یبرم دستت از یکار چه تو مثال-

 یچیه رمردیپ زن یکس یشیم ریپ یدار گهید یول... رقصمیم واست-

 .شهینم ندار

 مثل بود یذات اتیخصوصو اخالق یبعض کرد نگاهش چپ چپ نیحس

 لش،یموبا لرزش با. بود برده ارث به عمه از که غزل کالم شین نیهم

 زنگ خط همان با مژگان دوباره. شد دور او از و داد دستش به را فلش

 بله؟ -:گفت پاسخ را تماس. بود زده

 یتو... دیکن کمکم خدا رو تو-:دیچیپ یگوش در مژگان یهیگر یصدا

 .افتادم دردسر

 د؟ییکجا االن شده؟ یچ دیبگ د،یکنینم قطع رو یگوش باز اگه-

 گرفتن منو-

 ؟یک-

 االن کردم فرار دستشون از بکشن منو خواستنیم نفر چند...دونمینم-

 تو. دنبالمن... زهنو بزنم حرف ادیز... تونمینم...شدم یمخف انبار هی یتو

 .دیبد نجات نجایا از منو خدا رو

 لشیتحو بود، گفته نگهبان که را هرچه فقط بودو دروغ شیحرفها تمام

 دیترس یم شدت به. بودند یواقع شیها البه و اشکها زشیر اما داد یم

 .شود یم چه سرنوشتش دانست ینم و

 د؟ییکجا قایدق-

 در و آورد زبان به زدیم لب که ار هرچه و انداخت نگهبان به ینگاه مژگان

 بزرگ هفت هی درش رو دمید انبار داخل ومدمیم داشتم -:گفت آخر

 .ترسمیم یلیخ...گردنیم دنبالم دارن صبح از... نوشته
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 اونجا از خب یلیخ -:شد جا جابه پا یرو و خاراند را اش یشانیپ نیحس

 .بکنم تونمیم کاریچ نمیبب دینخور تکون

 .کنم قطع دیبا... رعتیسر خدا رو تو-

-:کرد باز ستون از را دستانش سپس و کرد خاموش را لشیموبا نگهبان

 .دنبالت ادیب موقع به یاریب شانس حاال

 و کرد یمخف یورود در یکینزد در را حلب و ختیر آتش یرو آب آرش

 .پوشاند نخور درد به یلهیوس چند ختنیر با را بود شده اهیس که شیجا

 که کجا بره دختره نیا حاال-:گفت و چرخاند لبش دور به را زبانش نگهبان

 باشه؟ شده یمخف مثال همو بشه دهید هم

 یکی پشت نهیبش بگو -:گفت و انداخت اطراف در یآهن یلهیم چند آرش

 اونجا کنه فکر که کنارش میذاریم هم آشغال آتو چندتا ستونها همون از

 .شده پنهون

 نجایا از -:گفت کرد یم هیگر که مژگان به و کرد را کار همان هم نگهبان

 .ادینم در صداتم...کشمتیم یبخور ُجم

. نشست شیسرجا. کرد یم هق هق که یدرحال و تکان سر مژگان

 نخواهد که مژگان یرو روبه هم نگهبان و شد یمخف در یکینزد آرش

 .بزند اضافه حرف

 یم روادا را او اش یسیپل یزهیغر. دیکش اشچانه به یدست نیحس

 بشینه گرید یسو از و کند اقداماو  به کمک یبرا عتریسر چه هر که کرد

 اتاقش به را خودش بلند یگامها با .بزند آب به گدار یب دینبا که زد یم

 ریز را بود گرفته مهرداد از ییکاکا با مالقات شب که یکلت و رساند

 .زد رونیب خانه از و کرد یمخف اش یمشک کاپشن

 نیا -:گفت و گرفت تماس ساغر کردبا یم یرانندگ که یحال همان در

 .زد زنگ بهم شیپ قهیدق ده دختره

 گفت؟ یچ-
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 االنم کرده فرار دستشون از که بکشنش خواستن یم نفر چند گهیم-

 .شده یمخف شهر یحومه انبار هی یتو

 کنار را بود دهیچیپ خودش دور به که ییپتو ساغر. آمدماشین  بوق یصدا

 ؟یکنیم یرانندگ یدار-:گفت ادوستیا عیسر زد

 .بدم آب یگوش سرو هی اونجا رمیم اره-

 منم دنبالم ایب-:برداشت زیخ شیلباسها سمت به و نکرد معطل ساغر

 .امیم باهات

 هنوز گهیم .بشه رید ممکنه دنبالت امیب بخوام تا ؟ییایب کجا گهید تو-

 .گردن یم دنبالش

 .امیم مریگیم نیماش خودم بده ؟آدرسییکجا االن-

 .گردونم یم برش ؟خودمیکن یم یلجباز چرا -

 زنده االن تا بود نکرده کمکم اگه ونمیمد مژگان به من. ستین یلجباز-

 االن نیهم مگه...شده گرفتار تیموقع نیا یتو که منه بخاطر نبودم

 و خودمون جون تیامن میباش نفر دو گردن؟یم دنبالش دارن هنوز ینگفت

 از یباش مجبور که ستمین یچلفت پا دستو آدم منم... شترهیب مژگان

 .باشه منم به حواست اونور

 تیامن درمورد اما کند اش یهمراه بگذارد بود مردد... کرد اخم نیحس

 .نره ادتی اسلحتو -:گفت و کرد تر را لبش. بود او با حق شانی یجان

 .رهینم ادمی-:دیکش رونیب لحافش ریز از را تفنگش ساغر

 .شد نشیماش سوار و رساند نیحس به را خودش روخود نیاول با

 گفت؟ یچ گهید مژگان. سالم-

 زیچ تونستیم مگه بود گرفته آبغوره و دهیترس اون که نقدریا... کیعل و-

 بگه؟ هم یاگهید

... افتاده یامخمصه بد یتو داره حق یطفلک-:گرفت گاز را لبش ساغر

 کرده؟ فرار یچجور نگفت
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 کردهیم هیگر.بود مورد یب سوالم دیببخش-:ردک اصالح را حرفش عیسر

 .بزنه حرف ادیز تونستهینم

 را لشیموبا و داشت نگه را فرمان دست کی با. خورد زنگ نیحس لیموبا

 آورده؟ ریگ وقت نمیا-:گفت و کرد اخم مهرداد نام دنید با. کرد نگاه

 ه؟یک-

 یرو و کرد خاموش را صفحه حرص با. گذاشت جواب یب را سوالش

 .انداخت اشبوردد

 کرد فکر و گذاشت اشچانه ریز دست. دینپرس یگرید سوال هم ساغر

 شود؟ یم ختم کجا به ماجراها نیا آخر که

 قد که یبلند درختان پشت انبار به نسبت یادیز یفاصله با نیحس

 و گرفت دست به را اشاسلحه. کرد متوقف را نیماش بودند، برافراشته

 اوضاع یدید اگه. گردمیم انبارو داخل رمیم من فرمون پشت نیبش-:گفت

 .میببند فلنگو در یجلو ایب نیماش با شد ازین و ختیر هم به

 ه؟یکی کدوم-

 هفت شماره-

 و آرام حرکت به.نشست نیحس یسرجا شدن ادهیپ بدون ساغر

 اتفاق که کرد دعا دل در و دوخت چشم درختان یال البه از اشمحتاطانه

 که همانطور و داشت نگه بدنش کنار را اشلحهاس نیحس. افتدین یبد

 آهسته. نکند رشیغافلگ یکس تا بود اطراف به حواسش. رفت یم جلو

 ادیفر یبیعج سکوت .برد داخل به آن یال از را سرش و کرد باز را انبار در

 خانم؟ مژگان-:گفت یآرام به گذراندو نظر از جارا همه چشم با .زد یم

. داد نشان را خودش مژگان و شد یحرکت وجهمت ستونها از یکی کنار

 .بودند اشکبار چشمانش

 د؟یخوب-: دیپرس و شد انبار وارد

 بله-:وگفت دیچرخ نیحس چپ سمت به یاراد ریغ مژگان چشمان
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 یضربه و کرد بلند را شیپا عیسر بود شده نگاهش متوجه که نیحس

 سمتش به و زد شد یم کینزد او به سر پشت از که یفرد به یمحکم

 از را فرصت نیحس. نشست نیزم یرو و دیکش غیج مژگان. رفت نشانه

 اشاسلحه و دیکوب آرش دست ساعد یرو را کفشش کف و نداد دست

 .انداخت دور را

 برگرد آهسته -:گفت و شد خم اش نهیس یرو او از مناسب یفاصله با

 تپش به را دستانش و زد غلت نیزم یرو آرش. کمرت پشت بذار دستاتو

 کرد بلند را او بود شده یمخف مژگان یکینزد در که نگهبان. گرفت کمرش

 .بنداز تفنگتو-:گذاشت اش قهیشق یرو را تفنگش و

 اگه-:گفت نگهبان و دیچرخ فورا نداشت را گرید یکی انتظار نیحس

 .بنداز تفنگتو نشه کشته یخواهیم

 .بود افتاده تله در...دییسا هم یرو دندان خشم با

 .بندازش -:گرفت گردنش پشت و برداشت را تفنگش یجست با آرش

 کنار در را کلتش یآرام به اما حرص با و خوردند تکان اش ینیب یها پره

 از که را دستش و انداخت تر دور را آن پا یپنجه با آرش. انداخت خودش

 فروخورده یخشم با سپس و داد تکان بود گرفته درد نیحس یضربه

 .نشاندش زانو یرو و زد مرشک پشت به را شیبازو

 نیماش در یبلند آهنگ یصدا ناگهان که کرد یم نگاه انبارها به ساغر

 چنگ را نیحس لیموبا زده وحشت و گذاشت قلبش یرو دست. دیچیپ

 . بشم ترک زهره تیموقع نیا تو که مونده نمیهم-.زد

 و ستادیا حرکت از قلبش شدن ترک زهره یجا به مهرداد نام دنید با

 .کرد دنیلرز به شروع لیموبا لرزش با همراه بارهدو

 را بود شده آرزو دنشیشن که ییصدا تا کند لمس را سبز کونیآ بود یکاف

 شیگوشها یرو دست و انداخت عقب یصندل یرو را لیموبا... بشنود

 وسوسه نیا مقابل در بتواند که نداشت نانیاطم خودش به. گذاشت

 .کند مقاومت

 .کند بلند نیماش فرمان یرو از را سرش توانست خرهباال و شد قطع صدا
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 و یزندگ در حضورش آنقدر بود؛ کرده اشباع را وجودش تمام مهرداد

 دگرگون را حالش توانست یم نامش دنید تنها، که بود پررنگ افکارش

 یهوا. بازگرداند را تمرکزش غروب دم سوز تا شد ادهیپ نیماش از. کند

. دیکش سرش یرو را کاپشنش کاله و ردک حبس شیها هیر در را سرد

 زمزمه و زد بغل ریز را دستش. شد روشن اطراف یلوهایس از یکی چراغ

 کرد؟ رید چرا-:کرد

 لشیچه؟موبا بود افتاده یاتفاق شیبرا اگر.شدند کینزد هم به شیابروها

 .کند خبرش بتواند که نداشت همراه به هم را

 که کردیم دل دل. دیکش نییپا را شهیش و نشست نیماش داخل دوباره

 نه؟ ای اندازدیب ینگاه برود

 از. کند صبر نیا از شیب توانست ینم .دیچیپ یحوال آن در یازوزه یصدا

 در که یابر. رساند هفت یشماره انبار به را خودش و شد ادهیپ نیماش

 نور و بود کرده کیتار معمول حد از زودتر را هوا بود شده دهیکش آسمان

 که بود شده مطمئن گرید. دیتاب یم رونیب به لویس در ریز از یفیضع

 .افتاده دردسر به نیحس

 بودند داده جوش هم به خال چند با را شیها ورقه که در درز یگوشه از

 یگرید و ستادهیا آنها از یکی که دید را آشنا نا مرد دو. کرد نگاه را داخل

 و دیکش کنار ار خودش بود ستادهیا که یمرد. زد یم مشت یکس به

 .گرفت دندان به لب ساغر. شد انینما نیحس الود خون یچهره

 انیم در و بود شده بسته ستون طرف آن به هم او که مژگان سر نگهبان

 دشیتهد تفنگ با و زد داد کرد یم یخواه معذرت نیحس از شیاشکها

 بکشمت؟ ای یریگیم خون خفه-:کرد

 ...دیببخش دیببخش... نه...نه-

 رفته کجا دختره اون بگو -:گفتو برگشت نیحس سمت به دوباره نگهبان

 .یریبم که یخور یم کتک اونقدر وگرنه یبمون زنده یبتون تا
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 شیموها در دست و کرد راست کمر بود شده خسته زدنش از که آرش

 بزند یحرف بود محال. افتاد اشنهیس یرو رمق یب نیحس سر.دیکش

 .داد یم جان شکنجه نیا ریز اگر یحت

 .کردکیشل یآماده را اشاسلحه ساغر

 به را مژگان و نیحس جان بود ممکن ببرد هجوم داخل به توانستینم

 فرارشان شانس و رندیبگ هم را او آنها از استفاده با و اندازدیب خطر

 .بسوزد

 یاروزنه دیبا فقط اوردیب در پا از را شانیدو هر گلولهدو با توانست یم 

 کنار در یجلو از. باشند ررسشیت در نگهبان هردو آنجا از هک کرد یم دایپ

 یکینزد در شیها پنجره اما انداخت لویس یوارهاید به ینگاه. رفت

 چیه. رفت انبار پشت طرف به. نداشت یدسترس آنها به و بودند سقف

 که افتاد یکوچک هواکش به چشمش. نبود نییپا قسمت در یاپنجره

 رساند یم آنها از یکی به را خودش اگر. داشت ارقر ها کولر موتور یباال

 چوب و کرد نگاه را اطرافش. برسد هدفش به توانست یم دیشا

 همراه به را تفنگش.کرد دایپ هواکش فن کردن متوقف یبرا یمحکم

 انگشتانش و کرد گرم دهانش بخار با را دستانش. زد کمرش پشت چوب

 انگشتانش به فشار دیترس یم. برد فرو زده خی یآجرها درز یال در را

 را کابوس نیبدتر نیام. نداشت یگرید یچاره اما بشکنند دوباره و دیایب

 نیزم از یکم کفشش یپنجه و انگشتان کمک با. بود گذاشته جا شیبرا

 .دیشن ینیماش یصدا که بود گرفته فاصله

 نیماش از که یدیجد یآدمها به وارید پشت از یواشکی و دیپر نییپا آرام

 کف با را شدیم خارج ازدهانش که ییصدا .کرد نگاه شدند یم ادهیپ

 و او یرابطه از سر دید یم را نیحس اگر سوده. کرد خفه دستش

 در سوده که بود مطمئن. شد یم نابود اتیعمل و آورد یم در مهرداد

 .کند ینم دیترد نیحس کشتن

 کنم؟ کاریچ ایخدا-:دینال دل در و گرفت سرش پشت دست

 نجات در خودش تیموفق ساغر و شدند انبار وارد محافظانش و هسود

 گرید هم کرد یم سوده میتسل را خودش اگر یحت. دید یم صفررا  آنها
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 دست دو هر با را سرش و زد قدم .نبود نیحس یبرا یبازگشت راه

 ...کن فکر... کن فکر-:گرفت

 ینم. زد زنگ یهاد به و آورد رونیب نشیج شلوار بیج از را لشیموبا

 اگر یحت. بدهد جان سوده یدستها ریز نیحس بگذارد توانست

 در اشمداخله بخاطر پیسرت اگر یحت...خورد یم شکست اتشانیعمل

 .کرد یم بازخواست را او اتیعمل

 -:دیچیپ گوشش در یهاد یصدا تن. بود کشدار و دور چقدر بوق یصدا

 الو؟

 سرش در که یاازهت فکر یپ حواسش اما دیشن یم را شیگفتنها الو

 .رفت بود، افتاده

 تا. دیدو نیحس نیماش سمت به صدا یب و نرم .کرد خاموش را لشیموبا

 را اشنهیس خشن و سرد یهوا افتاد نفس نفس به نیماش به دنیرس

 یم که یکار جانیه ای است دنیدو از دانست ینم. دندیخراش یم

 نشیمخاطب ستیل وارد و برداشت را نیحس لیموبا. دهد انجام خواست

 نام یرو. دندیلرز یم زین انگشتانش ش،یها نفس دنیلرز بر عالوه. شد

 .نوشت را انبار آدرس شیبرا و کرد توقف مهرداد

 نجایا به زودتر هرچه را مهرداد که سدیبنو یگرید زیچ چه دانست ینم

 یم او اگر اما داشت وجود اتیعمل ینابود خطر حالت دو هر در. بکشاند

 را نیحس سوده نگذارد و باشند داشته یگرید شانس داشت انامک آمد

 خودتو.شده مشکوک بهم و نجاستیا سوده-:کرد اضافه آخر در. بکشد

 .برسون

 زودتر مهرداد که باشد واضح آنقدر امشیپ بود دواریام. فرستاد را امیپ

 علت خواست نیحس اگر که پهلو دوجمله ای  حال نیع در و کند اقدام

 .نشود مشکوک مهرداد کند، یمخف را نجایا به آمدنش

 .برگشت انبار طرف به و انداخت نیماش داخل را لیموبا

**** 
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. بود زده زل صورتش به و گرفته را نیحس یموها مبهوت و مات سوده

 .کند ماجرا نیا از یلیتحل چه دانست ینم و بود کرده قفل ذهنش

 .دیکن بازش رو دختره-

 .کشاند سوده سمت به را گانمژ و کرد اطاعت سوده محافظ

 ...کن نگاش پسرشه؟ دوست نیا-:گفت و گرفت را گردنش پس سوده

-:دیکش باال را اش ینیب آب و کرد نییپا و باال را سرش ترس با مژگان

 .خودشه...اره

 ؟یمطمئن-

 اره-

 یک تو -:گرفت را نیحس یچانه و داد هل را مژگان

 ش؟یشناسیم که وقته دچن ؟یشناسیم کجا از ؟ساغرو...؟هاانیهست

 با و نداد یجواب اما کرد تف را دهانش داخل خون و کرد یاسرفه نیحس

 .زد زل سوده به تنفر از سرشار و سرد ینگاه

 به یمحکم یلیس قدرت تمام با و کند تحمل را نگاهش نتوانست

 او دونه یم مهرداد... زاده حروم بده منو جواب -:زد داد و نواخت صورتش

 است؟ زنده هرزه

 دونه؟ یم-:دیکش عربده و زد یگرید یلیس

 نه-:کرد باز لب پس بداند هم سوده را قتیحق نیا که بود نفعش به

 دونه؟ینم-

 .نداره خبر-:فرستاد باال زور به را اش یزخم یابرو نیحس

 ینم را ساغر با او یواقع ارتباط هنوز. زد قدم و شد بلند جا از سوده

 ؟ینگفت بهش چرا دونه؟ینم مهرداد یچ یبرا-:دیچرخ سمتش به .دیفهم

 ؟یچ دختره اون با ؟یدار یارتباط چه مهرداد با ؟یاکارهیچ تو وسط نیا

 کهیزن اون مثل هم تو اره، نه؟ مگه یستین فاسد سیپل تو... تو نکنه

 ... یهست یمخف سیپل
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 رو هم باز .دندیلرز یم تیعصبان از شیدندانها .زد نفس نفس خشم از

 .بود زده گند مهرداد هم باز .بودند خورده دست

 ش؟یبرد کجا کجاست؟ دختره-

 یاشاره با. نکرد باز لب از لب و گرفت سکوت یروزه هم باز نیحس

 .کردند زدنش به شروع دوباره نگهبانها سوده

 قلم از هم سوزنو پر هی نگفتم بهت-:دیتوپ افرادش از یکی به سوده

 ...ریبگ لیتحو ؟یننداز

 .خانم دهسو دیببخش -

 اون یجا یکشیم حرف ازش ای. خورهینم من درد به تو یخواه معذرت-

 .یشیم کشته هم تو نکهیا ای یکن یم دایپ رو دختره

 حرف به تا زد مشت نیحس به قبل از تر محکم و داد تکان یسر نگهبان

 .اوردشیب

 ییقالبها و چیپ بود دواریام. رساند کولر موتور پشت به را خودش ساغر

 را اضافه بار که باشند محکم آنقدر اندداشته نگه وارید یرو را وتورم که

 وارید به را خودش. بود درآورده حرکت به را فن باد،. کنند تحمل هم

 فن یها پره یال را چوب. کرد خم را خودش آن به دنیرس یوبرا چسباند

 .ستادیا باز حرکت از و گذاشت

 گذاشت ینم فن یها پره اما دندیرس یم گوشش به واضح صداها

 فشار ها پره از یکی به چوب کمک با آهسته. ندیبب یخوب به را داخل

  بکشد را شانیتا سه توانست یم حالت نیبهتر در .کرد کجش و آورد

 گرفتن سنگر یبرا ییجا عیسر توانستند یم نفرشان دو ای کی قطعا اما

 نانیاطم ودشخ به اما. رندیبگ گروگان را مژگانو نیحس ای و کنند دایپ

 یم را سوده نفر نیاول اورندیب نیحس سر ییبال بخواهند اگر که داشت

 در هم سوده و دید ینم را نیحس. گرفت نشانه را تفنگش. کشد

 چه امشب.آمد یم باد و یوحش واناتیح یزوزه یصدا. نبود ررسشیت

 -:کرد زمزمه و زد هیتک وارید به را سرش. شد یم یدراز و یطوالن شب

 ...مهرداد ایب زودتر خدارو تو



ینعیم سعیده  

299 
 

******* 

 هم در اخم. خواند را نیحس امیپ که بود دهیرس خانه به تازه مهرداد

 .گرفت عقب دنده ببندد را در نگهبان نکهیا از قبل و دیکش

 سر کالف در خودش. بود گذاشته قرار یرعبداللهیم پیسرت با عصر

 باندش به را یدیجد آدم تا بود کرده درخواست او و بود شده گم یدرگم

 بود ختهیر هم به اعصابش و رفت ینم شیپ خوب شیها برنامه. دهد راه

. بود شده متشنج اعصابش شیپ از شیب امیپ نیا مضمون دنید با حاال و

 زدن گند جز -:دیغر خشم با داد؟ ینم را شنتلف جواب نیهم بخاطر پس

 امیپ یرفت تونقبرس اون به که حاال... بکنه تونهینم یاگهید کار چیه

 کنم؟ جمعت امیب ییکجا یدیم

 جواب نکند جرأت گرید تا بشکند را نیحس یها دندان داشت دوست

 .کند یگستاخ و ندهد را شیها تماس

 .ندیایب انبار به محافظان از دوتا با که گفت و گرفت را کامران یشماره

 و زد غر لب ریز. کرد نوازش را گردنش ریز مهرداد و کرد پارس یکود

 .داد فحش را نیحس

**** 

 به زودتر چه هر خواست یم و بود شده خسته دنیکش انتظار از سوده

 چفت حال به تا دیایب حرف به خوردن کتک با بود قرار اگر. برسد جواب

 .بود گشوده را دهانش

 مخلوط. شود اریهوش تا کرد یخال سرش یرو و برداشت را آب یبطر

 قیعم نفس چند آن یسرد از و شد یجار نیحس صورت از اب و خون

 فرصت هی فقط-:گفت و برداشت را محافظانش از یکی یاسلحه. دیکش

 توش قبال که یاخونه اون آدرس. کنم داشیپ تونمیم باالخره که من. یدار

 منتظرش اونقدر ادهیز صبرشون آدمهام .دارم هم رو کرده یم یزندگ

 دوستش به ای و بشه رد جااون از یاتفاق یلیخ بخواد یروز هی که موننیم

 .اومده دخلش که اونوقته... بزنه سر
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 کرده رید مهرداد. گرفت گاز را لبش دستانش، در اسلحه دنید با ساغر

 اشگلوله ریمس در درست سوده. رفت یم دست از زمان و بود

 . دیآ یم شیپاو چه  کشتن از بعد نبود مطمئن و زد یم تند قلبش.بود

 یم هیگر و کرده کز خودش در که مژگان سر یرو را اش اسلحه سوده

 یبگ اگه یول. کشم یم دخترو نیا ینزن حرف اگه-:گفت و گرفت کرد

 .یداد نجات نویا جون حداقل کجاست

 توانست ینم و بودند کرده پف چشمانش که بود کرده هیگر آنقدر مژگان

 منو... کنم یم خواهش -:کرد التماس اما.ندیبب را ییجا یخوب به

 .برم دیبذار دیپرست یم یهرک به رو تو... نکردم یکار که من... دینکش

 کجاست؟... دختره... اون -:گفت شمرده شمرده و مقطع کلمات با سوده

 انتخاب را یکی توانست ینم. زد زل مژگان ملتمس چشمان به نیحس

 نگذارد داد یم دستور قلبش گرید یسو کی از و وجدانش یطرف از. کند

 .برود نیب از رساغ تیامن

. شد شتریب مژگان یالبه و عجز و کرد کیشل یآماده را تفنگ سوده

 .گمیم... کن صبر -:آمد حرف به نیحس

 . ماند منتظر و برداشت ماشه یرو از را انگشتش ساغر نیحس یصدا با

 ...بگو-:گفت بدهد حرکاتش در یرییتغ نکهیا بدون سوده

 اطراف نیهم در بود دواریام داشت ساغر از که یشناخت با نیحس

 .بازنگردد خانه آن به هرگزدیگر  و باشد دهیشن را شانیها حرف. باشد

 .یکن آزادمون که یبد قول دیبا-

 پنهون هی از شتریب باهم ما حساب خورده کنم فکر -:زد یپوزخند سوده

 .بره دختره نیا ذارم یم اما. باشه ساده یکار

 محافظها و سوده شد باعث در پشت در ینیماش یها کیالست یصدا

 .کنند نگاه هم به

 .هیک دینیبب دیبر-
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 ایخدا -:کرد گرم را دستانش کردو راست را اششده خشک ساغرکمر

 .باشه خودش

 ادهیپ نشیماش از مهرداد.رفتند رونیب محافظان از دوتا سوده دستور با

 نیماش. بست داشت، آمدن رونیب قصد که یکود یرو به را در و شد

 .ستادندیا سرش پشت هم محافظانش و کامران

 ماهم هیمهمون میدیشن -:کرد اشاره انبار داخل به کمر به دست مهرداد

 م؟یدعوت

 محافظان و رفت رونیب عیسر. کرد وحشت مهرداد یصدا دنیشن با سوده

 کاریچ نجایا تو مهرداد -:گفت و زد کنار را بودند ستادهیا فیبالتکل که

 ؟یکنیم

 .بپرسم تو از دیبا نم که هیسوال نیا-

 -:گرفت را شیجلو سوده. رفت در سمت به و زد پس را او دست با

 .میبزن حرف باهم دیبا ما مهرداد

 سرده هواش رونیب نیا تو؟ میبر ستین بهتر یول... میزنیم حرف باشه-

 .ستین کردن صحبت مناسب

 دستش. دید نیخون و بسته دست را نیحس و گذاشت انبار داخل به پا

 .بوده هم یبخور بخور عجب میدیرس رید انگار... اووف-:داد تکان هوا در را

 ...نیبب مهرداد -:گرفت را شیبازو سوده

 اشیطبع شوخ قالب از و شد تمام تحملش شیبازو لمس با مهرداد

 بساط نیا بده حیتوض... دمید که رو یدنید -:دیغر خشم با و شد خارج

 ه؟یچ یبرا

 ...سهیپل..خائنه ندمونبا تو یآورد تو که ینیا-

 یبزرگ کشف چه-.:دیچیپ انبار در شیصدا که زد یدار صدا پوزخند مهرداد

 .بهت بودم گفته بهت خودم که نویا

. است نقشه هی تو با شیهمکار و نکارهاشیا یهمه. نبود نیا منظورم-

 .کنهیم کار سیپل یبرا واقعا هنوزم اون
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 نیا یمدرک چه با-:کرد رخاشپ اما دانست یم او از بهتر خودش مهرداد

 ؟یزنیم حرفو

 که بود ساغر با اش ییآشنا از اش هیفرض و حدس تنها. کرد سکوت

 .اوردیب زبان به توانست ینم

 یرفت یبود حضورش مخالف اول روز همون از... کن رو مدرکتو. گهید بگو-

 یکرد فکر... نبود یچیه که یدید یول یدرآورد پروندشو یتو و ته

 واسه گذاشتنت بپا از ؟یکنیم ییکارها چه یرکیرزیز یدار مدونستینم

 زدنش کتک با یخواست ومدهین دستت یچیه یدید چون...نیا تا من

 ؟یریبگ اعتراف ازش

 ...مهردا-

 به یبخواه سوده ؟یبگ که مونده یچ گهید ؟یچ مهرداد... نزن حرف-

 حرف نیا. میکن جدا هم از راهمونو میشیم مجبور یبد ادامه کارهات

 .آخرمه

 .دیکن بازش -:کرد کامران به رو

 اما کند کمکش شدن بلند در خواست کامران. کردند باز را شیدستها

 شانیدایپ کجا از کبارهی دیفهم ینم. بود مهرداد از غدتر یحت نیحس

 و ستادیا زانیخ و افتان خودش .بود خوشحال حضورش از دل در اما. شد

 .برگرداند رو ییاعتنا یب با او گر شماتت نگاه از. رفت مهرداد کنار

 توانسته که بود یهمان دختر نیا. کرد نگاه مژگان و او به نفرت با مهرداد

 بود کرده پف بس از چشمانش کند؟ پر نیحس یبرا را ساغر یجا بود

 .نبود ده،ید قبال که یچشمان آن به یشباهت چیه

 ش؟یبذار اج نیهم دخترتو دوست یخواهیم توئه؟ با هم دختره نیا -

 .نجایا ایب-:کرد دراز دست مژگان طرف به و کرد تر زبان با را لبش نیحس

 نیحس کنار و کرد عبور محافظان کنار از ترس با اما خوشحال مژگان

 یصدا کبارهی. باشد کرده دایپ نجات و کنند آزادش شدینم باورش. ستادیا

 غیج و کرد احساس شیپهلو در یدیشد درد و دیچیپ فضا در یهولناک

 .دیکش
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 اسلحه بود کرده کیشل که سوده یرو به بالفاصله مهرداد محافظان

 ریت با هم را او تا بود گرفته نیحس سمت به را تفنگش سوده. دندیکش

 از یاکلمه اگر. رندیبگ او از را برادرش آنها بگذارد توانست ینم. بزند

 .بود تمام کارش کرد یم دایپ درز دهانشان

 اسلحه یجلو را دستش عیسر مهرداد .کند کیشل دوباره نکهیا از قبل

... نییپا اریب تفنگتو ؟یکنیم یغلط چه یدار-:دیغر غضبناک و گرفت

 .گمیم نییپا ارشیب سوده

 از هیبق از زودتر و انداخت نیزم را تفنگ شکستش از سرخورده سوده

 با خون. گذاشت مژگان زخم یرو را دستش کف نیحس. رفت رونیب انبار

 زودتر -:گرفت را او یپا مهرداد. زد یم رونیب شیپهلو از یادیز عتسر

 .رونیب مشیببر دیکن کمک

 نشیماش به مهرداد.بردند رونشیب و داشت نگه را شیها شانه کامران

 .من نیماشتو دشیبذار کن باز درو -:کرد اشاره بود شده پارک جلوتر که

 .دیدو رونیب نیماش از یکود  در شدن باز با

 ...یکود... برگرد -:کرد شیصدا دادمهر

 کیشل مژگان به سوده که بود دهید. دیپر نییپا کولر موتور یرو از ساغر

 شد یوانیح متوجه. شد بلند نیزم یرو از که نیهم. بود نگرانش و کرده

 به زده وحشت. دارد یبرم زیخ سمتش به سرعت به یکیتار آن در که

 یم تصور بود دهیشن اطراف نیا در که ییها زوزه یصدا با. کرد فرار عقب

 پشت از را کلتش دیدو یم که طور همان .باشد شغال ای گرگ کرد

 به را کاپشنش یگوشه جست کی با یکود اما دیکش رونیب کمرش

 روبه را کلت و .زد غلت نیزم یرو. افتاد نیزم یرو ساغر و گرفت دندان

گ حیوان او را اما چشمان دورن رفت ماشه یرو به دستش. گرفت یکود

 ...یکود -:دیشن دور از را مهرداد بلند یصدا متوقف کرد.

 و شد بلند شیجا از یآسودگ سر از ینفس با و آورد نییپا را تفنگساغر 

 ...بکشمت بود کینزد... بد سگ-:تکاند را خودش

 گه،ید برگرد... یکود -:زد داد بود دهیدو یکود که یسمت به رو مهرداد

 ...ستین یباز وقت االن
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 .گردمیبرم زود دار نگه محکم زخمشو-:دیچرخ نیحس سمت به

 ...یکود -:زد شیصدا تحکم با و برداشت قدم انبارها انیم یکیتار در

 برو...سیییه -:گذاشت اش ینیب یرو دست ساغر. کرد پارس یکود

 .زنهیم صدات داره مهرداد شیپ

 ساغر. خورد ینم تکان و بود ستادهیا پنجه یرو شیجا سر یکود

 .گمیم برو-:داد هلش سپس و گرفت را گوشش

. گرفت دندان به را کاپشنش نیآست بود زاریب گوشش گرفتن از که یکود

 .باش زود... نجایا ایب ؟یکود-:شد یم کترینزد داشت مهرداد یصدا

 توانست ینم .دیدو و دیکش رونیب دهانش از را نشیآست حرص با ساغر

. شود رو روبه یوحش وانیح کی با واقعا بار نیا دیترس یم دورشود ادیز

 و رساند آنجا به را خودش .بود روشن یحوال آن یانبارها از یکی چراغ

 کرده بشیتعق یآرام به یکود که دید تعجب با. کرد نگاه را سرش پشت

 شهیهم-:برگرداند و گرفت را سرش غضبناک .ستادهیا شیرو روبه و

 مغزتم برچشمات عالوه... احمق یبر دیبا یاونور...  تو یعذاب یهیما

 .وبهیمع

 را اشپوزه ساغر .ردیبگ گاز را دستانش کرد یسع و کرد پارس یکود

 یمتر چند در را مهرداد یهیسا گرفت باال را سرش نکهیهم. گرفت محکم

 کالهش و کرد رها را یکود. کردند دنیلرز به شروع دستانش. دید خودش

 یمخف که کند دایپ ییجا خواست یم. دیکش نییپا صورتش یرو تا را

 عیسر. دید را دستش داخل یاسلحه و او مهرداد. بود شده رید اما شود

 .بنداز تفنگتو...نخور تکون جات تو؟از-:گفت و گرفت سمتش به را کلتش

 .افتاد اش یقدم کی در و خورد سر دستش از کلت

 ؟یدار کاریچ نجای؟ایهست یک-

 پاسخ به قادر هم خواست یم اگر هک دیلرز یم یقدر به ساغر یچانه

 .نبود گفتن

 ؟یکر توام، با...برگرد آروم-
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 شده یامرده به لیتبد و رفته لیتحل نبضش بخورد تکان توانست ینم

.  زند یم بال بال تنش حصار در و نکرده ترک را قالبش روح هنوز که بود

 درازت گلوله هی با نجایهم تا برگرد گمیم بهت -:دیغر نیخشمگ مهرداد

 .نکردم

 چه خشمناک آهنگ نیا. فرستاد رونیب را نفسش آهسته آهسته ساغر

 به و داد قورت را دهانش آب. بود دلتنگش و آمد یم خوش گوشش به

 نگاه بود آمده نییپا لبش یباال تا که کاله خز به مهرداد. دیچرخ یآرام

 دیدرخش یم دیمروار دو انشانیم که ییلبها آن یرو چشمانش و کرد

 قیتزر قلبش یانهایشر در آشنا یحس و دیکش ریت قلبش. ماند ثابت

 .بود یکس هر از آشناتر شراب یها جام نیا با لبش. شد

 و باال شیگلو بکیس. رفت شیصدا از صالبت و بود شده منقلب حالش

 ...بردار کالتو-شد نییپا

 .کند اطاعت توانست ینم اما دندیلرز داغش یها نفس از ساغر یلبها

 تفنگ که شده مرگش چه دانست ینم. برداشت جلو به یقدم ردادمه

 .بود سرما از دیشا...لرزد یم و شده سست دستش در

! دیترس یم. کرد لمس را کاله یلبه و برد جلو را دستش کی اطیاحت با

 نباشد یبازهمان دیترس یم و بود راگرفته بدنش هنگام به نا یوحشت

 از را کاله ع،یسر حرکتکی با و کرد تهبس بازو را پلکش.. .خواهد یم که

 نفس و ختندیر صورتش یرو ساغر آزاد یمو یتارها. دیکش سرش

 دیترد و زدیم دو دو صورتش یرو مهرداد چشمان. رفت بند شانیهردو

 ینیچ سهیدس ذهنش و باشد الیخ باز اگر. بود نشسته سرانگشتانش

 چه؟ باشد کرده

. رساند صورتش ینرم به را تانشانگش سر و برد راجلو دستش یآرام به

 اما بود شده گرم انگشتانش. افتی انیجر تنش در یریدلپذ یگرم

 انگشت با و فرستاد شیموها ریز را انگشتش چهار. دیلرز یم همچنان

 .کرد نوازش را گردنش نبض شصتش

 !خودش ساغر  ...ساغرش... بود ساغر
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 بار ریز. دندز یم ادیفر دنشیکش آغوش به یبرا بدنش یسلولها تمام

 به و کرد بغلش محکم. اوردین طاقت. بود شدن له حال در خواسته نیا

 صدا به بازوانش یحلقه فشار ریز ساغر یاستخوانها. فشرد خودش

 پودر تواند یم چ،یه که شکستن باشد مهرداد آغوش در اگر... درآمدند

 .کند تحمل هم را شیاستخوانها شدن

 .من ساغر  ... ساغر-

 بود؟ شده سیخ شانیهردو صورت که دیبار یم باران

 یک-:گفت آهسته و گذاشت ساغر یاشکها یشور یرو را لبش مهرداد

 دم؟ینفهم که ُمردم

 دل در و کرد نوازش را شیموها. دیکش او گردن به را اش یشانیپ ساغر

 «نمیبب روزو اون اگه ببره نفسم»گفت

 .بگو یزیچ هی... بزن حرف-.اوردین تاب را سکوتش مهرداد

 .بود شده تنگ یلیخ برات دلم-

 .نکنم فکر... من؟ از شتریب -:کرد نگاهش و گرفت را اشچانه مهرداد

 پر و قیعم. شد حبس نهیس در شانیها ونفس کرد ریاس را ساغر لب

 .دیبوس را او حرارت

  ینفس هم تو که حاال"

 هوا،

 ...دارد یارزش چه

 "7...امزنده تو نفس با

 جان تواند یم هم که!عشق نیا دارد یاشندهک و بیعج تیخاص چه

 ...ببخشد جان هم و ردیبگ

 

                                                                    
 شهاب الیاسی 7
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 تو، و من"

  میتمام دو هر

 "8...هم به

****** 

 کامران به. دیکش مژگان بدن یرو و آورد رونیب تن از را کاپشنش نیحس

 نویماش یبخار -:گفت بود ستادهیا نیماش از رونیب سرش پشت که

 .شهیم سرد داره بدنش کن روشن

 بودند گرفته را نیحس که ینگهبان دو و بود رفته شیپ قهیدق چند سوده

. کرد شانی بدرقه یآلود غضب نگاه با نیحس. کردند عبور کنارشان از

. آمد یم رونیب خجالتشان از لحظه نیهم در وگرنه بود بند دستانش

-:داد نیحس به هم را خودش یپالتو و چرخاند را نیماش سوئچ کامران

 .روش دازبن نمیا

 درد از مژگان. داد فشار زخم یرو و کرد مچاله را خودش کاپشن نیحس

 من...مامان -:گفت انیهذ یداریب و خواب انیم در و داد تکان را خودش

 .ترسمیم... خوامینم...  رمیبم خوامینم

 .نخور تکون... یریمینم...سیه-:داد فشار شتریب را زخمش نیحس

 .ترسمیم مردن از من... خوامیم معذرت... ببخش...بابا،بابا-

-: فشرد محکم بزند چنگ را زخمش داشت یسع که را دستش نیحس

 .شهیم شتریب تیزیخونر نخور تکون... یازنده هنوز نیبب نترس

 از شان مفهوم و معنا اما شد یم پژواک گوشش کنار در نیحس یصدا

 ار دستش کرد تقال سوخت یم شیپهلو. کردند ینم عبور مغزش اعصاب

 ...بابا...بابا دارم دوستت... ببخش بابا-:کرد زمزمه و کند آزاد

 زده هول نیحس .شد بسته چشمانش و رفت لیتحل کمکم شیصدا

 یزندگ از ینشان چیه... گذاشت گردنش نبض یرو را نشیخون دست

 نبض. کرد شتریب را انگشتش فشار و کرد حبس نهیس در را نفسش .نبود

                                                                    
 عطار 8
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 نیا ادینم چرا-:گفت کامران به رو. کرد اساحس پوستش ریز را یفیضع

 .رهیم دست از االن که

 .ادیم گهید کم هی... سگش دنبال رفت-

 زخمشو من یجا ایب-: برگرداند را سرش یعیسر چرخش با نیحس

 .بده فشار

 کتک از بدنش. افتاد راه به یکیتار در و شد ادهیپ نیماش از مهیسراس

 اما داد یم آزارش سرما و وزس و کرد یم درد بود خورده که ییها

 و داشت یم نگه سرپا را او بود افتاده جانش به ناگهان که یترس

 دانست ینم. داشت یم بر قدم هدف یب .برود هرا کرد یم وادارش

 سگ داد احتمال. آمد سگ پارس یصدا .برود سو کدام به دیبا قایدق

 دید یم دور از که ینور طرف به و کرد عوض را رشیمس باشد مهرداد

 بخار و دیکش نییپا به رو را راهنشیپ یقهی. بود گرفته دلشوره. رفت

 و رفت جلوتر یکم.دید نور به پشت را یاهیس شبح .کرد فوت را دهانش

 که نفر دو نبود؛ نفر کی به متعلق شبح. دوخت آن به قتریدق را چشمانش

 ...بودند رفته فرو هم آغوش در

 تا را اشقهی و گذاشت شیگلو یرو دست. شد فراموشش دنیکش نفس

 .دیکش نییپا حد نیآخر

 نه است اکنون دتیبا دها؟ینبا یبرا یگذار یم را تیها مرگ ایخدا

 ...فردا

 روحش به پتک با. بست خی اشگونه یرو و خورد سر چشمانش از اشک

. رفت نیب از شیتالشها تمام... شد تمام. ختیر فرو هم در و دندیکوب

 زده چمباته شیگلو در که یبغض دم باز و دم هر با زد چنگ را شیموها

 امشب نیهم کاش. ختیر یم شیگلو در خون خاردار یتوپ به هیشب بود

 ...دید ینم گرید یکی آغوش در را ساغر و بود شده تلف دستانشان ریز

 ساغر... بازگشت عقب به نیحس. شد بلند یکود یدوباره پارس یصدا

 باز نبود، قشیال... شد یم اعدام مهرداد ؛برداشت یگرید قدم .شد تمام

 .کشاند یم مرگ لب تا را ساغر هم
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 به مشت با و برد هجوم مهرداد سمت به کبارهی و شد رهیچ او بر خشم

 .آشغال...کن ولش کثافت -:انداخت نشیزم

 و شد بلند جا از. بشناسد را تشیموقع مهرداد تا دیکش طول هیثان چند

 .دندیرپ هم به یزخم ببر مانند

 ...کشمت یم-

 داد و گرفت محکم کند حمله نیحس به خواست یم کهرا  یساغرکود

 .بسه نیحس. ..نزنش مهرداد... دیکن بس خدا رو تو -:زد

 تمام مهرداد. دادند ینم نشان یتوجه شیادهایفر به کدامشانچیه

 یخال سرش بر کبارهی را بود کرده مدت نیا در که ییها یدار شتنیخو

 بس شیبرا خورده سوده یآدمها از که ییها کتک آن کرد یم کرف. کرد

 مانند بدنش یرو یزخمها آن و شد ینم خنک دلش امابازهم است

 .دیچسب ینم و نداشت مزه شیبرا خورد یم ازخودش که ییها مشت

 و کرد یم دفاع خودش از اما شیها یرمق یب تمام وجود با هم نیحس

 کرد رها را یکود خوردشان زدو از هآشفت ساغر. زد یم مشت مهرداد به

 .دیکن بس-:گرفت قرار شانیهردو نیب ما و

 ساغر. افتاد نیزم یرو پشت به و زدند کنارش .نداشتند آمدن کوتاه قصد

 .گهید دیکن تمومش-:داد لوه را شانیهردو شدو بلند یعصبان

 که دانسته یم نیحس مدت نیا تمام کرد ینم فروکش مهرداد آتش

 هم باز خواست و کرد یاقروچه دندان بود؟ نگفتهچیه و است زنده ساغر

 -:کرد بغلش و ستادیا شیجلو موقع به ساغر که بردارد زیخ سمتش به

 خواهش ازت... نخورده کتک امشب کم .شیکش یم... نزنش من جون

 .کنمیم

 ستادهیا شیجلو که نیحس به و گذاشت ساغر کمر پشت دست مهرداد

 و شد یم نییپاو باال تندش یها نفس از اشنهیس یقفسه .زد زل بود

 داشته یدست ماجرا نیا در که یهرکس و نیحس از توانست ینم

 .بود دهینکش عذاب کم .بگذرد
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 تکان بود شدهخم زانو یرو حاال که نیحس یبرا کنان دیتهد را انگشتش

 ...نشده تموم باهات هنوزکارم-:داد

 .کشاند خودش همراهو گرفت را ساغر دست

  ش؟یبر یم خودت با یحق چهبه-:ستادیا شیجلو نیحس 

 شیرو به را تفنگش مهرداد  که کند آزاد چنگالش از را ساغر خواست

 .کشمتیم بخوره بهش دستت... نیا با -:دیکش

 چشمانش بادستش را باال برد و  ساغر اما خورد یتکان نیحس

 .شد دمق هم مهرداد با و نکند خطا پا از دست که کرد التماسش

 .داد نشان دندان شیبرا یکود و کرد تف را دهانش آب نیحس

 .افتاد راه سرشان پشت ییگمشو گفتن با

. آمدند که دیشن محافظان از یکی از. فشرد یم را مژگان زخم که کامران

 .کرد واسش یکار هی زودتر دیبا دیکن عجله-:گفت و برگشت سمتشان به

 مهره که چرخاند چنان را گردنش جبتع از اما نشد متوجه اول یلحظه در

 و کرد بسته بازو رتیح فرط از را چشمانش. آمدند در صدا به شیها

 ...الخالق جل-:گفت

 دنیخند جرأت مهرداد ظیغل یاخمها با اما بود گرفته اش خنده ساغر

 شو سوار-:گفت و کرد رها را دستش مهرداد. نداشت

 چرا-:دیپرس دید را  تعللش که یوقت و زد دور را نیماش خودش

 ؟یستادیا

 .کنه تصادف ممکنه ستین خوب حالش امیم نیحس با-

 ...جهنم به-زد داد و شد برجسته اش یشانیپ رگ

 و شد مانیپش حرفش از دید یم نگاهش در که یخشم با ساغر

 ساغر به خطاب و زد مهرداد یرو به یپوزخند نیحس .بست را دهانش

 .امیم سرتون پشت نباش من نگران -:گفت
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 دور سرعت با. شد سوار عیسر ساغر و دیکوب هم به محکم را در مهرداد

 را چشمانش ساغر. کرد عبور نیحس یمتر یسانت چند از قصد از و زد

 در بردارند شانیها کشمکش از دست کرد دعا و گذاشت هم یرو محکم

 .کشتند یم را گریهمد صورت نیا ریغ

 از یآرام به هم انمحافظ یخودرو. رفت نشیماش طرف به نیحس

 .گذشتند کنارش

 از تواند یم چقدر. باشد داشته تحمل و تاب تواند یم چقدر آدم کی مگر

 نیزم و شدند تا شیزانوها بماند؟ سرپا هم باز و بخورد ضربه زمان و نیزم

 خسته هودهیب یها سوختن نیا از. دیکش نعره و زد چنگ نیزم به .خورد

 شیرو به که اسلحه بود، کرده انتخاب را مهرداد خودش لیم با ساغر. بود

 آرامش شود؛ رها تا دیبر یم را عالقه نیا شاهرگ دیبا. بودند دهینکش

 ینم...دانست ینم را راهش...نداشت را توانش چگونه؟ اما...ابدی

 مثل دهد نشان را خوشش یرو یزندگ دوباره که شودیم یک دانست

 یمهرداد و بود نداده یگرید کس به را دلش ساغر که یزمان مثل... قبل

 ...نداشت وجود

*** 

 یم خواب شیپاها ادیز نشستن از. شد جا به جا پا یپنجه یرو کامران

 .کرد یم تشیاذ شیها خوردن تکان با یکود و رفتند

 .ستین یکاف یاندازه به جا نجایا .ومدیم محافظها نیماش با یکود دیبا-

 .عقب امیم من. کنه عوض من با جاشو -:گفت و برگرداند را سرش ساغر

 بخورد تکان کنارش از نداشت دوست. انداخت او به یکوتاه نگاه مهرداد

 با و کرد باز خودش یبرا جا یصندل دو انیم از و شد بلند فورا ساغر اما

 از قبل. نکند له را یکود دم تا گذاشت عقب قسمت را شیپا کی اطیاحت

 به یآرام یبوسه مهرداد. ردبردا یصندل یپشت یرو از را دستش نکهیا

 عقب به را خودش بالفاصله و گرفت گر صورتش. زد انگشتانش سر

 .انداخت نیماش

 .نیبنش نجایا ایب یکود -:زد صدا را یکود مهرداد
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 .کرد اطاعت عیسر بود راحت و نرم یگاه منینش دنبال به که یکود

 کنار را مژگان یموها. ردیگ آرام قلبش تا دیکش قیعم نفس چند ساغر

 ینم افتاد یم شیبرا یاتفاق اگر. بود شده رنگ یب و دیسف صورتش. زد

. بود افتاده روز و حال نیا به که بود او بخاطر ببخشد را خودش توانست

 دو .انداخت عقب به ینگاه شهیش از .بود نگران هم نیحس یبرا

 رو. باشد نیحس آنها از یکی بود دواریام. آمد یم سرشان پشت نیماش

 . بدم فشار زخمشو بذارمن شده خسته دستت اگه-:کرد کامران هب

 با را شیخون یدستها. کردند عوض را شانیجا و گفت یاباشه کامران

 .نشست نیماش کف و کرد زیتم دستمال

 ه؟یچ-:گفت و کرد بلند سر خودش به او یرهیخ نگاه از ساغر

 نمرده مگه یازنده یچجور تو-:آورد زبان به را بود سرش در که یسوال 

 ؟یبود

 .باش نداشته کار چونش و چند به گهید امزنده. هیطوالن-

 باال را شهیش و انداخت رونیب پنجره از را نیخون یدستمالها کامران

 ؟یدار جون تا هفت گربه نیع بودم گفته بهت هم قبال-:دیکش

 هی یبود گفته بله-:زد ولبخند کرد یدراز زبان شهیهم مانند ساغر

 .دارم رهیذخ هنوز هم ییچندتا

 نیا یبرا دلش کرد نگاهش نهییآ از و زد ینامحسوس لبخند مهرداد

 .بود زده لک ساغر

 .ارهین دووم ترسمیم شده سرد بدنش یلیخ ؟یبر تندتر یتونیم مهرداد-

 تندتر توانست ینم و بودند زده خی ها جاده. کرد شتریب را سرعتش یکم

 .برود

 بود؟ گرفته رو اونا سوده یچ یبرا اروئه؟ی اون دختر دوست دختره نیا-

 دخترش دوست نه-داد جواب پس نداشت یادهیفا یکار یمخف گرید

 سوده یآدمها دست از کرد کمکم مژگان است دهیچیپ کم هی. ستین

 رفته نیحس با. برسن من به تا بود شده طعمه هم االن چارهیب. کنم فرار
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 ادیب سرش ییبال اگه ونمیمد بهش.افتاد اتفاقا نیا که میبد نجاتش میبود

 .منه ریتقص

 ماجرا نیا در سوده که بود مطمئن. شد سفت هم یرو مهرداد فک

 .بودند کرده ینیچ سهیدس هشیعل بر یهمگ .داشته ینقش

 یم کار مهرداد یبرا که یمیقد پزشک اس،یال یخانه داخل نیماش با

 .خواباندند تخت یرو را مژگان و کرد،رفتند

 بود،به کرده آماده را لشیوسا مهرداد تلفن زنگ با قبل از که اسیال

 دیبع. مهیوخ یلیخ اوضاعش نکهیا-:گفت و انداخت ینگاه زخمش

 .بمونه زنده دونمیم

 ...دیبکن براش دیتون یم یهرکار خدا رو تو-

 دخترم کنمیم تالشمو من-: گفت بود زده را حرف نیا که ساغر به اسیال

 ه؟یچ شیخون گروه... مبد یقول تونمینم یول. 

 .دونمینم -:انداخت باال شانه. کردند نگاه ساغر به همه

 ...بده فشار نطوریهم زخمشو... نداره یاشکال خب یلیخ-

 خون قطره سه آن یرو و کرد دایپ یلیواستر زیتم یشهیش اسیال

 خون قطرات به یکی یکی را ها کریآنت و کرد بسته بازو را کشوها. ختیر

 .زد همشان به و ردک اضافه

 هم یاگهید کس-:گفت و کرد آنها به ینگاه اسیال. آمد در یصدا

 هست؟

 باز درو من باشن ها بچه از دیشا-:گفت و رفت در سمت به کامران

 .کنمیم

 نشده لخته خون یها قطره از کدام چیه برداشت را شهیش اسیال

 ریگ بتونم ارهیب شانس فقط... هیمنف o شیخون گروه-:گفت اخم با. بودند

 .ارمیب

 گرید دست با و زد یم زنگ داشت سراغ که یانیآشنا به دست کی با

 .کرد یم یدگیرس مژگان زخم به
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 یاکننده دواریام حرف دیشا تا بود دوخته چشم اسیال دهان به ساغر

 .بزند

 پول چقدر هر-:گفت اسیال به رو و ستادیا کنارش یدلدار یبرا مهرداد

 .نمک یم پرداخت بخوان

 رو خون واحد کی یوعده دوستام از یکی-:داد ادامه کارش به سر تکان با

  ستین مطمئن اونم یول داده

 یزخمها دنید با ساغر. آمدند داخل در از کامران همراه به نیحس

 داغون که هم تو -:رفت استقبالش به و دیکش هم در چهره نیحس

 .کنم زیتم زخماتو ایب. یشد

 ؟یدکتر تو مگه-:دیغر و گرفت را دستشمچ مهرداد

 .ستین وقتش االن.کنمیم خواهش مهرداد-

 به نجایا ادیب دیبگ خانمم به-:گفت و انداخت آنها به ینگاه مین اسیال

 .دارم اجیاحت کمکش

 یپا و دست تو رونیب میبر بهتره-گرفت دهیناد را نیحس شخندین مهرداد

 .کنن اقبتمر اون از که هستن هم گهید یکسا...مینباش دکتر

 راه با نکهیا یبرا شناخت یم خوب را مهرداد یخو و خلق که اسیال

 دیتونیم-:گفت زندینر هم به را کوچکش مارستانیب آرامش دعوا انداختن

 هم به منم تمرکز باشه نجایا کمتر آدم یهرچ. ییرایپذ یتو باال دیبر

 .زهیرینم

 یتونیم هست زگا و نیبتاد کمد اون از -:داد ادامه کامران به خطاب

 .یکن زیتم زخمهاشو

 را نیحس خواست یم ن.برد رونیب خود با را ساغر و نکرد معطل مهرداد

 .بود کرده یبخشندگ بماند زنده بود گذاشته نکهیهم. ندیبب او اطراف در

 بشورم؟ دستامو برم کجا-

 .انداخت بودند شده قرمز خون از که دستانش به ینگاه
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 .هست یبهداشت سیسرو باال میبر-

 خوش-:دیبوس را صورتش مهرداد دنید با و آمد رونیب خانه از اسیال زن

 یوقت هم شهیهم ؟ینزد سر بهمون وقته چند یدونیم. پسرم یاومد

 منم سرده نجایا که نیبر...تو نیبر.یآورد خودت سر ییبال هی که ییایم

 .باشه نداشته اجیاحت کمک به وقت هی اسیال نمیبب برم

 در. داد ساغر نشان را یبهداشت سیسرو و کرد یتاهکو تشکر مهرداد

 و کرد نگاه را شست یم شیدستها از که یخون و ستادیا در یآستانه

 تصادف زدم یم حدس.یشد کشته تصادف یتو گفتن بهم-:گفت

 یچطور.باشه گفته دروغ بهم کردمینم فکر یول باشه سوده ینقشه

 ؟یآورد در رانیا از سر

 از. شده یچ دونستمینم منم-:کرد خشک را شیدستها ساغر

 هیترک مطمئنم که خونه هی یتو بردن منو شدم صیترخ که مارستانیب

 .امگهید یخونه هی یتو دمید کردم باز که چشم اون از بعد یول. بود

 لبت-: گذاشت مهرداد لب کنار را انگشتش و کرد خشک را شیدستها

 .شده پاره

 ازت سوده ؟یبود کجا مدت نیا تو.ستین مهم-:دیکش عقب را سرش

 خواست؟یم یچ

 آزادم نه رمیبم ذاشتیم نه. بود کرده میزندان فقط. دمیفهم یم کاش-

 بکشم خودمو خودم تا بده زجر منو خواستیم فقط انگار. کردیم

 او بر که آنچه از یاخالصه ساغر و نشستند هم کنار ییرایپذ داخل

 چرا-:کرد نوازش را شیدستها مچ مهرداد. کرد فیتعر را بود گذشته

 من؟ شیپ یومدین

 یکرد فراموش منو که بود گفته سوده.نبودم بلد آدرستو... تونستمینم-

 .تیقبل سرکار یبرگشت

 لحن با و افتاد سرفه به. انداخت او به یسوزاننده و قیعم نگاه مهرداد

 یهمکار سیپل با یدیفهم یوقت ؟یچ بعدش-گفت یاسرزنشگرانه

 ؟یداد حیترج من به رو مردک اون شیپ موندن کنم؟یم
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 سکوت و دوخت مهرداد از ریغ ییجا به را چشمانش ساغر

 کی عیسر مهرداد اما شد بلند شیجا از. بود سخت حشیتوض.کرد

 داشت؟ نگهش و کرد حلقه شکمش دور را دستش

 .تو نه منم کنه قهر دیبا که یاون یندار کردن قهر حق کجا؟-

 .ارمیب بآ برات خواستم یم قهرنکردم-

 .نیبنش کنارم فقط خوام ینم آب-:گفت و فشرد خودش به را او

 یتو نهدیگه -:گذاشت اشنهیس یرو را سرش و نشست جفتش ساغر

 یول. تو به خودم یعالقه نه و دارم شک خودم به تو داشتن دوست

 بکنم دل داشتم که یشغل از تونمینم.امیب کنار خودم با نتونستم هنوز

 یآفتاب برت دورو دادن دستور بهم.کنه اطاعت دیبا که مسرباز هی هنوز

 خودمو کامال نتونستم بازم حال نیا با. نکنم دخالت پرونده یتو نشم،

 خودمم. دیکن یم کاریچ دیدار دونستمیم نیحس قیطر از. بکشم کنار

 . بکنم دیبا کاریچ و خوامیم یچ دونمینم

 شهیهم زمان طول در-گفتو دیکش ساغر یلبها کنار را شصتش مهرداد

 که دمیفهم من یول باشن نفر چند عاشق توننیم همزمان مردها گفتن

 که یمرد. باشه مختلف زیچ چند عاشق همزمان تونهیم که زنه. دروغه

 مرد هی اما. بندهیپا بهشون که یاعتقادات و شغلش بچش، داره، دوستش

 شقلب یتو زیچچیه و چکسیه یبرا جا شده، گهید شد عاشق یوقت

 و عالقه از که باشه بندیپا اصولش یرو تونهیم اونقدر زن هی یول. ذارهینم

 .بکشه دست خواستنش

 .بکشم دست تو از تونمینم مناما -

 ست؟ین نطوریا یدار دیترد شهیهم یول-

 برات-:گفت و دیکش آغوش به را او ساغر چشمان درون غم و سکوت با

 .کنم یم آسونش

 ؟یکن کاریچ یخواهیم -:دیکش عقب را خودش دهیترس ساغر

 وافر یلذت با و دیکش اشگونه یرو را اش یشانیپ جواب یجا به مهرداد

 ،یدونینم ام؟ ییجو انتقام آدم من که یدونستیم-: دیبلع را تنش عطر
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 شدم تیاذ یقدر به. دمیکش یعذاب چه دم،ید یرنج چه یکنینمدرک

 عزادارم تو نباریا ادخو یم دلم. رمیبگ انتقام هم ازتو خوادیم دلم که

 .یبش

 رنج یتونیم-.کرد تنگ را هوا عبور یجا بغض و دندیلرز ساغر یها مردمک

 ؟ینیبب منو دنیکش

 اش ینیب نوک به و کرد تر تنگ تنش دور به را دستانش یحلقه مهرداد

 خواد یم دلم یلیخ یول! نه-کرد زمزمه و بست را چشمانش. زد بوسه

 ...بکنم نکارویا

 دیبگو و اشنهیس به بزند مشت داشت دوست. شد دیتشد ساغر بغض

 یمخف او گردن انیم در را سرش فقط اما" نکن باهام نکارویا چوقتیه"

 یخال پوستش یرو را پنهانش یاشکها یگرم از داغ یها نفس و کرد

 .داشت وحشت داد یم رفتن یبو که ییحرفها نیا از! دیترس یم. کرد

 میبگو خواهمیم چه دانمینم»

 «9...گدازدیم استخوانم در یغم

 

 یرینظ کم یها خواب آن از. بود برده خوابش مهرداد یپاها یرو ساغر

... قیعم و آرام دغدغه، یب. شود یم آدم بینص یکودک در تنها که

 . بود کرده خوابش مهرداد آغوش یگرم و هوا یسرما

 ونریب اشگونه استخوان. دیکش پوستش یرو نرم را انگشتش مهرداد

 دستش مچ دور به یارهیت خط. بود افتاده گود چشمانش ریز و زده

 که یآن با دهیتک دختر نیا .بود طناب یجا به هیشب که بود شده دهیکش

 باعث بود دهیکش که ییها یسخت تک تک. داشت فرق بود دهید ابتدا در

 آن به نتوانست اما باشد مراقبش بود داده قول. بود خودش اش یبان و

 .کند لعم

                                                                    
 ه.الف سایه 9
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 نه .داد هیتک مبل تاج به را سرش و گذاشت قلبش یرو را ساغر دست

 دو با .ندیب یم بیآس او بخاطر ندیبب نکهیا نه و کند شیرها توانست یم

 .گرفت را چشمانش یگوشه یسیخ انگشت

 داشتم دوست هرآنچه»

 رفــت و نماند من یبرا

 ،ییتو اگر نیآخر دیامــ

 «10بمان من یبرا

 که ییها رنج تقاص. شدیم تر خصمانه سوده با حسابش نیا از بعد  

 کینزد لبش به را دستش پشت... داد یم پس را بود دهیکش ساغرش

 به یوقت که شد چه دانست ینم .زد بوسه باز و دیبوس...دیبوس و کرد

 اما بود کنارش. شده اش یهست و جان تمام دختر نیا دید آمد خودش

 انگشتانش سر یگرید یبوسه... نداشت ارقر و آرام قلبش هم باز

 خواست؛ یم را چشمانش. نداشت دهیفا هم بوسه! نه اما.گذاشت

 سرش ریز دست کی. آغوشش در کمالش و تمام حضور ش،یموها عطر

 .کرد بغلش و انداخت زانوانش ریز را یگرید و برد

 سر از یمهرداد،نفس دنید با. کرد باز را چشمانش عیسر ساغر

 ...دمیترس-:گفت و دیشک یآسودگ

  ؟یچ از -:فشرد خودش به را او

 .ینباش تو نکهیا -:کرد یمخف شیبازو انیم در را سرش یاگربه چون

 .یستین گهید گفتن بهم یوقت بودم یحال چه تو من نیبب پس-

 دست. زدند یم ادیفر را قلبش عمق در یدرد چشمانش. کرد نگاهش

 .ببخش-:گفت و گذاشت صورتش یرو

 یکس از ساده دیببخش هی با من-:گفت طنتیش با و کرد ینوچ ادمهرد

 گذرم؟ یم

                                                                    
 حسین منزوی 10
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 .نشو بدجنس -:زد اشنهیس به مشت ساغر

 ...نهیسنگ دستت هنوزم -

 یجا یرو دست و فرستاد عقب را اش یشانیپ در ختهیر یموها ساغر

 دم؟یند من و بوده هم قبال ای دهیجد زخم نیا-:گذاشت زخمش

 سوال من ذهن کردن منحرف واسه -:زد چشمک یتخس با مهرداد

 .تصادفه زمان مال... نبود یخوب

 کردو لمس را شیموها. راند عقب را شالش و دیکش لبش یرو انگشت

 ؟یکرد کوتاهشون بازم-:گفت ینینمک اخم با

 یخونه-:گذاشت اششانه یرو را سرش و دیکش باالتر را خودش ساغر

 شور گربه خودمو ییدستشو یتو. برم حموم تونستم ینم بودم که نیام

 .شدم مجبور زدیم هم به حالمو بود شده چرب موهام. کردمیم

 را انگشتانش نیب یفاصله و زد اشیشانیپ به یکوتاه یبوسه مهرداد

 .دنیم پس تقاصشو همشون-:کرد پر خودش دستان با

 .کشتمش کنم فکر... دادن پس-

 و کرد نوازش را انگشتش. دداشتن تفاهم کردن یتالف در زد لبخند مهرداد

 .ندازمیم حلقه منم بار نیا-:گفت یکوتاه مکث از بعد

 حلقه یخواهیم تو ؟یچ-:کرد نگاهش و کرد بلند را سرش متعجب ساغر

 ؟یبپوش

 .میبخر حلقه میبر روز هی... اره-

 .داشتم دوست مویقبل یحلقه- کرد نگاه اش یخال انگشت به ساغر

 .کردن رشکایچ تصادف از بعد دونمینم

 .من به دادنش-

 کجاست؟ االن-

. یبزن زخم قلبم به یتونستیم ییتنها به خودت... کردم گورش گمو-

 خواستم؟ یم یچ یبرا یادگاری گهید
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 ...مهرداد-زد حلقه ساغر چشم در اشک

 جانم؟-

 ...مر یحت باهم میبر هرجا. یذار ینم تنهام بده قول-

 یم واست الزمه یهرکار-:دیبوس را شیچشمها و نداد مجال مهرداد

 قطع هم هیثان هی قلبت یتپشها یصدا. یبکش نفس برام بازم که کنم

 ...امیبرن پسش از ممکنه که بدم یقول نخواه یول نشه

 نیا تاب که مهرداد اما کند اعتراض خواستو کرد نگاهش دلخور ساغر

 .فشرد آغوش در را سرش نداشت، را نگاه

 آمد رونیب بغلش از عیسر ساغر. آمد یم رونیب از یاخسته یپاها یصدا

 .دیکش سرش یرو را شالش و

 سپس و کرد تعلل یکم ییرایپذ یورود دم یمصلحت یاسرفه با کامران

 .شد تموم اسیال کار-:گفت و برداشت داخل به یقدم

 چطوره؟ مژگان -:گفت و دیپر جا از ساغر

 -:گفت یکوتاه مکث با و دیکش لبش طرف دو به را انگشتانش کامران

 .ستین خوب

 .رفت رونیب فورا و نکرد معطل ساغر

 آوردن؟ خون  براش شد؟ یچ -:دیپرس کامران به رو مهرداد

 .ستادیا قلبش...شد رید یول آره -:داد تکان را سرش

 ؟مرده؟یچ-

 .گردونه برش نتونست کرد یهرکار دکتر... اوهوم-

 .دیدو ساغر دنبال به و گذاشت سر پشت را کامران هم مهرداد

 برافروخته صورتش که شد رو روبه اسیال همسر با اتاق در پشت ساغر

 یپارچه دنید با و دیپر داخل به. کرد اشبدرقه نگاه با و تعجب با. بود

 در کنار و شد سست شیپاها بود، گرفته را تخت سر تا سر که یدیسف
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 رو الله جواب... کنم؟ کاریچ من!.. نه... خدا یوا -:نشست نیزم یرو

 ...ایخدا بدم؟ یچ

 یصندل به تا کرد را تالشش تمام و بود نشسته یصندل یرو نیحس

 بغل را دستانش او به پشت و چرخاند را سرش .نرود کنارش و شود خیم

 .زد

 -:گفت و انداخت یلیاست تشت در را نیخون یها پارچه اسیال

 .بود رفته ازش یادیز خون. بکنم براش یادیز کار تونستمینم

 یب صورت دنید با. زد کنار را دیسف یپارچه. شد بلند شیجا از رساغ 

. دیچک نییپا آرام آرام و شد اشک به لیتبد بغضش مژگان روح یب و رنگ

 شده لعابورنگ یب و دیسف رحمانه یب چه کرده شیآرا و بایز صورت آن

... منه ریتقص... خدا کنم؟ کاریچ -:دینال و زد اش یشانیپ به دست. بود

 .مرد یم دیبان

 گهید -:گرفت را دستش و دیکش رونیب انگشتانش یال از را پارچه مهرداد

 .یدینکش اسلحه روش که تو ستین تو ریتقص .کرد یکار براش شهینم

 ینم هم او یحرفها زد زل چشمانش به اشک یپرده پشت از ساغر

 ریت هم او بخاطر و گرفت را مژگان او بخاطر سوده. کند آرامش توانست

 .شد کشته و خورد

 ..مهرداد منم مسببش -:کرد زمزمه

 تا فشرد هم به محکم را شیها پلک. زد کنار صدا با را یصندل نیحس

 آن از رونیب یزده خی و سرد یهوا تحمل. رفت رونیب در از و ندینب را آنها

 .بود راحتتر داخل یکرده دم اتاق

**** 

 نشسته تخت یرو کفش اب که شهرام به و ستادیا نهییآ یجلو سوده

 .کرد صورتش شیآرا کردن زیتم به شروع و برداشت را پد. کرد نگاه بود

 دست تخت کنار یمجسمه به و انداخت هم یرو را شیپاها شهرام

 خت؟یر هم به هاتو برنامه اومد مهرداد-:دیکش
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 یرو را پد حرص با سپس و شد متوقف صورتش یرو سوده دستان

 .یافتاد راه هم تو... خوبه -:دیکش پوستش

 در منو پس یکن یم کاریچ یدار فهممیم خودم بخوام گفتم که بهت-

 .بذار انیجر

 که شهرام انتظار برخالف. برگشت سمتش به و انداخت را پد سوده

 نجایا به که شد یچ-:گفت یآرام یصدا با بود هوارش دادو منتظر

 یبرا هردادمم مهرداد، واسه من یذار یم نیخبرچ من یبرا تو م؟یدیرس

 یهمه. خوردن یم غبطه بهمون رقبا بود اوج تو ما گروه یزمان هی... من

 یول میذاشت یم جا رو همه میداشت. بود رو گهیهمد یبرا هامون برنامه

 که یاعتماد اون شهرام؟ شد یچ... نیزم میخورد سر با یچجور نیبب

 کنار ازمب تا کنمیم یسع دارم رفت؟ نیب از یچجور میداشت گهیهمد به

 شه؟ینم چرا یول زنم یم شیآت آبو به خودمو دارم. میبمون هم

 تو میبرگرد میتون یم بازم -:ستادیا کنارش و شد بلند شیجا از شهرام

 بشه جدا خوادیم مهرداد اگه... سوده یکن رها رو دگذشتهیبا تو فقط. اوج

 .مییایم بر پسش از هم با. بشه بذار

 از دیبا قبلش یول باشه -:برداشت را پد و برگشت نهییآ سمت به سوده

 .ارمیب در سر ییزایچ هی

 به تجسساتت نیا آخر ترسمیم-:رفت در سمت به و کرد یپوف شهرام

 .بشه ختم مهرداد با تو یزیخونر و خون

 که یمحافظ دوتا اون -:گفت و کرد نگاهش چشم یگوشه از سوده

 از قبل تا. مهرداده نیچ رخب شونیکی .خوام ینم گهید بودنو باهام امروز

 خودشو عیسر بعدش یول نبود مهرداد از یخبر چیه انبار اون به من رفتن

 .کرده خبرش دوتا اون از یکی مطمئنم. رسوند

... تخت التیخ -:گفت برود رونیب نکهیا از قبل و گرفت را رهیدستگ شهرام

 .کدومشونه کارکه  کنن سیسرو دهنشونو اول دمیم

**** 
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 مژگان کند قبول توانست ینم هنوز و بود دیسف یپارچه به رهیخ ساغر

 کمکش هم باز شود یم نیا عاقبتش دانست یم او اگر .باشد مرده

 الله با که یدراز و دور یآرزوها یهمه کند؟ فرار نیام یخانه از کرد یم

 دختر آن شد ینم باورش. شد دفن پارچه آن ریز بیغر چه دندیچ یم

 جان تخت نیا یرو جان یب حاال د،یخرام یم بخندل با که پوش خوش

 برده کاش-:گفت یاگرفته یصدا با... بود شوکه هنوز...باشد سپرده

 ... دیشا... دیشا اونجا مارستانیب مشیبود

 یدلدار و گرفت را دستانش بود نشسته نیزم یرو کنارش که مهرداد

 .داده انجام براش بوده الزم یهرکار اسیال. کردینم یفرق چیه-:داد اش

 ...اسیال یول دارن زاتیتجه مارستانیب-

 و گرداند برش خودش سمت به و گرفت قاب را صورتش طرف دو مهرداد

 اگه یبود خورده ریت یوقت .یزیعز برام چقدر که یدونیم -:گفت

 همش یخواهیم نجا؟یا آوردمت یم ادیبرنم پسش از اسیال دونستمیم

 و ینداد انجام واسش یکار هک یکن سرزنش خودتو اگر و اما با

 تالشتو نجاتش یبرا عوض در یبود ونیمد بهش تو ؟یکن یخودخور

 .نکن تیاذ خودتو گهید پس یکرد

 مهرداد دستان انیم از را سرش ساغر اتاق داخل به نیحس آمدن با

 .گذاشت شیزانو یرو و دیکش رونیب

 .انداختین آنها به هم یناقابل ینگاه مین یحت نیحس

 کاریچ باهاش دیبا حاال -:گفت و فرستاد نییپا زور به را دهانش آب ساغر

 شده؟ ینجوریا یچ یبرا میبگ...میبد خبر خونوادش به یچجور م؟یکن

 محافظا یوقت د؟یکنیم کاریچ مواقع نجوریا شما-:دیپرس مهرداد به خطاب

 د؟یکن یم کاریچ جنازشون با بشن کشته

 مردن یوقت که زدن امضا رنیگیم که یپول مقابل در. دارن قرارداد اونها-

 جنازه باشه الزم اگه. باشن نداشته یتیشکا چیه هاشون خانواده

 .ندارن اعتراض حق بازم... میکن یم گور گمو هاشونم
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 با و فشرد هم یرو را شیها دندان آنها از ریغ ییجا به رهیخ نیحس

 .فتمگ براش طویشرا و کردم صحبت پیسرت با -:دیغر یارگه دو یصدا

 گفت؟ یچ خب؟-:دیپرس مهرداد

 از بعد برنشویم خودشون میبذار انبار همون یتو میببر رو جنازه گفت-

 .دنیم خانوادش لیتحو مراحلش، کردن یط

 او با دیکش یم خجالت و دانست یم را نیحس یدلخور نکهیا با ساغر

 حیتوض خوانیم یچ شدنشو کشته لیدل-:کرد سوال اما شود همکالم

 بدن؟

 فروش مواد مگه-:گفت و دیکوب شیپا یرو را انگشتانش سر نیحس

 هم اونها شده ریدرگ یکس با مواد یمعامله سر که گنیم نبود؟

 .کشتنش

 شخانواده یجلو آبروشو دیخواه یم -:شد براق سمتش به ساغر

 د؟یببر

 هی آگاهانه که یکس -:گفت حرص با و کرد نگاهش باالخره نیحس

 .دهیترسینم شیزیر آبرو و عواقب از بدون کرده رو یغلط

 یم چطور. ماند اشرهیخ سکوت در و دیلرز خود به کالمش شین از ساغر

 . بود تخت نیا یرو هنوز مژگان جسد. باشد رحم یب نقدریا توانست

 به اعتنا یب. کرد متریمال را شیصدا لحن و دیگز درون از را لبش نیحس

 آدم. بدنشه یرو گلوله یجا-:داد ادامه مهرداد یدوستانه ریغ چشمان

 میتونیم نویهم فقط نبوده یاگهید هرکوفت ای تصادف که فهمهیم هم کور

 .ستین دروغ هم آنچنان البته که میبگ

 بکیس ساغر دست دور به مهرداد یشده حلقه انگشتان دنید با

 را آنها توانست یم نه .رفت رونیب اتاق از باز و شد نییپا و باال شیگلو

 .بگذارد شانیتنها نکهیا نه و کند تحمل مانشچش یجلو

 تشانیمحرم و شناخت یم را ساغر... دانست یم. داشت یخفگ حس

 یبرا را قتیحق نیا ذهنش در نداشت دوست اما کرد یم احساس را

 .بزند قلبش به شترین و کند مرور خودش
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 قدم به شروع بود شده شروع  تازه که یبرف ریز در و دیبلع درسته را هوا

 عذاب نیا ییجا کی باالخره که کرد دعوت آرامش به را خودش .کرد زدن

 باشد؟ رنج نیا که بود یدائم ایدن نیا در زیچ چه. شدیم تمام

 ساعت کی هر ساغر. بودند نگذاشته هم بر چشم کدامشانچیه صبح تا

 و شود معجزه دیشا داشت دیام باورانه خوش و کرد یم چک را نبضش

 دست نبضش به بود نگذاشته مهرداد آخر یدفعه .باشد نمرده مژگان

 .بود برده رونشیب آنجا از و بزند

. بود کیتار مهین هوا و برنبسته رخت کامال شب اهیس یپارچه هنوز

 یایگو روح، یب صورت نیا. گرفت باال را پارچه و بلند شیجا از نیحس

 ها جزهمع داشت؟ دیام هنوز ساغر چرا بود، خط ته در یاهیس ینقطه

 تمام به خودش باور امروز از و قهرند نیزم با که است سال انیسال

 .بود شده شکسته ها معجزه

 .انبار میگردون برش کن کمک -:گفت و برگشت کامران سمت به

 ...خطرناکه نیماش تو جنازه هی با یصبح اول-

 ناشناس صورت به جنازه گذاشتن از بعد دیبا و بود یمخف تشانیمأمور

 .کردند یم خبر را یآگاه

 .ستین یاچاره-

 در درست را او .رفتند انبار به و گذاشتند نیماش داخل را مژگان باهم

 .گذاشتند نیزم یرو بود خورده ریت که یتیموقع همان

 .دهیند نجایا مارو یکس تا زودتر میبر-

 .امیم سرت پشت برو -:کرد نگاهش چشم یگوشه از نیحس

 شیتنها کند یخداحافظ او با خواهد یم دیشا کرد یم فکر که کامران

 .رفت رونیب و گذاشت

 خبر بهت جنازه درمورد پیسرت-:گفت و گرفت را یهاد یشماره نیحس

 داد؟

 د؟یداد انجام کارتونو. بله-
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 .انباره یتو االن اره-

 .رمیگیم تماس یآگاه با من دیبش دور اونجا از خودتون-

 و بده نجاتش بود کرده یسع ردکت-:گفت و زد زانو مژگان کنار نیحس

 اد؟ینم شیپ یمشکل درآورد؛ بدنش از رو گلوله

 .میکن یم شیبند ماست یجور هی-:دیجو را لبش یهاد

 .ببرنش نجایا از عتریسر تا بده خبر بهشون زودتر... خب یلیخ-

 .کرد قطع و گفت یاباشه یهاد

 بود گفته .داد یم آزار را نیحس گوش آخر لحظات در مژگان یصدا پژواک

 مرگ اما... ردیم ینم که بود گفته جواب در او و...ترسد یم مردن از که

 .ردیپذ ینم را یقول و اما و اگر چیه و گردد یبرنم گرید برسد، راه از که

 و خوردند سر شیااشکه. گذاشت دهانش یرو را دستش پشت

 نیا یبرا. کند یم هیگر چه یبرا دانست ینم. زدند آتش را شیزخمها

 در را مرگ اما بدهد لیعزرائ به تن یزود نیا به خواست ینم که یدختر

 ینم امیالت یمره چیه با که یاسوخته دل و خودش ای دیکش آغوش

  کند؟ عوض او با را شیجا بود حاضر و افتی

 .شد رید میبر-:گفت و کرد نگاه داخل به در انیم از کامران

 تا بست کامال را در. رفت نرویب و کردپاک خفا در را شیاشکها نیحس 

 اما کامران یها ینگران وجود با .بروند داخل به نتوانند یوحش واناتیح

 مطمئن سیپل آمدن از که یوقت و ماند منتظر انبار از یمناسب یفاصله در

 مژگان روح کردنشان صبر با کرد یم فکر نکهیهم. کردند ترک را آنجا شد

 حسش که یتیمسئول بار فشار. ترسد ینم و ردیگ یم آرامش یکم

 .شدیم کمتر کرد یم

 را تالشش تمام. راند خانه سمت به میمستق کرد ادهیپ که را کامران

 اما نشود رو روبه مادرش با تا شود خانه وارد صدا سرو یب بود کرده

 حمام سمت به خواست یم که یموقع همان. ماند جهینت یب زحماتش

 صورت دنید با. شد ظاهر شیرو روبه چرکها رخت سبد با بهار گل برود

 به خاک -:دیکوب اشگونه یرو به محکم و انداخت را سبد او یزخم
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 زخمو و تو ییایب در نیا از یروز هی ؟شدیکرد کاریچ خودت با باز... سرم

 ؟یآورد خودت روز به یچ باز ؟ینباش یلیز

 یزخمها نیا دانست ینم مادرش. فشرد مشت در را اشحوله نیحس

 .ستین اشیدرون و پنهان یدردها آن از هم درصد کی ،دایپ

 نمیا -:گفت آمد یم رونیب چاه قعر از که ییصدا با و زد چنگ را شیموها

 .کارمونه از یجزئ

 استعفا شدیم کاش. کرد باز را گرم آب دوش و انداخت حمام در را خودش

 ...دنیکش نفس نیهم مثل بود سخت که چه هر از دهد

 ریتصو بخار و دود انیم از. بود کرده اشباع را کوچک حمام آب، بخار

 .شدیم بزرگتر و واضح لحظه به لحظه دست، به دشنه که دید را یاهیس

 ابد تا. بست چشم و انداخت نییپا سر... بودند هم آغوش در که نفر دو 

 .شد ینم پاک ذهنش از ریتصو نیا

 ...هم با شانیها آمدن و رفتن شان،ی خورده گره یدستها

 یم چطور .کردیم وانهید را او داشت نهایا یهمه...زد مشت شیزانو یرو

 راه باالخره و دیکوب اش یشانیپ به را بماند؟مشتش سرپا هنوز توانست

 همراه به سرعت به شیها اشک و کرد سرباز بغضش. شد باز شیگلو

 .شدند روان آب

 شیخو از رومیم سر» 

 « 11زمیریم فرو گوشه گوشه از

 .دیایب رونیب حمام از کرد وادارش و شد خی آب که ماند دوش ریز آنقدر

 رها الیخ و فکر از یالحظه که کند چه دانست ینم و نبود خوب حالش

 را خودش مشروب با ای و کند دود را شیها غم که نبود گاریس اهل. شود

 .بکوبد یالیخ یب طبل بر و بکشاند یمست عالم به

 یوا اما کند یم رام را آدم و دارد وجود مرهم نوع کی فقط هرکس یبرا

 اگر یحت که است وقت آن باشد درد خود   مرهمت که یوقت حال به
                                                                    
 شمس لنگرودی 11
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 ینم افاقه کدامچیه مشروب نه و دود نه و گاریس نه ،یباش اهلش

 .کنند

. گرفت شیپ در را باشگاه راه و انداخت دوشش یرو را اش یورزشساک

 روح کوفت، یم مشت آنها بر و کرد یم بکس سهیک را ذهنش اگر دیشا

 جسمش فقط و بود مرده روحش انگار! نه اما.کرد یم دایپ جال اشخسته

 را بوکسش یها دستکش. کرد یم یزندگهمچنان برای خودش  مصرانه

 یم قدم باشگاه نیا به که هربار. نخورد تکان مکتین یرو از اما دیپوش

 آمده چه یبرا حاال وردآدر مهرداد روزگار از دمار که داشت زهیانگ گذاشت

 ...کرد اشیفن ضربه و زد نیزم را او بدجور ساغر که؟ یبرا بود؟

 گرفت را صورتش عرق حوله با بود شده تمام کردنش ورزش تازه که آروان

 نورا؟یا از-: زد کنارش شالق مانند را حوله و

 .کرد نگاهش و آورد نییپا صورتش کنار از را دستانش نیحس

 اوه...یستین خوب که داستیپ ناگفته-:داد تکان را رشس اخم با آروان

 .رختکن نه سالنه تو بکس سهیک ؟یکرد یزن خود ن،یبب صورتشو... اوه

 خوب فقط کاش-:گفت آهسته و فرستاد رونیب آه با را نفسش نیحس

 .داغونم...نبودم

 شده؟ یچ. مشخصه -:نشست شیرو روبه آروان

 اگه گفتمیم. ندارم یخالص راه وزموسیم شیآت تو دارم... آوردم کم گهید-

 گهید ذارمینم. کنمیم درستش زویچ همه بده بهم گهید فرصت هی خدا

 خواستیم یول داد بهم خواستمویم که یزیچ همون. بشه حروم فرصتام

 تونمینم یغلط چیه بازم ادعام یهمه با که بفهمونه بهم بده، نشونم

 یخواه یم هم هرچقدر .ستین نباشه، تو مال قراره که یزیچ. بکنم

 .ستین که ستین بزن؛ زور

 مکتین یرو به که ییها مشت از اما شده چه قایدق دانست ینم آروان

 دستش. است عقرب در قمر و خراب واقعا اوضاعش دانست یم زد یم

 چرا گهید پس ستین یگیم یوقت -:گفت و گذاشت اششانه یرو را

 یوقت. جنگهیم آدم داره شوارزش که یزیچ واسه. یدیم آزار خودتو یدار
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 از سر نداره، رو ارزشش بدون یباز یم یدار یدید و یدیجنگ یه

 .یدرآورد یاشتباه گردان

 یه باز اما باشه داشته ارزششو اگه -:کرد باز را دستکشش نیحس

 ؟یچ یبباز

 یه کنه خورد رو تو یه اگه یول یجنگیم یچ سر یدار دونمینم-

 چیه یشد روزیپ یوقت که دلت تو شهیم غده هی بکوبه طاق به سرتو

 . ارهیب ادتی ویخورد که ییزخمها اون فقط و ینبر ازش یلذت

 با بخواهد که نبود یآدم. زد شیها دستکش به را اش یشانیپ نیحس

 را اشآرواره شیاما نیهم... اما .کند تیاذ را ساغر گذشته یادآوری

 با آمدن کنار. ندک فراموش را ریتصو آن توانست ینم اما. کرد یم سفت

 .دیطلب یم صبر رتشیغ

 ...ییایب در یپکر از بدم بهت خوب خبر هی احوال نیا تو بذار-

 ازدواج دارم-:گفت حال نیا با اما دیخواب ذوقش نیحس فروغ یب نگاه با

 .کنمیم

 ؟یک با تو؟-

 .نبیز با -:دیکش کوتاهش یموها به دست و گرفت نییپا را سرش آروان

 سابقت؟ نامزد...یز-:دیپرس و گرفت تعجب رنگ نیحس چشمان

 هردومون... میکرد عجله شدنمون جدا هم و ینامزد یتو هم. اره-

 .مینکن تکرارش میخواه یم نباریا که میداشت یاشتباهات

 موافقن؟ هاتون خانواده-

 .مونده کاملشون موافقت تا یدرصد چند هی-

 د؟یکن ینم عجله باز نیمطمئن-

 یتو. بشم جدا ازش گهید خوامینم که مطمئنم نویا یول... دونمینم-

 یبرا دمش،ید ابونیخ تو یوقت. شدیم تنگ براش دلم هرروز خودم خلوت

 یمخالفت دادم؛ کمک شنهادیپ بهش هاش لهیوس کردن جا به جا

 !مونیمنه،پش مثل اونم دمیفهم که بود اونجا.نکرد
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 تو هنوز. ..درمون یب درد یا-: دیکوب آروان سر به را دستکشش نیحس

 هرروز گفتمیم که یکرد یم رفتار یجور هی ؟یزدینم دم ویبود فکرش

 .یرقص یم یبندر شدنت خالص بخاطر یدار

 بگم مادرم به برم باز تونستمینم. نداشتم هم یاگهید راه گفتم؟یم یچ-

 .کنه یخواستگار واسم گهید بار هی سابقشو عروس بره که

 ؟یبگ یتونست االن چطور-

 .باهامه دلش هنوز که شد راحت نبیز بابت از المیخ هگید چون-

 ...یاومد در یفیبالتکل از که خوبه-زد یزهرخند نیحس

 ؟یمعلق هوا تو هنوز چته؟چرا تو-:کرد اخم و فشرد را اششانه آروان

 ه؟یچ تو درد... یدار عزا هنوز بگم یپوشینم که اهمیس

 شام مییایب یک بگو.. یچیه-:کرد تر را لبش و کرد ینوچ نیحس 

 م؟یبخور ویعروس

 .میخدمت در بعدش میکن قانع نبویز یبابا سخت سفتو اول-

 یبش خوشبخت-شد بلند جا از و زد اششانه به یاضربه نیحس

 .داداش

 ییاو یبرا. دیکش یم خجالت شیرو از اما .کرد تشکر لب ریز آروان

 ییهوا را خواهرش مسخره یشوخکی با که کردیم یخوشبخت یآرزو

 بود منتظر. شود خوشبخت گرید یکی با خواست یم حاال و بود کرده

 قلب که دانست ینم اما اندازدیب سرش از را کودکانه یعالقه نیا زمان

 لبخند، و نگاه کی با کالم کی با. است صبح دم شبنم از تر ساده دخترها

 بافد یم آنقدر. زند یم گره هم در آرزو و شکافد یم ایرو بافد، یم الیخ

 گرید که است موقع آن. شود یم غرق انشانیم در آخر که بافد یم و

. شود نجاتشان قیغر تواند ینم یکس بخواهند هم خودشان اگر یحت

 خشک را اچهیدر تا بتابد بخندد،گرمتر گرمتر د،یایب یکس مانند یم منتظر

 ظهور مانند یکس نیچن آمدن. بکشند رونیب اهایرو از سر بتوانند و کند

 ...زمان و خواهد یم زمان. است یسیع
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 و انداخت یخال تخت به ینگاه اخم با.گرفت بغل را شیبازوها ساغر

 باهاش خواستمیم نگفتن؟ بهم ببرنش خواستن یم یوقت چرا -:گفت

 .برم

 دادم؟یم اجازه مگه-

 ؟یند اجازه یچ یبرا-

 داره؟ حالش به یسود چه نرفتنت و رفتن مرده دختر اون-

 یتونیم یچطور... ومدیبرم دستم از مژگان یبرا که هیرکا نیکمتر نیا-

 ؟یباش رحم یب نقدریا

 را سرش شبید یخواب یب. داد ماساژ را اش یشانیپ انگشت با مهرداد

 .بود آورده درد به

 .افتم یم پا از دارم نکن بحث-

 .برد رونشیب اتاق از خود با و انداخت گردنش دور به را دستش

 پشت یها یصندل به ها یصندل انیم از یکود نیماش در شدن باز با

 زیتم نویماش بدم دیبا-:گفت و کرد نگاه عقب به نهییآ از مهرداد. رفت

 .کنن

 یرو که یخون به تا کرد مقاومت و داشت نگه ثابت را سرش ساغر

 .بترکد بغضش مبادا که نکند نگاه شده ختهیر هایصندل

 ؟یسازمان یخونه میریم-:دیپرس حواس یب نیماش حرکت با

 کجا؟-:کرد تنگ را چشمانش مهرداد

 .کرده آماده برام پیسرت که یاخونه...امم-

 بودند دهیچ شیبرا یرینظ یب یبرنامه ...شد قفل فکش پیسرت اسم با

 دلش خودش کنار در او حضور از هرچه. بود کرده یهمکار هم ساغر و

 یم دیدتش و گرفتند یم رنگ شتریب هم ها یدلخور شد یم تر قرص

 .زد چنگ را شیموها و گرفت نبض سرش .شدند

 .بده رو اونجا آدرس-
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 یمفرو شیموها یال یپ در یپ که انگشتانش به و داد را آدرس ساغر

 آن دچار هم باز دانست یم .کرد نگاه د،یکش یم را آنها و رفتند

 .شده مزمن یسردردها

 ...جات به من یخواه یم-

 را حرفش نداد اجازه و دوخت هم به ار لبانش یمحکم ینه با مهرداد

 هر کابوس به، مشابه یمکالمه ان انیپا که یبار کی همان .کند کامل

 وحشتناک شیاخمها .بود بس عمرش تمام یبرا بود شده لیتبد شبش

 احتمال آن هر که بود فشرده هم یرو آنقدر را فکش و بود رفته هم در

 .بشکند رفت یم

 دل در. آمد کش لبخند، به ساغر یلبها تجبرو آن از دنیترس یجا به

. ردیبم شیرو روبه مرد یها اخم نیا یبرا یحت است حاضر کرد اعتراف

 شدن نرم حال در مهرداد قلب. گرفت را انگشتانش و داد جرأت خودش به

 کرد یسع. کند حفظ همچنان را اخمش تا کرد یم مقاومت اما بود

 خودش سمت به را شیبازو و شد لهیپ ساغر اما بکشد رونیب را دستش

 یدار یسع که ییاخمها اون -:کرد رشیاس دست دو هر با و کشاند

 .نکنم نگات دمیم قول بخند... لرزنیم دارن یبدجور یبترسون منو باهاش

 تصادف نشو طونیش-:افتاد خنده به و شکست مهرداد استقامت سد

 .میکنیم

 .نکنم طنتیش منم تا نکن اخم-

 .بازه بناگوش تا شمین ؟ینیبیم اخم االن-:دیچرخ شسمت به مهرداد

 .شد حاال-:نشاند دستش کف یزیر یبوسه

 با فقط شد مجبور و دیکش ریت سرش دوباره. کرد نوازش را لپش مهرداد

 را سرش و داد هیتک شهیش را گرشید دست. کند یرانندگ دست کی

 .فشرد

 .فتهیب دوبار اتفاق هی که ستین قرار-

 .خوبه حالم-
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 شین دوبار سوراخ کی از نکهیا تا کند یرانندگ حالش آن با داد یم حیترج

 بود آورده نجایا به را ساغر نکهیا از. ستادیا خانه یجلو یآرام به. بخورد

 مناسبش ینهیگز تنهاو با وجود سوده  حاضر حال در اما بود مانیپش

 یخانه به و زد یم بغلش ریز را ساغر توانست یم اگر .بود خانه نیهم

 او آنقدر بودند دور هم از که ییها هیثان تمام جبران به و برد یم خودش

 شیبرا لحظه نیهم از قلبش...شود هوشیب یخستگ از تا دیبوس یم را

 را شیموها .گرفت آغوشش در محکم و حرف یب. کرد یم یتاب یب

 .زد بوسه گردنش به و دییبو

 !من جام  "

 کن مست

 "12... مرا جان  

 گرید یمسکنها به بود بغلش در او که یوقت. شد یم مترک کمو دردش 

 شتریب را سرش مهرداد و دیبوس را گوشش کنار ساغر داشت؟ یازین چه

 را ساغر گردن پشت یها مهره داغش ینفسها. برد فرو گردنش در

 .ردیبگ فاصله کرد یم یسع خجالت و لبخند با و دادند یم قلقلک

 و دیکش عقب را خودش .انداخت هعطس به را مهرداد کاپشنش کاله خز

 یتو تو شب اون -:کرد نجوا آرام. گذاشت اش یشانیپ یرو را سرش

 ؟یبود نیحس نیماش

 ...اره-:گفت آهسته و زد پلک ساغر

 یگرید سوال تا رفت کلنجار خودش خوردبا نیچ اش ینیازب سمت کی

 ن؟یدیخندیم یچ به-:دیپرس اریاخت یب زبانش اما نپرسد

 را مهرداد هودهیب یحرفها با خواست ینم .گرفت گاز را لبش ساغر

 .ستین ادمی-:برنجاند

 دار خنده یلیخ انگار بود که یهرچ-:نداشت آمدن کوتاه قصد مهرداد اما

 .بود برداشته رو کوچه هاتون خنده یصدا بود؛

                                                                    
 سعیده نعیمی 12
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 یرو تشیحساس اما آمد ینم وضوح آن به شانیصدا کرد یم اغراق

 مربوط که هرچه از خواست یم و کرد یم حسود و یرتیغ را او نیحس

 .اوردیدرب سر اوست و ساغر به

 خندمون میافتاد مونیکودک دوران از خاطره هی ادی-:گفت سربسته ساغر

... که رمیبگ خودمو یجلو بود سخت یلیخ کردمیم نگات نهییآ از... گرفت

 .بغلت نپرم که

 آخرش فحر نیا یحت .کرد شیجدا خودش از و فشرد را کمرش مهرداد

 شود ادهیپ ماند منتظر. کند کم اش یناراحت و تیحساس از نتوانست هم

-:گفت یمن م ن با ساغر. کرد نگاهش یپرسش د،ید را تعللش یوقت اما

 ؟یکن استراحت کم هی داخل ییاینم

 خودش از... بود دهیرنج بگذرد؟ ساده و ندیبب را او بود توانسته چطور

 «داره؟ دوستم دارم، دوستش من که اندازه همون به ساغرم»کرد سوال

 .کنم مشخص رو زایچ یبعض و سوده فیتکل دیبا نه-:دیکش هم در اخم

 با بده بهم شمارتو -:کرد باز را نیماش در و کرد دست دست یکم ساغر

 .مونم یم نگرانت یکن یرانندگ یبخواه وضعت نیا

 کانت دست شیبرا. رفت در سمت به ساغر و گفت را اششماره مهرداد

 دور نیماش با و کرد بسته بازو را چشمانش تیتبع به هم مهرداد. داد

 نا به شروع آب از رونیب یماه مانند هم قلبش سرش بر عالوه. شد

 یها خانه به چشم. شد ادهیپ کالفه و گذاشت ترمز یرو پا. کرد یآرام

 و رتیغ الیخ یب و بود کرده قبول را شنهادشیپ کاش.دوخت یسازمان

 تا بود گرفته شیها لب از یابوسه الاقل ای. شد یم اش یوندر ضیغ

 .یدلتنگ و یدور یساعتها نیا یبرا شود ینیتسک

 چه او از آزرده و نیچرک دل نیا با اما. گرفت محکم را سرش یکاسه

 از قبل. بود مانده نخواستن و خواستن انیم و بود ریدرگ خودش با کرد؟یم

 خودش یخانه به و شد نیماش رسوا شود منصرف مشیتصم از نکهیا

 .رفت

 خاموش عصر روزید از یبخار. انداخت هال به یاجمال ینگاه ساغر

 یم رونیب صورتش از که یداغ نیا اما. بود مانده گرم کامال خانه و نشده
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 یبو وآورد رونیب تن از را کاپشنش. یبخار نه بود خودش بدن یگرما از زد

. بود مانده شیها لباس یرو عطرش. دیچیپ اش ینیب ریز مهرداد عطر

 چشمانش. انداخت خوابش رخت یرو را خودش و گرفت بغل را کاپشن

 .است کنارش هنوز مهرداد کرد تصور و بست را

 شد یم یعصبان مطمئنا پیسرت و بود نرفته شیپ خوب شانیها نقشه

 شانیها نقشه شدن خراب از چقدر که کند انکار توانست ینم اما

 که نبود نیا حقش .بود مژگان مردن اش یناراحت تنها. است خوشحال

 هم ذره کی شیها خواسته به دنیرس یبرا سوده. شود کشتهاو بخاطر

 ینم او از گرید داشت، را مهرداد دوباره که حاال اما .نداشت مروت و رحم

. چپاند پتو ریز خودش همراه به را کاپشن و شد پهلو به پهلو. دیترس

 ریز را دستش کی. داد قرار آن یرو را وسرش زد چمباته نیجن مانند

 دستش. بود آنها عاشق مهرداد.کرد لمس را شیموها و گذاشت سرش

 که دیچرخ ینم زبانش اگر. جست را لشیموبا و کرد دراز پتو ریز از را

 زبان چرخش به یازین دادن امیپ د،یبگو دارم دوستت مهرداد به همواره

 و بزنند ادیفر عاشقانه بلغزند، بودند بلد خوب انگشتانش سر. نداشت

 .کنند پیشکش را قلبش

 دو همزمان. کرد کیتار را اتاق و دیکش را ها پرده درد سر شدت از مهرداد

 یم را خواب چشمانش. دیکش دراز تخت یرو و انداخت باال قرص

 ساغر یسو از یتماس منتظر. دیچرب یم آنها به قلبش زور اما دندیطلب

 متوجه و کرد نگاه لشیموبا به چشم کی با. بخوابد آرامش با بتواند تا بود

. کرد وصل شارژر به را لیموبا و دیپر جا از. است شده خاموش که شد

 تا کرد صبر حال نیا با ندشد تار چشمانشو افتاد ذق ذق به سرش

 را صورتش یقیعم لبخند و کرد بازش امیپ دنیرس محض به شود روشن

. کنمینم کوتاه موهامو عمر آخر تا گهید» بود نوشته شیبرا ساغر .کرد پر

. یکن کچلم یبخواه خودت و یکن دایپ مو غذات یتو هرروز اگه یحت

 «.دارم دوستت

 را دستش کی. کرد پرت تخت یرو را خودش و گذاشت را لیموبا مهرداد

 اما بود دلخور هم هنوز. گرفت بغل را بالشش و گذاشت سرش ریز

 را چشمانش. ردیبگ را اشعالقه ع  یوس یجا نستتوا ینم یزیچچیه

 ...خوادت یم دلم یلیخ هم ینجوریهم-:کرد زمزمه و بست
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 ؛یتمام تو»

 «13... استخوش تنها توام با 

 دراز کنارش تخت یسو آن ساغر. کرد باز را چشمانش و زد یغلت مهرداد

 دیکش صورتش یرو را انگشتش. بود رفته فرو یقیعم خواب به و دهیکش

 زیخ مین شیبازو یرو و شد جا به جا. زد گوشش پشت را شیموها و

 و دیلرز دلش...دیکش نرمش و باز مهین یلبها یرو را انگشتش. شد

 متوجه که زند آنها بر بوسه خواست و کرد کینزد او به شتریب را خودش

 ختهیر اش یشانیپ یرو که یزیر یها یچتر .شد یرنگ قرمز یلکه

 و شد بزرگتر و بزرگ رفته رفته لکه. بود خون به هیشب. دز کنار را بودند

 کنار را پتو وحشت با .گرفت را اش یشانیپ از یمین گلوله یجا به هیشب

 چیه از و بود شده کیتار کامال اتاق. زد نفس نفس و دیپر خواب از. زد

 نگاه بود دهیکش دراز ساغر که ییجا به. دیتاب ینم داخل به نور یاروزنه

 از و دیکش دست اش یخال یجا به. بود یخال تخت یمهین .کرد

 دیمال را شیچشمها دست کف با. افتی نیتسک قلبش التهاب شیسرما

 از را زمان... بود کابوس کی فقط. فرستاد رونیب یآسودگ با را بازدمش و

 قدم سکوت در نگهبانها.زد کنار را ها پرده از یکی و شد بلند .بود برده ادی

 لشیموبا .بود دهیخواب کامل روز کی. بود صبح یدمها دم نظر به.زدند یم

 زده زنگ فرستاده، که یامیپ از بعد هم آن کباری فقط ساغر. کرد چک را

 به قلبش هم هنوز .داد ماساژ را اشنهیس و نشست تخت یرو.بود

 خوابش به اما است زیچ کی فقط دردش دانست یم. دیکوب یم شدت

 شیلبها. زنم یم زنگ شود روشنتر که هوا تگف خودش به. داد ربطش

 راه یمهین اما بنوشد آب یکم تا شد بلند بود شده خشک کامال

 اگر یحت .زد چنگش و برداشت زیخ لشیموبا سمت به. شد مانیپش

 .شود خوب دلش حال تا کرد یم دارشیب دیبا هم بود خواب ساغر

 رخت سرما از. تگذاش یکینزد همان در و کرد جمع را جانمازش ساغر

 .دیخز پتو ریز و کرد کترینزد یبخار به را خوابش

                                                                    
 عطار 13
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 با. کرد نگاهش و دیکش گردن پتو ریز از متعجب لیموبا زنگ یصدا با

 دهینرس سوم بوق به و آمد صورتش یرو یپهن لبخند مهرداد نام دنید

 بله؟-:داد جواب

 و آلود خواب یصدا با .دیکش نفس و بست را چشمانش مهرداد

 ؟یبود خواب-:گفت یادهیشنخرا

 .یشد داریب خواب از تازه تو معلومه یول... خوندمیم نماز نه-

 .یبود زده زنگ... اره-:کرد صاف را شیصدا مهرداد

 یدیخواب سردردت خاطر به حتما گفتم خودم با بعد یول... بودم نگرانت-

 مهرداد؟...نشم مزاحمت

 جانم؟- انداخت تخت یرو را خودش مهرداد

 ؟یندار درد سر گهید ؟یخوب-

 .کرد تکرار لب ریز را نامش و دیکش یقیعم نفس کوتاهش ینه با

 نیا توانست یم. بست چشم و چسباند گوشش به را لیموبا ساغر

 «تونمینم نه»داد را خودش جواب کند؟ عوض ایدن با را نرم یصدا

 ؟یرفت خواب-گفت اش یطوالن سکوت از مهرداد

 یتو... یشمیپ االن کنم فکر که اونقدر تکرار رو اسمم بازم- ساغر

 ...آغوشت

 باشه؟ نخواب-:گفت و نشست شیسرجا مهرداد

 ؟یچ یبرا-

 .کن گوش حرف-

 ؟یچ یبرا بگو خب-: کرد نگاه بود شده قطع که لشیموبا به ساغر

 یپنجره از. افتدیب یناگوار اتفاق است قرار دیشا که شد نگران یالحظه

. نداشت وجود سرما نیا در یاجنبده چیه. شد رهیخ رونیب به پرده بدون

 و برداشت پنجره یطاقچه یرو از را بود داده او به نیحس که یاسکه

 یبخار کنار و دیچیپ خودش دور به را پتو. گذاشت رهیدستگ یرو
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 بخاطر اما کرد یم دعوت خواب به را او دلچسبش یگرما. نشست

 .ندیایب هم یرو داد ینم اجازه شیها پلک به مهرداد

 جا از.. .آمد در از یتق تق یصدا که بود نزده رونیب آفتاب یپنجه هنوز

 نه .زدینم سر او به صبح موقع نیا چکسیه. شد رهیخ رونیب به و دیپر

 را در و دیدو اطیح داخل به سرعت با و زد لبخند! نیحس یحت نه و یهاد

 ؟یاومد -:شکفت گلش از گل مهرداد دنید با. کرد باز

 یوقت -:کرد زمزمه گوشش کنار و دیکش آغوشش به دست کی با دادمهر

 ام؟ین تونمیم یکنیم یدلبر تلفن پشت

 یصدا دینبا چگاهیه. دیبوس ولع با و گذاشت گردنش نبض یرو را لبش

 از خواست ینم .نداشت را طاقتش گریشد؛دیم قطع کوچک یتپنده نیا

 هرچه دیرست یم اما بود نشده رابیس قلبش کند شیجدا خودش

 مشیتصم یرو نتواند و شود تر سست کند لمس را ساغر شتریب

از آینده هیچ آگاهی نداشت و نباید کاری می کرد که فرصتهای . ستدیبا

دوباره را از او بگیرد. آمدن امروزش هم ریسک بود اما درمقابل خواسته ی 

 روس متوجه تازه و گرفت فاصله او از یسخت بهقلبی اش کم آورده بود. 

 یها برف انیم در ینازک و ال کی لباس با و کفش بدون که شد وضعش

 ؟یخور یم سرما یگینم-:گفت اخم با. است ستادهیا اطیح اندک

 صورتش از نداشت قصد که یلبخند همان با ستادیا پا نوک یرو ساغر

 .کردم خی تو میبر... نبود حواسم-:گفت شود جدا

 .دار نگه نویا -:داد دستش به را میهل ظرف مهرداد

 ؟... یگرفت میهل-:دیکش بو و گرفت را ظرف ساغر

 کاریچ... یوا-:دیکش یاخفه غیج ساغر و کرد بلندش هوا یرو مهرداد

 کنمیم َچپه مویهل یهمه االن یکنیم

 .بشه-:کرد نجوا و گرفت سفت را کمرش مهرداد

-:گذراند نظر از را خانه ضیغ با و گذاشت نشیزم دیرس که هال داخل به

 از که داخلش کنن؟یم هیته سربازهاشون واسه که است خونه نمیا

 .سردتره رونمیب
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 یبد آن به .انداخت اطراف به ینگاه مین اشهیکنا نیزهرآگ ر  یت با ساغر

 را حرف نیا تیعصبان سر از فقط دانست یم و نبود گفت یم مهرداد که

 .زند یم

  ارمیم مویهل ناال منم یبش گرم تا نیبنش یرابخ کنار اونجا برو-

 کرد کمک مهرداد. گذاشت کنارشو کرد آماده را لیوسا و سفره عیسر

 بود شده رهیخ او به که ساغر یفتهیش چشمان به. کند پهن را سفره

 ؟یکنیم نگاه ینطوریا چرا -:زد لبخند

 آدم دوتا نیع ه؟یچجور تمونیوضع مویهست یک رفت ادمی لحظه هی-

 .میبخور میهل گهیباهمد میخواه یم یصبح سر که یمعمول

 یبرا دلش. انداخت نییپا را سرش و شد بسته یآرام به مهرداد یلبها

 یطیهرشرا در او با بودن خودش چرا پس شده؟ تنگ اشگذشته یزندگ

 داد؟ یم حیترج اشگذشته به را

 تا روزید از من -:گفت یجان یب لبخند با و گرفت دست به را قاشقش

 .نخوردم خودتو تا بکش مویهل اون ترزود نخوردم یچیه االن

. نبود یواقع هم او لبخند اما ختیر کاسه داخل را میهل و دیخند ساغر

 دانست یم. کرد یم حس را بود افتاده مهرداد جان به که یاخوره آن

 چرا؟ دیفهم ینم یول. ستین درست یزیچ

 ماا گرفت آب ریش ریز را ظرفها .برد آشپزخانه به و کرد جمع را سفره

 حضور از و کند معطل خواست ینم هم ظرف تکه دو نیهم شستن یبرا

 دست او یبسته یچشمها به و نشست کنارش .نبرد بهره مهرداد

 اد؟یم خوابت خان تنبل -:دیکش

 گردنش پشت دست. شد رهیخ اش یشانیپ به و کرد باز پلک مهرداد

 هم باز دلش. دیبوس را بود دهید خواب در که یانقطه همان و گذاشت

 خواست ینم اما طنتیش با همراه و شتریب یکم. خواست یم بوسه

 داریب خواب از مردم و شود رید نکهیا از قبل خواست یم. برود تر شیپ

 و خواستن نیب. داد ینم اجازه قلبش. توانست ینم اما برود شوند

 گرفتو دست به را شیموها از تار چند .بود شده ریاس ها نخواستن

 اریاخت یب و انداخت شیپا یرو را مهرداد یپالتو ساغر. دکر نوازشش
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 به دست و دیکش یقیعم آه مهرداد. گذاشت اشنهیس یرو را سرش

 .کرد حلقه اششانه دور

 شه؟یم یچ بعد به نیا از-:دیپرس ساغر

 .بوده که هیهمون ممیتصم. شهینم عوض یزیچ-

 ؟یدیم ادامه تیهمکار به هنوزم یعنی-

 .برگشت شهینم گهید رفتم راهو نصف-:داد سرتکان مهرداد 

 االن تا حتما. دونهیم من با ارتباطش و نیحس درمورد اون ؟یچ سوده-

 ؟یکن کاریچ یخواه یم اون با. کرده شک تو و نیحس به

 بعدش بده انجام خواد یم یحرکت چه و هیچ اتشیحدس بدونم دیبا اول-

 .کنمیم یفکر هی موردش در

 کرد بلند را سرش. دینگو یزیچ نتوانست اما کرد سکوت یالحظه ساغر

 ؟یبش میتسل که نهیا متیتصم هنوزم-: کرد نگاهش و

 ؟یدار دوست رو کدومتو -:گفت و زد زل او رقصان یها مردمک به مهرداد

 یطرف از اما بدهد دست از را مهرداد خواست ینم .دندیلرز ساغر یلبها

 مالیپا پاسدار نگسره خون و شود خراب اتیعمل نداشت دوست هم

 .کردند دنیلرز به شروع هم اشچانه .شود

 بهش-:گفت و گذاشت قلبش یرو به را سرش. دید را دشیترد مهرداد

 .نکن فکر

 توانست ینم مهرداد یجلو چرا که کرد سرزنش را خودش  دل در ساغر

 از هم نیا .برود فرو مأمور کی قالب در و دارد نگه یمخف را احساساتس

 که بزند یحرف و کند بلند را سرش دوباره خواست یم بود؟ عشق اثرات

 و عابد آدم نخواستم هرگز من -:گفت و داشت نگهش محکم مهرداد

 همون یول دمیم ادامه میهمکار به... تونمینم نمیا از بعد بشم یزاهد

 من یریدستگ افتخار که خوندن کور داشتم، مشویتصم قبل از که یطور

 با بعدش و رنیبگ منو داوطلبانه که ذارم یم کردن فکر. بشه بشونینص
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 رو اسلحه قاچاق باند یسرکرده که کنن اعالم اخبار و روزنامه یتو افتخار

 .کنمیم یعمل رو همه که دارم ییها نقشه م؟یگرفت

 ...مانیا شیپ که... که بوده نیا درخواستت گفتیم نیحس-

 عدم درصورت هک زدم حرفو اون-:گفت و دییبو را شیموها عطر مهرداد

 .کنن دفنم مانیا کنار تمیموفق

 .بود تلخ و یمنف چقدر کلمه نیا.آورد فشار مهرداد یپهلو به ساغر

 که یوقت تا یول-:کرد شیجدا شیپهلو از و گرفت را شیانگشتها مهرداد

 .ندارم مردن الیخ دارمت

 .دیرس شیها شش به راحتتر ژنیاکس و شد نرمتر ساغر یگلو راه

 ...توست ند  ب که دلم"

 ز،ین مینفسها بگذار

 "14باشند تو حال   یگرو در 

 .کرد یم یینما رخ یشتریب سرعت با و بود گرفته سرعت دیخورش

 شتریب توانست ینم.دیپوش را شیپالتو و شد جدا او از یآرام به مهرداد

 نگاهش مظلوم یچشمان با ساغر .نخورد سر دلش و بماند کنارش نیا از

 ؟ یریم یزود نیا به-:کرد

 دیبا-:دیدزد نگاه گرفت یم یباز به را دلش که یچشمان آن از مهرداد

 ... برم

 .باش خودت مواظب -:کرد پا آن و پا نیا یکم

 قشنگ نقدریا...یلعنت»گفت دل در مهرداد و داد سرتکان لبخند با ساغر

 «نخند

 ؟یدار اسلحه-

                                                                    
 سعیده نعیمی 14
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 شبر گهید بندازمش یکرد مجبورم که شب همون -:گفت ینوچ ساغر

 .نداشتم

 .ارمیم گهید یکی برات-

 بود؟ داده بهت تفنگو نیحس-:دیپرس باشد آمده ادشی یزیچ که انگار

 .بود گرفته تو از که گفت بهم. اره-

 .برد لذت کارش نیا از یول اوردین خودش یرو به مهرداد

 .یشیم ضیمر .این هم رونیب لباسهات نیا با...خب یلیخ-

 .شهینم میچیه امگربه نیع-

 ...! ساغر-:کرد تلفظ کشدار را نامش اخم با مهرداد

 .باش خودت مواظب هم تو...رونیب امینم باشه-دیخند

. دیچرخ در سمت به و کرد لمس را او کوتاه انگشتانش، نوک با مهرداد

 یریش مانند و برگشت عقب به قدمکی. برود جلوتر نتوانست... ستادیا

 محکم را گردنش ریز رد،یگیم دندان به را شکارش گردن که گرسنه

 .رفت رونیب در از عیسر و دیبوس

 یگرم همان به ها بوسه نیا .دیکش اشبوسه یجا را انگشتانش ساغر

 چرا؟ دیفهمینم اما کرد یم حسش داشت، کم یزیچ کی اما. بود سابق

****** 

 یونم نداشت تمرکز .بست را لپتاپش و دیکش شیموها در پنجه مهرداد

 تا دور  و چرخاند پا با را یصندل .کند فکر ساغر از ریغ یزیچ به توانست

 یزیچ چیه با و بود یخال قلبش یمهین کی .گذراند نظر از را اتاقش دور

 ینیب ریز را آن. رفت شیپالتو سمت به و راند عقب را یصندل. شدینم پر

 خودش عطر جز اماتا شاید اثری از ساغر در آن بجوید  دییبو و گرفت اش

 دراز و انداخت کاناپه یرو را پالتو کالفهنرسید.  مشامشبه  یگرید یبو

 ساعت چند نیهم. گذاشت چشمانش یرو را دستش ساعد .دیکش

 باشد، دور آب از روزها که یکس چون اما بود برگشته ساغر شیپ از قبل
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 ناخوشش احوال نیا با. بود محتاج و تشنه خودش کنار در وجودش به

 کند؟ یدور او از خواهد یم چگونه دانست ینم

 داخل به در یال از که دید را یکود و کرد بلند را ساعدش آمد در یصدا

 را شیموها لبخند با و نشست مهرداد. داد جا را خودش کاناپه یرو و آمد

 .کرد نوازش

 ...یخودم پسر... خوب سگ-

 از را یبزرگ بار یکود اما کرد یم ینیسنگ دلش یرو یغم هنوز نکهیا با

 نیب از ساغر دست به فقط بار آن گرید یمهین .بود برداشته قلبش یرو

 !شغلش از شتریب ...داشت دوستش دل ته از اگر اما. رفت یم

 نییپا خان شهرام-:گفت و زد در به یکوتاه یضربه خدمتکارها از یکی

 .هستن

 .باشه منتظرم کتابخونه بگو-:گفت سر تکان با مهرداد

 یامیپ چیه .انداخت لشیموبا به ینگاه و دیبوس را یکود چشم ریز

 .رفت رونیب و انداخت زیم یرو را لیموبا. نداشت

 .شد رو روبه شهرام با راهرو در

 شده؟ یخبر-:گفت و داد دست او با

 چرخمون یال چوب دارن اره -:گفت و فشرد را شیابروها وسط شهرام

 .کننیم

 یچ-:شود داخل امشهر شد منتظر و کرد باز را کتابخانه در مهرداد

 شده؟

 .کردن فسخ رو معامله ها فروشنده-

 .نشستند هم یرو روبه و بست را در

 .میبود دهیرس توافق به که ما ؟یچ یبرا-

 در گذاشتن شرط هم اونا داده شنهادیپ باالتر متیق که شده دایپ یکی-

 .فروشنیم دوم داریخر به اجناسو تمام مینکن شتریب مبلغو که یصورت
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 درصد؟ چند-: برد فرو هم در را شیاخمها دمهردا

 .شونزده-

 دست یرو کرده جرأت یدرصد؟ک شونزده-:زد یدار صدا پوزخند مهرداد

 بشه؟ بلند ما

 یتونینم فکرشم.آوردم در تهشو-:گفت و انداخت پا یرو پا شهرام

 .نیاسی... یبکن

  راشد؟ نیاسی ن؟یاسی -:گفت و زد یزهرخند تعجب با مهرداد

 .اره-

 یک  رهیبگ تونهینم دماغشو هنوز. دارهیم بر لقمه دهنش از تر گنده ارهد-

 بزنه؟ هم به رو متهایق و ادیدرب ما یجلو بخواد که کرد دایپ جسارت نقدریا

 کنمیم فکر منم-:گرفت تمیر شیپا یرو انگشتانش با متفکرانه شهرام

 .رهیگیم خط ییجا از داره

 .ارمیدرم پدرشونو-

 که یاون نویاسی شهیم بعدا میبرس توافق به ها شندهفرو با دیبا اول-

 .هیروس یبر دیبا... میبنشون سرجاشون رو است پرده پشت

 ینم یکس خودش جز به.کرد لمس را اشقهیشق اخم با مهرداد

 خواست ینم گرید یسو از اما باشد داشته مراوده ها آن با توانست

 مشخص را سوده فیتکل هنوز و آورده دست به را ساغر تازه که حاال

 .برود سفر نیا به نکرده

 برم؟ جات یخواه یم-:گفت دید را دشیترد که شهرام

 دیبگ هم پدارم به... رمیم خودم نه -:داد تکان را سرش اخم با مهرداد

 .کنه آماده پاسپورتشو

 به شتریب نجایا وجودش یندار یازین که اون به ش؟یبریم خودت با اونم-

 .خورهیم دردمون
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 برام خوامیم دارم اجیاحت دانشش به. شده فسخ ها معامله که اموقت-

 .کنه هک کویکوچ زیچ چندتا

 ن؟یخورد مشکل به سوده با دایجد... بهش گمیم یاوک-

 را لبش یگوشه .کرد تنگ را چشمانش و انداخت او به یتند نگاه مهرداد

 یتو. ذارهیم حدش از فراتر پاشو داره سوده-:گفت و دیگز داخل از

 .نداره اون به یربط چیه که کنهیم دخالت یسائلم

 شهیهم سوده-:گذاشت شیپا یرو را شیبازو و شد خم جلو به شهرام

 .بده حق بهش...فتهیب ندهیآ در ممکنه که هیاتفاقات نگران

 که هینگران از فراتر وقتها یبعض -:گفت داشت دل در که یُحقد با مهرداد

 .بکشه کیبار یجاها به رمونکا نکهیا از قبل ره،یبگ جلوشو دیبا

 و داد کش یآرام به را شیلبها. کند حفظ را آرامشش کرد یسع شهرام

 .شهیم تحمل قابل ریغ کارهاش اوقات یبعض. دارم قبول-:گفت

 ؟یریم یک-: شد بلند شیجا از

 .رمیم فردا بشه آماده طمیبل-:دیکش یقیعم نفس مهرداد

 .بشه آماده زودتر بگم پدرام به من پس خوبه-

 کرد یاقروچه دندان کتابخانه، در بستن با همراه و گذاشت تنها را مهرداد

 .رفت رونیب اشخانه از و

 یب تلفن از و زد مشت شیپا یرو به یناگهان اتفاق نیا از یعصب مهرداد

 یبرا مسکو رمیم فردا-:گفت و گرفت تماس کامران با کتابخانه میس

 .کن هیته طیبل است آماده پاسپورتهاشون که ییاونها از چندتا

 بفرستم؟ نفرو چند-

 .هیکاف چهارنفر-

 کامران؟-

 بله؟-

 .باال اریب برام اضافه خشاب با پر کلت هی-
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 .چشم-

 به رهیخ کمر به دست و بازگشت خودش اتاق به کامران آمدن تا

 .رفت تراس سمت به و گرفت را ساغر یشماره. ماند لشیموبا

 به چشمم همش سالم-:خورد گوشش به ساغر فیلط و نرم یصدا

 .یبزن زنگ که بود لیموبا

 ؟ینگرفت تماس خودت چرا بزنم؟ زنگ من یبود منتظر-

 که تو یول یهست یکار چه مشغول دونستمینم که من خب-

 !معطل ول و کاریب کنم؛یم کاریچ من یدونستیم

 ساغر؟-

 جانم؟-

 نیهم در توانست یم اگر شدیم چه .آمد مهرداد یلبها یرو لبخند

 سر از را فکرش یقیعم نفس با همراه رد؟یبگ آغوش در را او لحظه

 .هیروس رمیم فردا -:گفت و گذراند

 یریم -:چسباند گوشش به را لیموبا و کرد جور جمعو را خودش ساغر

 کار؟یچ

 .کنم فصلش حلو دیبا که اومده شیپ معامالت سر یمشکل هی-

 ؟یریم روز چند یبرا-:دیپرس مغموم و گرفت بغل را شیپاها ساغر

 .بکشه طول چقدر کارم که داره یبستگ... هفته دو ای کی-

 شیپ او که دیترس اما بپرسد کارش درمورد شتریب خواست یم ساغر

 جاسوس کی قالب در هنوز که کند تصور و کند یاشتباه فکر خودش

 اد؟یم باهات هم نیحس-:است

 یشک با.ذاشتگ تراس یشهیش یرو را دستش کف و کرد اخم مهرداد

 .بردارد یاشتباه قدم توانست ینم حاضر حال در داشت او به سوده که

 .ارهیم تفنگ برات کامران امشب... ببرم خودم با اونو تونمینم! نه-

 ؟ییاینم خودت-:گرفت خودش به تعجب رنگ ساغر یصدا
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 .امیب تونمینم من! نه-

 .ییایم یخداحافظ واسه حداقل کردمیم چرا؟فکر-

-:داد هیتک شهیش به و گرفت چشم اطیح در انباشته یبرفها زا مهرداد

 .باش خودت مراقب گردمیبرم تا ساغر؟...شهینم

 .هم تو. باشه-

 دنبال و یکنینم یطونیش که بده قول کنمیم خواهش. ..لطفا لطفا،-

 .ینباش هم دردسر

 تا هفت یتو بدم قول تونمینم نویا-:دیخند بلند و گرفت اشخنده ساغر

 .کنهیم دامیپ دنبالمو ادیم خودش دردسر بشم یمخف هم خسورا

 ...یبخند هم دیبا-

 جون-:گفت میمال اما یجد یلحن با و فرستاد رونیب را نفسش مهرداد

 .ساغر نکن کوتاه عمرمو منه، عمر یول توئه

 ه بود.لرزاند را ساغر روح حرفش.شد برقرار انشانیم یممتد سکوت

 ...نمتیبیم-

 ؟...مهرداد -:کرد شیصدا ساغر کند، عقط نکهیا از قبل

 قورت را دهانش آب. دیشن یم خط یسو آن در شینفسها یصدا فقط

 .ادیز یلیخ...دارم دوستت-: کرد زمزمه و داد

 .کرد قطع و گذاشت هم یرو پلک مهرداد

. رفت فرو خالفکار مهرداد قالب در دوباره و کرد باز را شیپلکها در یصدا با

 و نرم ساغر مقابل در فقط تواند یم چگونه دبو متعجب هم خودش

 نیا! منعطف ریغ و خشن آدم همان گرانید برابر در اما باشد یعاطف

 ینم و داشت دست در را روانش روحو تمام بلکه ،قلبش فقط نه دختر

 .بکند توانست یم ها چه او با که دانست

 تو ایب- گرفت فاصله تراس در از



 سیبل

 

348 
 

 آماده گفتمرو طهایبل-:گفت و شد وارد ستد در یخشاب و کلت با کامران

 .یبود خواسته که یتفنگ نمیا کنند

-:گفت و نوشت را ساغر آدرس کاغذ یرو و رفت زشیم سمت به مهرداد

 نیا به ببر رو تفنگ نیا یکن جلب خودت به رو یکس توجه نکهیا بدون

 که یاپرنده یحت کنه شک بهت دینبا چکسیه که کنمیم دیتأک... آدرس

 .زنهیم پر آسمون تو ارهد

 از و بخونش دقت با گهید بار هی-:داد ادامه مهرداد و خواند را آدرس کامران

 .کن حفظ

 از بعد. باشد مهم یلیخ دیبا که دیفهم رفتارش بودن محتاطانه از کامران

 یخال یگاریس جا در و کرد پاره را کاغذ مهرداد سپردنش، خاطر به

 .ختیر

 ببرم؟ االن-

 فقط یدونیم خودت که یزیهرچ ای مبدل لباس با... شد که شب نه-

 .نشناسهرو تو یکس

 کامران صالیاست دنید با. زد آتش را کاغذ و برداشت کشو از را فندکش 

 باشو زرنگ کمهی... است هیبق از شتریب ازتو توقعم-:گفت و کرد یاخم

 .بنداز کار به مغزتو اون

 خوبه؟ ببرم ذاغ بر رونیب عنوان به ه؟یک یبرا تفنگ-

 یکس خوبه یموتور کیپ اره-گفتو کرد نگاه آتش یها شعله به مهرداد

 .نفره هیببر؛ هم غذا براش... کنهینم شک هم

 .رفت رونیب تفنگ با و گفت یچشم کامران

 خاکسترها یرو برف یها دانه و گذاشت تراس در را یگاریجاس مهرداد

 یرورا   خواست یم سفرش یبرا که ییلباسها از دست چند.نشستند

 ینم. ببندند را ساکش که گفت خدمتکارها از یکی به و انداخت تخت

 تا رفت یم مسکو به امشب نیهم شد یم اگر و کند معطل خواست

 .بازگردد زودتر بتواند
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 نوار با که یتفنگ. کرد بازش و گذاشت نیزم یرو را تزایپ یجعبه ساغر

. کرد چک را خشابش و کند را بودند چسبانده جعبه یگوشه چسب

 تشکش ریز و زد جا را ازخشابها یکی. بودند پر کامال خشاب هردو

 و گرفت دندان به را بود آورده شیبرا کامران که یذیلذ یتزایپ. گذاشت

 .یمرس.دیرس دستم به تفنگ-:نوشت مهرداد یبرا

 موقع کامران یافهیق .زد سس شیتزایپ به و گذاشت کنار را لیموبا

 قرار بود نگفته مهرداد ایگو. گرفت اش خنده .بود یدنید هجعب لیتحو

 سرک اطیح داخل به متعجب که دهد لیتحو یکس چه به را تفنگ است

 .دیکش یم

 خودت با یریم هرجا نکن جداش خودت از- خواند را آن و آمد امیپ یصدا

 .ببرش

 در توانست یم چگونه. دیبوس را مهرداد نام و کرد زیتم را لبش یگوشه

 و باشد خوب حد نیا تا گرفته را اطرافش که ییها یاهیس نیع

 .بفرست برام عکستو-:نوشت و گرفت تزایپ از یگرید گاز .کند یمهربان

 از را لشیموبا و زد هیتک یصندل به لبخند با امشیپ دنید با مهرداد

 را شیها پنجه یکود اندازدیب عکس نکهیا از قبل اما داد فاصله خودش

 چشمها از یکی فقط. پوشاند را ریتصو از یمین و اشتگذ شیپا یرو

 و زد باال طنتشیش رگ. بود دایپ یکود گوش کنار از مهرداد یشانیوپ

 .فرستاد شیبرا را عکس همان

. ستین معلوم که تو عکس-:نوشت و کرد اخم یکود دنید با ساغر

 .خان مهرداد ارمیم جا سگتو اون حال روز هی باالخره

 امیپ ساغر باز. کرد نوازش را یکود یموها و دیخند زیر زیر مهرداد

 .بفرست گهید عکس هی-:فرستاد

 عکس بخوان دخترها از پسرها که رسمه -:داد جواب یتخس با مهرداد

 .بفرست عکس دختر؟ کو تو یایح. بدن

 خودش با بلند. زد چنگ شیموها به و انداخت اطرافش به ینگاه ساغر

 .مندار هم یشیآرا یلهیوس هی اه... من که -:کرد تکرار
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 شیموها. کرد نگاه نهییآ در را خودش و دیدو یبهداشت سیسرو طرف به

 و کرد مکث نهییآ یجلو یالحظه. کرد مرتبشان و ختیر یشانیپ یرو را

 یرو یدخترها تمام به هیشب رفتارش. دیخند خودش العمل عکس به

 شانیهعالق مورد فرد چشم در داشتند دوست که مانست یم نیزم

 رونیب لبخند با. داشت دوست را ها بودن یمعمول نیا چقدر. باشند باتریز

. کرد پاکشو آمد زشت چشمش به اما گرفت خودش از یعکس. رفت

 .خان مهرداد بلدم منم -:گفت لشیموبا به رو و آورد رونیب را زبانش نوک

 عکسش از نباریا. زد چشمک و گرفت دهانش سمت به را تزایپ از یبرش

 .بود شده یمخف تزایپ برش پشت اشچهره از   یمین شتری ب.بود یراض

 «...ناقال»:کرد زمزمه و دیخند دنشید با مهرداد

 .کردم هوس منم-

 هی دمیم قول نجایا یاومد اگه مونده نصفش-:نوشت جوابش در ساغر

 .بدم بهت دونه

 .جونت نوش -:داد پاسخ و زد یکمرنگ لبخند مهرداد

 و گذاشت زیم یرو را لیموبا .نه پیتزا بود کرده را دنشیبوس یهوا شتریب

 .رفت رونیب کتابخانه از یکود همراه به

 سرش ریز را دستش کی.دیکش دراز نیزم یرو و بست را جعبه در ساغر

. گرفت صورتش یرو روبه و دیکش رونیب تشکش ریز از را کلت. گذاشت

 یم حس را بود هافتاد مهرداد جان به که یدرد. دیکش دست شیاجزا به

 ؟ چه یول... شیدردسرها و اتیعمل از فراتر یزیچ کرد،

 حوادث نیا و بود مورد یب حسش هم دیشا. برگرداند شیجا سر را کلت

 کرده حساس را شانیهمه بود افتاده اتفاق شانیبرا که یدرشت و زیر

 شهیهم انگار من سهم-:گفت آهسته و کرد نگاه مهرداد عکس به .بود

 .است همین نصفه

**** 

 یهوادار و ها کمک تمام از بعد. بود دهیند را نیحس بعد به شب آن از

 از. بپرسد را حالش که بود نگرفته او با هم کوچک تماس کی یحت شیها
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 طول .کرد لمس را اششماره و گرفت گاز را لبش خودش یمعرفت یب

 و گرفته یصدا. دهد جواب که شود یراض نیحس باالخره تا دیکش

 بله؟-:داد جواب تلفن پشت از ییآشنانا

 ؟یخودت نیحس-:گفت دیترد با ساغر

 اره-:شود باز شیگلو راه تا کرد یاسرفه نیحس

 گرفته؟ صدات چرا-

 .گرفتم آنفوالنزا-: شد زیخ مین و دیکش گردنش ریز تا را پتو نیحس

 دکتر؟ یرفت-:شد نگران ساغر

 .اره-

 مصرف مرتب داروهاتو. یبخور ماسر که نبود هم دیبع روزت حالو اون با-

 .کن

 نزند زنگ. نشود نگرانش که کردیم خواهش او از دیبا.کرد سکوت نیحس

 داشت درمان راه بدنش یرو یهایکبود و یماریب نیا .نلرزاند را دلش و

 کرد؟ یم مداوا چگونه را نداشتند مرهم که ییها یخستگ نیا یول

 ساغر. شکست هم در یپ در یپ یسرفه چند با افکارش و سکوت

 سرش پوست. دهد انجام یکار شیبرا توانست ینم نکهیا از مستأصل

 کرده؟ درست سوپ واست ییدا زن-:گفت و خاراند را

 مصرف کامل داروهاتو-:داد ادامه نیحس طرف از یهوم یصدا با

 ...بخور آخر تا هم کرد درست واست ییدا زن که یهرچ.کن

 که ببخش-:گرفت دندان به را نشناخ یگوشه نیحس یدوباره سکوت با

 .بدم انجام واست یاگهید کار تونمینم ها هیتوص نیجزهم به

 .ممنون-:گفت کوتاه و فرستاد نییپا زور به را دهانش آب نیحس

 من-:کند قطع زودتر خواست یم بود معذب اش یسرد نیا از ساغر

 ...مواظ...یکن استراحت یبتون که کنمیم قطع گهید

 ساغر؟-
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 بله؟-

 ؟ییکجا-:آورد زبان به را بود ذهنش در ابتدا همان از که یسوال

 راحت را الشیخ نکهیا یبرا و دانست پهلو دو سوال نیا از را منظورش

 .یسازمان یخونه باشم؟ کجا-:گفت کند

 سوده؟-

 نشده؟ یآفتاب تو یطرفا. یچیه که فعال-

 تخت یور از تونمینم روزه چند که من نه -:کرد یکوتاه یسرفه نیحس

 .هیخطرناک آدم دیترس زن نیا از دیبا ساغر؟...شم بلند

 .هست حواسش مهرداد...مه-گفت حواس یب ساغر

 به خواست ینم. دیکش دراز و کرد یخداحافظ عیسر یاوهوم با نیحس

. گذشتند سرش از سرعت به شب آن ریتصاو اما کند فکر زیچچیه

 .کرد سرفه درد با و گذاشت اشکرده عرق یشانیپ یرو را ساعدش

 در از که زحل و  غزل یرو به و ختیر وانیل داخل را جوش آب گلبهار

 .زد لبخند بودند آمده داخل

 و دیبوس را اش ییدا زن یگونه دیکش باال را خودش اپن پشت از غزل

 اتاقشه؟ تو ایسون-:دیپرس

 .رونیب ادیم االنا حمومه-

 را ایسون اتاق راه یکرتش با او و داد دستش به را غزل لپتاپ فیک زحل

 .گرفت شیپ در

 .برم گهید منم اجازتون با-:گفت گلبهار به رو زحل

 دخترم؟ یمونینم-:دیپرس گلبهار

 .برم و بکنم یسالم فقط اومدم هم نجایا تا مطب برم دیبا نه-

 زمیعز یکرد یکار خوب- گفت و ختیر گرم آب وانیل داخل عسل گلبهار

 قهیدق هی یندونست قابل مارو چرا که مشد ناراحت یلیخ هم یقبل دفعه

 .متینیبب
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 .بود من از یسعادت کم دیکن یم شرمنده-

 همانطور و برگشت ربرنجیش یقابلمه سمت به گلبهار گاز زیج یصدا با

 واسه ببر وانویل اون زحمت یب دخترم-:گفت کردیم کم را شعله که

 .خورده سرما پسرم یطفل نیحس

 ببرم؟ من-گفت تعجب با زحل

 تا زمیعز اره-:زد یامرموزانه لبخند او به پشت و زد هم را ربرنجیش گلبهار

 .ببرش نشده سرد

 نیحس داشت دیامهم هنوز. داد نشان مشغول و سرگرم را خودش

 .دهد نشان قیال دختر نیا به یچشم گوشه

. گرفت دندان به را لبش درمانده و برداشت یدست شیپ با را وانیل زحل

 را شیپا بود محال صورت نیا ریغ در است خانه نیحس دانست ینم

 .بگذارد نجایا

 اتاقش-:کرد بسته بازو را نتهایکاب در و کرد نگاهش یچشم ریز گلبهار

 .استیسون اتاق کنار

 ایسون اتاق از غزل. ستادیا ها اتاق در کنار و داد خودش به یتکان زحل 

 ه؟یچ نیا-:کرد نگاه وانیل داخل به و آمد رونیب

 گرم آب-

  ؟یچ واسه گرم آب-

 یسون -:زد صدا را ایسون و زد حمام در به ضربه چند و نشد جواب منتظر

 .نده طولش ادیز اتاقتم تو من

 ببر نویا ایب-:گرفت را شیجلو زحل که برگردد اتاق داخل به خواستیم

 .تییدا پسرواسه

 ن؟یحس-

 .داده تییدا زن اره-

 .ببر واسش خب-
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 م؟ببر من توئه ییدا پسر-

 ببرمش؟ من چرا گفتن تو به خب-

 گمویم که یکار هی نیا اونوقت تیشخص سیسرو شدم ییپررو یلیخ-

 فکر یچ خودش شیپ اتاقش تو برم من زشته ؟یبد انجام یتونینم

 .تییدا زن نیا دست از کنه؟یم

 فکر-:کرد زمزمه آهسته دیشن یم را شانیپچها پچ یصدا که نیحس

 مامان نیا دست از یا واقعا... یبنداز بهش خودتو یخواه یم کنه یم

 .خانم

 .بخور نویا پاشو ؟یداریب-:گرفت شیرو روبه را وانیل غزل و شد باز در

 افتاده در یجلو که زحل یهیسا. کرد تشکر و برداشت را وانیل نیحس

 رفت یم رونیب اتاق از که غزل به .داد قورت را لبخندش و دید را بود،

 .شهیم مزاحمم صداتون سرو ببند هم درو-:گفت

 و کرد کینزد لبش به را وانیل نیحس .بست را در و گفت یچشم غزل

 بله؟ -:داد جواب لش،یموبا شدن روشن دنید با. دینوش را آن از یاجرعه

 د؟یخودتون نیحس آقا-:آمد الله آلود بغض یصدا

 .خودمم بله-

 د؟یبد بهم رو ترمه یشماره شهیم-

 یم یچ یبرا-:شد اریهوش و گذاشت یعسل یرو را وانیل نیحس

 د؟یخواه

 .مرده... کردن دایپ مژگانو... مژگان-:گرفت شدت الله یهیگر

 یک ؟یچجور-:دهد نشان متعجب و خبر یب را خودش کرد یسع نیحس

 افتاده؟ اتفاق نیا

 بود؟ نزده زنگ شما به...کرده داشیپ سیپل دونمینم-

 نه-

 .دیبد بهم رو ترمه یشماره-
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 ؟یخواه یم یچ یبرا-

 دینبا دوستمه،-:کرد تعجب نیحس سوال از. کرد پاک را شیاشکها الله

 باشم؟ داشته شمارشو

 .دیباش داشته یواجب کار دیشا کردم فکر یول. دیتونیم خب؛ چرا-

 .بپرسم ازش خوامیم مژگان به راجع -

 ؟یچ-

 یم-:کرد پرخاش و گرفت حرصش نیحس یها کردن چیپ سوال از الله

 اگه یپسرش دوست فقط خوبه انه؟ی یبد بهم رشوشما یخواه

 ؟یکردیم کاریچ یبود شوهرش

 ادب یب و الت دختر نیهم. کرد اخم دستش داخل یگوش روبه نیحس

 .ناراحت و مغموم یفرد تا آمد یم او به شتریب

 شمارشو-:گفت و داد تکان را سرش شیها کردن الو الو جواب در

 .دیکن ادداشتی

 .کرد حک را اششماره اتاق وارید یور دشیکل نوک با الله

 دادم مژگان دوست به شمارتو-:نوشت ساغر یبرا یامیپ عیسر نیحس

 .نرو هم دنشید به نده بهش آدرستو. نکن اعتماد بهش یول

 یم دیخر یکم دیبا. رفت رونیب خانه از یاباشه با و خواند را آن ساغر

 .بپزد خودش یبرا یادهسا نهار بتواند و کند پر را کوچکش خچالی تا کرد

 یهوا نیا در. کرد یمخف کاپشنش بیج داخل و کرد ها را شیدستها

 و خچالی اما بماند یبخار کنار خانه در داد یم حیترج زده خی و سرد

 .داشت ازین دیخر به اشبسته تار نتیکاب

 که یزیچ از زودتر الله! ناشناس یاشماره. آمد در صدا به لشیموبا زنگ

 حفظش از اما بود نکرده رهیذخ را اششماره. بود گرفته تماس کردیم فکر

 اششماره نیحس کاش. نداشت را او با کردن صحبت یآمادگ هنوز. بود

 مرگ مقصر را خودش و کرد یم وجدان عذاب احساس. بود نداده را

 .افزود یم را رنجش فقط الله با کردن صحبت و دانست یم مژگان
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 اش یشانیپ به. زد زنگ الله بالفاصله اما دکر فوت را نفسش. شد قطع

 بله؟-:داد جواب و دیکش دست

 امالله ترمه؟-:گفت و دیکش باال را اش ینیب الله

 ؟یخوب شناختم-

 .ترکمیم دارم... داغونم نه-

 دستمال الله. زد هیتک وارید به و دیکش کنار را خودش سکوت در ساغر

 .کشتن مژگانو هک... که دمیفهم-:گفت و دیکش اش ینیب ریز

 از الله. نشست پا یپنجه یرو و برداشت سر از را کالهش ساغر

 کنم باور تونمینم اصال نه؟ یشد شوکه من مثل هم تو -:گفت سکوتش

 .باشه مرده... مژگان که

 .شد هق هق به لیتبد و شکست آلودش بغض یصدا

 با را بود شده جمع چشمش در که یاشک و گرفت گاز را لبش ساغر

 شده؟ کشته یچجور...اره... آ-:زدود انگشتش نوک

 شروع رو یکار من از خبر یب مژگان و تو. بدونم خوام یم نویهم منم-

 ن؟یبود کرده

 ؟یکار یچ آخه نه-

 اگه یول کشتنش مواد بخاطر گفتن.. .شمیم وونهید دارم دونمینم-

 کنه؟ دایپ رو تو خواست یم چرا پس بوده اون بخاطر

 و بوده دهیترس دیشا-:گفت آهسته و انداخت رافاط به ینگاه ساغر

 .کنه دایپ منو خواستهیم دارم تفنگ خودم با من دونستهیم چون

... دیشا -:گفت و دیکش درهم یها خط یگچ وارید یرو دشیکل با الله

 پدرو یب یمدعل اون پدر... مردیم یزود نیا به دینبا مژگان، چارهیب

 کشوند مژگانو نقشه با ثافتک. شونمشیم اهیس خاک به. ارمیدرم

 مینگران دونستمیم. رفته اونجا اصال کردیم حاشا که بعدشم یعطار

 ..بوده یک کار بفهمم دیبا. ستین خودیب
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 راهش به و شد بلند جا از. دهد انجام یاشتباه کار که شد نگران ساغر

 ؟یکن کاریچ یخواه یم!الله-:داد ادامه

. باشه زیچ همه یب افسر اون کار دمیشا. بده حیتوض بهم یمدعل دیبا-

 .دمیم لو همشونو که مژگان خاک به... خدا به

 .ینداز یم دردسر یتو خودتو نشو احمق -

 یکس تنها... بود میدلخوش تنها مژگان. ادیم سرم به یچ ستین مهم-

. کرد کمکم خوردم یپول یب به کردمو فرار خونه از دیفهم یوقت که

 که داد بهم دویدزد پول باباش بیج از یول بود من از گندتر خودش یزندگ

 با اونو من... ترمه... ارمیب دووم شده خراب شهر نیا یتو یروز چند بتونم

 یدونینم...بود من ریتقص...فروختن مواد افسرو با کردم، آشنا یمدعل

 .ام یحال چهتو

 یول...فهممیم-:گفت و زد چنگ محکم را شیموها و گردن پشت ساغر

 .نکن تیاذ خودتو. ستینتو ریتقص

 .یفهمینم بخدا... یفهمینم-

. فهمم یم گندو احساس نیا»دینال دل در و گرفت گاز را لبش ساغر

 «تو نه منه ریتقص

. یکن فکر درست یتونینم یعصبان و یناراحت االن. سراغشون نرو الله-

 دنبال سیپل شهیم شر خودت واسه اول یکن شونیمعرف سیپل به اگه

 .دنیم لو هم رو تو باش مطمئن گردهیم هم هاشونیساق

 .کنمیم فرار هم شد الزم اگه...ستنین بلد مرادو یخونه-

 و است مصمم مشیتصم در الله که دیفهم و دیکش هم در چهره ساغر

 .ندارد آمدن کوتاه قصد

 گه؟یم برات ازشویپ تا ریس بالفاصله یکنیم فکر یممدعل سراغ یبر-

 ؟یدیم بهم تفنگتو -:دیکش باال را اش ینیب و کرد مکث یکم الله

 تفنگ یچطور یبلد اصال تو ؟یچ گهید -:کرد گرد را چشمانش ساغر

 ؟یریبگ دستت
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 .کنم دشیتهد یجور هی دیبا رمیبگ ادی مجبورم-

 .گرفته ازم نیحس ندارمش-

 .کنمیم شیکار هی خودم پس-

 باشه؟ نرو الله؟-

 .کنم پاره دندون با شوهخرخر خوادیم دلم. برم خوامیم االن نیهم اتفاقا-

 یم اونم-:گفت حرص با و برگشت را رفته راه بیج در دست ساغر

 .نییپا ایب طونیش خر از کنه؟یم نگات و ستهیا

 .زنمیم زنگ بهت بعدا-

 .ییایبرنم پسش از ییتنها شد بحثتون اگه امیم باهات منم... نکن قطع-

 ترمه کرد؛ فکر و برداشت طاقچه یرو از را اش یپشم یها جوراب الله

 توانست یم. نداشت همتا گرفت یم در دخترها نیب که ییدعواها در

 هم با نجایا ایب امخونه -:دیایبرب هم یمحمدعل پس از باشد داشته دیام

 .میریم

 .همونجا ایب مونمیم منتظرت یعطار ابونیخ سر من! نه-

 .باشه-

 بایز. کرد پا به را جورابها و انداخت طاقچه یرو را اشمچاله دستمال الله

 یکنیم ضیمر رو همه ننداز اونجا دماغتو آب -:گفت اتاق درگاه از

 نجایا که تو اتاق چه تو به -:ستادیا و دیکش نییپا را شلوارش یپاچه الله

 . ستین

 نعره اندازدیب راه دعوا گذشته یروزها یتالف به داشت دوست که بایز

 .وردماین نییپا فکتو تا کن جمعش گمشو-:دیکش

 ...کر غلط-

 به و کند کامل را حرفش اش،نگذاشتنهیس یقفسه وسط بایز مشت

 .افتادند هم جان
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 قدم سرعت به بود ستادهیا مارکت سوپر کنار که الله دنید با ساغر

 سالم-:گذاشت اششانه یرو دست و افزود شیها

 یمحمدعل شیپ یرفت شده؟ یچ -:گفت کبودش و یزخم لپ دنید با

 ؟یکرد دعوا

 .زده چنگ بایز نه-:دیکش انگشت زخمش کنار الله

 ؟یچ سر-

 .ندارم اعصاب... یچیه-

 ؟یکنینم عوض متویتصم-:برداشت قدم اششانه به شانه

 .این یترسیم اگه-:کرد پرخاش

 .گفتم خودت یبرا-

 گالب یبطر و انداخت او به ینگاه مین یمحمدعل. شد یعطار وارد الله

 الزم یچ دییبفرما-:گفتو گذاشت نخوا شیپ یرو یمشتر یبرا را

 د؟یدار

 از را پول یعل محمد. دوخت او به را چشمانش نهیس به دست الله

 صد-:گفت نشنود ساغر که ینییپا یصدا با. کرد ردش و گرفت یمشتر

 خلوته؟ سرم که نییایب وقت آخر ای اول نگفتم دفعه

 تازه که یزن و او غورلند به توجه یب الله. آمد داخل به یاتازه یمشتر

 ش؟یفرستاد کجا بعد ادیب مژگان یگفت روز اون -:گفت بود شده وارد

 ساکت که خواست و کرد ساغر و زن به یکوتاه یاشاره یمحمدعل

 تالش و دیجوش چشمش در اشک.بود زده آخر میس به مژگان اما شود

 شده؟ کشته مژگان یدونیم -:ردیبگ را زششیر یجلو کرد

 ؟یچ-:برد تشما یالحظه یمحمدعل

 ؟یگفت دروغ چرا.بود آورده جنس واست گفت خودش ش؟یفرستاد کجا-

 ساغر و وارد تازه زن به رو بود ترس از آکنده که یخشم با یمحمدعل

 .دییبفرما... لهیتعط فعال مغازه. رونیب دییبفرما-:کرد
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 و گذاشت شیسرجا را هیادو یآماده یها بسته یکوتاه گفتن وا با زن

 .میباهم ما -:وگفت ستادیا الله کنار ساغر اما رفت رونیب

 .نکردم خراب سرت رو رو مغازه تا بزن حرف -:برد باالتر را شیصدا الله

 من واسه صداتو یخوریم ه... تو-:ازدیفر برسرش را خشمش یمحمدعل

 .نجایا ومدهین که گفتم. حروم به نمک یدختره نبر باال

 .یعطار بوده اومده گفت همب تلفن پشت از مژگان. یگیم دروغ د  -

-:زد داد شخص به کردن نگاه بدون یعل محمد اما شد باز مغازه در

 ه؟یقبرستون کدوم یدینپرس ازش چرا زده زنگ بهت اگه خب... لهیتعط

 .رفت بعدشم آورد جنسارو اومد اره

 . شود وارد یگرید کس نداد اجازه و ستادیا در کنار ساغر

 کفشتتو یگیر هی ؟یگفت دروغ راچ پس-زد پس را شیاشکها الله

 ش؟یکشت چرا. هست

 کشتمش؟ خودت؟من واسه یگیم یدار یچ-:شد یعصبان یمحمدعل

 .نکردم چالت جا نیهم تا رونیب مغازه از گمشو

 یکار کثافت چه نجایا که گمیم. دمیم خبر سیپل به شده یچ ینگ اگه-

 .یانداخت راه

 زبون من واسه. یخوریم ه... -:گرفت را اشقهی دست کی با یمحمدعل

 .یبازکن دهن یبخواه شکنمیم گردنتو ؟یدرآورد

 .کن ولش... یهو-:گفت و رفت سمتشان به یساغرقدم

 یهو-:گفت ساغر روبه و دیکوب ها قفسه به را الله کمر یعل محمد

 .رونیب گمشو! خفه یکی تو باباته

 از را ورا آلوئه بزرگ یبرگها از یکی و انداخت اطرافش به ینگاه ساغر

 اش گرفته گچ دست یرو به محکم و برداشت کنارش سطل داخل

 عقب و زد ضربه شیپا ساق به الله. شد خم درد از یمحمدعل. دیکوب

  بود؟ کرده کاریچ مگه ؟یفروخت مژگانو یچ سر بگو فقط-:دیپر
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 او که ببرد ورشی ساغر سمت به خواست و کرد صاف کمر یعل محمد

 .کرد پرتش عقب به شکمش هب یلگد با و کرد یدست شیپ

 بگو گهید بگو-:ختیر هم به را ها قفسه داخل یها بسته یعصب الله

 ؟یداد کشتنش به که بود کرده کاریچ

 شخوانیپ که کمرش پشت و چسباند خودش به را دستش یمحمدعل

 دنبالش که بود کرده یغلط چه بدونم کجا از من-:داد ماساژ را بود خورده

 .اونه یهرزگ یسوغات هم شکسته دست نیا ن،یبب. بودن

 هرزه-:کرد پرت سمتش به را آمد دستش دم هرچه و دیکش غیج الله

 ...مادرته،زنته هرزه... آشغال ییتو

 جمع در پشت همه میبر ایب بسه...نکن-:گرفت را شیها شانه ساغر

 .داخل زنیریم کسبه االن شدن

 .داد هلش و رفت ترازو سمت به و زد کنار را ساغر خشم با الله

 جاینا-:کرد باز را در شناخت یم را یمحمدعل که ییدارها مغازه از یکی

 د؟یکنیم کاریچ شماها خبره؟ چه

 رونیب افراد روبه و شد راهشان سد مرد اما دیکش باخودش را الله ساغر

 .ده صدو بزنه زنگ تونیکی-: گفت

 در که یمواد و دیایب سیپل دیترس یم شد بلند یسخت به یمحمدعل

 .کند باز را گشادش دهان الله و کنند دایپ را کرده یجاساز مغازه

 .برن دیبذار. دینزن زنگ نه-

 .آوردن مغازه روز به یچ دینیبب یمحمدعل آقا اما-

 .برن دیبذار-

به معنای  را انگشتش آخر یلحظه او اما. برد رونیب را الله عیسر ساغر

 .دیکش نشان خطو چشم با و داد نشانش در یال ازفحش 

 خواهش-:گفت و کرد رها را دستش ساغر شدند دور که یعطار از

 که داره ادیز آدم باش مطمئن مواده کار تو که یکس نجایا این گهید کنمیم

 .کنن آب ریز سرتو
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 باشن؟ کشته ینجوریهم مژگانم ممکنه یعنی-

 دیشا... دونمینم -:کرد بشیج در دست و انداخت نییپا را سرش ساغر

 جنس ذره هی بخاطر معتادها یبعض. شده بحثش یمشتر اب مواد سر

 .فروشنیم مادرشونم

 من نباشه هم کچل اون کار یحت اگه-:دیکش باال را اش ینیب الله

 یدست هی اونم کرد اعتراف که یدید. دمشیم لو سیپلبه گرفتم مویتصم

 .داشته

 بفرسته کنه ریاج رو یکی ممکنه یکردیم دشیتهد خودش یجلو دینبا-

 .راغتس

 هنوزم کنهیم فکر بودم نیمیس یخونه هنوز شدم آشنا باهاش یوقت-

 پولش... نگفتم بهش جامو ییروزها نیچن هی واسه. کنمیم یزندگ اونجا

 ...کردمینم کاش یا که کردم شیمعرف مژگانم به بود خوب

 یکالمچیه به زبانش اما بزند یادهنده یدلدار حرف کرد باز لب ساغر

 شیها کفش به و گذاشت اششانه یرو را دستشکی دیردت با. دینچرخ

 .دوخت چشم

. دهینم جواب باز دمید زدم زنگ بهش-:گفت و برد فرو اشقهی در سر الله

 نوشتن تیتسل امیپ پارچه یرو واسش که دمید مونیمیقد یمحله رفتم

 رفتم یواشکی. بود ختهیر کوچه تو و بود کنده رو همه باباش یول

 فکر نشناخت دید منو یوقت بود کرده هیگر بس از بزگشمادر. خونشون

 از یاردنگ با دردش پا وضع همون با وگرنه کارشم محل یدوستا از کردیم

 یناخلف یبچه من گفتیم مژگان به شهیهم. رونیب کردیم پرتم خونشون

 یوقت باباش گفتیم...کردم هم واقعا که کنمیم در به راه از اونم. ام

 وسط ختهیر رو داشته فیک و لباس یهرچ بوده ارهکیچ مژگان دهیفهم

 ... زده شیآت و اطیح

 -:گفت شیاشکها یاهویه انیم در و کرد سرباز دوباره کرده نیکم بغض

 و ذوق با مژگان که یلیوسا با اومد دلش یچطور. پسته یلیخ یموس

 بکنه؟ کارو اون دیخریم وسواس
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 دوست الله که یزیچ نآ و کرد نگاهش .بود کرده اخم یناراحت از ساغر

 نیب از لشویوسا دینبا نبوده درست کارش-:آورد زبان به را بشنود داشت

 .شهیم مونیپش دیخواب تشیعصبان یوقت. بردیم

 .کرد یناپدر حقش در بازم... که هم حاال نبود یخوب پدر براش... اوهوم-

**** 

 را خودش یکم. گذاشت رهیدستگ یرو را سکه و بست را هال در ساغر

 به را بود دهیخر شامش یبرا که ییها مرغ تخم و کرد گرم یبخار کنار

 ینم. دیکش سر الجرعه و کرد پر را یوانیل آب ریش ریز از. برد آشپزخانه

 لو به کاش. دهد انجام یگرید یوانگید چه است ممکن الله دانست

 او یبرا دیترس یم. نشود ریگ یپ گرید و کند اکتفا یمحمدعل دادن

 از. فشرد را شیابروها وسط. دهد رخ یندیناخوشا اتفاق مژگان ندمانهم

 بود گفته مژگان شدن کشته چگونه احتمال درمورد که ییها دروغ

 مژگان با خاطراتش از الله و بودند باهم را روز تمام. بود یعصب و ناراحت

 .بود درآورده را شانیهردو اشک و گفته

 به. بود نگرفته مهرداد از یامیپ چیه امروز .رفت رونیب آشپزخانه از

 دست از تماس سه دیفهم تعحب کمال در و انداخت ینگاه لشیموبا

 لیوسا بیمعا از. بود شده صدا یب خود به خود لشیموبا دارد او از رفته

 یرادهایا کم کم اما دندیرس یم نظر به سالم که بود نیهم دوم دست

 یباتر نکهیا از قبل و رفت برق زیپر سمت به. کردند یم رو را خودشان

 که یمنیا یاخطارها به توجه یب و کرد وصلش شارژر به شود تمام اش

 از مهمتر شیبرا او درآوردن ینگران از. زد زنگ خطش به بود دهیشن

 .بود خودش یسالمت

 جواب زنمیم زنگ یهرچ چرا ؟ییکجا-:داد جواب تیعصبان با مهرداد 

 ؟یدینم

 .بود لنتیسا یرو یزد زنگ دونستمینم ببخش-:

 یکن لنتشیسا یندار حق گهید کردم خودیب یفکرا بس از مردم-

 ؟یدیفهم

 ؟یخوب...باشه-
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 .یبذار تو اگه-

 ...بدخلق د،یببخش د،یببخش-

 ؟یگردیبرم یک-:دیپرس ساغر و دیکش یقیعم نفس مهرداد

 رهیگ کارم هنوز.ستین مشخص-

 ن؟یدینرس توافق به-

 .کنم تموم رو گهید کار هی دیبا یول چرا-

 چرخاند سرعت به را گردنش سکه،ساغر افتادن یصدا با

 سمت به و کرد رها را لیموبا زده وحشت در، پشت یهیسا دنید با

 در سمت به نشسته آوردو رونشیب تشک ریز از و رفت رجهیش تفنگش

 .ستیبا-:زد داد. رفت نشانه

 انینما در قاب در اسلحه با کلیه یقو یمرد و بود شده باز آخر تا در

 مسلحه-:گفت بود ستادهیا سرش پشت که یکس به خطاب مرد. شد

 بنداز اسلحتو-:زد داد دوباره ساغر

 یمخف نجایا پس -:انداخت اطرافش به ینگاه و زد کنار را مرد سوده

 !هیخوب یجا هووم... یشد

 رونیب نجایا از گمشو-:شد بلند زانو یرو از یآرام به ساغر

 .شد اخلد و زد یپوزخند سوده

 .رونیب برو خونم از یدار دوست جونتو اگه-

 برخورد ینجوریا مهمونش با یکس شه؟ینم سرت معاشرت آداب-

 .اومدم یخال دست که کنم یخواه عذر دیبا هم من خب یول کنه؟یم

 .ستمین یخال دست هم ادیز البته-:کرد اشاره مرد به و داد سر یاخنده

 داشته اشراف شانیهردو به تا برداشت عقب به یقدم آهسته ساغر

 .باشد

 ن؟یکرد نیگزیجا رو گهید یکی نویشد وارد گهید راه از نباریا-
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 ه؟یچ منظورت-

 از ینامفهوم یصداها و افتاده اش یکینزد در که لشیموبا متوجه سوده

 . شد آمد یم آن

 وگرنه بذارش -:زد داد سرش بود، مرد به حواسش که یحال در ساغر

 .زنمت یم

 .یستین حرفا نیا مال-:گفت و دیکش رونشیب شارژ از سوده

 را ساغر نام که دیشن را مهرداد یصدا و گذاشت گوشش یرو را لیموبا

 دیتشد پوزخندش و انداخت او به را اشبرنده زویت نگاه. آورد یم زبان به

 .زدمیم حدسشو دیبا-:گفت یزهرخند با. شد

 -:زد ادیفر سپس و کرد یمکث مهرداد سوده، یآشنا یصدا تن از

 یم خدا یخداوند به سوده. کشمت یم یبزن دست بهش...سوده؟

 .بشه کم ازش مو تار هی اگه کشمت

 .انگار تنده یلیخ شتیآت...واشی-

 -:دیکش ادیفر تلفن پشت ادیفر مهرداد و کرد قطع شیرو به را لیموبا

 ...الو...سوده.سوده... الو

 پرت پنجره سمت به را دستش دم وانیل و ختیر هم به را اتاق لایوس

 .کرد

 یعصب... نداشت یراه چیه. دیچرخ خودش دور به سرکنده مرغ مانند

 اش یشانیپ به و کرد خاموش را لیموبا سوده اما. گرفت شماره دوباره

 خبره؟ چه برش دورو نهیبینم کوره ابلهه؟ نقدریا چرا آخه -:زد ضربه

 به را دستش کی ،بود گرفته مرد سمت را تفنگش که یحال در ساغر

 .من بده لویموبا -:کرد دراز سوده سمت

 با -:گذاشت شیرو را کفشش و انداخت نیزم یرو را آن خشم با سوده

 .یستین کنش ول بهش یدیچسب زالو مثل ؟یکرد کاریچ مهرداد

 ...جلو این-

 .این گفتم-:دیغر و زد سوده شکم به یمحکم لگد
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 .دیپر داخل به محافظش و شد خم سوده

 .کنمیم کیشل یبخور جنب-:گرفت سمتش به را اسلحه غرسا

. شد پرت نیزم یرو اسلحه و زد دستش ریز پا با و نکرد معطل سوده

 سالها. انداخت نشیزم و زد گردنش پشت به یگرید یضربه و دیچرخ

 ساغر .دیایدرب پا از کار تازه کی لگد با بخواهد که بود نکرده نیتمر و ورزش

 سمت به و گرفت ییپا ریز او از بود، افتاده شکم یور به که همانطور

 گرفت سرش یرو را کلت سرعت به سوده محافظ. برداشت زیخ تفنگش

 .کرد پرت دورتر را تفنگ پا با و

 موش -:دیغر گوشش کنار و دیکش عقب به را شیموها پشت از سوده

 اد؟یدرنم صدات چرا سوراخ؟ تو یرفت یشد

 .دینگو هم آخ یحت تا فشرد هم یرو را دندانش ساغر

. دهنت تو زهیبر مغزتو بکشه رو ماشه خودش مهرداد که کنمیم یکار-

 .تییدا پسر اون هم و تو هم. شده رو من شیپ دستتون

 رونیب را خشابش. برداشت را ساغر تفنگ و کرد رها حرص با را سرش

 داده؟ بهت مهرداد ستین که سیپل تفنگ -:گفت و دیکش

 که دونهینم احمق.. .داده اون که معلومه -:زد دپوزخن ساغر سکوت با

 !عقرب دست داده زهرو

 زد جا را خشاب .شود بلند که کرد مجبور را ساغر محافظش به شارهبا ا

 خشم با سوده و افتاد زانو یرو ساغر. زد ضربه سرش به قدرت با و

 .رفت رونیب خانه از و زد شیپهلو به یگرید یضربه

 سوده ست؟یچ تازه دستور دانست ینم و بود ادهستیا مردد محافظش

 .میبر -:گفت بلند

. انداخت یصندل یرو حرص با را تفنگ و نشست نیماش داخل سوده

 کرد یم صبر دیبا اما بترکاند را دختر آن سر خودش که بود مند عالقه

 داشت، نیحس و ساغر انتیخ از که یمدارک با نباریا. برگرد مهرداد

 .کرد یم تمام را یعوض دختر آن کار خودشمهرداد 
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 .رفت سوده سر پشت و گرفت فاصله ساغر از مرد

 به را خودش زیخ نهیس بود دهیچیپ سرش در که یدرد وجود با ساغر

 خواهش -:دینال و کرد روشنش. بود شکسته اشصفحه. رساند لیموبا

 ...شو روشن کنمیم

 شکافته رشس. برد شیموها نیب دست. دیچک لیموبا یرو یخون قطره

 لیموبا. گذاشت سرش یرو و کرد کالفه را شیها شال از یکی. بود

 .گرفت را مهرداد یشماره یخوشحال با و شد روشن

 پشت بوق یصدا با. کرد یم صحبت کامران با درمانده و شانیپر مهرداد

 ...الو-:کرد وصل را تماس دستپاچه یخط

 مهرداد-

 کجاست؟ سوده ؟ خوبه حالت ساغر...ساغر-

 .رفت-

 .کرده داتیپ یچجور ؟یخوب-

 بمیتعق دیشا رونیب بودم رفته دونمینم- گفت و کرد درد از یاخم ساغر

 .کردن

 نگفتم کنه؟ داتیپ تونسته که کجا یرفت -:زد داد حنجره ته از مهرداد

 باش؟ مواظب

 مجبور -:گفت و فشرد هم به را شیها پلک دادش یصدا از ساغر

 ...شدم

 کرد؟ مجبورت یچ-

 یمهمتر یزهایچ االن یول گمیم بهت-:گفت و فشرد را سرش اغرس

 منو دونهیم. سرشه تو ییفکرها هی دهیفهم نیحس درمورد سوده.هست

 .ی داریملیفامرابطه  نیحس

 ماجرا نیا. دیکش اش برداشته خراش یگلو یرو دست کالفه مهرداد

 یفکر هی-.:داد یم انشیپا دیبا و بود شده داده کش اندازه از شیب

 ...کنمیم واسش
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 -:گفت یآرامتر یصدا با و داد ماساژ را اش قهیشق یبرجسته یرگها

 نداشت؟ یکار که تو به ؟یخوب

 ازت انگار یول داشت قصدشو-گفت و کرد نگاه نشیخون شال به ساغر

 .گذشت جونم از که دیترس

 باهاش دونهیم بترسه هم دیبا- گفت یعصبان و یحرص دوباره مهرداد

 مواظب گردمیبرم یوقت تا خوام،یم ازت کار هی فقط ساغر... ارمند یشوخ

 ...تا فرستمیم کامرانو. باش

 که یوقت تا دینبا. شد مانیپش ردیبگ خواست یم که یناگهان میتصم از

درمانده  .کند دور خانه آن از را ساغر نشده مطمئن ماجرا نیا انیپا از

 یکس که ذارمیم محافظ برات-: گفت و دیکش شیچشمها یرو یدست

 .گردمیبرم زود. بشه رد خونه اون یفرسخ صد از نتونه

 ...منتظرتم-:گفت و گذاشت هم یرو چشم ساغر

***** 

 یپ در یپ یها تن ش نیا سپرد آب به را تنش پرواز از خسته مهرداد

 وان ریز به و کرد حبس نهیس در را نفسش.اورد یم در پا از را او داشت

 یب ینوچه آن و نیاسی سوده، و ییکاکا سو کی از. رفت آب از مملو

 بخش نیمهمتر و گرید یسو از و سهایپل و یرعبدالهیم تورج، یپا دستو

 !ساغر ش،یها یآرام نا

. خواهد ینم تیتمام به را تو معشوقت یکن فکر اگر است کننده رانیو

. بودند کرده ماریب را روحش و افتاده جانش به دیترد و شک یها انهیمور

 یکی و انشانیدرم هم باز تا بود نگفته ازدواجش از شیمافوقها به ساغر

 .بماند یباق آنها از

 .کرد لمس را آب یرو یها حباب و فرستاد رونیب را نفسش از یکم

 دامش در هر که است یصیحر موجود نرمش و فیلط نام خالف بر عشق

 از او دیخورش. کرد نخواهد شیرها نکند پر خون از را جامش تا فتدیب

 نیا ساغر اگر. بودند بسته شیرو به را ها دروازه و بود کرده طلوع مغرب

 .دهد هیهد را شیآرزو توانست یم خواست، یم را
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. کرد چک را لشیموبا.شد خارج حمام از و بست کمرش دور به را حوله

 گزارش برگشتشان درمورد پدرام حتما. داشت شهرام طرف از یتماس

-:گفت خط یسو آن از شهرام و زد نگز اش شماره به. بود داده

 ؟یبرگشت

 شهیم یساعت سه دو اره-

 شد؟ یچ جهینت خب-

 لغو دیتهد با اونم کنند کمش که شدند یراض درصد شش به فقط-

 یلقمه کنن طمع یادیز اگه دوننیم هم خودشون! یبعد معامالت

 .دنیم دست از ویبزرگتر

 نیاسی. یزدیم مه به رو معامله کل دیبا ادهیز هنوزم درصد ده-

 یراض نرخ نیا به دارهایخر ارهیب دووم بازار تو متیق نیا با تونستینم

 .شنینم

 خشک کوچک یحوله با را سشیخ یوموها نشست تخت یرو مهرداد

 زودتر خواست یم اما کرد یم را کار نیهم بود یگرید زمان هر اگر. کرد

 را خودش فیکلت و دهد سیپل لیتحو را ییکاکا تا دهد جوش را معامله

 .بداند

 خط داره یک از دمیفهم. بود کرده فکراشو هم بعدش درمورد نیاسی-

 ره؟یگیم

 ؟یک-

 !تورج ینوچه د،یسع-

  شد؟ داشیپ باالخره کفتار اون -:گفت ضیغ با و داد سر یاقهقهه شهرام

 سوراخ تو موش... رفته هم یکس چه سراغ یچارگیب از-زد مهردادپوزخند

 آماده رو ها اسلحه حمل مدارک ییکاکا. بندهیم دمبش به جارو رهینم

 کرده؟

 .رسونهیم دستمون به یریبارگ بعد یول نه-

 .تمومه کار گهید هفته دو تا نکنن چرخمون ال چوب باز اگه-
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 .کنه یاوک رو مرسوله یراهها گمیم پدرام پس خوبه-

 توئه؟ یخونه سوده. باشه-

 .ستین نجایا نه -:داد جواب و آمد شهرام یچهره به یفیخف اخم

 .یاوک-

 شتریب سوده هرچه. دیجو لب حرص از شهرام و کرد قطع را تلفن مهرداد

 مرد. شد یم شتریب هم شیها تیحساس داد یم تیاهم مهرداد به

 !حسود و یرتیغ بود؛

 یم. رفت سوده یخانه سمت به موتور با و دیپوش لباس مهرداد

 نگاهش رد توانست ینم تلفن تپش. کند صحبت او با رو در رو خواست

 .اوردیدرب سر گذرد یم سرش در که آنچه از و بخواند را

 و زد یپوزخند .ستادیا اشخانه اطیح در که مهرداد موتور دنید با سوده

 یم شرط و دیق یب جنگ در را خود یروزیپ که یفاتح یسردارها مانند

 به و و دیپوش شیاروزهیف تاپ یرو را اش یقیقا قهی بافت نند،یب

 .رفت استقبالش

 انداخت خندانش چشمان به ینگاه. روشد روبه او با ها پله یرو مهرداد

 .من یخونه ییایم برگشتم یبفهم نکهیهم کردمیم فکر-:گفت و

 نبود یازین-:گرفت شیپ در را ییرایپذ راه لبخند با و کرد پشت او به سوده

 یمعطل دونب خودت یبرس تا دونستمیم بندازم زحمت یتو خودمو

 .نجایا ییایم

 حق و یجد یافهیق با. انداخت پا یرو پا و داد لم یتک مبل یرو مهرداد

 .بده حیتوض شنوم،یم -:گفت یجانب به

 کدومو-:کرد یباز آن با و دیکش رونیب بافتش ریز از را بلندش زیآو سوده

 ؟یبشنو یخواهیم

 یعصبان او با مصاحبتش آخر تا و کند یدار شتنیخو کرد یسع مهرداد

 .یبد حیتوض کارهات تک تک یبرا دیبا... یدونیم بهتر خودت -.نشود

 .بوده خودمون و تو صالح یبرا فقط کردم االن تا یهرکار-
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 راه تصادفو اون خودم بخاطر ؟!هیعال صالح؟-:دیخند بلند یصدا بآ مهرداد

 ؟یبرد مرگ یپا تا منو و یانداخت

 یارتباط چیه نچسبون من هب تصادفو اون-:شد براق سمتش به سوده

 .نداره من به

 که راننده اون لیدل یب و یاتفاق یلیخ پس! بوده؟ من یننه کار حتما-

 به خورد متیق گرون نیماش هی با ارهیدرب تونستینم هم شبش نون پول

. مرد مارستانیب یتو نبود ماهم نصف جراحاتش که یدرحال منو نیماش

 اره؟ شدن رگو گمو یاتفاق یلیخ هم ش خانواده

 کنمینم سکیر تو جون سر هرگز من منه؟ کار که یگرفت جهینت هم توو-

 یهرکس کار ممکنه میندار کم دشمن ؟یبفهم نویا یخواهیم یک

 کمن یکنیم فکر بره لو بزرگ باند دوتا شد باعث دختر اون. باشه

 کنهیم محافظت ازش که یهرکس اونو تن سربه خوان یم که ییآدمها

 خودت با و یریبگ دستشو راحت یلیخ یتونیم یکرد فکر نباشه؟

. یندار یجان تیامن هم تو ینشد راحت شرش از یوقت تا ش؟یببر

 طرف از یانگار سهل بخاطر. داره نهیک ازمون و آزاده هنوز مواد باند سیرئ

 .داد دست از افرادشو هم و محموله هم، ما

 اون پس -:دش خم سمتش به و فشرد هم یرو را شیها دندان مهرداد

 برات من جون مرده؟ ساغر ینگفت ؟یانداخت راه که بود یچ ویسنار

 .سوده یهست یقهار یدروغگو ؟یداد بهم یعذاب چه یدونیم مهمه؟

 نداشتم اعتماد بهش... دختر اون درمورد فقط اما  گفتم دروغ درسته-

 .یبزن تالشت سالها به پا پشت بخاطرش بذارم تونستمینم

 -:گفت و گذاشت اش یشانیپ یرو دست متشنج یاعصاب با مهرداد

 بردار دست من یکارها تو کردن دخالت از... رونیب بکش پاتو سوده؟

 .رهیم خودت چشم تو دودش

 سر االن که کردمینم دخالت اگه-:برد باال را شیصدا یعصب سوده

 کنه؟یم انتیخ بهت داره هنوزم دختر اون یدونیم. بود دار یباال هممون

 .شییدا پسر هم و اون هم
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. سهیپل ینفوذ هم نیحس-:داد ادامه مهرداد منتظر   یچشمها دنید با

 که گفته بهت راستشو که درسته. اندخترعمه و ییپسردا ساغر اونو

 بهت بازم مهرداد. شونهنقشه از یجزو نمیا اما سرهنگ؛ باباش و سهیپل

 .زدن رودست

 .نگو چرند-

 ارم؟یب مدرک برات یخواه یم کدومه؟ چرند-

 که دونستمیم خودم -:کرد متوقفش مهرداد اما شد بلند شیجا از سوده

 .ستین ینفوذ اون کنهیم فرق ساغر با ماجراش نیحس یول لنیفام

 .کرده هم یادیز یکمکها و میکنیم کار باهم که سالهاست

 -:دیکش داد سرش و رفت در کوره از نداشت را حرف نیا انتظار که سوده

. خبره چه برت دورو ینیبینم یشد کور. یرسوند اعال حد به حماقتو تو

 ایب خودت به لطفا ؟مهردادینیبب قتویحق یتونینم که اومده سرت به یچ

 همون چرا پس بود ما طرف واقعا اگه. ..یکنیم نابود مونو همه آخر تو

 سه؟یپل اشعمه دختر بود نگفته موقع

 دارم دونمیم دمخو...نداشت خبر و دونستینم چون-:شد بلند مهرداد

 یقدم هر نیا از بعد! اخطارمه نیآخر نشو؛ کینزد ساغر به .کنمیم کاریچ

 کوتاه جلوت یادیز هم حاال تا. بخشمینم یبردار سمتش یبخواه که

 .اومدم

 ینم. زد نفس نفس حرص از و ستادیا شیرو روبه خشم با سوده

 با کرده انتیخ که یدختر بخاطر تواند یم چطور که بفهمد را او توانست

 سالها اما بردارند و خواهر دانست ینم که هرچند. کند صحبت نگونهیا او

 جان نجات یبرا و کردند محافظت هم از سالها. اندبوده همکار و یهمباز

 .کرد اش پاره و دیکش را زشیآو خشم شدت از. کردند خطر هم

ش اون جادوگر چی داره گه هیچ جوره از ؟یدار دوستش نقدریا چرا-

 دست نمیکشی؟

شاید لقب جادوگر واقعا برازنده ساغر بود و جادویش کرده بود. اما آن 

 جادوگر کوچک مالکش شده بود و قلبش را داشت.
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 داره دوست خودت با تفاوتهاش و هاتیبد تمام وجود با رو تو که یکس-

 ست؟ین یخواستن

 یگوشه که یکمرنگ لبخند با مهرداد و کرد نگاهش سکوت در سوده

 یصدا با سرش پشت سوده. رفت یورود سمت به بود نشسته لبش

 ده؟ینم تیباز و داره دوستت واقعا یمطمئن کجا از-:دیبلندپرس

 واردش رفتن از بعد شهرام .رفت رونیب و نداد یجوابمکث کرد اما  مهرداد

 به کردینم فکر. رفت یم رونیب خانه از که بود دهید را موتورش .شد خانه

 نرده از شهرام دنید با و بود ستادهیا بالکن یرو سوده .ودبر سرعت نیا

 به یمصنوع ینقاب .افتاد نییپابه و کرد ریگ زشیآو اما گرفت فاصله ها

 یخانه از شیپ ساعت چند نیهم. برگشت داخل به و زد صورتش

 .آمده دنشید به یزود نیا به چرا دانست ینم و بود برگشته شهرام

 بودند شدن آب حال در که یجان مهین یبرفها انیم از را زشیآو شهرام

 سوده لیم باب چندان مهرداد با شانیمکالمه که زد حدس. برداشت

 .است نبوده

 زود چه -:گفت و زد گوش پشت را شیموها سوده. رفت باال ها پله از

 .شده تنگ برام دلت

 مهرداد -:گذاشت انگشتانش انیم را زیآو و دیبوس را اشگونه شهرام

 بود؟ ومدها

 اره-:زد پلک

 شده؟ بحثتون هم با-

 کشتن از چندبار او. کرد دعوتش نشستن به و گرفت را دستش سوده

 کشتن به را برادرش تنها قتیحق گفتن با توانست ینم بود گفته مهرداد

 گذاشت ینم و دیکش یم را او یها حماقت جور خودش دیبا. دهد

 .برود نیب از التشانیتشک

 .میکرد حلش-

 اخمها و نیچ نیا یول -:دیکش او یابروها کنار را انگشتش پشت رامشه

 .گنیم یاگهید زیچ دارن
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 ؟یکرد صحبت پدرام با...سردرده بخاطر-

 دست د،یسع شده یکی نیاسی با که یاون گه یم مهرداد... اوهوم-

 فروشنده خوانیم دارن باهامون که یمیقد یدشمن بخاطر. تورجه راست

 .نکنن کار ما با که زنبندا طمع به رو ها

 از یکار تونست کرد؟ کاریچ مهرداد-:برد فرو هم در را شیها اخم سوده

 ببره؟ شیپ

 گهید یزهایچ حول صحبتاتون-:گفت و انداخت او به یمعنادار نگاه شهرام

 نه؟ بوده

 .میدیرس توافق به و میزد حرف دختره اون درمورد اره-:کرد یپوف سوده

 که بود دهیکش نقشه و یدوندگ آنهمه سوده فق؟توا. زد پوزخند شهرام

 شود؟ ختم توافقکی به آخرش

 جاشه؟ سر ها معامله -: کرد عوض را صحبتشان ریمس سوده

 .کنهیم چک رو مرسوله مطمئن یراهها پدرام اره-

 پدرام با دیبا .دیچیپ انگشتش دور به را زشیآو و داد تکان یسر سوده

 آن از مهرداد که یراه. کند نیمع هم را یدوم ینهیگز تا کرد یم صحبت

 .شود انجام خودش نظر ریز فقط ارسال و ها یریبارگ و باشد خبر یب

**** 

 و برداشت سر از را کاسکتش کاله. ستادیا ساغر یخانه از تر دور مهرداد

 برگشته تازه که اکنون  داشت دوست. دوخت چشم ها خانه مجموعه به

 شیآمدها و رفت و باشد نظر ریز غرسا دیترس یم اما باشد کنارش

 جادیا دردسر ساغر یبرا شود کشته دارو ریگ نیدرا اگر بعدا شود باعث

 دوباره سال کی از بعد دیکش یقیعم نفس. شود شناخته خائنو کند

 یبرا توانست ینم هم باروت یبو گرید. بود کرده گاریس هوس دلش

 !ساغر و اغرس و گاریس فقط... کند آرام را ذهنش یالحظه

 یم که نیهم هم باز اما بود درآورده قلبش روزگار از دمار عالقه نیا

 .بود یراض است سالم و زنده ساغر دانست



ینعیم سعیده  

375 
 

 نوازش را گوشش اش یزندگ از سرشار یصدا و گرفت را اششماره

 ؟یدیرس سالم-:کرد

 تهرانم اره -

 .یبرس داشتم انتظار نیا از زودتر -

 .سوده شیپ بودم رفته. هست یچندساعت هی-

 شد؟ یچ-

 کنهیم کار سیپل یبرا هنوزم نیحس گفت میزد حرف نیحس و تو درمورد-

 .کنهیم اشتباه که کردم شیراض اما

 کرد؟ قبول اونم-

 گهید که راحته المیخ حداقل یول زد گول یراحت نیا به شهینم رو سوده-

 .نداره تو با یکار

 ؟یچ نیحس-

 .نطوریهم اونم با -:کرد یمخف را شیصدا درون مهردادحرص

 نجا؟یا ییاینم... شکر خدارو-گفت و نشست پنجره لب ساغر

. کنارگرفت گوشش از را لیموبا. لرزاند را دلش اشکننده اغوا و آرام لحن

 جمع حواسمو دیبا... ندارم وقت نه -:داد جواب و دیکش قیعم نفس چند

 ؟یندار یکار. تنگه وقت کنم ها معامله

 نه-

 .باش دتخو مواظب -

 .نطوریهم هم تو-

 که یاهیس یکالغها به و گرفت چشم لیموباصفحه از دانهیناام ساغر

 مهرداد کردیم تصور. کرد نگاه دندیچیبرم اطیح در را نان و برنج یها دانه

 از بعد اما. برد یم نحایا از را او کند حل را سوده یمسئله که یوقت

 وقت ساعت کی بود نشده حاضر یحت او، از یدور روز ده به کینزد

 زخم یرو را دستش و گرفت بغل را شیزانوها. دیایب دنشید به و بگذارد
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 آخر داشت؟ وجود یامسئله چه گرید سوده از بعد. گذاشت سرش

 بود؟ چه دردش

. کرد روشن را موتورش و گذاشت سرش بر را کاسکتش مهردادکاله

. رفت اغرس یخانه سمت به و کرد عبور کنارش از نیحس نیماش

 بود؟ مهرداد -:دیپرس خودش از و کرد کم را سرعتش دیترد با نیحس

 او که یمهرداد. کند یم اشتباه که زد حدس موتورسوار رفتن با اما

 .برود و بگذرد ساده نداشت امکان نشیماش شناختن با بود شناخته

 ردانگا دهیند را نیحس تا بود ریدرگ خودش با. کرد ترمز راه یمهین مهرداد

 آن چشمانش یجلو و بود او زن ساغر .خورد یم را خونش خون اما

 اش، کرده ورم رگ هوا، یسرما دوجو با رفت؟ یم دنشید به مردک

 با و کرد یاقروچه دندان .گذاشت یم جا اش یشانیپ یرو به عرق

 .همشون پدر گور -:دیغر ضیغ

 و زد دور شدیم بلند هوا به کهایالست ریز از که یفراوان دود با و داد گاز

 سر از را کاسکتش کاله مهرداد. ستادیا خانه یجلو نیحس با همزمان

 در. نپلکد زنش بر و دور گرید که کرد یم یحال مرد نیا به دیبا. برداشت

 بفرما ؟یشینم ادهیپ چرا -:گذاشت سقف یرو دست و کرد باز را نیماش

 .میباش خدمت در تو میبر

 چند او به کردن نگاه بدون بود، اختهاند خط نیحس یابروها نیب یاخم

 باشه داشته ازین یزیچ به دیشا گفتم بودم اومده-:گفت و کرد سرفه

 .نبود یالزام حضورم نکهیا مثل یول

 .نداره یازین حضورت به چوقتیه-

 دور را پهن یکوچه و بست را نیماش در و شد خم .نداد یجواب نیحس

 هم کنار در آنها دنید با خواست ینم و دهیفهم را مهرداد قصد .زد

 با داشت امکان نبود مطلع آنها نیب تیمحرم از اگر. دهد آزار را خودش

 حیترج اوست با برنده برگ دانست یم که یوقت اما شود ریدرگ مهرداد

 .زدیبر فرو خودش در را اش یناراحت و ندیبنش عقب داد یم
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. کرد نگاه شد پنهان دشید از که یوقت تا را نیماش خشم با مهرداد

 یم را او گردن روز کی باالخره که زد غر خودش با و شد موتورر سوا

 .باشد مانده یباق عمرش از روز کی فقط اگر یحت ند.شک

**** 

 را ها ینیزم بیس پوست .گذاشت گاز یرو را کوچک یقابلمه ساغر

 کنسرو یقوط داخل کرد یسع و ختیر یماکارون یخال پاکت داخل

 به هم بار کی یحت بود بازگشته هیروس از که یوقت زا مهرداد. بچپاند

 دلش. بودند کرده صحبت هم با تلفن پشت از فقط و بود امدهین دنشید

 آمدن از یابهانه به هربار او اما بود شده تنگ حضورش و دنید یبرا

 یشتریب حرص با. شدینم جا یقوط داخل یماکارون پاکت .بود زده سرباز

. شد دهیکش مهرداد سمت به ذهنش دوباره و آورد فشار پاکت به

 زد؟ ینم حرف چرا بود؟ چه مشکلش

و با آخ بلندی پاکت و قوطی را  آورد خود به را او یدیشد سوزش و درد

 عیسر. ه بودشد یجار خونده و یبر یقوط در با را دستش رها کرد.

 جا یبرا اصرارش همه آن دانست ینم اصال. گرفت رآبیش ریز را دستش

 نیزم یرو و تگذاش زخمش یرو دستمال برگ چند. بود چه اکتپ دادن

 .نشست

 کرده ریگمیگلو در»

  بیغر بغض کی زخم 

  میجو یم اشک از یفرصت

 «15کنم شیرسوا که

 یپرده پشت از .کرد تر را شیها گونه و شد لیس قلبش در پنهان بغض 

 ریز یکنارکود در پنهانش مهین یچهره. کرد نگاه مهرداد عکس به اشک

 .بود شده یمخف ،یگوش یصفحه یشکستگ قسمت همان

                                                                    
 مهدی اخوان ثالث 15
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 برات دلم ینیبینم ؟یکنیم پنهون ازم خودتو یدار چرا. ..نباش بد نقدریا-

 شده؟ تنگ

 ریز و برداشت گرید دستمال چند. بود شده سیخ خون از کامال دستمال

 .بود ریس غم از و نداشت غذا به ییاشتها چیه. کرد خاموش را گاز

 کرد؟یم یخفگ احساس که قلبش ای بود شده تر تنگ خانه اروید درو

 یمحله یبو آمد که خودش به .زد رونیب خانه از هدف یب و دیپوش لباس

. بود ستادهیا شانیمیقد یخانه یرو به رو دیچیپ مشامش ریز آشنا

 بازهم اما بود گذرانده آن در را مشینامال یکودک هرچند که یاخانه

 ریز ینیریش طعم ومرورش دیمبچسب مغز پس که یاتخاطر و بود یکودک

 از باتریز بازهم شیها یتلخ تمام با که ییروزها. آورد یم ارمغان به زبان

 و خموش یخانه نیهم دختر یروز .بود بعدش یروزها و روزها نیا

 رونیب آه با را بازدمش! زشیعز و مهربان پدر. بود پدرش یدردانه و ،یخال

 .ندیبب را او گرید بار کی اتیعمل انیپا از قبل شد یم کاش فرستاد

 یحت و بود گذاشته شیتنها مهرداد مانند هم او. گرفت را نیحس شماره

 یآدمها یبرا ییگو. شود باخبر حالش از که گرفت ینم هم تماس

 .بود شدن محو حال در صبح، دم خواب کی یایرو مانند اطرافش

 ؟بله-:داد جواب و فشرد هم یرو پلک نیحس

 ؟یخوب سالم-

 ممنون-

 اگر داد یم حق.. .دیگز لب. بود شده زیفر کبارهی انگار و بود سرد کالمش

 .شود بهیغر لحنش

 ؟یدیم بهم بابامو یخونه دیجد آدرس. شدم مزاحمت اگه ببخش-

 .خوبه حالت بفهمن که زوده دنش؟هنوزید یبر یخواهیم-

 .نمشیبب خوامیم دور از فقط نه-

 اتفاقات با. کرد خفه را اشسرفه و گذاشت نشدها یرو دست نیحس

 به خواست ینم و بود شده دهیچیپ اندازه از شیب پرونده نیا هنگام، نابه
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 از بعد کن صبر هم گهید یهفته چند -:دیافزایب کالف نیا یسردرگم

 .دیکن یم مالقات همو کینزد

 نهیبب منو دینبا بعدا. نمشیبب پرونده نیا شدن تموم از قبل دیبا! نه-

 .راحتتره براش ینجوریا مردم وقته یلیخ من کنه فکر بذار. ارهینم طاقت

 نفهمه یچ یبرا-:گفت او یحرفها عمق از ندانسته و کرداخم نیحس

 یرد که بود یکالنتر همش یشد گم کردیم فکر که یوقت تا رمردیپ اون

 م؟یبد ادامه رو مسخره یباز نیا دیبا یچ یبرا بعدش گهید کنه دایپ ازت

-:گفت شیصدا در یمحسوس لرزش با و شد نمناک ساغر چشمان

 .شکنهیم کمرش...بفهمه نذار کنمیم خواهش

 ...یم یدار یچ-:شد قتریعم نیحس یاخمها

 ساغر کالم لرزش. دهد ادامه نتوانست و شد خشک زبانش یرو حرفش

 سرته؟ تو یچ-:دیپرس و خورد هم به شیها دندان. شد منتقل هم او به

 .رسونمیم خودمو االن من ییاکج بگو

 .رمیم تنها ییایب نداره یلزوم-

 امیم ؟یاتخونه ؟ییکجا بگو فقط! نزن حرف-:برد باال را شیصدا نیحس

 .اونجا

. ستمین اونجا نه-:گفت و داد فاصله گوشش از یکم را لیموبا ساغر

 .بابام یمیقد خونه

 .باش منتظرم-

 زیتجو شیبرا دکتر که یآمپول نیرآخ .زد رونیب درمانگاه از و نکرد معطل 

 روز کی گذاشت ینم ساغر. راند سرعت به و انداخت رونیب را بود کرده

 برق چراغ ریت کنار بیج در دست را او. برود نییپا شیگلو از خوش آب هم

 خطوط نیزم یرو شیپا کی با و بود انداخته نییپا را سرش که دید

 .کرد یم رسم ینامفهوم

 برد نشیماش سمت بهاو را   و گرفت کاپشنش یانهش از نکرده، سالم

 شو سوار-
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 یها خانه سمت به را او نیحس و نشست نیماش داخل سکوت در

 یخواه یم کردم فکر-:کرد اعتراض ریمس دنید با ساغر. برد یسازمان

 .بابا شیپ یببر منو

 .شینیبیم یکوفت یپرونده نیا شدن تموم از بعد-

 بفهمه خوام ینم گفتم بهت-:افتاد سوزش به اشک از ساغر ینیب نوک

 با مویتی دختر هی کنه فکر بذار. بهتره براش کشمیم نفس و امزنده هنوز

. مرد بعدا یول شد افتخارش شد؛باعث سیپل کرد؛ بزرگ حالل نون

 هی که بود حروم درآورده که ینون یکجا کنه فکر خودش با هرروز خوامینم

 .داد لیتحو منو مثل یدختر

-:آورد زبان به را نامش ضیغ با و دییسا هم یرو دندان خشم با نیحس

 .یباف یم هم به که هیچ اتیچرند نیا ساغر؟

 .بود خائن کرد بزرگ که یدختر بفهمه نذار گمیمرو قیحقا دارم-

- دیتوپاو به شیها سرفه انیم در و کند را انگشتش کنار پوست نیحس

 حرف یدار انتیخ کدوم از...  نرو راه من اعصاب رو کنمیم خواهش ازت

 یفکرها نیا لطفا ؟یکرد یاگهید کار چه کردن کمک جز به یزنیم

 ...دور زیبر رو احمقانه

 .کردم فرار رانیا از که بدتر نیا از یچ-

 بود ابانیخ به چشمش که همانگونه. چرخاند را فرمان یعصب نیحس

 زور به یبود کارهچیه تو! دنتیدزد-کرد دیتأک و گرفت را شیبازوها از یکی

 .شاهدن هم همه هست؛ شپرونده بردنت

 خود و اجبار بدون شدم زنش من است؛ هیقض طرف هی فقط نیا-

 !خواسته

 آرام توقف با همراه. دیکش کنار و گذاشت پدال یرو پا یآرام به نیحس

 یواقع یمعنا به تپشش و کرد افت کم کم هم قلبش یصدا. نیماش

 و بزند گول را خودش بود کرده یسع هرچه بود درست حدسش. ستادیا

 از دردش کرد یم فرو قلبش به خنجر ساغر اگر. بود دهیفا یب کند هیتوج

 به نگاهش. بود بود،کمتر آوردهد وجو به اشنهیس در حرف نیا که یزخم
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 در را اشک شدن انباشته فرصت تا زد یم پلک فقط و مانده ثابت رو روبه

 .ندهد چشمش

 به. فرستاد لعنت و کرد سرزنش را خودش تشیوضع از نگران ساغر

   ؟یخوب ن؟یحس -:گفت و کرد کینزد او به را دستش یآرام

 نییپا زور به را دهانش آب. کند لمسش نگذاشت و داد خودش به یتکان

 پس داد،یم احتمال داشت، را انتظارش. انداخت راه را نیماش فرستادو

 داشت؟ درد دنشیشن هم باز چرا

 انتیخ-:گفت شدنش دور از قبل و کرد اش ادهیپ اشهخان یجلو

 .بدونه یکس ستین یازین...ستین

 یم مخالفت ساغر دانست یم. رفت رونیب کوچه از و زد دور بالفاصله

 و سفت شیها آرواره .باشد اش یفشار پا شاهد خواست ینم و کند

 داد ینم اجازه بود گرفته را اشهیقرن یجلو که یاشک و شده دردناک

 .زد زنگ مهرداد به و کرد ترمز یاگوشه. ندیبب یخوب به را شیرو روبه

 الو- شود باز نفسش راه تا کرد باز را دهانش

 ه؟یچ-: زد آتشش و لرزاند را گوشش یپرده مهرداد یصدا

 ...ساغر-

 ؟یچ ساغر-:رفت هم در مهرداد یاخمها

 ینم اتدهزن برش و دور یرفت باز بفهمم گهید بنال-:زد تشر سکوتش با

 .ذارم

 نیا شدن تموم از بعد خواد یم-:گفت دشیتهد به توجه یب نیحس

... عا که اگر! نذار... که کنه اعتراف کنه یمعرف خودشو ماجراها

 ...یکن قانعش یتونیم تو فقط. کنه حماقت نده اجازه یعاشقش

 نام یزندگ که یلعنت نیا کرد قطع و دهد ادامه نیا از شتریب نتوانست

 گاز را دستش پشت. شیتیشخص و کلیه تمام به بود زده گند داشت

 چشم از اشک و کرد سرباز بغضش اوردین طاقت  اما نزد زار تا گرفت

 را عالقه نیا تابرد.  یم فرو حلقومش در دست دیبا .شد یجار شیها
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 کرده انتخاب دنیجنگ یبرا را یاشتباه گردان. بود آروان با حق.آورد باال

 .بود

 

 سبابه و شصت انگشت نیب قیعم یدگیبر.کرد جمع را مازشجان ساغر

 و انداخت سطل در را بود کرده باز نماز یراب هک یباند. سوخت یم اش

 یکی آن با همراه و افزود سوزشش به... ختیر زخمش یرو نیبتاد یکم

. بود سوخته دستش پشت. شد زنده ذهنش در اشکهنه خاطرات از

 یم مهرداد و بود کرده تازه را زخمش کشکوچ یگربه ،یببر یها پنجه

 .کند پانسمانش شیبرا خواست

 یبرا قلبش خوردن سر از چقدر روزها آن. آمد لبش یرو یکمرنگ لبخند

 یم چنگ قلبش به که بود هراس همان باز هم امروز و داشت وحشت او

 چرخش و زمان گذر... بدهد دست از را او مبادااما این بار از سر اینکه  زد

 مهرداد عاشق .نداشت شیروزها احوال و حال به یفرق چیه ها فصل

 !ترس و بود وحشت مادام، بودن،

 لمس را دستش پشت یسوختگ یجا و زد گره را باند دندان کمک با

 و پنداشت یم بایز راهم هراس حس نیا که قلبش بود وانهید چه. کرد

 .شدن مجنون و یوانگید گر،ید بود نیهم قلب کار. داشت دوستش

 خیالت»

 میگذارم سر باالي شب هر كه ست آبي لیوان  

 میپَرم نداشتنت خواب   از شب نیمه

  نوشمت مي اي جرعه

 میكند آرامم

 «16...دارد ادامه داستان اين و

. گذاشت آشپزخانه یها نتیکاب از یکی داخل و کرد جمع را لیوسا باندو

 خچالی داخل ار قابلمه. بود اجاق یرو نخورده دست هنوز ظهرش یغذا

                                                                    
 علی قاضی نظام 16
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 به هم باز دیبا اجبار به و بود نداده را آدرس نیحس. رفت رونیب و داد جا

 همانجا و برود پدرش کار محل به توانست یم. رفت یم ییدا دنید

 ینم. باشد داشته را خانه آدرس داد یم حیترج اما بماند منتظرش

 تنگ مادرش یبرا دلش که کند انکار و بزند گول را خودش توانست

 .ندیبب هم را او که خواست یم، نشده

 یب شیسرجا. خورد گوشش به اطیح در از کوتاه یضربه چند یصدا

 مردد و چرخاند چشم. شدند دیتشد رفته رفته ها ضربه. ستادیا حرکت

 تن به را کاپشنش و انداخت سرش یرو را شالش. کرد نگاه اطراف به

 اگر فقط کند تحفاظم خودش از توانست یم هم اسلحه بدون. کرد

 در قفل یرارو دستش محتاطانه و گرفت گارد. کردند ینم رشیغافلگ

 .گذاشت

 ...ساغر-

 به و کرد باز را در یمعطل یب مهرداد یصدا آهنگ یآشنا دنیشن با

 .دیپر آغوشش

 با ینگاه مین. نخورند نیزم تا داشت نگه را خودش در کمک با مهرداد

 محافظت یبرا که خودش آدم جز به یکس بود دواریام. انداخت اطرافش

و ماموری برای ساغر  باشد دهیند را آنها یگرید کس بود گمارده خانه

 نگذاشته باشند.

 .شود جدا خواست ینم و بود گذاشته گردنش یگود در را سرش ساغر

آخ که چقدر . بست سرش پشت را در و کرد بلندش نیزم از یکم

 یب یها بوسه و آورد نییپا شصورت یرو از را گردنش شالدلتنگش بود. 

 .کرد نثارش را امانش

 .دیترک یم داشت دلم ؟یاومد باالخره-دیلرز خفه یبغض از ساغر یصدا

 ؟یبود قهر ؟یداد ینم تلفنامو جواب نیهم یبرا -

 با هم همونو که میدار فرصت چقدر ما مگه! نه -:برد عقب را ساغرسرش

 .رفته لنتیسا یرو ودخ خودبه میگوش بازم م؟حتمایکن یسپر قهر
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 نیحس یحرفها پس. انداخت شیرو روبه به یآلود اخم نگاه مهرداد

 شام-:کرد حلقه اششانه دور به را دستش. نبود مورد یب تلفن پشت

 .گرسنمه بدجور یدار یچ

 .کنمیم گرم واست هست یماکارون-

 ؟یخورد شام خودت-

 .ندارم اشتها-

 وجود ،یندارم اشتها گهید نه-:گفت و کند پا از را شیها کفش مهرداد

 .میخور یم هم با کن گرمش نداره

 زانیآو در پشت را شالش و کاپشن و گفت یاباشه لیم کمال با ساغر

 تنش در دوباره یزندگ و بود درآمده شکمش یصدا مهرداد دنید با.کرد

 . بود گرفته انیجر

 شده؟ یزخم دستت -:گفت و زد زل دستش دور باند به مهرداد

 .دمیبر یقوط با. اوهوم -:داد تکان سر و انداخت دستش به ینگاه مین

 .رفت رونیب و گذاشت گاز یرو را قابلمه عیسر و رفت آشپزخانه به

 شیموها. کرد یم گرم را شیها دست و بود ستادهیا یبخار کنار مهرداد

 .شهیم آماده گهید قهیدق چند-:گفت کنان من من و زد گوشش پشت را

 را او زودتر دیبا. دیچرخ سمتش به و کرد باز را همش در یها اخم مهرداد

 .کرد یم منصرف یااحمقانه میتصم هر از

 .گفت یم ییزهایچ هی بود زده زنگ نیحس-

 ن؟یحس-:دیپرس یوافر تعجب با ساغر

 اره-

 تو؟ به اونم گفته من درمورد زده زنگ-

 به یزیر یبوسه و کرد نوازش را زخمش یرو. گرفت را دستش مهرداد

 گه؟یم یچ... اره-زد آن
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 یدلتنگ سر از فقط آمدنش پس. شد لیزا حضورش از ساغر خوب حس

 باز و درآورد کارش از سر که بود آمده نداده را تلفنش جواب چون. نبود

 .کرد یم اشوانهید ضشینق و ضد رفتار نیا .برود زود یلیخ

 .نمیبب پدرمو خواستم یم-

 .گفت یم که بود یچ اتیچرند اعترافو یحرفها نیا پس-

 بود دشوار شیبرا گفتنش و داشت واهمه که یزیچ از خواست ینم

 یچیه-بزند حرف

 من به-:کرد لشیمتما خودش سمت به و فشرد محکم را دستش مهرداد

  سرته؟ اون تو یچ. نگو دروغ

 دستش کارش از مانیپش مهرداد .بست چشم دستش سوزش از ساغر

 .کرد رها را

 بخاطرش شده مجبور مردک اون که یکن اعتراف ویچ یخواه یم-

 بشه؟ من دامن به دست

 قصد فعال-.کرد لمس را دستش دور باند و گرفت نییپا را سرش ساغر

 کنم یم ویکار همون منم کنن ریدستگ رو تو که یروز... ندارم ویکار انجام

 .داشتم قصدشو اول از که

 ؟یچ -:دیپر مهرداد پلک

 !تو زن عنوان به. دمیم لیتحو خودمو-

 ؟یگرفت مویتصم نیا االن چرا .یندار نکارویا حق-:گرفت را شیبازو مهرداد

 حاال؟ چرا

 کار شما یپرونده یرو دارن دونستمیم. ستین االن مال ممیتصم-

 چه بفهمم که نذارن کنار پرونده از منو تا نگفتم یچیه موقع اون. کننیم

 دخالت با یول کنن دورم خواستن و کردن نکارویهم بازهم گرچه خبره

. کشمینم دست ازت هرگز بودم گفته بهت... کرد فرق زیچ همه نیحس

 . ندارم بودنم آزاد یبرا یلیدل گهید منم رنیبگ رو تو یوقت
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 را شانیهردو مدت نیا تمام در. آورد چهره به درد سر از یاخم مهرداد

 فقط یارک پنهان نیا از لشیدل ساغر کرد یم فکر چون بود داده عذاب

 دیبگو که آمده یم عارش و بوده اش یقبل شغل به بازگشت یبرا

 .شده خالفکار کی همسر

 منو توننیم گفته یک-:کرد لمس انگشتانش سر با را او یلباها مهرداد

 کنن؟هوم؟ ریدستگ

 چه بفهمن یوقت اونها ؟یچ سوده و ییکاکا کنه رتیدستگ نتونه سیپل-

 .دارنیبرنم تسر از دست یدیکش واسشون یانقشه

 قبلش یتپشها یصدا با و داد هیتک اشنهیس یرو به را اش یشانیپ

زندگی نمی خواد که ما باهم باشیم ولی شاید  -:نجواکرد و دیکش نفس

. نمیخوام بدون تو مهرداد ستین یادیز یخواسته بودن باهم مرگ بخواد.

 زنده بمونم.

 امهیسا کند،یم دنبال را تو رد   »

 یرویم که قدم به قدم

 ییآیم باز که قدم به قدم

 یگناه چون

 امختهیآو تو در

 «17...یرستگار یآرزویب

 یندار حق-:شد غرق چشمانش یاهیس در و گرفت را اشچانه مهرداد

 نبودت یدون یم! هیثان هی یحت. یکن فکر مردن به هم لحظه هی یحت

 ودتخ یخال یجا ینیبب که ینبود ،یدونینم اره؟یم روزگارم به یچ

 ...هیخال چقدر

                                                                    
 مرام المصری 17
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 دیبا بازم رمیبم من اگه یحت -دیکش ساغر یگونه به را اش ینیب یغهیت

 یبنداز خطر به خودتو دینبا هرگز. یباش خودت مواظب که یبد قول

 باشه؟

 نقدریا چرا-:برد عقب را سرش و دیلرز ساغر یها چشم مردمک

 زنده ؟یستین کنارم نمیبب آسونه من یبرا یکنیم فکر ؟یخودخواه

 !نه کنه؟یم خوشحالمتو بدون موندن

 دود پوچ چویه سر همش نذار بود تو خاطر واسه کردم یهرکار... ساغر-

 .هوا بره شه

 عمل بهش یتونینم یبود گفته خودتم که بدم ویقول یخواه یم-

 .نزن ؟حرفشمیکن

 .رفت آشپزخانه به و گرفت فاصله او از .بود شکستن حال در بغضش

. دیکش گردنش پشت دست و فرستاد رونیب را فسشن کالفه مهرداد

 اشصفحه.رفت ساغر لیموبا یرو شیپا که برود دنبالش به خواست

 او به پشت که ساغر به. رفت آشپزخانه به و داشت برش. بود شکسته

 .شکستمش تیگوش رو رفت پام -:گفت کردیم آماده را ها بشقاب

 سوده کار بود ستهشکاز قبل  -:گفت و گرفت را چشمش ریز نم ساغر

 .است

 یرو را لیموبا و کرد ریاس خودش تن حصار در را او پشت از مهرداد

 نزد؟ صدمه که خودت به-دیپرس اخم با. گذاشت نتیکاب

 یخواه یم یچ یبرا-:چرخاند سمتش به را مرخشین یآرام به ساغر

 ؟یبدون

 بفهمم؟ دینبا-گذاشت اش شانه و گردن نیب را اشچانه

 با -:گفت و زد پلک خورد یم گوشش یالله به که مشگر یها ازنفس

 .شکست سرمو خودم کلت

 نیب را انگشتانش و برگرداند خودش سمت به را او یظیغل اخم با مهرداد

 خورد؟ هیبخ ؟ینگفت بهم چرا -:برد فرو شیموها
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 .درمونگاه نرفتم نه-:داد نشانش را یشکستگ یجا ساغر

 فتاد؟ا یم واست یاتفاق اگه ؟ینرفت چرا-

 هنوز یچ یبرا -:دیکش دست تازه زخم یرو و زد کنار را شیموها

 ؟یکند قرمزه؟زخمشو

 .کرد ریگ شونه یها دندونه به-

 کرد؟ کاریچ باهات گهید ؟یچ گهید... نکن شونه موهاتو روز چند خب-

 یم بودن یخواستن حس او به ها ینگران نیا.دیخند ساغر یچشمها

 یچغول ها بچه مانند یخاص طنتیش با. کرد یم لذتش غرق و داد

 .کرد اوف هم پهلومو پاهاش با-:کرد را سوده

 را اخمش تالشش اما نخندد و کند حفظ را تشیعصبان کرد یسع مهرداد

 .انداخت خنده به را ساغر و بود کرده نینمک

 یقهی. کرد نوازشش و گذاشت شیپهلو یرو به را دستش کی مهرداد

 گذاشته شینما به را نشیبلور و دیسف یهترقو و بود رفته کنار لباسش

 لبخندش و کرد حس خودش یرو به را ازشین از پر و رهیخ نگاه ساغر. بود

 .گذاشت ششیر ته یرو را دستش. شد جمع

 لمس را دستش کف یکوچک یبوسه با و بست را شیها چشم مهرداد

 یوقت کرد یم مقاومت چه یبرا نبود؟ حقش مگر نبود؟ زنش مگر. کرد

 نبود؟ مانیپش او با بودن از ساغر هک

 ...مهرداد-

. کرد شیاغوا و شکست را استقامتش سد ساغر یگونه نجوا نیطن

 رفته رفته .دیبوس را شیلبها و گردن و گذاشت سرش پشت دست

 .بود آتش خود اصال بود؛ داغ ،شد گرم تنش. رفت باال بدنش حرارت

 یپ در یپ ینفسها از اشنهیس یقفسه و دیکش عقب را سرش ساغر

 .سوزهیم...نکردم خاموش گازو ریز -:شد نییپا و باال

 یدلتنگ از رهیبگ هم شیآت-:فشرد خودش به را او و کرد بلندش مهرداد

  هست؟. ستین مهمتر زنم واسه من
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 با مهرداد. دیبوس را اشچانه و شد قدم شیپ یکوتاه ینه با ساغر نباریا

 .کرد خاموش را اجاق یهشعل و گرفت محکم را کمرش دست کی

 تیهابوسه»

 .اندازندیم ریتأخ به را مرگ

 «18!ببوس مرا

******* 

 ییها خانه از یکی به دالر از پر یساکها و محافظانش همراه به شهرام

 افرادش به را پولها شهرام. رفتند کرد یم یشرطبند آنجا در ییکاکا که

 نیرزمیز تماشاگران یصدا. رفت نیرزمیز به گاردیباد دو همراه به و سپرد

 نیبهتر در ییکاکا .داد یم آزار را گوش آن یاکو بودو کرده پر را یهزارمتر

 . بود نشسته رأس در داشت یخوب دید که یانقطه

 بودند نشسته کنارش که یمرد دو دنید با. کرد زیر را چشمانش شهرام

 دو هر در نیاسی و دیسع. دندیلرز خشم از شیابروها و آورد چهره به اخم

 راه از ضیغ با .بودند بخند و بگو مشغول هم با و بودند نشسته سمتش

 عبور مخصوص و بودند ساخته تماشاگران پشت از که یدیسف و کیبار

 .شد رد بود سرشناس یآدمها

 یکوتاه نگاه مین گوشش کنار در نگهبانان از یکی آرام پچ پچ با ییکاکا

 تکان نیخشمگ یگاو مانند اش ینیب یها پره. انداخت شهرام به

 راه از او به اعتنا یب و دیکش را وزپلنگشی ییطال یقالده ریزنج. خوردند

 خکوبیم شیسرجا تعجب با شهرام .رفت باال یطبقه سمت به گرید

 ینم مشامش به یخوب یبو ییکاکا جانب از یمحل یب نیا .شد

 .باال ارنیب رو پولها بگو -:گفت و کرد گاردشیباد به رو. رساند

 پر و فاتح نگاه. رفت دنبالش به بود رفته ییکاکا که یراه همان از

 یم راه که همانگونه. رفت فرو چشمش در خار مانند دیسع جسارت

 اتحاد! جالبه-: گفتنان ز پوزخندو  دیکش شانیصندل تاج یرو دست رفت

 !کرکس و کفتار

                                                                    
 رضا کاظمی 18
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 به را وا دیسع. شد رهیخ چشمش در چشم و ستادیا تیعصبان با نیاسی

 هیبق به ششویآت خواد یم سوزهیم داره باش آروم -:کرد دعوت آرامش

 .کنه منتقل هم

 در که ینفرت و ظشیغل پوزخند با اما نشد منظورش متوجه شهرام

. رفت باال یطبقه به یامتفکرانه سکوت در زد، یم موج چشمانش

 و او یرو به محافظانش ورودش محض به. بود منتظرش ییکاکا

 اسلحه به دست شهرام یگارهایباد. دندیکش اسلحه شیاردهاگیباد

 به ینگاه تعجب با شهرام. بخورند تکان توانستند ینم و بودند مانده

 یه؟چ یبرا اکار نیا -:گفت و انداخت ییکاکا

هنوز  -: دیچیپ دستش دور به را وزپلنگشی ریزنج ضیغ و خشم با ییکاکا

 اونه از تر کلفت من دم د؟یکن آب ریز منو سر به من محتاجید اما خواستید

 .کنه شیچیق بخواد شما مثل دوتا که

 مطمئنا .میکن یم کار هم با میدار که سالهاست ما ه؟یچ منظورتون-

 .شده سوتفاهم

 که یقطور یپرونده اون سوءتفاهم؟ -:دیخند و گفت یبلند یهه ییکاکا

 شما یها مرسوله یبرا که یاوراق تمام ه؟یک کار پس ساختن من واسه

 .است پرونده یتو کردم امضا

 چطور ما؟ یها مرسوله -:شد گشاد تعجب فرط از شهرام چشمان

 داره؟ امکان

 دیتونست دردسر یب کردم بد چرا؟ بپرسم ازتون دیبا من که هیسوال-

 هار کردم دهنتون تو آرنج تا عسل از دستمو د؟یکن جا جابه بارهاتونو

 .حرومها به نمک ...دیشد

 یم ما یکن یم فکر چطور -:گفت سوال از پر یذهن با و رماندهد شهرام

 پاپوشه هی نیا م؟یبکش شیآت به مونویزندگ خودمون یدستها با میتون

. باشه نیاسی کار داره امکان یحت .ما یکار یرابطه کردن خراب یبرا

 بود خواسته هم یتازگ به ماست معامالت به چشمش اون که یدونیم

 . بخره باالتر مبلغ با رو ها فروشنده
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 کنن سرهمش بخوان دشمن دوتا که نهیا از تر محرمانه اطالعات اون-

 .کنمیم پوستتونو

 شما و اسناد اون رفتن لو. کنم یم داشیپ یبد فرصت! پیسرت نرو تند-

 یباندها کنه نفوذ ما باند تو تونسته که هرکس. نداره برامون یسود

 هم کلفت دم اون گهید ادیب پرونده ور پرونده یوقت و دهیم لو هم رو گهید

 .ببره دارو طناب تونهینم

 -:گفت یکوتاه مکث از بعد و خاراند شصتش با را اشچانه ریز ییکاکا

 .مونهیم من شیپ پولها اون یول دمیم بهت فرصتو نیا باشه

 پول نیا -:گفت و کرد نگاه محافظش دست در دالرها ساک به شهرام

 .رمیبگ لیتحو ازت بود قرار بامش که هیاوراق و اسناد

 اون یرو که یکسان دهن یقیطر هی به دیبا -:گفت غضب با ییکاکا

 یزندگ و اعتبار  شما یاطیاحت یب بخاطر نه؟ ای ببندم کننویم کار پرونده

 .دیبد هم بهاشو دیبا افتاده خطر به من

 شه؟یم یچ اوراق اون فیتکل پس -:کرد اخم شهرام

 امضا رو یابرگه چیه ریز نکنم کم سرم از رو هپروند نیا شر یوقت تا-

 .کنمینم

 .میکن یریبارگ رو محموله زودتر هرچه دیبا منتظرن ما یدارهایخر-

 که دیکن واگذار یاگهید کس به رو اجناستون دیتونیم. ستین من مشکل-

 به دیتونیم متیق سر هیهمکار یآماده نیاسی. بدن انجام ویریبارگ اونها

 .دیبرس توافق

 کرکس آن با که بود مانده نشیهم. افتاد زدن نفس به حرص از شهرام

 یم سواستفاده هم جنازه دنینگند سر که یالشخور. بشود معامله وارد

 .گذاشت یم شروط و شرط و کرد

 آتش با و بگذارند همانجا را پولها ساک تا کرد محافظانش به یااشاره

 از و بود یادیز اریبس پول .رفت رونیب جا آن از انفجار، حال در یفشان

  از هفتم کی ضرر با شد یم یمساو اوراق آن بدون دادنش دست
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 به دوباره و یریبارگ یبرا هم یشتریب پول دیبا آن از بعد. شانییدارا

 !ضرر پشت ضرر یعنی نیا و. پرداختند یم اوراق آن آوردن دست

 در هک یهرکس کشتن در. زد رونیب شیرگها و کرد مشت را شیدستها

 را مغزش و کرد ینم دیترد هم لحظه کی باشد داشته دست ماجرا نیا

 دیسع و نیاسی زیآم هیکنا یها خنده به اعتنا یب. ختیر یم رونیب

 امشب گرفت را مهرداد سپس و پدرام یشماره و رفت رونیب میمستق

 شبه کی خواسته یکس چه بفهمد تا کرد یم حرام برهمه را خواب

 نمیا-:دیغر خشم با. نداد جواب مهرداد کرد صبر رچهه. کند نابودشان

 .هیگور کدوم ستین معلوم

 یخانه سمت به خواست راننده از و انداخت نیماش داخل را لشیموبا

 .برود سوده

 زده گند کبارهی بدهند التشانیتشک به دوباره یجان خواستند یم تازه

 !تشانیموقعو اعتبار به شد

*** 

 .زد کنار را مهرداد صورت یرو یموها یآرام هب انگشتش نوک با ساغر

 خواب، در غرق یکمرنگ اخم با و گذاشته بالش رتنهایز را دستش کی

 را لشیموبا تا انداخت اطرافش به ینگاه. دیکش یم قیعم یها نفس

 و زد کنار را پتو. گذاشته آشپزخانه در را آن مهرداد که آمد ادشی. کند دایپ

 یصدا از. گرفت عکس او از حالت همان در و ردآو را لشیموبا زود یلیخ

 کمرش دور دست ساغر دنیباد. کرد باز مهین را شیپلکها مهرداد فلش

 بسته یچشمها با. کرد ریاس شیپاها و بازوان انیم در را او و انداخت

 ؟یکنیم کاریچ یدار یشب نصف -:دیپرس

 .صبحه شش ساعت ستین شب نصف -

 چه-گفت آلودش خواب و بم یصدا با و فشرد خودش به شتریب را ساغر

 .گذشت زود

 ریز را نفسش. بود برده خوابش دوباره ییگو .کرد نگاهش یکم ساغر

 دید چون ساغر. خورد تکان یکم مهرداد و فرستاد رونیب فشار پر او گردن
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 به او که یهرتکان با. کرد فوت گردنش ریز به طنتیش با دیآ یم قلقلکش

 بغل در را ساغر کالفه مهرداد. کرد یم طنتیش شتریب داد، یم سرش

 انگار-:وگفت زد مهیخ تنش یرو باز کامال یچشمها با. زد غلت و فشرد

 .خاره یم تنت

 .یخواست خودت -:کرد زمزمه مهرداد و آمد کش لبخند به ساغر یلبها

 گردنش ریز از بود شده ختم یزیر یبوسه به شیانتها که یمحکم گاز

 یبدجنس یلیخ -:زد مشت اشنهیس به یکوتاه غیج با ساغر. گرفت

 .شهیم کبود گردنم

 مجبورم یکنیم خوابم بد یوقت آرومم که خوابهتو فقط- زد قهقهه مهرداد

 .بشم بدجنس

 چنان وقتش به منم -:گفت و انداخت او گردن دور را دستشکی ساغر

 ؟بودم تورج یخونه ادتهی... یخورد کجا از ینفهم اصال که دمیم حرصت

 .اوهوم-

 یکس که یوقت یحت یول ادیم بدت دونستمیم یزدیم زنگ هرموقع-

 .بدم حرصت تا کردمیم صدات مامان قصد از نبود شمیپ

 .بزنمت ریس دل هی رمتیبگ خواست یم دلم یآ... دونستمیم-

 یم دلت هنوزم-:دیکش اشقهیشق کنار را انگشتش و دیخند بلند ساغر

 ؟یبزن منو خواد

 .رمیبگ گازت خواد یم لمد یول نه زدن-

 درد بدنش تمام. داد هیتک وارید به را بالش و گرفت شیلبها از یابوسه

 یم کیبار و یابر تشک نیا یرو چگونه ساغر دانست ینم. کرد یم

 ساغر. کرد باز او یبرا را آغوشش و کرد مرتب بدنش یرو را پتو. دهیخواب

 و کرد حلقه اشبرهنه شکم دور را دستش و گذاشت شیبازو یرو سر

 ؟یدینم گاریس یبو گهید چرا -:دییبو را عطرش

 .کردم ترکش-

 تونم؟ینم یگفتینم مگه چرا؟-



 سیبل

 

394 
 

 یزیچ چیه با خواست ینم بودند داده او به را ساغر مردن خبر که یوقت

. نشود خاموش شده روشن قلبش در که یآتش خواست یم شود آرام

 ورتر شعله را انتقامش یهشعل که بود آورده رو باروت یبو به شیجا به

 بکشم؟ دوباره یخواه یم-:دیپرس جواب یجا به اما کند

-:داد تکان سر اما بود شده تنگ گارشیس و عطر مخلوط یبو یبرا دلش

 !کنهیم خراب هاتو هیر نه

 ؟یدیم قول بهم-

 ؟یچ -کرد نگاه چشمانش به و کرد بلند را سرش

 نانیاطم با و گذاشت یقبل یجا را سرش. خواند را فکرش چشمانش از

 .دمینم قول! نه شبمونهید یحرفها منظورت اگه -:گفت

 گذاشت اشچانه ریز دست. اندکش باالتر را او و گرفت را شیبازو مهرداد

 کنه؛ کیشل دیبا فقط که تفنگم هی کردم یم فکر میزندگ تو -:گفت و

 کرده ریگ شتیپ دلم دمیفهم که یوقت از یول! نهیهم کارشاسلحه 

 حروم هامو گلوله هدف یب که بودم ینخور درد به یاسلحه چه نستمدو

 دونمیم حاال اما شدن کیشل ینامشخص ریمس در رهامیت تمام. کردم

 ریز که یاماشه اون... بزنم وارید یرو بلیس اون یکجا به خوام یم

 که یعمر تموم از. بچکونم تو از حفاظت یبرا دیبا فقط رو انگشتمه

 تموم میزندگ ندارم تحملشو... ساغر یمیزندگ...ییتو مییادار تنها گرفتم

 .یهست خودت مواظب بازم نباشم من یحت بده قول بهم. بشه

 .بدهد قول نبود حاضر. چرخاند کاسه در را شیها چشم مردمک ساغر

 .داد یمرا  شیچشمها شدن یطوفان امکان و بود شده سفت شیگلو

 تحکم با و فشرد محکم را شیبازو .دید را نگاهش رفتن طفره مهرداد

 حرفام؟ به یدیم گوش ساغر؟-:آورد زبان به را نامش

 یزور قول ریز از شدن خالص یبرا و داد قورت را دهانش آب ساغر

 .خورهیم زنگ داره لتیموبا-:گفت

 پالتواش بیج در رختخواب از دور یکم که لشیموبا به ینگاه مهرداد

 شد خم بود داشته نگه را ساغر که همانطور. انداخت کرد یم ییخودنما
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 یم اما نکرده رهیذخ که یاشماره دنید با برداشت را لشیموبا و

 ...الو -:داد بواج عیسر و رادارهایش به کار افتادند شناخت

  و مردانه یصدا .کرد زیت را شیها گوش او یشتابزده حرکت از ساغر

 اما بزند یحرف مهرداد تا ماند منتظر. آمد یم خط یسو آن از ینامفهوم

 یخب یلیخ با تنها و شد یم تر ظیغل لحظه به لحظه شیها اخم فقط

 .دیپوش و زد چنگ را پوشش ریز کردو قطع

 افتاده؟ یبد اتفاق-

 یعوض یلقمه حروم یسهایپل نیا-:گفت و کرد نگاهش یالحظه مهرداد

 اطالعاتش و پرونده هی از توننینم. خورنینم وارمید جرز یال درد به

 کثافتها...کرده سیسرو آسمونو دهن عاشوناد اونوقت کنن یهدارنگ

 شده؟ یچ-

 قطع ما با ارتباطشو خواد یم. فروخته ییکاکا به رو پرونده شرف یب هی-

 دایپ درز مدارک اون یچجور بفهمه که شده یشیآت هم شهرام کنه

 .کرده

 جواب و زد نامرتبش یموها در یچنگ شد روشن لشیموبا یصفحه باز

 زودتر که داد یم نشان دینبا کرد صاف را شیصدا. بود شهرام نباریا ددا

 .دهیفهم را انیجر

 بله؟-

 ؟ییکجا-

 شده؟ یچ-

 .نمونیب افتاده موش باز .ندارم یخوب یخبرها-

 ه؟یک-:دیپرس و دیکش اش ینیب ریز را انگشتش مهرداد

 و ها بارنامه ستیرنضحا ییکاکا. رهیگیم ردشو داره پدرام! فهمم یم-

 دایپ یاتازه راه دیبا میخورد مشکل به یریبارگ یبرا. کنه امضا رو اسناد

 .میبد باج نیاسی به نکهیا ای میکن

 ؟ینداد بهش پولو مگه چرا-
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 سوده یخونه ایب. ساختن برامون یاتازه یپرونده. میداد دست از پولو-

 .میزنیم حرف

 .میبر نجایا از دیبا کن جمع-:گفت ساغر به رو و گفت یاباشه مهرداد

 کجا؟-

 یول کنم مجاب  رو ییکاکا شهرامو کنمیم یسع من یخونه میریم-

 امن جات بلده رو نجایا که هم سوده هیک کار بفهمه شهرام ممکنه

 .بجنب...ستین

. کند جمع دارد ازین که را ییزهایچ تا انداخت اطراف به ینگاه ساغر

 از یزیچ ستین یازین-:داد هادام و گذاشت بشیج در را لشیموبا مهرداد

 .خرمیم دشویجد! لباسهات یحت.یاریب خودت با نجایا

 به-:دیپوش را آن عیسر و رفت شیمانتو سمت به یچشم با ساغر

 ؟یدیم خبر پیسرت

 چفتو داشتن عرضه اگه اونها! نه-:کرد یاقروچه دندان اخم با مهرداد

 .کردنیم محکم افرادشونو دهن بست

 را شیها کفش و برداشت را لشیموبا و شارژر تنها ودیگز را لبش ساغر

 بخاطر شان قدرتشان و نفوذ ییکاکا مانند یافراد دانست یم .دیپوش

 هرکدامشان اگرو اند شده دهیچ هم کنار .است یباز نیا بودن نویدوم

... یبعد و یبعد و یبعد و کشد یم نییپا را یبعد ینفر خود با افتدیب

 که یرس یم یادیز یباال رده یآدمها به یریبگ را اش یپ اگر

 همچنان نویدوم نیا نکهیا یبرا.است یگرید از قدرتمندتر هرکدامشان

 و باشند داشته زین را شانیهایدست ریز یهوا مادام دیبا بماند، سرپا

 .بروند لو نگذارند

 داد یم نشان یعنی نیا. بود کرده پارک خانه از دورتر را نشیماش مهرداد

 میوخ اوضاع دیبا. ببرد خانه نیا از را او نداشته قصد شبید نیهم تا که

 یم زنگ ای یپ در یپ مهرداد لیموبا. است دهیشن که باشد یزیچ از تر

 با تنها و بود کوتاه شیها صحبت. گرفت یم تماس یکس با ای و خورد

 .رساند یم انیپا به را اشمکالمه ساده یجمله چند
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 بفهمن؟ ممکنه -:گفت و کرد سیخ را لبش

 میتقس سه هر نیب رو اسناد. داره پدرام به یبستگ-:داد سرتکان مهرداد

 دیجد یبارها از یمدرک چیه برگشتم دوباره که یوقت یول میکرد یم

 ریسم خودمو فقط که کیالکترون نسخه چندو مهایقد همون نبود شمیپ

 یاطهایاحت تمام. دادم لیتحو سیپل به رو میداشت یدسترس بهشون

 کنه یبررس رو اونها اگه وترهیکامپ مغز پدرام اما دادم انجام والزم

 .فهمهیم

 دل در! مهرداد یبرافقط  اما دیترس یم. شد رهیخ جلو به باترس ساغر

 .نفهمند که کرد دعا

 نگهبانها به و برد رونیب نیماش از را سرش مهرداد. دندیرس عمارت به

. نداره رو خونه نیا از خروج ای ورود حق چکسیه من یاجازه بدون-:گفت

 مفهومه؟! سوده یحت

 به میمستق یرونیب یها پله از. رفت داخل به و داد گاز  سرشان تکان با

در . گرفت نظر ریز را حرکاتش و نشست تختش یرو ساغر. رفتند اتاقش

 او به رو .کرد عوض را چروکش یلباسهاعرض چند دقیقه دوش گرفت و 

 .یکن استراحت انجیا یتونیم گردمیبرم تا-:گفت

 ؟یریم کجا-

 !سوده یخونه -

 دهیفهم االن تا هم دیشا توئه؟ کار بفهمن اگه -:شد بلند یناگهان ساغر

 !نرو مهرداد کشنتیم.باشن

 دهینفهم هنوز ممکنه یول... دیشا-:گفت و کرد یوارس را کلتش خشاب

 .کنم منحرف لهایفا اون یبررس از فکرشونو یقیطر هی به دیبا باشن

 !ونر-

 یرو دست و زد یاکننده دلگرم لبخند زشیآم التماس لحن با مهرداد

 .نباش نگران افته ینم یاتفاق -:دیکش اشگونه
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 هیگر بزندو نق خواست یم و شد آشوبتر دلش. آمد برق رعدو یصدا

 یمحکم و رسا یصدا با. نبود ذاتش در اخالق نیا یول نرود تا کند

 .امیم باهات منم -:گفت

 و گرفت او از ونگاه زد کمرش پشت را اشاسلحه یجد یاخم با مهرداد

 .شد یم محسوب قاطعش پاسخ اخم و سکوت همان. نداد یجواب

 مهرداد اتاق در ساغر دنید با. شد داخل و زد در به یاضربه کامران

-:گفت مهرداد به رو و گرفت او از چشم عیسر اما رفت باال شیابرو

 .میاآماده

 .میبر خوبه-

 از. انداخت آن به ینگاه رفتن از قبل. آمد مهرداد لیموبا امکیپ یصدا

 مستأصل. خواند و کرد بازش عیسر. بود آشنا یشماره همان یسو

 .دوخت چشم کامران به و ستادیا

 شد؟ یچ-

 سوده با من یرابطه بعد به لحظه نیا از. کن شتریب رو خونه یمحافظها-

 افرادشون ای اونها با یتماس نیکوچکتر هرکس. شهیم قطع شهرام و

 .خودشه یپا خونش باشه داشته

 کامل انیجر در. بود شده متعجب بود گرفته که یاتازه دستور از کامران

 را کار نیا لیدل و کرد یم اطاعت را دستورها فقط و نداشت قرار امور

 .دانست ینم

 ؟یمعطل چرا ؟یدینشن-:دیغر مهرداد

 خانم؟ سوده خونه میرینم-:شد جا جابه پا یرو کامران

 .بده انجام گفتمو بهت که یکار عتریسر نه-

 دن؟یفهم-:ستادیا شیرو روبه ساغر. رفت رونیب و گفت یچشم کامران

 اره-دیکش دهانش داخل به را شیلبها مهرداد

 بشه؟ یچ قراره حاال... ینرفت و یدیفهم زودتر که خوبه-
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 مانند و گذاشت هم یرو را انگشتش دو. نشست تخت یلبه مهرداد

 و کرد یم فکر دیبا. دانست ینم هم خودش. داد قرار لبش یرو تفنگ

 ممکن که آنچه به و برسد جهینت به تا کرد یم شیپ پسو را ها حل راه

 .کند حاصل نانیاطم دهد رخ است

******** 

 کنار یها رگ و شده قرمز تیعصبان شدت از یرعبداللهیم پیسرت

 یااضافه حرف نداشت جرأت چکسیه. بودند شده برجسته اشقهیشق

 بودند گذاشته کار اریکام ساغر یخانه در که یشنود مکتوبات. بزند

 دستگاه در گرید یانتیخ از نشان که بود داده ها آن به یاتازه اطالعات

 یموش هر گرفتن از بعد که بود کجا از مشکل. داشت شانینظام

 نیا با و بودند دهش مطمئن شنود صحت از. جستند یم بزرگتر موشکی

 شانی یهمکار یها مهره. داد ینم تله به دم گرید ییکاکا احوال

برای  و زدند یم کنارشان شطرنج یصفحه از دیبا و بودند سوخته

 .دندیچ یم تازه یهامهرهدستگیری کاکایی 

 خبر گانی یها بچه به-:گفت بود، ستادهیا فرمان به گوش که یهاد به

پرید  فعال که ییکاکا رنیبگ قرار باش آماده  حالت به گروه چهار در دیبد

 بو از قبل عتریسر هرچه دیبا. میبش غافل خالفکارها اون از دینبا یول

 .بشن ریدستگ بردنشون

 و شد مانیپش اما برود رونیب خواست یمحکم چشم با و دیکوب پا یهاد

 ره؟یبگ قرار امور انیجر در یمحمود سروان-:دیپرس

 از پرونده به ورودش بشه اضافه طناب نیا به یاگهید کور یگره دینبا نه-

 .کنه شرکت اتیعمل نیا یتو دینبا لهیدخ احساساتش. بود اشتباه ابتدا

 امروز. رفت رونیب پیسرت اتاق از یگرید احترام با و داد تکان یسر یهاد

. کردند یم جمع را حواسشان دیبا و داشتند شیپ در یمهم اتیعمل

 شیپ در یدرخشان یندهیآ توانست یم که بود یسورج سرباز اریکام

 ممکن یجا نیبدتر در اما دیافزایب افتخاراتش و ها ستاره به. باشد داشته

 .افتاد چاه در سر با و خورد زیل شیپا

***** 
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 قدم حال در یفراوان خشم با کهکرد یم نگاه شهرام به ینگران با سوده

 عذاب یدلهره .کرد یم یشمار هلحظ مهرداد آمدن انتظار در و بود زدن

 دختر آن بخاطر و باشد نکرده حماقت مهرداد داشت دیام. داشت یآور

 و بود کرده را خودش کار. بود دهیفا یب اما نزند یااحمقانه کار به دست

 ینم اشتباه نیا از به هیچ وجه شهرام .بود زده باال تعفنش یبو اکنون

 یمرد شهرام و بود برادرش دادمهر. دیترس یم شانیریدرگ از و گذشت

 را کدام سمت دانست ینم و بود مانده ها آن انیم. داشت دوستش که

 شد آماده -:گفت و کرد باز شهرام یبرا را لپتاپ صفحات پدرام .ردیبگ

 .دینیبب خودتون دیتونیم

 یرو را لپتاپ. نشست کنارش مبل یرو و ستادیا باز زدن قدم از شهرام

 یبرا که یاتازه اطالعات و صفحات یهمه یکی یکی و گذاشت شیپا

 به رو و شدند کینزد هم به شیابروها. کرد نگاه را خواستند یم معامالت

 چرا پس ؟یبود نکرده یمعرف بهمون راهو نیا مگه-:دیپرس پدرام

 متفاوته؟ یگفت که یاون با کامال یینها راه مختصات

 چشمان او همراه به مشهرا نگاه. کرد نگاه سوده به جواب بدون پدرام

 .رساند بود داده ستون به را اش هیتک کهسوده  به و رفت باال

 ؟یگفت بهش تو-

 .اطیاحت محض-:رفت مدور پلکان سمت به و کرد رها را شیموها تار سوده

 نه؟ یدونستیم -:گفت و کرد سد را راهش گام چند با شهرام

-:دیکش دهعرب و برد در کوره از را او سوده سرد و آگاه چشمان

 چرا؟ ؟یموند ساکت و مون همه به زنهیم شیآت داره یدونستیم

 .سوخت شیگلو که کرد ادا دهیکش و بلند آنقدر را شیچرا

 .دونستمینم -:رفت عقب به یقدم سوده

 کثافت پوشوندن واسه اطهایاحت نیا ه؟یچ نایا پس-کرد لپتاپ به یااشاره

 نبوده؟ شیکار

 کنهیم کاریچ داره بودم مطمئن اگه... کن بس-:زد داد خودش مانند سوده

 .گرفتمیم جلوشو
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 علنا ها؟ یگرفتیم ویچ یجلو -:دییسا هم یرو ودندان زد پوزخند شهرام

 .یبش راهش سد نکهیا یجا یکن یمخف رو آقا یگندکار یخواست

 شد یبرزخ کرد یم حس خودش بر سوده رفتار بخاطر که یادیز فشار از

! کشمشیم... کنمینم تکرار رو تو اشتباه. امیمن کوتاه نباریا-:زد داد و

 نو مطمین باش.یا کنمینم رحم اونم به رهیبگ جلومو بخواد یهرک

 شتریب هرچه کند سکوت داد حیترج اما دیبگو یزیچ کرد باز دهان سوده

 .شد یم تر وانهید شهرام کرد یم دفاع مهرداد از

 بخواهد نکهیا تصور از. دیچیپ یم گوشش در دشیتهد و شهرام یصدا

 هم به محکم را اتاقش در. شد یم خیس تنش به مو بکشد را مهرداد

 حق. شود یعصبان داشت حق شهرام. زد شیموها در چنگ و دیکوب

 معتقد آن به هم خودش که یکار بکشد را کرده انتیخ که یکس داشت

 .ردیبپذ را نانوشته قانون نیا توانست ینم برادرش مورد در اما بود

. زد شانه را اش یمشک یموها و برداشت را برس. نشست نهییآ یجلو

 چیه به و کند دایپ یمناسب حل راه تا کرد یم حفظ را آرامشش دیبا

 دور کند دایپ توانست یم که یراه نیبهتر .نرسد یبیآس کدامشان

 سال کی که یکار. برود رانیا از کرد یم قانعش دیبا .بود مهرداد کردن

 به و شد بلند شیجا از. دینرس سرانجام به او دخالت با اما داد انجام قبل

 و رمز زدن با و رفت بود، شده ساز جا کمدش در که صندوقش گاو سمت

 و نبود یکاف اما برداشت اسکناس بسته چند. کرد بازش نگشتشا اثر

 که یمتیق گران یگردنبندها از یکی. کند جور نقد وجه نداشت وقت

 از یکی با. گذاشت پولها یرو و برداشت هم را بود گرفته شیبرا شهرام

 الزم هرچه مرز از نفر دو شدن رد یبرا خواست و گرفت تماس شیرابطها

 موضوع نیا از چکسیه که کرد دیتهد و دیتأک آخر در و کند ایمه را است

 .نشود مطلع

-:گفت خودش با و زد یپوزخند. نداد جواب اما گرفت را مهرداد یشماره

 ؟یندار دادن جواب جرأت االح یکرد خراب
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 کینزد محافظان از یکی و گذاشت یکوچک ساک داخل را گردنبندو پولها

 با ساکو نیا بشه متوجهت شهرام نکهیا بدون-:زد صدا را اعتمادش موردو

 کجاست؟ که یدونیم. یدیم لیتحو ساجد به یبریم خودت

 رم؟یبگ ازش دینبا یزیچ... خانم بله-

 .برو یپشت در از. ردمک هماهنگ باهاش نه-

 نزد نییپا طبقه در که آرش به سوده .رفت رونیب و داد تکان یسر مرد

 را ها نرده و ستادیا پلکان یرو .رفت نییپا و داد یامیپ بود پدرام و شهرام

 با. است رفته رونیب آرش که شد متوجه زیت نگاهکی با. گرفت دست به

 به زد، یم موج آن در کسالت یها رگه که یواضح اما خسته یصدا

 هی برام-:گفت کرد یم جمع را قهوه یها فنجان که خدمتکارها از یکی

 .اریب مسکن و آب وانیل

 و رفت نزدش او یگرفته یچهره دنید با برگرداند را سرش شهرام

 ست؟ین خوب حالت -:گفت

 .دارم درد سر باشم؟ خوب دیبابا این اوضاع -

 ازین استراحت به-:کرد نوازش را لندشب یموها ها نرده انیم از شهرام

 دوباره. کنمیم حلشون نباش اومده شیپ که یمشکالت نگران یدار

 .گردونمیبرم اعتبارمونو

 تا شد جا جابه و زد شیموها ریز دست سردردش یبهانه به سوده

 راه هوار و داد شیپ قهیدق چند نیهم. کند رها را شیموها شهرام

 مهرداد به کردن کمک حق که بود کرده دشیتهد میمستق ریغ و انداخته

 کرد؟ یم یدلسوز حالش یبرا حاال و ندارد را

چشمانش را مستقیم به او دوخت و در ادامه ی حرفش طعنه شهرام 

 این کارو حل شده بدون فقط اگه دخالت نکنی. -زد:

بی توجه به  و گرفت را قرص. آورد سوده یبرا یقرص و آب وانیل خدمتکار

 .نشه مزاحمم یکس بخوابم یساعت چند خوام یم-:گفتاو 

 به آشوب در افکارش اما کرد ینم درد سرش. دیبلع آب همراه به را قرص

. رندیگ آرام و ببخشد نظمشان قرص زور به خواست یم و بردند یم سر
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 به شهرام شد مطمئن که یوقت کرد صبر لحظه چند و رفت باال را ها پله

 با آرش. رفت رونیب یپشت در از و دیپوش لباس عیسر امدهین دنبالش

 .مهرداد یخونهبرو-:گفت و شد سوار. بود منتظرش نیماش

 از یکی کهایالست یصدا از. شد متوقف نیماش مهرداد یخانه یجلو

 با و دید نیماش داخل را سوده .ستادیا در یجلو و آمد رونیب ها نگهبان

 کردنش طلمع از سوده. داد خبر نگهبانها سر به یحلزون یگوش

 د؟یکن ینم باز درو چرا -:دیکش نییپا را شهیش و شد یعصبان

 .بدن اجازه اول دیبا-:کرد قالب سرش پشت را شیدستها نگهبان

 ؟یشناسینم منو آوردن؟ یقبرستون کدوم از رو تو- کرد پرخاش

 تا و هست خان مهرداد دستور یول خانم سوده شناسمتونیم که البته-

 .دیبش خونه وارد میبد اجازه میونتینم ندن اجازه شونیا

 یاندازه به امروز. دیکوب نیزم به پا محکم و شد ادهیپ خشم با سوده

 توانست ینم و بود شده گرفته یباز به متشنجش اعصاب یکاف

 سر از-:ستادیا رخش به رخ. کند تحمل را پا خرده یها آدم یگستاخ

 .کنار برو راهم

 بدم زهاجا تونمینم اما خوام یم معذرت-

 از تا کنار برو گفتم -:زد ادیفر صورتش در یمانند غیج یصدا با سوده

 .نکردم زتیآو حلق در نیهم

 سوده داخل دییبفرما-:گفت و آمد رونیب عجله با نگهبانها از گرید یکی

 .دیبش وارد دیتونیم خانم

 گرید حاال .دیکوب هم به را در و برگشت نیماش داخل به حرص با سوده

 پوست در را شیها ناخن و زد پوزخند گرفت؟ یم اجازه دیبا دشورو یبرا

 .آورده باال یگند چه دانست یم بهتر خودش مهرداد.کرد فرو دستش

 آتش درون از. دید را یدختر یهیسا باال یطبقه یها شهیش پشت از

 در آتش و فتنه هرچه. فرستاد نییپا زور به را دهانش آب و گرفت

 از که یاول بار همان .شد یم بلند او گور زا بود افتاده شانیزندگ
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 به و کرد یم تمام را کارش دخودشیبا بود دهیفهم باند به انتشیخ

 .سپردش ینم مهرداد

 یورود از او که برود باال مهرداد اتاق سمت به ها پله از خواست یم

 . شد ظاهر شیرو به رو سالن

 رم؟یبگ ورود یزهاجا منم دیبا گهید -:گفت و کردکج سمتش به را راهش

  حاال؟ تا یک از

 باال شانه فتادهاین یاتفاق چیه انگار که یطور خونسرد کامال مهرداد

 ؟یکنیم فکر یچ خودت -:انداخت

 .یدیترس ازم کنمیم فکر-

 ترس؟ منو-

 مونوهمه ویکرد که یتیخر بخاطر اره-:کرد رها مبل یرو را خودش سوده

 کارت نیا با که میدیکشیم باال نوخودمو میداشت زور به... یانداخت توش

 ایراحت نیا به مهرداد، یکرد نابودمون. میکرد سقوط چاه ته به دوباره

 یکس بد یرو دست. میکن جلب رو ییکاکا اعتماد دوباره میتونینم

 دونیم وسط یخال دست با یعنی اون مثل یکی نداشتن. یگذاشت

 .یشیم کشته یاریب دووم اون و ما تیحما بدون یتونینم هم تو. رفتن

 یچ یشنو یم -:آمد خشم به مهرداد تفاوت یب و آرام یچهره از

 قبلش اگه البته کنهینم رحم بهت بوده تو سر ریز بفهمه ییکاکا گم؟یم

 .نذاره نیوتیگ ریز سرتو شهرام

 خودم ؟یبزن رو حرفها نیا یاومد ؟یچ که خب -:انداخت باال ابرو مهرداد

 .برم از رو همه

 .است تشنه خونت به شهرام-

 -:داد هیتک شیزانو به را شیآرنجها از یکی و شد خم سمتش به مهرداد

 ؟یستین یعصبان ؟یچ تو

 نیا یبزن گلوله هی خواد ینم دلت-:زد اش یشانیپ به را انگشتش

 وسط؟
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 و زد زل بود خودش چشمان به همرنگ که یاهیس چشمان به سوده

 دیترد بود نشسته روم روبه تو از ریغ یاگهید کس هر اگه -:گفت

 .کردمینم

 هنوزم! سوده نخندون منو-:گفت و دیکش یقیعم نفس پوزخند با مهرداد

 مهمم؟ واست که یدار ادعا

 هماهنگ ساجد با رانیا از شدنت خارج واسه ینبود مهم اگه! معلومه-

. بده تیفرار که دادم ینم پول بهش حقشه که یزیچ از شتریب. کردمینم

 اون دست ...برو نجایا از. دیریبگ قرار هم یرو روبه رامشه و تو خوامینم

 .نمون نجایا یول ببر خودت با رویبگ هم دخترو

 لطفتو نیا-:دیپرس یجد یلحن با اما شد قتریعم مهرداد پوزخند یها رگه

 مونیپش که سوده نکن من حق در لطفها نیا از باشم؟ دیبا یچ ونیمد

 .یشیم

 که کنم کاریچ گهید دیبا نه؟ شهینم ورتبا-: دیتوپ او به یعصب سوده

  ستم؟ین دشمنت یبفهم

 یتونیم ممنون دهیرس بهم ادیز تو از -:گفت و شد بلند شیجا از مهرداد

 .یبر

 !ابله... یابله-:دیغر اششده دیکل یها دندان انیم از

 آن هر شهرام دانست ینم و کرد ینم درک را اش ینگران مهرداد

 نجایا به تا را خودش او چشم از دور به و تاس ماشه چکاندن یآماده

 مهلکه از را برادرش فقط یمنفعت و سود هر از دور به که رسانده

 .زاندیبگر

 یصدا .گرفت را اششماره مهرداد، آمدن یبرا انتظارش از کالفه شهرام

 .انداخت خط را اعصابش شد ینم ختم اتصال به که ییبوقها

 یکج دهن شهرام اسم به ساغر و بود دهمان باال یطبقه مهرداد لیموبا

 و او نیب که ییها حرف به و باشد مهرداد کنار االن داشت دوست .کرد

 اجبار به و بود نداده اجازه مهرداد اما دهد گوش شود یم بدل و رد سوده
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 یرو از شهرام نام و شد قطع مهرداد لیموبا یصدا. بود مانده اتاقش در

 شت.گ محو صفحه

. رفت سوده اتاق سمت به و کرد پرت زیم یرارو لشیموبا ضیغ با شهرام

 .باشد خواب که کرد تصور بودنش قفل از اما دیکش نییپا را رهیدستگ

 شهرام دنید با. کرد یم عبور پله راه از یبرق جارو با که یخدمتکار

 .رونیب رفتن خانم سوده-:کند یخدمت خوش خواست در پشت

 رفت؟ یک-:دیپرس تعجب با و ترف باال شهرام یابرو از لنگه کی

 .شیپ ساعت کی حدود-

 ؟یمطمئن یدید که یزیچ از-:شد تنگ شهرام چشمان

. بله...امم-:افتاد لکنت به باشد کرده یاشتباه نکهیا ترس از دخترک

 که دمشونید خودم کنم نظافت رو اتاقها خواستم یم که یموقع

 .رفتن کردنو قفل اتاقشونو

 درد سر بود گفته. کرد لیتحل و هیتجز به شروع سرعت به شهرام ذهن

 یعیفج طرز بهاخم هایش  ...اما بخوابد یساعت چند خواهد یم و دارد

 نعره. کرد نییپا و باال را رهیدستگ ها زده جن مانند و رفت فرو هم در

 ...درو کن باز... سوده-:دیکش

 که یحرف از مانیپش و ترس از خدمتکار دخترک و نبود اتاق در چکسیه

 بود یکاف. افتاد در جان به لگد با شهرام. چسباند وارید به را خودش زده

 با و کرد رها را در اما شود کنده جا از تا بزند در به گرید یضربه کی

 زد یم حدس. بود گرفته را شیسراپا خشم. رفت نییپا ها پله از سرعت

 یعالقه! انتشیخ دانستن وجود با یحت...باشد رفته مهرداد سراغ

 رونیب اش یشانیپو گردن یرگها ونمی فهمید  را او به بشیغر و بیعج

 یم خون ختنیر با فقط را بود آمده جوش به که یخشم نیا. زدند

 نیماش دو سوار شیگاردهایباد از تن چند با همراه .کند رام توانست

 را اطرافشان اهیس یها نیماش خانه از خروجشان محض به. شدند

 شهرام. کردند شانی محاصره سیپل دار نقاب یوهارین و کردند احاطه

 در نقابدارها از یکی. بود شده رهیخ پوش اهیس یسهایپل به منگ و جیگ
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 شد اسلحه به دست و آمد خود به شهرام. کرد باز را او سمت نیماش

. دیکش اسلحه شیرو به سرعت به یگرید و رفت عقب نقابدار مأمور اما

 کیشل به آماده که ییروین همه نیا با. زد یم دو دو شهرام چشمان

 را آن تفنگش، انداختن یبرا سیپل تحکم با. نداشت ینجات راه چیه بودند

 را گرید سمت در. برد سرش یباال را دستانش و گذاشت کنار یآرام به

 و گرفت قرار زده خی نیزم یروش صورت. دندیکشش رونیب وکرده باز

 یبرا تا دوخت یم چشم ودهس و ییکاکا دیام به دیبا. کردند ششیتفت

 .کنند دایپ یراه نجاتش

 برده هجوم خانه داخل به  مأموران از تن چند. آمد گلوله کیشل یصدا

. اند ختهیر خانه داخل به که دید را سیپل یروهاین پنجره از پدرام. بودند

 یخانه با. رفت باال ها پله از و دیدو دستپاچه و کرد بغل را تاپش لپ

 به که یفلش. زدیبگر کجا از دیبا دانست ینم و نداشت ییاآشن سوده

 لپتاپش وحشت با ستونها از یکی پشت و کرد له پا ریز را داشت همراه

 داد یم نشان که یاسناد تمام اش یریدستگ از قبل دیبا .کرد روشن را

 در دیشا تا برد یم نیب از را داشته دست قاچاق یها اسلحه ارسال در

 .شوند قائل فیتخف مجازاتش

 ...باال ببر دستاتو-

 .شد خشک دستانش ستون، پشت از ییصدا دنیشن با

 ... االی-

 بگذارد کنار را لپتاپ نکهیا بدون و برداشت موس صفحه یرو از را دستش

 نابود ستوین و بشکند لپتاپش حرکت نیا با بود دواریام. ستادیا و شد بلند

 آدم و عالم نثار فحش دل در و نداشت بر هم خراشکی یحت اما. شود

 .کرد

 یهیسا ریز در یگرید یمنطقه در چهار و سه گروه ات،یعمل با همزمان

 .بودند حمله یآماده بود، پوشانده را آسمان که ینیسنگ ابر اهیس

 نشسته مداربسته یها نیدورب دید از تر دور ،یمشک ون داخل یهاد

 .کرد یم یررسب را ییسنا مهرداد یخانه به حمله تیوضع و بود
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 یوارهاید یبرا نیدورب شش-:گفت و دیچرخ اتیعمل فرمانده سمت به

 یاضطرار برق یدارا و پشته یخروج یبرا اونها یدوتا که هست خونه

 . کرد قطعشون شهینم و دارند یفلز یلوله هم کابلها. هستند

  قرمز؟ مادون نور-

 شروع رو حمله عیرس دیبا اون از بعد و دهیم زمان قهیدق چند یبرا فقط-

 .کرد

 لباس از نفر شش به. رفت رونیب ون از و داد تکان یسر فرمانده

 و رندیبگ قرار ها نیدورب با مناسب تیموقع در که داد دستور هایشخص

 .بتابانند مادون یاشعه ها نیدورب لنز سمت به او عالمت با و همزمان

 حالت به را مشیت افراد و دیکش نییپا صورتش یرو به را نقابش فرمانده

  و نندیبب یهمگ یخوب به تا گرفت باال را انگشتانش. داد قرار باش آماده

 یب در «رو» گفتنو سه یشماره با. کرد شمردن به شروع سکوت در

 به صدا یب و نرم یها قدم با نقابدارها و افتاد کار از نهایدورب م،یس

 .شدند ور حمله خانه سمت

 بهم رو دفعه نیا-:گفت مهرداد به رو و کرد را تالشش نیآخر سوده

 .ریبگ متویتصم زودتر منتظرته ساجد... کن اعتماد

 نهایدورب کنترل اتاق با اش یارتباط یگوش از بود اطیح در که کامران

 صفحات-:گفت مهرداد به و دیدو داخل سرعت به. شد آنها مشکل متوجه

 .شدند دیسف همزمان نهایدورب یتمام

 با و گرفت را او یبازو ریز مهرداد. شد قفل هم در ودهس و مهرداد نگاه

 .دینیب یم بد باشه شهرام ای و تو کار-:کشاند پنجره سمت به خودش

 -:دیغر و شد آمدند یم باال وارید از که ییها سیپل متوجه مهرداد

 ...زاده حروم یکثافتها

 بود دهکر قبول جانش یپا تا او و بود ییکاکا دادن لیتحوو یهمکار قولش

 قصد. بودند کرده حمله اشخانه به کبارهی و زده قرارشان ریز آنها اما

 به نگونهیا را ابهتش و غرور اند،شده دیناام ییکاکا از که حاال داشتند

 ببرند؟ تاراج
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 ...ساغر-:دیکش ادیفر بلند یصدا با

 سمت به. بود مانده مات گلوله کیشل و مهرداد ادیفر یصدا از ساغر

 سیپل با خانه محافظان. دیکشسرک رونیب به اطیاحت با و رفت تراس

 با و رساند اتاقش به را خودش تیعصبان با مهرداد. بودند شده ریدرگ

 .طرف نیا ایب -:زد داد او دنید

 اومدن؟ چرا سهایپل-

 ...آشغال یکثافتها-:دیغر لب ریز

 و پول یمقدار. کرد باز را گاوصندوقش بالفاصله و زد دور را اتاقش زیم

 از را اشاسلحه و ختیر یدست فیک در را اش یجعل ییشناسا مدارک

 .میبر دیبا کن عجله-:برداشت کشو

 به رو و انداخت ساغر به یسرسر ینگاه. شد ظاهر در یجلو سوده

 .خورهیم درد به روز هی دونستمیم نرفته؟ که ادتی -:گفت مهرداد

 لیموبا همراه به او به بجوا بدون و انداخت گردنش در را فیک بند مهرداد

 راهم دهشکی هشتادو اینوک یمیقد و ساده ی،گوش اش یبر بلک

 عمارت تا سیپل افراد یفاصله. انداخت رونیب به ییگذرا نگاه و برداشت

 مهرداد و گرفت فاصله اتاق گاه در از زودتر سوده. بود شده کم اریبس

 یرهیت تراس یشهیش شکستن یصدا. برود رونیب ساغر اول کرد صبر

 گفتن ستیا یصدا همزمان و شد پخش دود. لرزاند را گردنش پشت

 رسانده مهرداد اتاق به را خودشان آنها از نفر دو. آمد مأمورها از یکی

 .بود شده دردسرشان باعث اتاق به دهیچسب پلکان آن. بودند

 هرچه تا آورد فشار ساغر کمر به و گرفت را دهانش و ینیب یجلو مهرداد

 یبیمه یها،صدا پله پاگرد از شدنشان دیناپد از قبل. کنند فرار عتریسر

 تفنگ و شد شتریب رفته رفته دردش. افتاد سوزش به مهرداد یبازو و آمد

 . خورد سر دستش از

 دستانش و بود دهیچسب را مهرداد یبازو ساغر. برگشت عقب به سوده

 که یمأمور سمت به و برداشت زیخ تفنگ طرف به. بودند شده نیخون

 .کرد کیشل بود گرفته پناه وارید پشت
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 محافظت یبرا را دستش ریز افراد از تن چند که یریدرگ شروع با کامران

 گلوله یصدا .داد پوشش را آنها و رساند را خودش بود، گمارده داخل از

 خانه در خفاشها یشبانه یغهایج یصدا چون شدیم بدل ردو که ییها

 .دیچیپ یم

 زخمتو نمیبب-:مهردادگذاشت یبازو یرو دست سوده

 از را او و انداخت ساغر گردن دور دست داشت که یدرد وجود با مهرداد

 بیا پسر...؟ییکجا یکود -:کرد دور سوده

 سمت به و زد صدا را کامران .آمد ششیپ و دیدو یبلند پارس با یکود

. فتندر دنبالشان و زد آرش به یااشاره حرص از سوده .دندیدو کتابخانه

 داخل یوقت و دیکش خود با را ها یزیروم از یکی راه وسط ساغر

 .ببندمش بذار-:گفت مهرداد به و کرد پاره را آن دندان با رفتند کتابخانه

 و دیکش را یاصل ضامن شد رد کنارشان از یجانب به حق نگاه با سوده

 .کرد جا جابه را متحرک وارید

 ...دییبفرما-:زد یپوزخند

 یخروج ساخت دستور اطیاحت محض یبرا و بودند خورده شین بار کی

 شیبرا را خانه نیا مهرداد برگشت از قبل. بود داده خانه یبرا را یمخف

 به را راه که یوقت. بود افزوده یاصل ینقشه به را فضا نیا و دهیخر

 آن به هرگز داشت اعتقاد و بود نداده یتیاهم او بود داده نشان مهرداد

 دهیرس دادشان به طیشرا نیتر یبحران در اکنون اما. کند ینم دایپ ازین

 و رفت داخل به جلوتر و. کرد روشن برق دیکل با را داخل یها چراغ .بود

 .شد وارد آرش سرش پشت

 سرخ کرد یم تحمل که یدرد از مهرداد صورت. زد پارچه به یاگره ساغر

 زودتر پاشو-:فتگ یپنهان یحزن با. بودند زده رونیب شیرگها و بود شده

 .میبکن زخمت واسه یفکر هی میبتون میبر

 بود کم او لیموبا از یریگ رد احتمال. گرفت بدنش کنار را شیبازو مهرداد

 . شد بلند و دیکش رونیب را اش یباتر اما
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 لشیموبا ینیسنگ ساغر ناگهان بروند، یمخف راه داخل به نکهیا از قبل

 داخل جا همان و آورد رونیب را اش یباتر مهرداد همانند. کرد حس را

 را یهرکس توجه کهایسرام یرو خون یها قطره. انداخت یزیم یکشو

 یلیخ داشت وجود یمخف راه کردن دایپ امکان و کردیم جلب خود به

 را پارچه. کرد زیتم را بود دهیچک که یخون ،یزیروم گرید یتکه با عیسر

 کوچک یفضا .نگذاشت خودش منتظر را آنها و کرد پرت لشیموبا کنار

 هیشب رونیب از و دیرس یم نیرزمیز به یکوچک یورود با کتابخانه پشت

 ساخته برآن هیتک با خانه یوارهاید که مانست یم قطور ستون کی به

 . اند شده

 یکود ؟یبر نییپا یتونیم -:گفت آهسته او دست بیآس از نگران ساغر

 ن؟ییپا میبفرست یچجور رو

 دیبر شما ارمشیم من-:کرد نوازش را یکود کمر کامران

 .برو تو اول -:گفت ساغر به رو مهرداد

 صبر-:کرد ینوچ اخم با. رفته نییپا آنها از زودتر سوده که آمد ادشی اما

 .ایب ما سر پشت هم تو کامران .رمیم من اول کن

 .بگذارد تنها سوده با را او هم هیثان چند یحت خواست ینم

. کرد نگاه را سوده چشم یگوشه از و رفت نییپا نردبان از دست کی با

 دو یها شانه یپهنا به عرضش که یکوچک یراهرو از یکهنگ و نم یبو

 از لیطو یرشته کی و بودند ساخته آجر از را وارشید. آمد یم بود، آدم

 .بود کرده روشن را تونل کوچک یچراغها

 سرو گهید کم هی-:گفت غضب با سوده و دیپر نییپا آخر یپله از ساغر

 .شهیم یعال یکن صدا

 حرص با سوده. فرستاد جلو را ساغر و کرد عبور کنارش از مهرداد

 از نفرتش لحظه به لحظه و روز به روز مهرداد بارفتار. داد رونیب را نفسش

 .شدیم شتریب دختر آن

*** 
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 یکسان نیب و بود گرفته دست هردو با را اشاسلحه اتیعمل یفرمانده

 نیب یمالک سوده و ییسنا مهرداد. زد یم قدم بودند ردهک ریدستگ که

 نتوانسته یکس و بود نظر تحت هم خانه یخروج و یورود. نبودند آنها

. دیبد ادامه گشتنتون به-:گفت مأمورانش از یکی به. کند فرار آنجا از بود

 .نشدن ریدستگ هنوز باند یرؤسا

 شروع از قبل ات یمطمئن -:گفت یهاد به رو و برگشت ون داخل به

 نبود؟ حقه بودن؟ خونهتو اتیعمل

 .باشن خونه یتو هنوزم دیبا قربان بله-:انداخت باال را شیابرو یهاد

 ؟یریبگ رو اریکام رد یتونیم-

 یباطر میکنیم فکر. ستین االن اما بود صفحه یرو حمله از قبل تا-

 .باشه آورده در لشویموبا

 ؟یچ ییسنا یگوش از-

 .است دهیفا یب-

 .گفت یالله اال اله ال لب ریز فرمانده

 .کن یبررس رو خونه ینقشه-

 بود شده که یمتیق هر به. رفت رونیب فرماندن و گفت یچشم یهاد

 .کرد یم شانیدایپ دیبا

 آوردند در یگرید ملک نیرزمیز از سر آمدندو رونیب یمخف راه از یهمگ

 خانه و خانه نیا بتبا سوده. بود مهرداد یخانه ب  یار و گرید یسو در که

 بود پرداخته یادیز ینهیهز بود، کردهآماده  ییروزها نیچن یبرا که ییها

 .بود داده نجات را جانشان؛ داشت را ارزشش اما

 را آنها از یکی چیسوئ. زد کنار را نیبنز از پر ینهایماش یرو چادر کامران

 ایمه یلعا فرار کی یبرا زیچ همه. کرد روشنش و برداشت داشبورد از

 .بود

 نجایا یساعت چند کن خاموشش -:گفت و کرد باز را نیماش در سوده

 .میریم بعد بشه آروم رونیب اون اوضاع تا میکنیم صبر
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. رمیبگ تماس شهرام با دیبا بده لتویموبا-:گفت آرش به رو و برگشت

 .خبره چه نیبب بده آب یگوش سرو هی هم رونیب

 خودشون با دستگاهه دمو یهرچ ماحت -:گفت و فشرد را زخمش مهرداد

 .بزن زنگ من یگوش از. آوردن

 .گرفت هوا در را آن سوده و کرد پرت سمتش به را شییاینوک لیموبا 

 نییپا به لباسش نیآست از که کرد نگاه مهرداد نیخون دست به ساغر

 یخون چه نیبب نده تکونش-:گرفت را شیبازو و کرد اخم. خورد یم سر

 هست؟ هیاول یها کمک لیوسا جانیا... رهیم ازت

 خونه داخل برو-:گفت او به پشت و کرد یاقروچه دندان خشم با سوده

 .بردار

 .مرد یم یزیخونر از و خورد یم ریت او مهرداد یجا به دیبا

 کرد مجبور را مهرداد و دیکش را مبلها از یکی یرو یملحفه ساغر

 دور یپارچه و کرد ادیپ را بانداژ لیوسا کمدها از یکی داخل.ندیبنش

 پاره را دستش عضالت گلوله. زد باال را نشیآست دویبر را مهرداد دست

 .بود زده رونیب گرید سمت از و بود کرده

 شیپ میبر دیبا...نداره یادهیفا یچیباندپ گازو چندتا با بخوره هیبخ دیبا-

 .اسیال

 .ببندش شهینم االن-

 .کرد زیتم را مشزخ و داد خوردش به یمسکن و کیوتیب یآنت

 باند اجبار به اما. کشد یم یادیز درد دیفهم اش شده مشت دستان از

 راه. ختیر دلش بسته دهان با مهرداد یناله از. زد گره و دیکش محکم را

 و زد صورتش به یابوسه .دانست ینم دردش کردن آرام یبرا یگرید

 ...یعز ببخش -:کرد زمزمه

 با و انداخته اششانه دور دست.شد گم مهرداد آغوش در شیصدا

 .بود او فقط مسکنش نیتریقو. فشرد خودش به را او زخمش هرسوزش
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 بلکه شهرام تنها نه. بود ختهیر هم به اعصابش. آمد داخل به سوده

 آشوبه دل. دادند ینم را تماسش جواب خانه یخدمتکارها از کدامچیه

 نگهبان سر هب. باشد شده ریدستگ هم شهرام مبادا که بود گرفته

 و کرده ریدستگ را افرادش تمام سیپل که بود دهیفهم و زده زنگ اشخانه

 شهرام نجات یبرا تا گرفت تماس ییکاکا با. بود شده یمتوار خودش

 کنار را خودش بودنش نظر ریز یبهانه به اما بگذارد شیرو شیپ یراه

 از لقب دیبا و خورد یم را خونش خون. کند یکمک نخواست و دهیکش

 دیرس ینم او به دستش گرید که ییجا به انتقالش و اوضاع شدن میوخ

 را چشمانش مهرداد. ماند رهیخ وستادیا شیسرجا... داد یم اش یفرار

 یپاشنه و کرد یاسرفه. بود گرفته بغل را یموذ دخترک آن و بود بسته

 از تا خورد تکان ساغر. ندیایب خودشان به تا دیکوب نیزم به را کفشش

 .نداشت را کردنش رها قصد مهرداد اما دیایب رونیب آغوشش

... ودشده ب ختهیگس افسار تینها یب مهرداد. دیلرز سوده لب یگوشه

 دیکش حرص با را ییرو روبه مبل یملحفه و رفت جلو کفشش تق تق با

 .شد پخش هوا به غبار و گردو

. کرد یم یکار دیبا و نبود نشستن زمان اصال. نداشت نشستن به یلیم

 به دست. زد یم هم به را تمرکزش و شده جانش یبال هم دختر نیا

 .گرفتن شهرامو-: گفت و زد کمر

 جدا خودش از یآرام به را ساغر. بود برافروخته مهرداد یشانیپ وسط رگ

 رابطهات به چرا بکنم؟ تونمیم چکار من خب؟-:گشود چشم و کرد

 ؟یزنینمزنگ

 گهیم. کنار دهیکش خودشو ییکاکا-:انداخت نیطن سوده پوزخند یصدا

 شونه داره یول تونهیم بخواد اگه... لجن کثافت کرده زوم روش سیپل

 تا هفت یتو رفتن ترسنیم ازش سگ نیع هم هیبق. کنهیم یخال

 اونوقت بعد ذارمیم سر پشت که بحرانه هی نمیا.. .شدن قائم سوراخ

 رو سوده هرگز کاش یا کنن آرزو که ارمیب سرشون ییبال چنان

 .شناختنینم
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 دیجد گاهیمخف یبرا دیبا بده لویموبا-:کرد اشاره لشیموبا به مهرداد

 .کنم هماهنگ

 .بزنم گهید زنگ هی کن صبر-

 به را لیموبا. بود دهیفا یب اما گرفت یم یگرید از پس یکی را ها شماره

 قدم درمانده و مستأصل. زد یشانیپ به را ساعدش و داد پس مهرداد

 که یکن یهمکار سیپل با یرفت...مونیانداخت یمنجالب چه یتو نیبب-:زد

 چه نیا کنن؟ تیزخم و خونت تو کنن حمله که اد؟ها؟یب رتیگ یچ

 ..یاحمق واقعا ؟یساخت برامون که هیوضع

 که بشم سگ نکن یکار... شو خفه -:زد داد سرش غضب با مهرداد

 یزیچ امویم کوتاه جلوت که گرفتم خودمو یجلو یلیخ ذارمت ینم زنده

 .. .نکن تموم صبرمو... گمینم

 یرو و اوردین خودش یرو به اما دیگز لب مهرداد خشم از دهیترس سوده

 یشماره مهرداد .بود شده فیخف و خوار ساغر یجلو. نشست مبل

 لیوسا ساغر. شد صحبت مشغول و گرفت را دستانش ریز از یکی

 داخل یزباله سطل در را نیخون یپارچه تکه و کرد جمع را پانسمان

 ساغر. رفت دنبالش به خوردن آب یبهانه به سوده. انداخت آشپزخانه

. گذاشت نکیس کنار را تفنگ سوده و بود گرفته آب ریش ریز را دستانش

 او به توانست ینم هرگز. کرد نگاهش موشکافانه و برداشت یوانیل

 که بود یخونخوار یزالو ساغر. ندشیبب یگرید جور و کند اعتماد

 .دیمک یم را خونشان ذره ذره و انباندش و مهرداد به بود دهیچسب

 مهرداد و بود شده ریتحق یپاپت دختر نیا بخاطر فشرد هم یرو ندندا

 .بود دهیکش ادیفر سرش بارها

 ؟یبردار مونیزندگ سر از دست یشینم گم چرا-

که  هینیهم من یزندگ-: انداخت باال ییابرو و بست را آب ریش ساغر

 ..االن می بینی.

 تو شد باز که پات یول...اعتبار و تیموقع نیبهتر میداشت ویزندگ نیبهتر -

 !همش به یزد ه... ونمیزندگ
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ساغر نگاهش کرد. در عمق چشمان خشمگینش خودش را دید ساغری 

که دست بسته بود و او از باال نگاهش می کرد. صدای شکستن 

واک شد. امین را او به جانش انداخته بود استخوان هایش در گوشش پژ

که کابوس بدترین روزهای عمرش شود. فشار فکش را از روی دندان 

 یاون باشم گذاشته تو یزندگ تو پامو ادینم ادمی-هایش برداشت و غرید:

 نیع و آش از داغتر یکاسه یشد تو اما نداره یاعتراض شمیزندگ تو که

 .یداریبرنم سرمون از دست زونهایآو

 شده کور ابلهه اون چون-:انداخت نکیس داخل را وانیل خشم با سوده

 به یدیم راپورت راه به راه که یهست یخطرناک یافع چهتو نهیبینم

 ...سیپل

کنار قدمی به جلو برداشت اما چشمانش روی انگشتان سوده که  ساغر

 بود خطرناک خود یخود به سوده خشمتفنگ گذاشته بود، کشیده شد. 

 .داد یم دستش کار حتما بود دستش ریز که یتفنگ آن اب و

 تفنگ نیا ازو زیر چشمی به آن نگاه کرد.  خواند را نگاهش رد سوده 

تفنگ را به  ینامحسوس پوزخند با ؟کرد کوتاه را زبانش که دیترس یم

نوچ؛ کار مهرداد نیست فقط از خودم  -دست گرفت و با نوچی گفت:

 بهشون ییکاکا درمورد نه؟ مگه یکرد خبر سویپل یافع یتو...برمیاد 

 مهردادو تا.... ببرن دست به دستبند رو همه اومدن هم اونا و یگفت

 .یکنینم گم گورتو ینفرست دار یچوبه یپا تا مارو یهمه

 بهشون -:زد داد .شدیم شتریب روانش و اعصاب التهاب هرکلمه با

 ؟یدیم اطالعات

 توانست ینم نکهیا از. دیلرز یم شآرام نا اعصاب و خشم از دستانش

 به خورد، یم بسته در به هربار مهرداد مورد در و دهد نجات را شهرام

 .بود آمده ستوه

 مچ به یاضربه زدن با تا. شد کترینزد او به یقدم نامحسوس ساغر

 یم. برد ماشه یرو دست سوده اما. کند سالحش خلع دستش

-کند خالص شرش از را دشخو عمر کی و بکشد را او دم در توانست

 یاال اعتراف کن....بگو
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. ختیآم هم در بود خورده سقف به که گلوله ریصف یصدا و ادشیفر

 و زده دستش ریز به یاضربه پا با و شده کینزد او به پشت از مهرداد

 .کند کیشل ساغر سمت به بود نگذاشته

 او به ار کردن فکر یاجازه آشوبش ذهن و نبود یمناسب طیشرا در سوده

 شکار مانع یکس چه بفهمد نکهیا از قبل و برگشت عیسر. داد ینم

 .نشست مهرداد ی نهیس یقفسه ریز گلوله و چکاند را ماشه شده

. گذاشت اش نهیس یقفسه یرو دست و شد گشاد مهرداد یچشمها

  تن   از رمق اما دارد نگه پا سر را خودش تا زد نتیکاب به را شیپهلو

 آورد لب به را نامش ساغر .نداشتند را وزنش تحمل و رفت رونیب شیپاها

 و زد تنش ریز دست بخورد نیزم نکهیا از قبل. برداشت زیخ سمتش به و

... زد پلک. زد یم پرسه سوده چشمان در بهت. گرفت آغوشش در

 امکان! بردارش بود، مهرداد خون شد یم یجار نیزم یرو که یخون

 ...کرد ینم کیشل مهرداد به رگزه او بود ممکن ریغ.. .نداشت

 آشپزخانه به یانداز ریت یصدا از بود برگشته خانه داخل به تازه که آرش

 یم کیشل ساغر به دیبا. بود برده ماتش دست به اسلحه سوده. دیپر

 خود با شهیهم که ینحس با بود او شد یم کشته دیبا که یکس کرد

 .داشت همراه به

 شد کینزد سوده به آرام و کرد ینگاه بود هخورد ریت که مهرداد به آرش

 که کرد نگاه را او تعجب با و درآمد بهت از سوده. دیقاپ را تفنگ عیسر و

 یشانه به را سرشنفس زنان   مهرداد .است کرده یجرأت نیچن چطور

 .من بده تفنگو-:کرد دراز آرش سمت به را دستش و داد هیتک ساغر

-:گذاشت رتیح در را او بگریتعق نچشما و رفت عقب سوده به رو آرش

 ؟یکنیم یدار یغلط چه

 نفس چند مهرداد .داد دستش به را تفنگ و ستادیا مهرداد کنار آرش

 اما برد زمان یکم .گرفت سوده سمت به را اسلحه سر و دیکش قیعم

 در بتواند و کند جلب را سوده اعتماد بود توانسته تینها در آرش

 و جاسوسش شود. باشد داشته حضور او و شهرام یگفتگوها
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 شود کیشل اشلوله از بود قرار که یاگلوله و کلت به وحشت با سوده

 بیآس بهت خواستم ینم کشیب منو یخواهیم... مهرداد-:ماند رهیخ

 .. من... لطفا!.کردم کمکت بارها من... من...بزنم

 اما کند کیشل که بود مصمم نداشت یاثر او در شیحرفها از چکدامیه

 دختر آن سوده یجا به... کشاند گذشته به را او لرزانش یها مردمک

 .بود دورانش تمام دوست نیبهتر که دید یم را اش یهمباز یبچه

 را خشکش یها لب. بودند غرق کودکانه یتیمعصوم در دو هر که یزمان

 ...نشدم مونیپش تا گمشو... گمشو-:داد تکان

 کامران. دیدو رونیب سپس و برداشت قدم چند یآرام به سوده

... بود؟ خونهتو از گلوله یصدا -:گفت و آمد رونیب نیرزمیز از مهیسراس

 شده؟ یچ داخل زنیبر ممکنه سهیپل پر رونیب اون

 در هرچه.. کرد بغض. شد نیماش سوار و نداد یتیاهم سوالش به سوده

 بود؛ شده گرفتار شهرام ...بود شده پنبه بود رشته اش یزندگ

 .. مهرداد را!.بود زده ریت با را مهرداد و شده مال لگد پا ریز تشیشخص

برادری که همیشه سعی می کرد از او محافظت کند  .شد تر چشمانش

 یم فکر .شد سیخ چشمانش سالها از بعد را خودش با گلوله زده بود...

 هیگر باالخره اما کرده فراموش را ختنیرشکا شده فروخته روح نیا کرد

 از و گذاشت گاز یرو پا کرد حس را شیگلو در بغض درد هدوبار...کرد

  بر سوار و کرد باز سرعت به را یخروج در .رفت رونیبزیرزمین  نگیپارک

حالش  ببندد را در تا نکرد صبر .رفت رونیب خانه از سرعت با نیماش

 .کنند ییشناسا را او ها سیپل دیترس یممساعد نبود و 

 انتقال یمشک یها نیماش بر سوار را بودند شده ریدستگ که یکسان

 گاهشانیمخف با سیپل یفاصله ها خانه یباال متراژ بخاطر. دادند یم

 هی فرمانده .بود دهیرس گوششان به واضح کامال گلوله یصدا اما بود ادیز

 بود؟ طرف کدوم از صدا کرد؟ کیشل یک-:گفت افرادش از یکی

 .قربان ستین خودمون یها بچه کار-
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 صدا-:کرد اشاره خانه سمت به و گذاشت رونیب ون از را شیپا کی یهاد

 نشأت اونجا از شدتش افتاده صفحه یرو که یموج. بود سمت نیا از

 .گرفته

 یبررس رو اونجا دیبر شما و شما-: کرد مأمورانش از چندتن روبه فرمانده

 .ریخ ای ارتباطه در خودمون اتیعمل با دینیبب دیکن

 کرده نیرنگ را دستش کف که یخون به و گذاشت نیزم را تفنگ مهرداد

 با ساغر. بست را پلکش و انداخت را دستش رمق یب .کرد نگاه بود

 مهرداد؟...نخواب-:نواخت صورتش به آرام یچندضربه ترس

 .خوبم-:کرد باز را پلکش

 اش یزیخونر و مهرداد دنید با رساند آشپزخانه به را خودش کامران

 یم فرار داشتهمین االن دیدمش که  ست؟ا سوده کار -:شد یبرزخ

 ..رمشیگیم االن...کرد

 .کن ولش...بره بذار-

 او دیفهم یم حاال که آرش و کامران روبه ساغر .ستادیا مهرداد تحکم با

 .دکتر مشیببر دیکن کمک دیستادیا چرا-:گفت است، مهرداد افراد از هم

 شده مظنون خونه هب ها سیپل ممکنه-:گرفت را مهرداد یبازو ریز کامران

 ؟ییایب راه یتونیم. میبرهرچه زودتر   دیبا باشن

 .شم بلند کن کمک...اره-

 یشتریب سرعت با خون شدنش سرپا با .شتافت کمکش به هم آرش

 نتیکاب به که ییباندها ساغر. دیبر را امانش درد و کرد دایپ انیجر

 .فشرد را مشزخ یرو و دیکش رونیب پاکتش از عجله با را بود برگردانده

 .گذاشتش  دستان یرو را دستش و شد رهیخ او به هیثان چند مهرداد

 زبان با را لبش مهرداد. کرد نگاهش یسوال و کرده بلند را سرش ساغر

 آماده نویماش برو دارمیم نگهش خودم-:گفت ینییپا یصدا با و کرد سیخ

 .کن

 کجاست؟ چیسوئ-: دیپرس کامران از و داد تکان یسر ساغر
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 .باشه داشبرد یتو دیبا برد سوده که ویکی اون-

. کرد متوقف ساختمان کنار را نیماش و رفت نییپا ها پله از سرعت با

 و گذاشت باز را نیماش در. بود نیزم کندن مشغول اطیح در یکود

 .میبر دیبا نیماش یتو برو... ایب بدو یکود-:کرد شیصدا

 دنشید با کرد حس. اشتبرد را مهرداد فیک و رفت داخل به هم خودش

 به اما گذاشتند تمام مهین را زدند یم هم به که ییها حرف کامران و او

 امن ییجا در را او عتریسر هرچه خواست یم فقط. نکرد یتوجه حسش

 .رونهیب نیماش-:کند اشمعالجه که ندیبب اعتماد قابل دکتر کی با و

 از قلبش. فتگر آغوش در را مهرداد سر و نشست داخل زودتر خودش

 زخمش یرو که ییگازها. زد یم دونده اسب کی مانند ینگران شدت

 .بودند شده نیرنگ خون از کامال بود گذاشته

 اهیس مرد دو دنید با. کرد روشن را یبخار و نشست فرمان پشت کامران

 گلوله یصدا با زدیم حدس که همانطور. دیپر باال لبش یگوشه پوش

 یبررس یبرا و شده قدم شیپ مأمورها از یکی. بودند شده مشکوک

 طاق در   و بود رفته رونیب سرعت به که ینیماش آن با. زد باال را نقابش

 مخاطب که یحال در رلبیز کامران .دید ینم مناسب را اوضاع خانه باز

 .ادیدرن صداتون-:بود،گفت ساغر اش یاصل

 راه امتداد در آرام آرام و دیکش نییپا یکم را خودش سمت یشهیش

 از که یمأمور به کردو خم سر رونیب سمت به. کرد حرکت خانه یخروج

 اومده؟ شیپ یمشکل -:آمدگفت یم شیرو روبه

 یانداز ریت یصدا-:بشنود بهتر فاصله آن از او تا برد باال را شیصدا تن مرد

 .میدیشن خونه نیا از

 یول میدیشن یراندازیت یصدا هم ما نجا؟یا از-شد متوقف کنارش کامران

 درسته؟ بوده اشرار با یریدرگ نکهیا مثل

 نییپا مهین یشهیش و یدود یها شهیش از. نکرد قبول را شیحاشا مرد

 نم؟یبب نویماش داخل تونمیم-.دید یم را آرش فقط او سمت
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 نسبت کم هی.پشته اون سگم فقط-:زد یلبخند کامران و کرد پارس یکود

 .حساسه ها بهیغر به

 دیبد عقبو یشهیش ستین مهم-رفت عقب به و گرفت فاصله یکم مرد

 .نییپا

 حتما-

 دوم مأمور. گذاشت گاز یرو پا باره کی شهیش دنیکش نییپا یجا به

 یباال سرعت دنید با اما داد ستیا وفرمان رفت نشانه را تفنگش

 گرفته محکم را مهرداد ساغر .رفت کنار راهش سر از و زد معلق نیماش

 به و دندیدو رونیب مأمورها .ندینب بیآس نیماش دیشد یها تکان از تا بود

 شانیرهایت نیماش یگزاکیز حرکت با اما. کردند یراندازیت نیماش سمت

 ها ان. ندگذاشت جا به بدنه یرو کوچک سوراخ چند فقط و نخورد هدف به

 از یکی. پرداختند بشانیتعق به و شدند نشانیماش سوار بالفاصله هم

 مظنون چند بیتعق یپ در که داد اطالع رماندهف به یگوش با ها سیپل

 .دارند ازین یکمک یروین به و هستند

 که ینیماش در خودش کلت. کرد نگاه سرش پشت به نهییآ از کامران

 و مهرداد کلت شانی اسلحه تنها و بود گذاشته جا کرده، فرار آن با سوده

 یبرا یفکر-:دیپرس مهرداد از و گرفت سبقت خودرو چند از .بود آرش

 برم؟ کجا ؟یدار دستشون از شدن خالص

 رفت یم خواب چشمانش و بود نشسته یسرد عرق مهرداد یشانیپ

 از رونیب برو-:گفت آرام ییصدا کردبا یم حفظ را اش یاریهوش دیبا اما

 .میکن عوض نویماش دیبا. اریشهرسمت ...برو... شهر

 که یکس یشماره. بدهد آرش به تا داد ساغر به را لشیموبا مهرداد

 تا گفت هم را کند کمکشان سیپل از شدن یمخفو فرار در بود قرار

 .کنند عوض را نیماش یمناسب یجا در بتوانند

 حرکت در بزرگراه سمت به و دیکش یم ییال خوردوها انیم از کامران 

 .نداشتند آمدن کوتاه قصد یول افزودند آنها با را شانی فاصله.بود

 گردان یهاغ چرا با هم یگرید نیماش کرد نگاه سرش پشت به ساغر

 به یزیآم التماس نگاه. بود شده اضافه سیپل یروهاین به کمک یبرا
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 دیبا عتریسر هرچه... قهیعم زخمت اسیال شیپ میبر دیبا-:انداخت مهرداد

 ... بشه پانسمان

 سیپل-:نداشت را گذاشتنشان باز قدرت.بست را شیها چشم

 .میشیم ریدستگ... دنبالمونه

 .دهیشد تیزیخونر یول-

 یم لیتحل رفته رفتهش یقوامی دانست اما چاره ی دیگری نداشتند. 

 بازش مهین یپلکها انیم از و فشرد توانش حد در را ساغر دستان رفت

-: کرد نجواو داد تکان لبخند به را خشکش و داغ یلبها. کرد نگاهش

 هم لحظه هی یحت ،رگزه کردمینم تصور... دمتید بار نیاولکه...  یوقت

 ازت جسارتت بخاطر فقط که یبود پررو دزد دله هی... کنم فکر بهت

 دمیفهم... بود قتریعماما ... ساده اومدن خوش هی فقط. اومد خوشم

 مهم یلیخ از شتریب برام .نتونستمولی  بکشمت خواستم، یسیپل

 ...یبود

 نفرت ازت لیااو اون منم-:دیخند بغض با و برد گوشش ریز را سرش ساغر

 یشد و برگشت ورق یچجور دمینفهم یول یبود خالفکار چون داشتم

 .وجودم تموم

 بازم چرا دمیپرس یم خودم از هربار-کرد کوتاه یسرفه چند مهرداد

 دایپ دلم از انداختنت رونیب یبرا راهشم تا آوردم یم لیدل دارم دوستت

 چیه یب یلیدل چیه بدون... دمیرس یم جواب هی به همش اما کنم

 .دارم دوستت یمنطق

 یب... من مثل-:دیخند قتریعم و کرد سیخ را مهرداد صورت شیها اشک

 .دارم دوستت اندازه و حد

. هنوز زود بود ندیبگو هم یبرا که داشتند یاریبس ینگفته یحرفها هنوز

. بود اندک زمانشان اماکه بخواهند حرف های آخرینشان را به هم بگویند 

 را شیگلو که یحجم. دیطلب یم فرصت کردنش خفه یبرا درتالش بغض

. سر مهرداد را به بودند روانش یاشکها از شیب وسعتش کرده اشغال

... برو تندتر کنم یم خواهش-سینه اش فشرد و به کامران التماس کرد:

 به دلشان تا کرد نگاه سرش پشت یها نیماش بهتمنا و خواهش  با
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 یجلو را قطراتش تا کرد یم خواهش ابرها به و. بتازند تر آرام و دیآ رحم

 چشمانش در یغم با یکود. شانیبرا شود سد و اندازدیب نشانیماش

 ساغر. کرد یم نگاه مهرداد به و گذاشته یصندل گاه منینش یرو سر

 .شهیم خوب-:زد لب و دانست یم را چشمانش درون درد

 یم بغضش به چرا ی فهمیدامانم شد یم دیبا درد نیتسک حرفش

 به و کند آزاد را خودش ها ابانیخ خم از توانست باالخره کامراناید. افز

 وبا کرد استفاده ها نیماش انیم افتاده یفاصله از آرش. برساند بزرگراه

 در اوردیب نیماش شانیبرا اریشهر از خواست یم که یاراننده مرد

 ینشان با و شد منحرف جاده از کامران .گذاشت قرار یاخرابه یکینزد

 یقو مرد .رساند خرابه به را خودش بود گرفته مرد آن از آرش که ییها

 و دیکش نییپا را شهیش کامران. بود ستادهیا یسوار موتور کنار یکلیه

 د؟یشناسیم خانو زیپرو-:دیپرس مرد آن

 بله-:داد جواب آرش کامران، یجا به

 .نیبود خواسته که ینیماش نمیا-

 داخل به ینگاه تا کرد خم سر مرد اما. گرفت را سمند چیسوئ کامران

 ن؟یهست یفرار-:گفت و اندازدیب نیماش

 فشار شهیش به قدرت با مرد. دیکش باال را شهیش و کرد یاخم کامران

 ازش ما که یسمت نیا به نیدار اگه فقط نیاکارهیچ ندارم یکار-: آورد

 گردنیم رو نایماش دارن بسته راهو سیپل که دیبدون دییایم میاومد

 . باشه حواستون

 ینیسنگ سکوت هیثان چند یبرا. رفتند و شد سوار موتور ترک پشت مرد

 عجله-:گفت آرش وبه شکست را سکوت کامران. شد حاکم نیماش در

 .نیماش یکی اون تو میببر مهردادخانو کن کمک. دیکن

 و دیترد با آرش اما. گرفت را مهرداد یربازویز و شد ادهیپ زودتر خودش

 کمکشان به و گذاشت کنار را آن .کرد نگاه لشیموبا بهچند ثانیه  اخم

 .شهینم ینجوریا نییپا ایب تو-:گفت ساغر به کامران. رفت

 آنها با یهمکار قصد مهرداد. زد دور را نیماشو رفت نییپا یآرام به ساغر

 .بکشم دراز کم هی دیبذار دیکن صبر-: خوردی نم تکان و نداشت را
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 وقت-:گفت بود لیقا سشیرئ یبرا که یاحترام اما حرص اب کامران

 نداریم.

 ساغر-:و با صدای بی جانش گفت  دیکش قیعم نفس چند مهرداد

 .نیماش تو روببر یکود

 تونهیم هم بعدا-: بفرستد اهیس نخود یپ را او خواهد یمکه  دیفهم

 .میببر رو تو دیبا اول بشه سوار

 گفته کامران که همانگونه اما کرد یم قانع را او ابتدا دیبا زد مهردادپلک

 بکیس. نداشت مجادله و بحث ینا گرید هم خودش و نداشتند وقت بود

 در و فرستاد نییپا را نداشت وجود که یبزاق و شد نییپا و باال شیگلو

 ...باش مواظبش-:شد رهیخ کامران چشمان

 خانه دلش در ترس .درآورد حرکت به دو آن نیب را چشمانش جیگ ساغر

 شد خم مهرداد یرو. دیپر نیماش داخل به و زد کنار را آرش عجله با. کرد

 کی یحت شد یم مگر بود دستانش در جانش. گرفت بغل در را او و

 ریز و زد نفس دهیبر دهیبر مهرداد .کند فکر او از ماندن دور به هم لحظه

 ...ساغر-:کرد زمزمه گوشش

 طاقت گهید کم هی جونم ونمج-کرد سیخ را مهرداد صورت شیها اشک

 ...اریب

 ...که بده قول...بده قول -:گفت و کرد سرفه مهرداد

 تا. میکنیم رد رو سهایپل. دکتر میرسیم نزن حرف ساغر جون... نزن حرف-

 .میتونیم بازم میبر در میتونست حاال

 ...که بده قول-

 نهامت... نگو خدارو تو -:زد زل چشمانشبه و افتاد هق هق به ساغر

 تنهام. ارمینم دووم تو بدون که دوتامون جون به. رمیمیم نذار تنهام... نذار

 حرف ییجدا از نگو، مهرداد کنمیم التماست. کنمیم خواهش ازت نذار

 ...هرگز... نگو گهید م؟یبود دور هم از هرچقدر ستین بس. نزن

 .دکر رخنه شانیاه گوش در واضحتر باد سوز همراه به سیپل ریآژ یصدا
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 از برداشتن چشم بدون و گذاشت ساغر یگونه یرو را دستش مهرداد

 ...ببرش-:گفت او

 ...رمینم. ذارمینم تنهات... رمینم-:دیکش غیج ساغر

 یمهیخ. دیکش رونیب او آغوش از را سرش اش یحال یب تمام با مهرداد

 یم را او فقط سیپل. دید یم را بود انداخته چتر سرش بر که مرگ

 یروزها توانست یم. کند یزندگ شتریب توانست یم اغرس .خواست

 خودش شب دانست یم اما ندیبب را دیخورش طلوع و آسمان یشتریب

 یعنی امشب... ستین شیفردا در یگرید طلوع و رسد ینم صبح به

 ...خداحافظ یعنی امشب... نیآخر

 به انگشتانش اما. دیایب رونیب نیماش از کرد مجبور را کامران،ساغر

 .بود شده قفل مهرداد دست

 هم رو یکود-:دینال و دیکش رونیب او حصار از را دستش لیم یب مهرداد

 .ببر

 . رمینم ییجا گمیم بهت-:زد داد ساغر

 با ساغر اما فتدایب راه تا رساند اششانه به را انگشتش نوک کامران

 کنار را کمرش و گرفتآرنج از را دستش ع،یسرت کحر کی و خشم

 ...رمینم ییجا...نزن دست بهم-:دیغر و زد نفس. کوباند نیزم به نیماش

 .ستادیا یجست با و دیکش قیعم نفس چند بود شده ریغافلگ که کامران

 و داد چیپ را دستانشقبل از اینکه ساغر دوباره به داخل ماشین بازگردد 

 .کرد قفلشان سرش پشت و کرده خم عقب به

 او کامران اما کند شیرها تا دیکش غیج و داد فحش .زد داد درد از ساغر

 .بود گرفته محکم را

 را شود یم قیتزر قلبش در زهر مانند که یدرد تا بست چشم مهرداد

 یها پلک. بروند کرد اشاره بود مانده تنش در که یتوان نیآخر با و ندینب

 کامران. شد خاموش و دیند یگرید زیچ ساغر از یاهیسا جز نشیسنگ

 یم نشان خطو و پراند یم لگد یوحش یببر ماده ندمان که را ساغر
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 نمیبب ریبگ خون خفه -:زد داد سرش و انداخت نیماش داخل د،یکش

 .بکنم نجاتش واسه تونمیم کاریچ

 را آنها شهیش از ساغر .برگشت آرش نزد و دیکش شیموها به یدست

 اما. بشنود تا برد رونیب را سرش. کنند یم صحبت هم با که دید

  بود.ن واضح شانیصدا

 خودت-:گفت و انداخت بود شده هوشیب که مهرداد به ینگاه آرش

 .تهران گردونمیم برش من ببر رو دختره

 ؟یبکن نکارویا یخواهیم یمطمئن خطرناکه-

 اره-:گفت و فشرد دست در را لشیموبا آرش

 خوب سگ ایب -:زد صدا را یکود و برد نیماش داخل به را سرش کامران

 ...رونیب ایب

 وضع آن با را صاحبش خواست ینم. کرد پارس و داد نشان دندان یکود

 .شهیم رید بذار همینجا بمونه-:شد نیماش سوار آرش. بگذارد تنها

 ینیماش به نگران ساغر. افتادند راه و شدند شانیها نیماش سوار هردو

 ره؟یم کجا داره -:زد زل بود آن در مهرداد که

 تهران گردهیبرم-

 رنشون؟یبگ گها ؟یچ یبرا-

 .بستن راهو که هم طرف نیا ستین یاگهید راه-

 .کن پاک صورتتو یرو خون-:گفت و کرد نگاه ساغر به چشم یگوشه از

 مشتش .نشست دستش کف مهرداد خون و دیکش صورتش یرو دست

 که یاغده پس و آمد ینم باال شیها نفس. گذاشت نهیس یرو و کرد

 نام با گرید یکی تن در جانت یوقت .کرد یم ریگ شود یم دهینام بغض

 یم رنج. ستین تو با تیها نفس شمارش گرید شود، یم دهیدم عشق

 . دارد دردکه  یوقت یزندگ از یبر یم. شود یم دور تو از یوقت یکش
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 اما نامطمئن. سوخت حالش به دلش. آورد چهره به یزیر اخم کامران

... دهید هم ناشویا از بدتر... مهرداد. شهیم خوب-:گفت دوارکنندهیام

 آرش از پسش برمیاد.... ستین بد ادمیز وضعش

 به چشم. ش ادامه دهددروغبه  نتوانست ساغر نیسنگ و داغ نگاه با

 .بشن مشکوک بهمون دینبا هیخون هنوز صورتت -:گفت و دوخت جاده

 شندستا رامونشیپ احوال خبراز یب و دیکش صورتش به را نشیآست سر

 گفتن و سیپل به دروغ با کامران. شد مچاله خودش رد و گرفت بغل را

 مساعد حالش بتیمص نیا بخاطر ساغر و کرده فوت خانمش پدر نکهیا

 .کند عبور راه سیپل از توانست ستین

 شانیبرا اریشهر کینزد یروستاها از یکی در یاخانه مهرداد، ز،آدمیپرو

ز گرفتن کیف مدارک از بعد ا و کرد ادهیپ آنجا را او کامران. بود کرده ایمه

 .برگشتبالفاصله ساغر، 

 از را بود زده بغل راه طول تمام در که ییها دست خانه یخلوت در ساغر

 را او یبو تنش تمام. کرد نگاه شده خشک یها خون به و گشود هم

 و بود پرشده مهرداد از مغزش یزهایدهل و ها اهچالهیس تمام. داد یم

 یم که بود خودخواه... ردیبگ قول ورز به خواست یم خودخواهانه او

 .باشد مواظبش بخواهد یگرید کس از و بگذارد شیتنها خواست

 .شد آوار و آورد هجوم سرش بر خانه سکوت و کرد روشن را ها چراغ

 تا کرد خاموش را چراغ. افتاد وحشت به ییتنها از و دیترس بار نیاول یبرا

... دید یم اما نکند، حس را مهرداد یخال یجا تا ند،ینب را بودنش کهی

 دیکش یم خودش سمت به را او که بود اهیس یاحفره اش یخال یجا

 ..زد زار و گرفت بغل را شیزانوها کودکان مانند

 یکن یاری اگر امشب»

 دهید یا

 توفان
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 «19...! کنم یم

 تا نبود چکسیه و شد غرق یاروزه چهار یخبر یب در و ختیر اشک 

 چکسیه توان در آوردن دوام و مردن هرلحظه روز چهار. دهد نجاتش

 !مهرداد دنید دوباره دیام سر از فقط کرد مقاومت امایست ن

 در و دهیچیپ خودش دور به را پتو نزده آفتاب گذشته یروزها مانند

 نواختکی و آرام مهرداد بود منتظر. بود مانده رهیخ در به خانه بهارخواب

 حل آغوشش در و دیبگشا شیرو به را در جانیه با او و بزند ضربه در به

 با. گذاشت شیزانوها یرو را سرش و سوخت انتظار از چشمانش .شود

 تموم حرفامون هنوز. نذار منتظرم... مهرداد نشو بدجنس-:کرد زمزمه خود

 .بشن تموم نجایهم ستین انصاف. بود کم خوبمون یروزها. نشده

 نوک نیزم به یکوچک غکال. کرد بلند را سرش و دیشن ییصدا کرد حس

 اما. گذاشت زانو یرو را سرش دوباره و دیکش یآه افسوس با. زد یم

 قلبش. گذشت اش ینیب ریز از نوازشگر ییآشنا میشم دم، نیدوم با

 یبو مخلوط همراه به را ها یدلتنگ و کرد باز دهان تنگ درون یماه چون

 دلش چرا دانست ینم. ستادیا و زد کنار را پتو. دیبلع باران نم و گاریس

 ...کند باز را در تا شده تاب یب

 یهوا. برداشت قدم هدف یب. رفت رونیب خانه از و دیدو نییپا ازپلکان

 .رفت یم راه دلش یپا با اما بود کرده مختل را دشید صبح دم آلود مه

 « 20...بوسمیم را تو یبو رد من»

 رعتس قلبش یها تپش. آمد سگ یصدا خانه سمت و سرش پشت از

 نیا دنیشن از چقدر. گرفتند خود به خنده رنگ شیها لب دوبار و گرفت

 رفته راه. بود شده آهنگ خوش چقدر یکود یصدا. بود خوشحال پارس

 ؟یاومد -:زد داد و دید یکود کنار را یمرد یهیسا. برگشت و کرد پرواز را

 به! ودنب درست نیا. شناخت را کامران مهرداد یجا به و رفتند کنار ها مه

 «؟ امین تونمیم مگه»دیبگو و باشد شیرو روبه مهرداد اکنون دیبا او یجا

                                                                    
 سیمبن بهبهانی 19
 کیکاووس یاکیده 20
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 خوبه؟ حالش کجاست؟ مهرداد -:چرخاند چشم و شد تند شیها نفس

 بعد به نیا از آوردم رو یکود -:دیدزد وچشم رفت طفره جواب از کامران

 .مونهیم تو شیپ

 .یاکننده خورد و بیغر لفظ چه« ...بعد به نیا از» 

 اد؟ینم ومد؟ین-

  نه-زد لگد نیزم به و گرفت نییپا را سرش بیج در دست کامران

 .گرفت گاز را شورش یها لب و دیخند ساغر

 عشق»

 شکستن   حال   در

 ...است میها استخوان

 «21.خندمیم من و

 شد یهمونجور... کرد خودشو کار باالخره پس -زد قهقهه و دیخند بلندتر 

 !نیآفر... بهش نیآفر... گرفت امشوانتق. خواست یم اون که

 حس را شیپا ریز نیزم ها منگ چون اما برداشت قدم خانه سمت به

 خانه داخل به. شدهسبک تنش و نداشت وجود یاجاذبه ییگو. کرد ینم

 رهیبگ انتقام ازم خواد یم دلش گفت-:کرد زمزمه خودش با و رفت

 !رفت... کرد هم نکارویهم

 که خدا به. رفت لیتحل نبضش و افتادند هشمار به قلبش یها تپش 

 ینم دنیکش نفس یبرا یتالش اما شد یم خفه غصه زور از داشت

 !رفت... رفت مهردادش .کرد

 آمده گلوگاه به تنش از فرار یبرا که یجان و دیچرخ سرش در کلمه نیا

 !رفت!یسادگ نیهم به... برگرداند عقب به بغض شکستن با را بود

                                                                    
 چارلز بوکفسکی 21
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 دل شیها البه و عجز آورد زبان به را خدا اسم و دز شیموها در چنگ

 رونیب همان بدش حال از درمانده کامران. داد یم خراش هم را آسمان

 .را عاشق زن کی کردن هیگر خون ندینب داد حیترج و ماند

 وسط ساغر. رفت داخل به نگران شد کم شیها ونیش یصدا از یوقت

 یحت که نداشت یرمق گرید بود افکنده ریز به سر وبود نشسته اطیح

 کامران. بود شده روح یب صورتش ها مرده مانند و زدیبر اشک قطره کی

 نجایا. میبر نجایا از دیبا-:گفت و دیکش لبش دور به را زبانش اطیاحت با

 ...کنه داتیپ ممکنه سیپل ستین امن

 گرید او و خواهد یم لیدل هم داشتن صحت و تیامن دانست یم چه او

 .امینم-:گفت لب ریز. نداشت ار علت آن

 ؟یچ-

 .امینم-

 ادا من واسه پاشو -:گفت خرابش حال به مالحظه یوب کرد اخم کامران

 از وگرنه دادم مهرداد به که هیقول بخاطر دنبالت اومدم ینیبیم اگه اریدرن

 از ینفهم که زنمتیم چنان یکن مخالفت یبخواه .دهیرس ما به ادیز تو

 االی پس. باشه گرم اون به پشتت که ستین هردادمم. وارید ای یخورد در

 .شو بلند

 .دیچش وجود تمام با را بودن میتی یمعنا و شد پاره قلبش یزهایدهل

 باشه شتیپ نمیا-:گرفت سمتش به را یمیقد یاینوک لیموبا کامران

 .نکن استفاده ازش شهیم که ییجا تا اما رنیبگ ردتو باهاش توننینم

 که یوقت کند تلفن یکس چه به خواست یم آمد یم کارش چه به

 لب و کرد مشت را دستش ریز خاک. بود داده دست از را کسش همه

 ...امینم-:دیورچ

******* 

 **بعد دوماه**
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 لیاستا به نهییآ در و کرد تن به را دوختش خوش و یمشک کت نیحس

 همرنگ که یبنفش دستمال. بود تنش یقواره کامال. کرد نگاه خودش

 زدن با و بست مچ به را ساعتش. کرد صاف بشیج در را بود راهنشیپ

. نبود یخبر کراوات از اما .کرد لیتکم را پشیت گردنش ریز به ادکلن

. دید را خودش به نهییآ از مادرش زیبرانگ نیتحس و شوق از پر چشمان

 بهم شدم؟ چطور -:برگشت سمتش به لبخند با و انداخت باال ییابرو

 اد؟یم

 یها لپ به یابوسه. شد زانیآو گردنش از و کرد رها را رهیدستگ گلبهار

 برم بذار کنه حفظت بد چشم از خدا ادیم بهت چقدر -:گفت و زد پسرش

 .نکنن چشمت کنم دود برات یاسفند هی

 یبو بعدش که زدم ادکلن خودم به نهمهیا -:گفت یکمرنگ اخم با نیحس

 بدم؟ دود

 با کرده شیآرا ایسون. رفت زخانهآشپ به و نکرد یتوجه حرفش به گلبهار

 نیحس -:داد دستش به را صندلش و آمد اتاقش به یرنگ کرم لباس

 ...داره ریگ سگکش ؟یکن درستش یتونیم نویا نمیبب

 .یشد خوشگل چه -:گفت و گرفت را صندل نیحس

 خوش یلیخ هم تو یمرس -:رفت نهییآ یجلو و دیخند زیآم اغراق ایسون

 .یشد پیت

 خنده با و کرد بو و برداشت زیم یرو از یکی یکی را نیحس یعطرها

 .دهیم یخوبی بو چه... هووم -:گفت

. کرد نگاهش چشم یگوشه از و رفت کلنجار کفش سگک با نیحس

 مدتها بود هرچه کرد؟ یم حس نطوریا او ای بود یمصنوع شیها خنده

 به یکم دیشا. بود دهیند صدا سرو پر و شاد نگونهیا را ایسون که بود

 یعروس نیا و کند دایپ را خودش دوباره تا داشت ازین حالش شدن عوض

 .بود کرده فراهم را فرصتش

 .شد درست ایب -:انداخت جا یچرم بند در را سگک

 .یداداش یمرس -:گفت بلند یصدا با ایسون
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 ان... بگردم دورتون -:چرخاند دخترش و پسر سر دور را دان اسفند گلبهار

 .نمیبب جفتتونو یروسع رموینم شاءهللا

 .خدانکنه ...ااا-:کرد اعتراض نیحس

 مجرد خوام یم که من -:گفت شیصدا سرو پر یها خنده همان با ایسون

 .کن بند نویحس دست بمونم

. رفت اتاقش به وفرار کرد  بود انداخته راه مادرش که یدود ریز از عجله با

 شال. شود مطمئن بودنش خوب از تا کرد نگاه را خودش دوباره نهییآ در

 نیبر نیخواست هروقت امآماده من -:زد داد  و انداخت سرش یرو یریحر

 .دیبزن صدام

 و دندیخند او به همه اش داده حالت یموها ش،یلباسها شش،یآرا

 یاجازه ها اشک به و بلرزند نداشتند حق! نه .دندیلرز شیها مردمک

 چقدر او که دندیهمف یم دیبا همه بود خوشحال او امشب. بدهند ختنیر

 کودکانه یعشق کند فکر بگذار! داماد خصوص به. است غم یب و شاد

 او چشمان شیپ را اششکسته ریتصو دیبا. گذشته سرش از و بوده

 حرف بلند خندند، یم بلند که دیفهم یم دینبا چکسیه. زد یم چسب

 اما زد لبخند خودش به. دننشنو را قلبش یها شکسته یصدا تا زند یم

 با. ندبود شده دهیکش نییپا به رو ،شیها لب یمنحن نهییآ درون ونیایس

 تار و دندیلرز باز ها مردمک. برد باال و گرفت را لبش طرف دو انگشت

 بود خوشحال او. وستیپ پدرش به و رفت رونیب اتاقش از عیسر. شدند

 !خوشحال یلیخ

 پس؟ نییکجا -:گفت بلند و زد شیبایز دختر یشانیپ به یابوسه پدرش

 .شد رید

 .اومدم اومدم -:آورد رونیب اتاق از خود با را براقش یها کفش نیحس

 تاالر تو همه از زودتر دیبا یساقدوش یسالمت نا منتظره شادوماد-

 !یباش

 .ارهیب مامانو بره یکی حاال -:کرد داخل به رو نیحس
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 با میرفت ما مامان -:زد داد اخم با و انداخت سرش یرو را شیصدا ایسون

 .ایب یتاکس

 که آنچنان. رفت باال نیحس لب یگوشه. شد نیماش سوار هیبق از زودتر

 یم تالش نکهیهم اما. نبود بهبود روبه خواهرش تیوضع کرد یم فکر

 .شد یم محسوب یخوب ینشانه کرد

 و داد دست آروان پدر با تاالر یورود یجلو و کرد پارک را نیماش نیحس

 رفته زنانه مجلس و باال یطبقه به زودتر اهرشخو و مادر. گفت کیتبر

 نگاه نهییآ در خودش به و آورد رونیب را شیمانتو رختکن در ایسون. بودند

 مطمئن ششیآرا از و ندیبب را خودش هرلحظه بود گرفته وسواس. کرد

 با دیبا نکن معطل ادیز -:گفت و کرد مرتب را اش یروسر گلبهار .شود

 .میبگ کیتبر پسرشو یعروس میکن احوال و حال هم داماد مادر

 . ندارم حوصله من هیکاف یبگ خودت-

 .رفتار نیا زشته یشد یبزرگ دختر-:گرفت گاز را لبش گلبهار

 تا بود نداده هم یکوچک فرصت یحت آروان چرا پس بود شده بزرگ اگر

 اش یشانیپ یرو به بودن بچه برچسب و کند فکر اشعالقه یرو

 را کوچکش یدست فیک مادرش به پشت و دیلرز اشچانه بود؟ چسبانده

 ایسون سر خوردن تکان با و کرد تکرار را حرفش گلبهار .کرد باز هدف یب

 ترس از. ماند ثابت فشیک داخل رنگ قرمز رژ یرو چشمش .رفت رونیب

 از و کرد یم کمرنگش دستمال با کرد یم استفاده آن از یوقت مادرش

 به شهیهم از جذابتر و بایز امشب دیبا اما. شد یم دور اش یاصلرنگ

 آغشته آن به را شیها لب و گرفت دست به را نیآتش رژ. دیرس یم نظر

 دستمال. شد نیرنگ پوستش و لرزاند را دلش و دست هلهله یصدا. کرد

 دیتمد یشتریب مراقبت با را رژ.کرد پاکش و دیکش لبش یباال حرص با را

 عروس منتظر در پشت که یتیجمع انیم از. رفت رونیب سرعت به و کرد

 مادرش کنار و کرد عبور بودند بسته صف رختکن پشت تا و بودند داماد و

 به یدیمال هیرنگ چه نیا-:گفت اخم با گلبهار. گرفت یجا یصندل یرو

 .دختر کن پاکش لبت؟

 .گهید هیعروس نده ریگ مامان خوبه-
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 با را آروان زنها یال هالب از و دیکش گردن نشود چیپاپ مادرش نکهیا یبرا

 را سرش. بود شده پیت خوش و بایز چه. کرد نظاره باوقارش و بلند قامت

 یاهایرو تمام در. نشست نگاهش در غمبار یسکوت و انداخت نییپا

 دخترها. دیخند تلخ و چرخاند چشم.بود داماد نیا عروس اش یصورت

 ...شوند عاشق ،یصورت هرگز دینبا

 یبرا جوان یدخترها از چندنفر گاهشانیجا به دداما و عروس رفتن با

 داماد و برقصد هم خودش داشت دوست. ختندیر وسط به رقص

 از خنده با و کرد عروسش با یبش و خوش آروان اما كند شیتماشا

 موقع هر کرد یم سفارش هم مادرش رفتن راه نیح در. برخاست شیجا

 کفشش یپاشنه با گلبهار. بازگردد مجلس به دوباره کردند شیصدا که

 دهیرس زشانیسرم که آروان مادر با. شود بلند که زد ایسون به یاضربه

-:گفت آروان روبه وسپس گفت کیتبر را پسرش یوعروس کرد سالم بود

 .نیبش خوشبخت شاالیا پسرم مبارکه

 صورتش پهن را لبخندش ایسون. کرد تشکر و زد یامحجوبانه لبخند آروان

 ربطش اشخنده به کند رو را دستش خواست زانشلر یصدا اگر تا کرد

 .بانیز یلیخ خانم عروس مبارکه گمیم کیتبر-:دهد

 را آروان وجدان و روح یخیم و شکست یمهم در ایسون قلب هرکلمه با

ر از کهاو فقط. دیخراش یم  لرزش بود خبر با دخترک نیا درون س 

 هرچند یالحظه یحت نکهیا بدون.  دیشن یم را شیصدا نامحسوس

 با-:گفت نیحس مادر روبه و کرد تشکر ریز به سر کند نگاهش کوتاه

 ...اجازتون

 .گفت ترک را آنجا و آورد هم به را کتش یها لبه

 از کردن فیتعر با را تالشش تمام. کرد رها یصندل یرو را خودش ایسون

 صورتش .کرد نگاه نبیز به. کند جلوه یعیتاطب کرد بود دهیند که یعروس

-:کرد زمزمه و با خود دیخند تلخ .بود شده یخواستن و معصوم شیآرا ریز

 .انینم هم به

 ؟یچ-:دیپرس مادرش

 .انینم هم به ستین خوب ششیآرا زشته عروس-
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 کجا یخوشگل نیا به عروس ماشاال -:کرد نگاهش چپ چپ مادرش

 ؟یدید

 هم ابلناق نگاه کی یحت آروان. کردپاک را لبش دستمال با و نداد جواب 

 خودش به یپوزخند. بخورد حسرت و ندیبب را اش ییبایز تا بود نداختهاین

 رفتار و یصورت افکار بازهم. زدود لب از را رژش یشتریب حرص با و زد

 چرا آخر. پنداشت یم نابالغ را او که داشت حق آروان دیشا... بچگانه

 شود؟ مانیپش و کند فکر او به اش یعروس شب داماد داشت توقع

 یها عشق تمام کاش. ایدن یها یصورت تمام به لعنت... بود احمق

 .شدند یم یخاکستر و باختند یمرنگ یصورت

 کاتیتبر شدن رایپذ و سالم دور کی از بعد و رفت مردانه مجلس به آروان

 با و دیکش سرش یرو یدست. نشست نیحس کنار و کرد دایپ یفرصت

 .یتخود شاالیا یبعد سبکه دستم -:گفت خنده

 موها نیا واسه ساعت هی المصب نکن-:دیکش عقب را سرش نیحس

 .کردمیم سیسرو دهنتو اال و تهیداماد شب که فیح. دمیکش زحمت

 .ینشد دختر خوبه کنهیم ام یناز چه...اوه-

 .کرد مرتب را شیموها یرلبیز فحش با نیحس

 ؟یدیرس کجا به-

 ؟یچ درمورد -

 گرفتنت زن-

 اصرار اونها از روزید تا .آوردن در پدرمو-:گفت و تانداخ باال ییابرو نیحس 

 با ندارم یتوقع که امعمه از. شده عوض جاهامون االن یول انکار من از و

. برداره هم قدم هی واسم محاله داشتم باهاش قبال که یبرخورد اون

. یخواستگار بره تا بندازه کردن غلط به منو خوادیم هم خانم مامان

... چیه رهیبگ منظورمو تا کنهیم کاریچ که پرسمیم ازش درموردش یهرچ

 کوچه به داره خودشو اون ای رمیم یاشتباه راهو دارم من ستین معلوم

 .زنهیم چپ یعل



 سیبل

 

436 
 

 یکپ اخالقشون که مادرهام نیا عاشق یعنی-:افتاد قهقهه به آروان

 یبگ خودت زبون به خوادیم یول گرفته سرنخو باش مطمئن. همه ستیپ

 کم منم مادر .بزنه باال نیآست واست بشه یراض تا ردمک یخور اضافه

 .کرد قبول تا نذاشت باال طاقچه

 .بگم بهش میمستق کشمیم خجالت درخشانم یسابقه نیا با-

 بگم؟ من یخواهیم-

 درحق کارو نیا-:شد خم سمتش به و زد هوا در را حرفش نیحس

 ؟یکنیم داداشت

 .شیریگیم یدست دو چرا تو زدم یتعارف هی بابا نه-

 قینارف-:داد هیتک یصندل به نیحس

 واسم برو خوامیم زن باال زده بگو مادرت به برو مردونه مردو آقا-

 .یخواستگار

 .یالل گنینم یش خفه-:کرد نثارش فحش چند نیحس

 بهتر؟ نیا از کار راه-گرفت گاز را لبش ثانهیخب آروان

 ... شب عروسیته روت باز شده.نکبت گمشو-

 نیهم و آشه نیهم ینگ میمستق تا یول -: شد یجد یکم آروان

 .کاسه

 .باشم هم خونه دیخر فکر به دیبا...کنمیم شیکار هی-

 .ریبگ وام اداره از... یهست یجد واقعا گهید پس-:زد یکوتاه سوت آروان

 وامش با که نبود مطمئن. زد پوزخند و کرد فرو اریخ در را چاقو نیحس

 .کنند موافقت

 پس خودم هم یمقدار هی .رمیگیم وام دارم حساب شتو که یبانک از-

 .رمیبگ ازدواج وام تونمیم هم عقد از بعد دارم انداز

 تیسرگرد حکم چرا فهممینم -:شد کدورتش و یناراحت متوجه آروان

 .یریگیم درجه یزود به کردمیم فکر .ومدهین
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 مانیپش هم کارش از و دانست یم خوب را چرا نیا لیدل خودش نیحس

 یم. داد یم حیترج شتریب احترام و حقوق به را ماندن دلش یپا. دنبو

 یم که نیهم اما بوده یمنطق نه و یاخالق ،نهیعقالن نه کارش دانست

 آسوده را الشیخ ماند ینم ونشیمد و ستین دلش یشرمنده دانست

 یهرچ یبابا گور...درک به-:گفت و انداخت باال یاشانه. کرد یم

 !درجه و سرگرده

 از یچ باش مواظب...بکش آب دهنتو یهو-:کرد نینمک یاخم وانآر

 .نشسته سرگرد هی جلوت ادیدرم دهنت

 ...یبابا گور همه از اول -: زد اششانه به یمشت خنده با نیحس

 و شد خشک زبانش یبررو آروان پدر آمدن با دیبگو خواستیم که ییتو

 .کرد جورو جمع را خودش

 .کردن صدات زنونه مجلس یبر دیبا-:گفتپسرش  به رو آروان پدر

 .ایب و برو یه حاال دراومده کارمون-:گفت بستو را کتش یدکمه آروان

 ادیب هم تو درجه عیترف که روزهاست نیهم-:زد نیحس به یچشمک

 .ادیب حال گرمیج و یبخور فحش یآ روزهات نیا یتالف به دیبا که اونوقته

 ها یزود به دانست یم. کرد هنظار را او رفتن و شد خم زیم یرو نیحس

 هم آنچنان اما کنند یم چرخش یال چوبو دیآ ینمحکم ترفیعش 

 .نه ای ردیبگ درجه که نبود مهم شیبرا

**** 

 و بود کرده یزندان اتاقش در را خودش ایسون و بود شده تمام مراسم

 یهمه رادرآوردن خندان یها آدم یادا شب تمام. بود نهاده هیگر یبنا

 چکسیه دویبگر یها یها توانست یم حاال و بود راگرفته اش یانرژ

 پنهانش دلشان یپستو رادر دآنیبا شدند عاشق اگر دخترها چرا؟ نپرسد

. است بد است بیع دیگو یم دیفهم یکس اگر و دخترند کنندچون

 دیبا. فهمدشان ینم چکسیه.. ؟یده یم چه را اتندهیآ شوهر جواب

 شان عشق و بترکند یصورت یحبابها تا نندبز زار خود خلوت ییتنها در

 .ببازد رنگکی؟  یدانینم که یروز کی
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 به. گذاشت آزاد را اشقهی و کرد باز را راهنشیپ یباال یدکمه نیحس

 صورتش به یدست. کرد نگاه دینوش یم آب آشپزخانه در که مادرش

 که رسد یم جهینت نیا به روز کی یهرمرد. بزند ایدر به دل تا دیکش

 اش یجوان و تن فقط خوردن وارید و در به و زدن پس جنگ و جنگ هرروز

 آغوش در و گوشهکی بگذارد را خودش روز کی دیبا. کند یم فرسوده را

. پرستد یم را او عاشقانه که یزن دارد؛ دوستش داند یم که یزن

 دوباره توانست یم که بود یکس زحل. ابدیب نو از را خودش و سربگذارد

 دارم دوستت کی با را شیها یخستگ توانست یم. کند ولدمت را او

 را بزاقش. بود یدشوار کار مادرش با گذاشتنش انیدرم اما. شود مرهم

 به-:گفت و شد قدم شیپ مادرش بزند یحرف نکهیا از قبل اما فروفرستاد

 .میشیم دعوت هم گهید یعروس هی یزود

 ؟یک یعروس-:دیپرس متعجب

 .حلز... یبهمن یآقا دختر-

-:کرد اضافه گلبهار. شد متوقف مغزش پردازش و برد ماتش نیحس

 اومده واسش تموم یچ همه و خوب یلیخ خواستگار هی گفتیم نیشه

 .موافقه هم یبهمن یآقا که

 ؟یچ خودش -:گفت و درآورد حرکت به را خشکش زبان نیحس

 بآ از پر را یگرید وانیل و کرد پشت او به ینامحسوس لبخند با گلبهار

 .شود آب دلش در قند شد باعث العملش عکس نیا. کرد

 وقت گهید اونم یول باشه رضا دلش نکنم فکر ندارم خبر که خودش واال-

 نیا با. بمونه پدرش خونه عمرش تاآخر که تونهینم شده ازدواجش

 .گهیم رو خواستگارش؟بله نیا از بهتر یک کردیم نیشه که ییفهایتعر

 از نهو داشت شانس عاشق از نه. کرد باز را یگرید یدکمه نیحس

 از خواست یم و داشترا   او با یسرناسازگار فلک چرخ ییگو معشوق

 .دهد شآزار و کند متنبهش یراه هر

 مبارکه-
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 انتظار گلبهار. برود اتاقش سمت به تا برداشت یصندل یرو از را کتش

 غد شپسر اما دیبگو را درخواستش و کند باز دلش از سر نیحس داشت

 .دیبگو امیمستق و کند باز لب از لب خودش که بود نیا از تر دنده کی و

 خوشبختش بشه هرکس زن هیخوب یلیخ دختر -:گفت و کرد یاسرفه

 یوقت هی یکن موافقت اگه. بشه خودم عروس خواد یم دلم. کنهیم

 .یخواستگار یبرا یبهمن یآقا یخونه میبر میبذار

 بله بهش خوادیم و داره خواستگار یتنگف مگه-:شد اشرهیخ نیحس

 بگه؟

 نیا و داشت فرق یگرید هرزمان با موضعش .زد یقیعم لبخند گلبهار

 یدارن؟هردختر خواستگار هی فقط دخترا مگه-. است موافق که یعنی

 رو قترهیال که هرکدوم. صفن به شوندرخونه پشت چندتا همزمان ینیبیم

 بذارم؟ قرار هی... کننیم انتخاب

-:داد تکان سر و زد شیموها در یچنگ نییپا یسر با زده خجالت نیحس

 .دیدونیم صالح هرجور بگم یچ

 چرت از را نیحس پدر یبلند ک ل با و افتاد خنده به زده ذوق گلبهار

 .پراند کوتاهش

****** 

 آرامي به. زد پلك و گشود را هايش چشم صبح اذان بانگ صداي با

 ي گوشه از اشكي قطره. شد هخیر پهلويش به و چرخاند را سرش

 .ماند مي شیایرو یگنگ در و شد نمي بیدار كاش.خورد سر چشمش

  و بیدار میشوم»

 ...نیستي كنارم... میبینم

 گذارد مي سر حسرتت

 «22 ؟...من بالین بر تو بي 

                                                                    
 حسین منزوی  22
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 زيستن دوباره براي حسي هیچ. كشید اش آمده بر گلوي روي دست

 مادام به كرد محكومش كرد خلق را مآد خدا كه ابتدا همان از اما نداشت

 تحمل و دنیکش درد یبرا داد قدرت آفريد كه را قلب ...كشیدن نفس

 قطع را نفسش رنج اين و داد نمي او به را موهبت اين كاش اي كه کردن

 كودي. رفت دستشويي به گرفتن وضو وبراي زد كنار را پتويش. كرد مي

 .كشید مي يا خفه هاي خرناس و كشیده دراز هال داخل

 توانست مي كاش ولي نه يا بینند مي خواب هم حیوانات دانست نمي

 پلك شدن باز با ديد مي را او خواب كه هربار. نبیند رويا ديگر كودي مثل

 .شد مي جهنمي روزش هايش

 من تن   در جان»

 «23!؟..  تو بي دارد چكار

 .بست قامت و كرد پهن قبله به رو را جانمازش 

 حال همه در بود گرفته ياد كودكي از. شكرگفت و داشتبر سجده از سر

  را او خالق ان روزي، يك دانست مي. نبرد خدا پیش شكايت ...نكند گله

 مي آن به باالخره اما كي و كجا كرد نمي فرقي. رساند مي آرامش به

 ي همه و گرفت مي برش در عمیق خواب و نفس يك وقت آن و رسید

 ...!آمد مي خوب روز كي. رفت مي يادش از ها غصه

 ساغر. دويد بیرون و كرد بلند سر كودي حیاط در جیر جیر صداي با

 وارد و كشید را در چفت ها میله میان از كامران. كرد جمع را جانمازش

 كرده خريد مقداري برايش هم باز. زد تكیه در قاب به ساغر. شد حیاط

 پول كمي ربسیا مقدار و ها كیسه آمد مي صبح سر هفته هر. بود

 و زد ادی به ديدنش با هم هنوز. رفت مي و گذاشت مي در پشت برايش

 کامران یزانو یضربه از كمرش و میگرفت درد دستش، روزشان آن خورد

 .كشید مي تیر

                                                                    
 انوری 23
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 برداشته لجاجت از دست باالخره بود، خورده او از که مفصلي كتك از بعد

 و ترس سر از او اب اش همراهي دلیل اما. بود كرده عمل حرفش به و

 بود گفته دعوايشان وسط كه بود حرفي براي فقط نبود خودرن كتك

 توزندگی بخاطرش هم تو پس بريزه خونش بخاطرت شد حاضر مهرداد »

 «.ادامه بده

 مردن بار ده از حتي كه اي خواسته. داشت دشواري ي خواسته مهرداد

  .بود سختتر هم

 ساغر .گذاشت پلكان روي را هاخريد و كرد بازي كودي با كمي كامران

 خودنمايي خريدها روي هم ناقابل چندلیر. انداخت انها به نگاهي نیم

 مانده باقي فقط كه بكند اي احمقانه كار ترسید مي هم هنوز. كردند مي

 مي كرده فراموش كه چیزهايي و خصوصي خريدهاي براي را ها پول ي

 پلک اما شد پر شمانشچ كرد؟ مي زندگي اينگونه بايد كي تا. گذاشت

 و ايران براي دلش اش كسي بي روزهاي تنهايي در. نريخت اشك و زد

. شد مي تنگ شدند مي محسوب شنايانشآ روزي كه كساني ي همه

 بدي؟ پس بهم رو گوشي اون نمیخواهي -:گفت مظلومي صداي با

 .نمیشه الزمت نه-:گفت اخم با كامران

 داخل به ها كیسه برداشتن ونبد و برداشت در از را اش تكیه ساغر

 كامران هاي اخم حتی حوصله ی بحث کردن هم نداشت. .برگشت

کودی کیسه ها و  بردار خريدهاتو بیا -:كرد صدايشو  شد هم در بیشتر

 پاره میکنه.

 و آورد فشار بغضش به كمتر تا كرد شل را اش روسري ي گره ساغر

 .برمیدارم بعدا -:گفت

 دفعه نیست همرام االن -:گفت و گذاشت ها لهپ از يكي روي پا كامران

 .میرم دارم من بردار هم رو اينا بیا .میارمش واست اومدم كه بعدي ي

****** 

 روي به را انگشتانش و بود ايستاده كوچك ساختمان روي روبه حسین

. كرد نگاه ساعتش به و خاراند را سرش پشت كالفه. رقصاند مي فرمان
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 زحل با اش دايي آمدن و مطب شدن شلوغ از لقب تا بود آمده زود صبح

 .كند صحبت

 بهمني آقاي! پشت به زين گهي و زين به پشت گهي بود شده حكايتش

 زده آتشش خودش كه پلي همان. بود كرده مخالفت اش خواستگاري با

 پلیس به نیست حاضر را دخترش كه بود شده زحل پدر دستاويز حاال بود

 حرف همان. شود بیوه جواني در اش دهكر عزيز دختر و بدهد جماعت

 كرده سیلي را بود آورده زبان به ها مهماني از يكي در خودش كه هايي

 خواست یم و بود برخورده غرورش به. بود داده تحويلش چیپ کادو و

 و شده پهلو به پهلو شب تمام که یوقت اما ببخشد شیلقا به را شیعطا

 محق را او گذاشت یم زحل درپ یجا را خودش که یوقت بود؛ کرده فکر

 را دخترشان یزبان یب زبان به و بود افراشته گردن که زمان آن. دید یم

 را دخترش عزت پدر کی که کرد یم هم را شینجایا فکر دیبا زد یم پس

 صحبت زحل با یحضور تا مطب بود آمده. فروشد ینم یمتیق چیه به

 ای شود یراض پدرش هک یوقت تا بماند شیپا به است حاضر بداند و کند

 همسر یک پلیس شود. خواهد ینم پدرش یگفته به هم او نکهیا

 از که یناشناس یشماره به و گرفت ابانیخ از چشم لشیموبا زنگ با

 بله؟ -:داد جواب، بودتماس گرفته  کشور خارج

 سالم-

و هرچه رشته بود  ختیر هم به را قلبش ینسب سکون خط پشت یصدا

و  گذاشت شیپا یرو را لیموبا دهان به دست شد. برای آرامشش پنبه

 مسلط خودش به دیبا کوتاه سرش را چند بار به پشتی صندلی کوبید.

 به را لیموبا. کرد ریسراز قلبش به تازه ژنیاکس و دیبلع را هوا ...شد یم

 ؟یخوب...سالم-:کرد زمزمه و چسباند گوشش

 بر روزگار که ییها جراحت اگر خوب؟ .آورد لب به یتلخ لبخند ساغر

 فراموش را دردناکش یسراپا اگر گرفت؛ یم دهیناد را بود زده کرشیپ

 را او و کرده باز دهان درد فقط و بودعالی  حالش بود؛ خوب کرد یم

 .بود دهیبلع گردن تا درسته

 خوبه؟ حالت خبر؟ چه... خوبم ممنون-
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 بتواند که بود شده دایپ یکی. کرد یم دایپ بهبود اما نبود خوب هم اونه!! 

 .کندمداوا  را حالش

 ...خوب-

 دن؟یفهم من به راجع کنن؟یم کاریچ چطوره؟ پدرم-

 یول. خوبه حالشون هم اونا -:کرد یباز شلوارش یپارچه با نیحس

 بودنت زنده از رسونن؛یم سالم هم اونها بگم دروغ به تونمینم که ببخش

 .ندارن خبر

... هیعال...خداروشکر-:ن دادو سرش را بی هدف تکا زد یزهرخند ساغر

 .ندونن که بهتره براشون

 را خون یها انیشر و کرد لمس را اش یشانیپ نیغمگ و ریدلگ نیحس

 درسته؟ یرفت رانیا از-: داد ماساژ

. کرد یم میتسل را خودش برود بود محال بود نکرده مجبورش کامران اگر

 .شد دپوزخن هیشب و دیلرز نیحس یها لب. داد جواب یاوهوم با

 گرفتن؟ رو ییکاکا شد؟ یچ پرونده یجهینت-

 و دهیم گاف جا هی بازه هنوز اشپرونده یول .رهیم نایا از شتریب خرش! نه-

 .رنشیگیم

 ،ییکاکا یآزاد سال نیچند یعنی باز یپرونده. شد متورم ساغر یگلو

 .زدیبرباز هم  بود قرار ندهیآ در و شد ختهیر هودهیب که ییها خون یعنی

 اوضاعت اونجا-:دیپرس نیحس ،یگوش در دارش کش ینفسها یصدا زا

 خوبه؟

 ای مانده زنده که بپرسد مهرداد درمورد خواست ینم و توانست ینم

 یخون نمونه از. بودند کرده فرار رانیا از باهم که بود مانده زنده حتما.نه

 بودند، جسته گاهشیمخف در که یخون مقدار و خودش یخانه در که

 معالجه عتریسر هرچه دیبا و برداشته یقیعم زخم که بود دهیفهم سیپل

 برده را مژگان کهرفته باشد  ییجا درمان یبرا دادند یم احتمال .شود

 و عشق یراه دو نیب. بودند خواسته نیحس از را آدرسش و بودند
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 ریدستگ هم ساغر رفت یم لو مهرداد یجا اگر که بود افتاده ریگ منطق

 آنها به غلط آدرس و کرد انتخاب را دلش یپا به اندنم درآخر .شد یم

 کرد یم هشیتنب خفا در نیهم یبرا و بود شده متوجه هم پیسرت. داد

 .ردیبگ درجه عیترف بود نگذاشته و

 .هیعال زیچ همه اره-

 .راهه روبه زیچ همه هم نجایا -:گفت و کرد یجان یب یخندهتک نیحس

 وارد زشیر یجثه با که شد دهیکش زحل و ابانیخ سمت به نگاهش

 .شد ساختمان

 .کنمیم ازدواج دارم-

 ؟یک با واقعا؟-:دیپرس زده جانیه و ریمتح ساغر

 !نشد را تو»

 روم یم

 را شیخو که

 «24کنم فراموش

 با دختر عموت،زحل... -با مکث کوتاهی پاسخ داد:حسین 

  برد؟ دلتو نره گربه پس-:افتاد خنده به ساغر

 به ینگاه مین شد نیمز دردناک اما یواقع یندلبخ به نیحس یها لب

 .ترن ملوس ها گربه-:و گفت  انداخت ساختمان

 .یکن خوشبختش یتونیم که دونمیم. شدم خوشحال یلیخ برات-

 .بتونم دوارمیام-:گفت حسرت با و گرفت نفس

 مثل برام شهیهم و... تنیحس-دیگز لب و دانست را کالمش یتلخ ساغر

 .یبود برادرم

                                                                    
 معصومه صابر 24
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 اسم یرو نذار ننگ! بسه-:گفت یعصب و فشرد هم یرو نداند نیحس

 .یخواهرنبود برام هرگز تو. برادر

 .دیببخش-:دیچک چشمش از یاشک قطره

 .بوده من سرنوشت از یقسمت نمیا نکن یخواه معذرت-

 باشه-:دیکش باال را اش ینیب ساغر

 ساغر؟-

 بله؟-

 ...چوقتیه، نزن زنگ بهم چوقتیه گهید... لطفا...گهید-

. کرد قطع را یگوش بترکد بغضش نکهیا از قبل و گفت یاباشه ساغر

 یها پلک یال از اشک و. کرد جدا گوشش از یسخت به را لیموبا نیحس

ی زد؛ افکارش را به هم نمی باید هرگز زنگ نم .کردند باز راه اش بسته

 زحل بال و پر دهد.دوست داشتن به ریخت تا بتواند 

 از عالقه نیا. کند فراموش را اشعالقه مورد نز تواند ینم یمرد چیه

 بکشد ماله و کند حبسش دلش وارید درون تواند یم فقط رود ینم نیب

 نکهیا به دارد یبستگ اشعالقه مورد زن کردن یمخف. احساساتش به

 وارید زود یلیخ باشد کوتاه و کم یماله دو اگر باشد دهیکش ماله چگونه

. ماند یم مدفون ابد تا باشد خوب اش یکش ماله اگر اما زدیر یم فرو

 ماله خواست یم هم نیحس و رود ینم نیب از اما شود ینم انینما

 و بود خسته. کرد یم درمان را دلش یجراحتها دیبا. باشد یخوب کش

. شد ادهیپ و گرفت انگشت نوک با را شیها اشک .خواست یم نیتسک

 اتاق از یخش خش یصدا. دیند زشیم پشت را زحل اما بود باز مطب در

 یم و رفته یصندل یرو که دید را زحل و دیکش گردن آنجا به. آمد دکتر

 .بردارد کمد یرو از را دستمال و کن پاک شهیش خواهد

 ییدا-:کرد یبدخلق و زد یم غر برسد آن به کرد یم تالش که همزمان

 شبه آدم دست که باالی ذاریم نارویا که اومده یقحط جا آخه باش مارو

 ؟نرسه
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. دهد فحش زمان و نیزم به داشت دوست و نبود خوب اعصابش حال

 غصه و دنک کز تختش در و دیاین مطب هم امروز توانست یم کاش

 و دیایب نیحس چشم به یروز که بود نیا شیآرزوها از یکی. خوردب

 همان. بود شده سد پدرش شیآرزو یقدم کی در اما شود خواستارش

 او که بزند ادیفر شتدا دوست دیشن یمرا  درشپ یحرفها که یالحظه

 احترام به اما ندارد را مخالفت حق یکس و دارد دوست را نیحس هم

 بزند نق توانست یم فقط ییتنها در اکنون و بود کرده سکوت زشیعز پدر

 . کند یبداخالق و

 غیج و سربرگرداند کرد، حس اش یقدم دو در که را نیحس یهیسا

 افتادنش از یریجلوگ یبرا و یزیغر طور به نیحس. دیکش یاخفه

 .منم دینترس -:گفت و گرفت بدنش کینزد را دستش

 یپشت یگرید با و گذاشت قلبش یرو را دستش کی وحشت با زحل

 هماندرست در  هم آن دنشید اما بود ختهیر ترسش... گرفت را یصندل

. شد تهبرافروخ اشچهره و بود بتیمص خودش کرد یم غورلند که یموقع

 از .دهیشن را شیها حرف از کی وکدام آنجاست یک از نبود مطمئن

 .دهد تکان خودش به کردینم جرأت خجالت

 ارم؟یب آب واستون-

 نه-: زد پلک چندبار زحل

 با اشفاصله و دیپر نییپا بود ستادهیا او که ییجا همان از زده هول

 را اهنشریپ یها دکمه فقط چشمانش. دیرس متر یلیم چند به نیحس

 هیثان چند یبرا... نشست یم اش شامه در آن از که یعطر و دید یم

 سر. دیبلع لذت با را عطرش یقیعم نفس با و افتاد کار از مغزش تیفعال

 نیا از پاچه دست .دید خودش به را نیحس یرهیخ چشمان و کرد بلند

 یبرداشت چه خودش شیپ نیحسکه  گفت ناسزا خودش به حرکتش

 یرو دوباره خواست تیموقع نیا از زیگر یبرا و دیجوش شکشا کرد؟ یم

 .دیکن صبر-:زد کنار را آن نیحس اما برود یصندل

 دور آن یلبه از که یدستمال و کنپاک شهیش و کرد نگاه کمد یرو به

 د؟یخواست یم نویا-:وگفت برداشت را بود شده
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 رازد را دستش و فرستاد عقب را شیموها کند نگاهش آنکه یب زحل

 .ممنون بله-:کرد

 دشیسف و گرد صورت یرو شیها مژه. بود دهیرس اشنهیس ریز تا قدش

 به. بودند افراشته قد یحیمل شیآرا ریز و بودند انداخته هیسا

 هرگز که بود ساغر یپ از آنقدر. مانست یم ینیچ و فیظر یعروسکها

 ینم رمش از زد پلک چندبار زحل. بود دهیند چشم به را زحل یها ییبایز

 نیحس تا کرد تشکر دوباره کند نگاه چشمانش به میمستق توانست

 زحل-:دیپرس و کرد تر را لبش او اما دهد دستش به را کن پاک شهیش

 خانم؟

 بله؟-:داد جواب ها منگ مانند و دیکش باال را چشمانش اراده یب زحل

 د؟یموافق پدرتون با هم شما-

 تونمینم... بگه پدرم که یهرچ... من یعنی...نه-داد جواب فکر یب

 .کنم مخالفت

 ه؟یمنف جوابتون هم خودتون ای پدرتون حرف بخاطر فقط-

 لحظه نیا یآرزو شهیهم که او. شد آب پر چشمانش و دیلرز شیها لب

 .دیبگو نه توانست یم چطور داشت را

 .مهمه یلیخ برام پدرم احترام داشتن نگه... من-

 د؟یدار دوست منو شما-

 به نیحس لب. شد ملتهب و دادرنگ رییتغ زحل دیسف صورت آن کی در

 دیند هرگز. شد کج بود، نهفته دردها و حرفها درونش که یمیمال لبخند

 به و بست چشم .کند عوض رنگ خجالت از و ببازد دل شیبرا ساغر که

 شدن داشته دوست بود، دهیدو شهیهم که ییاو یبرا.زد پوزخند خودش

 دیبا که یطعم. داشت یگس و تازه طعم هچ ساغر ریغ یکس یسو از

 به و دیکش یآه شود نیعج خونش و رگ با تا دیچش یم را آن ذره ذره

: گفت بود افتاده لکنت به و خورده جا اش یناگهان سوال از که زحل

 زحل؟
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 و پسوند چیه بدون نیحس دهان از نامش دنیشن. شد حبس نفسش

 او به منتظر که بود شیها چشم تنها و آمد بند دخترک زبان!... یشوندیپ

 .بودند زده زل

 دختر و کنه اعتماد بهم که میکن یراض پدرتو باالخره تا یکن صبر یحاضر-

 .کنم مواظبت ازش چشمام مثل دمیم قول بده؟ بهم اشوکرده زیعز

 شد ینم باورش... شدند رها و خورده سر زحل یها اشک اجازه یب

. دیبگو او با اشخواسته از فیلط و نرم نگونهیا نیحس که برسد یروز

 انتظار که یاوحله در حاال و بود داده دست از را دشیام که بود ها مدت

 .دیشن یم را آنها نداشت

 کردم؟ ناراحتت-

 نه-:داد تکان سر 

 نیا پس-:داشت نگه صورتش از فاصله با را دستانش و شد خم نیحس

 ه؟یچ یبرا هیگر

 .یچیه... فقط ستین یچیه... یچیه-

 خودش ظرافت به هم عروسک نیا قلب که یراست به و دیفهم را حالش

 غصه را دلش و شود نامرد اگر باد حرامش یزندگ! شکننده و کوچک. بود

 .دهد

 ؟یکنیم قبول -: داشت نگه اشچانه ریز را دستش

 قبول-:داد سرتکان و دیکش دهان به را شیها اشک یشور زحل

 .بله...کنمیم

 !اکنون از شتریب... کرد یم خوشبختش دیبا. شردف هم به پلک نیحس

 بده من به را دستت »

 آشناست من با تو یهادست

 ،افتهی رید یا
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 «25...میگویم سخن تو با

*** 

 خودش و بود کرده حلقه شیزانوها دور به دست یورود پلکان یرو ساغر

 شکنار را بود آورده شیبرا کامران که یلیموبا. داد یم تاب یآرام به را

 و کرد یم فکر ردیبگ تماس توانست یم که یکسان ستیل به و گذاشت

 ذهن از را او انصافانه یب یزندگ! چکسیه. دیرس یم کلمهکی به فقط

 که نیحس به داد یم حق... بود انداخته دور گوشه کی و زده خطه هم

 .بود برداشته ترک حرف نیا از دلش بازهم اما نزند زنگ گرید دیبگو اگر

 نداد اجازه و آورد رونشیب خودش حال از و دیکش او به را ودشخ یکود

 دست تعادلش حفظ یبرا ساغر. کنند احاطه را او نیا از شیب ها غصه

 بهم خودتو گفتم بهت صدبار -:کرد نگاهش اخم با و گذاشت ها پله یرو

 آب خودمو دور چند هردفعه یکن یم مجبورم. خونم یم نماز من نکش

 ...واقعا یعذاب یهیما.بکشم

 نیغمگ و گذاشت شیپاها یرو را اش یآهن برس ریز به سر یکود

 .کرد نگاهش

... ایب بکشم؟ شونه موهاتو یخواهیم -:گفت و برداشت را برس ساغر

 من مثل هم تو-:دیکش برس را شیموها یآرام به ساغر و زد زانو کنارش

 حسرت. دارم حسرتشو هنوز...ادیز یلیخ که من شه؟یم تنگ براش دلت

 نیا من حداقل... نبود رفتن آدم. مونده دلم به که خوب یخداحافظ هی

 .رفت تنها و کرد ینامرد یول کردمیم فکرو

 رفتن   وقت»

  آخرمان یبوسه

 «26...! بود چشم با

 با یکود. نشست شیگلو یقیعم در درد و شدند منقبض شیها آرواره

 تا را برس و زد لبخند شیرو به ساغر. کرد یهمدرد یفیضع یصدا

                                                                    
 احمدشاملو 25
 رسول ادهمی 26
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 بودنت از که گفتم دروغ... گفتم دروغ بهت-:دیکش کمرش یانتها

 رو تو حداقل که خوبه یشمیپ که خوشحالم یلیخ برعکس... ناراحتم

 .دارم

 اشک و انداخت یکود یها شانه و گردن دور دست. کرد سرباز بغضش

 ...خوب یلیخ... یهست تو که خوبه -:خوردند سر شیها

 ایمه مانیا کنار که یقبر به کرد؛ یم فکر ها نبودن و اه فاصله به دینبا

 ! قلبش و الشیدرخ... بود کنارش شهیهم مهرداد... بود شده

 اسم به یزیچ اصال میکن فکر ایب- زد هق و دیکش باال را اش ینیب

 صبور دیبا و شنیم گم ییجا هی فقط رنیم ینم آدمها .نداره وجودمرگ

 یزندگ ریمس یتو هرکدوم... یکن شوندایپ دوباره یبتون تا یباش

 دوش به همو یدردها و نیریگ یم قرار هم راه سر روز هی اما خودشونن

 مثل... مژگان مثل الله، مثل!نیتسک شنیم غمخوار، شنیم. کشن یم

 موعودش که یوقت اما میبود خبر یب هم از مدتها که  ییها آدم تمام

 مهردادو دوباره که رسهیم زهمرو هی...میگرفت قرار هم کنار دوباره دیرس

 ...باش صبور فقط نخور غصه تو یول... گهید یجا هی... مینیب یم

 تمام اما بود شده سیخ ساغر یساعته چند یاشکها از یکود یموها

 گاه هیتک را اش یقو اما کوچک یها عضله و نخورده تکان شیجا از مدت

 . بود داده قرار او یها غصه

 حتما داخل میبر-:گفت گرفته یصدا با و داد انتک را خشکش گردن ساغر

 . شده اتگرسنه

 شیغذا ظرف داخل شیبرا گوشت یالهیف ساغر .رفتند داخل به هم با

 دیکش یکود سر یرو به یدست. نشست کنارش هم خودش و گذاشت

 ناراحت رسم ینم بهت بفهمه مهرداد...بخور کامل رو همه-:گفت و

 .شهیم

 و بازگرداند ظرفش داخل دهینجو را بود گرفته اندند به که یگوشت یکود

 .کرد راست سر

 فاسده؟ نکنه ؟یخورینم چرا... بخور-
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 ...که سالمه-:دیکش بو را گوشت ساغر

 .دیکش در یرو پنجه و دیدو رونیب آشپزخانه از یکود

 ؟یخواه یم یچ-: رفت دنبالش به ساغر

 را در ساغر. دیکش در یرو پنجه دوباره و زد یچرخ کشان زوزه یکود

 رفتارش از متعجب ساغر. دیدو رونیب و نداد مجال یکود. کرد باز شیبرا

 را شیسراپا یدیشد ضعف و ستادیا حرکت از قلبش. برد رونیب سر

ز مانند درختی که بعد از زمستان بالفاصله تمام شاخه هایش پر ا .گرفت

 زیر فشار تپش های شکوفه می شود، جان از پاهایش بیرون رفت و

آن قامت بلند و  ایخدا که کرد یم دعا دل در ار تکیه زد.قلبش به دیو

 که باشد مرگ خود او نباریا اصال که ای. نباشد ایرو... نباشد خوابمردانه 

 کاش بمیرد... بمیرد....ردیبگ درآغوشش تا آمده

****** 

 **دوماه پیش**

و  آرش در تاریکی دشت با چراغ های خاموش به آرامی حرکت می کرد

تنها با استفاده از نور ماشین هایی که در جاده پیش می رفتند، 

گرفته و مسیرش را می یافت. گوشی اش را سفت در میان انگشتانش 

به فرمان ماشین فشار می آورد. مردی که تمام پلیس های شهر به 

افتاده عقب ماشینی که او می راند، دنبالش بودند، بیهوش روی صندلی 

و دوباره به تهران بازگردد. ترس و ل پلیس ها عبور کند بود و باید از د

اما مجبور بود وچاره ی دیگری نداشت. ماشینی از روبه  وحشت داشت

شخیص دهد و به مسیر اصلی رویش حرکت کرد و توانست جاده را ت

ترس از گیر افتادن لحظه ای بازگشت و چراغ های ماشین را روشن کرد. 

باید این خطر را به جان ادر و برادر کوچکش رهایش نمی کرد اما بخاطر م

 می خرید و مهرداد سنایی را به سوده تحویل می داد. 

همیشه قبل از اینکه قدمی بردارد به گام های بعدی اش می سوده 

اندیشید و باهوش تر از آن بود که بگذارد کسی خیانت کند. تهدیدش 

ده، خانواده اش را کرده بود که درصورت نگفتن جایی که مهرداد پنهان ش

می کشد. با شرایطی که پیش آمده بود می توانست مهرداد را تحویلش 
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اش را نجات دهد. با وضعیتی که مهرداد داشت فرقی  دهد و جان خانواده

از دور چراغ به حالش نمی کرد اینگونه بمیرد یا سوده جانش را بگیرد. 

ها جاده را  های چشمک زن پلیس را دید که قبل از ورودی شهر پلیس

قرق کرده اند و یکی یکی در حال تفتیش ماشین هایی هستند که از 

 شهر خارج می شوند. ضربان قلبش افزایش پیدا کرد و متعاقبش عرق

مانند باران سیل آسایی که از ماشین و افراد پلیس شره می کرد از سرو 

. با دست عرق روی صورت و گردنش را گرفت و رویش پایین می ریخت

ش کرد خودش را عادی جلوه دهد اما نمی دانست تا چه اندازه موفق تال

پشت خودروهای دیگر سرعتش را کم کرد. تمام ماشین های  است.

خروجی را بدون استثنا می گشتند.آرش موبایلش را روی صندلی 

انداخت کف دستش را با شلوارش تمیز کرد و آماده شد در صورت دستور 

به هرگونه ای که شده بگریزد اما با خیسی  رد وتوقف پا روی گاز بگذا

 جاده ها موفقیتش کمتر بود.

حساسیتشان بیشتر روی خودروهایی بود که از شهر قصد خروج  

داشتند و تصورش را نمی کردند که ممکن است به این سرعت قصد 

باشند و آرش هم تمام امیدش به این بود که بازگشت به شهر را داشته 

 و بتواند به راحتی عبور کند. ماشینش را نگردند 

صد متری تصمیمش  ماشینی که از روبه رو می آمد در فاصله یناگهان 

و به قصد بازگشت، به سرعت جلوی ماشین ها پیچید و را عوض کرده 

جلوی اون  -یکی از مـامورها شلیک هوایی کرد و داد زد:عقب گرد کرد. 

 ماشینو بگیرین.

ریدند و به دنبال ماشین مشکوک روانه چند تن داخل ماشین پبالفاصله 

با کاور پالستیکی که روی سرش کشیده بود، با شدند. یکی از سرباز ها 

اشاره ی دست اجازه داد ماشین های دیگر به راهشان ادامه دهند. 

سرباز دیگری کالش به دست کنار ماشین ها قدم می زد. آرش از گوشه 

بال بقیه پیش رفت و چشم حواسش به او بود و به آهستگی به دن

سعی کرد عرقی که کف دست و پیشانی اش نشسته را ندید بگیرد و 

خونسردی اش را حفظ کند. از ایست بازرسی که رد شد نفس عمیقی 

کشید و با هوی نسبتا بلندی موهایش را چنگ زد. خطر را پشت سر 
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ز چند متر جلوتر ماشینی که ا به راحتی عبور کند. ه بودتوانستگذاشته و 

خط ایست بازرسی فرار کرده بود را متوقف کرده بودند. گویا صندوق عقب 

  ماشینشان پر از مشروب بود که از ترسشان گریخته بودند.

به پشت سرش نگاه کرد و وقتی که آرش بعد از طی کردن مسافتی 

خیالش از بابت پلیس ها راحت شد گوشه ای متوقف شد و بعد از تماس 

سمت آدرسی که داده بود رفت و جلوی خانه با سوده به سرعت به 

قب را الیاس پارک کرد. سوده همزمان با او از ماشینش پیاده شد و در ع

انگشت روی صورت سپید مهرداد به وحشت افتاد. با دیدن باز کرد. 

نبضش گذاشت. باصدای تیک تیک خفیفی که زیر پوستش حس کرد، دم 

 ببخش...-گرفت و نجوا کرد:عمیقی 

باید همیشه همینطوری -برادرش را به نرمی بوسید و ادامه داد: پیشانی

 قوی بمونی...

سرش را چرخاند وبا دیدن آرش که با ظن و تعجب او را می نگریست اخم 

 چرا ول معطل ایستادی؟ زود کمک کن ببریمش تو.-د:به چهره آور

آرش و سرنگهبان خانه ی سوده با هم مهرداد را از ماشین خارج کردند و 

 سوده با نگرانی مواظبش بود که سرش به جایی نخورد.

با تردید نام سوده را به زبان آورد تا از تضمین سالمت خانواده اش آرش 

اطمینان حاصل کند اما با دیدن چشمان عصبانی و وحشی او زبانش را 

 کوتاه کرد تا بیش از این مورد غضبش قرار نگیرد.

بود  روز دوم جانش را نجات دهد. بعد از تالش های زیاد توانست الیاس 

به هوش آمد. تن بی رمقش نایی برای تخت خانه ی او  یمهرداد روکه 

فرمان می داد که باید بیدار  هوشیارانه اما مغزشفعالیت دوباره نداشت 

اینکه پلک هایش را بگشاید، دست  قبل از .و هنوز در خطر هستند شود

 ر را به زبان آورد. زنانه ای که انگشتانش را گرفته بود را فشرد و نام ساغ

مهرداد در پی پیدا با حرصی آکنده لب گزید و دستش را رها کرد. سوده 

چشمانش را  ه تصور می کرد متعلق به ساغر استکردن دستی ک

کشید و دست روی زخمی که  گشود. اما با دیدن سوده چهره در هم

 تو اینجا چه غلطی میکنی؟ -:ش را شکافته بود گذاشتسینه ا
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ازت اینم جای تشکرته؟ ولی خب من عادت دارم که زیاد -وزخند زد:پسوده 

 .حرف بشنوم اما باز مثل االغ به فکر جونتم

 رم برداری.خواستم این سایه ی مرحمتت رو از س و منم بارها ازت-

می شد نسبت خونی یشان را فراوش کند اما عالقه ای که از سر کاش 

 انکار کند.نمی توانست خواهر بودن در وجودش می جوشید را 

 کاش میشد...-

ش را چنگ زد و بی اعتنا به زمزمه اش، ملحفه های زیر دستمهرداد 

 چند وقته اینجاییم؟-سعی کرد بلند شود:

بی توجه به سوالش مانع حرکتش شد و دست روی شانه هایش سوده 

 چیکار میکنی؟ نباید تکون بخوری؟-گذاشت:

نشنیدی؟ چند  -ه صورتش خیره شد:با خشم عقب راندش و بمهرداد 

 وقته اینجام؟

 دو روزی میشه. -با کالفگی و حرص قدمی به عقب برداشت و جواب داد:

رد از تخت پایین آمد. یک پلکش را از دکرد و مهرداد پاهایش را آویزان 

سوده نزدیکش شد و دست  بسته بود و سرش از ضعف گیج می رفت.

 ت کنم.صبر کن کمک -روی شانه اش گذاشت:

 هرداد پاهایش چفت زمین شدند.با هشدار م

 نزدیک نشو... کامران کجاست؟ -

نمیدونم دیروز یه سر اومد و با اون آرش نمک به حروم رفتن... راستی -

 یه تهدید سریع تو رو بهم فروخت. زیاد هم روی اون آرش حساب نکن با

دنش مهرداد دست زخمی اش را به تنش نزدیک کرد. بعد از بیهوش ش

نمی فهمید چه اتفاقاتی افتاده اما می دانست که هرچه زودتر باید از 

 ین جایشان را به پلیس گزارش دهد.خانه الیاس بروند قبل از اینکه حس

 بهشون خبر بده...-
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سیاهی رفت و با آرنج خودش چشمانش نتوانست حرفش را گامل کند. 

بود، را با کمک تخت سرپا نگه داشت. الیاس که تازه وارد شده 

 شیند.رش کرد بنسرزنشش کرد و مجبو

 شی.ون ازت رفته پسر جون نباید بلند کلی خ -

چطوره -دستش را که برای دیدن پانسمان می رفت گرفت و گفت:مهرداد 

 یه مدت برید مسافرت؟

 چی؟-دستش را متوقف کرد و پرسید:الیاس 

مع کنید و هم جایی که تا آخر شب فرصت هست که هم وسایلتونو ج-

 ید. و انتخاب کنبریدمی خواهید 

با تردید نگاهش کرد. احساس خطر را از چشمانش خواند و با الیاس 

باشه بذار اول نگاهی به این  -مکث طوالنی سرش را تکان داد و گفت:

 بندازم.

مهرداد را خواباند و زخمش را بررسی کرد. سوده با صدای تیک باز شدن 

ی الیاس ها در، از پنجره به بیرون گردن کشید. مهرداد بی اعتنا به اخم

 کیه؟-خودش را باال کشید و پرسید:

 کامران.-با پوزخند جواب داد:سوده 

کوتاهی کمرنگ و کامران داخل آمد و با دیدن چشمهای باز مهرداد لبخند 

 کجاست؟ خوبه؟ -در چشمهایش نگاه کرد و پرسید:مهرداد  زد.

یت گمانش رسیده بود که تا مرگ فاصله ای نمانده و تنها فکرش امن

ساغر بود اما حاال که فرصت دوباره ای یافته بود می خواست کنارش 

-از گوشه ی چشم سوده را از نظر گذراند و جواب داد:کامران باشد. 

 ه.ار بود باشه... منتظر خبری از توئخوبه همونجایی که قر

و با حرص دندان روی  آرام کامران شده بودسوده متوجه نگاه و صدای 

کامران از بعد از تمام شدن کار الیاس، با کمک داد هم می فشرد. مهر

د. ضعف و سرگیجه اش شدید بود و هرآن حس می روی تخت بلند ش

 از حال برود اما مقاومت می کرد.باز کرد ممکن است 



 سیبل

 

456 
 

 اوضاع چطوره میشه رفت؟ تو این خونه نمیشه موند.  -

 نه هنوز وضع خروجی از شهر امنیتیه.-

 ...باید ببینمش-

 میگه خطرناکه؟نمیشنوی که -ماتت گفت:با شسوده 

 برام لباس جور کن. -رو به کامران ادامه داد:مهرداد 

یه چیزهایی باال دارم البته اگه -که از اتاق بیرون می رفت گفت:الیاس 

 نگین سلیقه ام پیرمردیه.

به عالمت تشکر سری برایش تکان داد و کامران به دنبالش بیرون مهرداد 

اعتنایی اش با حرص قدم می زد تا بر اعصابش مسلط رفت. سوده از بی 

تا خودتو به کشتن ندی -لوی زبانش را بگیرد و گفت:باشد اما نتوانست ج

 آروم نمی گیری نه؟

مهرداد خون خشک شده ای که روی پوست شکمش بود را با دست 

یدونم چجوری جرات کردی که هنوز نم -تمیز کرد و با غیض نگاهش کرد:

 تابی میشی.بازم جلوم آف

 یمیری.ختر متو... بخاطر اون د-

 نی بخاطر تو نمیمیرم؟مطمئ-اشاره ای به زخمش کرد:مهرداد 

نفهمیدم  یه دفعه -با نیم چرخی پشت کرد:زد و هایش را عقب موسوده 

 نمی خواستم بهت آسیب بزنم. چی شد.

 .من میشه تویی نه ساغرولی زدی... اونی که باعث کشتن -

 نیستم حتی یه خار به پات بشکنه چرا حالیت نمیشه؟من حاضر -

 چراشو تو حالیم کن... ؟؟؟چرا-

صدای فریاد مهرداد، لحظه ای شوکه شد. اما بالفاصله مانند خودش با با 

 برادرمی... -صدای بلند گفت:

با پوزخند دست روی سوزش سینه اش گذاشت. سوده از مهرداد 

 توی احمق برادرمی.-پوزخندش سوخت:
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 چرند نگو...-پشت به او مشتش را روی تخت فشرد:رداد مه

می فهمی چی  -بازویش را گرفت و به سمت خودش برش گرداند:سوده 

تو تموم ...میگم؟ برادرمی، خواهرتم... برای اینه که همیشه مراقبتم

 خانوادمی.

 ؟کدوم خواهر و برادر؟توهم زدی-مهرداد با خشونت دستش را پس زد

ونش به جوشش آمده بود،روی حرفش پافشاری سوده با خشمی که در

 ..توهم یا واقعیت منو تو خواهرو برادریم. من دختر صابر نیستم. -کرد:

خم  مردمک های مهرداد لرزید و با ابروهای نزدیک به هم در صورت سوده

 یعنی... پس تو...-شد و گفت:

 نن.متاسفانه مادرم همونیه که همه فکر میکدختر صابر نیستم اما  اره-

دو سوی پیشانی  نمی خواست معنای حرف هایش را بفهمد.مهرداد 

چهارده -یک دست گرفت و از او رو برگرداند. سوده ادامه داد:اش را با 

سالم بود که فهمیدم بابام کیه... اما من هرگز نخواستم پدر خودم 

بدونمش. بابای من همیشه صابر بود. با هیچکس عوضش نمی کردم. از 

ر بودم چون بهش خیانت کرده بود. با این کارش نه فقط به مادرم متنف

اون، به منم خیانت کرد... ولی نتونستم از تو که برادرمی بگذرم. تو 

 همونی بودی که من از بچگی آرزوشو داشتم... یه داداش کوچیکتر.

 اراجیف به هم نباف. وخفه شو... گمشو بیرون-

 ده... پدرت با مادر من...مگه نخواستی چراشو بفهمی؟ حاال هم گوش ب-

قبل از اینکه حرفش را کامل کند با خشم برگشت و با مهرداد 

این چرندیاتتو ببر صداتو... -:رانگشتش در دهان سوده کوبید و فریاد زداچه

 به خورد من نده.

دست، ت و با پشراست کرد  قد خم شده بود، ،از شدت ضربهسوده که 

قدمی به جلو برداشت و جویانه های خونینش را تمیز کرد. تالفی  لب

چهارده سالم بود فقط گوش کن.  وحاال که فهمیدی پس تا آخرش -:گفت

که فهمیدم مدرک یه خیانتم... خواستم تو خودم بریزم ولی آسون نبود. 

یه روز که زد به سرم همه چیزو به مادرت گفتم. اونم طالق گرفت و 
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رد تره به تخمش رفت. میدونی چرا تورو با خودش نبرد؟ چون فکر می ک

 میره و تو هم به بابات. چیزی که منم بهش معتقدم. تو هم پسر همون

دختره رو ولش می کنی میری سراغ پدری! وقتی که آتیشت بخوابه 

اون دختر اگه به کشتنت نده باالخره یه  یکی دیگه اینو بهت قول می دم.

 روز ازت جدا میشه مثل مادرت که تو رو نخواست...

ه می شنید به خودی خود آنقدر دشوار بود که عقلش را هضم چیزی ک

زایل کندو سوده به این سرب داغی که درونش جریان داشت، آتش می 

 به دیوارش زد.افزود. با هر دو دست گردنش را گرفته و 

 دهنتو ببند... ببند. الل شو... -

جاری شده بود،قرمز چشمانش همانند خونی که از زیر باند دور دستش 

و می سوخت. پدرش و زنی که مانند خاله اش دوستش داشت؟ بود 

مادرش به جرم نکرده، بخاطر گناه یکی دیگر تمام این سال ها طردش 

کرده بود؟ و سوده!! هرچند کوتاه و گذرا، اما روزی به خواهر خودش حس 

 هایی داشت؟ مغزش می جوشید و مانند آتشفشان در حال انفجار بود.

 شته باشد. دروغ بود و بهتان؟!توانست حقیقت دانمی 

آرواره های سوده را سفت چسبیده بود و قصد نداشت رهایش کند. باید 

سوده دستانش را به خفه اش می کرد تا هرچه شنیده را با او چال کند. 

دور مچ مهرداد حلقه کرد تا از خودش جدایش کند. نفسش می رفت و 

بود و عزیز اما غریزه اش  قدرت مقابله با خشم مهرداد را نداشت. برادرش

برای ادامه ی حیات می گفت که باید کاری کند. انگشتان بلندش را روی 

زخم مهرداد فشار داد و حصار دستانش شل شد. با راه یافتن مقداری 

هوا به نایژکها، با پا ضربه ای به زیر شکمش زد و خودش را آزاد کرد. 

ه کمد، وسایل رویش تار شد و با برخورد بمهرداد از ضعف چشمانش 

 را برید.ز پشت، پهلویش شد و یکی از تیغ های جراحی ا پخش زمین

سوده با سرفه های خشک و متمادی، دست از روی گلویش برداشت و 

 ؟خوبی -داد و پرسید:بود، تکان به آرامی مهرداد را که به پهلو افتاده 

یاس را صدا ا دیدن خون جیغ خفیفی کشید و به سرعت بیرون رفت و الب

او را تا آغوش کرد. زنده ماندنش معجزه بود و با این حماقت یک بار دیگر 
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الیاس و کامران باعجله از با دیدن حال مضطربش، مرگ فرستاده بود. 

کنارش گذشتند. پریشان و درمانده موهایش را به عقب کشید. کاش 

اتفاق بدی برایش نیافتد. این بار قول می داد پا روی دلش بگذارد و دور 

 ترسش اتفاق نیافتد... اگر و زندگی اش. فقطشود از او 

 **زمان حال**

 با و کشان زوزه یکود. شد وارد و دیکش را اطیح در چفت مهرداد 

 و شور سر از ییها زوزه و کرد یم زیخ جستو یریناپذ وصف یخوشحال

. دیکش شیموها وگردن ریز به دست خنده با مهرداد. دیکش یم شعف

 از را گرش جستجو چشمان و کند شیرهازودتر  تا زد یکود به یابوسه

 .چرخاند ساغرش یپ

قلبش توان نداشت و می خواست از  فشرد.ساغر پلک هایش را به هم 

با قدم های بلند خودش را به  مهرداد هم بپاشد.فرط حیرت و خوشی از 

فقط یک دل سیر . می خواست بی حرف زد زانو کنارشاو رساند و 

ما دوای دل مجنونش، چشمان یار بود که دریغش کرده بود. د انگاهش کن

نگام کن... ببین  -زمه کرد:و زم گرفت مشت در راش سرد دستان

 برگشتم.

 شیراز هم گشود.  را از هم شکافت و پلکنوای آرام صدایش روح ساغر 

 چشمان اما بودند کرده یمخف را صورتش ینرم مرتبش، و پرپشت یها

 .داشتند تأللو و دندیدرخش یم شب یها ستاره مانند اش یمشک

 لمس را صورتش یاجزا دقت با و گذاشت شیها شیر یرو را دستش

 ...اشدهیکش و بلند یابروها و چشمش کنار یها نیچ... کرد

... زمیعز-:در آغوشش کشیدبی طاقت  و زد دستش به یابوسه مهرداد

 ...دلم زیعز

... انصاف یب-:گرفت اوج شیصدا و شدند لیس ساغر آرام یها اشک

 داغونم. یآورد روزم به یچ یدونینم... یکشت منو... تو یداد دقم

 ...یکرد

 میدونم... میدونم. -:کرد شتریب را شیبازوها فشار مهرداد
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ی نمیفهمی... نمیدونی چجور -د و هق زد:کمرش را چنگ زساغر 

 .داشتم از دوریت جون می دادم..

 فتی.حال منم کمتر از تو نبود وقتی که فکر می کردم ر-

آغوشش جدا کند. اما مهرداد  از خودش را گله مند خواست کهساغر 

 باش خود دل بی قرار او و رام کردنبرای سفت تر او را در بغل گرفت و 

 گاز. گرفت دندان با را شیها لب خواستن و عشق سر از یخشونت

 اش یدلتنگ آتشاین  از یاذرهاما  زد لبش یها غنچه به یکوچک

 یآزاد یبرا شیتقال و شد مطیع و اهلی دستانش ساغر شد.ن خاموش

ی که به لبانش افسار نیا از تر نیریش یاسارت چه. کرد فراموش را

 پرآب نو از اشکش یچشمه. دیکش نفس را شوجود عطر ؟خورده بود

 مهرداد؛ یبد یلیخ -:نداشت شدن خشک قصدگویی  و بود شده

 از نبودت. دیترک دلم .غصه از مردمیم داشتم. کردمیم دق داشتم... یلیخ

 .سوخت ساغر صورت و شیها اشک به زد بوسه مهرداد

  ...دلت اون یفدا به من-

 فقط... خوامینم ییفدا...نگو -:گذاشت هانشد یرو را انگشتانش

 .کنم تحمل بودنو تو یب تونمینم گهید... بمون

 محکمش و ستبر یها نهیس به را اش یشانیپ و زد چنگ راهنشیپ به

 جانشاز نو  وبود نگذاشته جا دلش بر که ها زخم چه یزندگ. داد هیتک

 ش باشد.امیالت تا بود برگشته

 .. خواستی تالفی کنی مگه نه؟... خیلی.مهرداد یبد-

 شیپاها یرو یکودک مانند را ساغر و داد هیتک در کنار ستون به مهرداد

فرار تالفی که نه اما  .ندیبب را شیها چشم تا داد باال را اش چانه و نشاند

می خواست و عالوه برآن  دشوار بوداز جراحات و پلیس  نجات یافتنشو 

حتی با خبر ساغر هم به همان اندازه دوستش دارد و که مطمئن شود 

 ترکش نمی کند.مرگش هم 
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 یواه دیام بهت نشدم مطمئن موندنم زنده از خودمم یوقت تا نخواستم-

 دامونیپ سیپلامکان داشت  هرآن وبود  فاصلهدنم یه بند فقط مر تا. بدم

 .کنه

... مهرداد نبود کم دوماه ؟یدار خبر یچ من دل از تو ؟یواه دیام-

 یتو باشم کنارت خواستم. مردم نو از من ینبود شدمو داریب که یهرروز

 میتصم من یجا به نکن باهام نکارویا گهید... هست که یطیشرا هر

 دور ازم هم هیثان کی خوامینم.نکن ترکم... نخواه سخت یها قول ازم رینگ

 .یبش

 ... شمینم-

 من؟ جون به-

 ییجدا نمونیب تونهینم یکس شد تموم گهید قسم جفتمون جون-

 .بندازه

 سوده؟ یحت س؟یپل یحت-

. کرد یم ینیسنگ احساس قلبش یرو .برد روف شیموها در سر مهرداد

 در .نبود آسان پذیرشش که بود ذاشتهگ دوشش یرو بر یبزرگ بار سوده

 دوستش چگاهیه مادرش چراکه  بود دانسته یسالگ پنج و یس

 یم او یپا جا و است پدر همان پسر هم او کرد یم فکرچرا که . نداشته

 و شده رابطه وارد دوستش نیبهتر زن با و کرده انتیخ که یکس. گذارد

 تمام یمعن !خواهر... بود خواهرش سوده. بود شده دار دختر او از

 یم درک اکنون را بود کرده خرجش غیدر یب و مادرانه که ییها خواهرانه

باز هم اما  .دیفهم یم تازه را خودش به نسبت شیها تیحساس. کرد

بعد از آن روز ر بداند. خواهاو را  یرد که نمی توانست پیش خودش بپذ

محال خطر و ود با وج از کامران شنیده بود کهه بود. را ندیددیگر سوده 

 شده یهرنحو به آخر یلحظه تا که ندهما رانیا در بودن نجات شهرام، باز

  .دهد اش یفرار

... تو و منم فقط گهید! اونها یحت-:داد جواب و زد ساغر گردن به یابوسه

 هم خدا خود یحت چکسیه که دنج یجا هی میریم...میریم هم نجایا از

 .کنه دامونیپ نتونه
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 خوامیم من یول-:کرد زمزمه و گذاشت مهرداد گوش کنار را لبش ساغر

بدون هم نفس  چقدر بدونه .باشه بهمون حواسش نهیبب رو ما خدا

 .کنه جدامون نخواد و کشیدنمون پوچه

تب ماالمال از قلبش . زل زد شیها لب به و چرخاند سر مهرداد

 و ستین پدرش او که دید یم و بود می نجایا دیبا مادرش. بوسیدنش بود

 .یبخواه تو یهرچ-:شده دلش یبایز نیا به متعلق وقلبش روح تمام

 . شد نفس هم شانیها مدَ  و دوخت هم به را شانیها لب

 

 میرمیم باشم عاشقت»

 نباشم؟ عاشقت يا

 مرا یبریم کجا دانمینم

 آيمیم همراهت

 راه آخر تا

 تو از پرسمینم هیچ و

 ...هرگز

 یمن تربیش وت

 تو؟ من يا

  لب زير خوانمیم ورد آغوشت در

 زنمیم صدا را خدا و

 زنمیم صدا آنقدر

 «27!دلم جان:یبگوي که 
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 مانیا قبر یرو دست و بود ستادهیا آرامگاه کنار قبر، نبش جوزم با یهاد

. دیایب ییسنا مهرداد قبر نبش مجوز تا بودزمان برده  یکم .بود گذاشته

 لهیح از اما رفت یم مردنش احتمال بود رفته او از که یخون همه آن با

 ثبت او نام با و پول ضرب به که یقبر نیا که نبود دیبع چیه ها آن یها

 -:گفت و گرفت تماس یهاد با یرعبدالهیم پیسرت. باشد دروغ شده

 د؟یداد انجام قبرو نبش شد یچ جهینت

 شده انجام یبردار خاک -:وگفت انداخت به پشته ی خاک ینگاه یهاد

 .دارنش بر که مونده لحد سنگ فقط

 .کردن باز قبرو سروان جناب-:آمد یقانون پزشک مأمور یصدا

 بازش االن نیهم-:گفت کرد یم نگاه شداخل به که گونه همان یهاد

 .کردن

 .هیخال -:کرد سربلند و انداخت یکنار را لحد یها سنگ مأمور

 و عکس که یقبر سنگ به و سرچرخاند. شد قفل هم یرو یهاد فک

 خط پشت از پیسرت. ماند رهیخ بود شده حک ییسنا مهرداد نام

 د؟یدید داخلشو -:دیپرس

. یک بار لگدی به نام مهرداد زد ضیغ با و داد اش ینیب به ینیچ یهاد

 دستشان هم به او نمی رسید.دیگر دیگر به ناکجا آباد گریخته بود و 

 شریف؟-

 ...هیخال-:و گفت اشتصدای سرتیپ گوشی را روی گوشش گذ با

 !است زنده ییسنا مهرداد

  انیپا

 قهیدق ۱۷:۴۰ساعت

 بارون نم نم ریز ۸/۱۲/۱۳۹۶ شنبه سه

 یمینع دهیسع: قلم به
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از تمام کسانی که با مهربانی های بی دریغشان  راوانسپاس فبا 

 این رمان همراهی ام کردند و قوت قلبم بودند.درطول نگارش هردو جلد 

 سعیده دوست دارشما                                                                 

نخواهد داشت و در همین جا به پایان می  یاین رمان جلد سوم نکته:

 " هست.تیری در مسیر...؟"جلد اول با نام  رسد.

@saeidehnaeimi_    اینستاگرام 

 

 

 

 


