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  !چه کسی گفته است که مرگ فقط برای جسم است؟

به نام خدایی که مرگ را پایان زندگی و شروعی دوباره قرار 

 .داد

 

 

  :خالصه

سرگرد ماهر سازمان نیروی انتظامی، با یک تصادف غیر عمد 

البته این چیزیست که بقیه از آن خبر دارند، در حالی میرد؛ می

  !تر استکه مسئله پیچیده

ی دیروز، تبدیل به رئیس باند امروز شده است که سرگرد مُرده

 ...هدفی مهم دارد اما

  

  :مقدمه

مبهوت از جمعیت رو به رویم، چشمانم را بسته بودم و تظاهر 

  به
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ن لحظه به بعد، مُرد! کردم؛ در حالی که روحم از آمردن می

ها، ها پشت صحنه، اولین مرگ روح من! صحنهاولین صحنه

ها! احساسات مرده، ها پشت گلولهها، گلولهها پشت دروغدروغ

ی شوند. احساس که بمیرد، روح دمیده شدههرگز زنده نمی

 ...بندد امامی خدا در وجودت هم برای ابدیت چشم

بود، خون جریان گرفت. نوری  احساسی که مرده ناگه در رگ

ای در های مستانههایم را روشن کرد. خندهپشت پلک

خوردند؛ دیگر صدای گلوله و فریادهای از هایم زنگ میگوش

 ...شدسر خشم شنیده نمی

از  خورده ام، از خاک رطوبتهای دفن شدهو تمام! احساس

 !هایم بیرون زدنداشک

 

 :سخن نویسنده

هاییست هایی پر از پیچیدگی و گرهان زندگیاین رمان، داست

ها تا پایان تک گره -شوند. صبور باشید، تککه سخت باز می

 .رمان باز خواهند شد
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 کیانا شهریار

ای از عصبانیت زدم و هر چیزی رو که روی میز بود، پرت نعره

آبمیوه و گلدون که تا کردم. صدای شکستن لیوان خالی 

م لحظاتی پیش روی میز بودن، اخمی روی پیشونی

تند باال و پایین  -م از شدت عصبانیت تندقفسه سینه   نشوند.

خواست های مغزم اتصالی کرده بودن و دلم میشد. سیممی

   !اش کنمخفه

مشتم رو روی میز کوبیدم و به سمت جلو خم شدم. با حرکت 

اش از ترس گرد شدن و گردنش رو به عقب هم، چشمناگهانی

 :هام رو بهش دوختم و غریدمچشم   خم کرد.

گفتم بهت یا نگفتم که دور کیوان رو یه خط قرمز پررنگ  -

 !بکش؟

تند و با ترس تکون داد. دیدم که دستش  -سرش رو تند

 .پیراهنش رو چنگ زد و نفس عمیق کشید

 !خورد نکنم هام رو بستم تا تمرکز کنم و دهنش روچشم

زدی؟! مگه پس المصب چرا داشتی به همه چیز گند می -
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ی نگفتم حداقل تا پایان این بازی دست نگه دار؟! دختره

  !احمق، نزدیک بود همه بفهمن چه خبره

. اعصابم به هم ریخته بود.   کردبهم نگاه می  با ترس و نگرانی

تو چه موقعیت دونه خوبه خودش از همه چیز خبر داره و می

شد و خط حساسی هستیم! اگه یک درصد به کیوان نزدیک می

ها بیشتر کردن و جاسوسشکوند، بقیه شک میقرمزها رو می

تونه توی یک آدم جمع فکری چطور میشدن. این همه بیمی

 بشه؟

 !حالت بد میشه   تو رو خدا آروم باش کیانا، -

رنگ وسط اتاق که ای دستم رو به سرم گرفتم و به میز قهوه

داد، تکیه دادم. رهاش کمرم رو آزار میتیزی نقش و نگا

کردن و دوست داشتم هام فجیع درد میهام و شقیقهچشم

روم؟ سرم رو باال    حرصم رو خالی کنم و کی بهتر از نیاز رو به

گرفتم و در حالی که به سقف خیره شده بودم، به در اشاره زدم 

 .قرار داشت که دقیق رو به روی میز

 :لب زدم

برو بیرون که االن هر چی حرص دارم سر تو    برو بیرون نیاز، -
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 !کنمخالی می

 :که بره، گفتبلند شد اما قبل از این

 !امام رفیق، شرمندهشرمنده -

کمی مکث کرد و وقتی نگاه حرصیم رو روی خودش دید، با 

ه کردم. نفس عمیقی از در اتاق بیرون زد و من به در بسته نگا

پوفی کشیدم و دوباره به سقف خیره شدم. مطمئن بودم تا 

چند روزی اطراف من پیداش نمیشه. عصبانیت من خیلی زود 

 .داد ازم دوری کنهکرد اما باز هم ترجیح میفروکش می

طور پشت سر دونستم چه غلطی کنم! شریف عوضی همیننمی

رو کرد تا باند دومش های کوچیک تاسیس میهم گروهک

افتتاح کنه؛ در صورتی که ما هیچ مدرک دقیق و مورد قبولی از 

  !باند اصلی نداشتیم

شد که تسلیم بشم. من به دیگه کم آورده بودم ولی دلیل نمی

همه قول دادم از این امتحان سخت سر بلند بیرون بیام وگرنه 

  !ی مرگ به خودم دادم؛ پس یا موفقیت یا مرگوعده

های بستم و با قدم محکم تر   دم،کش موهام رو باز کر
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ها نگاهی به پایین از باالی پله  مطمئن، از در اتاق خارج شدم.

یکی از خدمتکارها مشغول تمیز کردن پوست   انداختم.

رو به روی تلویزیون بود. نیم نگاهی     هایهای روی مبلتخمه

کسی نبود و همین سکوت، بیشتر آزارم   به سالن انداختم.

 .دادمی

ها و رد شدن از کنار پوفی کشیدم و پس از طی کردن پله

باز کردم و    خوردخدمتکار، در پشتی رو که به پارکینگ می

کش های مشکیم رو از روی میز سمت موتورم رفتم. دست

کوچیک و پایه بلندی که کنار در قرار داشت برداشتم، دستم 

  .کردم و پشت موتورم نشستم

من بود! از همون بچگی عشق موتور این موتور مشکی عشق  

سواری داشتم و بابا و آبتین هم یادم دادن. دلم براشون تنگ 

شده! خیلی وقت هم هست نتونستم سر خاک مامان برم و تا 

م تونم. چقدر دور شدم از خودم و خانوادهاطالع ثانوی هم نمی

 !کنمکه با دنیا عوضشون نمی

هاش بند  موتور برداشتم و سرم کردم.  کاله کاسکت رو از روی

رو از زیر گلوم بستم که با حس سوزش روی پوست گلوم، با 
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 .حرص جای بند رو تغییر دادم

تونستم کنترلش رسید اما میبا این که پام سخت به زمین می 

سرعت از پارکینگ خارج   کنم. ریموت پارکینگ رو زدم و با

تر میشد. موهای گرنرنگ و کمشدم. عمارت پشت سرم کم

توی هوا موج گرفته بودن و باعث     مصاف و اتو خورده

   .شدن یکم حس خوب بگیرممی

ای الیی شدم و حرفهبا سرعت از کنار ماشین و موتورها رد می

کرد، کشیدم. تنها چیزی که موقع عصبانیت آرومم میمی

  .همین رانندگی بود

رار کنم و بهش اطالع امروز حتما باید با سرهنگ ارتباط برق

بدم؛ هر چند مطمئن بودم سیاوش زودتر از من به سرهنگ 

گزارش داده ولی اکثر اطالعات دست من بود چون همیشه من 

کردم و با افراد اون باند، باندهای ها شرکت میتوی مهمونی

  .دیگه و نیروهای اصلی سر و کار داشتم

! همیشه کارهاش نیاز هم که شده بود قوز باال قوز  عاشق شدن

 .خوردروی مخم بود. به نظرم پلیس شدن اصال بهش نمی

آهی کشیدم، توی اولین دور برگردون چرخیدم و به سمت 
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 .عمارت رفتم

*** 

شویی رفتم و در رو قفل کردم. شیر آب رو باز به سمت دست

   .کردم تا کسی صدام رو نشنوه

  .سریع تماس رو برقرار کردم

 .سالم -

 رم. خبر جدید؟سالم دخت -

هام گرفتم و روی حرفی که لبم رو گزیدم، دستم رو به شقیقه

 .خواستم بزنم تمرکز کردممی

بله، از باند چشم سرخ و اژدهای سفید خبرهای جدید  -

 .رسیده

 چیشده؟ -

 .دستم رو زیر شیر آب حرکت دادم و با حرص لب باز کردم

خواد کنه و میمیتر تاسیس های کوچیکشریف داره گروهک -

باند دومش که انگار اسمش خون مشکی هست رو راه بندازه. 

اژدهای سفید هم نیروهای جدید و تازه نفس آورده. انگار 
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های سخت آزمون موندگاری توی باند عبور تونستن از مرحله

 .ها خبر رسوندن زدن جلیل و خلیل رو ناکار کردنکنن. بچه

ها رو دونه رو راه بندازه! گروهک نباید بزارید باند خون مشکی -

گیری هر گروه رو با ی دستبه دونه سر به نیست کنید! نقشه

فرستم. حواستون هم به مشخصات اون گروه برای سیاوش می

نیروهای جدید باشه. احتماال برای یه کار خاصی توی باند 

آوردنشون؛ البته زیاد به خودتون سخت نگیرید. فقط مراقب 

 .ی شما نیستریت باند اژدهای سفید به عهدهباشید! مامو

 :با اخم و جدیت گفتم

 .بله قربان! فعال خداحافظ -

 .مواظب خودت باش دخترم! خدانگهدار -

سرهنگ رفیعی مرد خیلی خوبی بود. مثل بابا عاشقش بودم و 

   .شدمکرد، غرق لذت میاز این که من رو دخترم خطاب می

دونه به سمت پایین بکشیم.  ها رو دونه بهپس باید گروهک

ای زدم. اصال تخصص من توی سر به نیست لبخند شیطانی

هایی که زیادی به دست و پام کردن بود، مخصوصا آدم
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 .پیچنمی

 

شویی بیرون اومدم و به سمت طبقه باال که مخصوص از دست

سیاه و سفید با کالسی   ها فرشسیاوش بود، رفتم. روی پله

ها فاصله کرد. از پلهابهت عمارت اضافه می پهن شده بود که به

در   گرفتم و سمت اولین دری که سمت چپ قرار داشت، رفتم.

 .زدم

 .بعد از چند ثانیه صدای جدی سیاوش رو شنیدم

 !بیا تو -

 -تاپ تنددر رو باز کردم که دیدم روی تخت نشسته و با لپ

 کنه. در رو پشت سرم بستم و سمتشتند یه چیزی تایپ می

 .رفتم

 :با ابروی باال رفته گفتم

 دستور جدید رو شنیدی؟ -

ی نه اهمیت و بدون این که بهم نگاه کنه، سری به نشونهبی

تاپ رو از دستش تکون داد که پوفی کشیدم و با یه حرکت لپ

 .ش رو بستمصفحه  کشیدم و
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 :با اخم گفت

 !عع، بدش به من -

 :جدی گفتم  .تاپ رو پشتم گرفتمدو قدم عقب رفتم و لپ

دستور بعدی رو نشنیدی؟! باید زودتر دست به کار بشیم؛  -

 !کنیوقت معلوم نیست تو این ماسماسک چه... چیکار میاون

هاش رو حفظ عصبی پلک زد. توی این چهار سال دیگه اخالق

صورت کسی نگاه هایی که عصبی بود به شده بودم. وقت

ترش گفت نگاه به بقیه، عصبیکرد. خودش که مینمی

  .کنهمی

 .کردهای مهمونی فردا رو آماده میرایان بود. داشت برنامه -

تاپ رو توی بغلش پرت کردم و دست به سینه و ناچار لپ

 .طلبکار، به تاج تخت تکیه دادم

 .مهم اینا نیستن؛ مهم دستور سرهنگه -

 :نش پریدبا حرص از ده

 !شنوه احمقاالن یکی می -

هایی ام و از همچین توهینخیالیپوفی کشیدم. اصوال آدم بی

دونه و عصبی نمیشم ولی کافیه عصبی بشم! سیاوش هم می

کنه پرش به پرم نگیره ولی خب اون هم اصوال آدم سعی می
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ای هست و کنترل زیادی روی زبونش و حرکت دستش عصبی

البته   بینی قطع نخاع شدی!دت میای و مینداره. یهو به خو

ای نیست ها! حداقل به پای رایان همچین هم بچه عصبی

 .رسهنمی

رو به روی تختش نشستم و ریلکس     ایروی مبل چرم قهوه

 .پای چپم رو روی پای راستم انداختم

 ...شنوه؛ اگر هم شنیدکسی نمی -

سف تکون شصتم رو زیر گلوم کشیدم و خندیدم. سری با تا

 .تاپش رو باز کرد و دوباره مشغول تایپ شدی لپداد، صفحه

 خب حاال دستور چیه؟ -

هام رو روی دست    جدی شدم. به سمت جلو خم شدم و آرنج

 :روی لبم نشست و گفتم    ایپاهام گذاشتم. لبخند شیطانی

هایی که شریف تازه تشکیل داده. پایین کشیدن تمام گروهک -

رو تحویل سازمان بدیم! قدم بعدی و ریزه باید همشون 

ها دست تو هستن، بهت میگم. نقشه رو هم شب    هاکاری

 آره؟

سرش رو به نشونه تایید تکون داد، مثل من لبخند شیطونی زد 
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  .تاپش کردو دوباره سرش رو توی اون لپ

بیشتر      ای کشیدم و پوکر بهش نگاه کردم.پوف کالفه

ها رو با ستم و از اتاق بیرون زدم. پلهنشستن رو جایز ندون

طبقه پایین و     سرعت پایین رفتم و به سمت اتاق خودم که

 .آخر راهرو قرار داشت، قدم برداشتم

 !به زودی همه چیز شروع میشه. تازه اول راهیم

*** 

های کامپیوتری تی بود و اطالعاتتخصص سیاوش توی آی

نشست و    ای عملی،کرد. بیشتر کارهها رو سرقت میباند

برخاست با باندهای مختلف و همچنین شریف، جزو کارهای 

رسوندم و قدم کردم، به سرهنگ میمن بود. اطالعات جمع می

کردم. سیاوش بین همه به عنوان دست بعدی رو دریافت می

کرد. توی نیاز افراد جذب می    راست من شناخته شده بود و

های شکست شست و ادای دخترنهای شلوغ میها و مکانپارک

آورد تا دخترها رو سمت خودش جذب عشقی خورده رو در می

  .کنه و وارد باند کنه

ها کشوند. اونداد و از لجن بیرونشون میاینجوری نجاتشون می

کارها دونستن خالفکار واقعی ندیده بودن و نمیخالف که
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ن توی یه کردن اومدوجدان باشن، فکر میممکنه تا چه حد بی

بار خالص بشن باند و قراره خفن بشن و از اون زندگی فالکت

  !دادیماما در اصل ما بودیم که از نابودی نجاتشون می

دادیم تا هم افراد البته بیشتر این کارها رو توی ایران انجام می

جذب کنیم، هم نجاتشون بدیم. االن هم همین بود ولی اینجا 

 .تر بودنمحتاط

ی رو که برای مهمونی آماده کرده بودم و روی تخت هایلباس

یه    انداخته بودم، برداشتم. جلوم گرفتمش و بهش نگاه کردم.

هاش تا روی مچ دستم حالت تور لباس مشکی بلند که از شونه

ی مشکی کار شده بود؛ ساده و داشت و روشون قلب و پروانه

  .پوشیده

که لباس رو پوشیدم، یه آرایش مالیم مشکی هم اینبعد از 

ها رو روی صورتم نشوندم. حوصله آرایشگر و این چرت و پرت

 !نداشتم، اومده بودم ماموریت، خاله بازی که نیومده بودم

ای ی خاص و نقرهام رو از توی کشو برداشتم؛ اسلحهاسلحه 

ز اون موقع ای بود که به دست گرفتم. اخودم! این اولین اسلحه

چاقوی     یتا به حال، با خودم دارمش؛ البته به عالوه
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 .داری که همیشه همراهم بودضامن

یه جایی از لباس بلندم، توی جیب مخفی که زیر     با پوزخند

جا ساز کردم. باید همیشه    و معلوم نبود،  لباس قرار داشت

 داد،کردم؛ همین بود که بهم قدرت میمحتاطانه عمل می

 !احتیاط

ها از پله    در اتاق رو باز کردم و با آرامش راهرو رو طی کردم و

هام رو از جمعیت زیاد گردوندم. از پایین اومدم. کالفه چشم

ها جاهایی بودن که مردم اومد؛ شلوغیشلوغی خوشم نمی

 !و کارهاشون روح بقیه رو آزار میدن    هارحمانه با حرفبی

تفاوت چشم اکثرا بلند شدن. بی با دیدن من ساکت شدن و

ازشون گرفتم و به سمت میز بزرگی که وسط سالن قرار داشت 

 .و چند نفر زن و مرد دورش نشسته بودن، نزدیک شدم

زد تا جمعیت رو کنار می که به سختی   چشمم به نیاز خورد

ابرویی باال انداختم و ایستادم تا بهم برسه.   به سمتم بیاد.

 .همقدمم راه افتاد    نتیجه داد، کنارم ایستاد وباالخره تالشش 

 خب؟ -

 .ی پستی به دست صاحبش رسید. راضی بودبسته -
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سری تکون دادم. در حالی که کنار هم به سمت به میز بزرگ 

 :رفتیم، گفتموسط سالن می

 !مزد پستچی یادت نرهدست -

چیزی نگفت و با همون سرعتی که اومده بود، با همون سرعت 

  .غیب شد    بین جمعیتهم 

ی پستی و چیزی نگفتم و به دور شدنش خیره شدم. بسته

های رمزی بودن، برای رسوندن محموله پستچی، همشون کلمه

ها؛ البته چند روز دیگه کَلَک این یکی به یکی از مشتری

 !مشتری هم کَنده میشه. ته همشون همین بود

نشسته بودن، وسط سالن    تمام کسایی که دور میز    به 

  .دست دادم

هاشون مشخص بود از چهره  هفت تا مرد و چهار تا زن بودن.

ی ناجور هستن. خب منطقی هم ها وصلهکه بین بقیه مهمون

ها آمریکایی بودن و بیشتر کسایی که اینجا بودن، عرب بود؛ اون

  .بودن

 

ش از رژ های سرخ شدهدختری که موهای طالیی داشت و لب
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 :گفت   زد،چیزی بود که توی ذوق می لب، اولین

حالیم که تونستیم باالخره با من چلسی مک هستم. خوش -

 .شما مالقات کنیم

ش رو گرفتم. چندین بار براشون بار فرستاده بودیم اما تیکه

کردم. ابرویی باال انداختم و های مالقاتشون رو رد میدرخواست

 :تنها گفتم

 !ممنون -

کنن وگرنه دونن با شراکت با من چه ضرری مینمیحیف که 

شستن! نقشه همین بود. معامله اینقدر خونسرد اینجا نمی

باندها برای مدرک جور کردن و بعد بوم، یک     کردن با بقیه

 !راست زندان

دادم. هاشون گوش میتمام مدت با پوزخند به حرف

اکت کردن. سخندیدن و سرخوش از خودشون پذیرایی میمی

زدم. وقتی نشسته بودم و فقط در حد لزوم حرف می

شون تموم شد، به آدریان اشاره زدم که های متفرقهصحبت

ها رو بیاره. سرش رو تکون داد، دستی به کت و شلوار کیف

ها بود کشید و از دیدرس خارج مشکیش که لباس فرم بادیگارد
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 .شد

برگشت بعد از چند دقیقه با دو تا کیف سامسونگ مشکی 

ها رو دست آدام، همونی که گروه رو یکی از کیف   و

که کمی در کیف رو باز و داد. بعد از این   کرده بود،  تاسیس

  :نیم نگاهی بهمون انداخت و گفت  چکش کرد،

  .رسهاوم... خوبه! امروز پولتون می -

برای همچین چیزی   نیازی به پول نداشتیم، اصال

  :این حال، ابرویی باال انداختم و گفتم نبودیم ولی با    اونجا

کنم گفته بودم که هر وقت محموله به دستتون رسید فکر می -

  !باید پول آماده باشه

  :زده نگاهی به بقیه انداخت و گفتهول

و... ولی کسی که باهامون صحبت کرد همچین چیزی  -

  .نگفت

مکث کردم. کسی که باهاشون حرف زده بود خودم بودم که 

 !گفته بودم پولشون باید آماده به دستم برسه

به عمق     تونمچند ثانیه بهش نگاه کردم، طوری که انگار می

مغزش نفوذ کنم تا ترس توی دلش بکارم. پوفی کشیدم. حیف 
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  !دادکه ذهن خوانی بلد نیستم وگرنه چه حالی می

  :سرم رو به سمت چپ و راست تکون دادم و گفتم

ها باید نقد به دست آدریان برسن؛ اگه مروز پولباشه. تا آخر ا -

  ...نرسیدن

  :با پوزخند ادامه دادم

تونید از موردهای قبلی یه اطالعی راجب من بگیرید. فکر می -

تونید من رو گول بزنید! من راهی رو که شما میاین، نکنید می

  !خیلی وقته طی کردم

  :به سمت جلو خم شدم و گفتم

  !از شما، یه حرکت کیش و مات از من یه حرکت اشتباه -

ها خالف کردن رو توی زده بود. این احمقهاشون بهتچهره

دونستن خالفکارهای واقعی دیدن؛ اصال نمیخوش گذرونی می

   !کننچیکار می

تفاوت، مثل همیشه، از جام بلند شدم و میز رو ترک کردم. بی

باند شدن. االن آدریان، رایان و نیاز هم با من و سیاوش وارد 

گذره؛ تقریبا سه سال از روزی که این باند رو افتتاح کردیم می

سه ساله که نتونستم خونوادم رو ببینم. دلم خیلی براشون تنگ 
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  !شده

ی روز آخر توی ذهنم روی ریپیت میره. کاش هنوز هم خاطره

 !شدای این ماموریت شروع میجور دیگه

ستم. میز ما دورتر از کنار نیاز و سیاوش روی صندلی نش

ای اون جمعیت بود و باالی سالن قرار داشت. هیچ میز دیگه

تاپش جلوش بود و  سیاوش مثل همیشه لپ    نزدیکی نبود.

تاپ وقت نتونستم بفهمم با اون لپکرد. هیچتند تایپ می -تند

  !کنهلعنتی دقیقا چیکار می

لیوان  ای که توی گوشم گذاشته بودم،با زنگ خوردن گوشی

ی پشتش آب آلبالو رو روی میز گذاشتم و تماس رو با دکمه

 .فعال وصل کردم. صدای سرگرد نجفی رو شنیدم

 !کنه وارد انبار بشهسرگرد یه نفر داره سعی می -

اخمی کردم و وقتی متوجه شدم منظورش چیه، با بهت سمت 

سیاوش برگشتم که اون هم همزمان با من، سرش رو بلند کرد. 

 :گفت   از کرد و با تردیدلب ب

  !یکی داره میره تو انبار -

آب دهنم رو قورت دادم و خطاب به سرگرد که پشت سیستم 
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  :بود، گفتم

  .کنماالن رسیدگی می -

ی ایرپاد رو دوبار فشردم که به آدریان وصل شدم. زیر لب دکمه

  :گفتم

  !آدریان! آدریان، فوریه؛ جواب بده -

  .صداش رو از بین همهمه شنیدمکمی بعد 

  چیشده؟ -

  :کردم، گفتمدر حالی که سمت حیاط پا تند می

یه نفر داره میره تو انبار. مگه اون خراب شده نگهبان  -

 مگه چند بار نگفتم امنیت رو ببرید باال؟  نداره؟!

  .االن خودم میرم -

رو  هادر ورودی عمارت رو باز کردم، پله    توجه به حرفش،بی

های هام رو در برابر تاریکی ریز کردم. چراغطی کردم و چشم

زیادی داخل باغ و روی دیوارها گذاشته شده بودن اما به دلیل 

هاشون به هر سو کشیده های بزرگ و پهنی که شاخهدرخت

 .شدشدن، باز هم تاریکی پیروز میمی

ه کمی بعد، به انبار رسیدم و پشت دیوار مخفی شدم. یه نفر ک
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ها کرد و محافظسر تا پا مشکی بود، داشت روی قفل در کار می

واسم عجیب بود این که   هم بیهوش، روی زمین افتاده بودن.

هوششون کنه. استعدادش سروصدا تونسته بیاینقدر ساده و بی

رو تشویق کردم. اون همه هرکول رو توی سه سوت و جوری 

 !گهکه کسی نفهمیده بیهوش کرده؛ استعداده دی

آروم بهش نزدیگ شدم،   زدم،    تکخند تمسخر آمیزی

زمان با پام به پشت ساق هم   آرنجم به گردنش کوبیدم،    با

پاش ضربه زدم و دستش رو به سمت پشت چرخوندم که گیم 

  .آور شد

  !زنهالبته استعداد من حرف اول رو می

د لبم رو هنوز سر پا بود. تقال کرد و با پاش به پام کوبید. از در

سعی کرد با مشت بزنه توی صورتم     گزیدم اما رهاش نکردم.

ی صورتش رو کشیدم. همون که جا خالی دادم و سریع پارچه

بودم؛  های باند دوم دیدهپسری بود که توی یکی از گروهک

های باند دوم باشه ولی زدم از افراد گروهکحدس می    یعنی

 انبار بیاد؟    اسوسی بهشریف چرا باید دستور بده برای ج

آدریان ظاهر شد. پوکر نگاهش کردم که     همون لحظه، قامت

 نیم    از آسودگی پوفی کشید و به موهاش دست کشید. با
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  :ی اون پسره رو کشید و گفتنگاهی به من، یقه

  !تو کی هستی؟ -

  !کالفه پیشونیم رو خاروندم. باز هم این دیالوگ تکراری

  :و گفتمجلوش ایستادم 

وقت دستور همچین کاری رو نمیده. برای کی کار شریف هیچ -

  !کنی؟می

هاش رو توی حدقه چرخوند که چشم  پوزخندی زد و خونسرد

  :خند گفتآدریان با نیش

خواد؟ بازیم خیلی خوبه؛ مطمئنم که خوشت دلت بازی می -

  !میاد

  :سرش رو کج کرد، به سمتم برگشت و گفت

 .کشم؛ تو برودر میارم، از زیر زبونش بیرون میآمارش رو  -

و در     هام رو توی جیب لباسم بردمسری تکون دادم، دست

  :شدم، گفتمحالی که دور می

  !جا بیرون بره خیلی بد میشه، خیلیاگه از این -

خند و صدای بلند که من بشنوم، کرواتش رو شل کرد و با نیش

  :گفت

  !حواسم هست آبجی -
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و به مهمونی برگشتم. صدا    فاوت راهم رو ادامه دادمتبی

با هم   اطراف عمارت بیشتر بود. صدای همهمه و موسیقی

ریخت اما مجبور مخلوط شده بودن و اعصابم رو به هم می

  !هامزخرف  بودم.

 

در اتاقم رو بستم و وارد دوربینی که روی گوشیم بود، شدم. 

اتاق رو چک کردم تا گوشی رو دور اتاق چرخوندم و کل 

دوربین یا شنود جا ساز نکرده باشن. وقتی از امنیت اتاق 

  .مطمئن شدم، روی تخت نشستم و به سرهنگ زنگ زدم

 :لبم رو گزیدم و گفتم  خیلی سریع پاسخ داد.

 .سالم سرهنگ -

که سالم سرگرد، خسته نباشی! خوب گوش کن! برای این -

ی کدومشون یه نقشه ها رو پایین بکشید، برای هرگروهک

ای خاص الزمه چون هر گروهی یه مهارت خاص دارن که حرفه

های دیگه خبر بدن، هم هستن. قبل از این که بتونن به گروه

های ارتباطیشون با بقیه باید به دست سازمان برسن و دیگه راه

 .قطع بشه

طول   دستم رو توی موهام فرو بردم و از روی تخت بلند شدم.
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هام توی صدای قدم    کردم.اق رو طی میو عرض ات

پیچیده بود و اعصابم رو بدتر مخشوش کرده بود اما     گوشم

 .کرداسترسم کم می    راه رفتن تنها چیزی بود که از

گیریشون دست سیاوشه ی دستها و نقشههایی از گروهاطالع -

ولی اصل قضیه... برای اولین گروهک باید خودتون وارد کار 

ی تو، سیاوش و د؛ یعنی در اصل کل باند دوم به عهدهبشی

نیست و از پس این کار     کسی به ماهری شمارایانه چون هیچ

  .بر نمیاد

 .با بهت لبم رو گزیدم و از حرکت ایستادم

 !شناسنهامون رو میولی همه چهره -

با یه لنز و تغییر حالت و زاویه صورت از این رو به اون رو  -

 !هات هم تغییر نظر بده. راجب لباسمیشید و..

با بهت پلک زدم. نه خدا، نگو معنیش اونیه که دارم بهش فکر 

 .کنم! دوباره به موهام چنگ زدممی

 :آگاه گفتمناخود

 !نه -

 :گفت    داخلش مشخص بود، خونسرد و با صدایی که خنده

 !بله -
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*** 

به خودم خیره شدم. شلوار شیش  رو به روی آیینه ایستادم و 

ی پیراهن پسرونه   جیب مشکیم رو مرتب کردم و دستی به

ای که سوییشرت مشکی   سفید و بلند کشیدم. دست آخر

بودنش مطمئن     زیپش باز بود رو نگاه کردم تا از خوب

کاله کپی که روی میز بود برداشتم و برعکس، روی    بشم.

زور داخلش جمع  موهام رو به    سرم گذاشتم.

شون هم بازیگوشی کرده بودن و پیشونیم رو کمی    که   کردم

خیلی جذاب     که  امقاب گرفته بودن. به نظر خودِ خودشیفته

  !شده بودم

هام لنز طوسی رخ ایستادم. توی چشمتکخندی زدم و کمی نیم

ی صورتم رو با گریم تغییر داده بودن. گذاشته بودن و یکم زاویه

  !قا کُپ این پارکور کارها شدمدقی

 :با شنیدن صدای در، خیره به خودم گفتم

 !بیا تو -

ای نیاز آروم سرش رو داخل آورد. چشم غره    در باز شد و

 :و گفت    بهش رفتم که خندید

 !به به، چه پسریه -
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 .ی دیگه نثارش کردمخندیدم و یک چشم غره

  ست؟کوفت! همه چی آماده -

که حاضر شده، رایان هم آمارشون رو در آورده.  آره، سیاوش -

 .توی یه گاراژ هستن

سری تکون دادم و جدی شدم. همیشه همین بود. داخل کارم 

م رو ماموریت که تموم انگیزه    جدی بودم؛ مخصوصا اون

 .گرفته بود

 !اوکی، تو دیگه برو -

هام روی چشم    عینک دودیم رو از روی میز برداشتم و

نگاه کردم و     به تیپ اسپرت و در عین حال شیکمگذاشتم. 

لبخندی از سر رضایت زدم. پشت سر نیاز از اتاق خارج شدم و 

سیاوش رو دیدم که     ی آخر رو طی کردم وپایین رفتم. پله

چیزی رو نگاه     پد یکوسط سالن ایستاده بود و با آی

ی کرد. آروم بهش نزدیک شدم، پشتش ایستادم که نقشهمی

 :گاراژ رو تشخیص دادم. ابرویی باال انداختم و گفتم

 مگه نگفته بودی نقشه گاراژ رو حفظی؟ -

العمل خاصی نشون بدون این که از صدام شوکه بشه یا عکس

 :بده، گفت
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گ هست چرا ولی جاشون رو عوض کردن. شریف اونقدر زرن -

  .که نذاره ما ردی از باند دومش داشته باشیم

گفت. شریف دادم. راست می    سرم رو در تایید حرفش تکون

ها بود؛ اگر هم االن به ما اعتماد حرف تر از اینخیلی زرنگ

کرده، به خاطر اینه که از طریق ما خودش رو باالتر 

ر باال ی خالفکارها همین بود. فقط به خاطعادت همه  بکشه.

بستن؛ اون هم چه کشیدن خودشون با بقیه عهد دوستی می

 !ایدوستی

سیاوش نیم نگاهی به من که پشتش ایستاده بودم انداخت و 

سمت در ورودی راه افتاد. پشتش قدم برداشتم. در رو باز کرد 

 .و اول به من اشاره کرد که بیرون برم

با هم به  با لبخندی تشکر کردم و بیرون رفتم. در رو بست و

فرش قرار داشت، سمت ون مشکی رنگی که رو به روی سنگ

یک  باز بود، همون لحظه    مانندش کردیم. در ریلی   حرکت

سوار شیم. رایان هم تو     نفر خم شد و بهمون کمک کرد

سرش تو گوشی بود. کنار رایان    ماشین بود و طبق عادتش،

  .جا گرفتم و سیاوش هم رو به رومون نشست
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  :کمی بعد که ماشین حرکت کرد، سیاوش گفت

خبری از آدریان و اون پسر جاسوسه که توی انبار گیر  -

 انداخت ندارید؟

 :ای باال انداختم و گفتمشونه

 .نه -

رایان هم بدون این که سرش رو از گوشیش بیرون 

 :گفت    بیاره

 .من هم نه. از مهمونی تا حاال آدریان رو ندیدم -

هام گه چیزی نگفت و به مسیر نگاه کرد. دستسیاوش هم دی

رو توی هم پیچ دادم و نفس عمیقی کشیدم. استرس نداشتم 

   .ولی خب اون ماموریت خیلی برام مهم بود

رفتیم. من موندم چه داشتیم به سمت مناطق محروم می 

هاشون باید توی مناطق محروم ای هست که مخفیگاهصیغه

نفوذشون باال باشه، خیلی راحت  شهر باشه؟ که چی مثال؟ اگه

تونن توی یه مکان شلوغ هم استتار کنن ولی خب کارشون می

  .توی شهر سخت میشه    یا بهتره بگم خالف کردنشون

تا رسیدن به گاراژ، کسی چیزی نگفت. وقتی رسیدیم و ماشین 
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کنار جاده که کم از خیابون نداشت ایستاد، راننده پیاده شد و 

رامون باز کرد. اول سیاوش پیاده شد، بعد من و در ماشین رو ب

رایان. سوییشرتم رو صاف کردم و پشت سر 

سمت گاراژ رفتم. هوا کمی ابری بود و فضا رو   به    پسرها،

تاریک تر کرده بود. به جاده نگاه کردم. دقیق مثل بیابون بود و 

جز گاراژ که با رنگ مشکی و قرمز تزئین شده بود، هیچ خونه 

 .خوردثری از موجود زنده به چشم نمییا ا

نزدیک در گاراژ ایستادم.    ی طویل گرفتم وچشم از جاده

با پام دو بار و با دستم     طبق رمزی که سیاوش بهم گفته بود،

دو قدم عقب رفتم و کنار پسرها   سه بار به در ضربه زدم.

  .ایستادم

 

دو بار از اون طرف به در ضربه زده شد     بعد از چند ثانیه،

کمی معطل شدیم. کالفه پوفی   دوباره سه بار در زدم.  که 

چفت در رو شنیدم    کشیدم و خواستم اعتراض کنم که صدای

و بعد، در کشویی گاراژ به سمت چپ رفت و باز شد. نفسی 

 .زمزمه کردم  «چه عجب!»گرفتم و توی دلم یک 
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روه جلومون نمایان شد. الغر بود و ی یکی از اعضای گچهره

ش هم زد. به قیافهلباس مشکی و خاکیش توی تنش زار می

خورد چیزی مصرف کنه. با تاسف سر تکون دادم که به می

هنگ کرده بهمون نگاه کرد. دستی به لباسش  خودش اومد و 

  .کشید و به خودش نگاه انداخت

به لباسش مرتب وقتی دید با این یک بار، دو بار دست کشیدن 

 :تته پته گفت    نمیشه، با

 ب... بفرمایید؟ ش... شما؟ -

با پوزخند بهش زل زدم و ترجیح دادم چیزی نگم. رایان که  

سر رفته     ش از دیدن دستپاچه شدن اون یاروحوصله

هلش داد و وارد شد. در حالی که داخل محوطه سرک    بود،

 :کشید، گفتمی

 !مثل تو وقت نداریم. بکش کنارواسه جوجه ترسوهایی  -

از روی صورتم  من و سیاوش هم وارد شدیم. عینکم رو 

برداشتم، به اطراف نگاه کردم. چندین قفسه پشت سر هم 

های بزرگی داخل های نجاری و کارتنچیده شده بودن و وسایل

به سمت در ته سالن رفتم و از    خوردن.ها به چشن میقفسه

افراد گروه در حال    اخلش رو دید زدم.در، د    شیشه باالی
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بسته بندی موادها بودن و هنوز متوجه ما نشده بودن. از 

ی عینکم رو توی مشتم دیدنشون حرصم گرفت و دسته

  .فشردم

برگشتم. سیاوش هم به این سمت    به سمت رایان و سیاوش

رو     های الغرش بازوی سیاوشاومد که اون یارو با دستمی

 :فتگرفت و گ

هوی، کجا؟! مگه اومدی طویله؟ همین راهی که اومدین رو  -

 !بینینکشین و میرین؛ وگرنه بد میمی

به سمتش رفت. قد    رایان دست از دید زدن اطراف برداشت و

رایان بلند بود؛ حتی بلندتر از سیاوش. در کل میشه گفت 

 !هرکولی واسه خودش بود

ال کشید. سرش رو کج ش رو گرفت و کمی به سمت بارایان یقه

 :کرد و گفت

که تو هنوز نفهمیدی با کی سر و کار داری! ما حتی مثل این -

دونیم پشت اون در چه خبره؛ پس برو عقب و مثل بچه آدم می

  !بشین، بزار ما کارمون رو بکنیم

سیاوش هم از کنارشون رد شد و با لگد در رو باز کرد. نگاه 

برگشت. با ترس بهمون نگاه ی افراد اونجا به سمتمون همه
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 .کردن و دست از کار کشیدن

دادن هایی بود که میگروه اول کارشون بسته بندی محموله

های عمومی پخش دست افراد تازه کار تا توی پارک و مکان

کار همچین مهمی نبود؛ در    تریاک بودن.  کنن. اکثرشون

انداختن دست افراد تازه کار بود ولی گروهشون اصل واسه راه 

مهم بود چون یه خروار محموله پشتش خوابیده بود و اگه نابود 

 !پریدی شریف میشد، بیشتر از نصف سرمایهمی

به دیوار تکیه زدم تا نمایش رو به صورت زنده ببینم و 

گیرشون کنیم مدرک و دلیل دستهمچنین... خب قرار نبود بی

دوربین دیگه     دوربین مخفی روی کالهم و یک    کی   که؟!

روی لباس سیاوش و رایان جهت گرفتن فیلم از محیط اینجا، 

جا رو زیر و رو کنیم تا جاساز کرده بودن. قرار بود کل این

به     کنن،داد کارهای غیرقانونی میمدارکی که نشون می

 .دست بیاریم

دری رفتم که ها مشغول درگیری شدن؛ من هم سمت بچه

سیاوش گفت مدارک اونجاست. زیر چشمی به پسرها نگاه 

کردم که با افراد اونجا دست به یقه شده بودن. نزدیک بیست 
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 !نگرانشون بودم    نفر بودن و کمی

بدون ایجاد سر و صدا دستگیره رو کشیدم و وارد شدم، در رو  

م. بستم و قفل کردم. نفسم رو آسوده فوت کردم و صاف ایستاد

کل محوطه اتاق رو یک میز و کمد کهنه رو به روی در و چند 

که روی هم چپیده شده بودن،     پالستیک سمت چپ در    تا

 .ی کوچیکی هم کنار میز قرار داشتدادن. پنجرهتشکیل می

گوشیم رو از     اول عینک طبیم رو روی میز گذاشتم، بعد

و با همون و کل اتاق ر    جیب پشت شلوارم بیرون کشیدم

 .چک کردم   بود،    دوربین که داخل گوشیم

رو  وقتی مطمئن شدم دوربین کار گذاشته نشده، به سمت کمد

به روی در رفتم. اتاق خیلی به هم ریخته بود و همین باعث 

شد نتونم خوب تمرکز کنم. در کمد رو با قیژ قیژ باز کردم. می

بود. پوفی لباس و شلوار ن  چیزی جز چند دست توی کمد 

  .ها رفتمکشیدم و سمت پالستیک

همه رو زیر و رو کردم و اتاق رو بدتر به هم ریختم اما هیچی 

مشتم رو    پیدا نکردم. بعد از کلی گشتن، با حرص ایستادم و

 .به میز کوبیدم
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دردمند دستم رو   با این که کهنه بود ولی هنوز هم محکم بود.

 .گرفتم و احمقی نثار خودم کردم

لبم رو گزیدم که نگاهم به     الفه و طبق عادت همیشگیم،ک

پالستیک بزرگ و مشکی اون باال بود.     باالی کمد خورد. یک

 !اخمی کردم و عقب رفتم تا بهتر ببینمش. مشکوک بود

صندلی رو از پشت میز بیرون کشیدم، نزدیک کمد گذاشتمش 

دیدم، چون باال رو نمیو روش ایستادم. خودم رو دراز کردم و 

باالی کمد اون لعنتی    دست کشیدن    با کمی    سعی کردم

دستم به   رو بردارم که همین هم شد و بعد از مدت کمی،

    .چیزی برخورد کرد

حالتش   گرفتمش و سریع از صندلی پایین پریدم. از جلد و

ش رو معلوم بود که داخلش کاغذه. روی میز گذاشتمش و گره

ی کوری با حرص زیر لبی غر زدم. چه گره  ختی باز کردم.به س

کدوم احمقی مدارک به این مهمی رو توی      هم زده بودن!

کنه؟! موندم ریزه و همچین جایی پنهان میپالستیک می

خواد یه باند دیگه ها چه جوری میشریف با این عقل ناقص این

 .سوزه واقعارو خوبه کنه! از االن دلم واسش می
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دستم رو داخل پالستیک بردم و چند برگه بیرون آوردم.  

های روش رو بخونم، صدای ای که خواستم نوشتههمون لحظه

 .نفس همراه بود، شنیدم -سیاوش رو که با نفس

 !ها خیلی زیادنبجنب! این -

  .پیشونیم رو مالیدم و پلک زدم

 !اه، تمرکزم رو به هم نزن -

ند تای دیگه بیرون کشیدم. سریع روی برگه رو خوندم و چ

های ماشین، موتور و خونه بودن؛ احتماال بیشترشون معامله

هاشون خریدن. با اخمی که از روی تمرکز روی واسه گند کاری

    .پیشونیم نشسته بود، از همشون عکس گرفتم

برداشتم که امضاهای مخصوص باند چشم  دسته برگه    یک 

ها هم عکس اون   از ادم. سرخ و اژدهای سفید رو تشخیص د

جمعشون کردم.    گرفتم و بعد از گذاشتن گوشیم توی جیبم،

همه رو توی پالستیک ریختم و دوباره روی صندلی رفتم. سر 

گوشم،    ی ایرپاد تویجاشون گذاشتمشون و با لمس دکمه

 :گفتم

ها کار من تموم شده؛ دارم میرم. یک چند متر باالتر بچه -
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 !منتظرتونم

ابی نگرفتم و با این که شک داشتم صدام رو شنیده باشن، از جو

به سمت پنجره قدم برداشتم   روی صندلی پایین رفتم.

اش رو کشیدم اما باز نشد. اخمی از سر گیجی دستگیره   و

دوباره تالش کردم اما هیچی به هیچی! دستم رو به     کردم و

 .کنار زدم کمرم گرفتم و با ناخنم، موهام رو از جلوی چشمم

یکهو فهمیدم عینکم رو برنداشتم. سمت میز چرخیدم و بعد از 

ی پنجره ایستادم و خودم تصمیمی ناگهانی، لبه   برداشتنش، با

ی باالی پنجره که به احتمال زیاد برای پرده رو از میله

آویزون کردم. خودم رو به سمت عقب تاب دادم و بعد     بود،

ام به شیشه ضربه زدم که با محکم و پر سرعت، با جفت پ

صدای خیلی بلندی شکست. دستم رو ول کردم و بیرون پریدم. 

با حرص از روی   پام پیچ خورد و روی زمین غلت خوردم.

هام رو تکوندم، موهام رو مرتب زمین بلند شدم و خاک لباس

بیرون پریدم. مثل    های خشک شدهکردم و از ال به الی بوته

  .جت شروع به دویدن کردم

ها خوفناکش های سگتر شده بود و صدای پارسهوا تاریک
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کرده بود. تنها کسی که توی جاده بود، خودم بودم و هیچکس 

  .شدای دیده نمیدیگه

کنم تقریبا صد متری دویده بودم که دیگه نفس کم فکر می

کشیدم. هوای خنک عمیق  آوردم و ایستادم. خم شدم و نفس

 .هام کشیدم و کالهم رو روی موهام مرتب کردمرو به ریه

اوف، مردم! تازه این گروه اول بود؛ هنوز چهار تا گروه دیگه 

 .مونده

 

برگشتم و ون مشکی رو دیدم.     با صدای بوق، به خودم اومدم،

بود؛ پس با اطمینان     مال ون عمارت   دو عدد اول پالکش

در توسط رایان از داخل باز    دیکی ون که رسیدم،جلو رفتم. نز

  .سوار شدم و ماشین حرکت کرد با کمکش     شد،

هاشون دقیق شدم. کنار رایان نشستم و به چهره

ی سیاوش پاره شده بود، سمت داغون شده بودن! یقه  هابیچاره

اومد. چپ صورتش زخم شده بود و از بینیش هم خون می

اش باز بود و چند قسمت از صورتش دکمه رایان هم که چند تا

کبود بود. رایان مشخص بود اعصاب نداره، با اخم به زمین نگاه 

 .دادکرد و هیستریک پاش رو تکون میمی
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 مدارک رو پیدا کردی؟ -

 .برگشتم و صاف نشستم   با صدای سیاوش، به سمتش

  .آره، خیلی زیاد بودن. از همشون عکس گرفتم -

ش رو از صندلی بغل برداشت و لپ داد، کولهتکون  سرش رو 

   .برداشت   تاپش رو از توش

 .باید به سرهنگ خبر بدم که مدارک رو گرفتیم -

ی ون راننده یا بهتر بگم، سروان حمیدی، با نیم نگاهی از آیینه

 :به سمت سیاوش، گفت

قربان، سرهنگ قبل از این که بیایم گفتن عکس مدارک رو  -

خوان یه اسم جعلی براشون ارسال کنید! می توسط ایمیل با

  .همین امشب دستور دستگیریشون رو بگیرن

 .سیاوش کالفه سرش رو خاروند و دستش رو تکون داد

ها رو برام بفرست تا منم یه ایمیل جعلی عکس   پس کیانا، -

  .درست کنم

سرم رو تکون دادم و بعد از بیرون کشیدن گوشیم از جیبم، 

  .اش فرستادمها رو برعکس

 :بعد از چند ثانیه گفت
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 .ها اومدنعکس -

ی عمارت و چیزی نگفتم و سرم رو به صندلی تکیه دادم. راننده

ها، نفوذی سازمان بودن که اگه تقریبا ده تا از بادیگارد

ما توی دردسر افتادیم، بتونن یه کاری بکنن و   وقتیک

ود که توی نجاتمون بدن. توی عمارت فقط پنج تا خدمتکار ب

اومدن و فقط یه آشپز بود که اون هم از های خاصی مییه روز

گفت ممکنه طرف سازمان فرستاده شده بود؛ چون سرهنگ می

 .از طریق غذا مسمومتون کنن و خطرناکه  بخوان

 ایدر کل عمارت خلوته و نیروی اصلی عمارت جای دیگه

ها گیری گروهبرای دستفهمه که ما هست؛ بنابراین کسی نمی

اقدام کردیم و توی دست و پامون نیست؛ فقط موندم اون 

 .جاسوس شب مهمونی چطوری تونسته وارد بشه

هم ازش    با فکر به جاسوس، یاد آدریان افتادم. خبری

کرد اما های ون مثل الالیی عمل میسکوت و حرکت  نگرفتیم.

م تا خواب از خواستم بخوابم. دستی به صورتم کشیدمن نمی

هام خم سرم بپره. سرم رو از صندلی فاصله دادم و روی زانو

 .شدم

که رایان    تقریبا نزدیک عمارت بودیم و وارد شهر شده بودیم
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 :گفت

 چی شد؟ -

لب تاپ رو بست    ای زد،آسوده  همون لحظه، سیاوش لبخند

 :و با اطمینان گفت

 .تموم شد! امشب میرن سراغشون -

*** 

 «اَژدری آدریان»

اسلحه رو سمت هدف که یک قوطی کنسرو بود، گرفتم. 

بدون تامل،    چشمم رو بستم، نفسم رو حبس کردم و    یک

شلیک کردم. تیر درست وسط قوطی خورد و انداختش. لبخند 

اسلحه رو دور انگشتم چرخوندم    رضایت بخشی زدم،

 سمت اون پسره گرفتم. سرش از درد و ضعف خم شده بود    و

ی لبش خون از گوشه  کرد.ولی هنوز هم با سماجت نگاهم می

هاش که به پشت کرد و دستش خودنمایی میتا زیر چونه

 .صندلی بسته شده بودن، کبود شده بودن

رمق به شل و ول خودش رو روی صندلی رها کرده بود و بی

  .کردحرکات من نگاه می

 اسلحه رو یک دور دیگه دور انگشتم چرخوندم و
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 :گفتم   حوصلهبی

م رو سر هی آقا پسر! چند ساعته عالفم کردی و داری حوصله -

خوای بهت شانس زندگی بدم، اعتراف کن از اگه می    بری!می

  !طرف کی اومدی

ابروم رو باال انداختم و منتظر نگاهش کردم تا ببینم حرفم چه 

و   روضه    ساعته دارم براشزاره؛ هرچند یکتاثیری روش می

عین خیالش نیست ولی دمم گرم، خبر نداشتم اینقدر خفن 

 !زنمکتک می

 :بریده گفت -جونی زد و بریدهپوزخند بی

تو... من رو... ب... بکشی یا... من... اع... اعتراف.... کنم و...  -

رئی... رئیس من رو.... بکشه... همچین ف... فرقی ندارن؛ تَه... هر 

 !دوشون... مرگه

دست به سینه   و اسلحه رو توی جیبم گذاشتم.اخمی کردم 

ی خشک و سرفه   ایستادم و همچنان، خیره نگاهش کردم.

    .بلندی سر داد

میرم... پس... ش... شلیک... ک... چ... چه بگم یا... نه، م... می -

 !کن
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های آروم به سمتش رفتم که صدای چیزی نگفتم. با قدم

قرار داشت و خالی از هر هام توی گاراژی که ته عمارت قدم

ای بود، پیچید. توی یک قدمیش ایستادم، روی صورتش وسیله

 :آروم زیر گوشش گفتم   خم شدم و

کردی، موس رئیست رو می -ببین پسر جون، وقتی تو موس -

دادم؛ چه برسه به االن که خودم رو من به بیست نفر دستور می

اند آتش باالتر کشیدم و تونستم بشم دست راست رئیس ب

 !کیانا خانم    همون   شیطان، یعنی

هام رو هام دوخت. مردمک چشمنگاه سوالیش رو به چشم

چرخی دادم و صاف ایستادم. دستم رو توی جیبم بردم و 

 :تفاوت ادامه دادمبی

کنی، من هم در تونی بگی برای چه کسی کار میپس می -

، ترسیعوضش در مقابل همون بشری که ازش مثل سگ می

  محافظت کنم! هوم؟

چیزی نگفت؛ البته فکر کنم جونش رو نداشت! با افتادن 

صورتم    ش،هاش روی هم و کج شدن سرش سمت شونهچشم

 :رو جمع کردم و غر زدم

اه، ضد حال! وسط گانگستر بازی وقت بیهوش شدن بود  -
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 اینم شانسه ما داریم کرمت رو شکر؟  آخه؟!

ردم، بشکنی زدم و به نره غولی یک دستم رو از جیبم بیرون آو

م، سریع سمت که کنار در انبار ایستاده بود اشاره کردم. با اشاره

همین    ای، روی میالد وفا،سطل آب رفت و بدون مالحظه

خالی کرد. با هین بلندی به هوش اومد.    عزیزمون   جاسوس

 .نفس زد و گیج اطرافش رو نگاه کرد -نفس

 :پوکر گفتم

 !گفتم اصال؟ فهمیدی چی -

نگاهم کرد که     با صدام، نگاهش رو سمت من کشید مات

رو     روی پیشونیم کوبیدم. عصبی سمتش خم شدم، چونش

گرفتم، سرش رو باال آوردم و دوباره یک دستم رو توی جیبم 

  .بردم

ببین بچه سوسول، دو راه داشتی؛ این که یا میگی از طرف  -

ه بگم و چه نگم مُردم. میری که گفتی چکی اومدی یا می

پیشنهاد دادم که اسم رئیست و آدرسش رو بگی و دارای 

ی سه حفاظت از طرف باند آتش شیطان بشی! این هم خالصه

 !ساعت فک زدنمون
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ها! اعصاب  زنم تو دهنشکرد. میهنوز همونجوری نگاهم می

 !هاش رو واسه مخ من آوردهرویندارم؛ این هم پیاده

تفاوت با سرپوشی بر روی حرصم، کرد که بیکمی خیره نگاهم 

بهش نگاه کردم و صاف شدم. اینقدر خم و راست شدم که 

 !کمرم رگ به رگ شد

بریده حرف  -انگار کمی جون گرفته بود؛ چون دیگه بریده

ای کرد و سرش رو تکون داد تا موهای خیسش از زد. سرفهنمی

 .جلوی صورتش کنار برن

به قدری که آتش شیطان هم حریفش نمیشه! خطرناکه؛  -

 ...خودتون

 :کرد و ادامه داد دوباره سرفه

خودتون رو خسته نکنید! ته این بازی، فقط مرگه! طرف  -

 !ستهاش رو کرده؛ االن دنبال... مبارزهمقابلتون بازی

هام رو از توی جیبم در آوردم و دو هام در هم رفت. دستاخم

 :با شَک و اخم گفتمطرف صندلیش گذاشتم. 

 افته؟دونیم؟ چه اتفاقی داره میدونی که ما نمیتو چی می -

 :گفت   ی بلندیبا سرفه

باند     رئیس من شریف نیست؛ من فقط جاسوس یک -
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ام که اومدم توی باند شریف یا همون چشم سرخ. رئیس دیگه

تر از چیزیه که بهت گفتم! اگه براش... کار من... خیلی خطرناک

کردم، مرگم حتمی بود! من رو... با یه گلوله از زندگی نمی

 ...کن که... مرگ به    خالص

 :حال تر گفتدوباره سرفه کرد و بی

 !مرگ به دست اون لعنتی بدتره -

آروم نگاهش رو از   اخمی کردم و بدون حرکت، بهش زل زدم.

 .من گرفت و به زمین دوخت اما فکر من اونجا نبود

دلم براش    هترین سرنخ رو از دست بدم؛ از طرفیتونستم بنمی

سوخت. چرا؟ چون اون بدبختیه که از ترس مجبور به کار می

ان؛ ها دو دستهگناه بازیهای بیواسه اون فرد مجهول شده. آدم

های بد و کسایی که کسایی که به زور میشن یکی از شخصیت

تم رو به های بد این بازی میشن! دسآگاه اسیر شخصیتناخود

 .رخ میالد زل زدمصورتم کشیدم و در همون حال، به نیم

 چیکارش کنم خدا، چیکارش کنم؟

*** 
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پام رو روی اون یکی پام انداختم، قند رو توی دهنم پرت کردم 

 :کردم، گفتمدر حالی که فنجان چایی رو به لبم نزدیک می

گفت کی ولی دلم براش سوخت. به نظرت این یارویی که می -

 هست؟

م درهم شد و فجان رو روی میز از داغی چایی چهره

ای باال انداخت و سرش رو به سیاوش شونه   برگردوندم.

هاش رو مالید و گاه کاناپه تکیه داد. با خستگی چشمتکیه

 :گفت

سره سر من  کنه. هر چی کاره یکنم! سرم درد میدوچه می -

 !بدبخته

 :با اخم و شوخی گفتم

سره باید با  تر از من نیست که یکسخت داداش کارت -

 !مشت نفهم سر و کله بزنم    یک

 :گفت   حالی و شوخیبا بی

ها رو در میاری ولی من بابا کار تو خیلی خفنه! ادا این خفن -

 !ها رو در بیارمته تهش بتونم ادای این سوسول مجازی

سیاوش با ته     پقی زیر خنده زدم و به بازوش مشت زدم که

 :های خنده و حرص گفتایهم



 

 

 WWW.98IA3.IR 50 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی
 

  !درد! دهنت رو ببند -

شکست و صاف نشست و در حالی که قلنج گردنش رو می

 :گفت    ذاشت،تاپش رو روی میز میلپ

 .باید فردا بریم سراغ گروه بعدی -

 .هام رو درهم کشیدماخم

 گروه قبلی چی شد؟ -

 ...حکمِ -

زد که یکهو با حرص و آروم، درحالی که به میداشت حرف 

 :گفت   خیره شده بود  هامچشم

احمق من خستم، حالیم نیست؛ تو فازت چیه؟! اگه یکی  -

 خوای بکنی؟بشنوه چه غلطی می

دستی به پام     مونده بودم جوابش رو چی بدم. دستپاچه،

رو جور مواقع افتادم. شصتم کشیدم که یاد جواب کیانا توی این

 :زیر گلوم کشیدم، سمتش خم شدم و با نیشخند گفتم

 !این کار رو -

  .خندیدم   شی حرصینتونستم تحمل کنم و به چهره

دونستم االن می  پوفی کشید و کالفه به موهاش دست کشید.

یادتش بود و من   کشه.توی دلش داره به من و کیانا فحش می
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دوباره    ده بودم.این عادتش رو توی این چهار سال خوب فهمی

 .به مبل تکیه دادم

 .توی گوشیت تایپ کن، بده بخونم -

گوشیش رو از جیبش بیرون    سرش رو تکون داد،

جلوش گرفت، من هم ادامه چاییم رو که خنک    و  کشید

  .شده بود، هورت کشیدم

به قندون کریستالی روی میز خیره شدم و به عملیات فکر 

این چند سال جون کندن شده بود و کردم. ذهنم دوباره درگیر 

های طور که از حرفاون   کردم.داشتم همه چیز رو دوره می

کیانا فهمیدم، کال چهار گروهک توی باندِ در حال تاسیس 

 .خون مشکی هست که تا االن یه گروه پَر

هام رو درهم کردم. به خودمون و یک قلوپ دیگه خوردم و اخم

له توی این ماموریتیم و تا االن سا   کارهامون فکر کردم. سه

فقط جای پامون رو محکم کردیم؛ نه یه اکشنی، نه هیجانی، 

فقط کارهای معامله و باال کشیدن باند که البته بیشتر کارهاش 

 !داد و ما نقش برگ چغندر رو داشتیمرو کیانا انجام می

جورهایی     توی باند من به عنوان بادیگارد و همچنین یک

دست راست کیانا که مثال رئیس بانده، شناخته شدم. سیاوش 
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های زیاد دیده نشده ولی بیشتر کارش هک کردن سیستم

نقش  و... است. رایان هم که  باندهای دیگه، اطالعات، نقشه

 .ها و دعواها حضور دارهبزن بهادر رو داره و توی همه درگیری

ی شکست عشقی خورده، کنه؛ پسرهانیاز بیشتر نیرو جمع می

هایی که برای انتقام حاضر شدن بیان توی باند و دختر های اون

  !ساده و بدبخت

با مظلوم بازی و چهار تا ادا اصول که به نظرم اگه توی سینما 

ها رو گول کرد خیلی به نفعش بود، اونازش استفاده می

  .زنهمی

ست بیشتر هدف نجات دادنشون از دست کسایی مثل شریف ه

ها کسایی مثل حامد، یکی از بادیگاردها که قبال وقت   اما یک

ی شکست عشقی خورده بود، حاضر میشن توی جزو اون دسته

 .گروه بمونن و خدمت کنن

قرار نبود همچین چیزی توی ماموریتمون اتفاق بیوفته ولی 

هستیم که به قاچاق انسان  نیاز گفت حاال که توی ماموریتی

هاش ها رو هم نجات بدیم. اولتونیم اونمی هم مربوط میشه،

گفت ممکنه به ماموریت لطمه کرد و میسرهنگ قبول نمی

وارد بشه ولی االن سه ساله که نیاز دست از این کارش 
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 !برنداشته

هام، به خودم اومدم، فنجان با قرار گرفتن موبایل جلوی چشم

  .رو روی عسلی گذاشتم و گوشی رو از سیاوش گرفتم

 :مبل تکیه زد و گفت به

 !ی توضیحات توش هست. خوندی، پاک کنهمه -

سرم رو تکون دادم و با جدیت مشغول خوندن شدم. راجب 

ها، طریقه پیدا کردنشون، همه چیز توضیح داده بود؛ مدارک

 !اطالعات اصلی راجب گروه اول و... همه چیز

با صدای در، سرم رو از روی گوشی بلند کردم و نگاهی به 

که به گوشی اشاره زد. سرم رو تکون دادم و     سیاوش انداختم

  .کل اطالعاتی که نوشته بود رو پاک کردم

  !بیا تو -

در باز شد و یکی از خدمتکارها، کمی باال تنش رو داخل آورد. 

های زاغ با چشم  لباس فرم مشکی سفیدش توی تنش

دانه موهای طالییش آزا  ش هارمونی درست کرده بودن.وحشی

های مرموزش از روی من گذشت و چشم   دورش افتاده بودن.

روی سیاوش مکث کرد. من با خونسردی و سیاوش با پوزخند 

 .کردنگاهش می
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شباهت به پوزخند نبود در رو بیشتر باز کرد و با لبخندی که بی

 :گفت

 !آقا سیاوش، آقای شریف اینجا هستن -

ریف بیاد اینجا؟ چطور ابرویی باال انداختم. مگه قرار بود ش

از دست این پسر! تا ازش نپرسی نَم   سیاوش به من نگفت؟

 :تکون داد و گفت سیاوش دستش رو     پس نمیده!

 .بگو بیاد توی همین اتاق -

هاش در هم فرو رفت ولی به خودش اومد و چشمی گفت. اخم

داشت خارج    همون لحظه گرفتم نقش این دختره اینجا چیه!

 :گفت   سیاوش سریعشد که می

 !وایسا -

حوصله هاش رو بیایستاد و به سمت سیاوش برگشت. چشم

 !ی رو مخِ جاسوسگردوند. چقدر پررو بود! دختره   توی حدقه

 بفرمایید؟ -

هاش رو ریز کرد و به سمت جلو سیاوش با خونسردی چشم

 .ی مبل مشت کردخم شد. یک دستش رو روی دسته

داده باشم که جایی شنود کار نزاری؛ هیچی؛ خواستم هشدار  -
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هم گوش داره!  دونی که؟! دیوار موش داره، موشخب... می

 !تالفی این کارت هم درمیاد خانم جوان

از شدت بهت و تعجب، چند بار دهنش رو باز و بسته کرد. 

وقتی نگاه تیز و برنده سیاوش رو روی خوش دید، بدون هیچ 

  .حرفی در رو بست و رفت

به   اما خب    هاشون به عربی بود. عربی بلد نبودممکالمهتمام 

 .فهمیدمها یک چیزهایی میلطف مدرسه

 

م رو کنترل کنم اما هام کشیدم تا خندهدستم رو روی ته ریش

وقتی دیدم جواب نمیده، خودم رو آزاد کردم و بلند خندیدم، 

  .جوری که سرم به عقب خم شد

 .هاش دست کشیدبه شقیقهسیاوش فکش رو روی هم فشرد و 

مرض! چقدر خودم رو کنترل کردم که ندمش دست رایان تا  -

  !یه فصل بزنتش

 .موهاش رو به هم ریخت. صدای زیر لبیش رو شنیدم

 !یک مُسکن هم پیدا نمیشه -

هام روی کف چیزی نگفتم و بلند شدم. سمتش رفتم که کفش
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گرفتم و های سیاوش رو شونه  پارکت شده صدا ایجاد کرد.

تکیه    چرمی   یفشردم که آروم سرش رو به مبل سه نفره

جور کارها کردم. پشت سیستم نشستن و اینداد. درکش می

 .دادکردن؛ فقط زیاد بروز نمیش میخیلی خسته

 خوای برم بخرم برات؟می -

 .خرمنه داداش، دمت گرم. باید برم بیرون خودم می -

 :فشردم و گفتم    دستش رو

  !پس من دیگه برم. به خودت زیاد فشار نیار -

مون رو خسته کرده بود. چه حرف مزخرفی! این ماموریت همه

سرش رو تکون داد و دستش رو توی دستم گذاشت. گوشی رو 

ی در رو کشیدم و هم بهش دادم، عقب گرد کردم و دستگیره

 .خارج شدم

خب، خب، خب! خدمتکار جاسوس؟! دخلش اومده، مثل تموم 

 !ها، دربست زنداناسوسج

*** 

 «کیانا شهریار»

دستم رو به صندوق کوبیدم و دوباره رمز رو عوض کردم که 
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هیچ تغییری ایجاد نشد. پوفی کشیدم و تمرکز کردم. تو 

توی     از   یک رمز دیگه زدم که   تونی!تونی دختر، تو میمی

گوشی پزشکی صدایی شنیدم. کمی دیگه اهرم مانند رو 

ه... با صدای تقی که داد، کم مونده بود از خوشحالی کشیدم ک

  .جیغ بزنم! تقریبا ده دقیقه بود درگیر این قفل بودم

سرم رو برای چند ثانیه به صندوق آهنی سرد تکیه دادم تا 

آروم بشم. در صندوق رو با هزار زور و ضرب، کشیدم و باز 

 .کردم. معلومه خیلی وقته کسی بازش نکرده

نگاه کردم. از بس تاریک بود، چیزی جز سیاهی به داخلش 

هام رو ریز کردم و دستم رو روی زمین کشیدم که ندیدم! چشم

برخورد کرد. از حالتش تشخیص      دستم به جسم کوچیکی

چراغ   دادم که گوشیمه. سریع از روی زمین چنگش زدم،

  .اش رو روشن کردم و نورش رو داخل صندوق انداختمقوه

ی بزرگ برگه یک دسته  کم شل شد. ایول! اینه! -نیشم کم

ی پایینی، چند تا فلش قرار روی هم چیده شده بود و قفسه

 .داشت

ها شدم، دستم رو دراز کردم و با عجله بیخیال فلش
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تند ورق زدم. دقیق  -رو بیرون کشیدم. تند   هابرگه

هاشون نوشته خواستیم! راجب معاملههایی بودن که میهمون

رسید، خیلی سریع و شک نداشتم اگه به دست پلیس میبود 

اش وارد دوربین گوشیم شدم که چراغ قوه   شدن.دستگیر می

   .خاموش شد

ی تاریکی به اتاقک کوچیکی که داخلش دوباره   با برگشتنِ

ای نداشت، بودم و جز همین صندوق و یک پنجره چیز دیگه

 .حرصی به موهام چنگ زدم

  !اه -

ول کرده بودم که یادم رفته بود یه چیزی اختراع شده اونقدر ه

  !به اسم فلش دوربین

کورانه روی زمین، سمت پنجره کشیدم و با  -خودم رو کور 

کمی توی نور کم ماه    ی پنجره، بازش کردم.گرفتن دستگیره

قرار دادمشون و عکس گرفتم.    های داخل باغو چراغ

 .کردها رو واضح میخداروشکر یه برنامه داشتم که عکس

 .از دوربین خارج شدم و دوباره چراغ قوه رو روشن کردم

سمت صندوق فلزی رفتم و مدارک رو به همون 
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داخلش گذاشتم و درش رو بستم. صدای تقی    قبلی  صورت

گوشی    داد که صدای قفلش بود. آروم نفس عمیقی کشیدم،

 چند تا   پزشکی رو از توی گوشم بیرون کشیدم و با

ام توی کوله ام که روی زمین افتاده بودن، دیگه    یوسیله

  .چپوندم

ی گوشیم، خودم رو به روی دوشم انداختمش و با نور چراغ قوه

در رسوندم. بازش کردم و نگاهی به راهروی سرد، تاریک و 

ی هیچی داخلش نبود. اینجا بیشتر به خانه  ترسناک انداختم.

 !ا عمارت خالفکارهاخورد تارواح یا متروکه می

گوشه از وجودم،    ترسیدم. یکهمیشه از تاریکی می

هایی بودن که فقط مخفی شده بودن. نابود نشده ترس   یک

 !رنگبودن؛ فقط کم

هام رو تندتر کردم. صدای به سمت چپ نور انداختم و قدم

توی گوشم بود، سیاوش رو که توی همون گوشی که همیشه 

شنیدم، کمی از جام پریدم. چون روی تاریکی تمرکز کرده 

ترسیدم. عصبی توی دلم فحشی    بودم، از صدای ناگهانیش

 .بارش کردم
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  !کجایی پس؟ -

تند سمت دری که ته راهرو  -آروم و پر حرص، درحالی که تند

 :گفتم   رفتم،بود می

ل این کارها. فرسته دنبادونم چرا سرهنگ من رو مینمی -

 !تموم شد بابا، تموم شد

ای کشید، چیزی نگفت و فهمیدم اتصال رو قطع نفس کالفه

کرده. سرهنگ دوباره دستور داده بود که من مدارک رو پیدا 

کنم؛ فکر کنم برای این گفت که اگه کسی اومد، پسرها بتونن 

 .از خودشون دفاع کنن

پوشش دادن  این سری شب اومدیم. این گروه بیشتر کارشون

که به ایران وارد میشن؛ به خاطر همین    مواد مخدرهاییه

شناسن از بس روزها فعالیت دارن و شب باباهاشون رو هم نمی

ان! و به همین دلیل، ما شب رو انتخاب آلود و خستهخواب

 .کردیم

به در رسیدم ولی آهنی بود و باز کردنش سر و صدای زیادی 

ها رو بیرون باید دوباره تمام دوربینداشت، تازه وقتی ازش برم 

ارزه. اومدنی مردم و زنده شدم تا به به ریسکش نمی   بپیچونم؛

اینجا رسیدم. به سمت چپم که پنجره بود و پرده نداشت، نگاه 
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درخشید؛ انگار به روم چشمک کردم. ماه کامل توی آسمون می

 .کردزد و تصمیمم رو تایید میمی

گرفتم؟ الحق که یک از ماه مشورت می احمق نبودم که همیشه

  !سِلِنوفیل واقعی بودم

ام رو سمت پنجره گرفتم و محکم بهش کوبیدم که با کوله 

صدای بدی شکست. راستش اصال توقع نداشتم بشکنه اما خب 

ی اونجا بیشتر شبیه خانه متروکه بود تا خونه  گفتم که،

 !خالفکارها

، صدای آژیر پیچید و همون لحظه سنسورهای صدا فعال شدن

قرمزهای هشدار، سالن تاریک رو روشن کرد. لبخندی به  چراغ

  .حماقت خودم زدم

 !چی شد؟! لو رفتی؟ -

توجهی به صدای پر استرس سیاوش که پشت سر هم صدام 

 !زد نکردم و در نظر گرفتم که چه جوری بپرممی

رسن. به ی دیگه میشمارش معکوس! حداکثر تا شصت ثانیه

ی پنجره که حالت طاقچه بود، ایستادم و به ارتفاع لبه   تیسخ

زیر پام نگاه کردم. اه، لعنتی! طناب هم ندارم. نفسی کشیدم و 
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سعی کردم ریلکس باشم. مجبور شدم پام رو از روی شیشه ها 

  !عبور بدم. بعدش بدون هیچ مانعی روی ارتفاع بودم

 .کردمپاهاشون رو حس می   صدای

های نمای پشت ای، پام رو روی آجردوباره با نفس عمیق

ساختمون گذاشتم. نمای ساختمون حالت آجرهایی بود که 

کردن. نامرتب چیده شده بودن و پایین اومدن رو آسون می

چیزی نگذشته بود که پام به زمین رسید. حس کردم به پنجره 

ها خوابیدم و غلت زدم تا من رو رسیدن. سریع روی چمن

  .نبینن

بار صدای عصبی رایان اومد که سعی داشت آروم حرف  این

 .بزنه

  !گیر افتادی؟! چرا جواب نمیدی؟ -

 :من هم آروم گفتم

 !عه، دو دقیقه آروم بگیرین -

یه صدای زمخت و بلند از باال، درست بغل پنجره شنیدم که 

 :گفت

ها رو چک کنین! دور نشده؛ هنوز برین دوربین -

 !همینجاهاست
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 :گفتم    قورت دادم و آروم، خطاب به پسرهاآب دهنم رو 

 ...ها روخوان دوربینمی -

هنوز فعلش از دهنم خارج نشده بود که صداهای عجیب غریبی 

شنیدم. صورتم رو کج و کوله کردم و گیج پلک    از توی ایرپاد

 .چشون شد؟! تا خواستم صداشون کنم اتصال قطع شد   زدم.

تونن ها پسرن، دو نفر هستن و میبه من چه؟! اونبیخیال! 

  !خودشون رو نجات بدن؛ االن جون خودم تو خطره

______ 

 .سلنوفیل: به معنای کسی که عاشق ماه است

 

ها به سمت جلو کشیدم و یه جورایی خودم رو روی چمن

ها که رو به خشک شدن بودن رد استتار کردم. از پشت بوته

هاش گیر کردن هام به شاخهمو و دست شدم که چند باری هم

بعد از چند دقیقه خزیدن روی   و اعصابم رو به هم ریخت.

به دیوار بلند ته حیاط رسیدم که باید    ها،زمین و از پشت بوته

ورها نبود. االن اگه بلند ای اینرفتم وگرنه راه دیگهازش باال می

  !گیره! اه، لعنتشم دوربین که من رو می



 

 

 WWW.98IA3.IR 64 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی
 

ای بکنم. دو تا گاهم رو چرخوندم تا شاید بتونم کار دیگهکمی ن

زنی دوربین دو طرف دیوار قرار داشتن و نور قرمز چشمک

 .داد که روشنهتابید و هشدار میباالش می

ای نیست! پام خودم رو جلوتر کشیدم و ایستادم. نه، راه دیگه

ای روی دیوار گذاشتم و خودم رو باال کشیدم. رو روی حفره

وزنم رو به   جای پام رو محکم کردم و یه قدم دیگه باال رفتم.

م داره من رو کردم کولهکشیدم. احساس میسختی باال می

رفتم که صدای دادی طور باال میهمین    کشه.پایین می

 .شنیدم و از شدت شوک، از حرکت ایستادم

 !کنهاینجاست! پیداش کردم! داره فرار می -

شروع به زدن کرد. نگیرنم صلوات! به خودم قلبم مثل دارکوب 

تند تر باال رفتم. صدای شلیک اومد و به جای پای   اومدم و

راستم تیر زد که پام از روی دیوار ول شد. سرم رو دزدیدم و 

  .پام رو باال کشیدم

شد. هیکل ها به وضوح شنیده میصدای دوییدنش روی چمن

ی تاریکی شب متوسطی داشت و پیراهن سیاهش اون رو تو

 .کرداستتار می
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 !بهت میگم وایسا -

ی دیوار گرفتم و روی دیوار نشستم. نفس دستم رو به لبه

ی سرخ مَرده از با پیروزی و رو به چهره   عمیقی کشیدم و

پایین  تر شده بود، عصبانیت که با نور آژیرهای هشدار واضح

د. پریدم. دوباره شلیک کرد که تیرش خطا رفت و بهم نخور

پشت دیوار، هیچ چیزی نبود؛ فقط یک فضای سبز و آزاد بود 

مثل جت شروع به دویدن    خورد.که سمت چپش به جاده می

 .کردم

کشید؛ به خاطر پام موقع پریدن کمی پیچ خورده بود و تیر می

زدم که سرعتم رو کم کرده بود. دیگه همین کمی لنگ می

هاشون و نور ای سگکامال از عمارتشون دور شده بودم اما صد

اومدن. دیدم که به این سمت میهاشون رو میچراغ قوه

هوای خنکی داشت و ماه توی    عمارتشون خارج از شهر بود،

 .شدآسمون به واضحی دیده می

دونم چرا تو این از هوای خنک گرفتم. نمی   دم عمیقی

روی زمین و یه   وضعیت یه حس باحالی دارم. خل شدم دیگه!

صدایی از سیاوش و رایان   ها کز کردم.پشت درختجایی 
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 :با تردید لب زدم  کرد.اومد که نگرانم مینمی

 !ها؟! صدام رو دارین؟بچه -

هیچ صدایی نشنیدم. دستی توی موهام کشیدم و کالفه به 

داد اما ی درخت کمرم رو آزار میدرخت تکیه دادم. تیزی تنه

االن     صورتم گذاشتم. هام رو رویدست   دادم.اهمیتی نمی

ها خبر میدن و بدبخت میشیم! مصیبت پشت به بقیه گروه

تونستم بیشتر از مصیبت! صداهاشون نزدیک شده بود و نمی

 .این منتظر بمونم

 !پوفی کشیدم و دوباره صداشون زدم اما هیچی به هیچی

گوشیم رو از توی جیب پشتیم بیرون کشیدم. به محض روشن 

سه تا پیامی که از ناشناس اومده بود،    کردنش چشمم به

  .افتاد. بازش کردم

 «!ها لو رفتن. شما فرار کنینبچه»

مشتم رو قدری محکم به پیشونیم کوبیدم که تیر کشید. 

کنن! موهام رو چنگ زدم گیرمون میدونستم غافلها! میلعنتی

 .های بعدی رو خوندمپیام  و

 «!تر ارسال کنیدعایمیل جعلی بسازین و مدارک رو سری»

 .پیشونیم رو مالوندم و صفحه رو پایین کشیدم
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 «!ها از پس خودشون بر میان. نگران نباشیداون»

ها رو آپلود سریع وارد ایمیلم شدم، یه ایمیل ساختم و عکس

ی ناشناس رو های شمارهکردم. بعد حساب کاربریم و تمام پیام

ردم. زانو زدم، بند ام پرت کو گوشیم رو توی کوله   پاک کردم

سه نفر     از بین پاهام دیدم   هام رو سفت کردم کهکتونی

هاشون این سمت میان. هیکلی بودن و نور چراغ قوه   دارن به

 .شد نتونم دقیق تشخیصشون بدمباعث می

ها رو رد صاف ایستادم و دوباره شروع به دویدن کردم. درخت

تک و توک از    تم.کردم و با سرعت شیب جاده رو پایین رف

رفتن و هام به شدت مینفس    شد.جاده ماشین رد می

ذاشت بایستم. اگه که گیر بیوفتم، نمیاومدن اما استرس اینمی

فهمیدن پلیسم، رفت! میگرفتنم همه چی به باد فنا میمی

هستم و باند هم نابود  فهمیدن از باند آتش شیطانمی

که این همه مدت کشیدیم مثل اونوقت تمام زحماتی   شد!می

 .دود توی هوا محو میشه

پام به تیکه سنگی گیر    پرت شد،   توی یک لحظه حواسم

کرد و روی زمین افتادم. از شیب جاده چند قدم اونورتر غلت 
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    .خوردم

روپوش   خیز شدم و به اون سه نفر نگاه کردم.با استرس نیم

د، فرار کردن هم قدرت حرکت ازم گرفته ش  مشکی زده بودن.

 .فایده بودبی

رو به روم ایستادن. نفسم رو  تر! نزدیک، نزدیک و نزدیک 

 .بیرون دادم و خداروشکر کردم که صورتم گریم شده

یکیشون که از بقیه هیکل ریزتری داشت با تمسخر و به زبون  

  :گفت   انگلیسی

  !گیر افتادی موش کوچولو -

و روی زمین گذاشتم و پاهام هام رکردم. دست    از حرص اخم

رو کشیدم. پریدم و حالتم رو از خوابیده، به ایستاده تغییر دادم. 

که    اومدمی    پوزخند صداداری زدم. دست یکیشون به سمتم

  .محکم پسش زدم    با ساق پام

ی دست سه نفری و همزمان به سمتم حمله کردن. از ضربه

جا خالی دادم اما مشت نفر بعدی توی شکمم     یکیشون

ی محکمی خوابید. از درد خم شدم که از پشت به کمرم ضربه

دوباره با زانو روی زمین افتادم. با     زده شد. نفسم رفت و
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هاشون رو روی رحمانه ضربهمشت و لگد به جونم افتادن. بی

نفس هام رو با جیغ   کردن اما من مصرانهشکم و کمرم رها می

  .کردمام و گزیدن لب بدبختم، خفه میهحبس شد

م زده تر از قفسه سینهای که پاییننفسی گرفتم که با ضربه

شد، به سرفه افتادم. نه، تسلیم نشو کیانا! نزار از پا درت بیارن! 

 !بینیهتو هنوز همون کسی هستی که غیرقابل پیش

. عقب رفت و غلتیدم و با پام به ساق پای یه نفرشون لگد زدم

از فرصت استفاده کردم. با دردی که توی    پاش رو گرفت.

نشستم، دستش رو گرفتم و پیچوندم. به    کمرم پیچیده بود،

سمت همونی که ریز نقش بود هل دادم و هر دوشون رو 

 .انداختم

چکی به صورتم خورد و سرم به سمت راست کج شد. و تمام!  

  !چه اشتباه بزرگی

 !حد مرگ حساس بودم روی صورتم در

توجه به درد کمرم، چاقوی ای از خشم زدم و ایستادم. بینعره

رو از توی جیب مخفی شلوارم بیرون کشیدم، بعد    دارمضامن

شکم اولی فرو کردم. با پام بهش    از کشیدن ضامنش، توی
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های لگد زدم که با همون چاقوی توی شکمش و چشم

ای باقی مونده به سمتم پریدن که اش، افتاد. اون دو تورقلنبیده

با پرشی، مشتی به صورت دومی و لگدی نثار سومیشون کردم. 

نفس روی زمین افتادم. دستم رو روی قلبم گذاشتم و  -با نفس

خس  -م خسمحکم فشردمش. نفسم تنگ شده بود سینه

 .کردمی

 

با صدای داد بلندی که شنیدم، به سمت چپم برگشتم که 

و دیدم. یکیشون که چاقو خورده بود و سیاوش و رایان ر

 .پیچیدخودش می    تونست بلند بشه؛ فقط از درد بهنمی

چهار نفری دست به یقه شدن. نفس عمیقی کشیدم. درد   

ش قلبم کمی بهتر شده بود. از اون روزی که مامان مُرد، همه

هام تداعی میشد و یادگاری اون ی مرگش جلوی چشمصحنه

بیم شد؛ البته همچین جدی نبود اما توی روز هم مشکل قل

کوبید که باعث تیر های هیجانی و حساس تند تر میموقع

  .شدکشیدنش می

هام رو بستم و خون کنار لبم رو روی زمین دراز کشیدم، چشم
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تونستم بلند بشم کشید و نمیپاک کردم. دل و کمرم تیر می

اوش برای آخرین رفتیم تا بقیه نیومدن. سیتر میاما باید سریع

بار با مشت توی شکمش کوبید و روی زمین پرتش کرد. رایان 

هم بهش لگد زد و به اون یکی که کنارشون دراز به دراز افتاده 

 .بود، نیشخند زد

به سمتم اومدن. سیاوش مشغول درست کردن لباسش شد و 

دستی هم بین موهای خرمایی رنگش کشید. رایان با اخم 

 :از کرد و گفترو سمتم در   دستش

  !بجنب -

به سختی و با کمکش  گرفتمش و  دستم رو بلند کردم و 

ای زد که سه نفری شروع به دویدن ایستادم. سیاوش اشاره

شد هر از گاهی سرعتم رو کردیم؛ هرچند درد کمرم باعث می

 .کم کنم

داد سرهنگ زود واکنش ها نشون میصدای ماشین پلیس 

نترپل رو خبر کرده. بیشتر ماموریت های اینشون داده و پلیس

های ها پلیسدست ما بود چون شریف ایرانی بود ولی یه وقت

 .کردناینترپل کمکمون می
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های ماشین سیاه رنگی رو از دور تشخیص دادم که با چراغ

  .خاموش زیر یک درخت پارک کرده بود

نفس دستی به صورت خیس از عرقم کشیدم و  -با نفس

 :پرسیدم

 .. ماشین... ماست؟اون. -

 :پرید جواب دادسیاوش در حالی که از روی یک چوب می

 .آره، فکر... کنم -

م خسته نباشه! تازه فکر کنه؟! هوف! به خاطر دویدن زیاد تشنه

ها به ماشین نزدیک شدیم، دو نفر پیاده از زیر درخت شده بود. 

هام برامون باز کردن. نسیم شبانه رو به ریهشدن و در رو 

بعد از سوار شدن، ماشین به سرعت حرکت کرد.    کشیدم و

  .هام رو روی هم فشردمسرم رو به شیشه تکیه دادم و پلک

 .نفسی گرفتم و عرق پیشونیم رو با آستینم پاک کردم

 !دوباره با خودم تکرار کردم. تازه اول راهیم

*** 

 «آدریان اژدری»

یکدفعه     م رو صاف کردم وای کردم، یقهی حرصیخندهتک

 :داد زدم
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 !عرضههای بیاحمق -

ای رنگ کوچیکی که توی اتاقم قرار مشتم رو روی میز قهوه

 :کوبیدم و عربده زدم    داشت

 !خوریدبه درد جرز الی دیوار هم نمی -

های سرخ شده از ترسشون اشاره زدم و خیره به چهرهبه در 

 :گفتم

 !گمشید بیرون! د یاال! نکنه این هم من باید بهتون یاد بدم؟ -

ها اون  شون در رو باز کرد و به اون سه نفر اشاره زد برن.سرتیم

که بیرون رفتن، سرتیم شرمنده سر تکون داد، به موهای 

ب گرفته بودن دست مشکیش که آشفته صورت گندمیش رو قا

 .و پس از بیرون رفتنش، در مشکی رنگ رو آروم بست   کشید

سه سوت اتاق خالی شد. چند تا نفس عمیق کشیدم اما حرصم 

خالی نشد. سه تا مشت به میز زدم و به سمت پنجره 

به نمای باغ سرسبز عمارت خیره شدم. دستم رو دور     رفتم.

 :لبم کشیدم و زمزمه کردم

  !های احمقواریکت و شل -

شانس آوردیم یارو نتونست فرار کنه؛ وگرنه اول گردنم توسط  
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  .کیانا خورد میشد، بعد سرهنگ

گفت من رو بکش، عع عع! این پسره مگه تا دو روز پیش نمی

خالصم کن؟! عجب مارمولکی بود! حیف اون غذایی که کردم 

  !تو حلقش تا حداقل جون داشته باشه، اعتراف کنه

های مشکی رنگی نگاه از ماشین    پشت گردنم کشیدم،دستی 

ها پارک شده بودن گرفتم و گوشیم رو که پشت درخت

 .برداشتم. به رایان زنگ زدم. مثل همیشه دیر جواب داد

کاری زنیم، از سر کتککنم ما هر وقت بهش زنگ میحس می

زنه و اعصاب... نفس می -میاد جواب میده؛ آخه همیشه نفس

با صدای خشکش که سالم کردن   اب که کال نداره!خب اعص

 .بلد نبود، به خودم اومدم

 چیه؟ -

زاشتم، با کالفگی و بدون برعکس همیشه که سر به سرش می

 :سالم و علیکی مثل خودش، گفتم

دونم با این پسر جاسوسه چه غلطی کنم ولی تو من نمی -

 !خوب از پسش برمیای

 :کوبیدم که گفت کالفه از مکثش پام رو روی زمین
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 .فرستم، ببرنش گاراژماشین می -

سفیدم تاب  -پوفی کشیدم و نگاهم رو دور تا دور اتاق مشکی

  .دادم

تر چون تا چند ساعت پیش داشت دَر اوکی، فقط سریع -

 !رفتمی

شناسم هاست که بترکه؛ من که میای کشید. االننفس حرصی

 !این دیو دو سر رو

 :تند گفتم

 .برس! بای کاریتدیگه، مزاحمت نمیشم پسر! به کتکباشه  -

تماس رو قطع کردم و گوشیم رو توی جیبم چپوندم. از مسخره 

ام محو شد و آهی کم خنده -ام گرفت اما کمبازی خودم خنده

 .کشیدم

جدی سه سال گذشت. قراره چی بشه؟ شاید مُردم. کسی که 

 !آینده رو ندیده

*** 

 کیانا شهریار

های ای از حضور بچهنشسته بودم و منتظر نشونه روی نیمکت

ورتر فوتبال بازی هایی که اونسازمان بودم. صدای پسر بچه
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پام روی زمین ضرب    کشید. باکردن روی مغزم چنگال میمی

دادم. اگه گیرت نیارم گرفته بودم و به زمین و زمان فحش می

 !شریف! دعا کن مرگت به دست من نباشه

که     م بودم و شریف رو به رگباری بسته بودمتوی حال خود

تیپ اسپرت و تقریبا پوشیده     دختر رو دیدم که با یک    یک

اومد. کاله سوییشرتش موهاش رو پوشونده بود به این سمت می

 .تونستم خوب تشخیصش بدمو نمی

تر شد. تق کفش پاشنه بلندش بهم نزدیک و نزدیک -صدای تق

ش نگاهی به بهم کرد که های عسلیشناختمش. با چشمنمی

خواست مغزم رو سوراخ کنه. اخم کردم و موهام رو که انگار می

لَخت کرده بودم، زیر کاله فرستادم. یک کاغذ مچاله شده توی 

ای، از ی مصنوعیغره سطل بغل نیمکت انداخت و با چشم

 .کنارم رد شد

ها کوچه به محض این که توی یکی از  گذاشتم کامال دور بشه.

ای که نیم فرنگیی آدامس توتاز توی جیبم بسته    پیچید،

درآوردم. یکیش رو توی دهنم    ساعت پیش خریده بودم،

انداختم و بقیه رو توی جیبم خالی کردم. جلد آدامس رو مچاله 
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کردم و سمت سطل خم شدم. جلد مچاله شده رو توی سطل 

ها افتاده روی اشغالانداختم، سریع کاغذی که تا خورده بود و 

برداشتم و زیر لباسم قایم کردم. خیلی ریلکس صاف     بود،

  .ی پارک رفتمشدم و به سمت دیگه

کرد پایین رفتم. رو وصل میهایی که پارک رو به پیادهاز پله

ی کافی از پارک دور شدم، سوییشرتم رو در وقتی به اندازه

بیرون آوردم و     ژاکت قرمز    ام یکآوردم، از توی کوله

پوشیدم. موهام رو هم بیشتر زیر کاله کپ 

کاغذ رو هم از زیر لباسم بیرون کشیدم و توی   دادم.    مشکیم

 .کوله پرت کردم

 

شکافتم شدم، جمعیت رو میها رد میتند از کنار مغازه -تند

رفتم. شدید کنجکاو های شمال شهر میبه سمت خیابون    و

چه پیام مهمی داده که راضی نشده شده بودم که سرهنگ 

پشت تلفن بگه. ماشینم رو دورتر پارک کرده بودم. به محض 

م رو ریموت رو زدم، سوار شدم و کوله    رسیدن به ماشین،

روی صندلی بغل پرت کردم. پام رو روی گاز فشردم و با سرعت 

 .حرکت کردم
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موزیک پلی کردم. آهنگ     سمت ظبط خم شدم و یک

پلی شد. خواه ناخواه حرصم رو سر فرمون خالی « بارون که زد»

روندم. دلم برای خونوادم تنگ شده؛ کردم و با سرعت میمی

هاش، های آبتین و در عین حال غیرتی شدنبازیبرای مسخره

هایی که االن های گرم و مهربون بابا، برای دوستبرای دست

 .ون ندارمسه ساله خبری ازش

یاد روزی افتادم که به راحیل و سارا گفتم دارم میرم و حتی 

نگردم. یادش به خیر! چقدر راحیل گریه کرد و ممکنه دیگه بر

هاش انکار ناپذیر بود. سارا فحشم داد اما برق اشک تو چشم

همون روز به آبتین و بابا خبر دادم. بیچاره بابا صورتش از 

ده بود، آبتین رو هم نگم! ولی عصبانیت و ناراحتی سرخ ش

تونستن بکنن؟ جز مخالفت کردن کاری از دستشون چیکار می

 اومد که کو گوش شنوا؟برنمی

ترین ماموریتی هست که تا حاال بهم این ماموریت لعنتی مهم

سپرده شده؛ ماموریتی که سه سال از عمرم رو حروم کرد ولی، 

های دیگه کشور ولی مردم شهرم ارزشش بیشتره، امنیت مردم

تره. اصال من وارد این شغل شدم تا خودم رو و کشور خودم مهم

 !فدای مَردُمَم بکنم
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نفس عمیقی کشیدم، فرمون رو چرخوندم و وارد خیابون پهنی 

 .رسید، شدمکه به عمارت می

ای رسید، قرار شد جور دیگه    که   رفتنم  ولی صبح اون روز 

 !کنهها کابوسش رهام نمیبوارد ماموریت بشم؛ جوری که ش

*** 

رو از توی پاکت نازکش بیرون کشیدم و دستم رو روی  نامه

ای که داخل اتاق جمع و جور نیاز بود، جک مبل راحتی کرمی

و سمت نامه کج شده    بدنم کردم. نیاز کنارم نشسته

رایان هم که رو به روم، روی مبل تک نفره نشسته    بود.

گوشیش مشغول بود و هر از گاهی، نیم طبق معمول با   بود،

  .انداختنگاهی به این سمت می

سیاوش و آدریان هم ساکت و منتظر سمت چپم روی مبل سه 

با آرامش ظاهری و     نفره نشسته بودن و نگاهشون به من بود.

های تای نامه آشوب درونیم، نامه رو کامل باز کردم و روی خط

 .به خوندن کردمدست کشیدم. با صدای بلند شروع 

که  سالم دخترم. گوشیم خراب شده بود و گفتم بعد از این -

درست شد بهت زنگ بزنم ولی کارم مهم بود؛ بنابراین مجبور 

 .شدم برات نامه بفرستم
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ها تحت کنترل بودن و معنیش رو سریع فهمیدم. احتماال خط

هایی نبود که شدن؛ سرهنگ هم اهل همچین ریسکشنود می

ای شنود ای زنگ بزنه. معتقد بود اگه یه شمارهیگهبا خط د

های اخیر همون خط هم شنود میشه، احتماال تا یه مدت تماس

های ما هم هک شده باشن. مکثی کردم ترسید خطمیشن؛ می

سفید  -و با نیم نگاه محتاطی دور تا دور اتاق که با ست مشکی

 :چیده شده بود، ادامه دادم

گردن. یک  دیگه دارن به ایران برمی آقا رسول و چند نفر -

های شرکت های مهم دست یکی از مهندسسری تصاویر و متن

ها رو تحویل بگیره. شما هم مهره. آقا رسول قرار شده اونایران

تونین به ایران برگردین و هم به خانواده سر بزنید، هم آقا می

 .رسول و بقیه رو همراهی کنید

 !به امید دیدار

ون شریف هست. اسم کاملش رسولِ شریف هست رسول، هم

شناسنش و رسول زیاد شناخته شده اما همه به اسم شریف می

نیست. اوپس! پس مدارک مهم دست یه مهندس توی ایرانه و 

شریف هم دنبال همون مدارکه. از چاله در اومدیم و توی یک 

 .دردسر جدید افتادیم
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زل زده     جاییها نگاهی کردم. همشون متفکر به یک به بچه

  .بودن

دستی به پیراهن    سیاوش زودتر از همه به خودش اومد،

 :بلند شد و گفت    لیمویی رنگش کشید،

 .پس منتظر چی هستین؟ برمی گردیم ایران -

رایان با حرص گوشیش رو روی میز عسلی کنارش پرت کرد و 

 :گفت

مگه الکیه؟ باید بفهمیم این مهندس کی هست یا نه؟!  -

دسه یا مثل شریف قاچاقچی و خالفکار؟ اصال از مدرکی که مهن

 !دستشه خبر داره یا نه؟! عجول نباش پسر

رایان هم     هام رو ریز کردم.سرم رو تکون دادم و متفکر چشم

گفت. سرهنگ کامل توضیح نداده بود که باید چیکار راست می

 .کنیم و اصال قضیه از چه قراره

 :کشید و گفت   دستی به ته ریش کوتاهشآدریان 

خواست یه سر ولی خودش گفت برگردید به ایران! اگه می -

 .گفت برید ایراننخی، چیزی بهمون بده، نمی

پوفی کشیدم و صاف به مبل تکیه دادم که باعث شد نیاز کمی 

 !از حلقم فاصله بگیره
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به زنیم خب اگه ندونیم که باید چیکار کنیم، یهو گند می -

 !همه چی. باید یکم صبر کنیم

هاش فرو برد و چیزی نگفت. هاش رو داخل جیبسیاوش دست

یکهو نیاز خودش رو جلو کشید و با تردید و نگاهی اجمالی به 

 :گفت    هممون

راستش دیشب از طرف رئیس یه ایمیل داشتم که توش  -

 !نوشته بود اولین دستور رو انجام بدید

م گذاشتم. یعنی از دیشب ر چونهدستم رو مشت کردم و زی

رفتن من به     ای نگرفتیم؟ فقط یکی، هموندستور دیگه

مخم داره ارور میده!    شد.که دستور حساب نمی   پارک بود

 !هیچی یادم نمیاد

 :با گیجی سرم رو چرخوندم و گفتم

 .کنم این اولین دستور از دیشب تا حاالستفکر می -

ش و آدریان برای کنترل خندهبقیه مثل غاز بهم زل زدن 

 :که با حرص گفتم    دوباره به ته ریشش دست کشید

 !کشهکنم، مغزم نمیخب از بس شب تا صبح دارم کار می -
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شون گرفته. نفسم رو کسی چیزی نگفت ولی معلوم بود خنده

ها رو دور بلند شدم، مبل  عمیق بیرون دادم اما آروم نشدم.

مطالعه قرار داشت باز کردم. با حرص  زدم و در رو که کنار میز

بیشعورها    از اتاق خارج شدم و به سمت اتاق خودم راه افتادم.

ی این انگار یادشون رفته همه کاره  کنن!من رو مسخره می

 !زنهماموریت من هستم و داره جونم از حلقم بیرون می

*** 

 

یک چمدون از وسایل ضروریم پر کردم. لباس نیاز نبود چون 

خورد؛ البته من های اینجا کمی باز بود و به درد ایران نمیلباس

کردم که پوشیده باشم اما به هرحال ام رو میتموم سعی

شدن. دیگه تونستم زیاد شال بپوشم چون مشکوک مینمی

 خالفکار رو چه به حجاب، محرم و نامحرمی؟

م ارو از اتاق بیرون بردم و عینکم رو از توی کوله    چمدونم

هام خیلی به نور حساس هستن و سریع قرمز درآوردم. چشم

میشن؛ واسه همین همیشه تو روز وقتی بیرون میرم، عینک 

رفتیم بیرون و ها میزنم. هی، یادش به خیر! هر وقت با بچهمی

کردن. حق ها با تعجب و تمسخر نگاهم میهوا ابری بود، بعضی
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 !بری؟هم داشتن؛ آخه عینک اون هم توی هوای ا

رو گرفت و     ی چمدونمرو پیداش شد. دستهآدریان از ته راه

 .ها پایین رفتبدون حرفی، از پله

زد. لبخند آدریان پسر خیلی خوبی بود. همیشه آبجی صدام می

  .ای باال انداختم و پشتش راه افتادممحوی زدم، شونه

ها دونم چه حسی دارم یا باید داشته باشم. بعد از سالنمی

دوری از وطنم، دوباره دارم برمی گردم اما همینطور که رفتنم 

از کشور فرق داشت، برگشتنم هم فرق داره. برگشتنی که 

دونم چی به همراه خودش داره؛ مرگ، زندگی پیش نمی

 ام یا باز هم دوری و دلتنگی؟خونواده

ی نفس عمیقی کشیدم و بعد از طی کردن جاده

ان سوار ماشین رایان شدم. نگاهی به همراه آدری    فرشی،سنگ

های در به رایان انداختم که پشت فرمون نشسته بود و با اخم

کشید. مثل این که اون هم به این عمارت نفرین هم، سیگار می

 .شده عادت کرده

دونستم اکثرا توی این مواقع اعصاب درست و حسابی نداره؛ می

نشسته بود و موهاش رو توی برای همین رو به آدریان که جلو 
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 :کردم و گفتم   کرد،آیینه درست می

 سیاوش و نیاز کجا هستن؟ -

 :ای باال انداخت و گفتشونه

 !دونم واال. از خودشون بپرسنمی -

کنار هم دارن میان.  سرم رو برگردوندم که از دور دیدم 

لرزیدن. نیاز هم با هاش از خنده میخندید و شونهسیاوش می

آگاه لبخندی از جنس آرامش خندید. ناخودپایین رفته، میسرِ 

هام نشست. سیاوش و نیاز، خواهر و برادر ناتنی هستن روی لب

ولی خیلی صمیمی؛ البته نه خیلی زیاد چون سیاوش 

 .گراست و با کسی جور نمیشهدرون

با دیدنشون کنار هم یاد خودم و آبتین افتادم. داداش خودم، 

! وقتی من چهار سالم بود، به خاطر داداش عزیز خودم

کرده بودن که اگه به     تصادف رفتم کما. مامان، بابا نذر   یک

بیارن و به فرزندی قبول     بچه از پرورشگاه    هوش بیام، یک

داداش جذاب و     کنن و این شد که من برادردار شدم؛ یک

 !مهربون

فهمم میفهمم، نهام در هم شدن. خودم هم نمیکم اخم -کم

چرا زندگیم اینقدر تاریک شده؟ مگه چی شده؟ خب این هم 
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ها؛ پس چرا دلم ی ماموریتیه ماموریت هست، مثل بقیه

کنم از خنده بدم ها بخندم؟ چرا حس میخواد مثل قدیمنمی

 !میاد؟ خدای من! من چم شده؟

به جلو زل زدم که نگاه ناراحت آدریان رو از آیینه به روی 

نفس عمیقی کشیدم که لبخند مهربونی زد. لبخند خودم دیدم. 

تلخ و کوتاهی تحویلش دادم و دوباره به بیرون خیره شدم. 

  .همون موقع در ماشین باز شد و سیاوش و نیاز سوار شدن

به محض نشستشون، ماشین حرکت کرد. از در عمارت که 

بیرون زدیم، در پشت سرمون بسته شد و خاطراتم ورق خورد؛ 

 .چندان خوشخاطرات ن

به سمت فرودگاه حرکت کردیم. دارم به وطن و خاک خودم 

برمی گردم؛ به کشوری که به خاطرش از زندگیم، از جونم، از 

هام گذشتم! ارزشش رو تر، از خندهام و از همه مهمخونواده

  .داشت؟ آره، ارزشش رو داشت

*** 

هام شالم رو جلوتر کشیدم و عینکم رو مجدد روی چشم

م. لبخندی زدم و بوی آشنای شهرم رو استشمام کردم. گذاشت

  !تر شده ولی باز هم عاشقشمدرسته تهران آلوده
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ی چمدونم رو توی مشتم فشردم و درحالی که به بیرون دسته

 .رایان گوش دادم    کردم، بهاز محوطه نگاه می

 .بریم بیرون! یه ماشین برامون فرستادن -

کمی از سرم بیرون رفت. پشت  از در خارج شدیم و سر و صدا

دوباره    سر رایان راه افتادیم. به سمت پارکینگ فرودگاه رفتیم.

زد که با نفس عمیقی کشیدم. هوا خنک بود و کمی باد می

  .اومد ولی حس خیلی خوبی داشتفصل تابستون جور در نمی

کمی جلوتر دو تا ماشین مشکی پارک کرده بودن که 

تکیه زده بود. از     هایکی از ماشین    نفر به بدنه    یک

ش مشخص بود که بادیگاردی، چیزی هست. نگاهی به چهره

 :گفتم    رایان انداختم، دوباره بهش خیره شدم و

 خودشه؟ -

های چمدون روی آسفالت سرش رو تکون داد. صدای چرخ

م توی ایرانم و فاصله داد و درک کردن این که حس خوبی می

 .آوردبا خانوادم کمه، خواه ناخواه لبخند روی لبم می

نزدیک شده بودیم که متوجه ما شد. لبخندی زد و جلو اومد.   

دستش رو سمت رایان برد که ساعت اصلش از زیر آستین 
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 .کتش بیرون زد

 :گفت 

  !برگشتتون به ایران رو تبریک میگم -

 .تش رو فشردرایان لبخند محوی زد و دس

 .زادهممنونیم جناب فرخ   -

و به ترتیب با سیاوش و آدریان هم دست داد و وقتی به من و 

 .نیاز رسید، فقط کمی سرش رو خم کرد و خوش آمد گفت

من، نیاز و سیاوش سوار یه ماشین، و آدریان و رایان هم سوار 

اون یکی ماشین شدن. سیاوش جلو نشسته بود و ما عقب 

 .بودیم

معطلی حرکت کردیم. ماشین ما جلو افتاده بود. لی زود و بیخی

کردم ها واسم تازگی داشتن. بعد سه سال، حس میخیابون

تهران خیلی تغییر کرده، خب حق هم دارم؛ سه سال چیز کمی 

کردم تا چیز آشنایی کشف نیست. مشتاقانه بیرون رو نگاه می

 .ش از سر دلتنگی بودکنم؛ همه

 :دد بابا و آبتین، نگاهی به نیاز کردم و گفتمبا یادآوری مج

   !ام رو از دور ببینمخوام برم و خونوادهمی -
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ابرویی باال انداخت و موهای بور و طالیی رنگش رو زیر شال 

 .آبی رنگش مرتب کرد

 اگه سرهنگ بفهمه چی؟ -

 :سرم رو سمت پنجره برگردوندم و گفتم

استی، سرهنگ هم گیرم. راز خود سرهنگ هم اجازه می -

 برگشته ایران؟

 :سیاوش از جلو کمی به سمتم برگشت و گفت

 .خواستم بهتون بگمآره، قبل ما برگشتن. یه چیزی هم می -

  .من و نیاز نگاهی رد و بدل کردیم

شد تشخیص داد که داره به چی فکر سیاوش نمی از چهره

  .کنه ولی از لحنش معلوم بود اتفاق چندان خوبی نیستمی

 .ش نشوندنیاز اخمی متفکرانه روی پیشونی

 چه چیزی؟ -

 .سیاوش صاف نشست و نگاه از ما گرفت

  .بزارین وقتی پسرها هم بودن میگم -

ای باال انداختم و مجدد نیاز نگاه مشکوکی بهم انداخت که شونه

 .به بیرون خیره شدم
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*** 

دار رایان نظر داده بود که خودش و آدریان برن و با شاهین پای

های حرف بزنن ولی سرهنگ گفت اونجوری بدبخت با این قیافه

کنه؛ پس قرار شد من و آدریان بریم و خشن شما کپ می

باهاش حرف بزنیم؛ هم بفهمیم از چیزی خبر داره یا نه، هم 

 .جای مدارک رو بفهمیم

ای که برامون در نظر گرفته بودن، های مارپیچی خونهاز پله

روبه روی     ای رنگی سرمهکاناپهپایین اومدم و روی 

  .نشستم    تلویزیون

شدی، رو به رو حالت خونه جوری بود که وقتی وارد می

خورد. آشپزخونه بود که از هر دو طرفش به سمت باال پله می

تاپ، ردیاب، سمت چپ یه اتاق داشت که داخلش کامپیوتر، لپ

مخصوص های بزرگ و از این جور چیزها داشت که تلویزیون

 .سیاوش بود

سمت راست حمام و دستشویی قرار داشت. طبقه باال چهار تا  

ها یه اتاق جدا داشتن ولی اتاق اتاق داشت که هر کدوم از بچه

  .من و نیاز مشترک بود

ی خاموش تلویزیون کار به صفحهبعد از چند دقیقه که بی
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د و خیره بودم، سیاوش در بزرگ اصلی رو باز کرد، وارد خونه ش

سمتم اومد. کتش رو در آورد و روی     بعد از بستنش، به

 :گفت   کاناپه انداخت. دست به کمر باالی سرم ایستاد و

 ها کجا هستن؟بچه -

 :ای باال انداختم و گفتمشونه

 .دونمنمی -

بارید و کنارم نشست و پوفی کشید. از صورتش خستگی می

زیاد کاری به  کردن.ش رو تایید میهای سرخش خستگیچشم

کار هم نداشتیم که از هم بپرسیم کجا میریم و چیکار 

گفتیم کنیم؛ فقط مسائل مربوط به ماموریت رو به هم میمی

 .ولی واقعا کنجکاو شده بودم که ببینم کجا رفته بوده

 :م کشیدم و مردد گفتمدستی به پیشونی

 ای؟میگم، چرا اینقدر خسته -

هاش از خستگی، عالوه بر سرش رو سمتم برگردوند. چشم

هاش روی هم خمار هم شده بودن. کم مونده بود پلک    سرخ،

 .بیوفتن

 :سرش رو به پشتی کاناپه تکیه داد و با چشم بسته گفت 
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های سازمان قرار داشتم که یه سری اطالعات با یکی از بچه -

 !بهم داد. اون پسر مهندسه بنده خدا از هیچی خبر نداره

انداختم. مگه میشه خبر نداشته باشه؟ پس مدارک  ابرویی باال

 کنه؟های اون چیکار میبه اون مهمی تو دست

چیزی نگفتم که خودش ادامه بده. خواست چیزی بگه که 

رایان، آدریان و نیاز همزمان پایین اومدن. آدریان سرش رو به 

معنی چه خبره تکون داد. سیاوش فقط سرش رو براش تکون 

  .نشستن من جا گرفت و پسرها، رو به رومون  داد. نیاز کنار

رو باز     شی یقهابروی رایان باال پرید، در حالی که دکمه

 :انداخت، گفتکرد و پا روی پا میمی

 جریان چیه؟ -

کمی مکث   خندی کرد و به سمت جلو خم شد.سیاوش تک

 :کرد. با اخم نگاهش کردم و شاکی حرف رایان رو تکرار کردم

 جریان چیه؟ -

دستش رو به ته ریشش که کمی بلند شده بود کشید و صورت 

هام گونش رو نوازش کرد. با چیزی که گفت، شوکه چشمگندم

 .رو گرد کردم و ماتم برد
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 !جریان رو دست خوردنمون -

 

هاش رو به هم کوبید با تعجب نگاهش کردیم که دست

 :گفت و 

ی رو زیر نظر بله، رو دست خوردیم. تمام این مدت کس- 

 . داشتیم که از خودمون بود

دهنم از بهت و تعجب باز مونده بود و هنگ کرده بودم. شریف؟ 

شریف رو داره میگه؟ امکان نداره. بقیه هم دست کمی از من 

 .زدننداشتن و شوکه پلک می

میگم. شریف هم پلیسه که مثل ما وارد تعجب نکنید! راست - 

دونه با کی این قضیه شده. اطالعات اون تکمیل تره و می

 . طرفیم ولی اطالعات ما هنوز ناقصه

 :آدریان کالفه دستش رو توی موهاش فرو برد و گفت

 دونه ما کی هستیم یا نه؟حاال می- 

 :سرش رو تکون داد و گفت

تره و یه خیلی کاملآره. همونطور که گفتم اطالعاتش - 

جورایی خیلی از ما جلو هستش. راه حل درست اینه که 

باهاشون هماهنگ شیم و با هم، همکاری کنیم. آدریان و کیانا 
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تونن چون درگیر شاهین پایدار یا همون جناب مهندس که نمی

 .مونیم ما سه تاهستن؛ پس می

 :رو به من و آدریان ادامه داد

به شاهین پایدار و مدارک، بقیه رو شما حواستون رو بدین - 

بسپارید دست ما. راستی، پدربزرگ شاهین مثل این که 

سرهنگ بوده. به تازگی تونسته بود مدارک رو گیر بیاره 

کنن اما جای فهمن، ترورش میها میوقتی خالفکار ولی 

ها رو یه کنن. در اصل سرهنگ پایدار، اونمدارک رو پیدا نمی

 .اساز کردهجایی پیش شاهین ج

 :کمی مکث کرد و ادامه داد

ها رو هم بیخیال میشیم. بنده خدا این همه زحمت بقیه گروه- 

 !کشیده بود، زدیم همه گروه ها رو ناکار کردیم

نگاهی به بقیه انداختم. هنوز شوک بودن. لبخندی زد و با 

 :گفت    شده بود،  لحنی که ناگهانی امیدوار

 !ا کارمون شروع میشهبا توکل بر خدا، از فرد- 

ای نزنیم. تنها اونقدر توی بهت بودیم که واکنش یا حرف دیگه

ی لبخند زدیم و به سمت جاده    کاری که کردیم، هممون

ریزه و ای که پر از سنگجاده  نامعلومی قدم برداشتیم؛
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 .ناهمواری بود

*** 

پام رو روی گاز گذاشتم و در حالی که از در پارکینگ خارج 

 :دم، گفتمشمی

مطمئنی میاد سر قرار؟ ضایعمون نکنه ها؟ وگرنه مستقیم - 

 !گردممیرم خونه و شرکتش رو می

خندید و نگاهی به عقب انداخت تا مطمئن بشه در پارکینگ 

 .بسته شده

خوایم ببینیمت، نگفتم نه، میاد، مطمئنم؛ فقط گفتم می- 

 ...پلیسیم و اینا ولی

 :نگاهی بهم انداخت و با تردید گفت

خوای چیکار ای. االن تو خیابون میدونه تو زندهکسی نمی- 

  کنی؟

 :ای باال انداختم. فرمون رو چرخوندم و بیخیال گفتمشونه

وقتی سرهنگ گفته، حتما یه نقشه ای داره؛ بعدشم، از سه - 

ای که تا سال پیش کی من رو یادش میاد؟ اون هم تو منطقه

 .حاال دیده نشدم

سمتم برگشت و و به در تکیه زد. سنگینی نگاهش رو روم 
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 .کردم ولی سرم رو برنگردوندمحس می

هات توی آبجی مثل این که خبر نداری! خبر موفقیت- 

 . ها همه جا پیچیدهماموریت

 .ای زدم و سر تکون دادمپوزخند حرصی

 !اه، آدریان- 

 :صاف نشست و گفت

دروغ میگم، بیا یه فصل من رو بزن، بلکه  مگه دروغه؟ اگه- 

 !راحت بشی

غره رفتم. ای خدا، چرا بهونه  نیم نگاهی بهش انداختم و چشم

  میدی دستم یکی رو بزنم؟

کشم، یا آدریان شوخی نکن! من اعصاب ندارم. یا تو رو می- 

اون شاهین گور به گور شده که مدارک دستشه. دیگه خودت 

 !دونیمی

خنده! عصبی نفسی گرفتم که هم فرت و فرت میخندید. این 

 .ش اوج گرفتخنده

 ! رفت هاببین، یادم نرفته پسره داشت دَر می- 

حاال همچین مهم هم نبود. از دیوار صدا میاد ولی از اون نفله - 

نه. سپرده بودمش دست رایان که برگشتیم ایران و نشد حالش 
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رسن حسابش رو می ها همون جا تو دبی دارنرو جا بیاره! بچه

 . ولی هنوز چیزی نگفته، من که فکر نکنم چیزی بگه

ای که داخلش قرار گذاشته بودیم، با نزدیک شدن به کافه

فالشر زدم و بغل جدول نگه داشتم. ماشین رو خاموش کردم و 

 :رو به روم، گفتم    حالتْ چوبی    ی دنجِبا نگاهی به کافه

 !پیاده شو که بریم تو دل خطر -

 !عشق خطرم آبجی -

این رو گفت و پیاده شد. من هم با کمی مکث، 

پشتش وارد کافه شدم. ریموت ماشین رو زدم و در     و    پیاده

ای رو رها کردم تا بسته بشه. کمی نگاهم رو چرخوندم شیشه

که دیدم آدریان به سمت آخرین میز میره. جای کوچیک و 

رده بود و حالت تاریک و باحالی بود. بوی قهوه مشامم رو پر ک

 .تر کرده بودالیت کافه، فضا رو جالب

 .پشت سرش راه افتادم و برای اولین بار شاهین پایدار رو دیدم 

پشت میز نشسته بود. یک دستش رو روی میز گذاشته بود و 

زد. بابا با اون یکی دستش موبایل گرفته بود و حرف می

 !مهندس
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  .پوزخندی زدم

یدیم، با دستم دو بار روی میز زدم. سرش جلوی میزش که رس

رو باال آورد. با دیدنمون ریلکس به حرف زدنش ادامه داد. 

آدریان هم بی رو دروایسی سرش رو زیر گوشش برد، روی 

 :و گفت    شونش زد

 !داداش وقت تنگه -

 .با اکراه، خداحافظی کرد و گوشیش رو روی میز گذاشت

روش نشستیم. گارسون  ها رو عقب کشیدیم و رو بهصندلی

اومد که آدریان از همینجا بهش اشاره داشت به این سمت می

  .کرد بره، بعد سمت شاهین برگشت

 :گفت    نگاهی بین ما دو تا رد و بدل کرد و منتظر

 خب؟ -

زد. چی کار ش ترس و استرس موج میهای مشکیته چشم

راف کرد و کرده بود که اینقدر ترسیده بود؟ آدریان نگاهی به اط

 :شنوه، گفتوقتی مطمئن شد کسی نزدیکمون نیست و نمی

های اصلی شدید! جناب آقای شاهین پایدار، شما یکی از مهره -

 !شما کی هستید؟

هاش رو توی موهاش فرو برد. بعد از پوفی کشید و کالفه دست
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 :کرد، گفتکمی مکث که داشت من رو هم کالفه می

ل شما هم چند نفر اومده بودن و معلومه اینجا چه خبره؟ قب -

  زدن. چی دارید میگید؟حرف از بازی خطرناک می

 :گفت    ترآدریان بهش نزدیکتر شد و آروم

ها رو سری مدارک مهم دست شماست. پدربزرگتون اونیک -

هاییم. باید خونه و پیش شما جاساز کرده. ما دنبال اون

 !شرکتتون بازرسی بشه

 :گفتاخمی کرد و با جدیت 

 !ولی شما همچین حقی رو ندارید -

کردم، منی که تمام مدت صاف نشسته بودم و نگاهشون می

 .مداخله کردم

 !شما قرار نیست برای ما تعیین تکلیف کنید -

 .با تعجب نگاهش رو از روی آدریان، به من انداخت

 :ادامه دادم

 کسایی که قبل ما اومده بودن چه شکلی بودن؟ -

 .دقت نکردممن... خب...  -

کرد نگاهش رو به های ریز شده نگاهش کردم. سعی میبا چشم

زد. ای بده و مِن مِن کردنش هم به شَکَم دامن میجای دیگه
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دونستم! یارو رو پوزخند زدم و دست به سینه نشستم. می

خریدن. از همون اول شک کرده بودم؛ مخصوصا االن که گفت 

نگاهم رو سمت آدریان  ای اومدن سراغش.قبل ما کسای دیگه

 .کشوندم

 !بیخیال آدریان. از این یارو آبی گرم نمیشه -

آدریان هم با حرص تایید کرد و از جامون بلند شدیم. 

هامون گرفته بود. حاال مدارک دست نیروی اصلیه و دیگه چهره

لعنتی، آخه چطوری اینقدر سریع   رسه!دستمون بهش نمی

 مدارک از این طرف به اون طرف شوت میشه؟

آقای پایدار، کار ما با شما اینجا تموم نمیشه! منتظرمون  -

 !باشید

ی درهم و با پوزخند، عقب گرد کرد. نیشخندی به چهره

ی پام چرخیدم. این دیگه چه زدم و روی پاشنه   شرفته

ترسوییه! بیچاره سرهنگ پایدار که مدارک رو دست چه کسی 

 !رده! خائنسپ

*** 

 سیاوش مهدوی

اطالعاتی که گرفته بودم، اونقدر برام سنگین بودن که 
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خواستم سر شاهین رو بِبُرم! من احمق رو بگو که فکر می

 !کردم شاهین از چیزی خبر ندارهمی

تی بودم و های آیهمین چند ساعت پیش، پیش یکی از بچه

. فهمیدم دادم اطالعات شاهین رو به صورت دقیق در بیاره

دونسته و از ترسش، مدارک رو قبل از این که شاهین از اول می

سری باند دیگه. نه شریف، نه باند   ما برسیم، داده دست یک

اصلی )رئیس همون پسر جاسوسه که اسمش میالد وفا بود( و 

  !نه ما

حاال این که این باندها یهو از کجا پیداشون شد، خدا داند! اوف، 

شده که گاهی خودم هم گیج میشم و مجبورم اونقدر پیچیده 

 .به پرونده نگاه بندازم

هام کشیدم و از اتاقم بیرون اومدم. موهام رو با دستی به چشم

ها، روی مبل دستم به باال چنگ زدم و رو به روی بچه

نشستم. بهشون گفته بودم جمع بشن، کارشون     نفرهتک

 .دارم

نگاه   ته بود و با اخم به همی کیانا و آدریان بدجوری گرفچهره

 .کردن ولی وقت نداشتم ببینم چشونهمی
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 :با نگاهی به هر چهار نفرشون، گفتم

شوکه     بد و یک    خوب، یک   سه تا خبر دارم؛ یک -

 .کننده. اول بد رو میگم

ادامه     با مکث، بدون این که منتظر حرفی از جانبشون باشم،

 :دادم

فعال     ده دست چند تا باند دیگه،مدارک لو رفته و افتا -

هستن که فکر کنم خودتون بدونید. هنوز     دونیم کیانمی

 .شناسایی نشدن

 :رایان ابرویی باال انداخت و با شک گفت

 و خبر خوب؟ -

م رو بین دو انگشتم فشردم. سرم داشت پوفی کشیدم و پیشونی

 .ترکیدمی

مدارک هم وجود داره. خب از سرهنگ پایدار کمتر کپی این  -

هنوز     از این هم توقع نمیشد داشت ولی اون رو هم

 ...دونیم کجاست... و اون خبر شوکه کنندهنمی

کردن؛ مخصوصا کیانا که از بس مشتاق و کنجکاو نگاهم می

زد. اون بیشتر از همه دستش رو مشت کرده بود، به سفیدی می
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کرد. عادت گران بود و احساس مسئولیت میبرای ماموریت ن

 .ش بودهمیشه

 

 .با زبون، لبم رو تر کردم

نفر دیگه هم تو این بازیه که طرف ماست که     یک -

دونیم کیه. پلیسه؟ جورایی مثل کیانا مُرده. نمی    یک

دونم که طرف ماست. هرچی از دار؟ ولی این رو میسابقه

ه چرا به ما نگفت شریف از سرهنگ پرسیدم نگفت؛ حتی این ک

 .ماست

 :کیانا با کمی مکث، شوکه گفت

 مرده؟   مثل من؟! مثال چه سالی -

 .کمی فکر کردم و به صورتم دست کشیدم

سال قبل از مرگ تو، مثل این که با تو     فکر کنم تقریبا یک -

  .ای راجبش نکردمهم زیاد دیده شده ولی کنجکاوی

ند شد. با تعجب نگاهش کردم. توی سرش کوبید و از جاش بل

 .چش شد؟ سمت من اومد و انگشتش رو سمتم گرفت

 :با لکنت گفت 
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 ا... اسمش... احیانا پارسا نیست؟ پا... پارسا کیمیا؟  -

 :با اخمی که از سر تمرکز بود، گفتم

 آره ولی اون کیه؟ -

رژه رفت. همه سکوت کرده     ازم فاصله گرفت و توی سالن

وضیح از جانب کیانا بودن. من هم فقط شوکه بودن و منتظر ت

 !کردم. چه خبره؟به کیانا نگاه می

 «کیانا شهریار»

نه، نه، امکان نداره! اون مُرده بود! به خاطر اون آبتین نابود شد، 

به خاطر اون نصف شب باید آبتین رو از بهشت زهرا و 

کردیم، به خاطر اون من تا صبح از عذاب ها پیدا میخیابون

ست؟ خدایا مرگ کسی رو خوابیدم؛ حاال میگن زندهجدان نمیو

خوام ولی من چهار سال با فکر این که مُرده و تقصیر من نمی

  .بوده، خوابم نبرد

ممکن نیست زنده باشه! خودم دیدم گیر باند کابوس افتاد؛ 

باندی که بعد از مرگ پارسا )همون مرگ الکیش!( توسط 

زنده بوده و کسی چیزی نگفته؟ نیروی پلیس نابود شد. چرا 

مگه ما توی یه تیم نیستیم؟ چرا سرهنگ همه چی رو از ما 

کنه؟ پلیس بودن شریف رو، زنده بودن پارسا رو، پنهون می
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ام رو دلیل صحنه سازی مرگ من با تصادف رو؛ با این که چهره

که من همون سرگردم؛     تغییر ندادم. خب با اسم کیانا شهریار

  رگم واسه چی بود؟پس دیگه م

 وای خدا، وای خدا! اینجا چه خبره؟! چرا همش صحنه سازی؟

با صدای آدریان، از حرکت دور سالن ایستادم و سمتش 

 .برگشتم

 خوای بگی چی شده؟کیانا نمی -

 :کردم و گفتم    لبم رو تر

  .چرا -

 :های منتظرشون، گفتمبا کمی مکث و نگاهی خیره به چشم

ی منه. واسه پول کیمیا، دوست آبتین، برادر خوندهپارسا  -

درآوردن و دادن خرج دوا دکتر بابای مریضش، وارد یه گروه 

خالف شده بود که سریع هم گیر افتاد. برای این که تبرعه 

بشه، قرار شد باهامون همکاری کنه تا به رئیس گروه برسیم 

 ...اما

 اما چی؟ -

ای رو به نترل شدهآب دهنم رو قورت دادم و با بغض ک

 :گفتم   رایان
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همون شبی که من و اون رفته بودیم تا ببینیم مدارک اونجا  -

ی روانی برای اولین بار جدی هستن یا نه، لو رفتیم. اون دیوونه

رفتم اما در زد فرار کنم. نباید میشده بود. ترسیده بود. داد می

بودم اونا های سازمان شنیده رفتم! از بچهعین حال باید می

کشن. نباید های جاسوس رو به بدترین شکل میپلیس

ترسیدم! اون از خودشون ترسیدم ولی در عین حال باید میمی

 ...شد ولیبود؛ فوقش یکم شکنجه می

 :هام کشیدم و ادامه دادمدستی به چشم

صبح اون روز شنیدم یه تیر کنار قلبش خورده و تا به  -

شنوم؟ که ده. حاال... حاال چی میبیمارستان رسوندنش تموم کر

 !ست؟زنده

 «پارسا کیمیا»

چیپس تو دهنم پرت کردم و درحالی که دلستر رو سر    یک

زد، ادا درآوردم. با کشیدم، برای کیوان که یه ریز حرف میمی

 :ی پفک رو روی میز پرت کرد و گفتحرص بسته

اصال فهمیدی چی گفتم؟ میگم مدارک لو رفتن! یعنی  -

 !بخت شدی احمقبد

پوزخندی زدم و درحالی که صدای فیلم اکشنی که دانلود کرده 
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 :کردم، گفتمبودم، زیاد می

بیخیال کیوون! تو که اینقدر ترسو نبودی. سرهنگ هوامون  -

رو داره. ببین چی میگم! پشتمون به پلیس گرمه! بعدشم، تو 

هم پای من رو توی این بازار شام باز کردی، یه قورت و نیمت 

داد با همین پوست پفکی که باقیه؟ یعنی چقدر حال می

 !کردمات میدستته، خفه

کرد داد بزنه تا بین پوفی کشید و درحالی که سعی می

 :بشنوم، گفت صداهای تیر و تیراندازی تلویزیون، صداش رو 

کم کن اون المصب رو! میگم با یه مشت خالف طرفیم، تو  -

همین االن بریزن اینجا،  میگی پشتمون به پلیس گرمه؟!

 شنوی اصال؟ها سه سوت چجوری پیداشون میشه؟ میپلیس

هاش خندیدم و ریلکس یک چیپس دیگه به حرص خوردن

 .توی دهنم انداختم

 

هعی، یادش بخیر! یاد کیانا افتادم. بدبخت مثل این کیوون از 

خورد. بابا دنیا دو روزه، چرا الکی حرص دستم حرص می

 !ش مرگه، دیگه باالتر از سیاهی که رنگی نیستبخورم؟ ته ته
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مطمئنم عذاب وجدان کیانا رو ول نکرده، بنده خدا! نقشه 

رو ببینم، همه چی رو  سرهنگ بود. واال اگه یه روز کیانا 

این بازی  ترین بازیچهگناهاندازم گردن سرهنگ. به خدا بیمی

 .میشنهاش عوض ای که تموم نمیشه و فقط بازیکنمنم؛ بازی

دونم چند دقیقه به صفحه تلویزیون زل زده بودم و تو فکر نمی

م دادن؛ بودم. یاد موقعی افتادم که خبر مرگم رو به خونواده

خورن! موقعی که ای که به درد جرز الی دیوار هم نمیخونواده

تو سختی بودم کجا بودن؟ موقعی که تو بیمارستان پرسه 

نبود کدوم گوری بودن؟ وقتی زدم و یه قرون پول تو جیبم می

  کردم کجا بودن؟من بدبخت دردهام رو با سیگار دود می

مُرد. اشک  بیچاره بابام! آخرش هم دو سال پیش سکته کرد و 

 !هام جمع شد. حاال به طور کامل هیچکس رو ندارمتو چشم

صدای تلویزیون کم شده بود. دست کیوان دور شونم حلقه شد. 

 .لبخند تلخی زدبه سمتش برگشتم که 

  !نبینم غمت رو داداش -

  ...سیبک گلوم تکون خورد. داداش
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کردم؟ هرچند یعنی اگه کیوان رو نداشتم چه غلطی باید می

تر کرد ولی درکل تنها بدبخت رو بدبخت    خود بیشعورش منِ

ها پیشم بود. میگن صد تا همدمم اونه؛ کسی که تو سختی

ها! البته من از فامیل     رسننمیفامیل به گرد پای یه غریبه 

 .شانس نیاوردم

  .بسته دیگه چیپس از روی میز برداشتم و باز کردم    یک

داداش اگه ناراحتی حرفی نیست ولی داری خفه میشی!  -

میری خونت خوری؟ آخر میدونی چندمین چیپسیه که میمی

 !افته گردن من، ببین کی گفتممی

*** 

اومد، یه چشمم رو باز کردم. چند ال میبا سر و صدایی که از ه

زد. نور از زیر در نمی    ثانیه طول کشید تا به خودم بیام.

کیوان که هروقت بخواد بره دستشویی یا آب بخوره چراغ 

 ...کنه؛ پسروشن می

هنوز شک داشتم. روی تخت نشستم. نگاهی به اطرافم کردم 

و نورش رو اش رو زدم که چشمم به گوشیم خورد. چراغ قوه

کم کردم. از الی در بیرون رو دید زدم ولی کسی رو ندیدم. 
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سریع از اتاق بیرون زدم و پریدم تو اتاق کیوان ولی دیدم مثل 

خرس قطبی خوابیده. پس حدسم درست بود، یک نفر دیگه 

 .ستتوی خونه

ش که مثل همیشه نامرتب روتختی آروم رفتم سمتش و روی  

روی تیشرت سفیدش گذاشتم نشستم. دستم رو   بود،

 .تکونش دادم    و

 :آروم گفتم

کیوان، هی پسر، کیوون! خر، االغ. بزمجه، پاشو! پاشو یکی  -

  .اومده تو خونه

هام گرد شد. هومی کرد و به اون پهلو خوابید. چشم

با مشت به بازوش کوبیدم اما عین خیالش هم   استغفراهلل!

 .نبود

رکی بیرون رو نگاه پوفی کردم و سمت در رفتم. زی

رفت. یا می    داشت به سمت اتاقی که ته سالن بود   کردم.

خدا! یعنی اگه من با اون مدارکی که لو رفته، نمیرم، حتما با 

 !میرماین مدارکی که اینجاست می
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داد که من با پلیس همکاری کردم و این مدارک نشون می

دن انتقام بگیرن. هاشون اومباندشون رو لو دادم. حاال ته مونده

ها، کارتون خالف بوده، تازه طلبکار هم هستید؟! بابا المصب

دونستم از کجا پیدام کردن ولی هرچی که بود، خدا نمی

 !خیرشون نده

خمیده برگشتم تو اتاق خودم و سیم شارژرم رو از پریز کنار 

از الی در بیرون پرتش کردم که     تختم کَندم. بدون فکر،

خورد به لیوانی که روی اپن بود و صدای تق مانندی دقیق 

خداروشکر کردم که نیوفتاد بشکنه، وگرنه کیوان   ایجاد کرد.

 !.بُسرم رو می

کمی برگشت.   اون شخصی که تو تاریکی زیاد مشخص نبود،

چند قدم عقب رفت تا ببینه چه خبره. دوباره تو اتاق رو گشتم 

دونم خیلی زاقارته ولی و روی میز یه مداد پیدا کردم. می

 !چیکار کنم دیگه

پرتش کردم که روی سرامیک افتاد و چند دوری هم چرخید و 

خوره صدا داد. یارو دید اگه همینجوری وایسه، یهو ماهیتابه می

گرد کرد و از پنجره که تازه فهمیدم بازه، در تو مالجش، عقب



 

 

WWW.98IA3.IR 11 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

2  

  .رفت

رد چون دونستم مسلحه؛ حاال یا سالح گرم یا سالح سمی

ولی در افتادن با اینا دل و     شک بدون سالح نمیان دزدیبی

خواد که من ندارم! پوفی کشیدم و دوباره ای میجرئت احمقانه

 !سرکی به اتاق کیوان کشیدم. خواب به خواب نری کیوون

*** 

 

  کیانا شهریار

به سمت آسمون گرفتم که ماه سخاوتمندانه روشنش سرم رو 

وزید و موهام رو تکون بخشید. باد شبونه میکرده بود و نور می

خواستم با خودم خلوت داد. روی پشت بوم اومده بودم و میمی

گیرم. این راه، یه راه کنم. فکر کنم؛ به تصمیمی که دارم می

نباید پا پس برگشته. نباید پشیمون بشم؛ اگر هم شدم بی

  .بکشم

  .کنم    ثبتشون گذشته رو مرور کردم تا پیش خودم 

همه چیز از روزی شروع شد که گزارش یه مورد حمل مواد 

اونجا رفتیم و برای اولین بار پارسا     مخدر بهمون دادن. به
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های آبتین کیمیا رو دیدم. به محض دیدنش یاد دوست بچگی

  .مطمئن شدم که خودشه افتادم و وقتی اسمش رو فهمیدم،

توی بازجویی گفت که به خاطر پول وارد این گروه 

اون هم از چیزی خبر     دوستش پیشنهاد داده بوده و   شده،

کرد یه بسته رو باید جا به جا کنن، نداشته؛ فقط فکر می

  .ستدونست توش محمولهنمی

خالصه قرار شد باهامون همکاری کنه تا از جرمش کم بشه. 

یبا شیش ماه تالش کردیم. دقیق توی همون روزی که یک تقر

بن بست    قدم تا موفقیت فاصله داشتیم، لو رفتیم. توی یک

دنبالمون بودن. پارسا بهم گفت    هاگیر کرده بودیم و اون

خواستم برم اما اگه کنه تا فرار کنم. نمیسرشون رو گرم می

تونستم کسی رو موندم، برای من بدتر بود. در عین حال نمیمی

که شش ماه باهاش رفت و آمد داشتم، کسی که دوست 

چیزی مانع شد که     صمیمی آبتینه رو تنها بزارم اما یک

 .بمونم

فرداش گفتن مُرده. گفتن تیر خورده و تا رسوندنش به 

بیمارستان، تموم کرده. حال ابتین بد بود و من هم عذاب 

کنه؛ فوقش  تونست کاریوجدان داشتم. بابا هم نمی
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همدردی. مامان هم خیلی وقت بود فوت شده بود و    کمی

 .کنارمون نبود

سال بعدش وارد این ماموریت شدم. برای این که    تقریبا یک

ام و شناسایی نشم که پلیسم، صحنه کسی نفهمه من کی

شروع     سازی کردیم که مُردم، بعد وارد این باند شدم و این

  .بازی شد

های سرهنگ فهمم. دلیلش چیه؟ دلیل پنهان کارینمی   حاال،

 و صحنه سازی مرگ من و پارسا چیه؟

به تصمیمم فکر کردم. برای رسیدن به کپی مدارک باید یه تله 

ای که اون باندی که مدارک دستشه رو به این درست کنیم؛ تله

 !سمت بکشونه. اول باید اون باند رو بشناسیم، بعد

 .جواب بده؛ فقط یک تیر توی تاریکی بودالبته مطمئن نبودم 

*** 

 رایان توفیق

هام رو توی هم کشیدم و در مقابل نور شدید خورشید اخم

سمند    عینک دودیم رو زدم. به ماشین رو به روم که یک

ی لباس گفت خودشه. یقهسفید بود نگاه کردم. حسم می

 .رنگم رو مرتب کردم مشکی
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ستم رو دو بار باز و بسته کردم طبق عالمتی که داده بودیم، د

که راننده ماشین همین کار رو تکرار کرد و سرش رو تکون داد. 

مطمئن شدم که خودشه. از خیابون رد شدم و سمت ماشین 

 .رفتم

در جلو رو باز کردم و نشستم. چشمم به عقب خورد. 

پوشونده   پشتش مرد که سرش رو موهای کم    یک

و گوشیش بود. سوالی به راننده نگاه نشسته بود و سرش ت   بود،

درحالی که ماشین رو     کردم که حرفم رو از چشمم خوند و

 :داد، گفتحرکت می

نترسید، از خودمونه. من سرگرد کیانی هستم، ایشون هم  -

سروان اسماعیلی. االن میریم به یه خونه تو شمال شهر تا 

  .ماشین رو جا به جا کنیم و بریم پیش سرگرد شریف

اسماعیلی که تازه به خودش اومده بود، سرش رو باال آورد و 

 :گفت

 .سالم جناب سرگرد. از دیدنتون خوشحالم -

سرم رو تکون دادم و جز یه سالم، ممنون، چیزی نگفتم. فکر 

کنم برای کیانی عجیب بود چون یه جوری نگاهم کرد و دیگه 

؛ به رفتبر میمیان چیزی نگفت. ماشین با سرعت و از راه
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ساعت بعد توی شمال شهر بودیم.     خاطر همین تقریبا یک

عینکم رو برداشتم. آسمون کمی ابری و نیلی رنگ شده بود. 

لبخندی زدم. آخرهای تابستون بود و گرما کمی کمتر شده 

های ایران رو گم از وقتی رفته بودیم دبی دیگه فصل    بود.

و نتونستم پیش عید دیگه گذشت     کرده بودیم. باز هم یک

 !ام باشمخانواده

نمای سنگ سفید داشت و  ی رو به روم نگاه کردم. به خونه

 .تریبلکس بود. مثل قصرها بود؛ بلند، سفید و شاهانه

با ماشین وارد پارکینگ شدیم. اون دوتا پیاده شدن و منم  

تقلید کردم. داخل پارکینگ چندین ماشین قرار داشت که 

 .گیجم کرده بود

ماشین شاسی بلند مشکی که ته پارکینگ بود،    ی به یککیان

 :اشاره کرد و گفت

  .با این ماشین میریم -

سرم رو تکون دادم. دوباره به همون صورت، من جلو نشستم. 

 .بوی عطر مطلوبی توی ماشین پیچیده بود

قرار گذاشته بودیم شریف رو ببینیم که به 
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کردم سیاوش، خودم تنها اومدم. خدا، خدا می    حرف    خاطر

شریف از کپی مدارک خبر داشته باشه وگرنه باز باید دور 

 .چرخیدیمخودمون می

عمارت شدیم. بزرگ بود و صدای پارس    نزدیک یک

شد. معلوم نبود چی شده. هاشون از اینجا هم شنیده میسگ

  .ودهای قطور و بلندش از بیرون عمارت هم معلوم بدرخت

چند تا ویالی دیگه اون اطراف قرار داشت اما هیچ سروصدایی 

 .دونستم کسی داخلشون زندگی کنهنداشتن. بعید می

 

دو تا بوق زد که در سیاه رنگ و بزرگ ویال، آروم باز شد. 

ماشین رو داخل برد و پارک کرد. با هم پیاده شدیم. دستی به 

ی باال رفته به موهام کشیدم و کتم رو مرتب کردم. با ابرو

ها، دور یک چیزی های سیاه نگاه کردم که اطراف درختسگ

، صدای داد کسی که باالی سر جمع شده بودن. همون لحظه

 .ها ایستاده بود، باعث شد سمتش برگردمسگ

خواستی فرار کنی، آره؟! تا دهنت رو باز نکنی از اینجا می -

رم، نمیری احمق! خیلی بهت فرصت دادم فکر کردی خ
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فهمم ولی تموم این مدت با کسی نقشه کشیده بودی زیر نمی

 !آبم رو بزنی که از خودم بود

اش آشنا بود ولی شناختم. چهرهابروم باال پرید. این مرد رو نمی

بارید. کیانی اومد. خشونت از صورتش میچیزی یادم نمی

 :گفت

  .لطفا از این طرف بیاین -

  .خورد، نشون دادرت میو یک راه باریک که به پشت عما

نگاه از اون فرد گرفتم و پشت سرشون راه افتادم. راهِ خیلی 

  .تونست رد بشهباریکی بود؛ به قدری که فقط یک نفر می

 :کردیم، گفتمدر همون حال که از اون راه باریک عبور می

 اون کی بود؟ -

 :اسماعیلی خونسرد جواب داد

ت، دو تا از بدترین حمید مشکات و برادرش، وحید مشکا -

 .های اعضای بدن. اینی که دیدین وحید بودقاچاقچی

تا حاال نه اسمشون رو شنیدم، نه خودشون رو دیدم؛ حتی  -

 .توی این عمارت هم ندیدمشون ولی جالبه که برام آشناست

 :کیانی دری رو اون ته نشون داد و گفت

  .از این طرف -
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  :ادامه داد

ن که هیچوقت دیده نشدن. تا االن ها جزو کسایی هستاون -

هم نزدیک دوبار باهامون قرارداد بستن و حاال هم فقط به 

هاشون لو خاطر این اینجان که پناهگاهشون توسط دشمن

کنن. رفته. زرنگن، خیلی زرنگ! آسون به کسی اعتماد نمی

 ...هروقت به کسی شک کنن، خیلی راحت

 :دستش رو حالت تفنگ کرد و گفت

 !بنگ -

خم کردم و چیزی نگفتم. خاک بر سرمون یعنی که تازه از ا

هایی تازه با خبر شدیم؛ البته حیف اسم وجود همچین حیوون

حیوون که روی ایناست! چقدر این چند سال جون کندیم ولی 

 !فهمم چقدر عقب بودیماالن می

های کف زمین رو بلند کرد. حالت خم شد و یکی از سنگ

تو خاک فرو رفته و بیرون نمیاد اما  سنگ جوری بود که انگار

با دیدن کیانی که خیلی راحت کلید رو از توش برداشت، 

 !سرمون زده  ام گرفت. هممون بهخنده

با کلید، در سبز رنگی که نشونم داده بود رو باز کرد و بهمون 

اشاره کرد وارد بشیم. پام رو داخل گذاشتم و قدم اول رو 
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پایین   که تقریبا نزدیک ده پله برداشتم. اتاقک کوچیکی بود

ش اونجا قرار داشت. پس به خاطر رفت و قسمت اصلیمی

 .همین از بیرون چیزی معلوم نبود

هایی بود وسط اتاق یک میز پر از برگه و روی دیوار پر از عکس

ها هم تیک آبی هاشون ضربدر خورده بودن، بعضیکه بعضی

یاز و کیانا هم جزو خورده بودن؛ عکس من، آدریان، سیاوش، ن

ها بود. فقط دو نفر دیگه به غیر از ما بود. ابرویی تیک خورده

 .باال انداختم و به کسی که پشت میز نشسته بود نگاه کردم

 !لبخندی زد. خودش بود! شریف

تر رفتیم، با هم دست دادیم و همگی رو پوزخندی زدم. نزدیک

  .به روی میزش نشستیم

 :فرستادم، آروم گفتمب میدرحالی که موهام رو عق

  .توقع نداشتم -

 .ها رفتاز جاش بلند شد و به سمت عکس

اوه، پسر! عصبانی نباش! درسته سرهنگ از هویت من خبر  -

 ...داشته ولی

باور این که تمام مدت سرکار   با این حرفش آتیش گرفتم.
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 :داد! از جام بلند شدم و داد زدمبودیم آزارم می

  خبر داشته؟ -

هام فشرد و هاش رو روی شونهپوفی کشید. نزدیکم اومد، دست

 :گفت

آروم باش رایان! وقت بچه بازی نیست. خطر توی یک  -

سازی مرگ پارسا و زنه. من دلیل صحنهقدمیمون پرسه می

 .دونمکیانا رو می

 :با بهت روی مبل نشستم و گفتم

 دونی؟دیگه پارسا رو از کجا می -

 .ها اشاره کردرد و به عکسگرد کبا لبخند عقب

ان که پلیسن، یا خالفکارن، بینی؟ عکس کساییهارو میاین -

 .طرفنیا حتی بی

به عکس پارسا که تازه پایین صفحه دیدمش، اشاره کرد و 

 :گفت

طرفه و یک جورایی قربانی هم بوده که به پارسا جزو افراد بی -

یف دلیل صحنه سازی مرگش برمی گرده که براتون تعر

که عملیات رو شروع کنم. اشتباه شما این بود که قبل از اینمی

  .کنید، کسایی که اطرافتون بودن رو شناسایی نکردید
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 :ای رفت و گفتچشم غره

کنم شما رو بابت اون دو گروهکی که نابود دارم سعی می -

کردید ببخشم! اگه همچین مقامی نداشتید، معلوم نبود تا االن 

  .اومدن میسرتو چه بالیی

 
کردم نخندم. اخمی ام گرفته بود ولی خودم رو کنترل میخنده

 :چاشنی صورتم کردم و گفتم

 یعنی از طریق کیانا، پارسا رو پیدا کردید؟- 

 .سرش رو تکون داد و به دیوار تکیه زد

ی شما شناسایی شدید تا مطمئن شم نفوذی بله. تا االن همه- 

که؟ خیلی هم جاسوس از  دونیدتو پلیس نیستید؛ خب می

طرف باندهای خالفکار توی سازمان نیروی انتظامی داریم؛ پس 

 .تون رو ورق بزنممجبور شدم به طور کامل زندگینامه

حرصم در اومده بود. ای خدا، این دیگه چه نوعشه؟! داشتم 

شدم. خیر سرش پلیسه و اینقدر... استغفراهلل! ولی منفجر می

 . که اینقدر تحقیق کردهچه پلیس وظیفه شناسیه 

کردم و از طرف دیگه از یه طرف تو ذهنم سرزنشش می

 ! تحسین

های روی شریف که دید ذهنم درگیر شده، جدی شد و برگه
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میز رو برداشت. یکیشون رو با آهن ربا به وایت برد رو به روی 

 . میز چسبوند

های مختلف های متفاوت و مکانعکس شاهین پایدار در ژست

 :با دستش بهش اشاره کرد و گفتبود. 

ها. از طرفمشخص نشده بود شاهین خالفکاره یا یکی از بی- 

پرسیدیم اون رو به عنوان یه مرد متشخص و هر کسی می

شناختن ولی وقتی مدارک افتاد دست یکی از فهمیده می

 .باندها، تمام تفکراتمون به هم ریخت

کمی مکث کرد و بهمون نگاه کرد. کیانی و اسماعیلی هم مثل 

 .کردنمن با تمرکز نگاهش می

 :ادامه داد

و اون باند که مدارک رو گرفته، هنوز به طور کامل شناسایی - 

نشده ولی اگه اشتباه نکنم، اسم رئیس باندش نادریه؛ یک فرد 

لی رحم. گروه کوچیکی هستن ولی خیتقریبا پنجاه ساله و بی

خشن. هرکسی سر راهشون باشه برمی دارن. جز این چیز 

ی قاچاق مواد دونیم ولی انگار بیشتر توی زمینهای نمیدیگه

دونید از بدترین مخدر، مخصوصا کروکودیل که خودتون می

 . کنننوع هستش، فعالیت می

گلوش رو صاف کرد و چند تا عکس دیگه به وایت برد 
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تصویر چند نفر که درحال چاقو ها، از عکس یکی  چسبوند.

کشی به یک نفر بودن، بود که انگار دوربین مدار بسته این 

عکس هم یک حالتی بود، انگار یکی  عکس رو گرفته؛ اون یکی

 .از توی ساختمون عکس گرفته

 :شریف پوزخند زد و دست به سینه و خیره به وات برد گفت

م شاهین رو ها به این نتیجه رسیدیکه با دیدن این عکس- 

دونم دونسته یا نه رو نمیتهدید کردن. این که خودش قبال می

 . ولی فهمیدم از قصد این کار رو نکرده یا خالف نیست

با ماژیک مشکی روی تخته اسم وحید و حمید مشکات رو 

 . نوشت و عکس هر کدوم رو زیرش زد

هاش باهات حرف تری داشت و چشمی خشنوحید چهره

زد اما دم همونی بود که تو باغ عمارت داد میزد که فهمیمی

هاش امیدی چشمی آروم تری داشت و سرما و بیحمید چهره

 . خوردتوی اولین مرحله به چشم می

 :شریف با لبخند آرومی به حمید اشاره کرد و گفت

حمید مشکات، یکی از کساییه که توی قاچاق انسان البته - 

که خالفکاره، نم چرا با ایندوکنه. نمیخیلی کم، فعالیت می

اینقدر به دلم نشسته. تا به امروز، با همین چند بار دیدار 

ها فهمیدم خودش نخواسته وارد این بازی بشه و خیلی وقت
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 . هم از زیرش در رفته. تقریبا چهل سالشه

 :به عکس وحید اشاره کرد و با اخم گفت

نگاهش و اما وحید مشکات که از اولش هم از کثیف بودن - 

 ...کشه وبدم اومد. به چشم دیدم که چه جوری آدم می

نفس عمیقی کشید و با   بست. ی حرفش رو برید و چشمادامه

 :کمی مکث ادامه داد

کنه! حمید کمی این پسر حتی به برادرش هم رحم نمی- 

خواد اون رو زاره و میافسردگی داره ولی وحید راحتش نمی

ه. وحید نزدیک چهل و دو های خودش بکنوارد گندکاری

 . سالشه

کمی باالتر، یک عکس دیگه چسبوند؛ شخص جدیدی که 

 :شناختمش. اخمی از روی تمرکز کردم که شریف گفتنمی

هاشون خبر داره ولی دوست حمید، کارن مجد. از گندکاری- 

چیزی به کسی یا حتی پلیس نگفته. این که پلیسه، خالفه، یه 

 . نوز مجهولهطرفه یا هر چی، هآدم بی

داد. با ش از باطنش خبر نمیش دقیق شدم. چهرهبه چهره

های آبی و موهای تقریبا بور که نه لبخند زده بود، نه چشم

اخم کرده بود و نه حتی پوزخند زده بود! بدون هیچ واکنشی، 

 . خیلی معمولی و در عین حال مرموز
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 :هاش کشید و ناالن گفتاسماعیلی دستی به شقیقه

 ! خیلی زیادن- 

 :شریف خندید و گفت

 .طاقت بیار پسر! هنوز چند نفر دیگه هم هستن- 

 

 .پیشونیش کوبید    پوفی کشیدم. کیانی هم به

های زار ما، یه عکس دیگه به تخته تفاوت به قیافهخندید و بی

 .چسبوند

ایشون کاملیا مجد، خواهر کارن مجد هستن. گفته شده نامزد  -

جاها یا با کارن دیده شده، یا حمید. کمی وحیده اما بیشتر 

مشکل روانی داره. میگم مشکل روانی یعنی کال عقلش رو از 

خواست با یه چاقو وحید رو بکشه که دست داده! یه بار می

 .شدمالبته من به شخصه خیلی خوشحال می

دستم رو دور لبم کشیدم تا نخندم. کیانی و اسماعیلی هم 

 .خندیدننگاهی رد و بدل کردن و 

 :ادامه داد

 .اما با تموم اینا، کاملیا هم هیچ جرم خاصی مرتکب نشده -

  .هوفی کشید و یه عکس دیگه گذشت
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 :گفت

هانا سیروان، روانشناس حمید و کاملیا که کمی، البته کمی  -

زنه. یه سره با وحید جیک تو بیشتر از کمی هم مشکوک می

م دلیل دیوونه کنجیکه و همه جا با هم دیده شدن. حس می

 .های کاملیا، هاناستبازی

کردم گیر یه باند با چشم گرد شده نگاهش کردم. فکر می

  !فهمم گیر یه باند روانی افتادمخالفکار افتادم اما حاال می

  :ادامه داد

هامون دیده شده که چیزی تو چند باری توسط نفوذی -

نم. شاید دوریزه. دلیلش رو نمینوشیدنی یا غذای کاملیا می

 .کنندونه که دارن باهاش این کار رو میکاملیا چیز مهمی می

هاش توی هم فرو رفته بودن و با اخم عمیقی توضیح اخم

  .دادمی

ای دلیل صحنه سازی پارسا اینه که پارسا به دلیل همکاری -

که با پلیس داشته تو تعقیب بوده که سرهنگ تصمیم گرفت 

ر کنن خودشون کشتنش البته صحنه سازی کنه؛ جوری که فک

دونن پارسا واقعا نمرده که دخالتی ها هم میبعضی از گروهک

 .تا به حال نداشتن
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 :با کمی مکث و خیره به من ادامه داد

دلیل صحنه سازی مرگ کیانا این بود که این ماموریت  -

های ترین ماموریته و کیانا هم از بهترین و ماهرترینخطرناک

شناختنش؛ همچنین کیانا تحت کثریت میسازمان بوده و ا

  .خوان ترورش کنن، باند طوفانتعقیب یه بانده که می

  !شد؛ حتی بهش فکر هم نکرده بودماخمی کردم. باورم نمی

یک آن به اسم باندها فکر کردم. چرا همشون اسم بالهای 

 ان؟طبیعی

این راه اصال آسون نبود. گیر کسایی افتاده بودیم که به 

هایی کردن. خالصه بگم؛ یک مشت آدمون هم رحم نمیخودش

  .که براشون مهم نیست کی جلوشونه

 !یک سوتی کافی بود تا همه چیز تموم بشه، همه چیز

*** 

 کیانا شهریار

ها ی بچهنفس عمیقی کشیدم و در رو به ضرب باز کردم. همه

ن پشت میز گرد وسط اتاق نشسته بودن که با صدای در، سرشو

هایی که رایان راجب رو سمت من برگردوندن. بعد حرف

چیزهایی که شریف گفته بود زده بود، ذهنم حسابی درگیر 
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  .بود

کنار نیاز نشستم. امروز یه جلسه داشتیم تا از سرهنگ دستور 

ی من که منتفی شد. وقتی بگیریم که چیکار کنیم. نقشه

به این سمت براشون گفتم که باید تله درست کنیم و اونارو 

خوان من رو ترور کنن، بکشیم، رایان گفت به خاطر این که می

  .خطرناکه

تاپ رو یک جایی تاپش وارد شد. لپکمی بعد سیاوش هم با لپ

گذاشت که هممون ببینیم، بعد یک دکمه زد که تصویر 

ای خودش هم عقب رفت و روی صندلی  سرهنگ رو باال آورد.

  .نشست

کردیم و سرهنگ هم سریع سر اصل همگی با جدیت سالم 

 .مطلب رفت

ها تا اینجا با زحماتی که کشیدین، خسته سالم. خب بچه -

نباشید میگم ولی هنوز خیلی راه داریم. اول این که این باند یه 

ترینشونه! مخصوصا با وجود رئیسشون، باند ضعیف نیست، قوی

سیه تر شده. وحید کیعنی وحید توی اون باند، همه چیز سخت

کنه و ته توی همه چیز رو در که خیلی راحت اعتماد نمی
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میاره؛ پس اگه بخوایم نفوذی وارد باند بشیم، خیلی سریع 

  .های قبلیمون که شهید شدنفهمن، مثل تمام نفوذیمی

هاشون حتی چه بسا خیلی  سرم رو پایین انداختم و آه کشیدم.

  .ازدواج هم نکرده بودن

 :دبا کمی مکث ادامه دا

ی سرگرد با یه راه حل حساب شده جلو میریم. سیاوش نقشه -

شهریار )کیانا( رو برام توضیح داد. به نظرم خیلی خوب بود 

 .خوادریزی میفقط کمی برنامه

با اشتیاق و کنجکاوی به سرهنگ خیره شدم. بعد از اون چیزی 

ها گفتم و به خاطر تحت تعقیب بودنم مخالفت که به بچه

م چیزی که براشون مهمه رو بگیریم تا خودشون رو کردن، گفت

 .نشون بدن

 :مقدمه گفتهمون لحظه، خیلی بی

  !کارن مجد راه حله -

 

لبم رو گزیدم و ابروم باال پرید. نگاهی به بقیه انداختم که دیدم 

 .ها هم شوکه شدناون



 

 

WWW.98IA3.IR 13 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

1  

 :کرد خونسرد باشه گفتنیاز در حالی که سعی می

 یعنی چی؟ -

گیرید. اونطور که فهمیدم، حمید رو گروگان مییعنی کارن  -

خواد اتفاقی براش بیوفته؛ خیلی کارن رو دوست داره و نمی

وحید هم برای این که حمید رو ساکت کنه، یه حرکتی 

کنه. اصال شاید خود کارن یه چیزایی بدونه! پس کارن راه می

 .حله

شتم ولی تاپ خیره بودم اما فکرم جای دیگه بود. تردید دابه لپ

کردیم. مثل یک تردید برای نابودی کافی بود. نباید مکث می

ی تیراندازی که همه به جای هدف، به همدیگه شلیک مسابقه

کنن و یک لحظه مکث مصادف میشه با برخورد یکی از می

ها بهمون. به خاطر همینه که میگم تردید برای نابودی گلوله

 !کافی بود

*** 

و رو به روی عمارتی که سیاوش پشت فرمون نشسته بودم 

آدرس داده بود، نگه داشته بودم. چون عشق ماشین و رانندگی 

بودم، اکثرا من پشت فرمون بودم. یک دستم روی فرمون بود و 

شد چادر بپوشم ولی یک دستم روی دنده. برای ماموریت نمی
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آدم خیلی معتقدی   ها همیشه چادر داشتم.غیر از ماموریت

  .کردم راه درست رو برمی مینبودم اما سع

دم عمیقی گرفتم، نگاهی به عمارت کردم و خطاب به رایان 

 :گفتم

االن این عمارت شریفه، عمارت وحیده، عمارت کارنه؛ چی به  -

 !چیه؟

 :ای به ویال کرد و گفترایان اشاره

  !گفتم که! این عمارت کارنه. بپر پایین بریم -

پیاده شد. پوفی کشیدم و  کمربندش رو باز کرد و از ماشین

ای نیست، ماشین رو خاموش کردم و پیاده وقتی دیدم چاره

شدم. به سمت دیوار بلند عمارت رفتیم. نگاهی به اطراف کرد و 

بیشتر به دیوار نزدیک شد. تقریبا ساعت یک شب بود، به 

  .همین خاطر کوچه توی تاریکی فرو رفته بود و معلوم نبودیم

 .تونم خودم بیامتونی بری باال؟ من میرم میببین، قالب بگی -

نگاهی به ارتفاع کردم و لب گزیدم. خیلی بلند بود ولی راه 

هاش رو قالب ای نبود. سرم رو مردد تکون دادم که دستدیگه

کرد و کنار دیوار نگه داشت. یک دستم رو به دیوار گرفتم و پام 

  :روی دستش گذاشتم که یکهو با درد غرید  رو
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 !بابا کفشت رو که در بیار دیگه -

هام رو در آوردم و روی زمین بدجنسانه خندیدم، کفش

انداختم. از اون باال به سختی داخل عمارت رو نگاه کردم. چند 

زدن اما زیاد نبودن. من تا محافظ اطراف باغ بودن و پرسه می

فرسته! فکر دونم چرا سرهنگ چند نفر دیگه رو جز ما نمینمی

فهمن از کجا خوردن و همه چیز بدتر اینجوری نمی کنم چون

 !میشه ولی به هر حال

به سختی خودم رو باال کشیدم و خمیده روی دیوار نشستم. با 

دیدن ارتفاع زیر پام، صلواتی فرستادم و بدون فکر پریدم. زیرم 

پر از برگ بود که باعث شد هم زیاد صدا تولید نکنه، هم ناقص 

کم داشت  -م و به سیاهی اطرافم که کمنشم. کمی منتظر موند

ی رایان رو باالی دیوار دیدم. شد زل زدم که جثهواضح می

 :آروم و بی سر و صدا پرید. چهار دست و پا سمتم اومد و گفت

کنیم که ریم فیوز رو قطع میاالن باید از سمت چپ بریم. می -

  .بیاد بیرون

 :های لوچ شده گفتمبا چشم

 .باشهخب شاید خواب  -

ها رو خوابه. آخه دوربیننه، سیاوش که گفت حاال حاالها نمی -
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 .چند روزه هک کرده

ها و سرم رو تکون دادم و دنبالش راه افتادم. از بین بوته

های زردی که مثل تپه روی هم جمع شده بودن، رد برگ

های پیچک شدیم. کمی بعد به یک در قرمز رنگ که بین گل

. روش عالمت ورود ممنوع خورده بود. مخفی شده بود رسیدیم

 !هه، ورود؟! فیوز پرید داداش

 

های روشنی بود وارد اتاقک شدیم. دور تا دور اتاق پر از سیستم

ای به سرعت روشون نمایش داده های انگلیسیکه نوشته

آوردم ولی رایان چند تا دکمه رو شدن. من که سر در نمیمی

زد که یکهو برق همه جا، به جز اون اتاقک رفت. خیلی باحال 

ی دراندشت توی منطقه متروکه شده بود. از بود! شبیه یه خونه

رایان هم خارج شد و در رو   در بیرون زدم و کنار در ایستادم.

  .پشت سرش بست

کمی بعد صدای همهمه پیچید. آروم از گوشه دیوار سرک 

ها، دیدیم یک های محافظچراغ قوهکشیدیم که با نور ماه و 

هام رو ریز کردم تا بهتر ها افتاده. چشمدختر وسط پله

ها سر خورده! لباس ببینمش. بنده خدا مثل اینکه از روی پله
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  !دارترش هم کرده بودخنده  ای که تنش بود،خواب صورتی

ها خواست با تقال محافظاومد که میجیغش می -صدای جیغ

 .رو پس بزنه

دست نزن به من احمق بوگندو! خیکی! مگه چقدر  -

خوری؟! کااارن! کجایی؟! بیا ببین چرا اینجا شبیه گورستون می

 !شده. وای خدا لگنم پوکید! در به در نشی کااارن! کااارن

اش مشخص نبود، با سرعت از یهو یک مرد چهار شونه که چهره

 :گفتهای ورودی عمارت پایین اومد و در همون حال پله

 .چته کاملیا؟ اینجا رو گذاشتی رو سرت -

که با دیدن وضعیتش، سریع زیر بازوش رو گرفت و چیزی لب 

 .زد که نفهمیدم

 :ها گفترو به یکی از محافظ

  .تو خانوم رو ببر تو اتاقش من برم ببینم چیشده -

اون محافظه، یا به قول کاملیا بوگندو، بازوش رو گرفت که من 

یا رو از این فاصله هم حس کردم. تمام مدت ی کاملچشم غره

  .با لبخند پهنی به نمایش رو به رو خیره شده بودم

خنده. اوا! رایان با صدای نافرمی برگشتم که دیدم رایان داره می

  .و خنده؟! جلل خالق! امشب همه چیز عجیب غریب شده
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های کارن، خودمون رو عقب کشیدیم و زیر سایه با صدای قدم

ی بیهوش کننده شدیم. رایان از توی جیبش ماده پنهان

برداشت و کمی روی دستمال ریخت. تا کارن نزدیکمون 

دور گردنش دست انداخت و دستمال رو جلو دهنش   شد،

کرد دست رایان رو از دور گردنش باز گذاشت. پسره سعی می

 .کنه ولی موقعیتش جوری نبود که بتونه

اس رایان کوبید که نزدیک یکدفعه دیدم با پاش توی جای حس

هاش گرد شده بود. بود از درد داد بزنه. صورتش سرخ و چشم

  .حاال من اینور دستم تا مچ تو حلقم بود که نخندم

رایان هم برای تالفی پاش رو باال برد و با شتاب به ساق پاش 

ضربه زد که من دلم جای کارن ضعف رفت. دیدم فایده نداره! 

ک چرخش، پام رو باال بردم و به گردن نزدیکشون شدم و با ی

  .کارن زدم

دو ثانیه بعد کارن روی زمین افتاده بود. با نگاهی به کارن، 

 :بادی به غبغبم انداختم و گفتم

 !زوده یاد بگیری پسر -

 :پوزخندی زد که گفتم
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الکی نیست که به من میگن سرگرد ماهر! حاال این یارو رو از  -

 .سراغشاینجا جمع کن تا نیومدن 

ش انداخت، از پوفی کشید و سریع، هیکل کارن رو روی شونه

جلوم رد شد. پاهای کارن از جلو آویزون بود و کله و 

خورد. تیشرت هاش هم از پشت با هر حرکت تکون میدست

مشکی رنگش باال رفته بود؛ به حدی که نگران بودم از تنش در 

 !بیاد

ستم همونجا بیخیال خوااینقدر وضعیتش خنده دار بود که می

قاه بخندم! آخه اون مرد با جذبه که  -همه چیز بشم و قاه

  !هاش رو دیدم کجا، االن اینی که روی شونه رایانه کجاعکس

تند از زیر  -ی بی صدایی پشت رایان راه افتادم. تندبا خنده

شدیم تا این که به در رسیدیم. حاال چه جوری ها رد میدرخت

مون یم؟! اگه در رو باز کنیم، خیلی زود متوجهاین رو بیرون ببر

میشن. از روی دیوار هم خیلی سخت میشه. فوقش من بتونم 

 .فرار کنم

توی همین فکرها بودم که دیدم رایان روی چند تا بلوک 

نزدیک دیوار ایستاده. کارن رو به سختی از روی دیوار بیرون 



 

 

WWW.98IA3.IR 13 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

8  

ا دهن باز پرت کرد که صدای تِپ افتادنش توی گوشم پیچید. ب

  !نگاهش کردم و پلک زدم. بدبخت پوکید که

 :گرفت، گفتآستینم رو کشید و در حالی که قالب می

ای نبود. حاال هم هات رو اونجوری نکن! راه دیگهچشم -

  .بجنب

افکارم رو کنار زدم، سریع روی دستش رفتم، با بدبختی روی 

گاه کردم و دیوار نشستم و بعد روی نوک پام پریدم. اطراف رو ن

هام رو توی تاریکی روی زمین کشیدم که دستم به دست

جسمی خورد. اخمی کردم، کمی تکونش دادم که دیدم یک 

چیز گرمی هی میره و هی میاد؛ چیزی مثل نفس! با ترس به 

کردم اون جسم رو لمس عقب پریدم و به جایی که حس می

دت کردم خیره شدم. بعد از چند لحظه چشمم به تاریکی عا

  !کرد و فهمیدم صورت کارن رو لمس کرده بودم. ای توروحت

هام رو هم روی زمین پیدا پوفی کشیدم و با کمی گشتن، کفش

کردم. پوشیدمشون تا بیشتر از این پاهام زخمی نشدن. البته 

چون جورابم نازک نبود زیاد آسیب ندید. همون موقع رایان هم 

کول کرد. نزدیک  روی زمین فرود اومد و دوباره کارن رو

ماشین که شدیم، ریموت رو زدم. در عقب رو باز کردم که 
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سقف برخورد    ش بهکارن رو داخل ماشین پرت کرد و کله

  !کرد. بدبخت تا اونجا برسیم مُرده

 

م گرفته بود. پشت فرمون توی اون شرایط حساس خنده

نشستم و رایان هم کنارم نشست. توی اولین مرحله، کمربندم 

بستم. آخه من با این همه قانون شکنی، حاال کمربند  رو

  !بندم؟می

پام رو روی گاز گذاشتم و صد و هشتاد درجه ماشین رو 

چرخوندم. گرد و خاک به پا شد، همزمان در عمارت باز شد و 

دو تا ماشین دنبالمون افتادن. پام رو بیشتر روی گاز گذاشتم. 

دار رسیدم. فن بیسچند تا آهنگ رد کردم تا به یک آهنگ خ

شد؛ مخصوصا با این آهنگ معموال با آهنگ تمرکزم بیشتر می

 !خواد باهاشون پرواز کنیها که دلت میخفن

 :ای رفت و برای این که بشنوم، بلند گفترایان چشم غره

 !آهنگ؟ توی این وضعیت آخه؟ -

پشت چشمی نازک کردم و چیزی نگفتم. فرمون رو سریع 

دن کارن از این طرف ماشین به اون طرف چرخوندم که پرت ش

 !رو حس کردم. خدا بیامرزتش
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با شنیدن صدای شلیک، از آیینه نگاهی به پشت انداختم که 

دیدم چند نفرشون از پنجره بیرون اومدن و دارن شلیک 

هام کنن. خیلی راحت متوجه شعله کشیدن آتیش از چشممی

 .شدم

مامانم توی همین نفس عمیق کشیدم اما خشمم فروکش نکرد. 

شرایط مرد؛ توی تیراندازی، توی ماشین، کنار من احمق، کنار 

منی که اون موقع سروان بودم! خدایا، تا کی این شغل من 

 !قراره جون کسایی که دوست دارم رو بگیره؟

ای از خشم زدم و بیشتر گاز دادم. سرعتم روی دویست و نعره

پرواز بود؛ داشتیم  بیست بود. برای اپتیما همچین سرعتی مثل

ها بلند شده بود. جیر الستیک -کردیم! صدای جیرپرواز می

خواست یک بطری آب یخ کردم داغ کردم. دلم میحس می

روندم که تیر بهمون روی خودم خالی کنم. زیگ زاگی می

  .نخوره

رو  m9ی چشم دیدم رایان از توی داشبورد اسلحه برتااز گوشه

ش رو بیرون برد. ن داد و کمی باالتنهبرداشته. شیشه رو پایی

سعی کردم سرعتم کم و زیاد نشه که رایان رو جوون مرگ 
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شد، اونوقت باید جنازه کارن و رایان رو کنم! واال! یکهو پرت می

 !کردمبا همدیگه حمل می

های رایان پنچر شد. ها توسط تیراندازیچرخ یکی از ماشین

 :فتسرش رو دزدید، روی صندلی نشست و گ

  .لعنتی! تیرها تموم شدن -

  !عیب نداره. این یکی با من -

مقدمه روی ترمز زدم که رایان به دلیل نبستن خیلی بی

توجه، نگاهی به ی جلو پرت شد. بیکمربند، با کله سمت شیشه

گرفت تا ماشینی که دنبالمون بود کردم که داشت ترمز می

اون به خودش بیاد، دور زدم و سریع از بهمون نخوره. تا 

کنارش رد شدم. دوباره توی مسیر قرار گرفته بود که از توی 

  .ها گمش کردمکوچه پس کوچه

سرعتم رو کمتر کردم و راه پناهگاهمون رو پیش گرفتم. چه 

 !شب پر هیجانی بود ها

رایان ریموت پارکینگ رو زد. ماشین رو داخل بردم و کنار دو 

ای که اونجا بودن، پارک کردم. رایان سریع پیاده دیگه تا ماشین

م شد، کارن رو کول کرد و سمت زیر زمین رفت. عرق پیشونی
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رو با آستینم پاک کردم و بعد از باز کردن در ورودی، با 

ها باال رفتم. امشب که کاری به کار پسره نداریم، خستگی از پله

 !حاال تا فردا

*** 

ای، صدای زنگ موبایلم یا هر صدای دیگه برای اولین بار، بدون

از خواب بیدار شدم. بهترین خواب عمرم بود. هیجان دیشب 

واقعا حالم رو خوب کرده بود. نیاز داشتم حرصم رو روی یه 

  !چیزی خالی کنم و چی بهتر از پدال گاز ماشین؟

بعد از پوشیدن یک دست لباس مشکی مثل همیشه، از اتاق 

ها رو از توی ها پایین رفتم که صدای بچهبیرون زدم. از پله

اشپزخونه شنیدم. وارد آشپزخونه شدم. دور میز نهار خوری 

توی آشپزخونه جمع شده بودن و در سکوت کامل صبحانه 

  .خوردنمی

 .سالم -

ها هم جوابم رو دادن. برای خودم یک چایی ریختم و بچه

 :م، گفتمکردنشستم. در حالی که شکر رو توی چایی خالی می

 از اون پسره، کارن چه خبر؟ -
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گرفت، جواب ای از مربا برای خودش میرایان در حالی که لقمه

 :داد

من یک بار صبح رفتم سراغش. عین خیالش هم نبود! خنثی  -

  .کردبه در و دیوار نگاه می

 :ابرویی باال انداختم که ادامه داد

ه که یک خالصه که این پسره بد مشکوکه. حواستون باش -

وقت هویت اصلیمون رو نفهمه؛ مخصوصا تو کیانا که جونت در 

 .خطره

هام خیره شدم. سرم رو تکون دادم و به لیوان بین دست

ترسیدم. اون دنیا یک دونم چرا نمیترسناک بود ولی نمی

مادری داشتم که منتظرم بود ولی واقعا اونقدری خوب بودم که 

ترسیدم. ت، از چیزی نمیبرم جایی که اون هست؟ در هر صور

ترسیدم مرگ دست خداست. یادش بخیر! بچه که بودم می

ش بشه اما مامان با مامانم بره بیرون و تصادف کنه یا چیزی

گفت عمر دست خداست وگرنه ش میلبخند مهربون همیشگی

ممکنه تو خونه هم پات سر بخوره و به راحتی، بمیری! با اون 

که هنوزم که هنوزه، یاد اون حرفش اونقدر ارامش گرفتم 

  .گیرمی خاص که میفتم، آرامش میجمله
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آهی کشیدم، چاییم رو داغ سر کشیدم و با تشکر سرسری، از 

 .آشپزخونه بیرون زدم

در ورودی سالن رو باز کردم و راهم رو سمت زیر زمین کج 

کردم. با مشت دو بار به در آهنی زنگ زده ضربه زدم که توسط 

 .از داخل زیر زمین باز شد یک مرد کچل،

وارد که شدم، با کلی غول چماغ مواجه شدم. دو نفر سمت در 

اصلی زیر زمین بودن، دو نفر سمت دری که ته راهرو قرار 

داشت. فهمیدم کارن باید همونجا باشه. از راهرو عبور کردم و 

ها زدم که یک روپوش سیاه سمتم ای به یکی از هرکولاشاره

هام گرفت. ازش گرفتم و از پشت به صورتم بستم. فقط چشم

  .معلوم بود

هیچ حرفی، در رو برام باز کرد و من وارد شدم. یک اتاق بی

ای. نگاهم به سمت کسی که کوچیک، بدون پنجره یا هر دریچه

هاش از پشت بسته شده دستی اتاق نشسته بود افتاد. گوشه

  !زدهای بسته، سوت میبود. به دیوار تکیه داده بود و با چشم

  .با تعجب روپوشم رو باالتر کشیدم

هاش زل نگاهش به سمتم کشیده شد. در حالی که تو چشم
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ی اتاق، صندلی زده بودم، دستم رو دراز کردم و از گوشه

هام رو دستقدیمی رو به صورت برعکس گذاشتم و نشستم. 

 :گاهش گذاشتم و گفتمروی تکیه

 خب؟ -

خنثی پلکی زد و سرش رو تکون داد تا موهاش از جلوی 

  .صورتش کنار برن

 !خب که خب -

 ها کجان؟مدرک -

با صدای بلند خندید؛ طوری که توی اون اتاقک کوچیک اکو 

  .شد

  !آها، فهمیدم. پس شما هم پاتون گیره -

راه حلش هم همین بود. اون خنثی،  کردم.خونسرد نگاهش می

 .تفاوتمن خونسرد. اون بیخیال، من بی

  .ای باال انداختم و سرم رو تکون دادمشونه

 !تو اینجوری فکر کن. مدارک؟ -

 :ش رو قطع کرد، اخمی کرد و جدی گفتخنده

  .دونمنمی -

  .دونیمی -
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 .دونممیگم نمی -

های ریز شده با صندلی کمی به سمتش خم شدم و با چشم

 :زمزمه کردم

 !مدارک کجان؟ -

 :ای رفت و گفتغرهچشم 

  .دونم، این هم رفته رو ریپیتمیگم نمی -

شناسم؛ پس آقای کارن مجد، من بیشتر از خودت، تورو می -

 !بگو مدارک کجاست

 .های سفیدش رو به نمایش گذاشتدوباره خندید و دندون

  !پس عاشق سینه چاک من هم هستی -

 

برای چند لحظه فقط با چشم های گرد شده نگاهش کردم. 

های کم خون به مغزم رسید و متوجه حرفش شدم. با اخم -کم

شدیدی، کامل سمتش خم شدم و توی دست گرفتن 

 :غریدم  ش،یقه

احمق، من مثل تو بیکار نیستم. من مثل تو خونسرد نیستم.  -

فکر نکنم جز زنم خونت میفته گردنم؛ هرچند، یهو می

  .ای رو داشته باشیکَسِ دیگه  کاملیا
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حرفم بدجوری آتیشش زد. اون هم صورتش رو نزدیکم کرد و 

 :مثل من غرید

عالمه     آره، شاید جز کاملیا کَسی رو نداشته باشم اما یک -

 !آدم زیر دستمه که پدرتون رو دربیاره

  .صاف و دست به سینه نشستم

صال دستی تو این ماجرا نداری؛ نه، کردم تو اهوم، فکر می -

  .کردممثل این که اشتباه می

هاش خونسرد شده بودن. چه ای باال انداخت. دوباره چشمشونه

باحال! پس به غیر من کارن هم خیلی زود عصبانیتش فروکش 

   .کنهمی

کردی، من واقعا توی این ماجرا جایی ندارم. خب اشتباه نمی -

 .ن پای من به زندگی حمید بودش به خاطر باز شدهمه

دیگه چیزی نگفت و سکوت کرد. خیره نگاهش کردم. کمی ته 

ریش داشت. موهاش به سمت باال شونه شده بودن؛ انگار نه 

 !تره کهانگار اینجا گروگانه! از من هم مرتب

 :با کمی مکث گفتم

تونم خواهرت یا اگه بخوای، خودت رو ببین کارن، من می -

  .ط کافیه اعتراف کنی که مدارک کجاننجات بدم؛ فق
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 :هام نگاه کرد و گفتکمی به چشم

 .الکی نمیشه -اعتماد الکی -

  !زارهباال واسم میپوفی کشیدم. حاال طاقچه

 کنه؟چی اعتمادت رو جلب می -

  .هیچی -

 .اولین چیزی که به ذهنم رسید رو به زبون اوردم

 .کشهرو میاوکی، پس من هم نمیگم کی داره کاملیا  -

 :شوکه داد زد

 !چی؟ -

  .اخم کردم و دستم رو توی هوا تکون دادم

صدات رو ببر! منظورم اون کشتن که نیست. دلیل دیوونه  -

  .شدنش رو میگم

زد. عربده نفس می -صورتش از عصبانیت سرخ شده بود و نفس

 :زد

خواید خواهرم رو تحقیر کنید؟! اون مادرزادی چرا همتون می -

خواد الکی زر بزنی. گمشو بیرون بگو بزرگترت ریه. نمیاینجو

 !بیاد
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کشیدم تا فکش رو خورد نکنم. دوباره های عمیق مینفس

  .هام کردم و به سمت خودم کشیدمشش رو اسیر دستیقه

  :توی صورتش گفتم

دونی چند ساله تر؟! میفهمی؟ خفه شو! بزرگخفه شو، می -

ی هانا سیروان روانشناس دونستتری ندارم؟! میکه بزرگ

خواد دونستی میدونستی وحید چقدر عوضیه؟! مینیست؟ می

دونه دونه؟! چی میحمید و کاملیا رو نابود کنه؟ کاملیا چی می

خوان بکشنش؟! چرا یکم عقل تو مغزت نیست؟ یکم که می

  !فکر کن

توجه به کسی، با سرعت از اون اتاق و دستم رو کشیدم و بی

بین راه روپوش رو درآوردم و   زمین خارج شدم. سپس از زیر

  .روی زمین پرت کردم

به سمت اتاقم راه افتادم و در همون حال کارن رو به فحش 

  !کشیدم. مرتیکه احمق

 :صورتم رو کج کردم و اداش رو درآوردم

 !الکی نمیشه -اعتماد الکی -

 :با صدای عادی خودم ادامه دادم

افتادیم. اون از حمید، اون از  خل! گیر یک مشت خل روانی -
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 !کاملیا، این هم که خل اعظمه

در رو محکم به هم کوبیدم، روی تختم نشستم و گوشیم رو از 

جیبم بیرون کشیدم. توی مخاطبین رفتم. ناخودآگاه دستم 

 .ش رو گرفتمسمت اسم آبتین رفت و شماره

زد. پیچید و به استرسم دامن میصدای بوق توی گوشم می

ی ید پوفی کشیدم و خواستم قطع کنم که صدای خستهناام

 .آبتین رو شنیدم

  .الو، بفرمایید -

دونستم چی باید آب دهنم رو قورت دادم و چیزی نگفتم، نمی

کرد من واقعا مُردم. سرهنگ گفته بود نباید بگم! اون فکر می

ام وگرنه اگه کسی ازشون سوالی بپرسه، بفهمن که من زنده

  .و میریمهول میشن و ل

 !اه! مزاحم -

  .خواست قطع کنه که زبونم باز شد

 .آبتین -

 !ی صداش بودمچیزی نگفت. شوکه شده بود ولی من تشنه

 !توروخدا یک چیزی بگو آبتین -
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 :با تردید و صدای لرزونی گفت

 ک... کیانا؟ خودتی؟- 

هام رو خیس کردن. پس صدا گونههام بیبغضم شکست و اشک

 !ام که بمیرمشناسه! وای خدا، االن راضیرو میهنوز صدام 

سریع قطع کردم و گوشیم رو خاموش کردم. روی تخت دراز 

هام کشیدم تا رد گریه رو از صورتم کشیدم و دستم رو به گونه

پاک کنم. بیخیال آبتین شدم و سعی کردم به این فکر کنم که 

ر چه جوری از زیر زبون کارن حرف بکشیم. مغزم داشت ارو

 . ها تونسته باشن چیزی ازش بپرسنداد؛ البته شاید بچهمی

با همین فکر از اتاق خارج شدم و به سمت هال رفتم. روی یک 

تکون دادم. کمی  -ها نشستم و پاهام رو تکونمبل نزدیک پله

 . بعد آدریان با لب خندون وارد شد و کنارم نشست

 :با ذوق سمتش خیز برداشتم و گفتم

 گفت؟ایول! چی - 

 :های خنده داشت گفتبا لحنی که هنوز ته مایه

 .چیزی که نگفت ولی خیلی باحاله این پسره- 

تند و  -پوفی کشیدم و ناامید به پشتی مبل تکیه دادم. تند

گفت سر زد ولی از چیزهایی که میپشت سر هم حرف می

 . آوردم چون حواسم یک جای دیگه بود درنمی



 

 

WWW.98IA3.IR 15 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

2  

 . مکنیک بار دیگه امتحان می

بلند شدم و تند از خونه بیرون زدم. در زیر زمین رو محکم 

کوبیدم. بعد باز شدنش، داخل پریدم و سمت ته راهرو خیز 

برداشتم. از یکیشون مثل اون بار، روپوش گرفتم و بستم. در رو 

 . که باز کرد، آروم داخل شدم

هاش رو به روش روی زمین نشستم و سرم رو کج کردم. چشم

ولی از این که خوابه یا بیدار مطمئن نبودم. این مثال بسته بود 

 ! گروگانه! یک کتکی، یک فحشی، حداقلش یک چَکی

با پشت دست آروم به صورتش زدم که خیلی آهسته 

 . هاش رو باز کردچشم

 . هاستخواد خشن باشی! سیلی زدنت هم مثل بچهنمی- 

کمی ازش فاصله   نیشخندی زدم و ترجیح دادم چیزی نگم.

 . ای که هنوز همونجا مونده بود نشستمگرفتم و روی صندلی

 :آروم گفتم

 .دونی بگوکارن، همه چیز رو هواست. هرچی می- 

 :آروم پلک زد و بعد از چند ثانیه گفت

کنن؟ من قبال دونم دارن با کاملیا چیکار میفکر کردی نمی- 

هام حمید رو تیک دوره روانشناسی خونده بودم. یکی از دوس

معرفی کرد که یکم باهاش کار کنم. رفتم پیشش و بعد مدتی 
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هامون کم پای خونواده -های صمیمی شدیم. کمبا هم رفیق

وسط کشیده شد. کاملیا یکم مشکل داشت که مادرزادی بود 

ی حمید اینا بودیم چقدر فهمیدم مدتی که خونهولی می

نا سیروان، روانشناس تر شده. تا اینکه یه روز هامشکلش جدی

ریزه. اصلی حمید رو دیدم که داره توی غذاش یک چیزی می

 .ها اون غذاها رو پیچوندم و ریختم دورخیلی وقت

از همون   دونم چرا دلم هوس شیطنت کرده بود؛نمی

 : با لحنی جدی گفتم  های کالمی!شیطنت

 مطمئنی ریختی دور؟- 

 . با تعجب سرش رو تکون داد

 .آره خب- 

 .آها، گفتم شاید خودت خوردیشون که اینجوری شدی- 

و با دستم از باال به پایین و از پایین به باال بهش اشاره کردم. با 

 :حرص گفت

 ! اش رو نمیگم هادیگه ادامه- 

 :خندیدم و ریلکس نگاهش کردم. بعد از کمی مکث گفت

ای دو ساعت با هانا جلسه به خودم اومدم دیدم کاملیا هفته- 

 .رفتتونستم کاری کنم چون همه چیز لو میمشاوره داره. نمی

 :های ریز شده گفتمبا چشم
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 رفت؟چی لو می- 

دونم قابل کردیم. نمیکاملیا و من، از وحید مدرک جور می- 

کنه ها فهمیدن کاملیا داره چیکار میقبول هستن یا نه. اون

 . ولی نفهمیدن من هم باهاش همدستم

 رک کجان؟االن اون مدا- 

 : نگاهش رو ازم دزدید، سرش رو پایین انداخت و گفت

 . تونم آدرسش رو بدمتوی یک منطقه متروک. می- 

نکنه گولمون زده باشی؟ کارن، من بهت اعتماد کردم. اعتماد - 

  دونی یعنی چی؟که می

 :سرش رو تکون داد و با لحن مطمئنی گفت

 .اتفاقی نیوفته؛ سرم بره، قولم نمیرهقول میدم - 

کردم، شاید لبخند تلخی زدم. شاید باید بهش اعتماد می

 .الکی هم بشه -اعتماد الکی

*** 
ام رو توی لباسم جاساز کردم. چند تا دستبند هم اسلحه

 . محض احتیاط نگه داشتم

دستی به شالم کشیدم که فقط کمی از موهام ازش بیرون 

هام سر تا پا مشکی بود؛ میتی ندادم. لباسافتاده بود که اه

 . بقیه هم همین شکل بودن برای استتار
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ها پایین رفتم. تیپ پسرا رو که دیدم از اتاق بیرون زدم و از پله

یاد این گانگسترها افتادم. کت و شلوار مشکی، پیراهن مشکی، 

کراوات مشکی، کفش براق مشکی. لبخند کوتاهی زدم. این 

این بود که مخفیانه وارد بشیم وگرنه زیر تیپ به خاطر 

هامون ضدگلوله پوشیده بودیم که البته یکم پف کرده لباس

 ! بودیم

 . اومد. فقط من و رایان و آدریاننیاز که نمی

سوار ماشین شدیم و مثل همیشه، من پشت فرمون نشستم. 

 . رایان هم عقب نشسته بود

 ! کنیآدریان: ببینم چه می

سرعت راه افتادم. گاز دادم و از بین یه موتور و یه خندیدم و با 

ها رو پایین ماشین الیی کشیدم. دنده رو عوض کردم. شیشه

دادم. هوا خنک بود. دروغ چرا، ته دلم یکم دلشوره داشتم؛ 

انگار قراره اتفاقی بیوفته. شاید تله بوده باشه ولی تنها سر نخی 

کرد به جبور میبود که داشتیم. قول آخر کارن هم من رو م

 .همون آدرسی که داد بِرونم

 .رو به روی یه خرابه ایستادم. نگاهی به اطراف انداختم

 همین جاست؟- 

 . رایان: آره، گفت یه تابلوی مشکی اونجاست
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 . تابلوی مشکی رو سمت چپمون دیدم

 . پس پیاده شیم- 

ی پهن با پیاده شدیم و همراه هم وارد کوچه شدیم. یه کوچه 

 . ساختمون نیمه کاره یا مخروبهکلی 

رفتیم که با دیدن چیزی که باالی داشتیم بیشتر پیش می

 . زد، عالمت ایست دادمساختمون بود و برق می

است! آب دهنم رو ی اسلحهکمی دقت کردم که دیدم لوله

ها رو نگاه کردم. تحت محاصره قورت دادم و بقیه ساختمون

 : بودیم! رایان با حرص لب زد

 ! فقط من کارن رو ببینم- 

 : اش رو در آورد و گفتآدریان اسلحه

 . ها نیست. یه جا پناه بگیریداالن وقت این حرف- 

سریع پشت یه دیوار نصفه و نیمه نشستیم. اولین تیر از طرف 

  . من پرتاب شد و همین شروع تیراندازیمون بود

 . شد صدای گلوله بودتنها صدایی که شنیده می

تیرهام تموم شده بود و خشاب هم نداشتم. نگاهی به پسرا 

 . ها هم گلوله ندارنکردم که فهمیدم اون

فقط پشت دیوار پناه گرفته بودیم که تیر بارون نشیم. توی 

همون لحظه، یه ماشین شاسی بلند مشکی از سر کوچه پیچید 
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داخل. همین که ایستاد، یه نفر از سمت شاگرد پیاده شد و 

ها رد به تیر اندازی سمت کسایی که باالی ساختمونشروع ک

خورد تک تیرانداز باشه ولی با شنیدن صداش بودن. بهش می

 . که اتفاقا دختر هم بود، کپ کردم

 ! هایوهو، بخورید احمق- 

 : با بهت گفتم

  کاملیا؟- 

 : از طرف راننده هم کارن پیاده شد و داد زد

 ! سوار شید- 

 
افتادیم. ما که تا اینجا بهش اعتماد کرده  نشسته به سمتش راه

بودیم، این هم روش! چه جوری فرار کرد؟ اصال اینجا چیکار 

 ! کنه؟ جلل خالقمی

 : کارن از تو ماشین داد زد

 ! کاملیا بسه، بشین باید بریم- 

 : هاش رو برد باال و گفتکاملیا دست

 ! اومدم بابا- 

ها جیغ الستیک سوار شد و ماشین با سرعت چرخید. صدای

 . بلند شد
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 : با تعجب گفتم

اینجا چه خبره؟ کارن تو چه جوری فرار کردی؟ اصال کاملیا - 

  کنه؟اینجا چیکار می

 : نگاهی از آیینه به عقب انداخت و گفت

 . کنندارن تعقیبمون می- 

 .زدم رو پیشونیم

کنن؟ پ خبره، تو میگی دارن تعقیبمون میمیگم اینجا چه - 

 ! کنن به امان خدان پ، ولمون می

 : با حرص گفت

 ! زنی! پلیس به این پرحرفی ندیدمچقدر حرف می- 

 : اش رو گرفت و گفترایان از پشت یقه

 ! پلیس چیه؟ توهم زدی- 

 : کارن که انگار از پریشونی ما خوشش اومده، گفت

توفیق! و همینطور سرگرد کیانا  توهم چیه سرگرد رایان- 

 ! شهریار و سرگرد آدریان اژدری

 : کوبیدم رو پیشونیم و نالیدم

 . یعنی خدا شاهده من هیچی بهش نگفتم- 

کارن: چرا انقدر هول کردید؟ من طرف اون خالفکارهای 

همه چیز نیستم و در کمال تاسف، پلیس هم نیستم! من بی
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فکار ها مدرک جمع فقط یه آدمی هستم که داره از خال

کنه. تموم چیزهایی که به کیانا گفتم راست بودن؛ فقط می

آدرس غلط بود. اون هم به خاطر این که داشتن به 

کردن. به گردنبندم شنود وصل شده بود هامون گوش میحرف

و من هم که عاشق این گردنبند، هیچوقت از گردنم درش 

م کنار و شک ای این رو بندازنمیارم پس نمیشد یه دفعه

کردن. بنابراین مجبور شدم آدرس یه جای پرت رو بدم. می

اون ها هم فکر کردن واقعا مدارک اونجاست و سریع براتون 

 . دام پهن کردن

 پس یعنی واقعا مدارک وجود داره؟- 

 :کارن نیم نگاهی بهم انداخت و گفت

ها فهمیدن که من هم همدست بله، و به خاطر شماها اون- 

بودم. و راجب فرارم باید بگم کاملیا رو دست کم  کاملیا

 .گرفتید

 :کاملیا که تا االن ساکت بود، سمتمون برگشت و گفت

دونید وقتی فهمیدم من کاملیام. از دیدنتون خوشحالم! نمی- 

دونیم شماها پلیسید چقدر خوشحال شدم. دیگه حداقل می

 .شما هم با ما هستین

 .توی حرفش پریدم



 

 

WWW.98IA3.IR 16 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

0  

 چطور فهمیدید ما کی هستیم؟ میگم شماها- 

کارن دوباره نیم نگاهی با من رد و بدل کرد و خیره به رو به رو 

 :گفت

دونستیم. تا این که بعد از یه راستش رو بخواید ما هم نمی- 

دقیقا همون موقع مدرکی   ها افتاد،مدت اسم شماها روی زبون

 . کردبه دستم رسید که پلیس بودنتون رو ثابت می

 رایان: االن کجا میری؟

پیچونم، بعد های پشت سرمون رو میکارن: اول این سیریش

میریم جایی که واقعا مدارک اونجان. دعا کنید سرجاشون 

 .باشن

دوباره کاملیا شروع کرد حرف زدن. اونقدر حرف زد که تا خود 

زنه؟! میره اینقدر حرف میمقصدمون سرمون درد گرفت. نمی

یگه پلیس هم اینقدر پر حرف! فعال خواهر بعد کارن به من م

 !دیوونه خودت رو جمع کن

*** 

رو به روی یه کلبه چوبی که پشتش حالت جنگل مانند بود، 

 :نگه داشت و گفت

 . بفرمایید، این هم جای اصلی مدارک- 

از ماشین پیاده شدیم. هوا یکم سرد بود. اومده بودیم 
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 .های جاجرود و اونورهاطرف

ار داشت که از رو به روی ما یه قفل داشت که باز دور کلبه حص

 .شدمی

 :کارن به پشت کلبه اشاره کرد و گفت

 . باید زمین رو بِکَنیم- 

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 . کنیمداریم و همونجا خاکت میفکر خوبیه. مدارک رو برمی- 

 :پوفی کشید. به من اشاره کرد و رو به پسرا گفت

 یا به عنوان تزئینی آوردینش؟ خدایی این پلیسه- 

های آدریان از خنده لرزید، رایان هم طبق معمول دور شونه

 . کشید که نخندهلبش دست می

 :های ریز شده گفتمبا چشم

اس، در اصل تو مگه دروغ میگم؟ اسمشه کاملیا دیوونه- 

 !ایدیوونه

 :هاش رو جلوش گرفت و گفتهاش گرد شد. دستچشم

 ه تو فروختم که ولکن ما نیستی؟چه هیزم تری ب- 

 . ای رفتم و خودم رو کنترل کردم که نخندمچشم غره

 
 :اخم کرد و گفت
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 !ها، بچه پررو زنمتمی- 

 :بادی به غبغب انداختم و گفتم

واال فعال که فقط از ناحیه طول دراز شدی، کاری از دستت - 

 .برنمیاد

و به قدش اشاره کردم. بنده خدا نه خیلی بلند و درازه، نه 

خیلی کوتاه ولی چون قدش یکم)یکم بیشتر از یکم!(ازم 

 .بلندتره، اینجوری گفتم

صورتش از عصبانیت سرخ شده بود. افتاد دنبالم. جیغی 

های های من و داد و هوارکشیدم و جا خالی دادم. صدای خنده

ود. اولین باری بود که بعد از سه اون توی کل جنگل پیچیده ب

سال حس کردم هنوز هم زندگی جریان داره. اون اولین کسی 

بود که واقعا مثل من بود؛ خودِ خودم! واسم عجیب هم بود. 

های بلند از من بعید بود؛ های زیر پوستی و خندهاین شیطنت

 اومد؟چه بالیی داشت سرم می

م که رایان، آدریان و از بس حواسمون پرت کلکل بود، نفهمیدی

 ! کَنَنکاملیا بیخیال ما شدن و دارن زمین رو می

 :نفس ایستادم و گفتم -با نفس

 . اوف، نفسم گرفت- 

تفاوت به های بیاش رو صاف کرد. با چشماون هم ایستاد و یقه
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 :پشت کلبه اشاره کرد و گفت

 .ها بزنیماگه رضایت میدی بریم یه سر به بچه- 

ها توی هم تنیده ای از کنارش رد شدم. درختغره با چشم

شده بودن و فضا رو ترسناک کرده بودن. گِل زیر پاهامون 

ها داد مشخص بود تازه بارون اومده. شاخهشلپ صدا می -شلپ

 . رو از جلوی چشمم کنار زدم

هام رو گرد کردم. رو به روم فقط یه دیوار بود که روش چشم

 .پر از گل پیچک بود

 :اومد و گفتمسمت کارن که پشت سرم میبرگشتم 

 !ایستگاهمون رو گرفتی داداش؟- 

ها رو کنار زد که یه راه کنارم زد و نشست. کمی از پیچک

 :مخفی دیدم. بهم اشاره کرد و گفت

 !بفرما سرگرد عجول- 

دوباره بهش چشم غره رفتم و درازکش، از همون راهی که 

دم و به خودم که پر از نشون داده بود رد شدم. با چندش ایستا

گِل و کثافت شده بودم، خیره شدم. پوفی کشیدم. کارن هم از 

به سختی از اون طرف دیوار بیرون اومد. واال با اون هیکل چهار 

 !تونستم رد شماش منم بودم نمیشونه

کم  -به سمت راست پیچید. ایندفعه من پشتش راه افتادم. کم
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ها رو کنار زدیم شاخهپچ شنیده شد. کمی دیگه  -صدای پچ

 .زننها رو کنار میها دارن خاککه دیدیم بچه

 :رایان بدون این که نگاهمون کنه، گفت

 ! چه عجب اومدین- 

 :توجه به رایان، کنارشون نشست و گفتکارن بی

 چی شد؟ پیداش کردین؟- 

ای که دستش بود رو انداخت، پاهاش رو کاملیا با حرص بیلچه

 :همون حالت نشسته تکون داد و گفتدر 

 !مگه چقدر عمیق کَنده بودیم؟! خسته شدم خو- 

 :های ریز شده گفتآدریان با چشم

 . کلش رو که من و رایان کَندیم- 

کاملیا زبونش رو نشون داد و به سمت مخالف ما چرخید. 

 . خندیدم

ای که دست کاملیا بود رو برداشت و تفاوت بیلچهکارن بی

 :گه خاک رو کنار زد. با زبونم لبم رو تر کردم و گفتمکمی دی

 . اصال مطمئنید اینجاست؟ شاید یکم اینور اونورتر باشه- 

 :کاملیا دوباره سمتمون چرخید و گفت

 . نه، ما عالمت زده بودیم- 

 :کارن هم با حرص به یه درخت تکیه داد و گفت
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 کردن؟نیست، نیست! لعنت بهشون! چه جوری اینجا رو پیدا - 

 :آدریان دستی به پیشونیش کشید و گفت

یعنی خاک بر سرمون که واسه چند تا برگه مدرک سه ساله - 

 . خودمون رو عالف کردیم

 :با اخم گفتم

چقدر زود نا امید شدید! اصال این مدارک نه، میریم سراغ - 

 . مدارکی که دست باند نادریه

 :های گرد شده گفتکارن با چشم

ایه! یه گروه تقریبا چهل دونی چه مارمولکیمینادری؟! پس ن- 

ها ولی هر کسی که جلوشون رو بگیره  نفره بیشتر نیستن

کشن. براشون مهم نیست خونوادشونه، رفیقشونه، اصال هم می

گروهیشونه! اول قید زندگیتون رو بزنید بعد برید دنبال اون 

 . مدارک لعنتی

 :با حرص گفتم

ی که دست نادریه هم که پر، کپی این مدارک که پر، مدارک- 

 مدارک چی؟

 :رایان پوکر فیس گفت

دونیم اصال کجا هستن چه ببخشید سرگرد ولی وقتی نمی- 

 غلطی کنیم؟
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پوفی کشیدم، دست به سینه به یه درخت تکیه دادم، سُر 

 . خوردم و نشستم

 :کارن با اخم از جاش بلند شد و گفت

 . کنیم. االن مغزم داره ارور میدهمیفردا یه فکری - 
 

رایان هم بلند شد و در حالی که دست آدریان رو گرفته بود که 

 :بلند شه، گفت

  .آره. االن نمیشه کاری کرد -

ای باال انداختم و بدون این که تغییری توی حالتم بدم، شونه

 :گفتم

ببخشید دوستان، االن هم ما تحت تعقیبیم، هم کارن اینا؛  -

اس. کجا س صد در صد عمارت کارن و پایگاه ما محاصرهپ

 بریم؟

 :کاملیا پرید باال و گفت

 .بریم یه جا همین اطراف اجاره کنیم -

تایید کردیم و همراهِ هم، دست از پا درازتر، راه برگشت رو 

 .پیش گرفتیم
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به ماشین که رسیدیم، سریع سوار شدیم و حرکت کردیم. هوا 

سرم رو به شیشه چسبوندم و خیره به رفت. رو به روشنی می

شدن، به فکر فرو تند از کنارمون رد می -ها که تنددرخت

ها بود. بیشتر ترین ماموریت من طی این سالرفتم. این طوالنی

ام به خاطر آسیب دیدنم شدم و ترفیع درجهاوقات زخمی نمی

های مهم و بزرگ قاچاق مواد یا انسان نبود. توی اکثر ماموریت

  .شرکت داشتم

رفتیم و ها به صورت معمایی باید پیش میبیشتر وقت

جاسوسی و اینا نبود. کار خیلی سختی بود اما دقیق سه سال 

پیش، با یه تصادف غیر عمدی، سرگرد کیانا شهریار مُرد! حاال 

من یه خالفکارم! سخته... خیلی سخته مرگ خودت رو ببینی! 

کنن رو اال سرت گریه میزارن و بروزی که سنگ قبرت رو می

 ...ببینی! سخته

هام راه هام روی هم افتادن و قطره اشک گرمی از بین مژهپلک

ام گرفتن. حرکت ماشین شکل یه خودشون رو تا پایین چونه

 .الالیی آروم عمل کرد و خوابم برد

*** 
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الکی تصادف کنم ولی  -ماشین چپ شده بود. قرار بود الکی

کرده؟! من که فقط کمی گاز دادم! به  حاال... چرا ماشین چپ

ذهنم فشار آوردم. آهان! یه ماشین دیگه از سمت راست با 

  !سرعت به بدنه ماشین کوبیده بود. چه صحنه دردناکی

صحنه تصادفم هی روی ریپیت رفته بود و من با ترس و نفس 

های گردون پلیس فکر زنون، به آژیر آمبوالنس و چراغ

 :باز شد و یه نفر آروم صدام زدکردم. در سمت من می

 !سرگرد، سرگرد پیاده شید! باید فرار کنید -

ی خون ی پریشونی خیرهبا بهت سمتش برگشتم. با قیافه

شناختمش؛ سروان مهدی ی روی پیشونیم بود. میخشک شده

 .رستگار بود

آستین لباسش رو گرفتم و از ماشین بیرون اومدم. پاهام رو 

ار بود فقط یه صحنه سازی باشه؛ چرا کردم! قراحساس نمی

 !اینجوری شد لعنتی؟

بیرون که اومدم، سروان رستگار یه شخص سوخته و غیرقابل 

تشخیص رو توی ماشین، جای راننده انداخت. با بهت به اون 
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 :شخص اشاره کردم و گفتم

 !س... سوخته؟ -

 :کرد تا از اونجا دور شیم، گفتسروان در حالی که کمکم می

خواستیم کسی رو جای بله، توی یه تصادف سوختن. نمی -

تونستیم خیلی راحت به پزشک قانونی شما بزاریم چون می

تون توضیح بدیم که چیزی لو ندن ولی دیدیم شاید خونواده

اتون رو ببینن؛ بنابراین یه شخص سوخته و بخوان چهره

ناشناس رو گذاشتیم که هم قابل تشخیص نباشه، هم کمی 

 .ون کنهقانعش

به عقب برگشتم و به ماشین نگاه کردم که در یک ثانیه آتیش 

 .گرفت. آتش نشانی که تازه رسیده بود، آتیش رو خاموش کرد

  او... اونی که انداختید توی ماشین کی بود؟ -

کرد کمکم کنه تا نفس عمیقی کشید و در حالی که سعی می

  :تر دور شیم، زمزمه کردسریع

د محفوظ بمونه. کسی جز خود سرهنگ و دونم، باینمی -

 .دوننتیمسار نمی
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بیشتر نایستادیم و نفهمیدم چی شد. فقط یه چیزی یادمه؛  

من از اون به بعد شدم کیانا شهریار، کسی که برای انتقام اومده 

و دیگه سرگرد نیست، یه آدم پاک نیست! یه کثافتیه مثل 

که یه کرده. کسی کسایی که این همه سال دستگیر می

ای از سازمان به دل گرفته؛ سازمانی که مثال سرگرد کینه

شهریار رو متهم یه قتل دونستن و حاال، من، کیانا شهریار، یه 

 !خالفکارم که برای مثال برای انتقام از سازمان اومده

*** 

 
نفس از خواب پریدم. شوکه دستی به صورت خیسم  -با نفس

عمیقی کشیدم. هنوز  سکشیدم و موهام رو زیر شال دادم. نف

توی ماشین بودیم. نگاهی به اطرافم کردم و دیدم کنار یه 

فروشگاه ایستادیم. کارن که نبود ولی کاملیا و بقیه خواب 

بودن. حدس زدم کارن رفته چیزی بخره. دمش هم گرم! 

 .بدجور گشنمه

کردم، از ماشین پوفی کشیدم و در حالی که شالم رو مرتب می

هام رو بستم. کاپوت ماشین تکیه دادم و چشم پیاده شدم. به

آورد. نفس عمیقی وزید و حالم رو سر جاش میباد خنکی می
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هام رو باز کردم. به جاده خیره شدم. انتهاش کشیدم و چشم

خواستم بفهمم ته این معلوم نبود. بچه که بودم همیشه می

ی اکردم ته هر جادهرسه و همیشه هم فکر میجاده به کجا می

 ... رسهبه خدا می

لبخندی از تصورات بچگیم زدم. توی تمام این مدت یادم نرفت 

یه خدایی دارم که توی وجودمه و از سرنوشتم با خبره. قبول 

ها نا امید شدم، عصبی شدم اما وقتی آرامش دارم. خیلی وقت

و تره گرفتم، دوباره یادم افتاد کسی رو دارم که از من قوی

تونم قوی باشم؟ تا کجا هوام رو داره. مگه من تا کجا می

هام به خودم آرامش بدم؟ یه روزی این تونم با خونسردیمی

کنن ولی این مردمی که برام دندون تیز کردن، نابودم می

خداست که همیشه و همه جا مراقبمه. این خداست که توی 

این روح  کنم،هام جریان داره، این خداست که تنفسش میرگ

 . خداست که تو بدنمه

  عه، بیدار شدی؟- 

برگشتم که دیدم کارن با دست پر از خرید داره به سمت 

ها کردم که صندوق عقب میره. سمتش رفتم و نگاهی به خرید

ها خورد و خندم تو صندوق گذاشته بود. چشمم به لواشک

 : گرفت. نگاه شیطونی به کارن انداختم و گفتم
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  نی؟ری ضعف نزنی نیخولواشک می- 

تفاوت نگاهم کرد و در حالی که در صندوق عقب رو بی

 : بست، گفتمی

  کاملیا دوست داره، گفتم براش بخرم. مشکلیه؟- 

 : دست به سینه به سمت در ماشین رفتم و گفتم

 . نیخیر، از خاله ناراحت نشو نی- 

اش رو شد، زمزمهپوفی کشید. وقتی داشت از کنارم رد می

 : نیدم که گفتش

دونم چه گناهی به درگاهت کردم که این همه خدایا نمی- 

 ! ریزه ولی بازم دمت گرمبدبختی داره رو سرم می

 .ریز خندیدم و سوار شدم

 : بقیه هنوز خواب بودن. کمی به جلو خم شدم و گفتم

  کجا میریم؟- 

کارن: به دوستم سپردم واسمون یه جا جور کنه. یه ویال 

جاره کرده. فعال میریم اونجا تا ببینیم تکلیف چیه. این برامون ا

 !سرهنگ شما هم نم پس نمیده ها

 : هام رو ریز کردم و گفتمچشم

  چطور؟- 

هیچی بابا. آخه یه دستوری، چیزی، باالخره شما که - 
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 . کش نیستیننقشه

 : ای باال انداختم و گفتمشونه

 .زنهکال سرهنگ تو این ماموریت یکم مشکوک می- 

  چطور؟- 

ای رفتم و جوابش رو ندادم. مگه باید از همه چیز ما چشم غره

خبر داشته باشه؟ واال کارن تا دو سه ساعت پیش گروگان بود، 

های وحید فرار حاال شده همدستمون و با هم از دست آدم

 ! کردیم

 :به شیشه تکیه دادم که شاکی گفت

 !جواب ندادی ها- 

 . قرار نبود من جواب بدمتو پرسیدی ولی - 

 :باال انداخت و گفت شونه

 !نگو، اصال به من چه- 

 .درگیری ذهنی مضمن داره! احتماال از همنشینی با کاملیاست

ام گرفت. بنده خدا کاملیا اصال اونجوری که از فکرهام خنده

ها بود؛ البته به کردم نبود، فقط یکم کارهاش مثل بچهفکر می

 . خواست وحید رو چاقو بزنهریف گفت میجز اون باری که ش

گوشیم رو از توی جیبم درآوردم. هنوز خاموش بود. گوشیم رو 

روشن کردم و با تردید به صفحه زل زدم. چهار تا میس کال از 
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آبتین داشتم. لبخند محوی روی لبم نشست. دلم واسش یه 

تونستم ازش حال بابا رو بپرسم ولی چه ذره شده. کاش می

خواستم برم یه دفعه یاد تصمیمم افتادم. مثال میجوری؟ 

ام رو ببینم ها! اینقدر درگیر شدیم کال یادم یواشکی خونواده

رفت. پوفی کشیدم و در حالی که گوشیم رو توی جیبم 

 . هام فکر کردمچپوندم، به خاطرهمی

 :زدم. یه دفعه کارن گفتبا یادآوری هر کدومشون لبخند می

 .م شدیبه سالمتی خل ه- 

هاش سرخ چیزی نگفتم و فقط یه نگاه بهش انداختم. چشم

 . اش معلوم بودشده بود و خستگی از چهره

 :با کمی مکث گفتم

خوای تو بیا جای من، خوای بزنی بغل یکم بخوابی؟ یا میمی- 

 . کنممن رانندگی می

 :ای کشید و گفتخمیازه

 . نه، خوبه- 

 :پوزخندی زدم و گفتم

 !مشخصه- 

 :فی کشید و گفتپو

بابا به دست فرمون شما دخترها اعتباری نیست. یهو به - 
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بینیم عه، چرا ماشین رفته تو دار و خودمون میایم می

خواد؛ تو لبخند ژکوندت رو تحویل خواد، نمیها؟! نمیدرخت

 !در و دیوار ماشین بده

 :اخمی کردم و گفتم

یدن و مویی ها! یه عمره با همین الیی کش خیر سرم پلیسم- 

 ها بزرگ شدم. چی میگی واسه خودت؟رد کردن

 . فرمون رو آروم چرخوند و بغل جاده نگه داشت

 . بیا بشین ببینیم چند مرده حالجی سرگرد- 

 
جاهامون رو عوض کردیم. کمی صندلی رو جلو کشیدم و 

حرکت کردم. یه آهنگ پلی کردم. اینجوری تو تنظیم کردم. 

بره. دنده رو عوض کردم این سکوت هر کسی باشه خوابش می

 .و پام رو روی گاز فشردم

 . کارن سرش رو تکون داد و دست به سینه نشست

 . نه، خوشم اومد. کارت درسته- 

اش خیلی باحال شده بود. ابروهاش رو ام گرفت. قیافهخنده

کرد. از حق نگذریم و خریدانه به رانندگیم نگاه میداده بود باال 

جذاب بود. یه صدای گیرا و خشن داشت؛ جوری که هر خوبه 

کرد صداش گرفته ولی همین شنید حس میصداش رو می
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کرد. صداش جوری بود که حس صداش رو دلنشین می

زنه احساس داره باهات حرف میکردی یه آدم خشن بیمی

تفاوتش، همچین چیزی رو نشون بیی خنثی و ولی چهره

 .دادنمی

ابرویی باال انداختم. چه گیری دادم به صداش. مرده شور 

 !خودش و صداش رو ببرن

های یه آبادی کارن خواب بود. سرعتم و همچنین تا نزدیک

 :صدای ضبط رو کم کردم و گفتم

 اینجاست؟- 

 ! هاش رو باز کرد و صاف نشست. چه خواب سبکیآروم چشم

ی پوکر ی گیج اطراف رو نگاه کرد و در آخر خیره به چهرهکم

 :فیس من گفت

 .آره فکر کنم- 

 :به یه رستوران اشاره کرد و گفت

 . ای که بغل رستورانه رو برو داخلاون جاده- 

سرم رو تکون دادم و پیچیدم توی همون جاده اما با دیدن رو 

اینجوریه؟! یه  به رو، با بهت نگاهی به کارن انداختم. اینجا چرا

ی خاکی و مستقیم رو به رومون بود. فضا کامال تاریک جاده

شدیم. بود و داشتیم از همون یه ذره روشنایی هم رد می
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ها توی هم پیچیده بودن و اونقدر بزرگ و بلند شده درخت

شد کامل آسمون رو دید اما جای عجیبش اینجا بودن که نمی

 ! یومده بودنن ها اصال سمت جادهبود که درخت

با بهت و خیره به رو به رو، در حالی که سرعتم رو زیاد 

 :کردم تا از این منطقه رد بشیم، گفتممی

 مطمئنی آدرس رو درست خوندی؟- 

 :با تعجب گوشیش رو نگاه کرد و گفت

ی بغل رستوران شنتیا. اینجا آره بابا، مطمئنم. نوشته جاده- 

 . زنگ به خود احمقش بزنم اس اصال. بزار یهانگار نفرین شده

یه شماره گرفت و گوشی رو گذاشت دم گوشش. چند لحظه 

 .بعد صداش بلند شد

 !مرد حسابی اینجا کجاست؟ مگه اومدیم احضار روح؟- 

 . ام گرفتخنده

ها مُخِت کنن. یه ویال همین نزدیکیچی؟! ای خاک بر سر بی- 

 کردی بهتر نبود؟اجاره می

 :پوفی کشید و گفت

خواد گندت رو جمع کنی؛ فقط همه این چیزایی باشه، نمی- 

 . مونهکه گفتی رو بفرست برام، حافظه ندارم یادم نمی

ام کردم خندهدستی به صورتم کشیدم و در حالی که سعی می
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 . رو پنهون کنم، شیشه رو دادم پایین

 . بینمتاوکی، می- 

 :قطع کرد و گفت

عد بپیچ؛ سمت چپ یا میگه این جاده رو مستقیم برو، ب- 

راستش رو یادم رفت حقیقتش! بعد اون ته یه انبار هست که 

اس. اونجا یه کلید هست برمی داریم، مال یه کارخونه متروکه

 . بعد یکم باالتر میریم سمت آبادی و ویال اونجاست

 :های گرد گفتمبا چشم

ها واسه چیه؟ مگه رفیقت خبر داره از قضیه این جنایی بازی- 

 ؟ما

 .دونه ولی سربستهزیاد چیزی نمی- 

پوفی کشیدم. خدا عاقبت ما رو به خیر کنه. اعصابم ریخته بود 

به هم و سر دردم هم رفته بود رو مخم. یه دستم تو موهام بود 

و آرنج همون دستم رو به پنجره تکیه داده بودم. اون یکی 

دستم روی فرمون بود که گه گاهی دنده رو باهاش عوض 

 . مکردمی

 :ادامه دادم

 . ولی باز هم به این کارها احتیاجی نبود- 

 :باال انداخت و بیخیال گفت شونه
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 . دوستم یکم زیادی پلیس بازی دوست داره- 

 :پوفی کشیدم و زمزمه کردم

 ! هات دیوونه نشم خیلیهاز دست تو و خواهرت و دوست- 

 :مشکوک گفت

 چیزی گفتی؟- 

هام از خستگی و دم. چشمتفاوت از آینه بهش خیره شبی

هام سردرد خمار شده بود و قابلیت این رو داشتم که با چشم

اش کنم! کارن تا االن فقط روی خوش من رو دیده؛ تیکه پاره

 ! تونم خطرناک باشمدونه چقدر مینمی

اولش شوکه شد ولی بعد چیزی زمزمه کرد که نفهمیدم. 

 . لبخند محوی زد و نگاهش رو ازم گرفت

کنم، اونوقت اون لبخند اش میدارم تو ذهنم تیکه پارهمن 

ای کشیدم. چرا اینقدر این ژکوند تحویل من میده! نفس کالفه

 !جاده طوالنیه؟ اه

ها پرید جلوی ماشین. زود یکدفعه یه چیزی از توی درخت

زدم رو ترمز. با اون ترمز وحشتناکی که گرفتم، پسرا و کاملیا 

 ! از خواب پریدن. چه عجب

 :آدریان گیج به اطراف زل زد و گفت

  چه خبره؟- 
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کارن از ماشین پیاده شد و به سمت جلوی ماشین رفت، من 

 .هم به دنبالش از ماشین پیاده شدم

 
جلوی ماشین یه سگ نگهبان مشکی افتاده بود. رنگش اونقدر 

زدی سیر که اگه یک ساعت هم بهش زل میخاص بود 

اش رو شدی. گوشیم رو از توی جیبم درآوردم و چراغ قوهنمی

زدم. روی سگه گرفتم. روی شکمش و گردنش یکم خونی بود. 

صورتم رو جمع کردم و جلوش نشستم. کارن هم نشست و 

 :گفت

 ...فکر کنم از چیزی ترسی- 

ه صدای زوزه گرگ رو اش بیرون نیومده بود کهنوز کامل جمله

 :ای زدم و غریدمشنیدیم. لبخند عصبی

 !همین رو کم داشتیم- 

 :خم شد و سگه رو بلند کرد و گفت

زارم تا زارمش تو صندوق عقب و درش رو یکم باز میمن می- 

برسیم اونجا درمانش کنیم. فکر نکنم جدی باشه. تو هم 

 !ماشین رو آتیش کن

 :ذوق گفت سوار ماشین شدم که کاملیا با

  صدا زوزه گرگ بود؟- 
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 .با بهت نگاهش کردم

 ! گرگ ذوق داره دختر؟- 

هاش رو به هم کوبید و خواست از ماشین پیاده بشه که دست

 :آستینش رو کشیدم و گفتم

 بشین، کجا؟- 

همون لحظه کارن هم سوار شد. دنده رو جا زدم و پام رو روی 

برق چیزی رو حس  گاز فشردم. از آینه عقب رو نگاه کردم که

های چند تا گرگ که کردم و اون برق چیزی نبود جز چشم

 !هادوییدن! چه سرعتی دارن لعنتیپشت ماشین می

ام گرفته بود. دقیقا من هر وقت اعصاب ندارم، شرایط خنده

 ! جور میشه که یکم گاز بدم و خالی شم

فه خندیدم. قیاخندید، منم زده بود به سرم و میکاملیا هم می

پسرا رو که نگم! همشون از دم کپ کرده بودن. این همه کاملیا 

 ! رو مسخره کردم سرم اومد

سر یه دو راهی رسیدم. یکهو دیدم از رو به رو هم دو تا گرگ 

 . به این سمت میان

 :با عجله گفتم

 چپ یا راست کارن؟- 

 :تند گفت
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 . چپ... نه، نه، راست- 

 مطمئنی؟- 

 !آره، بجنب- 

هاست اومد با ماشین بهشون بزنم. باالخره طبیعت اوندلم نمی

ها رو که گوشت بخورن ولی این طبیعت ما نیست که حیوون

 ...کننها این کار رو میبکشیم؛ البته خیلی

تا شده بود. دو  ها پنجبه راست پیچیدم. حاال تعداد گرگ

 . شون عقب بودنتاشون که دقیق کنارمون بودن و بقیه

 !انان: چه سمجیرای

پام رو روی گاز گذاشتم و برنداشتم. سرعت ماشین اونقدر رفته 

 !های ماشین درمیرنکردم االن چرخبود باال که حس می

 . نگاهی به عقب انداختم ولی چیزی ندیدم

 :پرسیدم

 رفتن؟- 

 :کارن کمی عقب رو نگاه کرد و گفت

 . آره، بهمون نرسیدن- 

 :با خنده ادامه داد

 ! اشتی با این دست فرمونگل ک- 

ی بزرگ خندیدم و چیزی نگفتم. کمی جلوتر کنار یه کارخونه
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که مشخص بود خیلی وقته کسی توش نرفته، یه در بزرگ 

 . دیدم

 گفتی؟همین انبار رو می- 

سرش رو تکون داد. توی خاکی کشیدم و جلوی انبار نگه 

 . داشتم

بزن و بیارش اگه دوستت رو دیدی یه دونه پس گردنی بهش - 

ای توی باندها سازمان. با این فکرهاش شک ندارم یه کاره

 . هست

خندید و فقط سرش رو تکون داد. دیدم هیچکس پیاده 

 ! نمیشه. اینا چقدر ساکت شدن

 :پوفی کشیدم و گفتم

 .یکی پاشه بره کلید رو پیدا کنه- 

کارن سریع پیاده شده و آدریان هم با تردید دنبالش رفت. 

ها، گردن. زیر همه سنگیمشون که همه جا رو دارن میدیدمی

 . روی چهارچوب انبار، الی درز در

دوست کارن چقدر احمقه که نگفته کلید رو کجا گذاشته! 

های یکدفعه کارن خم شد و دستش رو توی یکی از سوراخ

دیوار برد. دستش رو در آورد، کلید دستش بود. ابروم باال 

 . انداختم
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 . کلید رو برداشتن و سوار ماشین شدن

 : راه افتادم و گفتم

های اونجا داد دست یکی از همسایهمثال اگه کلید رو می- 

  چی؟

 : موهاش رو مرتب کرد و گفت

ها! فقط بیست و دو  بابا تو هم بیخیال این دوست ما نمیشی- 

سالشه، عقل تو کلش نیست وگرنه وقتی بهش گفتم با یه باند 

کرد، نه این ار طرفم، سریع باهام دوستیش رو تموم میخالفک

 . که همیشه بهم راه حل بده

کم به شهر  -کردم. کمچیزی نگفتم. با خستگی رانندگی می

نزدیک شدیم. ما روی ارتفاع بودیم و سمت راستمون یه شهر 

کوچیک بود که زیر پامون بود. لبخندی زدم. خیلی حس 

 . خوبی داشت

 حاال کجا برم؟- 

 :گوشیش رو نگاه کرد و گفت

 .این بریدگی رو برو پایین- 

به سمت راست اشاره کرد. توی همون قسمت پیچیدم و به 

 . سمت پایین رفتم

 «پارسا کیمیا»
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ای کردم و سیگار دستم رو زیر پام له کردم. دستی به سرفه

موهام کشیدم و گوشیم رو از جیبم بیرون کشیدم. شماره 

سیو کرده بودم، گرفتم. « نجاتگرمونداداش »سرهنگ رو که 

 .بعد از چند بوق جواب داد

 . سالم- 

 :صاف ایستادم و گفتم

 سالم سرهنگ. خوبید؟- 

 خوبم پسر. تو خوبی؟ چیشده زنگ زدی؟ اتفاقی افتاده؟- 

منم خوبم، قربونتون. نه، چیزی نشده. خواستم بگم خسته - 

دوباره با  خواستم مثل چهار سال پیششدم از بالتکلیفی. می

 .پلیس همکاری کنم

 .چیزی نگفت. فکر کردم قطع شده

 الو، سرهنگ؟- 

ی چهار سال پیش مطمئنی پارسا؟ این پرونده مثل پرونده- 

 !نیست ها

خوام کمکتون کنم. از خودم دونم، به خاطر همین میمی- 

متنفر شدم از بس مثل ترسوها اینجا موندم که کسی من رو 

 . پیدا نکنه

 :نفس عمیقش توی گوشی پیچید. با کمی مکث گفت
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فعال نمیشه حرکتی زد. همه چیز قاطی شده. از یه طرف باند - 

وحید مشکات، از یه طرف باند نادری. احتماال از طرف نادری 

  . نفوذ کنیم

مونم؛ فقط باشه، ممنون. من تا هرچقدر که باشه منتظر می- 

 . دونمخواستم بدونم تکلیفم چیه که حاال می

 :خندید و گفت

 ! از دست تو- 

دونم چرا اینقدر سرهنگ رو دوست لبخند محوی زدم. نمی

دارم. مثل بابا... مثل بابام مهربونه؛ البته بابایی که دیگه نیست 

 . و تنهام گذاشته

کنم. مواظب خودتون منتظر تماس من باش پارسا. خبرت می- 

 .باشید. خدانگهدار

 . چشم، حتما. خداحافظ- 

قطع کردم و توی جیب سوییشرتم گوشیم رو جا دادم. به 

رفت و من خوابم آسمون زل زدم. هوا رو به روشنی می

که از     امبرد. دلم گرفته بود. دروغ گفته بودم. من کسینمی

خواد آزاد ام که دلش میبالتکلیفی متنفر نیست. من کسی

اهر خواد هیچکس رو نبینه. من همون پسر به ظباشه، می

 ! خوشحال و از درون داغونم
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 ! فهمهدرد تنهایی رو تنها می

 . پوزخند محوی به آسمون زدم

کنی، یه روز کور میشه. پایی که چشمی که نگاهی می- 

باهاش راه میری، یه روز فلج میشه. قلبی که باهاش زندگی 

کنی، یه روز وایمیسته. آدمی که بهش تکیه کردی، یه روز می

هایی که یاد نگرفتن چه معرفتاین دنیا پره از بی کنه.تغییر می

 ...گاه باشن و آغوششون رو برای مهربونی باز کننجوری تکیه

پوزخندم بیشتر کش رفت. ازت متنفرم دنیا! انتقامم رو ازت 

 !گیرممی

 «کارن مجد»

ای زدم و پام رو به میز کوبیدم که برعکس شد، تمام عربده

اعم از گلدون سفید رنگی که به  هایی که روی میز بود،چیز

های صورتی تزئین شده بود، افتاد و شکست. زیبایی با گل

گوشی رو از دست راستم به دست چپم منتقل کردم و داد 

 :زدم

 !کنمدهنت رو ببند! من همچین کاری نمی- 

 :خیال گفتبی

امتحان کنی! چی بهت گفتم کارن؟! گفتم یا از اون تونی می- 

کنی یا خواهرت رو با دربست واردها اطالعات جمع می تازه
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دونم که از قضیه هانا و داروهایی که به فرستم اون دنیا. میمی

داد باخبری؛ پس با توام کارن! فقط اطالعات خورد کاملیا می

 خوام، اوکیه؟می

ها دونه کیانا اینخوبه وحید نمی دستم رو توی موهام کشیدم.

تونم شدن. آخه من چجوری میپلیسن وگرنه بدبخت می

ازشون اطالعات جور کنم؟! اصال جرمی که مرتکب میشم به 

جهنم، من جواب وجدانم رو چی بدم؟ ولی اگه کاری که میگه 

تونه دونم خیلی راحت میرو نکنم، خواهرم رو چیکار کنم؟ می

 . کاملیا رو بکشه

واردن. تازه سه ساله که وارد این باند به قول خودت اونا تازه- 

هستن،  ها مثل ماشدن. اطالعات چی آخه؟ بعدش هم، اون

 چیکارشون داری؟

از تلفظ ما، حالت تهوع بهم دست داد. آخه من و اونا چه چیز 

 ! مشترکی با هم داریم؟
 

کیانا ای کارن! زوده واست این چیزا رو بدونی. هه، ساده -

شهریار، اسمش واست آشنا نیست؟ من رو که یاد همون 

ندازه که باعث دستگیری پسرعموم، دنیل شد. پلیسی می

دونی چیشد؟ دنیل اعدام شد؛ اون هم به خاطر بعدش می
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مدارکی که کیانا به دست قاضی رسونده بود. حاال چی؟! کیانا 

تل شده شهریار، پلیس ماهر، یه خالفکار در اومده؟ متهم به ق

بوده؟ با صحنه سازی فرار کرده؟ من باید بفهمم واقعا پلیسه یا 

 !نه

اینقدر دست تو موهام کشیده بودم که چرب شده بودن. 

استرس داشتم. نکنه بفهمه اونا پلیسن؟ از قضیه کیانا و این 

گفت زیاد خبر نداشتم ولی از یه چیزایی که وحید می

 .آوردمچیزاییش سر در می

با لبم تر کردم. فقط یه ذره اطالعات برای وحید زبونم رو 

فرستم، هوم؟ یه ندایی گفت چرا داری خودت رو گول می

 :زنی؟ تو مرتکب گناه میشی اما برخالف جنگ درونم، گفتممی

باشه، باشه ولی یادت نره زمین گرده، یه روزی به هم  -

 !رسیم وحیدمی

م. خداروشکر بالفاصله گوشی رو قطع کردم و روی مبل انداخت

  .رفتاینجا طبقه دوم ویال بود و صدام پایین نمی

خودم رو روی مبل انداختم. چه غلطی کنم خدا؟ قرار بود 

کمکشون کنم، نه این که یه چیزی هم ازشون کِش برم. 

خواستم کمکشون کنم که توی تله وحید نیوفتن، می
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، خواستم واقعا مدارکی رو که با کاملیا جمع کرده بودیممی

بهشون بدم ولی این وحید مارمولک، کثافت تر از چیزی بود که 

کردم. اون مدارکی که به سختی جورشون کرده فکرش رو می

زارم تالش بودیم رو پیدا کرده بود و سوزونده بود. من نمی

  .برمکیانا و بقیه زیر سوال بره! فقط یه بار براش اطالعات می

های هام رو به لوسترشمسرم رو به پشتی مبل تکیه دادم و چ

  .بزرگ باالی سرم دوختم

کردیم؟ حس راه حل این بازی چی بود؟ چیکار باید می

کردم ما و خالفکارها دو سر بازی بودیم که هر دو طرفمون می

دونه باید چیکار کنه. آره، ما یه سری بازیکن ناشی بودیم نمی

شیم؛ یه دونستیم باید چیکار کنیم. فرقی نداشت کی باکه نمی

ی این سرهنگ، یه سرگرد یا حتی یکی مثل من. نویسنده

کرد؛ چون هیچکس راه حل بازی، باید داستان رو عوض می

 !تموم کردن این بازی رو بلد نبود، هیچکس

 «کیانا شهریار»

های مخصوصم رو دستم کردم. قلنج گردنم رو دستکش

 شکستم. بدنم از رانندگی طوالنی گرفته بود و فقط ورزش

هام زدم. صدای ضربهکرد. به کیسه بکس مشت میآرومش می
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آورد. گه پیچید و سرحالم میبه کیسه بکس توی سالن می

زدم. بعد نیم ساعت ورزش، گاهی با پام هم بهش ضربه می

بطری آبم رو از روی سکو برداشتم و سر کشیدم. دور لبم رو 

ون زدم و پاک کردم و شالم رو روی سرم انداختم. از سالن بیر

  .به سمت ویال رفتم

در رو باز کردم و به سمت اتاقم که توی طبقه اول بود رفتم. 

قرمز  -توی اتاقم حموم و دستشویی داشت. ست اتاقش سفید

بود. بوی گل رزهایی که دم پنجره گذاشته شده بود توی اتاق 

پیچیده بود. یه تخت دو نفره وسط اتاق بود و سمت چپ و 

بزرگ بود و رو به روی تخت هم یه میز  راستش دو تا کمد

  .آرایش بزرگ و آیینه قرار داشت

های ورزشم ای باال انداختم و به سمت حموم رفتم. لباسشونه

ها انداختم. وارد رو همونجا درآوردم و توی سبد رخت چرک

ی تن پوشم رو حموم شدم. بعد یک حموم نیم ساعته، حوله

تم. همیشه به یه رژ لب تنم کردم. رو به روی آیینه نشس

ی این خجسته کردم؛ البته حوصلهکمرنگ و رژ گونه اکتفا می

ها رو هم نداشتم. موهام رو شونه زدم. موهام تقریبا تا بازی
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رسید. با کش باال بستمش و یکم از موهام رو بیرون کمرم می

  .ریختم

ی آجری و شلوار مشکی از توی کمد یه مانتوی بلند جلو بسته

هام رو که پوشیدم، گوشیم و عینکم رو برداشتم. لباسجذب 

  .برداشتم و از اتاق بیرون زدم

به سمت پارکینگ ویال رفتم. دیشب که بیهوش شدم نفهمیدم 

  !پارکینگش چه شکلیه. کنجکاویه دیگه

های پارکینگ رو زدم. ته پارکینگ یه چیزی بود که روش برق

دهنم باز موند. یه موتور پارچه انداخته بودن. پارچه رو کشیدم. 

خفن مشکی که یکم خاک روش نشسته بود. من که عشق 

دونستم. کاله کاسکت موتور و ماشین داشتم، اسمش رو نمی

 مشکیش رو برداشتم. حاال یه بار که چیزی نمیشه، هوم؟

ی کاله کاسکت رو روی سرم گذاشتم و بندش رو بستم. پارچه

روی موتور نشستم. روش رو کامال انداختم روی زمین و 

رسید روشنش کردم. عجیب بود که بنزین داشت. به نظر می

خیلی وقته کسی سراغش نیومده. توی یه دلم از صاحبش 

حاللیت طلبیدم و استارت زدم. گوشیم و عینک دودیم رو توی 

جیبم گذاشتم و با سرعت از پارکینگ بیرون زدم. ریموت 
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  !حس خوبیه پارکینگ رو زدم و بیرون زدم. آخیش! چه

 
 کارن مجد

از پنجره به دور شدنش نگاه کردم. عجب دست فرمونی داره؛ 

 .هم توی موتور سواری و هم ماشین

دونستم حاال وقتش بود که برم سراغ اطالعات؛ هرچند می

شونه. به های حفاظت شدهاطالعاتشون بیشترش روی موبایل

قسم سمت اتاق کیانا رفتم. خدایا من رو ببخش! به خودت 

 !مجبورم

درش رو باز کردم. اتاقش مرتب بود؛ البته تو یه روز کاملیای 

تونه اینجا رو به هم بریزه. به سمت کشوهاش شلخته هم نمی

رفتم. همه جا رو گشتم. جز لباس چیزی نبود. همه جای اتاق 

رو گشتم اما خبری نبود. زیر تخت رو نگاه کردم که یه جعبه 

عبه کرمی رنگ کاغذی بود که دیدم. بیرون کشیدمش. یه ج

معلوم بود قدیمیه. بازش کردم. داخلش یه لباس نیمه سوخته 

مردونه و یه کتاب کامال سوخته بود. با تعجب نگاهشون 

 . کردم

دوباره زیر تخت رو دید زدم. هم جعبه خاکی بود و هم زیر 

تونه واسه کیانا باشه. ته جعبه یه نامه بود. تخت؛ پس نمی
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 .های نامه هم سوخته بودعجیب بود که گوشهبازش کردم. 

  هانای عزیزتر از جانم،

خواستیم پیش نرفت. زندگی اونجوری که من و تو می

هاش گوش نکنم، برای اصرارهای بابا زیاد شده و اگه به حرف

تو بد میشه. متاسفم، متاسفم که باید از هم جدا بشیم. 

ه اما به نظرت دونی، بابا با بودن تو با من مشکلی ندارمی

خوام از دونم وقتی که میزندگی با یه خالفکار جالبه؟! نمی

اینجا برم چه اتفاقی میوفته یا بابا به بقیه راجب من چی میگه 

ام رو ادامه خوام خوشبخت بشی. راه من و خونوادهاما ازت می

رسه نیست. خدا نده! خالف اونجوری که از دور به نظر می

بده از اینکه بابا همچین چیزی ازم دونه چقدر حالم می

خوایم داستان ما قرار نبود اونجوری که ما می !خواسته. بیخیال

 . پیش بره

 !فقط یه چیزی رو یادت بمونه؛ خوشبخت شو، حتی بدون من

 . وحید مشکات، هانا سیروان

کردم. بین اسم وحید و هانا یه قلب با بهت به نامه نگاه می

فهمم. یعنی هانا و وحید عاشق هم بودن؟ بود. نمیشکسته 

وحید که گفته راه من رو ادامه نده، پس هانا پیش وحید 

 !کنه؟ خدایا، اینجا چه خبره؟چیکار می
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  کنن؟ها تو این خونه چیکار میگیج شده بودم. اصال این

 .یاد حرف کیانا افتادم

یارش اگه دوستت رو دیدی یه دونه پس گردنی بهش بزن و ب»

ای توی باندها سازمان. با این فکرهاش شک ندارم یه کاره

 «.هست

 ...نکنه واقعا

گوشیم رو از جیبم بیرون کشیدم. اگه همچین چیزی باشه 

پدرش رو درمیارم! من احمق این همه مدت بهش اعتماد کرده 

 ! بودم

 .اش رو گرفتم. با بوق ششم جواب دادهسریع شمار

 جونم داداش؟- 

 :فتمبا حرص گ

 داداش و مرض! اینجا چه خبره؟- 

 :بیخیال گفت

 پرسی؟دونم. شما اونجایین، از من مینمی- 

 :با تمام کنترلم برای این که داد نزنم، فریاد کشیدم

 این ویال رو از کجا پیدا کردی؟- 

 :انگار ترسید چون با من من گفت

دونم چیشده. اون ویال رو از توی لیست به خدا من نمی- 
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 ...دونستمهای آماده برای اجاره پیدا کردم. به خدا نمیویال

نذاشتم حرفش رو تموم کنه و قطع کردم. افتادیم تو دهن شیر 

 !که

دستم رو محکم تو موهام کشیدم. لعنت بهشون! لعنت بهشون 

 !رسهو هر چیزی که به اونا می

*** 

دونستم چجوری بهشون بگم. بگم پام رو روی پام انداختم. نمی

خواستم لوتون بدم که فهمیدم اینجا قبال ویالی وحید اینا می

 بوده؟ بگم دلم براتون سوخت یا چی؟

کاری بود که خودم کرده بودم. اصال من نباید وارد این بازی 

شدم و دلیلش هم حمید بود. اگه حمید نبود، من هم توی می

کردم. گناه حمید چی بود آخه؟ اون هم این بازار شام گیر نمی

 !ستقربانی دیگهیه 

نفس عمیقی کشیدم. چرا هول کردی پسر؟ اصال به جهنم! به 

خواستم چیکار کنم؟ یه لحظه از اونا چه ربطی داره من می

خواستم جاسوسیشون رو ام گرفت. مثال میحرف خودم خنده

 ! کنم ها

 . بچه ها- 

رایان سرش رو از توی گوشیش باال آورد. آدریان هم که داشت 
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کرد، سمت من برگشت. کیانا هم بهم زل رو بازرسی میاطراف 

تونه توی مغزم رو ببینه ولی من هم کسی زده بود. انگار می

 . نبودم که کم بیارم

 :بدون مقدمه گفتم

 . اش بودهاینجا قبال واسه وحید و خانواده- 

 
 :رو باور نکرده بود چون با شک گفت رایان انگار حرفم

 چطور؟- 

تخت کیانا یه نامه، یه کتاب و یه لباس سوخته امروز زیر - 

 . توی یه جعبه قدیمی پیدا کردم

 . ی لبش چین خوردابروی کیانا باال پرید و گوشه

 .پس حدسم درست بود؛ تو، توی اتاق من بودی- 

 :های کیانا لب زدمبا مکث و خیره به چشم

وحید گفته بود جاسوسیتون رو کنم تا کاملیا رو نکشه. - 

کنم یا ر بودم. اومده بودم تو اتاقت ببینم چیزی پیدا میمجبو

نه که اون جعبه رو دیدم و منصرف شدم. حدس زدم جاهای 

 . دیگه این خونه هم چیزایی باشه

 !جاسوسی؟ ما رو ببین به کی اعتماد کردیم- 

 :با شرمندگی دستی به گردنم کشیدم و لب زدم
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 .مجبور بودم، جون خواهرم وسط بود- 

دستش رو تکون داد تا به بحث بین من و رایان پایان  کیانا

 .بده

تونست چیزی بفهمه. مگه بسه خواهشا! کارن هیچوقت نمی- 

 !کنیمالکیه؟ ما با کلی امنیت کار می

 :توجه سرش رو تکون داد و گفتآدریان بی

اگه لباس و... سوخته بودن، شاید قبال اینجا آتیش سوزی رخ - 

 . داده

 . دادم و بهش اشاره کردمسرم رو تکون 

 .به خاطر همینه که میگم باید اینجا رو بگردیم- 

 :هاش رو ریز کرد و گفتکیانا چشم

تا حاال به این فکر کردید که هانا یه روانشناسه و صد در صد - 

 اسمش توی اینترنت هست؟

 .ابروهام باال پریدن

وحید همدست باشه هیچوقت اسمش توی خب اگه با - 

 .اینترنت نمیره تا لو نرن

 :هاش رو باال انداخت و گفتشونه

  شرط ببندیم؟- 

 :دست به سینه نشستم و گفتم
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 شرط ببندیم. سر چی؟- 

 . اگه حرف من درست بود، باید یه دور با موتور مسابقه بدیم- 

 :با تعجب گفتم

 موتور؟ چرا موتور؟- 

های کیانا هم از برق شیطنت توی چشم آدریان و رایان

متعجب بودن. راستش من هم هنگ کرده بودم. آخه کیانای 

خواد؟ لبخند محوی زدم. چرا اینقدر جدی دلش شیطنت می

این دختر غیر قابل پیشبینیه؟ من رو بگو گفتم االن یه چیزی 

میگه که به غلط کردن بیوفتم، مخصوصا به خاطر این که 

 . ی کنمخواستم جاسوسمی

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

اوکی ولی اگه من بردم، باید تو به جای من خونه رو برای - 

 . پیدا کردن سرنخ بگردی

هانا »سرش رو تکون داد. گوشیم رو در آوردم و سرچ کردم 

 .«سیروان

 . کردمبا بهت به صفحه هایی که باال آورد نگاه می

 «هاآتش سوزی بزرگ ویالی مشکات»

 «سیروان، قربانی آتش سوزی هانا»

 «.ویالیی که رنگ آرامش به خود نگرفت»
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دهنم باز مونده بود. نه از این که کیانا شرط رو برد، از این که 

هانا سیروان هم توی آتش سوزی بوده. چرا نوشته قربانی؟ 

ست؟ اونی که پیش یعنی هانا سیروان واقعی مرده یا هنوز زنده

 ! وحیده کیه؟

ها هم ببینن. رو سمت بچه ها چرخوندم تا اونگیج موبایل 

 . ها هم توی هم رفته بودهای اوناخم

 :اما کیانا بیخیال گفت

 . شرط رو باختی آقای مجد- 

ام گرفته بود اما در عین حال شوکه بودم. از بیخیالیش خنده

 :سرم رو تکون دادم و گفتم

 کی بریم موتور سواری خانم شهریار؟- 

 :شد، گفترایان با تاسف سر تکون داد و در حالی که دور می

این هم پلیس مملکت. خانم شهریار، موتور سواریتون تموم - 

 . شد، بیاید بریم به سرهنگ گزارش بدیم

 :ای رفت و بلند گفتکیانا چشم غره

واال تا دیروز همه گزارش ها گردن من بود، یه گزارش بدون - 

 من بده. چی میشه؟

ن عصبانی برگشت و دهنش رو باز کرد چیزی بگه اما با رایا

 . نگاهی خصمانه به من، به سمت اتاقش رفت
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 . کوبید انداختآدریان نیم نگاهی به رایان که در اتاقش رو می

منم باهاتون میام. از پیش رایان بودن بهتره. بیچاره همسر - 

 . اشآینده

بپوشیم. خودمون هامون رو خندیدیم. از هم جدا شدیم تا لباس

بودیم ولی توی کمدها از همه  که چیزی نداشتیم و نیاورده

نوع لباسی بود. از این که چند نفر قبل ما اینجا زندگی 

کردن و با یه آتش سوزی زندگیشون از هم پاچیده، عذاب می

خواست وحید و هانا باشن یا یه گرفتم؛ حاال میوجدان می

خره اون ها هم اینجا نفس گناه. باالسری آدم مظلوم و بی

 ! آدم بودن  کشیدن،می
 

های زنونه بود و در کمد رو باز کردم. سمت چپ کمد لباس

خواست سمت راست مردونه. اونقدر شیک بودن که دلت می

ی فقط بشینی نگاهشون کنی. کمی گشتم تا این که توی طبقه

های موتور سواری رو پیدا کردم. یه دست پایینی کمد لباس

 .اس از بینشون برداشتم. همه نوع لباسی اونجا بودلب

بعد از پوشیدن لباس، از اتاق بیرون رفتم و به سمت پارکینگ 

رفتم. در پارکینگ رو باز کردم و المپ رو زدم. پارکینگش 

تونست توش زندگی کنه. به اونقدر بزرگ بود که یه خانواده می
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کی خفن سمت موتور رفتم و روش دست کشیدم. یه موتور مش

هاست. بود. مدلش یکم قدیمی بود اما معلوم بود از اون حسابی

سوار شدم و روشنش کردم. از پارکینگ بیرون زدم و منتظر 

آدریان و کیانا موندم. چند دقیقه بعد آدریان با یه سوییشرت و 

های مخصوص موتور سواری شلوار ورزشی و کیانا با لباس

  .بیرون اومدن

 :یان گفتمبا خنده رو به آدر

 خوای مسابقه بدی؟با این می -

 :خندید و خیره به موتور گفت

نه. اوال که اینجا یه موتور بیشتر نیست و نمیشه مسابقه داد.  -

 .دوما، من موتور سواریم زیاد خوب نیست. داورتون میشم

 :سرم رو تکون دادم. کیانا گفت

ابقه بریم پشت ویال. اونجا رو صبح نگاه کردم. به درد مس -

  .خورهمی

گاز دادم و از کنارشون رد شدم. پشت ویال مکث کردم و منتظر 

  .چند لحظه بعد بهم رسیدن و کنارم ایستادن  موندم برسن.

 حاال چه جوری با یه موتور مسابقه بدیم؟ -

 .هاش رو ریز کرد و اون ته رو نشون دادچشم
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بینی؟ تا اونجا، رفت و برگشت رو آدریان زمان میاونجا رو  -

 .ستگیره. هر کسی زمانش کمتر باشه، برندهمی

 .اوکی. اول تو برو -

سرش رو تکون داد، من پیاده شدم و اون روی موتور نشست. 

کاله کاسکت رو از دست من گرفت و روی سرش گذاشت. 

 :بندهاش رو بست و گفت

 ای آدریان؟آماده -

  .رمشآره، دا -

 :با لبخند گفتم

 !مراقب باش -

خندید و سرش رو تکون داد. با عالمت آدریان گاز داد. با 

رفت. باغِ خیلی بزرگی بود و مسافت هم تا ته باغ سرعت می

  .طوالنی بود

پرید اما باز ها میبا این که سرعتش زیاد بود و از روی سنگ

 .هم تا برگشتش طول کشید

و جلومون ایستاد. کاله رو از روی  وقتی به ما رسید، پیچید

صورتش برداشت. عرق کرده بود و صورتش سرخ شده بود. 

ام گرفت. شبیه خیلی با نمک شده بود. از دیدنش خنده
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  .های بازیگوش شده بودبچه

 !رسهخندی؟ نوبت تو هم میعه، به من می -

 :آدریان ابروش رو باال انداخت و گفت

  .و سه دهم ثانیه الیک داری دختر. شد هجده -

از موتور پایین پرید و کاله رو دستم داد. کاله کاسکت رو سرم 

 :کردم و گفتم

جان ما یکی دو ثانیه زمانش رو کمتر بگو داداش. جبران  -

  .کنم واستمی

 .خندید و سرش رو تکون داد

  .اگه پنج، شیش ثانیه هم کم کنم، به پای آبجیم نمیرسی -

داختم و در حالی که موتور رو گرم تفاوت شونه باال انبی

 :کردم، گفتممی

 .کنهپس بنگر ببین کارن چه می -

کردم و از روی با عالمت آدریان، راه افتادم. مسیرم رو کج نمی

شدم. به دیوار ها با تک چرخ رد میی موانع، سنگ و چالههمه

ام با زمین هنگام ته باغ که رسیدم، با سرعت چرخیدم. فاصله

یلی کم بود. بچه که بودم، وقتی بابام اینجوری با چرخش خ

گفتم االنه که بیوفته. آخی، چرخید، هی با خودم میموتور می
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 !ها خل و چل بودمچقدر اون موقع

با تک چرخ کنار آدریان ایستادم و به کرنومتر دستش نگاه 

  .کردم. هفده ثانیه و یک دهم ثانیه

 :نسردی گفتمکاله رو از روی سرم برداشتم و با خو

  .حاال یه پنج، شیش ثانیه هم ازش کم کن -

کیانا با حرص بهم نگاهی انداخت، پشتش رو کرد و از همون 

 راهی که اومدیم، رفت. وا، مسابقه بود دیگه. باالخره هر مسابقه

  .ای یه برنده و یه بازنده دارهو بازی

 :ای باال انداختم و رو به آدریان گفتمشونه

 چش شد؟ -

های های گرد شده نگاهم کرد و چیزی نگفت. با چشما چشمب

گرد شده مثل خودش نگاهش کردم و با تکخندی، چرخیدم و 

 .از کنارش رد شدم

*** 

 هانا سیروان

عینکم رو روی موهام گذاشتم و در حالی که سوییچ ماشین رو 

ها پایین اومدم. دلم هوای چرخوندم، از پلهدور انگشتم می



 

 

WWW.98IA3.IR 20 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

6  

رو کرده بود؛ همون ویالیی که پر از خنده و  ویالی لواسون

گریه، پر از خوشی و ناخوشی بود. همون ویالیی که خیلی وقته 

ام رو ازم گرفته. تنها کسایی که از خانواده مشکات و خونواده

سیروان که اتفاقا رفیق چندین ساله هم بودن، زنده بیرون 

  .اومدن، من و وحید و حمید بودیم

ای کارهای رفتنش به دبی اقدام کرده بود و با وحید اون روز بر

هاش وکیلش قرار داشت. حمید هم طبق معمول پیش دوست

بود. بهتر بگم، اون موقع حمید افسرده نبود. به خاطر از دست 

  .اش افسرده شددادن یهویی خانواده

من هم روز آتش سوزی توی حیاط بودم. آتیش به حیاط هم 

خود ویال؛ با این حال صورتم  زده بود ولی خیلی کمتر از

ام رو سوخت و با ده، بیست تا عمل جراحی تونستم چهره

  .ی قبلی خودم نشددرست کنم؛ البته مثل چهره

بعد از اون ماجرا، وحید ویال رو سپرد دست وکیلش و گفت 

اش بده و پولش هم واسه خودش. بعد از اون اتفاق و مرگ اجاره

اون آدم سابق نشد. درسته  پدر وحید و حمید، وحید دیگه

باباش ازش خواسته بود راهش رو ادامه بده و باند رو دوباره سر 
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  .پا کنه ولی به هر حال پدرش بود

خب... احساس من هم به وحید تغییر کرد. دیگه مثل قبل 

دیوونه وار عاشقش نیستم. اون موقع احمق بودم؛ با اینکه 

خراب کن بشه، باز  دونستم قراره وحید یه خالفکار زندگیمی

هم دوستش داشتم ولی... انگار اون اتفاق و اومدن من پیش 

هام رو به روی حقیقت باز کرد. این وحید، اون وحید، چشم

زنه؛ وحید قبل نیست. مهربون نیست. به هیچ کس لبخند نمی

زنه؛ با تحقیر، با زنه! با بقیه با مهربونی حرف نمیپوزخند می

 .زنهک حرف میهای رکیحرص، با حرف

دونم هنوز دوستم داره اما با من هم مثل قبل نیست. می

هیچوقت خودم رو گناهکار ندونستم. من قرار نبود بیام پیش 

وحید. خودش گفته بود راه اون رو ادامه ندم ولی اون آتیش 

سوزی باعث شد دوباره کنار هم قرار بگیریم اما این بار نه حس 

ثل قبل بلده ابراز احساسات کنه. من بهش مثل قبله، نه اون م

  .بعد از اون شدم روانشناس حمید و کاملیا

داد که توی غذای کاملیا بریزم. یه موقع هایی بهم چیزهایی می

شناختم. برای اعصابش اصال خوب نبود. باعث اون داروها رو می
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هاش رو از دست بده و درست شد مغز یه سری از بافتمی

ها سعی کردم بپیچونم و توی غذاش فرمان نده. خیلی وقت

دونستم کارن، برادر کاملیا هم مشکوکه که چیزی نریزم. می

ریزم؛ به خاطر همین خیالم راحت بود که اگه توی غذاش می

تونه یه کاری من نتونم پودر رو توی غذاهاش و... نریزم، اون می

م ذاشت تا درست کارم رو انجاکنه. اکثر مواقع وحید برام بپا می

بدم و من هم مجبور بودم کاری که میگه رو بکنم. لعنت به این 

 !اجبار لعنتی

هوفی کشیدم. اونقدر ذهنم مشغول بود که نفهمیدم رو به روی 

اومدم اینجا و از بیرون نگاهش ویالم. هرچند وقت یکبار می

م رو از کردم و گذشتهکردم و هر بار خاطرات رو دوره میمی

 .گذروندمنظر می

 

خیلی تغییر کرده بود؛ خب طبیعی هم بود. بعد از آتیش 

اش تغییر کرد اما سوزی، دوباره اینجا بازسازی شد و کال نقشه

هاش و هاییش هم تغییر نکرد. بیشتر حیاط، درختیک چیز

ها زیاد فرقی نکرده بودن؛ داخل پذیرایی سوخته بود و اتاق

ر حواسمون نبود سوخته بودن اما دیوارهاش نریخته بود. روز آخ
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کنیم و مطمئنم خیلی از وسایل توی اون که چی جمع می

ویالی نفرین شده جا مونده. چه بهتر اگه کسی بفهمه صاحب 

  .این ویال چه جور آدمیه و به پلیس خبر بده

ها نفوذی وارد پوزخند زدم. هرچند شک ندارم تا االن خیلی

ر آدم کُش تو باند شدن یا پلیس دنبال وحیده. یه آدم خالفکا

ها مسخره باشه. بگن قلب من جا نداره. شاید از نظر بعضی

عشق هیچ جوره نابود نمیشه و از بین نمیره اما من با عقلم 

وارد یه احساس شده بودم. حاال عقلم داره بهم میگه این 

داستان عاقبت خوشی نداره؛ پس چرا عمرم رو حروم وحید 

 کنم؟

هام رو دوره خودم بودم و خیره به در، خاطرهتوی حال 

کردم. یکدفعه در پارکینگ باز شد و یک نفر با ماشین از می

پارکینگ بیرون زد. به ماشین خیره شدم. این که... این که 

  کنه؟ماشین کارنه. اینجا چیکار می

خواست بپیچه که جلوی با بهت از ماشین پیاده شدم. می

ارن پشت فرمون بود که با دیدن من ماشینش ایستادم نره. ک

 :متعجب نگاهم کرد. پیاده شد و گفت

 کنی؟هانا؟ اینجا چیکار می -
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دونه اینجایی که داخلشه برای خانواده اخمی کردم. هه، نمی

  .منه

 :با جدیت گفتم

 !کنی؟اتفاقا این سوال منه. تو اینجا چیکار می -

 :سرش رو تکون داد و گفت

  .بشین تو ماشین -

ریموت ماشین خودم رو زدم و بعد قفل کردنش، سوار ماشین 

 .کارن شدم. با سرعت پیچید و از کوچه بیرون زد

 :دست به سینه نشستم و گفتم

  .منتظرم -

 :با ابروی باال رفته گفت

  !هی، چیزی بهت بدهکار نیستم ها -

 :با نیم نگاهی گفتم

  .آها، آره ولی باید بگم اون ویال مال ماست -

  .دونمیم -

 :به چهره خونسردش نگاه کردم و گفتم

کردم داری از دونه اینجایی؟ تا دیروز فکر میوحید هم می -

 .کنیدستش فرار می
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  .فرمون رو چرخوند و نیشخند زد

اوال تنها نیستم، جمع ببند، دوما فکر نکنم وحید بدونه. به  -

  .آوردیمرفیقم سپردم ویال اجاره کنه و اتفاقی سر از اینجا در 

 :با نیم نگاهی ادامه داد

 هانا سیروان یا یه آدم فِیک؟ -

 :با بهت نگاهش کردم. وقتی گیجیم رو دید، با خنده گفت

 منظورم اینه تو واقعا هانایی یا نه؟ -

 :با حرص گفتم

 درد بگیری، واضح بگو! خب معلومه هانام، پس کی -

 خواستی باشم؟می

اینترنت هم زده هانا سیروان،  ویال که قبال آتیش گرفته، تو -

قربانی آتیش سوزی. تو واقعا هانا سیروانی؟ اصال سیروان 

 !ست یا نه؟زنده

پوفی کشیدم و از پنجره به بیرون زل زدم. راستش خودمم 

ی لوس دونم. این هانا خیلی با من قبلی فرق داره. اون بچهنمی

ی هرهبابایی کجا و این دختر یتیم شکست خورده کجا؟ اون چ

 معصومی که قبال داشتم کجا و این صورت جدید کجا؟
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 :توجه به حرفش گفتمبا اخم و بی

 کجا داری میری؟ -

رفتم یکم خرید کنم. میریم خرید بعد من داشتم می -

  .رسونمت دم ماشینت. حوصله ندارم سه ساعت برم و بیاممی

 «!بشین تو ماشین»انگار من گفتم 

ستاد و میوه و خوراکی خرید، من رو بعد از این که چند جا ای

 :تفاوت و ریلکس گفتدم ویال رسوند و دوباره بی

  .ولی نگفتی واقعا هانایی یا نه -

 .چشم گرد کردم

  میگم هانا سیروانم یعنی هستم. دروغ واسه چی؟ -

  .ای باال انداخت و از آیینه نگاهم کردشونه

نی بزاره؛ حاال چه از وحید بعید نیست تو رو هم به عنوان تزئی -

  .دروغ، چه راست

ریموت پارکینگ رو زد و منتظر به من نگاه کرد. پوفی کشیدم، 

 .از ماشینش پیاده شدم و به سمت ماشین خودم رفتم



 

 

WWW.98IA3.IR 21 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

3  

*** 

 کیانا شهریار

چسبید. با حرص موهام خیس عرق شده بود و به پیشونیم می

زدم. هایی که دورم ریخته بود رو هم وسط اتاق نشستم و لباس

ای که کل اتاق رو از صبح زیر و رو کردم ولی جز همون جعبه

 .ای پیدا نکردمگفت، چیز دیگهکارن می

ریخته بود. اتاق فرقی با   دورم کلی لباس، کتاب، نخ و کاموا

 !بازار شام نداشت

خندیدم و همونجا روی زمین دراز کشیدم. دراز کشیدنم همانا، 

  .دیدن یه برجستگی زیر کمد همانا

با کنجکاوی ایستادم، پشت کمد ایستادم و کمی به سمت جلو 

هلش دادم. رو به روی دیوار نشستم که همون برجستگی به 

  .چشمم خورد

انگار پوست دیوار ور اومده بود. کمی کشیدمش. زیر اون 

 .ی باال اومده، یه شعر با خودکار مشکی نوشته شده بودپوسته

دم اما یه بیت دیگه روی پوفی کشیدم و به دیوار تکیه دا
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  .ی چیزی باشنپاتختی به چشمم خورد. شاید این ها نشونه

از دیوار رو که انگار قبال  دوباره سمت دیوار برگشتم و اون تیکه

کشیدم، کاغذ دیواری بوده، بیشتر کشیدم. هر چی بیشتر می

شدن. صورتم رو کج و کوله کردم. شعرهای بیشتری نمایان می

 یعنی چی؟

یین شعر یه فلش به سمت چپ زده بود. سمت چپم رو نگاه پا

کردم که با چیزی که دیدم، دهنم باز موند. انگار روی یه تیکه 

از دیوار، خیلی معمولی کاغذ دیواری زدن ولی از این زاویه 

تونستی به راحتی جای کلید رو کمی برجسته بود و می

یواری تشخیص بدی. یعنی انگار روی یه در کوچیک، کاغذ د

  .زدن

به سمتش رفتم و با دستم لمسش کردم. دقیقا حدسم درست 

هایی که روی زمین ریخته بود. اون زیر یه در بود. بین لباس

بودن، یه قیچی پیدا کردم و کاغذ دیواری دور در رو بریدم. یه 

در سفید پوسیده شده و کوچیک بود که دستگیره هم نداشت. 

 .فقط یه جای کلید داشت

 اال کلیدش کجاست؟پوف! ح
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زدم و تهش هم بیخیال کلید شدم. ریسک بود. باید از وقتم می

توجه به بازار شام توی اتاق، فهمیدم هیچ خبری نبوده! بیمی

یه دست لباس از همون وسط پیدا کردم و به سمت حموم 

توی اتاق رفتم. آب سرد رو باز کردم و زیرش نشستم. نفسم 

ولی مغزم داغ کرده بود و فقط آب سرد خنکش گرفته بود 

 . کردمی

هم  هام رو پوشیدم. یه شالسریع از حموم بیرون زدم و لباس

رفتم، یه نگاه کلی به برداشتم و در حالی که به سمت در می

اطرافم انداختم تا شاید چیز مشکوکی به چشم بخوره اما هیچ 

خرید که  هایچیزی نبود. به سمت آشپزخونه رفتم. کیسه

دادن یکی رفته خرید؛ حاال این که روی میز بودن، نشون می

 کی رفته به من چه؟

کنم دارم دیوونه میشم! تا با خودم هم درگیرم، اصال حس می

االن داره چهار سال میشه که در به دریم. از این طرف شوت 

میشیم اونطرف، از اونطرف شوت میشیم اینطرف؛ بدون پیدا 

 !قبولیکردن چیز قابل 

 ...آخه به خاطر چند تا برگه مدرک

های خرید رو باز کردم. خوراکی و مواد پوفی کشیدم. کیسه
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غذایی خریده بود. همه رو توی کابینت ها چپوندم و یه بسته 

ماکارونی برداشتم و با سویا که از قبل تو کابینت بود، ماکارونی 

 .درست کردم

 کنی؟چیکار می- 

. به پشت سرم نگاه کردم. ای توروحت یه متر پریدم و برگشتم

 !کارن

 :ها و وسایل غذا گفتماخمی کردم و با اشاره به قابلمه

 مشخص نیست؟- 

کنم! گوشیش رو درآورد و روی میز نهار خوری... تاکید می

 . روی میز نهار خوری نشست

 :کالفه برگشتم سمت کارهای خودم که گفت

هریار دارن نهار چرا مشخصه ولی این که ببینی سرگرد ش- 

 . کنن، غیرقابل درکهدرست می

هاش ماکارونی رو آبکش سعی کردم بدون گوش کردن حرف

 :کنم و برم که گفت

 .جون من وایسا یه عکس ازت بگیرم- 

 ... های گرد شده برگشتم و چیکبا چشم

 . دهنش رو باز کرد و هار هار زد زیر خنده

 . وایی، شیطونه میگه استوریش کنم- 
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یه کفگیر برداشتم و سمتش رفتم ولی اون هنوز داشت 

خندید. کنجکاو شدم و سمت گوشیش خم شدم که با می

های گردنم و قابلمه دستم، کفگیر مفگیر یادم رفت دیدن چشم

و وسط آشپزخونه نشستم و زیر خنده زدم. اونقدر خندیدم از 

های اشک اومد. برام عجیب بود. یکی توی گوشم زنگ چشم

د خیر سرت سرگردی، یکم جدی باش اما یکی دیگه زمی

گفت سرگرد باش، وظیفه شناس باش، جدی باش اما می

 !زندگی کردن رو یادت نره

ای اش رو خورد و دوباره ریلکس شد. من هم شونهکارن خنده

 . ی کارم پرداختمای، به ادامهباال انداختم و با تک سرفه

 .یه لحظه کپ کردم

 ها؟ پاکش کنی- 

 :خونسرد گفت

 و اگه نکنم؟- 

من هم ریلکس با یه نیش باز سمتش برگشتم و با پام زیر 

دستش زدم. گوشیش به سمت باال پرتاب شد. صحنه رو 

اسلوموشن )حرکت آهسته( رفت. من از این طرف آشپزخونه به 

سمت گوشی پریدم، کارن هم به خودش زحمت نداد و در 

 . وبایل کش دادهمون حالت نشسته، دستش رو به سمت م
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با یه جهش گوشی رو قاپیدم و از اینطرف میز به اونطرف میز 

یک نوع پرش( پریدم. با خنده سمت  ) No handرو با پرش

کرد برگشتم و سریع اون عکس رو کارن که گیج نگاهم می

پاک کردم. گوشیش رو روی میز گذاشتم و به ادامه غذا درست 

 . کردنم پرداختم

کردم و کارن هنگ کرده نگاه می هر از گاهی هم به

 . خندیدممی

در قابلمه رو گذاشتم و رو به روی کارن روی صندلی نشستم. 

 :همچنان سرگرم گوشیش بود. یکدفعه به ذهنم رسید و گفتم

 راستی اون سگه که اون شب با ماشین زدیم بهش چی شد؟- 

 .نیم نگاهی به من انداخت و دوباره سرش رو پایین انداخت

هاش رو پانسمان کردم و چی. چند ساعت پیش رفتم زخمهی- 

براش یکم رون مرغ و استخوان خریدم. حالش خوب بود. 

 .دادمش دست یکی از اهالی اینجا، مراقبش باشه

 .اوکی- 

 :گوشیم رو از جیبم درآوردم که گفت

 دیشب با سرهنگ حرف زدین؟- 

 . سرم رو تکون دادم

 خب؟ چی گفت؟- 
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 دیشب -فلش بک

موهام رو با حرص به سمت باال چنگ زدم. سرهنگ هم همین 

 .زدجوری حرف می

سرگرد، باید از ظرف باند نادری نفوذ کنیم چون اگه به باند - 

دونم، خیلی وحید نفوذ کنیم، خیلی زود لو میریم. می

خطرناکه و یه سوتی کوچیک کافیه تا نادری همه چیز رو 

ی سیاوش فرستادم، میگم بفهمه اما تنها راهه. یه نقشه برا

برای شما هم بفرسته. شما میرید به عمارت نادری و اطرافش 

کنید با نقشه مطاقبت بدید. تاکید زنید و سعی میرو دید می

های شید؛ فقط از بیرون راهکنم! وارد عمارت و باغش نمیمی

 . گیریدفرار و همه چیز رو در نظر می

 . نفس عمیقی کشیدم

 قط کی عملیات شروع کنیم؟چشم سرهنگ؛ ف- 

ها رو هک از پس فردا شروع کنید! به سیاوش سپردم دوربین- 

و برای چند ساعت غیرفعال کنه. بعدش دیگه کاری نکنید تا 

خواد تو دستور بعدی رو بدم. درضمن، پارسا کیمیا هم می

 .ماموریت باشه

 :با تعجب گوشی رو به اون یکی دستم منتقل کردم و گفتم

 .کنناش رو شناسایی میهرهولی چ- 
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شید. مشکلی نیست، گریم میشه؛ در اصل همتون گریم می- 

 . خب، همین دیگه. موفق باشید

 . خواستم خداحافظی کنم که یه فکر شیطانی به ذهنم رسید

 . نیشم باز شد

ممنون سرهنگ. حتما موفق میشیم؛ فقط... کارن مجد هم - 

 . خواد همکاری کنهمی

کرد. من هم با استرس پاهام رو به زمین  سرهنگ کمی مکث

 . کوبیدممی

مطمئنی دخترم؟ بهش اعتماد داری؟ ممکنه از طرف وحید - 

 . اومده باشه

هاش کمی فکر کردم. هیچ حرکت مشکوکی ازش ندیدم. خنده

هاش روئه، هاش روئه، بیشعور بودنروئه، ریلکس بودن

 . هاش، همه چیشکلکل

الکی میشه؟ اون سری  -اعتماد الکیاین بار چی؟ این بار هم 

  به دادمون رسید، این بار چی؟

خواست جاسوسیمون رو کنه، هام رو بستم؛ رو این که میچشم

 . رو این که ما رو توی تله فرستاد

 : نفس عمیقی کشیدم و محکم گفتم

  ! ی االن مطمئن نبودمهرگز به اندازه- 
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حاال برای هاش حس کردم؛ لبخند سرهنگ رو از توی حرف

 .دونمچی رو نمی

 !خوبه! پیشرفت کردی سرگرد- 

 !بله؟- 

 :خندید و گفت

هیچی. خیلی خب. پس فردا تو، کارن و رایان میرید عمارت - 

 .نادری. به امید حق، خدانگهدار

 .چشم سرهنگ، دریافت شد. خدانگهدار- 

قطع کردم و روی تخت ولو شدم. نفس عمیقی کشیدم. حس 

زنه. نکنه بدبختمون کنه؟ حاال کردم قلبم داره تند میمی

خودم به درک! اگه لومون بده، همه کسایی که تو این پرونده 

 .کمکمون کردن لو میرن

 .پوفی کشیدم و آباژور رو خاموش کردم

*** 

 حال

 :های گرد شده گفتبا چشم

 !تو ماموریت؟من؟! من، - 

هاش زل زدم، در حالی که تو خیلی جدی و خونسرد به چشم

 . زدممغزم قهقهه می
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 آره خب، چطور؟- 

 :موهاش رو کالفه چنگ زد و گفت

 !دونم. اصال باید چیکار کنیم؟من هیچی نمی- 

 :دستم رو روی شونش گذاشتم و گفتم

 خوایم ببریم سرت رو بِبُریم؟آروم باش! مگه می- 

 . و تکون داد و جلوم ایستادسرش ر

فهمی! نادری خطرناکه، بدتر از چیزی که سرهنگتون تو نمی- 

 !خوای بفهمی؟! من رو انداختی تو چاهگفته. چرا نمی

اخم کردم. لعنت به من! اصال چرا به سرهنگ گفتم کارن هم 

  میاد؟

 :یه لحظه پشیمونی رو تو نگاهش دیدم. کالفه گفت

 ...ببین، من- 

 :ام رو روی بینیم گذاشتم و گفتماشارهانگشت 

خواستم از هیچی نگو! فهمیدم اشتباه کردم ولی من فقط می- 

نزدیک مراقبت باشیم. وحید صد در صد ازت کینه به دل 

گرفته. تازه، هممون با گریم وارد ماموریت میشیم و اینجوری 

 .شناستتخیالم راحت تره که کسی نمی

همیدم چی گفتم! دستم رو محکم با تعجب نگاهم کرد. یکهو ف

 :رو دهنم گذاشتم که ابرویی باال انداخت و خبیث گفت
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اون روز که مثال من رو گروگان گرفته بودین رو یادته؟ - 

 .دونستم عاشقم شدی. اون موقع هم بهت گفتممی

با حرص برگشتم و در حالی که پاهام رو روی زمین 

 .کوبیدم، ازش دور شدممی

*** 

 
روپوش رو از دست رایان گرفتم و به صورتم بستم. کارن هم 

روپوشش رو به صورتش بست. به سمت دیوار بلند عمارت راه 

باغ بیرون زده بودن و دیوار  هایختهای درافتادیم. شاخه

 . شد تا داخلش رو کامل ببینیمبلندش هم مانع می

 : پچ مانند گفتم -پوفی کشیدم و پچ

  جا رو با نقشه مطابقت بدیم؟االن چجوری این- 

اش در آورد و نقشه رو نشونمون پدش رو از توی کولهرایان آی

اش دهنم باز موند. عمارتش یه عالم جای داد. از دیدن نقشه

تونستن وقتی پلیس میاد مخفی داشت. یعنی به راحتی می

 . فرار کنن

توی پیشونیم کوبیدم و خم شدم. از زیر در داخلش رو نگاه 

 . دمکر

 :رایان گفت
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 !من میرم پشت رو دید بزنم. کارن تو هم بیا- 

 :کارن با خونسردی گفت

 . مونم. خوب نیست تنهاش بزاریممن پیش کیانا می- 

های رایان رو شنیدم. ریز خندیدم و قرچ دندون -صدای قرچ

هایی دستگیرم بلند شدم. از همون زیر در دید زدن یه چیز

 . شده بود

 . ازمون دور شد رایان با حرص

 :کارن رو به سمت پایین کشیدم و گفتم

 .از زیر در داخل رو نگاه کن- 

 :همین کار رو کرد، بعد یه دقیقه گفت

 !عه، چه خوشگله- 

ی کج و کوله خم شدم ببینم چی رو میگه که با یه با قیافه

دختر رو به رو شدم که کنار یه مرد که دو برابر خودش سن 

 .خندهمیداشت، راه میره و 

زنم ام جلوگیری کنه. حدس میلبخند کجی زدم تا از قهقهه

اون مرد نادری باشه و... اون دختر هم شاید دوست دخترش! از 

اش سرهنگ شنیده بودم نادری تقریبا پنجاه سالشه ولی قیافه

 . زدتر از پنجاه سال میداغون

 :ی کارن رو کشیدم که با اعتراض گفتیقه
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کشی؟ زبون داری، من هم گوش رو می مگه خرم هی من- 

 . دارم

 :با خنده و حرص گفتم

 .نادری داره میاد این سمت- 

بلند شد و خودش رو تکوند و این بار اون آستینم رو کشید. از 

رفتیم. جای سمت چپ عمارت داشتیم به پشت عمارت می

مون راست محاصرهها از سمت چپ و خوفناکی بود. درخت

 .لرزوندکرده بودن و تاریکی دل آدم رو می

وقتی یه سروان تازه کار بودم گروگان گرفته شدم. از اون موقع 

به بعد از تاریکی و جاهای باریک و تنگ وحشت دارم، مرگ 

مامان هم توش سهیم بود. همونجور که گفتم مامان رو توی 

انتقام بگیرن و بد خواستن از من ماشین تیر بارون کردن. می

 !هم گرفتن

ها کردیم برگرفتیم و در همون حال سعی میبا سرعت راه می

 .پر از برگ زیر پاهامون صدا ندن. نزدیک پاییز بود و زمین

سمت راست پیچیدیم. رایان اونجا بود. از روی یه بلوک باالی 

 .کرددیوار نشسته بود و داشت داخل عمارت رو نگاه می

 :گفت کارن با حرص

 !بینَنِت احمق! بیا پایینمی- 
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رایان بدبخت از صدامون کپ کرد و نزدیک بود توی باغ 

 .ی رایان رو گرفت و کشیدعمارت بیوفته که کارن یقه

 .درسته رایان توی باغ نیوفتاد ولی از پشت جلوی پای ما افتاد

دو تا دستم رو روی دهنم چفت کردم؛ نه از شوکه شدن، از 

 !خنده

ی کارن رو گرفت و به دیوار با حرص پا شد و رفت یقهرایان 

 . چسبوندش

 :با حرص غرید

بزنم دهنت رو خورد و خاکشیر کنم؟! کثافت تو چی کار به - 

 !تر بودماموریت ما داری؟ اگه تو نبودی االن کار ما آسون

 :ش رو گرفت و گفتکارن هم برای اولین بار عصبی یقه

ای چی تو ماموریتم؟ توی احمق به تو چه ربطی داره من بر- 

دونستی اگه یه نفر ببینتت برای تو بد رفتی روی دیوار. می

خوان کیانا رو نمیشه؟ چرا؟ چون کیانا تحت تعقیبه. چون می

 فهمی یا نه؟اصلیش دیده بشه. می ترور کنن! کافیه با قیافه

 . اش رو ول کرد و هلش دادیقه

م اومد و در حالی که کردسمت من که با تعجب نگاهشون می

 :شد گفتاز کنارم رد می

فکر کنم یه دریچه دیدم. بیا ببینیم میشه داخل عمارت رو - 
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 . باهاش دید یا نه

با تعجب نگاه گذرایی به صورت سرخ رایان از عصبانیت 

انداختم و پشت کارن راه افتادم. یهو فهمیدم چی شده! ریز ریز 

 :ت و گفتخندیدم. کارن هم با خنده سمتم برگش

 !حال کردی- 

ای با خنده بهش رفتم که سمت چپ رو نشون داد و غره چشم

 :گفت

 . گفتماین دریچه رو می- 

 .کنار هم رو به روی دریچه نشستیم

 . درچه با پیچ و مهره به دیوار سفت شده بود

 !اه، ما که پیچ گوشتی و چهار سو نداریم- 

توجه به حرفم به پایین خم شد. نگاهش کردم. داشت زیر بی

ی تیغ دار بیرون گشت. یه ساقهها و توی باغچه رو میبرگ

ها اومد خیلی محکم باشه. به سمت پیچکشید. به نظر می

بردش و به سختی یه پیچ رو باز کرد. چند دقیقه بعد کلشون 

گاه کرد و رو باز کرد. دریچه رو بیرون کشید و داخلش رو ن

 :گفت

 !خیلی تاریکه. نور بنداز- 

ای که همراهم بود رو روشن کردم و داخلش چراغ قوه
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ی یه نفر مواجه شدیم که با انداختیم. یه دفعه با قیافه

های باز روی صندلی نشسته بود و به ما خیره شده بود. چشم

دهنم  سریع چون یهویی دیدمش خواستم جیغ بکشم که کارن

 . رو گرفت

 :ا ترس نگاهش کردم که گفتب

خوابه. ببین، نترس، خب؟ یارو خوابه ولی با چشم باز می- 

فهمم کی خوابه میباز می ها چشمچون خواهرم بعضی وقت

 !خوابه، کی بیدار. دستم رو برمی دارم، جیغ نزن

سرم رو تکون دادم که دستش رو برداشت و سریع بلند شد. 

 !رسهزد. احتماال از تقلبم محکم می

کنار کارن نشستم و سعی کردم نفس عمیق بکشم! نفسم رو 

 . لرزون بیرون دادم و دوباره داخل دریچه نور انداختم

کردم. استرس گرفته سرش رو داخلش برد. اطراف رو نگاه می

هام یخ زده بودن... و این برای کیانا شهریار بودم و دست

 ! عجیب بود

 :با استرس لبم رو گزیدم و پچ زدم

 ! بدو دیگه- 

 :سرش رو از توی دریچه بیرون آورد و گفت

ئه هم حتما ای چیزی باشه؛ اون یاروفکر کنم اینجا نگهبانی- 
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 ! نگهبانه

 
 :هاش رو بهش وصل کرد و گفتدریچه رو بست و پیچ و مهره

 . بریم که دیگه خطریه- 

سرم رو تکون دادم و حرکت کردم. حالم خیلی بد بود. استرس 

رو گرفته بود و احساس کرختی داشتم. آخرین بار که کل تنم 

کنم قراره اینجوری شدم همون روز مرگ مامان بود! حس می

 !اتفاقی بیوفته. خدا رحم کنه

سریع سمت ماشین رفتیم. رایان به کاپوت تکیه داده بود و با 

 .دزحرص با خودش حرف می

 .دستم رو سمت رایان دراز کردم

 .رونممن میسوییچ رو بده! - 

دستش رو توی جیب شلوارش برد و سوییچ رو برام پرت کرد. 

بیشعوری زیر لبی نثارش کردم و سوییچ رو توی هوا قاپیدم. 

پشت فرمون نشستم. پسرها هم که نشستن، استارت زدم. پام 

های یه ماشین پشتمون روشن روی گاز ننشسته بود که چراغ

شین رو اصال ندیده شد. اونقدر فضا تاریک بود که این ما

 ! بودیم

 :رایان گفت
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 !اه، همین رو کم داشتیم- 

نفس عمیقی کشیدم. هیچی نمیشه. فقط همین یه بار رو 

 کیانا. اوکی؟

پام رو روی گاز فشردم و فرمون رو چرخوندم. دنده رو جا زدم 

و آیینه رو روی ماشین پشتیمون تنظیم کردم. لعنتی چه 

دیدم ولی حدس ی ازش نمیماشین خفنی هم بود! زیاد چیز

 . زدم ماکان مدل جدید باشهمی

 :کارن با حرص گفت

ها بعید بود با یه دوربین سر و تهش دونستم! از این لعنتیمی- 

رو هم بیارن. صد در صد نامحسوس اطراف عمارت بپا گذاشته 

 . بودن

پوفی کشیدم و به درجه بنزین ماشین نگاه کردم. بنزین هم 

 !نداشتیم

ص روی فرمون کوبیدم و طبق کلک همیشگیم، نزدیک با حر

ی کارن توی سقف دور برگردون محکم روی ترمز زدم. کله

 :کوبیده شد. با درد لب زد

 .هاماجدادم اومدن جلو چشم- 

سرعت ماشین پشتیمون کم شد. من هم سریع گاز دادم و 

فرمون رو چرخوندم. وقتی داشتیم از کنار ماشینش رد 
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اسلحه رو از توی ماشینش دیدم. سرم رو سریع شدیم، برق می

ای بردم پایین ولی با سوزشی که روی گردنم حس کردم، ناله

ی سمت کردم و کنترل ماشین از دستم خارج شد. شیشه

ی تیر به گلوم خورده و خود تیر رایان شکست و فهمیدم ترکه

 . به شیشه خورده

پر از خونم هام رو از روی فرمون برداشتم و روی گلوی دست

گذاشتم که رایان سریع سمت فرمون پرید و فرمون رو سمت 

 . راست چرخوند تا به جدول نخوریم

 :کارن نگران از توی آیینه نگاهم کرد و گفت

 !بزن بغل- 

سرعتم رو کم کردم و کنار جدول نگه داشتم. رایان و کارن از 

های ماشین پیاده شدن و در سمت من رو باز کردن. به دست

هام خونی زونم زل زدم. از لزج بودنشون هم معلوم بود دستلر

 . شدن

هایی که مدام تکون های سرگردون و قرنیهرایان با چشم

 : خوردن، گفتمی

 . ببینم گلوت رو- 

 :کارن، رایان رو کنار زد و با حرص گفت

 . تن لشت رو بکش کنار کثافت. همش تقصیر توئه- 
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 :شید و گفتی کارن رو کرایان از پشت یقه

 !دهنت رو ببند لجن- 

 :کارن عصبی نفسی گرفت و گفت

 با من بودی؟- 

ای از عصبانیت زد و با مشت به صورت رایان ضربه زد. با نعره

پاهای لرزون از ماشین پیاده شدم. اون دو تا افتاده بودن به 

کارن روی رایان نشست و زدن. جون همدیگه و هم رو می

خواست با مشت به صورتش بزنه که با زانو روی زمین افتادم و 

 :نالیدم

 ! بس کنین- 

ذاشتم ها هم بد نبود ولی اگه دست روی دست میحالم اونقدر

 !کشتنهمدیگه رو می

ی رایان رو ول کرد و سمتم ی مچاله شدهکارن محکم یقه

ن دور لبش رو پاک اومد. نگاه خشمگینی به رایان که خو

 !کرد انداخت که من جای رایان خودم رو خیس کردممی

 
ی کمکم کرد عقب ماشین بشینم. به قرمزی خون خشک شده

هام زل زده بودم. قرمز رنگ عجیبیه! رنگ خونه، روی دست

 . رنگ عشقه، رنگ جنگه
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خواستم ضعیف جلوه کنم. چم رفت ولی نمیسرم گیج می

ها رو هم چشیدم! کارن پشت فرمون شده؟ من بدتر از این

روند و هر از گاهی از آیینه بهم نشسته بود و با سرعت می

 . انداختنگاهی می

 . کارن: آدرس پایگاهتون رو بدید

 :رایان با حرص گفت

همینمون مونده آدرس پایگاهمون رو بفهمی! برو یه - 

کنم با رئیس بیمارستان بیمارستان. با سرهنگ هماهنگ می

 .بزنهحرف 

 :ای کشید و گفتکارن نفس کالفه

بینی رنگش پریده؟ تا سرهنگ با رئیس بس کن، بسه! نمی- 

 ... بیمارستان حرف بزنه که

پوفی کشید و ادامه نداد. رفتارهاشون برام عجیب و همچنین 

کردم... انگار واقعا داشتن سر من دعوا جالب بود. حس می

 ! کردنمی

ه رو به کارن داد. سرم رو به شیشه رایان با اکراه آدرس پایگا

اومد. چند وقت بود هام رو بستم. خوابم میتکیه دادم و چشم

یه خواب درست و حسابی نداشتم؟ شب و نصف شب هی اینور 

 !باید بریم، هی اونور
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 ! کارن: کیانا نخوابی ها

 :آلودی گفتمبا حرص و صدای خشدار از خواب

 ! بر مرگم، اهخوبه تیر نخوردم! بزارین بکپم خ- 

اومد که آروم با هم دیگه چیزی نگفتن ولی هنوز صداشون می

 ! ام گرفته بودکردن. از کارهاشون خندهبحث می

گفتم عاشقم اگه یه دختری بودم که ناز و عشوه بلد بودم می

شدن ولی عاشق چیم؟ عاشق خشن بودنم؟ عاشق بیخیالیم؟ 

کسی، چه عاشق این که معلوم نیست تکلیفم چیه و چه 

  موقعی بزنه کارم رو تموم کنه؟

سرم رو دوباره به شیشه سرد تکیه دادم تا مغزم کمی خنک 

 . هام روی هم افتادن و خوابم بردبشه. در همون حال پلک

*** 

با احساس تشنگی از خواب بیدار شدم. نگاهی به اطراف 

اتاق خودم و نیاز توی پایگاهمون )همون عمارتی انداختم. توی 

که از دبی اومدن و رفتن اونجا.( بودم. چشمم به دست چپم 

خورد که سوزن سِرم بهش وصل بود. سرم تموم شده بود ولی 

در عجب بودم که هیچ بنی بشری یه سر به من نزده، این رو از 

 . در بیاره دستم 

وی دستم گذاشتم و پوفی کشیدم و چند تا دستمال کاغذی ر
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آروم سوزن رو از توی دستم بیرون کشیدم. از روی تخت پایین 

تلو سمت آیینه رفتم. شال سرم نبود و موهای  -اومدم و با تلو

خرماییم شلخته دورم ریخته بود. با کش محکم باال بستمشون. 

کمی یقه لباسم رو کنار زدم که چشمم به جای پانسمان روی 

 . گردنم افتاد

ا تاسف واسه خودم تکون دادم. خاک بر سرت که تا سری ب

 ! زخمی نشی نمیشه

شالم رو روی سرم انداختم و از اتاق بیرون اومدم اما بین راه 

پشیمون شدم. برم بگم خرم به چند من؟ بیخیال! دوباره روی 

تخت دراز کشیدم و شالم رو از سرم در آوردم که صدای در 

دم. شالم رو دوباره روی هام رو ریز کراومد. با حرص چشم

 :موهام کشیدم و گفتم

 !بفرمایید- 

روی تخت صاف نشستم. در باز شد و آدریان وارد شد. با نیش 

 :باز نگاهی بهم انداخت و گفت

 ! سالم سرگرد! نبینم زخمی بشی آجی- 

م گرفته بود. نه به رایان سالمی دادم و اخمی کردم ولی خنده

، نه به رایان و کارن که هی که آجی، آجی از دهنش نمیوفته

پرن. یعنی با کیا اومدیم عین خروس جنگی به هم می
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 !ماموریت

روی تخت نزدیکم نشست و سرش رو پایین انداخت. منتظر 

 :نگاهش کردم و گفتم

 چیزی شده؟- 

 :جدی سرش رو باال آورد و گفت

خیر سرگرد ولی سرهنگ دستور دادن فردا بریم عمارت - 

ی، یکی از کسایی که تجهیزات و اینا رو نادری. گفتن رضای

فرستاده، چند وقت پیش دستگیر شده و االن واسه نادری می

زندانه ولی کسی خبر نداره. قراره بریم اونجا و بگیم از طرف 

رضایی اومدیم و چند وقتی اونجا به جای رضایی کمکشون 

کنیم. نادری و وحید مشکات به احتمال زیاد با هم قرارداد می

کنیم که بندن یا اگر هم نبستن، ما نادری رو تحریک میمی

خودی به وحید نشون بده و واسه بستن قرارداد جلو بره، یه 

فرستیم؛ البته سر و گوشی هم آب میدیم و سریع نیرو می

 .های باال بستگی دارهش به سرهنگ و دستور مقامبقیه

 :لبخند امیدواری زد و گفت

ت هم مثل بقیه موفق و صحیح و سالم انشاا... از این ماموری- 

 !بیرون بیایم

 .سرم رو تکون دادم و تایید کردم
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کنیم. خون زیادی از دست دادی. قشنگ صبح بیدارت می- 

 !بگیر تا فردا تخت بخواب آجی

نداخت. همونطور ام میخندیدم. من رو یاد آبتین، برادر خونده

با نذر که گفتم، وقتی بچه بودم مریض میشم و مامان با

کنن یه بچه از پرورشگاه بیارن و اون بچه کسی نبود جز می

 . آبتین، داداش گلم! دلم براش تنگ شده

ام تبدیل به لبخند تلخی شد که تلخیش مزه دهنم رو خنده

عوض کرد. آدریان هم که متوجه تغییرم شده بود، با انرژی 

 :شد، گفتبلند شد و در حالی که از اتاق خارج می

 . گذارمفرزندم، تو را با سروان نیاز سعادت تنها می- 

گفت و حتی فرصت نداد « شب بخیر!»خندید و با چشمک، 

 . جوابش رو بدم و رفت

*** 
 

چمدونم رو دادم دست رایان که بزاره توی صندوق عقب 

ماشین. دیگه توی ادامه ماموریت سیاوش، نیاز، آدریان و کاملیا 

یچی. سپردیمش دست یه پرستار از بینیم. کاملیا که هرو نمی

های خودمون قراره ما رو از بیرون طرف سازمان ولی بچه

عمارت ساپورت کنن و یه جورایی هرچی خواستیم برامون 
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 . جور کنن و مراقبمون باشن

یکی دو ساعت پیش گریمور اومده بود و هم گریممون کرد، 

اگه  ش رو یاد داد تاهم بهمون وسایل الزم و طرز استفاده

 .گریممون پاک شد، خودمون درستش کنیم

از راه مخفی پایگاه بیرون زدیم. امروز هوا یکم آفتابی بود، به 

 . خاطر همین عینک دودی زدم

هاش در هم نگاهی به رایان که پشت فرمون نشسته بود و اخم

 :بود کردم و گفتم

 االن کجا میریم؟- 

 :رایان یه کلمه جواب داد

 .دنبال پارسا- 

 :که شده نگاهش کردم که از توی آیینه رو به من گفتشو

چیه؟ خوبه سرهنگ خودش با تو حرف زد و گفت پارسا هم - 

 . میاد

پوفی کشیدم. صد در صد اگه یه نفر ویتی یک عمر فکر 

کنه یکی مُرده و مقصر هم خودشه، دیگه دوست نداره اون می

ش سر ست و کل عمرفرد رو ببینه، اون هم در حالی که زنده

 !کار بوده

 . دست به سینه نشستم و تا مقصد حرف نزدم
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رو به روی یه مجتمع نگه داشت. داشتم اطراف رو نگاه 

کردم که دو تقه به شیشه خورد. سرم رو برگردوندم و با می

ای نا آشنا، کپ کردم. رایان قفل درها رو زد که دیدن چهره

 . سوار بشه

ارسا هم گریم شده؛ پس صد یه لحظه یادم افتاد عالوه بر ما، پ

 :در صد خودشه. در رو باز کرد و نشست. با نیش باز گفت

 !سالم بر بروبچ مافیایی- 

رایان پوفی کشید و دستش رو آورد عقب تا با پارسا دست 

 . بده

رایان: سالم. لطفا و خواهشا مسخره بازی در نیار که اعصاب 

 !ندارم

ام یینه دیدم. خندهکارن براش شکلکی درآورد که من از توی آ

گرفته بود. جالب اینجا بود که بعدش کارن خیلی ریلکس 

 . دست به سینه به رو به رو خیره شد

 :رایان گفت

بزارین یه سری چیزارو واستون توضیح بدم که یادتون نره. ما - 

از طرف رضایی، یکی از کسایی که واسه وحید تجهیزات 

ش دستگیر شده ولی فرستاده، اومدیم. رضایی چند وقت پیمی

کنم! نادری دید! تاکید میهنوز خبرش نپیچیده. سوتی نمی
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کنه. یعنی بو ببره با نقشه زرنگه و به هیچ کس رحم نمی

اومدیم جلو تیکه بزرگمون گوشمونه! سرگرد شهریار، شما باید 

تفاوت رفتار کنید. پارسا، خودت نباش، همین! خشن و بی

 ...کارن هم

 :ادبا اکراه ادامه د

 !تعادل که نداری، همین جور بمون- 

 :با نفس عمیق، گفت

 فهمیدید؟- 

سرمون رو تکون دادیم و تایید کردیم. اعصاب نداشت و بهش 

 !دادیم بهتر بودگیر نمی

رو به روی همون عمارتی که دیشب اونجا بودیم، نگه داشت. 

آروم باز شد. وارد  -بوق زد. در بزرگ عمارت آرومسه بار 

کردم. رو به عمارت شدیم. بزرگ تر از چیزی بود که فکر می

ی تقریبا بزرگ بود که مسیرش به سمت خود رومون یه آبنما

رفت. سمت چپ چند تا آالچیق بود و کنارش یه عمارت می

 !تاپ بزرگ بود. کال همه چی اینجا سایزش بزرگه

ام گرفت اما اینجا باید جدی باشم! مثال من ندهاز فکرم خ

 . رئیس باندم

هام از ماشین پیاده شدم و عینک دودیم رو دوباره روی چشم
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سر دادم. خورشید درست وسط آسمون بود و یه جورایی پاییز 

 .ها هم با ما دعوا دارنکرد. فصلبودن رو انکار می

ه بود و یه پسر با سرعت سمتمون اومد. لباس فرم پوشید

 . مشخص بود شوفری، چیزیه

سالم قربان. خوش اومدید! جناب نادری داخل سالن - 

 .کنممنتظرتون هستن. با اجازتون من ماشینتون رو پارک می

و دو تا دستش رو سمت رایان دراز کرد و کمی خم شد. طبق 

تفاوت لباس بلند مشکیم چیزی که رایان گفته بود، خیلی بی

کنارشون رد شدم. خدمتکاری که کنار در رو صاف کردم و از 

بود، سریع سالم کرد و در رو برام باز کرد. وارد شدم و عینک 

های برنجی و طال، دودیم رو برداشتم. سالن پر بود از مجسمه

ها بزرگ. کف سالن پارکت شده بود و دیوارها کاغذ تابلو فرش

ن دیواری خورده بودن. لوسترهای بزرگ به ترتیب تا ته سال

 . ادامه داشتن

تفاوت اما سوزان از داخل، نگاهم رو به پیرمردی دوختم که بی

با لبخند مرموزی، وسط سالن با یه عصا ایستاده بود و نگاهم 

  . کرد. نادری بودمی

ریلکس نگاهش کردم و به طرفش قدم برداشتم. نیشش کش 

 :رفت و خواست باهام دست بده که محکم گفتم
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 ت کنم؟خستم. کجا استراح- 

 ! لبخندش روی لبش ماسید. حقته پیر خرفت

 
همون لحظه در مجدد باز شد و پسرا وارد شدن. نادری با 

 :لبخند دستش رو باز کرد و گفت

 ! خوش اومدید- 

با رایان که به زور لبخند زده بود دست داد و به بقیه هم 

خوشامد گفت. من که واقعا از این مسخره بازی خسته شده 

 :بودم، گفتم

 من واقعا خستم آقای نادری. میشه اتاقم رو نشونم بدید؟- 

 :از رو نرفت. لبخند گشادی زد و گفت

 . حتما بانوی جوان! اتاقتون از این سمته- 

و انتهای سالن رو نشون داد. بلند اسم یه نفر رو صدا زد که یه 

 . خدمتکار به سمتم اومد

 :نادری گفت

 . رو نشونشون بدیدهاشون لطفا اتاق- 

ای گفت و راه افتاد. ما هم مثل جوجه اردک « حتما»خدمتکار 

ی بزرگ هامون رو که توی یه راهرودنبالش. بعد از این که اتاق

 .و دور از سالن بود نشون داد، توی پیچ راهرو غیبش زد



 

 

WWW.98IA3.IR 24 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

3  

 :رو به پسرا پچ زدم

 .اینجا خیلی جای مخفی داره- 

 :ترایان سرش رو تکون داد و گف

 .هاتون. ممکنه شک کننبرید توی اتاق- 

اخم کردم و در اتاق رو باز کردم. از پشت بستمش و با کلیدی 

که روی در بود، قفلش کردم. شالم رو از روی سرم برداشتم و 

دستی بین موهام کشیدم. روی تخت ولو شدم و به کارهایی 

ی فکر کردم که باید انجام بدیم. امیدوارم این ماموریت لعنت

 !تر تموم شهسریع

*** 

کنم نیم ساعت خوابیدم. دلم از روی تخت بلند شدم. فکر می

دغدغه کنار خواست. دلم داشتن یه زندگی بیاستراحت می

خواست، نوازش خواست. دلم آغوش آبتین رو میام میخونواده

 . های گرم بابا رودست

تی آهی کشیدم. به اتاق دقیق شدم. یه اتاق متوسط با رو تخ

با ترکیب رنگ مشکی و  قرمز، مشکی و میز توالت سفید. فرش

ای جز یه مشکی. چیز خاص دیگه -های قرمزسفید و پرده

ی اتاق نداشت. خوبیش این بود کمد کوچیک سفید گوشه

 . حموم و دستشوییش داخل اتاق بود
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هام رو عوض کردم و از اتاق بیرون زدم. کسی توی سالن لباس

عمارت شدم و شروع به قدم زدن کردم. رفتم  نبود. وارد باغ

برداری کردم. از هر جایی توی دوربین گوشیم و شروع به فیلم

گرفتم ولی جوری توی دستم گرفته می رفتم فیلمکه می

 .کنم یا همچین چیزیبودمش که انگار دارم با کسی چت می

با صدایی که از پشتم اومد، سریع گوشیم رو توی جیبم 

 . برداری رو قطع کنمدون این که فیلمگذاشتم، ب

با حرص برگشتم و به نادری که با لبخند چندشش نگاهم 

 . کرد، نگاه کردممی

 :کردم خونسرد باشم، گفتمدر حالی که سعی می

 بله؟- 

ابروش رو باال انداخت. خیره نگاهم کرد؛ جوری که انگار 

ندم ی پوزختونه ذهنم رو بخونه. پوزخندم کش رفت. خیرهمی

 :خند، چرخید و به تاپ اشاره کرد و گفتشد و با تک

 . بیا اینجا بشینیم. باهات حرف دارم- 

ذاشتی یه روز بگذره مرتیکه احمق! وای خدا، از حداقل می

 !دست این کثافت سکته نکنم خیلیه

پوفی کشیدم و همراهش روی تاپ نشستم. با پاهاش تاپ رو 

به روی خیره شد. حرکت داد و با لبخند مضحکش به رو 
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کردم. استرس گرفته بودم و مثل دیشب احساس کرختی می

دونستم به خاطر وجود نادریه یا باز هم قراره اتفاقی نمی

 . بیوفته

 :کردم که گفتتوی حال خودم بودم و به ترسم فکر می

 .برتتونهای غروب یه ماشین میاد تا یه جایی میامروز طرف- 

 :ا خونسردی ظاهری، گفتمابرویی باال انداختم و ب

هامون رو پس خوای ازمون امتحان بگیری؟ ما درسمی- 

 .دادیم آقای نادری

ای زد که صورتم جمع شد. سمتم برگشت و خیره توی قهقهه

 :هام گفتچشم

 . فهمینیه جورایی میشه گفت آره. میرین خودتون می- 

چیزی نگفتم. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم با دیدن 

ی زیبای رو به روم استرسم رو از بین ببرم ها و منظرهدرخت

 . شدولی نمی

 :پوفی کشیدم و از جام بلند شدم که گفت

 .گذروندیمکجا میری؟ داشتیم خوش می- 

ها نقششه تا ببینه دونستم اینو با نیشخند نگاهم کرد. می

چه حده؛ به خاطر همین نیشخندی زدم و در خونسردیم تا 

 :شدم، گفتمحالی که دور می
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 !هوم... خوب بود. فیض بردیم آقای نادری- 

ی کثیفش به گوشم رسید. سریع خودم رو به صدای خنده

 . ها خبر دادم که نادری چی گفتعمارت رسوندم و به بچه

*** 

پیاده ماشین رو به روی یه ساختمون متروکه نگه داشت و تا 

شدیم، گازش رو گرفت و با گرد و خاکی که به پا کرد، غیبش 

 .زد. با تعجب به دور شدن ماشین نگاه کردم

 :پارسا سری با تاسف تکون داد و گفت

 ! فهمندبه قول کیوون، گاوها نمی- 

حوصلگی رایان به ساختمون اشاره کرد و در حالی که با بی

 :شد، گفتوارد ساختمون می

 . ت، به اینجا مربوطههر چی هس- 

اومد. در با جیر جیر باز صدا دنبالمون میکارن هم خیلی بی

های حیاط شد. نگاهی به حیاط ساختمون کردم. سرامیک

 .دادتلق صدا می -شکسته بود و زیر پامون تلق

 :کارن با اخم گفت

 !ایهاینجا دیگه کدوم جهنم دره- 

ارد شدم. توی البی در ورودی رو باز کردم و خودم اولین نفر و

ساختمون هم کسی نبود و خلوت بود. اصال انگار اینجا رو دزد 
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زده و کال نابودش کرده! همه چیز به هم ریخته بود. آسانسور 

 . خراب بود، مجبور شدیم با پله باال بریم

 .رایان وسط راه ایستاد

رایان: دیوونگیه اگه شیش طبقه رو هلک و هلک همگی با هم 

ن چهار نفریم. هر کسی یه طبقه رو بگرده، اون دو بگردیم! اال

 . کنیمتا طبقه باقی مونده رو با هم یه کاریش می

تایید کردیم. از هم جدا شدیم و هر کسی تو یه طبقه رفت. 

توجه به قلبم که تاالپ تاالپ نفس عمیقی کشیدم و بی

کوبید، از راه پله فاصله گرفتم و به م میخودش رو به سینه

های ها و قابای رفتم که باز بود. وارد شدم. تابلور خونهطرف د

ها برعکس عکس روی زمین افتاده بودن و شکسته بودن. مبل

ی کف های شکستهشده بودن و همچنین پاره بودن. شیشه

ی کفشم کنار زدم و به سمت قاب عکسی زمین رو با پاشنه

 .رفتم که روی زمین افتاده بود

ی تو عکس خیره شدم. ی چهار نفرهادهبرش داشتم و به خانو

ی شکسته کردم که از توی شیشهداشتم عکس رو نگاه می

ی قاب عکس، انعکاس یه نفر رو پشت سرم دیدم. با جیغ شده

خفیفی برگشتم ولی کسی نبود. مطمئن بودم یکی رو دیدم! 

 . دوباره توی قاب عکس پشتم رو نگاه کردم ولی کسی نبود
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گذاشتم و خم شدم. لعنتی! استرس داره  دستم رو روی قلبم

 !کشهمن رو می

ها سرک کشیدم. قاب عکس رو روی زمین رها کردم و به اتاق

وارد آشپزخونه شدم و پام رو روی میز کج شده گذاشتم. از 

چاقوی کوچیکم رو توی جیب مخفی شلوار شیش جیبم 

برداشتم. برگشتم و دوباره شروع به گشتن کردم. چاقوم رو 

 .گشتمجلوی صورتم گرفته بودم و با احتیاط خونه رو می

 .با صدای بسته شدن در، شوکه شده سمت در برگشتم

عقب رفتم و به مرد چهار شونه و سیاه پوش رو به روم  -عقب

م به چاقوی خیره شدم. خواستم سمتش حمله کنم که چشم

ی توی دست راستش افتاد. اسلحه و توی دست چپش و اسلحه

چاقوش رو انداخت و سمتم حمله کرد. من هم چاقوی 

اش رو دفع کوچیکم رو توی جیبم انداختم و با لگد ضربه

کردم. لگد محکمی توی شکمم زد که از پشت روی میز 

ی میز شکست و صدای ای وسط سالن افتادم. شیشهشیشه

 . تولید کردبدی 

 
اومد. پشتک زدم و با یه پرش خودم رو داشت به سمتم می

 .هاش نشستمسمتش پرت کردم و روی شونه
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 !ی احمقبیا پایین دختره- 

شروع به چرخیدن کرد. حالت تهوع گرفته بودم ولی مثل 

هام م گرفته بود. سر کچلش رو محکم توی دستها خندهاسکل

شدم، سرش رو هم م میگرفتم و در حالی که به پشت خ

 .کشیدم

دو تایی با هم از پشت افتادیم. اون هم کنارم روی زمین افتاد. 

ش که با پام چند تا لگد بهش زدم و خودم رو سمت اسلحه

 . روی زمین افتاده بود، خم کردم

فهمید و من رو برگردوند. با مشت و لگد به جونم افتاد. یه 

حالی و نامحسوس بی لحظه یاد چاقوم افتادم. دستم رو با

سمت جیبم بردم و چاقو رو بیرون کشیدم. دستم رو دور 

ش سفت کردم و باهاش به شکمش ضربه زدم. دستش دسته

رو روی شکمش که به قرمزی خون آغشته شده بود، فشار داد. 

خواستم این کار رو کنم ولی این یه امتحان بود. اگه به نمی

گفت رسوند و میکردم، به گوشش میحال خودش ولش می

 . جرعت کشتن کسی رو ندارم

کشمش ولی یکم زخمی کردنش ایرادی نداره، داره؟! البته نمی

 !هم مهم نیست

خواستم با چاقو دوباره بزنمش که زد زیر دستم و چاقو پرت 
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شد. از موهام که از شال بیرون افتاده بود، گرفت و محکم به 

 . سمت باال کشید

ی اسلحه رو م که یه آن سردی لولهجیغ خفیفی از درد کشید

 .روی کمرم حس کردم

 :زیر گوشم گفت

 !با زندگیت خداحافظی کن کیانا شهریار، دختر مشکوک- 

شدم و حاال رئیس به خاطر این که قبال من پلیس شناخته می

 .باند، بهم گفت دختر مشکوک

از غفلتش استفاده کردم. عضالت پای سمت راستم رو منقبض 

ع و محکم به ساق پاش ضربه زدم؛ اونقدر محکم کردم و سری

ای زد و من رو به جلو هول داد. اگه از دیوار کخ عربده

 . افتادمهای شکسته روی زمین میگرفتم روی شیشهنمی

ش کوبیدم و با دوباره سمتش رفتم و با پام به قفسه سینه

هام روی زمین هولش دادم. روی شکمش نشستم و با دست

ش ضربه زدم. چند تا مشت زدم و در آخر مشت به صورت

 .ش رو هدف گرفتمش رو از کنارش برداشتم و سینهاسلحه

نفسم رو حبس کردم و خواستم ماشه رو بکشم که سریع من 

رو برگردوند و جا به جا کرد. حاال من روی زمین دراز کشیده 

 . بودم و اون با مشت به جونم افتاده بود
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هام از پشت کردم، بعد روی دستتقال کردم و جام رو درست 

بلند شدم و محکم با جفت پام به صورتش کوبیدم. نالید و 

صورتش رو گرفت. از حواس پرتیش استفاده کردم و با اسلحه 

 .هدف گرفتمش

نفس رو حبس کردم و دستش رو نشونه گرفتم. ماشه رو 

 .کشیدم و شلیک کردم

هام گرفتم و ش رو توی دستای زد و از پشت افتاد. یقهنعره

 :سمت باال کشیدمش. زیر گوشش محکم گفتم

من کیانام. ممکن نیست کسی روی دستم بزنه. به رئیست - 

فهمی برسون که کیانا رو امتحان نکنه. واسش بد میشه. می

که؟ هرچند، فکر نکنم حالیت شه. مغزت واسه درک این چیزا 

 . هنوز خیلی کوچیکه

تونستم بگم اینجوری می هام منظورم با نادری بود.کل حرف

ش فقط برای این که به تو بگه و تعریف کنه که چی شد، زنده

گذاشتم و اونوقت بازخواست نمیشم. بلند شدم و توی 

های شکسته خودم رو نگاه کردم. از پیشونیم خون راه شیشه

م رسیده بود. روی گونه سمت چپم گرفته بود و تا روی چونه

 !. بیشتر خونی بودم تا کبودهم یه خراش ایجاد شده بود

 . نیشخندی زدم و از خونه بیرون رفتم
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ها رو دیدم. وضعشون از ها پایین رفتم که توی البی بچهاز پله

 .من بهتر بود. تعجبی هم نداشت

 . ها مردن و درشت هیکل ولی من دخترم با هیکل ظریفاون

اولین نفر کارن من رو دید. با بهت اسمم رو صدا زد و سمتم 

اومد. نگاهش سمت کتفم کشیده شد و باعث شد من هم اونجا 

 .رو نگاه کنم

چطور نفهمیدم؟ کتفم چاقو خورده بود. دستم رو روش 

هام راه پیدا گذاشتم و فشار دادم ولی خون از بین انگشت

 . کرد

ها که روی زمین نشسته بچهکارن که این صحنه رو دید رو به 

 :بودن گفت

ها یه کاری بکنین. بیاین بریم، شاید تو جاده ماشین گیر بچه- 

 .اومد

دونم اینا کرد خونسرد باشه. نمیرایان نگران بود اما سعی می

 کنن؟چرا دارن اینجوری می

 .های رایان و عصبانیتش علیه کارن واسم عجیب بودنگرانی

های خیابونی و بیرون هم پره از سگرایان: االن تاریکه. 

تونم یه چیزی پیدا کنم زخمش رو خطرناکه. بزار ببینم می

 .ببندیم
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رفت. کم خونی داشتم و االن هم کم سرم داشت گیج می -کم

روی زمین سرد نشستم و سرم  دادم.داشتم خون از دست می

 :رو به دیوار تکیه دادم. رایان بلند شد و گفت

ف رو بگردم و یه چیزی واسه پانسمان پیدا میرم یکم اطرا- 

 .ها آنتن بود و تونستم به یکی زنگ بزنمکنم. شاید این طرف

بدون این که منتظر واکنشی از طرف ما باشه، رفت. با آستینم 

صورتم رو که از روی پیشونیم تا چونم اومده بود رو پاک  خون

واقعا  خواستم دراز بکشم ولی جلوی دو تا پسرکردم. دلم می

 . ضایع بود

ی زیر کتش رو در آورد و دور بازوم پیچید. محکم کارن جلیقه

 . هام از درد توی هم رفتن. صورتم جمع شدش زد که اخمگره

 . اینجوری خون کمتری ازت میره- 

 ها؟چرا نمیریم توی یکی از خونه- 

 .سرش رو تکون داد و کنارم نشست

 .بالمون و صداش رو نشنویماینجا بهتره. شاید ماشین بیاد دن- 

پارسا از توی جیبش یه پاکت سیگار در آورد. درش رو باز کرد 

کردم کارن سیگاری باشه ولی و جلوی کارن گرفت. فکر نمی

در کمال تعجب، دستش رو جلو برد و یه نخ سیگار بیرون 

 .کشید
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پارسا با تردید به من نگاه کرد و خواست پاکت رو جلوم بگیره 

 .خودم رو عقب کشیدمکه با اخم 

 ! از سیگار متنفرم- 

سرش رو تکون داد و چیزی نگفت. یه فندک از توی جیب 

سوییشرتش بیرون کشید و اول سیگار کارن رو روشن کرد، 

بعد مال خودش رو. پارسا از جاش بلند شد و دورتر رفت. کارن 

 . هم دنبالش رفت
 

کرد. چند هام رو فشردم. سرم فجیع درد میشقیقهبا دستم 

دقیقه بعد رایان از راهرو بیرون زد و سمتمون اومد. دستش 

و گاز استریل و این جور چیزها بود. خواست  چند تا بسته

جلیقه رو از دور دستم باز کنه که دست کارن مچش رو گرفت. 

ب های سرخ شده نگاهش کرد که رایان کم آورد و عقبا چشم

  .رفت

 .کردمبا گیجی نگاهم رو بینشون رد و بدل می

 پارسا: ناموسا اینجا چه خبره؟

  .رایان حرصش رو سر پارسا خالی کرد

  .به تو چه؟ سرت تو کار خودت باشه -
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پارسا اخم کرد و سمتش رفت. تا حاال اینقدر جدی ندیده 

کردم پارسا خیلی عوض شده، یه جورایی بودمش. کال حس می

 .تر شدهپخته

های تو و کارن ببین رایان، اگه تا االن به موش و گربه بازی -

فهمیدم. گیر ندادم و چیزی نگفتم، نشون از این نبود که نمی

دونم ولی بهتره فهمم! دلیل این کارهاتون رو نمیخوب هم می

 هاتون همینجا تموم شه! حالیتونه؟بازی این بچه

  .ای، چیزی شدننیابرویی باال انداختم. صد در صد ج

ها و گاز استریل که روی زمین افتاده بودن خم سمت بسته

شدم و برشون داشتم. جلیقه رو از دور دستم باز کردم. رنگ 

جلیقه به خاطر خونی شدنش از مشکی به سمت زرشکی 

  .رفتمی

با صورت جمع شده، لباسم رو از روی زخمم کنار زدم. روی 

 .پاره شده بودبازوم تقریبا سه بند انگشت 

کردم که دستی داشتم با گاز استریل روی زخمم رو تمیز می

اومد و ازم گرفتش. سرم رو باال گرفتم و چشم تو چشم کارن 

تفاوت نگاه گذرایی بهم انداخت. گاز شدم. مثل همیشه بی

استریل رو روی زخمم کشید. بعد از این که قشنگ روی زخمم 
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  .رو دور بازوم پیچید و بستو اطرافش رو تمیز کرد، پانسمان 

همگی دور هم نشسته بودیم. هر کسی توی حال خودش بود و 

گفت این اطراف اصال آنتن نبوده و گفت. رایان میچیزی نمی

کردم هام نگاه مینتونسته به کسی زنگ بزنه. داشتم به ناخن

که سوهان الزم بودن. پوف، وسط ماجرای مرگ و زندگی به 

  !کنمهام فکر میناخن

نگاهی به بقیه انداختم. کارن به دیوار، دقیق کنار من، تکیه 

داده بود. یه پاش رو دراز کرده بود و یه پاش خم بود. کتش هم 

کرد و اصال پلک هم کنار افتاده بود. با جدیت به جلو نگاه می

 .زدنمی

ابرویی باال انداختم و با تعجب به رایان نگاه کردم. روی زمین 

بود و سوییشرتش رو زیر سرش گذاشته بود. به  دراز کشیده

کرد و هر چند از گاهی، به در و دیوار چشم غره سقف نگاه می

 .رفتمی

های گرد شده نگاهم رو به پارسا دوختم. سرش رو روی با چشم

 .رفتش خم کرده بود و با گوشیش ور میشونه

پوفی کشیدم. دوباره به سرامیک کف البی خیره شدم. یه 
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ی شنیدم؛ صدایی مثل ترمز گرفتن ماشین. سرم رو باال صدای

 !ها هم به خودشون اومدن. پس توهم نبودهآوردم و دیدم بچه

اولین نفر من از جام بلند شدم، در البی رو با فشار باز کردم و 

ها های بچهی جلوی در رو پایین رفتم. صدای قدمچند تا پله

  .اومدپشت سرم می

ز کردم که نور چراغ ماشین چشمم رو زد. در اصلی خونه رو با

هام رو از هم آروم پلک -دستم رو جلوی چشمم گرفتم و آروم

  .فاصله دادم

ی شد و یه سایهتوی عمق تاریکی فقط چراغ ماشین دیده می

  .محو از خود ماشین. در سمت راننده باز شد

 !سالم. آقای نادری من رو فرستادن. لطفا سوار شید -

کنار گذاشتم، در عقب ماشین رو باز کردم و نشستم. تردید رو 

  .کارن جلو نشست و رایان و پارسا هم عقب نشستن

ماشین با تیک آف حرکت کرد که باعث شد گرد و خاک و دود 

  .به پا کنه

خواست تاریکی رو بشکافه. کرد. انگار میبا سرعت رانندگی می

ن که باعث سرم رو به شیشه تکیه دادم و به حرکت تند ماشی

 .تند رد بشن، نگاه کردم -ها تندشد درختمی
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تا خود عمارت نادری به زحمت خودم رو بیدار نگه داشتم. 

وقتی ماشین توی باغ عمارت ایستاد، سریع از ماشین پیاده 

شدم و بدون توجه به اشتیاقی که برای دویدن سمت اتاق 

  .داشتم، آروم و با غرور، همراه پسرا وارد عمارت شدم

  .ها پایین اومدهمون لحظه، نادری با نیش گشاد از پله

عصای طالییش که شک نداشتم از طالست، توی دست 

راستش بود. پیرهن سفید و شلوار مشکی با جلیقه تنش بود. از 

حق نگذریم هیکلش خوب بود و فقط یکم اضافه وزن داشت. 

 !معلوم بود تو جوونیش جیگری بوده واسه خودش

فت؛ جز این که فردا شب یه مهمونی دوستانه چیز خاصی نگ

 .گرفته

 !ش چیهتا ببینیم دوستانه

*** 

جام آب پرتقال رو توی دستم گرفتم و توی دستم تکونش 

دادم. کسل نگاهم رو دور سالن چرخوندم. کس زیادی نبود. 

  .شدی ما، بیست تا میکل جمعیت سالن به عالوه

 :رایان دست به سینه نشست و گفت

 .ها رو پیدا کنیدمحسوس اطراف رو دید بزنید. جای دوربیننا -
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از آب پرتقال دستم یه قلپ خوردم. توی سالن از این 

شد که من حالم ازشون به هم ها هم سرو مینوشیدنی

خود خوره. چه دلیل داره آدم چیزی بخوره که از خود بیمی

  بشه؟

یکم دورتر از میز کنار یه دختر ایستاده بود و با نیشخند، پارسا 

دیدم زد اما من دست پارسا رو میبه ظاهر با دختره حرف می

که نامحسوس به سمت جیب دختره میره. ابروم رو باال 

 .انداختم

 !زن نبود که شدپارسا جیب

 :زیر لبی مخاطب به کارن گفتم

 کنه؟پارسا داره چه غلطی می -

 !ونم. من هم توی همین موندمدنمی -

 
 ! سر بر کی تموم میشه، اهپوفی کشیدم. این مهمونی حوصله

کشید تا با صدا نحس نادری که داشت صندلی کنارمون رو می

 .بشینه، سرم رو طرفش برگردوندم

 . ها! راحت باشیداز خودتون پذیرایی کنید بچه- 

تشخیص  خب  نوشیدنی آورده بود،تازه به دستش نگاه کردم.
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 !این که اون چیه کار سختی نیست

یکیش رو طرف من گرفت و با ابروی باال رفته و نیشخند 

 :گفت

 !بفرمایید بانوی جوان- 

خواد بزنم از وسط دو ای که یعنی دلم میبا لبخند حرصی

گرفتم ضایع بود. دست نیمت کنم، نگاهش کردم. اگه ازش نمی

بودم، باز کردم و جام راستم رو که روی پای راستم مشت کرده 

 .رو ازش گرفتم

 . جام خودش رو جلو آورد و به جام توی دست من زد

خواست بنوشم! کالفه و منتظر به من نگاه کرد. کثافت می

ها چرخ دادم که از دیدن نامحسوس نگاهم رو بین بچه

 .های سرخشون تعجب کردمقیافه

سرش رایان با حرص روی زمین ضرب گرفته بود و کالفه هی 

کنه. کارن هم چرخوند؛ مثال داره اطراف رو نگاه میرو می

 . کالفه و دست به سینه نشسته بود

رو هماهنگ با نادری سر  نوشیدنی پوفی کشیدم و اون 

کشیدم. ته گلوم رو سوزوند و تا معدم رفت اما با خونسردی 

ظاهری، آب پرتقالم رو هم سر کشیدم که قهقهه نادری باال 

ش قطع شد و کردم که یهو خندهاشتم نگاهش میرفت. پوکر د
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 .سرخ شد

خورد. چشمم به رایان خورد که با پیروزی و نیشخند میوه می

 .با تعجب نگاهش کردم که یهو یه چیزی توی ذهنم جرقه زد

 .نادری با حرص نگاهی بهمون انداخت، بلند شد و رفت

 . یهو از خنده ترکیدیم

 :رایان سینه ستبر کرد و با غرور گفت

  حال کردی؟- 

ش رو قطع رایان با پاش به پای نادری کوبیده بود که خنده

م شد و خندهنادری هی توی ذهنم تداعی می کرد. قیافه

 .گرفتمی

گلوم رو صاف کردم ولی هنوز یه لبخند محو روی لبم مونده 

اشتم معنی خل کرد. دبود. کارن هم با لبخند محو نگاهم می

کردم که صدای شاد و بودن و لبخندهای الکیش رو معنا می

 .هامشنگول پارسا زد زیر همه تجزیه و تحلیل

 :یه دسته کلید توی هوا چرخ داد و گفت

زدم، دوست دختر این دختره که داشتم باهاش حرف می- 

ی این عمارت رو شرح داد. ی زندگینامهنادری بود  که همه

گفت که همیشه و همه جا پیش ته کلید میراجب یه دس

خوره. من خودش، یعنی دوست دختر نادریه که به همه جا می
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 !هم نگاهم به کلید توی جیبش افتاد و گفتم خود خودشه

 ای، چیزی باشه چی؟حاال اگه خودش نباشه و تله- 

 !مهم نیست. فوق فوقش همه چی لو میره دیگه- 

 :های گرد شده گفتمبا چشم

ی میگی واسه خودت؟ بیشور ما چهار ساله پدرمون چ- 

 دراومد، بعد تو میگی فوقش همه چی لو میره؟

 :ای بهم رفت و گفتچشم غره

 پا میشین یا نه؟- 

کنن عقل کل! االن هم االن یهو همه بلند شیم که شک می- 

 !بیا مثل آدم بشین اینجا، عین تیر برق این وسط وایستادی

ها که وقتی هاش رو مثل مگسسترو به روی ما نشست. د

مالن، به هم دیگه کشید و خوان شکار کنن به هم میمی

 :گفت

ها رفتن، سه سوت ببینین، یا االن باید بریم یا وقتی مهمون- 

 .فهمن کلیده نیستبریم طبقه باال. چون باالخره می

پوفی کشیدم. فکر میکردم یکم آدم شده ولی هنوز همون 

 !پُخیه که بود

 :هام تابی دادم و گفتمچشمبه 

 . من نظری ندارم- 
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رایان روی میز ضرب گرفته بود ولی من بیخیال به صندلی 

خواست بگیرم کشید. دلم میتکیه زده بودم. مغزم دیگه نمی

بکپم. این نادری مزخرف هم که از صبح روی مغزم راه رفت و 

 . نذاشت درست بخوابم

 !پارسا: بنالید دیگه

 :اخمی کردم. باالخره کارن گفت

ها که رفتن دست به کار میشیم. دو نفرمون فقط مهمون- 

 ...میرن و بقیه سر دوست دختر نادری

 .پارسا بین حرفش پرید

 .ثمین، اسمش ثمینه- 

کنن و فقط حاال هر چی! بقیه سر ثمین و نادری رو گرم می- 

 . دو نفرمون دست به کار میشن

هاش رو دوند. رایان عقب کشید و دستنگاهش رو بینمون گر

 .به عنوان تسلیم باال برد

 . من نیستم- 

 :به پارسا نگاه کردیم که گفت

 !خورهکش رو نفرستید وسط. بهش برمیهیچوقت یه نقشه- 

 .دستم رو روی سرم گذاشتم و ادای غش درآوردم

 !کش؟وای مامانم اینا! نکشیمون نقشه- 
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 :ثال مغرور گفتسینه ستبر کرد و با نگاهی م

 . کنمهام رو میفکر- 

 !عه، عه! بچه پرو

 :رایان کالفه گفت

 .اینطور که معلومه کار خودتونه- 

و به من و کارن نگاه کرد. با تعجب به خودم نگاه کردم، بعد به 

 .کارن. به کارن اشاره کردم و بعد خودم رو نشون دادم

 !که بهتره ها، دو تا پسر باشینما دو تا؟ د آخه عقل کل- 

 

مشکوک به پارسا نگاه کردم. یهو با هیجان روی میز سمتش 

 :خم شدم و گفتم

 خوای بری، عاشق شدی، نه؟نکنه به بهونه ثمین نمی -

 :های گرد شده گفتبا چشم

عه، بشین ببینم! ثمین کجا، من کجا؟ اون دختر پولدار کجا،  -

  من بدبخت کجا؟

ثمین رو که کنار چند تا دختر دیگه نشسته بود و با دست 

 .خندید، نشون دادمی

 این دختر شاد و شنگول کجا و من کجا؟ -
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خواستم بگم اشکال نداره پسرم. م رو کج و کوله کردم. میقیافه

 .خورینت کمه، به هم میتو هم یه تخته

ش هم، ثمین دوست پسر... دوست پدر؟ دوستی همانند تازه -

  .دونم، اصال هر چی! ثمین تنها نیستنمیپدر؟ 

 :با خنده اضافه کرد

  !همراه اول -

 !توی پیشونیم کوبیدم. از دست رفت

  .صدای نحس نادری از توی میکروفن توی کل سالن پیچید

دوستان عزیز، شام بیرون صرف میشه. میزها آماده شدن.  -

  .لطفا برای صرف شام برین تو باغ

کجا میاد که نگاهم به سِن خورد که یکم  مونده بودم صداش از

 !از میز ما دورتر بود. اوف، چقدر در اندشته این عمارت

تقریبا همه رفته بودن و فقط ما مونده بودیم و نادری که بقیه 

کرد. داشتیم از کنارش رد رو به سمت بیرون دعوت می

 :شدیم تا بریم توی باغ که گفتمی

 .شده. اون قسمت برای شما یه میز مخصوص چیده -

ها بزرگتر بود و قشنگ و به اولین میز اشاره کرد. از بقیه میز

روش چیدمان انجام شده بود. تشکر کردیم و سمت اون میز 
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 :رفتیم. روی صندلی نشستم و با حرص گفتم

چرا این شب لعنتی تموم نمیشه. اه، مرده شور همشون رو  -

 !ببرن

ام اصلی رو روی میزها انگار آرزوم برآورده شد چون سریع ش

کردم سریع غذا بخورم تا به بهونه خستگی برم چیدن. سعی می

  .ها چیهتوی اتاق و یکم استراحت کنم تا ببینم نقشه بچه

بعد از تموم شدن غذا، پسرا به زور من رو نگه داشتن که نرم 

  !رفتموگرنه داشتم می

های مزخرف نادری ی مهمونپوفی کشیدم و تا بدرقه

  .تر صبر کردمخرفمز

خواستم برم توی اتاق که صدای کارن خطاب به نادری، 

 میخکوبم

 .کرد

ها مکان برای موتور سواری، ببخشید جناب نادری، این طرف -

ها نیست؟ عادت دارم بعد دوچرخه یا هر چیزی توی این مایع

 .از غذا یکم ورزش کنم

ه برگشتم و با تعجب نگاهش کردم که نامحسوس و ریز، ی

ش رو گرفتم. انگشتم رو توی هوا تکون چشمک زد. یهو نقشه
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 .دادم

 تونیم ورزش کنیم؟آره، من هم همینطور. کجا می -

نادری: پشت عمارت یه قسمت برای ورزش ساخته که همه 

 .تونید برید خودتون ببینیدچی داخلش هست. می

 :سمت پارسا و رایان برگشت و با لبخند گفت

 شما نمیرید؟ -

 .ش کشیدحوصلگی دستی به پیراهن آبین با بیرایا

 .نه، من که خستم -

پارسا هم تایید کرد. نادری سر تکون داد و در حالی که در رو 

 :کرد، گفتکرد و ما رو به سمت بیرون راهنمایی میباز می

  !خودم راه رو نشونتون میدم. شما جلو باشین کیانا خانم -

 .دم و ازشون جلو زدموقتی حواسش نبود، اداش رو درآور

ی اصلیش کیانا شهریار، همون دختر رئیس باند، تا حاال با چهره

اصلیم دیده  دیده نشده. وقتی هم که پلیس بودم زیاد با چهره

شدم ولی محال بود کسی کیانا شهریار رو نشناسه. توی نمی

ها ها و مهمونیها، قرارداداین چهار سال، هر دفعه توی معامله
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خواستم گیج بشن و نفهمن منِ شدم. میهره حاضر میبا یک چ

  .واقعی، کیانای واقعی چه شکلیه

دونه من همون کیانام ولی هیچوقت چهره اصلی نادری هم می

های و چشم من رو ندیده. هه، فکرش رو بکن! یه روز با چتری

مشکی، فرداش با موهای بلند و زاویه گونه. یه روز دیگه 

  .ست برنزهای سبز با پوچشم

هام هام یه نوع خاکستری خاص بود. بچگیرنگ اصلی چشم

تر بود ولی هر چی بزرگتر شدم، رنگش تغییر کرد؛ خوشرنگ

البته برای من مهم نیست. من توی ماجرای مرگ و زندگی گیر 

کردم، رنگ چشم طوسی رو دیگه کجای دلم واسش شادی 

 کنم؟

دور تا دور به محوطه پشت عمارت رسیدیم. چند تا چراغ 

محوطه روشن شده بود. کف زمین برخالف جاهای دیگه باغ که 

ای حالت سنگ ریزه داشت، از مرمر سفید بود. چیز خاص دیگه

نداشت؛ فقط چند تا دوچرخه پارک شده بود و یه محوطه 

 .ای دیگه هم داخلش قرار داشتشیشه

 .ای اشاره کردنادری به اون قسمت شیشه
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 .هست. من دیگه میرم. راحت باشید اونجا وسایل ورزشی -

 .حرف، عقب گرد کرد و رفتبی

 :وقتی نادری کامال دور شد، کارن گفت

اینجا دوربین داره، نمیشه کاری کرد. میریم الکی یکم  -

 .کنیم تا من وقت کنم به سازمان زنگ بزنمدوچرخه سواری می

 .ها بهم دادهخواد زنگ بزنی. سازمان از این گوشینمی -

و به ایرپاد توی گوشم اشاره کردم که لبش رو کج کرد و 

  :گفت

 !پس االن زنگ بزن -

 

ی روی ایرپاد رو فشردم. برای سرم رو تکون دادم و یه بار دکمه

ها رفتیم و سوار این که مشکوک نشیم، به سمت دوچرخه

شدیم. همین که حرکت کردیم، صدای سرگرد نجفی به گوشم 

 .رسید

  .بفرمایید سرگردسالم،  -

سالم. ما توی محوطه پشت عمارتیم. به بهونه ورزش اومدیم.  -
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ها رو غیرفعال خواستم اگه میشه برای یه ساعت دوربینمی

  .کنید تا به کارمون برسیم. یه شاه کلید گیر آوردیم

 :با کمی مکث گفت

  .ها غیرفعال میشنی دیگه دوربینباشه، چشم. تا ده دقیقه -

 .دم و تماس رو قطع کردمتشکر کر

 :رو به کارن گفتم

  .ها غیرفعال میشنگفت تا ده دقیقه دیگه دوربین -

  .سرش رو تکون داد و چیزی نگفت

 .پوفی کشیدم

خوای تا ده دقیقه هی اینجا رو با خب جناب مسخره، می -

کم داره سرد میشه. بیا بریم  -دوچرخه دور بزنی؟ هوا هم کم

 .هتوی اون قسمت ورزشگا

داد، ش میاز دوچرخه پیاده شد و در حالی که به یه میله تکیه

 :گفت

 !زنیباشه، ولی واقعا خیلی حرف می -

ای و خونسرد از کنارم رد شد و به سمت اون قسمت شیشه

 .رفت

هام رو مشت کردم و پشتش راه افتادم. در با حرص دست
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ن در شد، باز کرد. باز شدای رو که حالت کشویی باز میشیشه

  .همانا و خوردن موج سرما بهمون همانا

انگار نه انگار پاییزه و باید شوفاژ و اینجور چیزا رو روشن کنن، 

  !نه کولر

کردم از داخل میشه بیرون رو به محیطش دقت کردم. فکر می

نگاه کرد اما انگار تصوراتم اشتباه بود. دور تا دورش آیینه کار 

شیش، هفت تا وسیله ورزشی  گذاشته شده بود و رو به رومون

بود. سمت راستمون یه حالت کمد داشت که داخلش چند تا 

  .ی سر و گردن بودبطری آب و حوله

 .لبم رو کج کردم

ها که حالل و حروم سرشون نمیشه، کجا بیا! ببین این عوضی -

 !کننزندگی می

 :کارن با نیشخند گفت

  .ما هم برای همین اینجاییم -

دونم، رفت و وسایل ورزشی که اسمش رو نمی به سمت یکی از

 :گفت

 .بیا یکم ورزش کنیم تا شک نکردن. اینجا هم دوربین داره -

 .ها رفتم و نامحسوس اطراف رو نگاه کردمسمت یکی از وسایل
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رو به رو سمت چپ، دو تا دوربین داشت و عقب سمت راست، 

 زد و مشخص بود هنوزدو تای دیگه. چراغ روشون چشمک می

 .غیرفعال نشدن

یه آن به خودم اومدم. به لباس خودم نگاه کردم بعد به لباس 

هام گرد شد. کارن با کت و شلوار، من با لباس کارن. چشم

خوایم ورزش کنیم؟! ای خاک بر سرمون که اینقدر مهمونی می

 !ایم! چرا نادری احمق چیزی نگفت، اهضایع

 :با حرص گفتم

 !بنداز کارن یه نگاه به لباسمون -

اون هم انگار تازه فهمیده بود. با خنده موهاش رو از جلوی 

 .های ته سالن رفتهاش کنار زد و سمت کمدچشم

 :صداش توی محوطه اکو شد

شاید اینجا لباس ورزشی باشه وگرنه نادری اینقدرها هم  -

  .دیوونه نیست

مشکی  -ی حرفش، یه دست لباس ورزشی بنفشدر ادامه

ه توی صورتم خورد. با حرص لباس رو سمتم پرت کرد ک

ها آمار گرفتم. دوباره به سازمان زنگ زدم تا از وضعیت دوربین

 .بگیرم. با بوق پنجم سرگرد نجفی جواب داد
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سالم دوباره سرگرد، ببخشید یکم طول کشید. امنیتشون رو  -

تر کردن و به سختی موفق شدیم وارد سیستم دوربینشون قوی

  .رتون رو شروع کنیدتونید کابشیم. می

 :بعد از تشکر و خداحافظی، قطع کردم و گفتم

ها رو بپوشیم و از هم جدا شیم. هرکدوممون سریع این لباس -

 .بره یه طرف رو بگرده

سرش رو تکون داد و به یه قسمت که تو رفتگی داشت و از 

 .شد اشاره کردبیرون دیده نمی

  .برو اونجا لباست رو عوض کن -

وی زدم و سمت همونجایی که گفت رفتم. سریع لبخند مح

 :ها رو پوشیدم و بلند گفتملباس ورزشی

 بیام؟ لباست رو پوشیدی؟ -

  .آره. من میرم سمت چپ، تو برو اونطرف -

از اون قسمت بیرون اومدم. کارن توی سالن نبود. حتما رفته. 

در کشویی ورزشگاه رو باز کردم و بیرون زدم. از سمت راست 

شد؛ تا جایی که تر میرفتم، فضا تاریکهرچی جلوتر می رفتم.

 !دیگه چراغی به چشمم نخورد. لعنتی! چقدر اینجا بزرگه
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اش رو روشن کردم. زیر پاهام گوشیم رو درآوردم و چراغ قوه

خورد و نداختم تا جلوم رو ببینم. بوی نم به مشام مینور می

  !یه خبرهاییهمشخص بود تازه اینجا رو آب دادن؛ پس اینجا 

ی پهن و محکم بود. روی رو به روم یه درخت بزرگ با یه تنه

کاری تر رفتم. روش کندهی درخت نور انداختم و نزدیکتنه

  .شده بود

فهمیدم چیه. حتما یه زبونی، روش یه چیزی نوشته بود که نمی

  .چیزیه

  .دادسریع رفتم توی اینترنت تا سرچ کنم ولی نت نمی

 !لعنتیاه،  -

با حرص جام رو عوض کردم و گوشیم رو باال گرفتم. از اونطرف 

گرفتم زد. هر سمت میتند می -قلبم از ترس از تاریکی تند

داد. روی پیشونیم کوبیدم. با حرص اطرافم رو نگاه آنتن نمی

ی رو ای پیدا کردم ولی اون نوشتهکردم تا شاید سر نخ دیگه

رد. راه زیادی رو هم اومده خوتنه درخت بدجور به چشم می

گشتم؛ تازه بودم و واقعا ضایع بود که دوباره سه ساعت برمی

  .رفتزمان زیادی هم هدر می

به درخت نگاه کردم. یه لحظه از فکری که توی ذهنم جرقه 
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 خورد، نیشخند شیطنت آمیزی زدم. چرا که نه؟

 
 هام رو دورهام گذاشتم و دستگوشیم رو توی دهنم، بین لب

تنه درخت پیچیدم. پام رو روی یه برجستگی درخت گذاشتم 

و سفت کردم. قدم بعدی رو باال رفتم و دوباره جای پام رو 

ای سفت کردم. دستم رو باال بردم و دستم رو به اولین شاخه

که لمس کردم، گیر دادم. با شکسته شدن ناگهانی شاخه زیر 

ک بود بیوفتم دستم، یه لحظه تعادلم رو از دست دادم و نزدی

 .ی دیگه، خودم رو نگه داشتمولی با گرفتن یه شاخه

نفسم رو آروم از بینیم خارج کردم و تمرکز کردم. یکم دیگه 

باال رفتم و روی یه شاخه که هم پهن بود، هم مشخص بود 

 .خیلی سفته، نشستم

گوشیم رو باالتر گرفتم که باالخره آنتن گرفت. سریع اینترنتم 

  Spitze desیوارد گوگل شدم. کلمه رو باز کردم و

Baumes  رو که دیده بودم، توی دیکشنری سرچ کردم. یه

 .نوشته بود« باالی درخت»کلمه آلمانی بود و معنیش رو 

با دهن باز به باال نگاه کردم و در کمال تعجب، یه چوب خیلی 

دونستم چیه. دوباره گوشیم رو بین پهن باال سرم دیدم. نمی

 . ش بتونم ببینمتم تا با چراغ قوههام گرفلب
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به سختی ادامه درخت رو باال رفتم ولی با دیدن رو به روم، از 

 .حرکت ایستادم

یه خونه درختی بود! یه دستم رو آزاد کردم و چشمم رو 

مالیدم. واقعی بود! یه خونه درختی واقعی! خودم رو به سختی 

سقف  کف خونه درختی کشیدم و نشستم. نیمه کاره بود و

های پخش و نداشت. رو به روم و کف خونه درختی پر از عکس

ی خونه یه کوله بود و کنارش چند تا برگه پال بود. گوشه

ها انداختم. دستم ریخته بود. نور گوشیم رو روی یکی از عکس

 . دور گوشیم شل شد

 ! عکس مامانم... نه، امکان نداره

عکس مامان دست لرزونم رو سمت عکس بردم و برداشتمش. 

خندید، بود. عینک دودیش روی موهاش بود و در حالی که می

کرد. مشخص بود عکس ناگهانیه به سمت راستش نگاه می

چون دستش تار افتاده بود. بغلش برش خورده بود و عکس 

 . هام رو فشار دادمنادری چسبونده شده بود. شقیقه

ه! خدا، نه، نه. معنیش این نیست که نادری عاشق مامانم بود

های مامانم ها رو هم دیدم. همشون عکسبسه! بقیه عکس

هاشون با ادیت کنار نادری قرار گرفته بود، بودن که بعضی

 . هاشون رو هم کنارشون عکس نادری چسبیده بودبعضی
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با دستم به موهای سرم چنگ زدم. با سرگردونی سمت کوله 

داخلش رو های دونه برگه -رفتم و بازش کردم. آروم و دونه

 . بیرون آوردم

 .های کوچیک اطراف بودهاشون قراردادهای نادری با باندبعضی

ی معامله ها رو شانسی برداشتم و نگاه کردم. برگهیکی از برگه

بود، معامله با وحید مشکات که اتفاقا تاریخش دو ماه پیش 

 . بوده

 ! پس نادری با وحید اوکیه

تند  -ها رو تندی برگههمه ها بود.هنوز ذهنم درگیر اون عکس

ها توی کوله چپوندم و خواستم برم که چشمم به یکی از برگه

خورد که کنار کوله افتاده بود. کنجکاو به سمتش رفتم. 

گوشیم رو به لباسم گیر دادم و ورقه رو برداشتم. دست خط یه 

 .نفر بود

دونی الکی پیغام سالم. میرم سر اصل مطلب. خودت هم می»

 !ستم پس حتما مهمهفرنمی

هانا کیه؟ همونی که توی آتیش سوزی بود؟ یا اینی که االن 

ی جدید چیه؟ شنیدم بینیم؟ ربط هانای قدیم با این چهرهمی

توی آتیش سوزی صورتش سوخته و جراحی پالستیک کرده 

ولی از صحت این خبر، خبردار نیستم. تو بگو! تو پنج سال 
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ها بودی. حتی توی آتیش ها و مشکاتی سیروانتوی خونه

 . سوزی هم بودی

شنیدم رفتی توی یکی از روستاهای دماوند، پیش مادرت. من 

 . خوام و باید جواب بدیفقط ازت یه چیز می

هانا سیروان، همون روانشناس معروفیه که توی فیسبوک، 

  اینستا و هزار تا کوفت دیگه خبرش ترکیده؟

 !ست یا نه؟یا نه، بهتر بگم. اون اصال زنده

دارم منفجر میشم! بعد از دیدن نامه جوابم رو به صورت نامه 

 .ها توسط افرادم ساپورت میشن، امنهبفرست. نامه

 « امضا: نادری

پایینش تاریخش رو هم زده بود. مال یک سال پیش بود. حتما 

ل میدم ها هست، یعنی احتماجواب این نامه هم توی برگه

باشه ولی تا االن هم ریسک کردم. تقریبا چهل و پنج دقیقه 

 .گذشته و باید برگردم

 
ها چه کردم. اون عکسها فکر میکل مسیر برگشت به عکس

تونستن داشته باشن جز این که نادری عاشق ای میمعنی

  مامانم بوده؟

هیچوقت نفهمیدم قاتل مامانم از طرف کدوم باند اومده بود و 
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ور شدن آتیش انتقامم جز چوقت هم نخواستم بفهمم. شعلههی

ای همراهش نداره. بازی کثیف گرفتن خانوادم از من چیز دیگه

انتقام خطرناکه. عالوه بر زندگی خودم، زندگی خانوادم هم به 

خوام دوباره یکی دیگه خواستم و نمیافته و من نمیخطر می

 . رو از دست بدم

 . ستر سوخته رو هم زده باشنولی حاال... انگار خاک

شناخته؟ چرا مامانم رو کشتن؟ نادری از کجا مامان من رو می

فقط دلیلش انتقام گرفتن از من بود؟ نابودی من؟ شاید دلیلش 

 . ای باشهچیز دیگه

خواستم وارد یه ماجرا و معمای جدید سرم رو تکون دادم. نمی

واسه درگیر بشم. داستان مخوف هانا سیروان و وحید مشکات 

 . کردن ذهنم کافی بود

های سازمان شنود و دوربین بگیرم و توی خونه باید از بچه

ای هام پوف کالفهدرختی جاساز کنم. با یادآوری اثر انگشت

کشیدم. خدا کنه نادری خونه درختی رو چک نکنه وگرنه اثر 

 ! بینه و واویالانگشتم رو می

رو اونجا دیدم. به ساعت وقتی به سالن ورزشگاه رسیدم، کارن 

ی بزرگ چرخید و یک دقیقه جلو رفت. زمان نگاه کردم. عقربه

 . غیرفعال شدن دوربین تموم شده بود
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های های خودش رو برداشت و لباسبه کارن نگاه کردم. لباس

هایی که پوشیده ورزشی من رو هم دستم داد. با همون لباس

رزش تنم، کمی خاکی بودیم، سمت عمارت راه افتادیم. لباس و

شده بود و شک برانگیز بود. نامحسوس لباسم رو تکوندم و 

 . همراه کارن وارد عمارت شدم

عمارت توی تاریکی فرو رفته بود و وقت چند تا آباژور روشن 

 : بود. کارن آروم گفت

زنیم. باید به هایی که دیدیم بعدا با هم حرف میراجب چیز- 

ی خیلی مهمی پیدا کردم که ها هم خبر بدیم. چیزهابچه

 . حتما باید بفهمن

سرم رو تکون دادم. در اتاقم رو باز کردم و خواستم وارد بشم 

ولی مکث کردم. سمت کارن برگشتم که هنوز دم در اتاقش 

 . ایستاده بود و منتظر بود من اول برم توی اتاقم

 . هاش نگاه کردمبه چشم

 . شبت بخیر- 

 . لبخند زد

 ! خیر. خوب بخوابیشب تو هم ب- 

سرم رو تکون دادم و با لبخند محو وارد اتاق شدم و در رو 

های ورزشیم رو درآوردم و توی سبد لباس بستم. لباس
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ها انداختم. روی تخت ولو شدم و آباژور رو خاموش چرک

های توی سرم، هام رو بستم و با تموم فکر و خیالکردم. چشم

 . بعد نیم ساعت خوابم برد

*** 

زد، با ایم بیرون میوهای لختم رو که هی از زیر شال سورمهم

 . حرص داخل شالم هول دادم و وارد اتاق غذا خوری شدم

ها دیگه چیه؟ یه میز توی آشپزخونه این مسخره بازی

 !ذاشتین دیگه، اهمی

خورد. نادری راس میز نشسته بود و با آرامش آب پرتقال می

ای دادم، بدون توجه به بقیه افراد دور میز، بخیر زیر لبیصبح 

اولین صندلی رو عقب کشیدم و نشستم. اولین لقمه رو توی 

 :دهنم نذاشته بودم که نادری گفت

 .دیروز توی سالن ورزش نبودید- 

و با یک ابروی باال رفته و نگاهی جدی، نگاهش رو بین من و 

پرید و به سرفه افتادم. کارن رد و بدل کرد. لقمه توی گلوم 

دونم کی بود، روی سینم کوبیدم و با آرنجم به بغلیم که نمی

 .کوبیدم. دستی جلوم ظاهر شد که یه لیوان آبمیوه دستش بود

دستش قاپیدم و تا تهش رو هورت کشیدم. سرم رو بلند کردم 

 .و دیدم رایان آبمیوه رو دستم داده بود
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دیدن وضعیت من باال کارن با خونسردی سرش رو که برای 

بود،  آورده بود، پایین انداخت و درحالی که مشغول صبحانه

 :گفت

 کنید؟هاتون رو بازجویی میهمیشه مهمون- 

 . نادری تکخندی کرد

ها متفاوت بود و تاج به صندلیش که کمی با بقیه صندلی

 .داشت، تکیه داد

من  نه ولی تا وقتی که قراره برای من کار کنید، باید به- 

 .جواب پس بدید

اخم کردم. توی جلد خشن و مغرور کیانا شهریار، رئیس باند 

 :آتش شیطان فرو رفتم. پوزخند صدای داری زدم و گفتم

متوجه نشدم جناب نادری! برای شما؟ ما فقط از طرف - 

رضایی، کسی که تجهیزات چاقاق رو انجام میده اومدیم. فکر 

فقط همکاریم و هیچ  کنم اشتباه براتون توضیح دادن! ما

ریاستی بینمون وجود نداره. اگر کسی قراره اختیار باندم رو 

 ! داشته باشه، شما نیستین آقای نادری

اومد کسی واسم رئیس بازی دربیاره یا از بچگی بدم می

تحقیرم کنه. جوری نبودم که غرورم همه چیزم باشه. از مامان 

های خیلی ه و آدماش خوبو بابام یاد گرفتم هرچی به اندازه
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 ! هانمغرور یا خیلی شیطون فقط واسه قصه

زنه و آدم شیطون یه سره آدم مغرور یه جایی دل آدم رو می

های خودشون رو گفتن مردم گرفتاریتو مخ آدم میره. می

دارن و اعصاب ندارن یه نفر هی حرف بزنه و چرت و پرت 

 .بپرونه

 . داشته باشنگفتن جوری باش که مردم دوستت همیشه می

حالت نشستمون طوری بود که من روی میز سمت نادری خم 

کردم، انگشت شده بودم و درحالی که با غیض نگاهش می

 . چرخوندمم رو توی هوا به نشونه تهدید میاشاره

ها به صندلیش تکیه زده بود و با ابروی نادری هم مثل رئیس

یه گلوله توی  خواست همینجاکرد. دلم میباال رفته نگاهم می

ای که ها از مامانم و بازیمخش خالی کنم. با دیدن اون عکس

کردم و توزانه تر نگاهش میبا ابروی مامانم کرده بود، کینه

 . مطمئن بودم شک کرده
 

 :از جام بلند شدم که گفت

از فردا قراره کارمون رو شروع کنیم. فردا بعد از نهار توی  -

 .ذیرمپاتاقم منتظرم. تاخیر نمی

العمل خاصی از کنارش رد شدم و آخر سر نتونستم بدون عکس
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 :تحمل کنم و با حرص غریدم

 !به من دستور نده -

 .واینستادم و با سرعت از آشپزخونه رد شدم

*** 

های سازمان چند تا دوربین من و کارن اومده بودیم تا از بچه

مخفی و شنود بگیریم. ممکن بود تحت تعقیب نادری یا هر 

ای باشیم، برای همین میریم توی پاساژ و از توی س دیگهک

ی ادکلن فروشی که صاحبش از طرف سازمان اومده، مغازه

  .گیریموسایل رو می

عینک دودیم رو به چشمم زدم و از ماشین پیاده شدم. هوا 

زودی بارون بگیره. خورشید ابری بود و مشخص بود قراره به 

تابید. توی آسمون نبود اما از پشت ابرها هم هنوز با شدت می

هام عود نکنه، عینکم رو من هم برای این که حساسیت چشم

 .زدم

کارن هم پیاده شد و بعد از قفل کردن ماشین، سمت پاساژ راه 

افتادیم. در اتوماتیک پاساژ آروم کنار رفت و باز شد. با همدیگه 

  .وارد پاساژ شدیم

زد. فقط پاساژ به طرز حیرت انگیزی خلوت بود و پرنده پر نمی



 

 

WWW.98IA3.IR 28 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

5  

  .اومدی باال بودن که صداشون میچند نفر توی طبقه

تق  -اخم کردم و عینکم رو روی شالم گذاشتم. صدای تق

پوتین پاشنه بلندم توی سالن پیچیده بود و روی مخم راه 

 .رفتمی

 :ته سالن اشاره کرد و گفتکارن به یه ادکلن فروشی 

 اون نیست؟ -

  .هام رو ریز کردم و تابلوی باالش رو خوندم. خودش بودچشم

  .خودشه -

سرش رو تکون داد و جلوتر راه افتاد. تازه به تیپش دقت کردم. 

موهاش رو باال زده بود و صورتش رو سه تیغ زده بود. یه 

ود. کفش پالتوی بلند مشکی با شلوار مشکی جذب پوشیده ب

های پالتوش باز بود و زد. دکمهمشکیش هم از دور برق می

  .ش مشخص بودلباس سفید اتو خورده

 !چه جذاب و خوشتیپ

 :شد که کارن گفتنیشم داشت شل می

 خوای بیای خانوم مارپِل؟نمی -

تازه به خودم اومدم. سرم رو تکون دادم و با هم وارد مغازه 

 .شدیم
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دیم، موج گرما بهمون برخورد کرد. همین که در رو باز کر

ی کوچیک و جمع و جوری بود. توی یه لبخندی زدم. مغازه

های مختلف گذاشته شده بودن و جز یه قفسه عطرها و ادکلن

ای نبود. فقط یه در ته مغازه قرار صندلی و میز، چیز دیگه

 .داشت

  .کسی توی مغازه نبود

 .کارن دو ضربه روی میز زد

 !سالاام -

های فعه همون در ته مغازه باز شد و یه پسر جوون تو مایهیکد

 :هجده، بیست ساله نمایان شد. با لبخند سمتمون اومد و گفت

 .امسالم، خسته نباشید. من کیوان حمیدی -

ای بگیم، گوشیش رو از توی بدون اینکه بذاره چیز دیگه

 .جیبش بیرون کشید

 .ون کنماگه میشه پالتوتون رو بیارید تا من چکت -

های گرد دونه ما... یعنی من پلیسم؟ با چشموا! مگه این نمی

 :نگاهش کردم که گفت

  .ممکنه بهتون شنود یا چیزی وصل باشه -

سرم رو تکون دادم و گذاشتم کارش رو بکنه. خداروشکر زیر 
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  .پالتوم یه لباس پوشیده و بلند پوشیده بودم

ردم. داشتم دستم رو پالتوم رو از روی صندلی برداشتم و تنم ک

بردم که کارن پالتوش رو درآورد. پیراهن توی آستینم می

ی سفیدش به تنش چسبیده بود و بازوهای بزرگش و سینه

کرد. اون پیراهن سفید و شلوار مشکی ستبرش رو معلوم می

  .بدجوری هارمونی ایجاد کرده بودن

اون  اخم کردم و به خودم تشر زدم. چته کیانا؟ به خودت بیا!

  .هم یه پسره مثل بقیه پسرها

با حرص رو برگردوندم و به دیوار تکیه زدم. حمیدی بعد از 

ای مغازه چک کردن کارن، در مغازه رو قفل کرد و پرده کرکره

ای گوشه مغازه رفت و در رو پایین کشید. سمت میز شیشه

کوچیک عقبش رو باز کرد. چند تا جعبه و کارتن بیرون کشید 

کرد، توضیح هم پایین می -ها رو باالکه جعبه و درحالی

  .دادمی

سرهنگ براتون شیش تا شنود و سه تا دوربین فرستاده.  -

تره. شنودها رو گسترده ای نداره، شنود مهمدوربین زیاد فایده

تونن کل جا ساز کنید چون شنواییشون خیلی قویه و حتی می
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دونین تر مییک اتاق بزرگ رو شنود کنن. دیگه خودتون به

   .کجاها جاسازشون کنید و نیاز به گوشزد و هشدار نیست

ها رو برداشت. بلند شد و روی میز، جلومون یکی از جعبه

گذاشت. با ابروی باال رفته سمتش رفتم و خواستم بازش کنم 

   .که دست حمیدی روش نشست

االن نه، االن باز نکنید. داخلش یه ردیاب به شکل گردنبند  -

نه و یه جفت گوشواره هم هست. داخل گوشواره هم مردو

ردیاب وجود داره. لطفا ازشون هرجایی که میرید استفاده کنید 

تا بتونیم آمارتون رو داشته باشیم. این ماموریت خطرناک از 

   .فردا به طور جدی شروع میشه

   .با جدیت و تاکید با انگشتش روی جعبه کوبید

خواد فردا با یه باند بزرگ و ما حدس زدیم که نادری می -

خطرناک که ماموریتش برای یه سری پلیس مخفی دیگست، 

معامله مواد کنه و تجهیزاتش طبق قرارمون به عهده شماست. 

ترسی برای تجهیزاتش نیست. من آدرس جایی که تجهیزات 

کنم و جاساز شده رو با یه شماره ناشناس براتون پیامک می

نویسم که بدونید منم؛ البته ن، میاولش اسمم رو، یعنی کیوا
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من پلیس نیستم، فقط به عنوان نیروی کمکی اینجام و دارم 

  .بینمتعلیم می

اخم کردم. پس شروع شد؟ یعنی میشه یه روزی مثل همین 

  امروز، یه روز ساده و معمولی، بفهمم که ماموریت تموم شده؟

 

.. یه پایان نیم نگاهی به جعبه رو به روم انداختم. یعنی میشه.

ام رو به دست نویسنده زندگیم، همونی خوش؟ شاید باید آینده

  دونه باید چه اتفاقی بیوفته.که باال سرمه بسپارم. خودش می

دونم، مطمئنم که یه پایان لبخند محوی روی لبم نشست. می

  خوش در انتظارمه.

حمیدی جعبه رو داخل یک پالستیک سیاه گذاشت. کارن از 

هاش طوفان بود. رداشتش. اخم کرده بود. توی چشمروی میز ب

فهمیدم چش شده ولی حالش بعد از حرف بعدی حمیدی، نمی

  بدتر شد.

امیدوارم سالم از این ماموریت بیرون بیاید، مخصوصا شما  -

کنیم تا سرگرد. ما شما رو توی تمام مدت ماموریت ساپورت می

ما پلیسید، ای فهمید شاگه یه موقع وحید یا هرکس دیگه
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  فراریتون بدیم.

های تندش کارن با خشم توی صورت حمیدی خم شد. نفس

داد. پیچید و موهاش رو حرکت میتوی صورت حمیدی می

کرد. کارن دستش رو روی شونه حمیدی با تعجب نگاهش می

حمیدی گذاشت و فشار داد. لباسش توی مشت کارن مچاله 

  شد.

  با حرص غرید:

  نه سالم از ماموریت بیرون نیاد!کسرگرد غلط می -

ش رو با حرص بیشتری، با اون یکی دستش اون یکی شونه

  گرفت.

کنی دوباره همچین حرفی بزنی! شیرفهم تو هم غلط می -

  شدی یا نه؟

 ی لباس کارن رو توی مشتم گرفتم.با بهت سمتشون رفتم. لبه

 هی، بس کن! -

محکم عقب کشید و دست من از لباسش جدا شد. دستش رو 

 کردم.اش نگاه میمات مونده بودم و به چهره سرخ شده
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 چت شده تو؟ -

 زد.به صورتش دست کشید. زیر لب کالفه با خودش حرف می

 دونم...دونم، نمینمی -

 ای رو محکم کنار زد. به در مشت زد و داد زد:پرده کرکره

 این در رو باز کن! -

حمیدی هم مثل من مات مونده بود. با داد بعدی کارن و 

لگدش که به در خورد، به خودش اومد و در رو باز کرد. کارن 

توجه به من از در بیرون زد و رفت. با تعجب و بدون بی

خداحافظی از حمیدی، پالستیک رو که کارن دوباره روی میز 

 گذاشته بود، برداشتم و از در بیرون زدم.

پاساژ دنبال کارن چشم گردوندم ولی بیرون از پاساژ  توی سالن

دیدمش. دیدم که پشت فرمون نشست و در ماشین رو محکم 

 بست.

های گرد شده از پاساژ بیرون زدم. از خیابون با سرعت با چشم

ها رد شدم و در کمک راننده رو باز کردم. توجه به ماشینو بی

 نم، گفتم:سمت داخل ماشین خم شدم و بدون اینکه بشی
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معلوم هست چت شده؟ این چه کاری بود؟ اون تحت تعلیم  -

 بود. اگه چیزی به سرهنگ بگه بدبخت میشی!

چند بار پلک زد و نفس عمیق کشید. سرش رو که سمتم 

برگردوند، همون پسر بیخیال روز اولی شده بود که دیده 

 بودمش. به صندلی اشاره زد و گفت:

 نظرته بشینی؟ -

الفه صاف شدم و روی صندلی نشستم. در ماشین اخم کردم. ک

  رو بستم. ماشین رو روشن کرد و سمت عمارت روند.

 دست به سینه نشستم و با نیم نگاهی از توی آیینه گفتم:

  بینم.ولی باز هم دلیلی برای اون کارت نمی -

 پوزخندی زد. اون هم مثل من از توی آیینه بهم نگاه کرد.

  خودم هم نفهمیدم. سعی نکن بفهمی، چون -

با تعجب نگاهش کردم. این پسر پاک زده به سرش! با دیدن 

 م تکخندی کرد. به رو به رو خیره شد و گفت:قیافه

بعد از مردن مامان بابام، روی مُردن، مریضی، بیمارستان و  -

اینجور چیزا حساس شدم. کم چیزی نیست از دست دادن مادر 
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 میگم...پدرت توی سن کم. به خاطر همین 

 با نیشخند ادامه داد:

 کنی سالم از ماموریت بیرون نیای!غلط می -

کرد. به شوکه شده نگاهش کردم ولی اون بیخیال رانندگی می

رو به رو خیره شدم. کل راه رو بهت زده بودم و داشتم به 

 کردم.رفتارهای ضد و نقیضش فکر می

*** 

 

روز بعد از حدس سازمان درست بود. طبق حرف نادری، همون 

خواد با یه باند بزرگ نهار رفتیم اتاقش و اون توضیح داد که می

ها معامله کنه. شنودها رو دست رایان و پارسا سپردم تا اون

 جاساز کنن. واال! مگه فقط من اینجا پلیسم؟!

هایی که حمیدی داده بود رو به گوشم انداختم. گوشواره

ه بود، به گردنم ای رو که توی همون جعبگردنبند یاقوتی

انداختم. پشتش رو که با دقت نگاه کردم، فهمیدم باهاش میشه 

عکس گرفت. ایرپادی که مستقیم به تلفن سازمان وصل بود رو 

 هم توی گوشم گذاشتم.
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ای که توی کمد پیدا کردم رو پوشیدم. لباس شب بلند مشکی

بود، پام کردم و با ادکلن  هام رو که مخصوص عمارتبوتنیم

 وش گرفتم.د

کمد رو زیر و رو کردم. ضایع بود شال سرم کنم، در عین حال 

ذاشت شال نندازم. حداقل یه چیزی که گردن و عقایدم نمی

 هام رو بپوشونه هم خوبه.شونه

ته کشو یه شال حریری مشکی پیدا کردم. روی سرم انداختم و 

لبخند زدم. مشکی خیلی جلو آیینه ایستادم. با دیدن خودم 

اومد. فقط یه رژ کم داشتم. کمی رژگونه رنگ مسی و بهم می

 رژ لب براق قرمز هم زدم.

از اتاق بیرون زدم. به دیوار تکیه کردم تا پسرا هم بیان. حداقل 

اونا باشن دلم قرصه. امشب باز هم دلشوره گرفتم. خدا به 

 دادمون برسه!

کراواتش درگیر بود، از اتاق اولین نفر پارسا در حالی که با 

ای تنش کرده بود. باالخره بیرون اومد. کت و شلوار سرمه

کراواتش رو ول کرد و با نیش باز به من نگاه کرد. سرم رو 

 ای به کراواتش زد.سوالی تکون دادم که اشاره



 

 

WWW.98IA3.IR 29 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

5  

 بلدی ببندی برام؟ -

هام دادم و سمتش رفتم. بابام بهم یاد داده بود چرخی به چشم

ری کراوات ببندم. دوست داشت همیشه من کراواتش رو چطو

ببندم. یعنی میشه باز هم بتونم ببینمش؟! به دلم افتاده یه 

 دیدمش، حیف!شد امروز میچیزی میشه. کاش می

در حال سفت کردن کراواتش بودم که در اتاق کارن باز شد. 

دهنش رو باز کرد چیزی بگه که با دیدن وضعیت من و پارسا، 

رو بست. ابروهاش به هم گره خوردن. کمی خیره نگاهم  دهنش

 کرد که کم آوردم. کراوات پارسا رو ول کردم و عقب رفتم.

با حرص نفسش رو فوت کرد و از راهرو خارج شد و سمت 

 سالن رفت.

 با تعجب به پارسا نگاه کردم.

 فهمی چشه؟ از صبح هنگ کرده.تو می -

هام رو گرد کردم و رد. چشمبا لبخند و نگاهی معنا دار نگاهم ک

 با حرص گفتم:

کنم تو هوی، تو اینجوری نگاهم نکن که کفشم رو از پهنا می -
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 حلقت!

بهت زده نگاهم کرد. تند از کنارش رد شدم و وارد سالن شدم. 

وارد شدنم همانا، باز شدن نیش دو تا مردی که کنار هم روی 

 کاناپه نشسته بودن، همانا.

 های نفهم!مرتیکه

ها بلند شدن و دستشون رو کامال هماهنگ جلو رفتم. مردک

هاشون رو از نظر گذروندم. جذاب بودن. هردو جلو آوردن. چهره

های چشم و ابرو مشکی بودن. یک لحظه موهای بور و چشم

هام رد شد. خودم هم متعجب آبی یخی کارن از جلوی چشم

 شدم.

 کنن.نگاهم میها با تعجب دارن به خودم اومدم و دیدم مردک

توجهی به دست دراز شدنشون نکردم و عقب رفتم. کنار کارن 

 پایید، نشستم. خشک گفتم:که تمام مدت مثل عقاب ما رو می

 سالم م... آقایون! -

م ها. تو این هیری ویری خندهخواستم بگم سالم مردکمی

 گیره!م هم میگیرم خندهگرفته بود. اصوال هروقت استرس می
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کنترل کردم. آقایون هم نشستن. کمی بعد بقیه هم  خودم رو

های خشکشون، همه اومدن. بعد از سالم و احوال پرسی

نشستن. تمام مدت فقط من و کارن بودیم که مثل چوب 

خشک نشسته بودیم و زحمت ایستادن هم به خودمون 

 دادیم!نمی

 نادری بحث رو شروع کرد.

معامله باهاتون سود گفت از مشکات تعریفتون رو شنیدم. می -

 خوبی داره.

 یکیشون گفت:

اوه، وحید نسبت به ما لطف داره. ما فقط کارمون رو انجام  -

 کنیم.ها رو پاک میمیدیم و سر نخ

نگاهش رو سمت من چرخوند. نگاهش مثل نوک سیگار وجودم 

  سوزوند. الحق که مردک برازندشه!رو می

  نیشخند زدم.

  ه؟تجهیزات با شماست، درست -

  سرم رو تکون دادم.
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تا حاال از کسی درباره شما نشنیدم؛ البته، باند آتش شیطان  -

کنید چیزی ترکونده ولی راجب این که تجهیزات رو آماده می

  نشنیدم.

درسته. رضایی ما رو فرستاده. خودش درگیر یه سری مسائله  -

و برای همین ما به جاش اومدیم وگرنه کار اصلی ما چیز 

  دیگست.

  به جلو خم شد و مرموز لب زد:

  پس با این انصاف شما هنوز تجربه کافی ندارید! -

  مثل خودش خم شدم و به خودم اشاره کردم.

  من به تجربه نیاز ندارم. -

  پوزخند یه وری زد و با تمسخر گفت:

  تو در مقابل ما چیزی نیستی! -

سه بارِش راخم کردم. دهنم رو باز کردم تا هر چی به مغزم می

  کنم که صدای بم کارن، دهنم رو بست.

  زنی.تر از دهنت حرف میگنده -
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به کارن نگاه کردم. پوزخند زده بود و به ظاهر با خونسردی 

  اش رو روی پاش دیدم.کرد ولی دست مشت شدهنگاهش می

نادری بحث رو خاتمه داد. فقط نقش پارازیت داره نادری! نیم 

زدن و معامله و خطرهاش حرف میساعت بود راجب شرایط 

کردن. ما هم اینجا نقش بوق داشتیم. رایان هم ریزی میبرنامه

مشخص بود کالفه شده. هی با خشم به اون یاروئه که به من 

  کشید.کرد و پوف میانداخت، نگاه میتیکه می

های کارن یعنی یه روز از عمرم باقی مونده باشه، ته توی رفتار

  میارم. و رایان رو در

  صدای سرهنگ توی گوشم پیچید.

  سرگرد، صدام رو دارید؟ -

هام خیره شدم. آخه من چه بوتهام رو ریز کردم و به نیمچشم

ای کرد. فکر کنم تازه تک سرفه  طوری حرف بزنم؟ هعی، خدا!

 فهمید چی گفته.

 

 شنوید یه بار سرفه کنید.اگه صدام رو می -
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 آروم مثل خودش، سرفه کردم.

ی این قرارداد و جلسه بازیه. سریع بهمش بزنید. سرگرد، همه -

خوان شما رو امتحان کنن، ببینن واسه معامله باهاشون می

فهمن دنبال مدارک و سرنخ مشتاقید یا نه. از همین روش می

های بیشترید و روتون حساس میشن. این باند، باند خطرناکیه 

گه معامله به هم و هرکسی باهاش وارد بازی نمیشه. پس ا

 ست.کاسه ای زیر نیمزنه کاسهنخوره، نادری حدس می

حرصی به نادری نگاه کردم. پس دلیل ریلکس بودنش این بود. 

ولی چرا باید به خاطر امتحان ما، پای باند به این خطرناکی رو 

هاشون فهمیدم اون یاروئه که با من وسط بکشه؟ بین صحبت

ه و بغلیش، دستیار و همه دعواش شد، محبی، رئیس باند

 کارشه.

 ولی سوال من اینه. چرا باید پای محبی رو وسط بکشه؟

ست وگرنه مگه بیکاره بیاد فکر نکنم محبی بدونه همش نقشه

 ما رو امتحان کنه؟!

پس استرسم واسه این بود! اگه این معامله رو به هم بزنم، صد 

لبخند  در صد محبی حرصی میشه و تالفیش رو سرم در میاره.
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 کجی زدم. بیا، این هم شانس زیبامون!

حواسشون رو به سمتم جمع کردم. سوالی « آقایون!»با گفتن 

به من خیره شدن. نگاه هر شیش نفرشون روم بود و تمرکزم رو 

 ای کردم و گفتم:زد. تک سرفهبه هم می

 ما وارد این معامله نمیشیم. -

ن هم از این رایان هم صدای سرهنگ رو شنیده بود، چون او

ایرپادها داشت. ابروم رو باال انداختم و نگاهم رو سمت نادری 

 کرد. پوزخند زدم.کشوندم. لبخند مرموزی زده بود و نگاهم می

اونوقت میشه بپرسم چجوری این تصمیم رو گرفتین؟ از  -

 کسی پرسیدین یا خودتون تنهایی به این نتیجه رسیدین؟

این که جوابش رو بدم،  محبی رو آدم حساب نکردم و بدون

 گفتم:

این معامله سودی برای ما نداره و من گروهم رو به خاطر  -

ندازم؛ هرچند، اگه بیشتر هم همچین بار کمی به خطر نمی

 بشه، باز هم من نیستم.

 دستم رو توی هوا تکون دادم.
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 پس دور ما خط بکشیدید. -

 کارن و پارسا هم تعجب کرده بودن ولی چیزی نگفتن.

 محبی نیشخند زد و با حرص غرید:

 به ضررت تموم میشه شهریار! -

ش به سر محبی کوبید و کارن سمتش خم شد، با انگشت اشاره

 گفت:

 چیزی این تو به اسم عقل هست؟! -

نگاه محبی سمتش کشیده شد که مصادف با کشیده شدن 

کردم. پا روی پا ش از طرف کارن شد. احساس پیروزی مییقه

دونم این با نیش شل شده بهشون نگاه کردم. نمی انداختم و

هام جریان داشت و از قلبم حس شور و هیجان که توی رگ

گرفت، نشون از چی بود اما مهم حس خوبم بود؛ نشات می

حسی که با هزاران درجه موفقیت از سوی سازمان عوض 

 کردم. اصال قابل مقایسه نبود!نمی

محبی سمتشون رفت.  به ادامه ماجرا خیره شدم. دستیار

 دستش رو روی شونه کارن گذاشت و گفت:
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 آقای محترم، عقب بایستید! -

 هاش رو روی هم فشرد.کارن هلش داد و با حرص چشم

محبی از جاش بلند شد. انگشتش رو توی هوا تکون داد و با 

 تهدید رو به من گفت:

کنم ت میاگه حالت رو جا نیارم، حامد محبی نیستم! بیچاره -

 شهریار، فقط امشب رو یادت بمونه!

ای سمت کارن، به جویانهش رو صاف کرد و با نگاه انتقامیقه

دستیارش اشاره زد. نادری رو هم هل داد و از در بیرون زد. 

 م رو کنترل کنم و با صدای بلند قهقهه زدم.نتونستم خنده

دیدم اما بیخیال، در حالی که نگاه متعجب بقیه رو می

 م، سمت اتاقم رفتم.خندیدمی

 گرفتم...اما کاش تهدید محبی رو جدی می

*** 

رو به لبم نزدیک کردم. نگاهم رو توی آشپزخونه  فنجون قهوه

ها گرفتم و فنجون رو توی م رو از کابینتچرخوندم. تکیه

سینک خالی کردم. سمت اتاقم رفتم. با یه فکر ناگهانی، سریع 
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  .سمت کمد رفتم و درش رو باز کردم

مانتوی مشکی و بلند خودم و یه شلوار ذغالی جذب بیرون 

هام رو سریع عوض کردم و شالم رو با یه شال کشیدم. لباس

مشکی براق عوض کردم. گوشیم و سوییچ ماشینم رو از روی 

ها رو طی تخت چنگ زدم و از اتاق بیرون زدم. راهروی اتاق

  کردم.

ی از توی جاکفشی در بزرگ و آهنی عمارت رو باز کردم. کفش

  کنار در پام کردم و سمت ماشینم رفتم.

ریموتش رو زدم و سوار شدم. روشنش کردم. به ساعت ماشین 

داد. امروز دلم نگاه کردم که ساعت شیش غروب رو نشون می

خواست واسه خودم باشم. بدون دغدغه، بدون اهمیت به می

. مگه سنگینی مسئولیت ماموریت روی دوشم، واسه خودم باشم

  من چی کم دارم؟

هام، چی کم دارم که شاد نباشم؟ امروز، هام، از دوستاز همسن

  تونه بهمش بزنه!فقط روز منه و هیچکس نمی

گاز دادم و دو تا بوق زدم. تا به در اصلی عمارت برسم، باز شد. 
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  ی پهن پیچیدم.سبقت گرفتم و از پیچ کوچه

دار شاد و بیس صدای ظبط رو زیاد کردم و روی یه آهنگ

چرخیدم و ها واسه خودم میخارجی نگه داشتم. توی خیابون

دادم اما ذهنم ناخودآگاه درگیر ماموریت آهنگ گوش می

  شد.می

 

پارسا به دلیل تحت تعقیب بودنش توسط یکی از باندها، با اسم 

کارن هم که از دست وحید به دلیل و چهره جدید اومده بود. 

فریب دادنش فراری بود و اون هم با اسم و چهره جدید اومده 

بود. رایان که همون رایان توفیق بود، زیر دست کیانا شهریار و 

بزن بهادر گروه. رایان مامور مخفی بود و ترسی از لو رفتن 

اسمش نداشت. من مامور مخفی نبودم ولی با اسم خودم وارد 

 کرد.م تغییر میی شده بودم. فقط چهرهباز

شد گفت من یه آدم دونستم. خیلی راحت میدلیلش رو نمی

م و تازه باند تاسیس کردم ولی سرهنگ گفته بود باید با دیگه

 اسم خودم وارد ماموریت بشم، با همون داستان مزخرف.

مثال من متهم به قتل یه نفر شده بودم و حکم اعدامم اومده 
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هم، هم به خاطر انتقام و هم به خاطر فرار از حکمم،  بود. من

 باند تاسیس کردم و از سازمان جدا شدم.

داستان مزخرفیه، خودم هیچوقت نتونستم باورش کنم، چه 

 برسه به این خالفکارهای مارموز؟

تونستم بفهمم برای چی سرهنگ همچین دونستم و نمینمی

مروز فقط واسه خودم داستانی سرهم کرده. بیخیالش، قرار بود ا

 ها! باشم

رفت. به از غروب گذشته بود و آسمون به سمت سیاهی می

روندم. دستم رو لب شیشه ماشین گذاشته سمت بام تهران می

های جاده»کردم. آهنگ بودم و با یک دست رانندگی می

 پلی شد.« اشک

صداش رو زیاد کردم و از ماشین جلوییم سبقت گرفتم. عجیب 

گیره، پلیسی که خالفکار پلیسی که خودش سبقت میبود، نه؟ 

 شده!

ها زمین ها! پلیسم ولی کارهام با رفتار پلیس خندیدم. عجیبه

 کنه.تا آسمون فرق می
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پیچ جاده رو پیچیدم و سرباالیی رو باال رفتم. خیلی شلوغ نبود. 

خندیدن. ماشینم فقط چند تا خانواده اونجا نشسته بودن و می

ه نگه داشتم و پیاده شدم. روی کاپوت نشستم. باد رو لب پرتگا

داد. وزید و موهایی که از شال بیرون افتاده بود، حرکت میمی

 لبخندی زدم و با نفس عمیق، پلک زدم.

هاش آروم چراغ -لب پرتگاه نشستم و به شهر زیر پام که آروم

شکافت، خیره شدم. مجذوب شد و تاریکی رو میروشن می

تونستم نگاهم رو از ارتفاع زیر پام بگیرم. حس نمیکننده بود و 

که از همه باالترم،  کردم از همه باالترم ولی از حس اینمی

 ترسیدم.می

لبخندم روی لبم خشکید. اولین قطره اشک از گوشه چشمم 

راهش رو گرفت. روی زمین دراز کشیدم و به آسمون خیره 

م ر بچرخم تا فاتحهشدم. دقیق لب پرتگاه بودم. کافی بود یه دو

ترسیدم. قلبم آروم دونم چرا نمیخونده بشه و بیوفتم ولی نمی

 تر از همیشه.زد، آروممی

زنم. چم بود؟ هیچ غمی حس به خودم اومدم و دیدم هق می

ریختم. هیچ دردی توی تنم نبود و زار کردم و اشک مینمی
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هم زدم. درد من المصب چیه؟ همه چی که خوبه! ماموریت می

شم ولی... واقعا همه چی به زودی تموم میشه و راحت می

 خوبه؟

م بعد چهار هکنن. ندیدن خانوادها که این رو ثابت نمینشونه

سال، این ماموریت لعنتی، وحید کثافت، شریف که غیبش زده 

ها میگن هیچ و خبری ازش نیست، تهدید محبی! این نشونه

 چیز سر جاش نیست!

 م فشردم و کسی از ته مغزم زمزمه کرد:هام رو روی هچشم

 و این حس خوب. -

رمق به ماشین تکیه زدم. روی حرفش تمرکز بلند شدم و بی

 کردم. حس خوب؟

لبخندم جون گرفت. آره، حس خوب! این حس از چی نشات 

 گیره؟می

 با صدایی که از پشت سرم اومد، لبخند روی لبم خشکید.

 شهریار!گفته بودم تهدیدم رو جدی بگیر  -

از جام پریدم و برگشتم. فضا توی تاریکی فرو رفته بود و از 
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دیدم. هیچکسی اون اطراف نبود و اطرافم فقط یه سایه محو می

همون چند تا مغازه و کافه هم بسته بودن. به رو به روم خیره 

 کردم.شدم. توی تاریکی برق چند جفت چشم رو حس می

 سخت نبود.هاش بودن، حدس این که محبی و آدم

ای به گوشم رسید و بعد، نوری چشمم رو زد. آروم پلک قهقهه

هام رو باز کردم. دو تا ماشین به صورت ضربدری زدم و چشم

 هاشون روشن شده بود.م کرده بودن که حاال چراغمحاصره

با حرص به محبی خیره شدم که با نیشخند و نگاه تحقیر آمیز 

 بهم خیره شده بود.

کنی کثافت؟ واسم بپا گذاشته بودی، لطی میاینجا چه غ -

 آره؟ د آخه احمق، اشاره کنم سه سوت رو هوایی، این بچه

 ها یعنی چی؟بازی

ها اشاره کرد که ی تو مخی کرد و به یکی از غول تشنقهقهه

سیگارش رو روشن کنه. در حالی که پک عمیقی به سیگارش 

 کرد، گفت:زد و دودش رو سمت من فوت میمی

 دونی چقدر بهم ضرر زدی؟ هان؟!بچه بازی؟ هه! می -
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چند قدمی به سمتم برداشت که همون اندازه، به عقب رفتم. یه 

قدم دیگه به عقب برداشتم که زیر پام خالی شد و چند تا 

سنگ ریزه به سمت پایین پرت شد. زیر پام رو نگاه کردم. 

 دقیق لب پرتگاه بودم و یک سانت با مردنم فاصله بود.

مغزم قفل کرده بود. گوشیم هم توی ماشین بود و البته فرقی 

تونستم باهاش کرد که کجا بود! به هر حال کاری نمیهم نمی

ای چیزی همراهم بکنم. فکر اینجا رو هم نکرده بودم و اسلحه

 نبود.

ت بشه یه دونی، مردنت واسم سودی نداره. شاید از زندهمی -

 سود خوبی برد.

 نیشخند زد.

به هرحال، هر کاری یه تاوانی داره. به من ضرر زدی، تقاصش  -

 رو هم پس میدی!

 

کاری نکن که بعدا پشیمون شی محبی! من کسی نیستم که  -

م کنه؛ من منتظر بمونم تا مار دورم بپیچه و در آخر خفه

هایی مثل تو رو کیانام! اسمم شیش ستون بدن عوضی
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  .لرزونهمی

  .به سیگارش پک زد پوزخندی زد. خیلی خونسرد

قد  -حال تو مثل مرغیه که توی چنگ روباهه و الکی داره قد -

  !کنهمی

چرخه. مونه محبی. چرخ و فلک میهمیشه همینجوری نمی -

  !جای پشیمونی هم بزار

  :هاش رو چرخوند و گفتحوصله چشمبی

اجرای نمایشه. خب، بسه! زیادی حرف زدی. حاال وقت  -

  !هایی بودمدونی؟ از بچگی عاشق همچین نمایشمی

ی بدجنسانه و بلندش سکوت شب رو شکست. به صدای خنده

ش خیره شدم. سرش کچل هاش اشاره زد. به نوچهیکی از نوچه

بود و روی سرش تتوی اژدها بود. کت و شلوار پوشیده بود که 

  !شدبا اون هیکلش لباسش داشت پاره می

تونستم بیشتر عقب لنج گردنش رو شکست و سمتم اومد. نمیق

برم و موقعیت هم جوری نبود که بتونم بهش حمله کنم. فقط 

هام قرار گرفته وقتی به خودم اومدم که برق چاقو جلوی چشم
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  .کردبود و من رو تهدید به مرگ می

میره لبخندم کش رفت. شوخیه دیگه، نه؟ کسی که یه بار می

م فضا رو پر کرد. آخه من که یه میره، هوم؟ قهقههمیکه دیگه ن

  !ایه؟بار مُردم، این دیگه چه مسخره بازی

هام به محبی متعجب زل زدم. توی نقش کیانا وسط قهقهه

  .شهریار فرو رفتم، همونی که به سازمان پشت کرد

  :های محبی، زمزمه کردمسرد و خشک، خیره تو چشم

تظامی، کسایی که همیشه پشتم من به سازمان نیروی ان -

هایی بودن، پشت کردم، من بهشون نارو زدم. له کردن مورچه

کاری نداره. من رو با برق چاقو « منِ تنها»ی مثل تو واسه

  !نترسون

  .وقتش بود. پوزخندی زدم

خوای من رو تو که با یه جمله من حواست پرت میشه، می -

  !بُکُشی؟ این بود باند خطرناکت؟

ی محبی کوبیدم و به خودشون بیان، با ساعدم تو دست نوچهتا 

چاقو رو از دستش قاپیدم. با پشت چاقو توی گردنش کوبیدم. 
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گیج شده بود. خواست با مشتش به شکمم بکوبه که جا خالی 

دادم و دوباره و سه باره توی گردنش کوبیدم. آخرش کم آورد و 

  .بیهوش شد

  .نیشخند زدم

جدی اینا رو پیش خودت نگه داشتی؟  شوخی نکن محبی! -

  !هاپوف، مسخره

  :محبی عربده زد

  !بگیرین این موش کثیفو -

هاش سمتم هجوم آوردن. نشونه گرفتم. یک، دو، سه. بقیه نوچه

چاقو رو سمت یکیشون پرت کردم که درست توی شکمش فرو 

رفت. با پام تو صورت اون یکی پریدم. با پشتک، بهش لگد زدم 

زمین فرود اومدم. چاقو رو با فشار از توی شکمش بیرون  و روی

کشیدم و توی شکم دومی فرو بردم و با شدت بیرون کشیدم. 

سراغ بعدی رفتم. چاقو رو باال بردم. مچ دستم رو سفت 

  .چسبید

اون یکی دستم رو پیچوند و من رو چرخوند و به خودش 
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  :چسبوند. چاقو رو زیر گلوم نگه داشت و گفت

  !گِیم آوِر -

  .تفاوت خندیدمبی

  .نه، خوبه! از این یکی خوشم اومد -

با پای چپم توی زانوش کوبیدم و چرخیدم، تا خواستم حرکتی 

های بزنم، چاقو توی شکمم فرو رفت. نفسم رفت. شوکه، چشم

های لرزون چاقو رو م رو سمت پایین کشوندم. با دستگرد شده

عدش فهمیدم بیرون با شتاب بیرون کشیدم، هرچند ب

  .کشیدنش زخمم رو بدتر کرد

درد شدیدی توی شکمم پیچید. از درد خم شدم و داد زدم. 

خواست از دردش زار بزنم. باالخره دختر بودم، یه دختر دلم می

هرچقدر هم نترس باشه، هرچقدر هم بزن بهادر باشه، باز هم 

 هاش!دختره، با تموم ناز کردن

های خونیم زل زدم. کردم و به دستچاقو رو روی زمین پرت 

هام یکی در میون شد. با خشم به پسر رو به روم، همون نفس

های متمسخر محبی روی نوچه محبی زل زدم. صدای خنده
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کشید. جوش کردم. سر پسره رو گرفتم و مغزم سوهان می

پایین کشیدم. با زانوم دو بار به گردنش کوبیدم و به عقب 

گ سمتم اومد. پام رو بلند کردم و یه بار هولش دادم. گیج و من

 دیگه به گردنش ضربه زدم. بیهوش شد و روی زمین افتاد.

خس  -زدم و سینم خسنفس می -از حرص و عصبانیت نفس

رفت دیدم و حالم رو به وخامت میکرد. با این که تار میمی

 ولی انگیزه عجیبی واسه کشتن محبی داشتم.

ونسردی خودش رو حفظ کرد. محبی متعجب شده بود ولی خ

تا به سمتش هجوم بردم، خیلی آروم سمت ماشینش رفت 

سوار شد. شیشه ماشین رو پایین کشید. با پوزخند و خیره به 

 رو به رو گفت:

 بهت خوش بگذره شهریار! -

 

هاش اونایی که ماشین با گرد و خاک حرکت کرد. دو تا از نوچه

اون یکی ماشین بیهوش روی زمین افتاده بودن رو توی 

انداختن و اونا هم پشت سر محبی سوار اون یکی ماشین شدن 

کم دور شدن و همون نور کمی هم که باعث  -و رفتن. کم
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 شد اطراف رو ببینم، ناپدید شد.می

هام رو روی زمین گذاشتم. کم با زانو روی زمین افتادم و دست

که  رفت. نفسخونی داشتم و خون زیادی داشت ازم می

شد و خبر از سرما کشیدم، بخارش توی هوا پخش میمی

 میرم!داد. اگه یکم دیگه اینجا بمونم، از سرما و خونریزی میمی

کردم ماشینم روی زمین خودم رو سمت جایی که حس می

رمق خودم رو باال پارک شده، کشوندم. درش رو باز کردم و بی

 کشیدم و پشت فرمون نشستم.

شن کردم. گوشیم کو؟ توی داشبورد و ماشین و بخاریش رو رو

های ماشین رو هم دیدم، صندلی بغل نبود. حتی زیر صندلی

 ولی گوشیم نبود.

کشیدم که می زدم و از حرص جیغنفس می -از درد نفس

 بیشتر شبیه ناله گربه بود.

بیخیال گشتن شدم و سرم رو به صندلی تکیه دادم. ماشین رو 

تونستم گاز دادم. سرپایینی جاده روشن کردم و تا جایی که می

رو با سرعت پایین رفتم. چند بار هم دیدم تار شد و نزدیک بود 
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 های بغل جاده.بزنم به درخت و سنگ

ترسیدم افتاد. میهام داشت روی هم میوارد شهر شدم. چشم

تصادف کنم. زدم بغل و شیشه رو دادم پایین. لباسم رو کنار 

خواست محبی رو اه کنم. دلم میترسیدم به زخمم نگزدم. می

 زیر ماشینم له کنم.

های عرق رو روی تیغه کمرم سرم رو به صندلی تکیه دادم. دونه

کردم. با اینکه سردم بود ولی داشتم از م حس میو کنار شقیقه

 سوختم.داخل می

خوردم و تب هام که سرما میفکر کنم تب کردم. مثل بچگی

بیداری فرو رفتم. توی خواب و  کردم، توی رویا و خواب ومی

دیدم که روی پیشونیم پارچه خیس بیداری مامانم رو می

 کنه.ذاره و برام سوپ درست میمی

توی همون رویای قشنگ غرق شدم و سرم آروم روی شونم 

دونم، افتاد. به همین زودی عمر کیانا شهریار تموم شد؟ نمی

 شاید!

 کارن مجد
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ش رو گرفتم. به کشیدم و شماره نگران دوباره توی موهام دست

ساعت روی دیوار خیره شدم. ساعت دوازده شب بود و هنوز 

 کردم.خبری از کیانا نشده بود. نگرانیم رو درک نمی

د آخه المصب کجایی؟ چرا جواب نمیدی؟ با حرص گوشیم رو 

گفت گوشی کیانا در دسترس نیست، که مثل ده بار قبلی می

 روی تخت پرت کردم.

و از روی چوب لباسی چنگ زدم و خواستم برم بیرون تا کتم ر

 دنبالش بگردم که یه فکری توی ذهنم جرقه زد.

ست که گفت یه جفت گوشوارهیاد حرف حمیدی افتادم که می

گفت همیشه باهاتون باشه. خداکنه، خداکنه توش ردیابه. می

 توی گوشش باشه!

م. روی تخت و در اتاق رایان رو محکم و بدون در زدن، باز کرد

 خوند.به تاج تخت تکیه داده بود و داشت کتاب می

 بهت در زدن یاد ندادن؟ -

تر از حوصله دعوا نداشتم و از اونطرف، پیدا کردن کیانا مهم

 بحث با رایان بود.
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ببین رایان، حال و حوصله جر و بحث ندارم! کیانا از غروب  -

 غیبش زده و تا حاال برنگشته.

هام گردوند. نگرانی رو ته رو بین دو تا چشم نگاهشسردرگم 

 کنم!کردم، درک نمیدیدم. درک نمیهاش میچشم

 لعنتی این نگرانیم و تپش قلبم واسه چیه؟

 توی در کوبیدم تا به خودش بیاد و با صدای بلند گفتم:

 غرق نشی رایان! زنگ بزن به... -

بستم. بهش  صدام رو پایین آوردم. وارد اتاق شدم و در رو

 نزدیک شدم و آروم گفتم:

به سازمان زنگ بزن. بهش یه جفت گوشواره ردیاب داده  -

 بودن. شاید بشه ردیابیش کرد.

 هاش مشت شده بود.سرش رو پایین انداخته بود و دست

 با حرص روی شونش کوبیدم.

 معلوم هست کجایی؟! بدو پسر، بدو! -

 تاپش هجوم برد.به خودش اومد و سمت لپ
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 کنارش روی تخت نشستم.

 کنی؟ گفتم زنگ بزن.چی کار می -

 ها شنود بشن.ایمیل میدم. ممکنه تماس -

 روی پام کوبیدم و با حرص و کالفگی گفتم:

تا جواب بدن، تا ردیابی کنن دستمون حاال حاالها به کیانا  -

 رسه که.نمی

 بدون تغییری توی حالتش گفت:

 خانومش رو بزار اولش یا آخرش. -

حرف نزن فعال تا خونت رو نریختم! بالیی سر کیانا بیاد،  -

 کنم.نادری رو آسفالت می

 نیم نگاهی بهم انداخت و با چندش گفت:

 کُن؟نکشیمون آسفالت -

ش گرفت و برگشت. ناگهانی، از عصبی نگاهش کردم که خنده

هجوم استرس و هیجان، محکم زدم روی پاش و با صدای 

 مرتعش گفتم:
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 ت کیانا کجاست؟به نظر -

 ش کج شد.قیافه

 دستت رو بکش لندهور! اوف، چقدر دستت سنگینه المصب! -

 کالفه از جام بلند شدم و شروع کردم راه رفتن توی اتاق.

 چی شد پس؟ -

ببین، چند نفر پشت سیستم شیفتی وایمیستن تا با تموم  -

سیستم مطمئن شن؛ ها و امنیت سیستم، از هک نشدن رمز

پس حتما یکی پشت کامپیوتر نشسته که پیاممون رو بخونه و 

 کیانا رو ردیابی کنه.

دستم رو توی موهام کشیدم و دوباره دور اتاق دور زدم. چرا 

چلونن! قلبم هم محکم اینجوری شدم؟ انگار دارن مغزم رو می

 پیچه.کوبه. ضربانم توی سرم میخودش رو به سینم می

 ای بایستم.ام تیر کشیدن و باعث شدن لحظههشقیقه

 چرا وایستادی؟ -

ای به رایان رفتم و دوباره دور زدم. اعصاب جفتمون چشم غره

به هم ریخته بود و سعی داشتیم با کلکل استرسمون رو کم 
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دونم واسه چی نگران کیانا بودم. به غیر از کنیم. من که نمی

اتالق کثیف کشید؟ این بود که من رو توی این منجالب و ب

 داد.ولی باز هم فکر این که بالیی سرش اومده باشه، عذابم می

 یهو رایان با هیجان پرید و داد زد:

 جواب داد! جواب داد! -

 

 جلوی دهنش رو گرفتم.

 هیس! چه خبره؟! آروم! -

 تاپ رو چنگ زد.دستم رو پس زد و دوباره لپ

 فرسته.میکنن. گفته لوکیشن نوشته دارن ردیابی می -

دوباره شروع کردم راه رفتن. هیچوقت تا حاال توی عمرم 

اینجوری نشدم. همیشه خونسردی خودم رو حفظ کردم؛ حتی 

اگه خونسرد نبودم، تظاهر کردم! ولی این بار، واقعا بحثش 

جداست. جون یه آدم درمیونه. یه لحظه فکر کردم. اگه پای یه 

 شدم؟یآدم دیگه هم وسط بود اینجوری نگران م

 هاست پسر؟هام رو ریز کردم. االن وقت این فکرچشم
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دستم رو پشت گردنم کشیدم که صدای پیامک گوشی رایان 

 بلند شد. گوشیش رو از روی میز برداشت.

 لوکیشن رو فرستادن. -

 بلند شد و پالتوش رو از روی صندلی چنگ زد.

 زود باش! -

برداشتم و سمت اتاقی که توش ساکن بودم رفتم. گوشیم رو 

اور کتم رو پوشیدم. سریع از اتاق بیرون زدم و دنبال رایان از 

هامون رو آروم کردیم و روی نوک پا، پیچ راهرو رد شدم. قدم

سمت در ورودی عمارت رفتیم. عمارت توی سکوت محض بود 

ای کردی هیچ موجود زندهو اونقدر ساکت بود که حس می

 اینجا وجود نداره.

سنگینی داره که با داد و هوارهای ما بیدار پارسا چه خواب 

 نشده!

 آدرسش کجاست؟ -

سوار ماشین شدیم. با سرعت سمت در عمارت رفت و دو تا بوق 

کنه ولی زد. من که نفهمیدم کیه که در رو همیشه باز می
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 کنه!ها هم فعالیت میدمش گرم نصف شب

ری کنه آخه! انگاهای برج میالده. اونجا چه غلطی میطرف -

 های یه ساعته که تکون نخورده.نزدیک

 انگشتم رو تهدید وار سمتش چرخوندم و با جدیت گفتم:

اوال یاد بگیر چطور راجب یه خانوم حرف بزنی! دوما، حتما یه  -

 چیزی شده وگرنه چرا باید یه جا یک ساعت ثابت بمونه.

هام توی هم گره خوردن. نکنه واقعا بالیی از این فکر اخم

 مده باشه؟سرش او

توی فکر فرو رفته بودم که یهو به خودم اومدم. شوکه شده 

 رایان رو صدا زدم.

 هوم؟ -

 تهدید محبی رو یادته؟ -

 تفاوت گفت:جدی و بی

 آره خ... -

 هاش گرد شد و گفت:یکهو چشم
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 وای! -

 یعنی ممکنه محبی بالیی سرش آورده باشه؟ -

جا به جا کرد و گاز داد. چیزی نگفت. کمی جلوتر نیم دنده رو 

 نگاهی به گوشیش انداخت و گفت:

 همینجاست. -

ی جاده کشید. با دیدن رو به روم، و فرمون رو سمت کناره

های روشن رو به رومون بود. شوکه شدم. ماشین کیانا با چراغ

در ماشین رو باز کردم و پیاده شدم. با سرعت سمت ماشین 

شیشه سمت کیانا پایین بود. سرش روی شونش افتاده  رفتم.

خورد. خواستم در رو باز کنم ولی باز نشد. بود و تکون نمی

 دستم رو داخل بردم و قفل ماشین رو زدم.

در رو سریع باز کردم و سر کیانا رو سمت خودم برگردوندم. 

هاش رو صورتش سفید و سرد بود. شوکه وارسیش کردم. دست

هاش رو کنار زدم. با بهت ت کرده بود. دستروی شکمش مش

مثل ماهی دهنم رو باز و بسته کردم. به سختی رایان رو صدا 

 زدم و در همون حال، سریع کیانا رو بغل کردم.
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 رایان پشت سرم ایستاده بود.

 اخم کرد.

 چش شده؟ -

 توجه به حرفش گفتم:نگران و بی

برم رو میببین ماشین کیانا رو ببر عمارت. من کیانا  -

 بیمارستان.

 کنم.زنم هماهنگ میاوکی، اوکی! به سازمان زنگ می -

سرم رو تکون دادم و سریع سمت ماشین بردمش. پشت 

خوابوندمش و دستم رو زیر بینیش گرفتم. خیلی آروم و کُند 

  کشید.نفس می

پشت فرمون نشستم و با سرعت سمت یه بیمارستان راه افتادم. 

ی پارک پیچیدم و رو ترمز زدم. پیاده شدم سریع توی اولین جا

  و کیانا رو بغل زدم.

سمت بیمارستان راه افتادم و سریع داخل رفتم. سمت ایستگاه 

  پرستاری رفتم.
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  بیمارِ اورژانسیه. کسی هست رسیدگی کنه؟ -

  با شک نگاهی به من انداخت و بعد اتاقی رو نشون داد و گفت:

  کتر رو صدا بزنم.ببریدشون توی اون اتاق تا د -

سمت همون اتاق رفتم. اتاق کوچیکی بود که بوی موادهای 

ضدعفونی و دارویی توش پیچیده بود. روی تخت که کنار در 

بود خوابوندمش و روی صندلش نشستم. دستش سردِ سرد بود. 

سرش آروم سمت من کج شده بود و چند تار مو روی صورتش 

  ریخته بود.

اری کرده در میارم! شک ندارم کار پدر کسی رو که همچین ک

محبیه. کثافت عوضی! اگه یه درس حسابی بهش ندم از سگ 

  کمترم!

  در باز شد و یه مرد تقریبا مسن وارد شد.

  سالم. -

  اومد، جوابم رو داد.درحالی که سریع سمت کیانا می

  سالم پسرم. چی شده؟ -
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  دستی پشت گردنم کشیدم و گفتم:

  چاقو خورده. -

  ابروش باال رفت.

  پسر جان اگه نامحرمته، برو بیرون. -

نگاهی به صورت سفید شده کیانا انداختم و سر به زیر نیم

هام رو بیرون اومدم. به دیوار رو به روی در تکیه زدم و دست

توی جیبم فرو بردم و مشت کردم. اونقدر به در خیره شده 

ر بودن و هیاهو، دید. مغزم در عین پهام تار میبودم که چشم

فهمیدم. با صدای زنگ گوشیم تکون خالی بود و چیزی نمی

خفیفی خوردم. از جیبم بیرون کشیدمش و بعد از کشیدن 

  آیکون سبز، کنار گوشم گذاشتم.

  بله؟ -

خواد با رئیس سالم. اسم بیمارستان رو بگو. سرهنگ می -

  بیمارستان حرف بزنه.

  گیج به موهام دست کشیدم.

  اسم بیمارستان؟ -
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  های اونورتر نشسته بود، رفتم.سمت پسری که روی صندلی

  ببخشید؟ -

  رمق، سوالی نگاهم کرد.سرش رو باال آورد و بی

میشه اسم بیمارستان رو بگید؟ اونقدر هول بودم یادم رفت  -

  ببینم.

اسم بیمارستان رو گفت. تشکری کردم و سر جای اولم 

رایان شنیده بود پسره چی گفته چون  وایستادم. مثل این که

  قطع کرده بود. دوباره به دیوار تکیه زدم و به در خیره شدم.

کشیدم که توی حال خودم بودم و داشتم واسه محبی نقشه می

  در باز شد. سریع سمت دکتر رفتم.

  چی شد دکتر؟ حالش چطوره؟ -

  لبخندی زد و دستش رو روی شونم زد.

  ؟نسبتش با شما چیه -

  لبم ناخودآگاه سمت باال هالل شد.

 ست. میشه بگید حالش چطوره؟یکم پیچیده -



 

 

WWW.98IA3.IR 33 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

0  

 

خوبه جوون، خوبه! چند تا بخیه زدم ولی االن حالش خوبه. تا 

دونی که واسه ما مسئولیت فردا مرخصه. چرا چاقو خورده؟ می

 داره.

خیالم از کیانا راحت شد. نفسم رو عمیق بیرون دادم. لبخند 

 زدم. ایآسوده

 دونم. شما نگران نباشید. چیز خاصی نبوده.بله، بله می -

تونستم بگم االن ابروش رو باال انداخت. پوفی کشیدم. نمی

کنه، چون ممکن بود سرهنگ با رئیس بیمارستان صحبت می

 بهم شنود وصل باشه.

 یک لحظه وایستید. -

 هاش، نوشتم:سریع گوشیم رو درآوردم و توی قسمت یادداشت

ما توی ماموریت هستیم. اون دختر سرگرده. به خاطر  -

تونم بیشتر براتون ماموریت اینجوری شده. به خاطر امنیت نمی

توضیح بدم ولی همین االن سرهنگ رفیعی با رئیس بیمارستان 

 کنن.گیرن و هماهنگ میتماس می
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موفق »سرش رو تکون داد و با زدن دستش روی شونم و گفتن 

 رم رد شد.از کنا« باشید!

 قبل از این که توی پیچ راهرو سمت چپ بپیچه، گفت:

 اسم داروهاش رو روی میز بغل تخت گذاشتم. -

سرم رو تکون دادم و بعد از تشکر، وارد اتاقش شدم. یه کیسه 

خون کوچیک به دست چپش و یکی دیگه به دست راستش 

وصل بود. به دست راستش سِرُم هم وصل بود. رنگ و روش 

آور شده بود که چطور توی نیم می گشت. واسم تعجبداشت بر

ساعت گروه خونیش رو فهمید و کیسه خون هم بهش وصل 

 کرد.

پرده سبز رنگی سمت چپ اتاق توجهم رو به خودش جلب 

 کرد.

  پرده رو کشیدم که با دیدن رو به روم ابروم رو باال انداختم.

 انقدر هول بودم به این پرده دقت نکرده بودم.

پرده کلی لوله خون و وسایل آزمایشگاهی که ازشون سر پشت 

 آوردم، بود.در نمی
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دستی توی موهام کشیدم و بعد از کشیدن پرده، کاغذی که 

روی میز کنار تخت بود رو برداشتم. طبق گفته دکتر، داروهاش 

ی بیمارستان داروهاش رو بگیرم بود. خواستم برم از داروخونه

دار بشه و چیزی الزم داشته باشه، ولی نگران شدم که نکنه بی

 هاش رو بفرسته.یا دوباره محبی آدم

پوفی کشیدم و روی صندلی کنار تخت نشستم. سرم رو به 

اومد. هام رو بستم. شدید خوابم میپشتیش تکیه دادم و چشم

ساعت نزدیک دو نصف شب بود و این واسه منی که هر شب ته 

 د.تهش ساعت دوازده خواب بودم، عجیب بو

م رو روی هم گذاشتم تا یکم استراحت کنم. های داغ شدهپلک

دونم چند دقیقه یا چه مدتی بود که توی خواب و بیداری نمی

هام رو با گیجی تق در، چشم -ور بودم ولی با صدای تقغوطه

باز کردم. هنوز توی بیمارستان بودم. هنوز گیج خواب بودم و از 

 فهمیدم.اطرافم چیزی نمی

اق باز شد و قامت رایان نمایان شد. داخل اتاق شد و در رو در ات

ها تقریبا نصف شده بست. با اخم سمت کیانا رفت. کیسه خون

 هام رو مالوندم.بودن. چشم
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 چی شد؟ -

 هاش فرو برد.هاش رو توی جیبسرش رو تکون داد و دست

چیز خاصی نبود. سرهنگ با رئیس بیمارستان حرف زد و  -

 الش بهتر شده، نه؟قانعش کرد. ح

 پرسه؟ سرم رو تکون دادم.ابروم باال پرید. رایان از من نظر می

آره. تا همین یکی ساعت پیش اونقدر سفید شده بود که...  -

 فکر کردم...

م رو ادامه ندادم، گفتنش واسم سخت بود ولی هم من و جمله

ش چیه. برگه روی میز رو برداشتم دونستیم ادامههم رایان می

 گفتم: و

های محبی تو حواست به کیانا باشه. ممکنه باز هم آدم -

 پیداشون شه. من میرم داروهاش رو بگیرم.

سرش رو تکون داد و چیزی نگفت. همچنان به کیانا نگاه 

کرد. کالفه نفس عمیقی کشیدم و با نیم نگاهی به کیانا، از می

 در خارج شدم.

 بعد از گرفتن داروها به اتاقش برگشتم.
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 مونم، تو برو عمارت.فردا مرخص میشه. من پیشش می -

 هاش رو لوچ کرد و طلبکار گفت:چشم

 خواد پیشش بمونی! من اینجا هستم.تو نمی -

 پوفی کشیدم و کالفه گفتم:

زنم جای بیا برو دهن من رو باز نکن! االن اعصاب ندارم می -

لطفی در حقم بکن و رو اعصاب کنم. بیا یه محبی صافت می

 من پیاده روی نکن!

لبش سمت باال هالل شد. چند ثانیه خیره نگاهم کرد. دیگه 

کردم که سمتم اومد و زیر گوشم داشتم به عقلش شک می

 گفت:

کنم ولی حس من اونجوری که تو فکر حست رو درک می -

 کنی نیست...می

و به خودم آورد. و با لبخند از کنارم رد شد و صدای در، من ر

 دستم رو پشت گردنم کشیدم و گیج برگشتم. یعنی چی؟!

*** 

هام رو باز کردم. اتاق تاریک بود و با صدای سرفه خفیفی، چشم
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نور روشن بود. سمت کیانا برگشتم. به فقط یه تک المپ کم

خیز شده بود و با دست چپش جلوی دهنش رو سختی نیم

  گرفته بود. سمتش خم شدم.

  شده؟ خوبی؟ چی -

کرد. پارچ آب رو از روی میز جوابی نداد. فقط سرفه می

ها یه ساعت پیش برداشتم و توی لیوان آب ریختم. کیسه خون

تموم شده بودن و جدا کرده بودنشون ولی باز هم به دستش 

، نذاشتم لیوان رو از دستم بگیره و سُِرم وصل بود؛ با این حال

  خودم بهش آب دادم.

  ش بند اومد. با صدای خفیفی تشکر کرد.هاسرفه

با لبخند محوی جوابش رو دادم. به ساعت مچیم نگاه کردم که 

  داد.چهار صبح رو نشون می

  با صداش، سرم رو سمتش برگردوندم.

 چجوری فهمیدین من کجام؟ -

 

 بهش اشاره کردم و گفتم:
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ا ههات. خداروشکر همراه خودت داشتیشون. با اونبا گوشواره -

 ردیابیت کردیم.

دونستم قراره اعصابم خراب بشه، اخم کردم و با این که می

 پرسیدم:

 دقیق چه اتفاقی افتاد؟ -

رفته بودم بام تهران. توی حال خودم بودم و نفهمیدم چند  -

ساعت گذشته. وقتی هم به خودم اومدم، توسط دو تا ماشین 

 محاصره شده بودم.

رتم از سابیده شدن هام مشت شد. مطمئن بودم صودست

هام، سرخ شده. به هام به هم و یکی در میون شدن نفسدندون

 سختی پرسیدم:

 کار محبی عوضی بود، نه؟ -

هایی که لبش سمت باال کمونی شد. سمتم خم شد و با چشم

 زد، گفت:از شیطنت و تخسیش برق می

 نگرانمی، نه؟ چرا نگرانم شدی؟ -

  امشب زیادی ضایع کردم! توی جلد خونسردم فرو رفتم. واسه
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کنیم و توی یه گروهیم. باالخره داریم با هم همکاری می -

 هام میشم.گروهیمشخصه که گاهی نگران هم

دست به سینه نشست. اون هم توی جلد سرد خودش رفته بود. 

فهمید. شاید های سردش نگاهم کرد. شاید خودش نمیبا چشم

هاش سَدی از چشمتفاوت میشه، روی فهمید وقتی بینمی

فهمید همه توی ثانیه اول جنس یخ پیچیده میشه. شاید نمی

شدن ولی در حقیقت اون دو تا گوی هاش میمجذوب چشم

 فقط یک جفت چشم ساده بود.

گفت خیلی خونسردی، وقتی هم همیشه کاملیا بهم می

تونی میکنم زنی، حس میاینجوری خونسرد به آدم زل می

 توی ذهنم نفوذ کنی.

تونم از سد کنم نمیولی حاال، اینجا، توی این لحظه، اعتراف می

 های کیانا رد بشم و به ذهنش نفوذ کنم!یخی چشم

 دانای کل

دست به سینه به دیوار تکیه داده بود و یک پایش را نیز جمع 

های ی خشن و چشمکرده بود و به دیوار چسبانده بود. چهره

مانندش، به دو مرد رو به رویش خیره بود که پشت عقاب 
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های تند رمزها، عدد ها و حروف -مانیتور نشسته بودند و تند

 کردند.متفاوتی وارد می

او کسی نبود به جز وحید مشکات، پسر بزرگتر و ارشد رضا 

خطرناک و کثیف بشود  خواست وارد این بازیمشکات. نمی

شده بود و طعم و مزه پول  ولی حاال که دستش به خون آلوده

حرام زیر زبانش رفته بود، دیگر آن مردی نبود که همه به او 

اعتماد داشتند. دیگر آن کسی نبود که مردم سر او قسم 

 بخورند.

ور هانا حق داشت از او دل بِکَنَد. وحید به حدی در لجن قوطه

 شده بود که خدا نیز از او رو گرفته بود.

کرد، هنوز هم جوان که چهل را رد میاش با وجود سنش چهره

اش مشخص بود. رمزگشایی اَسرار مانده بود و خشونت در چهره

 ای بود!هایش، خودش فلسفهچشم

 صدای بم و بلندش، به گوش رسید.

 چی شد پس؟ -

 صدای خسته یکی از مردان، بلند شد.
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کنیم که وارد سیستمشون بشیم داریم تمام تالشمون رو می -

کنم یکی پشت دستگاهه وم رمزهای سیستم، فکر میولی با تم

خوام وارد بشم و شانسی رمزهای ممکن رو امتحان که تا می

 کنه بیرون.کنم، ما رو پرت می

ابروهایش در هم پیچیدند و قفل شدند. سمتشان رفت و 

هایش را پشت صندلیشان گذاشت. به سمت پایین خم دست

 د و به مانیتور خیره شد.شد و سرش را کنار آن دو مرد قرار دا

 شد.گفت! رمز را نزده، سیستم بسته میراست می

 غرید:

هرجور که شده به سیستمشون وصل شید. باید بفهمم کیانا  -

 شهریار کیه!

کمرش را صاف کرد و کتش را مرتب کرد. دستش را از لبه 

 کتش عبور داد و در جیب شلوارش گذاشت.

باشه. بفهمم دست از پا حواستون به اطالعات خودمون هم  -

 خطا کردین، به زندگی لجنیتون پایان میدم!

های محکمش با در را باز کرد و پشت سرش به هم کوبید. قدم
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ای بر بدن کوچک و اش، لرزههای مشکی واکس خوردهکفش

رحمی رحمی تا کجا؟ اگه برای هر بیانداخت. بیبزرگ می

د صدر جدول گرفتند، وحیگذاشتند و جریمه میقیمت می

  بود.

حاال هم که بو برده بود داستان تاسیس باند کیانا شهریار و 

پشت کردنش به سازمان نیروی انتظامی، دروغین و ساختگی 

کرد تا به واقعیت برسد و صد در صد است، تمام تالشش را می

  این به نفع کیانا نبود.

همه شد. این را رفت، به بدترین طرز ممکن کشته میاگر لو می

دانستند کردند، میکسانی که با وحید و برای وحید کار می

  تواند وحشتناک باشد!کشته شدن به دستش چقدر می

گذشتند و تا اتمام آور سریع میهای دلهرهزمان کم بود. ثانیه

بازی چیزی نمانده بود؛ البته، پایان بازی نامشخص بود و این 

  به بازیکنانش و انتخابشان بستگی داشت.

خورد و در آخر باید دید، آیا مثل همیشه شّر و بدی شکست می

شود؟ کیانا کسی نبود که ببازد و کارن هم برای نیکی موفق می

انتقام گرفتن و همینطور احساس نوشکفته در وجودش، تا آخر 
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جنگید اما وحید هم کم ماند و میعمرش پا به پای کیانا می

  کسی نبود!

  در آخر باید دید...

***  

 پارسا کیمیا

  گوشی رو توی دستم جا به جا کردم و گفتم:

زر نزن کیوون عزیزم! جای ما رو خالی کن و یه چیپس باز  -

  کن، به نیت من بزن بر بدن.

اونقدر چیپس و پفک خریدی، هنوز بعد این همه مدت یه  -

  عالمه خوراکی تو خونست. المصب شکم هم نداری!

  با اعتماد به سقف گفتم:خندیدم و 

دیگه وقتی خدا دوستت داشته باشه، هرچی بخوری چاق  -

  نمیشی. خدا این قدرت رو به هر کسی نمیده ها!

  کنن. من دیگه میرم.ها صدام میحرف نزن بابا! بچه -

 

سر و صدای پشت خط اونقدر زیاد بود که مجبور شدم کمی 
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 گوشی رو فاصله بدم.

ست. ما رفتیم و از ما بهترون جای ما رو میگم چقدر سروصدا -

 گرفتن ها! نه؟

 داداش به موال خودشون اومدن تلپ شدن. من گناهی ندارم. -

بینمت؛ البته امیدوارم دونم کیوون. برو داداش، میمی -

 ببینمت!

 پارسا جان، پارس نکن! نذار با دمپایی بیام تو صورتت. -

 تونی بزنی.باشه ولی بخوای هم نمی -

 وفی کشید و گفت:پ

 زاری برم خبر مرگم یا نه؟می -

 بیا برو دیگه! به من چه! -

 خدافظ با تشدییید! -

خداحافظی کردم و گوشی رو توی جیبم گذاشتم. لبخندی 

 روی لبم نشست. کیوون دیوونه خودمه دیگه!

زدم که یه چیزی چشمم تو حال خودم بودم و توی باغ قدم می
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م رو تغییر دادم. هام گذاشتم و زاویهرو زد. دستم رو روی چشم

زد با این کار، نور از چشمم فاصله گرفت. به جایی که نور می

های سمت چپ یه چیزی خیره شدم. یکم دورتر، توی درخت

 زد. ابرویی باال انداختم و با احتیاط نزدیکش شدم.برق می

ی چاقو رو روی زد رسیدم، تیغهوقتی باال سر چیزی که برق می

هام رو در هم کشیدم و اطراف رو پاییدم. ین دیدم. اخمزم

کسی اون اطراف نبود ولی یه چاقو، همینجوری اون وسط 

عادی نبود. با صدای پریدن کسی پشت دیوار پهن عمارت، آروم 

به دیوار نزدیک شدم. با کمک از تنه درختی که رو به روی 

 دم.دیوار بود، خودم رو باال کشیدم و بیرون رو نگاه کر

ش رو پوشونده بود، با احتیاط سمت پوشی که چهرهمرد سیاه

رفت و در همون ی خاکی پارک بود میماشینی که اونور جاده

ش رو که حالت ضد گلوله داشت درمی های اضافهحال لباس

آورد و یه جورایی در حال تغییر هویت بود! باید سر از کارش 

با این همه محافظ و  آوردم. اون کی بود که تونسته بوددر می

دوربین وارد عمارت بشه؟ اونقدر هم گیج بود هم سروصدا 

 تولید کرد، هم چاقوش رو جاگذاشت.
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بدون حرف از در عمارت بیرون زدم و پشتش حرکت کردم. 

حواسش به جلوش بود و من رو پشت سرش حس نکرده بود. 

 رفت.هنوز سمت ماشین می

رفت و خواست  همین که دستش سمت دستگیره در ماشین

روپوشش رو برداره، ساعدم رو روی گلوش گذاشتم و با اون 

داشتم و مانع رفتنش  ی ستبرش رو عقب نگهیکی دستم سینه

 شدم.

ش ضربه زدم ولی ماهرانه خیلی سریع اتفاق افتاد. به شقیقه

تقال کرد و با دستش توی شکمم کوبید. کمی خم شدم و 

ش رو همراه خودم که یقه هام شل شد. به عقب هولم داددست

 ها و حاشیه جاده سقوط کردیم.کشیدم و سمت درخت

عمارت نادری بیرون از شهر بود و توی یه جاده سرسبز قرار 

داشت. دقیق رو به روی عمارت یه جاده خاکی و کم رفت و 

آمد قرار داشت که سمت چپش پر از درخت بود و دست کمی 

ها غلت خوردیم. درختاز باغ نداشت. از کناره جاده سمت 

ها زیرمون و بوی نم و خاکی که توی فضا خش خش برگ

زد. هوا سوز پیچیده بود به راحتی فصل پاییز رو فریاد می
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 داشت ولی خیلی هم سرد نبود.

ساعدش رو روی گلوم قرار داد و خودش رو روم کشید و اجازه 

های مشکی عمیقش نگاه کردم و حرکت رو ازم گرفت. به چشم

 ای آزاد کردن دستم تقال کردم.بر

 دار و خشمگینش غرید:با صدای خش

 تو کی هستی؟ -

ش رو توی مشتم مچاله کردم باالخره دستم رو آزاد کردم، یقه

 ای گفتم:و با لبخند حرصی

 ام؟ من اینم!من کی -

عقب بردم و محکم تو سرش کوبیدم. فریادی از درد زد سرم رو 

و تن لشش رو از روم کنار کشید. گیج دستش رو روی سرش 

گذاشته بود. با این که خودم از ضربه سرم به سرش گیج بودم، 

 انگشتم رو توی هوا تکون دادم و غریدم:

کردی احمق؟ از طرف کی تو عمارت نادری چه غلطی می -

 کنه بدبخت!ت میرو ببینه بیچارهاومدی؟ نادری تو 

از جاش بلند شد. هنوز روپوشش روی صورتش بود ولی 
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 زد.های مشکیش خستگی رو فریاد میابروهای پهن و چشم

های تکراری رو ندارم. برو کنار! چیزی به حوصله دیالوگ -

 کسی نمیگم، تو هم سرت تو کار خودت باشه.

با خشم کشیدم و  خواست کنارم بزنه و رد شه که دستش رو

 آگاه جواب سوال خودم رو دادم:ناخود

وحید مشکات، نه؟ تو از طرف اون حیوون اومدی؛ هرچند  -

 حیف صفت حیوون!

 

ها و بال زدنشون رو به سمتم برگشت و با دادش، صدای پرنده

 وضوح شنیدم.

شناسی صد خفه شو! تو کی هستی؟ تویی که مشکات رو می -

 ی؛ پس تو هم پاک و مقدس نیستی!ای هستدر صد یه کاره

 ش رو توی مشتم گرفتم و غریدم:یقه

آره، پاک نیستم ولی یادم نرفته انسانیتم رو! هرگز چشم رو  -

های از سر درد و غم کسی نبستم. هرگز به ها و نالهالتماس

زندگی یه موجود زنده پایان ندادم. هرگز قاچاق انسان نکردم و 
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دهنت رو ببند و فقط بگو اینجا چه با افتخار جار نزدم! پس 

 کردی؟غلطی می

 کردم!از اولش هم باید خالصت می -

دستش رو پایین برد و وقتی باال آورد، شوکر توی دستش، 

حرص و ترس رو با هم به وجودم تزریق کرد. هیکلش تنومندتر 

تونستم باهاش مقابله کنم؛ خواستم هم نمیاز من بود و می

چسبید. اصال من ها به من نمیجور وصلههرچند، خشونت و این

رو چه به باند بزرگ وحید مشکات یا گروه کوچیک و خشن 

 ها؟ها و گانگستر شدنبازینادری؟ من رو چه به این پلیس

هنوز قدم از قدم برنداشته بود که با صدای پرغرور و محکمی از 

شک صدای نادری بود، شوکه به پشت سرم پشت سرم که بی

و از حرکت ایستاد. صدای خونسرد نادری، همون خیره شد 

 آرامش قبل از طوفان بود.

 منتظرت بودم جاسوس عمارت من! -

برگشتم. با همون عصای طالیی و چوبیش، محکم ایستاده بود 

کرد و اصال به من نگاه و خونسرد به همون یارو خیره نگاه می

ش هاکرد. همون جاسوسه، با حرص به من خیره شد و لبنمی



 

 

WWW.98IA3.IR 34 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

8  

 رو به هم فشرد.

با صدای محکم و جدی نادری از من چشم برداشت و بهش 

 خیره شد.

هات از دستم در رفته ساالر! منتظر موندم، آمار جاسوسی -

هات توی خواستم دست از سرک کشیدنمنتظر موندم، می

کارهام برداری ولی نه، زهی خیال باطل! االن نزدیک دو ماهه 

کنی خرم و کنی و فکر میکه جاسوسی عمارت من رو می

 فهمم! باالخره تو دام افتادی.نمی

کشید و نادری رو نشونه گرفت اما  از جیب پشتش اسلحه

نادری، هنوز هم خونسرد و با پوزخند محوی بهش خیره شده 

ش رو زد. با تموم خونسرد بودنش، نبض شقیقهبود. پلک نمی

ار برداره و کردم. هر لحظه منتظر بودم نادری یه رگبحس می

تر و خشک رو با هم بسوزونه ولی همچنان، محکم و مثل 

 مجسمه ایستاده بود.

افتم نادری. فراموش کردی؟ ساالر، ساالر من تو دام نمی -

 خودشه!

پوزخند نادری این بار محسوس کش رفت و با صدای تمسخر 
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 آمیزی گفت:

ساالرِ خودت؟ ابله، فکر کردی خبر ندارم واسه وحید  -

و دوستیمون رو  ها معاملهکنی؟ با این کارش سالسی میجاسو

 لگدمال کرد!

با بهت نگاهم رو از نادری به ساالر و از ساالر به نادری 

 کشوندم. دوست؟می

  ساالر با حرص اسلحه رو توی دستش فشرد.

کنم. من یک ساله که از ی وحید جاسوسی نمیمن واسه -

ه اون وحیدی که هاش جدا شدم. دیگکاریوحید و خراب

  شناختم نیست.می

هاش رو به هم فشرد. نادری با اخم و لرزید. لبصداش می

های لرزونش رو از هم باز کرد و متفکر بهش زل زده بود. لب

  نالید:

شناسمش، دیگه اون رفیق قدیمی وحید یه هیوال شده! نمی -

بیرون ولی نمیشه، خوام از لجن بکشمش خودم نیست. می

خواد زنگ بزنم ام که دلم میخواد! اصال یه حالیتونم، نمینمی
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پلیس و هرچی مدرک دم دستمه بدم بهشون و وحید رو لو 

بدم. اگه با این کار از لجن و باتالقی که توش دست و پا میزنه 

  کردم ولی...ای درنگ نمیبیرون میومد، لحظه

ساالر واسه نادری اسلحه کشیده بود و با فهمیدمشون. نمی

کرد؟ چرا این خالفکارها بغض یه جورایی داشت درد و دل می

اینقدر کارهاشون عجیب غریبه؟! چرا توی عمق 

های خوبی پیدا میشه؟ راه هاشون، هنوز یه رگهبدجنسی

  برگشتی هم هست؟

کنه. نادری، ولی آخرش که چی؟ یا حکمش اعدامه یا فرار می -

خوام بگم، ا این که ساالر به کسی جواب پس نمیده ولی میب

خوام به اومدم تا مدارک ازت جمع کنم. میخوام بگم میمی

خاک سیاه بنشونمت. یادت نره مسبب این حال و روز وحید تو 

 و پدرشی! یادت نره که پسرِ دوست و...

رو به باتالق سیاهی قتل « همکارت»با طعنه ادامه داد: 

یادت نره وحید رو یه خونخوار کردی که هانا هم کشوندی! 

 ازش دل بِکَنه!
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های ریز کنار هاش رو فشرد. تازه متوجه چروکبا درد چشم

هاش شدم. با بغض و دردی که از ته جمالتش بیرون چشم

 زد، فریاد زد:می

میری نادری! تو حتی الیق تو به بدترین شکل ممکن می -

 هم نیستی!مرگ و سوختن توی آتیش جهنم 

متاثر شده بودم. هیچوقت به ذهنم نرسیده بود وحید هم یه 

روز انسان پاکی بوده. هیچوقت بهش فکر نکرده بودم که وحید 

 های خودش رو داشته.هم دوست

لبخند تلخی زدم. چرا فراموش کردم شیطان هم یه روز فرشته 

بود؟ کاری به شیطان شدن فرشته ندارم، ولی چرا اونقدر 

های خوب رو دونه آدم -ون رو بدی پر کرده که باید دونهاطرافم

از دست بدیم؟ این هم یکجور از دست دادن بود؛ مثل هانا که 

 وحید رو از دست داد.

کردم عصبانی ببینمش ولی در به نادری نگاه کردم. فکر می

کمال تعجب، با غم و لبخند تلخ گوشه لبش به ساالر و درد 

 کرد.کشیدنش نگاه می

ی پر درد نادری، من رو به این باور رسوند دارم خواب صدا
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 بینم!می

هایی هم هرگز نباید زده هایی باید بیوفتن، یه حرفیه اتفاق -

بشن تا بقیه بفهمن. یه چیزهایی همیشه باید مبهم بمونن و 

 گفته نشن. هیچوقت دنبال مقصر نگرد!

ج با آه، پشتش رو کرد و درحالی که راهش رو سمت عمارت ک

 کرد، ادامه داد:می

کنیم داریم ندازیم، نگاه نمیما مثل دومینو، همدیگه رو می -

 دونی؟! این قانون بازیه!کنیم. میکی رو نابود می

های ناباور من، ماشین مشکی رنگی از عمارت جلوی چشم

بیرون زد و بعد از سوار شدن نادری، راه افتاد و توی پیچ جاده 

االری که هر لحظه بیشتر فرو غیبش زد. من موندم و س

 ریخت. تردید وجودم رو گرفت.می

 فکری مثل جرقه از توی ذهنم رد شد.

به خاطر رفاقت قبال ساالر و وحید حتما اطالعاتش بیشتر از 

تونیم ساالر رو هم توی تیم خودمون بیاریم و ماست. یعنی می

 هستیم؟! براش توضیح بدیم کی
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تن و دلداری دادن ساالر مونده با خودم درگیر بودم و بین رف

بودم که در عمارت دوباره باز شد و ماشین کیانا با سرعت 

شد سرسام آوری دنبال نادری رفت. به ماشینش که دور می

کردم که ساالر از جاش بلند شد و سمت ماشینش راه نگاه می

 افتاد.

 آگاه اسمش رو صدا زدم. ایستاد اما برنگشت.ناخود

ت وجود داره ساالر. اگه توبه کنه، خدا مثل هنوز راه برگش -

کنه. مهم اینه که توی دنیای بعدی شنوه و قبول میهمیشه می

 جاش خوب باشه.

ش رو حس کنم. زندگی تونستم کمر خمیدهچیزی نگفت. می

 تازونه!لعنتی بد می

*** 

 کیانا شهریار

پالتوی مشکی بلندم رو تنم کردم و با عجله از در بیرون زدم. 

رجستگی اسلحه زیر پالتوم روی مخم بود. در ماشینم رو سریع ب

باز کردم و سوار شدم. دنده رو جا زدم و پام رو روی گاز 
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فشردم. بوق زدم و تا در باز شد، سبقت گرفتم. سمت چپ 

رفت و پیچیدم چون سمت راست سمت یه شهر دیگه می

 مطمئن بودم نادری از اونطرف نرفته.

روند، سرعتم رو کم ه نادری که آروم میبا دیدن ماشین رانند

 تر ازشون انداختم.کردم و کمی خودم رو عقب

سمت راست پیچید و میدون رو دور زد. دنبالش رفتم. داشت 

رفت. اخم کردم. هنوز مکالمه سمت یه روستای متروک می

 صبح توی گوشم بود.

 

 فلش بک:

ای کرد. خودم رو پشت در مخفی کردم و نادری تک سرفه

زیرچشمی داخل اتاق رو دید زدم. نادری کمی خودش رو عقب 

ی ته اتاق ش سمت کتابخونهتر کشید و با صندلی میز مطالعه

 رفت.

 زد.درهمون حال با ایرپاد، با یه فرد ناشناس حرف می

زنه. باید مدارک امروز میرم سراغ مدارک. وحید مشکوک می -



 

 

WWW.98IA3.IR 35 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

5  

 رو چک کنم.

ای زد و با یارو پشت خط چی گفت که نادری قهقههدونم نمی

 خنده گفت:

من و وحید مثل دو تا دشمنیم که به خاطر سیاست تظاهر  -

ها رو ای؛ باید اینکنیم. خودت که این کارهبه دوستی می

 بدونی.

داشت و سرجاش برگشت. در حالی یه کتاب از توی کتابخونه بر

 زد، گفت:که کتاب رو ورق می

مدارک امنه، ولی به وحید اعتماد ندارم. قرار بود کسی جای  -

ندازه. باید های وحید من رو به شک میسمتشون نره، اما حرف

 خودم یه مدارک سر بزنم.

به محض این که یه برگه از الی کتاب بیرون کشید که حدس 

 زدم آدرس جای مدارکه، با پشت خطی خداحافظی کرد.می

هام، تصمیم گرفتم دنبالش گیریاخمی کردم و با تموم خوددر

 «پذیرم.برم. اگه هم تله باشه، مهم نیست. ریسکش رو می

ی خلوت و مزخرفی بود. معلومه که توی یه جاده پیچید. جاده
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های نابود شده و خیلی قدیمیه. دو طرف جاده پر از مزرعه

بدون محصول بود. یه سره هم روی ویبره بودم از بس چاله 

ه به خاطر خوبی ماشینم یکم تحملش راحت چوله داشت؛ البت

 تر بود.

کم داشتم به این فکر  -جای خیلی وحشتناکی بود. کم

خوان رسیدم که نکنه فهمیدن من هم دنبالشون میام و میمی

 سر به نیستم کنن؟!

آب دهنم رو قورت دادم. همون موقع گوشیم زنگ خورد. از 

ند محوی زدم روی داشبورد برداشتمش. شماره کارن بود. لبخ

 اومد.و جواب دادم. صداش نمی

 الو؟ کارن؟ -

با شک به گوشی نگاه کردم که شاید آیکون وصل رو نزدم ولی 

نه، وصل بود. دوباره کنار گوشم گذاشتم. صداش خیلی بد به 

 گوشم رسید.

 کیانا... نرو... ناد... نقشه... وحید... صدام ب... -

 ابروم باال پرید.
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 وم کارن، چی میگی؟شنصدات رو نمی -

 ن... کیا... مَتروک... شا... ن... وایسا... ت... -

 گوشی رو از گوشم دور کردم و زمزمه کردم:

 گندش بزنن، آنتن هم شورش رو درآورده. -

که بعدش با نگاهی به اطرافم و متروکه بودنش، فهمیدم آنتن 

 ها نیاد.حق داره این سمت

نداختم. جاده خلوتِ گوشی رو قطع کردم و روی داشبورد ا

خلوت بود و جز سه تا ماشین یه به ترتیب ماشین نادری، یه 

 سرنشین تنها و من بودم، کسی نبود.

بغل زدم و پیاده شدم. دوباره گوشیم زنگ خورد. خم شدم و 

زدم و به دور شدن جواب دادم، در حالی که به کاپوت تکیه می

 کردم.ماشین نادری نگاه می

ش شنوی؟ دنبال نادری نرو! همها، صدام رو میالو؟ الو کیان -

 ست. الو؟تله

ای زدم. نگرانی توی صداش چیزی بود که لبخند محو و خسته

 تونست انکارش کنه. دستی توی موهام کشیدم. عالقهنمی
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خیلی زیادی به جیغ زدن داشتم! چرا این مدارک لعنتی گیر 

 نمیان؟

 ست؟ا فهمیدی نقشهنرفتم، همین االن زدم بغل. تو از کج -

 نفس عمیقش توی گوشی پیچید. با کمی مکث گفت:

دونست داری دنبال نادری دونم از کجا میرایان زنگ زد. نمی -

گفت گوشیت در میری ولی هرچی که بود خیلی نگران بود. می

 دسترس نیست، شاید من بتونم باهات حرف بزنم.

که یه کردم داشتم اطراف و سکوت مشکوکش رو بررسی می

چیزی از اون دور برق زد. یه کلبه ساده و قدیمی بود که ته یه 

 مزرعه قرار داشت.

 سریع خطاب به کارن گفتم:

خیله خب، باشه، من برمی گردم فقط یه کار شخصی دارم،  -

 ممکنه طول بشه. مراقب خودت باش، خدافظ.

 

قطع کردم و توی جیب پشتم گذاشتم. از روی پالتو دستی 

م کشیدم و راه افتادم. از حاشیه جاده سمت مزرعه روی اسلحه
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 -های خشکیده گذاشتم. صدای خشرفتم. پام رو روی علف

 شد.ها زیر پام تنها صدایی بود که شنیده میخش علف

 د آخه مگه میشه اینقدر خلوت؟

از ماشین و جاده خیلی دور شده رو به روی کلبه ایستادم. 

دونم چی شد که اومدم اینجا ولی هر چی که هست بودم. نمی

 کنه.ی خلوت رو، رو مییه حسی بهم میگه راز این جاده

در چوبی کلبه رو کشیدم و با صدای بدی باز شد. پام رو روی 

کف چوبی کلبه گذاشتم. یه میز چوبی وسط کلبه قرار داشت 

های جاده های چوبی فقط عکسد، روی دیوارکه پر از برگه بو

های روی میز رفتم و اولین برگه چسبونده شده بود. سمت برگه

 رو برداشتم.

چیز زیادی ازش نفهمیدم ولی انگار چند سال پیش یه زلزله 

ها رو نابود کرده و ها و مزرعههفت ریشتری اومده و همه خونه

وسایلشون رو جمع  های عزاداریه عالمه کشته داده. خانواده

 کردن و به روستاهای اطراف رفتن.

دلیل خلوتی و سوت و کوری اینجا این بود. برگه رو روی میز 

انداختم و یکی دیگه برداشتم. عکس یه ماشین بود که از جاده 
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 شد. چون در حال عبور بود یکم تار شده بود.رد می

روی ماشین دقیق شدم ولی چیز زیادی دستگیرم نشد. عکس 

بعدی رو برداشتم. این بار از پشت عکس گرفته شده بود و 

پالک ماشین مشخص بود. و اون ماشین، ماشین کسی نبود جز 

 نادری!

تاریخ عکس باالش نوشته شده بود، دو ماه پیش. دو سه تا 

 عکس دیگه از ماشین نادری در حال عبور گرفته بود.

راز؟ چقدر گیره؟ ای خدا، چقدر این کیه که از نادری عکس می

 معما؟ خسته شدم!

گرد کنم و برم که عکس رو روی میز گذاشتم و خواستم عقب

 صدای یه نفر از بیرون کلبه شنیدم.

سریع سمت میز برگشتم و زیرش رفتم. چون سمت چپش به 

دیوار چسبیده بود و جلوش هم وسیله و صندلی بود خیلی 

قانه بود! دونم، احممشخص نبود که یه نفر این زیر نشسته. می

نتیجه رفتن تو خونه بقیه همین میشه کیانا خانوم! بِکش 

 عزیزم، بکش!

دستم رو روی دهنم چفت کردم که صدای نفسم هم شنیده 
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نشه. در آروم باز شد و یه جفت کفش مشکی واکس خورده با 

های گرد شده حرکتش رو شلوار نوک مدادی ظاهر شد. با چشم

ق پاهاش جلو روم بود. صدای کردم. دقیبه این سمت دنبال می

ها رو جا به جا داد داره برگهخش برگه نشون می -خش

 کنه.می

با لرزیدن و بعدش پیچیدن صدای گوشیم توی گوشم، 

م رو خوندم. دستم رو سمت جیبم هام رو بستم و فاتحهچشم

 بردم و بعد از بیرون کشیدن گوشیم، صداش رو قطع کردم.

کردم طع شد. اولش داشتم فکر میها هم همزمان قصدای برگه

شاید یارو کَره و نشنیده ولی با خم شدنش و ظاهر شدن 

صورتش جلوی صورتم، اولین کاری که به ذهنم رسید انجام 

 دادم؛ نیشم رو باز کردم!

ش گرد شدن. چهره بانمکی داشت های مشکی و کشیدهچشم

 و مشخص بود از اهالی اینجاست.

 به من اشاره کرد.

 .تو.. -
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به کف زمین که احتماال منظورش کلبه بوده اشاره کرد و ادامه 

 داد:

 کنی؟ اون هم زیر میز؟اینجا چی کار می -

 با لکنت گفتم:

 شناسی؟تو... تو من رو می -

 اخمی کرد.

ای شناسم؟ بیا بیرون ببینم! مگه هر خراب شدهمگه گفتم می -

 بینی که در و پیکر نداره باید بری توش؟می

یر میز بیرون اومدم و صاف ایستادم، اون هم صاف شد و از ز

 دست به سینه، طلبکار بهم زل زد.

با مامور قانون درست صحبت »اخم کردم و خواستم با تشر بگم 

که یادم اومد هیچکس به هیچ عنوان نباید هویت من رو « کن!

بشناسه؛ هرچند کارن سوتی داد و به دکتر توی بیمارستان 

که سرگردم و چقدر حرصی شدم ولی باالخره زحمت گفت 

کشیده بود و یه شبانه روز باال سرم مونده بود و خیلی نامردی 

 گفتم.شد اگه بهش چیزی میمی
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درهر صورت، دهنم رو بستم و سعی کردم یه دلیل قانع کننده 

کردم و پیدا کنم. همچنان توی صورتش خیره بودم و فکر می

رد. اولین بار بود اینجوری مغزم قفل کاون منتظر نگاهم می

 کرد.می

حالتمون جوری بود که من اینور میز ایستاده بودم و متفکر و 

کردم و اون، اونطرف میز های ریز شده نگاهش میبا چشم

 کرد.دست به سینه بهم نگاه می

 یهویی پروندم:

 تو اینجا آمار نادری رو در میاری؟ -

لوی دهنم رو گرفتم. با تعجب که یهو فهمیدم چه زری زدم و ج

 گفت:

 شناسی؟تو نادری رو می -

 مشکوک سمتم خم شد و لب زد:

 نکنه از طرف نادری اومدی؟ -

 اخم کردم و سمتش خم شدم. با حرص گفتم:

دونی چه اسم من رو کنار نادری نزار، فهمیدی؟ اصال می -
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کنی بدبخت دونی اگه بفهمه جاسوسیش رو میکثافتیه؟ می

 هوم؟!میشی؟ 

 ها اشاره زد و گفت:ابروش رو باال انداخت و با نیشخند به برگه

 دونم خوندیشون.می -

 طلبکار ابرو باال انداختم و پرو گفتم:

 که چی؟! -

 

 ابروش باال پرید. با خونسردی گفت:

که این که به تو چه؟ از اینجا گمشو بیرون! تا همینجا هم  -

 بهت خیلی فرصت دادم.

رفت. وشه لباسم رو کشید. داشت سمت در میسمتم اومد و گ

 محکم سر جام ایستادم و گفتم:

 باشه، باشه، میگم! ولم کن! -

ای بهش رفتم که با تشرش لباسم رو محکم ول کرد. چشم غره

 گفتم:

خیله خب بابا! تمام قضیه از این قراره که داشتم نادری رو  -
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دقیقا  ست و بیخیالش شدم،کردم که فهمیدم تلهتعقیب می

 زمانی که ناامید شده بودم این آلونک رو پیدا کردم.

 سمتم اومد و تو فاصله یک قدمیم ایستاد و با جدیت گفت:

 کردی؟واسه چی نادری رو تعقیب می -

 قدمی به عقب رفتم.

تونم بگم دنبال تونم بگم؛ فقط میکنجکاوی نکن! نمی -

 کنی؟مدارک بودم. تو چرا جاسوسیش رو می

های مشکوکش نظرم رو جلب کردن. چند رفت و آمداولش  -

کرد و انگار دنبال باری هم اومده بود و اطراف روستا رو نگاه می

 چال کردن چیزی، قایم کردنش یا همچین چیزی بود.

کردم. قلبم تاالپ تولوپ خودش رو به منتظر نگاهش می

 دونه.کوبید. مطمئن بودم یه چیز مهمی میم میسینه

اصله گرفت و با نفس عمیقی، به عکس چسبونده کمی ازم ف

های روشون رو ها و شکوفهبا درخت شده به دیوار که یه جاده

 داد، خیره شد.نشون می

 با حرفش، عرق سردی از تیغه کمرم رد شد.



 

 

WWW.98IA3.IR 36 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

6  

ها، چیزی که خیلی وقته دنبالشین، دونم مدرکمن می -

 کجاست.

زم از کردم خون توی مغوحشتزده بهش زل زدم. حس می

رفت. این دیگه کیه؟ از حرکت ایستاده. سرم داشت گیج می

 شناسه؟دونه ما دنبال مدارکیم؟ اصال از کجا ما رو میکجا می

ای به سمتم برگشت و با دیدن حالتم، لبخند محوی زد که لرزه

تنم انداخت. همش تله بود؟ به همین راحتی افتادم تو دام؟ 

تر شده بود و یکتموم شد؟ آلونک کوچیکش واسم کوچ

 کردم.احساس تنگی نفس می

هاش فرو برد هاش رو توی جیبکمی ازم فاصله گرفت و دست

 و همچنان بهم زل زد.

آب دهنم رو قورت دادم و به خودم تشر زدم. چته کیانا؟! اصال 

ای شاید یه دستی زده. خودت رو جمع و جور کن! اما فایده

 نداشت و فقط حالم رو بدتر کرد.

م رو توی دهنم چرخوندم و با صدای تحلیل رفته زمزمه زبون

 کردم:



 

 

WWW.98IA3.IR 36 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

7  

 تو... کی هستی؟ -

 نفس عمیقی کشید و گفت:

دونم کی هستین کنه. میرضا، کسی که برای شریف کار می -

فهمی منظورم و برای چی وارد این بازی شدین که خودت می

خوره. داستان آشنایی من و چیه، پس این موضوع خط می

تر از همه و دلیل هام و مهمر کردنم براش، جاسوسیشریف، کا

اصلی کار کردنم برای شریف و اون چیزی که برای امنیت 

برم، مفصلن و حوصله تعریف و حاشیه هم ندارم. اسمش رو نمی

 یه راست میرم سر اصل مطلب که به تو مربوط میشه!

دونست پلیسیم. دونست! میقلبم رفته بود رو دور کُند. می

 کنه.ا اون هم مثل پارسا برای سازمان کار میحتم

کرد و راه رو برای پس شریف غیبش نزده بود؛ داشت کمک می

کرد. دورم چرخید و سمت بطری آب روی یه جعبه ما باز می

 رفت و توی لیوان فلزی برام آب ریخت. سمتم گرفت.

گفته بود از طرف شریفه و به خاطر همین یکم آروم گرفته 

 ترسیدم از دستش آب بخورم.از هم میبودم ولی ب
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باال انداخت و  العملی از من ندید، شونهوقتی هیچ عکس

 ذاشت، گفت:درحالی که لیوان رو روی میز می

 به خاطر خودت گفتم. رنگ و روت پریده، اصال به من چه! -

بطری رو هم دوباره روی جعبه گذاشت و روی صندلی نشست 

کردم کوفته بدنم رو که حس می و به من هم اشاره زد بشینم.

 شده حرکت دادم و رو به روش نشستم.

 هام زل زد و گفت:به چشم

کنی؛ دونستیم داری نادری رو تعقیب میمن... در اصل ما، می -

شریف همیشه و همه جا در حال ساپورت تو و گروهته. شریف 

 ست تا جلوی تو رو بگیره.ها تلهی اینبه رایان خبر داد که همه

راستش نگفت چرا خودش با تو تماس نگرفت، من هم 

دونم بعدش چی شد. قرار بود نیم ساعت کنجکاوی نکردم. نمی

بعد به این کلبه بیام و اگه شانس بهمون رو کرده باشه و تو 

 وارد کلبه شده باشی، همه چیز رو واست توضیح بدم.

هاش گوش با دقت و اخم ریزی که بین ابروهام بود به حرف

 کردم. به اینجا که رسید، نذاشتم ادامه بده و گفتم:می
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ها و مدارک به این مهمی رو اینجا رها کردی؟ چرا این عکس -

 ها رو ببینه؟نگفتی شاید کسی این

 

 باال انداخت. شونه

ها جاشون اینجا نیست. اگه روی میز دیدیشون، برای این این -

کم شه. به هر  بود که اگه اومدی، بخونیشون و یکم از گیجیت

 حال...

 خیلی عادی و راحت، انگار که داره میگه شب تاریکه، گفت:

تقریبا دو روزه که شریف جای مدارک رو پیدا کرده، دقیق  -

 رفتی.انتهای این جاده که داشتی می

 م رو ماساژ دادم و با حرص گفتم:شقیقه

 پس چرا نذاشتین برم و به مدارک برسم؟ -

 باال انداخت و دست به سینه شد.ابروش رو 

دونی چقدر مهمن نه بابا؟! داری میگی مدارک؛ پس حتما می -

 و الکی به دست نمیان.

 حرصی روی میز ضرب گرفتم.
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 ش؟ادامه -

دونستم. تحمل من خیلی سخت بود. نفس عمیقی کشید. می

کردن. یه آن یه دختر هام یکسان نبودن و هی تغییر میرفتار

ن، یه آن یه پلیس وظیفه شناس و جدی، یه آن شاد و شیطو

روح و خورده، یه آن یه آدم سرد، بیزده و شکستدختری غم

 دار.های نمهای پاییز و کوچهرحم، مثل شببی

رسیدن به مدارک خیلی سخته. ما هیچ شناختی راجب  -

مکانی که مدارک اونجاست نداریم ولی با توجه به چیزی که از 

دیم، جای مدارک کامال امنه و عبور از توی شنودها شنی

 حافظت قویش کار هر کسی نیست.

 توجه به کل موضوعی که گفته بود، مشکوک زمزمه کردم:بی

 شنودهایی که ما وصل کردیم؟ -

 روی میز خطوط فرضی کشید و کالفه گفت:

به خدا من زیاد راجب این چیزها اطالع ندارم. خیلی  -

 زنگ بزن. خوای بدونی، به خود شریفمی

بیخیال شک و تردیدم بهش شدم. آخه دروغش چیه؟ 
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دونه اطالعاتش هم نشون میده آمار من رو داشته و حتی می

رایان بوده که دومین نفر بعد از شریف فهمیده دارم میرم سراغ 

 نادری.

 شناسی؟کردی انگار من رو نمیپس چرا جوری رفتار می -

 خواستم بترسونمت.می -

 زنه!رفتم. انگار نه انگار داره با یه پلیس حرف میای غره چشم

 االن نقشه چیه؟ -

کنید تا با وحید هم وارد معامله بشید و هیچی، فعال صبر می -

کنید و پاش رو به عمارت نادری باز کنید؛ مدارک رو پیدا می

ندازید؛ البته، به بعدش خیلی راحت همشون رو یه جا گیر می

 همین راحتی هم نیست.

هام رو ریز کردم و شد جواب این یکی رو ندم! چشمدایی نمیخ

 با طعنه گفتم:

هاست با خطر اخت گرفتم، از یعنی تو بیشتر از منی که سال -

دونی؟ من خیلی وقته که خطر رو با خون توی مغزم خطر می

 هک کردم!



 

 

WWW.98IA3.IR 37 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

2  

 پوفی کشید و با خودش غر زد.

 آخرش هم با صدای بلند گفت:

 خانوم، بفرمایید برید، همش همین بود!بفرمایید سرکار  -

اداش رو درآوردم و بعد از مرتب کردن خودم در رو باز کردم و 

بیرون زدم. خورشید کامال غروب کرده بود و آسمون رخت آبی 

تیره پوشیده بود. ماه خیلی کمرنگ از باال خودش رو به مردم 

داد. لبخندی زدم. از داد و رسیدن شب رو خبر مینشون می

و تاریکیش رو به روز ترجیح  بچگیم عاشق ماه بودم. شب

 دادم.می

با آه عمیق و پردردی، خاطرات بچگیم رو کنار زدم و سمت 

ماشین که کنار جاده نگه داشته شده بود رفتم و در همون حال 

گوشیم رو چک کردم. کارن زنگ زده بود که باعث شد لو برم. 

ی داره نقش بازی تکخندی زدم. این روزها هرجا میرم یک

زنه و یکی دیگه برام زنه، یکی نقاب میکنه، یکی گولم میمی

کنه و کنه. یه نفر دیگه واسه کشتنم دندون تیز میتله پهن می

 اون یکی در قالب بَره و با باطن گرگ، ظاهر میشه.



 

 

WWW.98IA3.IR 37 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

3  

 عجب دنیای مزخرفی!

*** 

رفتم که وحید رو ماه بود که روی مخ نادری رژه مینزدیک یک 

های پای معامله بکشونه اما هیچی به هیچی! فقط با چشم

کنه و من به حسم که میگه یه تفاوتش نگاهم میخونسرد و بی

 کنم!گلوله تو مخش خالی کنم، غلبه می

از بس وحید وحید کردم، اسمش توی مغزم هک شده. دیگه 

 ش رو بشورم!خوره. خودم مردههم می حالم از این اسم به

خودم رو روی مبل چرمی جا به جا کردم و به رایان و کارن 

زنن. نه به یه ماه پیش که از خیره شدم. اینا هم مشکوک می

سر حرص کم مونده بود موهای هم رو بکشن و نه به االن که 

 کنن.پچ می -تنگ هم نشستن و پچ

از من به پسرا و از پسرا به  حوصلگی نگاهش روپارسا هم با بی

 دوخت.من می

 اگه چیزی هست بگین ما هم بشنویم خب! -

پچشون قطع شد. رایان خیره به  -با صدای پارسا صدای پچ
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 پارسا زل زد و پارسا با چشم لوچ شده گفت:

 اونجوری نگام نکن، بچم افتاد! -

خندید های رایان گرد شد و کارن پقی خندید. وقتی میچشم

بست. هاش رو میشد و چشمبه سمت عقب خم میسرش 

ها ها! شاهزادههای قصهشد... مثل شاهزادهچقدر قشنگ می

ان؟ خب، از اسمش مشخصه، شاهزاده! فقط واسه واقعی

 هاست...قصه

پوفی کشیدم و درحالی که راهم رو سمت تراس بزرگ اتاق کج 

 های گشاد سوییشرتم فروهام رو توی جیبکردم، دستمی

بردم و با ابروی باال رفته و متفکر از باال عمارت زیر پام رو از 

تونست باعث بشه وحید با نادری نظر گذروندم. چه چیزی می

 قرارداد ببنده؟

از پارسا شنیده بودم که اونروز دعوای دوست وحید، ساالر رو با 

تر شده و دیرتر به وحید نادری دیده؛ پس حتما نادری محتاط

نه. شواهد هم این رو نشون میده. نادری داشت کاعتماد می

رفت جای مدارک رو چک کنه؛ پس به وحید شک کرده. به می

 وحید هم اعتماد نیست. امکان فرار کردنش از مرز زیاده ولی...
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 نیشخندی زدم.

 سرهنگ همه چیز رو بهم گفته بود.

دونم. تا وقتی کیانا شهریار نابود نشه، وحید از کشور نمیره. می

های درنده که واسه هم دیگه آهی کشیدم. امان از این گرگ

وفا و های بیکنن و رحم ندارن. امان از سگهم دندون تیز می

معرفتی های گله! امان از دروغگویی چوپان و بیدزدهای بره

 مردم روستا.

خواد خودش رو کنه و فقط میهیچکس به هیچکس رحم نمی

چکس نیست. این طبیعتمونه! باالتر بکشه ولی باز هم مقصر هی

ها مشخصه! نسل ما از اولش ها و کشورها و جنگ شاهاز قدیم

های خودش دونه توی رگهم خونخوار بوده و چه بد که نمی

 هم خون هست!

 

گاه تراس تکیه دادم و نفس عمیقی کشیدم. هام رو تکیهدست

 با صدای کارن از پشتم، کمی تکون خوردم و آروم برگشتم.

 کنی؟چی فکر می به -
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نما؟ بگم به روزگار های برههاش زل زدم. بگم به گرگبه چشم

سختی که هیچوقت به سازم نرقصید؟ بگم به مادری که 

حسرت آغوشش رو دارم؟ یا برادری که نتونستم داماد شدنش 

هاش تنگ شده! رو ببینم، یا پدری که دلم برای گرمای دست

ای که را هر ثانیهکنم داره تموم میشه؟ چچرا حس می

 تر میشم؟کنم به مرگ نزدیکگذره، حس میمی

 آگاه، گفتم:هام رو از هم فاصله دادم و ناخودلب

 به یه حرف سه حرفی که پایان هر حرفیه. -

هاش درهم شدن و سوالی و متعجب بهم خیره شد. وقتی اخم

گاه رفت. پشت سکوتم رو دید، لبخند محوی زد و سمت تکیه

 ع، روی سکو نشست و بهم خیره شد.به ارتفا

نفس عمیقش توی هوای سرد به بخار تبدیل شد و بعد محو 

 شد.

 تا حاال از خانوادم با کسی حرف نزدم. -

سرش رو سمت چپ چرخوند و به ماه که سخاوتمندانه نور 

 بخشید خیره شد.می
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کنارش روی سکو و پشت به ارتفاع نشستم و به جایی که نگاه 

گفت هر وقت به ماه نگاه شدم. مامانم همیشه می کرد، خیرهمی

کنی صلوات بفرست. از بچگی عاشق ماه بودم و وقتی بهش می

کردم. کردم، حس ترس و عشق رو با هم حس مینگاه می

 ترکیب قشنگیه!

 ترسی.خیلی جالبه عاشق چیزی باشی که ازش می

 آروم به حرف اومد.

تازه به دنیا اومده بودم، بابام با یه کامیون تصادف کرد وقتی  -

و جا در جا فوت کرد. بعد از به دنیا اومدنم، مادرم سرپستی من 

رو به عهده گرفت. بعد از چهار سال، مامانم دوباره عاشق شد و 

ازدواج کرد. یه سال بعد من صاحب یه خواهر شدم، کاملیا! ولی 

وز بعد از تولد کاملیا، اون خوشیمون دوومی نداشت چون دو ر

مون رو باال کشید و دَر رفت. بعد از اون، ی سرمایهمَرد، همه

مادرم تنهاتر از همیشه شد. اون شب، ماه همین شکلی بود. 

کرد. بعد از الالیی غمناکی که کامل بود و اتاق رو روشن می

واسه کاملیا خوند، من رو بغل کرد. نزدیک یک ساعت توی 

 کرد و حرف زد.بغلم گریه 
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هام هام خیره شد. اشک توی چشمنفس عمیقی کشید به چشم

تند پلک زدم تا اشکم پایین نیاد و ضایعم  -جمع شده بود. تند

 نکنه.

 با لبخند محو و تلخی ادامه داد.

های تلخ همیشگی، صبح شب خوابید و مثل همون داستان -

دونم. ، نمیبیدار نشد. من موندم و کاملیا. اون موقع بچه بودم

فکر کنم نزدیک پنج، شیش سالم بود. تا هجده سالگیم، من و 

کاملیا پیش عممون موندیم ولی بعد از این که هجده رو رد 

کردم، رو کردم. گفتم هایی رو که پس انداز میکردم، پول

خوام مستقل شم و کاملیا رو از اینجا ببرم. شوهر عمم می

د. یه خونه ساده و خیلی کمکم کرد. اولش خیلی سخت بو

 غذای ساده و گاهی هم فقط املت و نیمرو.

هاش غم نبود. یه تکخندی زد و بهم خیره شد. توی چشم

 چیزی مثل خوشحالی بود.

ولی بعد از اون همه سختی و کار برای این و اون، تونستم با  -

کردم، شریک شم. ما فقط شریک بودیم. کمکش می یه شرکت

ها دم، بیشتر اوقات باال سر کارگرکربراش مشتری جمع می
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آوردیم رو تقسیم بودم و درعوضش پولی که به دست می

کردیم؛ البته االن هم همینه. فقط از سرهنگ خواستم برای می

 شریکم توضیح بده که چند وقت نیستم.

سرش رو کمی به سمت عقب خم کرد که با خنده و ترس 

 گفتم:

 نکن دیوونه، میوفتی! -

ی نگفت. با جدیت سمتم خم شد و خیره توی خندید و چیز

 هام گفت:چشم

دیگه حق نداری به اون حرف سه حرفی که پایان هر حرفیه  -

تونی جلوش رو بگیری؛ فکر کنی! زندگی جریان داره و تو نمی

اگر هم از جریان بیوفته تو حریفش نمیشی. فقط زندگی کن و 

یگه چه لذت ببر. بیخیال شو که چند ساعت یا چند سال د

دونم، ممکنه بگی شعار میدم ولی شعار اتفاقی میوفته. می

تونیم سر به هوایی کنیم نیست! درسته، توی ماموریتیم و نمی

تونی هوای سرد رو نفس و فقط لذت ببریم! ولی ببین! تو می

 تونی حس کنی!بکشی، می
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 نفس عمیقی کشید و گفت:

 وم؟تا حاال دقت کردی زمستون بوی یخمک میده، ه -

 خندیدم.

 ای کارن!تو دیوونه -

 دیگه کمال همنشینه دیگه! -

 مون قطع شد، گفتم:وقتی خنده

راستی گفته بودی یه دوره روانشناسی رفتی. حمید هم تحت  -

 درمان تو بود؟

 سرش رو تکون داد.

رشته اصلی من روانشناسی بود ولی تا لیسانس خوندم و ول  -

کردم و آخرین مراجعه می کردم. یه مدت هم توی یه مطب کار

تر شد و با هم رفت و کننده هم حمید بود که رابطمون صمیمی

کرد ولی خب این قانون آمد کردیم. هانا هم بهش رسیدگی می

هاست که فامیل و آشنای خودشون رو دست روانشناس

های دیگه بسپارن، پس هانا درمان کاملیا رو به عهده روانشناس

رو. ولی هنوز بعد اون همه مدت گرفت، من درمان حمید 
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 تغییری نکرده و فقط یکم بهتر شده.

 ابروم باال پرید.

 چه جالب! -

 کجاش دقیقا؟ کلش بدبختیه! -

 

 ش کوبیدم.با خنده به شونه

 گفتی...خوبه همین چند دقیقه پیش خودت می -

 ای تقلید کردم و گفتم:صداش رو به طور ناشیانه

 زندگی جریان دارد. -

 خندید و چیزی نگفت.

توی سکوت دوباره به ماه خیره شدیم. وزش آروم نسیم موهایی 

داد. نفس که از زیر کاله سوییشرتم بیرون افتاده بود، تکون می

هام رو بستم. حس غرق شدن داشتم، عمیقی کشیدم و چشم

غرق شدن توی موج احساسات. خسته بودم. مگه روح و جسم 

 من چقدر تحمل داشت؟
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 ای کارن به خودم اومدم.با صد

 بخیه شکمت رو چیکار کردی؟ -

 بخیه عمل زیبایی بود. خودش توی پوست محو میشه. -

 سرش رو تکون داد و دوباره سکوت...

 این بار من سکوت رو شکستم.

 به نظرت چطوری پای وحید رو به عمارت باز کنیم؟ -

های سرش رو سمتم برگردوند و با مکث نگاهم کرد. با چشم

یز شده و متفکر سرش رو پایین انداخت و از توی جیبش ر

 سیگارش رو درآورد.

 اذیت نمیشی سیگار بکشم؟ اینجوری ذهنم بازتر میشه. -

ایش سیگارش رو روشن کرد و شونه باال انداختم. با فندک نقره

هاش رو ریز کشید چشمپک عمیقی زد. وقتی سیگار می

بیوفته. به یه شد گوشه چشمش چین کرد که باعث میمی

کرد. من هم توی سکوت، منتظر با یه جای نامعلوم نگاه می

 حس ناشناخته به کارن خیره شده بودم.



 

 

WWW.98IA3.IR 38 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

3  

 صبر. -

 ابروم باال پرید.

 هوم؟ -

راه حل صبره. نباید عجله کرد. این مشکل بین نادری و  -

مونه. اگه بخوایم دخالت وحیده و بین نادری و وحید هم می

میوفتیم، اگه هم با نقشه اون دو تا رو با  کنیم از چشم نادری

هم رو به رو کنیم، اگه لو بریم باز هم نادری اعتمادش رو به ما 

از دست میده. بهترین گزینه صبره. باید بزاریم خودشون 

 مشکلشون رو حل کنن؛ البته...

 هام، مردد گفت:سمتم برگشت و با مکث و خیره توی چشم

 ساالر هم گزینه خوبیه! -

های گرد شده نگاهش کردم. بشکن زدم و انگشتم رو چشم با

 توی هوا چرخ دادم.

 ایول، همینه! -

 چی چیو همینه؟! من یه زری زدم! تو باید رو هوا بزنیش؟ -
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 رو به روش ایستادم و دست به سینه گفتم:

یه ذره به حرفی که زدی فکر کن! ساالر برای این که وحید  -

فکرش زده بوده که به پلیس خبر از لجن بیرون کشیده بشه به 

تونه وحید رو بده. اگه بهش توضیح بدیم چرا که نه؟! حتما می

 راضی کنه که بیاد اینجا.

 ابرویی باال انداخت و با قیافه مغروری گفت:

 ای دادم؟راست میگی ها! حال کردی عجب ایده -

ای رفتم و با تکخندی برگشتم و سمت اتاق خودم راه چشم غره

های رایان و پارسا گفتم که از کارن و در جواب سوال افتادم

 بپرسن.

در اتاقم رو باز کردم و نفس عمیق کشیدم. استرس گرفته 

مونه. مجبور ای نمیبودم. اگه ساالر قبول نکنه هیچ راه دیگه

میشیم وحید رو بیخیال شیم و فقط نادری رو گیر بندازیم ولی 

دارم بعد این که اینجوری خیلی بد میشه. مطمئنم، شک ن

کنه و وقتی برگرده، تر وحید قِسِر در بره، گروه جدید جمع می

 سوزونه!و خشک رو با هم می
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سوییشرتم رو درآوردم و روی صندلی پرت کردم. روی تخت 

 دراز کشیدم و آباژور رو خاموش کردم.

 چیزی نمونده، فقط یکم دیگه، یکم...

*** 

هیجان به بازوی کارن کوبید و با صدای مرتعش از رایان با 

 هیجان گفت:

 سرهنگ جواب داد. موافقت کرده. -

ابروم رو باال انداختم و به دیوار تکیه دادم. یه پام رو جمع کردم 

 و خونسرد گفتم:

 پس همین االن میریم پیش ساالر. -

 هاش رو باال گرفت.پارسا دست

ر رو ندارم. بنده خدا به من دیگه روی رو به رویی با ساال -

 خاطر من گیر افتاد.

وقتی سکوت ما و نگاه خیرمون رو به خودش دید، اخم کرد و 

 زیرلب گفت:
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 باشه بابا. -

 تکخندی زدم و به بچه ها اشاره زدم.

پس منتظر چی هستین؟ میریم پیش ساالر. فقط سه قدم  -

 دیگه تا پایان ماموریت مونده!

سیستم رو قطع کرد. کارن هم اور رایان از جاش بلند شد و 

کتش رو از روی پاش برداشت و بلند شد. با انگشت اشاره و 

بغلیش اور کت رو روی دوشش انداخت و در حالی که از کنارم 

 شد، نیشش رو باز کرد و چشمک زد.رد می

های گرد شده بهش چشم غره رفتم که با تکخند پشت با چشم

دم و با مرتب کردن شالم روی رایان از در بیرون زد. ریز خندی

 سرم، از اتاق بیرون زدم.

پشت سرشون رفتم و پارسا هم ناچار پوفی کشید و پشتمون 

 اومد.

 

سوار ماشین کارن شدیم. از عمارت که بیرون زدیم، نفس 

هام رو بستم. استرسم عادی بود. عمیقی کشیدم و چشم

خواستیم هویتمون رو برای کسی فاش کنیم که می
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 نستیم کامال با ماست یا نه.دونمی

های بزرگ و پر تنش بود. اگه قبول این از همون ریسک

موند؛ پیدا کردن مدارک، گیر کرد، باز هم دو قدم دیگه میمی

 انداختن وحید و نادری و تمام!

ی ساده و ویالیی ساالر که توی یه قسمت رو به روی خونه

و به ساختمون  خلوت شهر بود، ایستادیم. از ماشین پیاده شدم

 خیره شدم.

های سازمان واسمون درآوردن. فکر آدرس اینجا رو بچه

زرق و برق زندگی کنه. با کردم ساالر اینقدر ساده و بینمی

 گفتم لنگه رفیقشه.خودم می

جلوتر از همه سمت آیفون رفتم و زنگ طبقه چهارم رو زدم. 

ر آبیش خیلی جدی و با اخم به دوربین آیفون خیره شدم که نو

 توی صورتم خورد.

 بله؟ -

 جدی شروع به صحبت کردم.

 سالم، آقای ساالر سعیدی؟ -
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 با کمی مکث، مشکوک گفت:

 خودمم. بفرمایید. -

 چند لحظه بیاید پایین، کار مهمی دارم. -

 صبر کنید لطفا. -

تکون دادم و با دو قدم از آیفون دور شدم و کنار پسرا سرم رو 

کرد و کارن و پارسا ایستادم. رایان با سوییچ ماشین بازی می

العمل ایستاده بودن و به رو به رو نگاه هم بدون عکس

کردن. یه لحظه از ذهنم رد شد که کارن چقدر مثل می

 هاست.بادیگارد

جیبش کرده بود نگاه هاش رو توی با لبخند به کارن که دست

کردم. یه آن به خودم اومدم و با تشر اخم کردم و ازشون رو می

 گرفتم.

زنی؟ این رفتارهای یعنی چی هی راه به راه به کارن لبخند می

مزخرفت رو بنداز دور کیانا! یا سرد و خشک باش یا شاد و 

 شنگول. چرا تعادل نداری تو بشر؟!

شم رو به زمین فشار دادم و از خودم حرصم گرفته بود. نوک کف
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هام رو هم به هم فشردم. همون لحظه در حیاط آروم باز لب

شد و ساالر با تیشرت سفید و پیرهن مشکی و شلوار مشکی 

ای داشت ولی چین و جلوی در ظاهر شد. ظاهر آراسته

هاش و روی پیشونیش مشخص بود. های ریز کنار چشمچروک

 کرد.یه عقاب نگاه میزد و مثل های سبزش برق میچشم

 کرد.اخم ریزی روی پیشونیش بود و متفکر ما رو نگاه می

 بفرمایید؟ -

 نگاهی به اطراف انداختم و این بار کارن گفت:

 تونیم داخل صحبت کنیم؟می -

ساالر با شک نگاهی بهمون انداخت که پارسا خودش رو از 

با  بینمون جلو انداخت و دستش رو جلوی ساالر گرفت. ساالر

 تعجب به پارسا دست داد.

 من رو یادتون میاد؟ همونم که باعث شد پیش نادری لو برید! -

و نیشش رو باز کرد. من بودم به شخصه یه پس گردنی بهش 

 زدم.می

 های درهم گفت:ساالر پوفی کشید و با اخم
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 بعله، به یاد دارم! بیاید داخل. -

که جلوتر بود وارد  در رو بیشتر باز کرد و کنار رفت. اول پارسا

 رفت که ایستادیم.شد و بعد ما. ساالر داشت سمت آسانسور می

 کنیم.صبر کنید جناب! همینجا صحبت می -

 اصراری نکرد و با تکون دادن سرش، چند قدم نزدیک شد.

 های ساالر و با صالبت گفتم:با جدیت، خیره توی چشم

 درسته؟خواید وحید رو نجات بدید، گفته بودید که می -

 سرش رو تکون داد و چیزی نگفت.

 ما برای همین کار اومدیم، برای نجات. -

شنیده بودم برای آماده کردن تجهیزات به عمارت نادری  -

 رفتید، یکی باید شما رو نجات بده!

با اخم نگاهش رو بینمون گردوند و در آخر دوباره به من خیره 

 شد.

 این بار رایان گفت:

 ه دست یه نفر امکان پذیره.نجات وحید فقط ب -
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 ش رو گرفت.کارن ادامه

 پلیس! -

  

ساالر چند قدم نزدیک شد و با شک سرش رو بهمون نزدیک 

 کرد.

 خواید؟منظورتون چیه؟ چی می -

 دوباره، تاکید وار گفتم:

 ما هم برای نجات اومدیم. به دیالوگ قبلیمون دقت کنید! -

 هاش باز شد و با ناباوری گفت:بهم زل زد. یدفعه اخمبا اخم 

 نگید که... -

 صداش رو پایین آورد و با شک بیشتری گفت:

 پلیسید؟! -

کارن با جدیت دست به سینه ایستاد و سرش رو تکون داد. 

 گفت:

ش خوایم، بقیهمهم نیست کی هستیم. ما ازتون یه کمک می -
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 به عهده ماست.

 از کجا باید بدونم واقعا پلیس هستید؟چیکار باید بکنم؟  -

 پارسا دستش رو به شونه ساالر زد و گفت:

کنیم، فقط یه کار باید هرکاری بخواین برای اعتمادتون می -

 بکنید!

 رایان هم تایید کرد.

 آره، به سرهنگ میگم خودشون باهاتون تلفنی صحبت کنن. -

 خیله خب. -

 سرش رو تکون داد و مردد ادامه داد:

 باید چیکار کنم؟ -

 

های سبز و نیشخندی زدم و با صدای آروم و خیره توی چشم

 نگرانش زمزمه کردم:

 کشوندن وحید به عمارت نادری... -

*** 
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دونم چرا یدفعه اینجوری شدم. تصمیمم رو گرفته بودم. نمی

چه دلیلی داره یهو بخوای سرد و خشن بشی؟ نکنه افسردگی 

 دارم؟!

خند زدم و روی صندلی رو به روی آیینه به افکار مزخرفم پوز

نشستم و به صورتم خیره شدم. یه تیکه از موهای خرماییم 

داد. م رو ساده و مظلوم نشون میروی صورتم افتاده بود و چهره

 کنه؟دونست پشت این چهره چه هیوالیی زندگی میکی می

کش موم رو از روی میز برداشتم و موهام رو محکم باال بستم. 

داد و تر نشون میهام هم کشیدهم چشمکشیده شدن شقیقهبا 

 کرد.م رو خشن میچهره

 چقدر اختالف توی وجودم بود!

شیطنت و خشونتم که دست خودم نبود. مظلوم بودن و در 

عین حال خشک بودنم. بیخیالیم نسبت به همه چی و در عین 

 حال نگرانیم برای ماموریت.

کشیدم و با کشیدن یه شال روی سرم، از اتاق بیرون پوفی 

شدم که به شونه کارن خوردم. زدم. داشتم از پیچ راهرو رد می

دستم رو روی شونم گذاشتم و با تعجب عقب رفتم. دستم درد 
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 ای داشت!گرفت! عجب عضله

به خودم اومدم و حرف دیروزم رو به روی خونه ساالر یادم 

کردم و نذاشتم چیزی بگه، از اومد. سرد معذرت خواهی 

 کنارش رد شدم.

ماتش برده بود. دو قدم دور شده بودم که دستم رو کشید و من 

رو برگردوند. با اخم و موشکافانه به صورتم زل زد. انگار چیزی 

 دستگیرش نشد چون کالفه شونم رو تکون داد و گفت:

 چیه؟ چی شده؟ -

 مگه باید چیزی بشه؟ دستم رو ول کن! -

جای این که دستم رو ول کنه، اون یکی دستم رو هم گرفت به 

 هام غرید:و خیره توی چشم

کیانا من بچه نیستم! چی شده؟ کسی ناراحتت کرده؟ اگه  -

 کسی حرفی بهت زده یا نادری یا هر خر دیگه چیزی گفته بگو.

 سردرگم از افکارم یه دستم رو از دستش آزاد کردم و گفتم:

 سی هم چیزی نگفت.میگم چیزی نیست، ک -

دهنش رو چند بار باز و بسته کرد و در آخر طاقت نیاورد و با 
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 صدای بلند گفت:

 پس چته؟! -

زدم و یه دفعه یه نفر بهم انگار توی یه خواب دست و پا می

سیلی زد. انگار از خواب بیدار شدم. واقعا چم بود؟ چرا حوصله 

ود که خودم هیچکس رو نداشتم؟ کارن سوالی رو ازم پرسیده ب

 دونستم.جوابش رو نمی

کارن اولین نفری بود که به پیله تنهاییم راهش دادم، حاال به 

خودم اومده بودم و یادم اومده بود کارن هم یه جنس مخالفه. 

های دل و تنهاییم رو کشیدم و در رو بستم. االن دوباره پرده

کردم. حق هم داشتم! چهار سال توی این احساس گنگی می

پَر زدم و با استرس روز و شبم رو گذروندم.  -وریت لعنتی پَرمام

نه دوستی، نه رفیقی، نه حتی یه دختر و همجنسم مثل خودم 

هام که بتونم باهاش حرف بزنم. نیاز هم آدمی نبود که به اخالق

 بخوره.

نیاز ساکت بود، من هم ساکت بودم ولی حرف زدن و ایده دادن 

دادم. عمل نگفتن ترجیح می رو به مثل بز نشستن و چیزی

دادم. چقدر جای کردن و به نشستن و نگاه کردن ترجیح می
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ها راحیل و سارا کنارم خالی بود. حتی ممکنه وقتی برگردم اون

 هم تغییر کرده باشن و دیگه من رو کنار خودشون نخوان.

هام رو فریاد هایی که حرفنفس عمیقی کشیدم و با چشم

زمزمه « چیزیم نیست!»ش، فقط یه زدن و دهانی خامومی

 کردم و به همون اتاقم پناه بردم.

*** 

کردم؛ حتی هام رو حس مینفس -فهمیدم. صدای نفسمی

هام مچاله فهمیدم که دارم ملحفه روی تخت رو با دستمی

های کردم و جیغتونستم بلند شم. فقط ناله میکنم اما نمیمی

ه و من رو از این کابوس کشیدم تا شاید کسی بیدار شخفه می

 بیدار کنه.

دونم چه خوابی بود، فقط یادم بود از یه بلندی مثل برج نمی

کردم قراره جسمم در اثر برخورد پرت شدم و زمانی که فکر می

کردم تا تیکه بشه، توی دریا افتادم. تقال می -به زمین تیکه

د و سرم رو از زیر آب بیرون بکشم ولی انگار آب سنگین شده بو

کشید. تا جایی پایین برده شدم که دیگه من رو پایین می

 روشنایی رو ندیدم و همه جا تاریک شد. دست از تقال برداشتم.
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با ناامیدی به باالی سرم زل زدم و تنها چیزایی که به یادم 

هام روی هم افتادن اما اومدن، اول خدا و بعد کارن بود. پلک

 نفس پریدم. -توی واقعیت با نفس

م کشیدم و به تاج تخت تکیه دستی توی موهای خیس شده

هام هام از بین مژههام رو بستم و اجازه دادم اشکدادم. چشم

 بچکن.

 نفسم رو آروم بیرون دادم و دوباره دم گرفتم.

ای از توی مشکی با یه تصمیم ناگهانی بلند شدم و ژاکت بارونی

رو مثل همیشه م کمد بیرون کشیدم و با یه ست سیاه، اسلحه

توی یه جایی از لباسم جاساز کردم و از در بیرون زدم. گوشیم 

رو توی جیبم گذاشتم و از عمارت پیاده و بدون ماشین بیرون 

کردم رفتم و به آسفالت زیر پام نگاه میآروم راه می -زدم. آروم

 زدم.های ریز وسط جاده لگد میو هر از گاهی به سنگ

شدم. زده بود به سرم. نصف شب، یدقیق از وسط جاده رد م

 پای پیاده، بدون خبر دادن به کسی، راه رفتن از وسط جاده...

 

کل حواسم پیش خوابم بود. مگه میشه خواب اینقدر واقعی؟ 



 

 

WWW.98IA3.IR 39 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

8  

مگه میشه واقعا توی خواب خیسی آب رو حس کنی؟ مگه 

 میشه خفگی رو حس کنی؟

و یه لحظه از فکری که از توی ذهنم رد شد، مکث کردم 

 ایستادم. نکنه آینده رو دیدم؟ نکنه واقعا غرق شم؟

لبخند تلخی زدم. این همه زخم خوردم، این که چیزی نیست؛ 

دونستم کجا این هم روش! دوباره راهم رو پیش گرفتم. نمی

ای گریه یا نارحتی. فقط پاهام رفتم، بدون ذرهمیرم، فقط می

غیرفعال شده  کردن. انگار بقیه اعضای بدنمبودن که کار می

 بودن.

فکرم سمت کارن رفت. کاش کنارم بود. اون تنها کسی بود که 

کنارش خود واقعیم بودم. از لحظه اولی که دیدمش باعث شد 

 کنارش همیشه خود واقعیم باشم.

ایستادم. به آسمون خیره شدم. زانوم سست شد و خیره به 

آسمون پشت آسمون، زانو زدم. لبخند تلخم کش رفت و 

 اشکم تار شد. یپرده

 عاشقش شدم؟!
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ی تلخی کردم و وسط جاده دراز کشیدم. به آسمون خیره خنده

م راهش رو گرفت و شدم. اشکم از گوشه چشمم تا کنار شقیقه

 آخرش بین موهام محو شد.

مگه عاشق شدن اینقدر آسونه؟ شاید فقط وابستش شدم. ولی 

هش غیرعادیه. لعنت به اون فهمم احساسم ببچه که نیستم، می

 ندازه!تفاوتش که قلب ضعیفم رو از کار میهای آبی بیچشم

لبخند زدم. چه حس قشنگ و زجرآوریه! تقریبا یه هفته بود که 

کرد. انگار رفتار من زد و سرد برخورد میکارن باهام حرف نمی

تفاوت و سرد خودش واسه اون هم تلنگر بود که توی جلد بی

 فرو بره.

هام رو باز کردم. با چکیدن یه قطره بارون روی صورتم، چشم

دل آسمون هم امشب گرفته؟ چه شب دلگیریه آسمون! تو هم 

 کنی؟حسش می

از جام بلند شدم و بدون تالشی برای تکوندن لباس خاکیم، 

های ریز بارون کم قطره -دوباره شروع به راه رفتن کردم. کم

ا خیسِ خیس شده بودن و هتندتر باریدن گرفتن. خیابون

هیچکس رد نمیشد. تنهایی حس بدیه. تنهایی یعنی کسی رو 
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نداشته باشی باهاش از خبرهای خوبی که شنیدی حرف بزنی. 

 ت مهم باشه.یعنی کسی نباشه که براش غم و گریه

شینه خدا! نفس عمیقی کشیدم و ایستادم. هیچی به دلم نمی

 نمیشه بیام پیشت؟!

قفسه سینم، قفسه سینم رو چنگ زدم و با حس دردی توی 

کنه! زانو زدم. هق زدم. خستم خدا. دیگه هیچ چیز شادم نمی

و  ها. نه کوه و دشت و نه دوستنه بارون و نه شلوغی خیابون

فامیل، نه حتی اگه از خواب بیدار شم و بگن ماموریت تموم 

 شده.

شیم رو از به دیوار یه مغازه تکیه دادم و پاهام رو بغل کردم. گو

 توی جیبم بیرون کشیدم و به کارن زنگ زدم.

یه بار زنگ خورد و جواب نداد. ساعت چهار صبح بود. خب 

مشخصه که خوابه. یه بار دیگه بهش زنگ زدم. بوق ششم بود و 

شدم که جواب داد. با شنیدن صدای خوابالو و داشتم ناامید می

 هام نشست.دارش لبخندی روی لبخش

 بله؟ -
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 ا کارن، بیا پیشم. حالم خرابه!بی -

 انگار به خودش اومد. چون با جدیت و کمی عصبی گفت:

 کجایی تو کیانا؟ آدرس بده، پنج دقیقه دیگه اونجام. -

آدرس اولین تابلویی که دیدم رو بهش دادم. سریع قطع کرد. 

شد، آدم و پرنده که عجیب بود. حتی یه ماشین هم رد نمی

 کش.پیش

برق و باد گذشت و به خودم که اومدم ماشین  پنج دقیقه مثل

های روی زمین به خاطر ترمز کارن جلوم روی ترمز زد. آب

ناگهانی کارن کمی اینور اونور پاچیده شدن. از ماشین پیاده 

 شد و با حرص سمتم اومد و بازوم رو گرفت.

 رفت که آروم گفتم:داشت سمت ماشین می

 وایسا کارن! -

 

ی داغونم، گشت اما با دیدن چهره و قیافهبا توپ پر سمتم بر

 نگران اون یکی بازوم رو هم گرفت و آروم گفت:

 چته آخه لعنتی! -
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 لبخند تلخی زدم.

 هیچی، فقط خستم. -

 در ماشین رو باز کرد و گفت:

 بشین ببینم! -

هاش خیره شدم و در همون حال سوار شدم. به چشمبا مکث 

خواست در ماشین رو بست و خودش هم سریع سوار شد. می

 سمت عمارت بره که گفتم:

 میشه نریم عمارت؟ -

نگاهی بهم انداخت و پوفی کشید و با مکث سر تکون داد. دنده 

رو جا زد و الین رو عوض کرد. کنار خیابون نگه داشت و سمتم 

شدن. تند رد می -ها تندتر بود. ماشیننجا یکم شلوغبرگشت. ای

با زدن بشکنی جلوی صورتم به خودم اومدم و به کارن اخمو و 

 نگران نگاه کردم.

فهمم؟ کنی؟ فکر کردی نمیخوای بگی چرا اینجوری مینمی -

ست توی خودتی، حتی اونقدری که باید از خبر این که یه هفته

ت نادری خوشحال نشدی! همین وحید قبول کرده بیاد عمار
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 روزها باید بریم دنبال مدارک و با این حواس پرتیت...

 با مکث و نگرانی بیشتر گفت:

 با این حواس پرتیت یه بالیی سر خودت میاری! -

زدن. صداقت و هاش خیره شدم. زیر نور ماه برق میبه چشم

شد بهش اعتماد هاش مشخص بود. شاید میمهربونی از چشم

نفس عمیقی کشیدم و به رو به رو خیره شدم. پوفی  کرد.

کشید و خواست استارت بزنه که گفتم، از همه چی گفتم. از 

دونستم، از مشکل قلبیم بعد مرگ مادرم که خودم رو مقصر می

هام، از تنهاییم توی این از مرگ مادرم، از از دست دادن دوست

جسمم  هایی که سهم روح وها و زخمچهار سال، از سختی

شدن، از درد دوری از پدر و برادرم. از خوابی که دیدم، از حسی 

 که نسبت به پایان این ماموریت دارم.

و اون گوش کرد، اخم کرد، نگران شد، دلداریم داد، گوش کرد، 

گوش کرد. چقدر شنوای خوبیه برای دردهایی که کل عمرم 

 درحال چال کردنشون ته مغزم بودم!

و ته ریشش خیره شدم. لبخند مهربونی به صورت اصالح شده 
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 هاش کشیده شد.زد. نگاهم به چشم

 آروم گفت:

 این همه درد توی قلب کوچیکت بود و دم نزدی؟ -

هاش خودش یه نوع معجزه بود! من چم هیچی نگفتم. چشم

 دستی عاشق شدم رفت! -شده؟ دستی

 لبخندی زد.

من  هروقت بازم حس کردی نیاز داری با کسی حرف بزنی، -

هستم! دیگه هم اینجوری از خونه نزن بیرون، خطرناکه، بعدشم 

 خوری؟تو نمیگی تو این هوا سرما می

نگرانیش واسم تازگی داشت. دیگه گفتن نداشت؛ چهار سال 

 بود که کسی نگرانم نشده بود...

 لبخندی زدم که گویای همه چیز بود، قدردانیم، خوشحالیم.

ندم، ماشین رو روشن کرد و چیزی نگفت و با جواب دادن لبخ

راه افتاد. درجه بخاری رو بیشتر کرد و روی من تنظیم کرد. به 

استایلش نگاه کردم. با یه دست فرمون رو گرفته بود، آرنج اون 

یکی دستش رو به لبه پنجره تکیه داده بود و با دستش 
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 مالید.ش رو میشقیقه

 م برد.هام سنگین شدن و خوابکم خیره به کارن، پلک -کم

*** 

رسیدم. دستم یکم دیگه مونده بود به شاخه برسه. داشتم می

فقط یکم دیگه مونده بود. به پایین و دریای زیر پام زل زدم. 

ام گرفته بود. خورد. گریهها سر میدستم داشت از روی صخره

 دونستم چه غلطی کنم.نمی

ه اون یکی دستم رو بلند کردم تا شاید بتونم دستم رو به صخر

 برسونم که...

 کیانا، بیدار شو دیگه، کیانا! -

محکم تکون خوردم و پریدم. ترسیده به کارن زل زدم. در 

های ماشین رو باز کرده بود، سمت من ایستاده بود و با چشم

 کرد.گرد شده نگاهم می

 خوبی؟ -

 

سرم رو تکون دادم تا فکر خوابم از سرم بپره. لبخند کوتاهی 
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بسنده کردم. از ماشین پیاده شدم و در !« خوبم»زدم و به یه 

رو بستم. توی باغ عمارت بودیم. گردنم خشک شده بود. 

 شده بودن ولی لرز داشتم. هام خشکلباس

خواستم سمت عمارت برم ولی یکدفعه ایستادم. آروم سمت می

کارن برگشتم. به ماشینش تکیه زده بود و دست به سینه 

 کرد.نگاهم می

 ای زدم.خستهلبخند 

 شدم.مرسی که اومدی. اگه نبودی دیوونه می -

از « برو داخل، مریض میشی!»لبخند محوی زد و با گفتن 

 کنارم رد شد.

*** 

 شوکه شده گفتم:

 امشب؟! -

 سرهنگ جدی بهم زل زد.

بله سرگرد، داره دیر میشه. وحید چند روز دیگه به عمارت  -

شن و همین هم کمی نادری میاد، درضمن الزمه مدارک چک ب
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 بره.زمان می

 نگاهی به هممون انداخت و ادامه داد:

سرگرد شهریار و سرگرد توفیق)رایان( این کار رو انجام  -

میدن. امشب، ساعت دو بامداد، یه ماشین پرشیای نوک مدادی 

هست، یادتون « اولین مرگ»خارج از شهر منتظرتونه. رمزمون 

 باشه.

نیشخند زدم. این اولین مرگ که خود آگاه اولین مرگ... ناخود

 زندگی منه! مگه میشه اسم زندگی خودم رو یادم بره؟

 یکدفعه کارن گفت:

 نمیشه من هم باهاشون باشم؟ -

سرهنگ کمی به کارن نگاه کرد. کارن متوجه شد و خودش 

 ادامه داد:

دوست دارم توی این راه کمکتون باشم. تا االن هیچ کاری  -

 ک خاصی نکردم.انجام ندادم و کم

 سرهنگ نفس عمیقی کشید و با مکث گفت:

دونیم خیله خب، ولی حواستون رو کامال جمع کنید! ما نمی -
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اونجا چی در انتظارتونه، چون هیچ تصویری ازش نداریم. من و 

سرگرد شریف، روی این مسئله خیلی کار کردیم و تازه چند 

کاملی ازش روزه مکانش رو پیدا کردیم؛ به خاطر همین آمار 

 نداریم.

 نگران تر ادامه داد:

بچه ها کامال حواستون باشه! هیچ اتفاقی نمیوفته، خیلی بی  -

سر و صدا کارتون رو انجام میدین. جوری که تا بخوان بفهمن 

 مدارک نیست، شما دور شده باشید. به امید حق!

انشاا... که موفق میشیم و مشکلی پیش نمیاد، ولی اگه اتفاقی  -

 ون افتاد، حاللمون کنید سرهنگ!برام

 این حرف رو نزن سرگرد! شما باعث افتخار کشوری! -

 ای زدم.لبخند خسته

خب دیگه بچه ها، نگران تجهیزات نباشید. امشب همون  -

ماشین پرشیا تموم چیزهایی که طی انجام عملیات الزم هست 

 بهتون میده.

جام بلند بعد از خداحافظی از سرهنگ و قطع کردن تماس، از 
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 شدم و گفتم:

 کنه.من یکم نیاز به استراحت دارم. سرم درد می -

 کرد، گفت:تاپش رو جمع میرایان در حالی که لپ

 کنیم.برو بخواب، بیدارت می -

سرم رو تکون دادم و به اتاق خودم رفتم. روی تخت دراز 

نداشتم، کال به آخر کشیدم و به سقف خیره شدم. حس خوبی 

 این ماموریت حس خوبی نداشتم.

صد در صد یه ماموریت چهار ساله اینقدر ساده تموم نمیشه. 

های من هم ترسم آخر ماموریت اتفاقی بیوفته، حسمی

دونم، گیج شدم. اصال امیدم به هیچوقت دروغ نمیگن. نمی

خداست. هرچی اون بخواد همون میشه، مهم نیست طرف 

 مثل وحید باشه یا یکی مثل من. حسابش یکی

*** 

 «عمارت وحید مشکات -چند روز قبل»

 «دانای کل»

به کاناپه چرمی رنگ تکیه زده بود و عمیق به سیگار برگش 
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زد. به دود سیگار خیره بود که چطور به سمت باال پک می

شد. ساالر از پشت دود سیگار، تار شده بود. رفت و محو میمی

 نش کشید و با اعتراض گفت:کالفه دستی به گرد

وحید میشه دو دقیقه بس کنی این سیگار کشیدنتو؟ خفم  -

 کردی پسر!

 تفاوت گفت:بی

های همیشگی، آره؟ پاشو برو دنبال زندگیت ساالر! بحث -

 دونی فایده نداره.خودت می

دانست هایش را در موهایش فرو برد. نمیساالر کالفه دست

ه عمارت نادری برود؛ آن هم زمانی چگونه بگوید برای معامله ب

 که نادری هیچ تعارفی نزده بود و حتی زنگ هم نزده بود.

ساالر دهان باز کرد که وحید کالفه سمتش برگشت و با 

 پرخاش گفت:

ساالر پاشو برو من رو سگ نکن! اعصابم خورده سر تو خالی  -

 کنم.می

دم ساالر با مکث و دو دلی، از جایش بلند شد و سمت در ق
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دانست چرا امروز آنقدر احوال برداشت. وسط راه ایستاد. نمی

وحید آشفته شده. از صبح هزاران بار موضوع را برایش مطرح 

گفت دوباره توضیح فهمید و میکرده بود ولی هر دفعه، نمی

 دهد.

ور بود و متوجه نشده بود ساالر وحید در افکار خودش غوطه

 هنوز داخل اتاق هست.

بود؟ او بارها سوابق تمام باندهای اطرافش را چک چطور ممکن 

 کرده بود، چگونه متوجه او نشده بود؟

ها گول ها مثل احمقشد تمام این سالهنوز هم باورش نمی

 خورده باشد؛ پلیس بودن کیانا شهریار باورکردنی هم نبود!

آری، کیانا شهریار، پلیسی که چندین سال به عنوان یک 

دانست شده بود، لو رفته بود. دیگر وحید میخالفکار وارد بازی 

 های دیگری داشت.کیانا کیست اما نقشه

 

دانست دیگر دیر شده و اطالعات زیادی به دست پلیس داده می

شد اما ای هم نداشت. وحید هم باید یک جا تمام میو چاره

حال، بحث مرگ و زندگی یک آدم است، کیانا شهریار، کسی 
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 ی را حس کرده است.که بارها مرگ تدریج

های دانست باید چیکار کند. به راستی مهرهخود وحید هم نمی

یکی در حال کیش و مات شدن بودند. باند طوفان  -سیاه یکی

خواست کیانا را ترور کند، لو رفته بود و نیز، همان باندی که می

 شد.به زودی دستگیر می

و خودشان عمر سلطنت وحید و نادری نیز به پایان رسیده بود 

 دانستند.هم می

 ساالر سمت وحید برگشت و بدون مقدمه گفت:

 حاضری دوباره با نادری معامله کنی؟ -

سرش را آرام سمت ساالر چرخاند. کمی گذشت تا منظورش را 

های اش را پشت چشمدرست درک کند. نیشخند شرورانه

شد که ساالر را خونسردش پنهان کرد اما باید اول مطمئن می

 اند.نخریده نیز

 چرا همچین فکری به سرت زده؟ -

ساالر خشکش زد. برای آن که ضایع نباشد، دست در جیب فرو 

ی بزرگ و سرتاسری اتاق زنان به پنجرهبرد و در حالی که قدم
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 شد، گفت:نزدیک می

کردم اگه فقط دور و بر کسایی دونم، همینجوری. فکر مینمی -

کسایی مثل باند طوفان که مثل نادری بچرخی بهتر باشه تا 

 خوام تو هم به پاشون بسوزی وحید!دارن نابود میشن. نمی

ی شومش غرق دلیلش غیرمنطقی بود اما وحید آنقدر در نقشه

کرد؛ نابودی شده بود که دقت نکرد. تنها به یک چیز فکر می

 کیانا!

تنها صدایی که بعد از آن شنیده شد، صدای وحید بود که 

 گفت:

 کن واسه چند روز دیگه میریم اونجا. هماهنگ -

های محکمش در اتاق طنین انداختند و در و سپس صدای قدم

 آخر دور شدند.

 «کیانا شهریار»

ژاکت سیاه و چرمی که توی کمد بود رو بیرون کشیدم و با یه 

شلوار جذب مشکی حالت چرمی پوشیدم. توی کمد رو گشتم و 

و باال جمع کردم و کاله یه کاله کپ مشکی پیدا کردم. موهام ر
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رو روی سرم گذاشتم و سمت تخت رفتم. خم شدم و از زیر 

ای رو بیرون کشیدم. درش رو باز کردم. ی چوبیتخت جعبه

ی داد و آرامش بخش بود. اسلحهداخلش بوی چوب می

 ای خاص خودم.مخصوصم داخلش بود، همون اسلحه نقره

شدم. تقریبا توی جیب پشت شلوارم جاسازش کردم و بلند 

خواستم از اتاق خارج بشم اما یکدفعه با فکری آماده بودم. می

 که به سرم زد ایستادم.

هام افتادم. توی هر دوتا خوابم توی آب افتادم. لبخند یاد خواب

 تلخی زدم. چرا که نه. من که از آینده خبر ندارم.

توی کشوهای میز مطالعه رو گشتم و درآخر یه برگه و خودکار 

کی پیدا کردم. پشت میز نشستم و نفس عمیقی کشیدم. مش

آروم نفسم رو بیرون دادم و باالی صفحه بزرگ و خوش خط 

 چیزی که یه دفعه به ذهنم رسیده بود رو نوشتم:

به نام خدایی که مرگ را پایان زندگی و شروعی مجدد قرار »

 «داد.

 چند خط پایین اومدم و نوشتم:
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ند رضا، به شماره شناسنامه.... اینجانب کیانا شهریار، فرز»

صادره از تهران، ساکن تهران، پس از اقرار به یگانگی و 

وحدانیت خداوند متعال و نبوت تمام پیامبران و خاتمیت 

حضرت محمد )ص( و امامت امامان دوازده گانه و عصمت و 

-والیت چهارده معصوم علیهم السالم و سایر عقاید دین اسالم 

در حال صحت و سالمت، با اختیار و رضایت ، -اصول و فروع آن

و بدون اکراه و اجبار و با حواس کامل وصایای خود را به شرح 

 دارم:ذیل مرقوم می

ترین محل دفن بهشت زهرا، کنار سنگ قبر مادرم، با ارزان -

 سنگ قبر.

 ای در تهران، سه حساب بانکی.ام، ماشین و خانهدارایی -

 بدهی و طلب ندارم. -

اشین به برادر کوچیکم، آبتین شهریار داده شود، پول ناچیز م -

ام به پدرم های بانکیام خرج بهزیستی شود. حسابخانه

 «برسد.

دونستم چی بنویسم. آخرش از همه، از کسایی که دیگه نمی

کردم، بابام و آبتین، سرهنگ، کارن باهاشون همکاری می
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انگشتم رو با  حاللیت گرفتم و پایینش رو امضا زدم.  و...

خودکار جوهری کردم و پایین صفحه کنار امضام، اثر انگشت 

 زدم.

خیلی سخته، واقعا سخته واسه خودت وصیت نامه بنویسی. 

سخته ببینی خودت داری همه چیزت توی دنیا رو ترک 

ی بخشی و خودت میری. طاقت نیاوردم و قطرهکنی و میمی

باره برگه رو خوندم تا اشکم روی برگه چکیده شد. دوباره و سه 

چیزی کم و کسر نباشه. برگه رو جلوی صورتم گرفتم و بهش 

تونم پشت برگه رو کردم انگار میزل زدم. جوری بهش نگاه می

 هم ببینم.

هام شد که در زده شد. اشکبرگه داشت توی دستم مچاله می

 رو پاک کردم و بعد از صاف کردن صدام گفتم:

 بله؟ -

 گوشم پیچید.صدای رایان توی 

 باید حرکت کنیم. ساعت یکه، تا اونجا یه ساعت راهه. -

 وقت رفتنه. شاید آخرین باری باشه که اینجا هستم.
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 االن میام. -

 

از جام بلند شدم و دور خودم چرخیدم. هی نفس عمیق 

خواستم نفس ذخیره کنم. به همه چیز کشیدم، انگار میمی

بینم. شاید ن بابام رو میزدم که انگار دارم ماماجوری زل می

کشیدم، و من باز هم نتونستم آخرین بار بود که اونجا نفس می

 خانوادم رو ببینم...

گوشیم رو روی حالت پرواز گذاشتم. برگه وصیت نامه رو توی 

کشو گذاشتم و از اتاق بیرون زدم. عجیب بود که نادری 

دیم هیچوقت پیداش نبود. تمام مدتی که توی عمارت نادری بو

خودش یه جایی گم و گور بود و انگار نه انگار ما واسه معامله 

 اینجاییم!

از عمارت بیرون زدم. کارن کنار در ایستاده بود و سیگار 

کشید. تا من رو دید، سیگارش رو زیر پاش له کرد و سمتم می

های درخشید. با دیدن چشمهاش زیر نور ماه میبرگشت. چشم

م استرسم پرید و جاش رو به آرامش آبیش و موهای بورش، تما

 مطلق داد.
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 لبخند محوی زد و گفت:

 رایان بیرون منتظره. بهتره بریم. -

سرم رو تکون دادم و با هم از عمارت خارج شدیم. رایان رو به 

های ماشین رو روی عمارت به ماشین تکیه داده بود. چراغ

 خاموش کرده بود تا جلب توجه نشه.

رفتیم. در عقب رو باز کردم و نشستم. بعد از نشستن سمتش 

کارن، رایان ماشین رو روشن کرد و راه افتاد. ماه اون شب 

درخشید. ابرهای کامل شده بود و درست وسط آسمون می

خاکستری دورش رو گرفته بودن و مشخص بود قراره بارون 

 بیاد.

ها هنم به شیش -نصف راه رو رفته بودیم که بارون گرفت. نم

کرد. به خاطر بارون سرعتمون هم ها رو خیس میزد و جادهمی

 کم شده بود.

باالخره بعد یک ساعت به مکان مورد نظر رسیدیم. یه ماشین 

 زد.جلوتر نگه داشته بود و نور باال می

 فکر کنم خودشه. -
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 رایان در تایید حرف کارن گفت:

 آره. -

ر نور باال زد. بوق زد. ماشین رو به رویی در جواب یه با

 خودشون بودن.

 من میرم. -

رایان در ماشین رو باز کرد و پیاده شد. پیاده شدنش همانا و 

خیس آب شدنش همانا. بارون شدت گرفته بود. رایان بدون 

چکید، العمل خاصی نسبت به آبی که از موهاش میعکس

سمت پرشیا رفت و به شیشه ماشین کوبید. شیشه ماشین 

بعد یه کوله دست رایان داد و سریع دنده عقب پایین اومد و 

 گرفت و دور شد.

رایان سمت ماشین اومد و سریع سوار شد. کوله رو دست کارن 

 داد و گفت:

 باز کن، ببین چیا توشه. -

ماشین حرکت کرد و کارن زیپ کوله رو کشید. کمی خودم رو 

جلو کشیدم تا داخل کیف رو ببینم. کارن یه طناب بزرگ 
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شید. هم قطر و هم پهناش زیاد بود. روی پاش گذاشت بیرون ک

و دوباره دستش رو توی کیف برد. یه جعبه بیرون کشید که از 

 ست.جاش مشخص بود داخلش اسلحه

 رایان با نیم نگاهی گفت:

 من اسلحه دارم، کیانا هم احتماال داره، این واسه تو. -

 کارن با تعجب سرش رو باال گرفت.

 ندازی ندارم.ولی من حکم تیرا -

ها حکمش رو گرفتم. خطرناکه، چه بخوای چه از باالیی -

 نخوای باید یه چیزی دم دستت باشه حداقل.

 سرش رو تکون داد.

 ممنون که به فکر بودی. -

رایان لبخند زد و چیزی نگفت. کارن در جعبه رو باز کرد و 

کلت مشکی و براقی بیرون کشید. ابرویی باال انداخت و توی 

جاساز کرد و لباسش رو روش کشید. باز هم چند تا  جیبش

ی وسایل داخل کوله هم چاقو از توی کیف بیرون کشید، بقیه

های مخصوص دیدن لیزرهای گاز اشک آور، سیم چین، عینک
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 امینتی بودن.

از تموم این وسایل مشخصه که چقدر عملیات سختیه. نفس 

 عمیقی کشیدم.

 چقدر دیگه مونده؟ -

 انتهای رو به روم زل زدم.به جاده بی

هنوز خیلی مونده، با این بارون هم نمیشه تند تر رفت. به  -

 نظرم یکم استراحت کنید تا برسیم.

سرم رو به صندلی تکیه دادم و تا خود مقصد به بیرون خیره 

شدم. با ایستادن ماشین، به بدن خشک شدم حرکتی دادم و 

خواست ما رو ی مینشستم. همه جا تاریکی بود. انگار تاریک

ببلعه. رو به رومون یه عمارت بزرگ بود که به خاطر 

های سبزی که دور تا دورش پیچیده بودن زیاد مشخص پیچک

نبود. رو به روی عمارت دو طرف گل و گیاه کاشته شده بود و 

 های بلند بود.پر از درخت

 همینجاست. -

ها زیر ماشین چرخوند و سمت عمارت رفت. برگفرمون رو 
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کردن. زیر یه کردن و بوی نم رو بلند میخش می -خش

 درخت بلند و سایه نگه داشت. پیاده شدیم.

 رایان آروم گفت:

ها و ها رو هم بزنید تا دوربینخمیده راه بیاید. اون عینک -

 لیزرها رو ببینید.

ایان راه افتادیم. هامون زدیم و پشت رها رو به چشمعینک

رفتیم. هیچ خمیده و چسبیده به دیوار، سمت پشت عمارت می

شد. هیچکس اونجا ساختمونی تا صد کیلومتریمون دیده نمی

کرد. بیشتر شبیه روستای نفرین شده بود تا زندگی نمی

 روستای زلزله زده!

رایان ایستاد و کمی عقب رفت. به دیوار رو به رومون نگاه 

 شد ازش باال رفت.بلند بود، هیچ جوره نمی کردیم. خیلی

 رایان کالفه گفت:

 رسیم.حتی با قالب گرفتن هم نمی -

گفت. دیوار تقریبا سه برابر قد من بود. کمی عقب راست می

 رفتم که فکری به سرم زد.
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هر دوتون قالب بگیرید و به دیوار بچسبید. یکیتون دستش  -

داخل و یه راهی واسه شما  باالتر باشه، یکی پایینتر. من میرم

 کنم.هم پیدا می

 کارن با اخم نگاهی به بلندی دیوار کرد و گفت:

شکنه، دوما ما اوال اگه از این فاصله بخوای بپری یه جات می -

 دونیم اون طرف چه خبره. فکرش رو هم نکن!که نمی

 رایان به تایید حرفش گفت:

 ش تا زمین خیلی زیاده.راست میگه. فاصله -

 کالفه هوفی کشیدم و سمتشون رفتم.

ما زیاد وقت نداریم، همینجوریش هم داریم زمان رو از دست  -

تونیم اینقدر میدیم. چند ساعت دیگه هوا روشن میشه و نمی

 راحت استتار کنیم؛ پس من میرم داخل!

کارن نگران دهن باز کرد که رایان دستش رو روی سینه کارن 

 ن هوفی کشید و گفت:گذاشت و بهش نگاه کرد. کار

 رایان تو... -

دونم کارن ولی کیانا هم راست میگه. همین دونم، میمی -
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 االنش هم دیر شده.

 

دست کارن رو سمت دیوار کشید و خودش قالب گرفت و 

دستش رو باال نگه داشت. کارن کالفه و نگران نگاهم کرد که 

 با لبخند و آرامشی که سراغم اومده بود، گفتم:

 ن نباش! چیزی نمیشه.نگرا -

تر از دست رایان، قالب گرفت. پوفی کشید و در نهایت پایین

هام رو درآوردم و دستم گرفتم. نفس تر رفتم. کفشعقب

عمیقی کشیدم و سمت دیوار دویدم. تعلل ممنوع! نباید پس 

 کنی!بکشی! فهمیدی؟ جونت در اومد، ماموریت رو ول نمی

پای چپم رو روی دست رایان پای راستم رو روی دست کارن و 

نفس  -شد. نفسگذاشتم و در آخر روی دیوار پریدم. باورم نمی

زدم. نزدیک سه متر از زمین فاصله گرفته بودم. اصال فکرش می

 کردم موفق شم. به پایین نگاه کردم.رو هم نمی

کیانا آروم بپر. اگه درختی چیزی اون اطراف هست با کمک  -

 نپری پات بشکنه دختر! اون برو پایین. یهویی

لبخندی به نگرانی کارن زدم و به رو به رو نگاه کردم. شاخه یه 
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هام رو پام کردم و روی دیوار درخت رو به روم بود. کفش

هام شاخه رو ایستادم و بدون فکر سمت شاخه پریدم. با دست

سفت گرفتم. دستم رو به شاخه پایینیش محکم کردم و 

ه دیگه رو هم همینجوری پایین اومدم تر اومدم. یه شاخپایین

 ام با زمین کم شد. باقی فاصله رو پریدم.تا فاصله

پام کمی پیچ خورد ولی دردش زیاد نبود. اطراف رو پاییدم. 

هایی که روی هیچ خبری نبود. فقط تاریکی و تاریکی. برگ

زمین ریخته بودن مثل ملحفه نرم بودن. اصال انگار روی زمین 

دونستم چطوری راه رو طراف رو نگاه کردم. نمیپتو کشیدن. ا

پچ، سریع خودم رو  -برای پسرها هم باز کنم. با صدای پا و پچ

ها پشت چند تا بلوک و کیسه سیمان قایم کردم. از بین بلوک

 به جلو زل زدم.

اومدن و با هم دو تا مرد کت شلواری بودن که به این سمت می

 زدن.حرف می

 نقشه عوض شده. گفته نزاریم نادری بیاد داخل.گفت آقا می -

خوان شنیدم آقا چند روز دیگه مهمون خونه نادریه، می -

 معامله کنن؛ پس چطوری شمشیر رو از رو بستن؟
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 ای باال انداخت.اولی شونه

ای داری! هر چی که هست احتمالش بیخیال، چه حوصله -

چند وقت هست که آقا به نادری شک کرده باشه؛ مخصوصا که 

 پیش هم نادری برای مطمئن شدن از جای مدارک اومد اینجا.

دومی دستی به ریشش کشید. راه دیوار رو گرفتن. داشتن دور 

کم صداشون بهم نرسید. پوفی کشیدم. به خیر  -شدن. کممی

هاشون حالیم شد. یکهو یاد گذشت. یه چیزهایی هم از حرف

 پسرها افتادم.

مدم. یه عالمه بلوک بود. شک نداشتم ها بیرون اواز پشت بلوک

 تونن بیان داخل.ها میبا این

 ایرپادم رو روشن کردم و به ایرپاد رایان وصل شدم.

 آروم گفتم:

 رایان، صدام رو داری؟ -

 با کمی فاصله، صداش اومد.

 آره. چی شد؟ کجایی؟ -

نه دری اینجاست، نه چیزی که بشه شما رو آورد داخل. از  -
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ندازم. مراقب باشید به بگیرید، براتون بلوک می دیوار فاصله

 سرتون نخوره!

 خیله خوب. -

ها رفتم و دو تاشون رو دستم اتصال قطع شد. سمت بلوک

گرفتم. سمت دیوار رفتم و با تموم قدرتم سمت باال پرتش 

کردم. صدای افتادنش روی زمین اومد. چند تا بلوک دیگه هم 

 انداختم.

 وصل شد.دوباره اتصال ایرپاد 

 خیله خب، بسه! همینقدر کافیه! -

 باشه. زود باشید! من همینجا منتظرم. -

عقب رفتم و به درخت تکیه دادم. انتظارم طول نکشید و  -عقب

قامت کارن روی دیوار ظاهر شد. سمت بیرون عمارت برگشت و 

کردم، از طرفی هم نگران کمی خم شد. همونجوری نگاهش می

 ا سرش گیج بره بیوفته پایین.بودم پاش لیز بخوره ی

هوفی کشیدم. رایان در حالی که دست کارن توی دستش بود، 

 روی دیوار ظاهر شد. دو تایی پایین پریدن. با بهت گفتم:
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 چه خبرتونه دیوونه ها؟! -

 رایان پای چپش رو گرفت و با صورت جمع شده گفت:

 زود باشید! خیلی دیر شده. -

 سمت چپ رو نشون داد.

 ین طرف میریم.از ا -

ش رو درآورد. ما هم تقلید کردیم و بهمون عالمت داد و اسلحه

مون رو جلومون نگه داشتیم. پشت هم، چسبیده به دیوار اسلحه

دونم رفتیم. توی تاریکی یه چیزی دیدم، نمیو خمیده راه می

زد. یاد عینکم افتادم. آره، چی بود. باالش هم یه چیزی برق می

بود. یه لیزر قرمز بود. مسیر لیزر رو دنبال به خاطر عینکم 

 کردم که...

هدف مستقیم رو هدف مسیر لیزر رو دنبال کردم که دیدم بی

  هام رو ریز کردم و به منشا لیزر نگاه کردم.گرفته. چشم

های تیرانداز توی چیزی دستگیرم نشد ولی خیلی شبیه ربات

 ک هم بود.های علمی تخیلی بود، حتی شبیه رگبار تانفیلم

اومد. اولش حس کردم به خاطر ریز لیزر داشت سمت ما می
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زنم ولی نه، واقعا داشت هامه و دارم توهم میکردن چشم

 اومد اینور!می

بدون فکر محکم کارن رو هل دادم، کارن هم به خاطر خمیده 

به رایان خورد. سه بودنش تعادلش رو از دست داد و محکم 

 -نفری روی زمین افتادیم. موهام توی صورتم افتادن و نفس

  نفس زدم. رایان با حرص پاش رو از زیر کارن بیرون کشید.

معلوم هست چه خبرتونه؟! االن تو این موقعیت حساس هم  -

 وقت بچه بازیه؟!

 

صورتش سرخ شده بود و رگ پیشونیش باد کرده بود. هروقت 

شد. پوفی کشید و با کشیدن شد همینجوری میعصبانی می

دستش به صورتش، خواست بلند شه که سریع نیم خیز شدم و 

 آستینش رو کشیدم. با حرص نشست.

 چیه؟ چیه؟! -

اون لیزر اون باال رو ندیدی؟ داره میاد این سمت. بخوابین  -

 روی زمین نبینتمون.
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رو وجب  هردو همزمان به لیزر قرمز نگاه کردن که کل عمارت

شد و اون طرف باغ گذروند. داشت دور میبه وجب از نظر می

رفت. رایان دوباره اشاره زد که راه بیوفتیم. خمیده و پشت می

  هم، دوباره راه افتادیم.

شدن و تاریکی هم ها بیشتر میرفتیم، درختهرچی جلوتر می

پاییدم و مراقب بودم. توی هام همه جا رو میبیشتر. با چشم

ال خودم بودم که دیدم کارن از جلوم غیب شد و پشتم جا ح

 گرفت. حاال وسط رایان و کارن بودم.

  چرا رفتی عقب؟ -

 خطرناکه، اینجوری مراقبتیم. -

های براق کارن خیره شدم. توی تکخندی زدم و به چشم

هاش روشنایی راهم شده بودن. تاریکی و بدون ماه، چشم

  دم.لبخندی زدم و روم رو برگردون

  حاال مطمئنی اینجا چیز به درد بخوری هست رایان؟ -

دونم اونجا چیزی خوره. بعید میآره، اونور به عمارت می -

  نگهداری کنن.
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ی سرم رو تکون دادم و ناچار به راه ادامه دادم. نگاهم به اسلحه

توی دستم خورد. ابروم باال پرید. کارن تیراندازی بلده؟ یادم 

 .باشه ازش بپرسم

  اونقدر راه رفتیم تا به بن بست خوردیم.

 حاال چی؟ -

  رایان نیشخندی زد و خم شد.

  مطمئنم یه چیزی اینجاست. -

دونم اینجا چیزی باشه! کارن هم پوفی کشیدم. من که بعید می

طرف من اومد و مشغول گشتن اطراف شد. خیره بهشون، 

به سمت  کالفه به دیوار تکیه زدم. تکیه زدم همانا و سقوطم

پایین همانا. جیغم توی تونل انعکاس پیدا کرد. داشتم توی 

شدم. همون یه ذره نور هم غیب شد و تاریکی بلعیده می

 رفتم. با برخورد سرم به دیوار بلند جیغ زدم.همینطور پایین می

 تف بهت! -

م کرد. دستم هم به یه چیزی کشیده شد و سوزشش دیوونه

زدم. آخ، خدا وار جیغ میط دیوانهدونستم چیکار کنم. فقنمی
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 سرم!

دست زخمیم دوباره به دیوار کوبیده شد که با تمام وجودم 

 جیغ زدم.

 لعنتی، لعنت! -

هام زل باالخره با صورت روی زمین فرود اومدم. به کف دست 

 زدم. خونی بودن. اینجا چه خبره؟ مگه فیلم هالیوودیه؟

ی نشستم. با چهره به سختی کمرم رو صاف کردم و روی زمین

یه قلعه بود؛ همونقدر  درهم اطرافم رو دید زدم. شبیه زیر زمین

 وحشتناک، همونقدر بدون راهی برای فرار!

ای که ازش پرت شده بودم بسته شده با بهت زانو زدم. دریچه

بود، از سنگ بود، کل دیوار ها از سنگ بودن! اونجا تاریک 

روی سقف نچندان بلند تاریک بود، فقط نور المپ کوچیک 

  کرد.اونجا رو روشن می

نگاهم رو گردوندم. هیچ راهی به بیرون نبود، مطمئن هم نبودم 

 چقدر پایین اومدم.

هام روی هام رو روی دیوارها و زمین کشیدم و خون دستدست
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نبود. دستم رو به زمین کشیده شدن. هیچ چیزی روی زمین 

گوشم کشیدم. ایرپادم نبود. توی سرم کوبیدم و روی زمین 

 کنده زدم. چه غلطی کنم حاال؟

سمت دریچه سنگی رفتم و محکم با مشتم بهش ضربه زدم 

های دستم شدم. دیوارها هم رد ولی فقط باعث باز شدن زخم

کردم. های خونیم رو به خودشون گرفتن. باید باور میدست

کردن و راهی نبود. یا پسرها کل ماموریت رو فدای من میهیچ 

  زدن.کردن، یا قید من رو مییه راهی برام پیدا می

ولی قرار نبود اینجوری تموم شه؛ با این همه حقارت و خفت! 

حتما راهی هست. قرار بود پا پس نکشم. قرار بود اگه راهی 

  ی خودم رو بسازم.نبود، خودم جاده

 

دیوارها رو دست کشیدم تا یه چیز برجسته یا حداقل کل 

ای چیزی پیدا کنم. زانوم به یه چیزی برخورد کرد. نشونه

هام رو به هم فشار دادم. چند بار توی همین چند دقیقه به پلک

   در و دیوار خوردم؟

خم شدم تا دقیق ببینمش. یه سنگ نچندان بزرگ بود. 
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ین چسب دوقلو خورده. اصال خواستم برش دارم ولی انگار به زم

خورد. پوفی کشیدم، ایستادم و با پام بهش ضربه تکون نمی

زدم. همین کارم باعث شد زیر پام بلرزه. با بهت چند قدم عقب 

  !رفتم و برای بار صدم از خودم پرسیدم واقعا اینجا چه خبره؟

های مارپیچی ظاهر شدن. از دیوار مثل یه در باز شد و پله

وی دیوار یه در بود که به خاطر شکل یکسانش با اولش هم ت

   .شدبقیه دیوار، مشخص نمی

ابروم رو باال انداختم. این هم یه راه! پس مدارک اینجاست، 

  !هوم؟

نفس عمیقی کشیدم. من به خاطر مردم کشورم اینجام. نترس 

کیانا، یه جایی توی قلبت و شاید وجود و حتی روحت، خدا 

تنهاییم هم خدا کنارمه. تا هست، از چی  وجود داره. توی عمق

  !ترسی؟می

لبخندی روی لبم نشست. بدون تردید اولین قدمم رو روی پله 

تر برداشتم. و گذاشتم و باز هم پایین رفتم. قدم بعدی رو سریع

   ...های بعدی و بعدیقدم

های روی سقف تنها چیزهایی بودن که مسیر رو روشن مهتابی
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ونقدری از زمین فاصله داشتم و توی عمقش کردن، وگرنه امی

  .اومدرفته بودم که کاری از دست ماه به اون بزرگی هم برنمی

ها واسش زحمت کشیده باالخره رسیدم، به جایی که مدت

شون کردم، فکر هایی که تا به حال تجربهبودیم. به باال و پایین

  .کردم

زدن  برگشتن به ایران، فهمیدن پلیس بودن شریف، حرف

هامون، رفتن به عمارت خانواده باهاش، دزدیدن کارن، کلکل

هامون، دزدکی رفتن به باغ نادری، رد شدن وحید و هانا، کلکل

تیر از بیخ گلوم، نگرانیش، دعواهاش با رایان، رفتن به عمارت 

هامون، هامون، چاقو خوردنم، نگرانیش، کلکلنادری، کلکل

هاش، گوش دادنعاشق شدنم، اون شب زیر بارون، 

  .هاشهاش، برق چشممهربونی

هاش لبخند تلخی زدم. یعنی پایانمون هم مثل طعم برق چشم

  خوشه؟

یه ساک بزرگ رو به روم روی یه میز بزرگ گذاشته شده بود. 

هممون به همون ساک گره خورده بود. پایان راه اون  یآینده

چیز مثل  ترسیدم همش کابوس باشه، همهترسیدم، میبود. می
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 .سراب غیب شه و از خواب بپرم. قدم اول رو با تردید برداشتم

یه دفعه یاد عینکم افتادم و ایستادم. عینکم توی سقوط توی 

تونل افتاده بود. از کجا مطمئن باشم اینجا لیزر یا دوربین 

ها هر سری این همه زجرکش میشن تا نداره؟ پوف، یعنی این

  .بری هستداره! حتما یه میانبه مدارک سر بزنن؟! امکان ن

با حرص به ساک که روی یه میز قرار داشت، زل زدم. دندون 

رفتم، خودم ای کردم. دو راهی بدی بود. اگه لو میقروچه

دونستم پسرها کجا هستن که! ممکن بود تو هیچی، نمی

وضعیت بدی باشن و فرار کردن براشون اونقدرها هم آسون 

  .نباشه

ار کنم. قدم بعدی رو هم برداشتم. هر لحظه مونده بودم چیک

منتظر بودم صدای آژیر دربیاد و نور قرمز تونل رو پر کنه. یک 

ی ریز ته تونل و سمت ساک بود. لحظه ایستادم. یه دکمه

  .نگاهم رو به دو طرفم انداختم

کف زمین رو هم نگاه کردم. جای رد کفش هنوز روی زمین 

 !کرد. که اینطورخودنمایی می
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یه نفر اینجا بوده. برای رد شدن و دسترسی به ساک، دکمه رو 

دونم چطوری. شاید سنگ زده و لیزرها رو خاموش کرده. نمی

سمت دکمه پرت کرده؛ هرچی که بود، آخرش یادش رفته 

های محکم دوباره لیزرها رو روشن کنه. نیشخندی زدم و با قدم

 سمت ساک رفتم. دستم رو سمتش بردم.

ب بود. چیزی که آرزوی هرشبمون بود جلوی خیلی جال

ی هام رو محکم به هم فشار دادم، دستههام بود. پلکچشم

ساک رو گرفتم و بلندش کردم. منتظر بودم یا صدای آژیر 

های باستانی، تیر و آتیش بهم برخورد کنه دربیاد یا مثل تله

ولی... هیچی نشد! سکوت مطلق بود. کنجکاوی بهم غلبه کرد و 

 عث شد روی زمین زانو بزنم و زیپ ساک رو بکشم.با

داخلش پر از پالستیک بود که توشون کاغذ بود. همشون رو 

دی هم بود. بیخیالشون کنار زدم. ته ساک چند تا فلش و سی

 شدم و زیپ ساک رو کشیدم. بلند شدم.

کردم. از دیوارها حاال مونده بود راه خروج. باید زیرکانه عمل می

شد کرد، کف زمین هم که اگه راهی هم باشه، نمیراهی پیدا 

 بره و نجات نمیده؛ پس تنها گزینه... سقفه!تر میمن رو پایین
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آروم گردنم رو کج کردم و به سقف نگاه کردم. یکدست، بدون 

باال پایین. حتی اگه راهی هم وجود داشته باشه، اصال مشخص 

 نیست!

اهی سقف، سرم سمت میز رفتم. روش ایستادم. به دلیل کوت

محکم به سقف خورد. با صورت جمع شده محکم به سقف 

 مشت زدم.

 ای تف بهت! سرم پوکید. -

سرم رو ماساژ دادم و در کمال تعجب، بین موهام یه لزجی رو 

هام نگاه کردم. هام هم لزج شده بود. به دستحس کردم. دست

 خون! پوفی کشیدم. اینم آثار خوردن تو در و دیوار!

بیخیالش شدم و سقف رو بازرسی کردم. دنبال نشونه کوچیک 

از یه عالمت، یه برجستگی یا هرچیزی که جاش درست نباشه، 

 بودم.

یکدفعه یه چیزی از توی سقف محکم به سرم خورد و تعادلم 

توجه به درد بدنم رو از دست دادم و از باالی میز پرت شدم. بی

ش، اندازه یه که یه تیکهکردم و سرم، با بهت به سقف نگاه می

ش به بقیه سقف گیر کرده بود و دریچه، باز شده بود. یه گوشه
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 تر.ش ول بود؛ دقیق مثل در ولی کوچیکبقیه

کردم که اصال متوجه کوچیکی نگاه می با بهت داشتم به دریچه

 نشده بودم وجود داره!

یه دفعه طنابی از توی دریچه ظاهر شد و صدای آشنایی اکو 

 شد.

 کشیمت باال.بیا این طناب رو بگیر و ببند دور کمرت. ما می -

رو « ر»خواست شد صداش رو نشناسم؟ کارن وقتی میمگه می

ی حروف گذشت و تندتر از بقیهتلفظ کنه، زود ازش می

 گفتش. خودش بود، همون ناجی احساساتم!می

 فرسای بدنم، دوباره روی میز ایستادم.با وجود درد طاقت

ا از کجا فهمیدید اینجام؟ اصال از کجا فهمیدید این شم -

 دریچه باز میشه؟ اصال چه جوری این در رو باز کردید؟!

االن اینا مهم نیست کیانا! ساالر کمکمون کرد. زود باش! بعدا  -

 بهت توضیح میدم.

طناب رو بیشتر پایین انداخت. دور کمرم بستمش و دستم رو 

ز روی میز برداشتم و بغل به طناب محکم کردم. ساک رو ا
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گرفتم. همه جا رو چک کردم که چیزی از ساک بیرون نریخته 

 باشه.

 بستمش. -

 خیله خب. رایان بکشش باال! -

کم پاهام از زمین فاصله گرفت. طناب دور شکمم پیچیده  -کم

بود و همین باال کشیدنم، باعث شده بود احساس خفگی کنم. 

هام یدن به سطح زمین، پلکساک رو توی بغلم فشردم و تا رس

رو محکم فشار دادم. هوای خنک بیرون که به صورتم خورد، 

 هام رو باز کردم.نفس عمیقی کشیدم و چشم

کارن نگران رو به روم ایستاده بود و طناب دور شکمم رو باز 

کرد. نگاهم به رایان و ساالر خورد. رایان سریع طناب رو می

 جلو اومد.جمع کرد که یهو ساالر با بهت 

 ای... این ساک... مدارک توشه؟ -

 سرم رو تکون دادم.

 کنی؟آره ولی شما اینجا چیکار می -

رایان وسط حرفمون پرید. طناب رو توی کوله چپوند و با 
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 نگاهی حریصانه به ساک، گفت:

االن باید بریم. اینجا پر دوربینه و ممکنه تا همین االن هم لو  -

 رفته باشیم.

دادم. قدم از قدم برنداشته بودم که بازوم توسط  سرم رو تکون

کرد، کشیده کارن که همچنان جلوم ایستاده بود و بازرسیم می

 شد.

 با نگرانی گفت:

هات همه از سرت داره خون میره! مطمئنی خوبی؟ دست -

 زخمن.

 اوف آره، یادم ننداز که پونصد بار به در و دیوار خوردم. -

هام بیرون کشید. از بین دست لبخند نگرانی زد و ساک رو

 همگی راه افتادیم.

رفتیم که یاد اون رگبار باالی از تاریکی به روشنایی می

 ساختمون افتادم.

 بچه ها صبر کنید! -
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 رایان که فهمیده بود چرا میگم وایستید گفت:

 اون طرفه، اینورا حاال حاالها پیداش نمیشه. زود باشید! -

راه افتادیم. آسمون آبی کمرنگ شده بود و به طلوع دوباره 

آفتاب چیزی نمونده بود که این یعنی شمارش معکوس تا 

بدبختی. به ساک دست کارن نگاه کردم. تموم شد؟! باالخره 

 تونیم یه نفس راحت بکشیم؟می

ها و کیسه سمت دیوار رفتیم. رایان سریع سمت بلوک

ه همه رو روی هم چید. های گوشه دیوار رفت. با عجلسیمان

ها رو هم انداخت. کنار رفت و اونقدر هول بود که یکی از کیسه

 به من اشاره زد.

 اول تو برو! -

هام رو سرم رو تکون دادم و جلو رفتم. مثل سریع قبل، کفش

ها باال رفتم. تازه درآوردم، توی دستم گرفتم و از کیسه سیمان

ا در اومد. از فرت بهت و روی دیوار نشسته بودم که آژیر به صد

استرس، ناخودآگاه از دیوار پایین پریدم. پام قرچ صدا داد. 

هام گذاشتم و با درد دستم رو گاز دستم رو سریع بین دندون

 گرفتم. در رفته، پام در رفت! وای خدا!
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اومد. با بهت به سمت های محکمی به این طرف میصدای قدم

شون من پوش که اسلحهسیاهچپم نگاه کردم. کلی آدم مسلح و 

 اومدن. کارن پایین پرید.رو هدف گرفته بود، این سمت می

 دستم رو گرفت و گفت:

 با تمام وجودت زیگ زاگی بدو! خب؟ -

سرم رو تکون دادم. دستم رو کشید و با سرعت دوید. من هم 

کردم وزنم رو روی پای چپم دوییدم. سعی میبه دنبالش می

زدم، قلبم محکم به نفس می -ازم. نفسکه در رفته بود نند

کشید. انگار کسی با سوزن داره قلبم کوبید و تیر میم میسینه

دوییدم. کنه. سر گیجه گرفته بودم و فقط میپاره می -رو پاره

 فهمیدم.هیچی نمی

 شدیم.داشتیم از عمارت خارج می

 پ... پس اونا چی؟ -

 سرش رو کمی سمتم برگردوند.

تونن خودشون رو نجات ها... میگفت فرار کنیم. اونرا... یان  -
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 بدن. نترس!

نزدیک ماشین بودیم. چیزی نمونده بود ولی... دست آزادم 

کشیده شد و توی بغل یکی دیگه رفتم. سردی اسلحه رو روی 

زدم، خودم هم از نفس می -تند نفس -م حس کردم. تندشقیقه

 هام وحشت کردم.نفس

ه بود. قدم از قدم برنداشته بود که رگ گردن کارن باد کرد

 ای گفت:صدای نکره

 جلو بیای مغزش رو ریختم رو زمین! کیف رو پس بده! -

تر رفت. پشت اون صورت و ای کرد و عقبکارن دندون غروچه

تونستم یه پسربچه نگران و نگاه عصبیش، فقط من بودم که می

 تونه کاری کنه!گریون رو ببینم که نمی

خیره شد. کیف رو داشت دست یکی از افراد اونجا نگران بهم 

 ی قدرتم داد زدم:داد که با باقی موندهمی

 کنی!نه کارن، بفهم داری چیکار می -

 با تلنگرم به خودش اومد و دستش رو پس کشید.

م فشار وارد کرد که صورتم رو با درد جمع اسلحه به شقیقه
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 کردم.

 دم گوش من غرید:

 تمت عوضی!تو خفه شو تا نکش -

دهنم رو بستم. کارن خیلی ناگهانی سمت یکی از افرادشون 

ش رو گرفت. لگدی زیر شکمش زد که با یه خم شد و یقه

 مشت جانانه جوابش رو داد. نگران تقال کردم و داد زدم:

 ولش کن کثافت! -

لگدی به پشت پام خورد که باعث شد زانو بزنم. موهام رو 

 کشید و خطاب به کارن گفت:

 خواد همینجا دخلش بیاد؟تو که دلت نمی -

دونم چرا از این طرف اومدن ولی کارن عقب کشید. نمی

یکدفعه رایان و ساالر از دیوار پایین پریدن. یقه کارن رو 

کشیدن و سمت ماشین بردن. رایان نگران به من لبخند زد و 

دونستم. االن وقتش نبود. االن پلک زد. معنی نگاهش رو می

تونست بین من از من، مدارک بود. حق هم داشتن. نمی ترمهم

 و مدارک، من رو انتخاب کنه.
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 معنی نگاهش این بود نجاتم میده ولی االن وقت رفتنه.

 ش رو از دست ساالر آزاد کرد و داد زد:کارن یقه

خواین بین این همه گرگ ولش معلوم هست چتونه؟ می -

 کنین؟!

 داد زد: کسی که من رو گروگان گرفته بود

 نزارید فرار کنن. در عمارت رو ببندید! -

کارن و ساک رو توی ماشین پرت کردن و سریع سمت در 

هاشون به عمارت گاز دادن. نگران بهشون خیره شدم. تیر

کرد. درِ عمارت چیزی نمونده بود بسته شه ماشین اصابت می

 که ماشین از در خارج شد. چند تا ماشین دنبالشون افتادن.

 

سی که روی من اسلحه کشیده بود، روی زمین پرتم کرد و با ک

 حرص داد زد:

 هات هم نخواستن نجاتت بدن!حتی رفیق -

 رو به بقیه داد زد:

 عرضه ها! جواب آقا رو چی میدین، هان؟بی -
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شناسن؟ اه، شک کردم. یعنی اینا دوست وحید، ساالر رو نمی

هاش هم حتما یقچه خنگم ها! وحید که خیلی اینجا نمیاد، رف

 شناسن دیگه!نمی

 االن باید به فکر فرار باشم.

ببرینش یه جا نگهش دارید تا ببینم چطوری گند کاریتون رو  -

 جمع کنم!

فهمیدم من رو دو نفر سمتم اومدن و از بازوهام گرفتن. نمی

دونم چم شده بود. هه، برن. اصال استرس نداشتم. نمیکجا می

 نوشتم. رو هم که منامهوصیت

 زمزمه کردم:

 ولی بازی اینجا و اینجوری تموم نمیشه... -

وارد محوطه اصلی عمارت شدیم و در پشت سرمون بسته شد. 

اطراف رو پاییدم. فرار غیرممکن بود. این دو تا کله کچل رو 

گیرم، چون پیچوندنشون کاری نداره ولی حریف فاکتور می

ز دیوار باال برم، دیوارهای بلند عمارت نمیشم. تا بخوام ا

ریزن. یاد تونل های وحید مثل مور و ملخ تو عمارت میآدم
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 افتادم اما همون لحظه بادم خالی شد.

اونجا هم ممکن نیست. د آخه احمق، فوقش برم تو اون لونه 

تونه پشت من بیاد؟ بعدش هم، از کجا موش، مگه کسی نمی

  نیان داخل؟! معلوم اونجا یه راه مخفی دیگه نباشه و از اونجا

خوان من رو ببرن. داشتیم به پوفی کشیدم و گذاشتم هرجا می

شدیم. صدای خنده پیچیده بود و ساختمون اصلی نزدیک می

تابید و بازتاب های مرمری جلوی در میرقص نور روی سرامیک

  شد.می

ساختمون اصلی رو دور زدیم و از سر و صدا دور شدیم. 

تم، تعجب هم داشت! کیانا واسشون عجیب بود آروم گرف

شهریار توی همچین موقعیتی آروم بگیره؟! خب، کیانا 

 کنم!گیره! این رو به همه ثابت میهیچوقت آروم نمی

کرد و سعی ها روی زمین برخورد مینور خورشید از بین برگ

بر شکافتن تاریکی داشت. هنوز کامل آسمون روشن نشده بود. 

توی بینیم پیچیده بود و سوز هوا های دو طرفم هبوی گل و گیا

  کرد.آلودگیم اضافه میهم به خواب

سمت چپیم، در انباری رو باز کرد و هلم دادن. روی زمین که 
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بلند شد. دستم رو جلوی دهنم گرفتم و با  افتادم، خاک

های ریز شده به در خیره شدم که محکم کوبیدنش و چشم

  کردن.ش میصدای زنجیر اومد که احتماال داشتن قفل

ی انباری رو بررسی کردم. چیز خاصی نداشت. یه کمد قراضه

ی آهنی ته انباری که باالش وسیله چیده شده بود، بدنه

ی که به دیوار زیر پنجره تکیه داده شده بود، پنجره دوچرخه

رسید. به کمد خیلی کوچیک نزدیک سقف که قدم بهش نمی

خیره شدم. ماه هنوز خیلی تکیه دادم و از پنجره به بیرون 

شد، رو به روی کمرنگ، توی آسمون آبی که داشت روشن می

 کرد.پنجره خودنمایی می

بینی؟! آخرش کیانا شهریار هم گیر افتاد. زندگی واقعا یه می

ی ی اشتباه، مسیر اشتباه، قدمی به سمت یه درهبازیه. مهره

بود؛ اتفاقی که عمیقه. قدمم رو اشتباه برنداشتم، فقط یه اتفاق 

ست. خودت بهم بفهمونه فاصله مرگ و زندگی، فقط یه باریکه

  که دیدی، من تموم تالشم رو کردم!

مونه. امید من فقط به کسیه فرار کنم یا نه، این درس یادم می

که من و تو رو آفریده. جز اون هیچ کاری از هیچ کسی برنمیاد؛ 
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 من رو نجات بده. تونهبعد از خدا هم، هیچکس مثل خودم نمی

کیانا کسی نیست که بازی ببازه، اگر هم باخت، اشکالی نداره. 

ست! باالتر از سیاهی هم که رنگی باخت هم یه درس تازه

  نیست، هست؟!

های سرد کمد تکیه دادم و به نیشخندی زدم. سرم رو به قفسه

  ماه خیره شدم.

 

ده بود رو ناخودآگاه یه تیکه از آهنگی که یهویی به ذهنم رسی

 خوندم.

- I know you're somewhere out there 

 دونم که تو جایی، اون بیرون هستی.من می

Somewhere far away 

 جایی دور.)از من(

I want you back, I want you back 

 خوام تو برگردی.می

My neighbors think I'm crazy 
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 کنند من دیوانه هستم.هایم فکر میهمسایه

But they don't understand 

 فهمن.)متوجه نمیشن.(ولی اونا نمی

You're all I have, you're all I have 

 چیز منی. ی چیزی هستی که من دارم، تو همهتو همه

At night when the stars light up my room 

 کنن.در شب وقتی ستاره ها باال میان و اتاق من رو روشن می

I sit by myself... 

 شینم...با خودم میمن 

Talking to the Moon 

 زنم...با ماه حرف می

Trying to get to you 

 کنم به تو برسم.تالش می

In hopes you're on the other side talking to me 

too 

به امید اینکه تو هم اون طرف ماه نشسته باشی و با من حرف 
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 بزنی.

Or am I a fool, who sits alone, Talking to the 

Moon? 

 زنه؟شینه با ماه حرف مییا من احمقم! کی تنها می

های داغ پوزخندی تلخی زدم و نفس عمیقی کشیدم. پلک

ذارم و اجازه میدم خواب من رو تو م رو روی هم میکرده

 خودش غرق کنه.

*** 

با لگد محکمی به در از خواب پریدم. گیج و منگ دستی به 

وم رو سمت در برگردوندم. نگاهم رو از هام کشیدم و رچشم

شلوار مشکی و کفش براقش باالتر کشیدم. خودش بود، وحید! 

کرد، بدم از نگاهش که از باال به من که نشسته بودم نگاه می

  اومد.

 ایستادم و خاک روی ژاکتم رو تکوندم. ابروش باال پرید.

ش کرد؛ مثل عقابی که دور طعمهبا صالبت و خونسرد عمل می

کنه ولی نه وحید گرده، بعد توی یک ثانیه شکارش میمی
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 ش.عقاب بود، نه من طعمه

ای سالش خورد چهل و خوردهزد. اصال بهش نمیتر میجوون

هام رو توی ها بود. خونسرد دستباشه. ته تهش شبیه سی ساله

شلوارم گذاشتم. راز قدرت همین بود! هر کسی هر جوری  جیب

فش همونه. کارن خونسرد بود ولی نقطه که هست، نقطه ضع

 ضعفش هم خونسردی فرد مقابلش بود.

 وحید هم از این قائده مستثنا نبود.

ی پشتش اشاره زد. اون هم سریع سیگار به یکی از دو نوچه

برگی از جا سیگاری طالیی در آورد، با فندکش روشن کرد و 

و های اشاره روی لب وحید گذاشت. وحید با دو تا انگشت

  هاش گرفت و پک عمیقی زد.وسطی سیگار رو بین دست

 دودش رو سمت چپ فوت کرد و بدون نگاه کردن بهم، گفت:

  هات گم و گور شدن.رفیق -

  عقب رفتم و به دیوار تکیه دادم، عادت همیشگیم. -عقب

  آره خب. -

  سمتم برگشت و با پوزخند محوی به گستاخیم زل زد.
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  آره خب؟ -

 هاش اشاره زد.زد. دود سیگار رو بیرون داد و به نوچهتکخندی 

 دونید!آره دیگه پسرا! شما که بهتر می -

  هاش هم خندیدن و وحید هم فقط گوشه لبش باال رفت.نوچه

هام در هم رفت. نکنه... نفسم فهمیدم. اخممنظورش رو نمی

رحمی نفسم گرفت. نذاشت توی تردیدم دست و پا بزنم و با بی

 امل قطع کرد.رو ک

هامون دونید واسه چی غیبشون زده! پلیسشما که بهتر می -

 برگ برنده رو برداشتن و خودشون رو گم و گور کردن.

تر اومد. توی دو قدمیم م خیره شد و نزدیکبه صورت بهت زده

  ایستاد و سمتم خم شد.

 

مگه نه؟ کیانا شهریار، سردسته خالفکارها... اوه، ببخشید!  -

ها! یه  سازمون! صحنه سازیت خوبهکیانا شهریار، سرگرد صحنه

میری، یه بار با نقش خالفکار میای و کنی میبار تصادف می

  کنی. نقشه بعدیت چیه؟!همچی رو عادی جلوه می
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داخت، با از حالت خونسردش خارج شد. سیگارش رو پایین ان

 کفشش لهش کرد و غرید:

کنم! کور خوندی! دیر یا زود مدارک مثل این سیگار لهت می -

 بازه تویی!پیدا میشن و کسی که می

به خودم اومدم. آره، ترسیده بودم ولی وقت ترس نبود. برگ 

تونست غلطی کنه. سازمان هم برنده دست ما بود و وحید نمی

  داده. حتما به پسرها یه جایی پناهگاه

ابرویی باال انداختم. پای چپم رو به دیوار چسبوندم و سمت 

  وحید خم شدم.

یه چیزی رو توی مخت فرو کن! کیانا هر غیرممکنی رو  -

زنه؛ پس فکر تسلیم کنه؛ نتونست، قوانین رو دور میممکن می

 کردن من رو از مغزت خارج کن! فهمیدی؟

سرم سمت راست  دستش باال اومد و روی صورتم فرود اومد.

  کج شد.

 م رو کشید و زیر گوشم غرید:یقه

ام. بیشتر از اونی که فکر بیشتر از اونی که فکر کنی عوضی -
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 کنی آب از سرم گذشته؛ پس منِ کوسه رو از آب نترسون!

 کنم!شکارت می -

همین یه حرفم، باعث شد محکم به عقب هلم بده. محکم به 

  دیوار خوردم.

روز دیگه هم آزادت بزارم ولی خودت با پای  خواستم چندمی -

 خودت توی تله اومدی. منتظر باش...

 با پوزخند ادامه داد:

 واست سوپرایزهای جالبی دارم! -

  چرخید و خواست از در بیرون بزنه اما لحظه آخر ایستاد.

درسته از نادری بدم میاد ولی خب... یه سری حقایق رو باید  -

 از زبون خودش بشنوی!

مین که پاش رو از در بیرون گذاشت، در آهنی انباری محکم ه

 کوبیده شد و دوباره صدای قفل و زنجیر پیچید.

ی انباری، یه جایی بین کمد و دیوار، کز کردم و به گوشه

هایی افتادم که حرفش فکر کردم. نادری؟! اخم کردم. یاد عکس



 

 

WWW.98IA3.IR 45 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

7  

 هاست؟توی کلبه چوبی دیدم. یعنی راجب اون عکس

ورت، چه پلیس و چه خالفکار، من همون کیانا شهریار در هر ص

ای رو بازی کنم. خودم بودم فقط با بودم. قرار نبود نقش دیگه

  تر.یه شغل متفاوت

هام که روی پام نفس عمیقی کشیدم و سرم رو روی دست

های براق و آبی هام رو که بستم، چشمبودن گذاشتم. پلک

هاش مثل دریا بود، هام رنگ گرفت. چشمکارن جلوی چشم

دریایی که داخلش غرق میشم. لبخند مبهمی زدم و به صدای 

متفاوتش فکر کردم. بم، رسا، آروم، شمرده، با تند گفتن حرف 

  کرد. صداش لرزش نداشت؛ محکم بود!ترش میکه خاص« ر»

از پنجره کوچیک بیرون رو نگاه کردم. تالشی برای فرار 

های نادری رو هم خواستم حرفکردم. دو دلیل داشت؛ مینمی

خواست کمی سکوت کنم، بشینم و بشنوم، دلیل دوم... دلم می

نویسه. قلم رو دست تقدیر ببینم تقدیر خودش چجوری می

ندادم، چون داستان یه آدم، به دست خودش نوشته میشه؛ من 

فقط خسته شدم و یه جاهایی رو دست تقدیر دادم که 

   بنویسه.
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  خیلی خسته میشن... ها یه جاهاییآدم

دونم چه مدت گذشته بود؛ یه ساعت؟ دو ساعت؟ پنج نمی

دقیقه؟ هر چی که بود، توی همون مدت زمان به همه چیز فکر 

 کرده بودم.

 

کرد عاشقشه، کیوان)این اول ذهنم سمت کسی که نیاز ادعا می

کیوان، دوست پارسا نیست(، رفت؛ سروانی که توی ماموریتمون 

شد و تازه از اداره لبته خیلی کم دیده مینقش داشت؛ ا

خودمون هم نبود، انتقالی گرفته بود. از اون موقعی که به نیاز 

تشر زده بودم حواسش رو به ماموریت بده، دیگه خبری از 

گاهش به کیوان نبود؛ هرچند زیاد های گاه و بینگاه

 دیدیمش.نمی

ی بعدش ذهنم سمت همون پسری رفت که شب مهمونی، برا

جاسوسی از عمارت دبی اومده بود. خبری نشد از این که از 

دونم چه بالیی سرش اومد. دستگیر طرف کی اومده؛ حتی نمی

دونم ولی حتما مهم نبوده که شد؟ رفت زندان؟ فرار کرد؟ نمی

 نه سیاوش و رایان چیزی گفتن، نه سرهنگ.
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سمت شاهین پایدار رفت که مشخص نبود داره بعد ذهنم 

دونستم در حال دردسر سازی کنه؛ البته بعید میچیکار می

باشه. حتما داره زندگی یکنواختش رو ادامه میده و عین 

خیالش نیست که تمام زحمات پدربزرگش، سرهنگ پایدار، به 

 باد رفته.

فهمیدم چرا حماقت کرده و فکرم سمت پارسا پرت شد. نمی

 دوباره خودش رو قاطی ماجرا کرده!

پوفی کشیدم و روی زمین دراز کشیدم. دستم رو زیر سرم 

گذاشتم و از پنجره به بیدون خیره شدم. آسمون آبی کمرنگ 

ای از ماه خیلی کمرنگ مشخص بود. روی زمین بود و یه حاله

کرد. اینجا المپ همرد نور افتاده بود و داخل انبار رو روشن می

 نداشت؛ دیشب هم با نور ماه، هرچند کم سر کردم.و اینا 

توی حال خودم بودم که در محکم باز شد. سریع صاف نشستم. 

دو نفر از همون گنده بک ها بودن. دست یکیشون یه طناب 

بزرگ و دست اون یکی یه صندلی فلزی بود. صندلی رو وسط 

انباری، رو به در گذاشت و سمت من اومد. بازوم رو محکم 

و تا بخوام اعتراض کنم، روی صندلی پرت شدم و اون  کشید
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 یکی نزدیکم شد.

حرکت نشستم. ها و پاهام رو بستن. پوفی کشیدم و بیدست

 نشونتون میدم ولی حاال، نه!

ای که غاز همین که اون دو تا رفتن، بعد از تقریبا پنج دقیقه

ز چروندم، در دوباره محکم باز شد و این بار نادری رو دیدم. ا

 همون بادیگاردها پشت سرش ایستاده بودن.

ها هم بهشون اشاره زد که دم در بمونن و داخل نیان، اون

اطاعت کردن و جلوتر نیومدن. نیشخندی بهم زد و رو به روم 

هام رو ریز کردم. چقدر احمق ایستاد. لبخند کجی زدم و چشم

قشه ان و وقتی با نها اینقدر سادهکردن پلیسبودن که فکر می

اول به بن بست بخورن، نقشه دومی در کارشون نبود؛ در 

صورتی که به لباسم شنود وصل بود و سرهنگ همه چیز رو 

 شنید.می

نادری اینجاست، وحید هم وقتی نادری ایجائه، صد در صد 

 کنه!همینجاست؛ پس... آره خب، پلیس داره نیرو جمع می

ش دیگه یه دستش رو پشت سرم روی صندلی گذاشت و دست
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 رو توی جیبش. از باال بهم خیره شد.

 دونستی خیلی شبیه مادرتی؟می -

 هاش زل زدم.خنثی به چشم

هات، هات، اخمست؛ خندههمه چیزت شبیه پروانه -

عصبانیتت، همین که اینقدر مرموز اینجا نشستی و تالشی برای 

 کنی.فرار نمی

 صورتم رو سمتش بردم.

 دهنت عادت کنه! خانم سماواتی، تکرار کن -

 لبخندی زد.

 حتی همین غیرتی شدنت. -

دستش رو از پشت سرم برداشت و قدمی به عقب برداشت. 

شدم دست توی جیب، دورم چرخید. دیگه داشتم عصبی می

زد و همین که صداش از پشت سرم اومد. زیر گوشم حرف می

  کرد.ترم میعصبی

  دونی، اولین بار با پروانه...می -
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  وی صندلی تکون خوردم و غریدم:محکم ر

  خانم سماواتی. حالیته؟! -

  نادری اخمی کرد و غرید:

 ذاری حرفم رو بزنم یا نه؟می -

 

 چیزی نگفتم که ادامه داد:

اولین بار وقتی دیدمش که با دوستش رفته بود رستوران. اون  -

روز من هم برای قرار کاری رفته بودم اونجا. اونقدر از متانت و 

ین بودنش خوشم اومده بود که دادم آمارش رو در بیارن و سنگ

اولین چیزی که راجبش فهمیدم، دختر پلیسش بود. همونجا 

فهمیدم باید قیدش رو بزنم؛ نه به خاطر ازدواجش، به خاطر 

 پلیس بودن تو!

هام رو به هم فشرده بودم فکم درد گرفته بود. اونقدر دندون

هیوالیی که با چیزی که پس واسه همین من رو بستن! مثل 

کردم و دندون بدش میاد تحریک شده باشه، تقال می

 ساییدم.می
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 آروم باش، هنوز خیلی چیزها باید بشنوی! -

هات واسه یه نفر عوضی! چطوری روت میشه از گند کاری -

 دیگه تعریف کنی؟!

 نیشخندش رو حس کردم.

هایی که کاری نداشتم مو به مو دنبالش بودم اون وقتبعد از  -

و تا به خودم اومدم، دیدم ای دل غافل، عاشقش شدم. حاال 

خواستم از دستش بدم. مهم نبود شوهر نداره، مهم دیگه نمی

 نبود دو تا بچه داره؛ من واقعا عاشق شده بودم!

هام سرخ شده بودن. دلم از بس تقال کرده بودم دست

ش کنم، دهنش رو ببندم تا دیگه راجب مامانم خفه خواستمی

 اینجوری حرف نزنه ولی حیف، حیف که دست و بالم بسته بود!

حواس شده بودم. حواسم رسیدم و بیبه خیلی از کارهام نمی -

به تو هم بود. شاید نفهمیده باشی ولی دو بار من از تله نجاتت 

سیده بودم که دادم. به تو هم وابسته شده بودم. به جایی ر

حاضر بودم خالف رو کنار بزارم! تو تازه توی یه ماموریت جدید 

های ماموریت بود که بهتون چند روز رفته بودی. فکر کنم وسط

دونم چرا با پدرت وقت استراحت دادن و تو اومدی خونه. نمی
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هام شنیدم دو نفری، تو و مادرت از خونه نرفتین ولی از آدم

 ر ماشین شدین.اومدین بیرون و سوا

 گفت.رو خیلی غلیظ و با حرص می« پدرت»

همونجا بود که چند تا ماشین افتادن دنبالتون. تا این رو  -

هایی هم که هام رو اجیر کردم و به اونی آدمفهمیدم، همه

مراقبتون بودن، سپردم ازتون دفاع کنن ولی ماشینشون پنچر 

ی هم رسیدن کار از شد و نتونستن جلو تر بیان. تا نیروهای اصل

 کار گذشته بود.

هام رو کشید. با ضعف پلکدست از تقال برداشتم. قلبم تیر می

 به هم فشردم و نالیدم:

 بسه، بسه نگو! -

باید بدونی کیانا، باید بدونی من هم جون کندم تا مادرت  -

الزحمه زیادی دادم ولی... زنده بمونه. تو خفا به دکترش حق

 مونه.قسمتش نبود زنده ب

شد؛ کردم، نباید! غرور کیانا باید نگه داشته مینباید گریه می

ای که راه انداخته بودن، غرور ناخودآگاه توی بازی مسخره



 

 

WWW.98IA3.IR 46 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

5  

 آورد.قدرت می

تو مقصر نبودی، من مقصر بودم که حواسم نبود از پروانه  -

دونی چرا مراقبت کنم. مثل اسمش بود، ظریف و شکننده. می

 دم؟میگم من مقصر بو

 سرم رو به زحمت به نشونه نفی تکون دادم.

رو به روم ایستاد. صورتش سرخ و صداش خش دار شده بود. 

دیدم؟ این همون کرد گریه نکنه. چی میخودش رو کنترل می

 کشت؟رحمانه آدم میایه که بینادری، خالفکار عوضی

هام فهمیده ها و دشمنش تقصیر من بود؛ چون رقیبهمه -

ی شکننده شدم. تهدیدم کردن ولی عاشق یه پروانهبودن من 

کنن به پروانه نزدیک شن، تازه جدی نگرفتم. گفتم جرئت نمی

براش بادیگارد هم گذاشتم، پس چیزی نمیشه. ولی جرئت 

کردن، بادیگاردها کاری از دستشون برنیومد، پول زیادی که به 

 دکتر دادم هم کاری از پیش نبرد.

ندلی گذاشت و رو به صورت بهت زده دو تا دستش رو روی ص

 من ادامه داد:
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ی اون باند رو نگرفتی، کار درستی کردی که دیگه دنباله -

ی انتقام از من. درسته چون هم خطرناک بودن، هم تشنه

تونستم اون باند لعنتی رو نتونستم پروانه رو نجات بدم ولی می

 نابود کنم.

 هام خیره شد.قاطع به چشم

جو شده ون کردم! دیگه نادری سابق نبودم. انتقامپس نابودش -

بودم، دیگه هیچ چیز واسم مهم نبود تا این که داستان فیک تو 

کنی اما رو شنیدم. مشخص بود هیچوقت به سازمان پشت نمی

ای برای انتقام یه لحظه فکرم رفت سمت این که شاید نقشه

 گرفتن از باندی که مادرت رو کشت داری. به عمارت من

اومدی. شاید حواست نبوده باشه ولی همه جا مراقبت بودم. 

خواستم تو رو هم از دست بدم. تو سیب از وسط نصف نمی

شده با پروانه بودی و از اون طرف، تو دخترش بودی. اون شبی 

های من اون اطراف بپای تو بودن. اصال که چاقو خوردی آدم

 نشد؟فکر نکردی چرا دیگه محبی دور و ور تو پیداش 

 اخم کردم. خدایی اصال حواسم نبود.

من کاری کردم که جرئت نزدیک شدن بهت رو هم نداشته  -
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باشه. درگیر محبی بودم و حواسم نبود تو یه جا افتادی که 

ی توبه کردن دیر هات پیدات کردن. واسهباالخره همگروهی

ها رو گفتم تا بدونی دونم قابل بخشش نیستم اما اینشده و می

های شکست ها، آدمهای بد داستانفکارها و شخصیتخال

زنن ولی نمیگن ای هستن. همه جا حرف از بدیشون میخورده

خدا چرا بد شدن؟ چی باعث شده اینجوری بشن؟ خواستم بگم 

های بد به یه روزنه امید احتیاج تا حداقل تو بدونی شخصیت

تو  دارن تا از سیاهی برگردن. امید من پروانه بود و بعدش

 هستی.

ای اشک که از گوشه چشمم چکیده بود رو پاک با دستش قطره

 کرد و لبخند محزونی زد.

 

 چیزی نگفتم که ادامه داد:

اولین بار وقتی دیدمش که با دوستش رفته بود رستوران. اون  -

روز من هم برای قرار کاری رفته بودم اونجا. اونقدر از متانت و 

که دادم آمارش رو در بیارن و سنگین بودنش خوشم اومده بود 

اولین چیزی که راجبش فهمیدم، دختر پلیسش بود. همونجا 
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فهمیدم باید قیدش رو بزنم؛ نه به خاطر ازدواجش، به خاطر 

 پلیس بودن تو!

هام رو به هم فشرده بودم فکم درد گرفته بود. اونقدر دندون

پس واسه همین من رو بستن! مثل هیوالیی که با چیزی که 

کردم و دندون ش میاد تحریک شده باشه، تقال میبد

 ساییدم.می

 آروم باش، هنوز خیلی چیزها باید بشنوی! -

هات واسه یه نفر عوضی! چطوری روت میشه از گند کاری -

 دیگه تعریف کنی؟!

 نیشخندش رو حس کردم.

هایی که کاری نداشتم مو به مو دنبالش بودم اون وقتبعد از  -

و تا به خودم اومدم، دیدم ای دل غافل، عاشقش شدم. حاال 

خواستم از دستش بدم. مهم نبود شوهر نداره، مهم دیگه نمی

 نبود دو تا بچه داره؛ من واقعا عاشق شده بودم!

هام سرخ شده بودن. دلم از بس تقال کرده بودم دست

ش کنم، دهنش رو ببندم تا دیگه راجب مامانم خفه خواستمی
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 اینجوری حرف نزنه ولی حیف، حیف که دست و بالم بسته بود!

حواس شده بودم. حواسم رسیدم و بیبه خیلی از کارهام نمی -

به تو هم بود. شاید نفهمیده باشی ولی دو بار من از تله نجاتت 

سیده بودم که دادم. به تو هم وابسته شده بودم. به جایی ر

حاضر بودم خالف رو کنار بزارم! تو تازه توی یه ماموریت جدید 

های ماموریت بود که بهتون چند روز رفته بودی. فکر کنم وسط

دونم چرا با پدرت وقت استراحت دادن و تو اومدی خونه. نمی

هام شنیدم دو نفری، تو و مادرت از خونه نرفتین ولی از آدم

 ر ماشین شدین.اومدین بیرون و سوا

 گفت.رو خیلی غلیظ و با حرص می« پدرت»

همونجا بود که چند تا ماشین افتادن دنبالتون. تا این رو  -

هایی هم که هام رو اجیر کردم و به اونی آدمفهمیدم، همه

مراقبتون بودن، سپردم ازتون دفاع کنن ولی ماشینشون پنچر 

ی هم رسیدن کار از شد و نتونستن جلو تر بیان. تا نیروهای اصل

 کار گذشته بود.

هام رو کشید. با ضعف پلکدست از تقال برداشتم. قلبم تیر می

 به هم فشردم و نالیدم:
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 بسه، بسه نگو! -

باید بدونی کیانا، باید بدونی من هم جون کندم تا مادرت  -

الزحمه زیادی دادم ولی... زنده بمونه. تو خفا به دکترش حق

 مونه.قسمتش نبود زنده ب

شد؛ کردم، نباید! غرور کیانا باید نگه داشته مینباید گریه می

ای که راه انداخته بودن، غرور ناخودآگاه توی بازی مسخره

 آورد.قدرت می

تو مقصر نبودی، من مقصر بودم که حواسم نبود از پروانه  -

دونی چرا مراقبت کنم. مثل اسمش بود، ظریف و شکننده. می

 دم؟میگم من مقصر بو

 سرم رو به زحمت به نشونه نفی تکون دادم.

رو به روم ایستاد. صورتش سرخ و صداش خش دار شده بود. 

دیدم؟ این همون کرد گریه نکنه. چی میخودش رو کنترل می

 کشت؟رحمانه آدم میایه که بینادری، خالفکار عوضی

هام فهمیده ها و دشمنش تقصیر من بود؛ چون رقیبهمه -

ی شکننده شدم. تهدیدم کردن ولی عاشق یه پروانهبودن من 
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کنن به پروانه نزدیک شن، تازه جدی نگرفتم. گفتم جرئت نمی

براش بادیگارد هم گذاشتم، پس چیزی نمیشه. ولی جرئت 

کردن، بادیگاردها کاری از دستشون برنیومد، پول زیادی که به 

 دکتر دادم هم کاری از پیش نبرد.

ندلی گذاشت و رو به صورت بهت زده دو تا دستش رو روی ص

 من ادامه داد:

ی اون باند رو نگرفتی، کار درستی کردی که دیگه دنباله -

ی انتقام از من. درسته چون هم خطرناک بودن، هم تشنه

تونستم اون باند لعنتی رو نتونستم پروانه رو نجات بدم ولی می

 نابود کنم.

 هام خیره شد.قاطع به چشم

جو شده ون کردم! دیگه نادری سابق نبودم. انتقامپس نابودش -

بودم، دیگه هیچ چیز واسم مهم نبود تا این که داستان فیک تو 

کنی اما رو شنیدم. مشخص بود هیچوقت به سازمان پشت نمی

ای برای انتقام یه لحظه فکرم رفت سمت این که شاید نقشه

 گرفتن از باندی که مادرت رو کشت داری. به عمارت من

اومدی. شاید حواست نبوده باشه ولی همه جا مراقبت بودم. 
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خواستم تو رو هم از دست بدم. تو سیب از وسط نصف نمی

شده با پروانه بودی و از اون طرف، تو دخترش بودی. اون شبی 

های من اون اطراف بپای تو بودن. اصال که چاقو خوردی آدم

 نشد؟فکر نکردی چرا دیگه محبی دور و ور تو پیداش 

 اخم کردم. خدایی اصال حواسم نبود.

من کاری کردم که جرئت نزدیک شدن بهت رو هم نداشته  -

باشه. درگیر محبی بودم و حواسم نبود تو یه جا افتادی که 

ی توبه کردن دیر هات پیدات کردن. واسهباالخره همگروهی

ها رو گفتم تا بدونی دونم قابل بخشش نیستم اما اینشده و می

های شکست ها، آدمهای بد داستانفکارها و شخصیتخال

زنن ولی نمیگن ای هستن. همه جا حرف از بدیشون میخورده

خدا چرا بد شدن؟ چی باعث شده اینجوری بشن؟ خواستم بگم 

های بد به یه روزنه امید احتیاج تا حداقل تو بدونی شخصیت

تو  دارن تا از سیاهی برگردن. امید من پروانه بود و بعدش

 هستی.

ای اشک که از گوشه چشمم چکیده بود رو پاک با دستش قطره

 کرد و لبخند محزونی زد.



 

 

WWW.98IA3.IR 47 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

3  

 

یقم رو محکم باال کشید و با خودش کشوند. جلوتر یه ماشین 

مشکی شاسی بلند بود. در عقب رو باز کرد و با تموم تقالم، من 

رو داخل ماشین پرت کرد. خواستم داد بزنم که نگاهم به جلو 

تاد. وحید با عصبانیت جلو، بغل راننده نشسته بود و با اف

 های غرق خونش به من زل زده بود.چشم

هام رو با طناب همون گوالخ، دهنم رو با چسب بست و دست

بست. خودش و گوالخ دومی، دو طرفم نشستن و در رو بستن. 

 ماشین با سرعت حرکت کرد.

ه بغلی ای از پشت چسب زدم و پام رو محکم بجیغ خفه

کوبیدم. ویشگونی از بازوم گرفت که سر جام نشستم. راه 

گفت اگه جایی گیر افتادید و ای نبود. همیشه سرهنگ میدیگه

 نتونستید فرار کنید، صبر کنید و منتظر فرصت بعدی باشید.

دو تا ماشین دیگه هم پشتمون بودن که شک نداشتم یکیشون 

 وحید و نادری. ماشین نادری بود، اون یکی بادیگاردهای

کرد. ی ماشین نگاهم میوحید همچنان بدون پلک زدن از آینه

ی چشمش هم زیاد هاش سرخ بود، به حدی که قرینهچشم
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 مشخص نبود!

 جوری ازشون انتقام بگیرم که نفهمن از کجا خوردن. -

 با نیشخند شروری ادامه داد:

خداروشکر نقطه ضعف همشون هم هستی؛ سرهنگ، رایان،  -

 شریف.

کردم. لعنتی چجوری همه های گرد شده نگاهش میبا چشم

 چیز رو توی چند ساعت فهمید؟

 و اصل کاری، کارن دلباخته! -

هام رو محکم به هم فشردم. جون کارن به خاطر من به چشم

 خطر افتاده. چه غلطی کردم که فرار نکردم!

یزی نگفت و به رو به رو خیره شد. من هم اطراف رو دیگه چ

نگاه کردم. انگار توی دل جنگل بودیم. پر از درخت، تاریک، 

ها و گه گاهی ی کج و معوج و... صدای ماشین پلیسجاده

 هشدارشون!

 به عقب نگاه کردم. نزدیک پنج تا ماشین پلیس دنبالمون بودن.
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 ی.رست مینگران نباش! به دست خانواده -

 سمتش برگشتم.

 البته، یا زنده یا مرده! -

کرد. با نفرت بهش خیره شدم. همچنان با شرارت نگاهم می

 یکدفعه حرف نادری توی گوشم زنگ زد.

دونم قابل بخشش نیستم اما ی توبه کردن دیر شده و میواسه»

های بد ها رو گفتم تا بدونی خالفکارها و شخصیتاین

ای هستن. همه جا حرف از خورده های شکستها، آدمداستان

زنن ولی نمیگن خدا چرا بد شدن؟ چی باعث شده بدیشون می

های اینجوری بشن؟ خواستم بگم تا حداقل تو بدونی شخصیت

بد به یه روزنه امید احتیاج دارن تا از سیاهی برگردن. امید من 

 «پروانه بود و بعدش تو هستی.

م حتی عشق هم بتونه کنروزنه امید وحید چی بود؟ فکر نمی

 کنم هنوز هم هانا رو دوست داره.نجاتش بده؛ وگرنه فکر می

صدای تیر و تیراندازی اومد که سمت چپیم، از پنجره آویزون 

شد و شروع به تیراندازی کرد. ایستاده بود و بیشتر از نصف 
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 بدنش بیرون بود.

 االن وقتش بود!

اسلحه رو از  پام رو باال آوردم و محکم توی کمرش کوبیدم.

ی خفیفی زد. دستش قاپیدم و از شیشه پرتش کردم. نعره

خداروشکر از حاشیه جاده غلت خورد و روی چمن فرود اومد. 

های بستم، سمتشون نشونه گرفتم. برگشتم و اسلحه رو با دست

بادیگارد وحید سمتم پرید تا اسلحه رو بقاپه که نفسم رو سریع 

 تم و بنگ!حبس کردم و بازوش رو هدف گرف

 

داد زد و بازوش رو گرفت. چسب دهنم رو محکم کندم و داد 

 زدم:

 بزن بغل! -

 کرد.راننده وحید هنوز مصرانه با سرعت رانندگی می

وحید با حرص برگشت. رگ پیشونیش باد کرده بود و نبض 

 ش معلوم بود.شقیقه

اسلحه رو بده من کیانا وگرنه هر چی دیدی از چشم خودت  -



 

 

WWW.98IA3.IR 47 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

7  

 دیدی!

 ون توجه بهش در ماشین رو کمی باز کردم و داد زدم:بد

 کنم.بزن بغل وگرنه خودم رو پرت می -

 وحید داد زد:

 اون رو بده به من و بتمرگ! -

خوام! من تسلیم نمیشم. دهنت رو ببند و به خوام، نمینمی -

 ت بگو نگه داره.راننده

هام رو بستم، در دستش رو به بدنه اسلحه گرفت که چشم

شین رو بیشتر باز کردم و خودم رو به پشت پرت کردم. ما

صدای داد وحید توی گوشم پیچید. همه چیز دور سرم 

 ها، نورها، زمین، آسمون، ماه.ها، درختچرخید. ماشینمی

مثل اونی که از ماشین پرت کردم، غلتیدم و از حاشیه جاده به 

 سمت جنگل پرت شدم.

رفت و سرم گیج می فکر کنم سرم به سنگ خورده بود چون

تونستم تکون بخورم. گیج به آسمون زل زده بودم. گرمی و نمی

خورد، من رو متوجه لزجی چیزی که روی گردنم که سر می
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خونریزی سرم کرد. دستم رو به تخته سنگی گیر دادم و خودم 

رو باال کشیدم. چشمم به ماشین وحید خورد که از جاده خاکی 

ی دل تاریکی جنگل فرو رفت. بیرون کشید و با سرعت تو

 های پلیس هم پشت سرش وارد جنگل شدن.ماشین

دستم رو به سرم گرفتم و به سختی بلند شدم. دستم رو روی 

لنگان سمت جایی  -زمین کشیدم و اسلحه رو برداشتم. لنگ

رفتم، بوی نم ها رفتن راه افتادم. هر چی بیشتر میکه ماشین

ها زیر پام و شد. صدای خش خش چوب و برگبیشتر می

صدای آب تنها چیزهایی بودن که سکوت جنگل رو 

 کشوندن.می

 رفتم.با اخم و غرق در سکوت ذهنم، راه می

 کیانا. -

رفت. به خاطر کم خونیم بود. از حرکت ایستادم. سرم گیج می

 هام رو گردوندم.چشم

 کیانا! -

برگردوندم. با بهت یک قدم عقب با تشر صدام زد. سرم رو 
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رفتم. لباس سفید تنش بود و اطرافش روشن بود. با لبخند محو 

کرد. با تحسین و ی سرحال اما سفیدش، بهم نگاه میو چهره

 لبخند سر تا پام رو از نظر گذروند.

 دخترم! -

 مبهوت، اشکی روی گونم غلتید. سرم رو کج کردم.

 مامان؟ -

 با گریه خندیدم.

 اینجایی؟ مامان!تو  -

با سرعت سمتش دویدم اما همین که بهش نزدیک شدم، 

لبخندی زد و مثل دود، توی هوا محو شد. چرخ زدم. حسش 

 کردم!می

 مامااان؟! -

 کردم. بلندتر داد زدم:هق زدم و هنوز حسش می

 مامااان! -

 صدایی مثل باد از زیر گوشم رد شد.
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 وقت تسلیم شدن نیست. -

 با بغض برگشتم. نبود، نبود! توهم هم نبود!چشم گردوندم و 

 صدا بلندتر زیر گوشم زمزمه کرد:

 دنبالشون برو! -

به رو به روم نگاه کردم. مسیر همین بود. اصال مامانم اومده بود 

که همین رو بهم نشون بده! با وجود تموم دردم توی بدنم و 

کردم به خونریزی سرم، شروع به دویدن کردم. دعا، دعا می

اومد، ولی ترجیح موقع برسم. شاید کاری از دستم برنمی

 دادم اونجا باشم.می

تر با سرفه سرم رو خم کردم و نفس گرفتم. رو به روم روشن

بود. صدای آژیر ماشین پلیس، تیر و تیراندازی هم از همینجا 

ها بیرون شد. از تپه پایین رفتم و از پشت درختشنیده می

 اومدم.

ها هاشون پناه گرفته بودن، پلیسشت ماشینوحید و نادری پ

 کردن.طرفشون، پناه گرفته بودن و به هم شلیک میهم اون

سرفه کردم و با سرگیجه اولین قدم رو به جلو گذاشتم. گیج و 
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داد چیکار کنم. از توی رفتم. مغزم فرمان نمیمنگ راه می

 ها راه افتادم.قسمت تاریک به سمت ماشین پلیس

رفتم. پاهام سست شدن و روی ها راه میه درختبا کمک تن

زمین افتادم. انتظار نداشتم کارن اونجا باشه اما دست گرمش 

که زیر بازوم رو گرفت و عطرش که توی بینیم پیچید، فهمیدم 

 گاهه.هنوز هم اینجاست، هنوز هم تکیه

 کیانا خوبی؟ چت شده؟ کیانا؟ یه نفر یه کاری کنه! -

کشوند و من هم فقط به شونش تکیه همینجوری من رو می

دونستم کجا میریم تا این که به خودم اومدم کرده بودم و نمی

 و دستم رو از توی دستش کشیدم.

کنی؟ حالت خوب نیست، بشین اینجا سرت رو چیکار می -

 پانسمان کنم.

از توی دستش کشیدم و نگاهم رو باال کشیدم. ضد دستم رو 

ای که تنش بود رو در آورد و تن من کرد. خواستم مانع گلوله

 شم که دستم رو پس زد.

هاش خیره شدم. انرژی به وجودم تزریق شد. توی توی چشم
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ی لباس سفید مامانم رو وسط جنگل های آبیش سایهچشم

 م میشه!دیدم. این بازی فقط به دست من تمومی

م رو توی دستم م رو از زیر دست کارن کشیدم و اسلحهشونه

 محکم کردم.

 

کیانا به خدا قسمت میدم کاری نکن! من دیگه این بار طاقت  -

 نمیارم!

هاش زل زدم و جلو پروا بودنش. به چشمبرام عجیب بود این بی

 رفتم.

خوب گوش کن کارن! درسته شروع کننده این بازی نبودم،  -

کنم! این رو الکی نمیگم، این چیزیه که به من تمومش می ولی

کنم ولی دونم نگرانی، حست رو درک میمن بستگی داره. می

ی منه؛ پس عقب منطقی باش! این شغل منه، این وظیفه

 بایست و مراقب خودت باش!

 ی مصنوعی ادامه دادم:چشمکی زدم و با خنده

 کنه!ببین کیانا چه می -
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 هام زل زده بود.ل به چشمالعمبدون عکس

 باشه. -

لبخندی زدم، هرچند واسم عجیب بود که اینقدر زود قبول 

م رو گرفت و سمت گرد کنم که چونهکرده. خواستم عقب

 هام گرد شد.خودش برگردوند. توی صورتم خم شد. چشم

خوب گوش کن کیانا! درسته شروع کننده این حس من  -

کنی! این رو الکی نمیگم، این بودم، ولی تو حق نداری تمومش 

دونم نگرانتم، حسم رو چیزیه که به من و تو بستگی داره. می

کنم ولی منطقی باش! این قلب منه، این ضربان منه درک می

 کوبه، به خاطر تو!م میکه تند خودش رو به در و دیوار سینه

 هاش رو بست.چشم

 پس مراقب خودت باش! -

بود که من قبلش گفته بودم،  هاییهاش مثل حرفتمام حرف

کردم. هم متعجب فقط با کمی تغییر. با دهن باز نگاهش می

هام پایین چکید. وقتی بودم و هم خوشحال. اشکی از بین مژه

های بسته خواست برگرده که دید چیزی نمیگم، با همون چشم
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 ش رو کشیدم و زیر گوشش گفتم:یقه

 گیره هستم!می مراقب خودم و قلبم که به خاطرت آروم -

 عشق که فقط ضربان تند قلب نبود...

هاش بهت هاش رو باز کرد و بهم زل زد. توی چشممات چشم

نشینی کردم. اطرافم رو زد. لبخند تلخی زدم و عقبموج می

خورد و سمت راست یه دید زدم. سمت چپمون به جنگل می

 خورد.ی بلند بود که پایینش به دریا میصخره

ها برای اومد و گه گاهی تهدید پلیستیراندازی میهنوز صدای 

تسلیم شدن نادری و وحید. نگاهی به اطراف کردم. 

دونستم چیکار کنم که این بازی تموم شه. اصال من چیکار نمی

  تونستم بکنم؟می

هام محکم کردم و سمت یکی از ماشین م رو توی دستاسلحه

 ها راه افتادم.پلیس

 ی؟خوای بکنچیکار می -

 فقط ببین! -

روی صندوق ماشین نشستم و خودم رو باال کشیدم. دستم رو 
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به سقف ماشین گرفتم و آروم باال رفتم. روی سقف ماشین 

کردم هر لحظه قراره ایستادم. خیلی وحشتناک بود. حس می

یه تیر مغزم رو نشونه بگیره ولی چون ماشینی که روش 

شد و توجه من نمیایستاده بودم خیلی عقب بود، کسی زیاد م

نکته ضعف اینجا بود که ماشین دقیق کنار صخره پارک شده 

دیدم که این کمی هولم بود. یعنی دقیق دریای زیر پام رو می

 کرد.می

 صدای داد کارن رو از پایین شنیدم.

 تو عقلت رو از دست دادی! بیا پایین احمق! -

باال گرفتم. یه چشمم رو م رو ای بهش رفتم و اسلحهچشم غره

بستم و ماشین وحید رو نشونه گرفتم. در ماشینش باز بود، 

اومد و شلیک پشت در پناه گرفته بود و هر از گاهی بیرون می

 کرد. دقیق در ماشین رو هدف گرفتم و بنگ!می

 

با صدای تیر اون هم از فاصله نزدیک، از ترس به عقب پرتاب 

 شد.

حواس همه به سمت من جلب شد. جا ساکت و  یکدفعه همه



 

 

WWW.98IA3.IR 48 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

6  

ها چرخوندم. چشمم به رایان افتاد که با نگاهم رو بین پلیس

  اومد.نگرانی این سمت می

 داد زدم:

وحید تسلیم شو! ته این بازی فقط مرگه، یادت نیست؟! این  -

حرفی بود که آدمی که واسه جاسوسی به عمارت دبی فرستاده 

چی بود، تازه فهمیدم  گفت! تازه فهمیدم منظورشبودی می

 اون جاسوس تو بود.

کمی از پشت در بیرون اومد اما طوری که اگه کسی خواست 

 سمتش شلیک کنه، بتونه سریع پناه بگیره.

پوزخندش از اون فاصله هم مشخص بود ولی نفهمید که 

ها دارن از پشت بهش نزدیک میشن! رازش همین بود؛ پلیس

 سر و صدا و پرت کردن حواس.

، نمیری از این همه فسفر سوزوندن سرگرد شهریار؟ هه -

های دیگست، تویی همین االنش هم مرگ و زندگیت دست آدم

 زنی؟که اختیار خودت رو هم نداری از چی حرف می

م رو دوباره باال گرفتم که هام رو روی هم فشردم. اسلحهدندون
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 ی سرخ غرید:لباسم از پایین کشیده شد. کارن بود. با چهره

 کنه.هیچی نگو کیانا! داره ذهنت رو مخشوش می -

هاش متوجه سرم رو تکون دادم و سمتش برگشتم. یکی از آدم

 های پشت سرشون شد و داد زد:پلیس

 کنن!مون میآقا دارن محاصره -

وحید با بهت برگشت و نگاهش که به پشتش افتاد، از عصبانیت 

گرفت و تا به ش رو سمتم ای زد و سمتم برگشت. اسلحهنعره

خودم بجنبم و جا خالی بدم، شلیک کرد. نفسم گرفت. نفس 

زدم و با بهت نگاهم رو سمت بازوم کشیدم. خونریزی سرم، 

بازوم، ترسم، استرسم، فریاد کارن و هجومش به سمتم، همه 

چیز باعث شدن دنیا دور سرم بچرخه و پام لیز بخوره. دستم رو 

  به بازوم گرفتم.

مرج شده بود. صدای داد و فریادها باال گرفته بود دوباره هرج و 

و کارن و رایان سمت من هجوم آوردن اما تا بهم برسن، سرم 

تلو خوردم. پام از روی سقف ماشین سر خورد  -گیج رفت و تلو

و سمت صخره سقوط کردم. نفس زدم و از وحشت جیغ زدم. 

دست زخمیم محکم به تخته سنگی برخورد کرد و فریاد از 



 

 

WWW.98IA3.IR 48 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

8  

ردم رو بلند کرد. با ترس دست سالمم رو به صخره بند کردم د

 و اسم کارن رو فریاد زدم.

هقم باال گرفت. دست تیر  -با خم شدن کارن سمتم، هق

هام صورتم رو زد و اشکم توی هوا ول بود. سوز میخورده

 کردن.رحمانه نوازش میبی

 دستش رو سمتم گرفت و با نگرانی داد زد:

 ر کیانا! زود باش!دستم رو بگی -

 خورد.دستم داشت لیز می

 افتم!تونم! دستم رو ول کنم میتونم، نمینمی -

همون لحظه رایان هم خم شد. دست رایان هم جلوم قرار 

  گرفت.

 بگیر دستمو! -

با ترس هق زدم و به ارتفاع زیر پام زل زدم. آب! یاد خوابم 

دستم داشت شد و افتادم. خودش بود! خوابم داشت تعبیر می

 خورد.سر می
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 رایان لباسم رو از پشت بگیر، من خم میشم! -

نگاهم رو از ارتفاع گرفتم و به پسرها دوختم. رایان پاهای کارن 

رو گرفت و کارن سمتم خم شد. دست سالمم رو از صخره جدا 

 کرد و توی مشتش گرفت. اون یکی دستش رو سمتم دراز کرد.

 اون یکی دستت رو بده! -

 کنه!تونم! تیر خورده، درد مینمی -

زده ندیده بودم. تا حاال خودم رو اینقدر ضعیف و وحشت

ترسم، خدایا تمومش کن، مرگ ش حرف بود؛ از مرگ نمیهمه

مثل آب خوردنه. یکی نبود بگه المصب تو که یه بار مرگ رو 

هرچند مصنوعی تجربه کردی، پس چرا میگی از مرگ 

 ترسم؟نمی

  کنم.ف میاالن اعترا

ترسم، از این م نباشه میاز این که فرصتی برای جبران گذشته

ترسم، از که فرصتی برای بغل کردن خونوادم نداشته باشم می

این که دیگه نتونم بخندم، راه برم، نفس بکشم، زندگی کنم، 

 ترسم!می
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  گفت؛ زمستون مزه یخمک میده!کارن راست می

رد دستم رو بهش بدم ولی من ککارن همچنان نگران اصرار می

تونستم حتی دستم رو تکون بدم. دستش رو به کمرم نمی

تونست. هم جام گرفت و سعی کرد من رو باال بکشه ولی نمی

تونستم خودم رو باال حس شده بودم و نمیبد بود، هم بی

 بکشم.

 هات رو باز کن! نخواب، خب؟ کیانا!کیانا، کیانا چشم -

نم افتاد. دستم از توی دستش سر خورد سرم کج شد و روی شو

و به سمت پایین سقوط کردم. اونقدر منگ بودم که حتی 

فهمیدم. صدای داد کارن قلبم رو برخوردم رو به صخره نمی

 لرزوند ولی دیر شده بود.

زیر آب فرو رفتم. برخورد آب سرد بهم باعث شد به هوش بیام. 

م ولی انگار یه قدرتی تقال کردم تا سرم رو از زیر آب بیرون بکش

 تونستم خودم رو باال بکشم.کشید. نمیمن رو پایین می

خواستم که سرفه آب توی گوش و بینیم فرو رفته بود و می

شد. دست از تقال برداشتم و کنم، آب بیشتری وارد گلوم می

 هام رو بستم. توی عمق تاریکی فرو رفتم.چشم
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 د اینجوری تموم شه!حیف، حیف! زود تموم شد. اصال قرار نبو

 

 «دانای کل»

ها محوطه را در بر گرفته بود. وحید که صدای ماشین پلیس

هنوز هم راضی نبود تسلیم شود، به حامد، مورد اعتمادترین 

زدند. حامد سرش بادیگاردش اشاره زد. با چشم با هم حرف می

ها شلیک را تکان داد و درحالی که خمیده به سمت پلیس

اشین رفت. سوار شد و به سمت ماشین کرد، سمت ممی

ها که حاال کامال نزدیکشان شده بودند، راند. فرمان را پلیس

کرد تا زد و گرد و خاک به پا میچرخاند، دور خودش دور می

 حواسشان را پرت کند.

در این گیر و دار، وحید و نادری سوار ماشین وحید شدند و 

 حرکت کردند.

و خاکی که حامد به پا کرده بود، وحید با سرعت از میان گرد 

گذر کرد و وارد جنگل شد. در حالی که خیره رو به رو بود، 

ی نادری گذاشت. نادری هم ش را روی شقیقهاسلحه

 دانست، شوکه نشد.می



 

 

WWW.98IA3.IR 49 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

2  

کرد، خواند. باید توبه میبه بیرون خیره شده بود و اشهد می

 چه؟ست اما برای یک قاتل تبهکار دانست خدایش بخشندهمی

بخشید. نه پروانه را نجات داد، نه دخترش خودش را هرگز نمی

 را.

 رحمی لب زد:وحید با بی

 وقتش رسیده بمیری! -

 وقتش رسیده به روشنایی برگردم. -

 وحید نیم نگاهی به او انداخت و پوزخند زد.

ای وجود نداره. کل دنیا سیاهه و هه، روشنایی؟ هیچ روشنایی -

 سیاه!

دیگه از این دنیای سیاهی که واسه خودم مهم نیست.  -

 ساختم متنفرم. بُکُش! ماشه رو بِکِش!

خیره به رو به رو دستش را روی ماشه محکم کرد. نادری 

هایش را بست و برای آخرین بار از خدایش کمک چشم

 خواست.

دنیا همین بود دیگر؟ یک روز آدم بکشی، روز دیگر پشیمان از 
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ن بود دیگر؟ یک روز مرگ خدا کمک بخواهی؟ دنیا همی

بخواهی، روز دیگر برای زنده ماندن تقال کنی؟ دنیا همین بود 

برند و روزی نچندان دور برای ها به سیاهی رو میدیگر؟ آدم

 کنند؟نجات تالش می

 بله، دنیا همین بود!

رحمی عقب کشید. تیر به گردن نادری برخورد با بیماشه را 

های باز به ش افتاده بود و با چشمکرده بود. سرش روی شونه

زد. وحید خم شد و جایی نامعلوم خیره شده بود و لبخند می

 در ماشین را باز کرد. با لگد نادری را از ماشین بیرون پرت کرد.

 ماشین حامد هم از پشت سرش پیدا شد.

 چه راحتی، وحید فرار کرد!و به 

 «کارن مجد»

دستم رو به صورتم کشیدم و در اتاق رو باز کردم. بوی کیانا رو 

هام رو داد. لبخند تلخی زدم و روی تخت نشستم. چشممی

 بستم و دم عمیقی گرفتم.

هام خم شدم گفتم که عاشقشم. روی زانوکاش زودتر بهش می
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لرزیدن. وی گلوم میهام از شدت درد تو بغضم شکست. شونه

های خبیثش اگه دیگه بیدار نشه چی؟ اونوقت بدون اون خنده

دونه چیکار کنم؟ اونوقت بدون اون نگاه مرموزش که آدم نمی

 گذره چیکار کنم؟چی تو سرش می

بهم گفته بودن اتاقش توی عمارت نادری رو بگردم. 

خواستن خودشون بیان بگردن اما من داوطلب شدم. بلند می

هام رو پس نزدم. خم شدم و زیر تخت رو نگاه دم اما اشکش

کردم. چیزی نبود. ایستادم و سمت کمدش رفتم. به سختی در 

کمدش رو باز کردم. باز کردنش همانا و پیچیدن بوی تنش 

توی بینیم همانا. انگار خودش رو به روم بود! زانوهام خم شدن 

 و روی زمین فرود اومدم.

 دادم.سرم رو به کمد تکیه 

دونی بابات و چرا لعنتی؟ چرا هیچوقت فکر بقیه نیستی؟ نمی -

چه حالی دارم! اگه « من»دونی داداشت چه حالی دارن، نمی

 تونستم باال بکشمت.یکم دیگه وایمیستادی، می

 

هام توی اتاق پیچیده بود. پاکت سیگار رو از جیبم صدای گریه
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گار بوی تن کیانا خوام بوی سیدرآوردم اما پشیمون شدم. نمی

 رو از اتاق پاک کنه.

ها رو کنار زدم و داخل کمد رو نگاه کردم. چیزی رگال لباس

رفتم. پشت میز نشستم  نبود. پوفی کشیدم و سمت میز مطالعه

 هام گذاشتم.و سرم رو روی دست

االن یک هفته بود که کیانا به هوش نیومده بود. مثل این که 

خوره؛ دقیق به سنگ میوقتی میوفته توی آب، سرش 

همونجایی که وقتی از ماشین بیرون پرید، سرش ضرب دیده 

بود. خونریزی دستش هم شده بود قوز باال قوز. به بدبختی 

تونستن جلوی خونریزی رو بگیرن. کم خونی شدید داشت و 

های کیانا یک هفته بسته ها باعث شده بودن چشمهمه این

ه بود ولی هوشیاریش پایین باشه. هنوز به مرحله کما نرسید

 بود.

هرکاری تونستیم کردیم؛ از حرف زدن باهاش تا زنده کردن 

هاش اما هیچی به هیچی. وحید هم گم شده بود و مرگ خاطره

 ها رو به هم ریخته بود.ی پلیسیکهویی نادری، همه

ها ماشین وحید رو تعقیب کرد اما از اون شب تا یکی از پلیس
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کال وضع خیلی بدیه. کاملیا حالش بهتر به حال غیبش زده. 

 های خودش رو داره.بازیشده اما باز هم دیوونه

آهی کشیدم و کشوی اول رو بیرون کشیدم. داخلش چیزی جز 

برگه و چسب چیزی نبود. کشوی دوم هم چیز خاصی نداشت 

 اما توی کشوی سوم، یک گوشی و یک کاغذ کاهی بود.

 برگه رو برداشتم. برشون داشتم و روی میز گذاشتم.

به نام خدایی که مرگ را پایان »باالش بزرگ نوشته بود: 

 «زندگی و شروعی مجدد قرار داد.

 دهنم خشک شده بود. پایین تر رو خوندم.

اینجانب کیانا شهریار، فرزند رضا، به شماره شناسنامه... صادره »

از تهران، ساکن تهران، پس از اقرار به یگانگی و وحدانیت 

ند متعال و نبوت تمام پیامبران و خاتمیت حضرت محمد خداو

)ص( و امامت امامان دوازده گانه و عصمت و والیت چهارده 

اصول و فروع -معصوم علیهم السالم و سایر عقاید دین اسالم 

، در حال صحت و سالمت، با اختیار و رضایت و بدون اکراه -آن

ذیل مرقوم  و اجبار و با حواس کامل وصایای خود را به شرح
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 دارم:می

ترین محل دفن بهشت زهرا، کنار سنگ قبر مادرم، با ارزان -

 سنگ قبر.

 ای در تهران، سه حساب بانکی.ام، ماشین و خانهدارایی -

 بدهی و طلب ندارم. -

ماشین به برادر کوچیکم، آبتین شهریار داده شود، پول ناچیز  -

ام به پدرم های بانکیام خرج بهزیستی شود. حسابخانه

 «برسد.

ترش از همه حاللیت گرفته بود و امضا و اثر انگشت زده پایین

بود. سرم رو گرفتم و با بهت به برگه خیره شدم. کیانا، وصیت 

 دونست قراره بالیی سرش بیاد؟نامه نوشته بود؟ می

هاش رو باز نکنه هام رو با درد به هم فشردم. اگه چشمپلک

همش تقصیر من بود. باید همون چجوری خودم رو ببخشم؟ 

ذاشتم رایان دادم. نباید میروز از اون عمارت لعنتی نجاتش می

 و ساالر من رو هم سوار ماشین کنن.

محکم به میز مشت زدم و صندلی رو چرخوندم. لعنت بهت 
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 وحید، لعنت بهت!

از جام بلند شدم و با برگه و گوشی از اتاق بیرون زدم. مامورها 

ها پخش شده بودن. از وسایل اثر انگشت اتاقتوی سالن و 

های شل و سر کردن. با قدمگرفتن و عمارت رو چک میمی

افتاده سمت در راه افتادم. از همینجا صدای رسا و پر صالبت 

 زد.شنیدم که با بیسیم حرف میسرهنگ رو می

 

دستم رو به چهارچوب گرفتم و از در بیرون زدم. پشت 

 سرهنگ ایستادم تا تلفنش تموم شه.

 بله، بله قربان! خیر، فعال چیز مشکوکی پیدا نکردن. چشم! -

 تر ادامه داد:آهی کشید و آروم

خواستن سرگرد شهریار رو توی بیمارستان امروز صبح می -

 ترور کنن.

و به دیوار گرفتم و آروم زانوهام کامل سست شدن. دستم ر

نشستم. مثل یه پسر بچه شده بودم که رو به روش داشتن 

سوزوندن. با بغض خفه کننده توی گلوم به آرزوهاش رو می

سرهنگ زل زده بودم که پشتش به من بود و هنوز متوجه من 
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 نشده بود.

ی ترور هایی که نقشهاز طرف باند طوفان بودن. بله، همون -

وقتی دیدن اوضاع خرابه و حال سرگرد هم حال کشیده بودن. 

 خوبی نداره، دست به کار شدن.

م رو صاف کردم و ش گوش ندادم و بلند شدم. یقهدیگه به ادامه

سوختم و فرو خاک لباسم رو تکوندم. درسته داشتم از درون می

 ریختم ولی باز هم کارن و غرورش بود.می

ای زد و سر تکون تهرو به روی سرهنگ ایستادم که لبخند خس

خش  -داد. تلفنش رو قطع کرد و رو به بیسیم که خش

 کرد، دستوری داد و سمت من برگشت.می

 چیزی پیدا کردی؟ -

گوشی و کاغذ کاهی رو باال آوردم. اخمی کرد و از دستم گرفت. 

کاغذ رو پشت و رو کرد و شروع به خوندن کرد. غم توی 

هاش جا به بین دست هاش نشست. آهی کشید و کاغذ روچشم

ها و جا کرد. گوشی رو برداشت و روشن کرد. آخرین تماس

ها رو چک کرد ولی چیز خاصی نبود. این خط، خط پیامک

 اصلیش نبود. مثل این که سازمان بهش داده بود.
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 گوشی رو سمتم گرفت و گفت:

 فکر کنم این پیش تو باشه بهتره. -

دم و با خداحافظی زیر و لبخند معنا داری زد. با غم لبخند ز

لبی، از کنارش رد شدم اما دستم رو کشید و من رو سمت 

 خودش برگردوند. سرم رو باال آوردم.

غصه نخور پسر جان! حالش کمی بهتر شده. خودت برو  -

 بیمارستان متوجه میشی.

چند ثانیه گذشت تا منظورش رو بفهمم. با نگرانی قدمی جلو 

 نمیگن؟گذاشتم. نکنه چیزیش شده بهم 

 چیزی شده؟ -

 م ضربه زد.تکخندی کرد و روی شونه

نه، چیزی نشده. من از جزئیات خبر ندارم ولی مثل این که  -

 حالش بهتر شده.

نفسم رو آسوده بیرون دادم و بعد از تشکر و خداحافظی، از 

عمارت بیرون زدم. در ماشینم رو باز کردم و با نیم نگاهی به 

شدم. دنده رو جا زدم و بدون نگاه آسمون ابری، سوار ماشین 
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کردم به عمارت، گاز دادم و پیچ جاده رو چرخیدم. حس می

ی خیس از توی هوا معلقم. خودم رو گم کرده بودم. چهره

اشک و عرق کیانا وقتی دستم رو گرفته بود تا نیوفته، توی 

 گرفت.شد و آرامشم رو میمغزم ریپیت می

 بکشمش. سرم رو محکم تکون فقط یکم دیگه مونده بود تا باال

دادم و دنده رو عوض کردم. با سرعت سمت بیمارستان 

روندم به امید این که حالش بهتر شده باشه. رو به روی می

بیمارستان محکم روی ترمز زدم و از ماشین پیاده شدم. 

اومد و هوا نم بارون می -محوطه بیمارستان خلوط بود چون نم

 سرد بود.

یمارستان شدم و سمت ایستگاه پرستاری وارد ساختمون ب

 رفتم. نفس عمیقی کشیدم و با خونسردی ظاهری پرسیدم:

سالم. ببخشید، حال بیمار اتاق چهار صد و یک چطوره؟ کیانا  -

 شهریار.

پرستار سمتم چرخید و با نیم نگاهی به من، کمی با کامپیوتر 

 رو به روش ور رفت و در آخر گفت:

ش رو باز کرده اما فقط به یه نقطه هاحالش بهتره. چشم -
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 تونید برید ببینیدش.ش کنن. میذاره معاینهخیره شده و نمی

با نگرانی سر تکون دادم و سمت اتاقش راه افتادم. دستم رو باال 

بردم و در زدم. خواستم دستگیره رو بکشم که خودش باز شد. 

 دکترش بود. سالمی دادم که سرش رو تکون داد و اشاره کرد

 وارد شم.

 

وارد اتاق شدم. اول از همه نگاه نگرانم روی کیانا چرخید که 

بدون اهمیت به کسی، از پنجره به بیرون زل زده بود. پرستار 

 کرد.داشت سرمش رو عوض می

 دکتر آروم گفت:

سه ساعته که به هوش اومده اما با کسی حرف نزده و  -

 بزنید بهتر بشه.نگاهش هم نکرده. شاید شما باهاش حرف 

و نگاه معناداری بهم انداخت. از خودم حرصم گرفت. خاک بر 

سرم! دستم پیش همه رو شده. پوفی کشیدم و سرم رو تکون 

دادم. دکتر به پرستار اشاره زد و از اتاق خارج شدن. سمت 

 کیانا قدم برداشتم و کنارش روی صندلی نشستم.
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 سالم. -

کنارش نشسته بودم، تکون نامحسوسی خورد اما چون من 

 لرزشش رو حس کردم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

ست که خوابی؟ نگفتی اینجا کسایی دونی یک هفتهمی -

 هستن که دلشون برات تنگ میشه؟ بابات، داداشت.

 هام رو بستم. وقتش بود.چشم

 و من. -

هاش خیره شدم. از اشک سرش آروم سمتم چرخید. به چشم

فشرد که باعث شده بود صورتش ه هم میزد. فکش رو ببرق می

 سرخ بشه.

 نتونستم موفق شم. -

کرد. ترجیح دادم ساکت بشینم تا هام نگاه میهنوز به چشم

 خودش حرف بزنه.

بازم. حالم نتونستم وحید رو نابود کنم. اولین باره که می -

 خورم.کنم به درد هیچ کاری نمیخوب نیست کارن. حس می
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 صورتم رو نزدیکش کردم. آروم پلک زد. لبخند محوی زدم و

بازنده شدن پل محکمی به سمت پیروزی مطلقه. شعار  -

ایستی. برای تر میتر میشی و محکمنمیدم. وقتی ببازی، قوی

کنی این که به بقیه نشون بدی بازنده نیستی، بیشتر تالش می

و اونوقته که موفق میشی؛ پس تو بازنده نیستی، فقط داری به 

 زنی. مگه نه؟یت پل میموفق

 آروم گفت:

هام کنن، چشمیعنی دوباره بلند شم؟ خستم. پاهام درد می -

 خوان. چجوری بلند شم؟خواب می

من تا آخرش پیشتم، تا هر کجا که بخوای. با هم این بازی رو  -

 کنیم!شروع کردیم، با هم تمومش می

 نفس عمیقی کشید و با تردید لبخند زد.

پیش، سرهنگ، بابا و آبتین اومدن مالقاتم.  یکی دو ساعت -

 سرهنگ گفت وحید فرار کرده، راجب قتل نادری هم گفت.

 لبخند لرزونی زد و ناراحت لب زد:

 خواست توبه کنه.نادری بهم گفته بود پشیمون شده. می -
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ناراحت بهش نگاه کردم. حرفی نداشتم بزنم. یه جایی خونده 

، یا اونقدر در راه خوبی های خوبگفت شخصیتبودم که می

بد  کنن تا مرگشون رو ببینن، یا تبدیل به شخصیتخدمت می

ی دوم بودن. ها هم جزو دستهمیشن. وحید، نادری و امثال اون

هممون یه روزی مثل یه نوزادیم که تازه پا به دنیا گذاشتیم و 

گذره، فهمیم که بخوایم گناه کنیم ولی یکم که میچیزی نمی

 ون ماهیت واقعیمون رو نشون میدیم.هر کدومم

 

به صندلی تکیه دادم، دست به سینه شدم و ابرویی باال 

انداختم. برای عوض کردن جو و روشن شدن بعضی چیزها 

 گفتم:

 ت چیه؟خب، برنامه -

 هام گفت:نیشخندی زد و خیره به چشم

 هایی دارم ولی اول باید به سرهنگ بگم.یه برنامه -

تکون دادم و چیزی نگفتم. واسم عجیب بود چرا تا االن سرم رو 

زد ولی تا من اومدم، شروع به حرف زدن کرد. حرف نمی

های مرموزش، با همون خودش شده بود؛ با همون نگاه
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 نقصش.های بینقشه

 لبخند محوی زدم. اون هم مثل من دل داده بود؟

*** 

 «کیانا شهریار»

کردم و با دقت به صفحه روی مبل چرمی خودم رو جا به جا 

هام سنگین شده بودن و کامپیوتر خیره شدم. از خستگی پلک

هام رو مالیدم و دوباره به بینم. چشمکردم تار میحس می

کامپیوتر خیره شدم. هیچ خبری نبود. از سرهنگ خواستم 

اجازه بده سیستم رو به دوربین عمارت نادری، عمارت وحید و 

 مه جا رو زیر نظر داشته باشم.عمارت شریف وصل کنم و ه

قبول کرد. اولش اصرار داشت چند نفر رو جای من بذاره که 

پشت سیستم بشینن ولی کار، کارِ خودم بود. رایان اعتراض 

گفت وحید مجبور هم بشه دیگه سمت اون کرده بود. می

ها نمیاد اما من مطمئن بودم که میاد؛ مهم ترین دلیلش عمارت

 ب دادن بود.هم سر و گوش به آ

با نشستن دستی روی شونم و حس کسی پشت سرم، با ترس 
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کرد. پریدم و برگشتم. کارن بود. با جدیت به کامپیوتر نگاه می

ش از این رو به اون رو شده ته ریشش رو زده بود و کال قیافه

بود. هودی سفیدش با موهای بورش هارمونی جالبی درست 

به جذابیتش اضافه  کرده بود. شلوار جذب مشکیش هم که

 کرده بود. قلبم فرو ریخت.

با حس سنگینی نگاهم سرش رو سمتم برگردوند و بهم نگاه 

 کرد.

هات سرخ شدن. برو استراحت کن! خسته شدی دختر، چشم -

 من حواسم هست.

 سرم رو تکون دادم و دوباره به کامپیوتر زل زدم.

 نه، خوبم، خسته نیستم. -

رو کشید و بلندم کرد. واقعا خسته توجه به حرفم، بازوم بی

حرف دنبالش از اتاق کارم خارج شدم و سمت بودم؛ پس بی

ای بود که سازمان در اختیارمون اتاق خواب رفتم. این جا خونه

قرار داده بود. من، رایان و کارن اینجا مشغول بودیم. پارسا از 

 ماموریت حذف شده بود. تا اینجاش هم خیلی کمک کرده بود.
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یان و کارن هم به دستور سرهنگ، فقط روزها یا توی مواقع را

اومدن تا من راحت باشم. در اتاقم رو باز کردم ضروری اینجا می

های و وارد شدم. قبل از این که در رو ببندم رو به چشم

 جادویی کارن لبخند زدم. خواستم در رو ببندم که گفت:

 صبر کن! -

ون دادم. نگاهی به پشتش سوالی در رو باز کردم و سرم رو تک

 انداخت و سمتم خم شد. کنار گوشم پچ زد:

کُشه. این قلب هنوز هم داره خودش رو به خاطرت می -

 کنی؟آرومش نمی

 گیج قدمی به عقب برداشتم که لبخند محوی زد.

های تو هم حست رو لو میدن. زودتر با کنم! چشماشتباه نمی -

 کن!ای قلبم رو آروم یه جمله دو کلمه

گرد کرد. هنوز گیج بهش زل زده بودم که لبخند زد و عقب

وارد اتاق شدم و در رو آروم بستم. نفس عمیقی کشیدم و 

دستم رو روی قلبم مشت کردم. قلبم آروم گرفته بود اما توی 

 مغزم هیاهو بود.
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 آرامشی دارم که طوفان را بغل کردم!

عی کردم هام رو بستم. سخودم رو روی تخت انداختم و چشم

های به هیچی فکر نکنم؛ مخصوصا به کارن و اون چشم

 لعنتیش.

*** 

 

عینک دودیم رو روی چشمم گذاشتم و به برج رو به روم زل 

انبوه سازان »زدم. باالی ورودی ساختمون بزرگ نوشته بود: 

ی سرهنگ پایدار، بله، خودش بود. شرکت نوه« مهر، پایدارایران

شت سیستم نشستن دستگیرم نشد و شاهین پایدار. چیزی از پ

تصمیم گرفتم سری به پایدار بزنم. از این که سرهنگ دورادور 

بپای پایدار هست یا نه مطمئن نبودم ولی باید خودم مطمئن 

 شدم که شاهین هنوز درگیر ماجرا نیست.می

ی آسانسور زدم، در همون حال وارد ساختمون شدم و دکمه

دم. آدرس دفتر هر مهندس رو ی کنار آسانسور رو خوننوشته

زده بود. دفتر پایدار طبقه هشتم بود. پوفی کشیدم که آسانسور 

ی طبقه هشتم رو فشردم. ایستاد. وارد آسانسور شدم و دکمه



 

 

WWW.98IA3.IR 51 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

0  

درش خودکار بسته شد و حرکت کرد. موزیک مالیمی که 

انداخت. جدیدا شد، روی اعصابم خط میداخل پخش می

با تنها کسی که بعد از سرهنگ راه  تر شده بود واعصابم ضعیف

 اومدم، کارن بود.می

دونست چطوری کیش و ماتم کنه. بعد از افتادنم از انگار می

کردم. همش پیش خودم صخره، بیشتر به همه چیز توجه می

گفتم جوری از اطرافت لذت ببر که انگار قراره امشب می

 بمیری.

م رو از بدنه آسانسور ایستادن کابین توی واحد هشت، تکیهبا 

 گرفتم و خارج شدم. سه تا در رو به روم بود.

« مدیریت»تر بود و سرْ درش نوشته بود سمت دری که متفاوت

ی سفید رنگ کنار در رو فشردم که صدای راه افتادم. دکمه

مالیمی که بیشتر شبیه صدای بلبل بود تا زنگ، توی سالن 

یچید. در آروم باز شد و با نیم نگاهی به اجزای در متوجه پ

 اتوماتیک بودنش شدم.

هایی باید وارد شدم. ببین واسه دیدن جناب پایدار چه مصیبت

بکشیم ها! اول از همه چشمم به منشی خورد که دقیق پشت 
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میزش که رو به روی در بود، نشسته بود. فقط دو تا در داخل 

ما یکیش آبدار خونه بود، اون یکی سالن وجود داشت که حت

 اتاق پایدار.

 لبخند ملیحی زد و سالم کرد. سرم رو تکون دادم که گفت:

 بفرمایید؟ -

من که دستم پیش همه رو شده بود؛ الزم نبود که نگران لو 

رفتن هویتم باشم؛ پس مدرک شناساییم رو جلوی منشی 

 گرفتم و سرد و جدی لب زدم:

با جناب آقای شاهین پایدار کار سرگرد شهریار هستم.  -

 داشتم.

 نگاهی به مدرک شناساییم انداخت. هول کرد و سریع بلند شد.

 ببخشید چیزی شده؟ -

 مدرکم رو داخل جیب مخفی لباسم گذاشتم.

خیر، چیز خاصی نیست. لطفا با مهندس هماهنگ کنید که  -

 من اینجا هستم.
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 چشم، چشم. یه لحظه صبر کنید. -

 ای رو زد.روی میز رو برداشت و دکمهسیم تلفن بی

سالم مهندس. ببخشید یه خانمی اومدن، میگن سرگرد  -

 هستن. با شما کار دارن. بله، چشم.

ای به دری که ته سالن قرار داشت و تلفن رو قطع کرد و اشاره

 زدم اتاق شاهین باشه، زد و گفت:از اول هم حدس می

 بفرمایید داخل. -

سمت در رفتم. نفس عمیقی کشیدم و در  سرم رو تکون دادم و

هام رو باز کردم. موج هوای گرم داخل اتاق باعث شد چشم

هام رو آروم باز کردم و سریع اتاق رو دید زدم. بسته شن. چشم

ی مشکی اِل مانندی رو سفید. کاناپه -ساده و شیک، با تم سیاه

اتاق  های بلند سفید دور تا دوربه روی میز قرار داشت و گلدون

 رو تزیین کرده بودن.

ی شاهین، حواسم سمتش جلب شد. دست به با تک سرفه

کرد. وقتی دید سینه میزش تکیه داده بود و نگاهم می

ش رو از میز گرفت و چند قدم به سمتم متوجهش شدم، تکیه
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 اومد.

 سالم سرگرد. -

دونست پلیسم؟ سرم رو تکون هاش متعجب نبودن. میچشم

 رو ریز کردم. ابرو باال انداخت. هامدادم و چشم

 دونستید، نه؟می -

ای باال انداخت و سمت میزش برگشت، همزمان به کاناپه شونه

 اشاره زد. سمت کاناپه رفتم و روش نشستم.

 دونستم، هم خودتون باعث شدید.یه جورایی هم می -

 منظورتون چیه؟ -

های رو به روش رو کنار زد. پشت میزش نشست و برگه

 هاش رو زیر چونش زد و با جدیت گفت:تدس

اول این که سرهنگ رفیعی از بهترین روش برای گیج کردن  -

خالفکارها استفاده کرده بود، اون هم خالفکار جلوه دادن شما 

دونستم پدربزرگم چه بود. دوم این که خودم از اولش می

چیزی رو پیشم مخفی کرده؛ در اصل چند روز قبل از شهادتش 

ته بود. اولش ترسیده بودم ولی بعد به خودم مسلط بهم گف
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شدم. عهد بستم منتظر باشم تا باالخره یه نفر دنبالش بیاد. 

 خواستم خودم رو وارد این ماجراها کنم.نمی

 

اخم ریزی روی پیشونیم جا خوش کرد. سرم رو تکون دادم و 

 سوالی یه ابروم رو باال فرستادم.

کسایی که سراغم اومده بودن، خب مشخص بود پلیس  -

 هاشون فهمیدم از طرف نادری نامی اومدن.نبودن. از بین حرف

 بشکن زدم و سریع سمتش خم شدم.

 یعنی میگید از طرف نادری اومده بودن؟ -

 سرش رو تکون داد.

اومد. شریف به رایان حاال همه چیز داشت با عقل جور در می

نادری از شاهین دزدیده. حاال هم شاهین  گفته بود مدارک رو

میگه اسم نادری رو ازشون شنیده. نادری هم بعد از این که 

مدارک رو گیر آورد، با وحید یه جای دور جاسازش کرد. کپی 

مدارکی هم که کارن توی جنگل چال کرده بود، دزدیده شده 

 دونم.بود. توسط کی؟ خب، نمی
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 خب؟ دیگه چی؟ -

 داخت.ای باال انشونه

خب بعدش که شما اومدید، فهمیدم شماها پلیسید ولی به  -

چند دلیل نتونستم چیزی بگم. اول، جون خودم. دوم، خب 

 مدارک دزدیده شده بود. چه فایده داشت توسط کی؟

 چپ نگاهش کردم که تکخندی زد و سر تکون داد. -چپ

 پوشید؟کلش همین بود. راستی، چادر نمی -

 به پشتی کاناپه تکیه دادم. کالفه پوفی کشیدم و

وسط آمار گیری وقت همچین سوالیه؟ خب من که هنوز  -

شناسی )باند کامال لو نرفتم. فقط وحید و یه باند دیگه که نمی

تونم طوفان( متوجه من شدن. من خیلی دشمن دارم، نمی

 ریسک کنم.

ابرو باال انداخت. جذبه خاصی داشت. سیخ نشسته بود، دستش 

کرد. کمتر از این هم تکیه داده بود و مقتدر نگاه می رو به میز

 رفت.ازش انتظار نمی

 آخه تعجب کردم. بیخیال! چی شد اومدید اینجا؟ -
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 منتظر شکارم بودم؛ پیداش نشد، من هم حوصلم سر رفت. -

با تعجب نگاهم کرد. خندیدم و سرم رو تکون دادم. عاشق این 

قیه رو غافلگیر کنم. بودم که مثل خالفکارها حرف بزنم و ب

همیشه همینجوری بودم. از بچگی عجیب غریب رفتار 

هام واسه م گرفته تا قلدر بازیکردم؛ از روحیه پسرونهمی

گفتن. حرف غیرمنطقی و زور تو کَتَم کسایی که بهم زور می

 رفت.نمی

 کشیدم.خالصه، خودم گلیمم رو از آب بیرون می

 بلند شدم و لبخند کجکی زدم.

ها خواستم همینمنونم که همه چیز رو توضیح دادید. میم -

 رو بپرسم که خودتون گفتید.

هاش رو پشت سرم شنیدم. سمت در قدم برداشتم. صدای قدم

در رو برام باز کرد. تشکری کردم و از در بیرون زدم. منشی هم 

م دوباره هول از جاش بلند شد و خسته نباشیدی گفت. خنده

وشوندم. فکر کنم اولین باری بود که یه رو با یه نیشخند پ

 دید.پلیس رو از نزدیک می
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از کنار میز منشی رد شدم و شاهین همچنان پشت سرم 

اومد. رو به منشی لبخندی زدم و سمت در ورودی رفتم. می

ش رو فشرد. منشی ریموت در رو برداشت و سمت در، دکمه

پوست و  قدم برداشتم و وارد راهرو شدم. موج هوای سرد به

استخوانم نفوذ کرد. با این که پالتوی کرمی ضخیمی پوشیده 

 بودم، باز هم از سرما لرزیدم.

ش سمتش برگشتم و رو به بهش، سمت آسانسور رفتم و دکمه

 رو فشردم.

 م کردید.ممنون که تا اینجا بدرقه -

 لبخند محوی زد و سر تکون داد.

 م بود. خدانگهدار.وظیفه -

 خداحافظ. -

وارد کابین شدم و دکمه همکف رو فشردم. به محض بسته 

شدن در آسانسور، به میله آسانسور تکیه دادم و از خستگی، 

 هام رو بستم.چشم

 کی میشه این وحید مارمولک رو گیر بندازم و راحت شم!
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از کابین خارج شدم و تند از کنار نگهبانی ساختمون رد شدم. 

کردم. بعد از اون فکر میرفتم، همینطور که سمت ماشین می

تونست فرار کنه؛ ها، وحید آب شد و توی زمین رفت. نمیاتفاق

ها رسیده بود و صد البته که خب مدارک به دست باال دستی

 الخروج شده بود. امکانش هم نبود که قاچاقی فرار کنه.ممنوع

اول این که قاچاقی فرار کردن خیلی دردسر داشت و 

ود، یه خالفکار هم هیچوقت یه راه وحشتناک و خطری هم ب

کنه. دوم این که توی اون شرایط حتی خطرناک رو انتخاب نمی

کردم. چیز کمی نبود؛ ترسید. درک میاز سایه خودش هم می

 نقصش لو رفته بود!باند بزرگ و بی

ترسید باز هم کسایی مثل من جلوی راهش سد شن و می

انداختم بود. تا گیرش نمیدوباره توی دام بیوفته اما کور خونده 

شدم و خب کردم خطر رفع شده، بیخیالش نمیو حس نمی

 این واسه وحید چیز خوبی نبود.

 

در ماشینم رو باز کردم و عینکم رو از روی شالم برداشتم. 

م کردن که تو فصل زمستون عینک آفتابی چقدر مردم مسخره
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رمان برای گذاشتم. بعد از این ماموریت باید برم دنبال راه د

 هام که به نور حساسیت دارن.چشم

سوار ماشین شدم و تا ماشین رو حرکت دادم و کیفم رو روی 

صندلی شاگرد انداختم، گوشیم زنگ خورد. با نیم نگاهی به 

کیفم، دستم رو سمتش دراز کردم و در حالی که سعی 

کردم به ماشین رو به رویی نزنم، گوشیم رو از داخل کیفم می

 .برداشتم

صاف نشستم و به رو به رو نگاه کردم. بدون این که بفهمم کی 

 پشت خطه، تماس رو وصل کردم.

 بله؟ -

 سالم. کجایی؟ -

صدای کارن بود اما مثل همیشه آرامش نداشت. اخمی کردم و 

 سرعتم رو کمتر کردم.

 چی شده؟ -

 ببین... چی؟ باشه، باشه. -

تماس رو روی م رو در هم کردم. مخاطبش من نبودم. قیافه
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 بلندگو گذاشتم.

 الو؟ چی میگی؟ -

ببین، مثل این که وحید خودش رو نشون داده. رایان جای تو  -

پشت سیستم بوده. میگه دیده یه نفر دزدکی وارد عمارت 

شریف شده. خیلی چیزها مشخص شده. زود خودت رو به 

 سازمان برسون!

 دم.صدای بوق گوشی توی گوشم پیچید و گیج به گوشی زل ز

سرم سنگین شده بود. اونقدر حواسم پرت شده بود که یادم 

رفته بود وسط خیابون ترمز کردم. سرم رو محکم تکون دادم تا 

گیجیم بپره. فرمون رو چرخوندم و سرعتم رو زیاد کردم. 

هام گوشیم رو روی صندلی بغل انداختم و فرمون رو بین دست

الی کردم که فشردم. تمام حرص و دردهام رو روی فرمون خ

 ش یه مشت محکم شد.نتیجه

کردم این بود که شریف به سازمان تنها چیزی که بهش فکر می

کردم. سعی داشتم خودم خیانت کرده اما خب... واقعا باور نمی

 رو متقاعد کنم که خیانت نکرده، شاید اتفاقی بوده باشه.

نزدیک سازمان سرعتم رو کم کردم و توی یه کوچه خلوت 
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. پیاده شدم، شالم رو جلوتر کشیدم و با برداشتن کیف پیچیدم

. در همون و گوشیم از روی صندلی، سمت سازمان راه افتادم

 .های ماشین خاموش شدنحال ریموت ماشین رو زدم و چراغ

های سریع سمت در بزرگ سبز سازمان رفتم. وارد با قدم

که کنار ی ورودی باال رفتم. سربازی محوطه شدم و از دو پله

در بود کمی کنار رفت اما با شَک به صورت پوشیده شده من 

 نگاه کرد.

سمت دفتر سرهنگ راه افتادم. به سربازی که جلوی در ایستاده 

 بود نگاه کردم. با جدیت به رو به رو زل زده بود.

 ببخشید، من... -

همون لحظه در آروم باز شد و قامت سرهنگ داخل چهارچوب 

حترام نظامی گذاشتم و پام رو به زمین ظاهر شد. سریع ا

کوبیدم. سرش رو تکون داد، آزاد باش داد و به داخل اشاره زد. 

تشکری کردم و وارد دفتر شدم. رایان و کارن هم اونجا بودن. 

های جلوی میز نشسته بودن و سرشون با چند تا روی صندلی

 پرونده گرم بود.
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 شالم رو درست کردم و پوفی کشیدم.

 چه خبر شده؟ -

با صدام رایان و کارن تکونی خوردن و تازه متوجه من شدن. 

جواب سالمشون رو با تکون دادن سرم جواب دادم. سرهنگ 

پشت میزش نشست و به من هم اشاره زد بشینم. روی اولین 

 صندلی، کنار رایان نشستم.

 اتفاقی افتاده؟ -

 میگم سرگرد، عجول نباش! -

یفم رو صندلی بغلم گذاشتم. به خاطر سرم رو تکون دادم و ک

تاثیر زد؛ البته استرسم هم بیتند راه رفتنم قلبم محکم می

 نبود.

ای که دستش بود رو سمت من به کارن اشاره زد که پرونده

 گرفت. از دستش گرفتم.

 با شک به سرهنگ نگاه کردم.

شما تازه همین االن به من خبر دادید، چطوری سریع پرونده  -

 ل شده؟تشکی
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 هاش رو فشرد.سرهنگ کالفه شقیقه

 بخون سرگرد! -

سرم رو سمت پرونده که جلدش سبز بود برگردوندم. بازش 

کردم. صفحه اول چیز خاصی نبود، شماره پرونده و اینجور 

چیزها رو نوشته بود. صفحه دوم چند تا عکس از یه عمارت 

اع های مرمری و ارتفبود. خیلی آشنا بود. عمارتی با سنگ

 زیادش نسبت به سطح زمین.

 ابرویی باال انداختم.

 عمارت نادری؟ -

 بله. -

ش، متراژش، مکان های پایینش رو خوندم. راجب محوطهمتن

 های مهمان و...ها، اتاقدقیق انباری

 

به صفحه بعد ورق زدم. عکس خیلی تاری بود. دقیق 

فهمیدم چیه. به صورتم نزدیکش کردم. عکس یه شخص نمی

 رفت.ه پوش بود که از دیوار عمارت باال میسیا
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 اون کیه؟ -

 کارن به حرف اومد.

 کسی که رایان دیده بود که وارد عمارت سرگرد شریف شده. -

هام رو لوچ کردم. این که هنوز هم سرم رو تکون دادم و چشم

 چسبونه، یعنی شریف کاری نکرده.به شریف پیشوند سرگرد می

هاش رو پشت به هم قالب ستسرهنگ از جاش بلند شد. د

 اومد.کرده بود و با جدیت به این سمت می

کپی مدارکی که آقای مجد توی جنگل چال کرده بود، سر از  -

عمارت شریف در آورده؛ این هم زمانی مشخص شده که این 

فرد جاسوس، از پشت عمارت و داخل انبار، کیف مدارک رو 

 برداشت و فرار کرد.

 رفتم.شوکه سرم رو باال گ

 فرار کرد؟ چرا گذاشتین فرار کنه؟ -

 لبخند محوی زد و پشت سرم ایستاد.

مامورهای مخفیمون دنبالش هستن. مسئله این نیست؛  -

مسئله اینه که کپی مدارک اونجا، توی عمارت سرگرد چیکار 
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 کنه.می

 از کجا فهمیدید اون کیفی که دزدیده همون کپی مدارکه؟ -

 سمتم خم شد و گفت:از پشت 

خب مشخصه! کپی مدارک غیب شده بود، اینا هم تنها  -

چیزی که ممکن بود خودشون رو به خاطرش به خطر بندازن 

گرفتن آخرین مدرکی که دستمون بود هستش. مدارک که 

 مونه کپی مدارک.جاش امنه، پس می

 سرگرد شریف کجان؟ -

 رسن.به زودی می -

روی یک صفحه ثابت شد. عمارت  سرهنگ پرونده رو ورق زد و

ی دیگه عکاسی شده بود. توی اون زاویه، عمارت از یه زاویه

حالت یه شکل شش گوش شده بود. سمت چپ عمارت که 

اومد، به پشت خم شده های شکل به حساب مییکی از گوشه

 بود.

 انگشتم رو به همون قسمت کوبیدم.

 یعنی این قسمت یه عالمت به سمت انباره؟ -
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 ممکنه. -

با صدای در و سربازی که اومدن سرگرد شریف رو اعالم 

کرد، پرونده رو روی میز انداختم و سرهنگ هم صاف می

 ایستاد.

یه نفر مدارک رو از عمارت شریف دزدیده، اون هم کپی 

مدارکی که در به در دنبالش بودیم. شریف باید توضیح بده؛ هر 

برای چی باید چند شک دارم اون کاری کرده باشه، اصال 

همچین کاری کنه؟ شاید تا چند دقیقه قبل بهش شک داشتم 

 ولی االن نه.

هممون ایستادیم. برای هممون شوکه کننده بود این که 

مدارک تمام این مدت تو عمارت شریف بوده و ما این همه از 

 جونمون مایه گذاشتیم!

های شخصی در آروم باز شد و شریف داخل شد. مثل من لباس

یده بود. احترام نظامی گذاشت و به هممون سالم کرد. پوش

مثل همیشه، جواب سالمش رو با تکون دادن سرم دادم. سر 

جامون نشستیم و شریف هم یه جایی کنار کارن و رو به روی 

 من نشست.
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سرهنگ دست به سینه به میزش تکیه داد و نگاهش رو به 

 شریف دوخت.

 خب؟ توضیح بده! -

 خت و بعد از چند لحظه، سرش رو باال آورد.سرش رو پایین اندا

دونستم مدارک اونجاست، نه ام. من نه میمن هیچ کاره -

دونستم ممکنه کسی برای برداشتنش بیاد. اصال مگه من می

برای چی باید مدارکی که پنج سال دارید براش زحمت 

 کشید رو دست دشمنمون بدم؟می

 شد. سرهنگ دستی روی شونه شریف زد و سمتش خم

دونم سرگرد اما احتیاط شرط عقل بود. به کسی مشکوک می -

نیستی؟ اصال برای چی این کار رو کردن و مدارک رو داخل 

عمارت تو جاساز کردن؟ باید یه دلیلی داشته باشه. مطمئنی لو 

 نرفتی یا کسی بهت شک نکرده؟

به کسی مشکوک نیستم. خیلی محتاطانه عمل کردم، جوری  -

د شهریار و گروهش هم نتونستن من رو که خود سرگر

دونم. امکان این که لو رفته باشم هم تشخیص بدن. واقعا نمی
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 هست، همونجور که هویت سرگرد شهریار لو رفته.

 هام رو گرفتم.م چشمپوفی کشیدم و با انگشت شصت و اشاره

 من یه نقشه دارم! -

 با صدای کارن سرم رو بلند کردم. خیلی قاطع و محکم به

هاش دقت کردم. پالتوی سرهنگ خیره شده بود. به لباس

اومد. به صندلی کِرِمی رنگش با شلوار مشکیش خیلی بهش می

تکیه داده بود، یک پاش رو روی اون یکی پاش انداخته بود و 

 ی صندلی گذاشته بود.یه دستش رو روی دسته

 لبخند محوی زدم و سریع جمعش کردم.

 ای؟چه نقشه -

نفر رو دنبال کسی که از عمارت دزدی کرده  گفتید یک -

دونم مامور مخفیه و نباید هویتش فاش بشه اما فرستادید. می

تونستیم یه جوری باهاش ارتباط برقرار کنیم، عالی اگه می

 میشه.

 سرهنگ اخم کرد.

 حرفتون رو کامل بزنید! -
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 نفس عمیقی کشید و گفت:

 کل حرفم اینه که ما باید بریم دنبالش! -

 

ی نا امید و پکرم رنگ امید گرفت. با شوق با این حرفش، چهره

 سریع صاف نشستم و همزمان با سرهنگ، به حرف اومدم.

 آره! -

 نه! -

 با تعجب به سرهنگ رفیعی نگاه کردم.

 چرا نه؟ این بهترین فرصته. -

ای که مشخص بود راضی نمیشه رو برگردوند، دستش با چهره

 گفت:رو سمتم گرفت و با جدیت 

های خودم بفرستمتون تو دهن نخیر، امکان نداره با دست -

 شیر!

*** 

امکان »کردم که سرهنگ گفت: داشتم به اون روزی فکر می
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 «های خودم بفرستمتون تو دهن شیر.نداره با دست

طوری قاطع و محکم گفت که مطمئن شدم هیچ جوره نمیشه 

زد. با نیم  راضیش کرد اما کارن، باز هم معادالتم رو به هم

ساعت حرف زدن با سرهنگ، تونست راضیش کنه و مثل 

همیشه، من و کارن راهی شدیم؛ البته مثل تمام مدتی که توی 

ماموریت بودیم، سیاوش، آدریان و نیاز هوامون رو دارن. رایان 

هم توی یه بخش دیگه مشغول به کار شده و فعال باهاش کاری 

 نداریم.

 و البته ساالر...

تونه وحید رو عد تمام ماجراها و فهمیدن این که نمیساالر ب

نجات بده، پیش پلیس اومد. به هر کاری که کرده بود و نکرده 

بود اعتراف کرد که با توجه به کمک هرچند کمی که کرد، 

 تبرعه شد. تصمیم گرفت بره و آمریکا زندگی کنه.

کارن رو اونور خیابون دیدم که کالهش رو روی سرش کشیده 

م تند به این طرف میاد. خنده -ا پالستیک دستش، تندو ب

گرفته بود. موش آب کشیده شده بود! در ماشین رو باز کرد، 

ها رو توی بغل من انداخت و نشست. درجه بخاری پالستیک
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هایی که از سرما به هم ماشین رو زیاد کرد و لرزون و با دندون

 شدن گفت:ساییده می

 اش بازشون کن! وای خدا، یخ زدم.گرفتم. زود... ب قهوه -

خندیدم. با خنده پالستیک تمام این مدت داشتم بهش می

روی پام رو صاف کردم و دو تا قهوه بیرون آوردم. قهوه رو 

دستش دادم که سریع بازش کرد و بدون توجه به بخار داغی 

 اومد، همش رو سر کشید.که ازش باال می

 با بهت و خنده گفتم:

 سر، خفه نشی!آروم باش پ -

کالهش رو از روی سرش برداشت، ماشین رو روشن کرد و در 

حالی که پاکت قهوه رو توی سطل آشغال سمت چپمون 

 انداخت، گفت:می

 واقعا سرد بود. -

ی کارن، از م رو باز کردم که دوباره با دیدن قیافهمن هم قهوه

 خنده ترکیدم.

ود عمارت )دوستان داخل پارت قبل اشتباهی نوشته شده ب
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 نادری، در اصل از عمارت شریف دزدی شده بود.(

ای بهم ی مصنوعیش گرفته بود. چشم غرهخودش هم خنده

 ای مثال عصبی به جلو خیره شد.رفت و با قیافه

 دیوونه! -

م که بند اومد، به صندلی خندید و سرش رو تکون داد. خنده

م رو مزه کردم. هوا قهوهتکیه دادم، دست به سینه نشستم و 

واقعا سرد بود؛ مخصوصا اینجا که خارج از شهر و پر از درخت 

بود. کمی شیشه رو پایین دادم که صدای معترض کارن بلند 

 شد.

 زدم، یکم مراعات کن فرزندم!تا دو دقیقه پیش داشتم یخ می -

خندیدم و بعد از پرت کردن پاکت قهوه، شیشه رو باال دادم. با 

ی زنگ گوشیم، سریع برگشتم و صدای خفه شنیدن

ها رو بدون توجه ها رو کنار زدم. اونجا نبود. پالستیکپالستیک

به این که شاید چیز شکستنی توش باشه، به عقب پرت کردم و 

ای روی صندلی انداختم. گوشیم زیر پالتوم بود. پوف کالفه

 کشیدم و برداشتمش. شماره ناشناس بود.
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 تر کرد.بهم انداخت و صدای ظبط رو کمکارن نیم نگاهی 

 با تردید آیکون سبز رو کشیدم.

 بله؟ -

ی بامداد، پایین پل جاجرود، اولین فردا شب، سر ساعت سه -

 مرگ.

اولین مرگ... اولین مرگ، آهان، اولین مرگ! رمزمون! با بهت 

دهنم رو باز کردم که صدای بوق آزاد توی گوشم پیچید. 

 صله دادم و شوکه داخل جیبم گذاشتم.گوشی رو از گوشم فا

 کی بود؟ -

فکر کنم مامور مخفی بود. گفت فردا شب ساعت سه نصفه  -

 شب بریم پایین پل جاجرود.

 هاش رو درهم کشید و گفت:اخم

 مطمئنی مامور بوده؟ -

 آره، آره. آخرش رمزمون رو گفت. -
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 سرش رو تکون داد.

 پس هیچی. -

 چیکار ممکنه داشته باشه؟ -

شد کشید. جاده متفکر دستی به ته ریشش که داشت بلند می

خلوت شده بود و جز دو، سه تا ماشین، هیچکس داخل جاده 

کرد. باورم زد و بوی خاک رو بلند مینم می -نبود. بارون هم نم

شد اینقدر زود زمستون رسیده باشه. انگار همین چند روز نمی

 و فصل بهار بود.پیش بود که تازه به ایران رسیده بودیم 

ی خیس رو با صدای کارن، به خودم اومدم و نگاهم رو از جاده

 به روم گرفتم.

به نظرم ممکنه اطالعات بده. صد در صد خودش نمیاد چون  -

کنه؛ پس کسی رو ی سرهنگ، وحید رو تعقیب میطبق گفته

فرسته. شاید از وحید خبر بده، شاید بگه کپی جای خودش می

وی عمارت شریف جاساز کرده یا هر چیز مدارک رو کی ت

 ای. خالصه باید آمادگی هر چیزی رو داشته باشیم.دیگه

 سپرم تجهیزات رو برامون بفرسته.به سیاوش می -
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 ای بهم انداخت.کرد و نگاه جدی اخم

 سیاوش؟ -

 آره، سرگرد سیاوُش مهدوی. چطور؟ -

 کرد.ی ماشین بهم نگاه سرش رو تکون داد و از توی آیینه

 آهان. هیچی، سرگردش رو نشنیده بودم. -

های به قول معروف بود که حساب کار نگاهش از اون نگاه

ی چی حساس دونم منظورش چی بود، واسهدستت میاد. نمی

شد اما من گذاشتم پای غیرتی شدنش. لبخند محوی زدم و 

ماشین تکیه دادم که روش از گرمای ی سرد سرم رو به شیشه

 داخل و سرمای بیرون، بخار نشسته بود.

 کارن هم چیزی نگفت؛ فقط ظبط رو زیاد کرد.

 شد، آروم گفت:هام داشت گرم میبعد از چند دقیقه که چشم

امشب رو میریم یه هتل همین اطراف مستقر میشیم تا فردا،  -

 ببینیم چی میشه.

هام روی هم هومی زمزمه کردم و پلکآلود اودر تاییدش، خواب
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 افتاد.

*** 

کیانا، پاشو دیگه دختر، یخ زدم از سرما! ای بابا! تو چه پوست  -

 کنی.کلفتی هستی که سرما رو هم حس نمی

 ای کردم.بین خواب و بیداری خنده

ی دیگه بیدار نشی، مجبورم خودم بلندت کنم اگه تا سه ثانیه -

 و ببرمت داخل.

دام بود، ولی درست نبود. درسته محرم قلب و من که از خ

هام رو از هم روحم بود اما باز هم برای جسمم نامحرم بود. پلک

فاصله دادم و با غر غر از ماشین پیاده شدم. با پیاده شدنم و 

داد، ها رو حرکت میتنفس نسیم سوز دار و مالیمی که برگ

و نگاهم  خواب از سرم پرید. لبخندی زدم، یک قدم عقب رفتم

خورد که هتل شیکی باشه. توی رو به هتل انداختم. بهش می

این مدت، کارن ماشین رو پارک کرد، خریدها رو برداشت و 

 ریموت ماشین رو با دست آزادش زد.

 ای به هتل زد و گفت:اشاره
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 ای؟نامهبرو دیگه، منتظر دعوت -

هاش پشت سرم تکخندی زدم و از کنارش رد شدم. صدای قدم

اومد. لبخندی زدم که بوی عطری به مشامم خورد؛ یه عطر یم

 تلخ و خنک.

 بوی عطر توئه؟ -

 آره. خوشبوئه؟ -

 اوهوم. فکر کنم باد زد بوش رو حس کردم. -

نور با  در رو هل دادم و وارد سالن شدم. تِم الیت داشت؛ کم

تر طوسی. بوی عود پیچیده بود و فضا رو عرفانی -ست سفید

 کرده بود.

تر سمت کانتر که سمت چپ سالن قرار داشت خودش سریع

راه افتاد. یک خانوم پشت میز نشسته بود که سرش رو روی 

زد. نیشخندی زدم. بعد میگن چرا میز گذاشته بود و چرت می

 آمار دزدی باال رفته!

بعد از چند دقیقه، سمتم برگشت و با کالفگی به سمت 

 م.آسانسور راه افتاد، من هم پشتش رفت
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میرم. چند ساعته توی بدو بریم که دارم از خستگی می -

 راهیم؟

 فکر کنم چهار ساعت. -

آخ آخ، آره. قبلش هم که به خاطر جنابعالی خواب نداشتم  -

 و...

 شوکه حرفش رو توی دلم مرور کردم.

 «به خاطر جنابعالی خواب نداشتم.»

خودش هم شوکه شده بود. سریع خودش رو توی آسانسور 

ای رو زد که برای این که در بسته نشه، مجبور د و دکمهچپون

شدم سریع وارد کابین بشم. کنارش ایستادم و به میله تکیه 

 زدم. مشکوک انگشتم رو سمتش گرفتم.

 

 چی گفتی؟ -

نگاهی بهم انداخت و یک کلید سمتم پرتاب  سرد و جدی نیم

 کرد.

کلید اتاق توئه. سعی کردم نزدیک اتاقت باشم. منم سه این  -
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 تا اتاق باالترم. کاری داشتی بیا اونجا.

ها رو دستم داد، از به محض ایستادن آسانسور، سریع پالستیک

آسانسور خارج شد و راهش رو سمت چپ کج کرد. با بهت به 

کلید نگاه انداختم و بعد به کارن خیره شدم. در رو باز کرد و 

 کم بست.مح

 اخمی کردم. هر کاری هم بکنه، باز هم خل اعظمه!

پاکت آبمیوه رو از یخچال کوچیک داخل آشپزخونه برداشتم و 

های چای رو روی میز صبحانه، کنار پنیر و مربا گذاشتم. لیوان

 روی میز گذاشتم که توی یکیشون شکر ریخته بودم.

اق، از آشپزخونه کوچیک سوییت بیرون رفتم و از توی ات

گوشیم رو برداشتم. پیامکی به کارن زدم که بیاد اینجا صبحانه 

حوصلگی چای رو هم زدم. با بخوریم. پشت میز نشستم و با بی

تق در، نگاهم رو از میز گرفتم و با انداختن یه شال  -صدای تق

 روی سرم، در رو باز کردم.

 به به، صبح بخیر! -

 صبح بخیر! بیا تو. -
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وارد شد. در رو پشت سرش بست.  سرش رو تکون داد و

های کنار در عوض کرد و پررو سمت هاش رو با دمپاییکفش

آشپزخونه راه افتاد. چون آشپزخونه رو به روی در بود، از 

 هممون جلو، میز رو دید و با تحسین گفت:

 واو! سرگرد هم از این کارها بلدن؟ -

ی حرف پشت میز نشستم و به هم زدن چاتکخندی زدم و بی

ادامه دادم. دستم رو زیر چونم زدم و به میز خیره شدم. در 

زدم، روی میز همون حال، قاشقی که باهاش چای رو هم می

 گذاشتم که کارن برداشتش.

 خوای؟واست شکر نزدم. می -

 زحمت. اصال چایی بدون شکر نمیشه که نمیشه.آره بی -

 سرم رو تکون دادم و به کابینت اشاره زدم.

 خودت بردار! خب برو -

 لبش رو کج کرد و گفت:

 خیلی متشکرم واقعا! -
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 چیه؟ -

هاش رو لوچ کرد و با چشم غره، صندلی رو عقب کشید و چشم

بلند شد. در کابینتی که بهش گفته بودم رو باز کرد و با صدای 

بسته شدنش، از جا پریدم. سرم رو سمتش برگردوندم. توی 

 ع به خوردن کرد.چای شکر ریخت و دوباره نشست و شرو

پوفی کشیدم، به زحمت یک لقمه درست کردم و با زور چای 

 پایین دادم.

 ی توی دهنش رو جوید و مشکوک گفت:لقمه

 چیزی شده؟ -

سرم رو به نشونه نفی تکون دادم. با اخم نگاهم کرد؛ جوری که 

 تونه ذهنم رو بخونه.انگار می

 دروغگوی خوبی نیستی! -

 تم.پوفی کشیدم و صاف نشس

 دروغ نمیگم، چیزی نشده؛ فقط حوصله ندارم. -

 ی تو دهنش رو قورت داد و گفت:کمی نگاهم کرد. لقمه
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 خوای بریم بیرون؟می -

 ابرویی باال دادم.

 کجا مثال؟ -

ی دیگه از مربای آلبالو برداشت. ای باال انداخت و یک لقمهشونه

 احساس کردم مربا خیلی دوست داره.

من هم خسته شدم از بس از اینور به اونور و از اونور هرجا.  -

 به اینور شوت شدیم. نظرت چیه؟ بریم؟

 با تردید نگاهش کردم.

 شاید درست نباشه وسط ماموریت بریم بیرون، تفریح. -

کنم اشکالی دونم اما فکر نمیمن از کارهای شما چیزی نمی -

 داشته باشه.

درد صورتم درهم شد. پیشونیم رو با دستم خاروندم که از 

تر از جایی که موهام رشد کرده، ی پیشونیم، یکم پایینگوشه

به علت افتادن از صخره و برخورد به یک سنگ، خراشیده شده 

 بود و هنوز جاش نرفته بود.
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 نگران نگاهش رو به پیشونیم دوخت.

 داره خون میاد. -

 بلند شد، میز رو دور زد و سمت در رفت.

 با تعجب لب زدم:

 کجا میری؟ -

های اولیه افتاد که توی یه چیزی نگفت. نگاهم به جعبه کمک

ای رو باز کرد و جعبه رو ای، کنار در بود. در شیشهباکس شیشه

 بیرون کشید. سمتم برگشت.

 اخمی کردم و گفتم:

 هی، به این کارها نیازی نیست. یه زخم کوچیکه. -

 .ابرویی باال انداخت و به پیشونیم اشاره کرد

 عه، واقعا؟ -

دستم رو به جایی که اشاره کرده بود کشیدم و با حس لزجی 

هام رو به هم فشار دادم پیشونیم، پوفی کشیدم. با حرص دندون

و در آخر، تحمل نکردم و محکم روی میز کوبیدم که دستم تیر 
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 کشید.

 کرد.های گرد شده به کارهام نگاه میبا چشم

 بندمش.ب میچت شده تو؟ بشین االن با چس -

رو به روم، جلوی پام نشست و صندلیم رو سمت خودش کشید. 

چون قدش بلند بود، با این که روی زانوهاش ایستاده بود، باز 

 رسید.هم قدش بهم می

 

در جعبه رو باز کرد و با بتادین، جای زخم رو شست و شو داد. 

زدم تا از درد، لباسم رو چنگ میهای فشرده شده با چشم

هام رو که باز کردم، متوجه کارن دردم رو فاش نکنم. چشم

کرد. در آخر، با زدن چسب شدم که با دقت زخمم رو پاک می

 ای زد و عقب رفت.زخم روی پیشونیم، لبخند آسوده

 حاال پاشو بریم! -

خواستم چیزی بگم که با یادآوری کارش، مکث کردم. بهم 

انصافی محض بود؛ پس کردم بیرده بود، اگه تشکر نمیکمک ک

 آروم گفتم:
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 ممنونم. -

زنم. دونه راجب چی حرف میجوری نگاهم کرد انگار نمی

ها بود که به روم بیاره. چرا تازه فهمیدم تر از این حرففهمیده

 این پسر محشره؟

 لبخند محوی زدم و گفتم:

 خیله خب، میرم حاضر شم. -

 داد و با لبخند جوابم رو داد.سرش رو تکون 

 آفرین! -

تکخندی زدم و از کنارش رد شدم. به سمت اتاق ته سالن رفتم 

و در رو پشت سرم بستم. پالتوی مشکیم رو از روی تخت 

برداشتم و روی لباسم تنم کردم. شال مشکیم رو روی سرم 

م رو برداشتم و گوشیم رو هم از انداختم و زیر پالتوم دادم. کوله

وی دراور برداشتم. در رو باز کردم و نگاهم رو دور سالن ر

 چرخوندم.

ای باال کارن رو ندیدم. حدس زدم رفته آماده بشه. شونه

انداختم و بعد از درست کردن یه لقمه و هورت کشیدن چاییم، 
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 میز رو سریع جمع کردم.

از سوییتم بیرون زدم، در رو پشتم بستم و قفل کردم. همونجا 

تکیه دادم و گوشیم رو چک کردم. کسی پیام نداده به دیوار 

بود. به بابا و آبتین هم سپرده بودم بهم زنگ نزنن مگه اینکه 

 خودم بهشون زنگ بزنم.

با نزدیک شدن کارن که داشت ساعت مچیش رو به دستش 

م انداختم و صاف ایستادم. بست، گوشیم رو توی کولهمی

س روی پیشونیش افتاده ابرویی باال انداختم. موهای بورش خی

بود و با پالتوی مشکی رنگ بلندش هارمونی درست کرده بود. 

 های لوچ شده گفتم:اخم کردم و با چشم

 توی زمستون دوش گرفتی، موهات رو خشک نکردی؟ -

ای باال انداخت و با نیم نگاهی به ساعتش، به آسانسور شونه

م به زمین، از ای بهش رفتم و با کوپیدن پاغره اشاره زد. چشم

کنارش رد شدم و وارد کابین شدم. خودش هم پشت سرم اومد 

 ی طبقه همکف رو زد.و دکمه

خودم رو توی آیینه چک کردم. مثل همیشه، بدون آرایش 

هام هام چند بار به گونهحال بود. با دستبودم. یکم صورتم بی
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کوبیدم که متوجه نگاه متعجب و گرد شده کارن از توی آیینه 

 ه خودم شدم.ب

 خندیدم و سرم رو سوالی تکون دادم.

 واقعا این کار یعنی چی؟ -

هام که سرخ شده بودن نگاه نگاهم رو ازش گرفتم و به گونه

 کردم.

 حال بود، گفتم یکم صورتم رنگ بگیره.صورتم بی -

 عجب! -

خندیدم و با ایستادن آسانسور، با عقب گرد کردن، از کابین 

شینش که بیرون هتل پارک کرده بود بیرون زدم. سوار ما

شدیم. دنده رو جا زد و با سرعت حرکت کرد. ساعت یازده ظهر 

گفت. شیشه رو باال ای میبود اما سوز سرد هوا چیز دیگه

کشیدم و نزاشتم کارن هم شیشه رو پایین بکشه. با موهای 

کشه! خیس اومده نشسته تو ماشین، شیشه رو پایین هم می

 ن پسره رو خفه کرد؟یعنی نباید ای

 خب، حاال کجا بریم؟ -
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 دونی کجا بریم؟تو گفتی بریم بیرون، بعد نمی -

 اه، بابا منظورم اینه به نظرت کجا بریم؟ -

 چشم غره رفتم.

 خب درست بگو دیگه، اه! -

 کجا برم؟ -

 ها با ذوق گفتم:دستم رو روی لبم گذاشتم. یکدفعه مثل بچه

 دلم هوس آیس پک کرده. -

 

نیم نگاهی بهم انداخت و لبخند محوی زد. سرش رو تکون داد 

 و سرعتش رو بیشتر کرد.

 خوریم، خوبه؟خب میریم یه کافی شاپی جایی، آیس پک می -

 عالی. -

سرش رو تکون داد و چیزی نگفت. من هم به بیرون زل زدم. 

ها رو بیشتر دوست داشتم. شب پر از رمز و راز بود و من شب

کردی، ردش اما روز روشن بود و هر کاری می هم عاشق معما

درخشه بودم. ها و ماهی که وسطشون میموند. عاشق ستارهمی
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 ها هم پر از رمز و رازن.ستاره

لبخند محوی زدم و سرم رو به شیشه تکیه دادم. یک لحظه یاد 

اون موقعی افتادم که از صخره پرت شدم. حتی تصورش هم 

روی پیشونیم کشیدم و کالفه  وحشتناکه. دستی به چسب زخم

ها شده بودم که با سر به هوایی زخم پوف کشیدم. مثل بچه

 زنن.میشن و غر می

با ایستادن ماشین، حواسم جمع شد و صاف نشستم. نگاهم به 

شاپ رو به رومون خورد که دقیق کنار یه لبنیاتی قرار کافی

 داشت.

 پیاده شو دیگه! -

ان با کارن پیاده شدم. سوییچ در ماشین رو باز کردم و همزم

ای زد و کنارم قرار گرفت. مثل پدرها، ماشین رو زد و بهم اشاره

خواستیم از جاده رد بشیم و بریم اونور، دو طرفم رو وقتی می

پایید تا ماشین بهم نزنه. تمام مدتی که از جاده رد می

 شدیم بهش زل زده بودم.می

 انیت گفت:شاپ ایستاد و با عصبرو به روی کافی
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 زنی؟کشی بهم زل میتو خجالت نمی -

ها، با تعجب اطرافم رو نگاه کردم و با نیافتن کسی این نزدیکی

 به خودم اشاره زدم و مردد گفتم:

 من؟ -

 نه پس، عمم رو میگم! -

کردم که یهو با گیج بهش زل زده بودم و توی مغزم تجزیه می

کون دادم. های بلندش، شوکه شده سرم رو تصدای قهقهه

پروا نخندیده بود. اونقدر خاص هیچوقت اینطوری بلند و بی

خندید که ناخودآگاه من هم خندیدم؛ البته گیج و بدون می

 خنده.این که بفهمم به چی می

ام؟ ععر، این باید بره به وای خدا، واقعا فکر کردی جدی -

 گیری توی گینس ثبت بشه.عنوان بهترین ایستگاه

ز گیجم، سمتم خم شد و به پیشونیم و وسط وقتی دید هنو

 ابروهام ضربه زد.

کردم باهات. عیب نداره، خنگولک جان، داشتم شوخی می -

 خوای بهم زل بزنی.تونی هرچقدر میمی
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کمی نگاهش کردم. جیغ خفیفی از حرص کشیدم و محکم به 

خندید. هم اومد و همچنان میبازوش کوبیدم. کوتاه نمی

هاش به وجد اومده بودم. وقتی و هم از خنده حرصم گرفته بود

خوره و واسه خودش دیدم آروم نداره و هی پیچ و تاب می

خنده، بهش پشت کردم و با چند قدم بلند خودم رو می

 شاپ رسوندم. درش رو هول دادم و باز کردم.کافی

گرما بهم برخورد کرد و به خاطر سرمای بیرون، پوست بدنم 

ای به کارن نگاه کردم که سرش ز در شیشهگزگز کرد. کالفه ا

ش بپره و در همون حال این سمت داد تا خندهرو تکون می

اومد. در رو براش باز نگه داشتم. وقتی وارد شد، دوباره می

 ش اوج گرفت.م کرد و خندهنگاهی به قیافه

م پس پوفی کشیدم، آخرش تحمل نکردم و محکم با کوله

غره از  روی سرش گذاشت و با چشمش کوبیدم. دستش رو کله

هاش از کنارم رد شد و سمت اولین میز رفت اما هنوز شونه

 لرزید. امروز چش شده؟ خیلی خوش خنده شده!خنده می

ای بود. شاپ خیلی سادهرو به روش پشت میز نشستم. کافی

میوه گیری و غیره بود و سمت سمت چپ دم و دستگاه آب
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از دم در تا ته سالن، چهار تا  چپ هم میز چیده شده بود.

 لوستر کوچیک شیک وصل شده بود.

خوریم، کرد که چی میبا صدای پیشخدمت که ازمون سوال می

دست از تجزیه محوطه برداشتم و یه آیس پک شکالتی بزرگ 

 سفارش دادم.

 لطفا دو تا آیس پک شکالتی بزرگ بیارید. -

رو به کارن سرش رو تکون داد و رفت. به کارن نگاه پیشخدمت 

کنه. کمی کردم و متوجه شدم اون هم داره به من نگاه می

 مکث کرد و با تردید گفت:

 ناراحت شدی؟ -

 م؟مگه بچه -

 سرش رو تکون داد.

نه، آخه حس کردم رفتی تو خودت. اگه ناراحت شدی،  -

 ببخشید.

 

شد االن کاش می لبخند محوی زدم و سرم رو کج کردم.
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هاش تونم، گونهتونستم سمتش خم بشم و تا جایی که میمی

 رو بکشم. عوضش فقط بهش زل زدم و لبخند زدم.

هامون بعد از چند دقیقه آماده شدن و بعد از پک آیس

ای که برای زودتر تموم کردنش گذاشتیم و کارن برنده مسابقه

 ش گذشته بود.شد، از کافی شاپ خارج شدیم. واقعا بهم خو

با هم سمت ماشین راه افتادیم. وقتی داشتیم از جاده رد 

شدیم، اول به سمت چپ و بعد به راستم نگاه کردم اما با می

دیدن کسی که گوشه جاده ایستاده بود و با اسلحه من رو 

ش هام شل شد. انگار کارن زودتر متوجهنشونه گرفته بود، قدم

د و دستم رو کشید. دیوونه شده بود که خودش رو سپر من کر

نبودم؟ دیوونه نبودم که توی اون لحظه حساس، به گرمی 

 کردم؟های کارن توی اون هوای سرد فکر میدست

من رو سمت صندلی شاگرد هول داد و خودش هم سریع 

نشست. در رو باز کردم و قبل از این که سوار بشم، به اون فرد 

رنگی که همون  نگاه کردم که سریع به سمت ماشین مشکی

 بغلش پارک بود، دویید.

به محض نشستنم، کارن گازش رو گرفت و توی جاده پیچید. 
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از بغل ماشین اون مَرد رد شد و بیشتر گاز داد. با اخم نگاهی به 

 آیینه انداخت و گفت:

 داره میاد! -

م رو جیب پشتی شلوارم رو گشتم. همیشه اینجا اسلحه

دونم، شاید یادم رفته بذارمش، نمیذاشتم اما این بار نبود. می

ی قبلی یه جوری کِش رفته. شاپ با نقشهشاید یکی توی کافی

م رو گشتم و امیدوار بودم چیزی پیدا کنم. دستم به توی کوله

یک جسم سرد برخورد کرد. از توی کوله بیرون کشیدمش و به 

 ای زدم.دار توی دستم نگاه کردم. لبخند شیطانیچاقوی ضامن

 بزن بغل! -

کرد با تعجب نگاهم کرد و در حالی که سرعتش رو بیشتر می

 گفت:

دیوونه شدی؟ این یارو اسلحه داره. من هیچی، تو هنوز خوب  -

 نشدی!

کارن این یارو هرکسی که هست و از طرف هرکسی که  -

اومده، دنبال منه و تا زهرش رو نریزه آروم نمیشه؛ پس بزن 
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 کنیم!بغل که همینجا تسویه حساب 

گونه اسمش رو  پوفی کشید و دهنش رو باز کرد که اعتراض

 صدا زدم. با جدیت نگاهی بهم انداخت.

 تونم رو حرفت نه بیارم؟ اوکی، اوکی!المصب چرا نمی -

فرمون رو چرخوند و با سرعت سمت جاده خاکی روند. ماشین 

رو یک نیم دایره چرخوند و گرد و خاک به پا کرد. با حرص 

ه کرد و رو به جاده نگه داشت. دوباره توی کوله رو نگاه بهم نگا

کردم تا ایرپادم رو پیدا کنم. توی زیپ کوچیک پیداش کردم. 

توی گوشم گذاشتمش و روشن کردم. ماشین اون یاروئه داشت 

 -ی پشت ایرپاد رو زدم که صدای خششد. دکمهنزدیک می

م باشه خشی توی گوشم پیچید. امیدوار بودم یکی پشت سیست

 که شانس باهام یار بود.

 بله؟ -

 سالم. اولین مرگ. -

 سرگرد شهریار؟ -

درسته. یک نفر ما رو تعقیب کرده. زدیم بغل. پالک ماشینش  -
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 خونم. لطفا همون پشت سیستم باشید.رو براتون می

 بله، چشم قربان! -

در ماشین رو باز کردم و یه پام رو روی زمین گذاشتم که کارن 

 گفت:

ای چیزیه، وگرنه با ماشین خودش نمیاد این ماشین دزدی -

 کسی رو ترور کنه که.

دونم ولی اگه پالکش رو داشته باشیم حداقل تا یه جایی می -

 ردیابی میشه.

 سرش رو تکون داد. سریع پیاده شدم و در همون حال گفتم:

 نزدیک ماشین و آماده باش، بمون. -

 ولی... -

 سمتش برگشتم.

 کارن! -

پوفی کشید و با حرص سرش رو تکون داد. ضامن چاقو رو زدم 

 شد خیره شدم.و به ماشین که نزدیک می
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 پشت سیستم هستید؟ -

 بله، هستم قربان. -

 خونم.خوبه! االن پالک رو می -

هام به خاطر نور حساس شده بودن و پالکش رو دقیق چشم

ن دیدم. کامل نزدیک شد و توی خاکی پیچید. با دیدنمی

 ی پشت سیستم خوندم.پالکش، سریع واسه

 

 دریافت شد! -

 بفرستید به بخش ردیابی، زود! -

 چشم قربان! -

ش رو سمتم نشونه گرفت. به از ماشین پیاده شد و اسلحه

چرخیدیم و منتظر یه فرصت واسه حمله بودیم. حالت دایره می

نفسی گرفتم و سمتش هجوم بردم. شلیک کرد اما سریع 

ون دادم و با پا زیر دستش کوبیدم. اسلحه از دستش واکنش نش

پرت شد. برای این که دوباره دستش به اسلحه نرسه، 

 هاش رو گرفتم و محکم به عقب هلش دادم.شونه
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با مشت به شکمم کوبید و با یه چرخش، پاش رو به قفسه 

سینم کوبید. با درد روی زمین افتادم و قفسه سینم رو چنگ 

کوبید و دردش قابل تحمل نبود. نیم یزدم. قلبم محکم م

دارم که روی زمین، یکم اونورتر افتاده نگاهی به چاقوی ضامن

بود، خواستم بلند بشم اما انگار پاهام رو به زمین گره زده بودن. 

 اسلحه رو از روی زمین برداشت و سمت من گرفت.

هاش هاش باال رفتن، پلکخواستم چیزی بگم اما یکدفعه چشم

شدن و پخش زمین شد. با بهت به کارن نگاه کردم که با بسته 

یه چوب پهن و بلند رو به روم ایستاده بود. دستش رو سمتم 

دراز کرد. به خودم اومدم و به سختی و با کمک کارن، بلند 

 شدم و چاقوم رو برداشتم.

 تو... -

 چوبش رو باال گرفت و حرفم رو برید.

رو گرفتم؟ درسته  حال کردی چجوری با این چوب حالش -

فقط تیراندازی بلدم و مثل شما تکواندو و دفاع شخصی بلد 

 نیستم اما نشونه گیریم حرف نداره!

تکخند ناباوری زدم اما یکدفعه قلبم تیر کشید. پاهام سست 
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شدن که کارن سریع زیر بازوم رو گرفت. نگران به سمت 

 ماشین راه افتاد و گفت:

 چت شد؟ خوبی؟ -

 تو هتله. قر... قرصم -

 با تعجب و استرس گفت:

 قرص چی؟ -

 قلب. -

سریع در رو برام باز کرد و من رو نشوند. در رو بست و خودش 

هم سوار شد. با سرعت راه افتاد و هر از گاهی به من نگاه 

کشید اما دیگه در کرد. درسته حالم خوب نبود و قلم تیر میمی

حدی نبودم که نتونم راه برم. ناز کردن واسه من عجیب بود 

 ولی منم دختر بودم، نبودم؟

رو به روی هتل روی ترمز زد و پیاده شد. در سمت من رو باز 

 کرد و دوباره کمکم کرد پیاده بشم.

 خوبی؟ -

های مشکوک توی البی که توجه به نگاهسرم رو تکون دادم. بی



 

 

WWW.98IA3.IR 56 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

0  

کردن، تکیه داده بودم نگاه می به من که شل و ول به کارن

 توی کابین آسانسور چپیدیم.

م رو از میله گرفتم و با کمک کارن در آسانسور که باز شد، تکیه

به سمت واحد من رفتیم. کلیدم رو از توی کیفم بیرون کشیدم 

و در رو باز کردم. دستم رو از دست کارن بیرون کشیدم و 

دراور گذاشته بودم. قرص سمت اتاق راه افتادم. قرصم رو روی 

رو از جلدش درآوردم، توی دهنم گذاشتم و همون موقع کارن 

 داخل شد و لیوان آب رو توی دستم گذاشت.

 یوان آب رو سر کشیدم و توی دستش گذاشتم.

 من رو سمت تخت هدایت کرد و گفت:

فعال استراحت کن. تا شب هنوز وقت هست. ساعت دوازده  -

 مت جاجرود.راه میوفتیم که بریم س

گرد، از اتاق خارج شد. سرم رو تکون دادم. لبخند زد و با عقب

های خاکیم رو با یه دست لباس راحتی عوض کردم سریع لباس

و زیر پتو خزیدم. کش موهام رو باز کردم و روی پاتختی 

 هام روی هم افتادن و خوابم برد.کم پلک -گذاشتم. کم
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*** 

 تم:هام رو ریز کردم و سریع گفچشم

 دو تا اسلحه نیاز داریم با جلیقه ضد گلوله. -

 سپرم واستون بفرستن.اوکی آبجی، حله! می -

م رو نگاه تلفن رو توی دستم جا به جا کردم و توی کوله

م رو بستم؛ به جز انداختم تا ببینم چی نیاز داریم. زیپ کوله

 اومد.اسلحه چیزی به کارمون نمی

تونی تا وقتی برسیم سر دریان میخوایم. آای نمیچیز دیگه -

 جاده جاجرود بهمون برسونیشون؟

فرستم سریع بهتون برسونه. من ها رو میآره، آره. یکی از بچه -

 خوای؟ای نمیدیگه برم. چیز دیگه

 نه، مرسی. فعال. -

 خدافظ. -

هام هام رو روی پهلوگوشیم رو روی دراور انداختم و دست

فشردم و ام رو روی هم میهگذاشتم. از استرس دندون

بردم. هول کرده بودم، هام رو توی پهلوهام فرو میدست
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دونستم باید چیکار کنم. گوشیم دوباره زنگ خورد. با دو نمی

 قدم خودم رو به دراور رسوندم و گوشیم رو برداشتم.

اسم کارن به انگلیسی روی صفحه افتاده بود. پوفی کشیدم. 

های هامون شنود بشن! تماسخطدونه ممکنه خوبه خودش می

 های سازمان حفاظت شده بود اما بقیه نه.من با بچه

 تماس رو وصل کردم، کنار گوشم گذاشتم و سریع گفتم:

 بیا تو واحد من، شاید خط... -

 صدای آشنایی بین حرفم پرید.

 صبر کن، صبر کن! یعنی وحید مشکات رو نشناختی؟-

 

با بهت گوشی رو از گوشم فاصله دادم و به صفحه گوشی نگاه 

انداختم. شماره ناشناس افتاده بود. مگه... مگه کارن زنگ نزده 

 بود؟ چرا چرا، مطمئنم خودش بود.

 تو... -

هوم؟ من؟ توقع نداشتی، نه؟ خب کاری نداشت، تماس رو  -

خط رو خط کردم و جوری جلوه دادم که مثال کارن زنگ زده، 
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 همون خیانتکار عوضی!

 با حرص غریدم:

 کنی!ی خودت رحم نمیخیانتکار عوضی تویی که به خونواده -

گوشی رو از گوشم فاصله دادم، روی بلندگو گذاشتم و سریع 

 ی سرهنگ فرستادم.ش رو برای خط حفاظت شدهشماره

بازی خیلی زود تموم میشه اما فکر بُرد رو از سرت بیرون  -

 بار من میشی.نادری قربانی بازی مرگ کن! تو هم مثل

کنم و تو قربانی بازی به زودی تموم میشه، من تمومش می -

 ها میشی! یادت رفته؟ من کیانا شهریارم!تمام مهره

 ای از خشم زد و داد زد:نعره

وقتی مادرت رو کشتم هم کیانا شهریار بودی؟ وقتی نادری  -

دی؟ وقتی صد تا آدم خیلی راحت جون داد هم کیانا شهریار بو

 میرن، باز هم کیانا شهریاری؟ آره؟!شب و روز هر جای دنیا می

هام پریدن. دیگه هیچ چیز ی آخر رو بلند داد زد و شونهآره

های فهمیدم؛ فقط به گوشی خیره شده بودم. صدای عربدهنمی

ای پیچید اما توی یه هالههام میاز سر خشم وحید توی گوش
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 بری فرو رفته بودم.ختوی دنیای بی

دونم چند دقیقه یا چه مدت گذشته بود؛ پنج دقیقه؟ یک نمی

ساعت؟ اما هر چی که بود، تماس قطع شده بود. به خودم 

هام هق روی زمین افتادم. سرم رو بین دست -اومدم و با هق

 مخفی کردم و به زانوم تکیه دادم.

لی تونستم خیقاتل مادرم وحید بود؟ همون وحیدی که می

راحت، همون روز توی جنگل بکشمش؟ وحید هم مادرم رو ازم 

داد؟ گرفته بود، هم نادری رو کشته بود. وجدانش آزارش نمی

دید؟ وقتی غذا ها کابوس توی آتیش سوختن نمیشب

هایی که از همین غذا منع خورد، یک لحظه هم یاد اونمی

 افتاد؟کرد، نمی

فش رو با مشت به وای خدا، وای خدا! وحید خیلی بد حر

صورتم کوبیده بود. من هیچکس رو نتونستم نجات بدم، 

 خورم؟!هیچکس رو!پس من لعنتی به چه دردی می

بیشتر هق زدم، هق زدم، هق زدم. جیغ خفیفی کشیدم و بلند 

شدم. رو به روی آیینه ایستادم و تا دستم رو بلند کردم تا 

 بشکنمش، مکث کردم.
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هام سرخ شده بود و وند. چشمهام روی آیینه ثابت مچشم

هام خیس شده بودن. زمان ثابت مونده بود، نفسم حبس موژه

چرخید که ای میشده بود و خیره به آیینه، ذهنم دور کلمه

داد. نگاهم رو از مثل کشیدن سوهان روی دیوار، عذابم می

که پنجره اتاق رو پوشونده بود،  آیینه گرفتم و از ال به الی پرده

ون خیره شدم. ماه توی آسمون سیاه سخاوتمندانه به به آسم

بخشید. هرچند ماه کامل نبود اما باز هم ماه بود، شب نور می

 ماه!

 روم رو سمت آیینه برگردوندم و زمزمه کردم:

قسم به همین ماه، قسم به همین آسمون و قسم به خدای  -

 گیرم!آسمون، انتقامم رو ازش می

*** 

 

به روم نگاه کردم. جز نور کم سوی با اخم به سیاهی رو 

های ماشین، هیچ چیزی مشخص نبود. سرهنگ سفارش چراغ

 کرده بود که نور باال نزنیم و جلب توجه نکنیم.
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 با شک و خیره به رو به رو، خطاب به سرهنگ گفتم:

مطمئنید کسی که باهاش حرف زدم مامور مخفیمون بوده؟  -

 تله نباشه؟

خواد دیده بشه، پس مامورمون نمی نه، نگران نباش دخترم! -

 ممکنه دوباره بهتون زنگ بزنه.

 نفس عمیقی کشیدم.

دونید چرا خواستن بیایم اینجا، توی این چشم ولی، شما نمی -

 تاریکی، زیر پل؟

رنگ سیاه همیشه نامرئی به حساب میاد. توی شب، پوشیدن  -

میده. پس فکر کردید چرا دزدها لباس سیاه تو رو نامرئی جلوه 

ها هم شب دست به کار میشن؟ به خاطر استتار کردن! شب

 تره.استتار شدن و فرار کردن توی لحظات حساس راحت

 با کمی مکث گفت:

 حواستون رو جمع کنید! خدا حافظتون. -

 ممنون، خدانگهدار. -

گوشی رو پایین آوردم و تماس رو قطع کردم. دستم رو روی 
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شت کردم. حس بدی داشتم. اون تاریکی و سکوت پام م

 داد.پرهیاهوی اونجا حس خوبی بهم نمی

ان یا من فقط ها تلهکنی همه اینکارن، تو هم احساس می -

 اینقدر بدبین شدم؟

سرم رو سمتش برگردوندم و منتظر بهش نگاه کردم. با جدیت 

ای باال کرد. شونهو البته خونسردی همیشگیش رانندگی می

 های منتظر من انداخت.انداخت و نیم نگاهی به چشم

دونی؟ بوی کثیف وحید رو حس بدی ندارم ولی، خب می -

 کنم!حس می

اش خیره شدم. نفس عمیقی شده با تعجب به فک فشرده

 کشید و سرش رو تکون داد.

 ذهنت رو درگیرش نکن! همونطور که وحید کابوس -

 هاست، کابوس من هم هست.خیلی

هام رو درهم بردم. باال ابروم رو خاروندم و به وحید فکر اخم

 کردم. چه وجه مشترکی؛ وحید کابوس من هم بود!

 چرا؟ -
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سوی تیر برق کنار جاده، روی صورتش بازتاب شد و  نور کم

 هاش برای لحظه کوتاهی توی تاریکی ماشین برق زد.چشم

هاش فقط اون بود که دستور داد کاملیا رو دیوونه کنن. اول -

آور بود. یه شب هانا رو در حال پودر کردن یه ی خوابهاقرص

ریخت، بعد به یکی از قرص دیدم که توی یه لیوان شیر می

خدمتکارهای عمارت گفت بده به کاملیا. بعد از رفتنش، قوطی 

 آوره.قرص رو از سطل آشغال بیرون کشیدم و فهمیدم خواب

م. واقعا سخته ببینی اخمی کردم و ته دلم احساس ضعف کرد

هات نابود میشه؛ مثل تنها کسی که داری داره جلوی چشم

 کارنی که جز خواهرش کسی رو نداشت.

برای این که هم ذهن خودم و هم اون رو از بحث قبلی منحرف 

 کنم، پرسیدم:

 گفتی چرا به عمارت وحید نقل مکان کردید؟ -

و به رو خیره ش نگاهی بهم انداخت و دوباره به راز روی شونه

 شد.

خب اگه دقیقش رو بخوای، وقتی برای درمان حمید اقدام  -
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ی همین تصمیم کردم، فهمیدم اوضاعش خیلی خیطه؛ واسه

گرفتم یه دوره خونگی درمانش کنم، یعنی همین برم خونشون 

دار باشن! بهش پیشنهاد دادم و کردم اینقدر مایهولی فکر نمی

کم باهاش رفیق شدم. شدید  -قبول کرد. رفتم خونشون و کم

بهش وابسته شده بودم؛ حق هم داشتم! شده بودم مثل پسر 

زنه. ای که از عطش آب، به هر ریسمانی چنگ میی تشنهبچه

خب تنها بودم. درسته کاملیا هست و بود، اما اون یه دختره، 

 تونه یه پسر، هرچند برادرش رو کامال درک کنه!هیچوقت نمی

دونست چقدر دادم چیزی نگم ولی خدا می سکوت کرد. ترجیح

تونستم توی گوشش خواست میدلم براش کباب شد. دلم می

 «کنم!من همیشه یه مَرد بودم؛ درکت می»زمزمه کنم: 

های رنگ آسمونش های کنار جاده توی چشمدوباره نور چراغ

پراژکتور روشن کردن؛ این بار برق اشک کامال قابل تشخیص 

که اشک جلوی دیدم رو گرفت. دوباره مبهوت بود. پلکی زدم 

 هام کشیدم.پلک زدم و دستم رو به چشم

بسه! تو چقدر لوس شدی! از جانب خودم به قلبم درگوشی 

زدم. تو باید کیانا شهریار محکم بمونی، حله؟! نباید بشکنی، 
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 فهمی؟!هایی، میتر از این حرفروشنه؟! تو محکم

تا دوباره به خودم بیام.  هام رو بستمپوفی کشیدم و چشم

 خوددرگیری من هم شده قوز باال قوز!

 با صدای آروم و گرفته کارن، سرم رو سمتش برگردوندم.

بعد از چند وقت، برادر مغرور و خشکش رو دیدم که بهش  -

خواست بخورتت! بهش مشکوک شدم؛ کردی، میسالم هم می

شنیدم.  بیشتر بعد از اون تماسی که نصف شبی از توی اتاقش

زد. عصبانی بود و انگار با یه نفر حرف از قاچاق یه محموله می

کنه. حواسش نبود توی اون عمارت، یه غریبه هم زندگی می

گفت اون شب تا خود صبح با خودم درگیر بودم. یک حسی می

گفت خودت پاشو برو به پلیس خبر بده، یک حس دیگه می

 بری سراغ پلیس. باید سر از کارش دربیاری، بعد با مدرک

هاش کشید و دوباره دستش رو روی آستینش رو به چشم

فرمون مشت کرد. نگاهم رو ازش گرفتم تا راحت حرفش رو 

 بزنه.

 

نشستم ازش مدرک جور کردم. روزهایی که خونه نبود، به  -



 

 

WWW.98IA3.IR 57 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

1  

و سیستم امنیتی چسبوندم های اتاقش آدامس میدوربین

زدم؛ آخه به خاطر شغل خونه، مخصوصا اتاقش رو دور می

رفتم تو اتاقش و از اصلیم کار با سیستم رو خوب بلد بودم. می

هاش، چیدمان اتاقش، کامپیوترش، همه چیزش عکس کتاب

کردم تا کردم و بعدش مرورشون میگرفتم و ثبت میمی

 جاهای همه چیزش رو یاد بگیرم.

اه تکخندی کردم و ناخواسته و با شوخی، مشتی نثار ناخودآگ

 بازوش کردم.

 و خبر نداشتیم ها! ای کلک! تو هم عجب آدمی هستی -

ای کردم بعد به خودم اومدم و فهمیدم چیکار کردم! تک سرفه

و زیر چشمی به کارن نگاه انداختم که با خنده و تاسف سر 

 اوردم.داد. ریز خندیدم و به روی خودم نیتکون می

از حرص خودم تا چند دقیقه حرفی نزدم. تا خواستم سوالی 

 بپرسم، کارن آروم ماشین رو متوقف کرد.

 ش باشه واسه بعدا.بقیه -

نگاهم رو از کارن گرفتم و به اطراف نگاه کردم. رو به رو، 
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کرد که ی عظیم سیاهی از دل تاریکی خودنمایی میتوده

های کوچیکی ل، چراغمشخص بود همون پل هست. دو طرف پ

مشخص بودن که نور سفیدشون رو بین سیاهی پخش 

 کردن.می

 این هم پل جاجرود... -

 به دور و برم نگاه کردم. سیاهی و سیاهی...

 آب دهنم رو قورت دادم و به گوشی توی دستم خیره شدم.

 یکم عجیب نیست؟ -

 در جواب لحن مشکوک کارن، زمزمه کردم:

 خیلی مشکوکه. -

هام لرزید. شماره لحظه گوشیم زنگ خورد و توی دستهمون 

ناشناس بود، با شماره قبلی فرق داشت. توقع هم نداشتم با 

همون شماره زنگ بزنه. با تردید آیکون سبز رنگ رو کشیدم و 

 کنار گوشم گذاشتم. چیزی نگفتم تا خودش حرف بزنه.

 بعد از چند ثانیه مکث، صدای محکم و خالی از احساسش، بهم

 فهموند اینجا واقعا مشکوکه!
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 بینمتون. بیاین جلوتر!دارم می -

 م رو با زبون خیس کردم و با تردید گفتم:لب خشکیده

 شما کجایید؟ -

 فقط بیاید جلوتر! -

صدای بوق گوشیم من رو به خودم آورد. دستم رو پایین آوردم 

و سمت کارن برگشتم. شوکه شده بودم. واقعا بین دوراهی عقل 

 طق مونده بودم.و من

 چیکار کنیم کارن؟ -

ببین، ما که تا اینجا اومدیم، ما که همه خطرها رو پشت سر  -

گذاشتیم، از فرار از دست وحید بگیر تا جاسوسی برای نادری و 

های بعدش. باید بریم جلو چون غیر از این کاری از اتفاق

ل؟ دستمون برنمیاد. مثال چیکار کنیم؟ دور بزنیم و برگردیم هت

های وحید هم نباشه، وحید ما رو حتی اگه این شخص از آدم

فرسته هاش رو میکنه. همین امشب آدمراحت رها نمی

 دنبالمون.

سرم رو تکون دادم و دم لرزونی گرفتم. حقیقت محض بود. باید 
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رفتیم تا ببینیم اون مامور مخفی با ما چیکار داره. دستش می

واقعا استرس گرفته بودم.  رو روی دنده گذاشت و حرکت کرد.

کردم با فشردم و سعی میهای لرزونم رو به هم میدست

های عمیق به خودم بیام اما من دوباره طاقت سقوط نفس

 نداشتم؛ این تمام حقیقت بود.

کمی که جلوتر رفتیم، تاریکی کمتر شد و دو طرف جاده رو 

سویی روشن کردن. سمت چپ جاده، آئودی های کمچراغ

 رنگی پارک شده بود. سفید

 فکر کنم اون باشه. -

های ماشین روشن شد و دوبار نور باال زد. همون غناگهان چرا

 لحظه گوشیم زنگ خورد. این بار بدون مکث جواب دادم.

 

ها برای این بود که من جای وحید رو پیدا کردم. تمام این -

 شما رو به وحید برسونم. تجهیزات الزم رو دارید؟

 بله اما چطور؟ ما سه نفر چطوری از پس وحید بربیایم؟ -

نه، قرار نیست همین امشب وحید رو دستگیر کنیم. امشب  -
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 فقط محض بازرسی جایی که ساکن شده، هست.

 باشه. -

 پشت سرم بیاید! -

و مثل اون دوبار قبلی، بدون این که منتظر جوابم باشه قطع 

 بردم.کرد. پوفی کشیدم و دستم رو بین موهام 

 چی میگه؟ -

به کارن نگاه انداختم. اخم غلیظی روی پیشونیش نشسته بود و 

موهای بورش که به هم ریخته روی صورتش افتاده بودن، 

 کرد.جذابیتش رو بیشتر می

 با مکث گفتم:

میگه داره ما رو میبره جایی که وحید ساکنه؛ قراره اونجا رو  -

 بازرسی کنیم.

و از بودن ساک تجهیزاتی که  های عقب برگشتمسمت صندلی

 آدریان برامون فرستاده بود، اطمینان حاصل کردم.

کم وارد شهر شدیم و از تاریکی فاصله گرفتیم که بهم  -کم

کمی قوت قلب داد. از تاریکی هراس داشتم و خودم هم 
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 دونستم چرا.نمی

ماشین مامور مخفی با سرعت توی جاده اصلی پیچید که کارن 

رو چرخوند و بعد از عوض کردن دنده،  هم سریع فرمون

شد. شهر رد می سرعتش رو بیشتر کرد. تک و توک ماشین

داد. روشن دوباره زیر پامون قرار گرفته بود و حس خوبی می

 لبخند تلخی به شهر زدم و زمزمه کردم:

جای این شهر بزرگ، چی داره  -معلوم نیست توی جای -

 گذره!می

ه جاده دوختم. یکدفعه آئودی نفس عمیقی کشیدم و چشم ب

توی یک پیچ پیچید و غیب شد، انگار اصال توی این جاده 

 نبوده. تکخند ناباوری کردم.

کارن با خونسردی زیر لب فحشی نثارش کرد و تا دوربرگردون 

بعدی، گاز داد. خندیدم و سرم رو تکون دادم. دستی به صورتم 

یرون کشیدم و سمت داشبورد خم شدم. فالسک آب رو ب

 کشیدم و توی لیوان کوچیکش ریختم.

کرد. خواستم به کارن نگاه کردم که زیر چشمی من رو نگاه می

کار اون روزش رو تالفی کنم، واسه همین با اخم و جدیت داد 
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 زدم:

 کنی؟کشی به من نگاه میهی، تو خجالت نمی -

 با هول فرمون رو چرخوند و به خودش اشاره کرد.

 کردم.کس آب رو نگاه میمن؟ من داشتم فال -

 اوال مگه فالسک دیدن داره، دوما فالکس نه و فالسک. -

 حاال هرچی. یکم آب به ما هم بده! -

خندیدم و سرم رو تکون دادم. لیوان آبی که قرار بود من بخورم 

ش رو سمت کارن گرفتم که لبخندی زد و از دستم گرفت. همه

دستش قاپیدم و رو سر کشید و لیوان رو سمتم گرفت. از 

 خودم هم ازش آب خوردم.

 با تعجب ابروش رو باال انداخت و گفت:

 دهنی بدت نمیاد؟ -

ها توی ماموریت همین آب دهنی مگه سوسولم؟ خیلی وقت -

 هم گیرمون نمیاد.

یه لیوان دیگه رو سر کشیدم و دور لبم رو با دستمال روی 
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 داشبورد تمیز کردم.

 ناباور زمزمه کرد:

 میگی؟راست  -

نکنه فکر کردی میریم خاله بازی؟ نخیرم، هر لحظه ممکنه  -

 بمیریم!

تک  -دهنش رو باز کرد اما چیزی نگفت. ناباوری توی تک

العملش از حرکاتش مشخص بود. دوست داشتم ببینم عکس

 تصور شغل سخت من و امکان ترور شدنم توی هر ثانیه، چیه.

وی پیشونیش هاش رو داخل دهنش برد و اخم غلیظی رلب

نشست. چیزی نگفت. من هم ابرویی باال انداختم و نگاهم رو به 

رو به رو دوختم. کمی بعد به ماشین مامور مخفی رسیدیم. 

های ماشینش خاموش بود. توی خاکی پیچیده بود و چراغ

 کنه.احتماال این کارها رو برای شناسایی نشدنش می

ن مکث آیکون سبز دوباره گوشی توی دستم لرزید. این بار بدو

 رو کشیدم و کنار گوشم گذاشتم.

 بینید؟رو به رو، رو می -
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هام رو ریز کردم و به جلو زل زدم. از بین تاریکی یه چشم

شد تشخیص داد که داخل خیابون بغلی ساختمون بلند رو می

 قرار داشت. مثل مجتمع بود.

 بله. وحید اونجاست؟ -

سپرم. من نباید شناسایی بشم. ی راه رو به شما میبله. ادامه -

های کل ساختمون رو بازرسی کنید؛ پارکینگ، دستشویی

ش و تمام واحدها. وحید توی واحد سی عمومی، رختشور خونه

 و چهار ساکن شده. حواستون رو جمع کنید!

 خیله خب، پس فعال خدانگهدار. -

 موفق باشید! خداحافظ. -

ه چرخید و بعد از تماس رو قطع کردم. ماشینش یک نیم دایر

گرد و خاکی که به پا کرد، توی جاده پیچید و رفت. کارن هم 

هامون رو شنیده بوده چون صدای گوشیم انگار صدای صحبت

بلند بود. دنده رو عوض کرد و مستقیم سمت خیابونی که 

 مجتمع داخلش قرار داشت، روند.
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ه های پیادوارد خیابون که شدیم، حجم زیادی از ماشین و آدم

بهمون چشمک زد. خیابون طویلی بود که دو طرفش پر از 

های کوچیک و بزرگ بود. مجتمع، آپارتمان، خونه ویالیی. خونه

فرمون رو چرخوند و سمت همون مجتمع رفت. ترمز گرفت. از 

پنجره به ساختمان مجتمع نگاه کردم اما چون خیلی بلند بود، 

د اینقدر احمق شد. شک کرده بودم. یعنی وحیکامل دیده نمی

بود که سریع ردش رو بزنن؟ اینقدر احمق بود که بین مردم، 

خواست توی یک مجتمع بزرگ پناه بگیره؟ شاید هم می

 های اونجا رو با خودش قربانی کنه.آدم

درستش همین بود. بین مردم پناه گرفته بود تا وقتی برای 

کنیم، بقیه رو هم با خودش داخل دستگیری بهش حمله می

نجالب بکشه و به همین صورت باز هم برای خودش فرصت م

برای فرار بخره اما تا کی فرار؟ باالخره به دام میوفته و این 

 چیزیه که انکار ناپذیره!

 باید بریم داخلش. -

نیم نگاهی به کارن انداختم، کوله تجهیزات رو از پشت برداشتم 

 و زمزمه کردم:
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 دونم.می -

. امنیت ساختمون هم باالست. کاش باید خیلی مواظب باشیم -

 کردن.ها رو قطع میشد اول دوربینمی

 ابروم باال پرید.

هی، ما خالفکار که نیستیم؛ پلیسیم! برای چی باید بترسیم؟  -

 فوقش اگه گیر افتادیم کارت شناساییم رو نشونشون میدم.

ناچار سرش رو تکون داد و تایید کرد. ماشین رو پشت 

نار در پشتی مجتمع پارک کرد تا هم زیاد ساختمون، دقیق ک

 تو دید نباشه، هم موقع رفتن راحت از در پشتی بریم.

از ماشین پیاده شدم که سوز سردی صورتم رو نوازش کرد. به 

هایی که ته کوچه که بن بست بود، نگاهی انداختم که زباله

روی هم انبار شده بودن و از سطل آشغال بیرون ریخته بودن 

. با جدیت به سمت در سبز رنگ که همون در پشتی رو دیدم

ش رو کشیدم و هلش دادم که در کمال بود، رفتم. دستگیره

ناباوری، خیلی راحت باز شد. کارن ریموت ماشین رو زد و 

کنارم قرار گرفت. دوش به دوش هم وارد شدیم. خیلی تاریک 

 دیدیم. پام رو روی زمینبود؛ به حدی که جلوی پامون رو نمی
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ی کشیدم تا روی چیزی نرم و یک قدم جلو رفتم که سایه

 کارن از کنارم رد شد.

 با تردید آروم لب زدم:

 هی، کجا میری؟ -

 گردم.دنبال پریز برق می -

ها رو روشن کنه. چند هیچی نگفتم و منتظر موندم تا چراغ

هام رو ثانیه بعد نور توی چشمم زد که باعث شد سریع چشم

هام بگیرم. آروم پلک زدم و دستم و روی چشمببندم و دستم ر

رو از جلوی صورتم کنار بردم. انگار سر از رختشور خونه 

های درآورده بودیم. رو به رومون پر از لباسشویی بود که مالفه

سفید رنگی برای شسته شدن روی چندین سبد، روی 

 ها گذاشته شده بودن.لباسشویی

 

کنارم یه سطل آب و یک طی بود که متوجه شدم حتما داشتن 

کردن، رفتن بیرون تا کاری کنن، آشغالی اینجا رو تمیز می

بریزن و یا وقتی برگشتن یادشون رفت در رو قفل کنن، یا هنوز 

 بیرونن و برنگشتن.
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ها رو کشید و جای دوربینها سرک میکارن از بین لباسشویی

ای بود؛ جوری که همون رد. واقعا حرفهکهم نامحسوس نگاه می

ایه و کردم خودش هم یک خالفکار حرفههاش احساس میاول

 هاش هرگز بهم دروغ نگفتن.دروغ میگه اما نه، اون چشم

ها برای روز مبادا با ذهنیت این که ممکنه وحید بین مالفه

ها رو هم گشتم اما چیز اسلحه جاساز کرده باشه، بین مالفه

 ود.خاصی نب

ها گذاشتم که ها رو روی یکی از لباسشوییکالفه سبد مالفه

های ماشین لباسشویی، ش افتاد. باالی دکمهچشمم به گوشه

 ی سفید قرار داشت.یه چیز برجسته

کَندمش و با نگاهی بهش، متوجه شدم دوربین مخفیه! نفس 

ها ای کشیدم و دوربین رو زیر پاهام له کردم. پس اونقدرحرصی

دونسته دیر یا احمق نبوده. خودش رو آماده کرده چون میهم 

زود به هر دلیلی به اینجا میایم. باید خیلی محتاطانه عمل 

 کنیم.

انداخت، به این به کارن نگاه کردم که درحالی که شونه باال می

 اومد.سمت می
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 من چیزی ندیدم. -

 ولی من یه دوربین مخفی دیدم و شکستمش. -

 با تعجب گفت:

 دونسته داریم میایم؟یعنی وحید جاساز کرده؟ از کجا می -

 هاش گفتم:پوزخندی زدم و خیره به چشم

ترسیده اینجا رو پیدا کنیم ترس! از ترسش کمک گرفته. می -

ای به اینجا بیایم؛ برای ی دیگهو برای بازرسی یا هر بهونه

 همین دوربین گذاشته و آماده باش شده.

دونستم و ت هیچی از وحید نمیاوه! پس این همه مد -

 شناختمش.نمی

ای باال انداختم و سمت در مشکی رنگی که خروجی از شونه

های محکم کارن هم رختشور خونه بود، راه افتادم. صدای قدم

 اومد.از پشت سرم می

شناسه، چه برسه به من اون دیگه خودش هم خودش رو نمی -

 و تو!

یم، وارد یک راهروی باریک از در رختشور خونه که بیرون رفت
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های داخل راهرو به ترتیب خاموش، روشن شدیم. مهتابی

 شدن. با تعجب گفتم:می

 مگه اینجا چند سال ساخته؟ -

ای رنگی قرار کارن جلوتر از من قدم برداشت. ته راهرو در قهوه

داشت که روش جای ضربه مونده بود. ابروم ناخودآگاه باال پرید. 

باز کرد و از بیرون سرک کشید. بدون این که  کارن در رو آروم

سمتم برگرده با انگشتش بهم عالمت داد و کامل از در خارج 

شد. پشت سرش رفتم و آروم در رو بستم. رو به رومون سالن 

تقریبا بزرگی بود که دور تا دورش آیینه کاری شده بود. بوی 

 اومد و مشخص بود اینجا تازه شسته شده.نم می

انسور کنار هم قرار داشتن. حتی آسانسورها هم قدیمی دو تا آس

اومدن. مشخص بود که وحید یک جای قدیمی رو به نظر می

تر، فرار کردن امکاناتتر و بیکنه؛ هر چقدر قدیمیانتخاب می

 تر!راحت

ش رو فشردم که صدای آسانسور سمت آسانسور رفتیم. دکمه

. دست به سینه متوجهم کرد که کابینش داره به همکف میاد

دیدم.  به دیوار تکیه دادم که یک لحظه از توی آیینه یک سایه
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اخمی کردم و برگشتم. خم شدم و همه جا رو سرک کشیدم. 

با صدای کارن رو برگردوندم و سمت کابین رفتم. وارد آسانسور 

 ی طالیی رنگ کابین تکیه دادم.شدیم و من به میله

آسانسور با صدای بدی،  ی پارکینگ رو فشرد کهکارن دکمه

شروع به حرکت کرد. نگاهم رو داخل کابین گردوندم که کارن 

با ابروی باال رفته، درحالی که دست به سینه خودش رو داخل 

 کرد، گفت:آسانسور مرتب می

 بد شانسی یعنی این که االن آسانسور سقوط کنه! -

تکخندی زدم و بهش خیره شدم. صورتش خسته به نظر 

هاش سرخ شده بودن. موهاش به هم ریخته و و چشماومد می

شون فر داخل هم فرو رفته بودن که داشت با دستش شونه

 زد.می

آسانسور توی پارکینگ ایستاد. با هم از کابین خارج شدیم. 

 شد.پارکینگ تاریک بود اما بوی بنزین به راحتی استشمام می

کردم. دستم رو روی دیوار گردوندم که پریز برق رو لمس 

 سریع فشردمش که نور خیلی کمی پارکینگ رو روشن کرد.
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های زیادی دو طرف پارکینگ، پارک شده بودن. کارن ماشین

ها رو شد و زیر ماشینها قدم زد و گه گاهی خم میبین ماشین

کرد. من هم عمیق بو کشیدم که حجم زیادی از بوی نگاه می

 ال بو کشیده شدم.هام شد. اخمی کردم و دنببنزین وارد ریه

تقریبا از کارن دور شده بودم و از آسانسور هم گذر کرده بودم. 

تر بود؛ به حدی که مجبور شدم با گوشیم نور اونطرف تاریک

بندازم. بوی بنزین باز هم کار خودش رو کرد و من رو سمت 

 تاریکی کشید.

ای شدیدتر شده بود. بینیم رو با دو انگشتم گرفتم و با چهرهبو 

در هم، گوشیم رو دور تا دور محوطه چرخوندم. اونجا هم چند 

 ماشین پارک شده بود اما خیلی کمتر.

با کمی دلهره پام رو روی زمین کشیدم و آهسته جلوتر رفتم. 

نگاهم رو چرخوندم که نگاهم به شخصی خورد که روی زمین 

دو تا ماشین افتاده بود. با دیدنش شوکه هینی کشیدم و بین 

م صورتش رو باال آورد. دست و عقب رفتم که با صدای شوکه

پاهاش رو با طناب محکمی بسته بودن و دهنش رو هم با 

 چسب بسته بودن.
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ش زیاد مشخص نبود چون روش بنزین خالی کرده بودن چهره

های زاغِش! با هاش، چشمو صورتش سیاه شده بود اما چشم

 کرد.ناچاری نگاهم می

 

 بهت زده دستم رو روی صورتم گذاشتم و نالیدم:

 تو... -

با بهت قدمی به جلو برداشتم و نور گوشیم رو توی صورتش 

هاش رو از شدت انداختم تا مطمئن بشم خودشه. چشم

ای نور ریز کرد و سرش رو کمی به سمت چپ خم کرد. یکدفعه

وشرنگ و کوتاهش به بنزین آغشته شده خودش بود! موهای خ

بودن و توی هم فر خورده بودن. لباسش پاره شده بود و جای 

ی ستبرش مشخص ای روی سینهزخم بزرگ و خشک شده

بود. شلوارش خاکی شده بود و از چند جا چاک خورده بود. 

چکید و بیحال، تکیه زده به دیوار، نگاهم عرق از سر و روش می

 کرد.می

م چیزی گفت و تقال کرد که به خودم اومدم. به سختی نامفهو

م چرخوندم و زیر لبی اسم زبونم رو توی دهن خشک شده
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کارن رو نجوا کردم. شوکه بلندتر صداش کردم که صدام اکو 

 شد.

 من رو صدا کردی؟ -

اومد و سمت صدا برگشتم. کارن از شیب پارکینگ پایین می

به رو به رو اشاره زدم و  رمقداد. بیسوالی سرش رو تکون می

عقب رفتم تا کارن جای من بایسته. با شک نگاهی بهم انداخت 

و به جایی که اشاره کرده بودم نگاه کرد. چیزی نگذشته بود که 

 هاش گرد شد.چشم

 کنی؟ساالر؟! تو اینجا چیکار می -

دوباره نامفهوم چیزی گفت که کارن تکون محسوسی خورد و 

و زد. چسب روی دهنش رو محکم کشید جلوی پای ساالر زان

ی ساالر از درد درهم شد. قسمت لبش، چون چسب که چهره

 خورده بود، بنزینی نبود.

گفت بند و بساطت رو کنی؟ سرهنگ میتو اینجا چیکار می -

 خوای بری خارج؛ پس چرا...جمع کردی، می

ساالر حرفش رو برید، به سمت کارن خم شد و با عجز و 
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 هیجان گفت:

اون حتما تا االن فهمیده شما اینجایید. از اینجا برید! اگه  -

ذاره! آتیش انتقامش بیشتر از قبل تون نمیببینتتون زنده

ور شده؛ مخصوصا وقتی که از سرگرد شهریار رو دست شعله

های مخفی سراسر ش هست. دوربینها نقشهی اینخورد. همه

زنید و دش رو میاینجا جاساز کرده. حدس زده که باالخره ر

 ی بودن من اینجا طوالنیه. شماها باید برید!میاید اینجا! قصه

م رو از پشتم برداشتم و رو به روش زانو زدم. اخمی کردم، کوله

 کشیدم، لب زدم:درحالی که زیپ مشکی رنگ کوله رو می

 بدون شما از اینجا نمیریم. -

 با تاکید گفت:

 همین حاال از اینجا دور بشید! -

ی پهن ساالر زیر چشمی دیدم که کارن دستش رو روی شونه

 گذاشت و گفت:

 حله، ولی با هم از اینجا میریم! -

ای رنگم که نصفش از دار خوش دست و نقرهچاقوی ضامن
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قسمت پایین چوبی بود، مثل همیشه ته کوله قرار داشت. وقتی 

یرون آدریان کوله رو بهمون رسوند، چاقو رو هم اینجا انداختم. ب

کشیدمش و بعد از زدن ضامنش، زیر طنابی که دور بدن ساالر 

تنیده بود، کشیدم. کمی تکونش دادم که قسمتی از طناب ول 

ی طناب رو از سرش شد. ساالر دستش رو آزاد کرد و بقیه

 ای پرت کرد.بیرون کشید و گوشه

بلند شدم و چاقوم رو توی لباسم پنهان کردم. زیپ کوله رو 

م انداختم. طی این زمان، کارن ساالر رو وی شونهکشیدم و ر

بلند کرد. صدای آخ ضعیف ساالر رو که شنیدم، سمتش 

ای زد و با درد برگشتم. به سختی کمرش رو صاف کرد. اشاره

 گفت:

 خواید به همین زودی بمیرید، ها؟عجله کنید! شما که نمی -

 کارن دست زیر بازوش انداخت، خطاب به من گفت:

ر پشتی میریم سوار ماشین میشیم. تو پشت فرمون از د -

 بشین، اوکی؟

سرم رو تکون دادم. با عجله شیب پارکینگ رو باال رفتیم و وارد 

ی آسانسور که هنوز توی پارکینگ ایستاده بود، شدیم. دکمه
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همکف رو فشردم و با استرس، به پالتوم چنگ زدم. نفس 

استرس بهم غلبه کرده بود و هیچ عمیقی کشیدم و پلک زدم. 

 تونستم از خودم دورش کنم.جوره نمی

 

نگاهم به ساالر خورد که دستش رو روی کمرش گذاشته بود و 

ی کارن تکیه داده های فشرده شده، سرش رو به شونهبا پلک

شد وحید همچین بود. مشخص بود دردش زیاده. باورم نمی

م بود که کار وحیده بالیی رو سرش آورده باشه؛ البته حدس

 تونه باشه؟وگرنه کار کی می

ساالر رفیق قدیمی وحید بود؛ چطوری دلش اومده بود همچین 

بالیی سرش بیاره؟! بیچاره ساالر که قصدش فقط نجات دادنش 

ای! به نظرم وحید ارزش به آب و آتیش زدن بود، نه چیز دیگه

لی حاال ساالر رو نداشت. درسته، وحید هم روزی انسان بود و

ها رو گرفته. زنه و خوی گرگها پرسه میچی؟ حاال بین گرگ

یه گرگ رام نمیشه، میشه؟ قدرت رفاقت ساالر به حدی بود که 

 وحید رو نجات بده؟

تند از کنار دیوارهای آیینه کاری  -از آسانسور خارج شدیم، تند
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ای رنگ راهرو رفتیم. با شده گذر کردیم و سمت در قهوه

لش دادم و کنار رفتم تا کارن و ساالر هم وارد بشن. ام هوشونه

قبل از اینکه در رو ببندم، نگاهم به قسمت آیینه کاری شده 

خورد. این بار توهم نبود، این بار واقعا یک نفر از کنار دیوار رد 

 ش از داخل آیینه مشخص شد.شد و سایه

در رو بستم و دستگیره رو چنگ زدم. به در تکیه زدم و در 

م رو از روی شونم برداشتم. دستم رو توی مون حال، کولهه

کوله فرو بردم و هول شده، اولین چیزی که به دستم برخورد 

کرد رو بیرون کشیدم. نگاهی بهش انداختم. کلت برتا هشت 

 کرد.هزار مشکی رنگی توی دستم خودنمایی می

 کنی کیانا؟ بجنب دختر، بجنب!چیکار می -

کارن برگشتم. نگران ایستاده بود، تکونی خوردم و سمت 

رمق رو نگه دستش رو زیر کمر ساالر گذاشته بود و ساالرِ بی

 داشته بود.

کارن، گوش کن چی میگم! شما برید توی ماشین ولی  -

 حرکت نکنید! اگه بعد از ده دقیقه نیومدم برید!
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 بین حرفم پرید و کالفه گفت:

 ها شو!ازیتو رو جان آبتین بیخیال این گانگستر ب -

 اخمی کردم و با تهدید انگشتم رو سمتش تکون دادم.

 کارن، به جان خودت که... -

 حرفم رو بریدم، پلکی زدم و عصبی گفتم:

 برو کارن، هیچی نگو، برو! -

کالفه روی پاش کوبید و دستی به موهاش کشید. لب باز کرد 

 اما نتونست خودش رو کنترل کنه و فریاد زد:

 ی جونم رو اینجا ول کنم برم؟!ی پارهد لعنتی چطور -

با بهت نگاهش کردم و پلک زدم. زمان ایستاده بود، نه ساالری 

ای رنگی که بهش تکیه زده دیدم، نه دیواری، نه در قهوهمی

شد. اون هایی که از پشت در نزدیک میبودم و نه صدای قدم

م هاش رو که به چشمدیدم، نگاه کالفهلحظه فقط کارن رو می

خیره شده بود و با ناچاری و بدون حرف، فقط با نگاهش 

کرد که دنبالش برم. جدی گفته بود دیگه، نه؟ التماسم می

هایی که گفت مَردُم و بیشتر مردها، وقتهمیشه مامانم می
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 زنن.عصبی یا نگران هستن بهتر حرف دلشون رو می

ی جون کارن هستم، حرف دلش بود؟ االن این که من پاره

 بی بود دیگه، نبود؟ نگران بود دیگه، نبود؟عص

در پشت سرم محکم باز شد و کناف خیاالتم رو پاره کرد. با 

شدت به جلو پرت شدم و انگار که تازه به خودم اومده باشم، 

 داد زدم:

 برو کارن، منتظر چی هستی؟! -

العملش نگاه با بهت لبش رو باز کرد اما من دیگه به عکس

اسلحه رو سمت همون مردی که در رو باز نکردم. برگشتم و 

کرده بود گرفتم. لباس سرتاسر سیاهی پوشیده بود و صورتش 

ش رو سمتم رو با ماسک سیاهی پوشونده بود. اون هم اسلحه

ی نشونه گرفت. دندون به هم ساییدم و دستم رو دور بدنه

های خونسرد و مشکی رنگش بهم اسلحه محکم کردم. با چشم

موهای مشکی رنگش از زیر کالهش بیرون اومده  زل زده بود.

از  بودن و پیشونیش رو قاب گرفته بودن. اخمی کردم و چشم

موهای زیادی جذابش گرفتم. المصب موهای من اونقدر مثل 

 اون خوشگل نبود!
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گَلَنگَدَن اسلحه رو کشیدم، اون هم از من تقلید کرد و بعد از 

 رفت.کشیدن گلنگدن، دوباره من رو نشونه گ

 با حرص دندون ساییدم و گفتم:

 به وحید برسون بازی به نفع من تموم میشه! -

 

ی چشم چپش دیدم اما گوشهبه خاطر ماسکش دهنش رو نمی

چین خورد و حدس این که پوزخند زده، سخت نبود. پام رو 

روی زمین کشیدم و به حالت نیم دایره، بهش نزدیک شدم. 

ای، از من فاصله الت دایرههام، به همون حتوی چشم خیره

چرخیدیم و همدیگه رو نشونه گرفته گرفت. دور یک مدار می

 بودیم.

یک حرکت به کیش و ماتم مونده بود و من باید با یک حرکت، 

دادم. فکر این که وحید، قاتل مادرم، برنده خودم رو نجات می

بشه و با هزاران قتل و گرفتن هزاران زندگی، دوباره توی شهر 

 شد!داد. وحید باید تموم میرخه، آزارم میبچ

صدای تقی از سقف اومد. حواسم پرت شد و به باال نگاه کردم 

که حجوم اون یارو رو سمتم احساس کردم. من رو به دیوار 
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ش رو روی ای پرت کرد. اسلحهم رو یک گوشهچسبوند و اسلحه

 کرد.پیشونیم گذاشته بود و با پیروزی نگاهم می

 دارش کپ کردم.که اومد، از شنیدن صدای بم و خشبه حرف 

ست. این فقط یه هشداره! وحید برای آخر این بازی آماده -

بهتر شما هم زودتر کار اصلی رو شروع کنید! پنج سال گذشته، 

 ی شاه بازی سر میره.نه؟! زیادی طوالنی شده، داره حوصله

حه به سرم، که از فشرده شدن اسلپوزخند دردناکی زدم و با این

 کشید، گفتم:سرم تیر می

شاه؟ منظورت وحید که نیست؟ وحید چجور شاهی هست  -

 کنه؟که به رفیق خودش هم رحم نمی

 اخم کرد و با شک پرسید:

 رفیق؟ -

مهم نبود اگه نفهمید منظورم از رفیق وحید، ساالر بود؛ مهم 

 این بود که حواسش پرت شده. زانوم رو آروم باال آوردم و زیر

شکمش کوبیدم. از درد خم شد که به عقب هولش دادم و 

 ی دیوار چنگ زدم.م رو از گوشهاسلحه
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 رفتم، داد زدم:عقبکی می -در حالی که عقب

 این رو به عنوان یک هشدار میگم؛ وحید، بازی تمومه! -

 ای زد و گفت:ش رو توی دستش چرخوند، قهقههپسره اسلحه

 بعدی چی؟! ، دفعهاین بار رو هم در رفتی ملخک -

ی دیوار افتاده بود برداشتم، م رو که گوشهلب فشردم، کوله

عقبکی سمت در رختشور خونه خیز گرفتم و سریع داخل 

هام رو با حرص فشردم. شدم. در رو به هم کوبیدم و شقیقه

ی اون پسره هنوز شنیده های مستانهها و سوتصدای قهقهه

 شد.می

ته کردن بازیکن اصلی. من بازیکن این کَلَک وحید بود؛ خس

شدنش، اول باید من رو  اصلی یا رقیب وحید بودم. برای برنده

کرد. من مانع تمام کارهاش بودم. دلیل قتل مادرم خسته می

هم شاید مانع شدن کارهاش بود. نادری با عشق ورزیدن به 

 مادرم از کارهاش غافل شده بود و این برای وحید بد بود.

بی داشت اما هنوز کَلَک من رو ندیده بود؛ ی خونقشه

 جایگزینی بازیکن!
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در پشتی محکم باز شد و رشته افکارم رو برید. کارن آشفته 

وارد شد، خواست حرفی بزنه ولی وقتی چشمش به من افتاد، 

هاش رو بست. سمتم اومد و ای کشید و چشمنفس آسوده

م و های گرد شده به رو به رومحکم بغلم کرد. با چشم

 زدم.های لباسشویی زل زده بودم و شوکه شده پلک میماشین

صداش رو که کنار گوشم شنیدم، آروم گرفتم و روحم نوازش 

شد. چی توی صداش بود که مثل مسکن هر دردی رو ساکت 

 کرد؟می

تونستم برای بار چندم از دستت بدم. هر دفعه یک نفر از نمی -

ید این کارها رو انجام بده اما شه، بازنه وظیفهته وجودم داد می

ته دلم راضی نمیشه! هربار یک چیزی هست که مانع بشه؛ این 

تونستم جونش رو به بار جون ساالر هم در میون بود و نمی

بندم توی هیچ شرایطی تنهات خطر بندازم اما دیگه عهد می

نذارم، فهمیدی؟! فکر این که یک جایی باشی که من نباشم رو 

 ون کن!از ذهنت بیر

آروم گرفته بودم. صداش مثل نوازش بود. نفس عمیقی کشیدم. 

های دل هاش شوکه بودم اما چون حرفبا این که از حرف
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کردم. از خودم دورش کردم و لبخند خودم بود، درکش می

هاش انکار ناپذیر بود. این پسر زیادی زدم. خستگی توی چشم

ها کردمش. ن بازیزجر نکشیده بود؟! تقصیر من بود که وارد ای

کرد؛ اون باید االن با خواهرش یک جا با آرامش زندگی می

 بدون این که نگران کیانا نامی باشه.

 ناخودآگاه زمزمه کردم:

 ببخشید! -

نشنیده بود چون اخم کرد و سوالی سر تکون داد. سرم رو به 

معنی هیچی باال انداختم که دستم رو گرفت و سمت در 

حیط نچندان گرم مجتمع که خارج شدیم، خروجی کشوند. از م

 موج سرما لرزی به تنم انداخت.

 

 ای به کارن زدم و گفتم:اشاره

 خودت رانندگی کن! -

 حله! -

اول صبر کرد من سوار بشم و بعد خودش سوار شد. عقب رو 
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کرد. نگاه کردم که ساالر دراز کشیده بود و به سقف نگاه می

، اون هم با این وضع اما نه کنجکاو بودم بدونم چرا اینجاست

 اون حال خوشی داشت، نه من حس پرسیدن.

سرم رو به صندلی تکیه دادم و به آخر این جاده فکر کردم. هر 

مون به هم خورد. این بار ای جلو رفتیم، نقشهبار با یک نقشه

درگیر اومدیم این جا رو بازرسی کنیم، با خود افراد وحید 

ای که توی هام رو از فکر ناگهانیشدیم. اخمی کردم و شقیقه

 ذهنم گنجونده شد فشردم.

خوره، به خاطر وجود مون شکست میاین که ما هر بار نقشه

شک خودشه اما یک جاسوس توی سازمان نیست؟! خب بی

چطور ممکنه؟ ورود به سازمان کار خیلی سختیه، چطوری 

 انه جاسوسی کنه؟تونسته وارد بشه و گستاخ

 باید آمارش رو از سیاوش در بیارم.

 ای.کمی استراحت کن، خسته -

کالفه از موج انرژی منفی توی مغزم، سرم رو تکون دادم و به 

های کنار جاده خودشون رو به رخ شیشه تکیه دادم. چراغ

کشیدن. جاده خلوت و خالی از ماشین بود. فقط ما تاریکی می
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 شت سریمون.بودیم و یک ماشین پ

ترین آرزوی آهی کشیدم و به هالل ماه نگاه کردم. ماه بزرگ

گفتم یک روز باید چنان بدرخشم هام بود. با خودم میبچگی

که من رو ماه نام ببرن. کسی تا حاال به من ماه نگفته بود اما 

 من هنوز هم به دنبال اون آرزوی بچگی، دنبال ماه شدنم.

آسمون سیاه، نور بخشیدن به  قشنگ بود، نه؟ درخشیدن توی

 ها...های نور ستارهزمین و رقصیدن با سایه

 ماه بودن قشنگ بود!

*** 

های سرهنگ با جدیت روی میز کوبید و برای تاکید، چشم

مون حواسمون تکمون رو از نظر گذروند. وقتی دید همه -تک

های بهش هست، سرش رو با رضایت تکون داد و دستی به مو

بینشون تارهای سفید و خاکستری مشخص  پر پشتش که

 بودن، کشید.

بورد که پر از نگاهی بهمون انداخت و دوباره به تخته وایت

نوشته و عکس شده بود، اشاره کرد. نگاهم رو به تخته انداختم 

و دست به سینه، به صندلی تکیه دادم. رایان و کارن هم خیلی 



 

 

WWW.98IA3.IR 60 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

3  

رو روی اون دادن. رایان طبق عادتش، یک پاش جدی گوش می

 ش تکیه داده بود.یکی انداخته بود و سرش رو به شونه

کارن هم مثل استایل همیشگیش، به صندلی تکیه داده بود و 

کرد. قرار دسته به سینه و با خونسردی، به سرهنگ گوش می

زد اما مثل همیشه، بود تموم بشه و قلبم تندتر از همیشه می

دونست شیدم. خدا میکهام به رخ میخونسردی رو توی چشم

چقدر از پایان این بازی هراس داشتم. قرار بود تهش چی بشه؟ 

باختم یا وحید؛ هیچ مساوی شدنی در هرچی که بود، یا من می

 کار نبود!

هم من قوی بودم و هم وحید، هم وحید دنبال انتقام بود و هم 

ی ی قوانین رو از بَر باشه و نقشهبرد که همهمن. فقط کسی می

ی دوم من که مشخص بود؛ ومی هم داشته باشه. نقشهد

م شکست بخوره و جایگزینی! اگه من نتونم ادامه بدم، مهره

ی تونه؟ گفته بود پارهتونه ادامه بده، نمیبیوفته، کارن که می

جونشم؛ پس براش اونقدری ارزش داشتم که از خودش برام 

 د.دیمایه بزاره؛ البته، کارن نباید هیچ آسیبی می
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ی وحید رو به رخ شد، اونوقت بود که جنازهاگه چیزیش می

کشیدم. باالخره کیانا بودم، مثل معنی اسمم، اصل هر همه می

چیز! شاید خودخواهی باشه اما حقیقت بود، حداقل برای من 

 ام.مثل روز روشن بود که اصل هر چیزی

خودم ها، به خاطر ها و قاطی شدنم با این باندبیشتر این بازی

بود. از همون اولش هم زندگیم به نادری و وحید نامی گره 

 شد.خورده بود و یک جایی هم این طناب گره خورده، پاره می

سرم رو تکون دادم تا از هجوم افکارم فرار کنم. حواسم رو به 

 داد.سرهنگ دادم که داشت برای بار هزارم نقشه رو توضیح می

 ه هر سمتی پرواز کرد.باز هم ذهن سرکشم شیطنت کرد و ب

این بار همه چیز به کارن بستگی داشت! باالخره کارن یک 

جورهایی به وحید خیانت کرده بود و به رقیبش کمک کرده 

ای نبود که حاال خیانتی در بود؛ هرچند بینشون هیچ تعهد نامه

 کار باشه ولی باز هم وحید بود و بوی گس انتقامش.

*** 

ای بود که از ماشین زدم. ده دقیقهسوتی زدم و لگدی به چمن 
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پیاده شده بودم و منتظر مونده بودم. سرم رو باال گرفتم و به 

مجتمع بزرگ رو به روم زل زدم. پوزخندی زدم و سوت بلندی 

سر دادم. خیلی ریلکس، از خیابون خلوت رد شدم و وسط 

جاده، دور خودم چرخیدم و راهم رو ادامه دادم. جلوی در 

 ایستادم. ورودی مجتمع

خیلی قدیمی بود و توقع هم نداشتم درش بسته یا قفل شده 

باشه. جای خوبی رو انتخاب کرده بود؛ ساختمونی بدون صاحب 

های ترسو و فقیر نشین که دنبال دردسر نبودن خاصی، همسایه

 خواستن.و یک زندگی جمع و جور می

و  اون شب روی مود سرحال بودم. قرار بود حال وحید رو بگیرم

معنی بود. گرفتن حال کسی که بدجوری حالم استرسم هم بی

 کرد!رو گرفته، همچین خوشحالم می

جیر کوتاهی باز شد  -دوباره سوت زدم و در رو باز کردم. با جیر

که تاریکی راهرو، اعصابم رو به هم ریخت. هرچقدر از تاریکی 

قرار متنفر، و ازش فراری بودم، به همون اندازه سیاهی سر راهم 

گرفت. پوفی کشیدم، پام رو روی پله گذاشتم و دستم رو می

روی دیوار نمور و زبر کشیدم. دستم که به پریز برخورد کرد، 
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فشردمش. نور کمسویی راه رو نشونم داد. نیشم رو باز کردم و 

 سوت بلندی کشیدم.

ش داشت خواستم ترس به دل وحید بندازم. قاتل آیندهمی

 اون قاتل کسی نبود جز، من!شد و بهش نزدیک می

ها ننداختم و از نیم نگاهی هم به آسانسور درب و داغون زیر پله

م رو از جیب شلوارم بیرون کشیدم و ها باال رفتم. اسلحهپله

داشتم و  های راهرو گرفتم. همونطور که قدم برمیسمت میله

شد و صدای ها کوبیده میم به میلهرفتم، اسلحهباال می

 کرد.اری تولید میناهنج

ای زدم و دوباره سوت! سکوت راهرو ترس به دلم قهقهه

انداخت اما االن وقت ترس نبود؛ وقت عمل بود، وقت انتقام می

 بود!

وحید توی واحد سی و چهار ساکن بود و تا اونجا، هنوز کلی 

که درد پاهام رو حس پله مونده بود. اونقدر حالم کوک بود 

رفت اما مصرانه ها و سرعتم گیج میکردم. سرم از پیچ پلهنمی

 دادم. ادامه

پوفی کشیدم و دستم رو به کمرم گرفتم. مکث کردم و چشم 
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شدن و حداقل از های اینجا خودکار روشن میگردوندم. المپ

 گرفت.تاریکی حرصم نمی

کردم. چند تا در ای رنگ انداختم و بازش نگاهی به در قهوه

دیگه اونجا قرار داشت؛ دو تا سمت چپ، دو تا سمت راست. 

ی واحد رو زده بود. چشمم به اولین واحد رهروی هر در شما

روی کارت سبز رنگی که روی در چسبونده   سمت چپ افتاد.

 نوشته شده بود.« واحد سی و چهار»شده بود، 

د نمونده بود و ای با وحیتکخندی زدم اما کافی نبود. فاصله

ی ای زدم و دکمههمین بود که سرپا نگهم داشته بود. قهقهه

زدم زنگ در باشه، کنار در رو که به احتمال زیاد حدس می

فشردم. کمی مکث کردم اما چیزی احساس نکردم. ابرویی باال 

 انداختم و این بار با دستم به در ضربه زدم.

 

 آهااای! صابخونه نیستی؟! -

ی به هیچی؛ نه در رو باز کرد، نه چیزی گفت؛ البته باز هم هیچ

من هم توقع نداشتم در رو باز کنه و با روی خوش جوابم رو 

مون جواب میده یا بده! فقط منتظر و نگران بودم که آیا نقشه
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 نه؟

خب این بار طبق حرف من، سرهنگ فقط به من، رایان و کارن 

سوسی هم توی نقشه رو توضیح داده بود تا اگر یک درصد جا

 مون رو نفهمه.سازمان باشه، نقشه

حرکتی رو سمت چپم احساس کردم. تا به اون سمت برگشتم، 

ها کشیده شدم. دهنم از پشت گرفته شد و سمت یکی از واحد

دونم دیوونه شده بودم یا حق داشتم ولی از این که من رو نمی

 مون گرفته، بسیار خرسند بودم!گرفتن و نقشه

سته شد و روی چیزی فرود اومدم. اطرافم رو نگاه در محکم ب

کردم، متوجه شدم روی صندلی انداخته شدم. به هرکول رو به 

روم زل زدم که تیشرت مشکی رنگ تنگی پوشیده بود و 

کشید. تا اومدم جیغ بزنم، بازوهای حجیمش رو به رخ می

ای توی دهنم گذاشت و از پشت گره زد، با یه دستش پارچه

ش، با طنابی که از روی میز کنار رفت و با دست دیگهمن رو گ

در برداشته بود، دست و پام رو به صندلی بست. سعی کردم 

هام رو از حس مثل همیشه خونسرد باشم و ذهنم و چشم

 خاصی خالی کنم.
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م زد و از کنار صندلی عبور کرد. صدای پوزخندی به چهره

 .هاش توی گوشم پیچید و بعد، صدا قطع شدقدم

فرصت رو غنیمت شمردم و اطرافم رو دید زدم. میز تلفن 

ای رنگی کنار در قرار داشت که پر از وسایلی مثل چسب، قهوه

طناب و زنجیر بود. کف زمین سرامیک بود و هیچ فرشی دیده 

کنه. هیچ چیز شد و مشخص بود کسی اینجا زندگی نمینمی

رار داشتم. خاصی توی سالن قرار نداشت. من دقیقا اون وسط ق

سرم رو به سختی چرخوندم تا پشت سرم رو هم ببینم. پشت 

های سفید ی بزرگی قرار داشت که کابینتسرم آشپزخونه

 اومدن.رنگش اولین چیزهایی بودن که به چشم می

کنار قسمت ورودی آشپزخونه یک میز فلزی، شکل همون 

شت آوردن، وجود داها باهاش غذا میمیزهایی که توی رستوران

 که روش یک چیزهایی بود.

هام رو ریز کردم تا ببینم چی اون رو هستن اما به دلیل چشم

دید. با حرص اَهی گفتم و هام خوب نمیی زیاد، چشمفاصله

های محکمی توی سرم رو برگردوندم. همون لحظه صدای قدم

هام سالن اکو شد. سرم رو تکون دادم تا موهام از جلوی چشم
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رو برنگردوندم. نفس عمیقی کشیدم و توی دلم کنار برن. سرم 

 ی کشتنش رو دادم تا آروم بگیرم.به خودم وعده

هاش سوهان روحم شده بود. صبرم لبریز شده بود و صدای قدم

رو به روم قرار گرفت و بهم پوزخند زد. با تمسخر نگاهش رو 

توی صورتم چرخوند. به تیپش دقیق شدم. کت و شلوار طوسی 

ی مشکیش تضاد جالبی به وجود های رنگ شدهرنگش با مو

 آورده بودن.

ی توی دهنم قهقهه زدم. ابروم رو باال انداختم و با وجود پارچه

هایی اومد و خبر نداشت چه نقشهش پیروز به نظر میچهره

هام به پارچه اشاره کردم، پوزخند روی ش چیدیم! با چشمواسه

 کشید.مخش رو تحویلم داد و پارچه رو پایین 

م بدون مانع، سالن رو پر کرد. وحید این بار صدای قهقهه

هاش رو روی صندلی گذاشت و سمتم خم شد. سرش رو دست

 کج کرد که موهای لختش بازیگوشانه روی صورتش ریختن.

 خندی؟ به باختنت؟به چی می -

سرم رو کج کردم و متفکرانه، بهش زل زدم. طاقت نیاوردم و 

روی دونستم چقدر بد روی مخش پیادهدوباره خندیدم. می
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کرد. کردم و حرصش رو در آوردم و همین حالم رو خوب می

م رو هام رو روی هم فشردم و خندهدستش رو باال آورد، چشم

هام خفه کردم. منتظر سیلیش بودم که چیزی نگذشت بین لب

ی سمت راستم حس کردم. نامرد با پشت و سوزشی روی گونه

لزجی خون رو توی دهنم حس کردم که از دستش زده بود. 

 هام بیرون زد، تا زیر گردنم راه خودش رو گرفت و رفت.بین لب

 

م خون توی دهنم رو روی زمین تف کردم که از درد فکم چهره

 مچاله شد.

های شرور وحید کمی مکث کردم، سرم رو باال آوردم و به چشم

رو به جلو  خیره شدم. سرم رو کج کردم و پوزخند زدم. خودم

کشوندم و صورتم رو بهش نزدیک کردم. خبیثانه، دستش رو 

 های صندلی گذاشت و توی صورتم خم شد.روی دسته

هاش خیره شدم و با صدایی که تنفر و انزجار با درد به چشم

 داخلش کامال مشخص بود، لب زدم:

تونی اینقدر عوضی باشی و راحت زندگی کنی؟ چطور می -

ترسی از روزی که از ی که مرگت برسه؟ نمیترسی از روزنمی
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کَنی و میری؟ وحید، اون دنیا آرامش نخواهی این دنیا دل می

های زیادی رو به های زیادی رو نابود کردی، آرزوداشت! آدم

 ها رو به جنون رسوندی.گورستون دعوت کردی، خیلی

العمل خاصی هام رو توی اجزای صورتش گردوندم. عکسچشم

های ش که نزدیک دستهای مشت شدهد اما از دستنشون ندا

 کنه.بسته شده من بود، مشخص بود داره خودخوری می

هاش رو از هم فاصله داد و تا خواست چیزی بگه، وسط لب

 حرفش پریدم و بلندتر ادامه دادم:

باید بد »های تکراری تحویلم نده! این که ساکت باش! حرف -

با خوب بودن به جایی نمیشه »یا این که « بود تا موفق شد

رو تحویلم نده! وحید، یک دقیقه به خودت و کارهات « رسید

فکر کن! توقع ندارم همین االن دست و پام رو باز کنی یا توبه 

طرف به کنی، چون غیرممکنه! اما یک دقیقه، به چشم یک بی

 قضیه نگاه کن!

 لبخند تلخی زدم. ابروهاش در هم گریه خورده بودن و حرصی

دونستم که فشرد و میهاش رو به هم میکرد. لبنگاهم می

 تونست بگه!دونست حق با منه، به خاطر همین هیچی نمیمی
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 گند زدی! فرصت زندگی کردن رو از دست دادی! -

هاش رو روی هم فشرد و با همین حرف آتیش گرفت. چشم

کردم. با پاش به ای زد که درد توش رو خیلی خوب حس نعره

صندلی ضربه زد که محکم با صندلی روی زمین افتادم. نفسم 

شد و زیر لبی ناله کردم؛ با  م از درد کمرم مچالهگرفت، چهره

این حال، سرم رو خم کردم و نگاه دردمندم رو به وحید 

زد. کرد و به موهاش چنگ میانداختم. کالفه سالن رو طی می

رو روی زمین انداخت و با مشت به  با حرص میز تلفن کنار در

 دیوار کوبید.

 وار آزاد کرد.در همون حال، فریادهاش رو خطاب به من، گلوله

خفه شو، خفه شو لعنتی! زندگی من از اولش همین بوده و  -

خوای چی رو عوض کنی؟ من آدم هست! یک روزه اومدی می

در نیار ها رو ام، کسی که عوض نمیشه. ادای ابَر قهرمانبد قصه

 و دهنت رو ببند! فهمیدی؟! دهنت رو ببند، دهنت رو ببند!

کرد و به دیوار مشت هیستریک وارد یک جمله رو تکرار می

کوبید. وضعیتش دردناک بود، غمگین بود. قاتل بود، درست، می

قاچاقچی بود، درست اما آدم هم بود، نه؟ یک روزی پاک بود، 
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ذره از  -ه بودیم و بعد، ذرهگنامون که اولش پاک و بیمثل همه

 هویت واقعیمون دور شدیم!

حرکاتش کامال عصبی بودن؛ حالش واقعا بد بود. به بدنم 

حرکتی دادم که از درد کمرم آخم دراومد. مصرانه خودم رو 

 روی زمین حرکت دادم و چرخیدم تا بتونم بهتر ببینمش.

هام رو که از استرس روی هم دونم چطوری دندوننمی

 شردم، از هم فاصله دادم و داد زدم:فمی

 کنی!بسه وحید، با این کارهات هیچ چیز رو درست نمی -

 

 -سمتم برگشت که به معنای واقعی کلمه شوکه شدم. نفس

ی اول پیراهن سفیدش کَنده شده زد و دو تا دکمهنفس می

بودن. کراواتش شل شده بود و مثل یک حیوون درنده که به 

کردم کرد و من به این فکر می، نگاهم میکنهشکارش نگاه می

که اون گنده بکی که همین چند دقیقه پیش دست و پام رو 

بست کدوم گوری رفت؟ صد در صد از وحید دستور گرفته بود 

 که نیاد.

آب دهنم رو قورت دادم. خیلی سریع سمتم خیز برداشت و 
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هاش گرفت. محکم من رو باال کشید و به گلوم رو بین دست

 دونستم از درد کمرم و کوبیده شدن چوبار کوبوند. نمیدیو

صندلی به کمرم زار بزنم یا حس خفگی و پیچیده شدن 

 های وحید دور گلوم!دست

کردم که چطوری با خشم های گرد شده بهش نگاه میبا چشم

هام رو هم تکون بدم چون به تونستم دستکرد. نمینگاهم می

 ه شده بود.طرز خیلی محکمی به صندلی بست

خواستی این روی سگی من رو هان؟ چیه؟ راحت شدی؟ می -

ببینی؟ خوب گوش کن تویی که هیچی از من و زندگیم 

دونی! بهت گفتن یکهو ویال آتیش گرفته و همه مُردن جز نمی

من، حمید و هانا، آره؟! نه، اصال اینجوری نبود! بابام اونجا رو 

ی آتیش زد و کل خانواده فهمی؟! بابام اونجا روآتیش زد، می

 مشکات و سیروان رو نابود کرد!

 ناباور تکخندی زدم که محکم تکونم داد و فریاد زد:

نخند، نخند لعنتی! بابام سرِ این که سود کلونی قاچاق  -

آخرشون به سیروان بزرگ، پدر هانا نرسه، عمارت رو آتیش زد 

رو تونست دخلش که بکشتش. این بهتری حالتی بود که می
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کردن؛ مثل این که بیاره وگرنه در هر صورت بهش شک می

خوب هم عمل کرده بوده چون هیچکدومتون نفهمیدید این 

 یک آتیش سوزی معمولی نبوده!

دستش روی گلوم شل شد، با اون یکی دستش به دیوار پشت 

سرم مشت کوبید و سرش رو به دستش تکیه داد. با درد کنار 

رد. اونقدر کنار گوشم داد زده بود ش رو تعریف کگوشم، ادامه

 زنه.کردم یکی داره تو گوشم سوت میکه حس می

قرار بود اون روز همه برن تعطیالت؛ هانا و مادرش  -

هاش بره خواستن برن مسافرت و حمید با دوستمی

خوشگذرونی، من هم به کارهای ویزای خارجم برسم. به دلیل 

 موندن اما...وی ویال مییک سری کار کامرانِ سیروان و بابا ت

های عجیبش گوش بهت زده و خیره به رو به رو، به حرف

هق  -دادم و جایی بهتم به اوج خودش رسید که صدای هقمی

ش باعث نشد از گفتن دست وحید رو کنار گوشم شنیدم. گریه

 بکشه.

توی خونه، کنار لوله گازهای توی آشپزخونه بمب کار  -

مان خاصی، همه چیز رو بترکونه اما گذاشته بود تا توی یک ز
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دونم چی شد که بقیه برگشتن. بابا اونقدر شوکه شده بود نمی

دونست چیکار کنه، فرار کنه؟ بقیه رو فراری بده؟ که نمی

خواست خیلی عجیب غریب و با زجر سیروان رو بُکشه و می

خودش هم فرار کنه اما ناخواسته بقیه رو هم توی باتالق 

توی باغ، توی ماشین بود و مادرش هم رفته بود کشید. هانا 

داخل ویال ولی من و حمید اونجا نبودیم. من رفته بودم 

کارهای ورودم به باند و رفتنم به دبی رو درست کنم و حمید 

ی شوم بابا هاش. اون موقع خبر از نقشههم رفته بود پیش رفیق

کردم. ینداشتم و با غم داشتم توی دلم با عشقم، هانا وداع م

دونستم هانا دیگه قبولم قرار بود وارد باند بابا بشم و خب می

 کنه.نمی

هق زد و به دیوار مشت کوبید. عصبانیتش به اوج رسید، 

م رو گرفت و من رو سمت ش رو از دیوار گرفت، یقهتکیه

 خودش کشید.

 فهمی؟! همه چیز! همه چیز!همه چیز منفجر شد، می -

زد. از گوشه چشم دیدم رو فریاد می «همه چیز»بلند  -بلند

یک نفر نزدیک شد که آرومش کنه اما وحید بهش اشاره زد 
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عقب بایسته. فهمیدم همون مردی بود که من رو توی خونه 

 کشید.

شون مُردن! صورت هانا در اثر آتیش گرفتن ویال که به همه -

ماشین رسید و باعث ترکیدنش شد، سوخت و مجبور شد 

ک کنه. حمید رو بعد از این که خبر رو شنید، جراحی پالستی

نیمه جون توی بیمارستان پیدا کردم. تصادف کرده بود! 

 فهمی؟می

 هام و با درد، زمزمه کرد:به پای راستش کوبید و خیره به چشم

فهمی؟ همه چیزم رو توی یک روز از دست دادم، می -

 فهمی؟می

رمق بی م حس کردم. سرم روای اشک رو روی گونهخیسی

 تکون دادم و لب زدم:

 از کجا فهمیدی کار بابات بوده؟ -

 

های صندلی روی زمین قرار گرفتن که به آروم ولم کرد، پایه

پشتِ صندلی تکیه دادم. قدمی به عقب گذاشت و به صورتش 

کرد. پاکت دست کشید و بعد، موهای پریشونش رو مرتب 
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ایش که روش سیگاری از جیبش بیرون کشید و با فندک نقره

ی لبش شکل یک گرگ داشت، سیگارش رو آتیش زد. گوشه

 گذاشت، کراواتش رو در آورد و روی زمین پرت کرد.

 

کمی مکث کرد و بعد، خیره به دودی که از دهنش خارج 

 شد، گفت:می

 

آشنا شدم که دست  ها وقتی وارد باند شدم، با یک نفربعده -

راست بابام بود. خودش اعتراف کرد بابام بهش سپرده بوده که 

ش، دونه باعث مرگ خانوادهیک بمب قوی جور کنه. هانا نمی

پدرم بوده وگرنه بیشتر از قبل ازم متنفر میشه. دیگه هیچ چیز 

 درست نمیشه، دیگه درست نمیشم!

 

ینش پاک ش رو با آستپوزخند تلخی زد و اشک روی گونه

 کرد.

 

آگاه، بدون این که حواسم به حال بد وحید باشه، ناخود

 پرسیدم:
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مگه سیروان و بابات رفیق نبودن؟ چطور تونست همچین  -

 کاری کنه؟

 

به محض این که این سوال رو پرسیدم، خودم رو برای یک 

مشت و مال حسابی آماده کردم ولی حدسم اشتباه بود. وحید 

شت با یکی حرف بزنه، اونقدر نیاز به حرف خسته بود و نیاز دا

 زدن داشت که حواسش نبود اون خالفکاره و من پلیس!

 

بردن؛ میشه کردن و سود میها فقط با هم کار میرفیق؟! اون -

گفت دوست بودن، اونقدری که تصمیم بگیرن با هم زندگی 

 کنیم اما رفیق بحثش جداست!

 

 اخمی کردم و با کمی تمرکز، گفتم:

 

های عمارتتون دیدم، اون یک در کوچیک توی یکی از اتاق -

 خوره؟در به کجا می

 

 به من اشاره زد و با شک گفت:
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 مگه شما توی عمارت رفتید؟ -

 

دادم اما برای گرفتن یک سری دونستم نباید اطالعات میمی

دادم؛ مخصوصا االن که یک سری اطالعات میاطالعات، باید 

 گیر بود و من گروگان!مثال اون گروگان

 

آره، ناخودآگاه سر از اون عمارت درآوردیم. واسه چند روز  -

 اونجا رو اجاره کرده بودیم.

 

ای به تفاوت، پوک عمیق دیگهای باال انداخت و بیشونه

 سیگارش زد و گفت:

 

رسه؛ حالت یک صندوقه که فقط اون در به جای خاصی نمی -

و یادگار عشق من و هاناست. اونجا در کمال تعجب  پر از عکس

 کامال سالم موند اما یک سری چیزها سوختن.

 

ای افتادم که کارن از توی اون اتاق یاد اون کتاب، لباس و نامه

 ها سوخته بودن.پیدا کرده بود. درست بود، اون
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 ته افکارم رو برید و گفت:رش

 

ها رو دارم بهت میگم کوتاه اومدم و فکر نکن چون این -

ها رو میگم تا قبل از مرگت بدونی از تسلیم شدم ها! این

 خوشی زیاد نیومدم سراغ این کار.

پیچید، تکون دادم سرم رو کالفه از صدایی که توی گوشم می

همچنان توی و عصبی سرم رو به صندلی کوبیدم. صدای سوت 

تر شده شد. صداش شدیدپیچید و قطع و وصل میگوشم می

ی خوره. عربدهکردم یک نفر داره مغزم رو میمی بود و حس

 وحید من رو از جا پروند.

 

یکی بره ببینه این صدای کوفتی از کجاست! سهیل بپر ببین  -

 چه خبره!

 

همون پسری که من رو کشیده بود داخل خونه، از پیچ 

رویی که ته سالن قرار داشت بیرون اومد و رو به وحید، راه

چشمی زمزمه کرد. سریع از در بیرون زد. حواسم رو به وحید 

هام رو ریز کردم و کرد. چشمدادم که سیگار رو زیر پاش له می

 چیزی توی ذهنم جرقه زد.
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 «سوت! حواستون باشه! رمزمون سوته، همین!»

 

ته کردم و همین که نگاه وحید سوت! با بهت دهنم رو باز و بس

رو روی خودم حس کردم، دهنم رو بستم و ریلکس جلوه دادم. 

با شک ابرو باال انداخت. سرم رو سوالی تکون دادم و اخم 

کردم. در همون استایل خاص خودش که دستش رو توی 

شلوارش کرده بود و سرش رو به پایین خم بود، اخم پررنگی 

 پیشونیش رو پوشوند.

 

ش رو سمتم گرفت و از کنارم رد شد. پوفی ت اشارهانگش

کشیدم و سرم رو سمت در برگردوندم. در باز بود اما جز دیوار 

دیدم. همونطور با گردن گچی رو به روی در ورودی چیزی نمی

هام داره کج، به دیوار خیره شدم؛ اونقدری که حس کردم چشم

دش صدای کج میشه. با صدای آخی که توی راهرو پیچید و بع

 ی وحید و شلیک گلوله، با بهت پلک زدم. االن چی شد؟عربده

 

کردم هرچیزی که سرهنگ گفته بود رو یادم رفته حس می

 دونستم االن قراره چی بشه!چون نمی



 

 

WWW.98IA3.IR 62 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

4  

نکنه سرهنگ بدون خبر دادن به من نقشه رو عوض کرده؟ ولی 

نه، مگه میشه؟ پس صدای سوت چی بود؟ با خودم درگیر بودم 

ی یک گنده بکی همون لحظه یک نفر وارد خونه شد، یقهکه 

رو کشید و روی زمین پرت کرد. با بهت پلکی زدم و به استایل 

گَنگش نگاه کردم. موهای بورش با لباس مشکی رنگش تضاد 

جالبی به وجود آورده بود. شیک و اتو کشیده، با اون کتش که 

! بله، اون همرنگ پیراهنش بود، کپی این خالفکارها شده بود

کسی که گنده بک یا همون سهیل رو روی زمین پرت کرده 

 بود، کسی نبود جز کارن مجد!

دهنم رو با بهت باز و بسته کردم که چشمک ریزی به من زد و 

سمت در برگشت. همون لحظه وحید هم وارد خونه شد. 

های پیراهنش که البته به لباسش چروکیده شده بود و دکمه

ش اینجا پَر کَنی کرد، کامال کَنده شده جز دوتاش رو خود

بودن. به محض وارد شدنش، در رو محکم بست، سمت کارن 

 هجوم برد و به دیوار کوبوندش.

 هاش فشرد و با حرص و خیره تویش رو بین دستیقه

 هاش غرید:چشم
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کنی؟ باز اومدی چه خیانتکار، اینجا چه غلطی میلعنتی  -

دونی چیه؟ اشتباه کردم دستور قتلت رو گندی بزنی بری؟ می

 شدی! حماقت من بود!ندادم، تو خیلی وقت پیش باید تموم می

و اما این بین، صورت خنثی و عادی کارن جالب بود. با ابروی 

یک چیز  کرد؛ جوری که داره بهباال رفته به وحید نگاه می

هاش رو کنه. وقتی حرف وحید تموم شد، چشمعجیب نگاه می

 گرد کرد و متحیر گفت:

 جداً؟ -

هاش رو روی هم فشرد و مشتش رو باال برد که وحید دندون

های هم دیگه خیره بودن. دست کارن گرفتش. هنوز به چشم

کردم وحید کامال مشخص بودن و حس می های دسترگ

 ا رو هم داره.قدرت آتیش زدن اینج

 کنی؟خفه شو کارن! بگو اینجا چه غلطی می -

ش رو صاف سهیل از روی زمین بلند شد و آستین پاره شده

کرد. سمت وحید و کارن قدم برداشت و در همون حال، با 

 صدای کلفت و زمختش گفت:
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 خواید همینجا ترتیبش...آقا می -

به عقب  صدای فریاد وحید، باعث شد دهنش رو ببنده و قدمی

 بزاره.

 دهنت رو ببند احمق، ببند حلقِت رو! گمشو برو نبینمت فعال! -

چشم »ای باال انداخت، زیر لبی سهیل هم خونسرد شونه

  یی زمزمه کرد و توی پیچ راهرو غیب شد.«آقا!

 ی وحید کوبید و گفت:کارن با خونسردی ذاتیش روی شونه

عقب، مثل آدم اگه ناراحت نمیشی یکم فاصله بگیر و برو  -

 بگیریم بشینیم...

 انداخت و دوباره نگاهش رو به وحید داد. نگاهی به سرامیک

البته زمین کثیفه، نمیشه نشست! در هر صورت، مثل آدم که  -

 تونی...می

هنوز کامل فعل از دهن کارن خارج نشده بود که وحید 

طاقت کارن رو از روی دیوار به این سمت هل داد. کارن از بی

یوار جدا شد و شاکی چند قدم به عقب برداشت. خاک فرضی د

 روی کتش رو تکوند و گفت:
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 زدم؟دونی چند ساعت داشتم این لباس رو اتو میمَردک می -

 

 پوفی کشید و به زمین اشاره کرد.

حاال که هم کت تو به گند کشیده شده، هم من، بتمرگ  -

 چند کلوم حرف حساب بزنیم!

مون کر کردم که حرف زدن توی برنامهاخمی کردم، به این ف

نبود. صد در صد سرهنگ یک تغییرهایی توی نقشه به وجود 

آورد. یعنی من نباید آورده بود و همین حرصم رو در می

 فهمیدم چی شده؟می

هاش رو هاش فشرد و چشموحید پیشونیش رو با نوک انگشت

 بست. اون یکی دستش رو به کمرش تکیه داد و گفت:

 ت رو بزن گم شو!زِرِ -

 -ای باال انداخت و ریلکس به دیوار تکیه داد. پرروکارن شونه

پررو پاش رو هم به دیوار چسبوند و دست به سینه شد. جدی 

 به وحید زل زد و گفت:

گیج نشدی از بس توی داستان گره انداختی؟ وقتشه یکم از  -
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 ها رو با یاری همدیگه باز کنیم!این گره

پیشونیش برداشت و مشکوک انگشت دستش رو از روی 

ش رو سمت کارن گرفت. در همون حال ابروش رو باال اشاره

 انداخت و سرش رو کج کرد.

 هی هی! منظورت چیه؟ -

 کارن پوزخندی زد و گفت:

 دونی منظورم چیه!خوب می -

دو تا دستش رو روی پهلوهاش گذاشت و طلبکار سمت کارن 

 قدم برداشت.

دونم منظورت چیه! واضح بگو چه مرگته اصال نمیاتفاقا  -

 کارن!

آهان! رسیدیم به اصل مطلب. خب بیا از اولش یک دوره  -

کنم، یک جا کوچیکی داشته باشیم. من ازت مدرک جور می

کنم، بعد یک جای دیگه رو الکی لو میدم وسط جنگل چال می

کاملیا  ریزین سر کیانا اینا و من وکنین. میو شما دام پهن می

نجاتشون میدیم و میریم همون جنگلی که توش مدارک چال 
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بینیم نیستن. خب، اینجا دو سوال پیش میاد. شده بود و می

شماره یک! چطوری فهمیدی جای مدرکی که ازت دارم 

کجاست و رفتی سراغشون؟ شماره دو! چطوری اینقدر راحت 

قدر ولم کردی به امون خدا؟ یا به عبارت بهتر، چطوری این

احمق بودی و گول خوردی که اونی که با کیانا وارد عمارت 

نادری شده، البته با گریم، مثال من نیستم ولی خودم بودم؟ 

 اصال فکر نکردی من کجام؟

 اخمی کرد و گفت:

 البته شد چهار تا سوال. -

وحید با حرص به موهاش چنگ زد. سرش رو فشرد و با صدایی 

 گفت: که از روی حرص آروم شده بود،

مرتیکه خر، پا شدی اومدی اینجا اینا رو تحویل من بدی که  -

خوای به چی برسی؟ خب، گیرم که فکر کردم تو چی بشه؟ می

اصال گم و گور شدی و اونی که با کیانا وارد عمارت نادری شده 

 تو نبودی، که چی؟

 ابروش رو باال انداخت و دستش رو توی هوا تکون داد.
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پرسیدی! که چی؟ االن بهت میگم که  آفرین، سوال خوبی -

 چی!

ش رو از دیوار گرفت و پاش رو روی زمین گذاشت. به تکیه

تر سمت وحید اومد. اخمی روی پیشونیش نشسته بود که جدی

داد. وحید هم با عصبانیت تر از همیشه نشونش میو با ابهت

ها، بهش زل زده بود و منتظر بود. من هم که مثل خل و چل

کرد و همینطور ز روی وحید به کارن انتقال پیدا مینگاهم ا

 بلعکس.

هاش رو های وحید رو تکوند و لبکارن خاک فرضی روی شونه

 هاش خیره شد.کج کرد. به چشم

 خوای بدونی که چی؟ خب بهت میگم.گفتی می -

ی وحید مشت شد. به وضوح پوزخندی زد و دستش روی شونه

 وحید رو فشار میده. یدیدم چقدر محکم داره شونهمی

کنم خارج. یادمه یک روز سوتی دادم که اگه لو برم، فرار می -

دونستی من کارنم و هنوز ایرانم، مدارک رو چطوری اگه نمی

توی عمارت شریف جا ساز کردی و جوری جلوه دادی که مثال 

کار من بوده؟ هان؟ همه چیز از قبل برنامه ریزی شده بوده. 
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هم طوریه که به پشت عمارت اشاره  حالت ساختمون شریف

زنه، دقیق همونجایی که مدارک چال شدن. خودت مدارک می

رو اونجا گذاشتی و خودت هم وقتی دیدی لو رفتی، یکی رو 

 فرستادی برشون داشتی.

زده آب دهنم رو قورت دادم. پس همه چیز فراتر از بهت

ی کردم! کارن ساق دستش رو روچیزهایی بود که من فکر می

تفاوت شونه باال وحید گذاشت و بهش تکیه داد. بی شونه

انداخت و به جای نامعلومی که وحید بهش زل زده بود، نگاه 

 کرد.

ناموسا واسم مهم نیست کاری که کردی، چون به هر حال  -

خواستم کاری ها بودم و اگه میمن تمام مدت پیش پلیس

چرا فهمیدن؛ فقط بهم بگو چرا من؟ بکنم، حتما می

 خواستی من رو جاسوس جلوه بدی وحید؟می

 سرش رو زیر گوش وحید برد و خبیثانه و با صدای آروم گفت:

 نکنه به گذشته مربوطه؟ هوم وحید مشکات؟! -

 

ای م رو از هم فاصله دادم و با صدا تحلیل رفتههای خشکیدهلب
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 زمزمه کردم:

 اینجا چه خبره کارن؟ -

 به من نگاه کرد.کارن از وحید فاصله گرفت و 

حتی تو هم نفهمیدی کیانا! بهت گفتم مامانم بعد از فوت  -

بابام، با یک نفر دیگه ازدواج کرد و کاملیا رو به دنیا آورد. شَک 

ست اما فامیلیش با نکردی از این که پدر کاملیا یک نفر دیگه

های من یکیه؟ اصال به شباهت کاملیا و وحید فکر کردی؟ بینی

هاشون. فکر نکردی چرا من ابروهاشون، چشم شون،کشیده

 موهام بوره اما کاملیا اصال شکل من نیست؟ چون کاملیا...

کرد رو پوزخند زد، صورت وحید رو که شوکه به من نگاه می

 سمت خودش برگردوند و لب زد:

چون کاملیا خواهر ناتنی منه، چون کاملیا خواهر ناتنی  -

 وحیده!

هست چی داری میگی کارن؟ درست توضیح بده! معلوم  -

 یعنی چی که کاملیا خواهر ناتنی تو و وحیده؟!

ای باال انداخت و توی سالن قدم زد. نگاهش رو چرخوند، شونه
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 ی پا سمت وحید برگشت و گفت:در آخر روی پاشنه

 همسر دوم مادرم، پدر عوضی وحید بوده! -

من هم کمی ازش  وحید با بهت دهنش رو باز و بسته کرد،

 شد! مگه میشه؟نداشتم. باورم نمی

 کارن تلخندی کرد و خطاب به وحید گفت:

ی بابای عوضیت بعد از مرگ مادرت، میاد سراغ مادر ساده -

ی ازدواج بابات و کنه. کاملیا میشه ثمرهمن و باهاش ازدواج می

بینه داره گند کارهاش در میاد، مادرم مامانم. بعدش هم که می

کنه و میره. مادرم هم بعد از رفتن اون عوضی، از و ول میر

ی کاملیا یک شناسنامه جعلی با فامیلی مجد طریق عموم واسه

گیره که چهار روز دیگه، نه مادرم و نه کاملیا، سرافکنده می

الکی توی این راه قرار نگرفتم وحید، فهمیده  -نشن. من الکی

اومده سراغ مادرم و بعد بودم بابات از سر یک نَفْس زود گذر 

که فهمیده مادرم بهش شک کرده که دو تا بچه داره، 

 کشه باال که مامان بیخیالش بشه و میره.هامون رو میپول

دستش رو توی جیبش کرد و با اون یکی دستش، به ته ریشش 

کردیم و منتظر دست کشید. من و وحید ساکت بهش نگاه می
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دونستم این ه بود اما نمیش بودیم. وحید هم شوکه شدادامه

شدنش برای چیه؛ برای این که خودش از این چیزها  شوکه

 خبر نداشته یا از این شوکه شده که کارن از کجا فهمیده؟

بعد از یک مدت تحقیق راجب مشکات بزرگ، فهمیدم خالفه  -

خواستم نقشه بچینم که چطوری و دو تا بچه هم داره. می

خودش اومد سمتم! به بهونه بهتون نزدیک بشم که حمید 

 روانشناس حمید، وارد عمارتتون شدم.

 سمت من برگشت و لبخند محوی زد.

کردم، یک ذره دروغ وقتی داشتم برات گذشته رو تعریف می -

خواستم دونستم وحید کیه و فقط میگفتم. من از اولش می

زهرم رو بهش بریزم. ازش مدرک جور کردم و توی جنگل چال 

 خبر نبوده.انگار وحید هم بیکردم اما 

 سمت وحید برگشت و ادامه داد:

ام و واسه چی بهت نزدیک شدم؛ به خاطر دونستی من کیمی -

همین دنبالم نیومدی و من رو به امان خدا ول کردی. چون 

 دونستی حق با منه و پدرت مقصر بوده.می
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وحید نفس عمیقی کشید و به خودش اومد. به صورتش دست 

 مغموم، به دیوار تکیه داد.کشید و 

آره خب، وقتی اومدی توی عمارت، راجبت تحقیق کردم و  -

فکر نبودم که یک نفر رو بعد همه چیز رو فهمیدم. اونقدر بی

دونستم واسه چی اومدی. وقتی الکی وارد عمارتم کنم، می

کنی، بهت کنی و مدارک جمع میروی میدیدم داری زیاده

 رو پیدا کنم. به خواهرت... شنود وصل کردم که جاش

 ای کشید و ادامه داد:نفس عمیق کالفه

به اون هم شنود وصل بود و اون بود که سوتی داد جای  -

مدارک کجاست. من هم مدارک رو داخل عمارت شریف جاساز 

کردم و همه چیز رو جوری جلوه دادم که مثال تو اونجا 

 گذاشتیشون تا شریف رو بدنام کنی.

 

 های وحید گفت:ند صدا داری زد و خیره توی چشمکارن پوزخ

شوکه نشدی از این که کاملیا خواهر ناتنیته؟ البته دلم براش  -

سوزه که همچین برادری داره، هرچند که مادرهاتون می

 جداست.
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 هاشون پریدم و گفتم:با حرص بین حرف

دونستم داری کارن رو بد جلوه هی هی، چطور من نمی -

 ها سر شریف شکسته!کردم همه کاسه کوزهمیمیدی؟ من فکر 

 کارن سرش رو تکون داد.

آره، اولش اینجوری بود ولی بعدش متوجه شدن من اینجا بد  -

شناخته شدم. سرهنگ بهم گفت و ازم توضیح خواست. من هم 

گفتم تمام مدت پیش شماها بودم و دست از پا خطا نکردم و 

 این شد که به وحید شک کردم.

 رو به وحید گفتم:با گیجی 

 تو کی فهمیدی شریف پلیسه؟ -

 وقتی فهمیدم تو پلیسی! -

پوفی کشیدم و به صندلی تکیه دادم. با حرص خودم رو تکون 

 دادم و گفتم:

ام؟ بازم کنین، د دو تا مرد گنده وایستادید، فقط من اضافی -

 یاال!
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 ای کرد و گفت:کارن خنده

 صبر کن! گیم آور شدن وحید دیدن داره.فعال  -

دو تا انگشتش رو توی دهنش گذاشت و بلند سوت زد. همون 

های ویژه با سرهنگ که موقع در ورودی محکم باز شد و یگان

جلوی همشون قرار داشت، توی خونه ریختن. همشون اسلحه 

رفتن. وحید عصبی نعره زد و به دست، سمت وحید می

 عقب رفت. داد زد: -در همون حال عقب ش رو در آورد،اسلحه

 سهیل زنگ بزن نیروهای ذخیره! -

سهیل از پیچ راهرو ظاهر شد اما در صورتی که یک نفر از 

های ویژه، اسلحه پشت سرش گذاشته بود و به جلو یگان

هاش رو باال برده بود و با شرمندگی به کرد. دستهدایتش می

زد و به اطرافش نگاه کرد.  کرد. وحید عصبی نعرهوحید نگاه می

 کامال محاصره شده بود و راه فراری نداشت.

 های عوضی!لعنتی -

های ویژه رو دور زد. سمت من اومد و ای زد و یگانکارن قهقهه

های سرکنده جلوی پام زانو زد. چشم از وحید که مثل مرغ
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شد نگاه تر میشده بود و با ناچاری به حصاری که بهش نزدیک

دار گرفتم. کارن از جیب پشتی شلوارش چاقوی ضامن کرد،می

های پیچیده شده من رو بیرون کشید و مشغول باز کردن طناب

 دور دست و پاهام شد.

کنه؟ چرا نقشه عوض شد هی، چاقوی من دست تو چیکار می -

 یکهو؟

زد، کارن سرش رو باال گرفت، در حالی که بهم چشمک می

و آزادم کرد. چاقو رو سمتم آخرین قسمت طناب رو هم برید 

 گرفت، دستم رو گرفت و بلندم کرد.

 برات توضیح میدم، االن نه، اوکی؟ -

سرم رو ناچار تکون دادم، چاقوم رو از دستش گرفتم و چیزی 

نگفتم. چاقو رو توی جیب لباسم سر دادم که صدای فریاد 

 سرهنگ، باعث شد نگاهم رو به اون سمت بکشونم.

مشکات! اینجا آخر کاره! به راحتی گول تسلیم شو وحید  -

 کردیم هم زرنگ نبودی!خوردی، اونقدرهایی که فکر می
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 ش رو قاب گرفت و با حرص داد زد:ی آشفتهپوزخندی چهره

 ی دومی در کار هست.آره، گول خوردم ولی هنوز هم نقشه -

 ش رو سمت من گرفت.اسلحه

 کنم.یک قدم نزدیک بشین کارش رو تموم می -

کارن دست من رو کشید و پشت سر خودش قرار داد. آروم 

 زمزمه کرد:

تا حواسش رو پرت کردم برو، خب؟ اون االن اعصاب معصاب  -

 کنه من بدبخت میشم! اوکی؟نداره یهو شلیک می

 به پهلوش کوبیدم و با حرص گفتم:

 تونم بکنم.من پلیسم، اوکی؟ برو عقب بزار ببینم چیکار می -

تش بیرون بیام که من رو نگه داشت و با خواستم از پش

 عصبانیت گفت:

اون همه یگان ویژه اونجان، از دست تو چه کاری برمیاد؟  -

 هان؟ از در برو بیرون، همین! من نگرانتم دختر، بفهم!

ی وحید، باعث شد ناخودآگاه از کارن فاصله صدای داد دوباره
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 بگیرم.

 کنم! نزدیک نیاین!شلیک می -

وحید نگاه کردم. یک جورهایی بین من و کارن رو به اسلحه 

کرد هم ممکن بود به من هدف گرفته بود، یعنی اگه شلیک می

خورد، کرد و به کارن میبخوره، هم به کارن. اگه شلیک می

بخشیدم! با این که بهم دروغ گفت اما واقعا هرگز خودم رو نمی

 گرفتم.میگاهش رو ندید های گاه و بینامردی بود اگه محبت

کردن تا ببرنش و همچنان داشتن سهیل رو از در خارج می

خوندن. ما هم وحید و سرهنگ برای هم دیگه کُری می

دونستیم چیکار کنیم. کارن راضی شده بود اونجا بمونیم نمی

 اما همچنان خودش رو سپر من کرده بود.

خوام دستور شلیک بدم چون به نفعت وحید، تسلیم شو! نمی -

 هات رو بزار روی سرت.ت! خودت تسلیم شو و دستنیس

 اش به سر وحید اشاره کرد.سرهنگ برای تاکید، با اسلحه

وار شروع به شلیک کردن گرفت و دیوانه وحید عصبی نفسی

و با مشت  شد رو با پشت اسلحهکرد. هر کسی که نزدیکش می
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 تر از قبل کرد.زد. فریاد و دستور سرهنگ، جو رو متشنجمی

 شلیک کنید! -

کرد. دیوارها به دلیل خوردن گلوله از هر طرف یکی شلیک می

سوراخ شده بودن. کارن دستش رو حائل سرم  -بهشون سوراخ

کرد و من رو به عقب کشید. نزدیک در ورودی پناه گرفتیم. 

شد. صدای آژیرهای ماشین پلیس از پایین به راحتی شنیده می

کنار کارن به سمت سالن با صدای شکستن شیشه، سریع از 

ی داخل آشپزخونه رو شکونده بود، خیز گرفتم. وحید پنجره

 ها رو نشونه گرفته بود.نزدیک ارتفاع ایستاده بود و پلیس

سرهنگ با یک دست اسلحه رو سمت وحید گرفته بود و با 

کرد که آروم باشه و از پنجره ش بهش اشاره میدست دیگه

و با فک فشرده شده، به عقب قدم  فاصله بگیره اما وحید مصمم

تونستم مرگش رو ببینم، داشت. با بهت نفس زدم. نمی برمی

اون هم اینقدر وحشتناک! اون باید با قانون به سزای عملش 

زده که از رسید، نه اینجوری و اینقدر ضعیف و وحشتمی

 خواد خودکشی کنه!ترسش می

خیلی سریع و با ش رو ها هجوم بردم، اسلحهسمت یکی از یگان
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یک تکنیک از دستش قاپیدم. صدای فریاد کارن توی همهمه 

زد. اونقدر سریع عمل کرده بودم که گیج گم شد که صدام می

شده بود. حاال نوبت من بود، نباید وحید هم مثل نادری 

 رسید، نه اینجوری!مرد! باید با قانون به سزای اعمالش میمی

سوخت و ش میواسه باز هم خودم رو گول زدم؛ دلم

خواستم نجاتش بدم و سزای عملش با قانون فقط بهونه بود، می

 نه؟!

 

ها پوزخند بیخیال وحید روی مخم بود. روش رو از سمت پلیس

گرفت و به ارتفاع زیر پاش نگاه کرد. با تمام قدرتی که داشتم 

های ویژه رو از سر راهم کنار زدم و سمتش هجوم بردم. یگان

ریدنش نمونده بود و انگار زمان روی اسلوموشن چیزی به پ

کرد که رفته بود. بدنش شل شد، داشت خودش رو پرت می

ش رو از پشت گرفتم. باالخره مرد بود و وزنش زیاد بود. یقه

کشید. تونسته بودم نگهش دارم اما وزنش داشت من رو هم می

با اون یکی دستم کمک کردم بازوش رو بگیرم، بعد یک دستم 

های شیشه دستم رو های پنجره چفت کردم اما تیکهو به لبهر
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خواست دستم رو رها م در هم شد و به حسم که میبرید. چهره

 کنم غلبه کردم و بلند اسم کارن رو فریاد زدم.

 ولم کن لعنتی! -

 با درد چشم بستم و فریاد زدم:

 ساکت باش وحید! -

 تو هم فدای من میشی المصب، ولم کن! -

هام جیغی کشیدم که با همون جیغم، به سوزش دست از سر

 خودشون اومدن.

ی پنجره رو چنگ اسلحه رو از دستم انداختم و محکمتر دروازه

های ریزی که هام رو ریز کردم و به تاریکی و چراغزدم. چشم

وزید و کرد زل زدم. باد خنکی میها رو روشن میجاده و خونه

دستم رو از پنجره جدا کرد  خواست بپرم! کسیمن هم دلم می

و توی مشتش گرفت. از گرمای دستش و حس نزدیکیش بهم، 

فهمیدم کارنه. اون یکی دستش رو زیر بازوم گذاشت و کمک 

کرد وحید رو باال بکشیم. وحید تقال کرد و سعی کرد دستش 

رو جدا کنه. یک لحظه چشمم به زیر پام افتاد و سرم گیج 
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طرف، اون یکی ن گرفتم و از اونرفت. دستم رو به شونه کار

 دستم رو زیر بازوی وحید گذاشتم.

 کارن با حرص غرید:

خوای خل بازی در نیار وحید! با این کارهات به چی می -

برسی؟ فکر کردی بمیری راحت میشی؟ پای کارهات وایسا و 

های خوای بری؟ آره؟ با دستجبرانشون کن! همینجوری می

جا یک گلوله تو باال وگرنه همینخالی؟ لجبازی نکن و بیا 

 کنم پایین، حله؟کنم و پرتت میمغزت خالی می

ی هیستریکی وحید حالم رو بدتر کرد. پاهاش رو توی خنده

ش قطع شد و فریاد زد. نعره هوا تکون داد و یک دفعه خنده

 کرد.زد و همه کس رو لعنت میمی

ودن. های ویژه برگشتم که هنوز گارد گرفته بسمت یگان

 متوجه نبودن سرهنگ شدم. با حرص فریاد زدم:

 کنین؟! هلیکوپتر بفرستین! د یاال!چی رو نگاه می -

 یکیشون گفت:

 سرهنگ زنگ زدن، توی راهن! -
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اهی گفتم و دو دستی، وحید رو گرفتم. کارن با عصبانیت و 

 حوصلگی سرش رو تکون داد و گفت:بی

 ولش کنیم بمیره یک ملت راحت شن!بزار  -

با حرص بهش نگاه کردم. خودش بود؟ کارنی بود که من 

شناختم؟ همونی که بدون منت یا منظور خاصی همیشه می

 کرد؟بهم کمک می

شناسمت کارن! چی داری میگی؟ اون هم یک آدمه! نمی -

 کشمش باال.خواد! خودم میاصال برو عقب، برو عقب نمی

خندید وار میتوی حال خودش نبود. هیستریک وحید که اصال

سوخت و بیشتر از این زد. دستم میو گه گاهی فریاد می

 تونستم بگیرمش تا هلیکوپتر برسه.نمی

 دوباره داد زدم:

 این هلیکوپتر لعنتی کجاست؟! -

 با صدای سرهنگ از پشت سرم، برگشتم.

ایین هلیکوپتر توی راهه، نزدیکه. چند نفر رو فرستادم پ -

 تشک بندازن، نگران نباشید!
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 کارن با حرص و زیر لبی گفت:

 بمیرم و نگران این عوضی نشم! -

 با تشر صداش زدم.

 کارن! -

 فهمی؟ها زندگیم رو به هم زدن! میکارن و درد! این مشکات -

 

 سرم رو زیر گوشش بردم و غریدم:

ها رو هم به هم ریختن! ها زندگی من و خیلیاین مشکات -

دونستی دستور قتل مادرم رو مشکات به یه باند دیگه که می

ها نابودشون کرده، داده؟ آره؟! پس ساکت نادری همون موقع

 شو!

خوای نجاتش بدی؟ این ارزش زندگی لعنتی پس چرا می -

 کردن رو نداره!

فهمی؟ به زور باباش وارد تقصیر خودش نبوده کارن! چرا نمی -

ببین چجوری بوده و چجوری خواسته! شده، خودش هم نمی

 شده که هانا هم پسش زده.
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وحید انگار صدام رو شنیده بود چون بدتر خودش رو تکون 

زد. چشمم به پایین افتاد. چندین داد و اسم هانا رو فریاد میمی

ون با سرعت داخل خیابون پیچیدن و زیر مجتمع ایستادن. 

ی رو از داخل اچند نفر از ون اولی پیاده شدن و تشک قرمز آبی

 ماشین بیرون کشیدن.

روی زمین، دقیق زیر جایی که وحید قرار داشت پهنش کردن 

افتاد هم و عقب رفتن. تشک خیلی بزرگی بود و مطمئنا اگه می

 شد.چیزیش نمی

رفت و روی با خستگی سمت سرهنگ برگشتم. سرم گیج می

 پیشونیم عرق نشسته بود.

 ولش کنیم سرهنگ؟ -

ی بلند هلیکوپتر هم نزدیک شد. موهام توی همون لحظه صدا

خورد که هوا موج گرفته بودن و باد شدیدی به صورتم می

م کرده بود. سرم رو باال گرفتم و به هلیکوپتر سیاه رنگی کالفه

 کرد، نگاه کردم.که باالی سرمون پرواز می

 با فریاد سرهنگ، حواسم جمع شد.
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 ولش کنید! -

کارن رو به راحتی حس کردم. حتی صدای زیر نفس عمیق 

 لبیش رو هم شنیدم که گفت:

 کشتمش!خداروشکر، وگرنه خودم می -

العملی های وحید رو ول کردیم. بدون هیچ عکسهمزمان دست

هاش رو از هم فاصله داده بود و ما به سقوطش نگاه دست

کردیم. همچین هیجانی براش خوب بود، اون رو به خودش می

های خونیم زل زدم. تا پاهام سست آورد. خسته به دستمی

شدن، کارن من رو گرفت و آروم روی زمین نشوند. نگران رو به 

 روم زانو زد و سرم رو باال گرفت.

موندن و از این چشمم به اون هاش ثابت نمیمردمک چشم

 چشمم در حرکت بودن.

 خوبی؟ فشارت افتاده، چیزی نیست. -

های هلیکوپتر توی مغزم زنگ ها و بالهلیسصدای آژیر ماشین پ

 رمقم رو باال کشیدم و سست زمزمه کردم:زدن. نگاه بیمی

 بریم، از اینجا بریم. -



 

 

WWW.98IA3.IR 64 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

9  

نگران سرش رو تکون داد و بلندم کرد. دستش رو زیر بازوم 

کشوند، خطاب به گذاشت و در حالی که من رو سمت در می

 سرهنگ گفت:

 برم هتل.کیانا رو می سرهنگ اگه مشکلی نداره من -

 با صدای سرهنگ، از حرکت ایستاد و برگشت.

سپرم ببرنتون یک جای فعال امن نیست، چند نفر رو می -

  امن.

 کارن تشکری کرد که سرهنگ ادامه داد:

 شما برین پایین، میگم بیان دنبالتون. -

سرش رو تکون داد و دوباره سمت در راه افتاد و من رو هم با 

ها اومده بودن، باز بود. برام . در که از وقتی پلیسخودش کشید

ساکت بودن و خالی از سکونت این ساختمون عجیب بود اما 

 شد کرد.خب چه می

ش رو فشرد. دستم رو نگاه کرد و سمت آسانسور رفت و دکمه

 با حرص زیر لبی غر زد.

هاش رو چیکار کرده! یعنی نگاه کن دختره رو، ببین دست -
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که توی این یک سال حرص خوردم، هیچوقت  من اونقدری

دیگه حرص نخوردم. پوف، تف تو این شانس! مثال قرار بود 

 بیایم از وحید انتقام بگیریم، نجاتش هم دادیم رفت!

 

دستم رو توی مشتش گرفت و نگاهش رو به سقف داد. 

دونستم بخندم ور نمیزد و من اینهمچنان برای خودش غر می

خودم رو کنترل کنم. در آسانسور که باز و عصبانیش کنم یا 

شد، محکم دستم رو کشید و وارد آسانسور کرد. از کارهاش 

شده؛ مخصوصا اون به در و دیوار  مشخص بود چقدر حرصی

 هاش.نگاه کردن

بینمت آخ، چرا اینقدر کارهات خاصن پسر؟ چرا وقتی می

زنن؟ خب این چیزی بود که خودم هم هام برق میچشم

خواستم باور کنم خواستم باور کنم، نمینستم اما نمیدومی

منی که اینقدر ادعای جدی بودن داشتم یکهویی عاشق شدم، 

اون هم عاشق کی؟ پسر مرموزی که از اولش هم توی این 

هاش، بهتره بگم بیشتر ماجراها نقش داشته و همه حرف

 هاش دروغ بوده.حرف
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داخل همکف  آهی کشیدم و ازش چشم گرفتم. آسانسور که

ی کنار آسانسور رو باال ایستاد، دوباره من رو کشید و دو تا پله

 رفت.

در رو باز کرد و دستم رو ول کرد، اشاره زد که بیرون برم. از 

این جنتلمن بازیش دلم غنج رفت اما خب، به قول وحید من 

 دادم.بازیگر خوبی بودم و به راحتی حسم رو بروز نمی

رو قدم برمی داشتم و به ن داخل پیادهدر حالی که کنار کار

کردم، کردن نگاه میها که وحید رو سوار ماشین میپلیس

 ذهنم پر کشید.

کردم و چی شد! قرار بود انتقام بگیرم و حاال شدم چی فکر می

فرشته نجات. قرار بود کاری کنم روح و وجدانم آروم بگیره اما... 

تر نبودم؟ از آسودهیک لحظه به حس درونیم فکر کردم. االن 

این که جواب بدی رو با خوبی دادم حس خوب نداشتم؟ اگه 

 گفتم نداشتم واقعا دروغ بود، دروغ محض.می

حس خوبی داشتم؛ از این که وحید رو نجات دادم حس خوبی 

داشتم. قرار نیست همیشه با انتقام گرفتن آروم بشی؛ گاهی هم 

کشتمش یا منم میباید بیخیال انتقام بشی. اگه قرار بود 
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تفاوت از هرچی، فرق من و اون چی بود؟ اگه من هم خیلی بی

 کردم!شدم، فرقی با خودش نمیروش رد می

های وحید رو من خوب بودنم رو ثابت کردم، من ناخواسته بدی

 ش کردم.توی سرش کوبوندم و شرمنده

همین بود. من و کارن بیخیال انتقام گرفتنمون درستش هم 

زد اما مطمئن شدیم و نجاتش دادیم، با این که کارن غر می

 بودم ته دل اون هم آروم گرفته.

زد صورتم رو نگاهی به رو به رو انداختم. سوز خنکی که می

داد. نگاه هام جون دوباره میکرد و به ریهنوازش می

م اما با چیزی که دیدم، لبخند ای به کارن انداختزیرچشمی

 زدم. حق با من بود!

داد اون هاش نشسته بود که نشون مییک لبخند محو روی لب

هم از نجات دادن وحید راضیه. دستم رو دوباره کشید و روی 

های یک خونه، نشوند. خودش هم کنارم نشست و یکی از پله

سیم به جمعیتی که دور ساختمون بودن، خیره شدیم. صدای بی

شد. چند نفر تشک رو از اون ها به راحتی شنیده میزدن پلیس

وسط جمع کردن و داخل ون گذاشتن. چند نفرشون هم وارد 
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 ساختمون شدن که مطمئن بودم برای بازرسی اونجا رفتن.

وحید دستگیر شده بود اما هنوز هم وحید مشکات بود و زندانی 

وقتی امشب من دونم چرا ش هم ترسناک بود؛ هرچند نمیشده

دونم چرا اینقدر رو گرفته بود، اینقدر... چطوری بگم. نمی

ها شده بود! حتما یک دلیلی داشت که مظلوم و مثل پسربچه

 فهمیدم.حتما باید می

ها ای بود که نشسته بودیم و به پراکنده شدن پلیسچند دقیقه

دونم چرا زدیم. نمیکردیم. هیچ کدوممون حرفی نمینگاه می

شد، حس این ماموریت داشت محو می ا با این که کابوسام

 خوبی نداشتم، یعنی اونطور که باید، نبودم.

 سرگرد شهریار! -

 

سرم رو برگردوندم و با دیدن سروان از جام بلند شدم. احترام 

 نظامی گذاشت که آزاد باش دادم.

 سرهنگ براتون ماشین فرستادن، بفرمایید! -

بود اشاره کرد. به ماشین نگاه کردم. به ماشینی که پشت سرش 

یک نفر پشت فرمون نشسته بود. سرم رو تکون دادم و تشکر 
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کردم. به کارن اشاره زدم که دنبالم اومد. در عقب رو باز کردم 

 و نشستم، کارن هم کنارم نشست و به موهاش دست کشید.

راننده مرد تقریبا مسنی بود که وسط سرش کچل بود. سرش 

تکون داد و وقتی سروان هم صندلی جلو نشست، راه رو برامون 

افتاد. سرم رو به صندلی تکیه دادم و به بیرون نگاه کردم. نفس 

 هام رو بستم.عمیقی کشیدم و با آرامش چشم

با صدای زنگ پیامک گوشی کسی، از خواب پریدم. کمی 

ی کارن بود و بوی گذشت تا ویندوزم باال اومد. سرم روی شونه

داخل بینیم پیچیده بود. نفس عمیقی کشیدم و به  عطر تلخش

ش جدا کردم. گوشیش رو توی زحمت سرم رو از روی شونه

دستش گرفته بود و با استرس، زیر چشمی به سروان و راننده 

شناختم، اسمش رو هم یادم کرد. سروان رو زیاد نمینگاه می

رفته بود و چون لباس شخصی پوشیده بود و لباس فرم 

 ش آشنا بود.ه بود، نفهمیدم اسمش چیه؛ فقط چهرهنپوشید

 کارن؟ -

با صدام تکون نامحسوسی خورد و سمتم برگشت. به محض 

 ای زد و گفت:دیدنم لبخند مصنوعی
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 خوب خوابیدی؟ -

 آره، مرسی. -

نگاهی به بیرون از ماشین انداختم. دو طرفمون پر از درخت بود 

اطراف بودن، جاده هایی که اون و خوشبختانه به لطف چراغ

 شد.کم داشت روشن می -کامال واضح بود. آسمون هم کم

سمت کارن برگشتم که داشت با اخم به اون دو نفر نگاه 

کرد. در همون حال گوشیش رو توی جیبش سر داد و می

دست من رو سمت خودش کشید. ابرویی باال انداختم. چرا 

 اینقدر کارهاش عجیب شده؟

 چی شده کارن؟ -

 و خیره به رو به رو لب زد: آروم

 نگران نباش، خب؟ باید به گروه بعدی برسیم. -

 هنگ کرده پلک زدم و به نیم رخ جذابش زل زدم.

 ها؟ -

 سمتم برگشت و صورتم رو قاب گرفت. زیر گوشم زمزمه کرد:
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اونی که مثال سروانه، جاسوس سازمانه، خب؟ از طرف  -

یگه هرکاری میگن سرهنگ نیومدن. االن سرهنگ پیام داد، م

 ها هوامون رو دارن.بکنیم، پلیس

 با بهت دهنم رو باز کردم که گفت:

 عادی باش، اوکی؟ هیچی نمیشه، من پیشتم! -

« من پیشتم!»ی لبخند محوی زدم و با همین یک جمله

های به جملهآرامش به وجودم تزریق شد. همیشه که نیاز 

ها، با همین جمله عجیب غریب و قلمبه سلمبه نیست! یه وقت

دلت اونقدر قرص میشه که هیچ چیز بهش اثر « من پیشتم.»

 کنه.نمی

 و این بود قدرت عشق کارن!

ش تکیه دادم. حواسشون بهمون نبود. سرم رو دوباره به شونه

ی سروان، یا بهتره بگم جاسوس، خوابش برده بود و گه گاه

شد. راننده هم با هاش شنیده میخر کوتاهی از بین لب -خر

جدیت به رو به رو زل زده بود و جز پلک زدن، چرخوندن 

 داد.العمل خاصی نشون نمیفرمون و عوض کردن دنده، عکس
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ها تازه دروغ نبود بگم استرس گرفتم. آخه کدوم گروه؟ المصب

 فکر کردم همه چیز تموم شده و راحت شدیم!

 

خوام چیزی م رو زیر گوش کارن بردم، با حس این که میسر

 بگم، خودش رو سمتم خم کرد.

ها از طرف سرهنگ نیستن، پس چطور گوشیت رو اگه این -

ازت نگرفتن؟ نگفتن شاید سرهنگ باهات تماس بگیره و بگه 

 کجا رفتین و ما شک کنیم؟

 مثل خودم آروم دم گوشم گفت:

سوسن، یعنی طرف ما از طرف سرهنگ اومدن ولی جا -

نیستن. سرهنگ هم مثل این که فهمیده و گفته بریم تا ببینیم 

ش از طرف کی اومدن. فقط شناسایی شدن که جاسوسن، بقیه

 مجهوله.

خیال رو هام رو فشردم. من خوشکالفه پوفی کشیدم و شقیقه

تونم ها تموم شده و حاال میکردم همه مصیبتبگو که فکر می

ها راحت نفس بکشم! مثل این که این بازیحداقل یک ماه 

 تمومی ندارن.
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تونن باشن؟ یک از طرف کی اومدن آخه؟ از طرف کی می

لحظه با چیزی که به ذهنم رسید، شوکه شدم. نه، نه، امکان 

نداره! آب دهنم رو قورت دادم. تنها کسی که من توی این 

اره، ماموریت شناسایی کردم فقط اون بوده! ولی آخه امکان ند

 اون که...

با صدای کارن فکرهام رو پس زدم و سرم رو سمتش 

 برگردوندم.

 یکم دیگه استراحت کن، معلوم نیست چی در انتظارمونه! -

هام رو ش تکیه دادم. چشمسرم رو تکون دادم و باز به شونه

بستم و سعی کردم برای چند دقیقه یا چند ساعت هم که شده 

ین فکرها بودم که دست کارن بیخیال همه چیز بشم. توی هم

 دور کمرم پیچیده شد.

ای نبودم؛ یعنی اینجور چیزها برام مهم نبودن. آدم مذهبی

کارن رو توی این مدت شناخته بودم؛ قصد بدی نداشت. در 

هرصورت قصدی هم داشته باشه الکی که نیست؛ من سرگرد 

ی تونم براش حبس بگیرم. خندهشهریارم! خیلی راحت می

هایی ردم. بیچاره فقط کمرم رو گرفت و من چه داستانریزی ک
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 که براش سرهم نکردم!

هام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم؛ فارغ از این که این چشم

 بازی بعد از وحید هم همچنان ادامه داره.

*** 

م خورد، از خواب پریدم. تا خواستم به ای که به شونهبا ضربه

شدم و سردی چیزی رو خودم بیام، از ماشین بیرون کشیده 

هام رو از هم فاصله دادم و م حس کردم. چشمروی شقیقه

اولین چیزی که دیدم، صورت همون سروان جاسوس بود که 

 م اسلحه گذاشته بود.روی شقیقه

 صدای فریاد کارن، باعث شد چشم ازش بگیرم.

 ولش کن المصب، شماها دیگه کی هستین؟ -

بلندی که توی هم پیچیده های نگاهم به اطراف خورد. درخت

ذاشتن خوب دیده بشه. هوا بودن و اونقدر بلند بودن که نمی

خورد ساعت پنج، شش صبح تر شده بود و بهش میروشن

م رو از درد تو هم م چهرهباشه. با کوبیده شدن اسلحه به شقیقه

 کردم و غریدم:
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 ی دیالق!بفهم با کی سر و کار داری پسره -

ی شکمم کوبید که از درد خم شدم، با زانو حرصی با اسلحه تو

روی زمین افتادم و فریاد زدم. کارن که دو نفرِ کت شلواری و 

هاش رو گرفته بودن، این صحنه رو دید، شروع به هیکلی دست

 داد کردن کرد.تقال و داد و بی

 

دستم رو روی شکمم مشت کردم و سرم رو باال گرفتم. پشت 

ند کرد. نیشخندی زد، اسلحه رو م رو گرفت و من رو بلیقه

پشت سرم گذاشت و اشاره زد راه بیوفتم. شروع به راه رفتن 

تونستم صاف راه برم. کردم اما چه راه رفتنی! از درد شکمم نمی

شد، کارن هم با این که توسط اون دو مرد کنار من کشیده می

 ش نگاه نگرانش روی من بود.همه

رفت. سوز سردی پیچیده بود و کم توان داشت از پاهام می -کم

تحمل اون همه سرما واقعا سخت بود. آخرهای زمستون بود و 

رفتیم و هوا به شدت سرد شده بود. چندین ساعت بود راه می

عالوه بر سستی پاهام و سردی بدنم، تشنگی هم بهم هجوم 

 شدم.رفت و خوب متوجه اطرافم نمیآورده بود. سرم گیج می
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کردیم. ها رو رد میچرخیدیم و درختمیش دور خودمون همه

داد. همه جا درخت بود هم پشت سرم، آزارم می سفتی اسلحه

 ای و نه حتی ماشینی.ای، نه خونهو درخت؛ نه جاده

فهمیدم؛ قصدشون شکنجه بود! اگر تازه داشتم قصدشون رو می

اومدن، حاال مطمئن یک درصد شک داشتم که از طرف کی 

زدن، همچین شدم. وحید که اونقدر همه دم از نامردیش می

کاری باهام نکرده بود که این کرد. از وحید گذشتم ولی از این 

 گذرم!یکی به راحتی نمی

های خشکیده زیر پاهام خسته روی زانوم افتادم و دستم برگ

 ش دوباره به سرم کوبیده شد.رو چنگ زد. اسلحه

 خوای مغزت رو خالی کنم؟یوفت! تو که نمیراه ب -

م از تشنگی نقش بست. های خشک شدهپوزخندی روی لب

هوم؟ تو مغزم رو خالی کنی؟ االن چنان حالت رو بگیرم که 

حض کنی! دستم رو نامحسوس به سمتش دراز کردم که با 

 فریاد از دردی که شنیدم، با بهت چرخیدم.

بید و اون رو روی زمین کارن با آرنج توی شکم یکیشون کو

ش رو از دستش قاپید که یارو تا خواست غلت پرت کرد. اسلحه
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بخوره و جا خالی بده، به کمرش شلیک کرد. صدای فریاد 

ها رو که از روی بلندش کل جنگل رو لرزوند و صدای پرنده

 اومدن درآورد.پریدن و توی آسمون به پرواز درمیها میدرخت

ن یکی حلقه کرد و اسلحه رو روی دستش رو دور گردن او

ش گذاشت. با پوزخند پیروزی به اونی که من رو گرفته شقیقه

 بود نگاه کرد.

 خوای مغز رفیقت رو خالی کنم؟ولش کن! تو که نمی -

ش برای ی من رو از پشت گرفت و بلندم کرد، اسلحهیقه

هاش چندمین بار به سرم کوبیده شد. انتقام این اسلحه کوبیدن

خیالش رو به وضوح حس گیرم! پوزخند بیکه یقینا می رو

 کردم.

ها فقط یک مشت بدبختن، برام مهم نیست. رفیق؟ اون -

 بکشش!

هوم، اوکی! که برات مهم نیستن! چطوره مغز خودت رو خالی  -

 کنم؟ هرچند االن هم چندان پُر نیست.

ش پیچید و عصبانیت جاسوس رو وقتی حس صدای قهقهه
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هاش فشرد. چاقوم رو که زوم رو محکم بین دستکردم که با

اون موقع توی مجتمع از کارن گرفته بودم و توی جیب لباسم 

گذاشتم، نامحسوس بیرون کشیدم و زیر لباسم گرفتم. ضامنش 

رو زدم و به کارن با چشمک عالمت دادم. آروم سرش رو به 

 معنی تفهیم تکون داد.

 کارن هم شروع به سرگرم کردنش کرد.

 چیه؟ الل شدی! آخ، با یکم نمایش چطوری؟ -

با زانوش به کمر کسی که گرفته بود ضربه زد و روی زمین 

کنار اون یکی که از درد توی خودش مچاله شده بود، پرت 

ش استفاده کردم و با سرعت برگشتم. با کرد. از حواس پرتی

آرنجم آروم جوری توی گردنش کوبیدم که احساس خفگی کنه 

های گرد شده، من رو ول کرد و م شد و با چشمکه همین ه

خر کرد. چاقو رو زیر  -عقب رفت. به گلوش چنگ زد و خر

 گلوش گذاشتم و غریدم:

 از طرف کی اومدی؟ -

 

هاش خارج سرش رو تکون داد و تنها صدایی که از بین لب
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ش بود. کرد، چیزهای نامفهومی بود که به دلیل احساس خفگی

تیز چاقو رو به حالت نوازش زیر گلوش پوزخندی زدم و نوک 

ی چاقو حرکت دادم. چیزی نگذشت که قرمزی خون از لبه

 ش غیب شد.روی گردنش جریان گرفت و توی یقه

نظرت چیه اگه بگی از طرف کی اومدی، از این حالت خفگی  -

 درت بیارم؟ هوم؟

نفس لرزونی گرفت و در حالی که دو دستی به گلوش چنگ 

 داری گفت:ی لرزون و خشزد، با صدامی

 مح... محب... بی... محب... بی. -

پوزخندی زدم و روی زمین پرتش کردم. این هم انتقام کوبیدن 

جونش به های بیم. با التماس، با دستش به شقیقهاسلحه

 شلوارم چنگ زد.

 نج... نجاتم... بده! -

 سمتش خم شدم و با نیشخند گفتم:

د؟ نترس بچه! یکم بگذره اوکی کرکی بود ادعای زرنگی می -

 میشی.
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بیشتر سمتش خم شدم، پیراهن آبی کمرنگش رو گشتم و 

ش رو پیدا کردم. بَرِش داشتم، دست آخر توی شلوارش گوشی

توی جیبم چپوندم و سمت کارن برگشتم. ایستاده بود و با 

سالحی که توی دستش داشت، دو نفری که روی زمین افتاده 

 ود تا از جاشون تکون نخورن.بودن رو هدف گرفته ب

 بریم! -

سرش رو تکون داد و بدون نگاه به من، عقبکی سمتم اومد و 

ها رو هدف داشت. کمی که ازشون دور شدیم، همچنان اون

رفتیم اسلحه رو توی جیبش گذاشت و سمت راهی که می

برگشت. از شیبی که کنار رودخونه بود پایین رفتیم. از سرما 

لرزیدم. دست کارن دور خوردن و میمی هام به همدندون

 هام پیچیده شد.شونه

 نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم لرزیدنم رو متوقف کنم.

 کنم.شینیم، برات آتیش روشن میاالن یک جا می -

 زدم.تیکه حرف می -هام به هم، تیکهبه خاطر خوردن دندون

 زَن؟ چط... چطوری؟بدون... زغال و آتش -
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 تفاوت شونه باال انداخت.سمتم برگردوند و بیسرش رو 

 خیلی راحت! -

 ای کردم و توی خودم مچاله شدم.خنده

 تو چطوری سردت نمیشه پسر؟ -

 تره.خب مشخصه؛ من پسرم، تو دختری. بدن من قوی -

اخمی کردم و بهش چشم غره رفتم. اطرافمون پر بود از 

شش طبقه ی یک ساختمون هایی که بلندیشون اندازهدرخت

ای قرار داشت که صداش، تنها ورتر رودخونهبود. کمی اون

 شکوند.چیزی بود که سکوت جنگل رو می

ی زیادی ها که تا رودخونه فاصلهمن رو به یکی از درخت

هام رو بغل کردم و بهش نگاه کردم تا داشت، تکیه داد. زانو

نجکاو کنه. من رو دور زد و از کنارم رد شد. کببینم چیکار می

بودم اما از سرما بدنم خشک شده بود و حال نداشتم حتی 

کردن. سرم رو هام سنگینی میکمی از جام تکون بخورم. پلک

به پام تکیه دادم و به سکوت جنگل و صدای آب گوش کردم. 

هایی من رو از شد که صدای قدمهام داشت گرم میچشم
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 خواب پروند.

کشه اما با صدای می کردم االن یکی من روهرلحظه حس می

هام رو از هم فاصله دادم. فکر کنم کرد، پلککارن که صدام می

 سرما خورده بودم و باز تب کرده بودم.

دارم رو بهش دوختم. های تبای کردم و چشمتک سرفه

هایی که دستش بود رو جلوم روی زمین انداخت و زانو چوب

 پس کشید.م کشید و نگران دستش رو زد. دستی به پیشونی

 چرا یهویی اینقدر داغ شدی؟ -

هام رو گرفت و با بهت بدون این که منتظر جواب باشه، دست

 بهم نگاه کرد.

 کنم.هات سردِ سردن! االن آتیش روشن میدست -

ها رو روی هم چید و مرتب کرد. چند تا برگ بزرگ و چوب

ها خشکیده از روی زمین برداشت و مچاله کرد. دو تا از چوب

و برداشت و با سنگ پوست روشون رو کَند. دستش رو سمتم ر

 گرفت و گفت:

 اون چاقوت رو میدی؟ -
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رمق دستم رو توی جیبم کردم و چاقوم رو بیرون کشیدم. بی

ها سمتش گرفتم که تشکری کرد و گرفت. روی یکی از چوب

سه تا حفره درست کرد و چاقو رو روی زمین گذاشت. ته اون 

های مچاله ترین حفره گذاشت و برگبزرگرو روی  یکی چوب

شده رو هم زیرشون گذاشت. دستش رو ته چوب گذاشت و در 

داد و چوب رو روی اون همون حال که دستش رو حرکت می

کم  -چرخوند، نگاهم به دودی افتاد که کمیکی چوب می

 شد.داشت ازشون بلند می

عد از چند گر کارهاش بودم. بجونم نظارهتموم مدت با نگاه بی

دقیقه که این کار رو کرد و دود بلند کرد، شروع به فوت کردن 

شد. کمی این کار رو ادامه داد. برگی کرد که ازش دود بلند می

کم  -داد و آتیش هم کمدود داشت جاش رو به آتیش می

 شد.تر میداشت بزرگ

 
کردم. به خودم سرما رو با گوشت و استخوان حس می

عین حال عرق روی پیشونیم نشسته بود. آب  لرزیدم اما درمی

دهنم رو به سختی قورت دادم، خودم رو سر دادم و روی زمین 

 . های خشک دراز کشیدمپوشیده شده از برگ
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کیانا، نخواب دختر، اوکی؟ نخواب! االن آتیش درست میشه، - 

 . کنمت میپاشویه

های سردم توجه به حرفش، توی خودم مچاله شدم و دستبی

با برخورد آب  رو توی همدیگه پیچ دادم. صدای سوختن چوب

های من رو عجیب سمفونی درست کرده بود و چشم به صخره

م ندیدم؛ کرد. جز زجر چیزی توی زندگیبه خواب دعوت می

 البته تقصیر کسی نبود! این خودم بودم که این شغل رو

انتخاب کردم؛ هرچند اگه کسی هم بهم بگه اینقدر بهت پول 

 .کنممیدیم، استعفا بده، همچین کاری نمی

از اولش برای همین به دنیا اومده بودم؛ سوختن خودم و نجات 

کنم تا بقیه سالم بمونن. دادن بقیه از سوختن. خودم رو فدا می

گفتن می هایک نفر نابود بشه بهتره تا کل یک کشور! از قدیم

 . خوره و دروغ هم نگفتنکشورمون همیشه از خودی می

 :آلود زمزمه کردمآروم پلک زدم و به سختی و خواب

تونیم کل بیدارم. به سرهن... سرهنگ زنگ بزن! ما که نمی- 

 .امروز رو تا شب اینجا بمونی... بمونیم

ها رو مرتب کرد که باعث آهی کشید و با یک چوب، بقیه چوب

 .یش زبونه بکشه و باال بگیرهشد آت

کردم زنگ زدم، آنتن نداد. مثل وقتی داشتم چوب جمع می- 
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این که مجبوریم کل شب رو اینجا بمونیم؛ البته تو یکم بهتر 

افتیم. خداروشکر تازه صبح شده و هنوز به شب بشی راه می

 .نرسیدیم

هام رو چوب رو روی زمین پرت کرد و من رو صاف کرد. دست

هاش لبخند محوی روی هاش فشرد. از گرمای دستستبین د

 .هام نشستلب

همینجا بمون و سعی کن نخوابی! االن یکم آب میارم که - 

 .ت کنمپاشویه

سرم رو تکون دادم که با تردید بهم نگاه کرد. سوالی پلک زدم 

که نفس عمیقی کشید و سرش رو نزدیکم کرد. با تعجب 

و بوسید و شالم رو جلوتر کردم که روی موهام رنگاهش می

کشید. با بهت لب باز کردم که سریع بلند شد و راه مستقیم رو 

 .خورد گرفت و رفتکه به رودخونه می

هول کرده آب دهنم رو قورت دادم و موهام رو که روی صورتم 

ریخته بود پشت گوشم فرستادم. دستی به صورتم کشیدم که 

ر تبم بود یا شوکه شدن دونم به خاطتر شده بود. نمیحاال داغ

یا شاید هم خجالت! تکخند بیحالی زدم و به کارن خیره شدم. 

از این فاصله دیدنش سخت بود؛ هم فاصله زیاد بود و هم 

 . ذاشت واضح ببینمشها و شیب تپه نمیدرخت
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متوجه شدم یک چیزی رو از آب رودخونه پر کرد و به این 

شد واضح ببینمش.  ها عبور کرد و باعثسمت اومد. از درخت

داخل یک لیوان فلزی کهنه که مشخص بود همین اطراف پیدا 

 . کرده، آب ریخته بود

م کشیدم. با دیدن اون لیوان آب های خشکیدهزبونم رو دور لب

 :ی بلندی کردم و آروم گفتمم. سرفهبه یاد آوردم چقدر تشنه

 .تشنمه- 

از تنش  به لیوان نگاه کرد و آروم کنارم نشست. کتش رو

 .درآورد و دور من پیچید. با حرص بهش چشم غره رفتم

 نداختی دورم؟مردی اون کتت رو زودتر میمی- 

ای از پیراهن سفید تکخندی کرد و در حالی که تکه

رنگش که حاال با خاک آغشته شده بود، با چاقوم پاره خوش

 :کرد، گفتمی

 . به خدا حواسم نبود- 

رو توی لیوان کرد و به پیشونیم ی لباسش ی پاره شدهتکه

 .نزدیک کرد

 :مغموم گفت

ای اما به این رودخونه اعتباری نیست. یکم دونم تشنهمی- 

 .تبت رو هم پایین بیاره خوبه
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خنکی آب که به پیشونیم برخورد کرد به خودم لرزیدم و سرفه 

کردم. موهام رو از روی صورتم کنار زد، دوباره پارچه رو به آب 

ی پیشونیم گذاشت. با هر بار برخورد دستش به صورتم زد و رو

گیره. داشتم توی تب کردم پوستم داره آتیش میحس می

 ! سوختم؛ هم تب سرماخوردگی، هم تب عشق لعنتیمی

شکست. این حجم از های خشکم سکوت رو میصدای سرفه

کرد؛ از سکوت عجیب نبود؟ ذهنم به سمت هرچیزی پرواز می

های محبی که بدون شک االن ته تا آدمی گرگ گرفحمله

 ! دنبالمون بودن. از این فکر تنم لرزید؛ این بار از نفرت

محبی که دید نادری مُرده و میدون خالی شده، جرئت کرد 

هاست. اون روز توی بام جلو بیاد وگرنه ترسوتر از این حرف

خفنه؛ با این که یک تهران بهم حمله کرد و فکر کرد خیلی 

هاش رو نفله کردم. براش داشتم! عاقبت پیچیدن تنه نصف آدم

 .به دست و پای من چیزی جز زجر نبود

 : حسی درونم فریاد زد

زاری گذری و میدوباره شعار میدی! مثل وحید ازش می- 

 ! مثل یک کفتار گرسنه برای خودش ول بچرخه

و نجات دادم چون به اما نه، این بار اینجوری نبود. وحید ر

جنون رسیده بود! اما محبی الیق نجات نبود. شاید پشت نقاب 
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ای خوابیده باشه. به هرحال خالفکارِ محبی هم داستان دیگه

 .اون خودش بازی رو شروع کرد و من کاری بهش نداشتم

کشید باعث ی خیسی که کارن به صورت و گردنم میپارچه

ما باز هم سرد و گرم ی تبم کم بشه اشد کمی از درجه

ش رو بست. با شدم. دو طرف کت رو به هم رسوند و دکمهمی

هاش نکرده بودم، باز هم برام این که دستم رو توی آستین

گشاد بود. نگاهی به خودم انداختم و خندیدم. کارن هم 

ش گرفته بود. سرم رو باال آوردم و به کارن نگاه کردم. خنده

 . ن هم همینطوری مش محو شد، خندهخنده

 
سرم رو کج کردم و بهش خیره شدم. حاال معنی اون شعر رو 

فهمم. می« تب کنم، شاید پرستارم تو باشی.»گفت که می

حاضر بودم هر روز زخمی بشم یا تب کنم اما کارن باالی سرم 

های خاص و پرمفهومش بشینه و ازم مراقبت کنه، از این نگاه

کرد بش رو بزنه. کی فکرش رو میهای نارو نثارم کنه و لبخند

شهریار هم باالخره عاشق بشه؟ اما هرچقدر هم به خودم بگم 

ام، باز هم یک دخترم؛ دختری که ساده و با چند تا لبخند قوی

 . دل از کف میده

سوخت. از تشنگی رو به موت اونقدر سرفه کرده بودم گلوم می
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 . تباری نبودگفت، به آبِ رودخونه اعبودم اما کارن راست می

ای کردم و به پیشونی خیسم دست کشیدم. خودم تک سرفه

تر اومده اما هوا هنوز هم کردم دمای بدنم پاییناحساس می

 . سرد بود

کارن پارچه رو برای بار آخر توی لیوان کرد و بعد روی 

پیشونیم گذاشت. چهار دست و پا سمت آتیش رفت. داشت 

نش بود. با چوبی که کنار شد و تقریبا آخرهای جوخاموش می

ها رو مرتب کرد. چند بار از آتیش انداخته بود، دوباره چوب

هاش رو به زانوهاش پایین فوتش کرد که دوباره بلند شد. دست

تکیه داده بود، برگ از روی زمین برمی داشت و روی آتیش 

گرفت. به نقطه نامعلومی خیره شده بود و هیچی می

 . گفتنمی

گرفت. گردنم رو به طر سکوت داشت خوابم میدوباره به خا

ی زبر درخت تکیه دادم و سرم رو، رو به آسمون گرفتم. تنه

های پهن و بلندی خورشید باال اومده بود اما به دلیل درخت

شد و جنگل رو به تاریکی دعوت که اونجا بود، زیاد دیده نمی

م کرد. نفسی از هوای خنک طبیعت گرفتم و سرم رو به پامی

تکیه دادم. کت رو به خودم فشردم و سعی کردم بخوابم یا 

 .حداقلش ذهنم رو آزاد کنم
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 . ها برام سخت بودهضم این اتفاق

کردم وحید رو گرفتیم و تمام! هعی، بیخیال. فکر فکر می

هام ریزه. نفسکردن بهش فقط اعصابم رو بیشتر به هم می

 . ق کردکم منظم شدن و خواب من رو داخل خودش غر -کم

*** 

های بسته قلنج گردنم رو شکوندم و موهام رو از جلوی با چشم

چشمم کنار زدم. پیشونیم رو خاروندم و نشستم. هنوز 

تر شده بود و بهش هام رو باز نکرده بودم. هوا گرمچشم

هام رو از هم فاصله خورد توی جنگل باشیم. با تردید پلکنمی

گرفت. روی یک صندلی دادم که با دیدن رو به روم نفسم 

پالستیکی زرد رنگ نشسته بودم اما من مطمئن بودم دراز 

 ! کشیده بودم و بعد نشستم

توی یک راهرو بودم که جز تاریکی هیچی معلوم نبود؛ البته 

اگه دو تا دری که رو به روم قرار داشتن و باالشون با نور قرمز 

 . روشن شده بود رو فاکتور بگیریم

و گیج سرم رو گردوندم که جز تاریکی چیزی  از جام بلند شدم

نسیبم نشد. کارن کجا غیبش زده؟ من رو اینجا ول کرده، کجا 

 رفته؟ نکنه اتفاقی براش افتاده؟

آب دهنم رو قورت دادم و برگشتم روی همون صندلی بشینم 
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و منتظر کارن بمونم که دیدم صندلی غیبش زده! با بهت 

که بود به همین دو تا در  سمت اون دو تا در چرخیدم. هرچی

برمی گشت. با تردید دستی به گردنم کشیدم و به در سمت 

ی طالیی بود تا چپ نزدیک شدم. دستم نزدیک دستگیره

بازش کنم اما وسط راه پشیمون شدم و دستم رو پس کشیدم. 

های طالیی ی سمت راستی خیره شدم. دستگیرهبه دستگیره

کردن م میاشتن و وسوسهی جالبی دروی درهای مشکی جلوه

ترسیدم، از چیزی که ممکن بود پشتشون بازشون کنم اما می

 .ترسیدمباشه می

ی سمت راست گذاشتم و با نفس دستم رو روی دستگیره

 . عمیقی، کشیدمش و باز کردم

های بالدار به سمتم جیغ زدم با هجوم حجم زیادی از سوسک

زدم و به غلط کردن بلند جیغ می -و صورتم رو پوشوندم. بلند

 ! افتاده بودم

کرد. نفس رو وارد داد و صدام میدستی محکم تکونم می

هام کردم و از جام پریدم. چشمم که به صورت نگران کارن ریه

 -ی پلکم پایین چکید. به هقافتاد، ناخودآگاه اشکی از گوشه

هام، های کارن دور شونههق افتادم که با پیچیده شدن دست

م کوبید و وار به شونهاوج گرفت. دو بار آروم و نوازشم گریه
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 :زمزمه کرد

دیدی، همه چیز مرتبه، خب؟ هیش، آروم! داشتی خواب می- 

 ! هیچی نیست، آروم باش

م بند بیاد. همینم کم مونده هام دست کشیدم تا گریهبه چشم

بود خواب سوسک ببینم! نگاهم رو به باال انداختم. همیشه 

کردم تا اشکم پایین نیاد. وقتی دید آروم و میهمین کار ر

هاش گرفت و من رو از خودش جدا م رو بین دستشدم، شونه

 . کرد

م سوخت نگاه آرومش، آرومم کرد. دلم برای غرور شکسته شده

اما مگه کارن نامحرم بود که غرورم جلوش بشکنه؟ کارن به 

 ! تر از هر مَحرمی بودقلبم مَحرم

 . با صدای کارن، از فکر دراومدم

  خواب چی دیدی؟- 

 . م درهم شدی اون همه سوسک، چهرهاز تصور دوباره

 ! سوسک- 

ای زد و سرش رو تکون داد. درحالی که روی زمین تکخنده

ها خش برگ -نشسته بود، عقبکی ازم دور شد که صدای خش

 .بلند شد

تعبیر خواب  گفتم خواب چی دیدی حاال! عیب نداره، میگن- 
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 . سوسک، موفقیته

کم  -با این حرفش نفس عمیقی کشیدم. ضربان تند قلبم کم

آروم گرفت. آتیش کامال خاموش شده بود و نسیم مالیمی که 

زدم کرد. حدس میرفت، صورتم رو نوازش میرو به گرمی می

دوازده یا یک ظهر باشه. حالم خیلی بهتر بود و جز کمی 

 . کردمیگلودرد، چیزی اذیتم ن

 : کارن پشت سرش رو خاروند و گفت

برد ها، از دست تو! پاشو، پاشو بریم! تازه داشت خوابم می- 

 ! گیرمشک شپش مییکم دیگه توی این جنگل بمونم بی

خندیدم و سمت چاقوم که کمی اونورتر افتاده بود خم شدم. 

زدم و چاقو رو توی لباسم های کت رو کنار میدر حالی که لبه

 : دادم، گفتما میج

 ! چرا شپش؟- 

موهام زیادی حساسن. به خاطر این ماموریت، چند روزه - 

 . نتونستم برم یک دوش بگیرم

ی درخت از جام بلند شدم که کارن هم همزمان با تکیه به تنه

بلند شد. نگاهش رو روی زمین گردوند تا چک کنه چیزی جا 

ده، دستم رو نمونده باشه. وقتی مطمئن شد چیزی جا نمون

گرفت و به دنبال خودش کشید. من رو از مسیر رودخونه به 
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کردی، شبیه هم کشوند. هر جایی رو نگاه میسمت باال می

ها بودن؛ درخت و درخت، مخلوطی از رنگ سبز و نارنجی، این

 ! خوردنتنها چیزهایی بودن که به چشم می

  چرا داریم باال میریم؟- 

 :نه یا از سرعتش کم کنه گفتبدون این که بهم نگاه ک

وقتی وارد جنگل شدن، از شیب پایین اومدن. احتمال میدم - 

 . جاده باال باشه

ش که سرم رو به تایید حرفش تکون دادم که نگاهم به اسلحه

توی جیبش بود افتاد. تیپش کپی گانگسترهایی شده بود که از 

یک دعوای حسابی برگشتن. نیشم کش رفت و به سختی 

م رو از تیپ زیادی جذابش گرفتم. توی این مورد با هم نگاه

 . ست کرده بودیم

پایی که پوشیده بودم و روی قسمت رون تنگ شلوار دم

ی نازک رنگی روش شد، با شومیز مشکی رنگم که جلیقهمی

اومده بود، من رو هم مثل خالفکارها کرده بود؛ البته، کت 

ناجور توی تنم زار ی کارن هنوز هم تنم بود و مثل یک وصله

 ! زدمی

شدن و هر از گاهی هایی که رد میبا شنیدن صدای ماشین

صدای بوق، لبخند پهنی زدم. باالخره بعد از این همه سختی 
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ها از به یک راهی رسیدیم. کمی جلوتر که رفتیم، درخت

جلوی چشممون کنار رفتن و جاده واضح شد. نسبت به شب 

 . تر بودقبل، جاده شلوغ

دیدن لب شدن و ما رو نمیهایی که رد میره به ماشینخی

 : زدم

  چرا دیشب اینقدر خلوت بود؟- 

رسه، ی خطرناکیه! این جاده به آمل میچون اینجا جاده- 

ها به خاطر ی مرگ. خیلیهای اینجا بهش میگن جادهبومی

تصادف اینجا فوت شدن؛ البته اینجا نه، یکم جلوتر که دو بانده 

 . رسهی اصلی آمل میبه جادهمیشه و 

ابرویی باال انداختم و سمتش برگشتم. مگه اینجا رو 

شناخت؟ پس چرا نگفته بود کجاییم؟ اوف، این پسر من رو می

 . کشه! تا ازش نپرسی نم پس نمیدهآخر می

  صدا( بودی؟دونستی و تموم مدت میوت )بیها رو میتو این- 

خندید و دستم رو که تموم مدت توی مشتش گرفته بود، رها 

 : م کوبید و گفتکرد. به شونه

گفتم اینجا جنگلیه که به گفتم؟ یک کاره میخب چی می- 

  آمل میرسه؟

ی جاده آهی کشیدم و نگاه ازش گرفتم. در حالی که به حاشیه
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 : شدیم، گفتمنزدیک می

 ! دیمباورم نمیشه از جاجرود به آمل رسی- 

های آویزون شده از درخت رو کنار زد و به من اشاره زد شاخه

باال برم. پام رو روی آسفالت گذاشتم که بالفاصله نور توی 

کم  -صورتم افتاد. نفس عمیقی کشیدم و لبخند پهنی زدم. کم

 ! شدمداشتم از دیدن نور خورشید ناامید می

قرار به کوه رو به روم خیره شدم که چطوری سمت راست 

دیدم، پوشونده داشت و جاده رو تماما، یعنی تا جایی که می

ها بود. دوباره دستم رو گرفت و خالف جهت حرکت ماشین

حرکت کرد. با اون یکی دستش که آزاد بود، گوشیش رو از 

ش افتاد که جیبش بیرون کشید و روشن کرد. نگاهم به صفحه

خودم ده درصد شارژ داشت. توی مخاطبینش رفت که به 

ی بیشعور! توی گوشی اومدم و از گوشیش چشم گرفتم. دختره

ترسیدم دیگران سرک نکش! ولی خب از استرسم بود! می

 .مجبور بشیم تا شهر پیاده بریم

گوشیش رو بغل گوشش گذاشت و پاش رو به تکه سنگ 

 . ی جاده پرتش کردکوچیکی کوبید و از حاشیه

ام رو که از شونه وزید و موهاز طرف جنگل باد خنکی می

داد. شالم نخوردن به هم چسبیده بودن، توی آسمون تاب می
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دونم چرا روی سرم بود اما به خاطر پاره شدن نصفش که نمی

پوشوند. چشم از جنگل پاره شده بود، موهام رو کامال نمی

 . گرفتم که برخالف اینجا، تاریک بود

 .صدای مردد کارن، حواسم رو جمع کرد

 نگ رفیعی؟الو؟ سره- 

بعد از کمی مکث، نگاه خوشحالش رو به من انداخت و با 

 :اشتیاق بیشتری گفت

 . سالم سرهنگ! من کارنم، کارن مجد- 

 . دستم رو رها کرد و توی موهاش دست کشید

بله، بله. نه، نتونستیم بهشون برسیم. قصدشون انتقام از کیانا - 

 . بود

 .به جا کردهاش جا پوزخندی زد و گوشی رو بین دست

از طرف محبی اومده بودن، همون کسی که به کیانا چاقو - 

ست، فکر نکنم شما خبر داشته زده بود. داستانش پیچیده

باشید! اگه میشه یک ماشین برامون بفرستید، انشاا... وقتی 

کنم؛ هم داستان زندگی رسیدیم همه چیز رو براتون تعریف می

 .اتفاقات اخیر رو خودم رو که به وحید گره خورده، هم

لبخند رضایتمندی زد و دوباره به من نگاه کرد. سوالی نگاهش 

 .کردم که سرش رو تکون داد و چشم ازم گرفت
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ای که توی آمل قرار ی مرگیم، همون جادهجاده ما پایین- 

ی مرگ فاصله داره؛ البته االن داریم پایین میریم و از جاده

 .گیریممی

 :با کمی مکث ادامه داد

 .کنم. پس فعال خداحافظباشه، االن لوکیشن رو روشن می- 

گوشیش رو پایین آورد و بعد از چند دقیقه، توی جیبش 

کردم و به مسافت نچندان کمی گذاشت. به رو به رو نگاه می

 :کردم که گفتکه طی کرده بودیم فکر می

 . ها میان دنبالمونلوکیشن رو روشن کردم. احتماال االن- 

م گرفت. دستم رو جلوی دهنم خواستم چیزی بگم که سرفه

 .کردمگرفته بودم و بلند و خشک سرفه می

 خوبی؟- 

سوخت و سرم رو تکون دادم و به گلوم دست کشیدم. گلوم می

ش رو بهم کرد. پوفی کشید و نگاه کالفهم بدترش میتشنگی

 دوخت. تقریبا یک شبانه روز بود که آب نخورده بودم. حاضر

 .بودم صد برابر این گلو درد رو تحمل کنم ولی بهم آب بدن

دستم رو گرفت و کمی اونورتر من رو کشوند. من رو روی 

سنگ بزرگی که کنار جاده بود نشوند و خودش هم کنارم 

 .نشست
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 .ای باال انداختبا تعجب نگاهش کردم که شونه

مون مون هدر نمیره، هم زودتر پیدابشینیم بهتره. هم انرژی- 

 .کننمی

هایی که هر از سرم رو به تایید حرفش تکون دادم و به ماشین

شدن خیره شدم. اینقدر بیخیال بودن که یک گاهی رد می

ایستاد ببینه اینجا، توی این جنگل، پای پیاده نفرشون نمی

 !کنیمچیکار می

دونم چند دقیقه گذشته بود اما وقتی به خودم اومدم، نمی

ش ی سفید رنگی جلومون ایستاده. به رانندهدیدم ماشین دِنا

نگاه کردم و لبخند پهنی روی لبم نشست. آدریان بود که با 

انداخت. یک نفر بغلش نشسته بود که سریع لبخند ابرو باال می

 .تشخیصش دادم؛ سروان کریمی بود

از جام بلند شدم، کارن هم ایستاد. سمت صندلی عقب ماشین 

ا خنده پشت سرم، سمت ماشین اومد. پرواز کردم و کارن هم ب

تونست اینقدر خوشحالم کنه اون اون لحظه تنها چیزی که می

تونم از شر این جنگل گفت باالخره میماشین بود که بهم می

 !خالص بشم

*** 

سوییچ ماشینم رو دور انگشتم تاب دادم و به لیوان آبی که 
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م؟ خورددستم بود خیره شدم. چندمین لیوانی بود که می

تکخندی زدم و یک قلپ باال رفتم. پام رو روی پام انداخته 

بودم، پشت در نشسته بودم و به چیزهایی که ممکن بود بین 

خواست کردم. کارن میکارن و سرهنگ رد و بدل بشه فکر می

ش توضیح بده اما سرهنگ گفت بهتره برامون راجب زندگی

که به  تنها باشن، من هم حوصله نداشتم؛ هرچند هرچیزی

شد برام مهم بود اما اون لحظه واقعا مغزم کارن وصل می

 .کشیدنمی

کردم. برای بار دهم توی خیالم چاقو رو فقط به محبی فکر می

شد توی شکمش فرو کردم و به خونی که ازش خارج می

 !شدنیشخند زدم. کاش حقیقی می

ها داشتم! باید یک چیزهایی توی ذهنم بود. براش برنامه

 !شدگیر میغافل

 
هایی که توی این اداره زیاد شلوغ نبود؛ چند نفر از پلیس

ماموریت بودن، به خاطر تموم شدن پرونده مرخصی رفته 

بودن. با باز شدن در اتاق آدریان، چشم از لیوانی که توی 

چرخوندم گرفتم. با اون لباس نظامی ابهت بیشتری دستم می

ی ذاشت که تکخندهگرفته بود. جلوی پام احترام نظامی گ
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 .جونی زدمبی

 :دستی که باهاش لیوان رو گرفته بودم تکون دادم و گفتم

 ! بیخیال پسر- 

 .لبخندی زد و کنارم روی صندلی نشست

 .باالخره شما مافوق مایی آبجی- 

شد اگه حرف دلم رو می لبخندی زدم و بهش نگاه کردم. چی

زودی حکمش زدم؟ وحید از زندگیم خط خورده بود و به می

خورد؛ پس چرا تالش اومد، محبی هم به زودی خط میهم می

 نکنم به زندگی برگردم؟

 .با تردید لب باز کردم

 .وقتی تنهاییم من فقط خواهرتم، نه مافوق- 

تر شد. با صدای در هاش برق خاصی زد و لبخندش پهنچشم

جیر کوتاهی باز شد، چشم از هم  -اتاق سرهنگ که با جیر

ی کارن گذاشته و ایستادیم. سرهنگ دست روی شونهگرفتیم 

های کرد. اخمی کردم. چشمبود و به سمت بیرون هدایتش می

 ! کارن سرخ شده بود یا من توهم زده بودم؟

جلوی پای سرهنگ احترام نظامی گذاشتیم و با آزاد باشی که 

 .گفت، صاف ایستادیم

 : ای زد و گفتسرهنگ رو به من لبخند پدرانه
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  ونه رفتی دخترم؟خ- 

تونم با بابا و آبتین رو در رو بشم. خونه که نه، فعال نمی- 

 .شون دعوت کردسرگرد سعادت )نیاز( من رو به خونه

 .سرش رو تکون داد و با افتخار بهم نگاه کرد

خسته باشید میگم سرگرد! کارت عالی بود! یک ماه مرخصی - 

 .بهت خوش بگذره

 !ممنونم قربان- 

 :موزی زدم و با زیرکی ادامه دادملبخند مر

 !گذرهحتما خوش می- 

مشکوک نگاهم کرد و ابرو باال انداخت. تیز بود و زود متوجه 

 !شد؛ تعجبی هم نداشت، باالخره سرهنگ بودمی

تونی بری چی تو سرته سرگرد؟ پرونده مشکات بسته شد؛ می- 

ت باشی. لطفا حداقل این یک ماه رو مرخصی، پیش خانواده

 !برای خودت جهنم نکن

انگار به کل وجود کارن و آدریان رو فراموش کرده بودم. نفس 

 :عمیقی کشیدم و محکم گفتم

راست راه میره،  -م قربان ولی تا وقتی محبی راستمتوجه- 

 !تونم آروم باشمنمی

 .ش رو به من دوختهای مشکیبا تعجب تکخندی زد و چشم
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ست سرگرد! دخالت نکن همحبی؟ اون که یک پرونده جداگون- 

 .دخترم، بزار کارشون رو بکنن

ای که نیاز بهم داده بود، چنگ زدم و به ناچار به مانتوی مشکی

های اخمو و پر کارن و آدریان نگاه انداختم. وقتی نگاه

 .مفهومشون رو دیدم، دوباره سمت سرهنگ برگشتم

دونم چطور بهش برسم؛ حتی قربان! من میکنم خواهش می- 

خوام تونم مدارک بیشتری جمع کنم! من مرخصی نمیمی

 !سرهنگ، لطفا

 :هام گفتهاش رو درهم کرد و با جدیت و خیره به چشماخم

 !وقتی میگم نه، یعنی نه و موظفی اطاعت کنی- 

 . با حرص دندون روی هم ساییدم و چشم از سرهنگ گرفتم

م دردی که اون شب و همین دیشب کشیدم رو تونمن نمی- 

تونم کمک فراموش کنم! برای ماموریت هم بهتره، نیست؟ می

 .تر پرونده بسته بشهکنم تا سریع

 :آدریان با خنده خودش رو وسط انداخت و گفت

عه عه عه، ببینین از بحث تبریک و ترفیع درجه به کجا - 

 !رسیدیم ها

ه به سرهنگ خیره شدم. یک نیم نگاهی بهش انداختم و دوبار

 :قدم جلو رفتم و با خواهش گفتم
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 !کنملطفا! مطمئن باشید ناامیدتون نمی- 

 .لبخند محوی زد

از این لحاظ مطمئنم دخترم ولی بهتر نیست بعد از این - 

کم داره پنج سال میشه یک نفس راحت  -چهار سال که کم

 بکشی و خودت رو درگیر ماجرای محبی نکنی؟

 :شد، مطمئن بودم! با اشتیاق بیشتر گفتممی داشت نرم

شک دوست دارم برگردم خونه و برای چند وقت استراحت بی- 

بینم محبی اون بیرون داره هزار تا دردسر کنم اما تا وقتی می

 !تونم آروم بشینمکنه نمیدرست می

آهی کشید و سرش رو تکون داد. در همون حال یک دستش 

شروع به راه رفتن کرد. من و پسرها رو توی جیبش فرو برد و 

 .هم پشتش راه افتادیم

فرستم. روی حرفت نمیشه نیروهایی رو برای کمک بهت می- 

 !حرفی غیر از موافقت و تایید آورد سرگرد

 
 .کارن خندید و دستش رو روی شونه سرهنگ گذاشت

آخ آخ، این درد من هم هست! یا رومون وِرد و جادو - 

ه یا خیلی قدرت ماورایی داره؛ غیر این دو کنخونه، فوت میمی

 .نیست
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ای همگی خندیدیم و فقط من بودم که پشت اون خنده، نقشه

 !کردمکه برای محبی کشیده بودم رو دوره می

*** 

 همینجاست؟- 

هاش رو درهم کشید، روی عمارت زوم کرد و بعد از چند اخم

 :ثانیه گفت

 .بینمسو ندارن دخترم، نمیهام دیگه چشم- 

 .با حرص به بازوش کوبیدم و با تشر صداش کردم

 !آدریان- 

 بله قربان؟- 

ای بهش رفتم و فرمون رو چرخوندم. عمارت از سر چشم غره

کوچه تا این پایین ادامه داشت. وقتی توی پیچ کوچه 

 !چرخیدم، دیدم عه! تازه در اصلی عمارت اینجاست

تونم سه ساعت برم تو ست بگو! نمیآدریان اگه همینجا- 

 .عمارت بعد ببینم اینجا اصال برای محبی نیست

 .ش رو باال فرستادبا بهت تکخندی زد و موهای خرمایی

 !ستبری تو عمارت؟ اگه سرهنگ بفهمه پوستم کَنده- 

خندیدم و رو به روی عمارت، زیر یک درخت پهن ایستادم. 

ه داشت و چند تا درختی ریزی باصفایی بود. حالت سنگکوچه
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ش اضافه که این طرف و اون طرف کوچه بودن به زیبایی

 .کردنمی

 ! اصل نقشه همینه- 

 چرا پس به سرهنگ نگفتی؟- 

نیم نگاهی بهش انداختم و رو به رو، رو نگاه کردم تا ماشینی 

 .نیاد

 م رو پرسید؟مگه سرهنگ از من نقشه- 

 !کنماور نمیدقتی از سرهنگ بعیده، من باین بی- 

تکخند بیخیالی زدم و موهام رو پشت گوشم فرستادم. انگشتم 

رو روی شیشه کشیدم و روی عمارت زوم کردم. کامال شاهانه 

بود! از اینجا ایوان بزرگش معلوم بود که با میز و صندلی تزئین 

 .شده بود

 :سمت آدریان برگشتم و با جدیت گفتم

 نجا عمارت محبیه؟پرسم آدریان، ایبرای بار سوم می- 

 .کالفه پوفی کشید و موهاش رو چنگ زد

 خوای بکنی؟آره، آره، عمارت محبیه. چیکار می- 

م رو ای باال انداختم، سمت عقب ماشین خم شدم و کولهشونه

از روی صندلی برداشتم. زیپش رو کشیدم و باز کردم. چند تا 

کنار  ها روبرگه و خودکار اول از همه به چشمم خورد. برگه
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زدم و یک چاقو و دو اسلحه دیدم. اسلحه و چاقو زیاد الزم 

ها نیاز داشتم که تیرهای شد؛ فقط به یکی از اسلحهنمی

 .بیهوش کننده داشت

ی کوله رو روی دوشم در ماشین رو باز کردم، یک دسته

انداختم و سمت دیوار عمارت راه افتادم. همون لحظه آدریان 

 .شد و سمتم اومدمثل جت از ماشین پیاده 

هاش از تعجب بازوم رو گرفت و من رو به دیوار چسبوند. چشم

دونست عمارت محبی رو و حیرت باز مونده بودن. خدایی نمی

خوام؟ فقط بیام از دور باهاش بای بای کنم و می برای چی

 تموم؟

 : محکم تکونم داد و گفت

کنی دختر؟ این عمارت پر از محافظ و خوای چیکار می- 

خوای بادیگارده، پر از دوربین و لیزرهای محافظتی! می

چطوری بری داخل؟ جان من بیخیال شو کیانا! این همه مدت 

کردن، اونوقت تو یک شبه پا شدی روی پرونده محبی کار می

  اومدی اینجا که چی؟ که بری داخل؟

 : با اخم دستش رو پس زدم و غریدم

من یک شبه پا نشدم، کل این پرونده بیشتر به خاطر - 

شناسایی محبی طول کشید ولی من توی دو، سه روز تمومش 
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 ! کنم. بشین و ببینمی

هاش توی هم گره خورده بودن؛ اونقدر محکم که با خودم اخم

  گیره؟ش درد نمیگفتم پیشونی

 ! تونم اجازه بدم بری تومن نمی- 

م رو قب هلش دادم و کالفه پیشونیپوفی کشیدم، کمی به ع

 . مالش دادم

 . هاش زل زدمیکدفعه سمتش برگشتم و با جدیت توی چشم

من مافوقتم سرگرد اژدری؛ روی حرف من حرفی نباشه، - 

  مفهومه؟

ام با نگرانی به با همون اخمش بهم زل زد. وقتی دید جدی

 . رمق تکون دادصورتش دست کشید و سرش رو بی

 .قربان، مفهومهمفهومه - 

 خوبه! اتاق محبی کجاست؟- 

هاش گرد شد و با دهن باز نگاهم کرد. با جدیت یک بار چشم

 :دیگه تکرار کردم که گفت

 .ی دوم، اتاق اولطبقه- 

 
سرم رو تکون دادم و سمت دیوار برگشتم. در همون حال که 

 : رفتم تا خیز بگیرم، گفتمعقب می -عقب
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 . به اطراف باشهآدریان حواست - 

 . حواسم هست- 

هایی که داخل با یک جهش دویدم و به شدت و با کمک حفره

دیوار بود، خیلی سریع به باالی دیوار رسیدم و روش نشستم. با 

م به لبه دیوار، محافظ کچلی که اون صدای خوردن کتونی

پایین ایستاده بود کمی سرش رو تکون داد. خودم رو تنظیم 

م جلوتر ازش روی زمین فرود اومدم. از پشت کردم و یک قد

گردنش رو گرفتم، وزنش رو روی شونم انداختم و بعد، از جلو 

 . روی زمین پرتش کردم

با تیرهای  اطراف رو نگاه کردم و از توی کوله همون اسلحه

تر کنار هم ها، اونطرفبیهوشی رو برداشتم. چند تا از نگهبان

خندیدن. کردن و میپچ می -چایستاده بودن، واسه خودشون پ

شون رو نشونه گرفتم. نفسم رو حبس کردم و دقیق به یکی

گردنش شلیک کردم. چند ثانیه بعد روی زمین افتاد و توجه 

 . ها رو جلب کردبقیه نگهبان

نیشخندی زدم، خیلی سریع همشون رو نشونه گرفتم و 

بیهوش کردم. امنیت اینجا کمتر از چیزی بود که فکر 

کردم! همشون کنار هم افتاده بودن. نگاهم رو توی باغ می

چرخوندم. اولین چیزی که به چشمم خورد حوض کوچیکی 
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ها پاچید. درختکرد و همه جا میبود که ازش آب فوران می

با نظم و ترتیب خاصی کاشته شده بودن. با حرص و خمیده، از 

ها عبور کردم و به سمت چپ عمارت رفتم. فرشروی سنگ

می که جلو رفتم، ایستادم و باال رو نگاه کردم. چندین پنجره ک

ها رو چک کردم و روی از اینجا مشخص بود. ردیف دوم پنجره

 . اولین پنجره زوم کردم

 . اگه همون چیزی که آدریان گفت باشه، این اتاق محبیه

هام رو با مانتوم پاک کردم و عقب رفتم. نفس عرق دست

و سمت دیوار خیز گرفتم. از روی دیوار پریدم عمیقی کشیدم 

 . ی پنجره رو گرفتمو لبه

ی پنجره نشستم. پنجره به سختی خودم رو باال کشیدم و لبه

رو هل دادم که از شانس خوبم باز شد؛ البته اگه باز هم 

 ! شکوندمششد مینمی

توی اتاق پریدم و پنجره رو بستم. توی اتاق نبود. نگاهم روی 

ان با دونستم چیهایی که به خوبی میره موند. شیشهمیز خی

رنگ قرمز مایع داخلش تزئین شده بودن. با چندش ازشون 

چشم گرفتم. روی تختش که با روتختی مشکی پوشونده شده 

م یک برگه و خودکار بیرون آوردم. بود، نشستم و از توی کوله

 . ت بودمطمئن بودم حاال حاالها وارد اتاق نمیشه و خیالم راح
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 : روی برگه بزرگ نوشتم

 «! پشت سرتم»

ِ نوشته رو بریدم و روی تخت گذاشتم. از جام بلند اون قسمت

شدم و خودکار رو توی کوله سر دادم. نگاهم رو چرخوندم و در 

ای که رو به روی تخت بود، ی چرمِ مشکیآخر پشت کاناپه

ی پناه گرفتم. اتاقش واسه خودش یک خونه بود! رو به رو

کاناپه هم تلویزیون بزرگی قرار داشت. چاقو رو برداشتم و 

ضامنش رو زدم. قبل از این که زیپ کوله رو بکشم، یاد چیزی 

افتادم. چطوری از اینجا برم؟ خب مطمئنا با وجود محبی 

 . مونهمرگم حتمیه! پس یک راه می

ی بیهوشی رو هم برداشتم و توی جیبم گذاشتم. اسلحه

هم از داخلش بیرون کشیدم و صورتم رو ای روپوش مشکی

 . پوشوندم

ای گذشته بود که صدای لوالی در و بعد صدای چند دقیقه

کوبیده شدن در رو شنیدم. دستم رو محکم دور دهنم چفت 

 . کردم تا صدام درنیاد

کمی خودم رو خم کردم تا ببینمش. داشت کراواتش رو شل 

خت انداخت دوختش رو روی تکرد. کت خاکسری و خوشمی

 ! که نگاهش به نامه افتاد. االن وقتش بود



 

 

WWW.98IA3.IR 69 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

7  

 
ش دیدم که با ترس سریع و آروم پشتش ایستادم. از روی شونه

ش حلقه برگه رو مچاله کرد. نیشخند زدم، دستم رو دور سینه

کردم و با اون یکی دستم، چاقو رو زیر گردنش گذاشتم. با 

 : ترس خواست تکون بخوره که زیر گوشش غریدم

 ! آروم بگیر محبی- 

ش از ترس محکم تقال کردنش آروم گرفت اما هنوز قفسه سینه

 . شدباال و پایین می

بینم که خیلی ترسیدی! پس چی شد؟ تو که بدون می- 

 ! هات هیچی نیستیآدم

چیزی نگفت. نیشخندم رو جمع کردم، چاقو رو آروم به 

 . گردنش فشردم؛ در حدی که فقط بترسه

اعت یک بامداد، به اون آدرسی که برات فردا شب، س- 

هات دونم مثل همیشه بادیگارد و محافظفرستم میای. میمی

کنی، این بار بیشترشون کن! خودت که بهتر رو اجیر می

 . خوایم دوئل کنیمدونی... میمی

 : با تته پته گفت

  دو... دوئل؟ چرا؟- 

 : شدت کشیدن چاقو رو بیشتر کردم و با حرص گفتم
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 !فهمیمی- 

 . صدات آشناست- 

سر جام خشک شدم اما در حد چند ثانیه. که چی؟ حتی اگه 

کنه؛ چون تا حداقل سه روز صورتم رو هم ببینه فرقی نمی

 . دیگه کارش تمومه

خفه شو! ببین چی میگم، اگه فردا به اونجا نیای، کل - 

روی سرت سوزونم و عمارتت رو با تموم دم و دستگاهش می

دونم اونقدر باهوش هستی که هشدارم رو کنم. میخراب می

جدی بگیری! درضمن، دست از پا خطا کنی یک راست 

 . فرستمت سینه قبرستونمی

ش به گردنش نگاه کردم که با یک خط باریک از روی شونه

زخم، به خون آغشته شده بود؛ اون هم فقط برای یک زخم 

 ! کوچیک

  برم. حالیته؟مثل گوسفند سرت رو میدقیقا همینجوری، - 

هاش هیچ بود؛ سرش رو تند تند با ترس تکون داد. بدون آدم

های رزمی هم بلد نبود. چاقو رو توی جیبم حتی ورزش

رو به روی  ی بیهوشی رو برداشتم. با فاصلهگذاشتم و اسلحه

 ! کمرش قرار دادم و بنگ

کردم و بعد،  هاش رو حسبعد از چند ثانیه شل شدن ماهیچه
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روی زمین افتاد. سریع سمت پنجره خیز گرفتم و بازش کردم. 

ش گذاشتم و به ارتفاع نگاه کردم. آهی کشیدم. پام رو روی لبه

کرد و آسمونی که رو به باد خنکی که صورتم رو نوازش می

 . رفت، بهم فهموند وقت کمه و سریع باید دَر برمتاریکی می

پریدم ولی آخه از دو طبقه؟! فکر نکنم ای نداشتم، باید میچاره

در این صورت چیزی ازم بمونه! خودم به درک، من به سرهنگ 

دونستم بهم اعتماد داره، به قول دادم ناامیدش نکنم. می

م پا هام و عمل کردنم؛ پس برای پرسیدن نقشهخودم، نقشه

 . پیش نذاشت

گذاشتم و شد پام رو روی لوله گازی که از پایین پنجره رد می

ای که توی دیوار رفته بود، گرفتم. با بعد دستم رو به میخ آهنی

کمک یک برجستگی توی دیوار، یک قدم دیگه پایین اومدم. 

ی پایین گرفتم و خودم رو تاب دادم. ی پنجرهدستم رو به لبه

مونده رو پریدم. بدون توجه به این که این  ی راه باقیبقیه

 . ها دوییدمفرشسرعت روی سنگاطراف نگهبان داره، با 

ها داد و فریاد راه ها بلند شده بود و نگهبانصدای پارس سگ

دادن بایستم ولی کو گوش شنوا؟ انداخت بودن، هشدار می

دوییدن ولی من داشتم ارتفاع در اصلی رو در پشت سرم می

گرفتم. یک ماشین سفید شاسی بلند جلوی در پارک نظر می
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م برق زد. راهم رو سمتش کج کردم، روی هاکرده بود. چشم

کاپوتش پریدم و از روی سقفش به سمت در خیز گرفتم. 

های باالی در گیر دادم و بعد سریع روی دستم رو به میله

 . زمین پریدم

شد و مطمئن بودم االن دنبالمون میوفتن. در داشت باز می

کرد سمت آدریانی که هنوز با بهت به پرش من فکر می

 . مدویید

 ! پس منتظر چی هستی؟ ماشین رو آتیش کن- 

به خودش اومد، سریع پشت فرمون نشست و من هم خودم رو 

توی ماشین پرت کردم. با سرعت راه افتاد و همزمان در کامل 

 .باز شد. پنج تا ماشین دنبالمون افتادن

ش مهم نبود. آدریان خیلی خوب تونست با الیی کشیدن بقیه

 . شون رو گم کنههمه

*** 

نفس عمیقی کشیدم و خشاب اسلحه رو چک کردم. پر بود 

م گذاشتم. تیرهای ولی باز هم یک خشاب دیگه توی کوله

 . بیهوشی هم سر جاشون بود

سمت آدریان برگشتم و در همون حال، چند تا نارنجک به 

کمربندی که دور لباسم پیچیده بود آویزون کردم. لباسم 
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 . حالت ارتشی داشت

باشه کارن نفهمه کجا رفتم. اگه بفهمه همه چیز رو  حواست- 

کنه. حواست به دوئل امشب هم باشه. رایان هم خراب می

 پیشتونه؟

سرش رو تکون داد و در حالی که کتش رو جلوی آیینه درست 

 :کرد، گفتمی

آره رایان هم هست. حواسم به کارن هست ولی مطمئنی - 

 جواب میده؟

 .له رو روی تخت پرت کردمابرویی باال انداختم و کو

 چی؟- 

 .تنقشه- 

 !شک نکن- 
 

ی در رو کشیدم و نفسم رو آروم بیرون دادم. کمی دستگیره

هام رو روی هم گذاشتم. ناخودآگاه به حرف مکث کردم و پلک

 .اومدم

آدریان شاید این بار دیگه واقعا آخر خط باشه. در هر صورت  -

ممکنه رخ بده. هرچیزی که کسی آینده رو ندیده و هرچیزی 

 پیش اومد، ماموریت رو اولویت قرار بده، خب؟
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ی آخر پیراهن سفیدش رو بست. با اخم سمتم برگشت و دکمه

 .چند قدمی از میز توالت فاصله گرفت و به من نزدیک شد

 ها چیه؟منظورت از این حرف -

 :پوزخند تلخی زدم و در رو باز کردم. زمزمه کردم

 !منظورم چیه دونیخوب می -

ی هیچ حرفی رو بهش ندادم. آهی از در بیرون زدم و اجازه

کشیدم و در رو بستم. تا ساعت یک، سه ساعت مونده بود و 

خواست برم پیش کارن و باهاش هنوز وقت داشتم. دلم می

کرد. پا به سالن شد، شک میها نمیحرف بزنم ولی با این لباس

مبل ولو شدم. گوشیم رو  نقلی و کوچیک خونه گذاشتم و روی

 .که روی میز عسلی افتاده بود، برداشتم و وارد مخاطبین شدم

خواستم چرخید و یادم رفته بود میها میانگشتم روی اسم

هام فشردم که یادم اومد. م رو بین دستچیکار کنم! پیشونی

بوقی که از  -دستم رو روی اسم کارن گذاشتم. صدای بوق

ترسیدم صابم رو به هم ریخته بود. میشد اعگوشی شنیده می

 .جواب نده

اما در کمال ناباوری، صدای بوق قطع شد و جاش رو به صدای 

بخش کارن داد. نفس عمیقی کشیدم و سرم رو به آرامش
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گاه مبل تکیه دادم. به سقف خیره شدم و در همون حال تکیه

 .بهش گوش کردم

 .سالم -

 .لبخند محوی زدم

 سالم. خوبی؟ -

 :کمی مکث جواب دادبا 

 خوبم، مرسی. چیزی شده این وقت شب زنگ زدی؟ -

کرد نگاه کردم. ای که روی دیوار خودنمایی میبه ساعت چوبی

 گفت این وقت شب؟به ساعت دَه و ربع می

 .تازه سر شبه -

هام ناخودآگاه صدای تکخندش که توی گوشم پیچید، چشم

 .بسته شد

 خیله خب حاال! چی شده؟ -

 .باید چیزی بشه؟ خواستم زنگ بزنم ببینم کجایی مگه -

 .نفس عمیقش توی گوشی پیچید

 .آهان، اوکی. برگشتم عمارتم -

 :های گرد شده سیخ نشستم و تکرار کردمبا چشم
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 عمارتت؟ -

 .کردخطی می -ش اعصابم رو خطخونسردی

 .آره خب، عمارتم، همونی که من رو ازش دزدیدین -

 :دم و غریدمهام رو توی هم کشیاخم

د آخه پسر، نمیگی وحید آدم اجیر کرده باشه که تا رفتی  -

 توی عمارت بیان سراغت؟ هان؟

 :خندید و گفت

آدمِ چی؟ سرهنگ اطراف ویال محافظ گذاشته. نترس، اتفاقی  -

 !نمیوفته

هام رو بستم. خیر سرم اومدم صداش رو پوفی کشیدم و چشم

 !زنمبه همه چیز گند میبشنوم، آرامش بگیرم؛ االن از استرس 

 تو کجایی؟ -

 :م رو خاروندم و راستش رو گفتمپیشونی

 .مسرهنگ یک خونه در اختیارمون گذاشته، توی همون خونه -

 :با جدیت گفت



 

 

WWW.98IA3.IR 70 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

5  

 پسر که اونجا نیست، هست؟ -

هام گرد شد. آب دهنم رو قورت دادم. دیگه کارمون که چشم

توی یک خونه  شناخت، مجبور بودیم با همپسر، دختر نمی

باشیم تا اینقدر برای یک حرف ساده، مجبور نشیم زنگ بزنیم. 

 .شد بیچاره بودیماگه خطمون شنود می

 :نفسی گرفتم و این بار دروغ گفتم

نه بابا، پسر کجا بود. آ، کارن من باید برم. مراقب خودت باش!  -

 .خوابی یک چاقو زیر سرت بزار، اوکی؟ خدافظشب که می

م، هم از مکثم ولی فهمیده دروغ گفتم؛ هم از عجله دونستممی

دونست که شغل ما این چیزها رو چیزی نگفت. این رو هم می

های سازمان مورد ش کنه؛ البته بچهتونه کاریهم داره و نمی

مالی اعتماد بودن، دست از پا درازتر کنن هم از سرهنگ گوش

 !خورن، هم از منمی

 
روی میز انداختم و بلند شدم. از بعد از خدافظی، گوشی رو 

ای که کنار راهرو قرار داشت، ایرپادم رو برداشتم. توی قفسه

هام گذاشتمشون و بعد راهم رو سمت آشپزخونه توی گوش
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کج کردم. بطری آب رو از یخچال بیرون کشیدم و توی لیوان 

آب خوردم. همون موقع چشمم به ساعت خورد که ده و نیم 

هام رو لوچ کردم. یک زنگ، یک وصل چشمداد. رو نشون می

کردن ایرپاد و یک آب خوردن یک ربع از زمانم رو گرفت؟ 

 .پوفی کشیدم و سمت همون اتاق رفتم

شون رایان در حال ها از این قرار بود؛ توی یکیتوی بقیه اتاق

شون هم چند نفر پشت سیستم حاضر شدن بود، توی یکی

کنن. اون سری که من به  نشسته بودن تا همه چیز رو کنترل

انگاری خود ها توسط سهلعمارت محبی رفته بودم، دوربین

های اونجا قطع شده بودن وگرنه امکان نداشت بتونم نگهبان

ها رو هک کنن تا بتونم فرار کنم اما این دفعه، قرار بود دوربین

 .برم و برگردم

 . نفس عمیقی کشیدم و وارد اتاق شدم

ش زده بود ته بود، دستش رو زیر چونهآدریان روی تخت نشس

 . کرد. با ورود من به اتاق سرش رو باال آوردو به زمین نگاه می

 .لبخند کجی زدم

 !وقتشه- 

 پوفی کرد و به صورتش دست کشیدـ

 ...ببین من باز هم میگم- 



 

 

WWW.98IA3.IR 70 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

7  

 :بین حرفش پریدم و با قاطعیت گفتم

پس چیزی  این اتفاق باید بیوفته؛ چه االن، چه یک سال بعد،- 

 .نگو. من دیگه دارم میرم، حواست به همه چیز باشه

سرش رو ناچار تکون داد و بهم خیره شد. با نیم نگاهی، کوله 

 .رو از روی تخت برداشتم و از در بیرون زدم

آهی کشیدم و در خونه رو باز کردم. به ساعت نگاه کردم. دو 

ت ساعت وقت داشتم. بدون تردید از خونه خارج شدم و سم

ماشینم که بیرون از خونه پارک شده بود رفتم. سوییچش رو از 

م بیرون کشیدم و درش رو باز کردم. پشت جیب شلوار ارتشی

فرمون نشستم و بعد از عوض کردن دنده، با سرعت سمت 

 .عمارت محبی روندم

توی راه به همه چیز فکر کردم؛ هرچیزی که وجود داشت. 

الی شده بود. تاریکی و سکوت اونقدر فکر کرده بودم که سرم خ

تونستم خوب تمرکز کنم و به داد اما نمیشب حس خوبی می

م سر و سامون بدم. توی کوچه پیچیدم اما جلوتر ذهن آشفته

نرفتم. سرم رو پایین آوردم تا مطمئن بشم محبی از عمارت 

 .خارج میشه

هام فشردم و نفسم رو آروم بیرون دادم. فرمون رو بین دست

لحظه در عمارت باز شد، اول یک بنز و پشت سرش همون 
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هاش بیرون زدن. نزدیک شش های شاسی بلند نگهبانماشین

تا ماشین بودن. اگه این همه آدم پشت سر خودش اجیر 

 !کرد جای تعجب داشت! ترسونمی

پوزخندی زدم و به دور شدنشون خیره شدم. وقتی مطمئن 

درخت پارک کردم و ی شدم که دور شدن، ماشین رو زیر سایه

ی کوله رو فشردم و آروم از قسمت تاریک پیاده شدم. دسته

 .کوچه جلو رفتم. ایرپادم رو وصل کردم

 آدریان؟ صدام رو داری؟- 

 .چند ثانیه بعد صداش اومد

 !به گوشم- 

 اید؟خوبه! محبی همین حاال از در بیرون زد. آماده- 

 .ست. منتظرشیمآره، همه چیز آماده- 

 :رو به یک درخت چسبوندم و آروم گفتمپشتم 

 ان؟ها در چه حالیخوام برم داخل؛ دوربینمی- 

 .تونی بری، قطعنمی- 

 
ایرپاد رو لمس و قطعش « خوبه»نفسی گرفتم و بعد از گفتن 

ی بیهوشی رو از کوله بیرون کشیدم و بین کردم. اسلحه

داشت نزدیک هام فشردم. به درختی که کنار دیوار قرار دست
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شدم. اسلحه رو توی کمربندم جاساز کردم و دستم رو دور 

ی درخت حلقه کردم. پام رو روی تنه محکم کردم و یک تنه

هام رو هم باالتر بردم و م رو هم باالتر گذاشتم. دستپای دیگه

اونقدر این کار رو ادامه دادم که به سر دیوار رسیدم. یک دستم 

 . ر کش دادمرو آزاد کردم و سمت دیوا

به محض این که تونستم لمسش کنم و جای دستم رو درست 

کنم، اون یکی دستم رو هم ول کردم و روی دیوار پریدم. 

آسوده نفسی گرفتم و پایین رو نگاه کردم. هیچ چراغی روشن 

برد. پوفی کشیدم و با نبود و همه جا در تاریکی به سر می

 ر تاریک؟عصبانیت به پیشونیم کوبیدم. چرا اینقد

دوباره دستم رو به دیوار گرفتم و آروم خودم رو سمت پایین 

هام رو سر دادم. با صدای تلپی روی زمین فرود اومدم. چشم

ریز کردم و سعی کردم همه جا رو زیر نظر بگیرم اما وقتی 

تونم به تاریکی چیره بشم، چراغ قوه رو بیرون دیدم نمی

ی کمربندم بیرون ی بیهوشی رو هم از توکشیدم. اسلحه

 .کشیدم و چراغ قوه رو روش جاساز کردم

خم شدم و اسلحه رو سمت چپم گرفتم. یک نگهبان اونجا بود 

ش رو برداشت و که به محض افتادن نور توی صورتش، اسلحه

من رو نشونه گرفت. خیلی راحت و سریع شلیک کردم. بعد از 
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که دیدم  چند ثانیه روی زمین افتاد. سمت راست نور انداختم

 -کنن ولی از تلودو نفر ایستادن. مشخص نبود چیکار می

خوردن معلوم بود توی حال خودشون نیستن. تلویی که می

ها شدم و از سمت چپ راهم رو گرفتم تا به بیخیال اون

 . های سمت چپ عمارت برسماتاق

تردید هم جلوم ظاهر شدن که بی چند تا نگهبان دیگه

 . کردمزدمشون و بیهوششون 

ی اتاق محبی نگاه کردم. ایستادم و با نفس عمیق، به پنجره

های مثل اون بار، سمت پنجره خیز گرفتم و با کمک لبه

های اتاقش خاموش ی پایینی، وارد اتاقش شدم. چراغپنجره

بودن. اولین کاری که کردم بستن پنجره بود، بعد نور چراغ قوه 

ئن بشم کسی توی اتاق رو دور تا دور اتاق گردوندم تا مطم

 .نیست

کمی با نگاهم دنبال پریز کلید گشتم که کنار در اتاق پیداش 

کردم. با لمس کردنش، نور لوسترها اتاق رو روشن کرد. در رو 

 .هم قفل کردم تا کسی به سرش نزنه بخواد به اینجا بیاد

کل اتاقش رو گشتم؛ داخل کمد دیواری سفید رنگش، میز 

ی کوچیکی که کنار خونهخل کتابش و حتی دامطالعه

 .تلویزیون بود، زیر تختش و همه جا اما دریغ از یک نشونی
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ها رو اینجا و توی اتاق خودش جاساز منطقی هم بود؛ اگه اون

 !کرد جای تعجب داشتمی

گشتم. تقریبا بعد از یک رفتم و کل عمارت رو میباید می

شدن و بیدار میهایی که بیهوش کرده بودم، ساعت اون نگهبان

شد! کلید در رو چرخوندم و قفل رو باز وقت واویال میاون

ش داخل تاریکی کردم. به راهروی رو به روم خیره شدم. نیمی

ش به خاطر نوری که از پذیرایی فرو رفته بود و قسمت دیگه

 . اومد، روشن شده بودمی

زدن، های دورش مثل الماس برق میلوستر کوچیکی که شیشه

ی برنز رنگی ی راهرو دیدم اما روشنش نکرده بودن. مجسمهتو

که از روی یک آدم درست شده بود، روی میزی که وسط 

 .خوردراهرو بود خیلی خوب به چشم می

 .با همون حالت خمیده، از در بیرون زدم و پشت سرم بستمش

یک در کنار مجسمه قرار داشت. نگاهی به سالن انداختم که 

درحال تمیز کردن میز جلوی مبل دیدم. فقط یک خدمتکار 

نگاهم رو ازش گرفتم، در رو باز کردم و سریع بستم. با دیدن 

ها و قاب اتاق دهنم باز موند. نگاهم رو از روی مجسمه

های روی قفسه گرفتم و به لوستر باال سرم دادم. عکس

 ! ترهلوسترش از کل یک خونه گرون
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ای رنگی که د قهوهسرم رو با تاسف تکون دادم و سمت کم

ی اتاق قرار داشت رفتم. داخلش چیزی جز کت و گوشه

های شاهانه رو کنار زدم که یک شلوارهای مارک نبود. پرده

های کسی، سریع بالکن بزرگ رو به روم دیدم. با صدای قدم

 . پرده رو کشیدم و پشت کمد پنهان شدم

 
کیه.  در باز شد که از روی کنجکاوی کمی خم شدم تا ببینم

یک دختر تقریبا بیست ساله بود که از روی لباس فرمش که 

اومد، ش پیشبند سفید میحالت دامن بود و روی دامن مشکی

فهمیدم خدمتکاره. توی یک دستش طی بود و توی اون یکی 

دستش دستمال. بدون این که زمان رو از دست بده، شروع به 

حاالها از  -الم کوبیدم. دیگه حاطی کشیدن کرد. توی پیشونی

 ! اینجا نمیره. پوف

همون لحظه در دوباره باز شد و یک خدمتکار دیگه وارد شد. با 

 ! حرص دستم رو مشت کردم. بیا، دو تا شدن

ها رو ی دستش خاک قابخدمتکار دومی در حالی که با پارچه

 : گرفت، گفتمی

  دونی آقا کجا رفت؟میگم، می- 

 : چپ نگاهش کرد و گفت -اولیه چپ
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  یعنی چی؟ برای چی من باید بدونم؟- 

 . ای باال انداخت و قاب بعدی رو برداشتشونه

 . ش هستی، گفتم شاید بدونیخب تو خدمتکار شخصی- 

 ! تو آخر سر خودت رو به باد میدی فاطمه، ببین کی گفتم- 

ور تر رفت و دوباره مشغول طی کشیدن شد. فاطمه و کمی اون

هاش رو به کمرش زد. با پرویی حرص برگشت و دستنام، با 

 : تمام که صورتم رو کج کرد، گفت

 . وا سارا، مگه چی گفتم؟ فقط سوال پرسیدم- 

سارا پوفی کشید و کمرش رو صاف کرد. با خستگی به فاطمه 

 . ش بردش رو داخل مقنعهنگاه کرد و موهای مجعد خرمایی

  به خدا که خستم فاطمه، میشه بری؟- 

با حرص دستمال توی دستش رو روی زمین پرت کرد و با 

نگاه خیلی بدی ازش فاصله گرفت، از اتاق خارج شد و در رو 

ای رفت و مشغول محکم به هم کوبید. سارا به در چشم غره

زد. کل مدتی که کارش شد. زیر لبی برای خودش غر می

هام رو کشید، من داشتم گیسداشت اتاق رو طی می

 ! کشیدممی

کرد. فس می -نیم ساعت از وقتم رفته بود و این هم هی فس

 ! به خدا من از این خدمتکاره تر و فرزترم
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ای که رو به رو قرار داشت رفت. کمدش از سمت کمد دیواری

ی باالش رو بکشی، تختش ها بود که اگه دستگیرهاون حالت

بیرون میاد. دستش به یکی از کشوها خورد و کشیدش که باز 

ای زدم. داخل د. خیلی سریع بستش اما من نیشخند شرورانهش

 . کشو یک گاو صندوق قرار داشت

روی کمد رو دستمال کشید، بعد طی رو از روی زمین برداشت 

و از اتاق بیرون زد. تند از جام بیرون پریدم و بدون فکر سمت 

اون کشو هجوم بردم. سریع بازش کردم. مدلش قدیمی بود و 

  نداشت. یعنی خودشه؟زیاد امنیت 

م پایین انداختم و توش دنبال یک م رو از روی شونهکوله

چیزی گشتم که بتونم باهاش اون رو باز کنم. نگاهم رو به 

کن زدم. سمت اسلحه خورد. برش داشتم و سرش رو صدا خفه

ش رو کشیدم قفل گاوصندوق گرفتم و شلیک کردم. دستگیره

م. ورقشون زدم و نفس های توش رو بیرون کشیدو برگه

ها هاش بودن. برگهها مدارک تموم جرمای کشیدم. اونآسوده

م انداختم، اسلحه رو دستم گرفتم و در کشو رو رو توی کوله

 . بستم تا حداقل اینقدر زود متوجه نبودنِ مدارک نشن

ای رو باز کردم و خمیده روی ها رو کنار کشیدم، در شیشهپرده

م رو ببینن برای همین خم کانش بود سایهبالکن ایستادم. ام
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گرفتم چطوری شده بودم. همون لحظه که داشتم تصمیم می

بپرم، صدای فریادی توی باغ پیچید. اونقدر بلند بود که 

 . فهمیدم چی داره میگه

کامرانی، چند نفر بیهوش شدن. همه رو توی باغ پراکنده - 

 ! دبختیمکن، چند نفرم بفرست توی عمارت. اقا بفهمه ب

 
اومد. آب دهنم رو ها میصدای دوییدن چند نفر روی چمن

ی حصاری که دور بالکن پیچیده بود، قورت دادم و از حاشیه

خم شدم و پایین رو نگاه کردم. با دیدن نردبونی که زیر پام 

 . هام گرد شدقرار گرفته بود، چشم

دیدم با بهت به کسی که توی تاریکی فقط یک سایه ازش می

 : وار گفتپچ -خیره شدم که آروم و پچ

ام قربان! عجله کنید! من کمی معطلشون سروان مهدوی- 

کنم و بعد از عمارت خارج میشم، شما هم سریعا از اینجا می

 . دور بشید

سرم رو تکون دادم که شک دارم توی اون تاریکی متوجه شده 

ها هبانباشه. با سرعت دویید و دور شد. ازصدای داد و بیداد نگ

کنه. از نردبون و تیراندازی، مشخص بود داره سرگرمشون می

 .پایین رفتم و روی زمین پریدم
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های اون قسمت صد شد برم چون محافظاز جلوی عمارت نمی

در صد بیشتر شدن. عمارت رو دور زدم تا از پشتش فرار کنم. 

ها رو دیدم، عرض ساختمون رو با سرعت دوییدم. تا نگهبان

ها متوجه من شده بودن. سه نفر بودن. بدون م اما اونایستاد

شون رو از بازو مکث دو نفرشون سمتم دوییدن. دست یکی

گرفتم و پیچوندم، توی ساق پای اون یکی کوبیدم و از پشت 

م رو از کمربندم ش گرفتم، روی زمین پرتش کردم و اسلحهیقه

 . بیرون کشیدم. سومی رو نشونه گرفتم و زدمش

رو که بازوش رو گرفته بودم، ول کردم، با آرنج توی اونی 

ش ضربه زدم. پاش به صورتش کوبیدم و با پام به قفسه سینه

یک جایی گیر کرد و افتاد که سرش به دیوار خورد و بیهوش 

 . شد

هاش دومی از روی زمین بلند شد و سمتم خیز گرفت. مشت

شکمم رو هدف گرفته بودن. حرصی موهاش رو به عقب 

شیدم، زانوم رو باال آوردم و صورتش رو با شدت به زانوم ک

ای زد و عقب رفت، درهمون حال کوبیدم. از درد نعره

 . های درخشانش رو تحویلم دادصفت

 ! عوضی وحشی- 

پیچیده، عقبکی رفتم و تا دیدم داره از درد به خودش می
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هایی رو به این سمت سمت دیوار خیز برداشتم. صدای قدم

تونستم کردم وگرنه نمیکردم. باید این بار فرار میحس می

یک تنه حریف همشون باشم. روی دیوار نشستم و بدون تردید 

ی دیگه درآوردم. صدای آژیر پایین پریدم. سر از یک کوچه

ها هم به صداهای اطرافم اضافه شده بود. توی ماشین پلیس

ان تاریکی و سکوت شب شروع به دوییدن کردم اما این پای

 ! ماجرا نبود

ها از دیوار پایین پریده بودن و پا به پای من چند تا از نگهبان

دوییدن، هر از گاهی برای ایستادن و تسلیم شدن هشدار می

دادن اما کیه که گوش کنه! خب اگه قرار بود بیام و تسلیم می

 ! خوردمرفتم دوغم رو میبشم که می

و توی سرم اکو  پیچیدهام توی گوشم مینفس -صدای نفس

کشید. دلم کرد و پهلوم تیر میخس می -م خسشد. سینهمی

خواست وسط جاده بدون توجه به چیزی دراز بکشم ولی می

ها زیاد بود و با این که با تمام قدرتم شد، سرعت نگهباننمی

 . شون باهام کم شده بوددوییدم، فاصلهمی

 . هام گم شده بودایرپادم رو وصل کردم. صدام بین نفس

 ! آ... آدریان! داری... صدام رو؟ بجنب... لعنتی- 

کردم تا حداقل کمی گیجشون کنم. ها عبور میاز زیر درخت
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چند بار دیگه صداش زدم اما جواب نداد. حتما سرش با محبی 

س گرمه. صدای شلیک گلوله و برخوردش به کنار کفشم رو ح

کردم. از شدت صداش یک قدم به سمت چپ پریدم اما از 

 . حرکت نایستادم

 ! بزنش دیگه احمق- 

دوباره صدای شلیک اومد اما باز هم بهم برخورد نکرد. از بس 

تونستم نمی کشید. دیگهفکم رو روی هم فشرده بودم تیر می

هام هوا رو خیلی تند تپید و ریهبیشتر بدوم. قلبم محکم می

م نکرد، شانسم بهم پشت پا زد و کشیدن. نفسم یاریمی داخل

پام به یک چیزی گیر کرد. با شدت روی زمین افتادم. افتادنم 

 . و صدای رعد و برق با هم همزمان شدن

چیزی نگذشت که بارون با شدت بارید. دم عمیقی گرفتم 

م از م رو چنگ زدم. تا از جام بلند شدم، یقهگلوی خشکیده

شد. تازه متوجه شدم چهار نفرن! آب دهنم رو  پشت کشیده

م از درد رو بهشون دوختم. های خمار شدهقورت دادم و چشم

 . شون و سکوتشون عالمت خوبی نبودنیشخندهای شرورانه

به خودم اومدم و فرصت حرف و حرکتی ندادم. با این که 

کرد، تابی میکشید، نفسم گرفته بود و قلبم بیپهلوم تیر می

ی سریع با آرنجم توی گردن کسی که من رو گرفته بود خیل
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کوبیدم؛ نه یک بار، بلکه سه بار! باالخره بیهوش شد و روی 

ی ها برگردم، ضربهزمین افتاد. تا خواستم سمت اون یکی

 . شدیدی به کمرم خورد که باعث شد روی زمین ولو بشم

بارون صورتم رو خیس کرده بود و باعث شده بود موهام به 

پیشونی و صورتم بچسبه. موهام رو کنار زدم و سرم رو باال 

ش توی تاریکی هم برق های مشکیشون که چشمگرفتم. یکی

 . زدن، سمتم خم شد و پوزخند زدمی

  از دست ما در میری؟- 

ش رو سمت من اون یکی که اندام الغرتری داشت، اسلحه

 حسش بهم خیره شد. اونهای بینشونه گرفت و با چشم

کرد. شون هم که دست توی جیب، منتظر نگاهمون مییکی

م رو ازم مثل این که به عقل ناقصشون خطور نکرده بود کوله

 . بگیرن! هنوز شانس برای فرار داشتم

 .نیشم رو شل کردم

تر از چیزی بود که فکر ها در رفتن سادهاز دست شما احمق- 

 !کردممی

یه، به حالت هلیکوپتر اخمی کرد و تا خواست بفهمه منظورم چ

روی زمین چرخیدم و با پام به ساقش کوبیدم. روی زمین 

خیس سر خورد و محکم روی زمین افتاد. ملق زدم و روی 
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دستم ایستادم. روی گردن نگهبانی که برای ضربه زدن بهم 

نزدیک شده بود پریدم و با ضربات سریع، صورتش رو مهمون 

بیرون کشیدم و به اون  ش رو از دستشهام کردم. اسلحهمشت

 . یکی شلیک کردم

صدای فریادش توی گوشم پیچید. با درد روی زمین افتاد و به 

 . ش چنگ زدبازوی زخمی

ش پایین پریدم و مشت محکمی به فکش کوبیدم. از روی شونه

هاش حبس کنه، قبل از این که صورت خونینش رو بین دست

 :د زدلگدی سمتم پرت کرد که به هدف نخورد و دا

 !دعا کن گیرت نیارم بدبخت- 

م رو فشردم و با ی کولهتفاوت، دستهنیشخندی زدم و بی

سرعت حرکت کردم. بوی نم بلند شده بود و صدای بارون بهم 

تونستم راحت بدوم چون کرد. نمیحس خوبی تزریق می

ای که عمارت محبی خیابون خیس شده بود. وارد کوچه

میده سمت ماشینم راه افتادم. داخلش قرار داشت، شدم و خ

دم عمارت هیاهویی بود، دیدنی! خوبه هنوز محبی برنگشته، 

 یعنی اگه برگرده و بفهمه چه حالی میشه؟

نیشخندی زدم و سریع سمت ماشینم که زیر درخت پارک 

شده بود رفتم. به محض سوار شدن، دنده رو جا انداختم و با 



 

 

WWW.98IA3.IR 72 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

1  

رد شدم. با اون ویراژ وحشتناکی، از جلوی عمارت محبی 

شد. ای بود مشکوک میحرکتی که من زدم، هرکس دیگه

فهمیده بودن من دزدی کردم. کمی که از عمارت فاصله 

گرفتم، چند تا ماشین از کوچه بیرون زدن و دنبالم افتادن. 

 !دونم، شایدمرض داشتم؟ نمی

ایرپاد رو وصل کردم و در حالی که نگاهم از داخل آیینه به 

ود، آدریان رو صدا زدم اما باز هم جوابی دریافت پشت سرم ب

کرد و باعث ها رو خیس میتند شیشه -نکردم. بارون تند

کن رو روشن کردم و از شد رو به روم دیده نشه. برف پاکمی

های ماشین روی زمین سر ماشین بغلی سبقت گرفتم. چرخ

 .ای نبودتونستم حسشون کنم اما چارهخوردن و راحت میمی

م ر حالی که نگاهم به رو به رو بود، گوشیم رو از جیب کولهد

ی رایان رو گرفتم و کنار گوشم بیرون کشیدم. سریع شماره

گذاشتم. نگاهی به عقب انداختم. هنوز پشتم بودن. ناامید 

 . خواستم گوشی رو قطع کنم که جواب داد

 الو کیانا؟- 

صد محاصره ها به قآب دهنم رو قورت دادم. دو تا از ماشین

کردنم نزدیک شده بودن. فرمون رو با شدت چرخوندم و توی 

ها پیچیدم. صدای پر استرسم سکوت ماشین رو یکی از خیابون
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 .شکست

 .گیر کردم، آدریان هم جواب نمیده. کمک برسون- 

 کجایی االن؟- 

نگاهی به تابلوی سبزی که اونورتر نصب شده بود انداختم. 

 .شدمشهر خارج میداشتم از 

 . توی جاده کرجم- 

 !حله- 

تماس رو قطع کرد. گوشی رو روی صندلی بغل انداختم و 

هام فشردم و به پشت سرم صاف نشستم. فرمون رو بین دست

ها ثابت بودن اما سرعتشون بیشتر خیره شدم. تعداد ماشین

شده بود. یکدفعه سر یک نفر از ماشین پشتی بیرون اومد و 

ای کردم و دنده رو رو سمتم گرفت. دندون غروچهش اسلحه

عوض کردم. شلیک کرد اما به دلیل افتادن توی دست انداز، 

 . نتونست من رو بزنه

یک نفر دیگه هم شروع به تیر اندازی کرد. حرصی پوفی 

 .کشیدم و با مشت به فرمون کوبیدم

مونده بودم چیکار کنم که از کنار جاده، سه تا ماشین بیرون 

ی ماشین ن. نگاهم به پشت سرم بود. چند نفر از پنجرهزد

ها تیراندازی کردن. بیرون اومدن و به سمت اون ماشین
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های کنار شون روی زمین سر خورد و به سنگهای یکیچرخ

ها هم ایستاده بودن و تیراندازی جاده برخورد کرد. بقیه ماشین

 .کردنمی

ت دور شدم. بارون دیگه ندیدم چه اتفاقی افتاد چون با سرع

زد. نگاهم به عالمت بنزین افتاد بند اومده بود و فقط سوز می

زد. با حرص مشتم رو به فرمون که با نور قرمز چشمک می

کوبیدم. حاال توی این جاده بدون بنزین چه غلطی کنم؟ پوفی 

ی جاده کشوندم و پارک کشیدم و ماشین رو سمت کناره

م و موهام رو عقب فرستادم. کردم. خاموشش کردم، پیاده شد

 .نفس عمیقی کشیدم و به آسمون خیره شدم

ی ماشین تکیه دادم و دست به سینه شدم. همون به بدنه

لحظه موبایلم که روی صندلی شاگرد بود زنگ خورد. تا به 

خودم بیام و در رو باز کنم، قطع شد ولی دوباره شروع به زنگ 

و به اسم کارن روی  خوردن کرد. با تعجب گوشی رو برداشتم

ی گوشی خیره شدم. لبخند ملیحی زدم. وقتی داشتن صفحه

 ! کردن من کدوم گوری بودم؟شانس رو تقسیم می

ناچار تماس رو وصل کردم و روی آیفون گذاشتم. دوباره به 

ش که توی گوشم پیچید، ماشین تکیه دادم. صدای عصبانی

 ! فهمیدم اوضاع قاراشمیشه
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ی احمق! من االن باید بفهمم؟ من االن باید ترهالو؟ کیانا، دخ- 

  بفهمم؟ چیکارت کنم تو رو؟ یک جو عقل توی مغزت نیست؟

 :آب دهنم رو قورت دادم و با مِن مِن گفتم

 ...ببین کا- 

 ساکت شو، فقط ساکت شو! االن کدوم گوری هستی؟- 

 :نگاهی به اطراف انداختم و گفتم

 .وم کردهتوی جاده کرج. ماشینم بنزین تم- 

شد. با تردید لب باز ش به راحتی احساس میهای عصبینفس

 .کردم

 تو... تو از کجا فهمیدی؟- 

 .االن میام. لوکیشن دقیق بفرست- 

 !نه، نه، کارن... الو؟ کارن- 

پوفی کشیدم و گوشی رو پایین آوردم. قطع کرده بود. کله 

 !شق

دستی بین موهام کشیدم و دم عمیقی گرفتم. نزدیک نیم 

دونستم رایان چه ساعت برای خودم الکی وقت گذروندم. نمی

ها آورده یا چه بالیی سر آدریان آوردن و بالیی سر اون ماشین

ریخت. چرا آدریان جواب نمیده؟ همین اعصابم رو به هم می

 ش شده؟نکنه چیزی
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 .ریختم آهی کشیدم و موهام رو به هم

ی توی حال خودم بودم که صدای ترمز ماشینی رو از فاصله

خیلی نزدیک شنیدم. با شدت از جام پریدم و سمت صدا 

برگشتم. تشخیص دادن ماشین کارن اصال سخت نبود. پیاده 

شد و با سرعت سمتم دویید. با نگاهش تمام بدنم و صورتم رو 

هاش . اخمم ثابت شدهاش روی پیشونیکنکاش کرد اما چشم

 .هاش مشت شدنبیشتر توی هم فرو رفتن و دست

شد. انگشتش که روی م برداشته نمینگاهش از روی پیشونی

م نشست، جای شستش آتیش گرفت. صورتم رو از پیشونی

م درهم کردم و سرم رو عقب بردم. انگار به سوزش پیشونی

هاش از ال به الی موهام دل کَند و روی خودش اومد. چشم

هام نشست. سیبک گلوش تکون خورد. صورتش توی اون مچش

 . زدش برق میهوای سرد سرخ شده بود و عرق روی شقیقه

 . ش رو جلوی صورتم گرفتانگشت خونی

  چه بالیی سر خودت آوردی؟- 

تونستم! دونستم، نمیدونستم باید چیکار کنم؛ اگه هم مینمی

که موهام رو  داد. فقط توی سکوت و نسیمیمغزم فرمان نمی

کرد؛ کرد، بهش خیره شده بودم. شغلم امر مینوازش می

مانع به گفت شاید همیشه فرصت نباشه اینقدر بیمی
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های آسمونیِ بدون ابرش زل بزنی، شاید اونقدری که فکر چشم

زد و کنی وقت نباشه. باالخره شغلم بود. یکدفعه خشکم میمی

 . فهمیدم از کجا خوردمنمی

کرد گذشت و فکر این رو نمیگذشت، میرحمانه میزمان، بی

تر گیر های قبل و قبلکه شاید یک نفر مثل من، توی دقیقه

تونه چشم از نگاه یک نفر بگیره! فکر این رو کرده و نمی

کرد که شاید من توی زمان گیر کنم و نتونم به خودم نمی

 . بیام

دن و سرم ناخودآگاه کج شد که موهام روی صورتم سر خور

یک چشمم رو پوشوندن و اما من، تمام تالشم برای این بود که 

تابانه ی ابروهاش رو حل کنم. قلبم بیی سخت بین گرهمسئله

خواست خودش کوبید. شاید میم میخودش رو به قفسه سینه

 ! رو به قلب کارن بچسبونه و تکامل پیدا کنه

گرفته بود؛ تک حرکاتم رو زیر نظر  -اون هم همینطور بود. تک

شمارد. آب دهنم رو قورت دادم و دستم رو هام رو میپلک زدن

روی قلب مریضم گذاشتم. مریض بود دیگه، نبود؟ مریض نبود 

که عاشق قلب کارن شده بود؟ بیمار بود؛ بیمار قلب کسی به 

 ! اسم کارن

نگاهش از صورتم جدا شد و روی دستم افتاد؛ همون دستی که 
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 . فشردم رو میقفسه سینه

آنی از حالت گیجش خارج شد و نگران بازوهام رو گرفت، من 

ی ماشین تکیه داد که روی زمین سر خوردم. جلوی رو به تنه

کرد، نه حالم بد پام زانو زد و تکونم داد اما من نه قلبم درد می

دونم چم شده بود که داشتم جادوی کارن بود؛ فقط نمی

 !شدممی

 . دادمصدا قورت آب دهنم رو بی

کنه؟ هیچی نیست؛ فقط بگو قرصت خوبی؟ قلبت درد می- 

  شنوی صدام رو؟کجاست! کیانا؟ عزیزکم، می

فهمید؟ چرا نفهمید وقتی از روی نگرانی صدام زد چرا نمی

تر پمپاژ کرد؟ ای ایستاد و بعد محکمقلبم لحظه« عزیزکم!»

نفس عمیقی کشیدم تا خودم رو کنترل کنم. سرم رو به 

 . ی ماشین تکیه دادم و چشم بستمبدنه

هات رو کنی! حالت خوبه؟ قرصکیانا، داری نگرانم می- 

  نیاوردی؟

 !خوبم کارن، نگران نباش- 

برای این که از این حالش در بیارمش، سرم رو ماشین جدا 

 : ای گفتمکردم و با لبخند کجکی

  تونی من رو تا یک جاهایی برسونی؟می- 
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و ازم فاصله گرفت. کالفه از حالت دو  ای کشیدنفس آسوده

ش زانو خارج شد و روی زمین نشست. به موهای به هم ریخته

ش رو در آورد. زیرش فقط یک دست کشید و کاپشن مشکی

پیراهن پوشیده بود. کاپشن رو بدون نگاه سمتم گرفت و روی 

پام انداخت. بدون این که منتظر باشه چیزی بگم، بلند شد و 

 :رفت، گفتسمت ماشینش می در حالی که

اون رو بپوش و بیا توی ماشین. باید برام همه چیز رو تعریف - 

 !کنی

بعد از دیدرسم خارج شد چون ماشین رو دور زد. مردد به 

کاپشن نگاه کردم. کلی با خودم درگیر شدم تا باالخره رضایت 

دادم تنم کنم چون واقعا سردم شده بود. نزدیک ده روز دیگه 

 . رسید اما هیچ احساس خاصی نداشتمز راه میبهار ا

پوفی کشیدم که آثارش بخاری بود که از دهنم خارج شد. از 

جام بلند شدم، در ماشین رو باز کردم، کوله و سوییچ ماشین 

شیشه، اتوماتیک باال رفت رو برداشتم. ریموت رو فشار دادم که 

ها جمع شدن. سمت کارن رفتم که خونسرد نگاهم و آیینه بغل

کرد. من که روی صندلی شاگرد نشستم، اون هم سوار شد می

و با نفس عمیقی حرکت کرد. نگاهی به ماشینم انداختم. اگه 

گفتم اون ماشین ای، میگفتن به چه چیزی وابستهبهم می
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 .مشکی

 !خب؟ منتظرم- 

های کنار جاده خیره شدم. هیچ چیز رو آهی کشیدم و به چراغ

 . شد ازش پنهان کردنمی

م این بود که آدریان و رایان یک بازی مثل دوئل با نقشه- 

ها محبی راه بندازن و از عمارت دورش کنن، بعد که اون

کنن، من مدارک رو کش برم؛ طرف دارن سرش رو گرم میاون

دونستم ونستم کجا هستن و فقط میدمدارکی که اصال نمی

ها دست من هستن که وجود خارجی دارن. االن اون مدرک

خیلی سریع باید به سازمان برسونیم. حداقل تا سه روز آینده 

 ...محبی دستگیر میشه و

دستم رو به حالت هواپیما، از این طرف به اون طرف حرکت 

 .دادم

 . سه سوت میره زندان- 

ش دم؛ چون که از روی سرعت ناگهانیش نگاه نکربه چهره

متوجه شدم چقدر عصبیه. نیم نگاهی بهم انداخت و دوباره به 

 .رو به رو خیره شد

کشه! هات رو بشمارم تا فردا طول مییعنی اگه بخوام حماقت- 

خواستی چی کار کنی؟ خدایی خودت گرفتنت میاگه می
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 دی؟بشین فکر کن! تا حاال چند بار کله شق بازی درآور

فکری کرده بودم ولی خب چیزی نگفتم. حرفش راست بود. بی

تنها شانس برای گرفتن محبی بود. دیگه همچین شانسی 

 .اومدپیش نمی

دونم حالت مساعد نیست این بار چیزی بهت نگفتم چون می- 

کنم! یک بار دیگه آرتیست ولی اگه یک بار دیگه... تاکید می

 !ی خودت پشیمون بشیکردهکنم از بازی در بیاری کاری می

شد خوردش. با تعجب نگاهش کردم. با یک من عسل نمی

ی لبش رو دستش رو روی فرمون مشت کرده بود و گوشه

 !هاش رو هم که نگمجوید. اخممی

ترجیح دادم باز هم سکوت کنم تا شاید عصبانیتش فروکش 

م زدم و به بیرون خیره شدم؛ به کنه. دستم رو زیر چونه

ها. یاد پارسا شدن، به آسمون، به چراغهایی که رد میماشین

افتادم. هنوز خودش رو به آبتین نشون نداده. خودش گفت 

خواد همین روزها بره و ببینتش. مطمئنم آبتین خیلی می

 .ش همین پارسا بودخوشحال میشه. تنها رفیق صمیمی

زیر چشمی کارن رو نگاه کردم. هنوز هم با جدیت رانندگی 

کرد. فکر این که نگران من شده بوده روحم رو نوازش می

هام رو بستم. شاید با کرد. لبخند محوی زدم و چشممی
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 !خوابیدن آرامشم به دست بیاد

*** 

 «چند ساعت قبل -فلش بک»

 «آدریان اژدری»

هام رو به موهام دستی کشیدم و کتم رو مرتب کردم. دست

دیواری که مثل  های شلوارم گذاشتم و ریلکس، بهتوی جیب

ای گذشته بود که آوار فرو ریخته بود تکیه دادم. چند دقیقه

چهار تا ماشین مشکی، پشت سر هم ایستادن. شاهینی از 

ست یا هایی که مشخص نبود زندهماشین پیاده شد و با چشم

هاش رو روی کتش، روی هم مرده، بهم نزدیک شد. دست

 :تهام گفگذاشت و با جدیت و خیره به چشم

سالم قربان! گروهی که گفتید رو آماده کردم، با تمام - 

 .تجهیزات

با رضایت سر تکون دادم و با دستم اشاره کردم بره. تک 

ای ی قدیمیای کردم و نگاهی به اطراف انداختم. جادهسرفه

کنه و تهش به یک بن بست مانند که کسی ازش عبور نمی

کل تهران زیر پاهام رسه که باید از دور برگردون برگشت. می

کردن. نفس بود و نورهای کوچیک شهر رو از این باال واضح می

هام رو بستم. دلم آروم و قرار نداشت. عمیقی کشیدم و چشم
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ی کیانا رو داشتم، از یک مثل همیشه نبودم. از طرفی دلشوره

 .کشهدونستم چی انتظارم رو میطرف هم نمی

های ماشین روی ختوی حال خودم بودم که با صدای چر

ها برگشتم. به محض ایستادن ماشین، محبی پیاده ریزهخاک

ای رنگش رو عقب ی کتش رو بست و موهای قهوهشد. دکمه

فرستاد. ابرویی باال انداخت و خونسرد بهم نگاه کرد؛ در صورتی 

خوندم. دمی عمیق گرفتم و بهش که ترس رو از ته نگاهش می

م رو برای شاهینی تکون دادم. نزدیک شدم، درهمون حال دست

ها از ماشین پیاده بشن. سریع گرفت و دستور داد بچه

ها رو جمع کنن؛ اکثرشون چهار شونه بودن. گفته بودم بهترین

 .هایی که قبال چندین دوره بادیگاردی گذروندناون

 . پوزخند محبی روی نِروَم بود

 ای؟برای باخت آماده- 

 .ابروهام رو باال انداختم و انگشتم رو سمتش گرفتم

یعنی میگی تو قراره ببری؟ چرت نگو پسر! تو که هنوز - 

 .دونی قراره چیکار کنیمنمی

 :تفاوت گفتای باال انداخت و بیشونه

 !ی بازی منمکنه؛ در هرصورت برندهچه فرقی می- 

بی رو لبم رو کج کردم. کیانا ازم خواسته بود نقطه ضعف مح
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ی پیدا کنم؛ برای همین چندین ساعت تحقیق کردم و از بقیه

شناختن کمک گرفتم. تازه فهمیدم کسایی که محبی رو می

چرا کیانا همچین چیزی خواست. نقطه ضعف محبی ارتفاع 

 !بود

 !حتی اگه رانندگی توی ارتفاع باشه؟- 

 ای گیج بهم زل زد؛ بدون این که پلک بزنه اما بعدبرای لحظه

از چند ثانیه به خودش اومد. زرنگ بود؛ اونقدری که بفهمه من 

نقطه ضعفش رو نشونه گرفتم. بالفاصله انگشتش من رو نشونه 

 .گرفت

 !دونی عوضی؟تو از کجا می- 

ای باال انداختم. هام گذاشتم و شونههام رو توی جیبدست

ش مشخص های لوچ شدهداد؛ از چشمریلکس بودنم آزارش می

 .بود

خوای جا بزنی؟ آخ، خیلی جالب میشه! از هر جا! نکنه می- 

کرد، جا زد! ای بودن میمحبی، خالفکاری که ادعا به حرفه

 !میشه تیتر اول خبرهای خالفکارهای دبی و اطراف، نظرت؟

شد. با هاش به راحتی شنیده میصدای ساییده شدن دندون

شده فشرد؛ طوری که صورتش قرمز حرص فکش رو به هم می

 .بود
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زنم احمق! مهم نیست باید چیکار من هیچوقت جا نمی- 

 .کنیم، مهم اینه کی برنده میشه

ای داره پوزخندی به افکار پوچش زدم. برنده شدن چه فایده

اگه از مسیر لذت نبری؟ به قول یک نفر، هیچ مقصدی به اسم 

 !خوشبختی وجود نداره؛ اگه از مسیرت لذت نبری، باختی

های توجه به حرفش، رو برگردوندم، با قدمو بی نفسی گرفتم

شمرده و آروم سمت ماشینم که کنار جاده پارک شده بود 

زد؛ رفتم. چرا اینقدر آروم بودم؟ آرامش توی کارهام موج می

 .دونستم آرامش چیهدر صورتی که اون لحظه، حتی نمی

 !شک آرامش قبل از طوفان بودبی

هام به ست، از روی شونهی در نشدستم که روی دستگیره

محبی نگاه انداختم. هنوز همونجا ایستاده بود و من رو نگاه 

 .هام رو به ارتفاع زیر پام دوختمکرد. چشممی

 !منتظر چی هستی؟ بیا برنده رو مشخص کنیم- 

شنیدم. در رو باز ها میریزههاش رو روی سنگصدای قدم

ماشین  کردم و پشت فرمون نشستم. بوی خوبی که داخل

ی بنزین رو چک هام فرستادم. درجهپیچیده بود رو به ریه

کردم؛ پر بود. به مسیر تاریک رو به رو خیره شدم. سمت راست 

هام رو روی هم پرتگاه بود که توی سیاهی فرو رفته بود. پلک
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دادم یک شدم! باید به محبی نشون میفشردم. باید موفق می

 !مَن ماست چقدر کره میده

دن صدای اگزور ماشین، سرم رو برگردوندم. محبی با شنی

ی شیشه گذاشته بود شیشه رو پایین داده بود، دستش رو لبه

لرزیدن که هاش میکرد. مردمک چشمو با نیشخند نگاهم می

نشون از ترسش بود اما مصرانه قصد داشت وانمود کنه 

العمل بهش زل زده بودم. ترسه. تمام مدت بدون عکسنمی

هایی رو به ته دیدم، سقوط ماشینرتش آینده رو میتوی صو

دیدم، تاریکی رو ها رو میدیدم، سر خوردن چرخدره می

 !دیدممی

ی بغل به شاهینی چشم ازش گرفتم و استارت زدم. از آیینه

اشاره زدم که مثل همیشه، متوجه شد و سرش رو تکون داد. 

اال رو ش رو از جیب پشتی شلوارش بیرون کشید و باسلحه

نشونه گرفت. تا سه شماره فریاد زد. به عدد سه که رسید، 

 . صدای شلیکش سکوت شب رو شکافت

همین صدا عالمتی برای حرکتمون بود. پام رو روی پدال گاز 

گذاشتم و دنده رو جا زدم. محبی جلو افتاده بود. تنها نوری که 

های ماشین بودن. کرد، چراغمسیر رو برامون مشخص می

ی کردم داره یقهن قلبم اونقدر تند شده بود که حس میضربا
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کشیدم تا های عمیق و پی در پی میکتم رو تکون میده. نفس

 .به استرسم غلبه کنم

فرمون رو چرخوندم و پیچ چاده رو چرخیدم. برام مهم نبود 

من جلو بیوفتم یا اون چون قصدم فقط سرگرم کردنش بود اما 

 !د که دلم بخواد برنده باشمبا اون حرفش کاری کرده بو

زنم احمق! مهم نیست باید چیکار من هیچوقت جا نمی»

 «.کنیم، مهم اینه کی برنده میشه

دستم رو روی دنده گذاشتم، فرمون رو چرخوندم و سریع دنده 

ی تنگ و باریک، موازی هم رو عوض کردم. توی اون جاده

به محبی افتاد. سعی ای چشمم کردیم. برای لحظهرانندگی می

کرد حتی نگاهش هم به سمت راست که پرتگاه بود، نیفته. می

رخش کامال جدی بود و جوری به جاده زل زده بود که نیم

 .کنهانگار داره به یک ببری، چیزی نگاه می

پام رو بیشتر روی پدال فشردم و ازش سبقت گرفتم. با تمام 

کردم. ای رد میهای جاده رو حرفهروندم و پیچسرعت می

دیگه تقریبا استرسم خوابیده بود، اما من کجا شانس داشتم که 

ای بار دومم باشه؟ درجا رعد و برقی آسمون رو برای لحظه

روشن کرد و بعد از یک ثانیه، بارون با شدت شروع به باریدن 

 .کن رو زدم و دستم رو روی فرمون مشت کردمپاک کرد. برف
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شد اما در هر روی شیشه، پاک می درست بود بارون ننشسته

گرفت. آب دهنم رو قورت دادم و به صورت جلوی دیدم رو می

 . عقب نگاه کردم

سرعت محبی کمتر شده بود. مطمئن بودم به خاطر ترسش 

میاد. سریع به رو به رو نگاه کردم. داشتم مستقیم سمت  آروم

ری رفتم. فرمون رو محکم چرخوندم و از سقوطم جلوگیدره می

خورد و به سختی ی خیس، سر میکردم. ماشین روی جاده

کردم. محبی عوضی نور باال زده بود و باعث شده کنترلش می

بود چشمم رو بزنه و نتونم خوب جلوم رو ببینم. دلم 

ش رو به در و دیوار بکوبم که تونستم اونقدر کلهخواست میمی

ش و حواسش خون باال بیاره ولی نه شرایطش رو داشتم، نه هو

هام رو روی هم فشردم و با دقت پیچیدم. همون لحظه رو. لب

 . صدای گوشی توی فضا پیچید

از جیب کتم بیرون کشیدمش، سایلنتش کردم و روی صندلی 

خشی توی  -انداختم. یک ثانیه نگذشته بود که صدای خش

ایرپاد پیچید. درش آوردم و روی صندلی، کنار گوشی انداختم. 

روندم، هم محبی ولی شانس که نباشه، نابود میهم من آروم 

ی میشی! کی میگه شانس وجود نداره؟ داره، وجود داره! سایه

 .جا دیده میشهنحسش همه
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های کوچیک شروع به ریزش کرده بودن و روی ریزهسنگ

سقف ماشین میفتادن. صداش ناقوس مرگ بود! از پنجره به 

دیدم، محکم روی  کوه سمت چپم نگاه کردم اما با چیزی که

ترمز کوبیدم و دستم رو روی بوق گذاشتم تا به محبی هم 

 .هشدار داده باشم

خورد و با سرعت به این سنگ بزرگی از روی کوه غلت می

اومد. تنها کاری که تونستم بکنم این بود که از سمت می

ماشین پیاده بشم و سمت محبی بدوم. در ماشینش رو باز 

 . کردم و بیرون کشیدمش

 ! چته؟ داری چیکار میکنی؟! با تو ام! ولم کن- 

 . ش کوبیدمبا حرص سمتش برگشتم و با مشت به شونه

کنه احمق؟ عجله کن وگرنه بینی کوه داره ریزش مینمی- 

 ! اینجا گیر میفتیم

پشت سرم اومد. با سرعت از اون قسمتی که کوه ریزش 

کردم.  کرد خارج شدیم. پوفی کشیدم و به آسمون نگاهمی

بارون با سرعت صورتم رو خیس کرد، کتم هم مثل موش آب 

کشیده شده بود. با صدای مهیب و وحشتناکی که شنیدم، به 

هام گرد شده بود. همون سنگ رو به رو نگاه کردم. چشم

 !بزرگی که دیده بودم روی کاپوت ماشینم افتاده بود



 

 

WWW.98IA3.IR 73 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

9  

وهای آب دهنم رو قورت دادم. ماشینم! ماشین نازنینم! به م

 . ی آزاد دهنده پشت کردمخیسم چنگ زدم و به اون صحنه

کنن؛ های کوچیک دارن ریزش میباید از اینجا بریم! سنگ- 

مون و بعدش هم یک چیزی مثل همون سنگ میفته پس کله

 ! تمام! بجنب آدریان

ی ماشینم دل بکنم، خواست حتی از جنازهبا این که دلم نمی

رفتن کردم. پیچ جاده رو رد  پشت سر محبی شروع به راه

کردیم. ایستادم و به طول جاده نگاه کردم. خیلی راه بود، صد 

 . کشیددر صد پیاده یک ساعتی طول می

ش رو از جیبش محبی انگار فکرم رو خونده بود، چون گوشی

ای رو گرفت و کنار گوشش گذاشت. بعد بیرون کشید، شماره

 . از چند ثانیه به حرف اومد

ی بپر تو ماشین همین راهی رو که ما رفتیم بیا. توی احمد- 

 . جاده ایستادیم. منتظرم

قطع کرد و دوباره توی جیبش گذاشت. کل مدت رو تا زمانی 

که احمدی نام بیاد، روی تیکه سنگی نشسته بودم. دیدن نابود 

شدن ماشینم مثل دیدن مرگ یکی از عزیزانم بود! البته به اون 

ه ولی، ولی اون ماشین رو پنج سال اندازه دردناک هم ن

 . داشتمش
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همون موقع احمدی رسید. سوار شدیم و اون هم با سرعت راه 

م رو در بیارم ولی افتاد. دستم رو کردم توی جیبم تا گوشی

های کتم رو هم چک کردم. با یادآوری چیزی پوفی نبود. جیب

 م توی ماشینم کوبیدم. ایرپاد و گوشیکشیدم و به پیشونی

 . مونده بودن

ها، پیاده شدم. شاهینی دست به محض رسیدن به همون آواره

کرد. بشکنی توی به سینه ایستاده بود و رو به رو، رو نگاه می

 . هوا زدم و بهش اشاره زدم. سریع سمتم اومد

 بله قربان؟- 

 . ها بگو من رو برسونهبه یکی از راننده- 

 . سرش رو محکم تکون داد و اطاعت کرد

 ! چشم قربان- 

ی راننده خم شد و ها دویید، سمت پنجرهسمت یکی از ماشین

م رو خاروندم. مشغول حرف زدن شد. پوفی کشیدم و پیشونی

ارزید! حیف ماشینم. ای خدا، حکمتت رو ش نمیخدایی

  ! شکر

*** 

م رو روی هم گذاشتم و در حالی که از های پف کردهچشم

 : تمخوردم، گففنجون چای داغ می
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ش رو داداش تکلیف ماشین ما رو روشن کن! حداقل جنازه- 

 . نجات بدین

هایی که به سمت من صدای بسته شدن در اومد و بعد قدم

هام رو باز تونستم چشماومدن. اونقدر خسته بودم که نمیمی

ای نگذشته بود که سوخت. چند ثانیهکنم. گلوم هم خیلی می

ردم. دور خودم پیچیدمش سنگینی پتو رو روی خودم حس ک

 . و زیر لبی تشکر کردم که شک دارم شنیده باشه

هام نگاهش کردم. کراواتش رو شل کرد و روی از الی پلک

کاناپه انداخت. خودش هم روی مبل ولو شد و سرش رو به 

 .گاهش تکیه دادتکیه

 . فرستم برن دنبالشفردا چند نفر رو می- 

 . حال تکون دادمسرم رو بی

  ز کیانا چه خبر؟ کجاست؟ا- 

های کرج بهم زنگ زد، گفت چند تا ماشین هیچی نزدیک- 

افتادن دنبالش، من هم با چند نفر رفتم سراغشون. االن هم با 

 . کارن پیش سرهنگه

 : با تعجب سرم رو باال گرفتم و گفتم

 کارن؟! اون دیگه از کجا فهمید؟- 

از این که بره.  فکر کنم کیانا به کارن زنگ زده بوده قبل- 
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زنه و کیانا جواب نمیده. اون بعدش هم کارن بهش زنگ می

 . زنه، من هم سوتی دادمهم نگران میشه، به من زنگ می

 . سرم رو با تاسف تکون دادم و پتو رو دور خودم سفت کردم

 ! خیر سرت پلیسی- 

یکدفعه با چیزی که به ذهنم رسید، اخمی کردم و با پرخاش 

 : گفتم

پارسا شنیده بودم تو و کارن مثل کارد و پنیرید، االن که از - 

  بینم اصال اینطور نیست! قضیه چیه؟می

 : هاش رو بست. با کمی مکث گفتچشم

کرد من به کیانا عالقه دارم، من هم دلیل اصلی اون فکر می- 

 . اهمیتم به کیانا رو براش تعریف کردم

  ازش خبر نداشتم؟ ابرویی باال انداختم. چه چیزی بود که من

با به صدا در اومدن زنگ خونه، سوالی که تا نوک زبونم اومده 

 . بود رو پایین فرستادم

رایان سوالی به من نگاه کرد و بعد، از جاش بلند شد و از اتاق 

خارج شد. چند دقیقه بعد صدای حرف زدن به گوشم رسید. 

رو سفت چسبیدم. از اتاق به سختی از جام بلند شدم و پتو 

 . بیرون زدم که چشمم به کارن و کیانا افتاد

هام رو گرفت. روی کارن تا من رو دید، سمتم اومد و شونه
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 . ترین مبل نشوندم و خودش هم کنارم ولو شدنزدیک

 : نتونستم خودم رو کنترل کنم و از دهنم پرید

  ی مهم بودن کیانا برای رایان چیه؟قضیه- 

در هم رفت و ابروهاش توی هم گره خوردن. به ش چهره

 : هام خیره شد و با جدیت گفتچشم

  پرسی؟چرا می- 

آخه برام سوال شده. خودش که میگه از روی عالقه نیست؛ - 

 ! البته غلط کرده به آبجی من چشم داشته باشه

ای بهم رفت و روش رو ازم و نیشم رو گشاد کردم. چشم غره

 . گرفت

ست، باز هم تحمل ندارم قضیه اصال یک چیز دیگه با این که- 

 . کسی از عالقه بهش حرف بزنه

سمت من برگشت و وقتی دید با نگاه شیطون و ابروهای باال 

 : کنم، اخمی کرد و گفترفته نگاهش می

کنی؟ پاشو برو بخواب! مریضت تو اصال اینجا چه غلطی می- 

 ! هم دردسر سازه

ان که روی مبل نشسته بود، از جاش بلند شد و سمت رای

 . رفت

  مدارک رو دادین به سازمان؟- 
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 : کیانا که مشغول در آوردن ایرپادش از گوشش بود، گفت

آره، همین االن از اونجا برمی گردیم. انشاا... که تا فردا، پس - 

 .فردا محبی دستگیره

 ! خدا کنه- 

ایرپادش رو توی جاش گذاشت و توی جیبش قرار داد. دست 

 : کمر سمت ما برگشت و گفت به

  خبری از ساالر ندارید؟- 

شد با یک من عسل خوردش، رایان که مثل همیشه نمی

 : گفت

سازمان یک خونه براش جور کرده. چند وقتی رو اونجا - 

 .مونه تا همه چیز امن بشه، بعد از کشور خارج میشهمی

 . آهی کشیدم

خیلی برای وحید جون کند ولی وحید، سوزه. دلم براش می- 

 . خیلی راحت بیخیال رفاقتش شد

 . هاش خیره شدکیانا اخم در هم کشید و به کف دست

حرف اون رو نزنین لطفا! هنوز هم یادم نرفته چطوری دستم - 

م بریده های اصلیها بریدم. شانس آوردم مویرگرو با شیشه

 ! نشدن

هاش رو ا رفت. دستکارن از جاش بلند شد و سمت کیان
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گرفت و سمتشون خم شد. در همون حال که کارن مثل 

کرد، سمت رایان برگشتم و دکترها دست کیانا رو بازرسی می

 : پچ زدم

گیرن؟ احمق که نیست، مطمئنی سریع محبی رو می- 

فهمه پشت این ماجراها کیانا نشسته. اونوقت باز هم به می

ها! اونوقت ی نقشهه به همهزنقصد انتقام جلو میاد و گند می

 ! هم زحمات کیانا پر، هم خود کیانا پر

سرش رو تکون داد و خواست چیزی بگه که با صدای زنگ 

ای، حرفش رو قطع کرد. سمت منبع صدا برگشتم. گوشی

گوشی کیانا بود. از جیب شلوارش بیرون کشید. نگاهش که به 

ل کرد. گوشی صفحه افتاد، ابرویی باال انداخت و تماس رو وص

 . رو کنار گوشش گذاشت و جواب داد

  سالم. چی شده؟- 

 . هاش درهم رفتناخم

 . کجا؟ خیله خب، باشه دیگه! تنها بیام؟ باشه- 

گوشی رو پایین آورد و راهش رو سمت چوب لباسی کنار در 

کرد، ش رو تنش میکج کرد. در همون حال که ژاکت شکالتی

 . کرد به رایان و کارن اشاره

ها داشتن عمارت محبی عجله کنید! سیاوش بود. میگه پلیس- 
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پاییدن که دیدن یک نفر از پشت عمارت خارج شده. رو می

 . فقط همین رو گفت. باید بریم اونجا ببینیم چه خبره

رایان سرش رو تکون داد و سمت کاپشنش خیز برداشت. با 

پیش  تعجب بهش نگاه کردم. انگار نه انگار که تا دو دقیقه

 ! اینجا درازکش شده بود

ش رو از روی عسلی برداشت و عامل حیاتش رو، یعنی گوشی

با یک چشمک ریز به سمت من، ازم دور شد. روی مبل 

 . چرخیدم و با اعتراض دستم رو تکون دادم

خواین من رو تنها بزارید؟ من هی پسرها، شما که نمی- 

 . مریضم، یادتون رفته؟ مریضم

 : ر خیلی هم ناراضی نبود، گفترایان که انگا

تیر که نخوردی آدریان، یکم استراحت کن تا عمو بیاد. پسر - 

 . خوبی باشی ها! خدافظ

هاش از جا کفشی، ای کرد و بعد از برداشتن کفشتکخنده

خندید، خارج شد. پشت سرش کارن که به حال زار من می

توی بیرون زد. با صدای کوبیده شدن در و دریافتن این که 

خونه تنها شدم، پوفی کشیدم و روی مبل ولو شدم. باز هم یک 

 ! دردسر دیگه

*** 
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 « کیانا شهریار»

 : هام رو به کمرم زدم و شاکی گفتمدست

  یعنی همینجوری گذاشتین بره؟- 

کالفه نفس عمیقی کشید، عینک اسپرتش رو از روی 

ی زاری بهم روی میز پرت کرد. با چهرههاش برداشت و چشم

نگاه کرد و با لحنی که انگار سعی داشت یک احمق رو حالی 

 : کنه، گفت

چرا متوجه نمیشی؟ توی این خیابون خلوت اگه میفتادیم - 

فهمید! تازه دختره پیاده هم بود، دنبالش که سه سوت می

ی ماشین نداشت. سر خیابون که رسید یک نفر با بی ام وه

 . سفید رنگی منتظرش ایستاده بود

تونم زیاد تحت فشار ست و نمیدونستم سیاوش هم خستهمی

انصافی بود! واقعا اشتباه کرد که فقط ایستاد قرارش بدم اما بی

و نگاه کرد که چطوری ماشین دور و دورتر میشه. مطمئنم 

تونست یک سرنخ عالی برای بستن پرونده و مخصوصا می

ی جالبش اینجا بود که اون اشه، و نکتهدستگیری محبی ب

 . شخص، یک دختر بود

 : با این حال، فقط گفتم

 . اطالعات ماشین رو برام بفرست- 
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سرش رو تکون داد. در کشویی ون رو کشیدم و با کمک دو 

ی کوتاه ماشین، خارج شدم. قدمی به سمت جلو گذاشتم پله

ناخودآگاه  که یکدفعه یاد چیزی افتادم. دختر، دختر! ذهنم

روی اون خدمتکاری که اگه اشتباه نکنم اسمش فاطمه بود، 

زوم شد؛ همونی که وقتی برای دزدیدن مدارک به عمارت رفته 

ش، سوالی که از اون هاشون، لحن گستاخانهبودم، دیدم. حرف

ش! ی پر از حرص و عقدهیکی خدمتکار پرسیده بود، چهره

خیابون و رو به روی وَنی وسط دو تا خونه، چند تا درخت کنار 

که توی تاریکی پنهان شده بود، ایستاده بودم و توی فکر فرو 

 . رفته بودم

دونستم باید چیکار کنم. اون سکوت و گیج شده بودم، نمی

خلوتی هم چیز تعجب آوری نبود. نیروهای پلیس ال به الی 

دادن و ها نگهبانی میها و اطراف ساختمانهمون درخت

 . همه چیز بود حواسشون به

امکان این که اون شخص، همون خدمتکار باشه خیلی کم بود 

اما باز هم یک نظریه بود. چیزی که برام مشخص نبود دلیل 

 . اطالعات خواستن فاطمه از اون یکی دختره بود

ای باشه. صد در صد های کلیشهکنم از اون عالقهفکر نمی

 ! چیزی فراتر از دوست داشتن، عشق و عاشقیه
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ها به خودم اومدم و کمی از جام خش برگ -با صدای خش

ی کارن رو به روم واضح شد. نفس عمیقی کشیدم پریدم. چهره

 . و به کارن هم چشم غره رفتم

  زنم؟نمیگی یکدفعه اینطوری ظاهر میشی سکته می- 

ای باال انداخت و روی زمین نشست. توجهم رو به خودش شونه

یک جای دیگه خیره شده بود و  جلب کرد. مثل همیشه، به

 . کردمن رو نگاه نمی

ترسیدی. شدم میدر هر صورت، هر طوری که ظاهر می- 

  بیخیال! چی ذهنت رو مشغول کرده؟ سیاوش چی گفت؟

های سیاوش، با کالفگی کنارش با یادآوری فاطمه و حرف

 . نشستم و دستم رو دور پاهام حلقه کردم

ی که از عمارت بیرون زده یک چیزهایی راجب همون کس- 

 . گفتبود می

 : رخش گفتمبحث رو ماهرانه پیچوندم و با نگاهی به نیم

  رایان کجاست؟- 

  ست، همین اطراف. قراره تا صبح کشیک بدیم؟پیش بقیه- 

 . ای روی خاک کشیدمبا پام شکل فرضی

تونی بری پیش آدریان، و البته فکر اگه خوابت میاد می- 

 ! رو از سرت بیرون کن ی خودتخونه
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 : سمتم خم شد و با جدیت گفت

ی رفتنت به ویالی محبی رو یادم رفته! اگه فکر نکن قضیه- 

مون بشمارم، تا هات رو از همون اول آشناییبخوام حماقت

کشه. واقعا یکهویی حس بروسلی بهت دست صبح طول می

  ای انجام میدی؟میده که همچین کارهای احمقانه

لب باز کردم تا از خودم دفاع کنم که سریع با حرفش ساکتم 

 . کرد

چیزی نگو کیانا، هیچی نگو! یک نگاه به من بنداز! من همون - 

  تفاوت؟کارن روز اولم؟ ریلکس؟ خونسرد؟ بی

 -تر ببینمش. ناخودآگاه روی تکسرم رو چرخوندم تا واضح

تک اجزای صورتش زوم کردم. اول نگاهم روی چین و 

هاش افتاد، بعد موهای پریشونش و های ریز زیر چشمروکچ

 . شهای سرخ شدهچشم

 : سرش رو تکون داد و گفت

دونی چقدر با خوب دیدی، مگه نه؟ پس حداقل حاال می- 

 . کنیکارهات اذیتم می

کمی مکث کردم. درسته، دوستش داشتم و متوجه شده بودم 

ش بود؟ منطقیاون هم دوستم داره اما نسبت من و اون چی 

همین بود! من و اون نسبتی با هم نداشتیم که بخواد نگرانم 
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 . بشه یا توبیخم کنه

تونی ولی من و تو هیچ نسبتی با هم نداریم کارن. تو نمی- 

 ! الکی من رو متهم کنی و بعد حکم صادر کنی

ش پیچیدن نفسش ال به الی نفس عمیقی کشید که نتیجه

 . موهام شد

خوام از پدرت... خواستم بگم که... که مید میخیلی وقت بو- 

 . تو رو... خواستگاری کنم

هاش در گردش با بهت پلک زدم. نگاهم ثابت نبود و بین چشم

هام رو به هم فشردم. بود. آب دهنم رو قورت دادم و کف دست

خواد من رو خواستگاری کنه؟ لبم رو درست شنیدم؟ گفت می

شدم. االن باید چیکار کنم؟ گزیدم و هنگ کرده بهش خیره 

ی خشن من وای خدا دارم پس میفتم! حق هم داشتم؛ روحیه

خواست بشینم و از برای اینجور مواقع مناسب نبود. دلم می

ی قاطع بگم «نه»خواستم یک طرف میذوق گریه کنم، از اون

 . و قال قضیه رو بِکنم

نم ی شوکه شدکرد و حاضر نشده بود لحظهمنتظر نگاهم می

ش زیر نور کم های آسمونیرو از دست بده. اون چشم

شد خیلی راحت از نگاهش درخشیدن و میسحرگاهی، می

خوشحالی رو خوند. دوباره داشتم مثل چند ساعت پیش غرق 
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شدم که با صدای کسی، تکون محسوسی خوردم حضورش می

و به خودم اومدم. سمت صدا برگشتم که سیاوش رو دیدم. در 

شد و سرش توی یکسری برگه که نزدیکمون می همون حال

 : بود، گفت

آمار اون ماشین رو گرفتم. سندش به نامِ فرهاد نظری - 

هستش، پسرِ نادر. توی سال هزار و سیصد و نود و شش از 

 . کسی به اسم حامد شهیدی خریداری شده

های باال انداخت و ناامید به من ها رو پایین آورد، شونهبرگه

 . خیره شد

 . کنهاین اطالعات بهمون کمکی نمی- 

از روی زمین بلند شدم و پشت لباسم رو تکوندم، در همون 

ها رو دستم حال دستم رو سمت سیاوش دراز کردم تا برگه

گفت. چیز به درد بده. نگاهی بهشون انداختم. راست می

ی ها توی دستم خشک شدن. به نقطهبخوری نداشت. برگه

. یعنی امکان داشت که فرهاد با فاطمه نامعلومی خیره شدم

  نسبتی داشته باشه؟

 . ها رو بهش پس دادمسمت سیاوش برگشتم و پرونده

ش رو در بیار؛ اطالعات کامل پدر و مادرش، آمار خانواده- 

 . ش تمرکز کنهای خانوادهبیشتر روی خواهرش یا مونث
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 . کارن با اخم کنارم ایستاد و دستش رو توی جیبش برد

  دونی خواهر داره؟تو از کجا می- 

ای که حاصل از خواستگاری نفس عمیقی کشیدم و با گیجی

 : بد موقع کارن بود، گفتم

 . میگم بهت- 

 : خطاب به سیاوش ادامه دادم

  تونی که؟می- 

حرف به ون برگشت. از زیر شالم به سرش رو تکون داد و بی

چنگ زدم و دستم رو بین تار موهام به حالت نوازش موهام 

شد. دیگه واقعا ظرفیتش حرکت دادم. مغزم داشت منفجر می

 ! تر تموم بشهرو نداشتم. کاش هرچه سریع

 : زیر چشمی به کارن نگاه کردم و لب زدم

  خوام برم یک جایی چیزی بخورم، میای؟م. میمن گرسنه- 

رش رو تکون داد. چشمکی زد و پروا لبخند مهربونی زد و سبی

 : گفت

  مهمون من. حله؟- 

کشیدم سرم رو باالتر گرفتم تا بهتر ببینمش. ازش خجالت می

و این برای خودم هم عجیب بود! کیانا و خجالت؟ جزو محاالت 

رو بود! کالفه نفسم رو فوت کردم و جلوتر از کارن، وارد پیاده
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تمیکی تولید هامون روی زمین صدای ریشدم. صدای کفش

کرده بود که باعث شده بود غرق افکارم بشم. آخر سر این 

پرونده به خوبی و خوشی تموم میشه اما من، دیوونه و در 

 ! نتیجه توی تیمارستان بستری میشم. میگید نه، ببینید

ای کردم و ریموت ماشین رو زدم. نگاهی به کارن تکخنده

ده بود. مسیر انداختم که دست به جیب، به آسمون خیره ش

ی خورشید رسیدم که از نگاهش رو دنبال کردم تا به نیمه

جون به های بلند تهران بیرون زده بود. بیپشت ساختمون

تابید، سعی داشت تاریکی شب رو درهم بشکنه و زمین نور می

 . خودش رو به رخ شهر بکشه

گفتم خسته هام اشک جمع شده بود. به کی میتوی چشم

از زندگی بریده بودم که حتی پیشنهاد کارن  شدم؟ اونقدری

دونم چرا اما هم اونقدری که باید من رو خوشحال نکرد. نمی

 : آروم زمزمه کردم

 ! متاسفم کارن، خیلی متاسفم- 

اون هم خیلی آروم، بدون این که نگاهش رو از طلوع خورشید 

 : بگیره، جوابم رو داد

  چرا متاسف کیانا؟- 

 . رو با زبونم تر کردم تلخندی کردم و لبم
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اونقدری مثل شب درهم شکسته شدم که هیچ نوری - 

تونه من رو تبدیل به روز کنه. زندگی با یک شب نمی

تر از زندگی کردن با ست کارن؛ فراموش کردنم راحتاحمقانه

 !منه

صدای غمگینش، زیر گوشم پیچید و کل بدنم رو از عشق و 

 . وجودش گرم کرد

گیره زندگی ه بدون آرامشی که از شب میتونهیچکس نمی- 

 ! کنه؛ فراموش کردن تو مثل فراموش کردن نفس کشیدنه

صورتم رو سمتش برگردوندم و دیدم که اون هم به من نگاه 

رخش رو روشن کرده بود. ترکیب آبیِ کنه. خورشید نیممی

ای ایجاد کرده هاش و نارنجیِ صبح، رنگِ خیره کنندهچشم

 . بود

شکنم، ن نمیشی؟ اگه پشیمون بشی بیشتر از قبل میپشیمو- 

 . تر از روزهای پیشبیشتر از قبل و مچاله

لبخند محوی زد، سرش رو زیر گوشم آورد و با این که زمزمه 

 . پیچیدهای قلبم میکرد اما صداش مثل فریاد توی گوشمی

حتی فرصت ترک کردنت رو داشته باشم، پیش از این که - 

 ! خودم نابود میشم؛ به این شک نداشته باش

من رو بین حصار بازوهاش جا داد و قلبم برای بار هزارم از 
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وجودش گرم شد. نفس عمیقی کشیدم و آروم ازش فاصله 

گرفتم. به سختی نگاهم رو ازش گرفتم و سمت ماشین رفتم. 

براش پرت کردم که توی هوا  خیلی ناگهانی، سوییچ ماشین رو

قاپیدش. پشت رُل نشست و من هم صندلی شاگرد نشستم. با 

مهارت خاصی از پارک در اومد و توی خیابون اصلی پیچید. 

هام رو بستم. دلم سرم رو به شیشه تکیه دادم و چشم

ی آف مغزم رو بزنم و برای چند ساعت هم خواست دکمهمی

 . نبود که شده نفس بکشم ولی خب، شدنی

هام بهم فشار آورد و پلک های ماشین، خستگیبا تکون خوردن

رو روی هم انداخت اما هنوز کامل نخوابیده بودم و متوجه 

شدم. ماشین رو، رو به روی یک مغازه پارک کرد و اطرافم می

سمتم برگشت. آروم پلک زدم و به سختی صاف شدم. چند بار 

 . بپره به چشمم دست کشیدم تا خواب از سرم

  خوای صندلی رو بدم عقب بخوابی؟می- 

 . سرم رو به عالمت منفی تکون دادم و آه کشیدم

 . ها باشهباید حواسم به بچه- 

 . هام خیره شدسرم رو سمت خودش برگردوند و به چشم

 ! باره کیانا. این بار رو کوتاه بیاخستگی از صورتت می- 

 . تملبخند کجی زدم و ابروم رو باال انداخ
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 ! فکرش رو از سرت بیرون کن- 

کرد تا سرش رو با تاسف تکون داد و همزمان که در رو باز می

 : پیاده بشه، گفت

 ! ی لجبازیک دنده- 

چیزی نگفتم و فقط نیشم رو شل کردم. در رو بست اما 

 : ی آخر از سمت پنجره خم شد و خطاب به من گفتلحظه

 .ها بازنین فالفلیفالفل که دوست داری؟ االن فقط هم- 

 . آره، هوس هم کردم. مرسی- 

سرش رو تکون داد و وارد مغازه شد. دست به سینه به رو به رو 

های خیره شدم و دوباره توی فکر فاطمه فرو رفتم. اون چشم

مشکی وحشی، لحن طلبکارش، گرفتن آمارِ محبی از اون یکی 

این که، تونستن داشته باشن جز ها چه دلیلی میدختره؛ این

سری حساب کتاب با محبی جز این که اون دختره هم یک

 ! داره؟

*** 

م رو خاروندم و به میز پشت سرم تکیه دادم. با کالفه پیشونی

 .هام روی میز چوبی ضرب گرفتمدست

  ی دختره رو دیدین؟ چه شکلی بود؟چهره- 

هام سیاوش دست به سینه شد و نگاه عسلی رنگش رو به چشم
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 . دوخت

های مشکیِ براقی گفت چشممن که ندیدم ولی رایان می- 

 . داشت

هام رو م کوبیدم. دندونپوزخندی زدم و عصبی به پیشونی

روی هم چفت کرده بودم تا خودم رو کنترل کنم چیزی رو 

 !نشکونم. لعنت بهش

کارن که حالم رو دید، بازوهام رو توی مشتش گرفت و من رو 

ی خودش کشید. آروم روی صندلی کوچیکی که گوشهسمت 

ی ون قرار داشت نشوند. سیاوش برای چندمین بار محوطه

 . ها بودمشغول زیر و رو کردن پرونده

پوفی کشیدم و سرم رو کج کردم تا کارن رو که پشتم ایستاده 

بود ببینم. توی سکوت کامل لیوان آبی سمتم گرفت و کنارم 

هام خوردم و لیوان رو بین دست ای از آبنشست. جرعه

 : فشردم. با ذهنی درگیر خطاب به سیاوش گفتم

  گفتی کِی برگشت عمارت؟- 

 . نیم ساعت پیش- 

 . م نشستاخمی از سر گیجی روی پیشونی

مگه خدمتکار نبود؟ این چه خدمتکاریه که صبح به این - 

  زودی میره بیرون و کسی چیزی بهش نمیگه؟
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رو روی میز پرت کرد و مثل من، کالفه ی توی دستش برگه

 : جواب داد

هاست. حدست درست بود؛ تر از این حرفخیلی پیچیده- 

 . ستفرهاد برادر فاطمه

همون لحظه در ون با شدت باز و رایان وارد شد. خسته، بدون 

این که سرش رو باال بگیره، روی زمین ولو شد و سرش رو به 

 . پاش تکیه داد

 . کاریم و این دختره هیچ پخی نیست باور کنید سر- 

 : ای خوردم و در جواب رایان گفتمی دیگهجرعه

گفتیم باشه، مگه میشه؟ باز اگه یک آدم معمولی بود می- 

مشکلی نیست ولی آخه کدوم خدمتکاری ساعت پنج، شیش 

زنه بیرون؟ اون هم با ماشین مدل باالی صبح از عمارت می

اونقدری پول داره که بی ام وه داداشش؟ خب اگر هم داداشش 

ی این و اون زیر پاشه، دیگه نیازی به کار کردن توی خونه

 . کنهنیست. من مطمئنم دختره داره جاسوسی می

 . ش رو بستهای سرخ شدهای باال انداخت و چشمشونه

زارم، این هم حرفیه. من نیم ساعت چشم روی هم می- 

 . کشیک با خودتون

مین، سرم رو تکون دادم و چیزی نگفتم. خیره شده به کف ز
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سیاوش و کارن هم توی افکار خودشون غرق شده بودن. سرم 

 : مقدمه گفتمرو باال گرفتم و بی

  اگه من به دختره نزدیک بشم چی؟- 

رایانی که مثال خواب بود، سریع سرش رو سمتم برگردوند و با 

نگاه  های گرد شده نگاهم کرد. آروم برگشتم و به کارنچشم

های درهم رفته بهم خیره شده بود. سمتم خم کردم. با اخم

 : شد و زیر گوشم غرید

 ! کنیتو این کار رو نمی- 

 . هاش هم آروم بودلبخند محوی زدم. حتی عصبی شدن

 ! تونم و انجامش میدممی- 

 . ازش فاصله گرفتم و سمت پسرها چرخیدم

  نظرتون؟- 

های پیراهنش ای باال انداخت و آستینتفاوت شونهسیاوش بی

 . رو باال زد

کنم دیگه مهم باشه اون دختره نظر خاصی ندارم. فکر نمی- 

  کی هست؛ مگه جز این نیست که فردا محبی دستگیر میشه؟

آره ولی اگه کسایی که پشت فاطمه هستن باعث بشن نقشه - 

  خوب پیش نره چی؟

هاش رو ریز کرد. نیم نگاهی به زید و چشممتفکر لبش رو گ
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 . سمت رایان انداختم که دیدم اون هم مشغول فکر کردنه

 : کارن از جاش بلند شد و با نگاه خشمگینی به من، گفت

 . بیا بیرون، کارت دارم- 

ای بدون این که منتظر جواب باشه، از در بیرون زد. تکخنده

 : کردم که رایان گفت

 ! برو این پسره رو راضی کن سرگرد شما اول- 

 : شدم گفتمدر حالی که از در خارج می

ش میدیم. البته همه چیز خبر ادامهکنم، یا بیش مییا راضی- 

قطعی نیست، شاید اتفاقی بیفته که نقشه رو عوض کنه. به 

 . سرهنگ گزارش بدید

های کوچیکش پایین رفتم. کمی سرم در ون رو بستم و از پله

ی درخت تکیه داده. آروم سمتش م که دیدم به تنهرو چرخوند

 . رفتم و کنارش ایستادم

عقل باشی که با پای خودت بری کردم اینقدر بیفکر نمی- 

 . توی دهن شیر

 . لبم رو کج کردم

ی منه و کردم یک بار بهت گفتم این وظیفهمنم فکر می- 

دونی چقدر تونم از زیرش در برم؛ و خودت هم مینمی

 ! لیت پذیرممسئو
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 . سرش رو کالفه تکون داد

آره ولی نگرانتم. اگه چیزیت بشه یا اتفاقی برات بیفته - 

 ! میرممی

 : ش ضربه زدم و با اعتراض گفتمبا اخم به شونه

 ! ها نزن کارناز این حرف- 

 . سرش رو سمتم برگردوند

عرضگی ولی حقیقته. خودت رو بزار جای من. احساس بی- 

 .یچوقت نتونستم نجاتت بدمکنم که همی

 
لبخند عمیق و پهنی روی لبم نشست. خودم رو سمتش کج 

 . کردم

 . خیلی وقته نجاتم دادی- 

هام دوخت و آه کشید. دوباره به رو به رو نگاهش رو به چشم

 . خیره شد

هست، باشه؟ ببین اصال شاید نقشه عوض حواسم به خودم - 

 . بشه؛ شاید دوباره دختره مثل دیشب از عمارت بیاد بیرون

 : سرش رو تکون داد و ناچار گفت

تونم بگم؟ باشه ولی این بار ای هم میجز این مگه چیز دیگه- 

 . کشم و مراقبتمپا پس نمی
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 .پوفی کشیدم و به اجبار سرم رو تکون دادم

*** 

رو زیادتر کردم و در حالی که با آهنگ روی صدای ظبط 

فرمون ریتم گرفته بودم، عینکم رو روی چشمم گذاشتم و از 

آیینه پشتم رو چک کردم. هنوز کسی از در عمارت بیرون 

نیومده بود؛ البته به جز وحید که صبح ساعت هفت رفت. 

خواد کارهای فرارش رو جور مطمئنم خیلی آتیشی شده و می

ه دیر شده؛ چون امروز دستگیر میشه. آدریان رو کنه ولی دیگ

فرستادیم که بره دنبالش و مراقب باشه از مرز خارج نشه؛ البته 

 . تونه برهممنوع الخروج شده ولی خب قاچاقی هم می

صدای اهنگ رو قطع کردم و پوفی کشیدم. دو ساعته اینجا به 

چی امید این که اون دختره بیاد بیرون منتظر نشستم ولی هی

 . به هیچی

خواستم از ماشین پیاده بشم که همون لحظه در پشتی می

عمارت باز شد و همون دختره، فاطمه با سرعت به این سمت 

 . اومد

 ! اوه اوه- 

ها رو باال کشیدم. سرم رو پایین سریع سوار شدم و شیشه

انداختم و عینک رو روی صورتم مرتب کردم. وقتی از کنار 
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مت همون ماشین دیشبی رفت، با ماشین رد شد و به س

آسودگی عینکم رو روی صندلی پرت کردم. به محض سوار 

 . شدنش، دنده رو جا زدم و دنبالش کردم

 . دستم رو روی ایرپاد کشیدم که به سیاوش وصل شد

  سالم. بله؟ چیزی شده؟- 

 : میدون رو دور زدم و گفتم

از در  سالم. من دارم میرم دنبال اون دختره، همین االن- 

عمارت خارج شد و سوار همون ماشین دیشبی شد. من رو 

 . وصل کن به آدریان

 . خوبه! باشه- 

خش توی گوشم پیچید و بعدش صدای  -صدای خش

ها و خیابون رو شنیدم. صورتم رو جمع کردم و دستم ماشین

 . رو روی ایرپاد گذاشتم

  کجایی پسر؟- 

ت من هم ببخشید، ببخشید! محبی رفت داخل یک شرک- 

مجبور شدم دم در منتظرش بمونم. به سرهنگ هم زنگ زدم. 

 . ست، به زودی راه میفتنهمه چیز آماده

 . سرم رو با رضایت تکون دادم

کنم. دوباره سوار خوبه. من هم االن دارم فاطمه رو دنبال می- 
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 . همون ماشین شده، معلوم نیست دارن کجا میرن

 ! مواظب باش- 

 . مواظب باش. فعالهستم، تو هم - 

ارتباط رو قطع کردم و روی اون ماشین تمرکز کردم. اگه بتونم 

ست! شاید از طریقش دختره رو تنها گیر بیارم یک برگه برنده

 .بتونیم به باندهای بیشتری برسیم

کمی جلوتر توی یک کوچه پیچید و ایستاد. دختره پیاد شد و 

ه سمت یک ماشین هم با سرعت از کوچه بیرون زد. فاطم

ی قدیمی سه طبقه رفت و زنگ در رو فشرد. بعد از چند خونه

ثانیه، در باز شد و اون هم سریع وارد شد. پوفی کشیدم و 

 . کالفه موهام رو به هم ریختم

دیگه واقعا توان منتظر شدن نداشتم. خیلی خوابم میومد. کلی 

 با خودم سر و کله زدم تا بتونم خودم رو راضی کنم که بیشتر

 . منتظر بمونم

دست به سینه نشستم و هرچند ثانیه یک بار دستم رو فشار 

 -ی خیلی خلوتی هم بود. دیگه کمدادم خوابم نبره. کوچهمی

خوابیدم که در باز شد و فاطمه با یک ساک کم داشتم می

ش به یکی زنگ کوچیک مشکی از خونه خارج شد. با گوشی

ستم دنبالش راه بیفتم تونزد و تا سر کوچه پیاده رفت. نمی
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کرد پس همونجا منتظر موندم. بعد از چند چون شک می

دقیقه دوباره فرهاد، داداش فاطمه، با همون ماشین مدل 

باالش جلوی پاش نگه داشت و وقتی سوار شد، با سرعت راه 

 . افتاد

 
من هم از کوچه خارج شدم و دنبالش کردم. داشت به عمارت 

مون کوبیدم و مسیرم رو عوض برمی گشت. مشتم رو به فر

کردم. سه ساعت عالف شدم، آخرش هم نفهمیدم واسه چی 

 ! توی اون خونه رفت

ای نگه داشتم و یه ساندویچ بر بدن زدم. بعد از خوردن گوشه

ساندویچ دوباره سوار شدم و سمت عمارت محبی روندم. وارد 

خیابون که شدم، متوجه تجمع عظیمی جلو و پشت عمارت 

ها بودن! آدریان گفته بود دارن راه میفتن ولی منِ لیسشدم. پ

 ! گیج هواسم نبود

دادن ها توی بلندگو هشدار میلبخند پهنی زدم. پلیس

هاشون رو کنار بزارن و خارج بشن ولی خب مثل اسلحه

  همیشه کو گوش شنوا؟

داشبورد رو باز کردم و اسلحه و چند تا خشاب برداشتم. 

ی تجهیزاتم که همیشه عقب ماشین بود ها رو توی کولهخشاب
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هام انداختم های کوله رو روی شونهانداختم و پیاده شدم. دسته

و خمیده سمت عمارت رفتم. در پشتی باز بود. از فرصت 

 . استفاده کردم و از همونجا وارد شدم

 . ایرپادم به یک نفر وصل شد و حرف که زد، فهمیدم سیاوشه

 ! بیا بیرون دختر، بیا بیرون کیانا؟ کجا داری میری؟- 

ش معلوم بود انتظار نداشت همچین کاری از صدا و لحن شوکه

 . کنم

از کجا معلوم محبی به خوبی و خوشی دستگیر بشه؟ تازه، - 

 ! باید بفهمم فاطمه کیه و از طرف کی اومده

احمق نشو کیانا، زنده برگشتنت از اون عمارت فقط بیست - 

 ! ت درصدفهمی؟! بیسدرصده؛ می

حوصله اتصال رو قطع کردم و به خمیده راه رفتنم از بی

ی دیوار ادامه دادم. از حیاط پشتی خارج شدم و وارد گوشه

ها کنار هم ایستاده بودن و تیراندازی خود عمارت شدم. محافظ

شدن تا تیر بهشون نخوره. کردن. گه گاهی هم خم میمی

م که ترسیده کنار هم نگاهم رو چرخوندم و خدمتکارها رو دید

 . توی آشپزخونه چپیده بودن

دلم براشون سوخت. سریع سمتشون رفتم. من رو که دیدن با 

 . ترس نگاهم کردن



 

 

WWW.98IA3.IR 76 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

8  

تونید خوره به حیاط پشتی، میبدویید دخترها! این در می- 

 ! خیلی راحت فرار کنید. برید دیگه

با ترس سرشون رو تکون دادن و با سرعت از در خارج شدن. 

فس عمیقی کشیدم و کنار دیوار ایستادم. وسط سالن تیری ن

ها برم چون به تونستم طرف پلهشد! نمیبود که پرتاب می

خوردم. عقب گرفتم، تیر میمحض این که از دیوار فاصله می

ها رفتم و بعد با یک خیز، روی زمین غلت زدم. تا به پله

 کشیدم. ها گرفتم و خودم رو باالرسیدم، دستم رو به میله

سریع باال رفتم و گَلَنگَدن اسلحه رو کشیدم. اسلحه رو جلوی 

 .کردمها رو چک میخودم گرفته بودم و با احتیاط اتاق

تا این که به همون اتاق ته راهرو رسیدم؛ اتاق محبی! آب 

دهنم رو قورت دادم و آروم بهش نزدیک شدم. تردید رو کنار 

همون لحظه به سمتم تیر گذاشتم و در رو با لگد باز کردم. 

پرتاب شد که پام پیچ خورد و به عقب پرت شدم. شوکه دستم 

شد! اگه پام رو به در گرفتم و خودم رو صاف کردم. باورم نمی

 ! خورد االن مرده بودمپیچ نمی

تمرکز کردم و از کنار در سرک کشیدم. کسی بهم شلیک کرده 

کرد. ترسو! میبود، محبی بود که االن داشت وسایلش رو جمع 

زیپ چمدونش رو کشید و ایستاد. سریع بین چهار چوب در 
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 .ظاهر شدم و اسلحه رو سمتش گرفتم

دادن بهم خیره شد. هایی که چیزی رو نشون نمیبا چشم

ش اونطوری بود که باید هر لحظه خودت رو برای یک چهره

غافلگیری آماده کنی! نفسی گرفتم و سعی کردم خونسرد 

ندی زد که من رو توی خلسه فرو برد. این باشم. نیشخ

نیشخند، از جنس همون نیشخندی بود که اون روز بهم زد؛ 

 ! همون روزی که چاقو خوردم

یک لحظه همه چیز رو مرور کردم تا این که به چیزی رسیدم. 

دلیل اصلی اینجا بودنم، انتقام گرفتن بود، نه مسئولیت پذیری! 

م ماموریت به خوبی و خواستخواستم چه نمیچه من می

شد و الزم نبود وارد عمارت بشم ولی این بار خوشی انجام می

 ! دلیلم انتقام درد کشیدن خودم بود؛ نه وظیفه، نه شغلم

  کنه؟دونی چیه که یک آدم رو ترسناک میمی- 

 : ای باال انداخت و ریلکس گفتشونه

  خشم؟- 
 

  .پوزخند زدم

آره، درسته، خشم یک آدم رو کردم خوب بلد باشی! فکر می -

ست. تموم دردهایی کنه ولی قبل از خشم، عقدهترسناک می
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هایی که هایی که تحمل کرده، راهکه کشیده، تموم سخت

ها میشن عقده و یه جایی توی گلو جا ی اینتنهایی اومده، همه

ها! مثل سنگ سفت میشه و نفست  کنه. بغض نیستخوش می

  !اره بیشتر نداری؛ انتقامبره، و تو یک چرو می

بلد بود چطوری صورتش رو خونسرد نشون بده؛ در حالی که 

زدن. همیشه همین بود؛ هاش ترس رو فریاد میچشم

خالفکارهای ترسویی که تا دوشمن نزدیکشون نشده خوب 

بلدن هارت و پورت کنن ولی وقتی زمانش برسه، از ترس به 

  .لرزنخودشون می

بی! اونروز گریم داشتم، فکر نکنم من رو بازی تموم شد مح -

کنم؛ من کیانام! همونی که توی بام تهران بشناسی. روشنت می

  .بهش چاقو زدی

لرزیدن، هایی که میش رو باال گرفت و با اخم و دستاسلحه

  :فریاد زد

کردم، باید کنم! نباید بهت رحم میجلوتر بیای شلیک می -

  !کشتمتمثل سگ می

از روی حرص زدم؛ اونقدر بلند و ترسناک که محبی ای قهقهه

کرد. فکم قفل کرده بود و بدنم از خشم شوکه نگاهم می
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رحمانه و پشت هم لرزید. دستم رو روی ماشه فشردم و بیمی

تونستم های دستم سفت شده بودن و نمیشلیک کردم. عضله

درست هدف بگیرم. محبی روی زمین نشسته بود و چمدونش 

  .خواست فرار کنهکشید. میپنجره میرو سمت 

نفس عمیقی کشیدم. اون یکی دستم رو زیر اسلحه گذاشتم و 

با تمرکز شلیک کردم. تیر درست به کتفش برخورد کرد. روی 

زمین افتاد و به دستش چنگ زد. اسلحه رو پایین آوردم. 

لبخند زدم. باالخره تموم شد. حداقل تونستم انتقام خودم و 

  .رو بگیرم درد کشیدنم

تر شد. خواستم برگردم و محبی رو توی حال لبخندم عمیق

خودش رها کنم که جسم سختی محکم به سرم برخورد کرد. 

تر به تلو خوردم که یک بار دیگه و محکم -گیج پلک زدم و تلو

ی سیاهی کشیده شد و هام پردهسرم کوبیده شد. جلوی چشم

  .روی زمین افتادم

*** 

ای کردم و کمی روی زمین جا رم پیچید، نالهبا دردی توی س

خواست پوست به جا شدم. هوا به حدی سرد بود که دلم می

هام رو از بدنم رو بیرون بکشم و روی خودم بندازم. آروم پلک



 

 

WWW.98IA3.IR 77 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

2  

هم فاصله دادم و اطراف رو نگاه کردم. شوکه سریع نشستم. 

های بزرگی بودن که توشون گوشت دور تا دورم پر از یخچال

ها هم هایی آویزون بودن که به اونذاشته بودن. از سقف میلهگ

  .گوشت وصل بود

ترسیدم. من، من توی حتی از به اسم آوردنش هم می

  !ی گوشت بودمسردخونه

با ترس از جام بلند شدم و اطراف رو نگاه کردم. یک در آهنی 

ش رو باال اون ته بود. سریع سمتش خیز گرفتم و دستگیره

رفت، قفل بود. مشتم رو دم. طبق چیزی که انتظار میپایین کر

  :به در کوبیدم و داد زدم

کسی اینجاست؟! آهای! این در رو باز کنید! شماها دیگه  -

  !کدوم خری هستید؟

هام از سرما به هم وقتی جوابی نگرفتم، عقب رفتم. دندون

هام هم از سرخی گذشته بودن و به خوردن، نوک انگشتمی

هام رو به هم فشردم و به دیوار رفتن. دستی میسمت سفید

هام رو بستم و با حرص پام رو روی زمین تکیه دادم. چشم

  .کوبیدم

  !یه دردسر دیگه -
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کردم که گفتن توی سرما نباید بخوابی. سعی خودم رو میمی

بیدار بمونم ولی واقعا سخت بود. دستی به گوشم کشیدم که با 

شدم. دستم رو روی لباسم کشیدم. جای خالی ایرپاد مواجه 

هام رو به هم فشردم. نه پوفی کشیدم و با حرص دندون

  .ای در کار بود، نه خشابیاسلحه

با صدای چفت در، سرم رو باال گرفتم. اولش درست 

دیدمش ولی وقتی جلوتر اومد، واضح شد. با تعجب نگاهش نمی

  !کردم. فاطمه؟

 
هایی سرد بهم با بهت پلک زدم و ایستادم. با پوزخند و چشم

ِ باز االنش کجا و اون لباس فرم پوشیده خیره شده بود. لباس

کجا؟ شال سرخ رنگش با رژ لبش و کفش پاشنه بلندش ست 

هام رو توی دهنم کشیدم و منتظر نگاهش شده بود. لب

 . کردم

 : سخر گفتش رو سمتم گرفت و با تمِ الک خوردهانگشت

فکر کردی خیلی ماهری و من متوجه نمیشم به پای منی؟ - 

حتی اون روز متوجه شدم وارد عمارت شدی و مدارک رو 

دزدیدی ولی هم برای امنیت خودم و هم برای خراب نشدن 
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کارمون چیزی نگفتم. شانس آوردی مدارکی رو دزدیدی که 

 . اسم ما توش نبود

م رو از هم های خشکیدههاش اخم کردم. لبگیج شده از حرف

 : فاصله دادم و گفتم

  چی داری میگی؟- 

ای زد و دستش رو به کمرش تکیه داد. با اخم نگاهی به قهقهه

سر تا پاش انداختم. اونقدری جلف لباس پوشیده بود که حتی 

شد نگاهش کنم. دو بار بشکن زد که یک نفر وارد چندشم می

هام رو با یک طناب پهن بست و من رو سمت . سریع دستشد

ی لعنتی خارج شدیم که با موج در کشید. از اون سردخونه

گرمای بیرون از اتاقک مواجه شدیم. نفس عمیقی کشیدم و 

ای بستم. تنم داشت از حالت منجمد هام رو برای لحظهچشم

 . کردگز می -شد ولی گزخارج می

ه بودیم؛ کانتری که سمت چپم بود و توی جایی شکل یک مغاز

های آبی رنگی که جلوش چیده شده بودن همین رو صندلی

ای چیزی بود. فاطمه جلوتر از ما شک قصابیکردن. بیثابت می

ای که پشت کانتر بود رو باز ی چوبیسمت کانتر رفت و دریچه

ی کنارش چسب پهنی برداشت و کرد. در همون حال از قفسه

ها پایین رفتیم و وارد جایی مثل چسبوند. از پلهبه دهنم 
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 . انباری شدیم

تاریک بود ولی حداقل سرد نبود! من رو روی زمین پرت کرد و 

 . سویی روشن کردچراغ کم

گفت بیاد نگاهی به اطراف انداخت و با صدای فاطمه که می

های ای بعد دریچه روی چشمها باال رفت. لحظهباال، از پله

هام رو روی هم فشردم. سته شد و تمام! پلکملتمسم ب

هام از حرص تند شده بودن. آخرش هم تحمل نکردم و نفس

پام رو محکم روی زمین کوبیدم. اونقدر عصبی بودم که 

توجه به دردی که پر سرعت توی تمام نقاط ساق پام بی

 . پیچید، دوباره و چند باره به زمین لگد زدممی

حال شدم؛ قدر جیغ زدم تا بیپشت اون چسب لعنتی، اون

م، با چسب خفه هام بیرون نیومده از حنجرههرچند جیغ

 . شدنمی

خودم رو باال کشیدم و به دیوار نمور تکیه دادم. بوی نم بلند 

شده بود و این تنها چیزی بود که توی اون لحظه بهم آرامش 

 . کرد. عاشق بوی نم بودمتزریق می

ود؛ میگم هیچ چیزی، یعنی هیچ چیز خاصی اون پایین نب

کرد. هیچی! فقط من بودم و نور کمی که اطرافم رو واضح می

هام رو بستم تا تمرکز کنم ببینم چه غلطی باید کرد اما چشم
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خورد، اون حرف کارن بود تنها چیزی که توی ذهنم چرخ می

هات رو از همون اول اگه بخوام حماقت»گفت: که می

کشه. واقعا یکهویی حس صبح طول میمون بشمارم، تا آشنایی

ای انجام بروسلی بهت دست میده که همچین کارهای احمقانه

 « میدی؟

هاش حقیقت محض بودن. حماقت گفت، تموم حرفراست می

کردم، برای بار هزارم حماقت کردم؛ این تنها کاریه که بلدم! 

زاره بالیی کاش االن اینجا بود. قسم خورده بود این بار نمی

کرد. درسته دلم براش تنگ شده رم بیاد و همین نگرانم میس

تونم ببینم به خاطر من خوام پیشم باشه ولی خب، نمیو می

 . جونش رو به خطر انداخته

شک دیوونه دادم، بیاگه این بار کارن رو هم از دست می

ها به خاطر من کردم. خیلیشدم و خودم رو گم و گور میمی

رو  به خاطرم زجر کشیدن. مامان و نادری ها هممُردن و خیلی

از دست دادم، خیلی از نیروهای پلیس جونشون رو به خاطر 

هاشون هم فوت شدن ولی در من به خطر انداختن؛ تازه بعضی

 . کل، من یک برگ برنده برای سازمان بودم

هام، هیچوقت ماموریت رو لو نداده بودم یا بازی با تموم احمق

کردم، یا ه نشده بودم. تنها کاری که میباعث پسرفت بقی
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 ! آسیب زدن به خودم بود یا سوپرمَن بازی

از مامان کمک گرفتم. توی دلم ازش خواهش کردم اون که به 

هاش نزدیکه، یک راه چاره بهم نشون بده. اونقدر خدا و فرشته

های فرار رو باال پایین فکر کردم و فکر کردم، اونقدر انواع نقشه

 . خوابم برد کردم که

*** 
هام رو با میخی که توی دیوار بود باز کردم. چسب رو با دست

شدت از روی دهنم کَندم و به دردی که روی پوستم پیچید 

اهمیتی کردم. میخ رو به سختی از دیوار بیرون کشیدم. باال بی

رو نگاه کردم. در همچنان بسته بود و صدایی هم نمیومد. 

ها باال یخی که توی دستم بود، از پلهنفسی گرفتم و با همون م

 . رفتم. به قفلی که روی دریچه بود، خیره شدم

کرد، انگار مسخ شده بودم و هر کاری که سیستمم بهم امر می

دادم. دستم رو باال بردم و میخ رو وارد سوراخ قفل در انجام می

ی در رو پیدا کردم و به کردم. بعد از کمی چرخوندنش، زبونه

ش دادم. خیلی راحت، دریچه رو به سمت باال هل عقب هل

 . دادم و از اون انباری لعنتی بیرون زدم

یک نفر کنار انبار ایستاده بود که به محض دیدن من، 

ش رو ش رو سمتم گرفت. شلیک نکرد چون اجازهاسلحه
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ها جواب پس کرد، باید به باال دستینداشت! اگه شلیک می

رحمانه توی گردنش میخ رو بی داد. پوزخند سردی زدم ومی

فرو کردم. خون با شدت از جای زخمش بیرون زد و با 

 . های باز، دستش رو به گردنش گرفت و روی زمین افتادچشم

 . هام بسته شد و همون لحظه، از خواب پریدمچشم

کمی گذشت تا بفهمم اون چیزهایی که دیدم خواب بودن. 

وندم تا ببینم واقعا چیزی توی ذهنم جرقه زد. سرم رو چرخ

ش چرت و پرت بوده. نا میخی توی دیوار وجود داره یا همه

امید سرم رو پایین انداختم که با میخ بزرگی جلوی پام رو به 

هام برق زدن. با پاهام میخ رو به دیوار کوبیدم و رو شدم. چشم

هام طول جلوش نشستم. نزدیک ده دقیقه باز کردن دست

تر از دهنم برداشتم اما این بار آروم کشید. چسب رو از روی

 ! چیزی که توی خواب دیدم

ها باال رفتم. میخ رو از دیوار بیرون کشیدم و با احتیاط از پله

همون کارها رو روی قفل در انجام دادم که با موفقیت تونستم 

بازش کنم. نفس عمیقی کشیدم و زیر لب اسم خدا رو زمزمه 

ش تنهام ود؛ انشاا... که واسه بقیهکردم. تا اینجا کمکم کرده ب

 ! زارهنمی

باال رفتم. همه چیز همون شکل  در رو باز کردم و دو تا پله
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توی خوابم بود اما به جای یک نفر، دو نفر کنار انباری ایستاده 

ای داشت، زودتر متوجه های سبز وحشیبودن. اونی که چشم

دی زد و ش رو سمتم گرفت. فریای شکاریمن شد و اسلحه

 . اون یکی رو به خودش آورد

 . نیشم رو شل کردم و دستم رو تکون دادم

 ! تونید بکنیدبیخیال پسرها! این بدترین کاریه که می- 

م دستش مثل نوازش روی ماشه نشست که دست سمت چپی

 . ای باال انداختمشونه

 ! خودتون خواستید، من هشدارم رو دادم- 

چون هنوز چند تا پله مونده بود تا به سطح زمین برسم، تقریبا 

های هام رو لبهتا کمر از زیر زمین بیرون اومده بودم. دست

زمین گرفتم و پاهام رو با حالت صد و هشتاد درجه روی زمین 

العمل من هم گذاشتم. از حرکاتم گیج شده بودن و خب، عکس

 ! زیادی سریع بود

ها پرتش کردم. رو کشیدم و از پلهپای همون سمت چپی 

ش سریع دریچه رو بستم و روش ایستادم. چشم قشنگه اسلحه

 . رو به سرم نزدیک کرد

دختر با دل و جرئتی هستی ولی باز هم یک دختری؛ ظریف - 

 ! و شکننده
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پام رو باال آوردم تا زیر دستش بزنم که توی هوا پام رو گرفت 

شدم. شک ندارم رگ به رگ  و پیچوند. با درد روی زمین پهن

خواستم از درد جیغ بزنم ولی نباید ضعف نشون شد! می

هاش نشستم. هام ایستادم و روی شونهدادم. روی دستمی

اسلحه رو از دستش قاپیدم و با تهش به شکمش کوبیدم. اون 

 . م کوبیدهم نامردی نکرد و با آرنجش دقیق به معده

رم ولی خودم رو کنترل کردم! به جان خودم نزدیک بود باال بیا

هاش نشسته عقبکی رفت و خودش رو با منی که روی شونه

بودم، به دیوار کوبید. المصب من رو چه جایی هم کوبیده بود! 

 . ای که اونجا بوددقیقا به همون قفسه

دلم از درد ضعف رفت و نفسم گرفت. عوضی پدر صلواتی! به 

این عصبانیت،  ش عصبانی شده بودم کهخاطر اون ضربه

 ! زارههام اثر میهمیشه روی وحشی شدن

ای از سر حرص کشیدم و سرش رو به سمت عقب جیغ خفه

تلو خورد و دستش رو توی هوا تکون داد تا با  -کشیدم. تلو

یک چیزی خودش رو بگیره. پایین پریدم و با پام به عقب 

 ها وی شیشههلش دادم. محکم به ویترین برخورد کرد و همه

 . ها روش افتادنگوشت

از فرصت استفاده کردم و سمت در هجوم بردم. دستگیره رو 
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کشیدم که بر خالف انتظارم، باز بود. با این که پام هنوز هم 

خواستم دوباره گیر کشید اما با سرعت فرار کردم. نمیتیر می

توجه به هر چیزی، مخصوصا درد بیوفتم؛ به خاطر همین بی

دونستم کجام و فقط از سراشیبی دم. نمیدوییپام، فقط می

رفتم. انگار یک جایی نزدیک دریا بودیم چون خیابون پایین می

کردم، هم اون نمی که توی هم بوی شوری دریا رو حس می

کرد اینجا نزدیک دریاست. همین انباری بود مطمئنم می

 . تونست کمکم کنهمی

یی مغازه فقط خلوت بودن خیابون برام عجیب بود. چند تا

اونجا بود ولی فقط دو سه تاشون باز بودن. چند لحظه بعد، در 

کردم شرش کَنده شده، تیری بغل پام برخورد حالی که فکر می

کرد. حواسم پرت شد، پام پیچ خورد و روی زمین افتادم. 

 ! کنم که کل سراشیبی رو قِل خوردمش رو سانسور میبقیه

*** 

 «کارن مجد»

اما نرسیده به زنگ، پشیمون شدم و دو  دستم رو جلو بردم

شون با ناچاری قدم به عقب برداشتم. به ساختمون شش طبقه

ی شیرینی رو توی دستم جا به جا کردم. نگاه کردم. جعبه

باالخره که چی؟ باید تا دیر نشده ازش خواستگاری کنم. تازه 
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خوام! به پررویی و تخسی خودم خندیدم و جواب مثبت هم می

جلو رفتم. آدرس اینجا رو به هزار سختی از رایان  دوباره

شون سر های الکی و مختلف؛ برم به خانوادهگرفتم. با بهونه

خوام از آبتین حال بزنم، نکنه کم و کسری داشته باشن، می

 . پارسا رو بپرسم و چیزهای مزخرف دیگه

وقتی هم دیدم جواب نمیده، حقیقت رو گفتم. تا چند دقیقه 

زد. وقتی به خودش کرد و فقط پلک میهم میمبهوت نگا

م کوبید. خب احساس اومد، لبخندی زد و برادرانه روی شونه

کردم نبود؛ اون به کیانا اصال اونجور که من قبال فکر می

 . ش خیلی طوالنیهقضیه

تردید رو کنار گذاشتم و دستم رو سمت زنگ بردم. فقط یکم 

و توی جیبم لرزید.  م زنگ خورددیگه مونده بود که گوشی

پوفی کشیدم و کالفه پام رو به دیوار کوبیدم. خدایا شانس ما 

 ! بینی؟ دمت گرمرو می

م رو از جیبم بیرون کشیدم. رایان بود. خیلی کم پیش گوشی

زد حتما یک اومد رایان بهم زنگ بزنه؛ هر وقت هم زنگ میمی

رو وصل اتفاقی افتاده بود. همین باعث شد نگران بشم. تماس 

 . کردم

  سالم. بله؟- 
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 ! کارن آب دستته بزار زمین بیا کالنتری- 

 . از سر نگرانی اخم درهم کشیدم

  اتفاقی افتاده؟- 

 ! فهمی! پرس و جو کن، بیا دفتر سرهنگ رفیعیتو بیا می- 

سر و صدا اونور خط زیاد بود. دستم رو روی اون یکی گوشم 

 . گذاشتم تا بهتر صداش رو بشنوم

 ! رایان بگو نصف جونم نکن- 

 . با تشر صدام زد

 ! کارن- 

 ! باشه باشه، اومدم- 

تلفن رو توی جیبم گذاشتم و با نیم نگاهی سمت ساختمون، 

ی سمت ماشینم که کمی اونورتر پارک شده بود دوییدم. جعبه

شیرینی رو صندلی عقب گذاشتم و سریع سمت کالنتری راه 

ری داشت و به خاطر همین نیاز ای یک کالنتافتادم. هر منطقه

 .نبود از رایان آدرس بپرسم

جلوی در محکم ترمز گرفتم و پیاده شدم. در ماشین رو بستم 

های جلوی در باال رفتم. نفسی گرفتم و نیم و سریع از پله

 . نگاهی به سربازی که کنار در ایستاده بود انداختم

  خسته نباشید! اتاق سرهنگ رفیعی کجاست؟- 
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کرد و از بین شلوغی سالن، ته راهرو رو نشون داد.  تشکری

سرم رو تکون دادم و سمت همون اتاق رفتم. هر چی به اونجا 

 . شدتر میشدم، جمعیت هم کاستهتر مینزدیک

 : یک سرباز دیگه کنار در ایستاده بود. سالمی کردم و گفتم

 .من کارن مجد هستم. بهم گفتن بیام اینجا- 

ی ورود داد، سالم وقتی سرهنگ بهش اجازهدر اتاق رو زد. 

نظامی داد و گفت من اینجام. سرهنگ هم گفت بگو بیاد. 

زد وارد بشم. سرهنگ پشت میزش نشسته  سرباز بهم اشاره

 . بود و پسرها، یعنی سیاوش، رایان و آدریان هم اونجا بودن

  سالم. چی شده؟- 

آشفته به  های سرهنگ توی هم فرو رفته بودن و بقیه هماخم

 . رسیدن؛ بیشتر هم آدریان و رایاننظر می

 ! بشین- 

های خالی اشاره کرد که دقیق کنار میزش و به یکی از صندلی

بود. سرم رو تکون دادم و نشستم. گیج بودم و منتظر یک 

دونستم چی شده و ها؛ از یک طرف انگار میحرفی از طرف اون

 ! ت؟نگران بودم. کیانا کجاست؟ چرا اون نیس

 : رایان که تا اون موقع سرش پایین بود، گفت

ش رو ش خاموشه، توی اون عمارت هم فقط اسلحهگوشی- 
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پیدا کردن. اون گردنبند ردیاب هم همراهش نبود. یعنی االن 

 ! دقیقا هیچی توی دستمون نیست

فهمیدم کیانا غیب اومدم و میانگار تازه داشتم به خودم می

 : بزنم، رایان ادامه دادشده! تا خواستم حرفی 

ش هم خبر خواستیم به خانوادهاونقدر ناامید شدیم که می- 

 .بدیم ولی صبر کردیم

آدریان هم سرش رو به معنای تایید تکون داد. سیاوش با 

 : حرص گفت

هاش سر خودش دندگیهاش و یکاین دختر آخر با لجبازی- 

 ! لعنتی نشورو با باد میده! چقدر گفتم وارد اون عمارت 

 . هام رو به هم فشردمبه موهام چنگی زدم و با حرص پلک

میشه درست بگید چه بالیی سرش اومده تا من هم - 

 ! بفهمم؟

دونسته، با تایید سرهنگ به حرف سیاوش که انگار بیشتر می

 :اومد

دونی! همه امروز قرار بود محبی رو بگیرن؛ خودت بهتر می- 

رفت تا این که سرگرد پیداش یچیز داشت طبق نقشه پیش م

شد. هرچقدر بهش گفتم وارد نشه، از حیاط پشتی رفت داخل. 

من هم دستم بند بود! به عنوان سرپرست تک تیراندازها باالی 
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ها ایستاده بودم که دیدمش. چند دقیقه بعد یکی از ساختمون

چند تا خدمتکار بیرون اومدن که به عنوان شاهد بردنشون 

ها رو فراری داده. چند ساعت گفتن سرگرد اونکالنتری. می

بعد، وقتی محبی رو دستگیر کردیم و تونستیم به داخل 

ش عمارت دسترسی پیدا کنیم، توی اتاق محبی فقط اسلحه

ش بهمون کمک زنم که توی دستگیریبود. البته، زیر این نمی

 . نکرد

 : نفس عمیقی کشید و ادامه داد

خاطر همین نتونسته بود فرار کنه،  محبی تیر خورده بود، به- 

و اما سرگرد... فقط یک اسلحه ازش به جا مونده بود! هرکی که 

ها ی اونهای محبی نبوده چون همهاون رو دزدیده، از آدم

 . دستگیر شدن

 . سرهنگ این بار ادامه داد و نگاه من رو سمت خودش کشید

نیم کاری توهوشه و به خاطر همین فعال نمیمحبی هنوز بی- 

کنیم. باید به هوش بیاد تا بفهمیم قضیه چی بوده. هیچکس 

 . ای هم اون لحظه شاهد نبودهدیگه

هام رو به پاهام تکیه هام رو جلوی صورتم گرفتم و آرنجدست

دادم. آخر کیانا من رو دق میده! خوبه بهش گفته بودم حماقت 

نکنه ولی حماقت پشت حماقت. لجباز لعنتی! حتی دلم 
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اومد لعنتش کنم. یعنی االن کجاست؟ حالش چطوره؟ اون ینم

ترسه! یعنی االن توی کدوم از تاریکی و جاهای تنگ می

  ای گیر افتاده؟خرابه

م بگیره. کیانا بعد از کاملیا، اولین کسی بود کم مونده بود گریه

ی خودش کرده بود. کاش کمی به فکر که من رو اینقدر وابسته

 .من هم بود

 . ای سرهنگ، سرم رو باال گرفتمبا صد

ست؛ فاطمه تنها کسی که االن بهش شک داریم، فاطمه- 

نظری. اون دختر هم االن غیب شده که به شکمون دامن زده. 

 ! تنها سرنخ موجود همینه

 : حوصله گفتمکالفه و نگران هوفی کشیدم و بی

  االن باید چیکار کنیم؟- 

هزاران نفر پشت این  عالوه بر جون سرگرد شهریار، جون- 

تونیم خیلی ریسک کنیم. فعال باید پرونده خوابیده. پس نمی

حواسمون به فاطمه باشه ولی در کل تموم تالشمون رو 

کنیم تا پیداش کنیم ولی اون هم دختر زرنگیه! شک ندارم می

زودتر از این که ما بخوایم وارد ماجرا بشیم، خودش رو نشون 

 . میده

ید بود اما با همین حرفش آب پاکی رو هاش تردتوی چشم
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ای نکنم ولی، من این بار روی دستم ریخت تا کار احمقانه

ایستادم و دیگه نمیشینم. خیر سرم مرد بودم! باید محکم می

شدم. م میبرای یک بار هم که شده، ناجی تموم زندگی

 ! ی این یکی رو که داشتم، نداشتم؟عرضه

 « کیانا شهریار»

تر از قبل بسته شده بودن، توی دهنم دستمال کمهام محدست

کرمی رنگی گذاشته بودن و از پشت گره زده بودن. ناامید سرم 

رو به دیوار تکیه دادم و فضای تاریک انباری رو از نظر 

هام، جام رو عوض تر از این حرفگذروندم. وقتی دیدن زرنگ

مغزم  خواست اینقدر سرم رو به دیوار بکوبم تاکردن. دلم می

ی دست و پا چلفتی! اگه پام پیچ متالشی بشه. دختره

زدم، االن داشتم دوش خورد و کل خیابون رو غلت نمینمی

 ! زدمگرفتم و ریلکس برای خودم سوت میآب گرم می

 ! یعنی به معنای واقعی کلمه، خاک تو سرم

یه پنجره هم نداشت حداقل آسمون رو ببینیم و کمی هم به 

ش تقصیر خودمه اما خب مثل دونستم همهبزنیم! میخدا غر 

ها خدا رو مقصر ها که موقع سختیی آدمهمیشه و مثل همه

 .خواست غر بزنم و شکایت کنمدونن، دلم میمی

توجه به رحمانه و بیی لبم از چکی که فاطمه بیهنوز گوشه
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سوخت. انگشتر سنگینش توی صورتم خوابونده بود، می

 !شی شیطانیکیب با اون قیافهی بدتردختره

زدم فهمیده باشن دونم قصدشون چی بود اما حدس مینمی

 ! پاییدمشون. خدا بهم رحم کنهمن می

هام رو بسته بودن؛ برای همین هیچ تصوری کل راه چشم

بیرون از اینجا نداشتم. هرچی که بود و دیده بودم، همون 

یدم، پام به دیوار کشانباری نقلی بود که به خدا اگه دراز می

 ! خوردمی

در با صدای بدی باز شد و نگاهم رو به اون سمت کشید. 

ای از نور داخل انباری کشیده شد که به محض بسته روزنه

های کسی رو شنیدم و بعد شدن در، از بین رفت. صدای قدم

 . رو روشن کرد چراغ

اخمی کردم و به فاطمه خیره شدم. باز با یک تیپ جلف دیگه 

و آرایش غلیظ جلوم ظاهر شده بود. با چندش سر تا پاش رو از 

 . نظر گذروندم

شلوار پلنگی جذب، مانتوی کوتاه و قرمز رنگش که زیرش فقط 

یک تاپ مشکی نازک پوشیده بود. با این لباس نازک سردش 

نمیشه؟ درسته زمستون تموم شده بود و دقیق دو روز دیگه 

 . عید بود ولی هنوز هوا خنک بود
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کرد. خونسرد ابرویی پوزخندی زده بود و از باال بهم نگاه می

باال انداختم. دستمال رو پایین داد و از جلوی دهنم کنار زد. به 

محض کنار رفتن پارچه، اولین چیزی که به ذهنم رسید 

 . پروندم

 ! دونی کهترسی یهو بکشمت؟ خودت بهتر مینمی- 

ند ترسناک و لحنی سرم رو بهش نزدیک تر کردم و با نیشخ

 : تر گفتمترسناک

م هم بترسی؛ های بستهبهم میگن سرگردِ ماهر. باید از دست- 

 !اون هم بچه سوسولی مثل تو

با حرص بهم نزدیک شد، دستش رو باال برد تا دوباره سیلی 

 : بزنه که با قهقهه گفتم

خوره خانم یه آدم عاقل، دو بار از یه سوراخ نیش نمی- 

 رف بزن، این یکی رو که بلدی شکر خدا؟ها! حخانم

 . م رو توی مشتش گرفت و من رو از زمین کمی فاصله دادیقه

ی های من اسیری و شیشهی احمق، اینجا توی دستدختره- 

کنه؛ بعد ترین چیز دنیا پیش من سِیر میارزشعمرت مثل بی

خواست دستم کنی! دلم میباز هم پررو، پررو بلبل زبونی می

تونستم یک دل سیر بزنمت اما حیف، حیف که د بود و میآزا

ت داریم وگرنه جای اون دستور از باال رسیده فعال سالم نگه
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ای که حروم صورتت کردم، یک تیر توی مخت خالی سیلی

 ! کردممی

هی هی دور برندار واسه من! تویی که از ترست دهنم و - 

قدم بهم نزدیک هام رو بسته بودی و االن هم فقط تا سه دست

زنه؛ چی زر های چندشت موج میمیشی. ترس توی چشم

 ! زنی؟ همین االن بزنی من رو بکشی هم ککم نمیگزهمی

مشخص بود خیلی حرصی شده. صورتش سرخ شده بود و 

دستش رو مشت کرده بود. یعنی دستش کامال برای فرود 

 . اومدن توی صورتم آماده بود

 : غرید سمتم خم شد و با حرص آشکاری

ام و با کی داری اینطوری حرف فهمی من کیبه زودی می- 

 ! ت رو دوست دارمزنی، و من پشیمونیمی

 : ابرویی باال انداختم و خونسرد و آروم گفتم

 !مهم نیست تو کی هستی؛ مهم اینه من کی هستم- 

ای از حرص کشید و سمت در رفت. قبل از خارج جیغ خفه

 : شدنش داد زد

اون روزی که به دست و پام میوفتی خیلی دور نیست، - 

 ! سرگرد کیانا شهریار

های های تندش و نفسدر رو محکم به هم کوبید. صدای قدم
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شد. از حرفش لرزه به تنم نشسته عمیقش هنوز هم شنیده می

بود اما دیگه برام مهم نبود. من کسی نیستم که به این 

م تا لبِ فرار کردن پیش ها تسلیم بشم. یک بار تونستآسونی

تونم؛ فقط باید یک چیزی پیدا کنم و با برم، این بار هم می

 . بقیه ارتباط بگیرم

  تونه کمکم کنه؟آخه توی این انباری چه چیزی می

خودم رو باالتر کشیدم و صاف نشستم. این بار که فاطمه اومد 

گیرم. این بار هم ش رو میداخل، دخلش رو میارم و گوشی

 ! کردمد همین کار رو میبای

 ! فقط امیدوارم جواب بده وگرنه کارم تمومه

*** 

 کارن مجد

هام رو مثل شبِ گذشته، روی مبل نشسته بودم و شقیقه

تونم کیانا رو فشردم. هزار بار فکر کردم که چطوری میمی

نجات بدم ولی وقتی نه آدرسی دارم، نه شخص مشکوکی، 

ها شخص مشکوک فاطمه بود که تونم انجام بدم؟ تنچیکار می

ش زیر سر اون اون هم غیبش زده. شک ندارم همه

 ! ستدختره

کرد، سرم هاش رو مرتب میبا صدای رایان که داشت گزارش
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 . رو باال گرفتم

 . یک خبر خوب دارم- 

تونست پیدا شدن کیانا باشه که غیرممکن خبر خوب فقط می

 ! بود؛ اون هم االن

تکون دادم. « چیه؟»سرم رو به معنای به خاطر فقط همین 

 . های گزارش رو هم کنارش انداختروی کاناپه نشست و برگه

سیاوش دیشب داشت آمار فرهاد نظری و ماشینش رو - 

گفته که یک بار از گرفت، برادر فاطمه. آمار ماشینش میمی

هایی رو که حدس های سبقت جادهشهر خارج شده. دوربین

ی نن چک کردن. ماشین فرهاد از جادهزدن ازش عبور کمی

چالوس گذر کرده؛ پس فعال سرنخ مهمی دستمون اومده که 

 . تونیم به جای کیانا برسیماگه بتونیم کنترلش کنیم، می

نفس عمیقی کشیدم و سرم رو تکون دادم. امیدوار بودم 

ش شک نداشتم اما همونقدر که زرنگ بتونیم. به کیانا و زرنگی

 !بود بود، احمق هم

 : ادامه داد

من دارم میرم سازمان. از این خونه بیرون نرو! فعال - 

 . خطرناکه

دوباره سرم رو تکون دادم و چیزی نگفتم؛ اونقدری ذهنم 
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 . مشغول بود که نتونم بگم

هام رو با صدای بسته شدن در، به مبل تکیه دادم و چشم

و التماس کردم؟ دنبال فرهاد راه میفتادم بستم. باید چیکار می

کردم جای کیانا رو لو بده یا دنبال فرهاد راه میفتادم و با می

شک هیچکدوم! من که خبر کشیدم؟ بیزور بازو ازش حرف می

شد، بلکه به نداشتم، شاید یک حرکت من به نفع کیانا نمی

 ! شدضررش هم می

ای کردم؛ به این امید که خودش نشونهفعال باید صبر می

ها کاری بود که در اون لحظات واقعا برام سخت بهمون میده. تن

 ! بود

*** 

 کیانا شهریار

شنیدم. در انباری رو باز کرد و پشت هاش رو میصدای قدم

هام رو منظم کنم. نوری سرش بستش. سعی کردم نفس

چشمم رو زد که خیلی زود قطع شد. واقعا خیلی خودم رو 

ی کفشش به ههام رو باز نکنم! با پاشنکنترل کردم که چشم

پام زد. از لمس پام با کفشش فهمیدم طبق معمول پاشنه بلند 

 ! ی جلفپوشیده دختره

ای بیدارت هوی، پاشو! بیدار شو! بیدار میشی یا جور دیگه- 
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  کنم؟

م رو گرفت و با زور من رو باال کشید اما من همچنان خودم یقه

 . رو به خواب زده بودم

  رفتی به امید خدا؟خواب به خواب - 

 . های بسته نیشخندی زدمبا چشم

  خدا هم حالیته تو؟- 

هام به دیوار تا به خودش بیاد، از جام پریدم و با کمک شونه

ش رو برداشتم و توی لباسم کوبیدمش. از جیبش گوشی

هایی که نزدیک چندین ساعت داشتم روی انداختم. با دست

و گرفتم و سمت خودم کردم، گردنش رباز شدنشون کار می

های مثل هام رو بیشتر کردم. با چشمبرگردوندم. فشار دست

 . کردخر می -وزقش بهم زل زده بود و خر

بهش گفته بودم باید از من بترسه! با پوزخند زیر گوشش 

 : گفتم

 . این هشداری بود که بهت داده بودم و جدی نگرفتی- 

 . انگشتم رو روی رگ سمت چپ گردنش گذاشتم

 ! از کیانا بترس احمق، از کیانا بترس- 

های فشار انگشتم رو بیشتر کردم که بدنش شل شد و با پلک

های بزرگش رو گشتم و یک دسته بسته روی زمین افتاد. جیب
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کلید پیدا کردم. برش داشتم و سمت در انباری رفتم. نزدیک 

 . ده تا کلید داخلش بود و مجبور بودم همه رو امتحان کنم

خره کلید ششمی به در انبار خورد. از انبار که خارج شدم، باال

راهروی طویلی جلوم دیدم. در رو قفل کردم و کلید رو توی 

جیبم انداختم. گوشی رو برداشتم و در حالی که سعی 

های سازمان رو به یاد بیارم، شروع به راه ی بچهکردم شمارهمی

 . رفتن کردم

هام داد. به قدماما آنتن نمیی کارن رو گرفتم در آخر شماره

 . سرعت بخشیدم و دری که انتهای راهرو بود رو باز کردم

رو به روم حیاط بود که پشت سرم هم یک ویالی قدیمی قرار 

 . داشت. از آب و هوا مشخص بود هنوز شمالیم

ای از حیاط پنهان شدم. از این بابت خدا رو شکر کردم و گوشه

رفتم. با استرس نگاهم رو اطراف ی کارن رو گدوباره شماره

 . چرخوندم. امیدوار بودم کسی این سمتی نیادمی

 . ش بعد از اِن روز به گوشم رسیدبا بوق پنجم، صدای خسته

 ! بله، بفرمایید- 

خواستم بگم از یادم رفت. آب دهنم رو قورت هر چیزی که می

 . دادم

 الو؟- 
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 . به یادآوردمبا تشرش به خودم اومدم و تازه موقعیتم رو 

 . کارن منم، کیانا- 

 : برای چند ثانیه سکوت شد. یکدفعه بلند و شوکه گفت

کیانا؟! کجایی تو؟ من رو آخر سکته میدی لعنتی! میگم - 

  . ها رو خبر کنمکجایی؟! لوکیشن بفرست بچه

ای قطع کردم. مکان رو روشن کردم و داخل بدون حرف اضافه

ببینم کجام. به محض  ی گوشی سرچ کردمخود برنامه

فهمیدن آدرس که خیلی هم نامفهوم بود، تلگرام رو باز کردم. 

ی کارن رو وارد کردم و براش لوکیشن فرستادم. همون شماره

موقع گوشی رو خاموش کردم و از کنار شمشادها، سمت دیوار 

راه افتادم. خیلی کوتاه بود؛ در حدی که بدون این که نیاز به 

 . ونستم ازش باال برمتچیزی باشه، می

همین کار رو کردم و با یک پرش خودم رو باالی دیوار 

رسوندم. پایین رو نگاه کردم. عجیب بود. هیچ نگهبان یا 

محافظی جلوی در نبود. به اطراف نگاه کردم. جای خیلی پرتی 

ای اونجا قرار بود. جز چند تا ویالی درب و داغون، خونه

سمت راست هم که یک نداشت. سمت چپ مزرعه بود و 

 . رفتخیابون پهن بود، به سمت ناکجا آباد می

باید خودم رو یک جا پنهان کنم تا نیروی پلیس برسه. از روی 
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هایی که دیوار پایین پریدم و سمت مزرعه راه افتادم. گیاه

ش دونم، حداقل شبیهداخل مزرعه بودن مثل گندم بودن؛ نمی

 . بود

برای استتار کردن خیلی خوب بود. روی شکمم دراز کشیدم و 

ای گذشته بود که صدای آژیر ماشین کشیک دادم. چند دقیقه

پلیس اومد و پشت سرش چهار تا ماشین پلیس وارد خیابون 

تونستم شدن. جلوی همون ویال نگه داشتن. از همونجا هم می

 شدن آدریان و رایان رو تشخیص بدم که از ماشین پیاده

 
ش مشغول حرف زدن بود و رایان آدریان با اسپیکر روی شونه

داد کجا برن. کارن اونجا نبود؛ انتظار هم هم به بقیه دستور می

 . نداشتم اونجا باشه

ولی دقیقا همون لحظه، ماشین کارن هم وارد خیابون شد و 

دورتر از جمعیت جلوی ویال نگه داشت. سرگردون پیاده شد و 

 . ساختمون گشتنگاهش دور 

ها وارد ویال شدن تا اونجا رو بازرسی کنن. دیگه وقتش پلیس

رفتم. ایستادم و به سمتشون دوییدم. کارن اولین بود، باید می

کسی بود که متوجه من شد. با حیرت نگاهم کرد. نتونستم 

ی دوییدم. لحظهخودم رو کنترل کنم. با سرعت سمتش می
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 . توی آغوش امنش فرو رفتم هاش رو باز کرد و منآخر دست

ای که تا لحظات کرد. حس ناامنیدستش موهام رو نوازش می

پیش مثل درخت پیچک دورم پیچیده بود، نابود شد و من هق 

 . زدم

تونست برام یک پناه محکم باشه؛ هیچکس مثل خودش نمی

 . شدشاید خودش متوجه نمی

بیرون آدریان به این سمت اومد که مجبور شدم از آغوشش 

بیام. دروغ چرا، خجالت کشیدم! برای بار هزارم خودم هم 

 ! تعجب کردم؛ کیانا و خجالت؟

آدریان نگاهش رو روم چرخوند و وقتی مطمئن شد سالمم، 

 . ی کارن کوبیدلبخند پهنی زد و به شونه

  دیدی گفتم کیانا خودش بلده چیکار کنه؟- 

که دستش  خواستم چیزی بگم که در باز شد و یک پلیس زن

 . به دست فاطمه دستبند خورده بود، از ویال خارج شد

ای به من انداخت که من فقط نیشخند من فاطمه نگاه خصمانه

زد؛ البته، تهش یک نسیبش شد. اون نگاه انتقام رو فریاد می

های هام از پیچیدگی حرفکردم. اخمشرارتی بود که درک نمی

 . ه خودم اومدمهاش درهم شد که با صدای کارن بچشم

 ! ست. باید یکم استراحت کنهتونیم بریم؟ کیانا خستهمی- 
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 . آدریان سرش رو تکون داد و نیم نگاهی به عقب انداخت

 ! آره، کار ما هم اینجا تموم شده. برید- 

خواستیم حرکت کنیم که سرم رو تکون دادم و سوار شدیم. می

سمتمون برگشت سریع با یادآوری چیزی، آدریان رو صدا زدم. 

 . و سرش رو سمت در ماشین خم کرد

  بله؟- 

 . گوشی فاطمه رو سمتش گرفتم

 . شاید الزمتون بشه- 

از دستم گرفت و سرش رو تکون داد. خداحافظی کردیم و 

 .کارن با سرعت راه افتاد

دونم االن نباید بپرسم ولی... داخل عمارت چه اتفاقی می- 

  افتاد؟

 . هام رو فشردمشقیقه

 ! بعدا بهت میگم- 

کردم. زیر پامون یک هیچی نگفت. از پنجره به بیرون نگاه می

رسید. همون لحظه چشمم ارتفاع بود که پایینش به ساحل می

ای که سرنشین سیاه پوشی داشت، به آیینه بغل خورد. موتوری

شد؛ نه به ما، به درِ سمت من نزدیک با سرعت به ما نزدیک می

 ! شدمی
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 . سم کارن رو صدا زدمبا ترس ا

  کا... کارن! چه اتفاقی داره میفته؟- 

 . کارن هم با تعجب به عقب نگاه کرد

ی سمت رسوند و چیزی رو به در موتوری خودش رو به پنجره

ای رو زد و با سرعت جهتش رو عوض کرد. چسبوند. دکمه

پنجره رو پایین کشیدم و خم شدم. با دیدن چیزی که به در 

 ! هام گرد شد. بمب ساعتی بود، چشمچسبیده بود

 !کارن، بپر! از ماشین بپر بیرون- 

 چی شده؟- 

 : با ترس و لکنت گفتم

 ! . بمب... بمب... چسبو... چسبونده. بپر! بپر- 
 

بیشتر خم شدم و نگاهم روی ثانیه شمارش موند. فقط ده ثانیه 

ز مونده بود؛ ده ثانیه تا اتمام همه چیز! در سمت کارن رو با

 . کردم

 : های گرد شده که از ترسم بود داد زدمبا چشم

 ! بپر پایین! بپر پایین- 

دستش رو سمتم دراز کرد. دستش رو محکم گرفتم که من رو 

ی بعد، روی زمین غلت سمت صندلی خودش کشید. لحظه
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خوردیم. یک بار پریدن از ماشین رو تجربه کرده بودم؛ می

کرد. ید داشت فرار میهمون شب توی جنگل، وقتی که وح

کشید. نگاه تارم تمام صورتم خراشیده شده بود و سرم تیر می

روی ماشین موند که منفجر شد و با صدای مهیبی که داد، 

 . های ماشین سمتمون پرتاب شدنشیشه

کارن من رو توی بغلش کشید و خودش رو سپر من کرد. با 

یره ی درهم رفته و سرخش خهای گرد شده به چهرهچشم

شده بودم. صدای سوختن ماشین و جیغ کسایی که اونجا بودن 

اومد اما برای من توی اون لحظه فقط کارن مهم بود که از می

کرد. از روی خودم کنارش زدم که چشمم درد زیر لب ناله می

ها توی بدنش فرو رفته بودن که باسش به کمرش خورد. شیشه

 . آلود کرده بودرو خون

 . هاش رو گرفتمزدم و شونهبا نگرانی هق 

 !کارن؟ خوبی؟ حرف بزن- 

رفت. داد. رنگ صورتش از سرخی رو به سفیدی میجواب نمی

دونستم باید چیکار کنم. من ش خیلی شدید بود. نمیخونریزی

 ! که گوشی نداشتم ولی، کارن که داشت

هاش رو گشتم تا آخر سر توی جیب شلوارش پیداش جیب
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ی دونستم شمارهی رو گرفتم که حتی نمیاکردم. سریع شماره

دونستم آشناست. مغزم قفل کرده بود؛ فکم هم کیه. فقط می

 ! قفل کرده بود

شد؛ فاطمه! چرا معنی تنها یک اسم توی ذهنم جا به جا می

ها این بازی نگاهش رو نفهمیدم؟ چرا نفهمیدم به همین راحتی

 ! لعنتی تموم نمیشه؟ خسته شدم! خدایا، توروخدا

گرفتم. دیگه رو می زدم و پشت سر هم همون شمارههق می

شد و داشت قلبم از دهنم بیرون صدایی از کارن شنیده نمی

ش تقصیر منه. خودم رو زد. منِ احمق، من احمق! همهمی

کنم. خدایا بخشم! همیشه برای همه دردسر درست مینمی

تر و قصدت از آوردن من به این دنیا چی بود؟ این که بیش

 ! بیشتر خرابکاری کنم؟

 . با صدای رایان، به خودم اومدم

  بله؟ رسیدید؟ حال کیانا که خوبه؟- 

بغضم برای بار دهم شکست و بلند کارن رو صدا زدم. چند 

 . ای سکوت شد تا این که خودش دوباره به حرف اومدثانیه

  چی شده؟ کارن چی شده؟- 

 .خودت رو برسون- 
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نگاهی به اطراف انداختم که چشمم به ساحل خورد. تابلویی 

 « ساحل چابکسر»بزرگی اونجا بود که روش نوشته بود: 

ای هستیم که کنار ساحل چابکسره. عجله ما توی یه جاده- 

 ! کن

قطع کردم و سریع اورژانس رو گرفتم. اونقدر ترسیده بودم که 

به خودم اومدم  یادم نمیاد چی گفتم و چی شنیدم؛ فقط زمانی

ی کارن مونده بودم. که ده دقیقه گذشته بود و من مات چهره

درد عمیقی رو داخل قفسه سینم حس کردم که هی قطع و 

شد؛ چند بار تکرار شد تا این که احساس کردم بدنم وصل می

کنه و هزاران سوزن همزمان توی قلبم فرو گز می -داره گز

 . میرن

صد برابر بیشتر شده بود. همزمان  دستم قلبم رو چنگ زد. درد

حس شد و روی زمین، دقیق کنار که اورژانس رسید، بدنم بی

کارن افتادم. نگاه تارم برای چند ثانیه روی دو نفری که دو 

گفتن که برام محو بود. طرفم نشسته بودن و چیزهایی می

شون رو بلند کرد. ضربان قلبم رو چک کردن که صدای یکی

هام رو گرفت، من رو به یک ریکی جلوی چشمهمون لحظه، تا

 ! خواب عمیق دعوت کرد و کی بود که بخواد ردش کنه؟
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*** 

شنیدم. شبیه همون صدای بوق دستگاهی رو بغل گوشم می

های شدن. پلکها شنیده میصداهایی بود که توی بیمارستان

حس بود و سنگینم رو از هم فاصله دادم. بدنم هنوز هم بی

م حرکت کنم؛ مخصوصا سمت چپ بدنم که انگار تونستنمی

کال لمس شده بود. نگاهم رو دور اتاق حرکت دادم و روی 

 . داد ثابت شدمانیتوری که ضربان قلبم رو نشون می

م وصل بودن و چند هایی به قفسه سینهچشم ازش گرفتم. سیم

هام و پاهام وصل بود. آروم پلک زدم تا دستگاه هم به مچ دست

م به سمتم هجوم آوردن. هوشیهای قبل از بیهکه صحن

نزدیک شدن موتوری، پریدن از ماشین، انفجار، کارنی که 

 ... خودش رو سپر من کرد و

با درک این که االن چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه، هق هقم باال 

هام خیس شد. در اتاق باز شد و گرفت و بالش زیر سرم از اشک

کرد خشک شد. با تعجب نگاهم مینگاه من روی دکتری که 

 . لبخندی زد و سمتم اومد

 : کرد با لحن مهربونی گفتها رو چک میدر حالی که دستگاه

ای به به، باالخره به هوش اومدید! تبریک میگم، پلیس قوی- 
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 ! هستید

 . تر شدلبخندش پهن

 !حالتون هم که خیلی بهتر شده- 

م رو سعی داشتم گریهآلود های اشکنگاهی به من که با چشم

 : بند بیارم کرد و گفت

خواین بگم دوستتون بیاد داخل؟ شاید ایشون رو ببینید می- 

 . بهتر بشید

نگاه متعجبش رو که دید، بدون حرفی از در بیرون زد. دوستم؟ 

منظورش کی بود؟ راحیل یا سارا؟ به در اتاق خیره شدم که 

پرواز کرد. تنم همون لحظه با شدت باز شد و کسی به سمتم 

ها اسیر شده بود، توی آغوشش کشید و سرش رو که بین سیم

کشید و کنار گوشم های عمیق میرو توی گردنم برد. نفس

 . کردگریه می

 . هق آروم، این بوی ادکلن آویاتور -این صدای هق

شد. بعد از پنج سال، بعد از پنج سال دارم توی باورم نمی

بود، هیچ تغییری نکرده بود.  آغوش راحیل له میشم! خودش

هنوز هم همونقدر احساساتی بود و اشکش دم مشکش! هنوز 

 ! گرفتهم با یک بغل ساده و بدون هیچ حرفی، آروم می
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هایی که از شدت گریه سرخ شده بودن ازم جدا شد و با چشم

دارش منِ هاش پف کرده بود. صدای خشبهم زل زد. زیر چشم

 . گوش بدم مبهوت رو وادار کرد بهش

ها؟ واقعا فکر کردم کجا بودی؟ کجا بودی تمام این سال- 

اومدم؛ غافل از ت میمُردی! کل این پنج سال رو سرِ قبر خیالی

این که تو اونور دنیا داری با یک مشت خالفکار سر و کله 

 . زنیمی

لبخند محوی زدم. نای حرف زدن نداشتم وگرنه جوابش رو 

 : یکدفعه فازش عوض شد و با لحن شنگولی گفتدادم. می

 . راستی، دکترت گفت چند ساعت دیگه انتقالت میدن بخش- 

 : حال گفتمآروم و بی

  اینجا کجاست؟ سی سی یو؟- 

ایش نشست و سرش رو تکون های قهوهباز هم غم توی چشم

 . داد

 ... خداروشکر سکته رو رد کردی وگرنه- 

 . حرفش رو قورت داد

 . کنی؟ توقع نداشتم اینجا ببینمتاینجا چیکار می تو- 

ای، بعد یک عالم دردسر و از طریق آبتین فهمیدم زنده- 
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 . کنجکاوی فهمیدم توی بیمارستانی

 . توی صورتم خم شد و با شیطنت ابرو باال انداخت

عاشق اون پسره شدی که نزدیک بود جان به جان آفرین - 

 ! لت نکشتسلیم کنی؟ ها؟! بگو بگو، خجا

 : م رو خفه کردم و مثل خودش با شیطنت گفتمقهقهه

ببخشید ها، ماشین ترکید! نبودی اونجا ببینی، خیلی - 

زد، چه برسه ی وحشتناکی بود؛ هرکسی بود سکته میصحنه

 . به من که از قبل مشکل قلبی داشتم

 . هاش رو لوچ کردچشم

کر نکن ی نکبت! فباشه حاال، خودت رو لوس نکن دختره- 

 ! بخشیدمت ها

 : خندیدم که توی همون حال یاد سارا افتادم. با تردید گفتم

  سارا کجاست؟- 

های درهم بهم خیره شد. سکوتش ش قطع شد و با اخمخنده

 . نگرانم کرد

  میگم سارا کجاست؟ چرا خشکت زد؟- 

 . پوزخند زد و با حرص چشم ازم گرفت

باید توی مواقع سختی بشناسی. سارا ها رو میگن دوست- 
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واقعی نبود کیانا، من و تو بزرگش کرده بودیم. یک ماه از فوت 

کم ازم فاصله گرفت. روزی ده بار  -گذشت که کمت نمیالکی

زنگ زدنمون شده بود ده روز یک بار زنگ زدن. تا این که 

گاهش رو هم نداد و زنگ هم نزد، من های گاه و بیهمون پیام

 . بیخیالش شدمهم 

ی آبی رنگ نگاهم رو از صورت جدی راحیل گرفتم و به پرده

سمت چپم دوختم. دلم آتیش گرفت. سارا دوست چندین 

ش به پای من و راحیل که از پنج سالمون بود. درسته دوستی

رسید اما خب، کلی با هم خاطره سالگی با هم بزرگ شدیم نمی

 . هشد همچین کسی باشداشتیم. باورم نمی

گفت؛ سارا واقعی بیخیالش شدم. به هر حال راحیل راست می

 . نبود و فقط یک رهگذر بود

سوالی رو که بارها تا زبونم رسیده بود و پایین فرستاده بودم رو 

 . با هزار تردید گفتم

میگم... کارن... یعنی همون پسره که با من آوردنش - 

  بیمارستان، حالش چطوره؟

 : رد و دست به کمر گفتدوباره کانال عوض ک

عه؟ که ماشین منفجر شد از ترس سکته کردم؟! باشه کیانا - 
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فهمیم. دلت رو دادی رفت، تموم شد. خانم، فکر کن ما نمی

 . نمایی نکندیگه الکی مظلوم

کردم. من چندین هفته و ماه با خودم با تعجب نگاهش می

ای قیقهدرگیر شدم تا آخر فهمیدم دوستش دارم؛ این بچه دو د

  از کجا فهمید؟

 : هام خوند که گفتانگار سوالم رو از چشم

خب عزیزم فهمیدنش کاری نداره که! تو اینور از ترس داشتی - 

زدی، اون هم با اون همه پانسمان روی تختش بند پر می -پر

بخش خواست تو رو ببینه. آخرش هم با آرامشد و مینمی

 ! که باید برم بمیرمخوابش کردن، تو رو هم اگه نشناسم 

خجالت و تعجب رو کنار گذاشتم. این دختر زیادی شیطون بود 

 . شدمها سوژه میدادم، تا ماهو اگه جلوش سوتی می

 : ابرویی باال انداختم و با پررویی گفتم

  زنی؟اصال دوستش دارم، تو چرا جوش می- 

هاش به وضوح گرد شد. دستش رو گاز کرد و بعد هم چشم

 . ش کوبیدوی گونهمحکم ر

کشی خاک بر سرم! دختر هم دخترهای قدیم! خجالت نمی- 

تو؟ سرت رو بنداز پایین ببینم! تو االن باید رنگ به رنگ 
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 ! بشی

م رو بخورم. ای زدم که با صدای در مجبور شدم خندهقهقهه

همون دکتره وارد اتاق شد و به رومون لبخند زد. به این دکتر 

کنم، فهمید دوای دردم فقط د دارم گریه مینمونه میگن. تا دی

 ! رفیقمه

 : رو به راحیل گفت

خوایم سرگرد رو به بخش انتقال خانم شما بیرون باشید! می- 

 . بدیم

شد سمت من برگشت و نگاه من راحیل رو که از در خارج می

ی آخر شکلکی درآورد که نزدیک بود از خنده دنبال کرد. لحظه

 . منفجر بشم

 : کرد، گفتها رو ازم جدا میر حالی که دستگاهدکتر د

ماشاا... به این پلیس نمونه! از سه روز پیش همه داشتن برای - 

کردن. دیگه کسی داخل بیمارستان کوچیک بهبودتون دعا می

 ! ما نمونده که شما رو نشناسه

 . هاش لبخندی زدمی حرفدر جواب همه

 ! ممنونم، لطف دارید- 

فکر کنم خیلی ذوق داشت که داره یک پلیس از نزدیک 
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تش مشخص بود. خداروشکر کردم از این که بینه. از حرکامی

 .هم من سالمم، هم کارن

در اتاق دوباره باز شد و یک پرستار همراه یک ویلچر داخل 

تونستم درست اتاق شد. روی تخت نشستم. هنوز هم نمی

کرد اما ستم خوب کار میخودم رو کنترل کنم. دست و پای را

ای بود که رد کرده سمت چپم، نه که عادی بود؛ به خاطر سکته

 . بودم

به کمک پرستار روی ویلچر نشستم. پشتم ایستاد و ویلچر رو 

به سمت در اتاق هدایت کرد. همزمان با دکتر از اتاق خارج 

شدیم. از قسمت سی سی یو خارج شدیم و به سمت بخش 

رو باز کرد و من رو داخلش هول داد. کنار رفتیم. در اتاقی 

تخت ایستاد و دوباره کمکم کرد تا روی تخت دراز بکشم. 

 : کرد، گفتلبخندی زد و در حالی که بهم سرم وصل می

  خوای آقای مجد رو ببینی؟می- 

دونم چطوری ذهنم رو خوند اما در جوابش سریع سرم رو نمی

د، سوزن سرم رو وارد تکون دادم که خندید. رگم رو پیدا کر

 . دستم کرد و روش رو چسب زد

 : عقب رفت و با چشمک ریزی گفت
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کنم بری ببینیش. کمی صبر کن سرمت تموم هماهنگ می- 

  بشه، باشه؟

 . باشه. خیلی ممنونم- 

لبخندی زد و رفت. نفس عمیقی کشیدم و به سقف سفید رنگ 

دقیقه  بیمارستان خیره شدم. اونقدر خسته بودم که به چند

 . هام گرم شد و خوابم بردنرسید چشم

*** 

م نفس عمیقی کشیدم. مگه میشه با حس دستی روی گونه

ت رو تشخیص ندی؟ مگه عاشق بشی و اون بوی خاص معشوقه

  میشه حضورش رو حس نکنی؟

هام رو باز کردم. سمت چپم نشسته بود و دستش روی چشم

کرد. وقتی نگاهم رو م بود. نوازشش مثل آرام بخش اثر میگونه

 . روی خودش دید، لبخند محوی زد

  خوب خوابیدی؟- 

به سختی روی صندلی نشسته بود. بدون جواب دادن به 

 : سوالش گفتم

  کمرت خوبه؟- 

دونه چقدر نگران آره، چرا بد باشه؟ حال تو خوبه؟ خدا می- 
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شدم وقتی گفتن سکته رو رد کردی. به خاطر من که نبود، 

  بود؟

خاطر خودش بود. فکر از دست دادنش هیچی، فکر این که به 

کشه مثل سوهان روی شیشه، روحم رو آزار داره درد می

 . میده

  شد تو رو توی اون حال ببینم و خونسرد باشم؟مگه می- 

 . ای که روی موهام نشوند بسته شدهام از بوسهخم شد، چشم

 !یت کنیارزشم اونقدری نیست که خودت رو به خاطرم اذ- 

هام ناخودآگاه از هم فاصله گرفتن و زبونم چیزی رو گفت لب

 . که خودم هم شوکه شدم، چه برسه به کارن

 ! ارزشت اونقدریه که بخوام برات بمیرم- 

هام اشک جمع شده بود. سیبک گلوش تکون خورد. توی چشم

ی بلند شدن بهم نداد و اخم شدم که اجازهخیز به سختی نیم

 . کرد. دوباره مجبورم کرد دراز بکشم

 . م نشدهبه خدا خوبم، من که چیزی- 

 : عصبی تشر زد

ت نشده؟ خدا بهم رحم کرد اورژانس زود رسید وگرنه چیزی- 

 .افتادمعلوم نبود چه اتفاقی برات می
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هاش که ن چشمچیزی نگفتم؛ نه این که موافق باشم ها! ولی او

 . شون از درد لوچ شده بودن دلم رو بردنگوشه

 . برو توی اتاقت، حالت خوب نیست- 

 . نفسی گرفت و به پشتی صندلی تکیه داد

 . خوبم- 

اون همه شیشه رفت توی تنت، میگی خوبم؟ بعد به من - 

 ! میگه

 . هام خیره شدای کرد و دوباره به چشمخنده

  کار کی بود؟- 

 . ای زدم و دستم رو مشت کردمصبینیشخند ع

ش بود. پیداش کنم ی عوضی و دار و دستهکار فاطمه- 

 ! ستبیچاره

هام رو از هم م رو گرفت و با نوازش، انگشتدست مشت شده

 . فاصله داد

هیچ چیز ارزش عصبانیت تو رو نداره. باالخره اون هم یک - 

 . جایی گیر میفته، دیر یا زود

تونست خواسته من رو بترسونه وگرنه می! میولی تقاص میده- 

 . خیلی راحت سرم رو زیر آب کنه
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تونستم بفهمم چقدر اخم کرد و نگاهش رو به زمین دوخت. می

کردم؟ کاری بود که کرده به خاطر شغلم عصبیه ولی چیکار می

بودم و وارد این حرفه شده بودم؛ خارج شدن یا بودنم توی 

های کرد. اونقدر درگیر این بازینمی سازمان هیچ فرقی به حالم

پیچ در پیچ شده بودم که در هر صورت یک جایی زهرش رو 

 . چشیدممی

همچین کاری برای یک دختر خیلی سخته، مخصوصا مثل من، 

توی قسمت عملیات؛ البته قسمت اطالعات هم همچین فرقی 

 .نداره. اونجا هم خطرات خودش رو داره

کنن و اگه اطالعات یک باند رو بدزدی، هرجور شده پیدات می

ریزن. در هر صورت، برای پلیس شدن یک جا زهرشون رو می

هات و بری وسط میدون باید همه چیزت رو بگیری کف دست

جنگ؛ مثل من احمق که مادرم رو توی این راه از دست دادم و 

 . دونمهمیشه خودم رو مقصر می

که بدون پلک زدن به دیوار زل زده بودم.  ای بودچند دقیقه

هام نیش زده بود که با دیگه از پلک نزدن اشک توی چشم

 . صدای کارن به خودم اومدم

 ! کیانا؟ خوبی؟ کیانا؟- 
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پلکی زدم و بهش نگاه کردم. نگران سمتم خم شده بود. 

 : دستش رو گرفتم و گفتم

 . خوبم، برو دراز بکش! اذیت میشی- 

ی آخر، دستم رو گرفت و روش رو تکون داد. لحظهناچار سرش 

کردم که فرصت حرف زدن نداد و بوسه زد. با بهت نگاهش می

از اتاق خارج شد. من موندم و دنیایی از فکر و خیال؛ فکرهایی 

 . خوردنکه مثل خوره مغزم رو می

بین عقل و قلبم مونده بودم. جالب بود حرف هر دوشون مثل 

راه جلوم گذاشته بودن؛ کنار کشیدن و امن  هم بود! هر دو، دو

 . کردن محیط برای کارن، جلوتر رفتن و جنگیدن

  کردم؟گیری نبودم، باید چیکار میمنی که هیچوقت اهل کناره

*** 

هام گذاشتم و خیره به ساختمون رو به دوربین رو جلوی چشم

 : روم گفتم

  های توی گوشی فاطمه رو گرفتی؟آمار شماره- 

 . هآر- 

  خب؟- 

 . کمی جا به جا شدم و روی شکم دراز کشیدم
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ی با یک شماره خیلی تماس داشت که فهمیدم شماره- 

 . فرهاده

 . اخمی کردم و دوربین رو کنار بردم

  حواست به فرهاد باشه. احتماال عضو اصلیه. فاطمه کجاست؟- 

 . حکمش فردا میاد- 

 : با یادآوری وحید سریع گفتم

  وحید چی بود؟راستی حکم - 

 ! حبس ابد- 

 . لبم رو گزیدم و آهی کشیدم

 . سوزهدلم براش می- 

 . صدای سیاوش کمی دورتر از داخل گوشی اومد

من هم همینطور ولی خب چیکار میشه کرد، راهی بود که با - 

 . عقل و سالمت کامل قبول کرد

میرم. به محض فهمیدن جای فرهاد، خیله خب. من دیگه - 

 . برام بفرست

  خوای چیکار کنی؟دوباره می- 

 .ابرویی باال انداختم و لبخند شروری زدم

 ! کنمتمومش می- 
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 : پوفی کشید و بلند گفت

یه چایی بخورم ها!  تونی من رو جزغاله کنی! اومدم ببین می- 

ن رو دق حماقت نکنی دوباره کیانا! به خدا تو آخر این کار

 . میدی

 : نفسی گرفتم و محکم گفتم

 . این بار به خاطر خود کارنه- 

 ! امیدوارم دوباره گند نزنی- 

 . عه برو دیگه! االن از ساختمون میاد بیرون- 

 ! کی؟- 

 . روی دهنم کوبیدم

 ! هیشکی، هیشکی. خدافظ- 

تلفن رو قطع کردم و توی جیبم چپوندم. دوباره با دوربین 

رو نگاه کردم. قشنگ شکل بیابون بود؛ نه ساختمون 

ای. تنها محل قابل سکونت هم همون ساختمونی، نه مغازه

کرد؛ دست فاطمه زندگی میخونه بود. توی پنت هاوسش هم

 . هاشون اونجاستکاریالبته زندگی که چه عرض کنم! خراب

ای کردم و توی پالستیکی که کنارم بود یک چیپس تک سرفه

خرش مشغول خوردن شدم در همون  -. با خرشبیرون کشیدم
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 . حال چشمم به رو به رو بود

اگه امروز نیاد فردا میام، اگه فردا هم نیاد پس فردا میام، کال 

 ! باید فکر فرار کردن از دست من رو فراموش کنه

ی م بیرون کشیدم و دکمهبیسیمم رو از جیب لباس ارتشی

 . کنارش رو فشردم

 ! ادهسروان ابراهیم ز- 

  بله قربان؟- 

شخص مورد نظر رو دنبال کنید و سعی کنید گمش نکنید! - 

  مفهومه؟

 : با حالت سوالی گفت

 . اما سرهنگ گفتن از سنگرمون بیرون نیایم- 

 ! سرهنگ با من، برید دنبال اون دختره! بجنبید تا در نرفته- 

 ... اما- 

ار ماشین کالفه پوفی کشیدم و به یلدا خیره شدم که داشت سو

 . شدمی

 !عجله کنید- 

 : با مکث کوتاهی گفت

 ! مفهومه، دریافت شد- 
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خش بیسیم قطع شد. به جیبم برگردوندمش.  -صدای خش

ی م رو برداشتم. شمارهنفس عمیقی کشیدم و این بار گوشی

 . سرهنگ رو گرفتم و با استرس جلد چیپس رو مچاله کردم

 . سالم سرهنگ- 

  سالم دخترم. آمار؟- 

 . آب دهنم رو قورت دادم و لب گزیدم

توی محل مورد نظر هستیم و ساختمون در دیدرسمون قرار - 

 ... داره اما

کاری کرده باشی زد اگه دوباره خراببا لحنی که داد می

 : ست، گفتپوستت کنده

 ! اما چی؟- 

خارج شد و مجبور شدم به سروان اما یلدا از ساختمون - 

 ... ابراهیم زاده دستور بدم برن دنبالش. متاسفم سرهنگ ولی

 : مکثی کردم که بین حرفم پرید و فریاد زد

به چه جرئتی همچین دستوری دادی؟! من بهتون گفته بودم - 

ای توی محل بمونید، من بهت با تاکید گفته بودم کار اضافه

چک و چونه یک ای درست بشه، بیزهانجام ندی! اگه دردسر تا

 ! هفته بازداشتی، تمام
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با صدای بوق آزاد به خودم اومدم. هنگ کرده فکم رو جمع 

م رو خاروندم. کردم و گوشی رو روی زمین پرت کردم. پیشونی

 ! بازداشت؟

ای درست بشه، اگه دردسر تازه»به حرف آخرش فکر کردم. 

 «! امچک و چونه یک هفته بازداشتی، تمبی

افتادم، اگه من جای سرهنگ بودم و گیر آدمی مثل خودم می

انداختم زندان؛ کردم و طرف مقابلم رو یک سال میتحمل نمی

هام بازداشتگاه اون هم فقط یک هفته با اون همه گندکاری

 ! واقعا عجیب بود

نفس عمیقی کشیدم و از پشت سنگ بیرون اومدم. از 

تر، بغل ارتفاع نشستم و به ایینهای تپه گرفتم و کمی پکناره

صخره تکیه دادم. چند نفر از نیروهامون هم پایین مستقر شده 

 .بودن

ها مشغول بازی شدم که حواسم جمع ماشینی شد ریزهبا سنگ

که نزدیک ساختمون ایستاد. ماشین یلدا بود. ازش پیاده شد و 

ای که دستش بود، وارد ساختمون شد. اهی با ساک چرمی

های توی صخره، به پشت سنگ بزرگ و با کمک سنگگفتم 

 . برگشتم و پنهان شدم
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داخل اون کیف چی بود؟ باید چیز مهمی بوده باشه که خودش 

شخصا رفته تحویلش گرفته؛ البته نه اونقدر مهم چون حماقت 

 ...کرد با خودش توی بیابون راه بندازه پسنمی

 . ماجرا چیه فهمیدم نقش یلدا توی اونعجیب بود! باید می

با خودم درگیر بودم که برم جلو یا نه؛ که جوابم مشخصه! از 

منِ خل و چل جز ریسک کردن و کارهای بدون فکر چیز دیگه 

ی جاده م رو از روی زمین قاپیدم و از کنارههم بر میاد؟ گوشی

خش بیسیمم از جیبم بیرون  -پایین رفتم. با صدای خش

 . کشیدمش

 یرید؟سرگرد کجا دارید م- 

کردم در حالی که به ساختمون خیره شده بودم و فکر می

 : چطوری برم باال، گفتم

 .داخل- 

 : با حرص گفت

 . ریزههای ما رو هم به هم میسرگرد این کارهای شما نقشه- 

 . پوزخند زدم

های من باعث شده به باندهای تا اینجاش فقط گانگستر بازی- 

کنم! دونم دارم چیکار مید میباالتر برسیم قربان! مطمئن باشی
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 ! ریزههای شما به هم نمینترسید، نقشه

ی اول انداختم. بیسیم رو قطع کردم و نگاهی به بالکن طبقه

برای وارد شدن باید کارتی داشته باشیم که ثابت کنه توی این 

کنیم؛ پس من هم مجبورم دزدکی وارد ساختمون زندگی می

 ! بشم

بالکن دوییدم، پام رو روی دیوار عقب رفتم، با شدت سمت 

های بالکن رو گرفتم و به هر جون گذاشتم و پریدم. میله

کندنی بود خودم رو باال کشیدم. توی این بیابون یک دوربین 

 . کردهم وجود نداشت و این کارم رو راحت می

دونم خوش شانسی بود یا بدشانسی روی زمین فرود اومدم. نمی

های کرمی رنگ جلوی چشمم رو پرده ولی در بالکن باز بود.

گرفته بودن. کنار زدمشون و وارد اتاق شدم. یک دختر روی 

خوند که با دیدن من خواست تخت نشسته بود و کتاب می

جیغ بزنه. نیشم شل شد. سمتش خیز برداشتم و با یک ضربه 

به سمت چپ گردنش، بیهوشش کردم. نفسی گرفتم و برگشتم 

 .ک میله توی دستش دیدمکه یک مرد هیکلی با ی

کردم. میله رو دور دستش با تعجب به نمایشش نگاه می

هاش گرفت زد؛ جوری که صداش وسطچرخوند و عربده میمی
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هام و به سرفه افتاد. مونده بودم بخندم یا فرار کنم. روی دست

ایستادم و با پام به گردنش کوبیدم. یک ثانیه نگذشته بود که 

 . پخش زمین شد

واقعا مجبور بودم! اگه سرهنگ بفهمه همون یک هفته 

 ! بازداشتگاه رو شاخشه

ی اول با خودکاری که روی میز کنار تخت بود، روی صفحه

 : ی کنار چراغ خوابش نوشتمدفترچه

سرگرد کیانا شهریار هستم از سازمان نیروی انتظامی. به - 

 ! خاطر برخورد امروزمون متاسفم ولی مجبور بودم

ی کلک لبخند هم کشیدم و از اتاق خارج شدم. دو پلهیک ش

اتاق رو پایین رفتم و بدون نگاه به سالن، از در خارج شدم. 

ی کسی داخل راهرو نبود. سریع توی آسانسور پریدم و دکمه

ی آخر قلبم اومد توی ی آخر رو فشردم. تا برسیم طبقهطبقه

 ! حلقم

ک در جلوم قرار به محض باز شدن در، بیرون پریدم. فقط ی

 . داشت؛ یک در بزرگ حالت سلطنتی

همون لحظه به خاطر شانس قشنگم، نگهبان آبی پوشی بهم 

نزدیک شد. با شک نگاهی به سر تا پام انداخت که من هم 
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کنجکاو شدم به خودم نگاه کردم. جدا از این که لباس و 

شلوارم خاکی بود، خدایی کی توی همچین جایی ستِ ارتشی 

 ! ؟پوشهمی

لبخند پهنی زدم که نگاهش روی بیسیم روی لباسم خشک 

پنج تا پس  -شد. آب دهنم رو قورت دادم و از توی ذهنم چهار

 . گردنی به خودم زدم

خدا شاهده سرهنگ، من کارم رو به نحو احسنت داشتم پیش 

 ! بردممی

 . کارت شناساییم رو جلوی چشمش گرفتم

ظامی، لطفا مزاحم شهریار هستم از سازمان نیروی انت- 

 ! ماموریتمون نشید

 . به تته پته افتاد

 ! س... سالم جناب سروان، بفرمایید! اشتباه شده- 

 . لبخند کجی زدم

 . ممنون ولی من سرگرد هستم- 

ها دیگه بدبخت نزدیک بود سکته بزنه. مشکوکه! شاید با این

همدست باشه. زیر چشمی نگاهم روی دست چپش موند. یک 

ز جیبش بیرون کشید و در حالی که به من خیره بود، ا نوکیا



 

 

WWW.98IA3.IR 82 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

7  

ها اینقدر ای فشرد. نیشخندی زدم. واقعا فکر کرد پلیسدکمه

 ! احمقن؟

سریع توی بیسیم موقعیت رو اعالم کردم و با دستبند، 

ها از راه پله و آسانسور های نگهبان رو بستم. تا پلیسدست

! لعنتی، لعنت! برسن، سمت در هجوم بردم. چطوری باز میشه؟

 : بردن که داد زدمداشتن نگهبان رو می

  این در چطور باز میشه؟- 

 . اون که از ترس رنگ گچ شده بود، به جیبش اشاره کرد

ای مشکی -هاش رو گشت و کارت قرمزها جیبیکی از پلیس

سمتم گرفت. روی حسگر کنار در گذاشتمش که با صدای 

م رو ها اومدن. اسلحهپلیس تیکی باز شد. پشت سرم چند نفر از

ی بزرگی که با از زیر لباسم بیرون کشیدم و گارد گرفتم. خونه

طالیی تزئین شده بود؛ مبلمان مشکی و  -ست مشکی

 . های طالییکوسن

نگاهی به دری که ته سالن قرار داشت انداختم. ممکن بود توی 

 پشت بوم باشه؛ البته پشت بوم که چه عرض کنم! اگه استخر و

ماساژورهای مخصوصی که توی پنت هاوسش داشت رو فاکتور 

 ! بگیریم، آره خب، پشت بوم
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سمت همون در رفتم و اشاره کردم پشت سرم بیان. قفل بود. 

اش به دستگیره کوبید سروان ابراهیم زاده جلو اومد و با شونه

که در باز شد. با لگد در رو کنار زدم و وارد شدم. موجی از 

صورتم برخورد کرد. فکم از حرص و سرما قفل هوای سرد به 

م رو گردوندم. به یلدا خیره شدم که روی مبل شده بود. اسلحه

 . کردش رو عوض میش نشسته بود و خشاب اسلحهسلطنتی

 . جلوتر رفتیم. با حرص مغزش رو نشونه گرفتم

 !تسلیم شو! اینجا ته خطه- 

 . ابروش رو باال انداخت و ریلکس، من رو نشونه گرفت

جدی؟! خب فکر کنم یکم محتاطانه وارد ماجرا شدی چون - 

 ! خواین دستگیرم کنیدهام خبر ندادن میجاسوس

 . نیشخند روی اعصابی زد

ی ی نیروها، نقشهتون هوشمندانه بود! بدون خبر به بقیهنقشه- 

 . فهممحمله بکشید و فکر کنید من نمی

 . هام رو به هم ساییدمدندون

خفه شو احمق! هرچی که هست، االن تو رو به روی مایی و - 

 ! راهی جز تسلیم شدن نداری

از جاش بلند شد. قدش زیاد بلند نبود اما هیکل جذابی داشت. 
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ش فریبکار های بلندش با پلکش باال پایین شدن. چهرهمژه

 ! بود

راه باریکی که استخر رو به دو ش رو سمتم گرفت و روی اسلحه

 . کرد، ایستادقسمت تبدیل می

 . تونی ببینیجدی؟! باشه، می- 

هایی از پشت سرمون، اه بلندی گفتم و چرخیدم. با صدای قدم

چندین نفر سیاه پوش و هیکلی جلومون ایستاده بودن و با 

شون ما رو نشونه گرفته بودن. لعنت های شکاریاسلحه

 ! بهشون

نم رو قورت دادم و سمت یلدا برگشتم. جون چند تا آب ده

 ! پلیس در خطر بود، خودم به درک

 . م رو سمت یلدا گرفتماسلحه

 ! فرستمت یلدااگه کسی شلیک کنه به درک می- 

 . با حالت مثال تعجب نگاهم کرد

  واقعا؟- 

خیلی روی مخ بود! المصب آخه از کجا فهمید قراره بهشون 

ی آخر نذاشتم کسی بفهمه؛ البته فقط ظهحمله کنیم؟ تا لح

 . ابراهیم زاده خبر داشت ولی اون که قابل اعتماده
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  از کجا فهمیدی؟- 

 : ی مشکی براقش گفتلبش رو گزید و با نیم نگاهی به اسلحه

میگن دیوار موش داره، موش هم گوش داره. به هر حال - 

کوچیکن های ریز و زیرکن که با این که چیزی که زیاده، موش

 ! کنناما زندگی خراب می

هاش وقت نداشتم. بیسیمم رو بیرون کشیدم واسه چرت و پرت

ش، اعالم های خونسرد مشکی لعنتیو خیره توی چشم

 . موقعیت کردم

هاست؟ آه، کیانای بیچاره، درد با تو فکر کردی به این راحتی- 

 ! عجین شده

م توی فضا پیچید. با حرص و خشونتی که اوج ی عصبیقهقهه

 : گرفت غریدممی

دونی چرا؟! چون ازم کیانا من به دردهام مدیونم، می- 

کنم! به تو هم حالی شهریاری ساختن که بهش افتخار می

 . کنم کی هستم چون انگار بهت ثابت نشدممی

م و بدون م رو مستقیم سمتش گرفتبا بهت نگاهم کرد. اسلحه

گونه ترسی بهش نزدیک شدم. صدای تیر و تیراندازی از هیچ

شد که مطمئن بودم دارن پوششم میدن. پشت سرم شنیده می
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فقط حالی کردن یلدا برام مهم بود. فکم از شدت فشرده شدن 

رفت و این وحشت توی کشید. با ترس عقب میتیر می

ون به هاش رو دوست داشتم! جونم به لبم رسیده، جچشم

 ! کنملبشون می

اونقدر احمق بود که یادش رفته بود یک چیزی توی دستش 

هام کردم و ش رو اسیر دستنگه داشته به اسم اسلحه! یقه

 . ی تفنگ رو روی گردنش گذاشتملوله

 . کردم. رنگش پریده بودنبض گردنش رو حس می

 ! ست؟ هااان؟کیه که بیچاره- 

تنش افتاد. جلوتر کشیدمش و با صدای داد بلندم، لرزی به 

 : کنار گوشش غریدم

دونم بتونی به حواست باشه ازم ضربه نخوری، چون بعید می- 

 ! راحتی طعمش رو فراموش کنی

 : آب دهنش رو قورت داد که بلند فریاد زدم

 ! حالیته زنیکه؟- 

 . تند تکون داد. پوزخندی زدم -سرش رو تند

تو به درد آشپزی کردن  توی ترسو رو چه به خالفکار شدن؟- 

 !خوریهم نمی
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همون لحظه نیروهای ویژه وارد پنت هاوس شدن. تموم افراد 

ی یلدا رو کشیدم و تحویلش دادم. اونجا رو دستگیر کردن. یقه

های بعدی رو نفس عمیقی کشیدم. یلدا حل شد و پیمودن پله

م رو پاک کردم. آخرش تر کرد. عرق روی پیشونیبرامون راحت

ی بیمارستان، هیچکس هم از ض میشم میفتم گوشهمری

 ! هام چیزی نمیگهفداکاری

تکخندی کردم که چشمم به ابراهیم زاده افتاد. به دیوار تیکه 

داده و روی زمین نشسته بود؛ دو امدادگر هم کنارش نشسته 

بودن. اخمی کردم و جلوتر رفتم. دست چپش خونریزی داشت. 

 . ق اما شادی بهم انداخترمکنارش زانو زدم. نگاه بی

 ! خدا... خداروشکر که موف... موفق شدیم- 

لبخندی بهش زدم و سمت پرستارِ مردی که زخمش رو ضد 

 . کرد برگشتمعفونی می

 حالش چطوره؟- 

حالشون خیلی خوبه! تیر فقط روی پوستش خراش ایجاد - 

 . ای نیستکرده که کمی عمیقه؛ در کل چیز جدی

 . سرم رو تکون دادم

 . خداروشکر! ممنون- 
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هاش رو بسته بود و آروم با نیم نگاهی به ابراهیم زاده که چشم

کشید، از جام بلند شدم. داخل راهرو به سرهنگ نفس می

برخوردم. احترام نظامی گذاشتم. با لبخند نگاهم کرد که باعث 

شد نیشم شل بشه؛ البته با اخمی که کرد، سه چهار تا سکته 

 . رو رد کردم

خسته نباشید میگم سرگرد! اگه خارج کردن سروان ابراهیم - 

زاده رو از محل فاکتور بگیریم، کارتون خوب بود! این ماموریت 

تموم بشه باید دو ماه مرخصی رد کنم. بعد از چندین ماه، 

 . کنیمهای خیلی سختی رو داریم حل میپرونده

 : تشکری کردم که ادامه داد

ای که توی موریت و پیچیدگیبه دلیل شوقت برای ما- 

کنم مجبور ی قبلی پیش اومد، مجبور شدم، تاکید میپرونده

 ! شدم این پرونده رو بهتون بسپارم

 .لبم رو گزیدم که نخندم

ی پرونده به امروز هم جاسوس یلدا دستگیر شد! ادامه- 

 ! ی شما نیست. از عملکرد خوبتون هم متشکرمعهده

زدم. دیدن این که موفق شدی و  نفس عمیقی کشیدم و لبخند

 ! تونستی همه چیز رو درست کنی، حس خوبی میده
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 . م بودممنونم سرهنگ! وظیفه- 

 : سرش رو تکون داد و با لبخند گفت

 ! دو ماه مرخصید! خداقوت- 

احترام نظامی گذاشتم و از کنار مامورها عبور کردم. خودم رو 

رکینگ رو زدم. به ی پاتوی کابین آسانسور پرت کردم و طبقه

 .ی آسانسور لبخند پهنی زدمدر بسته شده

باالخره تموم شد! کابوس وحید، محبی و یلدا باالخره ولم 

 . کرد

اون روزی که به ماشین بمب چسبوندن، فقط برای ترسوندن 

 . دونستن اهل کم آوردن نیستممن اون کار رو کردن ولی نمی

 ! ه به من ربط ندارهش دیگتا اینجاش کار من خوب بود؛ بقیه

*** 

به صندلی لم دادم و نِی آبمیوه رو به لبم نزدیک کردم. با 

صدای سیاوش سرم رو به سمتش برگردوندم. در حالی که با 

 : کشید، گفتدستش روی میز اشکال ناواضحی می

 . کنم چرا کارن و رایان اینقدر با هم صمیمی شدندرک نمی- 

ش ای از کیک شکالتیو تیکهآدریان هم با شک سر تکون داد 

خورد. با حرص بعدی سیاوش، آبمیوه توی گلوم پرید و به 
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 . سرفه افتادم

باید یه شنود بهشون وصل کنم. باور کن دارن با هم سر کیانا - 

کنن ولی خودشون رو شنگول نشون میدن که ما دعوا می

 . دخالت نکنیم

همچنان سرفه حیا! ی بیی آدریان باال رفت. پسرهصدای قهقهه

شاپ با کردم و نگاهم به رایان و کارن بود که بیرون از کافیمی

 . زدنهم حرف می

 . م رو سمتم گرفتآدریان با خنده آبمیوه

 ! ت کهبخور حاال هول نکن! نیومدن خواستگاری- 

با این حرفش بهتر که نشدم هیچ، بدتر هم شدم. شک نداشتم 

از زیر میز به پاش صورتم از سرفه و خجالت سرخ شده. 

ی بلند سیاوش رو هم دیدم. خاک کوبیدم. برای اولین بار خنده

 ! بر سرم

م کوبیدم و بلند سرفه کردم. به محض بهتر با حرص به سینه

 : شدنم، عصبی گفتم

ها چیه ساکت شید! رایان جای برادرمه، این چرت و پرت- 

 !میگین؟

نیاز مثل همیشه ساکت نشسته بود و به بحث بین ما نگاه 
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کردم. لعنتی آب کرد. دو بار پشتم زد. هنوزم سرفه میمی

 ! آلبالوی خیلی ترشی بود

بابا هی میگی رایان برادرمه، برادرمه! چطور برادریه؟ خب بگو - 

 ! بفهمیم

 . م رو مالیدمپوفی کشیدم و پیشونی

 ! شاید نخواد بگم- 

با اعتراض دست به سینه نشست و تخس توی سیاوش 

 ! ایهام زل زد؛ یعنی اگه نگی بیچارهچشم

 : ای بهشون رفتم و گفتمچشم غره

مادر رایان بعد از به دنیا آوردن خواهر رایان، از دنیا میره. - 

رایان بهش وابسته میشه. یه روز که کسی خونه نبوده، خواهر 

بازی کنه که دو تا پسر هاش رایان میره توی کوچه با دوست

کردن. کنن. بهش سنگ پرت میی شر اذیتش میبچه

ها گفتن تو باعث شدی مادرت بمیره! من هم اون موقعمی

کار بودم و داشتم پیاده از سازمان برمی گشتم که چشمم تازه

رسیدم معلوم نبود چه بالیی بهشون افتاد. اگه یکم دیرتر می

ون داد. رفتیم توی حیاط شون رو نشاومد! خونهسرش می

های روی دست و پاهاش رو پاک شون، یکم جای زخمخونه
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کردم که رایان رسید. تازه اونجا بود فهمیدم اون دختر، خواهر 

 . یکی از همکارهامه

های کنجکاوشون، با نفس عمیقی کشیدم و رو به چهره

 : خونسردی ادامه دادم

دونم چی باعث تر شدیم. نمیاز اون روز به بعد صمیمی- 

شد همیشه جلوی هم قرار بگیریم. تا این که یک روز بهم می

مونم و بهم برای نجات جون گفت براش مثل خواهرش می

  تون خوابید شکر خدا یا نه؟خواهرش مدیونه. همین! فضولی

آدریان سرش رو تکون داد، بشکنی زد و با لحنی مثال مشتاق 

 : گفت

 !دنت با کارن چیه؟ ها؟ بگو بگوی خواهر برادر شحاال قضیه- 

ی جمع شده از با حرص، دوباره به پاش کوبیدم که با چهره

 . درد، سمت پاش خم شد

 ! وحشی نبودی که- 

 . با تشر صداش زدم

 ! آدریان- 

 : نمایی زد و با پررویی گفتلبخند دندون

  جونم آبجی؟- 
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هام رو از دستش بکشم! چادرم رو جلوتر نزدیک بود گیس

 : شدم، گفتمیدم و در حالی که از سر میز بلند میکش

 ! من که باید برگردم، سرم شلوغه. خوش گذشت- 

خندید و با شوخی سیاوش آهی کشید و خیره به کارن که می

 : کوبید، گفتی رایان میبه شونه

درسته اون دو تا کفتر امروز بینمون نبودن، اما راست میگی، - 

 ! خوش گذشت

 : ای زد و با صدای بلند گفتآدریان قهقهه

 ! کفتر رو خوب اومدی- 

خندید چشم غره رفتم و ریز می -پوفی کردم. به نیاز که ریز

 . تشر زدم

 پاشو ببینم! مگه ما امروز کار نداریم؟- 

 : سیاوش با شک گفت

سرت شلوغه؟ هنوز که توی مرخصی هستیم، ببینم... نکنه - 

  خبریه به ما نمیگین؟

خوام برای خواستم دیگه جیغ بزنم. االن چی بگم؟ بگم میمی

ی خوبش مراسم عقدم آماده بشم و نیاز رو هم به خاطر سلیقه

 ! ی عقد رو تزئین کنه؟ببرم سفره
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نتونستم بیشتر از این فکر کنم، چون نیاز سریع فکر توی ذهن 

 . من رو به زبون آورد

خواد مجلس رو توی یک هفته دیگه مراسم عقد کیاناست. می- 

 ! ش تز بدمشون بگیره، من هم میرم برای سفرهخونه

آب دهنم رو قورت دادم و توی سرم کوبیدم. بازوی نیاز رو 

های سیاوش و آدریان روی مخم بود. ای کشیدم. صدای خنده

ها آدم نیستن، ش تقصیر کارنه. گفتم ایندرد! ای کوفت! همه

ست چرا اینقدر با رایان صمیمی نیایم ها، هی گفت نه! معلوم نی

کنه؛ البته از رایان خشن هم بعید بود شده که دیگه ولش نمی

 . اینطوری بگو بخند راه بندازه

 ! ولش کن، رفیق شدن که شدن؛ ما که بخیل نیستیم

کشیدم، برای پسرها در حالی که برای نیاز خط و نشون می

 . دست تکون دادم و از کافه خارج شدیم

 . دیدن ما صحبتش رو قطع کرد و سمتمون اومدکارن با 

 ! عه چه زود اومدید- 

ی انفجار بشم که نگاه هام رو لوچ کردم و خواستم آمادهچشم

م موند و نیشش شل شد. و اتو خورده کارن روی چادر مشکی

 ! بینه، نیشش شل میشهست تا چادرم رو میاالن دو هفته
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 ! امروز به تنهایی دو کیلو کم کردم

 . با صدای شیطنت بار رایان، نگاهم رو از کارن گرفتم

خبر باشیم؟ این بود به به، مبارک باشه! دیگه ما باید بی- 

  رسمش؟

تند ابرو باال انداخت.  -با حرص به کارن خیره شدم که تند

 . لرزیدم گرفت. اخم کردم اما لبم از خنده میخنده

خواستم فقط می این چه حرفیه! اتفاقا شماها هم دعوتید؛- 

 . همه چیز جور بشه، بعد خبر بدیم

تاکید کردم و همزمان برای کارن چشم و « جور»ی روی کلمه

 . ابرو اومدم که ریلکس سرش رو به معنای چیه تکون داد

 . پوفی کشیدم. با این نمیشه کلکل کرد

بعد از خداحافظی با رایان، سوار ماشین کارن شدیم. 

م رو انکار کنم. این که بعد از این همه خوشحالیتونستم نمی

سختی، باالخره تونستم آرامش بگیرم. چی بهتر از این که فقط 

 یک هفته مونده تا رسما به کارن برسم؟

*** 

دستم رو دور پام حلقه کردم و به کارن نیم نگاه انداختم. 

گرفت، واضح های شهر منشا میش زیر نوری که از چراغچهره



 

 

WWW.98IA3.IR 84 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

1  

زد. متوجه سنگینی هاش از خوشحالی برق مید. چشمشده بو

 .نگاهم شد. سرش رو سمتم برگردوند و با مکث لبخند زد

  های خوشحالش و لبخندش زیباتر هم بود؟از چشم

خندیدم. نگاهش روی دامن لباس عروسم ثابت مونده بود و 

 . ای توی دست چپشی ست نقرهنگاه من روی حلقه

 . به هم رسیدیم باورم نمیشه باالخره- 

 . سرم رو باال گرفتم. لبخند آرامش بخشی زدم

 ! من هم همینطور- 

 : کرد گفتم بازی میدستم رو گرفت و درحالی که با حلقه

قول میدم همیشه پناهت باشم. قول میدم جوری باشم که - 

 ! هروقت جایی بودی که من نبودم، احساس تنهایی کنی

ش با حرص به شونه ی آخرش رو با لودگی گفت.جمله

 . کوبیدم

خوای چی بگی! مردم ابراز عالقه دیوونه! فکر کردم می- 

 . کنن، تو هم هستیمی

دونستم چی باید ابرویی باال انداخت و خندید. امشب نه من می

بگم، نه اون. برام عجیب بود؛ البته همه چیز بعد اومدن کارن به 

با کارن  م عجیب شد. چه اون شبی که توی جنگلزندگی
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کردیم، چه اون شبی که کارن دستم رو گرفته بود از کلکل می

ش گفت، صخره سقوط نکنم، چه اون روزی که برام از زندگی

چه اون شبی که توی جنگل گم شدیم، من تب کردم و اون 

 . پرستارم شد

خندیدم، قهقهه زدم. منی که منی که چهار سال بود نمی

جالت سرخ شدم. منی که کشیدم، از خهیچوقت خجالت نمی

ها مغرور بودم، باهاش صمیمی شدم. منی که برای غریبه

 ! کردم، از این رو به اون رو شدمهیچوقت تغییر نمی

 . ش خاطراتمون رو مرور کردمهای آبیتوی چشم

ها با آبتین رفیق شد. ساالر باالخره پارسا دوباره مثل قدیم

ه فارغ ز غوغای موفق شد از کشور خارج بشه. شاهین هم ک

ی درمانش رو ش ادامه میده. کاملیا دورهجهان داره به زندگی

زاره و بهتر شده. حمید هم که فعال غیب شده. پشت سر می

دونیم کجاست! هانا هم پاش رو از خیلی عجیبه که اصال نمی

ماجرا بیرون کشیده؛ البته هیچ جرمی هم مرتکب نشده و با 

 .نهکش رو میخیال راحت زندگی

من و راحیل مثل گذشته شدیم اما چیزی که همیشه توی 

 . زنه، جای خالی ساراستذوق می
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 ! ی سرگرد کامل رسیدممن هم ترفیع درجه گرفتم و به درجه

به ارتفاع زیر پام خیره شدم که صداش نرم و لطیف زیر گوشم 

 . پیچید و من رو به خودم آورد

  ای داره؟هدونستی هر کسی برای خودش یک ستارمی- 

تر نگاهش کردم و سرم رو تکون دادم. لبخندی زد و نزدیک

 : شد. زمزمه کرد

 ! ولی من ماه رو دارم- 

 . قلبم از حرکت ایستاد. لبم رو گزیدم و چشم ازش گرفتم

 : ناخودآگاه گفتم

  مگه من ماهم؟- 

 . به دستم فشاری وارد کرد

خیره شدم. آخرین به آسمون باال سرم  !تریتو از ماه هم ماه- 

باری که بام تهران بودم، تنها بودم، از محبی چاقو خوردم! ولی 

  .حاال که کارن کنارمه، انگار دنیا پشتمه

بدون فکر روی زمین دراز کشیدم که با خنده کنارم دراز 

کشید. دستش رو جک بدنش کرد و بهم خیره شد. با دیدن 

  .ش روی خودم، آروم خندیدمنگاه خیره

  ؟چته -
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  !لباس عروست کثیف شد کال -

  :تند پلک زدم و با لحن لوسی گفتم -تند

  !کارن جونم برام دوباره میخره -

  :م رو کشید و آروم گفتبینی

  !هاتکارن جونت فدای دلبری -

  .ش کوبیدمبه سینه

  !ها هم بلدینگفته بودی از این حرف -

ش رو ش نشوند، قفسه سینهای روی پیشونیاخم مصنوعی

  :مالید و گفت

کنم ضعیفه! اینجا حرف، حرف این دست بزنت رو درست می -

  منه، حالیته؟

  .ابرو باال انداختم و اداش رو درآوردم

  !نه بابا؟ نکشیمون؟ -

  !دونم، امکانش هست. مراقب خودت باش خالصهنمی -

  :خندیدم. رنگ نگاهش عوض شد. لبخندی زد و گفت

  .ما رو از هم جدا کنه، جز مرگتونه هیچ چیز نمی -

  .دوباره ضدحال زدم و بین حرفش پریدم

  !قبول نیست، تکراری بود -
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  .ابروش باال پرید

  تو امشب تنت میخاره نه؟ -

م کرد و اولین مرگم ای از ته دل زدم، کارن هم همراهیقهقهه

  !م کنارمتبدیل شد به دلیلِ بودنِ بهترین اتفاق زندگی

________ 

  .کنه خب هوس که برهاهی وقتا آدم میگ

  !دلم تنگ شده، برعکس دلت

 دونی چی گذشته چند وقته بهم؟تو چی می

 تونه از دستت بده؟دونی نمیمگه نمی

  .کنه خب هوس که برهگاهی وقتا آدم می

  .دلم تنگ شده، برعکس دلت

 دونی چی گذشته چند وقته بهم؟تو چی می

 دستت بده؟ تونه ازدونی نمیمگه نمی

 

_______ 
 

 

خیلی ممنونم از خوانندگان عزیز رمان اولین مرگ که تا پایان 
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رمان همراهم بودن. بذارید راجب یک سری چیزها توضیح 

  .بدم

کرد اما چیزی ها بدون فکر عمل میبا این که کیانا خیلی وقت

  !شد، غرور و امیدش بودکه همیشه توی وجودش احساس می

  .امیدمون رو از دست ندیمکیانا یادمون داد 

هامون پُلی به سمت موفقیت کارن یادمون داد از شکست

 !بسازیم

ی هدفم این بود مرگ رو به تصویر بکشم؛ این که حتی تجربه

مرگ مصنوعی هم آدم رو آزار میده. کیانا مرگ واقعی رو هم 

حس کرد و فهمید باید از لحظه لذت برد. شاید این حرف رو 

ش نکنیم، درک کاملی شیم اما تا وقتی تجربهزیاد شنیده با

  .ازش نداریم

تک دوستان و عزیزانی که  -کنم به تکاین رمان رو تقدیم می

ی داستان کمکم کردن. همراهم بودن و برای نوشتن ادامه

ها هم به بهتر شدن قلم و روند اتفاقات کمک نظرات خواننده

  .کرد

  امیدوارم همیشه موفق باشید؛

۱٠/۷، 



 

 

WWW.98IA3.IR 84 کاربر نودهشتیا مبینا حاج سعید – مرگن اولی

7  

۲۴:۳۳ 

 اولین مرگ، مبینا حاج سعید

  .پایان
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