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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

  Roman4u@:  تلگرام کانال

 سرنوشت یک مردنام رمان : 
 وسامان کاربر انجمن رمان فوری نویسنده :

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو
 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 
   Roman4u@ کانال تلگرام :

 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است
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 سرنوشت یک مرد

 کاربر انجمن رمان فوریو سامان

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 سرنوشت یک مرد
 یباسمه تعال

 
چشممه یایر را دوهته بود به چشمممانهی دریات التماس و ترس در چشمممانر 

 .موج می زد

 .اسلحه را در دست محکه کردم

نفس عمیقی کشممیدمب بی تو ه به بوت آزار دینده نه اتاق نگایه را در نگایر 
 انداهته

 اصل تر بودم*س*تصدات هفه اش از پشت چسب بیشتر از یر وقتی 

 یبرات چه تالش می کند ی تالش برات زندگی بیشترمی توانسته حدس بزنه 

 نگاه سردت بهر انداهته که فهمید التماس یایر روت من اثرت ندارد

اما بر روت ظایرم اثرت نداشمممت ی درونه به  وش و هروش افتاده بود ی من 
 .نمی هواسته زندگی را از او سلب کنه

 .اسلحه را روت پیشانی اش گذاشته

 .چشمان اشکبارش را میتوانسته ببینه در فضات تاریک اتاق

 .تنها منبع نور اتاق ی نورت بود که از زیر در اینی گوشه اتاق وارد می شد

 .یمین نور کافی بود تا انعکاس چهره ام را در چشمان هیس و سرخ اش ببینه

این چهره ت سممرد متعلب به من نبودب این کت و شمملوار سممیاه نباید در تن من 
 .باشد

 .یل باطنیه ی اسلحه را اماده شلیک کردمعلی رغه م
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 .بوت نه اتاق کالفه ام کرده بود

 .اسلحه در دسته داغ شد

 .باید می شدمیمن ادم اینکار نبودم اما

 .چشمانه را بسته ی صدایات نامفهومر ذینه را ازار می داد

 .انگشته را روت ماشه گذاشته

ت را بکشد ی حال اسلحه کسی که تا دیروز نمی توانست مورچه ایهنده دار بود
اش روت سممر فردت گذاشممته بود و با تکان دادن انگشممتر او را به اغوش مر  

 .میسپارد

انگشممت را حرکت داد ی صممدات شمملیک و پس از ان افتادن  سمممی بر زمین ی 
 .فروهتاصدایی بود که فریاد یات انسانیتر را در و ودش بر

 .ن در اینگی گشودچشمانر را ی با صدات بلند و گوش هراش باز شد

 .کف اتاق با هون مرد رنگین شده بود

سرش  سر مرد نگون بخت بود و  شده در  نگایر گیر رنگ قرمز و حفره ایجاد 
 پر سوال

 یزیر لب از هودش پرسید

 نهینهیمن اینکارو کردم؟یواقعایمن بودم؟

 .با نشستن دستی روت شانه اش از حالت منگی اش هارج شد

 >.به گروه هوش اومدت >رئیس گفت : ی را نزدیک به هود شنید صدای

نگایر را به نگاه هاکسممتریر دوهت ی سممعی کرد حرفی بزند ی لب زد اما 
صدایی از دیانر هارج نشدب سرش را زیر انداهت و نگایر را از هاکسترت 
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نگاه مرد مقابلر گرفت و بی تو ه به صمممدا کردن یات او با ذینی آشممفته و 
 .به راه افتادهسته 

یات  پا از مرز  ته اش  کار افسمممار گسممیخ و دانر بر سممرش داد میزدیاف
 .محدودیتشان فراتر گذاشته بودند

راه سنگی باغ را پیشه کرد ی تصاویر حفره ت ایجاد شده روت پیشانی مرد مدام 
 . لوت چشمانر رژه میرفت

 .در  نگ بین هود و و دانری و دان پیروز شد

نگی افتاد ی زانو یایر سوهت و چشمانر اشکی شد و زیر با زانو بر زمین س
 .لب از مرد عذرهوایی می کرد

 « متاسفه ی متاسفه که نتونسته نجاتت بدم ی متاسفه که»

 نمیدانست چه بگوید ی بگوید متاسفه که زندگیت را به پایان رساندم؟

 .هنده دار بود ی تلخ بود ی ناراحت کننده بود

 .کردشخصی از دور صدایر می 

 یسامانیسامانسامان کجایی؟-

صمیمی اش در این گروه  ست نچندان  سمت عقب برگرداندب دو نگایر را به 
 .کثیف فقط او بودبکسی که مثل هودش از تمام اشخاص اینجا متنفر بود

 .از روت زمین بلند شد ی دستی به چشمانر کشید و نفسر را بیرون داد

 .<کیان من اینجامیکیان>: با صدات نچندان بلندت داد زد

سمتر می امدیبعد از  شنید که به  سنگ یا را  شتن بر روت  صدات قدم بردا
 .چند لحظه چهره نگران کیان را دید
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 ؟<معلوم یست کدوم گوریی>کیان با عصبانیت داد زد : 

 .حاله هوب نیستیاروم باش-

 ؟<رنگت پریده  چت شده اهه>نگایر رنگ نگرانی گرفت و گفت : 

 .<ییچی فقط یکی رو کشته >امیزت زدم و گفته :پوزهند طعنه 

نگایر را به چشمانه دوهت ی معلوم بود دنبال  مله ات مناسب می گردد که 
 بهه بگوید

 .سرش را پایین انداهت و آیی کشید

ما مجبوریه یهب>ن ضممرب گرفت و زیر لب زمزمه کرد :با پایر بر روت زمی
 <سامان

 .نه کلمه ا بار میپیچیدنگایه را بر رویر قفل کردم ی در ذی

 .اره ی ما مجبوریه

 .ایسته به سمتر رفته ی دست یایه را بر روت شانه یایر گذاشته

یه روزت  فتمون رو نجات >سرم را به سرش تکیه دادم و ایسته زمزمه کردم : 
 <مطمعن باشیمی دادم کیان

سیاه رنگی که  سوار بر مازراتی  ساعاتی در امارت ی  ز یکی اپس از طی کردن 
 .یدیه یات رئیس بود یشدم

سر رئیس بود ی مانند بقیه دارایی  صدقه  شیدم ی این یه از  ستی بر فرمانر ک د
 .یات زندگیه

بدون شممک اگر پول یا و کمک یات این رئیس به ظایر مهربان نبود مدت یا 
 .بود که از فرط بدبختی پا به  هان دیگر گذاشته بودم

 .را بر روت پدال گاز فشردماز امارت که هارج شدم ی پایه 
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 .دله میخواست در هانه ام باشه تا کمی ذینه استراحت کند

 .دیگر اثرت از ذین منظه و سازماندیی شده قبله ی پیدا نبود

 .من مرد این کار نبودم هیلی وقت بود که ب این نتیجه رسیده بوده ام

 . لوت هانه ماشین را متوقف کردم

حمام داغ و لذت ردم ی در ذینه تصممویر یکبه در یشمممی رنگ هانه نگاه ک
 .بخر نقر گرفت

شنیدم که من را هطاب می  سر  شت  صدایی از پ کلید را در قفل انداهته که 
 .کرد

 «یاقات شایان»

 به عقب برگشته و به مردت که صدایه زده بود نگاه کنجکاوانه ات انداهته

 ؟<آقات سامان شایان>دوباره سوال پرسید :

 .<هودم یسته ی بفرمایید>گفته : با لحن مشکوکی 

با لحن  به روت صممورته قرار داد و  ید و رو  یب اش بیرون کشمم کارتی از  
سواالت یمراه من >محکمی گفت :  سرت از  سخ دادن به یک شما باید برات پا

 <.به کالنترت تشریف بیارید

 .نفس عمیقی کشیدم سعی کردم ترسه را کنترل کنه

 <پرسه چه سواالتی؟میشه ب>با صدات ارومی گفته :

یاید یمه چیز مشممخ  >نگاه بدت بهه انداهت و گفت :  لطفا یمراه من ب
 .<میشه

 .نگایی به اونطرف کوچه انداهته که ماشین پلیسی پارک شده بود
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 .از اشفتگی ذینه ماشینشان را ندیده بودم

شین به راه افتاد ی شدیه و ما  من به این فکر می کردم اعدامه را حبس ابد سوار 
 می کنند یا نه؟

 . دلهره و استرس بر  انه چنگ انداهته بود اما رایی  ز حفظ ظایر نداشته  

سته و نف شمانه را ب شد :چ صدایر بلند  شیدم ی  شکلی دار>س عمیقی ک ید م
 ؟<اقات شایان

 .نه ی مشکلی نیست-

 .بسیار هب -

 .بعد از طی کردن دقایقی ماشین به کالنترت رسید

 .و دستی به کته کشیدماز ماشین پیاده شدم 

 .نگاه سرسرت به اطراف انداهته ی چندنفرت نامحسوس بهه نگاه می کردند

 .با راینمایی سربازت به سمت  لو به حرکت در اومدم

یمیشممه از رایرو یات شمملوغ کالنترت متنفر بودم ی حس هفگی شممدیدت بهه 
 .دست می داد

 .رم رنگی متوقف شدماز بین  معیت با سختی عبور کردم و رو به روت در ک

 .سرباز وارد شد و بعد از چند دقیقه در را باز کرد و من را به داهل دعوت کرد

 .رو به روت میز  ناب سروان  وان و هوش چهره ات بر روت صندلی نشسته

 .سرباز بعد از گذاشتن احترام از اتاق هارج شد

 .پس از صدات بسته شدن در سکوتی اتاق را در برگرفت

 .ان نگایی بهه انداهت و با هودکارش بر روت میز ضرب گرفت ناب سرو

 «علی نجفی:» اسه روت لباسر را هواندم 
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 .نفس عمیقی کشیدم و به سیایی چشمانر نگاه انداهته

 ؟<اقات شایان سامان شایان>بعد از چند لحظه سکوت گفت :

 بله-

 میدونید برات چی مهمون ما شدین؟-

 نه متاسفانه-

 .انه دوهت و نفسر را فوت کردنگایر را به چشم

سته گفت :  صی به >نگایی به برگه یات رو میز انداهت و ای شخ شما برات 
 <اسه بزرگمهر کار می کنید؟

 بله-

 میدونستید اقات بزرگمهر دستی توت کارات هالف داره؟ -

 هب به من چه ارتباطی داره؟ یچه  الب -

بر علیه شممما داریه که  ما مدارکی>مشممکوفانه ات بهه انداهت و گفت : نگاه
 <.ثابت میکنه شمایه در این کاریا دست دارید

سردت گفته :  شدی دلهره ت عجیبی گرفته اما با چهره هون هب <ته دله هالی 
 <پس چرا بازداشته نمی کنید؟

 .نگاه هالی از حسی به چشمانه دوهت و حرفی نزد

 .به چشمانر هیره شدم ی نگایر گیرایی باالیی داشت

 .چند دقیقه ایسته سرش را بین دستانر گرفت و نفس عمیقی کشیدبعد از 

نگایه بر حرکاتر هیره بود که ناگهان سممرش را باال اورد و لبخند زورکی زد و 
 به در اشاره کرد
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 .اقات شایان ی در اینده نچندان دور باز یه یمدیگه رو مالقات می کنیه -

 .رفتهاز روت صندلی بلند شدم و رو به روت میز قرار گ

 .<منتظر دیدارتون یسته >ایسته و تهدید امیز گفته :

 .زد یصدسته را سخت فشرد و لبخند حر

 .به طرف در حرکت کردم و از ان هارج شدم

 .بدون لحظه ات درنگ به طرف هارج از ساهتمان حرکت کردم

 .تلفنه را از  یب شلوارم در اوردم و بی درنگ به ارشام زنگ زدم

دن این هبر چشمممان هاکسممترت رنگ اش در دریات هون مطمعنا بعد از شممنی
 .غرق میشد

 .بعد از چند بوق تلفن رو برداشت

 .سعی کردم به هاطر بیارم کد یایی که اینجور مواقع باید استفاده می کردیه

حال  روباه به النه در>تا صممدات بله گفتن اش در تلفن پیچید ایسممته گفته : 
 .<نفوذه

 .معنی حرفایایه رو نفهمیدکمی مکث کرد ی فکر کنه 

 .<فهمیدم ی هودت رو برسون مقر>دیگر تکرار کردم که زمزمه کرد : بار

 .ولی ارشام می هوام استراحت کنه-

 .<این یه دستوره >نفس عصبی کشید و زیر لب گفت :

 .و بعد تلفن رو قطع کرد

 .نفس عمیقی کشیدم و با صدا بیرون اش دادم

 .انداهتهبه هیابون نگایی گذرا 

 .دسته را برات اولین تاکسی که رد میشد بلند کردم
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 .ماشین زرد رنگ رو به روت ام متوقف شد

 .دربست تا دم هانه ام رفته تا ماشین ام را بردارم

 .پس از گذشت نیه ساعت به عمارت رسیدم

 .با تک بوقی در امارت باز شد

 .به سمت پارکینگ روندم و ماشین را در  ایگاه پارک کردم

 .به سمت اتاق رئیس به حرکت در اومدم

 .بدون شک باید کلی  واب پس بدم

پشت در متوقف شدمب حتی از پشت در یه صدات عصبی ارشام را تشخی  
 .می دادم

 .نفسه رو حبس کردم و سعی کردم به هودم مصلت بشه

 .ضربه کوتایی به در سفید رنگ رو به رو زدم و منتظر شدم

 .ه ا ازه ورود رو صادر کردصدات ضعیف رئیس اومد ک

 .ایسته در را گشودم و وارد شدم

 .ارشام با نگاه حرصی بهه هیره شد

شی گفت:  شا صنوعی به طرفه اومد و با لحن ب ه به اقا ب>رئیس اما با لبخند م
 .<سامان

و دستر را به طرفه دراز کرد ی بر حسب ادب دستر را گرفته و فشار کوچکی 
 .دادم

سمت ارشام دوهته بود گفت :رئیس در حالی که نگ ست>ایر را به   ارشام پ
 < دید سامان رو بهر دادت؟
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ارشممام در حالی که سممعی می کرد عصممبانیتر را کنترل کند زیر لب گفت : 
 <. ناب بزرگمهر لطفا االن به مسائل مهه تر بپردازیه>

 <سامان به نظر هسته میات؟>بزرگمهر نگاه سریع بهه انداهت و گفت : 

سمت میزش به راه افتاد ی در حین راه رفتن گفت  سته ول کرد ی به  سته را ای و د
 <.هستگی تو کار ما معنا نداره>: 

 .نگاه ارشام رو صورته قفل شده بود ی تک تک حرکاته را زیر نظر داشت

من به شمممله عالقه دارم  ناب بزرگمهر و ییچوقت  >با لحن محکمی گفته :
 .<ازش هسته نمیشه

 .>هوبه>بزرگمهر هنده ات کرد و زیر لب گفت : 

 ؟<چی پرسیدن ازت >ارشام با لحن بی تفاوتی گفت :

میگفتن مدارکی بر علیه  ناب  >نگایه را تو چشمممانر قفل کردم و گفته :
 <.بزرگمهر دارن و اینکه میدونند که کار اصلی ما چیه

 ؟<شون چی گفتیتو به و >بزرگمهر نفس عمیقی کشید ی ارشام ادامه داد :

من گفته اگه مدرکی دارین دستگیرم کنید وگرنه کلی کار انجام نشده دارم باید -
 .برم

 <به نظرت راست گفته؟ >ارشام نگاه موشکافانه ات بهه انداهت و گفت :

مطمعنا  اسمموس بینمون دارن و ینوز  >نگاه سممردت بهر انداهته و گفته :
 <.مدرک درست حسابی پیدا نکردن

 .<میخوام سریع تر  اسوسشون رو پیدا کنید>با لحن ارومی گفت :  بزرگمهر

با لحن تمسممخر امیزت  باال انداهته و  به بزرگمهر دوهته ی ابرویی  نگایه را 
 <.من فقط یه محافظ ساده ام >گفته :
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دیشممب حضممورت رسمممی شممد اما  >ارشممام نگاه تیزت بهه انداهت و گفت :
مدت زیادت اینجا بودت و از یمه مهه تر قابل اعتمادت رئیس محافظات چون

 .<هونه شدت ی یر کوتایی رو از این به بعد از چشه تو میبینیه

 <.متشکرم >سرم را تکان دادم و زیر لب زمزمه کردم :

 <.میتونی برت>ارشام سرش را تکان داد و گفت : 

 .هر کردم که با سرش تایید کردنگایی به بزرگم

 .سرم را تکان دادم و عقب گرد کردم و از در هارج شدم

 .یقینا مقام  دید مزایایی بهترت هواید داشت و به یمان اندازه یه مضراتی

مسممیرم را به پشممت عمارت ادامه دادم ی میخواسممته چندسمماعتی از زیبایی باغ 
 .اینجا استفاده کنه

نها نکته مثبت این عمارت  هنمی ی بهشت کوچیکیه ت>زیر لب زمزمه کردم : 
 .<که داهلر داره

سبزش روحیه ام را کمی بهتر کرد ی  سر  ضات  سیدم ی ف شت عمارت که ر به پ
بوت گل یات رز سرخ رنگی که کنار درهتان بلند و سرسبز باغ قرار گرفته بود ی 

 .فضا را معطر کرده بود

 .ه ام را به درهت پشته دادمروت چمن یا زیر سایه درهتی نشسته و تکی

که آدمایی امثال  ما حیف  باشممکوه بود ا عا  به عمارت دوهته ی واق گاه ام را  ن
 .بزرگمهر در آن زندگی می کنند

 .سرم را به درهت تکیه دادم و چشمانه بسته

 .آرامشی زاید الوصف به  انه تزریب شد
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 .کمی استراحت بعد از آن یمه ییایو واقعا لذت بخر بود

 به آقا سامانیراحتین  ناب؟به -

 .آیسته چشمانه را باز کردم و به فردت که صدایه زده بود نگایی انداهته

 .با دیدن چهره اش حس نفرت در ر  یایه  ارت شد

حاله از هودم بهه >چهره ت منز رت گرفته و با لحن تسمممخر آمیزت گفته : 
 <.میخوره وقتی تو صدام میزنی

پاشمو برو سمر پسمتت مگه اومدت هونه  >گفت :نگاه هشممگینی نثارم کرد و 
 <هاله؟

 <.برگرد سر پستت این فوضولیا به تو نیومده>پوزهندت بهر زدم و گفته : 

سته گفت : شده ات آی ست دارت بمیرت بگو با یه تیر  >با فک منقبض  اگه دو
 <.هالصت کنه این حرفات گنده تر از دینت نزن

ا آدم چه حرف >هندیدم و زمزمه کردم :نگاه بی تفاوتی بهر انداهته و آیسمته 
 .<که نمیشنوه

شمانر دوهته و گفته :  شام  ونت بپرس رئیس کیه >نگایه را به چ برو از آر
 <؟

 >تو چی >چشمانر را ریز کرد و آیسته گفت:

 >.گورتو گه کن نبینمت >پریدم وسط حرف اش و با لحن  دت گفته :

شتر را  صمانه ات بهه انداهت و م سمت نگاه ه شردی عقب گرد کرد و به  ف
 .عمارت به راه افتاد

 .پوزهندت روت لبه نقر بست که رضایته را نشان می داد

 .صدات هنده بلندت از طرف راسته ی پشت درهتی بلند شد
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ست می  شت درهت بیرون آمد و یمانطور که می هندید بلند بلند د کیان از پ
 .زد

شممده بود هوب شمماهر رو زیادت شمماخ آفرین سممامان هیلی حال کردم ی-
 .<شکستی

 .لبخند کوتایی زدم و به چال روت گونر هیره شدم

 سامان چیزت شده؟ عصبی یستی چرا؟-

 ؟<عصبی؟ نه چرا عصبی باشه >نگاه متعجبی بهر انداهته و گفته :

 چون با میالد اینطور تحقیر آمیز حرف زدت-

 آیان این بوزینه رو میگی؟-

 <میره پیر آرشام چوقولیت رو میکنهاالن  >هنده ات کرد و گفت :

ظات هونه ام آرشمممامه نمیتونه - حاف نه من رئیس م کارت دلر میخواد بک یر 
 .کارت کنه

چی میگی سممامان ؟ رئیس  >کیان با چشمممان گرد شممده نگایه کرد و گفت :
 ؟<محافظا چیه

چشمممانه را بسممته و سممرم را به پشممت تکیه دادم و زیر لب  وابر را دادم : 
 .<دستور داده بزرگمهر>

 .چند دقیقه ات گذشت و کیان ییچ عکس العملی نشان نداد

 .چشمانه را باز کردم و نگایی بهر انداهته

 .روت درهت رو به رویر هیره شده بود و ییچ کارت نمی کرد
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کمی با تعجب نگایر کردم اما عکس العملی نشان نداد ی سرم را کنار سرش 
 .اما چیزت ندیدمبردم و مسیر نگایر را دنبال کردم 

 .صورته را برگرداندم که نوک بینی ام به بینی کیان هورد

 <رئیس محافظا؟>آیسته و با لحن شگفت زده ات گفت : 

 <آره هب چطور؟>با لحن مشکوکی گفته : 

ایول پس دیگه الزم نیسممت شممب یا  >ه کرد و گفت :ب*غ*لیکدفعه پرید و 
 .<نگهبانی بدم

کیان تنها کسممی بود که می توانسممته کنارش هنده ام گرفت ی بدون شمممک 
 هوشحال باشه یک برادر واقعی

 .چند ساعت دیگر در عمارت ماندم ی تمام و ودم از هستگی ناله می کرد

 .به سمت پارکینگ راه افتادم تا ماشین را بردارم

 .سوار ماشین شدم و به راه افتادم

سیاه رنگی را دیدم شین  شدم ی ما شین  از در عمارت که هارج  سرن که  با دو 
 .بودند مشمول دید زدن عمارت

شته : صوتی گذا شام پیمام  شته و برات ار بته عمارت تحت مراق >تلفن را بردا
 .>مواظب باشید

 .تلفن را روت داشبرد انداهته و مسیر هانه را در پیر گرفته

 نزدیک هانه که شدم تمام هیابان را در نظر گرفته تا اتفاقی مثل اتفاق قبلی رخ
 .ندید

 لوت هانه متوقف شدم ی در را باز کردم تا ماشین را داهل ببرم ی ماشین را که 
 .پارک کردم به طرف در رفته تا در را ببندم
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 .هانه بود ماشینی به طور محسوسی در حال کنترل

 .پوزهندت زدم و در را بسته

 .از حیاط هانه گذشته و به سمت ورودت حرکت کردم

 .وردم و در را باز کردمکلید را از  یبه در ا

 .فضات تاریک و دلگیر هانه حس عذاب کشیدنه را دوچندان کرد

 .کلید برق را زدم و هانه روشن شد

 .هانه متشکل از یک یال چهل مترت و دو اتاق دوازده مترت بود

 .لبخند دردناکی زدم و روت مبل  لوت تلویزیون دراز کشیدم

 .ون را زدمکنترل را برداشته و دکمه روشن تلویزی

 .دوست نداشته سکوت بر هانه چیره شود

 .نگایه را به صفحه نمایر دوهته اما ذینه در  ایات دیگر گشت می زد

 .پلک یایه آرام آرام در حال بسته شدن بود

 مقاومتی نکردم ی این هلسه ت شیرین را با  ان و دل پذیرفته

 .یک یفته گذشت و من به مقام  دیدم عادت کرده بودم

 .رفتارم سرد و  دت تر شده بود
 .کیان یه مرهصی چندروزه ات گرفته بود و به دیدار هانواده اش رفته بود

 .مادر پیرش را میپرستیدکیان عاشقانه هوایر کوچک و

آرشمام یه کالس یات رزمی برات باال بردن سمطق قوات بدنی ام تشمکیل داده 
 . بود
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ساعت تمام در روز مشمول آموهتن انوا ست  ستاد یات بی ع فن یات مبارزه از ا
 .با تجربه ات بودم که آرشام آن یا را استخدام کرده بود

 .گاردم را حفظ کردم و مشتی به سینه اش زدم

دور هیزت کرد و لگد محکمی به سممینه ام زد که باعث شمممد محکه به دیوار 
 .پشته برهورد کنه

ان وندن گاردش تکو به سمتر یجوم بردم ی دسته را برات شکنعره ات کشیدم 
 .نثارش کردم دادم ی گاردش را که باال آورد آپارکات محکمی

 .ضربه به حدت محکه بود که نقر زمین شد

 .ادات احترام کردم و از سالن تمرین هارج شدم

 .به سمت استخر رفته و با لباس به داهل آب پریدم

 .هنکات آب حس هوبی را بهه منتقل می کرد

ستخر کار  سرم را به زیر آب بردم صورت مایرانه ات ته ا شی یایی که به  ی کا
 .گذاشته بودند ی تصویر دو دلفین را در حال شنا نشان می داد

 .برات یواگیرت سرم را از آب در آوردم

 .نگایه روت دو صندلی که گوشه ت استخر گذاشته بودند هیره ماند

سیاه رنگر که ابویتی بی نظیرت را به او  شلوار  شام با کت  د ی یدیه می کرآر
 .نشسته بود

 .تی شرت سیاه رنگ هیسه را از تن در آوردم و به بیرون آب پرت کردم

 .به سمت آرشام شنا کردم

 .دستانه را لبه استخر گذاشته و به هاکسترت نگایر هیره شدم

 .نوشیدنی اش را یک نفس فرو برد و نفس عمیقی کشید
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 .یه مهمونی دعوت شدیهآماده باش سامان ی امشب برات معامله ات به -

 .<چندتا محافظ باتجربه رو آماده میکنه > دت نگایر کردم و گفته :

 <.نوچ ی نگرفتی چی شد>پوزهندت زد و گفت : 

 .ابروت سمت راسته را باال بردم و با نگایه ازش هواسته که ادامه دید

 .امشب هودته باید بیات آقا پسر-

 چرا من؟-

 .چون دست چپ رئیسی-

 <.امشب شب مهمیه>قیه تو صورته نگاه کرد و زیر لب زمزمه کرد : م*س*ت

 .لبخند سردت زد که تنه را لرزاند

 .امشب نباید کوچیک ترین مشکلی پیر بیاد-

 با سر تأیید کردم و به سوت دیگرت شنا کردم

رو به روت یشممت نفرت که امشممب یمراییمان می کردند ایسممتادم و با لحن 
مهمیه ی شممما بین مهمون یا پخر میشممید ی امشممب شممب  >سممردت گفته :

ومد باید از  ناب بزرگمهر محافظت کنید ی کوچیک ترین مشممکلی که پیر ا
بقیه افراد بیرون محل مواظب یسممتند ی کوچیک ترین مشممکلی برات  ناب 

 <مفهوم شد؟یبزرگمهر رخ بده نابودتون میکنه

 .<بله قربان>یمه یک صدا گفتن : 

 .<هوبه حرکت میکنیه>زیر لب زمزمه کردم : 

 .بزرگمهر و ارشام از عمارت هارج شدند

 .ماشین شاسی بلند سیاه رنگی  لویشان ایستاد
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 .ارشام  لو نشست و بزرگمهر عقب

 .در عقب ماشین را باز کردم و کنار بزرگمهر نشسته

 <.حرکت کن>آرشام رو به راننده گفت : 

به بزرگمهر کردم و گفته :ر لذت ب >و  به از مهمونی  یه موارد رو  بان بق ید قر بر
 .<افرادتون بسپارید

 .بزرگمهر هنده کوتایی کرد و دستر را روت شانه ام گذاشت

 .ماشین رو به روت عمارت مورد نظر متوقف شد

 .تمام بادیگارد یا از ماشین یا پیاده شدند و دور ماشین بزرگمهر ایستادند

 اهل حرکت کردیهیمراه با بزرگمهر و آرشام پیاده شدم و به سمت د

شام و شت بزرگمهر و ار شدند و بقیه بیرون دو تن از محافظا پ من وارد عمارت 
 .مشمول دید زدن اطراف بودند

وارد سممالن اصمملی که شممدیه لحظه ات از این یمه زیبایی دینه باز موند اما با 
 .پوزهند ارشام به هودم اومدم

کرد و گروه نوازنده ات سممالن بزرگی که با رنگ سممفید و طالیی هودنمایی می 
 .مشمول نواهتن موسیقی ارام بودند

 >.برو ال به الت مهمون یا ی هوش بگذرون >بزرگمهر ایسته رو به من گفت :

  اما قربان-
با و ود محافظا و افرادمون که بین  معیتن نگران >ارشممام وسممط حرفه پرید: 

 >.امنیت  ناب بزرگمهر نباش

 .گوشه سالن رفتهسرت تکان دادم و به سمت بار 
 <چی میل دارین؟ >خدم به هودم اومدم :م*س*تبا صدات 
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 <.ویسکی >در حالی که اطراف را دید میزدم آیسته گفته :

 .نگایه تو سالن میچرهید و تک تک افراد را زیر نظر می گرفته

 >.پس دست چپ بزرگمهر تویی>صدایی از سمت راسته بلند شد : 

 .ریز  سه ات دوهته نگایه را به دهتر قد کوتاه و
سر تا پایر را بررسی کردم و با لحن بی تفاوتی زمزمه کردم  با نگاه کنجکاوت 

 ؟<شما >:

سپس نگایر را به  شید  شت و  رعه ات نو آب پرتقالی را از روت میز بار بردا
 <.سارا امین >چشمان دوهت :

 ؟<دهتر رامین امین >چشمان را ریز کردم و گفته :

 .معنی بله تکان دادآیسته سرش را به 

 <.وقتههوش>سرت تکان دادم و گفته : 

 و شما؟-

 شما که من رو میشناسید چه نیاز به معرفی دوباره؟-

 >.اره راست میگی>نیشخندت زد و گفت : 

 . نگایه را دوباره در سالن چرهاندم

 .که کنار زن  وانی ایستاده بود آرشام را دیدم

 .ی داشتبا یر  مله اش زن را به هنده وا م

 .نگایر را به من دوهت

 .پوزهندت زدم و لیوان تو دسته را به نشانه سالمتی باال بردم

 .پوزهند کوتایی زد و نگایر را به سمت راسته ی روت سارا قفل کرد
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 .نگایر رنگ شیطنت گرفت و تو چشمان نگاه کرد

 .تلفنر را از  یب کتر در اورد و مشمول کار کردن شد

 .پیامک تلفنه بلند شدلحظه لی بعد صدات 

به این دهتره کمی نزدیک شممو ی دهتر امینه ی سممعی کن بهر نزدیک » آرشممام 
 «بشی چون معاملمون امشب با پدرشه

 . سرم را بلند کردم و دوباره به آرشام نگاه کردم

 .سرت تکان دادم که لبخند حریصی زد

 .به سارا نگاه کردم که مشمول دید زدن افراد حاضر در سالن بود

 ؟<افتخار میدین >دسته را به طرفر دراز کردم و آیسته زمزمه کردم :

ره دونف ر*ق*صنگایر را به دسته دوهت و نگایی گذرا به  معیتی که برات 
 .به وسط سالن حرکت می کردند ی انداهت

 .آرام دستر را توت دسته گذاشت

 .را شروع کردیه ر*ق*صبا صدات آینگ ی 

 .سینه ام میرسید سه ت کوچکر به زور تا 

 <سامان؟>صدایر به گوشه رسید: 

 ؟<بله>نگایه را به چشمانر دوهته و با لحن محکمی گفته :

 <.ییچی>نگایر را بعد از مکثی از نگایه گرفت و زیر لب زمزمه کرد : 

سمت  سیاه به  شلوار  به آهر آینگ چیزت باقی نمانده بود ی زن  وانی با کت 
 .ما در حرکت بود

 . مویایر را یک دست کوتاه کرده بود ب*غ*له که مویات کوتا

 . نگاه می کردمبا تعجب به وضع ظایریر
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 <اوه فلورا برگشتی؟>وقتی به ما رسید ی سارا آیسته گفت : 

 .<آقات امین گفتن به اتاق  لسه بیاید>فلورا با سر ادات احترام کرد و گفت : 

سارا بیرون کشیدم و گفته :  ت ممنونه بابال شدم وهوشح>دسته را از دست 
 >.ر*ق*ص

 <.آقات شایان>برگشته و به راه افتادم که صدایر را از پشت سر شنیدم:
 ؟<بله>نگایی به فلورا انداهته و با لحن کنجکاوت گفته : 

 .شمایه باید بیاید ی آقات بزرگمهر دستور دادند-

 .با سر تایید کردم و با شک به دنبالشان به راه افتادم

 .دوم رفتیه ی پشت سر فلورا وارد در سیاه رنگی شدیهبه طبقه 

اتاق بزرگی که وسط آن میز بزرگی قرار داشت و دور ان افرادت نشسته بودند که 
 .فقط بزرگمهر و آرشام را شناهته

 .سمت چپ بزرگمهر نشسته

 .به پیرمرد شیک پوشی که رو به روت بزرگمهر نشسته بود نگایی انداهته

 .رامین امین بزر  بودبدون شک این یمان 

 .مویات یک دست سفید با پوست سفیدت که اثرت از حتی یک چروک نبود

بینی هوش فورم و لبی سممرخ فام که از ال به الت آن مروارید یات سممفیدت 
 .مشمول هودنمایی بودند

 .نگایه را به چشمان آبی رنگر دوهته که متو ه شدم به من نگاه می کند

 .که با غرور نگایر را به بزرگمهر دوهتبا سر احترامی گذاشته 

 <.پیر شدت سیامک>-
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فت : ند گ با لبخ گه رو  >بزرگمهر  مدی که ی ته  گذشمم یادت  مان ز هب ز آره 
 .<ندیدیه

 و چی باعث شده که این مالقات رخ بده؟ -

 شنیدم محموله ت بزرگی دارت که برات رد کردنر مشکل دارت؟-

 <مشکل؟> امین نگاه متعجبی به بزرگمر کرد و گفت :

 .و شروع کرد به هندیدن

سیامک ی من ییچ مشکلی ندارم اگر یه داشته از تو کمک >سپس ادامه داد : 
 <.نمی هواسته

میل هودته اما بهتره یه نگاه به این پرونده >بزرگمهر با یمان لبخند ادامه داد : 
 <.یا بندازت

 .آرشام پرونده سبز رنگی را به سارا داد که به پدرش بدید

 ین بعد از مطالعه پرونده نگاه ناباورانه ات به بزرگمهر کردام

مه داد: ند و آرامر اعصممماب هوردکن ادا مان لبخ با ی تا  >بزرگمهر  پلیس 
 <.چندروز دیگه یمه ت محمولت رو مصادره می کنه

پیشممنهادت رو  >امین نگایر را به میز دوهته بود ی در یمان حالت گفت :
 .<بگو

تمام محموله ات رو توت انبار یات >بزرگمهر لبخند عریضممی زد و ادامه داد: 
هودم نگه می دارم و بعد از چندروز از مرز رد میکنه اما پنجاه درصممد پولر 

 <.رو میخوام

 .<سیامک ازت متنفرم>امین نگاه به هون نشسته اش را به بزرگمهر دوهت:
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مه داد: نده ت حرس درارت کرد و ادا عث > بزرگمهر ه با ما  با شمم له  عام م
 .<هوشنودت منه

 . سپس از رو صندلی بلند شد و دستر را به سمت امین دراز کرد

 .امین با بی میلی آشکارت به او دست داد و نگاه هصمانه ات به او کرد

من و آرشام یه از روت صندلی بلند شدیه و پشت سر بزرگمهر از اتاق هارج 
 .شدیه

به بزرگمهر نزدیک قربان ی هیلی تند  >شمممد و زیر لب گفت : آرشمممام کمی 
 .<رفتید

 .<نه ی ما به اون پول نیاز داریه >بزرگمهر با لحن  دت گفت :

ته ات گفته : با صمممدات آیسمم یا بهمون  >من یه  کار  جام  عد از ان نه ب ممک
 .<بکنن خ*ت*ا*ن*ت

بسممه ی با یردوتونه ی یه فکرت >بزرگمهر نفسممر را آیسممته بیرون داد و گفت : 
 .<امین میکنه بابت

 .من و آرشام نگایی به یه انداهتیه

ستادم : ش >نزدیک هرو ی تلفنه را در آوردم و برات افراد پیمام فر ید ی آماده با
 .<داریه هارج میشیه

 .در سفید رنگ عمارت باز شد ی بادیگارد یا دور ما شروع به حرکت کردند

 .قب ی کنار بزرگمهربه ماشین که رسیدیه ی اینبار من  لو نشسته و آرشام ع

 .ماشین یا به راه افتادند
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صاب  سته ات پیر میرفت و باعث بهه ریختن اع سرعت آی شین  لویی با  ما
 .من شده بود

 <.سرعتتون رو بیشتر کنید>با بی سیه به ماشین  لویی پیام فرستادم:

 .بعد از چندلحظه به سرعتشان افزودند

ماشینی که پشت ما حرکت می کرد ی نگایه را به آینه عقب دوهته ی پشت سر 
 .موتور سوارت سیاه پوش مشمول تعقیب ما بود

ن مواظب موتور پشممت سممرتو>با بی سممیه برات ماشممین پشممتی پیام فرسممتادم:
 >.باشید

 .بعد از چند دقیقه به عمارت رسیدیه
 .ماشین که داهل عمارت متوقف شد نفس راحتی کشیدم

 .عمارت اصلی یمرایی کردم بالفاصله پیاده شدم و بزرگمهر را تا

 .نگایی به ماه که آسمان تیره را روشن می کرد ی انداهته

سمان  ستاره ت این آ ستارگان میچرهاندم ی قطعا که نور ترین  نگایه را در بین 
 .پهناور ی مطلب به من بود

شت عمارت را در پیر  سیر پ شخندت زدم و م ضوع نی با فکر کردن به این مو
 .گرفته

 .مشمول دید زدن اطراف شدم ت که رسیدم با چشهبه پشت عمار

 .هبرت از محافظات پشت عمارت نبود

آماده باشممیدی به داهل نفوذ  >بی سممیه را آیسممته باال آوردم و زمزمه کردم :
 <.کردن



wWw.Roman4u.iR  28 

 

صدات شلیک گلوله ات بالفاصله شنیده شد و بعد از آن درد زیادت را در قفسه 
 .سینه ام حس کردم

 .پشت دیوارت پریدم فریادت کشیدم و به

قیه وسط قفسه سینه ام هورده بود ی اگر ضدگلوله به تن نداشته ی م*س*تگلوله 
 .صددرصد مرگه حتمی بود

 .سرم را آیسته از پشت دیوار در آوردم ی سه نفر در حال باال رفتن از دیوار بودند

 .اسلحه ام را در آوردم و آماده شلیکر کردم

 .نگایه را به آن یا دوهته

 . نشانه گرفته ی آهرین نفر یه داشت از دیوار باال میرفت

 .بعد از چندلحظه مکث شلیک کردمی بعد از آن صدات فریادت بلند شد

پاش گلوله هورده سممریع >صممدات پات محافظا را شممنیدم ی سممریع داد زدم: 
 <.دستگیرش کنید ببریدش به زیرزمین

یاه پوش را بلند کردند و  به راه سمممه تن از محافظا فرد سمم به طرف زیر زمین 
 .افتادند

 . قفسه سینه بد ورت میسوهت

 .دکمه یات لباسه را باز کردم و  لیقه را در آوردم

 .به اندازه یک کف دست سینه ام کبود شده بود

 .کته را به تن کردم و به طرف زیر زمین حرکت کردم

 .در آینی زوار دررفته را یل دادم که صدات گوش هراشی منتشر کرد

 .ارد انبارت شدم و به سمت قفسه یات آهر انبار رفتهو
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بعد از باال آوردن آچارت یک قفسه کنار رفت و راه پله ات به داهل زمین نمایان 
 .شد

به سیایی ته راه پله هیره شدم ی تصاویر کشته شدن مرد به دست من از  لوت 
 .چشمانه گذشت

 .چشمانه را بسته و نفس عمیقی کشیدم

 .ین رفته ی بوت نه حاکه بر فضا ی اعصابه را متشنج می کرداز پله یا پای

پایین تر ی چراغ زرد رنگی که گایی اتصمممالی می کرد ی محیط کمی از  کمی 
 .رایرویی را روشن ساهته بود

 .رایرو را در پیر گرفته و به سمت سلول یات ته آن حرکت کردم

بوت نه حس هفگی شممدیدت بهه دسممت داد ی چندبار نفس عمیب کشممیدم ی 
 .دیوانه ام کرده بود

شد برات  ست داد که باعث  سرما بهه د ساس  کت را از تن در آوردم ی کمی اح
 .بر تنه سیخ شود چندلحظه مو

 .به ته رایرو نزدیک شدم ی قامت بلند چندنفر نمایان شد

 . یکی از آن یا به سمت من حرکت کرد

 .چهره اش در چندقدمی مشخ  شد

 <کدوم سلوله؟ >د گفته :با لحن  دت رو به میال

 .با دست درت را نشان داد

 .در را باز کردم و به داهل رفته

 .کلید برق کنار در را زدم

 .المپ سفید رنگ کوچکی محیط یشت مترت اتاق نه گرفته را روشن کرد
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روت صممندلی چوبی ی وسممط اتاق بسممته شممده بود و هون قطره قطره از پایر 
 .سرازیر می شد

 .پارچه ت سیاه رنگی که روت سرش کشیده بودند را برداشتهبه سمتر رفته و 

 .نگایه را به چهره ناآشنا زنی دوهته که با پوزهند نگایه می کرد

 .بدون ییچ حرفی مشت محکمی به صورتر زدم

 .صورتر از شدت ضربه به سوت دیگر مایل شد
باره بهه هیره شممد ی بعد از چندلحظه ی هون داهل دیانر را به کف اتا ق دو

 .پرتاب کرد

 .شونه یایر را گرفته و صورته را مقابل صورتر قرار دادم

 <حرف میزنی؟>آیسته زمزمه کردم : 

تو که باالهره منو میکشمی ی پس >به چشممانه هیره شمد و لبخند کوتایی زد: 
 .<بزار وفادار بمیرم

 .چندلحظه به چشمانر هیره شدم ی پوزهندت زدم و صاف ایستادم

 .پشته در آوردم و آماده شلیکر کردماسلحه ام را از 

 .به سمت سرش نشانه رفته ی چشمانر را بست و آماده شد

 .نیشخندت زدم و پات دیگرش که ساله بود را نشانه رفته

 .بعد از چند لحظه مکث شلیک کردم

پس از صدات شلیک ی  یغ بلندت زد و شروع به باال پایین پریدن روت صندلی 
 .کرد

 .شدیدش صندلی از گوشه به زمین افتادبه هاطر تکان یات 
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 <اسمت چیه؟ >با صدات بلندت گفته :

 .صدا در محیط کوچک به صورت اکو وار تکرار شد

 . وابی نداد ی گریه ت  انسوزت می کرد

 ؟<اسمت چیه >اسلحه را به سمتر گرفته و تکرار کردم:

 . وابی ندادی کنارش را نشانه رفته و شلیک کردم

 <تارا>س کشید و بعد از آن با فریاد داد زد: یغ دیگرت از تر

 <.هوبه ی دارت به حرف میات>زیر لب زمزمه کردم : 

به سمت در حرکت کردم ی چندبار با مشت در را کوبیدم که صدات بد و دلهره 
 .آورت را در اتاق ایجاد کرد

 ؟<بله قربان >میالد در را گشود و گفت :

 <.نمک>نگایه را به سمت دهتر چرهاندم و زمزمه کردم: 

 .ظرف آینی رنگ و رو رفته ات را که داهلر نمک بود به دسته داد

 .در را با صدات بلندت بسته و به سمتر حرکت کردم

 .نگاه وحشت زده اش را به چشمانه دوهت

انه درست نیست این سوال رو از یه ه>آیسته کنارش زانو زدم و زمزمه کردم: 
 <بپرسه اما چندسالته؟

 وحشت زده اش چشه دوهته با نیشخند به چشمان

 <.بیستو شیریبیست>زیر لب آیسته گفت : 

 .نفسه را با صدا بیرون فرستادم و زیر لب سنر را تکرار کردم

 .<برات مردن هیلی  وونی تارا >دوباره به چشمانر هیره شدم و گفته :
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چندلحظه مقاومت شممروع به ریختن اشممک  مع شممده در چشمممانر بعد از 
 .کرد

 .یب یب یایر در اتاق پخر شد

بوت نه اتاق از یک سو و گریه یات بی وقفه این دهتر از سوت دیگر اعصابه را 
 .بهه ریخته بود

 <.هفه شو>چشمانه را بسته و فریاد زدم : 

 .صدایه در اتاق اکووار پیچید و بعد از آن ییچ صدایی باقی نماند

 .ش نگاه انداهتهبه چهره ا

 .چشمانر را بسته بود و بی صدا اشک میریخت

شروع به حرف زدن کردم: سخت ترین آدم تو این اتاق  >با بی رحمی تمام  سر
 <.بعد از یک یفته شکنجه ی تمام هاطراتر رو فریاد می کشید

 .چشمان بی روحه را به چشمان ترسیده اش دوهته

 ؟<یزنیحرف م>سرم را هه کردم و ادامه دادم : 

 .لب زد اما صدایی هارج نشد

 .بالفاصله مقدار کمی نمک روت زهه پایر ریخته

 . یغ بلندت کشید و شروع به تکون هوردن کرد

 .با عجز و ناله فریاد می کشید و اشک میریخت

فضممات نه گرفته و تاریک اتاق و زمین هون آلودش یمراه با ناله یات از عمب 
 .تشکیل داده بود  ان این دهتر فضات ترسناکی را

 .المپ اتصالی می کرد و اعصابه را هورد می کرد
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 .کمی که صدات فریادیایر آرام تر شد کنارش روت زانو نشسته

 <.قول بدهیقول>با درد شروع به حرف زدن کرد: 

 ؟>قول< ابرویی باال انداهته و با تعجب گفته :

 <چه قولی؟>سپس با هنده ادامه دادم : 

 .هیره شدبا اشک به چشمانه 

 .نزار منو بکشنخوایر میکنه-

 .به صورتر هیره شدم ی یمچنان با اشک و عجز به چشمانه نگاه می کرد

 .باشه ی این لطف رو در حقت میکنه-

 <.کمکه کن>قطره ت اشکی از گوشه چشمر  ارت شد:

با سر انگشت اشکر را از روت گونه اش برداشته و بعد ی به قطره اشکر هیره 
 .شدم

 .نجا ساله میفرستمت بیرون ی به شرطی که یرچی میدونی بهه بگیاز ای-

 >.یرچی بدونه میگهیباشهیباشه>تند تند سرش را تکان داد و گفت : 

شدم  سخر آمیزت زدم ی روت پا بلند  شدم و پوزهند تم کمی به چهره اش هیره 
 <.گورییمیالدمیالد کدوم>و با صدات بلند فریاد زدم: 

بله >و بعد از آن صممدات نحس میالد در اتاق پیچید:در با سممرصممدا باز شممد 
 ؟<قربان

 .اینو ببرین تو اتاق من یه دکترم ببرین باال سرش-

 بله آقا ؟چیکار کنه؟-

 .کارت که گفته رو بکنیکرت؟-

 اتاقی که داهل عمارت دارین؟یچشه قربان فقط-
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 .به سمت در برگشته و با قیافه  دت و هشکی بهر هیره شدم

 <ا ازه مرهصی میدین؟>سرش را پایین انداهت و گفت : 

 .بزن به چاک-

 .نفسر را با حرص بیرون داد و رفت

 .بعد از چندلحظه ی چند نفر داهل اتاق شدند تا دهتر را به اتاق ببرن

 .بعد از کمی ایستادن به سمت بیرون زیرزمین حرکت کردم

چرا اون دهتره رو وارد  >آرشممام با عصممبانیت روت میز کوبید و فریاد کشممید :
 <عمارت کردت؟چرا ازش حرف نکشیدت؟

 >.آرشام یکه عصبی به نظر میرسی>نگاه هنثی بهر انداهته و گفته : 

چندلحظه با نگاه هصمممانه ات تهدیدم کرد ی سممپس تمام وسممایل روت میز را 
 .روت زمین ریخت

 <به نظرت  واب سوال من این بود؟ >با صدات بلندت رو به من گفت :

نوشیدنی در دسته را یک نفس سر کشیدم و لیوانر را محکه روت میز کوبیدم 
آرشممام ی  >ی نگایه را به چشمممانر دوهته و با لحن متقاعد کننده ات گفته :

 .<آروم باش یکه استراحت کن فردا ازش حرف میکشه

 .نگاه عصبی اش لحظه ات از روت صورته کنار نمیرفت

شروع به  صبانیتر را کنترل می کند  سر را فوت کرد و با لحنی که به زور ع نف
صا ازش حرف >حرف زدن کرد :  شخ سامان فردا اگه حرف نزد ی هودم  ببین 

 <.میکشه و مطمئنه وقتی کارم تموم بشه چیزت از اون دهتر باقی نمیمونه

 .از روت صندلی بلند شدم و رو به رویر ایستادم
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 .تر هشمر دوهتهچشمانه را در آ

گوش کن آرشام ی نه تو و نه اون دهتر سر سوزنی برام ارزش ندارید سعی کن -
 .دفعه بعد روت نقطه ضعفه دست بزارت

 .پاگرد کردم و به سمت در رفته

بدونی ی من  >لحظه هارج شمممدن مکثی کردم و ادامه دادم : که بهتره این رو 
 .<نقطه ضعفی ندارم

 .و در را محکه بسته

 .عمیقی کشیدم و به سمت غرب عمارت به راه افتادمنفس 

 .اتاق من سمت غربی عمارت ی آهرین اتاق طبقه دوم بود

 .پشت در که رسیدم ی ضربه ات برحسب احترام به در زدم و در را گشودم

 .دهترک بر روت تخت به هواب رفته بود

 .به سمت صندلی گوشه ت تخت رفته و روت آن نشسته

 .به رو انداهته نگایی به آینه رو

 .تازه فهمیدم لباسی به تن ندارم

نیشممخندت زدم و به سمممت کمد قهوه ات رنگ لباس یا ی که گوشممه اتاق قرار 
 .داشت ی حرکت کردم

 .تنها چند دست کت و شلوار سیاه رنگ توت اتاق داهل عمارته داشته

 .با بستن آهرین دکمه پیراین سیاه رنگ به طرف صندلی حرکت کردم

 .روت تخت انداهتهکت را 

 .مالفه سفید رنگ را روت دهتر کشیدم و آیسته روت صندلی نشسته
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ستگی دیگر  شدت ه ستراحت کنه ی پلک یایه از  سته تا کمی ا شمانه را ب چ
 .باز نمی ماند

 .با هستگی زیادت به هواب رفته

 .با شنیدن صدات ناله ات چشمانه را گشودم

 .صدا گشتهدستی به صورته کشیدم و به دنبال منبع 

 .نگایه روت دهتر ضعیفی که بر روت تخت بودی باقی ماند

 .آیسته از روت صندلی بلند شدم و کنارش ی روت تخت نشسته

 چرا ناله میکنی؟-

 <.پایام درد میکنه>با چهره دریه رفته ات گفت : 

 .نگایی به باند پیچی روت پایایر کردم

 .کنار تخت روت میز کوچکی ی چند بسته قرص بود

 .با بیخیالی از یر بسته یکی در آوردم و به هوردش دادم

 .بعد از چند لحظه کمی آرام تر شد

 اسمت چیه؟-

 .نگاه بی تفاوتی به چهره ت زرد و بی حالر انداهته

 چه فرقی میکنه؟-

 .می هوام بدونه کسی که نجاته داده اسمر چیه-

 <.سامان>با صدات آیسته ات گفته : 
 .ممنونه ازت سامان-

 .نگاه موشکوفانه ات بهر انداهته

http://www.roman4u.ir/


 37 یک مردسرنوشت 

 .<هب میشنوم>سپس با لحن تندت گفته : 

 ؟<چیو>کمی  ا به  ا شد و گفت : 

 <.یمه چیز رو>با حرص زمزمه کردم : 

ب برات دیش>سرفه ات کرد و از  ایر بلند شد و به پشت به تخت تکیه کرد : 
جا قرار بردن یسممرت پرونده که مشممخ  می کرد محموله بزر  رامین امین ک

سیدت و آرمان  سر ر داره به اینجا اومدیهب اما چیزت پیدا نکردیهب موقع فرار تو 
 <.تورو با تیر زد

 <آرمان کیه؟>پوزهندت زدم و گفته : 

 .یکی از افرادت که دیشب بایاشون اینجا اومدیه-

 از کجا فهمیدین چه ساعتی از هونه هارج میشیه؟-

 .اطالعات گرفتننمیدونه ی ولی فکر کنه از یه نفر -

 از کی؟-

 .فقط میدونه اسمر امیره-

 ؟<برات کی کار می کنید >سرت تکان دادم و ادامه دادم :

 .اسمر ناصر قربانیه ی با رامین امین درگیرت زیادت داره-

 یمیشناسمر ی فقط-

 فقط چی؟-

اگه بفهه دروغ گفتی ی زنده زنده >نگاه ترسممناکی بهر انداهته و ادامه دادم : 
 <.میزنه آتیشت

صدات لرزانی گفت :  صدا قورت داد و با  دروغی برات گفتن >آب دینر را با 
 .<ندارم ی اونا منو ول کردن
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ند شمممدم و خت بل بانی گفته :  از روت ت تا ببینه >با لحن مهر جایی  فعال این
 >.اطالعاتت درست از آب در میاد یا نه

 . سرش را تند تند تکان داد

 .صدایر را از پشت سر شنیدمبه سمت در حرکت کردم که 

 .سامان-

 . ایستادم اما برنگشته

 بله-

 .کتت رو  ا گذاشتی-

 >به سمممتر برگشممته و کته را از دسممتر گرفته ی با صممدات سممردت گفته :
 .<ممنون

 .سامان-

 دیگه چیه؟-

 <میشه یه هوایشی ازت بکنه؟>سرش را به زیر انداهت و گفت : 

 .بگو-

 .چند دست لباس الزم دارم-

 .یماینگ میکنه-

 ممنون-

 .از اتاق هارج شدم و به سمت اتاق بزرگمهر حرکت کردم

 .پشت در ایستادم و چندضربه به در زدم

 .صدایی شنیده نشد
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 .دوباره در زدم و منتظر شدم

 .<آقا تو سالن غذاهورین >صدات زنی از پشت سرم بلند شد :

 .به سمت هدمتکارت که حرف زده بود برگشته

 .ردم و به سمت پایین به راه افتادمبا سر تشکر ک

 .چندقدم که رفته ناگهان چیزت به هاطرم رسید

 .هانوم-

 .بفرمایید آقا-

 .برات دهترت که توت اتاق منه چند دست لباس بفرستید-

 .چشه آقا-

 .سرت تکان دادم و پله یا را به سمت پایین طی کردم

 .حرکت کردموارد سالن غذاهورت شدم و به سمت میز بزر  وسط سالن 

 .آرشام و بزرگمهر مشمول صبحانه هوردن بودند

 .نزدیک میز شدم و با سر به بزرگمهر احترام گذاشته

بزرگمهر لقمه ات را داهل دیانر گذاشممت و با دیان پر شممروع به صممحبت 
 <بشین سامان چرا ایستادت؟>کرد:

 .صندلی سیاه رنگ را عقب کشیدم و پشت میز نشسته

 <هب ی حرف زد؟ >دن چات رو به من گفت :آرشام بعد از نوشی

دیشب برات بردن پرونده یایی که >سرت تکان دادم و شروع به صحبت کردم: 
انی یا را ب امین توت عمارت داشممتیه اومدن ی و اینکه از طرف ناصممر قرب

 . B> دیمون بان

 ؟ B آرشام پوزهندت زد و ادامه داد : باند
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قربان اگه این >بزرگمهر ادامه داد : سممپس هنده تمسممخر آمیزت کرد و رو به 
 <.هورده پایا دوروبر امین یستن صالح نیست اعتبار هودمون رو هراب کنیه

شی گفت :  شا سفیدت دور دیانر را پاک کرد و با لحن ب ستمال  بزرگمهر با د
 .<نه اتفاقا عالی شد>

 <میشه بپرسه چرا قربان؟>با لحن متعجبی گفته : 

ده اونا پخر کنن >را نصممف کرد و با لبخند ادامه داد :بزرگمهر با کارد پنیرت 
شممیشممه و کوکائینن ی اگرچه به اندازه ما نیسممتن اما محمولشممون ارزش داره ی 

 <فهمیدین منظورم چیه؟

منظورتون اینه که تمام  ناسممشممون رو ازشممون >آرشممام با ییجان ادامه داد : 
 ؟<بگیریه

 .لقمه را در دیانر گذاشتبزرگمهر سرش را به معنی آره تکان داد و 

سته ات گفت : صدات آی شام قیافه متفکرت گرفت و با  له ولی قربان ی حم >آر
 <.به این باند ممکنه یزینه ات یه برامون داشته باشه

من یه نقشممه هوب دارم که یه  ناسمما رو  >با لحن  دت رو به آرشممام گفته :
 <.بگیریه یه ییچ یزینه ات نداشته باشیه

 <چه نقشه ات؟>لحن ییجانی گفت : بزرگمهر با 

 .میتونیه از رامین امین استفاده کنیه-

 <چطور؟ >آرشام با لحن کنجکاوت گفت :

http://www.roman4u.ir/


 41 یک مردسرنوشت 

صر قربانی حمله کنه و اون رو - ضیر کنه به نا میتونه با تحریک کردن امین را
شین یات  سا رو داهل ما شکی  ن شد ما یوا شون تموم  از بین ببره و وقتی کار

 .میزنیههودمون بار 

 .<آفرینی یه چیزایی بلدت>آرشام پوزهندت زد و گفت : 

 .<عالیه ی یر کارت که الزمه بکن>بزرگمهر با لبخند حریصی گفت : 

 .لبخند محوت زدم و سرم را تکان دادم

 .بعد از دقایقی بلند شدم و از سالن غذاهورت هارج شدم

 .رفتهارت امین میبه سمت پارکینگ حرکت کردم ی باید تا ساعتی دیگر به عم

شمول فکر کردن به حرف یایی که  شدم و م شین از عمارت هارج  سوار بر ما
 .قرار بود به امین بزنه ی بودم

 .پشت چراغ قرمزت توقف کردم و به فکر فرو رفته

مطمئنا ی رامین امین هام حرفایایه نمیشمممد اما میتوانسممته با به بازت گرفتن 
 دهترش کار را پیر ببرم

انی به هاطر این فکر زدم و با سمبز شمدن چراغ پدال گاز را با تمام لبخند شمیط
 .قدرت فشردم

 .رو به روت عمارت امین پارک کردم

 .از ماشین پیاده شدم و به سمت ورودت حرکت کردم

دو محافظی که در بیرون از هانه نگهبانی می دادند ی اسمملحه یایشمممان را به 
 .طرفه گرفتند

 <رئیس محافظا فلوراست؟>دم و گفته : بی تو ه به آن یا نزدیک ش
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فت :  به من گ نداهتن و یکیشمممان رو  کدیگر ا به ی گاه متعجبی  ی ک>آن دو ن
 <یستی؟

 .بهر بگو شایان اومده-

شهی داداش فامیلیت  >اون یکی پوزهندت زد و گفت : سر هاله می سرت پ چه 
 <.چیه؟ اسمت رو نگه دار واسه هودت

فکت رو ببند میمون ی کارت که  >گفته :نگاه  دت بهر انداهته و با حرص 
 <.گفته بکن وگرنه هونت رو میریزم

ا ببین رفیبی اگه فامیلیت رو نگی م>اونیکی با لحن متقاعد کننده ات گفت : 
 <نمیتونیه کمکی کنیه و اینکه ما نمیتونیه ا ازه بدیه اینجا واستیب فهمیدت؟

 .فامیلیه شایانه-

 ل کردت؟هب زودتر بگو یارو ی مارو اسک-

با قرص >نگاه بدت بهر انداهته و گفته :  گول ییکلت رو نخور آشمممال ی 
 <.بادکنک شدت ی هیلی شاخ بازت در بیارت یه گلوله هر ت میکنه

 .<گنده تر از دینت حرف میزنی پسر>اسلحه اش را به سمته گرفت و گفت : 

 .کلته را از پشت لباسه کشیدم و به سمتر گرفته

 .یکی نگهبانه اسلحه اش را به سمته گرفتکار اون با این

یی یی ی آروم باشممین پسممرا ی فلورا تو >نگهبان دوم با لحن مضممطربی گفت : 
 .<رایه

 .اسلحه ام یمچنان به سمت محافظ ییکلی بود
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سید :  شما به دور از >صدات  دت فلورا به گوش ر شایان ی مطمعنا کار  آقات 
 >.ادب و غیر دوستانس

متاسممفه ی اما  >و رو به فلورا با لحن محکمی گفته :کردم اسمملحه ام را غالف
 <.این سگی که اینجا بستین زیادت پاچه میگیره

 .محافظ نفس عمیقی کشید و به فلورا هیره شد

 ؟<برات چی اینجایید آقات شایان >فلورا با لحن  دت ادامه داد :

 .صحبت مهمی با شما و هانوم امین دارم-

شخندت ادامه گفت :  شده فکر کنید و >ابرویی باال انداهت و با نی چی باعث 
 <من شمارو ی رئیس محافظات باند آقات بزرگمهر رو توت هونه راه میدم؟

قصمممد من کمک بود اما مثل اینکه >پوزهندت زدم و با لحن بیخیالی گفته : 
 .<شما ارزشر رو ندارین

 .تادمعقب گرد کردم و به سمت ماشین راه اف

 .از پشت سر صدایر را شنیدم که باعث شد لبخند شیطنت آمیزت بزنه

  صبر کنید آقات شایان-

کت کردم و در حین راه رفتن گفته : مارت حر مت ع به سمم  >برگشممته و 
 <.عذرهواییتون رو قبول میکنه فقط عجله کنید وقت ندارم

 .صدات نفس یات عصبی اش به وضوح قابل شنیدن بود

ه ی فضات سرسبز با عمارتی چندین برابر عمارت بزرگمهر با داهل حیاط شدی
 .شکوه تر

 .عمارت سفید رنگی که به کاخ یات قدیمی فرانسه شبایت داشت
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صدات فلورا به هودم آمدم : شید اما  >با  شایان لطفا بی ادبی من رو ببخ آقات 
 >.اگه امکانر یست توت حیاط عمارت بخر پشتی مالقات صورت بگیره

 <.سامان >دت و محکمی گفته :با لحن  
 <بله؟>با قیافه متعجبی گفت : 

 .سامان صدام کن ی دوست ندارم مدام با عنوان شایان صدام بزنی-

چرا سممامان صممداتون بزنه ی من دلیلی  >قیافه دریمی به هود گرفت و گفت :
 ؟<برات نزدیکی نمیبینه

 <نزدیکی؟>با لحن تمسخر آمیزت گفته : 

لطفا منظورم رو اشممتباه برداشممت نکنید ی  >و ادامه دادم : هنده کوتایی کردم 
من عالقه ات به نزدیکی به شما ندارم ی من دوست ندارم کسی به فامیل صدام 

 >.بزنه

 .نگاه حرصی بهه انداهت و چیزت نگفت
 .به پشت عمارت رسیدیه

شت نفره  شت که داهل آن میز نایارهورت ی سط باغ قرار دا آالچیب زیبایی و
 .زیبایی قرار گرفته بودت 

 <لطفا بشینید>به آالچیب که رسیدیه فلورا گفت : 

 >.آقا سامان>و با لحن مسخره ات ادامه گفت : 

 .هنده ات کردم که بیشتر عصبانیر کرد
مشمممول دید زدن  به سمممت عمارت به راه افتاد تا سممارا امین رو صممدا بزند ی

 .رو شمارش کردماطراف شدم بادیگارد یا و دوربین یات امنیتی 
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 .بیست و پنج بادیگارد و دوازده دوربین

 .با انگشت روت میز اشکال ذینی میکشیدم و مشمول حساب کتاب بودم

اگه طرف دیگه عمارت رو در نظر بگیریه ی سممر  مع تقریبا سممی بادیگارد و 
 .پانزده دوربین داهل حیاط داشت

 .امه ریزت مناسبی می کردتبه نظر نفوذ به این عمارت کار ساده ات بود اگر برن

 .با صدات ضعیف قدم زدن شخصی سرم را به سمت عمارت چرهاندم

 .سارا با تاپ و شلوارکی مشمول قدم برداشتن به این سمت بود

مطمعنا اگر این دهتر ی دهتر من بود با این سممر و وضممع  لوت مرد غریبه ات 
 .صر می کردمحاضر می شد یبا یک گلوله از زندگی پوچ و بیهوده اش هال

 .از روت صندلی بلند شدم و منتظر رسیدن سارا شدم

 .به آالچیب که رسید ی دست دادیه و شروع به احوال پرسی کردیه

 .با دست من رو به نشستن دعوت کرد

در مورد چه موضعی میخواستی با من صبحت کنی >با لحن صمیمی گفت : 
 ؟<سامان

ی شخصی به اسه ناصر قربان >:به صندلی تکیه دادم و شروع به صحبت کردم 
 <میشناسی؟

 .ر از ما  دا شدهخ*ت*ا*ن*تقبلن زیرمجموعه ما کار می کرد اما تازگی با -

 >نفس عمیقی کشیدم و توت چشماش هیره شدم و با صدات آیسته ات گفته :
دیشب چندنفر برات دزدیدن پرونده یات مربوط به شما وارد عمارت ما شدن ی 
مثل اینکه قصممد سممرقت از باند شممما رو داشممتنب حاال میخات بدونی این 

 < ریانات زیر سر کیه؟
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 .هیره شدبا نگاه منتظرت بهه

 .>ناصر قربانی این افراد رو فرستاده >ادامه دادم :

 .بهر هیره شدم حرفه که تمام شد با نگاه  دت

سخر آمیزت زد و گفت  سپس پوزهند تم شد ی  چندلحظه با ناباورت بهه هیره 
 <.قبر هودش را با دستات هودش کند >:

 <مطمعنا نابودشون می کنید ی مگه نه؟ >با لحن متفکرت گفته :

 .با دودلی نگایی بهه انداهت

 .اگر اشتبایی می کردم نقشه یا ی نقر بر آب می شد

سته گرفته  تکیه ام را ستر را در د شدمی د صندلی گرفته و کمی نزدیکر  از 
 .مشمول نوازش پشت دستر شدمو

بانی گفته :  بل >با لحن مهر قا ند امین غیر  با به  نابود بشممن ی تویین  یدم  با
 ؟ <بخششه ی مگر نه هانوم شجاع

میزارم آره ی ن>نگایر روت دستانه ثابت ماند ب بعد با لحن پر استرسی گفت : 
 <.شون بی  واب بمونهکار

ام بزارم نمیخو>به دستر فشار کوچکی دادم و با لحن متقاعد کننده ات گفته : 
بت  تا مواظ یارم  تا از افراد هودمون رو یه م ند جا ی هودم و چ ها برت اون تن

 <.باشه

 به نظرت بهتر نیست به  ات>تو چشمانه هیره شد و با صدات لرزانی گفت : 
 ؟<من فلورا بیاد

http://www.roman4u.ir/


 47 یک مردسرنوشت 

درسممت می گفت اما فلورا آنقدر زرنگ بود تا دسممته را بخواند برات یمین با 
بت آمیزت گفته :  باش من >لحن مح نا تو الیب ترت ی سمممارا نگران ن مطمع

 <.مراقبته

 .لبخندت زد و هیره نگایه کرد

ا دیگه باید برم عزیزم تو برو ب >بعد از چند دقیقه آیسممته بلند شممدم و گفته :
 <.نتیجه اش رو بهه بگوپدرت صحبت کن ی 

 >.مراقب هودت باش>گفت : سرت تکان داد و

 .سپس روت پا بلند شد و گونه ام را ب*و*سید

 .لبخند زورکی زدم و راه هرو ی عمارت را در پیر گرفته

 .سامان-

 .آیسته برگشته و بهر هیره شدم

 .شماره ات ازت ندارم-

 .گرفته آیانی گفته و کارتی از  یبه در آوردم و به سمتر

 .کارت را گرفت و دوباره هداحافظی کردیه

از عمارت که هارج شمممدم به سمممت بادیگارد ییکلی حرکت کردم و با زانو 
 .محکه تو دلر کوبیدم

 .نفس عمیقی کشیدم و لبخند رضایت بخشی بر لبانه نقر بست

 .سوار ماشین شدم و به راه افتادم

سمت این ر صدات زنگ تلفن ی فکرم به  شنیدن  سارا زنگ زده با  شاید  فت که 
شخ  ی سه   >با لحن مهربانی  واب دادم : برات یمین بدون نگاه کردن به ا

 >.  انه
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شی  صفحه گو شت تلفن با تعجب به  صی از پ شخ صدات هنده ت  شنیدن  با 
 .نگاه کردم که ببینه چه کسی تماس گرفته

 .<هفه شو کیان دلقک>با دیدن اسمر با حرص توت تلفن توپیدم : 

هودمونیه ولی مهربون میشممی  >ن که یمچنان در حال هنده بود گفت :کیا
 .<حالت تهوع بهه دست میده

 .و دوباره شروع به هندیدن کرد

با لحن  دت گفته : ند محوت زدم و  ندروز چه  >لبخ نال ببینه این چ هب ب
 <.غلطی می کردت؟ دو روز از مرهصیت گذشته

سانه ات گفت :  شده ی اومد یا نیومد ما مثال >با لحن چاپلو شمون رئیس  دادا
 <.دیگه مهه نیست که

  کیان-

  ونه عزیزم-

 هودت رو هر کن -

 .چشه شما  ون بخواه-

 <کجایی؟ >هنده ت آرامی کردم و گفته :

 تازه رسیدم ترمینال ی لطف میکنی بیات دنباله؟-

 .آره ی بیکارم میام بریه یه دوریه بزنیه-

 باشه فعال-

 .اشمراقب هودت ب-

 .تماس رو قطع کردم و به سمت ترمینال حرکت کردم
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 .به ترمینال که رسیدم با کیان تماس گرفته

 الو کیان کجایی؟-

 .ماشینت رو دیدم واستا االن میام-

 .باشه-

 .بعد از چند دقیقه کیان در ماشین را باز کرد و نشست

 .سالم سامان-

 .سالم-

 .مقیه حرکت کردم*س*تصحبت دیگرت شکل نگرفت ی 

 ؟<ساعت دو ظهره ی گشنته >با صدات آیسته ات گفته :

 .آره هیلی-

 .باشه-

 .قیه به رو به رو زل زدم*س*تکیان اویومی گفت و 

 .یمیشه زمانی که ناراحت بود که حرف میشد

 <چیشده؟ >با لحن بی تفاوتی گفته :

به حرف زدن کرد : گایه کرد و شممروع  ظه هیره ن ندلح مادرم  >چ یات  دارو 
شون  سرکار بره ی پولی که برا شده نیمه وقت  شده ی هوایرمه مجبور  گرون تر 

 .<میفرسته کمه

نگران نباش ی این موضوع رو حل >زیر چشمی نگایی بهر انداهته و گفته : 
 <.میکنه ی یعنی از قبل ترتیبر رو دادم

 .کنجکاو و با ناامیدت نگایه کرد که یعنی ادامه بدم



wWw.Roman4u.iR  50 

 

ونیه بود که من کردمر سه و نیه و هودم مایی حقوقت دو >یالی گفته :با بیخ
 >.تومن بهت میدمدو

 <که میشه پنج و نیه ی تو چیکار میکنی؟ >نگایی بهر انداهته و ادامه دادم :
 ؟<من چیکار میکنه>با لحن هوشحالی گفت : 

پس  نآفرین سمموال هوبی بود ی تو سممه و نیه میفرسممتی برا هانوادت ی یه توم-
 .انداز میکنی با یه تومن دیگه یه هر ات رو میکنی

 ولی سامان -

 میخوات بگی ا اره هونه میدت؟-

 آره-

 .من یه اتاق هالی دارم-

 .کمی گنگ نگایه کرد ی سپس رویر را به سمت شیشه چرهاند

 <.ممنونه سامان>با صدات بمض دارت گفت : 

 .<یی مرد ی حرفشه نزن>با لحن مهربانی گفته : 

با لحن  دت گفته : که  گایه کرد  ناسمممه ات ن قدرشمم گاه  با ن گه  >کمی  ا
 <.یمینجورت نگام کنی با مشت میزنه تو چشمت

 .هنده ت بیخیالی کرد و به رو به رو هیره شد

 .نگایی گذرا بهر کردم ی سپس لبخند محوت روت لبه نقر بست

شته ام در این دنیات بی رحه بود ی برادرت که به یا  یمین راحتی کیان برادر ندا
 ولر نمی کردم

 .رو به روت رستوران شیکی ماشین را نگه داشته
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 خدم دادم که ماشین را براتم*س*تبا کیان از ماشین پیاده شدیه ی سویچ را به 
 .پارک به پارکینگ برد

 .<سامان عجب  ات هفنیه >کیان آیسته در گوشه زمزمه کرد :

 <.رو ریزت نکنیکیان آب>نگاه  دت بهر انداهته و گفته : 

 >.نترس یوات رو دارم>با لحن بیخیالی گفت : 

 .از لحنر متو ه شدم که یک فا عه بزر  تو رایه

پشممت میزت نشممسممتیه ی گارسممون منوت غذا رو تحویل داد و منتظر گرفتن 
 .سفارشات بود

 من پاستا میخورم تو چی میخوات کیان؟-

سی  سون گفکیان در حالی که با قیافه متفکرت در حال برر ت منو بود رو به گار
 <.داداش عجب چرت و پرتایی این تو نوشتین >:

گارسممون با تعجب اول نگایی به من کرد و بعد به کیان هیره شمممد و با لحن 
 <ببخشید متو ه نشدم >متعجبی گفت :

چلوکباب میخوره ی لطف کنید یک >سممریع وسممط حرفشممان پریدم و گفته : 
 .<پرس چلوکباب و پاستا بیارید

 .گارسون سرت تکان داد و رفت

که ینوز مشمممول بررسممی منو بود گفت :  نا اسممه غذا >کیان  به نظر من ای
 <.نیست

 ؟<پس اسه چیه نابمه >ر آمیزت گفته :با لحن تمسخ

 .به نظر من اینا اسه چهل و یفت رونینه که اینجا نوشتن تا فرینگ سازت بشه-
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گایر کردم و گفته  ناراحتی ن جب و  لت متع حا مادرت  >:با  یان  ون  ک
 <.آبرومون رو نبر ی چهل و یفت رونین دیگه کین ؟ اصال تو حرف نزن

 .باشه بابا اصال من الل -

 .و بعد دستر را محکه روت صورتر کوبید

 .<کیان میکشمت >ضربه ات به پیشانی ام زدم و با حرص گفته :

 .هنده ت شیطنت آمیزت کرد و ساکت شد

 .غذا یا اومد گارسون بعد از ده دقیقه با

 .میز را چید و به سمت دیگرت راه افتاد

 .کردکیان شروع به صدا زدن گارسون

 .داداش بیا اینجا کارت دارم -

 <.بفرمایید آقا>گارسون به میز رسید و با لحن گرمی گفت : 

 داداش یسوال دارم؟-

 بفرمایید-

 ه؟به نظر شما من با این چهار قاشب برنج و ده سانت کباب سیر میش-

 .<متو ه نشدم قربان>گارسون با نگاه متعجبی رو به کیان گفت : 

داداش این چه وضع غذا آوردنه آهه ؟ بیشتر میریختی چیزت >کیان ادامه داد : 
 ؟<میشد

 .گارسون با نگاه ازم کمک هواست

مزاحه ایشممون نشممو ی غذات کوفیتیت رو  >با لحن  دت رو به کیان گفته :
 .<بخور
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 گارسون عذرهوایی کردمسپس با چشه از 

 .کیان مشمول هوردن شد و دیگر حرفی نزد

 .بعد از هوردن غذا ی گارسون صورتحساب رو به میز آورد

شت و رو به من گفت: ساب رو بردا صورتح سامان  >کیان  ساب میکنه  من ح
 .< ان ی مهمون من باش

 .باش ی ممنون-

 . هوایر میکنه قابل دار نیست-

 .از  یبر در آورد و روت صورتحساب گذاشتسپس پونزده یزارتومان 

 <.قربان مبلغ به تومان یستر نه به ریال>گارسون با دیدن پول گفت : 

سون زد و رو به  ساب انداهت ی لبخندت به گار صورتح کیان نگایی دوباره به 
 <.سامان حساب کن بعدا بهت میدم >من گفت :

 .هنده ت کوتایی کردم و پول را حساب کردم

خدمی که ماشین را آورده بود م*س*ترستوران هارج شدیه ی انعامی به بایه از 
 .دادم ی سوار ماشین شدیه و مسیر هانه کیان را در پیر گرفتیه

 .رو به روت اپارتمان چهار طبقه ات ترمز کردم

 .با کیان از ماشین پیاده شدیه

 .ماشین را که قفل کردم ی تلفنه شروع به زنگ هوردن کرد

 <بله>محکمی  واب دادم : با لحن سرد و

ست رو تحویل رامین - شما شام میخوان دهترت که داهل اتاق  قربان ی آقات آر
 .امین بدن ی من مخفیانه صحبتشون رو با میالد شنیدم
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باشممه ی اگه هواسممتن نزدیک اتاق من بشممن ی مانع >با لحن عصممبی گفته : 
 <کارشون بشید

 .اطاعت قربان -

ن ی یه کلید کیا>هانه ام را رو به کیان گرفته و گفته : تلفن رو قطع کردم و کلید 
برات سمماهته ی آدرس هونه رو که دارت ی هودت بقیه کاریا رو انجام بده من 

 <.باید سریع برم

 چیشده؟-

 .بعدا تعریف میکنه-

 منه بیام ؟ -

 الزم نیست -

 .سریع سوار ماشین شدم و با سرعت به سمت عمارت حرکت کردم

عمارت که رسیدم ی از ماشین پیاده شدم و سویچ را به سمت محافظ به دم در 
 . پرت کردم

 .با سرعت به داهل حرکت کردم

 .وارد عمارت که شدم ی راه اتاق را در پیر گرفته

 .صدات  ر و بحثی از داهل اتاق به گوش می رسید

 .گریه تارا بلند شدناگهان صدات التماس و

 .شدمدر را با لگد باز کردم و وارد 

 .میالد تارا را روت تخت انداهته بود و هودش مشمول ب*و*سیدن او بود

 ؟<بی پدر مادر چه گهی دارت میخورت >با صدات عصبی فریاد زدم :
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 .میالد از ترس بلند شد و شروع به لرزیدن کرد

 <بی شرف چه غلطی داشتی می کردت؟>داد زدم : 

 <یگوش کنیسامانگوش >تته پته کرد :

 .یدم و به سمتر یجوم بردمنعره ات کش

مشممتی به صممورتر زدم که از شممدت ضممربه به زمین افتادی لگد محکمی توت 
 .شکمر زدم که از درد مثل مار به هودش پیچید

ستن آینه در ناله یات  شک صدات  بلندش کردم و محکه یلر دادم توت آینه ی 
 .میالد گه شد

 .کردمتیکه ت بزرگی از آینه را برداشته و توت بازوش فرو 

 .شروع به التماس کرد و مدام از آرشام درهواست کمک می کرد

 .مویایر را گرفته و به سمت طبقه پایین حرکت کردم

 .با دستانر ی دسته را محکه چسبیده بود و از درد فریاد می زد

 .با قدرت بیشترت مویایر را فشردم و تند تر حرکت کردم

 .به بیرون از عمارت رسیدیه

 .ر کردم که روت زمین دراز کشید و ناله می کرد لوت عمارت ول

بلندش کنید و یمونجورت نگهر >به سمت دوتا از بادیگارد یا رفته و گفته : 
 <.دارید

 . فتشان با گفتن اطاعت به سمت میالد حرکت کردند

 .زیر بازو یایر را گرفتن و از روت زمین بلندش کردند

 .کته را در آوردم و روت زمین انداهته



wWw.Roman4u.iR  56 

 

را با حوصممله باز کردم و شممروع به تا کردن آسممتین یا  ودکمه یات سممر آسممتینم
 .کردم

ینجا طویله نیست که کسی حد هودش رو نشناسه ی >ابا صدات بلندت گفته :
 <.اینجا باید حدومرز هودتون رو نگه دارید

یر آشمممالی که از حد  >رو به بقیه محافظا که دور ما  مع شممده بودند گفته :
 <.تر بره ی مادرشو به عزاش مینشونههودش فرا

 .و به سمت میالد حرکت کردم ی مشت محکمی توت صورتر زدم

سه بی حالر  ست بیوفتد که دو بادیگارد ا ازه افتادن به   شد ی هوا بی حال 
 .را ندادند

 .مشت دیگرت به صورتر زدم که باعث شد دندانر بشکند

 .محافظا پدیدار شد با افتادن دندانر روت زمین ی ناباورت در چهره

با زانو محکه توت دلر کوبیدم که باعث شمممد ی هون با سممرعت از دیانر 
 .بیرون بریزد

میالدحد هودش رو ندونسممتاینجا >کمی عقب رفته و با صممدات بلند گفته : 
 .<تحت اهتیار منیدحد هودتون رو ندونیدبیمچین اتفاقی پیر میاد

 .اسلحه ام را کشیدم و آماده شلیکر کردم

تمومر >ه سمت میالد نشانه رفته که صدات عصبی بلندت به گوش رسید : ب
 .<کن سامان

صمانه ات گفته :  شام قفل کردم و با لحن ه ساب توم >نگایه را روت آر به ح
 .<میرسه عقب واستا
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سمته گرفت و گفت : سلحه اش را به  سته؟ تو از >ا فراموش کردت من کی ی
 .<من دستور می گیرت

 <.من از بزرگمهر دستور میگیرم نه تو>سمتر گرفته و گفته : اسلحه ام را به 

 . فتمون با صورت یات برافروهته به یه هیره شدیه

صبی گفت : صدات ع شد و با  چه هبره؟ این  >بزرگمهر از در عمارت هارج 
 ؟ <مسخره بازیا چیه

قربان >آرشام که لحظه ات نگاه زهه هورده اش را از من برنمیداشت ی گفت : 
 <.امان میخواد یکی از محافظا رو بی علت بکشهی س

 ؟<آرشام چی میگه سامان>بزرگمهر گفت : 

قربان آرشمممام  >و از میان دندون یام غریدم : دندان یایه را روت یه فشممردم
میالد رو فرستاده بود که دهترت رو که تحت حمایت ماست رو به امین تحویل 

 <.بده

 <سامان درست میگه آرشام؟ >آرشام گفت :بزرگمهر با نگاه ناباورت رو به 

اینطور نیسمممت قربان  >آرشمممام نگاه کینه ات بهه انداهت و زیر لب گفت :
 <.یبراتون توضیع میدم

اوضاع رو آروم کن  >بزرگمهر چند لحظه سکوت کرد ی سپس رو به من گفت :
 <.ی این بدبخته بسپار به آرشام ی یه یفته از کار مرهصی سامان

 بی گفته : اما قربانبا صدات عص

 <.حرف نباشه سامان ی به استراحت نیاز دارت> -

 .نگاه عصبی به آرشام انداهته و نفسه را فوت کردم

 .کته را از روت زمین برداشته و تکانر دادم
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 .به سمت داهل عمارت حرکت کردم و یکراست راه اتاقه را در پیر گرفته

هودش را  مع کرده و بیصممدا اشممک به اتاق که رسممیدم تارا را دیدم که گوشممه 
 .میریزد

 .به سمتر رفته و  لویر زانو زدم

سیده اش نگایی  شمان بی حال و تر شت و با چ سرش را از روت زانو اش بردا
 .بهه انداهت

 .یک دفعه به سمته پرید و در آغوشه فرو رفت

 .نفس عمیقی کشیدم و عصبانیته را کنترل کردم

 <.ش ی تموم شدآروم با>با صدات سردت گفته : 

 میخواستبا صدات لرزانی گفت : اون

 .<میدونه ی ادامه نده>از بین دندان یات قفل شده ام گفته : 

 . ساکت شد و یمچنان اشک می ریخت

ن ی تمومر ک>نفس عمیب دیگرت کشممیدم و این بار با لحن مهربانی گفته : 
 ؟<باید بریه ی میتونی راه برت

پایام ینوز قدرت کافی >ره شممد و زمزمه کرد : با قیافه مظلومی به صممورته هی
 <.نداره که بتونه راه برم

زیر لب باشه ات گفته ی دستانه را زیر کمر و پایایر گرفته و آیسته بلند شدم 
 .به بیرون اتاق حرکت کردم و

از پله یا که پایین میومدم ی آرشام پایین پله یا ایستاده بود و با پوزهند حرصی 
 .بودبهه هیره شده 
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 پک عمیقی به سیگارش زد و دودش را به سمته فوت کرد

این کارت بی  واب نمیمونه ی شممایزاده ت  >با لحن تمسممخر آمیزت گفت :
 .<سوار بر اسب سیاه

 .و به سمت دیگرت حرکت کرد

نیشممخندت زدم و از عمارت هارج شممدم ی مسممیر پارکینگ را طی کردم که به 
 .ماشین برسه

 .اشته و در را بستهتارا را روت صندلی گذ

 .سوار ماشین که شدم بی ییچ تعللی به سمت هانه حرکت کردم

 . لوت هانه ایستادم و چندبوق پشت سر یه زدم

 .کیان در را باز کرد ی ماشین را وارد حیاط کردم

 .از ماشین پیاده شدم و به سمت در دیگر برات پیاده کردن تارا رفته

 .کت کردکیان در را بست و به سمت ماشین حر

شین هارج کردم ی کیان با لحن متعجبی گفت :  گه عه ی این دی>تارا را که از ما
 <کیه سامان ؟

 <.اسمر تاراست >با لحن بی تفاوتی گفته :

 هب کیه؟-

 .با قیافه بی حوصله ات بهر هیره شدم که یعنی کمتر حرف بزن

 .به داهل هانه رفته و تارا را روت مبلی گذاشته

 .نشسته ی کیان در را بست و طرف دیگر پذیرایی نشسترو به رویر 

 .کیان با دقت به تارا زل زده بود

 .تارا سرش را بلند کرد و به من و سپس کیان نگایی انداهت
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 ؟<سامان میگه این کیه>کیان دوباره پرسید : 

 .هالصه ات از ما را را برایر تعریف کردم

شا>کیان با لحن نگرانی گفت :  م یه امین یه اون یارو قربانی پس االن یه آر
 .<دنبال این دهترن

 .زیر لب اویومی گفته

هب هره اینجورت که یه اینو میکشممن یه >کیان با صمممدات بلندت گفت : 
 <.مارو

 .<هونه ت تو امن نیست>بهر نگایی انداهته و هواسته ادامه بده ی گفت: 

 .امنه با و ود پلیسایی که هونه منو زیر نظر دارن ی اینجا کامال-

 .کیان چندلحظه بهه هیره شد که با صدات تارا نگایر را از من گرفت

بهتر بشه از اینجا میرم تا مشکلی  یکه که>تارا با لحن هجالت زده ات گفت : 
 .<برات شما پیر نیاد

 ؟ <کجا اونوقت >با لحن تمسخر آمیزت گفته :

 >.یه برادر توت کرمان دارم ی میرم پیر اون >سرش را به زیر انداهت و گفت :

 <میخوات برادرت یه بکشی؟>هنده ت طعنه آمیزت کردم و گفته : 
 .سرش را به زیر انداهت و حرفی نزد

تارا هانوم منظور من رو اشتباه  >کیان از شرمندگی سر به زیر انداهت و گفت :
 <.برداشت نکنید ی من نگران هودتون یسته

 .سمت مبل  لوت تلویزیون حرکت کردمبلند شدم و به 

 .تکیه به پشت زدم و تلویزیون را روشن کردم
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با لحن  دت گفته : پایان مرهصممی من اینجا میمونی  >سممپس  تا  یه یفته 
 <. بعدش میفرستمت سارت

 <برات چی سارت؟ >کیان گفت :
محل دوم باند هودمون ی یا بهتره بگه سممارت رو ما حتی بهتر از تهران تحت -

وذ هودمون گرفتیه ی سممارا رو یه برات فرسممتادن توت عمارت شممخصممی نف
 .بزرگمهر توت سارت و یه برات در امان موندش میفرسته اونجا

تشممکیالت ما توت سممارت پرقدرت تره ی >کیان با لحن ییجان زده ات گفت : 
 .<آفرین سامان هوب فکرت کردت

 .مشمول کانال عوض کردن شدمنیشخندت زدم و

 .<متشکرم>دات ضعیفی گفت : تارا با ص

 ؟<برات چی >در یمان حالت گفته : 

 .نجات زندگیه-

 .من فقط به قوله عمل کردم-

ما بیا ببرمت داهل اتاق ی حت >کیان بلند شممد و رو به روت تارا ایسممتاد و گفت:
 >.هسته ات

 تارا لبخند گرمی زد و زیر لب از کیان تشکر کرد
 یک یفته گذشت

سممارت برد ی طبب دسممتورت که بهر دادم یک ماه باید کنار تارا کیان ی تارا را به 
 .می ماند تا مشکلی پیر نیاید

شت اطالعات عملیات را در اهتیارم  سی که بایام دا سارا امین طی تما دیروز 
 .گذاشت
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 .با بزرگمهر تماس گرفته

 الو-

 سالم آقات بزرگمهر-

 سالم ی سامان تویی؟-

 بله قربان-

 هوبی پسر؟-

 شمابه لطف -

 هب برات چی زنگ زدت؟-

سارا امین تماس گرفت و گفت عملیات حمله به ناصر قربانی امشب - قربان ی 
صورت می گیره ی من و افرادم آماده ایه که  نسا رو بعد از عملیاتشون به انبار 

 .هودمون انتقال بدیه

 عالیه پسر ی یرکارت الزمه بکن-

 حتما قربان-

 موفب باشی-

 .متماس را هاتمه داد

 .به حمام رفته

شیر آب گرم را باز کردم ی آب با فشار و بی رحمی تمام مشمول سوزاندن پوسته 
 .بود

 .سوهتنی که لذت را برایه به ارممان می آورد
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سته به حرکت در آمد ی  شیدم و روت بدنه یه د ستی به مویات نیمه بلندم ک د
 .کرد قرار گرفتن عضالته زیر انگشتانه حس هوبی را بهه منتقل می

 .نگایه بر روت هالکوبی که روت سینه ام حک شده بود

«MONSTER» 
 .وزت که این هالکوبی را میزدم تازه وارد باند شده بودمپوزهندت زدم ی ر

 .حتی یادم نمیاد که چه کسی این لمب را برایه انتخاب کرد

 .مطمئنا سامان آن روز یا ی سامان حال نبود

هانه ات فکر کردم که وقتی یجده ساله شد از آنجا چشمانه را بسته و به یتیه 
 .فرار کردم

 .حال ده سال میگذرد و پشیمانه از گریز ده سال پیر

 .چشمانه را باز کردم و آب داغ را بسته

 .هودم را با حوله ات هشک کردم و مشمول آماده شدن شدم

 .کت و شلوار سیاه رنگ ایتالیایی دو دکمه با حالت  نگی

شلوار بودم اما حال فقط تداعی هاطرات تلخ  پوزهندت زدم شب کت  ی من عا
 و ناهوشایند برایه بود

ضدگلوله را زیر لباس پوشیدم ی با بستن دکمه یات کت به سمت اسلحه یایه 
 .رفته

شان سیاه رنگ با ن سلحه یا  S.S دو کلت  شان دینده ت مالکیت من بر ا که ن
 .بود

ش شین  سوار ما سارا برایه به بیرون از هانه رفته ی  سی که  سمت آدر دم و به 
 .فرستاده بود حرکت کردم
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 .با تلفن به افراد هودم زنگ زدم

 الو ی فربد-

 بله قربان-

 کجایید؟-

 یمونجا که شما امر کردین-

 شر نفرین دیگه ؟-

 بله قربان-

 ون یایی که قراره محموله یا رو انتقال بدن آمادن ؟-

 .بله قربان آماده یستن-

 باشین هوبه منتظرم-

 اطاعت قربان-

به محل که رسممیدم سممه ون پارک شممده بود ی پالک یا رو آنالیز کردم ی ماشممین 
 .سومی مال ما بود

 پیاده شدم و به سارا زنگ زدم

 الو سامان-

 کجایی سارا-

 تیرچراغ برق پارک شده ب*غ*لداهل ون سیاه رنگ که -

 .دیدمتون ی االن میام-

 باشه-

 .حرکت کردمبه سمت ماشین مورد نظر 
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 .در عقبی ون را باز کردم و سوار شدم

 .یشت نفر نشسته بودند

افراد ما آمدن ی به افرادت >سممارا از صممندلی  لو به عقب برگشممت و گفت : 
 .<عالمت بده ی حمله میکنیه

 .سرت تکان دادم و با پیامک به افرادم آماده باش دادم

 .افراد حاضر در سه ماشین کنار یه قرار گرفتن

 . مع بیست و دو نفر آماده بودندسر 

بیا بریه داهل ماشممین من بشممین ی من حمله رو مدیریت :>رو به سممارا گفته 
 <.میکنه

 .از هدا هواسته سریع سرت تکان داد و به سمت ماشینه حرکت کرد

و به فربد عالمت دادم که نیرو یا رو به سمت ساهتمان دو طبقه ات که محل ر
 .ود ی حرکت داداصلی باند ناصر قربانی ب

 .با ورود نیرو یات ما بعد از چند لحظه صدات شلیک گلوله شروع شد

 .بعد از پنج دقیقه اسلحه ام را کشیدم و به سمت ساهتمان حرکت کردم

 .حیاط تا دم در ساهتمان پاکسازت شده بود

 .باغ کوچک ی حال قبرستون افراد باند قربانی بود

 .هون تمام زمین را رنگین کرده بود

 .نگایی به چند  نازه انداهته که سن آن یا به بیر از سی نمیرسید

شت  سط باغ قرار دا ساهتمان که و سمت  سف تکان دادم و به  سرت از روت تا
 .حرکت کردم

 .نیرویات ما بدون ییچ رحمی شلیک می کردند و پیر میرفتند
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لوله ات گباند قربانی در حال سممقوط بود ی زیرا تک تک افرادش ثانیه به ثانیه ی 
 .مهمان تنشان می شد و هونشان پایگایشان را تزئین می کرد

 .پشت درهتی پناه گرفته و وارد میدان شدم

 .اسلحه را به سمت پنجره ت باالیی که فردت مشمول تیراندازت بود نشانه رفته

 .ثانیه ات بعد از شلیک من ی  سه بی  انر از پنجره به پایین پرت شد

 .افتاد که داشت از سمت استخر به بیرون فرار می کردنگایه به محافظی 

 .قیه بر  انر فرود آمدم*س*تنشانه گرفته و شلیک کردم ی گلوله 

 .<وارد ساهتمون میشیه>با صدات فریاد فربد به هودم آمدم : 

 .با تمام شدن حرفر  مع کثیرت از نیرو یا به ساهتمان یورش بردند

 .عد از مکثی به داهل رفتهوقتی تمام نیرو یا وارد شدند ی ب

 .چند دقیقه صدات شلیک ادامه داشت اما به یکباره قطع شد

 .<رئیسشون رو گرفتیه ی ما پیروز شدیه>سپس صدایی به گوش رسید : 

 .صدات شادت به گوش رسید

 . تک هنده ات کردم و از پله یا باال رفته

 .افراد دایره وار دور فردت ایستاده بودند

کنار رفتن و چهره ت تعجب کرده ت ناصممر قربانی را تشممخی  با ورود من ی 
 .دادم

 .پوزهندت زدم و باالت سرش ایستادم

 .هواست از روت زانو بلند بشه که فربد با اسلحه کوبید تو کمرش

 <چی میخوات؟ >با قیافه دریمی رو به من گفت :
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 .< ونت رو>پوزهند تمسخر آمیزم لحظه ات محو نمیشد ی گفته : 

من که با بزرگمهر دشمممنی نداشممته ی برات چی اینکارو >اورت گفت : با ناب
 .<میکنه

 <.رامین امین سالم رسوند >گفته :اسلحه را روت سرش گذاشته و

 .و شلیک کردم

هه شدم و انگشترش را از دستر کشیدم بیرون ی سپس با صدات بلندت رو به 
 <.مطمعنا پلیس تو رایه آماده رفتن بشین >یمه گفته :

 به سمت راه هرو ی حرکت کردم و

 .در ماشین را باز کردم و نشسته

سممارا با قیافه ت مضممطربی بهه هیره شممده بود ی دسممته را داهل  یب کته فرو 
 .بردم و انگشتر طالت ناصر قربانی را به سمتر گرفته

 .با ذوق کودکانه ات انگشتر را گرفت و  یغ کوچکی زد

 <.منونه سامان تو فوق العاده اتوات م >با صدات ییجان زده ات گفت :

 .سپس پرید و گونه ام را نرم ب*و*سید

 .<باید بریه پلیسها حتما تا االن با هبر شدن>لبخند محوت زدم و گفته : 

 .سرت تکان داد و با لبخند گشادت سر  ایر نشست

 .ماشین را روشن کردم و به سمت مقصد مورد نظرم حرکت کردم

 یحتی پرنده یه پر نمیزد ی پارک کردم ماشین را در  ات هلوتی که

 .نیه شب نگایی گذرا به ساعت انداهته ی دوازده و

 .از ماشین پیاده شدم و به سمت  لوت ماشین حرکت کردم

 .با تکیه بر کاپوت ماشین به تهران که زیر پایه بود هیره شدم
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 .بام تهران ی در این ساعت منظره غیرقابل وصفی را ساهته بود

صمدیا چراغ کوچک چراغانی شمده بود ی حرکت چراغ ماشمین یا ی  شمهر ی با
 . اده ت متحرک نورانی را ساهته بود که منظره را زیبا تر می کرد

 .با تکیه دادن سارا در کنارم ی نگایه را به صورتر دوهته

 .صورتر را به طرفه برگرداند

 .چشمانر با بازتاب نور ی حالت زیبایی به هود گرفته بود

 .را بر روت لبانر دوهتهنگایه 

 .آیسته سرم را نزدیک تر بردم

ست  با حس کردن نرمی لبانر بر روت لبانه ی ه*و*س فرمانروایی ذینه را به د
 .گرفت

 .دستر را پشت گردنه گذاشت و آرام یمراییه می کرد

 . کمی هودم را بهر نزدیک تر کردم

 .سرم را در گردنر فرو بردم و نفس عمیقی کشیدم

 <.دوست دارم سامان>زانر در گوشه پیچید : صدات لر

 .منه دوست دارم سارا-

 .آرام لبانه را روت گردنر گذاشته و ب*و*سه نرمی زدم

 .نفس عمیب دیگرت کشیدم و ازش  دا شدم

 .<دیروقته بهتره برگردیه >با صدات آرامی گفته :

 .باشه-

 .داهل ماشین نشستیه و به راه افتادیه
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 .قف شدممقابل عمارت امین متو

صدات نرمی گفته :  شته و با  سارا برگ سمت  شتر رو به پدرت بده ی>به  تو  انگ
 .<باعث افتخارشی

 <.به لطف تو یمه چی هوب پیر رفت>لبخند دندان نمایی زد و گفت : 

 .دستر را باال آوردم و نرم ب*و*سیدم

این هودت بودت که کارا رو انجام  >به چشمممانر هیره شممدم و ادامه دادم :
 <.دادت ی پیروزت امشب فقط بخاطر توئه بانوت زیبا

 .لبخند هجولی زد و سرش را پایین انداهت

 .<بهتره برت سارا>ادامه دادم : 

 .سرش را باال آورد و به چشمانه هیره شد

 .به طرفه هه شد و لبانر را بر لبانه چسباند

 .نگایه به بیرون از ماشین افتادمشمول یمرایی اش بودم که 

 .فلورا دست به سینه مشمول تماشات این صحنه بود

 .<پیاده شو >از سارا  دا شدم و زیر لب گفته :

 .بایه از ماشین پیاده شدیه

 .به سمت فلورا حرکت کردیه

سیاه  سپورت  صورتر ریخته بود و با کت ا سمت چپ  مویات کوتایر را به 
راه با پوتین سیاه رنگی که به پا داشت ی تیپ پسرانه رنگ و شلوار کتان تنگ یم

 .ات زده بود

 <به به آقا سامان>با پوزهندت گفت : 

 .<چطورت فلورا ؟ شب زیباییه مگه نه >نیشخندت زدم و گفته :
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شما بهترین اینطور که مشخصه و در رابطه  >پوزهندش عمیب تر شد و گفت :
 <.با شب ی شب شما زیباتره

 ؟<مگه نه سارا >را و گفت :رو کرد به سا

 یسارا سرش را پایین انداهت و گفت : فلورا

سط حرفر پرید و گفت : ست ی پدرتون منتظرتون  >فلورا و ضیع نی الزم به تو
 >.یستن بفرمایید داهل

 .سارا زیر لب هداحافظی کرد و به داهل عمارت رفت
صمانه ات بهه انداهت و گفت :  ستی و  میدونه چجور آدمی>فلورا نگاه ه ی

 <.چه یدفی دارت اما بازم تو این حالت ببینمتون گردنتو میشکونه

 .هنده تمسخر آمیزت کرد و به سمتر حرکت کردم

 .رو به روش ایستادم

سته ات گفته :  صدات آی ثل تو بانوت زیبایی م>سرم را کمی پایین گرفته و با 
 <نباید انقدر بد صحبت کنه ی مگه نه؟

 .<برو به  هنه حرومزاده >گفت :به چشمانه هیره شد و 

شت کمرش انداهته و به هودم نزدیک ترش کردم و زمزمه وار گفته  سته را پ د
 <.وقتی بی ادب میشی هواستنی ترت فلورا >:

شتن لب یایه  ست حرفی بزند که با گذا شمانه دوهت ی هوا نگایر را در چ
 .بر روت لبانر ا ازه حرف زدن را ازش گرفته

نکرد ی دسممته را نوازش وار بر روت کمرش می کشممیدم ی  شمموکه شممد و حرکتی
 .کمی که گذشت ی آیسته یمرایی ام کرد
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پس از گذشت چند لحظه با شدت من را به عقب یل داد و مشت محکمی به 
 .صورته زد

 .و با سرعت به داهل عمارت رفت عقب گرد کرد دستی بر روت لبانر کشید ی

 . دسته را روت گونه ام گذاشته

ز گذشت چند دقیقه هنده عصبی کردم ی در یمان حالت به سمت ماشین بعد ا
 .حرکت کردم و داهلر نشسته

به زودت نقشمممه یا براتون  >نگایی به عمارت امین انداهته و زیر لب گفته :
 >.داریه

 .لبخند شیطانی زدم و به سمت عمارت بزرگمهر حرکت کردم
 .رو به روت اتاق بزرگمهر ایستادم

بیا >ی بعد از چند لحظه صمممدات بزرگمهر به گوش رسممید :  آیسممته در زدم
 <.داهل

 .در را گشودم و با غرور به داهل حرکت کردم

کیلو شممیشممه به  ۴۰۰کیلو کوکائین و  ۴۰۰ >لبخندت زدم و با افتخار گفته :
 .<میلیون تومن پول به داهل انبار یامون انتقال پیدا کرد 2۰۰یمراه 

ندت از شممما نده ت بل عالی بود >دت کرد و گفت : بزرگمهر ه کارت  آفرین ی 
 >.پسر

 <.بیا اینجا ببینه>سپس دستانر را گشود و ادامه داد : 
 . لو رفته و بزرگمهر من را در آغوش کشید

 .<قربان نقشه ت هوبی دارم >از یه که  دا شدیه رو به بزرگمهر گفته :
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اوت کنجکبزرگمهر به صندلی اشاره کرد و هودش پشت میز نشست ی با لحن 
 <چه نقشه ات؟ >گفت :

ند هبیثی زدم و گفته :  با بیشممتر داراییر رو ی بر روت >لبخ رامین امین تقری
 <.محموله ات سرمایه گذارت کرده که االن دست ماست

 .نصف سود اون محموله دو برابر پولیه که رامین امین هرج کرده

 .<ادامه بده >بزرگمهر با صورت متفکرت گفت :

 نس یا رو بفروشممیه اما ییج پولی به امین ندیه و به  ات اون به  ما میتونیه-
 .عمارتر حمله کنیه ی یعنی به کل نابودشون کنیه

فت : هت زده ات گ فه ب یا با ق جب فکرت ی هیلی کثیف و  >بزرگمهر  ع
 .<نامردانساما بهر فکر میکنه

 <.ا ازه ت مرهصی میدین>لبخندت زدم و گفته : 

 .م یه هبر هوب بهت بدم که باید بین هودمون بمونهالبته اما قبلر میخوا-

 امر کنید قربان-

 .میخوام اداره باند سارت رو به تو بدم-

 ؟< دت میگید قربان >چند ثانیه بهت زده نگایر کردم و گفته :

 <هر کیف شدت نه؟ >با قیافه ت شادت گفت :

 <شوهی قربانبه دور از >گفته : هنده ت الکی به  مله ت بی مزه اش کردم و

 <.لیاقتر رو دارت ی حاال برو استراحت کن >با لحن مهربانی گفت :

 .<اطاعت قربان ی ممنونه از لطفتون >لبخند گشادت زدم و گفته :

 .سپس از صندلی بلند شدم و به بیرون از اتاق اومدم
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 .به سمت اتاق هودم در عمارت حرکت کردم

 .در را گشودم و وارد اتاق شدم

تعمیر شمممده بود ی صممحنه ت کتک زدن میالد از  لوت چشمممانه هرابی یا 
 .گذشت

 .نیشخندت زدم ی در را قفل کردم و به سمت تخت رفته

چند قدم مانده به تخت هودم را در یوا ریا کردم و با برهوردم با سممطق نرمی 
 .لبخند بی حالی زدم

 .بی ییچ تالشی پلک یایه گرم شد و در آغوش شیرین هواب فرو رفته

شد متو ه بوت آ شیدم که باعث  شمانه را باز کردم ی نفس عمیقی ک سته چ ی
 .سیگار بشه

شمول پک  سته بود و م ش صندلی ن سرم را به اطراف چرهاندم ی آرشام بر روت 
 .زدن به سیگارش بود

 <نوشیدنی میخورت؟>متو ه نگایه که شد با صدات آیسته ات گفت : 

سته و با تعجب بهر نگاه کردم  ش  وی با لحن کنایه آمیزت گفته :روت تخت ن
مطمعنا اول صممبق کسممی بجات صممبحانه لیکور ی ویسممکی درصممد باال   

 <.نمیخوره

 .پوزهندت زد و مایعات داهل لیوانر را یک نفس سر کشید

 .پس از هالی شدن لیوان محکه توت دیوار پرتر کرد

 .از روت تخت بلند شدم و به سمت دست شویی اتاق حرکت کردم

 .ن صورته شدممشمول شست
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شک می کردم رو به  صورته را ه شویی بیرون اومدم و در حالی که  ست  از د
 <برات چی اینجایی؟ >آرشام گفته :

تمام شممب اینجا بودم و باالت سممرت بیدار نشممسممته >با لحن هشممنی گفت : 
 .<بودم

 <از هوابیدنه هوشت اومده؟>پوزهندت زدم و گفته : 

 <چرت نگو >گفت :نگاه زهمی بهه کرد و

 <سر صبق تو اتاق من چه غلطی میکنی آرشام؟>با لحن  دت گفته : 

 <.میخواسته بکشمت>توت چشمام هیره شد و گفت : 

 .اسلحه اش رو از پشتر در آورد و به طرفه نشانه گرفت

سته گفته : شدم و آی سی بهر هیره  باز زیاده روت کردت دارت  >با نگاه بی ح
 <.چرت میگی

 <.شو آشمالهفه >داد زد : 

بق ببین سممر صمم >به سمممتر حرکت کردم و از بین فک منقبض شممدم گفته :
شی سلحه به روم میک بهه بی احترامی یاومدت برات من مزاحمت ایجاد میکنیا

 >.میکنی

 گوش کن بی>رو به روت اسلحه اش ایستادم و با صدات بلندترت ادامه دادم : 
 <کردماماهاصیت ی اگه بزرگمهر بهت نیاز نداشت حذفت می

به طرف در هرو ی حرکت کردم ی به در که رسممیدم در حالی که پشممته بهر 
 <.بزودت روزت میرسه که هودم میکشمت >بود ادامه دادم :
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صدا دارت زدم و ادامه دادم :  ست دارت ی >پوزهند  سی دو میدونه زبون انگلی
 >.هود من به شخصه بلد نیسته اما به انگلیسی میگه تا فیض کامل رو ببرت

 «I kill you»: سپس با صدات هشنی زمزمه کردم

زیاد دلت رو به  >در را باز کردم ی لحظه ت آهر صممدایر به گوشممه رسممید :
بزرگمهر هوش نکن ی اون پیر شممده ی سممرانجام یرکس که با اون بمونه مرگه ی 

 >.چون به زودت اتفاقات  البی میوفته سامان

مطمعنا آرشام تو فکر حذف بزرگمهر  در را با صدات بلند بسته و حرکت کردم ی
 .بود

 باید بیشتر مراقب باشه چون ی حذف بزرگمهر یعنی حذف هود من

به طرف کارهانه  به غنیمت بردیه  بازدید از محموله یایی که دیشمممب  برات 
 .متروکه ات که بیرون از شهر بود ی در حرکت بودم

 .اهمام با بلند شدن زنگ تلفن ظایر شد

 .اسه را هواندم

 «سارا امین»

 . دت  واب دادم با لحن سرد و

 بله-

 سالم عزیزم-

 چند لحظه  واب دادم با تعجب به صفحه گوشی نگایی کردم ی بعد از

 سالم-

 هوبی سامان-

 ممنونه تو هوبی-
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 قربونت-

 .سکوتی ایجاد شد که هودش دوباره صحبت کرد

 تازه از هواب بیدار شدت؟-

 نه ی برات چی؟-

 .نظر میرسی یکه بی اعصاب به-

 آیان -

 چیزت شده عشقه؟-

 . نتوانسته  لوت پوزهندم را بگیرم

 .نه یکه کسالت دارم-

 .اگه  دیه بعداظهر بریه دکتر-

 .چیزت نیستنه-

 سامان-

 بله-

 ساعت پنج تمرین تیراندازت دارم ی میخوام بایه تمرین کنیممیتونی بیات؟-

 باشه-

 با ذوق گفت :  دت؟

 آره-

 .ی عمارت منتظرتهوات این عالیه -

 باشه-

 .مراقب هودت باش-
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 .تویه یمینطور-

 .با قطع شدن تلفن ی هنده ت عصبی کردم

هودشممهبا شممکار دهتر امین ی میتونه باند امین را نابود کنمو بعد از اون این 
 یماییه که اولیه

*** 
 .رو به روت در کارهانه ترمز کردم

شممهریار اگه تیراندازت کنید یمتون رو  >از ماشممین پیاده شمممدم و داد زدم :
 <.میکشه

 .صدات هنده ت مردانه ات بلند شد

 .در کارهانه باز شد ی به سمت داهل حرکت کردم

 .فرد ییکلی که در را باز کرده بودند هیره شدمبه دو

 .<ماشینه رو بیار داهل >و گفته :سویچ را به سمت یکیشون گرفته

نه هط روت ماشی>گفته : هواست سویچ را بگیرد که دسته را عقب کشیدم و
 .<بیوفته ی هط هطیت میکنه

 .<هیالتون راحت قربان >سویچ را گرفت و با صدات کلفتی گفت :

 .نگایی به اطراف انداهته

 .پر از کارتون یایی بود که تا سقف روت یه چیده شده بود تقریبا شر متر

شید سقف محیط با نور هور سته دور تا دور  شک ت که از پنجره یات قدیمی و 
 .کارهانه قرار داشت ی روشن شده بود

 .به سمت آهر کارهانه حرکت کردم
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یا پلیس  تا در صممورت حمله گرویی  تا محافظ داهل کارهانه بودند  پنجاه 
 .انبار باند محفوظ بماند ی

 .به انتها کارهانه رسیدم ی وارد اتاق کوچکی شدم

 .ری به نامشهریا ی اداره می کردانبار را شخصتمام این 

یه آمیزت گفته : نا با لحن ک نداهته و  ندش ا یات بل به مو گایی  سممالم  >ن
 <.گیسوکمند

 <.سالم ییوال>هنده ت بلندت کرد و گفت : 

 .و بلند زد زیر هنده

 .روت صندلی کهنه ات با روکر چرم نشسته

عث میشممد ی ابر یات بعضممی از  ایات چرم صممندلی پاره شممده بودند و با
 .صندلی لباس را کثیف کنند درون

تورو هدا یه دسممتی به سممر گوش این هوک  >گفته : قیافه ام را دریه کردم و
 .<دونی بکر شهریار

 .لیوان کثیفی را برداشت و داهلر م*ش*ر*و*ب ریخت

 .لیوان را به طرفه گرفت که با دست ردش کردم

 .فرو بردنفس یمه را شانه ات باال انداهت یک

تو رئیسی نه من در ضمن من عاشب این به اصطالح >بعد ازچندلحظه گفت : 
 >.هوک دونیه

 <.یی رفیب ی به دل نگیر>با لحن متقاعد کننده ات گفته : 
 <نترسی ناراحت نشدمحاال بگو برات چی اومدت؟>گفت : نیشخندت زد و
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 .اومدم ببینه اوضاع مرتبه یا نه-

 .یمه چی میزونه-

 محموله ت امین کجاست؟-

 .پنج تا محافظاوضاع امنیت عالیه نگران نباشبا بیست و C داهل انبار-

شهریار باید مواظب آرشام باشی اون یسرت  >کمی به  لو هه شدم و گفته :
 .<نقشه تو سرش داره

میشممناسممه یمیشممه اون روباه صممفت رو من>با پوزهند منظور دارت گفت: 
 <موضوع چیه؟یمیکنه ن*تخ*ت*ا*میدونسته یه روزت 

به یمه هبر بده ی یعنی بقیه کسممایی که برات اداره قسمممت یات مختلف باند -
 .انتخاب کردیمموضوع  دت تر از این حرفاست

 <.د لعنتی بگو ببینه چیشده نگران شدم >با لحن بی اعصابی گفت :
 .فکر کنه میخواد بزرگمهر رو کله پا کنه-

ی اوه لعنت>چند لحظه تو چشمه هیره شد بعد محکه کوبید رو میز و گفت : 
سر تک تکمون رو به باد  اگه آرشام ریاست رو به عهده بگیره ی با اسگل بودنر

 <.میده

 <ب.دیوونه>هنده ت کوتایی کردم و گفته : 

 ؟<نظرت را ب حذفر چیه>بهه هیره شد و گفت : 

 .رهنهفکر بدیهبزرگمهر بهر نیاز دا-

 .درستهاما اون مثل یه افعی هطرناکه-

 <باید صبر کنیه شهریار>سرم را تکان دادم و زیرلب گفته : 
 برات چه کارت صبر کنیه؟-
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برات ریختن هون  >سرم را باال آوردم و تو چشماش هیره شدم و زمرمه کردم :
 .<اون حرومزاده

 .سرش را تکان داد و چیزت نگفت

باید برم مواظب هودت >به شممهریار گفته : از رو صممندلی بلند شمممدم و رو
 <.باش

 <.هیالت تخت >لبخند گرمی زد و گفت :

 .لبخند محوت زدم و سمت ماشینه حرکت کردم

 .سویچ را تحویل گرفته و سوار ماشین شدم

 .نفس عمیقی کشیدم و منتظر ماندم تا در انبار را باز کنند

 .با باز شدن در ی تک بوقی زدم و به راه افتادم

 .از آینه نگایی به چشمانه انداهته

هب نوبتیه باشممه نوبت سممارا  >پوزهندت زدم و با صممدات آیسممته ات گفته :
 >.امینه

با تموم شممدن این  مله پوزهندم  ات هودش را به لبخند کثیفی داد ی پایه را 
 .روت گاز فشردم

 .رو به روت عمارت امین متوقف شدم

شین  سارا پیامکی زدم و در ما منتظر ماندم ی حال بحث کردن با نگهبانان را به 
 .نداشته

 .بعد از چند دقیقه فلورا به دم عمارت آمد

 .با دست اشاره کرد پیاده شوم
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 .پیاده شدم و به سمتر حرکت کردم

 .قیه داهل چشمانر دوهتهم*س*تنگایه را 

آقات شمممایان لطفا با من به داهل >اهمی کرد و نگایر را به زمین دوهت : 
 <ت تشریف بیاریدعمار

 <.برات بار آهر میگه سامان >هواست حرکت کنه که با لحن حرصی گفته :

 .<پشت سر من تشریف بیارید >پوزهند صدادارت زد و گفت :

 .بایه داهل باغ شدیه ی مسیر پشت عمارت را در پیر گرفتیه

 .از آالچیب رد شدیه ی کمی  لوتر ی چند تخته ت تیراندازت بود

 .رت بر روت تخته نشستیمان موقع تی

 .مسیر حرکتر را دنبال کردم که به سارا رسیدم

ستر را پایین  شت ی کمان در د سیاه رنگی به تن دا سیاه رنگ با تاپ  ساپورت 
 .آورد و به من هیره شد

لحظه ات از پوشر سارا چهره ام دریه رفت اما سریع به حالت عادت برگشته 
 .نماندکه این از نگاه تیزبین فلورا به دور 

 .پوزهندت زد و  لوتر از من حرکت کرد و به طرف سارا رفت

به سممارا که رسممیدم ی بایه دسممت دادیه ی انگار  لوت فلورا کمی مراعات می 
 .کرد

نداهته و گفته : مان در دسممتر ا به ک گایی  با  >ن ندازت  فکر می کردم تیرا
 .<اسلحه اس نه کمان

 <.ندازت با کمانهعاشب تیرا >نگایر را به کمان دوهت و گفت :

 .<اما ییچ استعدادت ندارت>فلورا با لحن نیشدارت گفت : 



wWw.Roman4u.iR  82 

 

 .سارا سرش را پایین انداهت و چیزت نگفت

 .که نیشخندت زد نگایی به فلورا انداهته

 <.دهتره ت روانی>زیر لب زمزمه کردم : 

سرش را باال آوردم و با لحن مهربانی گفته  شته و  سارا گذا سته را زیر چانه  د
 <.منه قدیمیا عالقه ت زیادت داشتمیسرت چیزا بلدم یادت میدم >:

 .<ینهچندتا تیر بزن بب >گفت :کمانر را به سمته گرفت ولبخند گشادت زد و

ند  که روت اش چ باشمممه ات گفته ی کته را در آوردم و روت میزت  لب  زیر 
 .نوشیدنی بود ی گذاشته

 .کمان را از سارا گرفته

 .عمیقی کشیدم چشمام رو بسته و نفس

ن نشممانه رفته و با بیروچشمممام رو باز کردم و با قدرت تیر را به عقب کشممیدم ی
 .فرستادن نفسه ی تیر را ریا کردم

 .قیه بر وسط یدف هوردم*س*ت

 .لبخند پر غرورت زدم و به سارا نگایی انداهته

 .ه کردب*غ*لدستانر را به یه کوبید و پرید 

شد و کما سته گرفت و گفت :فلورا از  ایر بلند  ی  آقات رابین یود >ن را از د
 ؟<فکر کردت فقط هودت بلدت

 .بر روت تخته دیگرت نشانه رفت و تیر را ریا کرد

 .قیه روت نقطه ت قرمز نشستم*س*ت

 .نگاه تحسین انگیزت بهر انداهته و آیسته دست زدم
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 .لبخند محوت زد و به سمت  ات قبلیر رفت

 .<به منه یاد بدید نامردا> سارا با لحن ناراحتی گفت :

 .کمان را به دستر دادم و پشتر ایستادم

 مشمول آموزش استایلر شدم

بدون استرس ی تیر رو بکر بعد روت یدفت >و شروع کردم به توضیع دادن :  
تمرکز کن ی دسممتات نلرزه ی یمین چندتا نکته ت سمماده باعث میشممه درسممت 

 >.تیراندازت کنی

 .شدسرت تکان داد و مشمول 
دسممته را از پشممتر دراز کردم و دسممتر را گرفته ی کمی باال آوردم و زیر لب 

 .<حاال >زمزمه کردم :

 .تیر را ریا کرد

 .با فاصله ت کمی از نقطه ت قرمز بر یدف نشست

 . یمی از شادت کشید و شروع به باال پریدن کرد

 .فلورا پوزهندت زد و چیزت نگفت

سممامان باید یه سممر به پدرم بزنه  >فت :سممارا نگایی به سمماعتر انداهت و گ
 <.سریع میام

 .باشه ات گفته و سارا به داهل عمارت رفت

 .نگایی به تیپ پسرانه ت فلورا انداهته
 .مویایر را مدل بوکسرت زده بود اما باالت مویایر کمی بلند تر بود

 . ذابیت هاصی داشت اما من  ذب یرکسی نمیشدم

 ؟<چیه نگاه میکنی>اومدم : با صدات تمسخر آمیزش به هودم
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 <چرا ناراحتی فلورا؟>به سمتر حرکت کردم و گفته : 

 .رو به رویر که رسیدم از  ایر بلند شد و به چشمانه زول زد

ه ایه که دور ه*ر*زمن نه از اون دهترات  >از بین فک منقبض شممده اش گفت :
 <.برته نه مثل دهترایی که مثل سارا ازت سمبل مردونگی بسازن

شت کمرش انداهته و به هودم نزدیک ترش کردم و زمزمه کردم : سته را پ  >د
 <تو چه دهترت یستی پس؟

ستانر گرفت و گفت :  سیه که بخوات بایاش بازت کنی >یقه ام را بین د من ک
 .<دینت رو سرویس میکنه

 .<دوست دارم فلورا>آیسته هندیدم و گفته : 

 .یایه دوهتنگایر را از رو چشمانه گرفت و به لب 

سممرم را به طرفر هه کردم که یقه ام را سممفت تر گرفت وکمی به عقب مایله 
 .کرد

 <پررو میشینمیشی؟>زیر لب گفت : 

 .با دست دیگرم دستر را گرفته و به طرفه لبه بردم

 >.اگه تو باشی من یمیشه پرروم>گفته : ب*و*سه ت نرمی زدم و

 .و آیسته لبه را روت لبر گذاشته
 .کثی آیسته یمرایی ام کردبعد از م

با مشممت >گفت : بعد از چند دقیقه از یه  دا شممدیه ی هنده ت آرومی کرد و
 ؟<بزنمت

 <.تو ا ازه ت یرکارت رو دارت>با لحن آیسته ات گفته : 
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 .<به سارا نزدیک نشو ی هوشه نمیاد >توت چشمام هیره شد و گفت :

 .هباشه پس بهتره االنه برم که رفتارش اذیتت نکن-

 .لبخند محوت زد ی ب*و*سه ت دیگرت بر لب یایر زدم و از یه  دا شدیه

 .به طرف کته حرکت کردم

 .بعد از پوشیدنه کته به طرف هرو ی عمارت حرکت کردم

 .با بیرون اومدم از عمارت پوزهند عصبی کنج لبه  ا هوش کرد

 .سوار ماشین شدم و به راه افتادم

شروع به هندیدن کردم ی هنده ات دیوانه وار و بعد از چند لحظه با صدات بلند 
 !عصبی

 .نگایه توت آینه به هودم افتاد

 .که که از هندیدن دست برداشته و اهه بزرگی روت صورته نشست

حال هودم به شممدت متنفر بودم ی حس انز ار باعث میشممد حتی در آینه به از 
 .هودم نگاه نکنه

 .مه رسیدنفس عمیقی کشیدم ی بوت هوش عطرم به مشا

 .اهمه غلیظ تر شد ی مطمئن بودم باطنه بوت تعفن می داد

 .حس کردم اشک داهل چشمانه  مع شد اماییچ قطره ات نچکید

سان معمولی بود  ضعف یایی که برات یر ان شایانهیچ نیازت به این  سامان  من
 .نداشتهب من پر بودم از هشه ی نفرت و عقده

نار اهه غلیظه چهر ند عمیقی در ک مان پوزه به ارم طانی را برایه  ه ات شممی
 .آوردند

 چهره ات که دیگر داد میزدی انسانیتی در و وم در کار نیست
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 . لوت هانه ت هودم متوقف شدم

 .ماشین را بیرون پارک کردم و به سمت در حرکت کردم

 .با ورود به هانه ی بوت شیرین عطر کیان به مشامه رسید

 <.ورسوز >زیر لب زمزمه کردم :

محوت زدم ی این عطر را من برایر هریدم ی چون با شممخصممیتر یکی  لبخند
 .بود

 .تلفنه را برداشته و شماره اش را گرفته

 <.به داش سامان >بعد از چند بوق صدایر توت تلفن پیچید :
 .سالم کیان-

 سالم سامی ی هوبی؟-

 ممنون تو هوبی؟-

 .اره عالیه-

 چه هبرا ؟ کجایی؟ اون دهتره در چه وضعه؟-

 .ا تارا اومدیه لب دریا ی اگه منظورت از دهتره ی تاراست که پایاش بهترنب-

 .آیان ی هوش بگذره-

 . ات هالی-

 .<هوش بگذرون ی من دیگه قطع میکنه>لبخند محوت زدم و گفته : 

 .مراقب هودت باش-

 .توم یمینطور-

 .تلفن را قطع کردم
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 .لباس یایه را در آوردم و به سمت حمام رایی شدم

 .را پر آب کردم و داهلر دراز کشیدموان 

 .آب گرم باعث شد بدنه شل شود

 .آرامر هاصی به ر  یایه تزریب شد

 .چشمانه که که گرم شد

هواسممته  لوت هواب را بگیرم اما با هود فکر کردم چه اشممکالی دارد چند 
 ساعت هوابیدن؟

 .با بستن چشمانه هواب را پذیرات و ودم شدم

*** 
 .کسی چشمانه را باز کردمبا صدات راه رفتن 

 .به دور و بر نگایی انداهته ی داهل حمام بودم

 .صدا دوباره تکرار شد ی شک نداشته شخصی در هانست

 .با احتیاط از آب هارج شدم ی سعی کردم صدایی ایجاد نکنه

 .اسلحه ام بر روت شلوارم داهل حمام بود از شانس هوبه

 .اسلحه را برداشته و آماده شلیکر کردم

 .در را آیسته باز کردم و با قدم یات کوچک به بیرون پا گذاشته

چراغ یا هاموش بود و محیط با نور ماه که از پنجره وارد هانه میشممد ی روشممن 
 .بود

 .از داهل آشپزهانه صدات شکستن شیشه ات بلند شد

 .با سرعت به سمت آشپزهانه حرکت کردم

 .<دستات رو ببر باال >ه :یمزمان با روشن کردن چراغ با صدات بلند گفت
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 .اما با شنیدن  یغ گربه ات ی یکه شدیدت هوردم

 .گربه با سرعت از کنار پام گذشت و به سمت پنجره حرکت کرد

 .با  هر بلندت از هانه هارج شد

 <.گربه یه مارو گیر آورده>نیشخندت زدم و زیر لب گفته : 

 .به سمت اتاق به حرکت در اومدم

 .شنیدن صدات زنگ تلفن ی به سمتر حرکت کردم وسط یال بودم که با

 ؟<بله >گوشی را برداشته و با صدات سردت گفته :

سی گفت :  ستر ضعیفی و پر ا صدات  سریع بیا اینجا ی>بزرگمهر با   سامان 
 .<عجله کن

بت  >با لحن متعجبی گفته : مه اسممترس صممح با این ی ما چرا  بان ا له قر ب
 <میکنید؟

 .ن نیستسریع باش وقت سوال پرسید-

 .باشه االن راه میوفته-

 .با گذاشتن گوشی به سمت اتاق حرکت کردم

کت شلوار مشکی با پیراین سفیدت پوشیدم ی با بستن کروات سیاه رنگه بدون 
 .درنگ به سمت بیرون حرکت کردم

 .سوار ماشین که شدم پایه را با فشار روت گاز گذاشته

 .نگرانی عجیبی به  انه افتاده بود

بزرگمهر حامل هبر بدت بود ی چون بزرگمهر برات مسممائل پیر پا  بدون شممک
 .افتاده اینگونه رفتار نمی کرد

http://www.roman4u.ir/


 89 یک مردسرنوشت 

شت اتاق  سرعت باالیی باغ را طی کردم و هودم را به پ شدم ی با  وارد عمارت 
 .بزرگمهر رساندم

 .کشیدنه به حالت عادت بازگردد نفس عمیقی کشیدم تا نفس

 .به سرعت بزرگمهر در را باز کردضربه ت آیسته ات به در زدم ی که 

 .از حرکتر چند لحظه در شک باقی ماندم

 <چیشده؟ >سپس گفته :

دسمتر را دراز کرد و یقه ام را گرفت ی با سمرعت من را به داهل کشمید و در را 
 .بست

شت آن  سمت میزکارش رفت و پ شد و بعد به  شمانه هیره  چند لحظه در چ
 .نشست

سترس را در از یمان چند لحظه ات که به  سانی ا شده بود به آ شمانه هیره  چ
 .چشمانر هواندم

به سمت صندلی رو به رویر رفته و با مالیمت روت آن نشسته و نگایه را به 
 .بزرگمهر دوهته

 .محتویات داهل لیوان کریستالی اش را یک نفس سر کشید

شروع به حرف زدن کرد : شت و بعد از مکثی  شام و >لیوان را روت میز گذا  آر
 .<امین بایه معامله کردند

 <برات چه کارت؟>با لحن کنجکاوت گفته : -

 . <کشتن من >توت چشمام هیره شد و گفت :

مطمئن باشممین من و بقیه گروه این ا ازه رو  >نفس عمیقی کشممیدم و گفته :
 .<بهشون نمیدیه قربان
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به آرشمممام >پوزهندت زد و گفت :  تمام گروه یایی که توت تهران سممماهتیه 
 <.وفادارترن تا من

 .<سامان تو باید برت >سرش را باال گرفت و گفت :

 .<تو این شرایط رفتن من صالح نیست >نیه هیز شدم و گفته :

 <.حمب بمونی کشته میشیوا>با صدات بلندترت گفت : 

من به شممما مدیونه ی کنارتون میمونه یمونطور که >با لحن بی تفاوتی گفته : 
 .<موندماین چندسال کنارتون 

بزرگمهر کمی به چشمممانه هیره شممد ی از روت صممندلی بلند شممد و به سمممت 
ستاد و به منظره ت بیرون هیره  شت به من ای پنجره ت بزر  اتاق حرکت کرد ی پ

 .شد

 .<ممنونه سامان یه قولی بهه بده >با لحن حسرت بارت گفت :

 <چه قولی قربان؟>: با صدات آیسته ات گفته

 <آرشام و امین باید نابود بشنمیفهمی؟ >ادامه داد :به سمته برگشت و 
 انتقام؟-

 <.دقیقا>توت چشمام هیره شد و گفت : 

قر شممده ت ما توت سممارت م*س*تقربان با من بیاید به سممارت بریمنیرویات -
 .مطمئنا به ما وفادارن

کان داد و گفت : مت نفی ت به عال ید  >بزرگمهر سممرش را  با یام من نمیتونه ب
تا ا تت بمونه  جا رو دسمم ماتو میرت اداره اون ما فاع کن حدوده هودم د ز م
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اگه زودتر از شممر آرشممام هالص نشممی بقیه باند یه میرن سمممت یمیگیریفقط
 <.اون

 .<قربان من تنهاتون نمیزارم >با لحن غه زده ات گفته :

 .به سمته حرکت کرد ی در حین راه رفتن انگشتر طالیر را از دستر در آورد

سید  صی گفت به من که ر سته قرار داد و با لحن ها شتر را داهل کف د ی انگ
 <.بخاطر منه شده برویبرو سامان  >:

 اما قربان-

 .با صدات زنگ تلفن رشته کالمه پاره شد

 ؟<کیه >با عصبانیت  واب دادم:

 سامان کمکه کن-

 .صدات مضطرب و نگران شهریار را تشخی  دادم

 چیشده شهریار؟-

 یآرشامیآرشام-

 ی؟آرشام چ-

 یبه ما حمله کرده سامان ی هیلی زیادناینجا  هنه شده-

 .نگاه نگرانی به بزرگمهر انداهته

 .نفسه را بیرون فرستادم و چشمانه را بسته

 .<از اونجا فرار کن شهریار>آیسته گفته : 

 <چی؟>صدات ناباورانه اش در تلفن پیچید : 

کاریاشممو انجام داد ونت آرشممام هیلی زودتر از اونچه که فکرش رو میکردم -
 یرو نجات بده شهریارفرار کنبیا سارت
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 >چشمممانه را باز کردم و به بزرگمهر نگاه ام را به بزرگمهر دوهته و ادامه دادم:
 .<من اونجا منتظرته

 <باشه >صدات عصبیر تو تلفن پیچید :

 بدون ییچ حرفی قطع کرد

 <.هآرشام به انبارامون حمله کرد>رو به بزرگمهر گفته : 

 .بزرگمهر به طرف میزش برگشت و پشت صندلی نشست

 <.برو سامانحتما به اینجام حمله میکنن>رو به من گفت : 

ی برو لعنتی معلوم نیسممت ک>نگاه دودلی به بزرگمهر انداهته که با داد گفت : 
 .<برسن

 سرت تکان دادم و با به سمت هرو ی دویدم

 .به سمت ماشین حرکت کردمبه بیرون عمارت که رسیدم با شتاب زیادت 

 .نگایی گذرا به کوچه انداهته

 .چند ون سیاه آنطرف تر پارک شده بودند

 .لحظه ات ایستادم و به ون یا هیره شدم

 .مطمئن شدم که قصد حمله به عمارت را دارند

 .امامجبور بودمینگایی به عمارت انداهته ی دله نمی آمد بزرگمهر را تنها بزارم

 .فکارم بودم که صدات شلیکی بلند شدمشمول  دال با ا

 .بازوم تیر کشید

 .نگایی انداهته ی دیدم از ماشین پیاده شدند

 .تعدادشان به بیر از بیست نفر می رسید
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 .با  هر بلندت که کردم به پشت ماشینه پریدم

 .گلوله یایی که به سمته شلیک می شد به بدنه ماشین برهورد می کرد

 . شدلحظه ات صدات گلوله قطع 

 .نگایی به زهمه انداهته ی گلوله فقط بازوم را هراش داده بود

سممامان بیا بیرونتو ضمممانت من رو دارت که >صممدات آرشممام به گوش رسممید: 
 <.چیزیت نشه

 .<برو به  هنه حرومزاده>با صدات عصبی فریاد زدم : 

 .نعره ات کشید و دوباره چند شلیک به بدنه ماشین برهورد کرد

 .اف انداهتهنگایی به اطر

 .سینه هیز به سمت باغچه ات که دم در هانه ات بود ی رفته

 .در باغچه کاشته بودند ی دیده نشدمبه هاطر درهتان نیمه بلندت که

 .بلند شدم و شروع به دویدن کردم

 .<بگیرینشنزارین فرار کنه>صدات فریاد آرشام بلند شد : 

 .مشمول دویدن بودند پس از آن چند صدات پا بلند شد که به دنبال من

 .با تمام سرعت مشمول دویدن بودم ی چند گلوله شلیک شد که از کنارم رد شد

 .اسلحه ام را در دست گرفته و در یمان حالت چند شلیک کردم

مطمئن بودم که گلوله به ییچکدامشممان نمیخوره چون بی ییچ دیدت شمملیک 
 .کردم

 .ن کردمبه سر کوچه رسیدم و به طرف راست شروع به دوید

 .نگایی به اطراف انداهته ی پرنده یه پر نمیزد

 .به سرفه کردن افتاده بودم ی اما نمیتوانسته وایسته و استراحت کنه
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 .به سر چهاررایی رسیدم

 .ایستادم و به عقب نگایی انداهته

 .با فاصله نچندان زیادت در حال دویدن بودند

 نگایی به هشابه انداهتهی سه تیر

 .وردم و شروع به شمارش کردمسرم را باال آ

 یک ی دو ی سه ی چهار ی پنج ی شیر و یفت

 .یفت نفر با ییکل یات درشتی در حال رسیدن به من بودند

 . ات درنگ نبودنشانه رفته و ماشه رو فشردم

 .اولی نقر زمین شد

 .از سرعتشون که کردند و سعی کردن تدافعی بهه نزدیک بشن

با فاصممله ت نزدیکی از کنار یکیشممون یکشممیدم دوباره نشممانه رفته و ماشممه را
 .گذشت

 .دوباره نشانه رفته و ماشه را کشیدم

 .گلوله روت پات نفر سوم نشست

 .اسلحه را پشته گذاشته و بهشون هیره شدم

 .دیگر گلوله ات برات شلیک نداشته

 .با پوزهند عصبی به حرکات تدافعیشان هیره شدم

 .شدمفرار با پات پیاده غیرممکن بودچشمانه را بسته و منتظر رسیدنشان 

صدات بلند موتور  ست لحظه ات که ناامیدت تمام و ودم را در برگرفته بودی  در
 .به گوش رسید
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 .چشمانه را که گشودم ی موتور سیاه رنگی  لوم ترمز زد

 .راننده از پشت کاله کاسکت سیاه رنگر بهه هیره شد

 .با سر اشاره کرد که سوار شوم

 .یدت به او انداهته ی سپس به افرادت که در حال تعقیبه بودندنگاه پر ترد

 .از استرس زیاد چشمانه را بسته سریع سوار موتور شدم و

 .صدات شلیک گلوله در صدات بلند اگزوز موتور گه شد

شالق میزد و من در حال فکر کردن به یویت  صورته  باد با بی رحمی تمام بر 
 یمجهول موتور سوار بودم

 

 .از گذشت بیست دقیقه به  ایی وسط بیابان رسیدمبعد 

 .با متوقف شدن موتوری پیاده شدم و نگایی به اطراف انداهته

 .ماشین شاسی بلند سفید رنگی در فاصله نزدیکی از ما پارک شده بود

 .نگایی به موتور سوار انداهته که به من هیره شده بود

 ؟<کی یستی >با لحن متعجبی گفته :

 .سمت دیگرت گرفت و حرفی نزدسرش را به 

 <کی یستی؟>با صدات بلند ترت گفته : 

 .دوباره به من نگاه کرد

دسممتانر به سمممت کاله کاسممکت رفت و بعد از مکثی آن را برداشممت و روت 
 .زمین انداهت

 ؟<تو >با بهت به شخ  رو به رو هیره شدم و گفته :

 <.آره من>فلورا پوزهندت زد و گفت : 
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 <کهمن یچرایآههچ>-

 <میدونه >وسط حرفه پرید:

شده اش گفت : سمته حرکت کرد و از بین فک منقبض  ست >به  ی میدونه هوا
 <.بازیه بدت بعد کارمو تموم کنی

 .رو به روم رسید ی چند ثانیه به چشمانه هیره شد

 .<آشمال >سپس مشت پر قدرتی به صورته کوبید و داد زد :

 از شدت ضربه روت زمین افتادم

 .بید تو شکمه ی درد برات ثانیه ات در تمام و ودم پیچیدبا پا کو

 <بی مصرف >دوباره فریاد کشید :

 .و به سمت موتور راه افتاد
 .>.فلورا>داد زدم : از روت زمین بلند شدم و

 .نگایی بهه انداهت و چیزت نگفت
 برات چی؟-

 .پوزهند عصبی زد و دوباره به سمته برگشت

 .<یمون حس احمقانه ات که باعث شد فکر کنه کارت نقشه نیست >داد زد :

 <میفهمی لعنتی؟یمیفهمی >رو به روم رسید و تو صورته داد زد :

 .<ازت ممنونه >نمیتوانسته نگایه را از چشمانر بگیرم :

 .کمی نگایه کردی دستر را بلند کرد و سیلی محکمی به صورته زد

 .صورته به سمت دیگرت متمایل شد
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فکر انتقام به سممرت یهودت رو گه و گور کنیبرو سمممامان>ر لب گفت : زی
امین تا چندوقت دیگه که نیازت به آرشام یآرشام تا االن بزرگمهر رو کشته ینزنه

 <.نداشته باشه اونه میکشه

من برمیگردم فلورا ی و تک تک افرادت که رو >با فک منقبض شممده ات گفته : 
 .<به روم واستن رو نابود میکنه

 .<میکشنت احمب >با داد گفت :

 .<تا وقتی دینه رو بهت ادعا نکنه نمیمیرم>زیر لب گفته : 

 .چند ثانیه هیره نگایه کرد

 .روت پا کمی بلند شد و کوتاه ب*و*سه نرمی بر لبانه زد

 <.ازت ممنونه ی مواظب هودت باش>زیر لب زمزمه کردم : 

دوسممت ندارم  نازت رو ببینه  >سممویچ ماشممینی را به سمممته گرفت و گفت :
سارت نرویسامان شو شه میاد یتا میتونی دور  شام وقتی کارش اینجا تموم ب آر

 .<اونجا سراغت

 .من از پس هودم برمیام-

 <زنده بمونخداحافظ>مردد نگایه کرد و گفت : 

 .و به سمت موتور حرکت کرد

 .ا دور شدموتور را روشن کرد ی نگاه دیگرت بهه انداهت و با سرعت از آنج

 .به سمت ماشین حرکت کردم

 .با روشن شدن ماشین ی به طرف  اده حرکت کردم

 یمن باید آرشام رو نابود میکردمبه یر قیمتیباید برم تا با قدرت بیشترت برگردم

 <.آرشام با دستات هودم میکشمت>فریادت کشیدم : 
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 .شردمپایه را محکه تر روت پدال ف با مشت چند ضربه روت فرمان زدم و

 .تقریبا پنج ساعت بود که در حال رانندگی بودم

 .هون زیادت از دسته رفته بود که باعث شده بود فشارم پایین بیاید

 .نگایی به آینه انداهته

 .صورته رنگ پریده بود و مانند مرده یا به نظر میرسیدم

 .پوزهندت زدم و به  اده هیره شدم

 . ات مشت فلورا کمی قرمز شده بود

 .کارت که در حقه کرد فکر کردم ی مطمئنا اگه نمیرسید کشته شده بودمبه 

 .باید کارش را  بران می کردم ی ییچ دوست ندارم مدیون کسی باشه

در افکارم غرق بودم که ناگهان دهترت از رو به رو به سمممت ماشممین دوید و با 
 .دست اشاره کرد که ماشین را نگه دارم

 .شدمترمز زدم و از ماشین پیاده 

 .با سر پا ایستادنه ی سرم شروع به گیج رفتن کرد

 .بازوت چپه به شدت هون ریزت داشت

به سمتر قدم گذاشته که  لوت چشمانه سیایی رفت ی اگر دیرتر بدنه ماشین 
 .را می گرفته ی مطمئنا نمیتونسته تعادله را حفظ کنه

 <کمکتون کنهیمیتونه>با صدات بی حالی گفته : 

 .<چندنفر مزاحمه شدن آقا لطفا نزارین اذیته کنن>ات گفت : با لحن ترسیده

ا به  ز من و شممم >با تعجب اول به او و بعد به کوچه نگایی انداهته و گفته :
 >.کسی اینجا نیست
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 .یمان موقع سه نفر از سر کوچه وارد شدند
شان انداهته ی اما دیدم تار بود و سه نفر شان را نگایی به  صورت سته  نمی توان

 .ینهبب

 <.شما هون ریزت دارید >دهتر با لحن ترسیده ات گفت :

به دسمممت چپه کشممیده شمممد که هون قطره قطره از آن بر روت زمین  نگایه 
 .میچکید

 <نگران نباشید>با صدات ضعیفی گفته : 

 .یمان موقع آن سه فرد به نزدیکی ما رسیدن

صبی گفت :  شان که از دیگرت ییکلی تر بود  لو اومد و با لحن ع میترا >یکی
 .<گمشو بیا اینور

 <.برو به درک توله سگ>دهتر پشت من پناه گرفت و گفت : 

به اون فرد گفته : عد رو  نداهته و ب به دهتر ا گاه متعجبی  تون میتونه کمک >ن
 .<کنه آقایون

 .هبیوفته ی دو دسته را به ماشین گرفتناگهان سرم گیج رفت و نزدیک بود زمین 

 .هون بر  ا مانده روت کاپوت ماشین از چشمشان دور نماند

 <.یکی میخواد به هودت کمک کنه بچه هونگی>فرد ییکلی دوباره گفت : 

 .سپس اون دو نفر دیگه شروع به هندیدن کردند

 ؟<هیلی غولی مثال>با صدات ضعیف اما عصبی گفته : 

 <.آره هیلی غوله > لو داد و گفت :سینه اش را کمی 

 .<پس برو تو چراغ >با لحن تمسخر آمیزت گفته :

 ؟<بی پدر مادر کیو مسخره کردت>با صدات بلندت داد زد : 



wWw.Roman4u.iR  100 

 

 .نگایی به صورتر که از هشه به سرهی میزد انداهته

 .چاره ات نبود ی اگر دیر می  نبیدم دهل هودم و این دهتره ت بدبخت میومد

 .اسلحه ام را در آوردمبختی دسته را به پشته بردم وبا یزار بد

 .میدانسته که گلوله ات ندارد اما یمین اسلحه هالی کلید نجاته بود

 .<دستاتو ببر باال حیوون >اسلحه را به سمتر گرفته و داد زدم :

نگاه ترسممیده ات به یکدیگر انداهتن و طرف با صممدایی که ترس مشممخصممی 
 <دارت چیکار میکنی؟یداداش >:داهلر نهفته بود ی گفت 

اگه  ونتون رو دوسممت دارین یمین االن بزنید >با ته مانده انرژت ام داد زدم : 
 .<به چاکیاال

 .نگایی بهه انداهتن و به سمت عقب حرکت کردند

 .لحظه ت آهر برگشت و نگاه هصمانه ات بهه انداهت

 <.حل شد هانوم>به سمت دهتر برگشته و گفته : 

 .با نگاه ترسیده ات به سمت عقب قدم برمیدارداما دیدم 

 <مشکلی نیستنترس >گفته :اسلحه را غالف کردم و دسته را نشانر دادم و

 .چند قدم دیگر عقب رفت ی هواسته به دنبالر بروم که محکه هوردم زمین

سممرم روت زمین بود ی حتی قدرتی برایه باقی نمانده بود که بتوانه از  ایه بلند 
 .شوم

 .یایه آیسته آیسته روت یه می افتاد پلک

 .با بسته شدن پلک یایه ی هستگی در تمام و ودم پخر شد

 .ضربه ات به صورته هورد که باعث شد کمی پلک یایه از یه باز شود
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 <.آقابحا یالو>صدایی ظریف به گوشه رسید: 

 >.نبایدکسی منو پیدا کنه>زیر لب زمزمه کردم : 

 <کی یستی؟ تو >صدایر به گوشه رسید :
 .دیگر نیرویی در بدنه نمانده بود تا  وابر را بدیه

 .با تکان دادن بدنه ی کمی به هودم آمدم

الوکسی هونه یست؟آقا من نمیتونه  >صدایر به صورت به به گوشه رسید :
 <.هودت یه کمکی کنیتنها بلندت کنه

آرشممام که موقعیت را سممنجیدم ی اگر یمینجا می ماندم ی ممکن بود آدم یات 
 .تعقیبه کرده باشن بهه برسن و اون موقع اوضاع هیلی بد می شد

 .کمی به هودم اومدن و با کمک دهتر از  ایه بلند شدم

 .به سمت در دیگر ماشین حرکت کردیه

 .با سختی زیاد داهل ماشین نشسته

 .بعد از اندکی زمان در راننده باز شد و دهتر پشت فرمان نشست

 ؟<کجا باید برم>د : صدایر به گوشه رسی

 .قدرتی برات پاسخ دادن در و ودم باقی نمانده بود

 با بیرون دادن نفسه ی پلک یایه بسته شد و دیگر چیزت متو ه نشدم

 .پلک یایه را آرام گشودم

اولین چیزت که دیدم ی سقف گچی بود که بعضی از  ایات آن نه زده و بعضی 
 . ایایر ریخته بود

 .بلند شدمبا تعجب از سر ایه 

 .نگایی به رهت هواب کهنه ات انداهته که روت آن هوابیده بودم
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قدیمی  خارت  به ب گایه را  مات شمممدیدت از طرف چپه ی ن با حس کردن گر
 .دمات اتاق را باال می برد دوهته که با عصبانیت شعله می کشید و

شویی و  سینک ظرف شه ات از آن  ست مترت دوهته که گو نگایه را در اتاق بی
 . اق گازت بودا

 .تشنگی شدیدت بهه دست داده بود

 .آیسته بلند شدم ی سرم به شدت گیج رفت و دوباره افتادم

 .ضعف تمام و ودم را در برگرفته بود

 .دوباره بلند شدم و با احتیاط قدم گذاشته

 .کمد کهنه ت چوبی رنگ و رو رفته ات را گرفته تا زمین نخورم

 .به طرف شیر آب حرکت کردم

 .ارت آب هوردم و با شستن صورته ی کمی به هودم آمدممقد

نگایی به بازوم انداهته که هونریزت اش بند آمده بود و با باندت بسممته شممده 
 .بود

 .نگاه دیگرت به اتاق انداهته

 من اینجا چه میکردم؟

 .با تعجب مشمول دید زدن بودم که در باز شد

ت سممرهی به دلیل سممرما با نگاه تعجب زده ات به دهترت انداهته که با صممور
 .سرعت به سمت بخارت دوید

 .پشتر به من بود و ینوز متو ه من نشده بود
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آهیر ی هدایا دمت گرم ی مرسممی که بخارت رو >با صمممدات آرامی گفت : 
 .<آفریدت

 .و آیسته هندید
 <.ببخشید هانوم>به سمتر رفته و گفته : 

 .یینی گفت و به سمته برگشت

 . افتاد ی چشمانر را بست و نفسر را بیرون دادنگایر که به من 

 ؟<عه زنده ات که >سپس با لحن متعجبی گفت :

 .حاال نوبت من بود که با تعجب بهر نگاه کنه

 مگه قرار بود بمیرم؟-

 .چند ثانیه هیره نگایه کرد بعد بلند زد زیر هنده

 <.هدا شفات بده >زیر لب زمزمه کردم :

این پنج روزت که رو به قبله بودت فکر  >ت :از هندیدن دسممت برداشممت و گف
 <.میکردم مردت هونت افتاد گردنه

 ؟<پنج روز >با لحن متعجبی فریاد زدم :

 ؟<آره هب ی مگه چیه >با قیافه مشکوکی گفت :

 من پنج روزه اینجام؟-

 پنج روزه افتادت گردن منه بدبختیآره -

صبی گفت : س >بعد با لحن ع سی کمک نخوا ستتو عمرم از ک ه تمیبارم هوا
 >.طرف وبال گردنه شد

 <درباره چی حرف میزنی؟ >با لحن عصبی گفته :
 <الحمدالله ضربه ممزت شدت؟>نگاه مشکوکی بهه انداهت و گفت : 
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 .کمی فکر کردم تازه یادم اومد که اوضاع از چه قراره

 <اونا کی بودن که دنبالت می کردن؟ >بهر هیره شدم و گفته :

 <متاسفانه سالمی ی بعدشه منظورت کیه؟>پوفی کرد و گفت : 

 یمون سه نفرت که دنبالت میکردند-

 آیا ی اونا رو میگی؟-

 آره-

 نمیگه تو هماریر بمون-

 .و بعد بلند زد زیر هنده

 <بامزه ات چقدر تو؟>زیر لب با حرص گفته : 

 فضولی؟-

 ؟<چقد درازهزبونت  >با تعجب بهر هیره شدم و با لحن عصبی گفته :

 <تو چیکاره ات؟> با لحن کنجکاوت گفت : 

 <چیشد یعدفعه این سوال رو پرسیدت؟ >با تعجب پرسیدم :

 .کمی نگایه کرد سپس به سمت کمد قدیمی حرکت کرد

فت : به سمممته گرفت و گ حه ام را در آورد و  یک کشممو ی اسممل هل   >از دا
 <هالفکارت؟

سممرگرد سممامان شممایان از پلیس  >اسمملحه ام را گرفته و با لحن  دت گفته :
 <. نایی

 .کمی نگایه کرد و باز بلند زد زیر هنده
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آقات شممایان قیافه من شممما رو یاد عقب >کمی هیره نگایر کردم که گفت : 
 <مونده یا میندازه؟

 .کمی با نگایه آنالیزش کردم

چشمممان عسمملی ی بینی کوچک و لب یایی متناسممب با صممورتر ی مویات 
 .ل سرمه ات رنگر کمی بیرون زده بودسیایر از زیر شا

 .ه بهر  مع شدحواسبا تکان دادن دستر 

 الو رفیب کجایی؟-

 بله؟-

 مبارکه-

 چی-

 ییچی-

 <من باید برم>هیره بهر نگاه کردم و گفته : 

 .حالت ینوز هوب نشدیباید استراحت کنی-

 .عجله دارم-

 .کمی نگایه کرد

 آقات شایان به نظرم-

 .ه گوش رسیدصدات بلند در هانه ب

 .<میترادر رو وا کناالن> سپس فریاد شخصی بلند شد : 

 وات باز دوباره سممرکله> ات به هودش گرفت و زیر لب گفت :  قیافه ترسممیده
 .<شهرام پیدا شد

 <شهرام کیه؟ >با لحن کنجکاوت گفته :
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 .<اونی که اون روز دنباله می کرد >گفت :نگایر را بهه دوهت و

گذاشممته و به طرف درت که حدس میزدم باید به سمممت اسمملحه ام را پشممته 
 .هرو ی بره ی حرکت کردم

 <چیکار میخوات بکنی؟ >شتاب زده  لوم واستاد و گفت :

 .<نگران نباش دنباله بیا>زیر لب گفته : 

 .در را باز کردم و به راه روت تاریکی که رو به رو بود نگایی انداهته

 .غول چماق پشت یمون درهته رایرو درت بود که حدس زدم اون 

سرم  شت  سمر میتراس پ سمت در راه افتادم و اون دهتر که حاال فهمیدم ا به 
 .حرکت می کرد

 .در را گشودم و به چهره عصبی شهرام نگایی انداهته

 .چهره اش رفته رفته از حالت عصبی به حالت متعجبی در آمد

ا دک میکنی شب رو بما رو  >سپس باز پوزهند طعنه آمیزت رو به میترا گفت :
 <بممقممیممه سممممر مممیممکممنممی؟ بممابمما بمما مممن بممه بمماش از همملممب زمممیممن

 

 .و بلند زد زیر هنده

 . <دینت رو ببند >با صدات بلندت گفته :

از هندیدن دست برداشت و رو کرد به من ی از بین فک منقبض شده اش غرید 
 <هوش میگذره آره؟ >:

 .دنگایی به اطراف انداهته ی هداروشکر کسی اطراف نبو
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نزار از هشمممابه گلوله ات که بشمممه  >اسمملحه ام را در آوردم و زمزمه کردم :
 <آشمال

فردا >کمی رنگر پرید اما از رو نرفت ی رو کرد به میترا و با لحن  دت گفت : 
 .<هونه رو تخلیه میکنی

 .بعد با قدم یات بلند از ما دور شد

 <.وات بدبخت شدم >با رفتنر میترا زیر لب گفت :

 ؟<منظورش چی بود >ایی بهر کردم و گفته :نیه نگ

ستاش گرفت و گفت :  شهرامه که ازش ا اره >سرش رو بین د این هونه مال 
 >.کردماالنه مجبورم برم

 .دست کردم داهل  یبه دیدم سویچ ماشین داهل  یبمه
 <.برو داهل وسایلت رو  مع کننگران هونه نباش>زیر لب آیسته گفته : 

 یاما-

 .<کارت که گفته رو بکن >پریدم و گفته :وسط حرفر 

 .بعد از مکثی به داهل هانه رفت

 .به وسط کوچه رفته و به اطراف نگاه کردم

 .کمی دور تر ماشینه پارک شده بود

 .بعد از گذشت ده دقیقه با چمدان سفید رنگی بیرون اومد

 <.تموم شد >کته را به سمته گرفت و گفت :

 <وسایال؟>با لحن متعجبی گفته : 

 .<هونه رو مبله ا اره کردم >سرش را زیر انداهت و گفت :

 .زیر لب باشه ات گفته و کته را تنه کردم
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 <.سوار ماشین شو> چمدان را از دستر گرفته و گفته: 

 .سوار شدیه و به راه افتادم

 .شب 2۳نگایی به ساعت انداهته ی 

 .قیه مسیر عمارت بزرگمهر در سارت را طی کردمم*س*ت

 کمی با هودم فکر کردم ی عمارت بزرگمهر؟

 .<عمارت شایان >پوزهند تلخی زدم و زیر لب زمزمه کردم :

 <چیزت گفتی؟>صدایر به گوشه رسید: 

 .<نه >نفس عمیقی کشیدم و آیسته گفته :

 .بعد از گذشت بیست دقیقه دوباره صدایر را شنیدم

 کجا میریه؟ -

 .االن میرسیه-

 کجا؟-

 .< ات  دیدت که زندگی میکنی>داهته و زمزمه کردم : نگاه سردت بهر ان

 <چی؟>با لحن متعجبی داد زد : 

 .<یواش ترکر شدم>با لحن عصبی گفته : 

 <کردت ؟ یان؟چه فکرت درباره من> عصبی تر از من داد زد : 

ییچ فکریجونه رو نجات دادت میخوام >نگاه گذرایی بهر انداهته و گفته : 
 .< بران کنه

 .هیره شد و چیزت نگفت کمی بهه

 .رو به روت عمارت سیاه رنگی متوقف شدم
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 <.رسیدیمپیاده شو>در را باز کردم و قبل از پیاده شدن گفته : 

 <اینجاست؟ >با لحن متعجبی گفت :

 .بدون اینکه بهر  واب بدم چمدانر را برداشته و به سمتر راه افتادم

 با کسی صحبت نکن ی فهمیدت؟-

 .آره-

 .افتاد و به سمت در ورودت عمارت حرکت کردیهکنارم راه 

 چهار نگهبان ورودت اسلحه یایشان را به سمتمان گرفتند

 .به انگشتر در دسته نگایی انداهته و با چهره ت سردت به آن یا هیره شدم

له ات گفت : با لحن عصممبی و بی حوصمم مد و  یا  لو آ ورود  >یکی از آن 
 <.یشیهممنوعه اگه برنگردین به زور متوصل م

 . انگشترم را باال آوردم و نشانر دادم

سرش را کمی هه کرد و گفت : شتر  سفه قربان ی متو ه  >بعد از دیدن انگ متا
 <نشدمشما آقات شایانید؟

 .<بله >با لحن سردت گفته :

 >.هوش آمدین قربان >سرت تکان داد و از  لوت مسیر کنار رفت و گفت :

 .ز در ورودت عبور کردیهسرت تکان دادم و یمراه با میترا ا
 .نگایی به باغ انداهته که با چراغ یایی که کار گذاشته بودند زیبا تر شده بود

 .مسیرت که به سمت عمارت میرفت با سنگ فرش یات زیبایی تزئین شده بود

 ا*ن*تخ*ت*باغ پر از محافظ بود که دلیلر یه به آسانی قابل تشخی  بود ی 
 .آرشام
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عمارت برسممیه کیان و تارا یمراه با شممخ  دیگرت به  کمی مانده بود که به
 .بیرون از عمارت آمدند

 .با دیدن کیان لبخند محوت بر لبانه نقر بست

 .ه کردب*غ*لبا سرعت به سمته حرکت کرد و وقتی بهه رسید محکه 

 <.لعنتی فکر کردم مردت>آیسته زیر گوشه گفت : 

 .و چندتا مشت آرام کوبید تو کمرم

 .<پس متاسفه که زندم>با لحن شوهی گفته : 

 .و آیسته هندیدم

 .<هفه شوفکر کردم آرشام تورم کشته>با چشمات تر بهه هیره شد و گفت : 

نیه نگایی به میترا انداهته که داشمممت با تعجب به ما نگاه می کرد و بعد با 
 .<بریه داهل >لحن  دت گفته :

 .وهت و سالم کردکیان نگاه متعجب زده اش را به میترا د

فت : به من گ یان رو  ته  وابر را داد و ک مان  ان معرفی  >میترا آیسمم سممما
 ؟<نمیکنی

 <.قضیه مفصله امامیترا یه دوستهبنگران نباش>زیر لب گفته : 

 .کیان سرت تکان داد و یمگام با ما به سمت بقیه حرکت کردیه

 .به تارا و اون مرد غریبه رسیدیه

هوشممحاله سممالمی  >و گفت : ه کردب*غ*لتارا به سمممته اومد و آیسممته 
 .<سامان

 .زیر لب تشکرت کردم
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 <و شما؟ >رو به فرد ناشناس گفته :

مسممئول اداره اینجا یدانیالدانیال احمدت >با قیافه  دت و لحن سممردت گفت :
 <.االن مشاور شما یسته قربان بودم و

 .<هوشحاله از آشناییتون>سرت تکان دادم و آیسته گفته : 

 .سرت تکان داد و چیزت نگفت

 .در چهره اش دقیب شدم

سیاه رنگ با بینی و لب معمولی  شمان  سبزه ی چ ست  مویات  و گندمی ی پو
 .که متناسب با صورتر بود

 <از شهریار هبرت دارت؟>رو کردم به کیان و گفته : 

 >اینجاست اما >سرش را پایین انداهت و زیر لب گفت :

 <اما چی؟>شمام رو ریز کردم و مشکوفانه گفته : چ
سف تکون داد و ادامه داد :  ضعیتر هیلی بده ی دو روز پیر >سرش را با تا و

 <.رسید اینجا ی دوتا گلوله هورده بود تو شکمر

 .نفسه را آیسته بیرون دادم و چیزت نگفته

 .نگایه به میترا افتاد که با تعجب به ما هیره شده بود

یه اتاق کنار اتاق هودم به میترا بده ی یرچی هواست >به تارا و گفته : رو کردم 
 .<براش فرایه کنید

سممرت تکان داد و چمدان میترا را از دسممته گرفت و یمراه بایه وارد عمارت 
 .شدند

 <میتونه دانیال صداتون بزنه؟یآقات احمدت>رو به دانیال کردم و گفته : 

 .بله قربان-
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 .داهل چندتا سوال دارمدانیال بهتره بریه -

 .سرت تکان داد و به داهل راه افتاد

 .پشت سرش من و کیان وارد اتاقی شدیه

صندلی یایی که رو به  شت  سته ی کیان و دانیال پ ش شت میز ن صندلی پ روت 
 .روت من گذاشته بودند ی نشستند

 <آرشام چقدر موفب شده؟>گفته : رو کردم به دانیال و

کل گروه یات ما توت >شمممانه دوهت و گفت : نگاه بی حسممر را داهل چ
سراغ  شروت می کننبعد از ما میرن  سارت پی سمت  شامن و داره به  تهران با آر

 .<بقیه باندیایی که ساهتیه

 .سرت تکان دادم و چیزت نگفته

 <.یی مردنگران نباش موفب میشیه>کیان زیر لب گفت : 

 .دآسیبی ببینه لبخندم هشک شاما با فکر اینکه کیان یبه کیان لبخندت زدم 

 <میتونیه بهشون حمله کنیه؟ >رو کردم به دانیال و گفته :

شد و بعد گفت :  صد از >کمی بهه هیره  ستن یفتاد در با حمایت امین و پیو
 <.نیرویات هودمون بهشسی درصد امکان پیروزت و ود داره

 ؟<توت سارت یمه با ما یستن >سرم را میان دستانه گرفته و گفته :

 .فقط اونایی که به بزرگمهر مدیوننتقریبا یفتاد درصد نیرویامون-

نه آمیزت گفته : ند طع با پوزه گایه را بهر دوهته و  نابود شمممدیه  >ن بگو 
 >.دیگه

 .ابرویی باال انداهت و چیزت نگفت
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تا چند یفته دیگه با افرادمون به عمارت آرشممام >چشمممانه را بسممته و گفته : 
 <.حمله میکنیه

 .قربان ریسکر هیلی زیادهاما -

وقتی یکی برات نابودیمون میاد نمیشممه بشممینیه  > دت نگایر کردم و گفته :
 <.نگایر کنیه

 <.یماینگ می کنه >سرت تکان داد و گفت :

 .لیوان کریستالی روت میز را پر از نوشیدنی کردم و یک نفس سر کشیدم

 .<رهصی میدینقربان اگه امر دیگه ات ندارید ا ازه م>دانیال گفت : 

 .سرت تکان دادم و بلند شد و از اتاق هارج شد

 .لیوان دیگرت پر کردم و به پنجره ات که پشت میزکارم بود رفته

 .به باغ هیره شدم و نوشیدنی ام را مزه مزه کردم

 .صدایه زد اما برنگشتهکیان

 <تنهام بزار کیانلطفا>زیر لب گفته : 

ته شممدن در به گوش رسممید و من در بعد از چندلحظه مکث صممدات باز و بسمم
 .دریات پرهروش افکارم غرق شدم

 .ی رفتهب*غ*لز اتاق هارج شدم و به اتاق 

 .بدون منتظر ماندن برات  وابی وارد شدم چند ضربه به در زدم و

 .میترا روت تخت نشسته بود و با چهره ت عصبی و دلخورت بهه هیره شده بود

 <. رئیس هالفکارا به به>طعنه آمیزت گفت : با لحن

 .و رویر را با پوزهندت به طرف دیگر چرهاند

 .آیسته به طرفر قدم برداشته و روت تخت نشسته
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 <چرا انقدر بد اهالق؟ >با لحن دلجویانه ات گفته :

یرم فردا صبق از اینجا م >نچندان بلندت گفت :تو صورته براق شد و با صدات
 <.ی دوست ندارم کنار یه مشت  ماعت هالفکار زندگی کنه

تو ییچی نمیدونیمن یه فعال بهت  >نگایه را به دیوار دوهته و زمزمه کردم :
 .<ا ازه نمیدم برت

 <یان؟یکی یستی؟تو غلط کردیمگه تو>با لحن عصبی زمزمه کرد : 

مدیونمتا وقتی که یه مکان مناسمممب من بهت >گفته : حالته را حفظ کردم و
 >.برات پیدا نکنه نمیزارم برت

شد و زمزمه کرد :  سرکار میرم اینجا از محل کارم هیلی >کمی بهه هیره  من 
 <.دوره

ر حقوق چقد>در حالی که ینوز نگایه به دیوار بود ی با لحن کنجکاوت گفته :
 ؟<میگیرت

فت :  فت و گ باال گر خار  با افت یک>سممرش را  میلیون و پونصمممد  مایی 
 <.یزارتومن

من ده برابر این پول رو بابت نجات زندگیه به > نیشممخندت زدم و ادامه دادم : 
 .<حسابت واریز میکنه

 <.من صدقه نمیخوام>با لحن حرصی گفت : 

 >از روت تخت بلند شممدم و به سمممت در راه افتادم ی در یمان حالت گفته :
مه و  ندگی جات ز بت ن با مت  ید که میگه م یدم این پولیه  قه ات نم صمممد

 <اینکهگشنته؟
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 <.یکه>رویر را اونطرف کرد و زیر لب با حرص گفت : 

 >.میگه برات غذا بیارن >در را باز کردم و لحظه ت هارج شدن زیر لب گفته :

 .و در را بسته
 .به سمت ته رایرو حرکت کردم

 .که صداش زدمهدمتکارت در حال عبور بود 

 بله آقا-

 شما آقا شهریار رو میشناسید؟-

 یمون فردت که زهمی یستن؟-

 بله-

 آهرین اتاق رایرو مال ایشونه ی امر دیگه ات دارین؟-

 چند مدل غذا برات امشب پختین؟-

 .دو مدل -

 وارد عمارت شدند ببریناز یرکدوم یه دیس برات هانومی که امشب با من -

 <.چشه آقا>گفت : سرش را تکان داد و 

 .سرت تکان دادم و به سمت اتاق شهریار حرکت کردم

 .آیسته در را گشودم و وارد شدم

به سمممت تخت حرکت کردم و روت صممندلی چوبی که کنار تخت گذاشممته 
 .بودند ی نشسته

 .آباژور را روشن کردم و به شهریار هیره شدم

 .بودزیر چشمانر گود افتاده بود و پوستر به شدت کدر شده 

 .بی رنگی لبانر نشانه از حال بدش را می داد
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 .با اندوه به او هیره شدم

 .پلک یایر کمی تکان هورد

 .آیسته و با درد پلک یایر را گشود و به من نیه نگایی انداهت

ه ات هدا لعنتت کنهداشتمی>با صدات ضعیف و بیمارگونه ات زیر لب گفت : 
 >.هوب میدیدمیهواب

 .با درد هندیدیه
 .سب سیاهینفهمیدم چشممزدتینکن کهیکرف-

 <.هوشحاله زنده ات شهریار>منه آیسته زمزمه کردم : 

 <بزرگمهر؟>سرفه ات کرد و گفت : 

 >.آرشام کشتر >سرم را با تاسف تکان دادم و زمزمه کردم :
 .نفسر را حبس کرد و با ناله بیرون فرستاد

 رئیس شد؟یکی-

 .نشانر دادمانگشت در دسته را باال آوردم و 

 ایول یاویشت-

 .و با درد هندید

 <تو دیوونه ات مرد>زیرلب زمزمه کردم :

 .<من فقطمیخندممرد >با صدات پر دردت گفت :

 .دستر را در میان دسته گرفته و فشار که  انی بهر وارد کردم

 .استراحت کن شهریاردو یفته دیگه میریه باال سر آرشام-

 یواتو دارمرفیب-
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 .بلند شدم به طرف در حرکت کردم لبخندت زدم و

 .<کنیهاموشیهب شماالین کوفتی رو>صدات به گوشه رسید : 

 .هنده ت آرامی کردم و آباژور را هاموش کردم

 .در را باز کردم و از اتاق هارج شدم

 دو روز گذشت

 . میترا و تارا هیلی بهه نزدیک شده بودند

بودم و این را میفهمیدم که گه گاه متو ه نگاه یات هاص کیان به تارا شمممده 
 .پشت نگایر چیزت  ز دوست داشتن نیست

شممهریارم با شممنیدن هبر حمله به آرشممام با تمام توانر سممعی می کرد دوباره 
 .سالمتی اش را بدست آورد

یات من را  یا و نقشمممه  مه  مام برنا یال ت به مو گوش می کرد و نظرات  دان مو 
 .دسنجیده یمراه با منطقی را ارائه می کر

از االن تا دو یفته دیگه باید آماده می شممدیممن قسممه هورده بودم آرشممام را با 
 .دستات هودم بکشه

توت باغ عمارت ایسممتاده بودم و به بوته گل یات رز سممرخ رنگی که با ظرافت 
 .تمام هودنمایی می کردند ی هیره شده بودم

 ه به اینصمممدات پایی شممنیدم ی چون منتظر کیان بودم حدس زدم که کیانه ک
 .سمت می آید

 ؟<با من کارت داشتی سامان >کنارم ایستاد و با صدات هسته ات گفت :

 .دوباره دروغ یایی که در ذینه نوشته بودم تا به کیان بگویه را مرور کردم



wWw.Roman4u.iR  118 

 

سردت گفته : شام رو  >پس از چند لحظه مکث با لحن  یمه چی آمادس تا آر
ل کشممیدم صممد در صممد  واب میده ی از بین ببریه ی نقشممه یایی که من و دانیا

 .<کمبودیه از نظر نیرو نداریه

 <هب اینکه عالیهمشکل کجاست؟ >با صدات شادت گفت :

 >نگایه را از رز یات سممرخ فام گرفته و به چشمممانر دوهته و زمزمه کردم :
 .<مشکل؟مشکل تویی

 <چی دارت میگی؟ییعنی چی؟>با قیافه متعجبی بهه هیره شد و گفت : 

باره به گل یا هیره شممدم وگفته :  کمی دیگر در چشمممانر هیره شممدم و دو
شتر از این یکیان> ست ندارم بی شدمدو سی که به تارا پیدا کردت  سا متو ه اح

 <.توت این باتالق فرو برت

نگایه را از گل یا گرفته و به اسممتخرت که داهل باغ با مهارت تمام سمماهته 
 .بودند ی هیره شدم

تو حسممابت اندازه ات که یه  >متر قدم برمیداشممته ی گفته :در حالی که به سمم
 پیریزندگی عالی رو بسمممازت پول ریختمدسمممت تارا رو بگیر برو اصممفهان

یادمه میخواسممتی تا ر فرش بشممی یا یازدواج کنزندگیت رو بسممازیهانوادت
 <.نمایشگاه ماشین داشته باشی

د قول شام که کشته شآر >کنار استخر ایستادم و با لحن اطمینان بخشی گفته :
 <میدم یرماه یه یفته پیر یه باشیمنظرت چیه؟

صبی گفت : شدم که با لحن ع تنهات میزارم؟فکر  فکر کردت من >بهر هیره 
 <کردت تو سخت ترین روزات ممکن پشتت رو هالی میکنه؟
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تو نباشی من بهتر میتونه با آرشام دست و پنجه نرم کنمنمیخوام کل  >داد زدم :
 .>این باشه که مبادا تو چیزیت بشهفکرم به 

 .<من نمیرم سامان >گفت :بهه هیره شد و

یدم : یقه اش رو گرفته و تو گه هوردیهمین امشمممب میرت >تو صممورتر توپ
 .<یمراه با تارا

 <.من تنهات نمیزارم>داد زد : 

طرناکی مسیر هیاینبار نه کیاندیگه موندت به نفعه نیست >یلر دادم و گفته :
 .<رومهپیر 

 <.برات یمین نمیرم>یک قدم بهه نزدیک تر شد و زمزمه کرد : 

 هوایر میکنه کیانموندت>دستانه را روت شانه اش گذاشته و زیر لب گفته :
 <.اوضاع رو برات من بدتر میکنه

 .توت چشمانه هیره شد و حرفی نزد

 .لبخندت بهر زدم و به سمت عمارت حرکت کردم

شت یکی از درهت یا یمیتر شکی به حرف یایمان گوش می پ ا را دیدم که یوا
 .کرد

 .نگایر که با نگایه برهورد کرد ی سرش را پایین انداهت و چیزت نگفت

 .بی تو ه به او به طرف عمارت و اتاق دانیال حرکت کردم

 .مشکالت پیر آمده از توان من هارج بود

ه امین شد باند در حالت متالشی بودن ی بود و آرشام عروسک هیمه شب بازت
 .بود

 .دندان یایه را روت یه ساییدم و فحشی زیر لب به آرشام دادم
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شته االن گردن  ست دا ست که دو شردم ی هدا میدان شت کردم و ف ستانه را م د
شمانر از حدقه به بیرون  شارش دیه که چ شد و آنقدر ف ستانه با شام در د آر

 .پرت شود

 .ضربه به در زدمپشت در اتاق دانیال ایستادم و بر حسب ادب چند 

 .با ا ازه ت ورود دادنر ی در را گشودم و وارد شدم

با لحن متعجبی گفت : ید من  >از پشمممت میزش بلند شمممد و  قربان می گفت
 <هدمت برسه شما چرا تا اینجا اومدین؟

اع هیلی اوض >با دست اشاره کردم که بنشیند ی سپس با صدات عصبی گفته :
 <.یات آرشام مدام به گوش میرسهداغونه دانیال ی هبرات موفقیت 

 <و نظر شما چیه؟>دانیال با قیافه  دت گفت : 

 .یمین یفته بهشون حمله می کنیه-

 .<قربان عجوالنه تصمیه نگیرید>ابرویی باال انداهت و گفت : 

 <.یمین که گفته یمه رو آماده کن>داد زدم : 

 .<بله قربان >لبر را با حرص بهه فشرد و زیر لب گفت :

 .اتاق هارج شدم و در را محکه کوبیدم از

 .اعصابه واقعا هورد بود ی آرشام یک  اه طلب به تمام معنا بود

 .شب شد و من به زور چمدان یات کیان و تارا را بسته و به دستشان دادم

 .به چهره ت محزون کیان چشه دوهته و لبخند مصنوعی زدم

 .<تنگ میشه بچه یادله براتون >سعی کردم با لحن شادت حرف بزنه : 

 <برات یمین دارت بیرونمون میکنی؟>کیان با پوزهند طعنه آمیزت گفت : 
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بیرون کردن چیه؟ی دوسمممت ندارم قاطی این >مصممنوعی اهه کردم و گفته : 
 .<موضوع بشین

سممامان من زندگیه رو بهت مدیونمچطور انتظار  >تارا با لحن ناراحتی گفت :
 <دارت ولت کنه؟

کیان رو از این ما رایا بکر بیرون ی یمین  >گفته :وهته ونگایه را بهر د
 .<کارت دینت رو ادعا میکنه

هوایشمما ادامه >گفته :  کیان هواسممت حرفی بزنه که دسممته رو آوردم باال و
 <.ندین

شی گفته :  شا سیتون میام ی>سپس با لحن ب ت یادتون نره منه دعو برات عرو
 .<کنید

 .را هیره شدکیان لبخند محزونی زد و به تا

 .بعد از چند دقیقه هداحافظی با میترا ی از عمارت هارج شدند

 .وارد اتاقه شدم

 .بمض سنگینی توت گلوم  ا هوش کرده بود

یا هیال ریا  یده و حاال حاال  حس می کردم یکی دو دسممتی گلوم را چسممب
 .کردنر را ندارد

 .رفتن کیان یه هوب بود یه بد

میان گله گرگی که برات پاره کردن حنجره ام به دوسممت نداشممته تنها بمانه در 
 .سمته در حرکتن

شد :  صدات میترا بلند  صحبت >تقه ات به در هورد و  سامان میتونه بایات 
 <.کنه
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 .نمیتوانسته با بمض  واب دیه ی نگایه به لیوانی که روت میز بود هیره ماند

 .یک نفس تمام محتویاتر را باال رفته

 .اما بمضه فرو رفت تلخ بودنر آزارم داد

 >.بیا داهل>سرفه ات کردم و با صدات سردت گفته : 

 .در باز شد و وارد شد
 >پشممت میز نشممسممته و به صممندلی رو به روم اشمماره کردم و زیر لب گفته :

 >.بشینراحت باش

صدات که  انی گفت :  ست و با  ش صندلی ن شی کنه >روت  شه یه هوای می
 <ازت؟

 <البته>شدم و گفته : با قیافه کنجکاوت بهر هیره 

 .میخوام بدونه آرشام کیه-

 <برات چی میپرسی؟ >نفس عمیقی کشیدم و با لحن بی تفاوتی گفته :
 .بزار به پات کنجکاوت-

چند لحظه به میز هیره شممدم بعد سممرم را بلند کردم و نگاه سممردم را به داهل 
سته ات گفته :  صدات ه شیدم ی با  شمانر ک سته اگه>چ شب یکه ه  من ام

 <میشه

 <لطفا >گفت :وسط حرفه پرید و

شروع به تعریف کردم : شدم و زیر لب  ت هیلی وق >پوفی کردم و بهر هیره 
شه گفت اون من رو وارد این باند کرد اما ست بودیه ی می  بعد از مدتی پیر دو
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اینکه باالهره  بر ضمممد ما فعالیت یایی می کرد هیلی عوض شمممد تمییر کرد
 .<که موفقه شد ویهفهمیدیه قصدش ریاست گر

 بهه هیره شد و گفت : تو چیکاره ات این وسط؟
رئیسه بعد هودش  اصال این  ریان به من ربطی نداشت اما من؟ ی نمیدونه ی-

 .منو رئیس کرد و اینکه آرشام دنبال کشتن منه

 .اوه چه با حال-

 <اینکه یکی میخواد بکشتت باحاله؟>با لحن تمسخر آمیزت گفته : 

 .<این با حاله که زندگی ییجان انگیزت دارت نه >بهه هیره شد و گفت : 

 .تبریک میگه پس که این ییجان کمیر به زندگی توم وارد شد-

دیروز اون آقایه که مویاش  وگندمیه تو باغ >گفت :  هنده ت کوتایی کرد و
 .<تلفنی صحبت می کرد

 <دانیال؟>گفته : چشمام رو ریز کردم و

 .آره-

 چی فهمیدت؟ ؟ یهب-

شرمنده گفت : شته قدم  >سرش را کمی پایین انداهت و  سته کهدا ضول نی ف
 .<میزدم اتفاقی شنیدم

سته و بلند گفته : ش شدم و رو به روش ن شت میز بلند  ست ی >از پ بگو  مهه نی
 <چی شنیدت؟

 .نمیدانه چرا ولی دلهره عجیبی به دله افتاده بود

دقیب نمیدونه ولی گفت شایان هیلی  یعاد یفکر کنه اسه طرف میالد بود یا م-
 .تند میره ی ازشون هواست بیان اینجا
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 .دله یرت ریخت پایین

 .کردند خ*ت*ا*ن*تاز این بدتر نمیشد ی نیرویات باقی مانده ت هودم بهه 

برو لباسمماتو  مع کن میترا سممریع فقط >مثل فنر از  ایه بلند شممدم و گفته : 
 .<فکر کنه وقت نداریه

 <چرا یمچین کردت؟ چیشده؟ ی >ن نگرانی پرسید:با لح

 .<دارن میان که بکشنمون >رو به روش واسته و با لحن مضطربی گفته:

 .با قیافه ت ترسیده ات بهه هیره شد

 .بعد از چند لحظه مکث سریع از در بیرون پرید

 .باید شهریارم را یه با هودم میبردم

 .یا بود را صدا زدم از اتاق هارج شدم ی هدمتکار که پایین پله

 .بهه رسید و احترامی گذاشت

 بله آقا؟-

 آقا دانیال داهل عمارتن؟-

 .هیر قربان از بعداظهر عمارت را ترک کرده-

 محافظا چطور؟-

 .تعدادشون کمتر شده قربان-

 <.میتونی برت سرکارت>سرت تکان دادم و گفته : 

 .احترام گذاشت و به سمت پایین حرکت کرد

 .شهریار راه افتادمبه سمت اتاق 

 .چقدر هنگ بودم که متو ه نشده بودم
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 .دندان یایه را روت یه ساییدم و با مشت کوبیدم تو در اتاق شهریار

  بی ییچ مکثی داهل شدم که با قیافه ت ترسیده ات بهه هیره شد

 چیشده سامان؟-

 میتونی حرکت کنی؟-

 چی شده؟ هیلی بهترم فکر کنه بتونه ی-

 .آرشام و نیرویاش تو راین ون یدانیال فروهتم-

 .<تا لباس برا هودت بردارت من حاضرم>سریع از  ایر بلند شد و گفت : 

 .و به سمت اتاقه دویدمسرت تکان دادم

 .چند دست کت شلوار برداشته و داهل چمدان کوچکی گذاشته

 .اسلحه ام را پر کردم و پشته گذاشته

شته و چ شهریار بردا سلحه دیگرت یه برات  سته گلوله یه برات محکه   ند ا ب
 !کارت

 .یمزمان من ی میترا و شهریار از داهل اتاق یایمان هارج شدیه

 .چمدان میترا را گرفته و سه تایی ی یمگام بایه از پله یا پایین آمدیه

 .پارکینگ رفتیه به سمت

راحت  یمین عالیه >گفت :شممهریار به زانتیات مشممکی رنگی اشممماره کرد و
 .<گه کنیهمیتونیه رد 

 .چمدان یا را داهل صندوق عقب گذاشتهسرت تکان دادم و

 .میترا در عقب را باز کرد و نشست

 <.یروقت الزم شد>اسلحه را به شهریار دادم و گفته : 

 >.بهتره بریه >سرش را با استرس تکان داد و گفت :



wWw.Roman4u.iR  126 

 

 .سوار ماشین شدم و به سمت هرو ی عمارت حرکت کردم

 .کردندنگهبانان در را باز 

از عمارت دور  پدال گاز فشممردم و با هروج از عمارت پایه را محکه بر روت
 .شدیه

  
 .ده دقیقه تمام با سرعت زیادت مشمول رانندگی بودم

 .سرعته را که کردم و از آینه نگایی به چهره رنگ پریده ت میترا انداهته

 هوبی میترا؟ -

 .آآریخوبه-

 شماره تارا رو دارت؟-

 رهیآ-

 قا چیزت که میگه رو براش پیامک میکنی ی فهمیدت؟دقی-

 .سرش را تکان داد و گوشی اش را در آورد

کرده ی تا حد امکان از سمممارت دور  خ*ت*ا*ن*تبنویس که ی دانیال بهمون -
بشن ی آدرسشون رو تو اصفهان به کسی ندن ی ما تا چند یفته ت دیگه بهشون 

 ملحب میشیمفهمیدت چی بنویسی؟

 .ن داد و چیزت نگفتسرش را تکا

 .<دو تا ماشین دنبالمونن سامان ی گاز بده>شهریار فریاد زد : 

 .پایه را روت گاز گذاشته و با قدرت فشردم

 .از آینه نگایی انداهته

 .دیگرت سفید در تعقیبمون بودنددوتا شاسی بلند ی یکی سیاه و
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 .میترا برو کف ماشین دراز بکشحاال-

 .دراز کشیدمیترا سریع کف ماشین 

شه را پایین داد و رو به من گفت : شی حتی اگه گلوله بهه هورد ی با  >شهریار 
 .<یمین سرعت ادامه بده

 .سرم را به معنی فهمیدن تکان دادم

 .هودش را از شیشه بیرون کشید و شروع به تیراندازت کرد

 .از دور هارج شدبا چند شلیک اولر چرخ ماشین سفید رنگ پنچر شد و

 .ت از شادت کشیدمفریاد

 .نگایه را توت آینه دوهته

فردت از ماشممین بیرون آمد ی اسمملحه ت در دسممتر مطمئنا از اسممحله ت کیان 
 .قدرتمند تر بود

 .دسته را دراز کردم و با قدرت کیان را به داهل کشیدم

 <چرا اینکارو کردت؟>یمین که داهل ماشین نشست داد زد : 

 .میزدنتاگه نمیکردم االن با تیر -

  ییچ احدت نمیتونه من رو با تیر-

 .ناگهان چند تیر به شیشه عقب هورد و شیشه با صدات زیادت شکست

 <.داشتی میگفتی>نگاه حرصی بهر انداهته و گفته : 

 .نیشخندت زد و ساکت شد

 .چند گلوله دیگر به ماشین اثبات کرد

 .به دو رایی نزدیک میشدیه

 .از این ما را هالص بشیهفکرت به سرم زد که باعث میشد 
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 .با سرعت بیشترت به سمت راه چپ رفته

 .شاسی بلند یه سرعتر را زیاد کرد و تقریبا به پشت ما رسیده بود

 .لحظه ت آهر ی کمی سرعت را که کردم و فرمان را به سمت راست چرهاندم

 .ما به سمت راست و آن یا به سمت چپ رفتند

 .فشردمپایه را دوباره با قدرت روت گاز 

شممهریار قهقه ات از شممادت سممر داد و محکه به بازوم کوبید که نزدیک بود از 
 . اده منحرف شویه

 .تقریبا بیست دقیقه بود که با سرعت  اده را طی می کردم

 .نگایه به راه  نگلی هورد

 .سرعت را که کردم و فرمان را به سمتر چرهاندم

 .دیهحدود ده دقیقه راندم که به کلبه ت کوچکی رسی

 .ماشین را متوقف کردم

 <اینجا کجاست سامان؟>شهریار با لحن متعجبی پرسید : 

 .نمیدونه پیاده شو-

 .لحظه ات که در را باز کردم ی صدات یب یب هفیفی به گوشه رسید

 .به دنبال صدا گشته که نگایه به میترا افتاد

 .چشمانه را روت یه فشردم و ضربه ات به پیشانی ام زدم

 .فراموش کرده بودم که میترا یه یمرایمان استپاک 

 .در را بسته و در عقب را باز کردم

 .آیسته میترا را بلند کردم و بیرون کشیدم
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 . نگایی به چهره ت ترسیده اش انداهته

 .چشمان عسلی اش سرخ شده بود و در حال اشک ریختن بود

سیدن شدت تر شده بود و دندان یایر از   به یه می نوک بینی کوچکر قرمز 
 .هورد

 .<آروم باش میتراتموم شد >زیر لب با لحن مطمئنی گفته :

 .کمی نگایه کرد و یک دفعه در آغوشه فرو رفت

نمیزارم کسممی اذیتت کنهوروم >نفس عمیقی کشممیدم و زیر گوشممر گفته : 
 <.باش

شمملیک کردنخیلی یبه مایاونا >از یب یب یایر کمی که شممد و زمزمه کرد :
 .<هیلییترسیدم

 .باشهیییشر آروم باشمن اینجامنمیزارم مشکلی پیر بیاد-

 .چیزت نگفت و کمی دیگر بی تابی کرد

تا یمیترا >از هودم  دایر کردم و به چشمان سرهر نگاه کردم و ادامه دادم :
 <.وقتی کنار منی ییچکس نمیتونه بهت آسیب برسونه

 .کمی در چشمانه هیره شد و سرش را تکان داد

 .ت شهریار ی به سمتر برگشتیهبا صدات سرفه 

 ببخشید ولی بهتر نیست بریه داهل؟-

 .سرم را تکان دادم و به کلبه هیره شدم

 .می وزید ی بر هوفناکی مکان می افزودفضات تاریک  نگل با بادت که

 .دست میترا را گرفته و در کنار شهریار به سمت کلبه راه افتادیه

 .چوبی قدیمی ی صدات قیژت بلند شدبا گذاشتن قدم اول بر روت پله ت 
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 .زیر چشمی به شیشه یات هاک گرفته کلبه چشه دوهته

 .دو پله ت دیگر را یه طی کردیه

 .به باال که رسیدیه ی نگایه بر در چوبی پوسیده و رنگ و رو رفته هیره ماند

 .آب دیانه را قورت دادم و به سمت در حرکت کردم

 .پایین فشردم دستگیره ت آینی زنگ زده در را به

 .در با صدات بدت باز شد

شده  سیاه و کثیف  ستگیره ی  شدم که در اثر لمس کردن د سته هیره  به کف د
 .بود

 .شهریار با لحن عصبی گفت : لعنتی شبیه کلبه یات روح زده میمونه

 .با این حرف میترا هودش را به من نزدیک تر کرد و دسته را محکه فشرد

 .می کشید شهریار بر روت دیوار دست

 <چه غلطی میکنی شهریار؟ >با صدات آیسته ات گفته:

 .اینجا نزدیک به کابالت برقه ی حتما باید برق داشته باشه-

 .و یمان زمان کلید المپی را فشرد

 .المپ کوچک و که نورت روشن شد که فضا را تا حدودت روشن کرد

ید رنگی تعدادت ییزم ی چند دسممت مبل که با ملحفه ت سممفیک شممومینه و
صل بود چیزت بود  شکارت که به دیوار و شانده بودند و یک تفنگ  رویر را پو

 .که در کلبه  ات گرفته بود

شهریار به سمت آشپزهانه کوچکی که در سمت دیگر کلبه قرار داشت حرکت 
 .کرد
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میترا در حالی که دسممتانر را روت بازویر می کشممید زیر لب گفت : هیلی 
 .سرده

 .یزت نگفتهچبهر هیره شدم و

 .پس از چند ثانیه ی به سمت شومینه راه افتادم و مشمول روشن کردن آتر شدم

 .بعد از بیست دقیقه باالهره شومینه را راه انداهته

 .میترا بر روت مبل هواب رفته بود

 .کته را در آوردم و روت بدنر انداهته

ام مان نمیخوسا>شهریار از آشپزهانه بیرون اومد و با لحن ترسیده ات گفت : 
شدم ال به الت درهتا  سونمت ولیاالن یکی رو بیرون دیدم اما تا بهر هیره  بتر

 <.شد گه

میرم چک کنه ببینه چی  >اسمملحه ام را از پشممته در آوردم و آیسممته گفته :
 .<دیدت

به طرف در حرکت کردم که سریع  لوم ایستاد و با صدات پر استرسی گفت : 
 <.یکنی اما فکر کنه روح بودنرو سامان میدونه مسخرم م>

 .کمی بهر هیره شدم و سریع  لوت دینه را گرفته تا نخندم

شهریار با قیافه ت برافروهته بهه هیره شد ی تا دیانر را باز کرد که حرف بزند 
 .ی صدات در بلند شد

 .اسلحه را پشته گرفته و به سمت در حرکت کردم

 .شهریارم یه پشت مبلی سنگر گرفت

 .بودم که دوباره کسی در را کوبید اما اینبار با صدات بلند ترنزدیک در 

 .آب دیانه را با صدا قورت دادم و در را با سرعت باز کردم
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 .اسلحه ام را به  لو گرفته و آماده شلیک شدم

 .با صحنه ت رو به روت دست و پایه شروع به لرزیدن کرد

 .ییچکس پشت در نبود

 ی>.شهریار کسی>به سمت شهریار برگشته و گفته : 

 .یعدفعه از گوشه چشه سایه ات را دیدم که با سرعت وارد آشپزهانه شد

 .با دیان باز و چشمات از حدقه در آمده به این صحنه هیره شدم

سممامان من نمی ترسممه ولی بهتره که  >شممهریار با صممدات ترسممیده ات گفت :
 >.بریه

 اون>ر کردم ی رو به شممهریار گفته : ب*غ*لویدم و سممریع به سمممت میترا د
 >.کوفتی رو روشن کن

 .شهریار با سرعت پشت فرمان نشست و بی معطلی ماشین را روشن کرد
 .میترا روت صندلی عقب هواباندم و هودم کنار شهریار نشسته

 .شهریار با سرعت دور زد و به سمت  اده حرکت کرد

لبه انداهته ی در هود به هود بسممته شممد و لحظه ت آهر ی برگشممته نگایی به ک
 .پس از چند ثانیه چراغی که در کلبه روشن بود ی به یکباره هاموش شد

 .آب دیانه را برات بار یزارم قورت دادم

با رسیدن به  اده شهریار پایر را محکه روت گاز فشرد و بی یدف مسیرت را 
 .طی می کرد

 <.مطمعنا اگه میموندیه دینمون سرویس بود >زیر لب گفت :

 .<هیلی ترسناک و عجیب غریب بودبهر فکر نکن>زیر لب گفته : 
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شاه یا زندگی می  >شهریار با پوزهند گفت : هیرسرم تا یفته ت پیر مثل پاد
کردم االن یه مشممت آدم کر دنبالمن تازه از یمه بدتر یه روح اسممگل روانی 

 .<باعث شد شلوارمو هیس کنه

 <.یی یی شهریار ی آروم باش >:با لحن متقاعد کننده ات گفته

چی چی رو آروم باشممه؟هودتو زدت به هریت سممامان ی فرار ییچ فایده ات -
نداره ی ییچکس نیسممت که بهر پناه ببریه ی کسممی نیسممت که کمکمون کنه 
شدیه دوتا بز که در  شیر ما  شده  صفت  شام رذل هوک  لعنتیمیفهمی؟ اون آر

 .رنحال فرا

 .<هفه شو شهریار بهفه شو لعنتی>فریاد زدم : 

 ؟<چیشدهیچ >میترا یراسان از  ایر بلند شد و با لحن ترسیده ات گفت :

یچی ی ی>نگایه را با دلخورت از شهریار گرفته و به بیرون هیره شدم و گفته : 
 .<استراحت کن

 چرا داهل کلبه نیستیه؟-

 .باید حرکت می کردیه-

 .آیان باشه-

 .اره روت صندلی دراز کشید و چشمانر را بستدوب

یی رفیب ی منظورت نداشممته ی >پس از چند دقیقه شممهریار زیر لب گفت : 
ما از مر  می ترسممه باور کن میدونه دین توم داره یدسمممت هودم نیسمممت ا

 <.سرویس میشه اما هیلی بهه فشار اومده

 <.مهه نیست شهریار>زیر لب زمزمه کردم : 

 ؟<کجا میریه>نگایی به اطراف انداهته و گفته : 
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یه ویال ماله یکی از دوست دهترام اینجا یست که االن هودش آمریکا عشب -
 .بعدش رو یه فکرت میکنیهیو حال میکنه ی چندروزت اونجا میمونیه

 .باشه ات گفته و به صندلی تکیه دادم

 یه افتاد کمی بعد بر اثر هستگی زیاد ی پلک یایه گرم شد و روت

 .با توقف ماشین آیسته چشمانه را باز کردم

شهریار ی ماشین را رو به روت ویالت شیک و نوسازت نزدیک به دریا نگه داشته 
 .بود

از ماشممین پیاده شممدم ی هورشممید که  ان می تابید اما یمین نور که که روت 
 .ان می دادنمات فوق العاده ت ویال می افتاد ی آن را چند برابر با شکوه تر نش

 .ویال به رنگ سیاه و رگه یات آبی آسمانی ساهته شده بود

 .میترا را بیدار کردم ی از ماشین پیاده شد و همیازه ات کشید

 <کجاییه؟>با چشمان بسته گفت : 

 ؟<کل شب رو هواب بودت االنه هوابت میاد>شهریار با هنده گفت : 

 .ا دیان باز به ویال هیره شدچشمانر را باز کرد تا  واب شهریار را دید که ب

 .وات چه هوشگله-

شهریار هنده ت دیگرت کرد و به سمت صندوق عقب راه افتاد تا چمدان یا را 
 .بیاورد

 .من و میترا به سمت ویال راه افتادیه

زیر یکی از گلدونا باید کلید باشه ی در رو باز  >شهریار با صدات بلندت گفت :
 .<کن االن میام
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یا را چک کردم ی زیر یکی از آن یا کلیدت که بعضی از قسمت تک تک گلدان 
 .یایر زنگ زده بود را پیدا کردم

 .در را با کلید باز کردم و وارد شدیه

 .نمات داهل ویال از بیرونر چندبرابر شیک تر بود

 .روت دیوار تعداد زیادت از تابلو یات نقاشی دیده می شد

رون قیمت و شممومینه و چندتا گیال کوچکر با چند دسممت مبل شممیرت رنگ
 .کمد پر شده بود

 . میترا به سمت راه پله راه افتاد

 کجا میرت؟-

 .میرم باال رو ببینه-

 .مراقب باش-

 .باشه-

 .به سمت آشپزهانه حرکت کردم

آشپزهانه نقلی اش ی با مدرن ترین وسایل ممکن چیده شده بود ی از یخچال تا 
 . ماشین ظرفشویی

 .و به سمت تلفن حرکت کردشهریار در را بست 

 شهریار به کی میخوات زنگ بزنی؟-

 .برات نایار چندتا پیتزا سفارش بدم-

 .باشه -

 رفته روت مبل توت یال دراز کشیدم

 .چشمانه رو بسته تا کمی استراحت کنه
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 .شهریار یه روت مبل دیگرت دراز کشید

 <.آه پسر ی آرشام سگ تو روحت >همیازه ات کشید و گفت :

 . هوابالودگی شدید هندیدمبا 

باال دوتا اتاق داره که پنجره یاش  >میترا از پله یا پایین اومد و با ذوق گفت :
 .<رو به دریاس

آیا ی چه  البپول  >شممهریار با چشمممان بسممته و با لحن بی تفاوتی گفت :
 <.گذاشته رو اپن ی پیک موتورت اومد پیتزا یا رو بگیر بده بهر

 <.بیشعور>گفت : میترا با لحن حرصی 

ست و رو به من گفت : ش عه اینجا رو نگا ی بیا یه  >رو یکی از مبل یات تکی ن
 .<دست فوتبال بزنیه سامان

 <.به  ان شهریار هسته>با لحن هسته ات گفته : 

 .<ببند در تاالر اندیشه رو >شهریار با صدات هوابالودت گفت :

 .میترا ایشی گفت و دیگر صدایی نشنیدم

 .گرم شد و به هواب فرو رفتهچشمانه 

سر ایمان  سیخ  شهریار بایه  شد که من و  شی بلند  صدات گوش هرا ناگهان 
 .نشستیه

رف نمیدونسته تو کمد ظ >نگایه به میترا افتاد که با چشمات گرد شده گفت :
 >.به هدا قسهیگذاشتن

هودم رو هیس کردم بچهسممامان کلک پرش ریختاین چه >شممهریار گفت : 
 <ضایعه ات بود زدت آهه؟حرکت 
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 >.نمیدونست دیگهبسه >رو کردم به شهریار و گفته :

 .میترا سرش را پایین انداهت و معذرت هوایی کرد
 .به سمت اتاقر حرکت کرد

 .وسطات راه بود که صدایر زدم

 میترا-

 .چیزت نگفتنگاه محزونی به چشمانه انداهت و

 .<دست بزنیه یه>با سر به تلویزیون اشاره کردم و گفته : 

 .دستانر را با ذوق بهه زد و به سمته آمد

لبخندت زدم و با مشمممول شممدن ما به بازت ی شممهریار یه با هیال راحت به 
 .هواب فرو رفت

 .مشمول بازت بودیه که صدات زنگ ویال بلند شد

 .دسته ت بازت را روت میز گذاشته و آیسته به سمت در حرکت کردم

 .تهاسلحه ام را در دسته گرف

 .با دست دیگرم در را باز کردم

 >.پیتزاتون رو آوردم قربان >پسر  وانی با لبخند گفت :

 .لبخند محوت زدم و سرم رو تکان دادم
 .در را باز گذاشته و به سمت اپن رفته و پول را برداشته

 .پول را به پسر دادم و  عبه یات پیتزا رو روت دسته گذاشت

 .رکت کردمدر را بسته و به سمت مبل یا ح

 .پیتزا یا را روت میز گذاشته

 .شهریار را بیدار کردم
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 .یک  عبه به میترا و یکی دیگر به شهریار دادم

 .مشمول هوردن بودیه

 .<شهریار من یه نقشه ت هوب دارم >با صدات آیسته ات گفته :

 <درباره ت؟ >با دیان پر گفت :

 .میترا با نگاه کنجکاوت بهه هیره شده بود

 .<در رابطه با آرشام>ادامه دادم : 

سپس آن را محکه روت میز  سیاه رنگر هورد و  شابه  شهریار  رعه ات از نو
 <چه فکرت؟ >گذاشت و با لحن  دت گفت :

اون االن تو عمارت اصمملی یا یمون  >توت چشمممانر هیره شممدم و گفته :
 .<عمارت بزرگمهر زندگی میکنه

 .سرش را به معنی فهمیدن تکان داد

 .و عمارت حداکثر با چهل تا محافظ حفاظت میشه-

پول که داریه ی آدم میخریه بعد >مکثی کردم و با صممدات آیسممته ات گفته : 
 <.حمله میکنیه

  <آدم میخریه؟>شهریار با لحن تمسخر آمیزت گفت : 

لب گفت :  ید دهالت میکنماما>میترا زیر  که یببخشمم ندت  با اینجورت اون 
 <.ود میشهسرش میجنگید به کل ناب

 .بهر هیره شدم و هواسته که ادامه بده
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برات این میگه کهاگه بقیه ببینن که توت باند شممما یمر  نگه ی به ضممعف -
 شممما پی میبرن ی یه امکان حمله یسممت یه اینکه توت آینده به مشممکل بر

 .بخورید

 <.بی ربط نمیگه>شهریار سرش را تکان داد و گفت : 

باند لعنتی نه ریاستشو میخوام آرشام رو میکشه  من نه اون>با حرص غریدم : 
بازت میکشممه بیرون عد برات یمیشمممه از  ما نمیتونیه زندگی یب تا اون زندس 

 .<کنیه

هت و گفت :  به میز دو گایر را  یار ن یعنی برات یمیشمممه بکشممیه >شممهر
 <بیرون؟

 <میخوات تا آهر عمرت هالفکار بمونی؟>بهر هیره شدم و گفته : 

 .عالمت نه تکان دادسرش را به 

 <.هوبه>زیر لب زمزمه کردم : 

 <آدم از کجا میخرت؟ >میترا گفت :

 .تا سه روز اینجاییه ی توت تهران از چندتا باند میتونه اسلحه و آدم بخریه-

 .سرش را تکان داد و ساکت شد

 .کمی دیگر بر روت مبل نشسته

 راه پله که به وقتی سممکوت  مع را دیدم ی بابت غذا تشممکر کردم و به سمممت
 .طبقه ت باال می رفت حرکت کردم

در اتاق اولی را باز کردم ی چمدان میترا را که روت تخت دیدم ی پوفی کردم و در 
 .را بسته

 .در دوم را باز کردم و داهل شدم
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 .به سمت بالکن اتاق راه افتادم

 در حین راه رفتن پایه به گوشه ت تخت هواب تک نفره ت سفید رنگ هورد که
 .لحظه ات از درد صورته  مع شد

 .دسته را به کمد سفید و طالیی رنگ بزرگی که گوشه اتاق بود گرفته

 .لنگان لنگان به سمت بالکن راه افتادم

 .در دل به تخت و صاحب تخت فحر میفرستادم

 .لحظه ات مکث کردم و بعد پوزهندت زدم

 بیچاره صاحب تخت

 . یب شلوارم فرو بردمدر بالکن ایستادم و دستانه را درون 

 .نسیه مالیمی که وزید ی مویات نیمه بلندم کمی بهه ریخته شد

 .و به آبی بی انتهات رو به رویه هیره شدمدستی به مویایه کشیدم

موج یات آرامی که به سمممت سمماحل حرکت می کرد ی نمات رویایی از منظره 
 .ساهته بودند

 .کسی کنارم ایستاد

ص شه نگایی به  شه چ شده از گو شینی تزئین  ورتر انداهته که با لبخند دلن
 .بود

 .<هیلی قشنگه >با صدات آرام و دل انگیزت گفت :

 <.آریخیلی >زیر لب گفته :

 .<هیلی بی احساسی >لب یایر را با حرص  مع کرد و گفت :
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می یآره >در حالی که ینوز به رو به رو هیره شده بودم ی با لحن معمولی گفته :
 .<دونه

 <عجبا>نفسر را با صدا به بیرون فوت کرد و گفت : 

 .چیزت نگفتههنده ت آرامی کردم و 

 <گیتار بلدت بزنی؟>با صدات محزونی گفت : 

با لحن کنجکاوت گفته :  باال بردم و بهر هیره شمممدم ی  یکی از ابرویایه را 
 ؟<چیشد این رو پرسیدت>

 <بلدت یا نه؟>از  واب دادن طفره رفت و گفت : 

 رهآ-

 برام میزنی؟-

 <.یروقت  وابه رو دادت برات میزنه >با لحن سردت گفته :

 .<پس شب حاضر باش بریه کنار دریا >گفت :دستانر را با ذوق بهه زد و

 .تا هواسته  وابر را بدیه با سرعت از کنارم گذشت و از اتاق هارج شد

 .سرت تکان دادم و لبخند محوت زدم

 .وهتهنگایه را دوباره به دریا د

 آیسته روت صندلی توت بالکن نشسته و به منظره ت رو به رو هیره شدم

 .با تکان هوردن شدیدت از هواب بیدار شدم

سید :  شه ر صبی میترا به گو شو دیگهقول داده بودت که >صدات ع عه بیدار 
 >.شب بریه ساحل

 .دستی به چشمانه کشیدم و همیازه ت طوالنی کردم
 <.بیدار شدم>با صدات بمی گفته : 
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 .<زحمت کشیدت>با حرص گفت : 

 .و کر و قوسی به بدنه دادماز روت صندلی بلند شدم 

 .بدنه به شدت گرفته بود

 .نسیه سردت وزید و مو بر تنه سیخ کرد

 .به داهل اتاق رفتیه

 .نگایه به گیتار روت دوش میترا افتاد

 از کجا آوردیر؟-

 .<توت اتاقه بود >فت :شانه اش را با بیخیالی باال انداهت و گ

 .آیانی گفته و به سمت پایین حرکت کردیه

 .شهریار روت مبل به هواب رفته بود

 <تنها بودت حوصلت سر نرفت؟>رو به میترا کردم و گفته: 

 .نه ی تنها نبودمشهریار تازه هوابیده-

 .آیا-

 .یادداشتی برات شهریار گذاشته و از ویال هارج شدیه

 .روت شن یات سرد ساحل نشستیهکمی دور تر از ویال 

 .<یکه سرده >میترا با دست روت بازویایر کشید و گفت :

 .نگایی به چند تا تیکه چوب انداهته

 .چوب یا را  مع کردم و مشمول درست کردن آتر شدم

 .بعد از چند دقیقه آتر درست شد

 .کنارش نشسته و به چوب یات در حال سوهتن هیره شدم
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 .مشمول سوزاندن چوب یات بی  *ن*ا*ه بود آتر با بی رحمی تمام

 .نیشخندت به طرز فکرم زدم

 .آیی کشیدم و دوباره به فکر فرو رفته

 <.حوصله سررفتیات باباچرا ساکتی >میترا با حرص گفت :

 >.چیزت برات گفتن ندارم >با صدات سردت گفته :

 .برگشت و به نیه رهه نگاه کرد
 .عجب آدمی تو-

 .هب حاال بگو-

 <چیو؟ >نگاه متعجبی گفت :با 

 <دلیل عوض شدن بحث توت بالکن >در یمان حالت زیر لب گفته :

 .آیان-

 هب-

کوچیک که بودم ی با بابام میومدیه  >به آتر هیره شممد و زیر لب زمزمه کرد :
لب سمماحل ی کنار آتیر من رو میزاشممت رو به روشممبا گیتار برام میخوندآهه 

 .<نوازنده بود

سرت بارت گفت : سرش را به زیر  سیر زندگیه >انداهت و با لحن ح وقتی م
شد بمجبور  سخت  شد ی زندگی هیلی  صادف کرد وفلج  شد که پدرم ت عوض 

سال پیر پدرم مرد سخت نبود اما  سرکاراین  ه ضربه ت بزر  زندگییشدم برم 
 <.بود

 .>هدا رحمتر کنه>آیسته گفته : 

 .ممنونه-
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سته بخونه اینگی- شی بزار متنر  هبوینگ زیادت بلد نی که میخوات رو با گو
 .رو بهه بده ی بعد برات با گیتار میزنه

 .سرش را تند تند تکان داد و مشمول کار با گوشیر شد

 .به نیه رهر هیره شدم

 >.واقعا زیباست >تنها یک  مله در ذینه پیچید :

 .آینگر را گذاشت
نداهته و باال ا عادس نمی>: گفتهابرویی  قال نده فو یه اوناین هوان  تونه شممب

 .<بخونه

 .بخونیعیب نداره-

 . سرم را تکان دادم و گیتار را برداشته و هنده ت کوتایی کردم

 چرا میخندت؟-

 .تا حاال برات کسی نخوندم-

 .حاال میخونی-

 <.باشه میخونه>بهر هیره شدم و گفته : 

  
 .گیتار را برداشته و مشمول زدن شدم

  
 (آینگ هالی از ابی)

  
  

 هالی از عاطفه و هشه یمن

 هالی از هویشی و غربت
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 گیج و مهبوت بین بودن و نبودن

 آهرین یمسفر منیعشب

 مثل تو منو ریا کرد

 حاال دستام موندیو تنهایی من

  
سممرم را بلند کردم بهر نگایی انداهته که سممرش را روت زانو یایر گذاشممته 

 بود و با اندوه مشمول تماشا بود

 .نفس عمیقی کشیدم

  
  

 ات دریغ از من که بی هود مثل تو

 گه شدم تو ظلمت تلخیگه شدم 

 ات دریغ از تو که مثل عکس عشب ینوزم داد میزنی تو آینه ت من

 آه هندمون ییچ ی گریمون ییچ

 باهته و برندمون ییچ

 تنها آغوش تو موندو غیر از اون ییچ

  
 .واقعا آینگ زیبایی بود و باعث شد از ته دل بخونه

 .میترا انداهته که با آستینر اشکر را پاک کرد نگایی به

 .حرصه گرفته بود ی نمیدانسته که ادامه دیه یا برم دلدارت اش بدیه

 .به آهرات آینگ رسیده بودم
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 من رو اي هورشید دل سردبی تو میمیرم یمه ت بود و نبود بیا پر کن 

 میرم مثل قلبتو مي بي 

 دا کردمنو از تو   چراغ نور تو بودي کي

  
 .گیتار را کنار گذاشته و سکوت کردم

 >.ممنونمقشنگ هوندت>با صدات آیسته ات گفت : 

 .بهر هیره شدم و حرفی نزدم
 <چرا گریه میکنی؟>زیر لب گفته : 

 .آیی کشید نگایر را به آتر دوهت و

 .نگایه را به دریا دوهته که در تاریکی شب در سیایی فرو رفته بود

 .وقت است در زندگی من حکمرانی می کندسیایی که هیلی 

 ؟<داستان تو چیه>صدات آیسته اش به گوش رسید: 

 ؟<چه داستانی>یکی از ابرویایه را باال بردم و با لحن متعجبی گفته : 

 اینکه چرا شدت اینی که یستی؟-

 <چرا فکر میکنی بهت میگه؟ >بهر هیره شدم ی بعد از مکث طوالنی گفته :

اید شمم>یخیالی باال انداهت و با لحن شممیطنت آمیزت گفت : شممانه اش را با ب
 <.بخاطر اینکه فضولیه گل کرده

 .لبخند کجی زدم و به آتر هیره شدم

 هبنمیخوات بگی؟-

 <چرا میخوات بدونی؟>زیرلب گفته : 

 .<کنجکاوت>زمزمه کرد :
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ند تمسممخر آمیزت گفته : کاوت تو رو رفع  >با پوزه ید کنج با هب من چرا 
 <کنه؟

شخندت زد و گفت :  ست >نی سی نی شاید بخوات درددل کنیبه یرحال ک گفته 
 .<به  ز من

 .توت چشمانر هیره شدم که بازتاب آتر در عسلی چشمر دیدنی شده بود

 چرا کنجکاو شدت؟-

 .چون مرموزت-

هوب نیسممت که کنجکاو بشممی در مورد >گفته : نیشممخند کنایه آمیزت زدم و
 <.یرکسی

 نه؟یهب یه  ورایی ما دوستیهییعنییتو یرکسی نیستی-

 <دوست؟ >زیر لب زمزمه کردم :

 آره دیگه-

 .من تا حاال  ز شهریار و کیان دوستی نداشته-

میتونی به هودت افتخار کنی چون حاال منه >با لحن تسمممخر آمیزت گفت : 
 .<دوستته

 .کمی به چهره اش هیره شدم و کوتاه هندیدم

 هب؟-

 هب چی؟-

 تو دیگهبگو دیگه عجب آدم ضد حالی-

 .حرفی برات گفتن ندارم-

 .چیزت نگفت و به آتر هیره شد
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 .نگایی به چهره گرفته اش انداهته

 .بی تو ه بهر به آتر هیره شدم که در حال که  ون شدن بود

چندتا تیکه چوب دیگه توت آتر انداهته و زیر لب با آیسممته ترین صممدات 
ساله بود که پدرم توت >ممکن گفته: شد ی مادرم وقتی  یازده  شته  صادف ک ت

 .کوچیک بودم مارو ترک کرده بود

 .یه عمو داشته که ایران نبود

 .م*س*تقیه رایی بهزیستی شدم

تا یفده سممالگی اونجا بودم ی شممیر ماه مونده بود برم تو یجده سممال کهفرار 
 .<کردم

شدم : شیدم و به چهره ت محزونر هیره  یه مدت تو پارکا میچرهیدم  >آیی ک
 .تا اینکهورشام رو دیدم

شام گوش  شته بود ی آر سرش کاله گذا شی که برات باند کار می کرد  مواد فرو
با من بال مواد فروش کرده بود  ظاش وقتی دن حاف درگیر  مالیر داد  یکی از م

سر بربیامیشد سته از پ شر اومد بعد من رویمنه تون شام ازم هو وارد باند  آر
 <.دکر

 .ساکت شدم و چیزت نگفته

 .<توم زندگی سختی داشتیا>زیر لب گفت : 

 >.اگه بشه اسمر رو زندگی گذاشت >هنده ت تلخی کردم و زیر لب گفته :

 .به صورته هیره شد و چیزت نگفت
 .پس از دقایقی از  ایه بلند شدم
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 <.بریه تو ویال>گیتار را از روت شن یا برداشته و رو به میترا گفته : 

 .سرت تکان داد و دستر را به سمت دراز کرد تا بلندش کنه

 .پوفی کردم و دستر را گرفته و با قدرت به سمت باال کشیدم

 .ر نبود یک ضرب بلند شد و با سر محکه به سینه ام هوردحواسچون 

 واست کجاست دهتر؟حیآخ-

باتر از یمیشمممه  یک زی له ت نزد فاصمم که از  نداهته  مانر ا به چشمم گایی  ن
 .هودنمایی می کرد

 .نفس عمیقی کشید و بازدمر توت صورته پخر شد

 <چرا عصبی به نظر میرسی؟>زیر لب گفت : 

 .<عصبی نیسته>زمزمه کردم : 

 .و سکوت کردمنگایه را در چشمانر دوهته 

 .صدات ترق ترق چوب یات داهل آتر ی سکوت فضا را شکسته بود

 <م هیره شدت؟چرا توت چشما >با لحن شیطنت آمیزت گفت :

 <.رنگر رو دوست دارم >با لحن سردت گفته :

 .دستر را آیسته در دسته گرفته و فشار که  انی بهر وارد کردم

 .نگایه را بر روت لب یات صورتی اش دوهته

 .نفس عمیقی کشیدم و ازش  دا شدم

 .بهتره برگردیه ویال یوا داره سرد میشه-

 .بریهیباشه-

 .و به سمت ویال پیر میرفتیه آیسته کنار یه قدم میزدیه

 .نگایی به آتر انداهته که آهرین فریاد یایر را می کشیدبرگشته و
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گاه  شد ناهودآ ساحل می آمد ی باعث  سمت  صدات موج یات کوچکی که به 
 .لبخند محوت بزنه

 برات چی میخندت؟-

 .نخندیدم-

 .لبخند که زدتیچرا -

 .از صدات موج دریا هوشه میاد-

 .قشنگی داره آیاآره صدات-

 .نفس عمیقی کشید و چیزت نگفت

 .به ویال رسیدیه

 .در را که باز کردم ی موج گرمات دلنشینی به سمته یجوم آورد

سر  شمول گرم کردنر بود ی  سردم که گرمات داهل ویال م ست  چندلحظه پو
 .شد

 .<من میرم بخوابمشب بخیر >کمی گونه یایه را مالیدم و زیر لب گفته:

 .یرت گفت و ساکت شدزیر لب شب بخ

 .از پله یا باال رفته و مقابل در اتاق مکثی کردم

 .در را آیسته باز کردم و داهل شدم

 .با یمان لباس یا روت تخت دراز کشیدم

 .به فکر فرو رفته به سقف اتاق هیره شدم و

امشبه از یمان شب یایی بود که فکر و هیال هواب را از چشمانه محروم می 
 .کرد
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امروز با یکی قرار >از آب پرتقاله هوردم و رو به شممهریار گفته :   رعه ات 
 <.گذاشته برات هرید نیرو و تجهیزات

 <واقعا؟ باکی؟ >شهریار نگاه کنجکاوش را به من دوهت و گفت :

از آدمات شروینهشروین  >به لیوان هالی آب پرتقال هیره شدم و زمزمه کردم :
 .<رستمی

باه صممفتهاون بی پدر تو میخوات به شممرو>داد زد : ین اعتماد کنی؟اون یه رو
مادر ییچ ندار تا حاال چندین بار به ما خ*ت*ا*ن*ت کردیحاال فکر میکنی 

 <کمکت میکنه؟

ا تنها شانسمون یمینهبقیه باندایعنی بیشتریاشون ب>با صدات آیسته ات گفته : 
شکلی با آرشام ندارن ی یه عده یه با   آرشام دستامینن و با امین بودن یعنی م

 <.رفاقت دادنتک و توک چندنفر بایاش دشمنناز  مله شروین

 .سامان هودت میدونی به شروین رستمی نمیشه اعتماد کرد-

 .<مجبورم اعتماد کنه >نگایه را در چشمان شهریار دوهته و زمزمه کردم :

سته کشید  شد ی لیوان هالی آب پرتقاله را از د سپس بلند  شد  کمی بهه هیره 
 .و به سمت دیوار پرت کردبیرون 

 .با شکستن لیوان نعره ات از روت هشه کشید و بیرون رفت

 .بعد از دقایقی صدات در ویال به گوش رسید

 .پوزهندت زدم و به فکر فرو رفته

شممهریار درسممت میگفت ی نمیشممه به شممروین اعتماد کردباید با احتیاط  لو 
 .رفت

 <شهریار چرا اینطورت کرد؟ >میترا وارد آشپزهانه شد و زمزمه کرد :
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 <چطورت؟>با صدات ضعیفی گفته : 

 یهیلی عصبانی بود انگار-

 .از موضوع بحثمون هوشر نیومدرفت یوا بخوره-

 موضوع بحثتون چی بود؟-

 .هیلی فضولی میکنی-

 .<کنجکاوم>با مظلومیت بهه هیره شد و گفت : 

لب گفته :  که دشمممنمون از یکی میخوام نیرو بگیرم >پوفی کردم و زیر
 .بودیشهریار بابت یمین عصبانیه

 <.هب از یکی دیگه بگیر-

هانوم نابمه صممبحانت رو بخور  >نگاه تمسممخرآمیزت بهر انداهته و گفته :
نظرات کارشممناسمممانه ندیواقعا فکر میکنی انقدر کندذینه که به فکر هودم 

 <نرسید؟

 .لقمه ت مربایی را در دیانر گذاشت و مشمول هوردن شد

 <.هواسته کمکی کنه>ز لحظاتی گفت : پس ا

 ؟<کمک >چشه غره ات بهر رفته و با صدات عصبی گفته :

 <.آریکمک به نیازمندان وا ب است>با لحن شیطونی گفت : 

 .پوفی کردم و از روت صندلی بلند شدم

 .به سمت اتاقه حرکت کردم تا حاضر بشه

 .به هودم هیره شدمآهرین دکمه ت پیراین ذغالی رنگه را بسته و توت آینه 

 مویات نیمه بلند قهوه ات تیره ام به سمت راست صورته ریخته شده بودی
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چشمان قهوه ات تیره ام ی بی حالی را فریاد میزند ی بینی هوش فورم و لب یات 
کوچکه که مناسممب صممورته بود ی در کنار ته ریر محوم ی قیافه ت  ذابی را 

 .تشکیل می داد

 .تقه ات به در هورد

 .توت آینه به میترا هیره شدم از

 کجا میخوات برت؟-

 .برات معامله میرم-

 .آیا-

سمته حرکت کرد  سته ببندمر که میترا به  کرواته را دور گردنه انداهته ی هوا
 .و گفت : واستا من میبندم برات

 .دستانه را انداهته و به سمتر برگشته

 .قدش تا شانه ام بود ی از باال به صورتر هیره شدم

 .با دقت زیادت مشمول گره زدن کروات بود

 .<گره زدم ب تموم شد >لبخند دلنشینی زد و گفت :

 .سرش را باال آورد و به چشمانه هیره شد

 <.ممنونه >لبخند نرمی زدم و زمزمه کردم :

 .سرش را آیسته هه کرد و روت سینه ام گذاشت

فت : ید و گ یبیعطرت>نفس عمیقی کشمم که تلخ و سممردیعج  ه دلب با این
 .<میشینه

 .نفس عمیقی کشیدم ی مویایر بوت فوقالعاده ات می داد

 <میترا >زیرلب گفته :
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 یوم؟-

 .من باید برماز ویال بیرون نرت یه وقت-

 چرا؟-

 .چون یه وقت دیدت مشکلی برات پیر اومد-

 نگرانمی؟-

 .نگرانتهیآرهیهب-

 .هنده ت زیبایی کرد و آیسته ازم  دا شد

روت دسته ت صندلی سلطنتی سفید رنگی که گوشه اتاق  کت سیاه رنگه را از
 .بود ی برداشت و پشته گرفت تا بپوشه

 .دستانه را عقب بردم و کت را به  لو کشید

 .از پشت بهه چسبید و دستانر را پایین آورد و دکمه یات کت را بست

 .دستر را گرفته و آیسته به سمتر برگشته

ستر را آی شدم ی د شمانر هیره  سه ت نرمی داهل چ سته باال آوردم و ب*و*
 .پشت دستر زدم

 .<ممنونه از کمکت>زمزمه کردم : 

 .لبخندت زد و نگایر را به پایین کشید

 .کمی دیگر در یمان حالت بودیه که نگایه به ساعت باالت در افتاد

از  تاکید میکنه تنهایمن میرم مواظب هودت باش>از کنارش گذشته و گفته : 
 .<ویال بیرون نرو

 .باشهمواظب هودت باش-
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 .از پله یا پایین اومدن و مسیر در اصلی را در پیر گرفته

 .از ویال هارج شدم و به سمت ماشین حرکت کردم

شمول  سته بود و م ش ساحل ن شن یات  شهریار کمی دور تر از ویال بر روت 
 .تماشات دریا بود

قرار حرکت نگایه را از او گرفته و ماشممین را روشممن کردم و به سمممت محل 
 .کردم

 .رو به روت کافی شاپ شیکی ماشین را پارک کردم

 .از ماشین پیاده شدم و عینک آفتابی ام را به چشه زدم

 .نگایه بر روت نمات کافی شاپ هیره ماند

 .با قدم یات کوتایی به سمت در ورودت حرکت کردم

 .وارد شدم و نگایه را در داهل کافی شاپ چرهاندم

 .آنالیز می کردم تک تک چهره یا را

 .نگایه بر مردت که گوشه ت تاریکی از کافی شاپ نشسته بود ثابت ماند

 .به سمتر حرکت کردم

 .میانه یات راه ی زن  وانی آستینه را گرفت

 . اش هیره شدم به چهره

 <آقات شایان؟ >با لحن پرعشوه ات گفت :

 ؟<از طرف شروین اومدت>گفته : ابرویی باال انداهته و

 .صندلی هالی رو به رویر اشاره کردبه 

 .روت صندلی نشسته و عینکه را روت میز گذاشته
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سته ی امروز من برات معامله اومدم آقات >با یمان لحن ادامه داد :  من پانیذ ی
 .<شایان

 .و دستر را به سمته گرفت

از آشممنایی با شممما >کردم :  آیسممته دسممته را داهل دسممتر گذاشممته و زمزمه
 شوقتهب<هو

 .<بفرمایید سفارش بدین>نمایی زد و به منو اشاره کرد : بخند دندانل

 .و گارسون را صدا زد

 .گارسون با عجله کنار میز حاضر شد و منتظر گرفتن سفارش شد

 ؟<من یه لیوان آب آلبالو میخورمو شما آقات شایان>پانیذ گفت : 

 .قهویتلخ لطفا-

 .گارسون سرت تکان داد و از میز دور شد

 .نگایه را در چهره ت پانیذ دوهته و چیزت نگفته

مویات بلوندش را از زیر شال سیاه رنگر بیرون ریخته بود و با نگاه سبزش به 
 .صورته هیره شده بود

 .بینی کوچک و عملیر ی قیافه ملوسی از او ساهته بود

شید ی  سفیدش را به نمایر می ک سرخ فامر با لبخندت که مروارید یات  لب 
صدات آرامی گفت :از یه  شد و با  شایان من برات معامله ات  >باز هب آقات 

 .<که قراره انجام بشه اینجام

 .<پنجاه نفر مسلق الزم دارم >سرت تکان دادم و با لحن سردت گفته :
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حدس میزنه برات حمله به دوسمممت عزیزتون >گفت: ابرویی باال انداهت و 
 .<آقات پارسا باشه

شده ام ست ی دومن ما  >گفته : از بین فک منقبض  ست من نی شام دو اولن آر
 .<فقط برات انجام معامله اینجاییه نه مشورت و دهالت توت کار یات من

چی باعث شمممده فکر کنید ما یمتو هه امایبله>اهه کوچکی کرد و گفت : 
 .<رابطه ت دوستانمون رو با آقات پارسا نادیده بگیریه و به شما کمک کنیه

شروین و آرشام بایه رابطه ت >پوزهندت زدم و با لحن تمسخر آمیزت گفته : 
تا  ایی که یادمه زهه عمیب روت شممکه شممروین دسممت گل یدوسممتانه دارن؟

 .<آرشامه

 .لب یایر را از حرص بهه فشرد و چیزت نگفت

به نفع  >ادامه دادم : باند دسمممت من میوفته و این  با برکنار شمممدن آرشمممام ی 
 .<من پول نیرویایی که میخوام رو پرداهت میکنهشروینهدر ض

سته ات گفت : صدات آی شه نتیجه ت  >لبخند محوت زد و با  من هوشحال می
 <.این مالقات رو به آقات رستمی اطالع بدم

 .لبخند مصنوعی زدم و چیزت نگفته

 .دقایقی بعد گارسون ی سفارشات را به میز آورد

ست گرفته و گفته : ساعت  >قهوه ام را در د شب راس  پس قرار بعدیمون فردا
 <.یشت ی مکان رو شما انتخاب کنید

نده ات گفت :  با لبخند فریب بالویر هورد و  قات > رعه ات از آب آل ما آ حت
 .<شایان

 .لبخند سردت زدم و کمی از قهوه ام هوردم
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 .از روت صندلی بلند شدم و به طرف هرو ی حرکت کردم

 .ه ذینه یجوم آوردسوار ماشین که شدم افکار منفی ب

 .شروین رستمی فرد غیر قابل اعتمادت بود

 .باید تا حد امکان با احتیاط پیر میرفته

اما اگر معامله به هوبی پیر می رفت ی آرشممام را طی یک حمله غافلگیرانه از 
 .روت زمین محو می کردم

سیر ویال را در شتر کردم و م سرعته را بی  با این فکر لبخند محوت زدم و کمی 
 .پیر گرفته

 .رو به روت ویال ماشین را متوقف کردم

 .از ماشین پیاده شدم و در را آیسته بسته

 .در ویال را باز کردم و با قدم یات کوتاه وارد شدم

 <من برگشتمکسی هونه نیست؟ >با صدات بلندت گفته :

 .چند دقیقه سکوت پیچید

 .ناگهان صدات پایی بلند شد

 .ته اومد و با سرعت زیادت پرید تو ب*غ*لهمیترا با سرعت زیادت به سم

 .کمی شوکه شدم و حرکتی نکردم

 ؟<چه اتفاقی افتاده میترا >بعد از چند لحظه آیسته پرسیدم:

سیده ات گفت : صدات تر شته >با  شهریار ینوز برنگ سایه یاز وقتی رفتی تنهام
 <.قایه شده بودمیچندنفر رو پشت پنجره یا دیدم

 <.ییسچیزت نیست آروم باش>زیر لب زمزمه کردم : 
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 سامان من میترسه-

 .از هودم  دایر کردم و به چشمانر هیره شدم

بهت گفته بودم وقتی پیر منی نباید از چیزت >با صممدات آیسممته ات گفته : 
 <نگفته؟یبترسی

 .سرش را آیسته تکان داد و چیزت نگفت

 <.ه بهت یستنگران چیزت نباشحواسمن >به هودم فشردمر و گفته : 

 .باشه-

 .چند دقیقه تو یمان حالت باقی ماندیه که در با شتاب باز شد

 .شهریار سراسیمه وارد شد و در را محکه بست

 .از میترا  دا شدم و به سمتر دویدم

 چیشده شهریار؟چرا اینطورت میکنی؟-

فلورایمون محافظ امین رو دیدم تو یه ماشین >زیر لب با استرس زمزمه کرد : 
 <.شلوارت نشسته بودتعقیبت کردن سامانبا دونفر کت 

 .با نگاه بهت زده ات بهر هیره شدم و چیزت نگفته

 .<سریع حاضر شوعجله کن >از  ایر بلند شد و رو به میترا گفت :

 .میترا سرش را تکان داد و به سمت اتاقر دوید

 <شهریار نقشت چیه؟ >گفته :کنار شهریار ایستادم و

 .ی با اون فرار می کنیهسه تا موتور پشت ویالست -

 . ریسک زیادت داره-
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یقه ام را گرفت و محکه من را دیوار پشت سرم کوبید از بین فک منقبض شده 
سرمون احمب  >اش گفت : شون باال  شتی آوردی سرتوردا سکر بخوره تو  ری

 .<تنها راه یمینه

 .کمی در چشمانر هیره شدم و چیزت نگفته

 <.آمادم من>الی که نفس نفس می زد گفت : میترا برگشت پایین پله یا و در ح

 <.دنباله بیاین>شهریار سرش را تکان داد و گفت : 

 .به سمت ته یال حرکت کرد ی وارد رایرویی شدیه که ته آن درت قرار داشت

آماده  >به در که رسممیدیه ی شممهریار نگاه پر اسممترسممی بهه انداهت و گفت :
 ؟<ات

 .سرم را تکان دادم

 .را باز کرد بعد از مکثی در

 .در به پشت ویال باز می شد که سه موتور پارک شده بود

شون کنیه کمتر از یک دقیقه >شهریار زیر لب گفت :  شن سلتا رو شداک عالی 
 <.هودشون رو اینطرف می رسونن

شته و گفته : سر میترا گذا سکتی را روت  برو ی  تو با میترا از اینطرف >کاله کا
 <.شن بیان دنبالهبمن از اینطرف که متو ه من

 >.سامان من میخوام کنار تو باشه >میترا گفت :

 <.فکر هوبی نیست>شهریار زیر لب گفت : 
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د لعنتی تنها رایهتو حساب میترا پول یست  >با لحن عصبی اما آیسته گفته :
هانمنه فرار کنه یان تو اصممف ید برین پیر ک یام ی یعنی من ریختمفرار کن م

 <یمونجاحله؟

 <.من با تو میام سامان>میترا به سمته اومد و گفت : 

ستانه گرفته و گفته : شهریار برو >صورتر را میان د شبا  ساله ینگران من نبا
 <.من اصفهان میام پیشتیبمون

 .<من اینجا ولت نمیکنه سامان >کمی اشک در چشمانر نشست و گفت :

 <.هقول میدم بازم یمدیگه رو ببینییمیترا>زیر لب گفته : 

 .بهه هیره شد و چیزت نگفت

 .هه شدم طرفر و آیسته پیشانی اش را ب*و*سیدم

از یه  دا شممدیه ی نگایه به صممورتر افتاد که چند قطره اشممک از پشممت 
 .چشمان بسته اش  ارت بود

با حداکثر  >به شممهریار که با صممورت محزونی به ما هیره شمممده بود گفته :
 <.سرعت برو ی تو اصفهان می بینمت

سته را روت فرمان  سرم کردم و د سکت را  شدمی کاله کا سوار موتور زرد رنگ 
 .گذاشته

 .کیان کالیر را گذاشت و پشت موتور سیاه رنگی نشست

 .میترا پشتر نشست

 .سرم را تکان دادم و موتور را روشن کردم

 .با سرعت به سمت  لوت ویال حرکت کردم

 .فرار کرددر یمان لحظه شهریار با سرعت از پشت ویال 
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به  لوت ویال که رسممیدم ی فلورا و دونفر دیگر رو به روت  یپ سممیاه رنگی 
 .ایستاده بودند

 .تا چشمشان به من افتاد شروع به شلیک کردند

 .فلورا سریع پشت  یپ نشست و با سرعت به دنباله حرکت کرد

 .وارد  اده  نگلی شدم و با سرعت به قلب  نگل زدم

 .ز پشت سر میشنیدم که با سرعت در تعقیبه بودصدات موتور ماشین را ا

 .نگایه به رایی افتاد که چندتا تپه پشت یه قرار داشت

 .فرمان را به سمت تپه یا کج کردم

 .بعد از چند پرش دوباره م*س*تقیه به رایه ادامه دادم

 .نگایی گذرا به پشت انداهته که دیدم فلورا با سرعت موتور را دنبال می کند

 .را در آوردم و چند تیر یوایی زدم که سرعتر را که کند اسلحه ام

 .اما بی ییچ مکثی پشت سرم حرکت می کرد

ه ییچ بیدندان یایه را روت یه فشردم ی من نمیخواسته به فلورا آسیبی برسونه
 .چون بهر مدیون بودمیقیمتی 

 .از سرعت موتور که کردم

 .با که شدن سرعته ی فلورا یه سرعت را که کرد

ط محیطی دایره شممکل که دور تا دور را درهتان بلند و بزرگی گرفته بودند وسمم
 .ایستادیه

 .موتور را هاموش کردم و از موتور پیاده شدم

 قدم محکمه را روت علف یات زیر پایه گذاشته
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 .فلورا یه از ماشین پیاده شد

تیپ پسممرانه اش با شمملوار کتان سممیاه رنگ با پوتین یات سممبز ل*ج*نی و کت 
پورت مشکی رنگ با پیراین سفید رنگی که به تن داشت ی او را  ذاب کرده اس

 .بود

 .<متاسفه سامان اما نمیتونه بزارم زنده از اینجا برت>با صدات بلندت گفت : 

 <.بخاطر دینی که بهت دارم نمیکشمت>پوزهندت زدم و گفته : 

 .مطمئن باش ایندفعه رحمی تو کار نیست-

 .ورد و به سمته پرت کردآچاقویی را از  یبر در 

 .چاقو را از زمین برداشته و ضامنر را آزاد کردم و بهر هیره شدم

 .دست برد پشتر و اسلحه اش را در آورد ی به طرف دیگر پرت کرد

 .هه شد و از توت پوتینر چاقوت دیگرت در آورد

 .میبینه تا هرهره مسلحی-

 .<نبرد تن به تن ی کامال عادالنه >پوزهندت زد و گفت :

 .<هونت پات هودت فلورا>سرت تکان دادم و با لحن ترسناکی گفته : 

 <حمله کنیاال>دندان یایر را روت یه سایید و داد زد : 

 .چاقو را محکه در دسته فشردم و به سمتر دویدم

نزدیکر که رسیدم ی سعی کردم با چاقو هطی روت سینه اش بکشه ی هودش 
 .کشید عقب و ا ازه ت اینکار را به من نداد را

سه شتی به قف ست دفاع کردم و در  وابر م سینه الگدت بهه زد که با د ش ت 
 .زدم

 .چند قدم عقب رفت و دوباره به سمته یجوم آورد
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 .چند ضربه ت دیگرش که یمگی بدنه را نشانه رفته بودند را  اهالی دادم

 .زدفریادت کشید و مشت محکمی تو صورته 

ستفاده  شد ی از چندلحظه غافل بودن من ا ضربه چندثانیه دیدم تار  شدت  از 
 .کرد و لگد محکمی به سینه ام زد

 .از شدت ضربه روت زمین افتادم

ر نبود ی با پا محکه به پایر حواسممبه طرفه حرکت کرد ی در لحظه ات که 
 .کوبیدم که نقر زمین شد

 .ن فلورا ماندممنتظر بلند شد از روت زمین بلند شدم و

 .دستانر را به پشت سرش برد و با  هشی روت پایایر ایستاد

 .گارد گرفته نیشخندت زدم و

 .به سمته حمله کرد و چاقویر را م*س*تقیه به شکمه نشانه رفت

 .کمی هودم را کنار کشیدم و دستر را گرفته

 .با زانو زیر دستر کوبیدم که چاقو از دستر افتاد

 .و با دوتا پایه ی لگد محکمی به سینه اش زدم به عقب یلر دادم

 .روت زمین افتاد و با درد سینه اش را گرفت

 .باالت سرش ایستادم و با پوزهند تمسخرآمیزت بهر هیره شدم

 .کنارش زانو زدم و چاقو را زیر گردنر گذاشته

 <.باهتی >با نفس نفس گفته :

 <.برو به  هنه سامان >کمی بهه هیره شد و گفت :

 .با دستر مشتی هاک توت چشمانه پرت کرد و
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 .چشمانه گر گرفت و از روت زمین بلند شدم

 .دستانه را روت چشمانه گرفته و میمالیدم تا بلکه کمکی کند

صممدات قدم یایر را شممنیدم اما قبل از اینکه عکس العملی نشممان دیه ی یک 
 .پایر را پشت پایه گذاشت و بعد با قدرت یله داد

 .وت زمین درد بدت توت کمرم پیچیدبا افتادنه ر

 .روت شکمه نشست و چاقو را زیر گلویه گذاشت

 Game over : زمزمه کرد

 .کمی چشمانه بهتر شد با نگاه تارت به صورتر هیره شدم

 <میخوات بکشیه؟>-

 .<قول میدم زیاد درد نکشی >با حرص گفت :

 .تنها یک راه برات نجات به ذینه رسید

ممنونه  ممنونه که یمیشمممه کمکه >ا لحن محزونی گفته : لبه را تر کردم و ب
 <.کردت و من چشمام رو بسته

 ؟<واقعا فکر کردت من انقدر ابلهه سامان>زیر لب با تمسخر گفت : 

مه دادم :  مان لحن ادا با ی به او  یه >بدون تو ه  دوسمممت دارم فلورااگه توت 
 .>ر تو باشهزندگی دیگه بایات آشنا می شدمدوست داشته آیندم رو کنا

 .هفه شو سامانبهفه شو-
 .چاقو را کمی بیشتر فشار داد و فریادت کشید

 .<لعنتیینمیتونهیاه گندش بزنن>بعد از مکثی زیر لب زمزمه کرد : 

 .از روت شکمه بلند شد و با اهه بهه هیره شد

 .از روت زمین بلند شدم و رو به رویر ایستادم
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 <.یه آشمالی سامانتو >از بین فک منقبض شده اش گفت : 

با من بیا فلورااز یمه ت این ما رایا هارج >بهر نزدیک شدم و زمزمه کردم : 
 <نظرت چیه؟یمیشیه

 <.نمیتونه>توت چشمام هیره شد و گفت : 

یک شمممدم و گفته :  جات دادت >کمی دیگر بهر نزد ندگیه رو ن بار ز دو 
گه یمینجورت برگریفلورا یا یدون ما م مدیونه ا هت  عا ب هت شمممک من واق دت ب

 <.من رو ببخریامیدوارم با اینکار ازم ناراحت نشییمیکنن و میکشنت

با کنجکاوت زول زد تو چشممام ی با یک حرکت غافلگیرانه چاقو را کمی داهل 
 .بازواش فرو کردم

 . یمی کشید و چهره اش دریه فرو رفت

 .<میکشمت سامان >فریاد زد :

 .م و به طرف موتور دویدمروت زمین زانو زد ی از فرصت استفاده کرد

 .روت موتور نشسته و روشنر کردم

 .<دینه رو باالهره بهت ادعا میکنه>رو به فلورا گفته : 

عدت دفعه بیبرو به  هنه آشمال >در حالی که بازوش را چسبیده بود فریاد زد :
 .<زندت نمیزارم

 .لبخند محوت زدم و با سرعت به سمت دیگرت حرکت کردم

فلورا ردیاب داشممته باشمممد ی حداقل تا چنددقیقه ت دیگر تمام اگر ماشممین 
نیرویایی که برات کشممتن من به اینجا آمده بودند ی پایشممان به این محدوده باز 

 .می شد
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 .باید با نهایت سرعت منطقه را ترک می کردم

 .به فکر فرو رفته ی ریسک بزرگی بود که امشب به محل قرار برم یا نه

ت درستر ی دیگر الزم به این یمه فرار و پنهان شدن نبود  ریسکی که در نتیجه
 .و دیگر آرشامی باقی نمی ماند تا هطرت برایه محسوب شود

 .رو به روت ممازه ت قدیمی ترمز کردم

 .بیشتر لباس تنه را هاک گرفته بود

 <.گندت بزنن پسر>زیر لب زمزمه کردم : 

 .ته بودبه داهل ممازه رفته ی تشنگی اعصابه را بهه ریخ

ممازه ت کوچک با چهار قفسه آینی قدیمی که در چهار گوشه آن  ات گذارت 
 .شده بود ی حالت قدیمی به هود گرفته بود

شت میز شمولپیرزنی پ سته بود و م ش واندن کتاب هچوبی رنگ و رو رفته ات ن
 .بود

 .<وامسالم ی آب میخ>رو به روت میز ایستادم و با صدات نسبتا بلندت گفته : 

نگایر را از نوشممته یات کتاب باال آورد و در چشمممانه دوهت ی از سممردت 
 .نگایر پشته لرزید

بعد از چند لحظه مکث از  ایر بلند شمممد و به طرف در آینی ته ممازه که 
 .چندتا کارتون هوراکی اطرافر چیده بودند ی رفت

گاه با پایه  ت زمین رواسترس بدت به  انه افتاده بود که باعث شده بود ناهودآ
 .ضرب بگیرم

 .پس از چند لحظه دوباره برگشت

 .به بطرت آب معدنی در دستر ی نگاه کوتایی انداهته
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 .پشت میزش نشست و بی تو ه به من دوباره مشمول هواندن کتابر شد

 .پول را حساب کردم و آب را برداشته

 .تشکرت کردم که بی  واب ماند

 .شدمشانه ات باال انداهته و از ممازه هارج 

 .یمین که دم در رسیدم ی در بطرت را باز کردم و مشمول نوشیدن شدم

 .هنک بودن آب حس هوبی بهه منتقل می کرد

چند مشممت آب روت صممورته ریخته و که وزش نسممیه ی هنکی دلپذیرت را 
 .نصیبه می کرد

 .تلفنه را از  یب در آوردم

 . چند هط روت صفحه اش افتاده بود

 .ارد منوت اصلی شدمقفلر را باز کردم و و

 .بیست و چهار تماس بی پاسخ از میترا داشته

 .لبخند محوت روت لبه نقر بست

سمر را چه  سی که نمیدانه ا سی به او بودم ی ح که که در حال پیدا کردن ح
 .باید گذاشت

تر یق دادم زنگ نزنه تا وقتی امشمممب کارم را با موفقیت انجام دادم آن موقع 
 .ه بودنه و یه موفقیتمان را اطالع دیهزنگ بزنه ی که یه سال

 .شماره پانیذ را بی معطلی گرفته

 الو-

 سالم هانه پانیذ-
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 سالم ی آقات شایان؟-

 بله-

 االن آدرس محل قرار رو براتون پیامک می کنه-

 باشه ی ممنونه-

 .هوشحال شدم صداتون رو شنیدم-

 یمینطور-

 .تماس را قطع کردم و به طرف موتور حرکت کردم

 .نشستنه روت موتور ی صدات پیامک تلفنه بلند شد با

 .نگایی به آدرس انداهته

 .یک بازار کوچک و محلی کنار  اده که اطرافر را  نگل گرفته است

 <. یکه بو دار میزنه >ابرویی باال انداهته و زمزمه کردم :

موتور را روشممن کردم و به سمممت محل قرار حرکت کردم تا بتونه محل رو قبل 
 .عامله چک کنهاز م

*** 
  

 .موتور را هاموش کردم و پیاده شدم

سرت به ا ناس  ضی یا با ح ضی یا با ذوق و بع نگایی به مردم انداهته که بع
 .نگاه می کنند

 .به طرف قهوه هانه ت ستنی که یک طرف بازار قرار داشت ی راه افتادم

که برات میز یات  لوت قهوه هانه پر شمممده بود از دهتر و پسممر یات  وانی 
 .تفریق به اینجا آمده بودند
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وارد که شممدم ی پیرمردت که پشممت میز کهنه ات نشممسممته بود با لحن مهربانی 
 .گفت : هوش اومدین آقا بفرمایید بشینید االن میام سفارشتون رو میگیرم

 .لبخندت زدم و تشکر کردم

 .به طرف صندلی که پشت میز پالستیکی سفید رنگی قرار داشت حرکت کردم

گاه کمی احساس تنگی  بوت قلیان و  گر که در فضا پیچیده بود باعث ناهودآ
 .نفس کنه

نگایه بر روت دیوار یات داهل قهوه هانه که با کاشی یات سفیدت که بعضی 
 .از قسمت یایر از کثیفی سیاه شده بودی در حال چرهر بود

 .حاال می فهمیدم که چرا بیشترت یا بیرون می نشستند

باس سفید رنگ و  لیقه ت سیایی که پوشیده بود و آن لنگ قرمزت پیرمرد با ل
ضعیفی گفت : صدات  ستاد و با  چی  >که دور گردنر انداهته بود کنار میز ای

 ؟<براتون بیارم آقا

 .یشت سیخ  گر اگه امکانر یست-

 .<البته ی فقط یکه حوصله کنید تا آمادش کنه>لبخند پهنی زد و گفت : 

 .شه که صدایر زدمهواست از میز دور ب

 ببخشید آقا؟-

  ونه  وون؟-

 این اطراف مکان تفریحی یست یا گردشگرت؟-

 نگل که یسممت ی بازارم که یسممت ی یه  >گفت :کمی چونه اش را هاراند و
 .<روستات قدیمی چندکیلوکتر پایین تر یستر که گردشگرا زیاد میرن اونجا
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 .بله ممنونه-

 .هوایر میکنه -

 .شد که یکدفعه برگشتکمی از میز دور 

آیا ی اگه  نگل رو ادامه بدین برین داهل یه پرتگاه عمیب یسممت که تهر یه -
رودهونه ت که عمب یسممت ی اگه از سممراشممیبی پایین برین مایی یه میتونید 

 .بگیرین

 .<ممنونه از کمکتون >لبخند مهربانی زدم و زمزمه کردم :

 .سرت تکان داد و دور شد

 .اگه کلکی در کار باشد میتوانسته به طرف روستا پناه ببرمبه فکر فرو رفته ی 

شدم ی  سابی  شه درست ح شمول ریختن نق با در نظر گرفتن تمام موقعیت یا م
 .لحظه ات درنگ در کار باعث میشد سرم را از دست بدیه

  
**** 

 .پول غذا را حساب کردم و از قهوه هانه هارج شدم

 .گاه کمی دله بگیردآسمان ابرت و گرفته باعث شد ناهودآ

 .به طرف نیمک یایی که برات نشستن کار گذاشته بودند ی رفته

 . روت نیمک نشسته و به ساعته نگاه کردم

۶:۳۰  

 .چند ساعت دیگر باقی مانده بود

 .تر یق دادم کمی استراحت کنه و از دغدغه یایه هارج شوم

 .این مدت یرکارت کردم  ز زندگی
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 .قی کشیدمچشمانه را بسته و نفس عمی

 .دله برات کیان و میترا تنگ شده بود

 .با فکر به میترا لبخند که رنگی روت لبانه نقر بست

 .بعد از این قضایا مطمعئنا به یک شروع دوباره نیاز داشته اما اینبار با میترا

 .دهترت که ناهواسته وارد زندگیه شد و ناهواسته فکرم را درگیر هودش کرد

 .رهاندمنگایه را به اطراف چ

 .فعال وقت فکر به آینده مبهمی که در انتظارم بود را نداشته

شود ی اگر معامله به هوبی پیر نمیرفت ی باید  شخ  می  شب یمه چیز م ام
 .از کشور هارج می شدم

 .آرشام و امین ییچوقت من را ریا نمی کردند

 .انداهتهنگایی به هشابر  اطرافه پشه یه پر نمی زد ی اسلحه ام را در آوردم و

گلوله زیادت یمرایه نبود ی در صممورت بروز مشممکل باید عاقالنه تصمممیه می 
 .گرفته و با دقت شلیک می کردم

 .دلهره ت عجیبی بر  انه افتاده بود که با صدات رعد و برق تشدید یافت

 . باران نه نه شروع به بارش کرد

وانستند باران نمیتبخاطر سایه بانی که باالت نیمک کار گذاشته بودند ی قطرات 
 .من را هیس کنند

از بچگی عاشممب باران بودم اما در این شممرایط که کارم را سممخت تر می کرد ی 
 .باعث نارضایتیه شده بود

  نمی دانه چرا یمه چیز ضد من شده بود ی واقعا چرا انقدر من بد شانسه ؟
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ی ر رفتچرت نگو پسر تا حاال کلی از مر  د >زیر لب گفته : نیشخندت زدم و
 .<ی اینبارم روش

 .لبخند عمیقی زدم و با نگاه مشتاقی مشمول دیدن بارش باران شدم

** 
  

 .پنج دقیقه مانده بود تا ساعت تعیین شده ت معامله ت من و شروین

می  بخاطر بارانی که میبارید تمام تنه هیس آب شده بود و بادت که ه*ر*زگایی
 .وزید ی مو را بر تنه سیخ می کرد

ستا سعی کردم با بازدمه کمی آن را گرم د ن یخ زده ام را  لوت دیانه گرفته و 
 .کنه که متو ه شدم حتی نفس یایه یه سرد است

 .پوزهندت زدم و دستانه را داهل  یب شلوارم فرو کردم

سمت بازار می آمد ی کمی محیط تاریک بازار قدیمی  شینی که به  نور چراغ ما
 .را روشن کرد

شان رفته  تمام ممازه یا به شترت تعطیل و زودتربه هانه یای سرما و نبود م دلیل 
 .بودند

 .ماشین ایستاد

 .موتور را روشن کردم و به طرف  لوت ماشین حرکت کردم

 .موتور را یمانطور روشن روت  ک گذاشته و پیاده شدم

 .رو به روت ماشین شاسی بلند مشکی شیکی ایستادم

 .برات ظایرسازت حرکتی نکردمنور چراغ یایر چشمانه را می زد اما 
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شان نمی  سیایی چیزت را ن شده بودم که  ز  شین هیره  شه ت  لوت ما شی به 
 .داد

 .در سمت راننده باز شد و شخصی از ماشین پیاده شد

 .نگایی به سرتاپات مرد کت شلوارت انداهته و ساکت ماندم

 <آقات شایان؟ >با صدات زمختی گفت :

 .ماندمبا سر تأیید کردم و منتظر 

 .سرش را تکان داد و باشه ات زیر لب گفت

 .به طرف ماشین رفت و سوار شد

پس از چند لحظه پانیذ از در دیگر ماشممین پیاده شممد و چترت را باالت سممرش 
 .گرفت

متاسفه آقات شایان ی معامله  >به طرفه اومد و با یمان لبخند مرموزش گفت :
 <.انجام نمیشه

 .با ناباورت بهر هیره شدم

اگه نمی هواسممتین قبول کنید چرا گفتید >ا لحن متعجب و ناامیدت گفته : ب
 <بیام اینجا؟

 .چشمانر را ریز کرد و با لبخندت غیلظ بهه هیره شد

 .منظورش را از نگایر هواندم

 .نگایی سریع به اطراف انداهته و با  هر بلندت به طرف موتور رفته

 .<فرار میکنه ی سریع باشینشایان داره >صدایر را از پشت سرم شنیدم : 
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روت موتور که نشسته بی درنگ به سمت  نگل راه افتادم تا میانبرت به روستا 
 .پیدا کنه

 .صدات موتور چند ماشین را از پشت سرم شنیدم

صورته  سرعتی که می رفته ی برهورد قطرات باران با  شردم ی با  شتر ف گاز را بی
 .باعث میشد از درد چهره ام  مع شود

 .دانسته که به کدام سمت می روم ی مسیر را گه کرده بودمنمی

در این تاریکی  نگل و این باران سممهمگین و بدتر از یمه افرادت که به دنباله 
سمت حرکت کنه ی  صت انتخاب نمی دادند که از کدام  در حرکت بودند ی فر

 .تنها به  لو حرکت می کردم و امیدوار بودم ردم را گه کنند

 .بودم که به شروین اعتماد کردمواقعا احمب 

اگر یک روز به آهر زندگیه مانده باشممد ی نسمملر را از روت زمین منقرض می 
 .کردم

 .فریادت زدم و سرعته را بیشتر کردم

به نفع من نبود چون ینوز  کمی  لوتر ی درهتان تمام می شمممد و این اصممال 
 .دنباله بودند

 .انداهتهسرعته را زیاد کردم و نگایی گذرا به عقب 

سممه ماشممین شمماسممی بلند مشممکی رنگی که به دنباله بودند ی یمان  ایی که 
 .درهتان تمام می شد ترمز کرده بودند

سممریع به  لو نگاه انداهته که هودم را در فاصممله چند سممانتی مترت با دره ت 
 .عمیقی دیدم

 .سریع عکس العمل نشان دادم و هودم را پرت کردم
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از سممراشممیبی به پایین می رفت و بعد از چند لحظه از  نگایه به موتور افتاد که
 .پرتگایی به سمت پایین پرت شد

 .نفس عمیقی کشیدم که ناگهان صدات شلیک گلوله ات بلند شد

 .سریع به سمت صدا برگشته

سخر آمیزت گفت : شانه رفت و با لحن تم شام کلتر را به طرفه ن ایی یو >آر
 >.زدم ی نترس

 .شروع به شمارش کردم
 .فت تا آدم که تا هرهره مصلق بودند کنار آرشام ایستاده بودندی

 <.از لب اون دره بیا کنار سامان ی یمه چی تموم شد تو باهتی >آرشام داد زد :

 .با حرص به صورتر هیره شدم

 .نگایه را به سمت پایین دره انداهته ی واقعا ترسناک بود

 .فشان چرهاندصدات بسته شدن در ماشین نگایه را دوباره به طر

 .سارا و فلورا به یمراه یک محافظ  لو آمدند

گاه پوزهند طعنه آمیزت  نگایه به چهره ت برافروهته سمممارا که افتاد ی ناهودآ
 .زدم

 .نگایه را به دستر دوهته که کمان سفید رنگی در داهل دستانر است

 <لشکرکشی کردت آرشام؟ >با صدات تمسخر آمیزت رو به آرشام گفته :

شتام هورد می کردم ی >ات کرد و گفت :  هنده شته بین انگ وقتی گردنت رو دا
 <می هوام ببینه انقدر بلبل زبونی میکنی یا نه؟
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صبی و بلندت گفت : صدات ع شیمر ی اون حرومزاده  >سارا با  یمینجا می ک
 .<لیاقت زنده موندن رو نداره

 .دسته را آیسته پشته بردم تا اسلحه ام را در بیاورم

 .متو ه شد ی سرش را به معنی نه تکان داد فلورا

 . اما من دیگر آب از سرم گذشته بود

 .اسلحه را سریع کشیدم و شلیک کردم

 .تیر داهل سینه ت یکی از افراد آرشام فرود آمد

 .صدات شلیک بلند شد و سوزشی دردناکی را داهل کتفه احساس کردم

 .فریادت زدم و با دست کتفه را گرفته

** 
  

با بی رحمی تمام میبارید و باد شالق یات محکمر را بر تن افراد حاضر  باران
 .در دره میکوباند

سبیده بود اما از ال به الت  ستر را محکه چ ست چپر ی کتف را سامان با د
 .انگشتانر هون بیرون میریخت

 .با و ود گلوله هوردنر ی اسلحه از دستر نیوفتاده بود

ته من یادت رف >هیره شد و با تمسخر گفت :آرشام با لبخند عریضی به سامان 
نه گیریه رو فراموش کرده  یک کنی؟ ی میبینه نشممو یادت دادم چجورت شممل

 .<بودت

 <.اسلحت رو بنداز وگرنه مثل یه سگ میکشیمت>سارا داد زد : 

 .سامان پوزهندت زد و چیزت نگفت
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 .سارا کمانر را باال آورد و تیرت را آماده شلیک کرد

 .را ول کرد ی تیر پس از ثانیه ات داهل پات سامان فرود آمدبی درنگ تیر 

 .سامان نعره ات از درد کشید و روت زانو به زمین افتاد

 .<اسلحت رو بنداز سامان >آرشام داد زد :

فلورا چشمممان اشممک آلودش را به سممامان دوهته بود ی اولین بار بود نسممبت به 
ساس پیدا کرده بود و حاال یمان مرد  شتند مردت اح شمانر می ک را  لوت چ

 .و او قادر به انجام کارت نبود

 .سامان با درد بلند شد

 .کمی تکان هورد اما در آهر روت پایر ایستاد

 .اسلحه را آرام پشتر برد و غالفر کرد

 .<بندازش زمین ی حاال>یکی از محافظا داد زد : 

 .سامان بدون واکنشی به حرف مرد ی نگایر را به آسمان دوهت

نبودمی کاش یه فرصت دیگه  شرمندم که بنده ت هوبی  >ر لب زمزمه کرد :زی
 .<ات در کار بود

سممگ کثیف ی تو حتی از سممگه >چند قدم عقب رفت و رو به آرشممام داد زد : 
شتیر ی توت بدبخت ییچی ندار  شام ی بزرگمهر بزرگت کرد اما تو ک کمترت آر

 >.یه نمک نشناسی

 <.هفه شو >ایید و داد زد :آرشام دندان یایر را روت یه س
 .اسلحه اش را باال آورد و بدون لحظه ات فکر کردند شلیک کرد

 .تیر مسقیه داهل شکه سامان نشست
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 .چهره اش از درد دریه فرو رفت و محکه شکمر را چسبید

 .آرشام هواست شلیک آهرش را کند که سارا اسلحه اش را پایین آورد

به او انداهت با نگاه  دت گفت : آرشمممام نگاه کنجکاوت  هودم  >ی سمممارا 
 .<تمومر میکنه

 .سارا تیر دیگرت را در کمانر گذاشت و آماده ریا کردنر شد

بدون استرس ی تیر رو میکشی ی روت یدفت :» صدات سامان در ذینر پیچید 
 متمرکز میشی سعی کن دستات نلرزه یمین چندتا نکته کافیه تا به یدف بزنی

» 
 .تا بمضر را فرو دیدسارا نفس عمیقی کشید 

 .« حاال:» صدات سامان در ذینر بلند شد 

 .تیر را ریا کرد ی تیر ر*ق*صان در وسط سینه سامان فرود آمد

سممامان سممعی کرد نفس بکشممد اما از درد زیادت که در  انر پیچید ی نفس 
 .کشیدن یه فراموش کرد

 .فلورا قطره ت اشکی از چشمر چکید و نگایر هیره به سامان بود

 .چند قدم عقب رفت و در آهر ی به پشت از دره به پایین افتاد

 .بعد از چند لحظه صدات فرو رفتن چیزت در آب به گوش هورد

ورت ی سممارا با پشممیمانی و فلورا با دلی شممکسممته به پرتگاه هیره آرشممام با نابا
 .ماندند

ان مور نمی کردند که شممخصممی که حال از دره به پایین افتاد ی سمماییچ یک با
 .شایان ی کسی که باریا از مر  فرار کرده است ی باشد

 .بعد از چند دقیقه به هودشان آمدند
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 <برمیگردیه تهران ی دیگه کارت نداریه اینجا>آرشام زیرلب گفت : 

 . رعه ات از محتویات تلخ لیوان در دستر هورد

گاه لبخند محوت را بر لبر  بازتاب هاکسممترت نگایر در شممیشمممه ناهودآ
 .اندمینش

سامان و بزرگمهر را حذف کند ی کل باند را تحت کنترل بگیرد ی  سته بود  او توان
 .تنها یک کار باقی مانده و آن یه حذف امین و باندش بود

 نگی میان بزر  ترین باند یات موادمخدر ایران ی  نگی که تنها یک برنده و 
 .ونین استیک بازنده داشت و آرشام گمان می کرد او برنده ت این  نگ ه

 .<بیا داهل >صدات در بلند شد ی آرشام بعد از مکثی گفت :

 . میالد با گام یات محکه وارد شد و به سمت آرشام رفت

شنهاد ما درباره حذف امین - قربان با باندیایی که گفتین تماس گرفتیه و اونا پی
 .رو قبول کردند

 ؟<و سامان >فت :آرشام لبخند دندان نمایی زد و بعد از دقیقه ات آیسته گ

  سدش رو پیدا نکردیه احتماال آب بردتر-

 <.هیل هب ی میتونی برت>آرشام سرت تکان داد و آیسته گفت : 

 .چشه قربان-

 .با صدات بسته شدن در سرش را بلند کرد و از پشت پنجره به آسمان نگاه کرد

 .هنده بلندت سر داد و لیوان نوشیدنی را یک نفس سر کشید

  
*** 
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 .پیرمرد با ییزم یات روت دوشر شبانه در  نگل به سمت کلبه اش می رفت

بخاطر شممدید بودن مه حتی مشممعل در دسممتر یه کمک آنچنانی به دیدنر 
 .نمی کرد

 .به چشمه نزدیک کلبه اش رسید

 .آب به دلیل بارش باران با شدت بیشترت در  ریان بود

 .آیسته و با دقت از روت سنگ یا رد شد

 .وارش کمی هیس شد و به دلیل سرما ی لرزت به تنر انداهتپایین شل

 .هواست به سمت کلبه برود که ناگهان کنار رود  سمی را دید

 .ییزم یاش را روت زمین گذاشت و به طرف  سه سیاه گوشه رودهانه دوید

 .مشعل را  لوت صورت فرد گرفت که  وان زهمیی را دید

 .فتادنگایر به تیر داهل سینه و زهه یایر ا

 .نبضر را سریع گرفت و با تکان هوردن یات آیسته نفس راحتی کشید

 بدنر را با احیاط روت زمین می کشید و به سمت کلبه می برد

  
  

 یادامه دارد

  
 .پایان  لد اول

96/9/27 
  
  
  

 : صحبت نویسنده
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هب تشممکر میکنه ازتون که وقت گذاشممتید و رمان من رو هوندیدبامیدوارم 
 .رضایتتون قرار گرفته باشهمورد 

این اولین کار بنده بود و اگه اونطور که شممما پسممند می کردین نشمممد ازتون 
 .معذرت میخوام و سعی می کنه  لد دوم رمان رو با قله بهترت بنویسه

 .با سپاس از استادان انجمن رمان فوریو

  
 
 
 

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز  سامان از  با تشکر  ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور
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