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 مقدمه

 

 شوند!  یقیباش، ممکن است حق تیمراقب آرزوها

 

 جمله را درک نکرده باشم، نه! نیا فیضع دیتهد نکهیلبخند زدم. نه ا دم،یجمله را شن نیبار که ا نیاول

خودش آرزو کند که از تحققش وحشت  یبرا یز یچ یچطور ممکن است کس دمیفهم یدر اصل نم 
 داشته باشد... 

 

 ! دمیبعدا فهم البته

 

 قتاینداشته باشد؛ من حق ادینفر هم مرا به  کی یحت یوحشت داشتم که مبادا زمان نیاز ا شهیهم
 یزمان قایدق ،یکن یشهرت را م یکه آرزو ینداشتم که بخواهم مشهور باشم اما وقت یبرجسته ا یژگیو

 ! یاز تحقق آن بترس دیست که با

 

 بود نه به خاطر دانش زبان زدم!  کویمن نه به خاطر اعمال ن شهرت

که هنوز باور نکرده بود آدم  یهرکس د،یترس یاز او م یبود که احتماال هرکس یمن به عنوان مرد شهرت
 بودم!  طیشرا نیدر هم قایروند و من دق یرا م یاشتباه ریمس یاوقات به طرز احمقانه ا یها گاه

 

 قاتل!  کی

 

 یدهد! مردم معموال طرفدار قهرمان ها هستند؛ اما گاه یم تیقاتل اهم کی یبه زندگ یکس کمتر
 ! ستیقهرمان ن کی ازمندین جان،یجهان پر از شجاعت و ه نیاوقات ا



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

4 فحه ص   کنید                                    برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 دارد!  ازین والیه کیجهان، به  نیاوقات ا یگاه

 

 ! یبه در ببر  یتا جان سالم یگم شو یاز ترسشان در سوراخ سنبه ا دیکه با ییهمان ها از

 

 مجازاتگر ها شدم...  نیاز هم یکی! به هر حال من دانمیانتخاب خودم... نم ایبود  سرنوشت

 

وارد شود...  ایدن نیتواند به ا یم ی! هرکسزیاست، ترسناک و سرد و نفرت انگ کیقاتل تار کی یایدن
 قتل منجر شود!  کیاشتباه به  نیا دیکنند و شا یافراد هم اشتباه م نیبهتر یحت

 

از لطف  یاست که خواندنش خال ییرسد، ماجرا یم کینقطه تار نیقاتل چطور به ا کی نکهیا اما
 !ستین

 

 

 شخص سوم

 

بود  ریگ دیخر یها لونینا لهیآمد. هر دو دستش به وس رونیب ییبلند از فروشگاه مواد غذا یقدم ها با
 خوشگلش را از کند!  نیدر ماش دیدانست چطور با یو حاال نم

 

 !زشیعز یمشک سانتافه

خواست فکر کند که آن  ینم یآخر حت تیمامور یپرداخت برا نیدست مزدش بود، آخر نیآخر نیا
 داد.  یم تیاهم ندهیبه آ دیچه بود! گذشته ها گذشته بود، االن فقط با تیمامور



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

5 فحه ص   کنید                                    برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

ساعت از غروب آفتاب  میساکت و خلوت بود؛ ن یبیخلوت عبور کرد. همه جا به طرز عج ابانیعرض خ از
 پشت سر گذاشته بود. تیرا با موفق شیروز کار نیگذشت اول یم

 

 جاسوس!  کیحسابدار بود، نه  کی گریاو د حاال

 

را باز کرد. با  نیگذاشت و در ماش نیزم یها را رو لونیو نا دیرا دو نشیمانده تا ماش یقدم باق چند
نگاه کرد،  شیها دیبه خر یبخش تیعقب گذاشت. با لبخند رضا یصندل یهارا رو لونیدقت همه نا

 مواجه شد.  یپوش اهیس کریکه برگشت با پ نیاما هم در را بست عیسر

 

 برخورد کرد.  نشیبه عقب برداشت و به ماش یو قدم دیکش ینیترس ه از

 

  ؟یهست ی_تو... تو ک

 

چشم ها  د،ید یآورد. او فقط نصف صورت مرد را م اهپوشیمرد س یلبها یرو یلبخند شیصدا لرزش
ماسک افتاده  یلختش رو یقهوه ا یاز موها یپوشانده شده بود، طره ا یاهیبا ماسک س شیشانیو پ

 بود. 

 

 زد: ادیفر دهیجلو آمد، او ترس یقدم اهپوشیکه مرد س نیهم

 ! یندارم که بدزد یز ی... م...من چای_ جلو ن

 

 کرد با تمسخر گفت: یم یرا ط شانیطور که فاصله چند قدم نیهم اهپوشیس مرد
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 کنه!  ینداره که دزد یاز یآدم مرده ن هی_ 

 

 زد و با آرامش گفت:  یلبخند ر،ییتغ نیاز ا اهپوشی. مرد سدیرنگ از چهره اش پر یآن به

  اد؟یم ادتیشه؛ من رو  یم یکاور ی_فکر کنم حافطه ات داره ر

 

توانست لرزش بدن او را  یگذاشت. حاال به وضوح م بشیماسکش را باز کرد و آن را داخل ج مین گره
 . ندیبب

 

 ! یافکار  یدارند، آقا یده که جاسوس ها حافظه خوب ی! تجربه نشون مادیم ادتی_حتما 

 

 هیسا یتپل و لرزان افکار  کلیه یرو اهپوشیبودند، قد بلند مرد س ستادهیمرد مقابل هم ا هردو
بود  دهیمرد را د نیبار که ا نیوحشت داشت، اول شیسبز وحش یانداخته بود. از نگاه کرد به چشم ها

دانست، بهزاد نامدار بلد نبود به  یوجود داشت تا آن جا که م یخاص تیچشم ها معصوم نیدر ا
 بزند.  بیآس یکس

 

 زد و ملتمس گفت: یاحمقانه ا لبخند

 ! من فقط... فقط مجبور بودم اون کارهارو انجام بدم ... نی_ ب...ب

 

 خوش حالتش را باال انداخت: یهایاز ابرو یکی بهزاد

 آره؟! گه؟ید هیمنظورت از اون کارها، جاسوس_ 
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داد  یهم فشار م یرا محکم رو شیرا به رعشه انداخت، مرد گنده پلک ها یتن افکار  ادشیفر یصدا
 کند. دایمعرکه نجات پ نیدانست چطور از ا یو نم

 ! ستیمرد، همان بهزاد سابق ن نیآمده بود مشخص بود که ا نجایکشتنش ا یقطعا برا نامدار

 

 کنار گوشش زمزمه کرد: قایکرد و دق کیسرش را به او نزد بهزاد

 

 به جز مرگ؟  یچ ؟یجناب افکار  هی_ مجازات خائن چ

 

 بود: انیگر بایتقر یافکار  لحن

 کشتند ی_ توروخدا من زن و بچه دارم، مجبور بودم خانواده ام رو م

 

هات رو دادند  یپول کثافت کار  یذارن؟ فکر کرد یاونا تورو به حال خودت م ی_آخه بدبخت! فکر کرد
 کشنت!  یو تموم؟ م

 

 که هنوز نتوانسته بود حضور بهزاد را هضم کند زمزمه کرد:  یافکار 

 من گزارش...  ؟ی_تو چطور زنده ا

 

 . دیشد و اشک به چشمانش دو دهیشاهرگش قرار گرفت نفسش بر یچاقو که رو یز یت

 

 بود: نیبهزاد زخم خورده و خشمگ یصدا

  ؟یداد یگزارش م یبود؟ به ک یک تیخوام! باال دست یاسم م هیبرام نگو، من فقط ازت  اتی_ از گندکار
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داد، ضربان قلبش آن قدر باال رفته بود  یتکان م یجواب بدهد سرش را با ناباور  نکهیا یبه جا یافکار 
گردنش احساس کرد  یروخون را که  یسیچاقو پوست گردنش را خراش بدهد. خ یز یکه باعث شد ت

 شروع کرد به التماس. 

 

 زن و بچه دارم!  یپرست یکه م ی_تورو خدا، تورو به هرک

 

 : دیشده اش غر دیکل یدندان ها نیاز ب بهزاد

 اسمه بنال تا برم.  هی_

 

 تکان داد:  نیکرد سرش را به طرف یم هیکه گر یدر حال یافکار 

 کشنم...  ی_م

 

 کشمت، زر بزن .  یمن م ی_اگرم نگ

 

 گریبود که د دهید ییصحنه ها نی. بهزاد در چند ماه گذشته آنقدر چنختیر یاو فقط اشک م اما
همه فکر  یباشد ول شیتوانست سر زندگ یکرد که االن م یفکر م نیبه ا یشده بود. وقت یعاد شیبرا
 سوخت!  یکنند که او مرده است، تمام تنش در آتش خشم م یم

 

در  ادشیضربه زد. فر شیچاقو را باال برد و محکم به ران پا د،یایبه خودش ب یافکار  نکهیاز ا قبل
 شده بود!  یعاد گریها د ادیفر نیا دیچیپ یفرع ابانیسکوت خ
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! یکه با درد جون بد ارمیسرت ب ییدونم چه بال یخوب م یلیدکترم خ هیباشه، من  ادتی_اگه هنوز 
 حرف بزن.

 

آورد و دوباره  رونیزد و چاقو را ب یشده به او نگاه کرد. بهزاد پوزخند سیخ یفقط با چشم ها یافکار 
 . دیضربه زد و خودش را عقب کش شیبه پا

 

بود، بهزاد  ادیز یلیخ یز یرا فشار بدهد. خون ر شیزخم ها یکرد رو یافتاد و سع نیزم یرو یافکار 
 گفت.  یراست م

 

 :دیبا درد نال یافکار 

 کشند.  یکن، اونا خانواده ام رو م_ من رو بکش و تمومش 

 

 رسم. یمن خدمتت م ای یزن یحرف م ای! رمیو بگ فتیخوام جون کث ی_من نم

 

 

 به سکسکه افتاده بود. یافکار 

 زد. یدو دو م شیشده بود و چشم ها دیمثل گچ سف رنگش

 

 زد:  ادیو فر دیخند کیستریه 

 م؟یترسون یم یاز چ رم؛یخوام بم ی_من م
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بعد  یزنانه ا یشماره گرفت. صدا عیآورد. سر رونیب بشیاز ج یا یمیقد لیزد و موبا یپوزخند بهزاد
 از چند لحظه پاسخ داد: 

 _الو؟ 

 

 گفت: یبهت زده افکار  افهیبه ق رهیخ بهزاد

ما اونجا  رکاریتعم نمیخواستم بب یم رمیگ یتماس م جیپک ریتام یندگیاز نما ،ی_ سالم خانم افکار 
 اومده؟ 

 

 گفت: عیسر یافکار  خانم

 اومده؟  شیپ ی_ بله بله، مشکل

 

 در دسترس باشند.  دیبه اون آقا بگ دی_نه خانوم فقط لطف کن

 

 گفت:  یتلفن را قطع کرد. رو به افکار  یگر ید یحرف بدون

  ؟ی_خب؟ هنوزم سر نترس دار 

 

 او بلند شد: ادیمجروحش زد و فر یبه پا یجواب نداد، بهزاد لگد یافکار  نکهیمحض ا به

 ! گهی_ د بنال د

 

 زد گفت: یکه نفس نفس م یدر حال یافکار 

 _ نکششون! 
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 که از او گرفته بودند!  یز یچ یکردند؟ برا یالتماس م یزندگ یزد. چطور برا یپوزخند بهزاد

 با من و من گفت: باالخره

 دادم.  یاطالع م یبود، من فقط تلفن یدونم ک یشماره بود... من نم هی_ 

 

 مشکوک نگاهش کرد:  بهزاد

 _شماره رو بگو. 

 

 مقابلش انداخت:  ریرنگ مرد حق یبه صورت ب یکرد، نگاه وحشتناک ویشماره را س نکهیاز ا بعد

به حالت اگه بفهمم من و  یوا یبه حالت افکار  یرم سراغش وا یکه دارم م یستین ینفر  نی_تو اول
 !ستیآدم کشتن مثل قبل برام سخت ن ،یچوندیپ

 

 ضعف جواب داد: اب

  م؟یکش یم ؟ی_ حاال چ

 

 و گفت: دیکش رونیشلوارش ب بیرا از ج یافکار  لیموبا بهزاد

 _ من نه!

 

را  لیتماس برقرار شد. بهزاد موبا هیرا ثبت کرد و با آن تماس گرفت. بعد از چند ثان یشماره ا بالفاصله
 شد.  یم دهیالو گفتن از پشت شن یراننده انداخت. صدا یصندل یو رو نیداخل ماش
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 انداخت و ماسکش را دوباره بست و به راه افتاد.  یزده افکار  رتیح افهیبه ق یپوزخند بهزاد

 

که زده بود هنوز هم کشتن  یماند، بر خالف حرف یزنده م یآمدند افکار  یکشتنش م یکه برا یزمان تا
 ساده نبود.  شیبرا

 

 وقت قاتل نبود! چیمرد ه نیا

 

 

 بهزاد

 

سرمان  یپرونده رو واریبود. به خصوص حاال که از در و د یکار  کیاداره هرکس مشغول  یشلوغ در
 ! ختیر یم

 

 اراد؟ی_ک

 

 به سمت صدا برگشتم و رو به فرمانده گفتم:  ستادهیطور ا همان

 _بله قربان؟ 

 

 مشخص زود که کالفه شده است کامال

 گردم!  یساعته دارم دنبالش م کیکجاست؟  یاعظم نی_ ا

 به اطراف انداختم و گفتم: ینگاه یظاهر ساز  محض



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

13 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 هست... یشده؟ سرم خلوته اگه کار  یدونم قربان، چ ی_ نم

 

 رفت گفت: یم رونیانداخت و همان طور که ب زیم یحرف بود که پوشه را رو نیمنتظر هم انگار

 نشو  ریدرگ یلیبهش بنداز اما خ ینگاه هی. دهی_ پرونده جد

 

دادم  رونیرا نشنود نفسم را با حرص ب میکه اطاعت کردم، فرمانده آن قدر دور شده بود که صدا یوقت
 اتاق را بستم.  یا شهیو در ش

 

ها گرفته تا  شگاهیطور بود، از آزما نیبود. کل سالن تجسس هم شنیبه پارت هیشب شتریکه نه، ب اتاق
 کار همه نظارت داشته باشد.  یبود که فرمانده رو نیا یانم برابودند. به گم یا شهیدفتر ها همه ش

 

اوقات  یبعض قتایپرونده خم شدم. حق یرا ستون تنم کردم و رو میبرگشتم، دست ها زیکنار م دوباره
 نیکه کنار من در ا یرا حل کنند! افراد ییجنا دهیچیپ یتوانند پرونده ها یکردم که چطور م یتعجب م

دوسال تمام تکرار  یروند برا نیکردند و ا یم یاحوال پرس دندید یکردند، هر روز مرا م یکار م رهیدا
 آشناست!  میات برا افهینفر با شک به من نگاه نکرد و نگفت چقدر ق کیبار هم  کی یشده بود اما حت

 

پرونده ام بسته شده  یمرگ سور  کیبودم که دو سال قبل با  ینه انگار من همان بهزاد نامدار  انگار
 را عوض کردم.  میلیاسمم هنوز همان بود، فقط فام یبود! حت

چشمم به الشه  نکهیافکار راحت شوم. پرونده را باز کردم و به محض ا نیرا تکان دادم تا از ا  سرم
 . دمیرا فهم انیافتاد، جر نیماش
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تصادف  یون مشک کیبا  ایپرش پل همت اتفاق افتاد. خودرو ریز ش،یکه دو هفته پ ینیسنگ تصادف
در دم جان داده بودند، راننده ون  نیماش نیله شده بود. هر سه سرنش بایسمتش تقر کیکرده بود و 

 نداشت!  یشاهد چیپرونده ه نیطور ا نیهم هم

 بودم. دهیپوشه بود، همان که خودم از اخبار شن نیبود. فقط سه صفحه کاغذ داخل ا یخلوت پرونده

 

 زد و گفت:  یباز شدن در اتاق سرم را باال آوردم به احسان نگاه کردم. لبخند شرمنده ا با

 بود!  کی_به خدا تراف

 

 حوصله سر تکان دادم: یب

 بگو، نه واسه من.  سییرو برو واسه ر نی_ ا

 

 اش در هم شد و داخل آمد. افهیق

 

دوره  چیالبته به ظاهر! من ه میهردو نفرمان کارشناس صحنه جرم بود م،یبود میت کیهر دو نفرمان  
 کاره بود!  نیبودم ا دهیرا دزد تشیکه هو یکار نگذرانده بودم، در اصل کس نیا یبرا یا

 

 را درآورد و گفت: کتش

 _ خب، چه خبره؟ 

 

 را دستش دادم: دیجد پرونده

 دنبالش.   میخودمون بر دیداره! با حاتیتوض_ پرونده اون تصادفه ست، خداروشکر کال سه صفحه 
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 شد: یوضوح بادش خال به

 اومدم. رونیبابا! من که تازه از ب ی_ ا

 

 

 و گفتم:  دمیتوجه به او کت چرمم را پوش یب

 نیشروع خوبه. تو بب یمونده باشه اما برا یز یکنم چ یرم سر صحنه جرم هرچند که فکر نم ی_من م
 بهم زنگ بزن.  ،یکن دایپ یز یچ یگزارش یتون یم

 

 احسان متوقف شدم:  یسمت در رفتم که با صدا به

 ! یستیبهزاد؟ سر حال ن ی_خوب

 

کرد.  یشده بود و با دقت به من نگاه م زیرنگش ر یآب یبه او انداختم. چشم ها یشانه ام نگاه یرو از
 بودم. دهیبود که د یمرد جزء معدود افراد باهوش نیا

 

در چشمم فرو رفت، خط به خط اخبار  یگذاشته بودم، مثل خار  زیم یکه پشت سرش رو یا روزنامه
 داشتم. ادیصفحه اولش را به 

 

 . ینره خبر بد ادتی_خوبم، 

 

 زدم و با موتور به سمت صحنه جرم حرکت کردم. رونیاداره ب از
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 نیاز وحشتناک تر یکیال را برانم. تصادف احتما هینقل لهیوس کیتا توانستم دوباره  دیطول کش یلیخ 
 نیتا توانستم از هم دیطول کش یلیشوم خ نیتوانم سوار ماش یخاطرات هر فرد است. هنوز هم نم

 موتور هم استفاده کنم. 

 

به  یحت یآن ها نفس بکش یدر هوا ،یکن یزندگ زانتینبود! دو سال در کنار عز یسال زمان کم دو
 کس تورا نشناسد!  چیاما ه یبرو دارشانید

 

گذاشتم و  یم یرا به کل عوض کرده بودم، لنز مشک میکردم. رنگ موها یم میسال بود که هر روز گر دو
 رهیکرم و پودر ت لهیهم داشتم. رنگ پوستم را به وس یمیمال شیزدم و بر خالف گذشته ته ر یم نکیع

 رییهمه تغ نیاوقات خودم از ا یکردم، گاه ینگاه م دیبهزاد جد نیبه ا یکردم و حاال وقت یتر م
 شدم. یمتعجب م

 

که  یبفهم یتوانست یم ،یانداخت یو ذهنت را به کار م یکرد یدقت م یحال اگر هنوز هم کم نیبا ا 
 هستم.  یمن همان آدم قبل

 

نگه داشتم و همان طور که  ابانی. موتور را کنار خدمیشن فیضع یلیرا خ لمیزنگ خوردن موبا یصدا
 آوردم جواب دادم.  یکاسکتم را در م

 

 _بله؟ 

 

 بود: یعصب شیصدا

 !نمتیبب دیبا ؟یی_ کجا

 



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

17 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 انداختم و گفتم: میفلز یبه ساعت مچ ینگاه

 اونجام.  گهیربع د هی_ 

 

 یم یوقت بود که سع یلیبودم. خ ستادهیرو زل زدم. از شانس گندم کنار پارک ا ادهیکردم و به پ قطع
که من  یز یکردند چ یم یزندگ یرا نداشتم که معمول ییآدم ها دنیکنم؛ طاقت د یکردم از مردم دور 

 را داشتم!  اقتشیهم ل

 

 دادم و دوباره حرکت کردم.  رونیرا ب نفسم

 

 «سال و سه ماه قبل دو»

سوخت که از بودن  یخودم م یتخت نشستم. دلم برا یاعالم شد رو یهوا خور  میتا نکهیمحض ا به
آمده  رونیب ییکذا یقدر خوش حال شده بودم! بعد از سه ماه باالخره از آن سلول انفراد نیدر بند ا
 بودم. 

 

که حافظه اش را از دست داده بود  یا وانهیبه د یشود، چه کس کمیشد نزد یحاضر نم یهم کس هنوز
 هستم! نجایه اک ستیدانستم جرمم چ ینم قایدق یشد؟ حت یم کینزد

 

 

 یخارج یها لمیبا آنچه که در ف رانیا یزندان ها یآمدم. فضا رونیاز سلول ب میها یهم اتاق همراه
 یاز آن استفاده نم یاما کس میداشت یمتفاوت بود. هرچند که لباس فرم طوس یلیداد خ ینشان م

که دکمه  یراهنیپ ایبه تن داشتند  یرکاب ایکه  ،یدید یرا م یگنده ا یکرد مرد ها یکرد! تا چشم کارم
 اکثرا قلدر بودند! نجایرا باز گذاشته بودند. ا شیها
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 داشت.  میخانه دوران کودک میتیبا  یبیشباهت عج زندان

تور  کیبود و فقط  کانیس اطینبود. کف ح یورزش یچمن و دستگاه ها نیاز زم یکه شدم خبر  وارد
 وسطش قرار داشت، که بالفاصله چند نفر دورش جمع شده بودند.  بالیوال

 

 یاز کنارم م پیاک کی یها نشستم. هنوز هم وقت مکتیاز ن یکی یرفتم و رو اطیسمت گوشه ح به
 کردم. یخودم حس م یرا رو بشانیگذشت نگاه عج

 

 یپزشکان یبرا دیخورد، احتماال با ینم یام به زندان افهیشناختند. ق یم «وونهید بهیغر»مرا با لقب همه
 باشند   هدکردهیتعب یاندازند زندان خاص یکه خودشان را در هچل م

 

توجه به  یآمد. نگهبانان ب یاز هر طرف م ادیعربده و فر یها بودم. صدا یزندان ریسا یتماشا مشغول
 گرید یها یسر  کیبودند و  یبند یمشغول خال یکردند. عده ا یآن ها عبور م نیها از ب یزندان

شکل به اسم  لیطبرگه مست کیبود، اما امان از  یقانون ریغ نجایا زهایچ نجوریکردند. ا یم یپاستور باز 
 اسکناس! 

 و در زندان!  نجایا یکرد حت یمعجزه م بیعج

و  یها از دو تخته که به عنوان صندل مکتی. ندمیمقابلم خورد از جا پر زیم یکه رو یضربه محکم با
 شده بودند.  لیمتصل به آن ها که در وسط قرار داشت تشک زیم کی

 

شد  یقلدر زندان بودند؛ باورم نم یبودند انداختم. نوچه ها ستادهیسرم ا یکه رو یبه دو مرد ینگاه
 ! دیایب شیخودم پ یبودم حاال برا دهیها د لمیدر ف شهیکه هم یز یچ

 باال انداختم:  ییابرو

 شده؟ ی_چ



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

19 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

و  ستادیا نهیدست به س یگر یاز آن ها که کچل بود سرش را به عقب پرت کرد و قهقهه زد. د یکی
 گفت:

 _ خوشگله پسر بلده حرفم بزنه؟ 

 

 خواستند؟!  یاز جانم چه م گریها د نیرا در حدقه چرخاندم، ا میها چشم

 

 را پس کله بزرگش انداخت: شیدفعه اخم کرد و صدا کیکچل  مرد

 گفت؟  یداشم چ ی_ نشنفت

 

 حوصله نگاهش کردم و گفت: یب

 شناسم!  ی_ من شما رو نم

 

 از پشت سرم گفت: یبلند یصدا

  ؟یهست یدکتر مکتر  یزنه! جنابعال ی_ اوهو شاخ پسر چه لفظ قلمم حرف م

 

اسم ببرم و خردشان  تیتوانم از تک تک استخوان ها یبزنم بله هستم، م ادیبلند شوم و فر خواستم
 کنم! 

 

نام و نشان و دور از همه نگه دارند  یکه توانسته بودند مرا سه ماه ب یتوانستم! افراد یکه نم فیح اما
 بودم.  یمراقب م دیآب کنند، با ریجا سرم را ز نیتوانستند هم یم

 

 شدم و گفتم: بلند
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 بودم.  یچ ستین ادمی_ من 

 

 و گفت: دیکچل دوباره خند مرد

 ! ؟یدون ی! راه و رسم زندون و که میهست یاالن زندون نهیبچه مهم ا یبود یچ ستی_ مهم ن

 

را به سمت  یز یتوجه به او عقب گرد کردم که ناگهان حرکت چ یاحساس به صورتش زل زدم و ب یب
 و صحنه آهسته شد. دمیصورتم د

 

 

آمد انگار  یمنتظره به سمتم م ریبا سرعت و غ یز یطور شده بودم. هر وقت که چ نیاز تصادف ا بعد
 کنم.  ینیب شیحرکت جسم را پ قیدق ریتوانستم مس یشد و من م یکند م زیهمه چ

 

که  یو به لگد چاندمیمشتش به صورتم بخورد مهارش کردم و دستش را به پشتش پ نکهیاز ا قبل
 افتاد.  نیزم یزدم، رو شیپشت زانو

 

 بلند شد. رتیو ح ادیفر یصدا

 

واکنش تعجب  نیکردند. خودم هم از ا یصحنه نگاه م نیعجب به اکرد و همه با ت یحرکت نم یکس 
 مبارزه ام با آرش!  نیاول هیکرده بودم، درست شب

 

 بلند شد:  یعربده ا یصدا

  ؟یآورد ریتک گ ؟یکن یم یچه غلط زیهمه چ یب کهی_مرت
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 زد: ادینفر فر کیکنم  یمن بخواهم کار  نکهیبه سمتم هجوم آورد اما قبل از ا تیجمع نینفر از ب کی

 _ بتمرگ سر جات! 

 

که  دمیرا د یو پنج، شش ساله ا یمرد س تیجمع نیو از ب دمی. گردن کشدیبه سمت صدا چرخ سرها
و شلوار گرمکن  دیشرت سف یبود و فقط ت دهیها، لباس فرم نپوش یآمد. مثل همه زندان یطرف م نیا

 به پا داشت. 

 

 یبودم برا دهیکرد. تا به حال ند یباز م شیو راه را برا دیکش یکنار م تیداشت جمع یکه بر م قدم
 نشان بدهند.  یواکنش نیهمچ یکس

 

 انداخت:  یو به من نگاه ستادیمن ا یروبرو

  ؟ی_چه خبره معرکه گرفت

 

مرد بودم، مرد ها حرف زور  کیاخم کردم. هرچقدر هم که به هالو بودن وانمود کنم باز هم  ناخودآگاه
 ! رندیپذ یرا نم

 

 کرد. ینکردم داشت بهم حمله م ی_کار 

 

 گذاشت:  شیرا به نما دشیمرتب و سف یدندان ها فیزد و رد یپوزخند

 که؟یمرت ،یخفه اش کرد ینجور یکرد ا ی_چون داشت حمله م
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 رفت.  تیبلند شد و داخل جمع عیمتوجه شدم که هنوز او را رها نکردم. دستش را ول کردم که سر تازه

 

 ها بود جلو آمد و گفت: یبدبخت نیکچل که مسبب تمام ا مرد

 _ آق هومن، داشمون و زده.

 

 نگاهش کرد و گفت:  یبا اخم وحشتناک هومن

چهارتا نخاله جفت خودت باش نه  یبرو پ ؟یگرد یشه دنبال شر م ی_داشت غلط کرده که مزاحمش م
 نداره، خرفهم شد؟ یبا کس یکه کار  یکی

 

زد،  ینم یقلدر زندان هم حرف یبلند شد. حت تیزمزمه از جمع یتکان داد و صداسر  دهیکچل ترس مرد
 بردند.  یهومن حساب م نیانگار که همه از ا

 

 گفت:  تیرا باال برد و روبه جمع شیصدا هومن

 رد کارتون!  دی_وز وز نشنوم بر

 

کردم هرکس مشغول کار خودش بود تنها  یمتفرق شد. با تعجب به اطرافم نگاه م تیجمع یآن به
 به من زل زده بودند. ضیهمان سه نفر از دور و با غ

  

 یعصب گریهنوز هم اخم داشت اما د دم،یبرگشتم که هومن را د عیسر یشدن کس کیاحساس نزد با
 نبود. 

 

 نشست و به من هم اشاره کرد:  مکتین یرو
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 . نی_بش

 

 از دفاعش خوشم آمده بود. نکهیبهتر بود به عالوه ا یچیه از

 

از مال خودم  یچشم ها یبلوندش را باال زده بود، سبز  ینشستم و نگاهش کردم. موها مقابلش
 افهیقرار داده بود. در کل ق دیدر د شتریدارش را ب هیداشت که چانه زاو یپر  شیکمرنگ تر بود، ته ر

 داشت. یمردانه و خاص

 

  ؟یی_همجنس گرا

 ه به خودش اشاره کرد:تعجب نگاهش کردم ک با

 ! ینگاهم کرد ی_ بدجور 

 نگفتم که ادامه داد: یز یتکان دادم و چ سر

 ؟ی_ الل شد

 

 اخم نگاهش کردم:  با

 ندارم بزنم.  ی_حرف

 زد:  پوزخند

  ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا ستیسواله! مقدمه تو کارم ن هیشب شتریمن دارم، ب ی_ول

 

 همه آدم.  نیام! مثل ا یزندان ست؟ی_معلوم ن
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24 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نیدونند ا ینم یو دم و دستگاه نبودند! حت یبا مراقبت پزشک یهمه آدم، سه ماه تو انفراد نی_ا
  یز یچ نیزندان همچ

 !یهست یرک و پوست کنده بگو ک داره،

  

 احساس نگاهش کردم: یو ب سرد

 ازم بپرس که بدونم! من فرامو... یز ی_ چ

 

 را در هوا تکان داد و گفت: دستش

 ! اما انتظار نداشته باش باور کنم راستش رو بگو. یگ یرو به همه م نیدونم، ا یم _ آره

 

 و گفتم:  دمیتعجب خند با

 دونم.  یاسمم رو نم یکه بخوام بگم حت ستین ادمی یز یرو بگم؟ من چ ی_راست چ

 

 زد و جلو آمد: زیم یرو یآرام ضربه

 سرجاش؟ ادیکنه که حافظه ات ب یها کمک م نی! ایو نه سالته و دکتر  ستی_ اسمت بهزاد نامداره، ب

 

خواهند  یم دیدانست؟ نکند که جاسوس باشد؟ شا یرا از کجا م زهایچ نینگاهش کردم. او ا رتیح با
 ... ایگرفته ام  یمن واقعا فراموش نندیبب

 

 بلند شد و گفت: ی. هومن با پوزخندختیافکارم را بهم ر یهوا خور  انیزنگ پا یصدا

 حواسم بهت هست. م؛یزن یم_ بعدا حرف 
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25 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 شد.  دیناپد تیجمع نیکنم، ب لیو تحل هیرا تجز شیبتوانم حرف ها نکهیاز ا قبل

 

 «حال زمان»

 

 . دمیبه گاراژ رس یا قهیدق ده

 باز شد. عیو رنگ و رو رفته اش زدم و در سر یسه ضربه به در فلز  شهیهم مثل

را فعال کرد و  یتیکه در را بست کد امن نیتکان دادم و موتور را داخل بردم، هم یبهمن سر  دنید با
 روبه من گفت:

 ! یاومد ری_ د

 

 اش گذاشتم:  رهیدستگ یموتور را زدم و کالهم را رو جک

 خراب شده؟  نجایساعت ا دم،یهم زود رس قهی_پنج دق

و هومن معموال طبقه دوم مشغول  . گاراژ دو طبقه بودمیرفت یهومن به سمت راه پله آهن همراه
 بود.  شیکارها

 

 نداره.  ی_ساعت باتر 

 

 کنم! زونیباشه براتون گل ر ادمی_پس 
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26 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

نشسته بود و مشغول  شیآهن زی. هومن ته سالن پشت ممیو از پله ها باال رفت میدیدو خند هر
 دهیاز آنها دراز کش یکی یرو لوفریقرار داشت که ن یمیراه پله، مبلمان چرم قد یبود. جلو یز ینوشتن چ

 آمد. متمو به س دیاز جا پر عیکرد اما تا چشمش به من خورد سر یم یباز  لشیبود و داشت با موبا

 

 : دیکش غیج یخوشحال با

 _بهزاد! 

 

به بهمن و هومن  ینگاه می. ناچارا بغلش کردم و ندیرا در آغوشم انداخت و مرا سفت چسب خودش
 کرد.  یبود اما بهمن داشت با اخم مارا نگاه م نییانداختم. هومن هنوز سرش پا

 

 _دلم برات تنگ شده بود. 

 

 را از خودم جدا کردم و گفتم: لوفریتر شد که به زور ن ظیبهمن غل اخم

 ؟ی_ منم، چه خبر؟ کجا بود

 

 گفت:  طنتیرا چند بار باال انداخت و با ش کشیبار یابروها لوفرین

 ؟یبود یمن نبودم شب ها با ک ؟یکرد یم کارایخوب خوب، تو چ ی_جاها

 

دختر شر  نیرفت. ا یم یبه بهمن نگاه کردم که رنگش داشت روبه قرمز  عیخشک شدم و سر میسرجا
 یاالن حرف نیدانستم اگر هم یمتعصب تر بودند، م کیاز  کیچهار برادر داشت که هرکدام  طانیو ش

 کند! ینزنم بهمن خونم را حالل م
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27 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 به بهمن گفتم:و رو دمیخند یزورک

 .یزن یم یی! چه حرفایشد طونیچه ش لوفری_ ن

 

 حق به جانب شد و گفت: لوفرین

 من و تو باهم...  ؟یکرد انتینکنه بهم خ نمیگم؟ بب ی_ واه؟ مگه دروغ م

 بهمن بلند شد: ادیفر یصدا

 _ بهزاد! 

 ..یشناس یگه ها! تو که من و م یم یز یچ هیخواهرت  نی_بابا ا

 

بلند  یصندل یبه سمت من برداشت که هومن از رو یشد، قدم یبهمن لحظه به لحظه سرخ تر م افهیق
 شد و گفت: 

 ! نجایا ایبهزاد تو ب ن،ییپا دی. شما دو تا بردیحرف مفت نزن نقدریا گه،ی_بسه د

 

 گفت: لوفریروبه ن یدورگه ا یگشت با صدا یبرم یعیکه رنگش داشت به حالت طب بهمن

 .ای_ ب

  

زد که از  یچشمک میلحظه آخر برگشت و با خنده برا لوفری. ندیرا گرفت و دنبال خودش کش دستش
 نگاه هومن دور نماند. 

 

 چهره اش گفتم: تیعصبان دنیطرف هومن رفتم و با د به

 نداشتم.  لوفریبا ن ی_ باور کن من کار 
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28 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 .هیا گهید زیبه خاطر چ تمیعصبان ،یکه االن زنده نبود ی_اگه داشت

 

 شد!  یم یعصبان یمرد در موارد کم نیاخم کردم. ا ناخوداگاه

 

 شده؟ ی_چ

 

 بود اشاره کرد و گفت:  زشیم یکه رو یروزنامه ا به

اون ها بعد از  یگه همه  یکنه! م یم دایپ ییالگو هیقتل ها  نیداره ب سی_خبرش چاپ شده پل
 شکنجه با اسلحه قناصه کشته شدند.

 

 باال انداختم: شانه

 کشند؟ یبا تفنگ دوربرد آدم م شهیبه من چه که اونا هم ؟یخب که چ_ 

 

 خشم نگاهم کرد:  با

 ،یمحمد ،یرسند به تو! افکار  یم رندیدنبال پرونده و آمار بگ فتندیبهزاد؟ اگه ب یستی_متوجه ن
 ! یزن رو هم تو کشت سیاون پل یحت یساجد

 

 بلند گفتم: یو با صدا دمیکوب زیم یرو

کردم که باند بفهمه که اونا لو رفتند و  یرو نکشتم! من از اون ها اعتراف گرفتم بعدش کار  ی_ من کس
 خودشون کارشون و تموم کنند.
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29 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 زده باشم! ینگاهم کرد، انگار که حرف شگفت آور  رتیبا ح هومن

  

 یکه االن م هیاتفاق نیبدتر نیا میر یباشه، همه لو م ریتو گ یپا ؛یفتیم ریکه گ نهیمهم ا ه؟ی_فرقش چ
 سال گشتن و تالش کردن!  کیاونم االن، بعد از  فتهیتونه ب

 

پنجره  نیا یها شهیو به سمت پنجره پشت سرش برگشت. ش دیبلوندش کش یموها نیب یدست
 ضدگلوله بودند.  هیدوال

 

نبود، پخش  یز یو مبلمان چ یو صندل زیبه اطرافم انداختم. سالن طبقه باال خلوت بود. به جز م ینگاه
قرار  یضرور  لیمات جدا شده بود، آنجا تخت دو نفره و کمد وسا یا شهیش شنیسالن با پارت ییانتها

 بود. یپزشک یو مراقبت ها یبخش درمان یداشت. به عبارت

 

 آرام نبود!  نقدریا شهیگاراژ هم نیا جو

 

 : دمیپرس هیاز چند ثان بعد

  ؟یدیفهم ی_از شماره تلفن چ

 

 برگردد جواب داد:  نکهیا بدون

 _پسرارو فرستادم دنبالش. 

 شانه اش نگاهم کرد، لحنش آرام شده بود. یندادم از رو یکه جواب یوقت

 



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

30 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نیی. از پامیریگ یجاسوس هارو م میساله که دار کیخودته! االن  تیامن یزنم برا یم ی_ اگه حرف
 یکه تو یدیباغبون اونجا بود، د یبه خونه دکتر عارف! افکار  میدیو حاال رس میسطح شروع کرد نیتر

 !میمراقب باش دیهم جاسوس داشتند با سیاداره پل

 

 تکان دادم: سر

 _ متوجهم. 

 

 گفت و دوباره برگشت.  یلب خوبه ا ریز

 

 بعد دوباره به حرف آمد: هیثان چند

  ؟ینکرد دایاژدها پ یبدنش خالکوب ی_ رو

 

 کرد.  دایراحت پ نقدریشه ا ی_نه، نداشت. به نظرم ناظر رو نم

 

مرد بودم؛ جانم را نجات  نیا ونیاالنم را مد تیو موقع ی. زندگمیتکان داد و هر دو سکوت کرد سر
 ! رمیخواسته بود. انتقامش را بگ زیچ کیداده بود و در عوض از من 

 

 ازیبودن ن سیکارشناس پل کی یکه برا یز یخودش بودم، تمام چ یماه تحت آموزش فشرده نظام دو
 شناخت!  یداشتم را به من آموخت. به هر حال او همکارانش را بهتر از من م

 

اخراج شده که به جرم نکرده به چهار سال زندان  سیپل کیبود  دهید انتیهم مثل من خ هومن
 اش بود. فهیکه در حال انجام وظ یمحکوم شده بود، آن هم زمان
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31 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 یکار م یچه موضوع یخواستم بدانم رو یکه م یوقت شهینگفته بود، هم میبرا نیاز ا شتریوقت ب چیه
 گفت:  یجمله را م کیکرده 

 راز ها بهتره راز بمونند.  ی_بعض

 

 افکارم. ختنیشد با بهم ر یمساو لمیرفتن موبا برهیو

 

 به صفحه اش انداختم و جواب دادم: یآوردم و نگاه رونیشلوارم ب بیرا از ج لیموبا

  ؟یکرد دایپ ی_ سالم، چ

 

 زده بود: جانیاحسان ه یصدا

گزارش  یتو یکنم، حت دایها پ نیماش ینایسرنش تیاز هو یچیشه! نتونستم ه ی_ اگه بگم باورت نم
 شده!  یهم هرجا که اسم اون ها هست مشک یقانون یپزشک

 

 :دیاز تعجب باال پر میابروها

 ممکنه؟  یز یچ نیمگه همچ ؟یچ یعنی_ 

 

 و گفت:  دیخند کوتاه

 یدوباره مشک شییقسمت ها هی ست،یکامل ن یقانون یممکن شده! در ضمن گزارش پزشک_فعال که 
 ده؟ یم یچه معن نایشده و روش مهر محرمانه زدن. به نظرت ا
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32 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 خواست از دهان من بشنود.  یحال م نیدهد! با ا یم یشواهد چه معن نیدانست که ا یخوب م او

 

 دسر بشه، ردش کن بره. که اون پرونده قراره برامون در نهیا شی_معن

 

 زد: غیچهارده ساله ج یدختر ها مثل

از  یز یچ یتونست ؟یکرد دایپ یرو ول کنم؟ محاله! تو چ یباحال نیردش کنم بره؟ پرونده به ا ؟ی_ چ
 ! ؟یصحنه جرم بفهم

 

 گرفته بودم. مریشدم که آلزا یم ریخاک بر سرت کنند بهزاد داشتم کم کم پ یجرم! ا صحنه

  

 یکنم کار  یبرسم شروع م نکهیبه همت، به محض ا دمینرس کمیتراف یمن هنوز تو نیبب ...زهی_چ
 ؟یندار 

 

 گفت و گو بود که گفت: انیاو هم مشتاق پا انگار

 _ نه فعال. 

 

 گفتم: عیافتاد و سر ادمی یز یدفعه چ کی

 بوده.  یقبل از ما پرونده دست ک نی_ صبر کن چک کن بب

 

 گفت و قطع کرد.  یا باشه
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33 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

چه که گزارش محرمانه است؟ اصال اگر  یعنیکردم.  یزدم و فکر م یرا به چانه ام م لیموبا گوشه
قدر کوتاه بود؟ نه  نیپرونده ا نیبه آن را صادر کرده اند؟! چرا ا یمحرمانه است پس چرا اجازه دسترس

 نه...  ،یداشت، نه مدارک یشرح حال کامل

 

 شده؟  یز ی_چ

 

 به طرف هومن برگشتم:  یجیگ با

 مهر محرمانه بزنند؟  یقانون یگزارش پزشک هی یکه رو یدیهومن تا حاال د یچی_ها؟ نه ه

 

 کرد و گفت: زیسبزش را ر یها چشم

 . چطور مگه؟ دمی_ خودم نه اما شن

 

 زنند؟  یم یمهر  نیچرا همچ نهیمنظورم ا ؟یی_چطور پرونده ها

 

 زد و گفت:  یشخندین

مهم  یپرونده ها ،یمل تیامن ی! پرونده هاگهیمحرمانه د یپرونده ها یها، خب رو یگ یم یز یچ هی_
  ؟یپرس یفاش بشه چرا م یافراد عاد یاطالعاتش برا دیکه نبا

 

 برم.  گهیمن د یچی_ها؟ ه

 

 راه افتادم که هومن گفت: عیبزنم سر یگر یحرف د نکهیا بدون

 شده؟  یز ی_ بهزاد؟ چ
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34 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 برگردم جواب دادم: نکهیا بدون

 _ نه فعال. 

 

 یم یدیو جد بیعج یها زیخارج شدم و سوار بر موتور به سمت همت رفتم. چ رگاهیاز تعم عیسر
 طور بود نیهم شهینداده بود! هم یدرست حیهومن هم توض نکهیبه خصوص ا دم،یشن

 

مراقب بود قدرتمند تر بود و... مهرداد هم  شتریداد! مهرداد ب یم حیتوض شتریمهرداد معموال ب اما
که  دمیکه ارتباطمان قطع شد فهم یاز زمان قایکردم به او فکر نکنم؛ دق یم یکه سع یخونم بود! برادر 

 برادر که قصد جانت را هم داشته باشد، مهم است!  کیداشتن 

 

 کرده بود.  رییآنکه بخواهم تغ یب رمیمس

 

 نیماش یمهرداد همزمان با موتور من وارد شاه کوچه شد. جلو نیماشبه کار افتاد که  یزمان مغزم
 . ستادمیدور تر از سر کوچه ا یدور زدم و از کوچه خارج شدم، اما کم گرشیو از سمت د دمیچیپ

 

 شتریب یلیو شش خ ستیپشت دو یرا عوض کرده بود، هرچند که رانندگ نشیبود که ماش یماه سه
 شده است! یرنگ راض یسمند طوس نیداشته که به ا یلیآمد اما حتما دل یبه او م

 

 

 باز کرد.  دیرا با کل نگیشد و در پارک ادهیپ نیدر آپارتمان هشت طبقه نگه داشت، از ماش یجلو

 



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

35 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

بودم و  ستادهیا یبه سمت من انداخت اما من در پناه درخت تنومند ینگاه میلحظه برگشت و ن کی
 نداشت.  دیاو به من د

 

 اش شکسته شده بود برادر جذاب من شکسته شده بود!  چهره

فاصله مشهود بود؛  نیاز هم شیقهوه ا یشده بود، غم چشم ها دیرنگش سف یقهوه ا یها قهیشق
 که از برادرم به ارث برده بود.  ییچشم ها

 

 یفاصله هم مشخص بود که پا نیشد اما در هم نیرا که باز کرد، دوباره سوار ماش نگیپارک یفلز  در
را پشت سر گذاشته  یتراپ ویزیلنگد، البته حاال بهتر شده بود او هم مثل من چند ماه ف یم یچپش کم

 بود 

 

 یوتراپیزیدوره دو ساله ف کیبعد از  نیو ا دیلرز یبه دست راستم نگاه کردم. هنوز هم م ناخودآگاه
 اما کارآمد بود!  سمیتوانستم با آن بنو ینم گریبود. هرچند که د

 

دانستم که از آسانسورر  یپشت سرش بسته شد. م نگیبعد در پارک یشد و کم نگیوارد پارک مهرداد
 یدرباره آن ها م زهایچ یلیکند. من خ یرفتن به خانه اش در طبقه پنجم استفاده م یبرا نگیپارک

ابان از یرهگذر ساده در خ کیبه عنوان  یرفته بودم. گاه دنشانیبه د ادیدوسال، ز نیدانستم! در ا
 فتدیب نیزم یمحبوبش ررو ریتنه زدم و باعث شدم کت ج نیبار به ام کی یکنارشان رد شده بودم. حت

 اما او مرا نشناخت! 

 

ماسک  کی شهیشد اما هم یم دهیمدل د کیکه هربارر  یا بهیبودند! غر دهیآن ها مرا بارها د ی همه
 چشمش بود. یرو یدود نکیع کیو  دیسف
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توانستم  یشد و تازه م یم یداشت سورمه ا بایرا روشن کردم و دوباره راه افتادم. آسمان تقر موتور
 آشنا بود.  یلیدرخشش خ نیا نمیکننده ماه را بب رهیدرخشش خ

 

 نیاول یحجابش را برا یکه بدن ب یمثل شب د،یرات باال کش واریمن از د یکه جلو یمثل همان شب آشنا
تنش را نشکنم.  میبه من بدهد که حر یکردم قدرت یکه به خدا التماس م یبار لمس کردم! مثل شب

 بود! مثل...  ستادهیافشان مقابلم ا یکه با لباس خواب و موها ییمثل شب

 

وجودم را در بر گرفت و من خبر  شهیوار، تمام رگ و ر چکیپ یز یهر لحظه که آرام آرام، چ مثل
 لرزد... یقلبم م نمشیب یکه م یوقت دمیفهم کهینداشتم. تا زمان

 مرد باشد!  کی یاتفاق برا نیترسناک تر دیشا نیو ا 

 

 افکار باعث شده بود با خودم کلنجار بروم که قانونم را بشکنم.  نیا

 دمشید یم دینرفته بودم، نبا دنشیبار هم به د کیکرد من مرده ام  یمدت که او فکر م نیتمام ا در
 میبود به چشم ها یمکث کنم. کاف یلحظه ا یبود که برا یبمانم و در حضور او کاف یقرار بود مخف

 ...فیتوانست مرا بشناسد اما ح یشود اگر عاشق بود م رهیخ

 

 که او عاشق نبود!  فیح

 

ست که تا  ییامشب از آن شب ها دمیو چشمم طبقه آخر افتاد، فهم دمیبه برج رس نکهیمحض ا به
 شود!  یتلخ و درد صبح م یصبح با مشروب و لبخند ها

 !نازیپر یکدامشان دنبالم نگشته بودند، حت چیه

 یاز خودآزار  یبود که خودم را با عاشق نبودن او گول بزنم؟ به مرحله ا نیسخت تر از ا یز یچه چ و
 کردم. یبودم که دردم را با درد، درمان م دهیرس
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  نازیپر

 

 ها با دستمال بودم.  وهیق انداختن مبر  مشغول

 ینم یشده که حت یدانستم آنقدر قاط یکه م یکیتار یشناور بودند، فضا یکیتار یدر فضا افکارم
 توانم آن را از ذهن خودم دور کنم! 

 

نگاه کردم که لبخند  سایاز مقابل صورتم، حواسم جمع شد. با تعجب به پر یز یتکان خوردن چ با
 زد. یمشکوک

 

  ؟یکن یم یاون جور  یفکرا یخانم؟ دار  یکن یم ری_کجاها س

 

 مرا به خنده انداخت.  «یاون جور » وقت گفتن کلمه  شیچشم ها حرکات

 

 ! نه ذهنم مشغوله. وونهی_د

 

 :دیچانه زد و مشتاق پرس ریرا ز شیها دست

 چه خبره؟  ؟ی_ خب خب، بگو. مشغول چ

 

 چیو ه مینشسته بود یعذاخور  زیچشم و ابرو به در آشپزخانه اشاره کردم. وسط آشپزخانه پشت م با
 وسط صحبتمان سر برسد.  یکس دمیترس ی. ممینداشت دیکدام به در د
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 افتاد و سرش را جلو آورد:  شیدوهزار عیسر سایپر

 شده؟  یز ی_چ

 

همچنان آرام اما  سایپر یفشردم. صدا میدست ها نیانداختم و سرم را ب زیم یو دستمال را رو وهیم
 نگران شده بود. 

 

 کرده؟  تتیاذ نمیچه خبره؟ بب ؟ی_پر 

 

 زدم و نگاهش کردم: یپوزخند

 داره، نچ!  ازیکه بهم ن یکار رو بکنه اما تا وقت نیا یروز  هی دیکنه؟ شا تی_ آرش من و اذ

 

 :دیمرتب شده اش را درهم کش یابروها سایپر

 اومده؟  شیپ یشده؟ اونجا... مشکل ی_ پس چ

 

 ها را داخل ظرف بلور مرتب کردم: وهیبلند شدم و م زیاز پشت م عیسر

 کاش هرچه زود تر تموم بشه. ی_ فقط خسته شدم ا

 

 دمید یم یسرم مرتب کردم. وقت یرا رو میانداختم و شال زرشک یبه خودم نگاه نتیکاب شهیش یتو
 خورد!  یآرش را استفاده کنم، از خودم حالم به هم م یها هیمجبورم هد
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 دهیخر هیهد میکه او برا یادکلن کوکو مادمازل یحت ای فونمیآ یشال، از آن دستبند طال، از گوش نیا از
 بود متنفر بود! 

 

من بودم؟ همان دختر شاداب؟  نیصورتم ثابت ماند و مات به چهره خودم نگاه کردم. ا یرو دستم
 برادران نامدار نابودش کردند؟ نه!  که یهمان

 

 مرده ام!  من»

 ... یخاطره ا مینس به

 « ! نیخورم... هم یتکان م یگاه

 

من زجر  یدو سال پا به پا نیرا از پشت بقل کرد. در ا میو شانه ها دیزمزمه ام را شن یصدا سایپر
 که هر شبانه روز به خودم گفتم: یدو سال نیبود! در ا دهیکش

 حد عذاب نداد!  نیهم، مرا تا ا نیشاه_ مرگ 

 

مبل نشسته  کی یکنار هم رو مییو زن دا ییآمدم. دا رونیزدم و از آشپزخانه ب سایبه پر یتلخ لبخند
فاصله هم نفرت پرهام در نگاهش  نیهمراه با پرهام نشسته بود. از هم یگر یمبل د یبودند و آرش رو

 کرده، از او متنفر شده بود. یبود آرش از من خواستگار  دهیفهم یمشخص بود؛ از وقت

 

 

 نشاندم و گفتم: میلب ها یرو یزورک لبخند

 گشتم.  یشد، داشتم دنبال موز م ریکه د دی_ ببخش
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که  یآمد تنها کسان یبه درد م شیخبر یب نیا یاوقات دلم برا یرفت! گاه یبه من چشم غره ا مامان
 آرش خبر نداشتند، او و پرهام بودند. یواقع تییخانه از شخص نیدر ا

  

 گفتم.  یآرام دیینگاهش کنم بفرما نکهیو بدون ا دمیرا به همه تعارف کردم، باالخره به آرش رس وهیم

 

 یباالتر؟! من مجبور بودم به عشق مرد نیاز ا ریآتش گرفتم! تحق دم،یگوشه چشم که لبخندش را د از
 وانمود کنم که قاتل شوهر و مرد مورد عالقه ام بود.

 

 مورد عالقه ام!  مرد

 

بودم و  یوقت بود که از او به حد مرگ عصبان یلیکردم، خ یم ادیطور  نیوقت بود که از بهزاد ا یلیخ
که چرا مرا تنها گذاشته  فتدیو آنقدر کتکش بزنم تا به غلط کردن ب نمشیبب گریبار د کیدوست داشتم 

 است! 

 

 موز دوست دارم؟  یدونست ی_م

 

خط افتاده  یطور  شیگوشه چشم ها د،یخند یم شیآرام آرش باعث شد نگاهش کنم. لب ها زمزمه
 یکرد یم یسبزش نگاه یکه به چشم ها نیست اما هم یلبخند واقع نیبود که انگار ا

 است!  یکه چه دقل باز  یدیفهم یم 

 

 شده بودم. یماهر  گریند زدم، بازلبخ یزورک
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 ! دی_شا

 

 ینشستم. نگاه آرش هنوز هم رو سایوسط گذاشتم و کنار پر زیم یرا رو وهیراست کردم و ظرف م کمر
 به نگاه سرد پدرم دوخته بودم. میمن بود، اما من نگاهم را مستق

 

 بلند شد: نیمیس ییزن دا یصدا باالخره

 ! یکجا استخدام شد ی_ خب خانم خانما، نگفت

 

 نه!  ایدانند گل پسرشان چه کاره است  یدانستم که آن ها م یزدم. هنوز هم نم یپوزخند اقشیاشت به

 

 یپا یخواستم اما، تا بتونم رو یکه م ستین یز یکنم. اون چ یدفتر مشاوره کار م هی ی_واال االن تو
 خودم واستم خوبه. 

 

 و گفت: دیمحمد خند ییدا

 .یمشغول باش سیالزم ن گهیخودتون د یسر خونه و زندگ دیبر نکهیبه محض ا ه،یموقت نای_ دخترم ا

 

 خانه را!  وانهیآن د دمیکش یمن و آرش؟ به آتش م یو زندگ خانه

 

 دخالت کرد:  عیسر دیمرا د افهیتا ق پدرم

رو بشناسند، رفت و اومد کنند بعد ان  گهیحرفا زوده محمد خان! بهتره همد نیا ی_ هنوز که برا
 . میرس یشاءاهلل به اون جا هم م
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 زد و گفت: یلبخند خجول نیمیس ییدا زن

دلم  رونیب رنیبهم محرم باشند؟ به خدا هر بار با هم م دیدو تا جوون نبا نیاما، ا نی_ حرف شما مت
 جوشه. یو سرکه م ریمثل س

 

االن پاشم و تک  نیگفتم اگر هم یزل زده بودم و با خودم م وهیقرمز درون ظرف م یها بیس به
فکرم  دیفقط با دیمهم بود؟ شا میاصال برا ند؟یب یم بیپرت کنم چقدر آس ییتکشان را به سمت زن دا

 ! دمیرس یاش م جهیکردم و بعدا به نت یم یرا عمل

 

 :ختیمنزجر پرهام افکارم را بهم ر یصدا

 من؟ یآبج ای دی_ به پسر خودتون شک دار

  

خودم هم دلم  دم،یپدرم د یلحظه همه نگاه ها به سمت او برگشت. برق غرور را در چشم ها کی در
 خواست بلند شوم و او را در آغوش بکشم. یم

 

 

 به صورتش زد و گفت:  نیمیس ییدا زن

 من که نگفتم...  ه؟یچه حرف نی_ واه، پرهام جان! ا

 

 طع کرد:ق ییبه جا یحرفش را با گستاخ پرهام

 دونم، کتکش بزنه؟  یچه م ایآرش اسلحه بکشه؟  یرو یپر  دیترس یم د؟ینگران یچ ی_ پس برا

 

 اخم کرد: نیمیعمو س زن
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 پسر؟ من اصال...  یگ یم ی_ چ

 

دفعه به حرف آمد. چهره اش برافروخته شده بود و خشم و  کیلحظه ساکت مانده بود  نیکه تا ا آرش
 باهم، در نگاهش مشهود بود.  ینگران

 

 یحرف ها برا نیا ستیکه ن مونیاول جوون م؛یجفتمون بالغ و بزرگ نازی! من و پرهیمعن یبحث ب نی_ا
 نباشه!  نیبه سن پرهامه البته، توه ییجوونا

 

محسوب  نیزد تا توه یم یلیبه او س دی. حتما بادیبالفاصله دسته مبل را چنگ زد و لبش را جو پرهام
 شود؟! 

 

نگفت که  یز یالم تا کام چ گرید نیمیبرگشت. زن عمو س یسکوت بحث به حالت عاد هیاز چند ثان بعد
 بود. بیاو عج تیبا شخص یزن یالبته برا

 

زدم که  یلبخند ی. زورکاورمیکرد و مجبور شدم سرم را باال ب یم ینیمن سنگ یآرش تمام مدت رو نگاه
اگر من هم از  دیباشد؟ شا نیچن دیاو هم با لبخند جوابم را داد، در دل حسرت خوردم که چرا او با

 شدم.  یخبر نداشتم جذبش م شیکارها

 

نا مرتب بود اما  یکم شیزد، ابروها یرو به باال م شهیبور کوتاه که هم ینداشت. موها یبد ی چهره
 شیداشت. لب ها شیهم رنگ با موها یشیتر بود و ته ر پر رنگ شیدو درجه از موها ای کیفقط 
 سبزش نافذ بود!  یبرجسته داشت و چشم ها یحالت

 

 دادم. یم حیمرد حواس پرت را ترج کی یسبز وحش یمن هنوز هم چشم ها اما
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 نییسرم را پا عیشده است و سر یاو طوالن ینگاهم رو دمیآرش چشمک زد فهم نکهیمحض ا به
کنم، اما  یطور با احساسش باز  نیکردم که ا یاز او بود قبول نم ریبه غ یگر یانداختم. هر کس د

 وقت به من عالقه داشته است!  چیمطمئن نبودم که او ه

 

 شد که او درش دست داشت. یرو م یگر ید انتیروز دروغ و خ هر

 

 جان!  یآبج میرفع زحمت کن گهی_خب، ما د

 

شدند،  یآخر مهمان یو بزرگ تر ها مشغول چاق سالمت میمحمد همه از جا بلند شد ییبا دا همزمان
 پرهام رفت.  شیپ دیصحنه را د نیکه ا سایشد و پر کیبه من نزد هیآرش دور از چشم بق

 

 دارم. زی_آخر هفته برات سورپرا

 

 بر سرم آوار شده بود؟  یبتی! باز چه مصختیر قلبم

 

 را حفظ کردم. ظاهرم

 ؟یز یسورپرا_ چه 

 

 زد و روبه جمع گفت: یمرموز  لبخند

 _ عمو جان؟
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 شد!  یحرف مورمورش م نیا دنیها پدرم از شن یزد، هر چند که تازگ یرا عمو صدا م پدرم

 

 _بله پسرم؟

 

 با لبخند به من نگاه کرد و گفت: آرش

از  یکیراستش تولد  ،یمهمون هیبه  میکه پنجشنبه باهم بر رمیرو بگ نازیخواستم اجازه پر ی_ م
 دوستامه.

 

 

بود که  نی. من خودم شوکه شده بودم، روال کار ادیبه من نگاه کرد و با نگاه نظرم را پرس عیسر پدرم
 مشورت کنم اما حاال...  یمیمن قبل از هر تصم

 

 چطور جواب بدهد.  دیدانست با یسر تکان دادم. پدرم خودش م یآرام به

 

 سر تکان داد و گفت:  پدر

 ندارم.  یداره اما من مشکل یخودش بستگ میبه تصم ادین ای ادی_ب

 

 مشتاقانه به من زل زد و گفت: آرش

  ؟یای_ خب؟ م
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بود که  نیا نشیو مهم تر دیچرخ یاسترس، مشغول مرتب کردن شالم شدم. هزار فکر در ذهنم م از
کنند لبخند  یهمه منتظر به من نگاه م دمید یگرفتم اما وقت یم یمیتصم یبدون هماهنگ دینبا

 زدم و گفتم: یخجول

 آره، چرا که نه!  فتهین ی_ اگه اتفاق

 

 . دیسبزش نرس یباز هم اثر خنده به چشم ها د،یصورتش خند یبه پهنا آرش

 

 شد!  یاثرش مشخص م شیاول در چشم ها د،یخند یهر وقت م بهزاد

 .میو با اصرار آن ها ما داخل برگشت میدم در بدرقه شان کرد تا

 

که از  نیو وقت رفتنشان دوباره مجبور شدم برا آرش دست تکان بدهم اما هم ستادمیپشت پنجره ا 
 را برداشتم. لمیرفتند به سمت اتاقم رفتم و موبا رونیدر ب

  

 داخل آمد:  عیسر سایپر

 چرا...  نازی_پر

 

 . رمیتماس بگ دی! باسای_االن نه پر

 

 لیامن را برداشتم و داخل موبا یکارت ها میاز س یکیرفت،  رونیسر تکان داد و از اتاق ب دیترد با
 زاپاسم انداختم و تماس گرفتم. 

 

 معمول بعد از دو بوق جواب داد: طبق
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 _ بله؟

 

 شده.  رهیذخ12blue code 3کردم. شماره شما به اسم  دایرو پ لیموبا نی_سالم من ا

 

 و بعد او گفت: دیطول کش هیثان چند

 شده؟  ی_ خط امنه، چ

 

 : دمینال اریاخت یتخت نشستم و ب یرو

 _مهرداد! 

 

  بهزاد

 

 کردم. یخوردند نگاه م یم شهیش یبودم و به قطرات درشت باران که رو ستادهیپنجره ا پشت

بود که شب گذشته را به  یتنها عامل دم،یشده بودم و سردرد شد داریاز خوابم ب یجیامروز صبح با گ 
 خرد شده مشروب کف آشپزخانه!  یاز بطر  ریکرد. البته به غ یم یادآور یمن 

 

باران  ری! زدمیپوش ی. به خودم بود که اصال لباس نمدمیبه ساعتم انداختم و کت چرمم را پوش ینگاه
 نداشتم.  یبودن را دوست داشتم اما حوصله سرماخوردگ

 

 بلند شد.  لیزنگ موبا یکانتر برداشتم و به سمت در رفتم که صدا یموتورم را از رو چییسو
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بود، پس خود به خود نگاهم به در اتاق هومن  کیخودم انداختم که صفحه اش تار یبه گوش ینگاه
من که در  یو رو دیرا کاو منیدر اتاقش باز شد، نگاهش کل نش مهیکه سراس دینکش یافتاد طول

 ت شد و دستش را به عالمت توقف باال برد.بودم ثاب ستادهیآستانه در ا

 

 

به بعد شده بود رگم را  نیکشت  از ا یسردرد مرا م نیکه ا یزدم. وا هیتک واریتکان دادم و به د سر
 رفتم.  یبزنم اما سراغ مشروب نم

 

 نفر تشر زد: کیکه  انگار

 ! نهیوضعت هم گهی_ حرف مفت نزن، دو شب د

 

نبود، پس احتماال داشتم  نجایهم ا یگر یزد و کس د یهومن داشت با تلفن حرف م نکهیتوجه به ا با
 شدم.  یم یدرون یر یدچار خوددرگ

 

 کن کامران فعال  قیتحق شتری_باشه ب

 

 یلیخانه خ گر،یبودم و او طرف د ستادهیا منیطرف نش نیشد. من ا رهیرا قطع کرد و به من خ تماس
به خصوص  د؛یرس یدو خوابه خوب به نظر م تییسو کیدو مرد تنها و مجرد،  ینبود اما برا یبزرگ

 کامال مردانه بود. شیطراح نکهیا

 

و  دیدکور سف یاوقات خودمان هم از رما یشد گاه ینم دهیخانه د نیدر ا یو زنانه ا فیلط زیچ چیه
 .میزد یم خی نجایا یمشک
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 سر تکان دادم: یسوال

 محراب؟  میبر دیکامران خبر داده که با ؟یکن ینگاهم م ینجور ی_ چرا ا

 

به  یتوجه خاص شهیشد. چون هومن هم یساده محسوب م یشوخ کیحرف  نیا یحالت معمول در
روز ما را در محراب  کیگفت که آخرش  یم یمن داشت، برادر کوچک ترش کامران به شوخ تیوضع

 زد مثل االن!  یحرف هومن به من زل م نیو معموال بعد از ا نندیب یم سایکل

 

 بود که گفتم:  رهیهمچنان به من خ هومن

 چه خبر شده.  نمیبنال بب ؟یخوا یم یرلفظی_ز

 

 _رد اون شماره رو گرفتند. 

 

 : دمیرغم سردردم مشتاقانه پرس یگفت. عل یداده بود را م یکه افکار  یا شماره

 آشناست؟  ه؟ی_خب؟ ک

 

 زد یتاسف موج م شیست صاف کرد، در صدابلوندش را با د یموها

 ! شیشناس یهم خوب م یلی_ متاسفانه آره خ

 

گفت  یحاال هومن م م،یبه ناظر برس یکه به زود میاحتمال داده بود شیبند آمد! از مدت ها پ نفسم
 کانمیاز نزد یکیرا نداشتم که بشنوم  نیصاحب شماره آشناست و احتماال همان ناظر است طاقت ا

 ما بوده!  انیخائن در م نیبزرگتر
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 آورد. یمرد را از پا در نم کی انتیمثل خ زیچ چینلرزد، ه میکردم صدا یسع

 

 ه؟ی_فقط بگو ک

 

چه  یدانست که ضربه خوردن از خود یبود و م دهیرا چش انتیداد، طعم خ رونیرا با درد ب نفسش
 تعللش... نیدارد اما ا یحال

 زیچ کیبوده است تنها از  یتوانستم حدس بزنم چه کس ینم یداد! حت یداشت مرا به کشتن م 
 و پدرم، کامال وفادار بودند. نازیمطمئن بودم مهرداد و پر

 

 _خائن آرش محسن پوره!

 

توانستم حرفش را هضم  یگرد شده به او نگاه کردم، اصال نم یرا فراموش کرد با چشم ها دنیتپ قلبم
 کنم! 

 

 همه جا با ما بود و ...  بایگروه بود؟ او که تقر یاصل یهمان که جزء اعضا ز؟نایپر ییپسر دا آرش؟

 

 :دیگرفتم که هومن به سمتم دو واریدستم را به د م،یاحساس سست شدن زانوها باا

 ... میتون ی_ آروم باش پسر! هنوز که نم

 

 را پس زدم و گفتم:  دستش

  ست؟یمگه به اسمش ن ست؟یاون ن ی_مگه شماره برا
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 تکان داد:  سر

 یو ازش برا رهیرو بگ یبا اسم خود شماره ا دیاون چرا با ست؟ی_چرا هست اما به نظرت مسخره ن
 استفاده کنه؟ یجاسوس

 

 

 شده بود:  دهیبر دهیبر میها نفس

 

 یمشکوک زیشه هر چ یم یبررس شهیهم زشیهمه چ شییهاش، دارا تیدونه فعال ی_چون خودش م
 ده!  یلوش م

 

 تیامن نیدفاع و تام یاوقات برا یمشتقل از دولت بود که گاه یاز گروه ها یکیشب،  انیشکارچ گروه
 بود. تینظر سازمان امن ریز شیاعضا هیکل تیحال فعال نیکرد با ا یم یبا دولت همکار 

 

را باال  شیمقابلم نشست و صدا عیبه زانو افتادم، هومن سر نیزم یرو میاحساس سر شدن پاها با
 برد. 

 

 با توام.  نیمرگته تو؟ من و بب_چه 

 

 زل زده بودم. لیاست یو مشک دیسف یزد اما من هنوز هم به مبل ها یلیبار آرام به صورتم س چند

 یبه من دسترس شهیبهتر از آرش بود؟ او هم یگرفت. چه کس یقطعات پازل مقابل چشمانم شکل م 
داشت به  یها نقش داشت، به اسناد دسترس یر یگ میگروه بود در تصم یاصل یداشت، از اعضا

 اطالعات!  یها و حت تیمامور اتیجزئ
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مهرداد را به طرف خودشان  ایتوانستند من  یکار بود؟ اگر نم نیاز او مناسب ا ریبه غ یکس چه
 توانست داشته باشد؟ یم یا زهیبود! اما چرا قبول کرد؟ چه انگ نهیگز نیبکشانند او بهتر

 

به هومن نگاه کردم.  رتیو با ح دمیکش یقیکه به صورتم خورد، نفس عم یمحکم یلیضرب س با
 زد ادیصورتش برافروخته و نگران بود، فر

 

 که!  یخبر بهت دادم پس افتاد هی ؟ی_آخه تو مرد انتقام گرفتن

 

 .دیکش یم ریام ت نهیسبز هومن زل زدم، قفسه س یتکان دادم و با اخم به چشم ها نیرا به طرف سرم
 نکردم.  یام از درد جمع شد اما توجه افهیق

 

 بشه؟ ایعضو ماف دیقبول کنه؟ اصال چرا با دی_چرا؟ چرا اون با

 

 نیتمام ا میدیو فهم میدیکردن به آن رس قیسال تحق کیکه بعد از  ییایسرخ! ماف یاژدها باند
باند نداشت، تنها توانسته  تیاز هو یکس اطالعات چیسر آن باند بوده است! ه ریز یاتفاقات به نحو

 کیداشتند و البته  شانیبازو یاژدها را رو کی یمشک یکه همه خالکوب میکن دایرا پ یجاسوسان میبود
از او  یکند و تمام عوامل نفوذ ینفوذ م یشد، به هسته مرکز  یبه نام ناظر که گفته م یلقب شخص

 شخص آرش باشد. نیکه ا میداد یحاال احتمال م رندیگ یدستور م

 

 که آرام تر شده بود به فکر فرو رفت و گفت:  هومن

 . میبفهم دیداشته اما با یا زهیدونم، حتما انگ ی_نم
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 رم سراغش. یم میزودتر دست به کار بش دی_نه، با

  

 : دیرا چنگ زد و غر میبلند شوم که بازو خواستم

دفعه تنها  نیالبته ا یجلو بر  تیموقع نیبهتر یبعد تو م،یاطالعات جمع کن دی_زده به سرت؟ اول با
 ! یستین

 

 تعجب نگاهش کردم: با

  ه؟ی_ منظورت چ

 

 بلند شد. لمیزنگ موبا یبزند که صدا یباز کرد حرف دهان

 زد.  یصفحه چشمک م یآوردم. اسم احسان رو رونیب بمیرا از ج یگوش عیسر 

 

تماس را جواب  ه،یک دیتوجه به هومن که پرس یدادم. ب رونیرا بستم و نفسم را با حرص ب میها چشم
 دادم. 

 

 شده؟  ی_الو، چ

 

 مکث کرد و با تعجب گفت: یا لحظه

 _ سالم داداش منم خوبم چته؟ 

 

 :دمیام را مال نهیبلند شدم، با دست مخالفم قفسه س نیزم یرا در حدقه چرخاندم و از رو میها چشم
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 _ عجله دارم، بفرما.

 

 

 شده است. یم عصببود که از لحن معلوم

 رهی. پرونده قبل از ما دست دادیخواسته بودم رس شبیکه د یاداره، گزارش دمیمن االن رس نی_ بب
 مبارزه با مواد مخدر بوده. 

 

 و با تعجب گفتم:  ستادمیا منینش وسط

 چرا اونجا؟  ؟ی_چ

 

 جواب داد: یشتر یب اقیکه توجهم جلب شده، با اشت دیفهم

از اون ها سه روز  یکیکردند،  یپرونده کار م نیا یدونم دو تا افسر داشتن رو یدونم، فقط م ی_ نم
 . هوشهیتصادف کرده االن ب شیهم دو روز پ یکیکرده اون  یگرفتن پرونده خودکش لیبعد از تحو

 

  ؟ییجنا رهیپس چرا پرونده رو دادن به دا ؟یچ یعنی_

 

 یبه مشامم نم یخوب یبوها هیقض نیاز ا نجایدونم زودتر خودت رو برسون ا یمنم نم گهیو د نی_ا
 رسه.

 

 تلفن را قطع کرد.  یگر یحرف د بدون

شده است، از در و  دهیچیقدر پ نیا زیدانستم چرا همه چ یبودم و نم ستادهیهنوز هم وسط اتاق ا من
 ! ختیر یم میداشت برا وارید
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 از پشت سرم گفت:  هومن

 شده بهزاد؟  ی_چ

 

 سمتش برگشتم:  به

 یهنوز هم داره اطالعات م نکهیا یعنی نیاگه اون ناظر باشه، ا ریدنبال کار آرش رو بگ ست،ین یز ی_چ
 ده. 

 

 ام ثابت شد:  نهیس یتکان داد و نگاهش رو سر

  ؟ید یات رو ماساژ م نهی_تو چرا قفسه س

 

 توجه به هومن به سمت در رفتم:  یام بهتر شده بود، ب نهیس درد

 برم. فعال. دی_خوبم با

 

. هومن از دمیاز پشت سرم شن ییپا یرفتم که صدا نییپا یکیزدم و پله ها را دوتا  رونیآپارتمان ب از
 من جلد زد و گفت: 

 رسونمت.  ی_خودم م

 

 

که امروز  یرا به هر اتفاق ریتمام مس ست،یدفتر ن یمحض ورودم به اداره متوجه شدم که احسان تو به
 کوه آتشفشان داغ کرده بود.  کی نیصبح افتاده بود فکر کرده بودم و سرم ع

 

 از بچه ها که آن اطراف بود گفتم: یکی به
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 ش؟یدی_ احسان کجاست؟ ند

  

 به من انداخت و جواب داد:  ینگاه مین

 . سیی_رفته اتاق ر

 

در دو طرف اتاق قرار داشت، اما نه  زیم کیهر کداممان  یتکان دادم و دوباره وارد دفتر شدم. برا سر
 از پرونده نبود.  یاحسان، اثر  زیم یخودم و نه رو زیم یرو

 

 زیم یاحسان افتاد که رو ی. نگاهم به گوشدمیشن برهیو یکه صدا ستادمیبه کمر وسط اتاق ا دست
 را با خودش نبرده بود؟  لشی. چرا موبادیلرز یداشت م

 

کرد، اول  یم ییصفحه خودنما یرو یشد و شماره ناشناس یمدام روشن و خاموش م یگوش صفحه
 قطع نشد.  برهیو یو دوباره دنبال پرونده گشتم اما صدا دمیگفتم به من چه مربوطه؟ کنار کش

 

رفتم و با خشم جواب  لیاعصابم بود. به سمت موبا یصدا هم رو نیاز احسان نشده بود و ا یخبر 
 دادم: 

 _بله؟ 

 

 افشار؟ ی_آقا

 

 

 ترسناک!  یها لمیها در ف ییآدم فضا یکلفت و خشن بود؛ مثل صدا یبیبه طرز عج صدا
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 _شما؟ 

 

 کرد و گفت: یکوتاه خنده

 دارم بکش کنار. هیتوص هیفقط برات  ی_ تالش نکن که من رو بشناس

 

 ممکن بود.  ریغ یسردرد و آشفتگ نیاخم تمرکز کردم، هرچند که با ا با

 

  ؟یگ یم یبکشم کنار؟ چ یاز چ م،یشو باهم بر ادهی_پ

 

 شد.  یعصب صدا

 تصادف!  ای یکن یم یخودکش ایوگرنه  یبش الشیخ یکه دستته به نفعته که ب ی_پرونده ا

 

بوده،  یو تصادف عمد یافتاده است پس خودکش یچه اتفاق دمیبود تازه فهم یعلن دیتهد کی نیا
 خواهند مارا هم از سر راه بردارند. البته فقط احسان را!  یاست، م دهیحاال که پرونده به ما رس

 

  ؟یکار کن یبا اون چ یخوا یم ؟ی_به فرض که من بکشم کنار؛ همکارم چ

 

 اعصابم بودند. یخنده ها رو نیا د،یخند دوباره

 

 . فکر کن شنهادمیکنه، به پ یاالنش هم طرف ماست خودش کمکمون م نی_نگران اون نباش اون هم
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 .دیچیبوق در گوشم پ یصدا

کردم؟ اصال به  یچه خبر بود؟ من چطور به آن ها کمک م نجایبودم. ا ستادهیهمان طور خشک شده ا 
 کرد؟!  یم دایپرونده چطور به من ربط پ نیا ؟یچه کسان

 احسان به سمتش برگشتم: نیخشمگ یصدا با

 _ واقعا مسخره ست! 

 

 و به سمت من آمد: دیبزنم. احسان در را بهم کوب یبودم نتوانستم حرف جیکه هنوز گ من

مگه  ؟یچ یعنی نیپرونده مختومه اعالم شده، ا گهیشه؟ م یپرونده رو ازمون گرفت! باورت م سیی_ ر
 تونسته...  یک م؟یستین قیما مسئول تحق

 

که به  یتماس مشکوک و اطالعات نی. پرونده مختومه شده بود؟ آن هم بعد از ادمیشن یرا نم شیصدا
 باز چه خبر شده بود؟  م؟یدست آورده بود

 

 زدم؟!  یچه زر  یدیاصال شن ؟ی_ه

 

رفتم و بدون  سییبه سمت دفتر ر میزدم. مستق رونیتوجه به او از کنارش عبور کردم و از اتاق ب یب
 در بزنم وارد شدم.  نکهیا

 

 ب و خشم نگاهم کرد: حرف زدن با تلفن بود و با ورود من سرش را بلند کرد و با تعج مشغول

 قربان، خدانگه دار. رمیگ ی_من بعدا با شما تماس م
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 و گفت: دیتلفن کوب یرا رو یگوش

  ؟یکن یم ی_ معلوم هست چه غلط

 و گفتم:  ستادمیا مقابلش

پرونده قبل از من  دمیتا حاال فهم روزی! از ددیامروز ازم پسش گرفت د،یپرونده داد هیبه من  روزی_د
رفتند! نصف اطالعاتش محرمانه  نیعاملش از ب یافسرا یبیمواد مخدر بوده و به طرز عج رهیدست دا

 ده؟  یم یها چه معن نیحاال هم که مختومه شده ا ست؛یاش در دسترس ن هیست و بق

 

 و گفت: ستادیمقابلم ا سییر

 ! یرو فراموش کن یدید یهرچ دیکه با نهیا شی_ معن

 

 وارد شد و گفت:  مهیلحطه احسان سراس نیهم در

  ؟یکن یکار م ی_بهزاد چ

 

 :دمینکردم و پرس یتوجه

 یبهش برسه؟ ک یدست کس دیداره، که نبا یپرونده چ نیتا حاال چه خبر شده؟ ا روزی_ چرا؟ از د
 پشتشه؟ 

 

 را باال برد: شیوار صدا دیتهد سییر

 ! ارادی_ مراقب حرف زدنت باش ک

 

 زدم:  یپوزخند

 گم؟ یم _چرا؟ چون دارم درست
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 زمزمه کرد: یبه سمتم خم شد و به آرام زشیم یرو

 زار بمونند!  شهیاز رازها، بهتره که هم ی_ چون بعض

 

 یعنیحرف  نیخطر مغزم به صدا در آمدند ا یاش در ذهنم اکو شد و دهانم را بست. زنگ ها جمله
 است!  یواقعا مسئله جد نکهیا

 

 ست؟ هیقض نیپشت ا ی_ک

 

 تکان داد، لحنش آرام شده بود و البته نگران. نیرا به طرف سرش

 

دخالت  میکه ما بخوا ستین یز یپرونده بشو چ نیا الیخ یفقط ب ؛یکه بهتره ازشون ندون ی_افراد
 .میکن

 

 نشست و گفت: زشیپشت م سییمکالمه بود چون ر نیا انیحرف به منزله پا نیا و

 . فتادهیمکالمه اتفاق ن نیکنم که ا ی_ فرض م

 

 زدم. رونیعقب گرد کردم و از اتاق ب یحرف چینگاه کردم، بدون ه رهیفقط به او خ هیثان چند

 

که به ذهنم  یتوجه به نگاه متعجب همکارانم، به سمت دفتر خودمان رفتم اما وسط راه با فکر  یب
 شد.  دهیدادم که شانه ام به عقب کش رییرا تغ رمیمس دیرس



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

61 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 :دیبکار پرسخشم به سمت احسان برگشتم که طل با

 ؟یر  ی_ کجا م

 

 ؟یایم ،یی_دستشو

 

به اطراف انداختم که چشمم  یهمه به سمت ما برگشتند، از گوشه چشم نگاه یبلندم لحظه ا یصدا از
 کرد.  یبا اخم به من نگاه م یکرکره ا یپرده ها نیثابت ماند. از ب سییپنجره اتاق ر یرو

 دادم و راه افتادم. رونیرا با حرص ب نفسم

 

روز نگذشته بود که از  نیشماره کامران را گرفتم؛ هنوز چند ساعت از شروع ا عیشدم و سر سیسرو وارد
 .دیرس یم میبرا یبدبخت واریدر و د

 

کرد  یم یمرا کفر  شهیپسر هم نینثارش کردم؛ ا یراهیلب بد و ب ریبار بوق خورد اما جواب نداد، ز چند
از انجام  گریانجام بدهد که تو د یزمان قایرا دق یخواست هر کار  یبود که دلش م ییاز آن آدم ها
 .یشده ا دیشدنش ناام

 

 _بله؟ 

 

 فوت کردم:  رونیرا ب نفسم

 بود؟  یز ی_چه عجب! سرت گرم چ
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 و گفت: دیخند سرخوش

 .لهی_ سرم نه، دستم گرم کار بود چه خبره آقا بهزاد اعصاب معصابت تعط

 

 یاز پشت خط آمد. کم مانده بود سرم را تو یخنده بلند زنانه ا یبزنم که صدا یباز کردم حرف دهان
 کار بود! مردک... نیشده کنارم بکوبم پس دستش گرم ا یکاش وارید

 

 . یکن قیخوام برام تحق ی_وقت ندارم کامران، م

 

 مشغولشم.  ؟ی_در مورد آرش محسن

 

مرا  لیاوا د،یرا کامل و درست بگو هیبق یلیامپسر ف نیبار نشد ا کینکشم  ادیتا سرش فر دمیگز لب
 کرد!  یفرداد صدا م

 

که بود  یاطالعاتش بلوکه باشه، هر چ ای یکن دایپ یز یچ یپرونده ست ممکنه نتون هی_نه، در مورد 
 .یگ یرو بهم م یکرد دایکه پ یز یگم هرچ یدارم م

 

 همچنان شوخ بود: شیصدا

 ه؟یک یبرا ری_ اطاعت امر قربان، خب امر خ

 

عمه ات! اما فقط اسم دو بازرس و مشخصات پرونده را گفتم. هرچند که آدم  یبرا میبگو خواستم
 داد. یبود اما دست کم کارش را درست انجام م یسبک سر 
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 الزمه دوباره سفارش کنم؟ نم،ی_بب

 و گفت:  دیخند

 ...گهی_نه تو د

 : پر عشوه گفت یزنانه ا یو صدا دیرا از دستش قاپ یگوش یکس

قدر معطل  نیا یکامران بود یاگه خودت جا نمیبب م؟یما به کارمون برس یبذار  یخوا ی_بهزاد خان نم
  ؟یکرد یم

 و تلفن قطع شد.  دیبزنم خند یمن حرف نکهیاز ا قبل

 دانم،یدادم! نم یهم م دیجواب بدهم شا یتماس چیکامران بودم، محال بود به ه یاگر من جا نه
 !دیتوان فهم یفقط با تحربه کردن م زهارایچ یبعض

 به سمت دفتر رفتم.  عیآمدم و سر رونیب سیسرو از

خودش نشسته بود و مشغول کار کردن با لپ تاپش بود. مقابلش  زیمن اخم پشت م کیبا  احسان
 و گفتم:  ستادمیا

 م؟یندار یپرونده ا چی_فعال ه

 جواب داد: ینگاهم کند با لحن سرد نکهیا بدون

 ه؟یخال زیکه اون م نهیب یچشمات نم_ 

 خاص!  یلیخ یداشت خب اخالق ها یخاص یباال انداختم، اخالق ها شانه

 یبه احسان انداختم و وقت ینگاه یچشم رینشستم و لپ تاپم را باز کردم. ز زیتوجه به او پشت م یب
 ندارد، مشغول سرچ کردن شدم.  یبه من توجه دمید

 کنند. یرا مطرح م یجالب یاوقات روزنامه ها نکته ها یداشتم، گاه ازیاخبار آن تصادف را ن ی همه
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قدر مسکوت مانده بود اطالعات  نیخبر ا نیشدم چرا ا یدفعه استثنا بود! اصال متوجه نم نیانگار ا اما
ون که  کیبا  ایپرش کیدانستم تصادف  یکه خودم م ییزهایوجود نداشت، فقط همان چ یدرست

 هم نداشت. یخاص زیالبته چ

 ها افتاد: تیاز سا یکی ترینفسم را فوت کردم که چشمم به ت یدیناام با

 از تصادف مرموز پل همت. یرسم ریغ ری_ تصاو

 یعکس ها یتکرار  یبار عالوه بر خبر ها نیباال رفته صفحه را باز کردم. در کمال تعجب ا ییابرو با
 دنیام اما با د دهیست که قبال د ییهمان هاعکس ها،  نیصحنه تصادف هم بود؛ اول فکر کردم که ا

 گرد شده به عکس ها زل زدم.  یرنگ با چشم ها یمشک یمسابقه ا یموتور ها

 مشترک بود موتور ها!  زیچ کیمختلف، در همه آن ها  یایعکس و هر کدام از زوا پنج

 کیدر زمان تصادف گرفته شده بودند، زوم کردم. دو موتور سوار از  قایاز عکس ها که انگار دق یکی یرو
 یبه سمت مخالف کج شده بود و در عکس بعد قایدق ایشده بودند، پرش کینزد نیسمت به ماش

 سمتش له شده بود.  کیاز جلو به ون برخورد کرده بود و  قایدق ایپرش

کردم  یکه فکر م یز یبودم چ دواریدفعه ذهنم جرقه زد. ام کیبه عکس ها نگاه کردم اما  یجیگ با
 درست نباشد  

رفتم، درست که پرونده را از ما گرفته بودند اما هنوز آن  یت یزدم و به طرف واحد آ رونیاز اتاق ب عیسر
 را بدهم. لمیف کی ینیقدر قدرت داشتم که بتوانم درخواست بازب

 

 

 . زی_سالم پرو

 بود، سر بلند کرد و لبخند زد: وتریسته بود و مشغول کار با کامپنش زیکه پشت م زیپرو

 _ به آقا بهزاد حالت چطوره؟ 

 زدم یزورک لبخند

 برات دارم.  یکار  هی_ خوبم، داداش 
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 را در حدقه چرخاند و گفت: شیها چشم

 رفت جونم داداش؟  یانتظار نم نمی_ به جز ا

 که فقط خودش بشنود گفتم: یتر شدم و طور  کیاو نزد به

 خوام.  یمدار بسته اونجا رو م ینایدورب لمیتصادف اتفاق افتاد؛ ف هیپل همت  ریز شی_ چند وقت پ

 اخم نگاهم کرد. با

 داره؟  نی_ اصال اونجا دورب

 بود!  نیاز مشکالت بزرگ ما هم یکیسر تکان دادم؛  یکالفگ با

 نه. ایهست  یز یچ نیدونم بگرد بب ی_نم

 را جمع کرد و گفت: شینگاهم کرد، لب ها مشکوک

  ؟یر یگ یدنبالش رو م یدونند پرونده رو ازتون گرفتند چرا ه یهمه م ،یکرد ی_ امروز شلوغ کار 

 خودمه، فقط کمک کن!  یبشه پا ی_هرچ

 یفاصله گرفتم و به اطراف نگاه کردم. دور تا دور اتاق افراد زیسر تکان داد و مشغول شد. از م مردد
 قلب تجسس بود!  نجایبودند ا ستمینسته بودند و همه مشغول کار با س

 گفت: زیپرو قهیاز چند دق بعد

 کردم. دایپ یز یچ هی_ 

 داد: حیکه توض ستادمیرفتم و کنارش ا زیاشاره او پشت م با

 کردم.  دایکه پ هیزی_ تنها چ

از دور  عیسر یلیبهتر بود! دو موتورسوار خ یچیممکن را داشت اما از ه تیفیک نیکرد. بدتر یرا پل لمیف
خودش بود که آن ها منحرفش کردند و به ون برخورد کرد. بر خالف  ریدر مس قایدق ایشدند، پرش دایپ

آن  ا،یتوقف ون و پرش ازدور شوند اما باالفاصله بعد  عیکردم موتور سوار ها سر یانتظار من که فکر م
 . ستادندیها هم ا
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فرو رفته بود و منتظر  توریمان یتا گردن تو زیرفت؛ من و پرو ایشد و به سمت پرش ادهیاز آن ها پ یکی
 قطع شد!  لمی... نه فایتمام شد  لمیدفعه ف کیشود که  یبعدش چه م مینیبب میبود

 _تموم شد؟ 

 فکر مرا گفت: زیپرو

 ! هیاصل لمیف یعنیبود،  کیکنترل تراف ویآرش نی_ نه، قطع شد ا

 هم باشه نه؟  یا گهید لمیف دی_خب شا

 تکان داد و گفت: نیرا به طرف سرش

که اون اصال تصادف  یدیکرده، در ضمن د یو دستکار  لمیف یکی مهیمربوط به اون تا نی_ نه، فقط هم
 نبود! 

شد؟ بعد جه  ادهیشده بود، اما جرا آن موتور سوار پ یز یکامال برنامه ر زیدر کار نبود همه چ یتصادف نه،
 قسمت مخدوش شده بود!  نیاز هم قایدق یقانون یافتاد؟ گزارش پزشک یاتفاق

 مسخره شده بود؟  زیقدر همه چ نیچرا ا دیترک یسرم داشت م آخ

 زمزمه کرد: یبه آرام زیپرو

 .ستین یمعمول یاز اون پرونده ها نیپرونده بشو ا نیا الیخی_ بهزاد، ب

  م؟یباش ریگیپ دینبا ست،ین ی_چون پرونده معمول

 .ستیحرف چ نیمنظورم از ا دینگاهم کرد که انگار فهم رهیخ هیثان چند

 تکان داد. نیرا به طرف سرش

 افتاد؟!  یچه اتفاق شینرفته دو سال پ ادتیهنوز که  ؛یدردسر ننداز  یخودت رو تو دوارمی_ ام

شد اما من  یحرف ناراحت م نییبود با ا نجایا یواقع ارادیاگر بهزاد ک دیبه او انداختم. شا یز یت نگاه
 که ته دره رفت ندارم!  ینیاز ماش یخاطره ا چیخب من ه

 گفتم: ظیشدم با غ یطور که از او دور م همان

 ره!  ینرفته و نم ادمی_ 
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 شد. یبه سمت دفتر رفتم، سرم داشت منفجر م میزدم و مستق رونیب یت یواحد آ از

 نازیپر

 نیکه آست یکاربن یآب راهنیپ نیمردانه اش با ا لیبود، استا ستادهیبه من و رو به پنجره ا پشت
 را باال داده بود، جذاب تر شده بود. شیها

 آمد!  یخوشش نم یلیسکوت کرده بود. عادت داشت که بشنود، از حرف زدن خ شهیهم مثل

من  ینگاه معذب نبودم. از مهرداد برا نیا ریرا صاف کردم که به سمتم برگشت و نگاهم کرد، ز میگلو
 امن تر نبود. یکس

 کار کنم؟  یچ دی_من با

 باال انداخت: شانه

 بگم؟  یچ یحاال انتظار دار  ،یگرفت میبا من تصم ی_ بدون هماهنگ

 را باال بردم: میشدم و صدا یکفر 

 با آقا باالسرم حرف بزنم؟  دیکار کنم؟ بگم صبر کن یچ ی_ انتظار داشت

 مبل نشست. یزد و رو یشخندین

 ! هی_آقا باالسر، اصطالح باحال

 زنگ خورد.  لشیرا در حدقه چرخاندم که موبا میها چشم

 _بله؟ 

 خشن شد: شیدرهم رفت و صدا یناگهان شیها اخم

 مگه پرونده رو ازشون نگرفتند؟  ؟یچ یعنی_ 

 داد و گفت: رونیرا با حرص ب نفسش

 کنم. یدرستش مرو محدود کن. خودم  ی_ باشه، دسترس
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 یلیمدت خ نیشده اش را ماساژ داد. در ا دیسف یها قهیرا قطع کرد و با دو انگشت شق تماس
دانم اگر  یکه او کوه درد شده است! نم دیفهم یم دنشیبچه هم با د کی یشکسته شده بود، حت

 بود. دهیو چهار ساعته مراقبش نبودم تا االن کارش به کجا کش ستیب

 

 :دمیپرس اطیشد که با احت یطوالن نمانیب سکوت

 شده؟  یز ی_ چ

 

 آنکه نگاهم کند جواب داد: بدون

اونجا دو تا بچه رو گذاشتند که روش کار کنند. اول  ،ییجنا رهیرفته دا ی_ پرونده تصادف همت اشتباه
 کشند!  یسرک م یمهم یزایچ یدارند تو دمینکردم چون واقعا مهم نبود اما د یتوجه

 

  ؟ی_مثال چ

 

 داد. هیمبل تک یبه پشت یخستگ با

کردند،  یکه قبال روش کار م ییکرده بودند، بعدم دنبال سوابق مامورا دایمحرمانه رو پ ی_ گزارش ها
 .هییآدما نیهمچ هیدنبال  قایکنه! طرف حسابشون هم دق یگشتند. انگار ذهنشون خوب کار م

 

 گفتم: متفکر

 که کار اون ها باشه!  میستی_ درسته اما، ما هنوز مطمئن ن

 

 و با اخم گفت: دیدفعه از جا پر کی
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 یاژدها دم؛یاسم رس هی! آخرش به نازیکنم پر یپرونده کار م نیا یدو ساله دارم رو ه؟ی_ پس کار ک
خطر بزرگ  هی یعنی ؟یچ یعنی یفهم یم ستین یسازمان ما هم اطالعاتش اون قدر کاف یسرخ حت

 مردم.  تیامن یبرا

 

 را در هوا تکان دادم و گفتم: دستم

 ! دیکن یرو خطر فرض م نیکه ندون یز ی_ شما هرچ

 

 زد: ینیخشمگ پوزخند

 ست،یوقت اسمش وسط ن چیکه همه جا ردش هست و ه ییایماف فهمهیاحمقم م هی ی_ آره اما حت
 ! هیدر اصل خود بدبخت ستیخطر ن

 

 میتا توانست میو رو کرد ریمملکت را ز نیگفت، گوشه و کنار ا ی. درست ممیشد رهیسکوت به هم خ در
هر محموله  م،یگرفت یکه م یهر محموله قاچاق میکن دایرا پ شیو رابط ها میباند بفهم نیدر مورد ا

 .دیرس یم ایماف نیاش به ا هیپا کیبه کشور دست کم  ستیورود ترور ایمواد مخدر 

 

خرده پا  یشروع به کشتن رابط ها یکس ش،یسال پ کیاز  نکهیرفت تا ا یم شیخوب پ زیچ همه
 یکشته م یهر دفعه شخص میاما بعد متوجه شد مینداشت یتوجه یالیسر یقتل ها نیبه ا لیکرد. اوا

 باغبان خانه دکتر عارف!  یاواخر افکار  نیتر بوده است و ا کیشود که به ما نزد

 

شد  یم یبا وجود او و آرش تا حدود گریشد که او هم جاسوس بوده باشد، حاال د یباورمان نم یحت
 داد. حیرا توض شیسه سال پ یآتش سوز 

 

 : دینگاهش را از من گرفت و به صورتش دست کش مهرداد
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 یک میدون یهنوز نم م؛یاز قبل مراقب باش شتریب دیموضوع باهات بحث کنم! با نیخوام سر ا ی_من نم
 .هیچ هیقض نیموضع آرش به ا میدون ینم یکشته، حت یرابط هارو م

 

 تکان دادم: سر

 ! ی_ حواسم هست، اما مهمون

 

خواستم سرزنش شوم، من حاال هم نگران بودم و  ینم ستیبه من مربوط ن دیبار نگو نیبودم ا دواریام
 نداشتم.  حتیبه نص یاز ین یهم عصب

 

 پدر که به فرزند خطاکارش نگاه کند، به من زل زد و گفت:  کی مثل

 اطیاحت میاالنش هم به تو مشکوک شده باشه پس مجبور نیکرد؛ آرش ممکنه هم شهیکه نم شی_کار
 . میکن

 

خم شد  یو کم ستادیسرم ا یرو زم،یرا نصفه رها کرد و بلند شد و به سمت من آمد. پشت م حرفش
 یتر م کیکردم و او لحظه به لحظه نزد یفرو رفتم. متعجب به حرکاتش نگاه م یدر صندل شتریکه ب

 فاصله ماند. مانیصورت ها نیب یکه فقط کم یشد تا زمان

 

 

 کردم.  یرا به صورتم احساس نم شیحال هنوز هم برخورد نفس ها نیا با

 

 شده بود. بیعج یلیخ لحنش
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 گهیاگه بدون اجازه ات بهت دست زده. محاله بذارم د یکنه، حت یم تتیکه اون اذ ی_ اما اگه بهم بگ
 .فتهیچشمش بهت ب

 

داشته باشم، نه فقط او  یحس خاص یکینزد نیاز ا نکهی. نه اختیدفعه قلبم ر کیدانم چرا  ینم
 مضطربم کرده بود! 

 شده است. عیباال رفته است و پلک زدنم سر یکردم ضربان قلبم کم حس

 

 دهانم را قورت دادم و گفتم:  آب

 نداره؟  یبیاگه با اجازه خودم بهم دست بزنه ع یعنی_

 

 را باال انداخت. شیابرو کیسرد شد و لحنش رسوخ گر  یبه آن نگاهش

 ؟ید ی_ تو بهش اجازه م

 

 یکند من دختر دمدم یکند؟ حتما فکر م یحاال با خودش چه فکر م د،یمنظورم را اشتباه فهم لعنت
! نکند او رابطه من و خودش را اشتباه زمیر یم یمرد طرح رابطه عاطف کیهستم که هر بار با  یمزاج

 کرده باشد؟ نکند که او... برداشت

 

 و با خشم گفت: دیخودش را کنار کش عیسر

 ! یتا بفرستمت بر  یکن یرو جمع م لتیاالن وسا نی_ هم

 متعجب کرد.  شیچهره عصب دنیدهان باز نگاهش کردم. به سمتم برگشت و مرا با د با

 

 ؟یهست یمعطل چ ه؟ی_چ
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 من و من گفتم: با

 . دمیسوال ازت پرس هی! من فقط ستین یچیه یمن و اون روان نیب ؟یگ یم ی_ تو... تو چ

 

 مبل برداشت و گفت: یرا از رو کتش

 دایپ یسر سوزن بهش عالقه ا هیسر سوزن، فقط  هی! به خداقسم اگه بفهمم یدیپرس یخودی_ سوال ب
 ... یکرد

 

 و گفتم: دمیکوب زیم یدست رو با

 ؟یکن یکار م یچ ؟ی_ چ

را بست و  شیبود. چشم ها یرفت و عصب یم نییاش باال و پا نهیحرف نگاهم کرد، قفسه س بدون
 و به سمت در رفت.  دیکش یقینفس عم

 

 چه نه!  اد،یکه دوتا برادرام عاشقش بودند، مراقبت کنم. چه خوشش ب یخوام از دختر  ی_من فقط م

 

 . دمیند قیحرکتش را دق یزد که حت رونیاز اتاق ب عیسر آنقدر

اما من هنوز هم  دیتوانست بگو یخواست م یکرم رنگ اتاق ماندم. هرکس هرچه که م واریبه د رهیخ
 باور نداشتم که بهزاد مرده باشد! 

 

چاک آرش جا بزنم؛  نهیباشم، خودم را عاشق س تیمامور نیهم بود که قبول کردم در ا نیخاطر هم به
 نداشتم. یعاشق یبرا یدل گریوگرنه من که د
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انتخاب لباس فکر  یبرا دیحاال با د،یدادم و نگاهم اطراف اتاق کوچکم را کاو رونیرا با حرص ب سمنف
 کردم. یم

 

 بهزاد

 

و  لیاز دو گذشته بود که احسان دل از لپ تاپش کند. همان طور که مشغول برداشتن وسا ساعت
 طور!  نینظرش داشتم، او هم هم ریحاضر شدن بود، ز

 یم نییافتاد سرم را پا یاو چشمش به من م نکهیو به محض ا دیدزد یکردم او نگاه م یمن نگاه م تا
مکث جفتمان باهم  یبعد از لحظه ا م،یشو رهیاشتباه از جانب او باعث شد بهم خ کیانداختم. عاقبت 

 .میاز خنده منفجر شد

 

 رفت گفت: یم سهیدلش گذاشته بود و ر یطور که دستش را رو همان

 خدا!  یجوون... وا ی... زوجانیا نیع می_ شد

 

 گوشه چشمم را پاک کردم. اشک

 نه؟ میش یتر م هیناهار دعوتت کنم، شب ی_حاال اگه برا

 

 و گفت: ستادیاز خنده ا شیها لب

 _ ناهار؟ چرا؟
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کردم و از  یم یسردردم بهتر شده بود و حاال احساس گرسنگ دم،یبلند شدم و کتم را پوش زیپشت م از
من از همه طرف گره  یو کارها میپرونده را از دست داده بود نکهیتازه فکرم به کار افتاده بود. ا یطرف

 به احسان نداشت. یخورده بود ربط

 

 . اورمیبود که از دلش در ب دهیمن به دل گرفته بود و حاال وقتش رس یاز رفتار عصب او

 

 شه؟ ینکنه تو گرسنه ات نم ه؟ی_چون گرسنمه چ

 

 گفت:  یجد یلیخ

 ...یخوا یبهزاد، اگه به خاطر امروز صبح م نی_بب

 

 . دمیحرفش پر رونیخنده ب با

ناهار  هیگفتم  ،یسیبه پ یآخر ماهه، خورد دمی! دم؟یزن و شوهر یجد یداداش؟ نکنه فکر کرد هی_چ
 مهمونت کنم چهار قرون به نفعت بشه! 

 

 شک نگاهم کرد و گفت: با

 ! هیکی_ حقوق جفتمون که 

 

 .یبر  یبه سر م یداداش، شما در روابط عاطف نگلمیمن س _خب،

کند؟ دست کم  یطور عذرخواه نیبود که بخواهد ا یکنم، کدام مرد یخواستم صراحتا عذرخواه ینم
کردم اما  یم یتر شده بود رودر رو عذرخواه یجد یاگر کم دیشا یکوچک نیبه ا یموضوع ینه برا

 ندارد.  یانتظار  نیمطمئن بودم که خود احسان هم چن
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طور  نیکلمه وا رفتم چرا ا یواقع یرفت. به معن رونیباال انداختم که برگشت و از اتاق ب ییابرو منتظر
 شد؟

 

 شد. داریاحسان در چهارچوب در پد یبودم که کله  ستادهیاتاق منتظر ا وسط

 من گرسنمه ها!  ؟یشد مونیپش ه؟ی_ چ

 

بود، هوا از قبل هم  یحال دنج نیو در ع کیش یجا م،یاداره رفت کیبه طرف فست فود نزد گریهم د با
 مرداد در بهار شده بود. یمثل تجل یز یچ بهشتیگرم تر شده بود اواخر ارد

 

ها قرار داشت؛ سالن  شهیکنار ش قایکه دق میرفت یخال زیم نیو به سمت اول میفست فود شد وارد
قرار  یا رهیدا میمبل شکل ن یصندل زیدور هر مبودند.  دهیچ زیداشت و دو طرف م یلیحالت مستط

و  بزو س یآب یاز رنگ ها یبیو ترک یابروباد یحالت وارهایرمز بود د شودیداشت که روکشش مخمل م
 بود.  یشاد یزرد داشتند. در کل فضا

 

 هم پر بود.  گرید زیاز ما پنج م ریرا در آوردم و کنارم گذاشتم، به غ کتم

 

 م؟یبخور ی_چ

 

 صدمه نزنه!  متیبخور به رژ یز یچ هیدونم،  ی_نم

 

 و احسان بعد از انتخاب کردن، رفت که سفارش بدهد. دمیخند زیدو ر هر
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خدمت ها  شیاز پ یکیآمد،  یم یمیمال کیپچ پچ ها و موز یرستوران خلوت بود و صدا یفضا
داشت. اندام  یبیشد، چهره عج دهیشد. ناخوداگاه نگاهم به سمتش کش یکنار  زیکردن م زیمشغول تم

بود تضاد  ختهیصورتش ر یرو یخاص شیآرا چیلخت که بدون ه یو قد بلندش با آن موها دهیورز
 .اشتد یبیعج

  

ام را احساس کرد که به سمتم برگشت و  رهیبود، انگار نگاه خ بیعج میمرد برا نیدر مورد ا یز یچ
 !دینگاه تنم لرز نیلحظه از ا کیکرد.  ینگاهمان تالق

 

تا از  میزد یحرف م یز یدر واقع از هرچ مینشست، مشغول صحبت شد زیبرگشت و سر م احسان
هم رفت. او  یتو می. باالخره غذاهارا آوردند تا چشمم به همان مرد خورد اخم هامیپرونده حرف نزن

 گذاشت و خطاب به من گفت:  زیم یهم به من زل زد و غذا را رو

  د؟یالزم ندار یا گهید زی_چ

 

 زد و رفت.  یتکان دادم، لبخند نیرا به طرف سرم

 

شم با قارچ  یکنند؟ دارم کم کم وسوسه م یها ازدواج م نیو ا تزایبا پ ایبعض یدی! دی_جون چه قارچ
 ازدواج کنم!  یسخار 

 

 یبار م نیاول یکه برا یزدم و سر تکان دادم. ذهنم مشغول آن چهره شده بود، چهره ا یجیگ لبخند
 . دمشید
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 با دهان پر گفت: احسان

 فرم بمونه؟ یرو کلتیه یخوایم ه؟ی! چگهی_ بخور د

 

که حس کردم  یخورد، طور  یخوردم. احسان با اشتها قارچ ها را م تزایاز پ یو برش دمیرمق خند یب
 گذارد.  ینم یمن باق یبرا یز یچ

 

 گما، بهزاد ما ... ی_م

 

 را در حدقه چرخاندم:  میشروع به سرفه کرد، چشم ها کدفعهی

 که با دهن پر... یفهم ی! نمیمون یم یبچه دبستان نی_ع

 

 شیشدم. شدت سرفه ها رهیگرد شده به او خ یبا چشم ها زیم یخون رو یپخش شدن قطره ها با
 آورد.  یخون باال م زیم یرو بایشد و تقر شتریب

 

خدمت  شیکمک بخواهم که چشمم به همان پ یاز اطراف بلند شد، سر بلند کردم تا از کس غیج یصدا
 یمرا نگاه م یبه تن داشت و با لبخند مسخره ا یبود؛ کت و شلوار قهوه ا ستادهیدر ا یخورد که جلو

 کرد.

 

 

 دوم  فصل

 

 بهزاد
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 . دمیچرخ یم مارستانیب یدر راهروها کاریبود که عالف و ب یساعت کی

 

به پرونده آمده  یدگیرس یکه برا یسینشسته بود و به رفتار افسران پل یتقره ا یفلز  یها یصندل روز
 کردم.  یبودند نگاه م

 

که چه  دندیپرس یترور انجام شده بود و آن ها از من م کیواقعا مسخره بود، عمال  شانیها سوال
 غذا را داده است!  شنهادیپ یکس

 یشدنش نم یعمل تیو در نها دیرا با انگشت اشاره ام فشار دادم؛ اول آن پرونده، بعد تهد میها پلک
 در حال وقوع است!  یدانستم چه اتفاق

 

 جواب دادم.  عیاسم کامران سر دنیدست از فکر کردن برداشتم، و با د لمیزنگ موبا یبلند شدن صدا با

 

  ؟یکرد دایپ ی_چ

 

 هومن را نداشتم!  یصدا دنیشن انتظار

 

 :دیانعطاف پرس یب

 بهزاد؟  یی_ کجا

 

 دادم. رونیرا با حرص ب نفسم

 . مارستانمی_ ب
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 چرا؟ حالت خوبه؟  مارستان؟ی_ب

 

کامران دست  ی. حاال چرا گوشمیغذا بخور رونیب می_من آره، اما احسان نه؛ مسمومش کردند رفته بود
 توئه؟ 

 

 آمد:  یبه نظر م مضطرب

 .هیخوام باهات حرف بزنم موضوع مهم یم نجا،یا یایب دی_با

 

 کینه؛  ایماند  یافتاده بود و هنوز خبر نداشتم که زنده م مارستانیتخت ب یرو قمیشده بودم رف کالفه
 آمده بود. شیپ یگر یکنم و حاال موضوع د یگروه خالفکار اعتقاد داشت که من کمکش م

 

 بود!  یروز مزخرف عجب

 

 شده!  یفقط بگو چ ام،یتونم ب ی_هومن من االن نم

 

 :دیداد و غر رونیرا با حرص ب نفسش

اطالعاتش بالک شده؛ اما به هر حال  ،یتیپرونده امن هی یکن یم شیریگ یپ یکه دار  ی_ پرونده تصادف
 نیحدس بزن سرنش ناستیماش ینای. در مورد سر نشستیشده که اصال خوب ن رمیدستگ ییزایچ هی

 بوده. یک ایپرش

 

 شناسمش؟ یم ،یدم خودت بگ یم حی_ ترج



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

80 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

شد! سرم  یدرست م دیجد یکرد بدبخت یم دیمرد هر وقت ترد نیانگار باز هم مردد بود، ا هومن
 همه اتفاقات به درد آمده بود. نیدوباره از ا

 

 ! پسر سناتور.می_مگنس ک

 

 یباهم اتفاق م زیآرام شوم. چرا همه چ یدادم تا کم هیتک مارستانیسرد ب واریو سرم را به د دمیگز لب
 شد؟  یافتاد؟ چرا کنترل مسائل داشت دوباره از دستم خارج م

 

 زمزمه کردم:  ملتمس

 دوباره نه!  ای_خدا

 

 :دیشد هومن پرس یکه طوالن سکوتم

 دستته؟  ی_ حالت خوبه؟ گوش

 

 ؟یدیفهم یچ گهی_آره بگو د

 

 

 جواب داد: مردد

ها از مرز  یمحموله قاچاق اسلحه که تازگ هیبه  دمیکردم، رس یمگنس رو بررس ریاخ یتای_ فعال
که تا االن  نهیا بیدنبالش قوده اما رد محموله رو گم کرده نکته عج سیوارد کشور شده، پل ستانیس
 اون محموله انجام نشده.  یرو یمعامله ا چیه
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 گفتم:  عیکردم و سر اخم

 نکرده! دایقرارداد پ هیپا دیشا به؟یکجاش عج نی_خب ا

 

 سیکنند تا دست پل یمعامله اش م عیشه سر یوارد کشور م یمحموله ا نیهمچ یوقت گهید نی_هم
قرارداد  هیبگرده، مگنس از قبل پا یاول قاچاق کنه بعد دنبال مشتر  ادینم یبهش نرسه، در ضمن کس

 داشته اما بعد معامله بهم خورده! 

 

معامله  نیگذشتن از ا دار،یخر یمعامله پرسود را بهم بزند؟ حتما برا کیتوانست  یم یچه کس اما
 و اعتبار؟  تیاز حما ریبه غ یز یسودمند تر است؟ چه چ یز یداشته است؛ اما چه چ یشتر یسود ب

 

 بلند شدم و گفتم: یصندل یاز رو عیسر د،یکه به ذهنم رس یا دهیا با

 ! دندیاون ها فهم میهومن گند زد ی_ وا

 

 بود. فونیآ یاحتماال تلفن رو دم؛یرا شن لوفریشده ن جیگ یصدا

  

  دند؟یفهم ایک ؟ی_چ

 

 چنگ زدم و گفتم:  یعصب یرا با حالت میموها

 یکرد، همون شخص گفت که من بهشون تو دشیاحسان زنگ زد و تهد یبه گوش یکی_امروز صبح 
معامله پر  هیتونه  یم یندارم امروز احسان رو ترور کردند، نه من! ک یکنم و خطر  یپرونده کمک م نیا

 قدرتمند؟  ایماف هیاز  ریبه غ یک زه؟یسودو بهم بر
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 و هومن گفت: دیکش یبلند نیه لوفرین

به تو داره؟ اصال از کجا  یها چه ربط نیست؟ اما ا هیقض نیسرخ پشت ا یکه اژدها نهی_ منظورت ا
 ؟یمعلوم درست بگ

 

را ثابت کند.  هیقض نیا یتوانست درست یم زیچ کیشدم، فقط  رهیخ نیو به زم ستادمیسالن ا وسط
 بوده است؟  یمرموز چه کس شخدمتیآن پ دمیفهم یم دیبا

 

 . ارمیمدرک مهم م هیبگرد، منم برات  شتری_تو ب

 

 رونیبا هم ب یتلفن را قطع کردم، همان موقع در اتاق عمل باز شد و پزشک و پرستار  یخداحافظ بدون
بود که وارد  یمن روز  یرسم یجراح نیلباس سبزرنگش به دو سال قبل برگشتم. آخر دنیآمدند، با د

 شدم.  ایدن نیا

 جراح را گرفتم و گفتم: یجلو

 چطوره؟ قمیشد؟ حال رف ی_ دکتر، چ

 

 افهیکه قدکتر بود  نیمن حاال ا یسوال را بپرسم به جا نیروز خودم هم کیکردم  یوقت فکر نم چیه
 کرد.  یهمدردانه به خودش گرفته بود و نگاهم م یا

 

از معده اش  یادیاما سم به بخش ز می_دوستتون مسموم شده بود آقا، ما تمام تالشمون رو کرد
 شه.  یم دیمونه اما دچار زخم معده شد یرسونده بود زنده م بیآس
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که سر احسان آمده  ییکردم بال یدانم چرا دائم حس م ی. نمدمیکش یتکان دادم و نفس آسوده ا سر
 آسوده شد.  یخبر وجدانم کم نیا دنیمن است! با شن ریبود تقص

 

 اد؟یبهوش م ی_ک

 

 زد: یمیلبخند مال دکتر

 کشه!  یکشه، خداروشکر کن که نفس م یطول نم یلی_ خ

 

سرخ  یماند و حدس من در مورد اژدها یزدم و در دل خداراشکر کردم اگر زنده نم یلبخند یزورک
داشت، همان  یشد احسان حق زندگ یها اضافه م یقربان ی هیبه بق گرید یقربان کیدرست بود، 

 که از من گرفته بودند. یز یچ

 

 

به در اتاق عمل  ی. نگاهستیاز دکتر ن یام و خبر  ستادهیوسط سالن ا دمیخودم که آمدم د به
بمانم و موقع بهوش آمدن کنارش باشم اما مجبور بودم بروم. نگاه آخرم توانستم  یکاش م یانداختم؛ ا

 به سمت آسانسور رفتم.  عیدر اتاق عمل بود و سر یرو

 

 ابانیبه خ ریبه سمت اداره رفتم. در طول مس میشدم و مستق یزدم، سوار تاکس رونیکه ب مارستانیب از
کردند. درست که  یم یکردند، که زندگ یم دیکه خر دمید یها زل زده بودم و مردم فارا از دغدغه را م

با آنچه که من با آن روبرو هستم اصال قابل  سهیآن ها در مقا یدغدغه ها یدید یم ییکرد یفکر م
 ! ستین اسیق
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مثل من، تالش  یفرد یدخل و خرج بود، اما در زندگ ینگران نیبزرگ تر یمعمول یزندگ کیدر  دیشا
 دایپ یمن تا پا یبود. دغدغه ها یمعمول دنیبه اندازه همان نفس کش دنینمردن و نفس کش یبرا

 رفت. یوارد شده بود م ستانیکه از س یکردن رد محموله ا

 

 ! یتفاوت چه

 

از غذا و  ینوع سم، بخش صیتشخ یرفتم. احتماال برا شگاهیبه سمت آزما میاداره که شدم مستق وارد
 یم دایها پ شیآزما جیبه نتا دنیرس یبهانه برا کی دیآورده بودند. حاال فقط با نجایظرف هارا به ا

 کردم. 

 

و روشن بود و در طول  دیسف طشیمح یقاتیتحق یها شگاهیشدم، مثل همه آزما شگاهیآزما وارد
هر کدام، انواع  یقرار داشت که رو واریبا فاصله از د زیم فیدو رد ل،یشکل طو لیسالن مستط

 یهر کدام از محقق ها یجلو یچرخاند یبود. چشم که م ییایمیش یمواد و رنگ ها کروسکوپیم
 عاتیخون البته ما یمحتو ایبزاق بودند  یمحتو ایکه  یدید یرا م یمختلف یها تیپلپوش  دیسف

 هم وجود داشت. یچندش تر 

 

 کوچکش بلند شد و لبخند زد:  زیاز پشت م دنمیرفتم که با د شگاهیبه سمت مسئول آزما میمستق

 احوال شما!  اراد،یک ی_به، آقا

 

 گرفت: یکه چهره اش رنگ نگران میداد دست

 چه خبر شده، حال احسان چطوره؟  دمی_ شن

 

 تکان دادم. سر
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 .دهید یجد بیمونه اما معده اش آس یدکترش گفت زنده م ام،یم مارستانی_االن از ب

 

 تیافراد اداره بود! محبوب نیب یمحبوب تیاحسان شخص ارادیبهزاد ک سر تکان داد، برخالف یناراحت با
زد بعد از  یبه دل نم یاخالق خاص من بود، وگرنه خودش که اصال چنگ ونیفقط و فقط مد ارادیاالن ک

 زده شدند. رتیرفتار ح رییتغ نیبه اداره برگشتم همه از ا یتصادف وقت

 

 ظرف و غذا ... شگاه؟یمربوط به ما اومده آزما یز ی_چ

 

 کرد.  ییپشت آن مشغول به کار بود، راهنما یکه زن زیم نیتکان داد و مرا با دست به سمت اول سر

 

به نظرم از اون  م،ینوع سم رو مشخص کن میهنوز نتونست نجایآلوده رو آوردند، تا ا یاز غذا یبخش هی_
 خطرناک هستند.  یلیدست ساز باشه اما مواد سازنده اش خ یبیترک یسم ها

 دستش به آن زن اشاره کرد و گفت: با

 کنند. یپرونده کار م نیا یهستند، دارن رو یمیخانم رح شونی_ ا

 

 . دمید یرا م شیقهوه ا یشده بود و من فقط چشم ها دهیپوش نکیکل صورتش با ماسک و ع زن

 

 و او گفت: میهم سر تکان داد یبرا

 کم طول بکشه.  هیدستمه ممکنه  یرو گهیپرونده د هی_ هنوز نتونستم روز ظروف کار کنم، 

 

 داشتم.  ازیحاال ن نیرا هم جیمن نتا نه
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 یدارم من رو ازین شایآزما جهیخودمم کمک کنم، به نت یکه اگه اجازه بد نجای_راستش اومده بودم ا
 کنم. یظروف کار م

 

 گفت:  دیبا ترد یمیرد و بدل شد و رح ینگاه یمیو رح شگاهیمسئول آزما نیب

 د؟یندار یندارم، شما مشکل ی_من که مشکل

 

 گفت که او هم لبخند زد:  شگاهیرا روبه مسئول آزما نیا

 یدانیم یفقط کارها شونیکار کنم هرچند که ا ارادیک یدفعه با آقا هیدوست داشتم  شهی_نه، اتفاقا هم
 دن. یانجام م

 

 

 و مشغول کار شدم.  دمیروپوش پوش خود،یب یپاره کردن ها کهیزدم و بعد از تعارف ت یزورک لبخند

 

مانده  یظرف قارچ سخار  یکه رو یاز هر پنج اثر  تیکنم. در نها دایپ یکردم که اثر انگشت یخدا م خدا
 تطابق دادم.  سیتابیبود نمونه گرفتم و با د

 

 کیشده بود. با  یخال بایتقر شگاهیرا پشت سرم گذاشتم. آزما میچرم لم دادم و دست ها یصندل یرو
آرزو  یلحظه ا یهستند. برا شگاهیدر آزما یمیمرد و خانم و رح کیکه فقط  دمینگاه به کل سالن د

 شدم!  یپرونده نم نیا ریکردم و درگ یکار م نجایکاش من هم ا یکردم که ا

 

کرد  یکه داشت آنجا کار م یتطابق اثر انگشت را انجام دهد، مرد ستمیطور که منتظر بودم س همان
 زد.  رونیب شگاهیاز آزما یرا حمع کرد و بعد از خداخافظ لشیوسا
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 بند مشغول کار بود.  کیبودمش  دهیکه د یاز لحظه ا م،یمانده بود یمیفقط من و خانم رح حاال

 

 . دیکم استراحت کن هی ؟یمی_خانم رح

 

خانم  نیبه نظر ا میبود نجایاکراه برگشت و به من نگاه کرد، ساعت از هفت گذشته بود و ما هنوز ا با
 شناس بود. فهیوظ یلیخ

 

 شد. کروسکوپیمشغول کار با م دوباره

 مقدار از کارم مونده.  هی_ هنوز 

 

که  یمعمولزن  کیبا  یمرد معمول کیخواست مثل  یچون دلم م دیکردم، شا یدانم چرا پافشار  ینم
 بودن بکنم.  یهمکارش بود، حرف بزنم و احساس عاد

 

 هم هست.  یچا نجایخوره؛ ا یبرنم ییکم استراحت به جا هی_از هفت گذشته، 

 

 شگاهیمسئول آزما زی. به سمت مدیشد و باالخره دست از کار کش یمن طوالن یدفعه نگاهش رو نیا
 و به سمتش گرفتم.  ختمیر یچا یکم شینشست. از فالسک برا زیکنار م یصندل یآمد و رو

 

 _ممنون.
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شد. چهره اش خاص نبود اما مطلوب بود، با توجه به  دنیتشکر کرد و مشغول نوش یز یر یصدا با
 از مطلوب. شتریب یکم میتوانم بگو یهم نداشت، م شیآرا نکهیا

 

 به اطراف انداختم و گفتم:  ینگاه

 هم سخته ها!  نجای_کار کردن ا

 

 تکان داد. سر

 .دیخطر یشما واقعا تو ؛یدان یکار م ی_ نه به سخت

  

 زدم و گفتم: یلبخند

من رو  یسبک از زندگ نیها ضد ضربه اند، خود من هزار جور بال سرم اومده اما، انگار که ا ی_ بعض
 کنه.  یجذب م

 

 نگاهش، به سمت او برگشتم: ینیبرقرار شد. با احساس سنگ یسکوت

 شده؟  یز ی_ چ

 

 و گفت:  دینگاه دزد عیسر

 . دمید ییکنم شما رو قبال جا ی_نه فقط حس م

 

 . دیدیاداره د ی_خب تو
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 گذاشت:  زیم یرا رو یخال وانیتکان داد و ل نیرا به طرف سرش

 آشناست!  یلیاما، چهرتون خ نمیب یاداره م یکه شمارو تو هیبار نیاول نی_نه، ا

 

نفر به من  کیخطر مغزم به صدا در آمد و خودم را جمع و جور کردم. بعد از دو سال باالخره  یها زنگ
 چند ساعت پنج بار به من نگاه کرده بود. نیکه فقط در ا یرا گفت، آن هم دختر  نیا

 

 زدم گفتم: یبلند شدم و همان طور که قدم م زیپشت م از

 . دمیکه شمارو د هیبار نی_ راستش، من اول

 

 :دمیمشکوکش را از پشت سرم شن یاصد

 کنم.  یمن اشتباه م دی_ آها، شا

 

فاصله داشتم  زیبلند شد. من که فقط چند متر با م ستمیبوق س یکنم که صدا قیباز کردم تا تصد دهان
 گفتم:

  د؟یبنداز یانگشت نگار  جهینگاه به نت هیشه  ی_ م

 

 _حتما. 

 

 شتریب نیباشم و ا دهینبود که قبال د یز یسم شدم. چ یو نمونه  کروسکوپینگاه کردن م مشغول
 کرد!  ینگرانم م

 

 داده. جهی_سه تا نت
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 رفتم که او ادامه داد:  زیبه سمت م عیسر

 یفره و سوم یمرد به اسم آرشام منصور  هیمربوط به  یکیاون  ه،یاعظم یمتعلق به خود آقا شیکی_
 ... 

 

 خشک شدم و با تعجب به او نگاه کردم. میمات شد. سرجا کدفعهی

 

 و من جابه جا شد.  توریمان نیو نگاه وحشت زده اش ب دیرنگ از صورتش پر یبه آن 

 

کرد، به  یشخص سوم نگاه م یواقع تیزدم. آن دختر داشت به هو خی د،یکه به ذهنم رس یفکر  با
 عکس من! 

 

 افتاد که اثر انگشت سوم متعلق به خودم بود. ادمی تازه

 

 

برادشتم و مچش را گرفتم  زیرفت، به سمتش خ یدسستش به سمت زنگ اضطرار  نکهیمحض ا به
به  واریرا هم گرفتم و محکم به د یکیرا باال برد و خواست مرا از پشت قفل کند، که آن  گرشیدست د

 پشت سرش چسباندمش. 

 

 شد. یم نییاال و پااش با سرعت ب نهیس قفسه

 ! یقاتل هی_ تو 
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 دم برات. یم حیتوض ؛یکن ی_نه باور کن اشتباه م

 

 تکان داد.  یرا با ناباور  سرش

 ارادیسر ک ییچه بال نمیات آشناست، قبال پرونده ات رو خونده بودم بگو بب افهیفهمم چرا ق ی_حاال م
  ؟یآورد یواقع

 

 شده ام گفتم: دیکل یدندان ها نیب از

 .اوردمیسرش ن ییمن بال_ 

  

 گردو بزرگ شده بود. کیاندازه  شیقهوه ا یها چشم

 قاتل!  ؟یینجایچطور االن ا ،یها مگه نه؟ گفتند تو مرد یمثل قبل ؟ی_ تو اون و کشت

 

 یبا او حرف م یا گانهیلحظه حس کردم دارم به زبان ب کیسطح از انکار  نیبود! با ا یزبان نفهم عجب
 است. دهیزنم که تا به حال نشن

 

 خشم سرش را جلو بردم. با

 حیبذار برات توض  یکن یکه تو فکر م ییآدم کشتم اما نه اون ها ستم،ی_گوش کن خانم، من قاتل ن
 بدم! 

 

هر دو دستش را عقب  عیکه سر دمیعقب کش یحرکتش کم نیآرام گرفت. متعجب از ا یلحظه ا یبرا
صورتم  یتو میباال آمد و مستق شیچطور زانو دمیو باعث شد من در آغوشش پرت شوم، نفهم دیکش
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که خواست از کنارم عبور کند با آرنج  نیزانو زدم اما هم نیزم یشدم و رئ جیخورد. از شدت ضربه گ
 . دمیکوب شیمحکم پشت زانو

 

افتاد و قبل از  نیزم یم روبه کمرش زدم و او به شک یراستش خم شد، ضربه ا یپا نکهیمحض ا به
رنگ را محکم پشت  یمشک یانداختم و جا قلم زیبه م یکمرش نشستم. نگاه یبلند شود رو نکهیا

 . دمیگردنش کوب

 و نبضش را گرفتم. حداقل هنوز زنده بود.  دمیخودم را کنار کش ی. به سختستادیاز حرکت ا بدنش

 

کردم با  یبود. حس م یرفت و خون از دماغم جار  یم جیگ یبیبلند شدم، سرم به طرز عج زیکمک م با
 برخورد کرده ام  واریسر به د

 

 حالش انداختم:  یبه بدن ب یمنزجر  نگاه

 ! ی_دختره وحش

 

اطالعات خودم را پاک  دیدردناکم گرفتم. با ینیب یبرداشتم و جلو یچند برگ دستمال کاغذ زیم یرو از
 رفت.  یشبه بر باد م کیکردم وگرنه دو سال زحمتم  یم

 

 یژگیو نیلختش برجسته تر یگرفتم، درست همان مرد بود، موها نتیفر پر یآرشام منصور  تیهو از
روان  کیهم رفت. چرا  یتو مینداشت؛ اخم ها یاتهام ای یفر یسابقه ک چیحال ه نیچهره اش بود با ا

 کار کند؟  ایبا ماف دیروان شناس با نیبخواهد احسان را بکشد؟ چرا ا دیشناس با

 شدم. یم ریگیپ عتریهرچه سر دیبه سنگ خورده بود، با رمیکنم اما ت یهومن گفتم مدرک جور م به

 

 



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

93 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 انداختم، دوباره با حرص گفتم:  یمیبه رح یگر ید نگاه

 زبون نفهم!  ی_وحش

 

بود و مسلما  دهیکردم؟ او فهم یدختر چه م نیبا ا دیخارج شوم اما حاال با شگاهیاز آزما خواستم
 دهنش چفت و بست نداشت. 

 

 کردم با هومن تماس گرفتم، بعد از سه بوق جواب داد.  یرا مرتب م لیطور که وسا همان

 

 اومده.  شیپ یمشکل هی نی_الو هومن؟ بب

 

 شده؟  یچ ستش،ی_هومن ن

 

 یجواب م گریهمد یها به جا نیرا از گوشم فاصله دادم، چرا ا لیموبا یبهمن کم یصدا دنیشن با
 دادند؟ 

 

 ! دیرو فهم تمیهو یکیکردم  ریداره؟ من تو اداره گ فیتشر ی_کدوم گور 

 

 شد: یبهمن عصب یصدا

 چطوره؟  تتیاالن وضع ؟یکار کرد یچ ؟ی_ چ

 

 انداختم:  یمیبه رح ینگاه مین
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 یجور  هی دیبا اد،یکشه که بهوش ب یطول نم یلیاما خ هوشهیدختره ب م،یداشت یر یکم درگ هی_
 . میدرستش کن

 

 از بچه ها کارش رو تموم کنه. یکیگم  یو درو قفل کن، من م رونیب ای_باشه تو از اونجا ب

 

 وحشت گفتم:  با

 ! شیبکش ی_بهمن نزن

 

 بسوزه نه کباب.  خیکار کنم که نه س یدونم چ یمن م رون،یب اری_خفه بابا تو تن لَِشت رو از اونجا ب

 

 _بهمن تو ...

 

که من  نیبلند به سمت در رفتم، هم ینثارش کردم و با قدم ها یراهیلب بد و ب ریرا قطع کرد. ز تماس
سمت آمد. با ترس نگاهش کردم که  نیوارد سالن شد و به ا یآمدم مرد جوان رونیب شگاهیاز آزما

 زمزمه وارگفت:

 اومدم.  یکار  زیتم ی_ برا

 

 شد شگاهیوارد آزما یگر یحرف د بدون

 

 برادران افشار درست بود!  کار
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 یبودم حاال مجبور بودم تاکس اوردهیشده بود و چون موتور ن کیزدم، هوا تار رونیاز اداره ب عیسر
با سرعت به سمت  یرنگ یسمند طوس دمیکه د رمیبگ نیتا ماش ستادمیا ابانی. کالفه کنار خرمیبگ

بود  تهکه کنارش نشس یراننده و شخص افهیگرد شده به ق یرو اداره رفت. با چشم ها نیماش یورود
 نگاه کردم. 

 

 کردند؟  یچه م نجایا نیو ام مهرداد

 

 زرد رنگ به خودم آمدم و نگاه از آن ها گرفتم.  یبوق تاکس با

 به سمتم خم شد. راننده

 آقا؟  یش ی_ سوار م

 

 یآن جا خال یاداره نگاه کردم ول یبه ورود نهیحرکت کرد از آ نیماش یتکان دادم و سوار شدم، وقت سر
 بود! 

 

 آمده بودند؟ نجایخبر شده بود که آن ها به ا چه

 

 

 شخص  سوم

 باز شد.  شانیمحض نشان دادن کارت مخصوص مهرداد، تمام درها به رو به

 : دیکردند پرس یم شیصدا سییکه همه ر یاز کس مهرداد

 ورونده باهاشون صحبت کنم.  نیکه درمورد آخر ازهیگردم، ن یم یو اعظم ارادیک ی_من دنبال آقا

 نبود با اکراه گفت: یعنوان راض چیو مهرداد، به ه نیکه از حضور ام سییر
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 اند.  مارستانیامروز عصر مسموم شدند االن ب یاعظم یهستند اما آقا گاهیآزما یاالن تو ارادیک ی_ آقا

افراد را  ییغذا تیموضوع مسموم دیمانده بافر کیحال متوجه نشد چرا  نیسر تکان داد، با ا مهرداد
 ...نکهیبا افسران اطالعات مطرح کند؟ مگر ا

 مسموم شده؟ یاما، با چ دی_ببخش

 که کامال کالفه شده بود کوتاه جواب داد: سییر

 رستوان مسمومش کردند خداروشکر هتوز زنده ست.  هی ینوع سم، امروز عصر تو هی_ 

خودشان را در خطر قرار  یعقل یدو جوانک فضول فحش داد که با ب نیو در دل به ا دیلب گز مهرداد
 داده اند. 

 که آتشش تند تر بود گفت: نیام

 الیخ یاومد تا ب یم ییبال شونیکیسر  دیحتما با می_ جناب سرهنگ، ما که به شما هشدار داده بود
 د؟یبش

که خودش هشدار  دیتوانست بگو یآن ها حرف گوش نکرده اند و نه م دیتوانست بگو ینه م سرهنگ
 بود!  یمسخره ا طینداده است. شرا

 دانست گفت:  یم دهیفا یبحث را ب نیکه ا مهرداد

 بحث وقت هست.  نیا یبعدا برا د،یرو نشون بد شگاهی_فعال به ما آزما

 حرکت کردند.  شگاهیسرهنگ به سمت آزما ییزدند و با راهنما رونیسه نفر از اتاق ب هر

کرده  دایپ هیقض یرو یشتر یب تیاست، حساس ارادیپرونده بهزاد ک نیبود اسم افسر ا دهین یوقت از
 تشابه اسم باشد!  کیاگر  یشد حساس بود، حت یکه مربوط به بهزاد م یز یبود. کال به هرچ

 یعیاداره ساعت هشت شب شده بود و طب ی هیشدند، در واقع خلوت تر از بق یسالن نسبتا خلوت وارد
نبودند خلوت بودند؛ فقط  لیبودند، آن ها که تعط لیتعط میتا نیبود مه اداره خلوت باد تمام اداره ا

 هیبق یاداره که مجبور بود جور تمام شدن ساعت کار  کیشد  یوت خلوت نم چیجا بود که ه کی
 ادارات را بکشد! 
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شده اش جمع شد  تیتمام حواس تقو د،یرا شن یبلند غیج یدفعه صدا کیفکر ها بود که  نیهم در
 . دندیرد و بدل کرد و هر دو نفر با سرعت به سمت منبع صدا دو نیبا ام یعیو نگاه سر

 را باز کرد و جلو تر وارد شد.  شگاهیدر آزما یاسلحه اش را در آورد و با لگد نیام

اسلحه  اطیبود، مهرداد با اشاره دست سرهنگ را پشت سر خودش فرستاد و با احت یآزماشگاه خال کل
با سر  نیحرکت خودش و او را نشان داد، ام ریاشاره کرد و مس نیاش را مسلح کرد. با دو انگشت به ام

 شد.  دیکرد و پشت قفسه ها نا پد دییتا

حال تا آخر سالن  نیدا وجود نداشت، با ااز منبع ص یاثر  چیکرد، ه یهمه جا را با دقت نگاه م مهرداد
 گفت: یینسبتا رسا یهمه جا امن است با صدا دیکه د یرفتند و وقت شیپ اطیبا احت

 _ امنه. 

 طور.  نیهم نجامی_ا

 به سمت سرهنگ برگشت و با اخم گفت: مهرداد

 بود؟ یچ یکه صدا دیدار ی_ نظر 

 ...ی_مطمئن ن

 

 

که سمت راستشان قرار  یحرفش را قطع کرد. سرهنگ و مهرداد هر دو به سمت در  یناله بلند یصدا
حواس بوده است؟ مامور و  یب نقدریگفت که چرا ا ییداشت برگشتند و مهرداد در دل به خودش ناسزا

 ! ؟یحواس پرت نقدریاطالعات و ا

 . ردیکنارش قرار بگ بود اشاره داد تا دهیکه تازه رس نیاسلحه به سمت در حرکت کرد و به ام با

 و مهرداد لب زد: ستادندیطرف در ا دو

 ... دو ... سه .کی_ با شمارش من، 
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شد و با  دهیکش نییو هردو هم زمان وارد اتاق شدند. نگاهشان به پا دیکش نییرا پا رهیدستگ نیام
به سمتش رفتند که مهرداد چشمش به در  عیدر خودش جمع شده بود سر نیزم یکه رو یدختر  دنید
 گفت:  عیقرار داشت وسر شانیافتاد که روبرو یباز  مهین

 در بازه.  نی_ام

 شد.  یوارد داالن پشت عیو سر دیجسم مچاله شده دختر پر یمثل جت از رو نیام

 ناله اش بلند شد. یاو را لمس کرد، صدا نکهیکنار دختر زانو زد و به محض ا مهرداد

 من اومدم کمکت کنم ست،ین یز ی_چ

 و بلند گفت: دیحال دختر را در آغوش کش یو ب یزخم بدن

 . میمجروح دار هی نجایداخل، ا دیای_ سرهنگ ب

 گرد شد: یچشم ها یمیخانم رح دنیشتابان داخل آمد و با د سرهنگ

 افتاده؟  یچه اتفاق ؟یمی_ خانم رح

 که هنوز کامل از هوش نرفته بود به زحمت گفت: دخترک

 کنند ...  ی_ اون... گولمون زده، اون... همه با هم کار م

 رد و بدل شد:  یمیسرهنگ و خانم رح نیمهرداد با تعجب ب نگاه

 کجاست؟  ارادی... کنمیبب ا؟ی_ک

 صورتش زوم شد: یدخترک رو یقهوه ا یها چشم

 بود اون مسمومش کرده.  وانیل یتش رو_ اون... اون خودشه... اثر انگش

 . ستیچ انیبود تا مهرداد بفهمد جر یجمله کاف کی نیهم

و در  دینگاه سرگردانش همه جا را کاو د،یدو رونیگذاشت و از اتاقک ب نیزم یدخترک را رو اطیاحت با
رفت و برنامه انگشت نگار را باز  ستمیبه سمت س عیروشن مانده ثابت شد . سر وتریکامپ یرو تینها

 یشخص یبود و دوم یمیمتعلق به عظ یوجود داشت که اول تیصفحه فقط گزارش دو هو یکرد. رو
 فر.  یبه اسم آرشام منصور 
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 گفت؟  یکجا بود؟ آن دختر چه م ارادیک پس

نفر آن دختر را به حد مرگ زده  کیکرد،  یم لیو تحل هیرا تجز زیمهرداد به سرعت داشت همه چ مغز
نزده  یاز خروجش حرف یبوده است چون کس شگاهیداخل آزما ارادیروشن بود و تنها ک ستمیبود، س

 دامک چیکه ه میفقط دو اثر انگشت داشت نجایحرف زده بود و ما ا یبود آن دختر از انگشت نگار 
 نبود ارادیمتعلق به ک

 آمد یم شیاحتمال پ دو

احتمال وجود  نیبود که چون آن دختر از اثر انگشت حرف زده بود، ا دهیدستکش پوش ارادیک ای 
 ...اینداشت و 

 

 

برنامه شد؛  یکد ها یکرد و مشغول دست کار  یسابقه برنامه را بررس عیمهرداد جرقه زد و سر ذهن
 بود!  یبلد م دیجاسوس با کیکه احتماال  یکار 

 . دید نیرا ب نیاورژانس، مهرداد سرش را باال آورد که ام یها نیو تکنس یامداد یروهایوارد شدن ن با

 ! یو حرفه ا دهیبود، کامال آموزش د عیسر یلینکردم رفته بود خ داشی_پ

 باشد.  سیپل کی یها یژگیتواند از و یم نیبا خودش فکر کرد که ا مهرداد

 زد گفت: یکه نفس نفس م نیام

  ؟یستمیشد؟ تو چرا پشت س ی_ دختره چ

 همه سوال کالفه شد: نیاز ا مهرداد

 همون...  ارادی_ دختره گفت اثر انگشت ک

 نگاه کرد که نفسش بند آمد.  وریبه مان عیکه بلند شد، سر یبوق یصدا با

را  زیم یشل شد و لبه  شیزانوها دید یآنچه که م دنیکلمه، نفسش بند آمد! از د یواقع یمعن به
 . فتدین نیگرفت تا زم
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 کنارش آمد. عیزده شده بود سر رتیح رییتغ نیکه از ا نیام

 شده؟ تو چرا...  ی_مهرداد، چ

نه امکان نداشت!  د،یشن یرا م شیکرد و صدا یحس م ششیقلبش را در گوش ها یتپش ها مهرداد
 کرده بود!  ییبهزاد مرده بود خودش جسدش را شناسا

 «بود... اون مسمومش کرده وانیل ی... اون خودشه... اثر انگشتش رواون»

 یم یابیرا باز ییزهایبود که در ذهنش اکو شد، انگار حافظه اش داشت چ یز یچ نیآن دختر اول جمله
 کرد. 

 «! هییآدما نیهمچ هیدنبال  قایکنه، طرف حسابشون هم دق یانگار ذهنشون خوب کار م. »

دانست  یاعتراف کرده بود، خوب م سیحرف را زده بود، خودش به هوش چند مامور پل نیا خودش
 که بهزاد چقدر باهوش است. 

 « ! یو حرفه ا دهیبود، کامال آموزش د عیسر یلیخ»

 یشد که از پنج سالگ یم یتر از مرد یحرفه ا ی! درست مثل بهزاد، چه کسدهیو آموزش د حرفه
 بود؟!  دهید یآموزش رزم

 سرهنگ به خودم آمدم.  یصدا با

 د؟یکرد دایپ یز یگه؟ چ یرو م یک یمیشد؟ خانم رح ی_چ

 عیسر نیبدنم را از دست داده بودم، فقط توانستم به سرهنگ زل بزنم. ام یتسلط بر اعضا قدرت
 را به سمت او برگرداند و گفت: توریمان

 ؟یشناس یآقا رو م نی_ سرهنگ، شما ا

 انداخت و گفت:  توریبه مان ینگاه مین سرهنگ

  ه؟یچه سوال گهید نیا ارادهیبهزاد ک شونیشناسم، ا ی_معلومه که م

 کیشدن به  لیاما چطور؟ با تبد دیکش یسرم خراب شد! برادرم زنده بود، هنوز نفس م یرو ایدن
قبرستان خوابانده  نهیرا دو سال قبل س یاز آن وحشت داشت؟ پس چه کس شهیکه هم یز یقاتل؟ چ

 زار زده بودم؟  یبودم؟ دو سال سر قبر چه کس



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

101 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 به او نگاه کردم. نیام نیخشمگ یصدا با

 مهرداد! می_رو دست خورد

 

 

  بهزاد

 گاراژ طبق معمول خلوت بود.  اطراف

ساعت  نیکردم ا یوقت فکر نم چیزد، ه یمحله خلوت پرنده پر نم نیشده بود و در ا کیکامال تار هوا
 ! اورمیدر ب ییجا نیاز شب سر از همچ

 یاتفاق یادآور یمشغول کار بودند. با  ستمیدر زدم و وارد شدم. کامران و بهمن پشت س شهیهم مثل
 در شرف وقوع بود به سمت بهمن رفتم.  شیساعت پ کیکه 

 شدنم سرش را باال آورد و گفت: کینزد با

 . گهید ی_ به به، بهزاد خان! با مدرک اومد

 تکان دادم و گفتم: سر

 کردم. یاالن دهنت و آسفالت م یبود دهیبه دادم نرس شیساعت پ کی_ اگه 

 به غبغب انداخت و گفت: یباد بهمن

 کار کردم؟  یچ نمی_ من که کال مشکل گشام؛ حاال بگو بب

 آورد؟  یدر م یداشت مسخره باز  ایگرفته بود  یتعجب نگاهش کردم. فراموش با

 پررو نشو  چه خبر؟  گهیکردم د فی_حاال ازت تعر

 که به بحث عالقه مند شده بود گفت:  کامران

 شده بود؟  یکار کرده؟ چ یبهمن چ ،ی_نه جد

انجام دهد و  یکار  یکس یدانست؟ مگر ممکن بود بهمن برا یچه؟ کامران نم یعنیبار اخم کردم.  نیا
 همه جا جارش نزند؟ 
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رفته  ادمیاثر انگشت خودم بود و من  جیاز نتا یکیداد،  جهیظرف ها سه تا نت یرو ی_انگشت نگار 
و من زنگ زدم به هومن و  دیرو فهم هیبود قض شگاهیآزما یکه تو ییاز محقق ها  یکیبود پاکش کنم. 

 . یتو برداشت

 _من؟ 

 گرد شده گفت: یبا چشم ها بهمن

 هومن رو بردارم؟  یگوش دی_ من برداشتم؟ من چرا با

 نیبا همچ دیکه نبا دیفهم یگفت؟ نم یمرد چه م نیپشتم نشست. ا یرو یکردم عرق سرد حس
 کند؟  یشوخ یز یچ

 رو بس کن!  ی_مسخره باز 

 و گفت: دیاز جا پر بهمن

  ؟یکرد کاریبهزاد چ ؟یحرف زد یگم! با ک یم ی_ من دارم جد

 هومن از پشت سرم آمد:  یعصبان یصدا

 شده؟  یچ نجا؟ی_چه خبره ا

 گفت:  یبا نگران کامران

 زنگ زده به تو، بهمن برداشته.  شیساعت پ کیگه  ی_بهزاد م

 اخم کرد و روبه من گفت: عیسر هومن

 حاال؟  یگفت ی! چیحرف زد گهید یکیشه، با  یخودم بوده، خط شنود م شیپ می_ من گوش

آن مرد  یکردم؟ چرا وقت نانیصدا اطم کیدهانم را قورت دادم. من چه کار کرده بودم؟ چطور به  آب
 گناه را به دستش سپردم؟  یقدر زود آمد شک نکردم؟ چرا جان آن دختر ب نیا

حاال هر  دم؛یشن یحرف زدنشان را گنگ م یکامران بود افتادم. صدا زیکه کنار م یصندل یرو یسست با
 ... یچه م یعنیمن بود...  یافتاد، همه به پا یکه آنچه م یاتفاق
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 د؟یایقرار بود بر سرم ب ییرا از بدنم احساس کردم. چه بال تهیسیالکتر فیضع انیلحظه عبور جر کی
انجام دهند  یخواستند چه کار  یکه من از اداره خارج شدم مهرداد آمد؟ در نبود من م یزمان قایچرا دق

 داشتند؟  ازیکه به حضور مهرداد ن

 و به هومن گفتم:  ستادمیا عیضربه که به شانه ام خورد سر با

 به تو زنگ زدم...  یاز من اومدند اداره، وقت بعد نی_مهرداد و ام

 _اون من نبودم! 

 زدم: ادیفر

بزنند و به اسم من تموم بشه من چه  یگند هیتا  رونیکه بود، اون ها من و فرستادند ب ی_ هر خر 
 بکنم؟  دیبا یغلط

 با اخم به من نگاه کرد و گفت: هومن

داره که  یمهمون هیسرخ فردا شب  یکه باند اژدها دمیدونم، از رابط ها شن یدونم واقعا نم ی_ نم
 معامله بشه. هیشده قراره توش  یها، عموم یمهمون هیبرخالف بق

 : دمیکش عربده

 حرف هاست؟ نیاالن چه وقت ا ؟ی_خب که چ

 هم متقابال داد زد و گفت: او

 .میدیباالخره به ناظر رس نکهیا یعنی ؟یچ یعنی یدون یم ه،یاون مهمون ی_ آرش هم جز مهمون ها

 

 

 نازیپر

 کرد.  یبود را نگاه م ختهیکه دورم ر ییها راهنیاتاق نشسته بودم و پ وسط
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 میبعد از ن م؛یگفت قرار است کجا برو ی! آرش الل شده بود و الم تا کام نمتیوضع نیبه ا لعنت
 پرسم : یساعت اصرار و تمنا و خواهش تازه م

 که متناسب لباس بپوشم.  هیا یبدونم چه مهمون دی_ من با

 

 :دیگو یتمام م ییپررو با

 بلند بپوش. راهنی_ پ

 

 یشبانه مسخره اش م یبه مهمان کهیدو ت ویگفت من با ما یخاک بر سرت کنند انگار اگر او نم یا
ببرد، شک  ییجا حیتفر ینبود که بخواهد مرا برا ینداشتم، آرش آدم یمهمان نیبه ا یخوب دیرفتم. د

 بود. یمسخره باز  نیندارم برنامه پشت ا

 

کنم  یرا در حدقه چرخاندم و خواستم اعتراض میداخل آمد. چشم ها سایاتاقم بدون در زدن باز و پر در
 را نشانم داد.  یبلند مشک راهنیکه پ

 

 بلند شدم و لباس را از دستش گرفتم: عیبرق زد و سر میها چشم

 ؟یو از کجا آورد نی_ ا

 

 و چشمک زد: دیخند

 .دمشیقاپ عیبود منم سر دهیتولد امسالم خر یگفت برا دم،ی_ از مامان دزد

 : دمیچرخ یتنم گرفتم و کم یرا رو راهنیو پ ستادمیا یوار یکمد د ینصب شده رو نهیآ یجلو

 اش.  قهیقشنگه، به خصوص  یلی_خ
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 و گفت: ستادیپشت سرم ا سایپر

 چطوره؟ نمیحاال بپوشش بب گهیباهاش حال کردم، خب د یلی_ آره منم خ

 

نکرده بودم.  یکار  چیربع تا قرارم با آرش وقت مانده و من ه کیبه ساعت انداختم، فقط  ینگاه مین
 و رو کردم.  ریبود را ز نیزم یکه رو ییها راهنیدادم و پ سایرا به پر راهنیپ عیسر

 

 لباس بپوشم و برم.  هی دی_نه وقت ندارم، با

 

 !یو آوردم تو بپوش نی_خنگ خدا، ا

  

 درشت شده نگاهش کردم:  یچشم ها با

 ... هیهد نیا ی_من؟ مگه نگفت

 

 جواب داد:  یخاص یخودپسند با

 خوام. یم یخواهر دارم و خاطرش و بدجور  هیخب چه کنم که فقط  ی_آره، ول

 

 کج کرد و از گوشه چشم مرا نگاه کرد و گفت: یرا کم سرش

 ؟یژستم هست ریتحت تاث قایاالن دق نمی_ بب

 

 را گرفتم و پشت رختکن رفتم.  راهنیو پ دمیگونه اش را بوس عیسر
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 االن؟ یبرا یکن یم دایپ یبدردبخور  زیچ شیاز اون لوازم آرا نی_چه جورم بب

 

 شد:  زیم یرو لیور رفتن با وسا مشغول

 زنگ نزده؟  شبیمهرداد از د نمی_باشه، بب

 

 .دمیرا پوش راهنیخودم را در آوردم و پ یها لباس

تجسس دست از سر اون پرونده بر  رهیچرا دا نهیکه بب سیره اداره پل یبار گفت داره م نی_نه، آخر
 و ببند.  پشیز ایب یازش ندارم پر  یداره، بعد از اون خبر  ینم

 

 شد.  راهنیپ پیپشتم قرار گرفت و مشغول ور رفتن با ز عیحرف بود سر نیکه انگار منتظر ا سایپر

 

 ؟یهماهنگ باش یبا ک دی_خب؟ االن تو با

 

 

 نکهیاعصابم بود مخصوصا ا یداد واقعا رو یجواب تماسم را نم شبیمهرداد از د نکهیا دم،یکش یآه
خودم را هماهنگ کنم نفرت داشتم  نیمجبور باشم با ام نکهیست. از ا یانجام کار  ریگفت درگ یم نیام

 رفت. یجوب نم کی یمرد آبمان تو نیمن و ا

 

 االن اعصابم خورده. نیاز هم نی_ام

 

 و گفت: دیخند زیر سایپر

 ! یشد یچه عجوزه ا نیبب ای_ تموم شد، ب
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که  ییسایبه پر عیکه دهانم باز ماند و سر ستادمیکمد ا نهیآ یبه شانه اش زدم و جلو یآرنج ضربه ا با
 بود اخم کردم. ستادهیپشت سرم ا

 

 آرش؟ یلباس برم جلو نیمن با ا ؟یشد وونهی_د

 

 من باز بود گفت:  دنیاز د ششیکه ن سایپر

 ! یخوب نیبه ا اقتیل ی_دلتم بخواد ب

 

 زدم: غیگرد شده ج یچشم ها با

 کنم؟ کارشیچاک و چ نیخدا ا یکه نداره؛ وا نمیبنداز! آست نیا قهینگاه به  هیتو  ؟یخوب نی_ به ا

 

خورده  نیام چ نهیس یرو هیبه حالت دو ال یا قهیقسمت  د،یرس یم نیزم یبلند بود و تا رو راهنیپ
چپش چاک  یپا یرو ن،ییبشود و از پا دهیپوش میاز بازو یشد بخش یبود و برگشته بود که باعث م

 ادامه داشت. راهنیپ نییداشت که از وسط ران تا پا یبلند

 

 تنم جذب  یتو یطور  راهنیپ 

 تنم دوخته اند. یبود که انگار لباس را رو شده

 

 .سایپر ایمن گرفته  یرا برا راهنیشک داشتم که مامان پ حاال

 اش را کج و کوله کرد: افهیق سایپر
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هم بمال به اون  یز یچ هی  ارمیو برات م اتیکفش مخمل مشک نیدلتم بخواد، ا اقتیل ی_ برو بابا ب
 .یر یکبیشه ا یمنحل م اتیکنه کل عمل یصورت صاحب مرده ات، پسره االن فرار م

 

کردند؟  یطور با هم رفتار م نیگفت فقط پسرها ا یبود که م یخواهر من چه کس فیهم از تعر نیا
 . میگشت یم یزندگ یبرا یدنبال زن دیکم کم با سایدرست بود، پس من و پر یحرف نیاگر چن

 

لباس  نیمردد مانده بودم. با ا دمیکردم، به رژ لب که رس شیآرا یرفتم و کم زیسمت م یدیناام با
شبانه توجه  یمهمان کیخواستم در  ینم یشوم و از طرف دهیکردم که د یم شیآرا یطور  دیبا یمشک

 همه مردان را به خودم جلب کنم. 

 

 و گفت: دیمچم را چسب عیسر سایبردم که پر میانتخاب کردم و به سمت لب ها یمات یناچار صورت به

 خدا عقلت رو بکار بنداز!  ی_ محض رضا

 

 : دمیبود را برداشت و باز کرد که خودم را عقب کش زیم یکه رو یعیتوجه به من رژ قرمز ما یب

 _نه نه، محاله بذارم.

  

 با من بحث نکن.  نقدریو بمال ا نیا ای_خفه بابا عجوزه ب

 

 قدم عقب رفتم. کی

 ؟یندار  ایبابا و پرهام؟ تو ح یبرم جلو ینجور یدختر؟ ا یشد وونهی_ د

 

 .یرم مهمون یتو م یمن به جا ای یزن یرژو م نیا ای نیبب ه،یکاف یکه تو دار  نی_هم
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من که هنوز کامل آماده آماده  دنیبزنم که در اتاق باز شد و مامان داخل آمد و با د یحرف خواستم
 گونه اش زد. یبودم رو

 

 ! پسره اومده دم در. ینکرد یکار  چی_واه مادر تو که هنوز ه

 

مرا نگه داشت و  سایبرداشتم که پر زیخ زیبه سمت م عیکردم برق سه فاز به تنم وصل شد و سر حس
 گفت:

 . یذارم بر  ینم ای یزن یو م نیا ای_ 

 

ارزش بود اما  یخائن ب کیبروم و او  رونیخواستم با آرش ب یقلبم باال رفته بود، هر چند که م ضربان
 در آمده بود.  انیرا منتظر خودم بذارم به غل یمرد نکهیاز ا میباز دخترانه ها

 

 زنم، ولم کن.  ی_نم

 

 . یبزن دی_با

 

 بلند گفت: یدفعه مامان با صدا کی

 ! گهی_ بسه د
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به تاسف تکان داد و جلو آمد، رژ  ی. سر میو به سمت مامان برگشت میخشک شد مانیدو در جا هر
 گرفت و به او گفت: سایقرمز را از پر

 کنم.  یو درست م نیمن ا ار،یو ب راهنی_ برو شنل پ

 

 رفت.  رونیاز اتاق ب عیو سر دیصورتش خند یبه پهنا سایپر

 

 التماس به مادرم نگاه کردم.  با

 زنم. یرژو نم نی_مامان من ا

 

 را باال انداخت و گفت: شیلنگه از ابروها کی

 شیآرا ینجور یمگه خودت ا اد،یو لباست م شیرژ به آرا نیا ؟یچرا مثل بچه ها شد ؟یچ یعنی_ 
  ؟ینکرد

 

 .ندیبب نطوریخواستم آرش مرا ا یخواستم نم یانداختم، نم نییو سرم را پا دمیگز لب

  

احمق بدانم و فقط به چشم خواستم مرا  یدانستم او فقط در حال سوءاستفاده است؛ نم یکه م من
 نگاهم کند.  بایز یاسباب باز  کی

 

 دروغ گفتم:  به

 ! نهیاون من و بب ریبه غ یکس یدوست نداشت من رژ قرمز بزنم، نه وقت نی... شاه نی_شاه
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وقت  چیه شمینزده بود اصال درباره آرا یحرف نیوقت همچ چیه چارهیب نیمرا ببخشد، شاه خدا
 گفت: یزد، فقط م ینم یحرف

 . یکنه جلوم چطور بگرد ینم یدوستت دارم، فرق ی_ من تو رو هر طور که باش

 

 انداختم تا دروغم معلوم نشود. نییشد، سرم را پا یمن طوالن یرو هیچند ثان یمادرم برا نگاه

 

 یجاسوس و نفوذ کیفرزند  نیاگر ا یحت دیگو یدروغ م یشدند که فرزندشان ک یمادر ها متوجه م 
 باشد! 

 

 داد و با تاسف گفت: رونیرا ب نفسش

 . ایباهاش راه ب ه،یآرش پسر خوب یدار  یزندگ ،یاما دختر توهم آدم امرزتش،ی_ خدا ب

 

 بودند!  یبه نظر دو مفهوم جدا نشدن ؟یو خوب آرش

 

 یدانم چرا اما، نم یگفتم. نم یرا نم نیکردم، تمام مدت ا انیرا با من و من ب میاصل یلب نگران ریز
 بزنم. یخواستم حرف

 

 .میستیمحرم ن ی_مامان ما حت

 

 کرد و گفت: یخنده کوتاه مامان

 دارم.  نانیندارم بعدشم، من به جفتتون اطم یبابات مخالفه وگرنه من که مشکل د،یش ی_ محرمم م
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گرفت و سرم را باال آورد و رژ قرمز  متیکه چانه ام را با مال دمینگفتم و فقط پوست لبم را جو یز یچ
 . دیمال میلب ها یرنگ را رو

 

 :دیگرفت و آرام خند طنتیکارش تمام شد، نگاهش رنگ ش نکهیاز ا بعد

 منتظرش نذار. رونیب اینخوره، زود ب یز ی_ آرش پسر خودمه اما حواست باشه امشب چ

 

آرش چه  دیفهم یکه باالخره م یدانم زمان یمدادم وبه رفتن مادرم نگاه کردم؛ ن رونیرا آه مانند ب نفسم
 داد. ینشان م یکار کرده است چه واکنش

 

 

 شییجلو یداشت و رو دور کاله و لبه ها ی. پارچه سبکدمیرنگم را پوش یکمکم کرد و شنل مشک سایپر
 سایکه نصف صورتم را هم پوشاند، پر دمیسرم کش یکار شده بود. کاله شنل را رو دیسف یپولک ها

شوم  خارجخواستم از خانه  نکهیاما به محض ا میزد رونیاز اتاق ب یرا به دستم داد و دو نفر  فمیک
خارج شوم که خودش را به من رساند و  عی. پا تند کردم تا سردیآمد و مرا د رونیپرهام از اتاقش ب

 . دیرا کش میبازو

 

 حرکت گفت: نیاز ا یشاک سایپر

 وونه؟ید یکن یکار م ی_ چ

 

 و گفت: ستادیبدون توجه به او مقابلم ا پرهام

 ؟یکه با اون باش ؟یخوا یکه م هیزیچ نی_ واقعا ا
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 سرخ شد. میکردم سرتاپا حس

کند، از ذهنم گذشت که پرهام بدون  انیصراحت ب نیرا به ا یز یچ نیانتظار نداشتم برادر کوچکم چن 
 یخودش او را خفه م یدانست احتماال با دست ها یداند، که اگر م یآرش را نم انتیخ هیهنوز قض

 کرد.

 

 کردم به استرسم مسلط باشم گفتم: یم یکه سع یحال در

 .هیموضوع شخص نی_ برو کنار پرهام، ا

  

 را بلند کرد و گفت:  شیصدا

او الشخور تورو جذب  هیات، چ ندهیبه آ یزن یگند م یدار  ؟یخودت؟ کدوم شخص یبرا یگ یم ی_چ
 کرده؟

 

کنم اما فقط  یبزنم که اگر تمام وجود آرش جاذبه شود، من باز هم نگاهش نم ادیسرش فر خواستم
 گفتم:

 کنم. یکار م یفهمم دارم چ ی_ من خودم م

 

را پس کله اش  شیعقب رفت. صدا یروم محکم تکانم داد که کاله شنلم کم یبار نم ریز دیکه د پرهام
 انداخت. 

 

 ،یباش یکه با اون عوض رونیب یه بذار خون نیذارم پات و از ا ی_نم

 .ارهیبه سرت ب ییبال زیهمه چ یذارم اون ب ینم 
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 نینفرت و خشم فقط به ا نیبرافروخته اش نگاه کردم. تمام ا یبه چهره  رتیلحظه با ح کی یبرا
 دانست؟ یرا م زیکرده بود؟ نکند که نکند که او همه چ یخاطر بود که آرش از من خواستگار 

 

 محکم پدرم مرا به خودم آورد. یصدا

 

 ! ستی_بکش کنار پسر، خواهرت که بچه ن

 

 به پدرم نگاه کرد و گفت:  یبا ناباور  پرهام

  رون؟یبره ب یوقت شب با ااون عوض نیدخترت ا یذار  ی_م

 

و  ستادیا شیبرداشت که مادرم جلو زیحرف خونش به جوش آمد به سمت پرهام خ نیکه با ا پدرم
 گفت:

 گه! یم یفهمه چه چرت و پرت ینم هیپسر فقط عصب نیباش، ا_ آروم 

 

 خم به سمت پرهام برگشت و گفت:  با

 ! رونیب زیتو دهنت نر ادیکه م ی_تو هم هر حرف

 

ها فقط به خاطر طمع  نیرا گرفته بود؛ همه ا میگلو یسوخت و بغض بد یاز شدت اشک م میها چشم
 نداشت.  یتیاهم چیه گرانید یزندگ شانیبود که برا یافراد یخواه ادهیو ز

 

طول  سایپر یزدم. بدون توجه به صدا رونیاز خانه ب عیآن فضا را تحمل کنم و سر گرید نتوانستم
 و از در خانه خارج شدم.  دمیرا دو اطیح
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پرونده بعد از مرگ بهزاد  نیا یرابط ها یداده بود، همه  ایخودش را به پرش یآرش جا یمیقد سمند
 از آن ها بود.  یکیگرفته بودند و آرش هم  یتپل یدستمزد ها

 

بلند  یپاشنه ها نی. ادمیکش یم قیرفتم، نفس عم یم نیبلند به سمت ماش یطور که با قدم ها همان
 . یکرد یاحساس فلج بودن م یرفت یراه م یعیتر از حالت طب عیسر یبود که اگر کم یطور 

 یقیلحظه سرم را روبه آسمان بلند کردم و نفس عم یرا باز کردم و قبل از سوار شدن فقط برا نیماش در
 . دمیکش

 

صورتم خشک  یکه نگاه آرش رو میشدم و در را بستم، هر دو همزمان به سمت هم برگشت نیماش سوار
 شد. 

 

همان  قایدق نیثابت ماند و ا میلب ها یرو تیو در نها د،یصورتم چرخ یکل اعضا یرو نگاهش
 .دمیترس یبود که از آن م یز یچ

 

 مسخ شده گفت: یلب با حالت ریز

 . نازی_ پر

 

 نشان بدهم، به سمتم خم شد. یبتوانم واکنش نیاز ا قبل
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زند، با چشم  یم رونیام ب نهیلحظه ضربان قلبم آن قدر باال رفت که حس کردم االن از قفسه س کی
 مقابل صورتم قرار داد.  قایگرد شده نگاهش کردم که صورتش را دق یها

 

 دید یآمد و ما را م یم رونیخواست چه کار کند؟ اگر االن پرهام ب یفکر به ذهنم هجوم آورد او م هزار
 کردم؟ یامشب را با آرش سر م دیکرد؟ من چطور با یچه م

 

 _آرش!

 

را از کنار شانه ام چنگ زد و خودش را کنار  یمنیکمربند ا بتوانم جمله ام را ادامه دهم، نکهیاز ا قبل
 بست. میو برا دیکش

 

 به من نگاه کند استارت زد و راه افتاد. نکهیا بدون

 

 یتوانستم با اسلحه ا یکاش م یدر وجودم جمع شد. ا ایلحظه حس کردم تمام خشم و نفرت دن کی
 که مجبور بودم. فیبرسانم اما ح انیرا به پا شیداشت زندگ ینگه م نشیدر داشبورد ماش شهیکه هم

 

هستم، چطور به  چهیباز کی شیدانست که من فقط برا یم یداد؟ وقت یچطور به خودش اجازه م او
 داد؟  یخودش اجازه م

کج  شهیکه به زحمت عقب رانده بودم دوباره در چشمانم جان گرفتند. سرم را به سمت ش ییها اشک
 .دمیکردم و لب گز

 

 ؟یبگ یخواست یم یز یچ زم،ی_جانم عز
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 فتم: که نلرزد فقط گ ییرا که بلد بودم نثارش کنم اما با صدا ییفحش ها نیباز کردم تا زشت تر دهان

 ! میگرد یبر م ی_خواستم بپرسم ک

 

 زد و گفت:  یشخندین

 دوازده، قبال با عمه هماهنگ کردم. ای ازدهی_احتماال 

 

 تکان دادم که گفت:  سر

 تنته؟ ای یپوش یرو اونجا م راهنتی_پ

 

افتادم  ادمیدفعه  کیبه او به سراغم آمد که  کیبود؛ باز هم وسوسه شل حیپسر وق نیا چقدر
تا  نیبودم ام دوارینثار خودم کردم. ام یراهیو بد و ب دمیرا هنوز روشن نکرده ام. لب گز کروفونمیم

 نکرده باشد چون از وقت قرار گذشته بود.  یاالن حرکت عجوالنه ا

 

گوشواره را  نیکه متوجه نشود نگ یسمتش برگشتم و دستم را به سمت گوشواره ام بردم و طور  به
 فشار دادم. 

 

 چطور مگه؟ دم،ی_پوش

 

 ای! شجاعتش دیناز یخودش م زیدانم به چه چ یکرد نم یبه من نگاه هم نم یباال انداخت. حت شانه
 شرافت نداشته اش؟
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 عقبه رو بردار.  یصندل یکه رو یاون جعبه مخمل ،یچی_ه

 

شکل را  لیدستم را عقب بردم و جعبه مستط رمینگاهم را از او بگ نکهیاخم نگاهش کردم و بدون ا با
 یوقت دمیزده است. متعجب به خودم نگاه کردم که د شخندیدوباره ن دمیبرداشتم و جلو آوردم که د

 . ندیحفاظم را بب یب دیدراز کرده ام توانسته پوست سفکه دست 

 

 به تو!  لعنت

 

 :دمیجعبه مخمل قرمز رنگ نگاه کردم و پرس به

  ه؟یچ نی_ ا

 

 _بازش کن. 

 

 ماسک زنانه و مردانه نفسم گرفت.  دنیجعبه را باز کردم که با د یآرام به

 

 گفتم: رتیسرم را باال آوردم و با ح عیسر

 ...نایا ایتولد دوستت  میر یم می_ واقعا دار

 

 نگاهم کرد.  قیزد و به سمتم برگشت و عم یمسخره ا لبخند

 

تولد دوستم  یمهمون ،یکرد یقبول نم میگفتم قراره کجا بر یاما اگه م زم،یخوام عز ی_معذرت م
 بالماسکه ست.
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 انداختم. نییاو ثابت ماند و بعد سرم را پا یمدت رو یطوالن نگاهم

 

 لب گفتم:  ریهم فشردم و ز یرا رو میپلک ها 

 کنه. ری_خدا به خ

 

 

 بهزاد

  ؟ی_مطمئن

 انداختم.  لوفریکرده و من تظر ن شیبه چهره آرا ینگاه مین

 شده بود!  بایاغراق، ز یب

تکان دادم که دستش را دور شانه ام حلقه کرد و قدم برداشت و مرا وادار کرد که دنبالش بروم. با  سر
قسمت  رهیدا می. پله ها به حالت نمیساختمان رفت یمرمر ورود یبلند، به سمت پله ها یقدم ها

 یگر یتر از د ضیعر یکیپله ها دو در قرار داشت که  یساختمان را در بر گرفته بودند و در باال ییجلو
به قسمت  دیطبق نقشه ساختمان با گر،یشد و در د یم یمنته یبه سالن مهمان میبود و مستق

 . دیرس یم الیو یمسکون

 بود!  یکه چه عرض کنم، کاخ کلمه مناسب تر  الیو

. میوارد سالن شدند به سمت در کوچک تر رفت میکه مستق یو پشت سر چند زوج میپله ها باال رفت از
مهمانان  ستیبود و ل ستادهیو کت و شلوار هم رنگش ا یماسک مشک میبا ن یهر دو در نگهبان یجلو
 کرد.  یک مرا چ

 به من نگاه کرد و گفت:  لوفریتوجه به ن یب

 آقا، کارت دعوت لطفا.  ری_شب بخ
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 نیو به دستش دادم. به دست آوردن ا دمیکش رونیو قرمز را ب یشلوارم کارت دعوت مشک بیج از
که  یگذاشت ینقطه ضعف م یدست رو دینبود. البته تنها با یکارت آن هم در نصف روز کار ساده ا

 بود.  یکار حرفه ا نیبهمن در ا

 انداخت و گفت:  ینگاه لوفریبه من و ن نگهبان

  ؟ی_آقا و خانم بهرام

من بودم که  نیسرم را تکان دادم، ژستم مثل پولدار ها شده بود مثل پولدار ها! انگار نه انگار ا یآرام به
 رفت.  یپول پدرم از پارو باال م

 دستش را به سمت سالن دراز کرد و گفت: یکیبه حالت ش مرد

 .دیداشته باش یشب خوب د،ییکنم بفرما ی_ خواهش م

و چند ساله با  یس بایزن تقر میرفت شیکه دو قدم پ نیهم م،یسر تکان دادم و هر دو وارد شد دوباره
بود  دهیبه صورت داشت و کت و دامن پوش یماسک زنانه ا میبه سمتمان آمد. او هم ن یکیلبخند ش

بر  دراش را  دهیتراش کلیه یداشت و به خوب دشیبا پوست سف یبیاش تضاد عج رهیکه رنگ بنفش ت
 گرفته بود. 

 تونم بهتون بکنم؟  یم ی_شب خوش، چه کمک

 انداختم و گفتم: لوفریبه ن ینگاه مین

 خوام.  یاتاق م هی_ 

 باز شد و گفت: یبنفش شده اش به لبخند درخشان یها لب

 .دیایکنم دنبالم ب ی_ خواهش م

 

 

و  ییاز طال یبی. کل دکور ترکمیفرصت را به داد که خانه را از نظر بگذران نیتر از ما به راه افتاد و ا جلو
خورد، از مبل ها گرفته تا راه پله و فرش همه  یبه چشم م کیو انت قهیعت لیبود و همه جا وسا یزرشک

 و همه مملو از تجمل بودند. 
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 . میبود ایماف کیاما االن در حال راه رفتن در قصر  میرا دست کم گرفته بود هیکه ما قض هرچند

 یکرد و وقت ییراهنما یاتاق خال نیخدمت ما را به سمت اول شیو آن پ میباال رفت چیمارپ یپله ها از
 گذاشت.  مانیتنها میندار ازین یز یمطمئن شد که چ

 دادم.  هیاتاق را پشت سرم بستم و به آن تک در

توجه به او  ی. بستادیمقابلم ا یراهنیرپیز کیبلندش را در آورد و تنها با  یمانتو عیسر یلیخ لوفرین
درکار نبود و تنها دو مبل مخمل قرمز و  یتخت چیاتاق رفتم. ه گریانداختم و به سمت د نییسرم را پا

هم به ساختار آن  رهپنج کیشد اگر که  یم یبزرگ در اتاق وجود نداشت، اتاق خوب نهیکنسول و آ کی
 کردند.  یاضافه م

 بود گفت: راهنشیپ دنیهمان طور که مشغول پوش لوفرین

به زن  یگذره حت یعالقه که دو سال ازش م هیکه فقط به خاطر  نهیکه در مورد تو جالبه برام، ا یز ی_ چ
 .یکن ینگاهم نم گهید یها

بحث را  نیچه بود! آمده بود که باز هم ا یهمه اصرار برا نیدادم. پس بگو ا رونیرا با حرص ب نفسم
بحث را  نیبه من ندارد اما... دوست داشت ا یعالقه ا نیدانستم که کوچکتر یبکشد؛ خوب م شیپ

 کش بدهد. 

 من... لوفری_ن

 دیرس یام م نهیاو شدم. قدش از من کوتاه تر بود و سرش تا س نهیبه س نهیبرگشتم س نکهیمحض ا به
 صورتم بود.  یجلو قایسرش را باال گرفته بود که کل صورتش دق یاما طور 

 یبه انجام کار  یدیشد لیسرخش ثابت شد، م یلب ها یو رو دیصورتش چرخ یاجزا نیب نگاهم
 داشتم که... 

 . فتدیچرخاندم تا نگاهم به او ن یدادم و سرم را به طرف رونیحبس شده ام را با حرص ب نفس

 کتم را صاف کرد:  قهیام گذاشت و  نهیس یرا رو شیو دست ها دیخند زیر

 و شر؟  ریخ نیمثل، مبارزه ب یز یچ هینه؟  یکن یبا خودت مبارزه م ی_دار 

 گفتم: دهیبر دهیشده بودم. بر جیگ یام، کم نهیقفسه س یرو شینوازش دست ها از
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 مثل من تماما شر هستند. ییوجود نداره، آدم ها یر ی_ خ

 

 

 :دیام کش نهیس یرو یفرض یانگشت اشاره اش خط ها با

 ! یدون ینگو تو قدر خودت رو نم یجور  نی_ ا

 

شد؛ حس  یخورد و مورمورم م یکه بازدم هنگام صحبت به گردنم م یرا جلو تر آورد طور  سرش
 یدانستم که به زود یآمد و م یباال م میداشت از نوک انگشت ها یحال سوزان نیمسخره و در ع

 برد. یضربان قلبم را باال م

 

 که ردت کرد.  یبه دختر  یوفادار بمون یدختر، بعد از دو سال دور  هیکه به  یقدر خوب هست نی_ا

 

را فقط من و  نیدانست؟ ا یگردنم صدا دادند، او از کجا م یچرخاندم که مهره ها عیسر یرا طور  سرم
 .میدانست یو مهرداد م نازیپر

 

 گرد شده ام زد و گفت:  یبه چشم ها یمسخ کننده ا لبخند

 ؟یبهش وفادار  ینجور یکه ا ؟یقدر خوش شانس شد؟ که تو عاشقش شد نیکار کرد که ا یچ نازی_پر
 تونم بکنم.  یکار کرد، که من نم یاون دختر بهم بگو چ

 

ام بود  نهیس یرو شیکه دست ها لوفریرا، ن نیکار از کار گذشته بود و ضربان قلبم باال رفته بود و ا گرید
 دانست.  یم یبه خوب
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 یاش کامال جد افهیحرف ها را بزند، ق نیا حینبود که بخواهد به خاطر تفر یچهره اش طور  گرید حاال
 بود.

 

 کردم و گفتم: میها هیرا به زور وارد ر هوا

 ؟یدون یرو م نی_ تو... تو چطور ا

 

 یوقت ،یرفت یهر دفعه که از هوش م ،یکرد ی! هر دفعه که تو تب ممیدون یدونم؟ همه م ی_چطور م
 چون ردت کرده بود. یبود ریکه ازش دلگ یکی یگفت ینفر رو م هیسوخت فقط اسم  یتنت داشت م

 

 گفت: یمنتظره ا ریو با خشم غ دیعقب کش عیسر

مگه اون  یشد؛ آخه لعنت یکه دل سنگم برات آب م یزد یزار م یجور  یهوشیب یدختر تو هی_ به خاطر 
 جادوت کرده بود؟

 

مدت  نیا یهمه  یعنیها را نگفته بود،  نیا یوقت کس چیزده شدم ه رتیح دمیشن یکه م یز یچ از
 را پنهان کرده بودند؟ یگر ید یها زینزدند؟ چه چ یخبر داشتند؟ پس چرا حرف

 

 نکهیبلند به سمت در اتاق رفتم، اما قبل از ا یبزنم با خشم و قدم ها یحرف نکهیکردم و بدون ا اخم
 شد.  دهیبزنم دستم از پشت کش رونیب

 

 متوقفم کرد: شیجدا کردم اما صدا لوفریو خودم را از ن دمیبودم که دستم را کش یعصبان یقدر  به

 ! میتیمامور ی_ االن تو
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دفعه نشد آن  یکیبودم،  قهیدر مض شهیهم فشردم هم یرا رو میو پلک ها ستادمیآستانه در ا در
 بروم.  شیخواستم پ یسالم طور که م

 

 ها رو جا به جا کنه.  نیدورب لمیتونه ف ینم یلیکامران خ ،یزودتر ماسکت رو بزن دی_با

 

را مشت کردم و داخل اتاق  میانگشت ها دم،یشن یقلبم را در گوشم م یکه هنوز تپش ها یحال در
 به سمت دو ماسک که داخل جعبه قرار داشتند رفتم و ماسک خودم را برداشتم.  میبرگشتم و مستق

 

کرد،  یم ییآن خودنما یرو یمانند یلوز  یداشت و طرح ها یماسک مردانه ام، حالت مشک مین
 یقرار م میابروها نیکه ب ییدر وسط ماسک، جا قایداشت و دق یا دهیحالت کش شیقسمت چشم ها

توجه  یو ب ستادمیا نهیآ ی. روبرودیدرخش یم ییبایقرار داشت که به ز یگرفت، سنک شفاف قرمز رنگ
 قرمز قرمزش را ببندد، مشغول گره زدن ماسک شدم.  راهنیپ پیداشت ز یکه سع لوفرینبه 

 

 . دمیپسند یم شتریزد، هر چند که خودم رنگ سبزشان را ب یاتاق برق م میدر نور مال میمشک لنز

 

 پیبه سمت کنسول هولش دادم و ز یقرار گرفتم و به آرام لوفریپشت سر ن یآن میتصم کی در
نگاهم باال آمد و از داخل  یلحظه ا ی. برادمیدستم به بدنش بخورد باال کش نکهیرا، بدون ا راهنشیپ
 خودش را به دستم داد. یبه صورتش زل زدم که ماسک مشک نهیآ

 

 

صورتش گذاشتم و مشغول گره زدنش شدم.  یرو یدادم و ماسک را به آرام رونیرا با حرص ب نفسم
براقش  یدر چشم ها یز یلحظه چه چ کی یدانم برا یبود. نم رهیخ گریتمام مدت نگاهمان به همد

 . رمیکه نتوانستم نگاهم را از او بگ دمید
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 ید که به زور مآن قدر آرام شده بو شیرا که بستم به سمتم برگشت و نگاهم کرد، صدا ماسک
 . دمشیشن

 

 وقت نخواستم ناراحتت کنم.  چی_ه

 

 دادم و مثل خودش زمزمه کردم:  رونیرا ب نفسم

 _ناراحت نشدم. 

 

 کرد و لب زد:  کیپاشنه پا بلند شد و صورتش را به صورتم نزد یرو

 .ستمی_مطمئن ن

 

 دور گردنم حلقه شد. شینشان بدهم، دست ها یبتوانم واکنش نکهیاز ا قبل

 

 نازیپر

 

 احساس مرگ داشتم.  میسالن شلوغ شده بود نیکه وارد ا یزمان از

 

کردم خون  یشده است! حس م لیتبد اریبالماسکه تمام ع کیتولد به  یشد که قرار مهمان ینم باورم
 گذشتند، متنفر بودم.  یکه از کنار م یمنجمد شده است و از نگاه چندش آور مردان میدر رگ ها
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 خورد.  یطور نگاهم کنند، به هم م نیکه باعث شده بود ا مییبایاز خودم و تمام ز حالم

 

 یم بیو غر بیعج یماسک ها یکرد یسالن به شدت خفه کننده بود و هر طرف را که نگاه م یهوا
 ساده بود.  یلی. نسبت به آن ها ماسک من و آرش خیدید

 

 . دیچفت شدمان انداختم و خونم دوباره جوش یبه بازوها یحرص نگاه با

 

 آورد. نییکردم که متوجهم شد و سرش را پا کیبه او نزد یرا کم خودم

 زم؟یشده عز یز ی_ چ

 

 تو باشم!  زیشور مرا ببرند که عز مرده

 

 برم مرتبش کنم.  دی_لباسم خراب شده، با

 

 به من انداخت و اخم کرد.  یاجمال ینگاه مین

 . نمیب ینم ی_من که مشکل

 

 زدم. یو حرف چندش آور  دمیگز لب

 ! ستیتو ن دید یکه خراب شده تو یی_ جا
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ماندم و جناب محسن  یشد، من م یتمام م هیقض نیزد که عقم گرفت فقط اگر ا یچندش آور  لبخند
 پور.

 

و  دندیخند یکه مستانه م ییزوج ها نیبه اطراف انداخت و مرا به سمت راه پله کشاند. از ب ینگاه
. خوشبختانه توانستم دستم را از حصار دستانش آزاد میاز پله ها باال رفت عیو سر میشاد بودند گذشت

 به سمتش برگشتم.  یلحظه ا یکنم و برا

 

 جا منتظر بمون. نیرم، هم ی_من خودم م

 

دانم چه  یشدم؛ نم یهمه موافقتش داشتم متعجب م نینزد. از ا یسر تکان داد اما حرف مشکوک
 آمد.  یبا من راه م نقدریبود که ا دهید میبرا یخواب

 

 گفتم: دوباره

 کنه!  ری_ خدا بخ

 

 شد. یم یمنته یهم به راه پله ا گریشدم که از سمت د یلیپله ها باال رفتم و وارد سالن طو از

 

 کردم به راه افتادم. یها را بررس نیدورب تیموقع نکهیدادم و بعد از ا رونینفسم را ب 
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را نگاه کنم اما  یاتاق چیبسته بود. واقعا قصد نداشتم که داخل ه شانیتمام اتاق ها به جز چند تا در
آن عبور کنم، داخل اتاق دوم که  یتر از جلو عیآمد باعث شد سر یاتاق م نیکه از اول یناله ا یصدا

 نبود.  یدرش باز بود کس

 

اتاق، کف  نیکه از در آخر ینور  ی کهیچرخاندم که چشمم به بار یهدف نگاهم را در طول سالن خال یب
 سالن افتاده بود افتاد. 

 

 نهیکردم داخل قفسه س یبخواهم حس م نکهیکردم. بدون ا دایپ یبیدفعه حال عج کیدانم چرا،  ینم
 نفس بکشم.  قیومجبور بودم عم ردیگ یرا م میتنفس یآمده است که تمام حجم هوا دیپد یام حفره ا

 

 . دمیرا شن یمردانه ا یکه صدا ستادمیمردد به آن سمت رفتم و پشت در اتاق ا یقدم ها با

 

 _تمومش کن! 

 

 آشنا بود؟  نقدریصدا، چرا ا نینامنظم نواخت. ا یلحظه ا یبرا قلبم

 

 ستادهیت به در و روبه کنسول اپش یشکاف در نگاه کردم. قامت مردانه ا نیو از ب دمیرا جلو کش خودم
کرده  کیرا در آغوش گرفته بود. دست زن دور گردنش حلقه شده بود و خودش را به او نزد یبود و زن

 بود. 

 

 خاطرات؟ یتو ی_چرا تمومش کنم؟ که بازم بر 
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 من قرار گرفت.  دیمقابل د قایرخش دق میسرش را به سمت راست چرخاند و ن مرد

 

 یرو یسرخ نیبر صورت داشت و نگ یمشک یماسک تور  میشگفت زده شدم، ن دمید یکه م یز یچ از
 . دیدرخش یم شیشانیپ

 

شاهزاده  کیکرده بود که انگار  جادیدر صورتش ا یدارش، جاذبه ا هیو چانه زاو شینیصاف ب خط
 کرد.  یهم ثابت م نقصشیرا اندام مردانه و ب نیاست و ا ستادهیمقابلم ا

 

 _من دوستت دارم! 

 

 سرد هم بود!  چ،یدر آن نبود که ه یعشق چیکرد که ه انیب یرا با حالت خاص نیا دختر

 

 تمومش کن لوفری_من ندارم، ن

 .ستیمونده سهم تو ن گهید یجا هیمن قلبم  

 

 .دیاش مشت کوب نهیشده بود به قفسه س یکه حاال عصب دختر

 ات؟ نهیکه دست رد زد به س یاون عوض ه؟ی_پس سهم ک

 

 گفت: یخاص تیو قاطع دیبه سمت او برگشت و نگاهش کرد. سپس با تاک یبه آرام مرد

 ام زد!  نهیکه دست رد به س ی_ سهم همون عوض
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 دیکوب یقلبم با شدت م دم،یخودم را عقب کش عیتعلل کرد و بعد به سمت در برگشت که سر یا لحظه
 شود. یم کینزد یمردانه که کس یقدم ها یو از صدا

  

توانست کمکم  یافتاد م یم یرا داشت و اگر اتفاق میصدا نیبود که ام نیا هیقسمت مثبت قض تنها
 کند.

 

 عیباز افتاد و سر یاز در ها یکیگشتم، که نگاهم به  یچه کنم دستم گرفته بودم و دنبال راه فرار م کاسه
 و داخل رفتم.  دمیبه سمتش دو

 

 درسمیاز د نمیبتوانم او را بب نکهیشد، اما قبل از ا کید نزدکه مر دمیدر پناه گرفتم و از گوشه در د پشت
 خارج شد و پشت سرش همان دختر قرمز پوش از اتاق خارج شد و رفت. 

 

همچون او مقابلت اعتراف به  یآن دختر سوخت! چقدر سخت بود که مرد یدلم برا یلحظه ا یبرا
 که من با بهزاد کردم. یکند، درست مثل کار  یگر یعشق د

 

 .دید یزود مجازات کارش را م ای ریکه بود، د یمرد هرکس نیا

 

 

دنبال کردن  نیع قایکنم اما دق دایآمدم، در سالن چشم چرخاندم تا آرش را پ نییکه از پله ها پا یوقت
از ماسک ها  یخودش آن جا نبود، همه ماسک داشتند، بعض افهیکس به ق چیسوزن در انبار کاه بود ه

 بود. بیو غر بیهم عج یلیخ

لبم  کیشراب برداشتم و نزد السیگ کیگرفت  میخدمت ها جلو شیاز پ یکیکه  یدنینوش ینیس از
 جنس الزم بود.  یجور  یبردم. قرار نبود که بخورم اما خب، برا
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به  ییرقص شده بود و زوج ها ستیبه پ لیاز سالن تبد یگشتم، بخش یبه دنبال آرش م همچنان
حس کردم که دوباره آن دو نفر را  یلحظه ا یخوردند و شاد بودند. برا یدر آغوش هم تاب م یآرام

شلوغ شده بود که نتوانستم  یطور  ستی! اما پشیآسمان تیآشنا و جذاب یهمان مرد با صدا دم،ید
 را دنبال کنم.  رکاتشانح

 تنهان؟ باچرایخانم ز نی_ا

داشت و  یلخت جالب یموها مواجه شدم که یتعجب به سمت صدا برگشتم که با مرد قد بلند به
 زده بود.  یماسک کامل

 .دیاز شرابش نوش یتر شد و کم کینزد یبه اطراف انداختم که او قدم ینگاه

 . دی_منظورم خودتون بود

 اخم گفتم: با

 شناسم؟ ی_ شما رو م

 : دمید ینم یز یچ یگرفت اما به جز چشم ها یشاد هیته ما شیصدا

 دارم. یخاص تیمن بهش عنا دیچرا راستش رو بخوا کانتونیاز نزد یکی_شما نه، اما 

 را باال انداختم. میلنگه از ابروها کی

 _از چه نظر؟

 را در هوا تکان داد. دستش

 نبود.  ی_ موانع راهش رو براش حذف کردم، کار مهم

همه  نیبود. از ا نمانیفاصله ب نچیکه فقط چند ا ستادیا کمیشد و آن قدر نزد کینزد یگر ید قدم
اما او آب شده  نم،یکه آرش را بب دیبه اطراف انداختم، شا یاعصابم خرد شد و با استرس، نگاه یکینزد

 .نیزم یبود و رفته بود تو

 .دیکن یمن و معذب م دی_شما دار

 و گفت: دیرنگش خند یعسل یها چشم
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 خطرم، افتخار رقص دارم؟ ی_ من کامال ب

که هر دو دستم را گرفت و مرا به  رمیگشاد شده نگاهش کردم و خواستم از او فاصله بگ یچشم ها با
 که گفت:  رمیخواستم فاصله بگ عی. سردیسمت خودش کش

 در حقت کردم!  یچه لطف یفهم یبعدا م ی_به نفع خودتونه که با من برقص

 یلیرقص برد و خ ستیت پنشان بدهم مرا به سم یبخواهم واکنش نکهیچه گفت و قبل از ا دمینفهم
 رقاص شد.  تیجمع یقاط عیسر

 گفتم: تیعصبان با

 خوام با شما برقصم. یمحترم، من نم ی_ آقا

 گفت: یرا کنار گوشم خم کرد و به آرام سرش

 .شهیهمون طور که عالقه تو به آرش نما شه؛یفقط نما نی_ ا

 ینم یماسک لعنت نیگرد شده نگاهش کردم اما ا یکردم قلبم کف سالن افتاد و با چشم ها حس
 . نمیگذاشت که صورتش را بب

 لکنت گفتم: با

 ؟یگ یم...م یدار  ی... چی_ چ

 .دیدور چرخاند و دوباره به آغوش کش کیدر آغوشش تاب داد؛ دستم را باال گرفت و مرا  یبه آرام مرا

 

 

اون  هیگرگ زخم هی نیاما حواست رو جمع کن آرش به وقتش ع یهست یجان، تو دختر عاقل نازی_پر
 ! دهیاالنش هم فهم نیهم

هرچه زودتر اوضاع  نیبودم ام دواریخوش بود، ام میکردم و فقط دلم به گوشواره ها یخطر م احساس
 دانست؟ یرا م زیبود؟ چطور همه چ یچه کس نیرا کنترل کند. ا

 و گفت: دیدففعه خند کی
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 یکار نم یارتباط لهیوس چیه یعنیکنه  یکار نم کروفونتیاما خب، االن م یهست یباهوش_ واقعا آدم 
 کنه.

 نگاهش کردم که ادامه داد: رتیح با

 خانوم!  یباهوش تر باش یلیخ دیمثل من، با یکردن با آدم یباز  ی_ برا

تعادلم را از  نکهیبزنم مرا چرخاند و از خودش دور کرد اما قبل از ا یحرف نکهیزد و قبل از ا یچشمک
 .دیدست بدهم مرا دوباره به آغوش کش

 را کنار گوشم آورد و گفت: سرش

 _ پشت سر من و نگاه کن.

همان مرد و همان  دم،یبه پشت سرش نگاه کردم که همان زوج را د عیبه او انداختم و سر ینگاه مین
حواس جمع  یبیشان به طرز عجهر دو نفر یخوردند و یو تاب م چیپ کیبا موز یدختر که حاال به آرام
 . دیچرخ یبودند و نگاهشان م

 اند.  ینفوذ نجایاون ها ا ؟ینیب ی_اون دو نفرو م

 ناشناس را نگاه کردم که ادامه داد:  مرد

 .تهیاتفاق زندگ نیکنم احتماال بهتر یکه االن در حقت م ی_کار 

! دیگو یچه م دمیشن یبه زور م یآوردم و حت یدر نم شیچه گفت، کال سر از حرف ها دمینفهم
 یکه دستش رو نیداشتم اما هم یو باال آورد، احساس شرم آور  دیکمرم به بدنم کش یدستش را از رو

 گره ماسکم قرار گرفت  نفسم بند آمد. 

 ؟یکن یم یکار  ی_چ

آن زوج  درسیدر د قایکه دق دیچرخ یحرکت در آورد و طور  کینگاهم کرد و ماسکم را با  رهیخ فقط
 افتاده، نگاه آن مرد به من افتاد و ثابت شد.  یبخواهم بفهمم چه اتفاق نکهیقرار گرفتم و قبل از ا

 یواکنش برا نیا دمیگشاد شده نگاهم کرد. اول نفهم یو با چشم ها ستادیا ستیجا وسط پ همان
 را کنار هم گذاشت!  زیلحظه ذهنم همه چ کیاما  ستیچ

 چشم ها...  نیدار ، اما ا هیو چانه زاو یفرم برجسته لب ها نیامش، و اآشنا، حالت اند یصدا آن
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 تکان خورد، نگاهم را به آن ها دوختم که لب زد : شیلب ها نکهیمحض ا به

 ! نازی_ پر

 که گفت:  دمیبود را از کنار گوشم شن ایقضا نیکه مصوب تمام ا یمرد یرایگ یصدا

 . یستیتنها ن گهی_حاال د

 مقابلم نبود.  یکس گرید میایفرو رفت و تا به خودم ب یکیلحظه، کل سالن در تار همان

 بهزاد

از  یاثر  یخدا، حت یو محض رضا میاز آرش بود ینشان کیو منتظر  دیجرخ یجفتمان در سالن م نگاه
 .میدید یاو نم

 نزده بود گفت: یکه در اتاق افتاده بود، حرف یکه بعد از اتفاق لوفرین

 رفته باشه؟_ ممکنه 

 داد!  یطور بود که کامران خبر م نی_فکر نکنم، اگه ا

 تشرم زد:  لوفرین

 من قطع شد. کروفونیم نمی_آره اما، صبر کن بب

من هم هم  کروفونیو م دیچیدر گوشم پ یبوق بلند یتعجب نگاهش کردم که همان لحظه صدا با
 قطع شد. 

 _چه خبر شده؟ 

 مشکل از ما بود؟  یعنینشان نداده بود،  یکس واکنش چیباال انداختم و به اطراف نگاه کردم اما ه شانه

گذشت. با  یچهره بدون ماسک یدفعه نگاهم از رو کی دمییپا یطور که داشتم اطراف را م همان
 تعجب دوباره به همان سمت نگاه کردم که...

 ... نیا ستاد،یگرفت و حس کردم قلبم از تپش ا نفسم

 دم؟ید یم چه

  ت؟یواقع ایکرد؟ شبح بود  یچه م نجایا نازیواقعا پر او
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 به ناله باز شد. میلب ها اریاخت یچهره ام خشک شد، ب ینگاهش رو دیمرا د نکهیمحض ا به

 ! نازی_پر

 با تعجب گفت : لوفرین

 شده؟  ی_ چ

نقشه  نیاعتراض بلند شد. پس ا یفرو رفت و صدا یکیبدهم، سالن در تار یبتوانم پاسخ نکهیاز ا قبل
 بعد هم برق و بعدش...  کروفونیبود اول م

 را رها کردم و گفتم:  لوفرین عیخواستم خودم را به او برسانم. سر یدانم چرا اما در آن لحظه فقط م ینم

 گردم. ی_بر م

 

 یاز هر طرف بلند م آن کور بازار چند قدم کورکورانه برداشتم که به سه نفر تنه زدم. ناله و اعتراض در
 آمد. یم یفیخف یها غیج یصدا یشد و حت

ام  نهیخواهد از س یکردم قلبم م ی. حس مابمیاز او ب یکه اثر  دیشا دمیکاو یرا م یکیتار یجیگ با
 آوردم. یبود دوام نم ینبوده باشد که اگر م الیبودم، خ دهیکردم آنچه که د یبزند، دعا م رونیب

 ... یپر  ،ی_پر 

 آنکه بخواهم داد زدم:  یمحکم به شانه ام برخورد کرد و ب یلیخ یز یچ ناگهان

 ! ی_مگه کور 

 ! ندیتوانست خوب بب یجغد م ایخفاش  کیفقط  نجایزدم، ا یکه حرف مسخره ا دمیزود فهم یلیخ

 . دی_ببخش

انگشت  یتو یفوالد خیم کینشان بدهم،  یکرد اما تا خواستم واکنش خیمو به تنم س شیصدا
 :دمیدوباره نال اریاخت یشصتم فرو رفت و ب

 _ آخ.
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او او بخواهد دور شود هوا را چنگ زدم و شانه اش را گرفتم و به خودم فشردمش. به  نکهیقبل از ا اما
دانم چه خبر شد که نفسم بند آمد و  یو رو شد. نم ریعطر تنش را استشمام کردم، قلبم ز نکهیمحض ا

 . دمیدوباره نال

 کن. _ولم

 ...  ایست  یبودم که او واقع رتیکردم. هنوز هم در ح یپشت بغلش کرده بودم و او تقال م از

 نداشته باشم. یشکنجه ا نیبود که طاقت چن دهیمردم، آنقدر کش یبود م الیخدا قسم که اگر خ به

 را به گوشش چسباندم و گفتم: میها لب

 نه!  گهی_ د

حبس  یتوانستم صدا اهویو ه یتقال برداشت و در آن شلوغ دم، ثابت شد. همان لحظه دست از در
 شدن نفسش را بشنوم. 

 _نه! 

کوب ها و فلئورسنت ها روشن شد و  واریدر سالن، د یفیاو همزمان شد با پخش نور ها ضع ی ناله
آهنگ پخش شد و جماعت مست سرخوش، بعد  یکل فضا را دربر گرفت. بالفاصله صدا یفیپرتو ضع

 قبل شد. نیشروع به رقص کردند و فضا ع یاز غرغر کوتاه

 

 

و او به پشت در آغوشم بود. باالخره تکان خورد و  میبود ستادهیدونفر همچنان وسط سالن ثابت ا ما
 خواهد برگردد. حلقه دستم را شل کردم و او به سمتم برگشتم.  یکه م دمیفهم

آب دهانم را به زور قورت  د،یکش ریشد و دست چپم ت نیام سنگ نهیصورتش انگار که قفسه س دنید با
سرخ شده  یلب ها یچانه اش و برجستگ یتا انحنا شینگاهش کردم. از نوک موها صانهیدادم و حر
 به رنگ خون بود. قایاش که دق

از وصال و فقدان در  یبیبودم و درد عج جیکردم! گ یدر وجودم فرو افتاد، حالم را درک نم یز یچ دوباره
 . دیکش یقلبم زبانه م
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 _خ... خوابه؟ 

 بود  یبار واقع نیبار خواب نبود؛ ا نی! انه

 :دیلمسش کردم که دوباره نال نان،یجلب اطم ی.ناخوداگاه برا

  ؟یهست ی_ تو ک

 میبغل گرفتم که بتوان یشانه ام گذاشتم و او را جور  یکمرم بود را برداشتم و رو یکه رو دستش
دادم و  یموقع بدن تعادلش را گرفته بود، خودم به زور حرکتش م ی. از آن جا که لرزش بمیبرقص

 . میداد یبه اسم رقص انجام م یحرکات ناهماهنگ

 را جلو بردم و با درد زمزمه کردم: سرم

 ام؟  یک ی_ هنوز قبول نکرد

 ! ی_تو مرد

 شد. یآمد، دست چپم سوزن سوزن م نییپا شیقهوه ا یها لهیقطره اشک از گوشه ت نیاول

 م؟ینیزنده بب یکه مرده باشم؟ انتظار نداشت دی_دوست داشت

 لرزان گفت:  یآمد و او با چانه ا نییقطره پا نیدوم

 ! ی_بهزاد، تو مرد

 یقدر مشتاق مرگم بودند؟ بس نبود هرچقدر ردم کرد حاال م نیو آتشم زد. ا دیدرونم زبانه کش یز یچ
 طور عذابم بدهد؟  نیخواست ا

 شده ام گفتم: دیکل یدندان ها نیب از

اما، حاال فکر کنم بد  یبرنامه امشبم نبود یکه زنده ام، دست پر برگشتم راستش تو تو ینیب ی_ م
 .میخاطره کن دیکم تجد هینباشه 

 بازش گفت: مهین یلب ها نینگاهم کرد و از ب سرگردان

 ؟ی_ چ

 نفهمد.  یو کس میبزن میجا ج نیبود که ما از ا کیبه اطراف انداختم، فضا آنقدر تار ینگاه مین
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دانستم در چند  یاز سالن که م یبه سمت اطیو او را دنبال خودم راه انداختم. با احت دمیرا کش دستش
 باشند و بتوانم دو کالم حرف بزنم.  یکردم، که خال یاتاق قرار دارد رفتم. خداخدا م

 رفت.  یسوخت و ضربان قلبم لحظه به لحظه باالتر م یداشت م بایچپم تقر دست

در را باز کردم و جفتمان را داخل اتاق انداختم. در را بستم  د،یرس رهیدستم به دست گ نکهیمحض ا به
 قفل بود، در را قفل کردم. یرو دیو از آن جا که کل

 

 

 برگشتم.  نازیبه سمت پرام خفه شد و با درد  نهیکه در س دمیکش یقیعم نفس

 زد!  یکرد و به زور پلک م یشده نگاهم م یته یباشد، با چشم ها دهیکه روح سرگردان د انگار

  د؟یترس یکرده بود که م یترس تعجب کردم مگر او کار  نیجلو رفتم که او عقب رفت. از ا یقدم

 ؟یکن یکار م یچ نجای_تو ا

داشت؟ مگر  یدختر چه مشکل نیبه سرفه شد؛ با اخم نگاهش کردم. ا لیکه تبد دیکش یقیعم نفس
 کرده بودم؟ تشیمن اذ

 بود؟ یک دیرقص یکه باهات م ی_اون

 گفت: دهیبر دهیبر

 .  ی..کچی_ ه

 را باال انداختم و گفتم: میابرو کی

 یم نمت؟یب یم نجایبعد از دو سال چرا دارم ا ؟یکن یکار م یچ نجایتو ا نازیپر ؟یدیرقص ی_ با شبح م
 کجاست؟ نجایا یدون

و  رمیخواستم دستش را بگ یکرد. دلم م یم ینیمن عقب نش یرفتم او هم پا یبه قدم جلو م قدم
 . دمید یلمسش را در خودم نم ییکه توانا فیچه مرگت شده دختر؟ اما ح میبگو

 که او گفت:  دمیکش قیماساژ دادن دست چپم شدم و نفس عم مشغول
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 چه خبره؟ نجایا یدون ی_تو م

کار  یوضع چ نیتنها، اونم با ا نجا،یفهمم تو ا ینفر اومدم اما، اصال نم هیدنبال  نجایمن ا بای_آره، تقر
 ؟یکن یم

 . میشد یمنحرف م یاشاره نکنم؛ چون احتماال از بحث اصل یلیداشتم که به ظاهرش خ یسع و

 ؟یاومد ی_دنبال ک

 یمعن یسوال ها ب نیبودم که ا دواریبودم فقط ام دواریو فقط به او زل زدم. ام ستادمیاتاق ا وسط
 نباشد. یذهنم شکل گرفته است، واقع یکه تو یباشد و طرح

 ؟یکالم به من بگو و راست بگو با آرش اومد کی_

 شد: ریهم گذاشت و از گوشه چشمش اشک سراز یرا رو شیها پلک

 _ آره.

 نازیپر

بودم  دهیکه د یبهزاد بود؟ مرد جذاب نیکردم. ا یبودم باور نم دهیشوک بودم و آنچه را که د یتو هنوز
 بهزاد بود؟ بهزاد مرده؟ روحش بود؟ نبود؟

 کردم و او هم با درد!  ینگاهش م یجیگ با

 کرد.  یفاز و نول قاط د،یکه اسم آرش را شن یکنم وقت فکر

 و آمد و گفت:داد جل یطور که دست چپش را ماساژ م همان

 ا؟یخونه ماف یتو ی_ تو با آرش محسن پور اومد

 تکان دادم که او دوباره راه رفتنش را از سر گرفت.  سر

 : دیخشن شد و غر شیمشخص بود. صدا شیچشم ها یباهم تو یدیبرق خشم و درد و ناام حاال

 ست؟ کارهیاون چ یدون ی_م

 _آره، بهزاد ...

 را بست:  شیرا باال آورد و با درد چشم ها دستش
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 ! دیکدوم شما از اولم همدست بود چیاما ه د،یدو سال منتظر بودم که دنبالم بگرد نی_پس بگو تمام ا

 نه! تو خبر...  ؟ی_چ

 کرده رو مجازات کنم. انتیکه بهم خ ی_من خبر دارم و برگشتم تا هرکس

بهزاد آن ها را کشته بود؟  یعنیسال گذشته کشته شده بودند، پس  کیتمام رابط ها در مدت  یهرکس
 بهزاد قاتل بود؟

 ترس عقب رفتم و محکم به کنسول خوردم.  با

جذاب شده بود  یلیشاهانه، خ یماسک مشک مین نیآمد؛ با ا یآرام و محکم جلو م یبا قدم ها بهزاد
  شده بود. یمخف یاش با لنز مشک بندهیفر یکه زمرد ها فیح

 _بهزاد! 

 زد و گفت: یپوزخند

 مجازات خائن فقط مرگه.  یدون یاحتماال خودت م ناز؛یپر یکرد انتی_ بهم خ

 بود. سرش را جلو آورد و گونه ام را نوازش کرد: ستادهیا میروبرو گرید حاال

 عشق من!  ،یاگه تو باش ی_ حت

باز کردم تا از خودم دفاع کنم که در اتاق با شدت باز شد و دو مرد اسلحه به دست وارد شدند و  دهان
 ما را به رگبار بستند. م،ینشان بده یواکنش میبتوان نکهیقبل از ا

 

 

 سوم فصل

 

  نازیپر

 

 بود. دهیفا یکردم، ب یخاراند اما هر چه تقال م یمچ دستم را م یز یکردم چ یاحساس م دائم
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نا نداشتم خودم را تکان بدهم، بدنم به شدت سست بود و  یچرت عصرانه بودم که حت کیکه در  انگار
آن قدر نا مفهوم  زیآمد، همه چ یم یمحو ی. از اطرافم صداهادمیپر یبار از خواب م کی هیچند ثان

 کند. یاز ته چاه زمزمه م یکردم کس یبود که حس م

 

دوران دبستانم  ادیسوزش مرا  نیمتعجب شدم. ا میو از سوزش گلودهانم را به زور قورت دادم  بزاق
به  یکه وقت دمیکش یم غیبعد از ظهر، آن قدر ج فتیش یزنگ ورزش طوالن کیانداخت که بعد از  یم

 نا نداشتم سالم کنم.  دم،یرس یخانه م

 

 ستیچرت بعد از ظهر ن کی نیروم، که ا یدبستان نم گریکرد که من د یادآور یذهنم  یاز پستو یز یچ
 باشم!  دیکه با ستین ییجا نجایو ا

 

درد متعجب شدم. انگار که چرت بعد از ظهرم  نیدوباره چرت بزنم، سرم را تکان دادم و از ا نکهیاز ا قبل
 سرد گذرانده ام. یصخره ها یرا رو

 

 آن ها دهانم باز شد و گفتم:  یرا باز کنم، اما به جا میکردم چشم ها یبه گردنم دادم و سع یچرخ

 _آب.

 

را به زبان آورده  یز یآن قدر آهسته بود که خودم هم مطمئن نبودم که چ میفکر کنم که گفتم صدا یعنی
 باشم. 

 

 تر و بلند تر شد.  کینزد یمعن یب یها زمزمه
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 _آب.

 

 یتا به حال خواب ها یتعجب کردم. از ک یهمه ضعف و ناتوان نیو از ا دمیخودم را شن یبار صدا نیا
 قدر خسته کننده شده بود؟!  نیا یعصرگاه

 

 زدم و نفسم بند آمد.  خیدفعه  کی

 

 گشاد شده با اطراف نگاه کردم و نفس نفس زدم. یچشم ها با

 

 رفت.  یبدنم فرو م یجا یو مثل هزاران سوزن دردناک در جا دیچک یاز سر و صورتم م خیقطرات آب  

 

 . دمینفس کش قیدفعه شروع به سرفه کردم و هوا را عم کی

 

 نیکجا بود؟ من در ا گرید نجایکردم، ا یباور نم دمید ینبود و آنچه را که م شیحواسم سرجا هنوز
 کردم؟  یخراب شده چه م

 

 یمرد یاما قو یجسم خون یبود، چشم چرخاندم و نگاهم رو مایهواپ انهیبه آش هیکه شب ییفضا در
تمام باال تنه  میکهنه ضخ یخراب نشسته بود و طناب ها یفلز  یصندل کی یثابت ماند. مقابل من رو
 اش را در بر گرفته بودند.
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 یچه م نجایکجا بود؟ بهزاد ا نجایا ایاز قبل هم گشاد تر شد، خدا میچشم ها طیشرا نیاو در ا دنید با
 بود؟  یتیچه وضع نیکرد؟ ا

 

آن زوج، رقصم با مرد  دنیشد، از مراسم بالماسکه، تا د یتداع زیدفعه ذهنم جرقه زد و همه چ کی
 برق و بهزاد...  یناشناس، قطع

 

 بود!  نجایبودم بهزاد زنده بود، او ا دهیرا د بهزاد

 

 افتادم وحشت تمام وجودم را گرفت.  یاتفاق بعد ادیکه  نیتا پشت چشمم جلو آمد اما هم اشک

 

 کیشل یمن ننداخته بود، االن مرده بودم! در آن لحظات که صدا یک اگر بهزاد خودش را جلوش یب
 میقبل برا هیکه چند ثان یکرد، فقط مرا در آغوش گرفت و فارغ از سرنوشت یگلوله داشت کرمان م

 کرده بود از من حفاظت کرد.  نییتع

 

شد و تمرکزم را از  ی. صداها قاطختیبهم ر زیآمد و همه چ یانفجار  یدانم چه شد که صدا یبعد نم و
 داشتم. ادیبود که به  یز یچ نیآخر نیدست دادم، عده به سراغمان آمدند و ا

 

 یزخم شیشانیپ یبهزاد نگاه کردم. گوشه لبش پاره شده بود و رو یزدم و دوباره به صورت خون پلک
 ختهیگونه اش ر یآمده بود و از گوشه چشمش رو شیابرو یخورد که رد خونش تا رو یبه چشم م

 بود. 

 

 شانه پاره شده بود.  یدست چپش از رو نیاز چند نقطه قرمز ضده بود و آست دش،یسف راهنیپ
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 و... متنفر!  رهیکرد؛ خ یبود و فقط به من نگاه م اوردهیحال خم به ابرو ن نیا با

 

 لب زدم:  اریاخت یو بزده به لرز افتاد  خی یزمرد ها نیا دنیاز د تنم

 _بهزاد.

 

کرده اما قبل از  یکه پشت سرم را نگاه م دمیو اخم کرد؛ تازه فهم دیمن چرخ یدفعه رو کی نگاهش
 سر برگردانم ناقوس مرگ به صدا در آمد.  نکهیا

 

 ! زمیعز ی_پس باالخره به هوش اومد

 

 ییتوانست بفهمد که چه بال یوزق هم م کی یزده و رسوخ گر آرش لرز به تنم انداخت، حت خی یصدا
 سرم آمده، سرمان آمده!

  

 یانگار که م شینگاه کردم، ستون ها مایهواپ یمیقد انهیخفه و فرسوده آش طیترس به مح با
 ! زندیسرمان بر یخواستند رو

 

 بود. یکابوس عصرگاه کی نجایا

 

 یبه من زد و به سمت بهزاد رفت و مشت محکم یشخندیآرام از پشت سرم آمد و ن یبا قدم ها آرش
 کرد.  شیحواله صورت زخم
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زود  یلیور کج شد اما خ کیو با وحشت به بهزاد نگاه کردم. سرش به  ختیفرو ر نهیدرون س یز یچ
 دوباره گردنش را راست کرد و به آرش پوزخند زد. 

 .دیچیپ یخال یدست زدنش در فضا یکف زد، صدا یشیبه سمت من برگشت و به حالت نما آرش

 

 !یبود یمامان شیتیت یلی_نه خوشم اومد؛ اون شش ماه زندون بهت ساخته ها قبال خ

 

 

 به شکمش زد که بهزاد به سرفه افتاد و ناله کرد.  یمسخره اش محو شد و مشت محکم لبخند

 

 کرد؟ چه خبر شده بود؟ یطور م نیکفت؟ چرا ا یترس به صحنه مقابلم زل زدم. کدام زندان را م با

 نلرزد. میکردم صدا یسع

 _ تو چت شده؟

 

 :دیاژدها به سمتم برگت و عربده کش نیدفعه ع کی آرش

شرف جلوم نشسته اون وقت  یب نیچم شده؟ ا یپرس یاز من م یدار  زیهمه چ یب ی_ چم شده؟ تو
 ؟یپرس یو م نیا

 

 خراب شده چه خبر بود؟  نیگفت؟ در ا یشده نگاهش کردم؛ چرا داشت چرند م جیگ

 

  ؟یگ ی_چرا چرت و پرت م
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 . زدیبر نییپا وارید یباعث شد بتن ها ادش،یقسم بخورم که فر حاضرم

 

فلز بسته شده  نی. من که محکم به ادیرا گرفت و جلو کش میصندل یبرداشت و دست ها زیسمتم خ به
 شدم.  دهیبودم با شدت به سمتش کش

 

 در کوزه؟  یادبت رو گذاشت یزنم هول شد یعششقت رو م یدید ه،یگم؟ من؟ چ ی_من چرت و پرت م

 

برخورد فلز با سنگ، در گوشم  یافتادم و صدا نیرا به عقب هول دادم که محکم از پشت زم میصندل
 زنگ زد. 

 

 ؟یماچ و بوسه راه انداخت شیدیداره که بعد از دو سال تا د یسگ جون چ نیداره؟ ا یآشغال چ نی_ا
 بوستت کارش بهتر از اونه؟!  یم نیهان؟ اونم مثل شاه ؟یکرد یم یتو اون اتاق باهاش چه علط

 

 .میبهزاد جفتمان خشک شد ادیفر یصدا با

 شرف!  ی_ خفه شو ب

 

 را تعجب باال انداخت و گفت: شیابرو کی آرش

  ؟یدوستش دار  یلیخ نمیبب ،یش یهم که م یرتی_ به به غ

 

 زد: ادیفر

 نامرد؟!  یخوامش؛ چرا بهم نارو زد یاز من؟ آشغال من که بهت گفتم عاشقشم، گفتم م شتری_ ب

 



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

147 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زد و گفت: یپوزخند بهزاد

 کنه؟  یکارو م نیبا عشقش ا یبگو بگنجه کدوم عاشق زیچ هی_ عاشق؟ 

 

 .دیکش ادیدوباره فر آرش

 !رونیانداختم ب شیآشغال از زندگ هی_اون پسم زد، مثل 

 

که  دمیافتاده بودم، بهتر د نیزم یشدم. حاال که رو رهیدو مرد خ نیبه مناظره نا مفهوم ا یسردرگم با
 است.  ستادهینگهبان کالش به دست ا کیدور تا دور سوله به فاصله هر سه قدم، 

 

 تکان داد. نیبا درد سرش را به طرف بهزاد

 دختر!  هیفقط به خاطر  آدم مردند یبه خاطر عشق مسخره تو، تا حاال کل ی_ تو واقعا نفهم

 

 به داخل آمد.  یدیسوله باال رفت و نور شد یاز کرکره ها یکیشدن آهن بلند شد و  دهییسا یصدا

 

 نیمحکم به ا یقد بلند داخل آمدند و با قدم ها هیکه سه سا دمیکردم و د زیرا با درد ر میها چشم
 سمت حرکت کردند. 

 

 سوله دوباره بسته شد و توانستم به آن ها نگاه کنم.  در

 دنیآمد و سمت چپش، با د یاز سمت راستش م یرفت و جوان قد بلند یکه وسط راه م یمسن مرد
 چهره اش آه از نهادم بر آمد.

 

 _باده!
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 ریشال حر ریرنگش را از ز یشراب یاز لباس مسخره اش را به تن کرده بود و موها یکی شهیهم مثل
داد که او چه کاره است، البته او در اصل  یانداخته بود؛ بودنش در کنار آرش نشان م رونیب دشیسف

 بود. طانیخود ش

 

 سر مهرداد راهم کاله گذاشت. یکه حت یکس

 

 

از محافظان آورده بود نشست و  یکیکه  یفلز  یصندل یکچل شده بود رو بایمسن که سرش تقر مرد
 و نچسب بود. زیموش ر یوقت حرف زدن مثل صدا شی. صدادیخند زیبه بهزاد انداخت و ر ینگاه

 

 کرده ها، پسر خودمه.  ییرایخوب ازت پذ یلی_آرش خ

 

 زد. یدرجا سکته م دیشن یحرف را م نیا ییاگر دا احتماال

 

 شود. یدانستم چه م یدهانم را به زور قورت دادم، درونم آشوب بود و نم آب

 

 با نفرت نگاه از باده گرفت و روبه مرد گفت: بهزاد

  ه؟یچ یها برا یباز  نیا ؟یهست یک گهی_ تو د

 

 : دیکچل دوباره خند مرد

 خوش گذشت؟! من که دوستش داشتم.  شبید ی! مهمونیهمه مدت دنبالش بود نیکه ا ی_همون
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 به من انداخت و ادامه داد: ینگاه منزجر کننده ا مین

 دختر جون، دوست دارم امتحانت کنم. یرقص یخوب م یلی_ تو خ

 

افتاد و با نفرت  یصندل یبسته شده بود، دوباره رو یاما چون به صندل دیدفعه بهزاد از جا پر کی
 گفت:

  ؟یهست ی_ تو کدوم خر 

 

 کرد و گفت:  یتوجه به او نچ نچ یکچل ب مرد

 یباز  یرتیغ نیاز ا دیسته نشدخوان وجود داشته باشند؛ خ یم یمثل تو تا ک ییدونم مرد ها ی_نم
 دختره...  نیا یبرا ؟یک یها؟ آخه برا

 

 بهزاد بلند شد. ادیفر یصدا

خاطر که  نیخوره؛ نه به ا یمثل تو بهم م یی! حالم از آدم هایار یکه اسمش رو ب یستین ی_ در حد
 .دندیمثل تو نسل مارو به گند کش ییها وونیاون دختر حساسم، چون ح یرو

 

 مرد پاک شد و با خشم به آرش گفت:  زیرنگ و نفرت انگ یقهوه ا یاز لب ها خنده

 براش پختم؟ ی_هنوز خبر نداره که چه آش

 

 بلند شد و دستور داد: یصندل یرو از

 . ارشونی_ ب
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بلند کردند و دنبال  یصندل یکه دو نفر از آن غول ها طناب را باز کردند و مرا از رو دینکش هیثان به
 . دندیخودشان کش

 

 یطیشرا نیآمد، که در چن یاز خودم بدم م یتقال نداشتم و از طرف یکرد و نا یتنم درد م یجا همه
 بودم. 

 

از در ها  یکیبدون تقال کردن با آن دو نفر همراه شد و همه به سمت  دیگز یکه لب م یدر حال بهزاد
را بستم. حاال آن ها به زور و کورکورانه  میزود باال رفت و از شدت نور با درد چشم ها یلی. کرکره خمیرفت

 .دندیکش یمرا دنبال خودشان م

 

بسته  میخوردم و چون دست ها نیپرت کردند، که با شکم به زم نیو مرا به سمت زم ستادندیا ناگهان
کردم. به زحمت بلند شدم و چشم  گونه ام احساس یخوردم و سوزش و درد را رو نیبود با صورت زم

 آنچه که مقابلم بود دهانم باز ماند!  دنیرا با کردم و با د میها

 

 مرد کچل از پشت سرمان بلند شد. زیر یصدا

 ره به پاکستان. یکه م هیا شانهیرفقا، تحفه درو دیمن سالم کن یی_به دارا

 

که با اسلحه پر شده بودند، نگاه  یجنگ ونیجمع و جور کردم و به ده فروند کام نیزم یرا رو خودم
 کردم. 

 

 ست! یجنگ کاف کی هیشروع اول یهمه اسلحه، برا نیکه ا دیفهم یهم م نییرده پا سیپل کی یحت
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 شخص  سوم

کرد که در  یگذاشت و فکر م یپا م ریرا ز مارستانیب یمشت شده راهروها یبا اخم و دست ها هومن
 کند؟  یم یچه غلط نجایمهرداد ا طیشرا نیا

 یجان بهزاد را به او داده بود و حاال نم نیبود، که قول تضم یاز دست خودش هم عصبان همزمان
نمانده  یدانست که از سر صبح که ردش را گم کرده بودند، احد و ناس یکند! خدا م شیدایتوانست پ

 دهید بیو آس مرد کم تجربه نینزده باشد دست خودش نبود، نسبت به ا ادیبود که هومن سرش فر
 کرد.  یم تیاحساس مسئول

پوش،  کیباز اتاق قرار گرفت. مهرداد ش مهیو پشت در ن دیشماره اتاق را پرس یپرستار  ستگاهیا از
 کردن احسان بود و احسان که تازه به هوش آمده بود نا نداشت وارد شود.  میج نیمشغول س

عقلش درست  شیکرد که سه ماه پ یباز خدا را شکر م ستاد،یا نهینرفت و همان جا دست به س داخل
 یبود که حاال نم نجایکارگذاشته بود. مشکل ا یکوچک ابیراست بهزاد، رد یکار کرده بود و داخل بازو

 کند.  شیدایتوانست پ

 واریداد و سرش را به د رونیتوجه به او، نفسش را با حرص ب یآمد و ب رونیمهرداد از اتاق ب باالخره
 .دیبار یم شیاز سر و رو یند خستگچسبا

 خوام کمکت کنم. ی_م

دست به اسلحه نبرد، آن  یمعمول یها سیاخم کرد؛ مثل پل عیتعجب به سمت هومن برگشت و سر با
 .دیایاز پس چند نفر بر ب یقدر به خودش تسلط داشت که دست خال

  ؟یهست ی_تو ک

 شد و گفت: کیبه او نزد هومن

 تا از برادرت بهت خبر بدم صبر کن!  نجای_ اومدم ا

 بچسباند و خرخره اش را بجود دستش را بلند کرد و گفت:  وارید نهیمهرداد او را س نکهیاز ا قبل

خطره همون اون، هم  یمدت حواسم بهش بوده؛ االن تو نیفقط بدون من ا ه،ی_داستانش طوالن
 دختره.
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 ! دختره

حقه  هیبود که تمام قض دهیسوخت، فهم یهم آنجا بوده داشت م نازیکه متوجه شد پر یوقت شبید
 بوده.

 ! یگ یم یفهمم چ ینم ؟یدون ی_از کجا م

تره جون برادرت رو  شرفتهیداره؛ من ردش رو گم کردم اما دم و دستگاه شما پ ابیرد هی_برادرت 
 نه؟  ای یدوست دار 

 هم فشرد و گفت:  یرا رو شیدندان ها مهرداد

  ؟یاز داداشم خبر بد یفقط اومد ای ی_اسمم دار 

 نه؟  ای یبش ریگیپ یخوا ی_هومن افشار، حاال م

که  یرفت؛ تا زمان یاگر الزم بود تا ته جهنم م یکردن بهزاد حت دایپ یبا اخم به او نگاه کرد، برا مهرداد
 که سرش به بهزاد برسد چنگ بزند. یسمانیآمد مجبور بود به هر ر یمجوز نبش قبر م

 نازیپر

 دهانش باز مانده بود. رتیزانو نشست، از شدت ح یرو یبه سخت بهزاد

  ؟یهست یکدوم عوض گهی_تو د

 .رمیخواست دهانش را گل بگ یدلم م د،یکچل دوباره خند مرد

 

 

 و گفت:  ستادیبهزاد ا یجلو

 یکار خونه و  میتیقبرستون، تو رو فرستاد  نهیداداشت و فرستاد س شیکه چهار سال پ می_من همون
 .یرو مرده سر کن تیکرد که دو سال از زندگ

 زد: ادیکه از خشم برافروخته شده بود فر بهزاد

 نه؟  ای یاسمم دار  یعوض ی_ تو
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 بهزاد زانو زد و گفت: یکچل جلو مرد

 نداره؟ داره؟  یتو که فرق یبرا مهیلیکنند، البته فام یصدام م رزادی_ ش

  ؟یخوا یمن م یاز جون زندگ یآخه چ ؟یهست ی_تو ک

 زد و با تمسخر گفت:  یلبخند چندش آور  رزادیش

مادرت کجا  یوقت برات سوال نشد که بدون چیه ،یبدبخت تو از همون اول نحس بود ؟ی_کدوم زندگ
هزارتا نره غول تر از خودت  یخونه اسباب باز  میتیاون  یرفت؟ که بابات چرا ولت کرد؟ که چرا تو

  ؟یشد

 کردن بهزاد به صورتش همزمان شد باا مشت محکم آرش. تف

حواله ام کرد که طعم  یمحکم یلیبرداشت و س زیکه به سمتم خ دمیکش غیخودآگاه اسم آرش را ج نا
 خون را از گوشه لبم حس کردم.

کرد. درد  ینگاه جفتمان تالق یبهزاد پرت کرد؛ لحظه ا یو جلو دیکش نیزم یگرفت و مرا رو میموها از
 به وضوح در چهره اش بود.  یمانیو پش

 و سست شدم. ختیدرونم فرو ر یز یو چ دیچیبه کمرم زد که درد در کل بدنم پ یلگد آرش

 : دیکش ادیبا تمام توان فر بهزاد

 _ولش کن آشغال! 

 عربده زد: یطانیش ییبا صدا آرش

 _ چرا؟ چون دست خورده توئه؟ 

 گفت:  رزادیکه از خشم قرمز شده بود روبه ش بهزاد

 خوره؟! یدختر به چه دردت م نیا گهی... دی_تمومش کن، من و که دار 

 بلند شد و پوزخند زد:  نیزم یاز ررو رزادیش

که خر من از پل بگذره، اون دختره رو  یتا زمان دیمون یجا م نیهم دیخور یکدومتون بدردم نم چی_ه
 . دیاریب
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که دو نفر  دینکش یاز دور آمد و طول یادیو فر غیج یبه من زل زد که صدا دهیترس یبا چشم ها بهزاد
بردند. صورت  ییجلو ونیو به سمت کام دندیرا دنبال خودشان کش یاز آن غول ها، تن ناالن دختر 

 در تنش پاره شده بود؛ باز هم وضع من بهتر بود. بایقرمز تقر راهنیشده بود و پ یدختر کامال خون

 زد:  ادیبا تمام وجود فر بهزاد

 ! لوفری_ن

زود به خودم آمدم هر مرد  یلیاما خ دیزده بود، قلبم لرز ادیطور فر نیاسمش را ا نکهیلحظه از ا کی
 کرد.  یکار را م نیهم که بود هم یگر ید

 

 گفت: یفیبا لحن کث رزادیش

ها از مرز رد بشن که اگه  نیماش نیخوام ا یبمب کار گذاشته شده م ون،یکام نیسوله و ا نیا ی_ تو
بمب منفجر  لومتریده ک ریز ادیب نیسرعت اون ماش نکهیشه؛ به محض ا یبه حالتون م یرد نشن. وا

به نفعه  عته،هوا پس به نف یره رو یهم م نجایکه دو تا بمب به هماتصال دارند ا ییشه! از اونجا یم
 رد بشه. ونیکه اون کام

 گرد شده گفت: یبا چشم ها بهزاد

 اد؟یاز دست من بر م ی_ آخه االغ، االن چه کار 

 و گفت:  دیخند رزادیش

 _از تو نه از بابات! 

 به آرش و افرادش انداخت و به داخل سوله اشاره کرد.  ینگاه مین

که مقابل  یداخل بردند و به ستون یسردرگم تیاو جفتمان را در نه دندیمارا دنبال خودشان کش دوباره
 بود بستند.  یدر کرکره ا

 کس و تنها، در انتظار مرگ! یبه پشت هم، ب پشت
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بستند، باده با عشوه به سمت بهزاد رفت و مقابلش  یطور که داستند دستمان را با طناب م همان
 نداشتم.  یدید چیاما چون پشتم به آن ها بود، ه ستادیا

 بهزاد بلند شد. یعصب یدفعه صدا کی

 _دستت رو بکش کنار! 

 کرد؟ به بهزاد دست زده بود؟ چه غلطا!  یداشت چه کار م باده

 و گفت: دیخند باده

 یاما، چشم هات تو یپسر بچه خام بود هیاومد؛ تو اون موقع  یازت خوشم م دمتی_ از اولم که د
  تر شده! یتر و خواست یسال ها فقط وحش نیتمام ا

 با نفرت گفت:  بهزاد

 کنه!  یم بتینص یچ ایکثافت کار نیا دمیفهم یکاش م ی_ا

 فاتحانه گفت: باده

با تو کرد، مهرداد  زیهمه چ یکه اون دختره ب ی_ لذت انتقام، مهرداد من و رد کرد درست مثل کار 
 کرد که من و رد کرد و طرف اون و گرفت. یاشتباه بزرگ

 بود؟  یگفت؟ منظور باده از اون ک یرا م یکس چه

  ؟یگ یرو م ی_ک

 گفت: یپر از عشوه شد و با لحن کشدار  یبه طرز شگفت آور  شیصدا

 _ معشوقه برادرت.

داشته؟  یرابطه ا یوقت با کس چیاند! معشوقه مهرداد؟ مگر او ه دهیاشتباه شن میکردم گوش ها حس
 ! محال بود! ؟یمهرداد و عاشق

 نداشت. یهم وضع بهتر  بهزاد

  ؟یگ ی_معشوقه مهرداد؟ چرا چرت و پرت م
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قبل از  تیکه به سمت در سوله رفت، در نها دمیو د دمیباده را شن یبلند کفش ها یپاشنه ها یصدا
 برود برگشت و روبه بهزاد گفت: رونیب نکهیا

 نیهدر داده مها هنوز زنده ست، هم خودیبهش بگو ده سالش و ب ش،یدیدوباره د یروز  هی_ اگه 
 جاست.

 رفت که پشت سر او آرش داخل آمد.  رونیبه جفتمان زد و از سوله ب یپوزخند

 نیاز ا دیدانستم چطور با ی. نممیبسته شده بود ینگهبان ها تمام شده بود و ما محکم به صندل کار
 یاز قبل زخم شتریبودند که دستم بچند بار تقال کردم اما طناب ها انقدر محکم  م،یخالص شو تیوضع
 شد. 

قلب صاحب مرده ام را خفه کنم تا بتوانم حرف  نیکردم ا یو سع دمیبه ذهنم آمد، لب گز یفکر  از
 بزنم.

 _آرش! 

 نگاهم کرد.  رهیبه سمتم برگشت و خ عیاسمش را با تمنا صدا زده بودم که سر آنچنان

 را به عقب راندم و گفتم: میها اشک

  اد؟یم رتیگ یآخه از مردن ما چ ؟یکن یکارو م نیا _ آرش چرا

 یصورتم م یاجزا یزانو نشست و با پشت دستش گونه ام را نوازش کرد. نگاهش رو یرو مقابلم
 کرد، که انگار واقعا عاشقم بوده است!  ینگاهم م یو طور  دیچرخ

 واقعا ممکن بود که او... یعنیلحظه به شک افتادم،  کی

 

 

 زد. یو لبخند تلخ ختیگونه اش ر یاشک از گوشه چشمش رو یقطره ا ناگهان

 ! یکاش دوستم داشت ی_ ا

هم  نیقبل از آمدن شاه یوقت نگفت؟ حت چیواقعا به من عالقه داشته؟ پس چرا ه یعنیگرفت،  قلبم
 نزده بود!  یحرف
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 آرش؟! یگ یم ی_چ

 :دیاشکش را پاک کرد و خند گرشیدست د با

دوستم  دیشده بودم که شا دواریآخرم ام نیا یکه دوستت دارم حت یبفهم یوقت نخواست چی_ ه
 . میدیوقت ند چیاما، تو ه یدار 

 خشن شد و گفت: شیدفعه صدا کی

بار،  هیشه باور کن اگه فقط  یتموم م زش،یهمه چ یاون آشغال و داداش ب ،ی_ به خاطر اون عوض
 باور کن...  یول ینبود نجایکه برات مهمم، االن ا یگفت یبار بهم م هیفقط 

 :دیرا کنار گوشم آورد و غر سرش

 !یش یکس نم چیه یبرا ،یمن نباش ی_ اگه برا

گذاشت و با صدا مرا  میلب ها یرا رو شیلب ها نمش،یبتوانم بب نکهیرا عقب آورد و قبل از ا سرش
 .دیبوس

 _ولش کن نامرد. 

 بزند بلند شد و عقب رفت.  یگر یحرف د نکهیبلند قهقهه زد و بدون ا آرش

 نه؟ که،یرمانت د؛یریمیاما حداقل باهم م دیکه نشد ریهم پ ی_به پا

نگاهش به  میاز سوله خارج شد. لحظه آخر، برگشت و ن یگر یحرف د چیزد و بدون ه یپوزخند
 خارج شد.  دیجفتمان انداخت و بعد از د

محکم بسته  یبودند. هرچند که طور  ستادهیفاصله از نا ا یسرمان بودند و با کم یدو نگهبان رو هنوز
 . میحرکت کن میکه محال بود بتوان میشده بود

دانم چرا  یگرفت. نم یها راه افتادند؛ بهزاد شروع کرده بود به تقال کردن و آرامش نم نیکم ماش کم
 ناخودآگاه تشرش زدم:

 ! گهی_ بتمرگ سرجات د

 ؟یرن! اگه به مرز برسند چ یها دارند م نیماش ینیب ینم ؟ی_کور 
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 زدم: ادیخودم نبود که فر دست

 ؟یتو نگران دختره ا م،ید یجون م نجایا می_ به درک بذار برسند، دار

چه حرف  گرید نیبود؟ ا لوفرشیو او به دنبال نجات دادن ن میکرده بود ریگ نجایما ا دمش،یفهم ینم
 ! لوفرش؟یبود که زدم؟ ن یمسخره ا

 پوزخند زد و با تمسخر گفت: بهزاد

 ؟یاالن نگران شد ؟یزن یحرف و م نیا ی_بعد از دو سال، تازه دار 

 زدم:  ادیتعجب فر با

  ؟ی_نگران چ

فقط عاشق  یکردم تو گفت متیخودم و تقد یدو دست شی! دو سال پیکه از دست داد یز ی_هر چ
 ؟یکن یحسادت م یبعد از دوسال تازه االن دار  ،یبرادرم

 

 

زد؟ مگر خودش نبود که دوسال مرا  یحرف ها را م نیا یکردم خونم به جوش آمد! او به چه حق حس
 شد؟  یحساب نم نیدر برزخ گذاشت؟ ا

کلمه  کی! ؟یفهم یم یدوسال دروغ گفت ؟یبود یدوسال کدوم گور  ؟یگ یهارو م نیا ی_تو دار 
 ! یبود که بفهمم زنده ا یکلمه واسم کاف کیبهزاد، 

 تنم را لرزاند. ادشیفر یصدا

 ؟یکش یم شیبا پا پ یزن یبا دست پس م ؟یکه بفهم یکاره بود یبشه؟ ها؟ چ یکه چ ی_ بفهم
 ؟یبهم گفت یچ ستین ادتی

همان بعد از  م،یآورد یم ادیرا به  ییآن بعد از ظهر کذا می. انگار داشتمیدو نفرمان ساکت شد هر
جز بودن در آغوشش  یمانعم شده بود که چاره ا یبازوانش گرفته بود و طور  نیکه مرا ب یظهر 

 نداشتم.

 حقم نبود!  نیا یگرفت، بعد از دو سال عذاب و خودآزار  بغضم
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 به من گذشت.  یچ یدون ی_تو که نم

 گفت:  یرحم یکرد اما با ب دایپ یبیلرزش عج شیصدا

 تموم شده. گهیمهم االنه واسه من، د ست،ی_واسم مهم ن

 بود که بعد از دو سال به دست آوردم. یز یتمام چ نیتا بغضم نکشند؛ تمام شده بود ا دمیگز لب

را در آورد و جواب داد و  لشیاز نگهبان ها موبا یکیرشته افکارم را پاره کرد.  لیزنگ موبا یصدا
 گذاشت .  فونیآ یبهزاد ثابت شد. جلو آمد و تلفن را رو یناگهان نگاهش رو

 شده!  کیروانت یلیقرار گرفتم فضا خ ریتحت تاث یلی_خب، خ

 الشیخ یموقتا ب اورم،یب ادیآشنا اخم کردم اما چون نتوانستم صاحبش را به  یصدا نیا دنیشن با
 شدم.

کسل کننده بشه؛ من حال و حوصله  یلیخ یطور  نیا دیکردم که شا یفکر م نی_راستش داشتم به ا
اون سوله،  یشه تو یم یجانیه هیکم قض هیخاطرات شما گوش کنم پس  دیبه تجد نمیندارم که بش

بشه، هر دو بمب  یسوله ست خنث یکه تو یوصله اگه بمبم نیماش یبمب هست که به بمب تو هی
 .دیش یشن اما اگه برعکس بشه، شما منفحر م یم یها خنث

 : دیپرس یکه بهزاد عصب دیربط خند یب مرد

  ؟یخوا یم ی_چ

 یمونده و پدرت احتماال سع یاش باق قهیراهه، کمتر از هشت دق قهیتا مرد، پونزده دق انهی_از اون آش
 شه. یم کیرمانت هیهوا تازه قض یرو دیکه شما بر یکنه و وقت یو خنث نیماش یکنه بمب تو یم

 که ناخوداگاه گفتم:  دیکش یقیعم نفس

 . یخوا یم ی_جون بکن بگو چ

 . دیخند صدا

رن، بعدش  یکنند و از اونجا م یکنم، نگهبان هام االن دست شما رو باز م یم یارفاق هی_بهتون 
 و خودتون!  دیخودتون

 زد گفتم: یم رونیام ب نهیکه قلبم داشت از س یدوباره مکث کرد، در حال او
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 م؟یکار کن یچ دی_ با

 انعطاف بهزاد جوابم را داد: یخشک و ب یصدا

 !میکن یبمب رو خنث دی_ با

 

 

 شخص سوم

 زد و در دل به هزار روش مختلف به مهرداد فحش داد.  یرا قدم م یبا اضطراب اتاق دوازده متر  هومن

 ... یشعور و ب یو ب یقدر نفهم و کله شق و از خودراض نیطور بودند؟ چرا ا نیدو برادر چرا ا نیا

 د. را کامل کن شیناسزاها ستیاتاق باز شد و با وارد شدن مهرداد، هومن نتوانست ل در

 شد؟ ی_چ

 و مهم!  نیسوال خشمگ کیبود،  دهیسوال پرس کیبود اما او در اصل فقط  دهیکه عربده کش انگار

نزد. در ذهن داشت  یشد و حرف رهیخ نیداد. به زم هیتوجه به او در را بست و به آن تک یب مهرداد
 شد. یم جیگ شتریاما هر لحظه ب ردیبگ یا جهیگذاشت تا نت یرا کنار هم م زیهمه چ

 به شانه اش زد و گفت: یشد ضربه ا یداشت منفجر م گریکه د هومن

 زنم؟ یمگه من با تو حرف نم کهی_ مرت

 :دیبا خشم نگاهش کرد و غر مهرداد

 تونم فکر کنم!  یم ی_ اگه الل ش

 نبودم. نجایکه من االن ا دیکرد ی_د اگه تو و اون برادر الدنگت فکر م

 اش را از در گرفت و جلو آمد: هیدفعه تک کی مهرداد

 ؟یکرد دایتو اصال از کجا بهزادو پ نمی_ بب

 تا فحش کشش نکند. دیلب گز هومن
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 مشت و لگد؟ ریز رمتیبگ ای هیکدوم گور یگ ی_ناکجا آباد، م

 باال انداخته گفت: ییخونش به جوش آمد و با ابرو مهرداد

 ! یوگرنه االن سالم نبود رتهیها، کارم گ یزن یزر م یادی_ ز

 و الت مابانه گفت: ستادیاش ا نهیبه س نهیپوزخند زد و س هومن

 _ اون وقت چرا؟

هم عحله داشت سرش را داخل آورد و  یلیکه خ یسال قد بلند انیدفعه در اتاق باز شد و مرد م کی
 گفت: 

 با جفتتون کار دارم. د،ی_فعال آتش بس بد

 

 

بودش  دهیکه د یبار  نیبه پدرش نگاه کرد؛ آخر رتیرگشتند و مهرداد با حدو نفرشان به طرف در ب هر
 گشت. یبه هشت ماه قبل بر م

 کند خودش را جمع و جور کرد. شیپدر صدا نکهیاز ا قبل

 ؟یکن یکار م یچ نجای_ شما ا

 نگاهش کرد و گفت: یبه سرد یرعلیام

 وقت ندارم که هدر بدم. دیایجفتتون ب االیبهت جواب بدم،  ستی_ الزم ن

رد و بدل کردند و دنبال او رفتند. هر قسمت از  یرفت و هر دو جوان نگاه متعجب رونیب عیسر یرعلیام
 یو سر و صدا همه به خوب یشلوغ نیکرد و در ا یکار م کیمشغول کار بودند، هرکس  یسالن عده ا

 رفتند.  یم شیپ

 کرد.  یبحث م نیکنفرانس خم شده بود و داشت با ام یها زیاز م یکی یرفتند که رو یرعلیسمت ام به

در  نیاشاره کرد و ام یرعلیمهرداد با تعجب به ام د،یشدنشان را د کینزد نیام نکهیمحض ا به
 جوابش فقط شانه باال انداخت. 
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 دفعه به سمتشان برگشت و تشر زد: کی یعل ریام

 ! گهید دیخب جون بکن د؟ی_ نون نخورد

 است. زشیدانست که او نگران پسر عز یم تیعصبان نیشناخت و از ا یپدرش را م مهرداد

 شده؟ ی_چ

 به هومن نگاه کرد و گفت:  یرعلیام

 ؟یدون یم ی_از آرش چ

 جواب بدهد.  دیبه مهرداد انداخت، مطمئن نبود که با ینگاه سوال هومن

 را باال برد: شیوضع خسته شده بود صدا نیکه از ا یرعلیام

 کنند، حاال حرف بزن. یمن کار م ردستیاون و سه رده باال تر از اون ز_ 

 بهزاد االن کجاست؟ دیدون یدونم در همون حد که شما م ینم یادیز زی_راستش چ

 و گفت: دیلب گز مهرداد

 شده. ریبرسه اونجا د رویتا ن ران،یا یمرز جنوب شرق کینزد ییجا هیدوره،  یلی_ خ

 آن ها رد و بدل شد. نیمتعجب هومن ب نگاه

 افتاده؟ ی_ چرا؟ مگه اتفاق

 گفت:  یبا کالفگ یرعلیام

بمب  هی اد،یب نییها پا نیمحموله رو از مرز رد کنند، اگه سرعت ماش هیخوان  ی_بهم زنگ زدند؛ م
 شه مجبورم اجازه بدم رد بشن. یمربوط م نازمیبمب به بهزاد و پر نیشه ظاهرا ا یمنفجر م یاتصال

 گفت:  رتیا حب مهرداد

 !یاجازه بد یتون ی_نم

 به او انداخت: ینینگاه خمگ یرعلیام
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پسرم فاتحه  یبرا گهید قهیچند دق دیزنم وگرنه با یزور م نجایکه دارم ا نهیهم یدونم، برا ی_ خودم م
 بخونم. 

 سرش را چنگ زد. ینگاه کرد که همان لحظه، از استرس موها یرعلیبا تعجب به ام دیاز جا پر هومن

 

 

 بهزاد

 . مینکرده بود یکار  چیگذشت و ما همچنان ه یم مانیاز باز شدن دست ها هیثان چند

 

خواست و من همان جا نشسته بودم و فکر  یو کمک م دیکوب یبا مشت به در قفل شده سوله م نازیپر
 آمد.  یبود که از دستم بر م یتنها کار  نیکردم؛ ظاهرا ا یم

 

 ؟یاونجا هست؟ آها ی_کمک! کس

 

جثه کوچک و  نیا یولوم را کجا نیبکشند؟ ا غیج نطوریتوانند ا یجنس مونث چطور م نیا واقعا
 کردند؟ یم یمخف فیظر

 

 ! گهی_بس کن د

 

و به سمتم  دیکش نییدر پا یرا آرام رو جانشیب یقطع شد و مشت ها نازیپر یصدا ادمیفر یصدا با
رفته بود؛ مدل  نیکامال از ب متشیگران ق راهنیاز پ یبود و بخش یبرگشت، صورتش سرخ و خون

 دشخو ییبایو خسته هم ز یچهره عصب نیحال ا نیباز شده بود. با ا بایبهم خورده بود و تقر یموها
 را داشت.
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 گوشه؟! هیکنم؟ مثل تو بتمرگم  گاریچ یگ ی_م

 

آمده است،  یبا آرش به آن مهمان دمیکه فهم یدانم چرا از لحظه ا یزدم و بلند شدم، نم یپوزخند
 رحم شده بودم. ینسبت به او ب

 

 زدن اطراف شدم: دیتوجه به او مشغول د بدون

 .میدنبال بمب بگرد دی_ با

 

شد  یآمد که باعث م یداخل م ینور  یها کهیحال از منافذ سقف بار نیشده بود با ا کیتار سوله
 طور دور ستون ها.  نیبود و هم یها خال واریگوشه د نم،یبتوانم بب

 

 و با تمسخر حرف زد:  ستادیبه کمر کنارم ا دست

 نابغه؟ یآقا مینیذارنش که ما بب یم یی_به نظرت جا

 

در  یز یثابت ماند که حاال به شدت گستاخ شده بود، چ شیقهوه ا یها لهیت یمدت رو یطوالن نگاهم
 ! یدوست دار  شتریگستاخ را ب نازیپر نیزد که تو ا بیاعماق وجودم به من نه

 

 ها بودند. عیگستاخ، جذاب تر از رام و مط یسرکش و تا حدود یها دختر
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 یبرا ایقضا نیتمام ا ؟ی. متوجه نشدمیکردنش، هوش به خرج بد دایپ یبرا دیگذاشتن که با یی_جا
سرکارمون  ینطور یهوش ماست! طرفمون اون قدر عاقله و کارش درسته که نخواد ا دنیبه چالش کش

 ره.بذا

 

و من  میوقت نداشت  یلیدانستم چقدر از زمانمان گذشته اما مطمئنا خ یبه قدم زدن کردم، نم شروع
 تینها نیکردم. دست چپم دوباره شروع به گز گز کرد و ا یرا خراب م زیطور همه چ نیداشتم ا
 بود.  یبدشانس

 

 دهد گفت:  ینم تیکه انگار اهم یو طور  ستادیمقابلم ا نازیماشاژ دستم بودم که پر مشغول

 داره؟ ی_دستت مشکل

 

 

 گفتم مشکل از قلبم است اما خب... یشد اگر که م یم کیرمانت

 

 نبود. کیرمانت طیشرا نیا زیچ چیه 

 

به دست چپم زد و  یتوجه به او مشغول نگاه کردن به اطراف شدم، که ضربه محکم یپس فقط ب 
 گفت:

 زنم!  یدارم با تو حرف م ؟ی_ مگه کر 

 

اش را چنگ زدم و به عقب هولش  قهیفکر کنم،  نکهیدفعه نتوانستم خودم را کنترل کنم و قبل از ا کی
 .دمیدادم و محکم، به ستون پشت سرش کوب
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زود دوباره همان ماده ببر آماده حمله  یلیزده شد اما خ رتیبند آمد و ح یلحظه ا یبرا نفسش
 شد. یمیقد

 

 شده ام گفتم: دیکل یدندان ها نیب از

 چرا؟ ؟یدار  یهمه مشکل دست از سر من برنم نی_ چرا؟ چرا بعد از ا

 

 زد:  ادیرا بست اما متقابال فر شیچشم ها ادمیفر یصدا از

 ترسم!  ی_چون االن مجبورم باهات کار کنم، ازت نم

 

 دمیط من دصحنه را فق نیدختر مثال روان شناس بود؟ چه خوب شد که ا نیپوزخند زدم؛ ا ناخودآگاه
 بود.  ندگانشیاز نما یکیکه او  یبه جامعه روان شناس چارهیو بس. ب

 

 یبهم پنجه م یببر زخم هی نیع یو دار  ی_کامال قانع شدم، به خصوص که چشم هات و از ترس بست
 قدر شجاعت کرده؟ قبل که از کنار مرد ها ... نیا یک ،یکش

 

 سقف ثابت ماند. یدفعه رو کی نگاهم

  

 شد؟ ی_چ

 

 جدا شدم و با تعجب و اخم به کل سقف نگاه کردم و گفتم: نازیپر از

 تازه باشه؟ نقدریبرقش ا یکش میس دیمتروکه با انهیآش هی_ چرا 
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انجام شده بودند،  یو دقت خاص اطیبودند و با احت دیها، کامال سف میس یمحافظ رو یها کیپالست
 مشکوک بود! نیا

 

 :میو همزمان گفت میرد و بدل کرد ینگاه نازیپر با

 برق!  می_ تقس

 

و با در بازش  میسوله قرار داشت رفت یعقب وارید یکه رو یفلز  میبه سمت جعبه تقس عیدو سر هر
 . میمواجه شد

 

 مقابلمان بود. یبشقاب اسپاگت کیدر جعبه را باز کرد که آن از نهاد جفتمان بر آمد، انگار که  نازیپر

  

رسند،  یبود و مشخص نبود کدامشام به کجا م یقرمز و مشک دهیچیبهم پ یها میجعبه پر از س داخل
 یتا نه با دکمه ها کیقرار داشت که اعداد  یکیرنگ الکترون یصفحه مشک کی نیداخل جعبه همچن

 شد.  یمشاهده م یخال یگر، چهار جا شیاز نما یبخش یآن مشخص بودند و رو یسبز رنگ رو

 

 مردد گفت: نازیپر

 ! هیرمز چهار رقم هی_ فکر کنم 

 

ها را به زور  میاز س یکم م؟یکرد یچه م میهمه س نیبا ا دیها دست زدم. با میتکان دادم و به س سر
 میبه س یخواست به کشتنمان ندهم، نگاه یکه م نازیپر یتوجه به ناله ها و التماس ها یکنار زدم و ب

که بر  یشقرمز و مک ییدوتا میتوجهم را جلب کرد. هشت دسته س یز یانداختم که ج نیریز یها
 عدد قرار داشت.  کیهر کدام  یشده بودند و رو دهیچیدور هم پ زیر هیخالف بق



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

168 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 ه؟ی_رمز چهار رقم

 

 

شانه ام گذاشت و  یچانه اش را رو ند،یها را بب میخواست س یسر تکان داد و جلو آمد و چون م نازیپر
متعجب شدم اما او خودش انگار متوجه  کمانیبه سمتش برگشتم از فاصله نزد .دیسرش را جلو کش

 مرا از سمت راست در آغوش گرفت. بایدست من رد کرد و تقر رینبود که دستش را از ز

 

 ره! یرنگش م میس نی... انجای_ا

 

 بود نگاه کردم. یکه رنگ شده بود و در اصل آب یمشک مینگاهم را از او گرفته و به س یسخت به

 

بار عدد هشت  نیداد، ا یبا دست کنده شده بود و برخالف قبل که شماره سه را نشان م میس رنگ
 داد.  یم شیرانما

 

از آن ها رنگ  یاما، فقط بعض م،یها شد میبه س دنیهر دو مشاول ناخن کش یقرداد ناگفته ا طبق
 . میمواجه بود یقرمز و آب یها میاز س ییاز هشت دسته دوتا یشده بودند و حاال با منظره ا

 

 _خب؟ االن کدوم به کدومه؟ 

 

تفاوت که از  نیشده بود با ا لیآنجا تشک ینگاه کرد به اعداد شدم. در اصل دو عدد چهار رقم مشغول
 . گریعدد د کیشد و از راست به چپ  یعدد خوانده م کیچپ به راست 
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 .میامتحان داشت دو

 

 _کد اول و وارد کن.

 

 : دیکش غیج بایتقر نازیپر

 ؟یاگه اشتباه باشه چ ؟یشد وونهی_د

 

 گفتم:  مانیکیتوجه به نزد یسمتش برگشتم و ب به

 خودم بزنم؟ ای یزن یشم. کدو م یمن از شر تو راحت م میریمی_م

 

او زود تر از من دست به کار شد و  یدستم را به سمت کد بردم ول عیکه سر میبود رهیبه هم خ همچنان
صفحه قرمز شد  کدفعهیدو را فشار داد که  فتاد،ین یاتفاق یرقم رمز را فشار داد و وقت نیدکمه پنج، اول

 و بوق زد.

 

 :دینال نازیپر

 ! یوا ی_ ا

 

 دنشیشد  که با د یداده م شینما یمعکوس مریگوشه صفحه تا میبگو یز یبتوانم به او چ نکهیاز ا قبل
 بود از بدنم جدا شود.  کیدست چپم نزد
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 قهیدق کیکننده بمب هم در  یخنث مینگاه کردم. خود ت توریام چنگ زدم و دوباره به مان نهیقفسه س به
 ببرم. شیاز پ یتوانست کار  یمعکوس نم هیو پنجاه و چهار ثان

 

 شخص  سوم

 

را در آورد و  لشیاوضاع بودن، موبا یتوجه به جمع، که مشغول بحث و تبادل نظر و بررس یب یعل ریام
شد به آن زنگ زد و نه تماس دو  یبود که نه م یشد تا صحبت کند. شماره اش طور  یوارد اتاق خلوت

 داشت.  یطرفه ا

 

 مورد نظرش بعد از سه بوق جواب داد. شخص

 

 _بله قربان! 

 

 کرد گفت: ینگاه م اتاق به سالن مقابلش یافق یکرکره ا یپرده  نیهمچنان که از ب یرعلیام

 

 . نندیبب یبیکدوم آس چیخوام ه ینم ،ی_وقتشه کارت رو شروع کن 

 

 ایتانیمه گرفته بر نیسرزم انیدر م ییداشت که به جا یلیسرد و لهجه اص یمورد نظرش صدا شخص
 گشت. یبر م

 

  ن؟ی_اطاعت قربان، فقط هم
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رنگ مقابلش زل زد و  یکرم واریپرده برداشت و با اخم به د یپره ها نیرا از ب شیانگشت ها یعل ریام
 گفت: 

 دارم. ازشیمرده، ن ایکن زنده  دای_نه، آرش محسن پور رو پ

 

 _اطاعت.

 

 یزد، م یضربه م واریبه د لشیهمان طور که با گوشه موبا یرعلیمختصرشان تمام شد. ام یلیخ تماس
 نگران زنده ماندن آن دو نفر باشد. دینبا گریدانست که د

 رفت. یبود تا خود جهنم هم م ازیاگر ن یکرد حت یم شانیدایپ لیجا که بودند، گابر هر

 

 

 بهزاد

 

 یو با استرس و دست ها دیجو یپوست لبش را م نازیاسترس مشغول ماساژ دادن دستم شدم. پر با
رمز  نیفهماند ا یکه به ما م یحیبودم، توج یمنطق حیتوج کیکرد. دنبال  یها را لمس م میلرزان س

 . دیرس یبه ذهنم نم یز یاما واقعا چ ستیچ

 

 زد:  غیج نازیدفعه پر کی

 هزارتا عدد هست، کدومشه؟ نجای_ا

 

از مرگ فرار  دیبا شهیبود؟ چرا هم یچه وضع نیضرب گرفتم، ا نیزم ینگاهش کنم با پا رو نکهیا بدون
 افتاده بودم؟ ریبار گ نیکردم؟ چرا ا یم
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 کلمه!  یواقع یافتاده بودم به معن ریگ

 

 گفتم: یز یر یو با صدا دمیگز لب

 منه. ری_ تقص

 

 نگاهم کرد. رتیدفعه خشک شد و به سمتم برگشت. با ح کی نازیپر

 

 ؟ی_چ

 

 و گفتم: دمیپنجه کش میموها نیب

 .رهیمیمرز م یتو لوفرین نکهیا میافتاد ریگ نجایا نکهیمنه، ا ری_ تقص

 

 گفت:  یدورگه ا یاخم کرد و با صدا عیسر نازیپر

 ذاره...  ی_مگه نگفت به پدرت زنگ زده؟ خب اون که نم

 

 ذاره... ی_نم

 

 دهانم را به زور قورت دادم و با تاسف گفتم: آب

 یمارو... مارو فدا م فتهیم یدونه اگه از کشور خارج بشه چه اتفاق یذاره محموله رد بشه؛ م ی_ نم
 کنه!
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دادم.  هیزانو نزنم، به ستون پشت سرم تک نازیپر یجلو نکهیا یسست شد و برا میکردم زانوها حس
 ! هیپنجاه و سه ثان د،یمعکوس چرخ مریتا ینگاهم رو

 

 اون... ؟یگ یو م نی... آخه... چرا ای_چ

 

 بلرزد گفتم: میصدا نکهیو قبل از ا دمیزور نفس کش به

 یبه نظرت ممکنه؟ برا یگن ول یم یدونم که چ یسال من و فدا کرد، دنبالم نگشت... م زدهی_ س
 عوض نشده؟!  لشیاسم و فام یکنه که حت دایآدم و پ هیبا نفوذ اون... ممکنه که نتونه  یآدم

 

 افتاد؛ انگار که تازه عمق فاجعه را درک کرد.  نیزم یسست شد و رو شیزانوها

 

توان  یکردند م یقدرت م یرا فدا زشانیبه بعد مردان قدرت همه چ ییجا کیبود، از  نیهم قتیحق
که  یکند، آدم یتالش م شیارضا یبرا شهیانسان است که هم ریناپذ یر یس لیگفت قدرت تنها م

 کند. یاثبات خودش م یبرا یشده و هر کار  دهیآفر فیضع

 

 نبود. یکردم که مطلقا جسم یام حس م نهیدر قفسه س یمیرا به تاسف تکان دادم؛ درد عظ سرم

 

 یشد که خاکش کنند، خاکستر م ینم دایپ مانیها کهیت یشدن نگاه کرد حت رانیدر حال و نازیپر به
 !میشد
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 خوام. ی_معذرت م

 

 مکث زمزمه کرد:  هیاز چند ثان بعد

بت رو بهزاد من مقصرم شرمنده ام که قل میالتماست کنم که... ببخش دیکنم؛ با یعذرخواه دی_من با
 یبر  نیبا ماش یکردم، مجبور نبود یشکستم، اون تصادف، به خاطر من بود اگه من اون کارو باهات نم

 .یکرد یتصادف نم

 ... نیاول نه به ا یر یحرف را نداشتم، نه به آن جبهه گ نیا دنیشن انتظار

 

 واقعا آخر خط بود. نجایا انگار

  

 که از آن تصادف جان سالم به در برده بودم حاال... یافتاده بودم؛ من ریبار گ نیا

 

 «ما هستند و...  بیو سه صفر نه هستم، دو نفر موتورسوار در حال تعق ستی_قربان کد ب »

 

 نیجمله از ناخوداگاهم چند بار در گوشم طن نیمهرداد در ذهنم تکرار شد، انگار که ا یصدا دوباره
جز  نیصورتم خرد شود ا یها تو شهیش نکهیآمد، قبل از ا ادمیانداخت. لحظه قبل از تصادف به 

 بودم و حاال .. دهیبود که شن ییحرف ها نیآخر

 

رنگ  قایکه دق میافتاد و انگار برق سه فاز به تنم وصل کردند. چهار دسته س دهیچیپ یها میبه س نگاهم
 بود؟  نیرمز هم ینعیدادند،  یاعداد را نشان م نیهم انیدرم کیبه صورت  شیقرمز و مشک یها

 



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

175 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

و به سمت  دمیمثل موشک از جا پر دم،یرا د هیشش ثان نکهیافتاد و به محض ا مریتا یرو نگاهم
 ینگاه جفتمان همزمان رو ستاد؛یکنارم ا عیسر نازیسه رقم اول را وارد کردم که پر عیرفتم و سر میتقس

 شدم. رهیخ شیقهوه ا یها لهیو به ت دیهم چرخ

 

 _بهزاد.

 

 تفاوت بمانم.  ینگاه کنم و ب یاشک یچشم ها نیتوانستم به ا ینم

 

رقم نه را وارد کردم.  رمینگاهم را از او بگ نکهی. بدون امیماند یزنده م ای میمرد یهر دو با هم م ای
غرش  انیدر م شیزمزمه کرد اما صدا یز یتکان خورد، انگار چ نازیپر یکه لب ها دمیلحظه آخر د

 .میانفجار کم شد و هر دو با شدت به عقب پرت شد

 

 مطلق!  یاهیبود که متوجه شدم و بعد... س یز یچ نیآخر نیخورد سختم به زم بر

 

 شخص سوم

 

 نیا دشیکند، تنها ام یم شهیرا از ر شینشسته بود و موها زیپشت م تیریداخل اتاق مد یعل ریام
 گفت که... یبه او م دیبا د،ید یبهزادش را م دیکننده بمب به موقع برسند با یخنث میبود که ت

 

از پشت  یطور  یعل ریخودش را داخل اتاق انداخت. ام بایدفعه در از جا کنده شد و مهرداد تقر کی
 را واژگون کرد. یبلند شد که صندل زیم
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 شده؟ ی_چ

 

 گشاد شده گفت: یزد با چشم ها یکه نفس نفس م مهرداد

 محموله متوقف شده اما... ده،یکننده بمب االن رس یخنث می_ ت

 

 را باال برد:  شیطاقت جلو رفت و صدا یب یرعلیام

 درست شده؟ یباز چه بدبخت ؟ی_اما چ

 

 دفعه وا رفت. کی مهرداد

 کردند. دایپ ونیکام یدخترو تو هیثابت بوده، اونا فقط  مریشده بوده! تا ی_ بمب از قبل خنث

 

 با با تعجب اخم کرد. یعل ریام

 

 لیاحتماال گابر دمیشا ایشده؟ کار آن دختر بود؟  یبمب از قبل خنث یعنیدانست چه خبر شده!  ینم 
 آمد.  یجور در نم هیباز هم قض یبود ول دهیبه آن ها رس

 

دانست چه خبر شده اما هر چه که شده بود،  یبود و نم جینداشت، هنوز هم گ یهم وضع بهتر  مهرداد
خبر ندارد! با شک به  ییزهایاست و او از چ هیقض نیاز ا یدانست پدرش در حال کنترل بخش یم

 کرد.  یداشت که در لحظه نود رو م نیدر آست یز یچ شهیمرد هم نیپدرش نگاه کرد. ا

 

 .دهینرس یهنوز خبر  انه،یاون آش یفرستادم دنبالشون تو روهاروی_ن
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به  قهیدفعه برگشت و مهرداد را با  کیبرود اما  زیسر تکان داد و خواست دوباره به سمت م یرعلیام
 و کنار گوشش زمزمه کرد. دیسمت خودش کش

 

 یشه تا زمان یمختومه م هیقض نیدر مورد ا زیهمه چ ،یگ ینم یبه کس دیرس انهیکه از آش ی_هر خبر 
 که من بهت بگم. 

 

 وسط در حال رخ دادن است گفت:  نیا یز یکه مطمئن شده بود چ مهرداد

 دونم؟ یکه من نم هی_خبر

 

پسرش زل زد. فرزند چهل ساله اش از نظر او هنوز هم همان جوانک کله  یبه چشمان قهوه ا یرعلیام
 یپسر چهل ساله م نیا یکرد. هنوز هم دست و دلش رو یرا گوش نم چکسیبود که حرف ه یشق
دانست که پدرش چقدر مراقب  یمهرداد نم ،یگر یداد! مثل هر وقت د ینشان نم گریاما د ،دیلرز 

 نگرانش است. چقدراوست 

 

 خاص!  زیچ هی فتهیاتفاق مهم داره م هیگم اما، نه االن  ی_بهت م

 

 شانه اش زد.  یرو یو ضربه ا دیعقب کش یرعلیدوباره با استفهام نگاهش کرد که ام مهردا

 

فقط به پدرش نگاه کرد و سر تکان داد و  نیهم یبحث است برا انیپا نیدانست که ا یم مهرداد
 ماند.  رهیهمچنان به در بسته خ یرعلیزد اما ام رونیاز اتاق ب عیسر
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 بود.  نیبزرگ در حال رخ دادن است، واقعا منظورش هم زیچ کیگفت  یم یوقت

 

بود که  نیا دشیاست تنها ام دهیگفت که چه فهم یبه او م دیبا د،ید یبهزاد را م عتریهرچه سر دیبا
 کارش را درست انجام بدهد.  شهیمثل هم لیگابر

 

 بود. لیگابر ونیراهم مد نیآورد و البته ا یبال در م دیشن یداشت که اگر بهزاد م یخبر 

 

 که مادرش زنده است. دیفهم یم دیکرده بود، بهزاد با دایرا پ شیمیمعشوقه قد یعل ریام

 

 

  نازیپر

 . دمیدستم از خواب پر یرو یز یچ ینیاحساس سنگ با

دانستم کجا  یکردم کوه کنده ام نم یرا باز کنم آنقدر خسته بودم که حس م مینداشتم چشم ها نا
 هستم.  نجایچرا ا ایست  یهستم، چه زمان

واضح شد. به زور نشستم.  زیرا باز کردم. چند بار پلک زدم تا همه چ میو به زحمت چشم ها یجیگ با
 نیسرم رد شده باشند اما خب، واقعا چن یکه انگار با غلتک از رو یکرد طور  یسرم به شدت درد م

 نبود.  یز یچ

 یطرفم بالکن دلباز و بزرگ کیبه اطراف انداختم.  یخشک شده ام را با زبان تر کردم و نگاه میها لب
 گرم،یآورد و طرف د یخنک را داخل م یخورد و هوا یبلندش در هوا موج م دیسف یبود که پرده ها

 یو صورت یاتاق طوس نیا نکهیاز ا یخاطره ا چیکوچک قرار داشت. ه ریتحر زیم کیاتاق و  یدر چوب
 کجاست نداشتم. 

را در دستم احساس کردم و متوجه شدم که سورم را کنده ام. لب  دیکه بلند شدم سوزش شد نیهم
 زخمم را گرفتم و لنگان به سمت در رفتم.  گرمیو با دست د دمیام را گز دهیخشک



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

179 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

کردم  یزدم و عرض حال را ط رونیرفت و تعادل نداشتم اما هر طور که شده بود از اتاق ب یم جیگ سرم
 افتاد که درش باز بود. یگر یو توجهم به بالکن بزرگ د

 شیرا به نما یمند مرد بلندتنو هیدر وزش باد به رقص در آمده بودند سا ر،یحر دیسف یها پرده
 گذاشته بودند. 

که به سمتم برگشت متوجه اشتباهم  نیبه جلو برداشتم اما هم یقدم عیاو بهزاد است سر نکهیفکر ا با
قهوه  یدر دست داشت به من زل زد، چشم ها یسوخته ا مین گاریکه س یدر حال یشدم. مرد قد بلند

 . ندیب یکرد که انگار درونم را م ینگاهم م یشد و طور  رهیفروغ به من خ یرنگش ب یا

 افتادم.  نیزم یعقب رفتم اما چون تعادل نداشتم به پشت رو یجلو گذاشت که قدم یقدم

 یلیو رو شد همان مرد خ ریز میداخل یحس کردم که کل اندام ها دم،یرا گز نمییبند آمد و لب پا نفسم
 :دیپرس ییرایگ یکنار سرم زانو زد و با اخم نگاهم کرد، با صدا عیسر

 _ حالت خوبه؟

 فشاز داد و گفت: نیبزنم خواستم که را کنار بکشم که شانه ام را به زم یحرف نکهیا بدون

 شما دو نفر!  دیام کرد وونهیات کنه، د نهیمعا ادی_ تکون نخور تا پسره ب

 دمیفهم یشد و م یم یتداع میداشت برا زیگفت؛ کم کم همه چ یکدام پسره؟ البد بهزاد را م پسره؟
 او بداند که من...  میزنده باش م،یشد که زنده باش یافتاده! باورم نم یکه چه اتفاق

گفتم! دو سال صبر  یشدم و نم یکاش الل م یباشد چه کار کنم؟ ا دهییمتوجه شده بود؟ اگر شن یعنی
 را بستم و ناله کردم.  میکه زده بودم چشم ها یکرده بودم و حاال به او گفته بودم؟با فکر به حرف

 _لعنت به جفتتون، دختره احمق! 

را برداشت و تماس گرفت. خواستم از فرصت استفاده  لشیکانتر، موبا یاز کنارم بلند شد و از رو عیسر
 کرد.  خیندش مو به تنم سبل یکنم و بلند شوم که صدا

 کنم. یم رتیزنج نیوگرنه به زم یخور  ی_از اونجا تکون نم

 طور حرف بزند؟  نیکرد با من ا یجرئت م بهیغر کیها  یبدبخت نیبه جوش آمد بعد از تمام ا خونم

 که ... آخ!  یکاره ا ی! تو چیکن یغلط م یلی_خ
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آمد،  یپهن شدم. نفسم باال نم نیزم یدوباره به زور رو دیکش ریام ت نهیکه کردم قفسه س یحرکت با
 کرد. یام را سوراخ م نهیقفسه س یز یت زیانگار که چ

 کرد. دیانگشت اشاره اش مرا تهد با

 _ همونجا بمون دختر جون حوصله دردسر ندارم. 

 بلند گفت: یلحظه مکث کرد و بعد با صدا کی

 یو نم رونیشم، پسره رفته ب یم وونهیدو نفر د نیدارم از دست ا نجایا ایخدا ب ی_ الو؟ محض رضا
 فعال. هیدونم کدوم گور

 و دست به کمر شد. ستادیسرم ا یرا قطع کرد و به من زل زد رو تلفن

 کنه؟  ی_خب، کجات درد م

زد اما  یرا روان حرف م یبودم، فارس دهیداشت که مشابهش را نشن ینگاهش کردم، لهجه خاص مردد
 داشت. یخارج یانگار لهجه ا

 _همه جام! 

 نشست و با اخم گفت:  کنارم

 . مید یکنه بعد حرکتت م یات م نهیاون معا اد،یتا بهزاد ب یصبر کن دی_با

 : دمیشد و پرس رهیدلم بر عقلم چ باالخره

 _حالش چطوره؟ 

 به من انداخت و گفت: ینگاه مین

اما  جهیداشت، سرش شکسته و هنوزم گ یداخل یز یخون ر_ مثل تو دو تا از دنده هاش شکسته 
 !دیا وونهیجفتتون د ره،یتو دارو بگ یدنده ست که رفته برا هیکله خر و  نقدریا

 

 



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

181 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

دست به کمر  عیقفل بلند شد. مرد سر یتو دیکل دنیچرخ یبتوانم جوابش را بدهم، صدا نکهیاز ا قبل
افتاده داخل آمد. حواسش اصال  نییو همزمان در باز شد و بهزاد با سر پا دیکش رونیبرد و کلتش را ب

 .گذاشتکنسول  یکه در دست داشت را رو یا سهیدر را بست و ک یوقت یبه اطراف نبود چون حت

دفعه چشمش به ما افتاد، اول تعجب کرد اما  کیبود دو قدم جلو آمد که  نییکه سرش پا همچنان
 کرد و گفت: یظیدفعه اخم غل کی

 ؟یعوض یسرش آورد یی_ چه بال

 و گفت: ستادیا عیسر مرد

 نکردم، خودش ولو شده. ی_ من کار 

 انعطاف شده بود. یسرد و ب شهیبر خالف هم شیبا اخم به سمت ما آمد و کنار من زانو زد. صدا بهزاد

 شده؟ چته؟ ی_چ

 و گفتم: دمیرا دزد نگاهم

 دارم.  جهیکشه، سر گ یم ریام ت نهی_ قفسه س

 :دیچسباند و غر نیکه مرا به زم دمیمحض تماس دستش با بدنم از جا پر به

 ؟یبه تو گفت بلند ش ی_ تکون نخور! اصال ک

 ناله ام بلند شد.  اریاخت یفشار داد که ب یبه معده ام را به آرام کینزد ییجا

 تر شد و گفت: ظیبهزاد غل اخم

 ؟یبکش قینفس عم یتون ی. مستین یز ی_ دنده ات مو برداشته، چ

 نیدفعه از زم کیخورد و به سرفه افتادم که  چیپ میگلو یبکشم اما هوا تو قیکردم نفس عم یسع
 کنده شدم. 

 کی یجلو نکهیاش چسباند و مرا به خودش فشرد و به سمت همان اتاق رفت. از ا نهیرا به س سرم
داشته باشد؟ لحظه آخر باالخره گفتم  ادیممکن بود به  یعنیبغلم کرده بود گر گرفتم.  نطوریا بهیمرد غر

 خواستم بداند! یکه دوستش دارم اما، حاال نم
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 داد؟ یبود را م نی. قبال هم همدمیو ناخودآگاه نفسش کش دیتنش به مشامم رس نیریسرد و ش عطر

تخت گذاشت. خواستم بچرخم اما چهره ام از  یرو یپا در اتاق را باز کرد و داخل شد و مرا به آرام با
 و گفت:  دیگردنم کش ریدرد جمع شد، بهزاد پتو را تا ز

 ؟یدیفهم یش یبلند نم نجای_از ا

 اش لجم گرفت و گستاخانه گفتم: بهیلحن سرد و غر نیا از

 اصال به تو چه؟ دم،ی_ نه نفهم

صورتم نگه داشت و  یمتر  یسانت من خم شده بود سرش را جلو آورد و در چند یطور که رو همان
 گفت:

 ! یکن یگم م یمن م یبا منه پس هرکار  تتیمسئول ،یمن شیپ ی_ تا وقت

 .دیصورتش چرخ یاجزا ینگاهم رو یکینزد نیتوجه به ا یب

 تو باشم؟ شی_ مگه من خواستم پ

 . یتحمل کن ی_نه، اما مجبور 

 بود. نیریهم ش یمراقبت مجبور  نیا یحت ،ینیریاجبار ش چه

 زدم و گفتم:  یپوزخند ضهینبودن عر یخال یبرا

 فکر کن. ی_هر جور دوست دار 

 

 

 شد. زیت شیرا جلو تر آورد و صدا سرش

 یم نجایمن به زور ا ای یخواب یم نجایخودت ا لیبا م ایکنم؛  یکه هست فکر م ی_ من جور 
 خوابونمت.

 قرار قلبم آرامش بدهم گفتم: یب یکردم به تپش ها یم یکه سع یحال در

 ! یشد کتاتوری_ د



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

183 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زد. یشخندیرا باال انداخت و ن شیاز ابروها یکی

 که هست. نهی_ هم

  بهزاد

 یداشت خطرناک م گرید نیکرد و ا یدادم. دست چپم هنوز گز گز م هیآمدم و به در تک رونیاتاق ب از
 شد.

 بود!  میمشکل قلب یامن بود، تنها ناامن زیانگار همه چ حاال

که شباهت  دمیرا د یو قامت بلند مرد جا افتاده ا دمیصحبت، سرم را جلو کش یصدا دنیشن با
 به مهرداد داشت.  یبیعج

 . دییگرا یروبه خاموش شیمتوجه من شد و صدا کدفعهیبود که  لیصحبت با گابر مشغول

بخواند،  میرا از چشم ها شیخواست جواب حرف ها ی. انگار که ممیکرد یبه هم نگاه م رهیخ هردو
 را کنار زد و به سمت من آمد.  لیجلو رفتم که گابر یقدم

 _سالم من انتظار...

 یرعلیشانه ام یفرو رفتن در آغوشش حرفم نصفه ماند و با تعجب دستم را دور او حلقه کردم. از رو با
مجسمه  کیکرد که انگار  یمارا نگاه م یاحساس طور  یو ب بیافتاد که دست در ج لینگاهم به گابر

 ! شیباهایاز آن ز یکی ست،یمرمر

 گوشم زمزمه کرد:  کنار

 هفت تا!  ،ی_هفت تا جون دار 

 : دمیپرس اریاخت یب

 ؟یومدی_باهاش کنار ن

 به شانه ام زد و گفت: یا ضربه

 .هیکاف یکن یحروم م ژنیکه هنوز اکس نی_ هم

 نکرده بودم خنده ام گرفت. شیکه هنوز پدر صدا یام گرفت، بعد از مدت ها در آغوش مرد خنده
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 گفت: یکه جد میهم جدا شد از

 . میبزن دیهست که با یادیز ی_ حرف ها

شد وو  رهیبه صورتم خ هی. چند ثاندیایو منتظر ماندم تا او به حرف ب میمبل نشست یسه نفرمان رو هر
 تازه کرد و گفت : یبعد نفس

 _متوجه شده که... مادرت زنده ست! 

 .دیکش ریو قلبم ت امدیلحظه نفسم باال ن کی

 _آخ.

 کرد. ریگ میام فشرده شد و نفسم در گلو نهیقفسه س یرو دستم

 

 

 : دیپرس یشد و پدرم با نگران زیخ مین لیگابر بالفاصله

 شد؟ ی_چ

 

 یست که زود حل م یاسترس یاز آن حمله ها یکی نیدانستم ا یبکشم، م قیکردم نفس عم یسع
 توانستم نفس بکشم.  ینم یبار حت نیشود اما ا

 

خودش را  یعل ریکرد. ام یم شتریدنده ام دردو را ب یکردم نفس بکشم و شکستگ یم یسع یسخت به
 کج کرد و گفت: یبه من رساند و کنارم نشست و سرم را کم

 

 ؟ی_ چته؟ قلبت درد داره؟ دارو دار 
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دستم را از دست  یبود، به سخت دهیکردم هوا را ببلعم اما کامال به فا یم یرا باز کرده بودم و سع دهانم
به سمت  نکهیا ینگاهم را دنبال کرد، اما به جا ریمس لیآزاد کردم و به کنسول اشاره کردم. گابر یرعلیام

و  دیکش رونینگ را بر یشکم فیها ک نتیاز کاب یکیو از داخل  دیکنسول برود داخل آشپزخانه دو
 دوباره برگشت.

 

 یآمد، اگر فقط دارو یداشت از حدقه در م بایتقر میام به سوزش افتاده بود و چشم ها نهیس قفسه
 یرا آماده م یدانم چرا داشت با آرامش آمپول یشد اما نم یبهتر م زیداد همه چ یخودم را به من م

 شود. دایپ نجایکرد که انتظار نداشتم ا

 

 : دیهمان طور که مرا در آغوش گرفته بود غر یرعلیام

  ؟یکن یم یکار دار  ی_چ

 

 گرشیدستش سرم را به سمت راست خم کرد و با دست د کیبلند شد و با  لیتوجه به او، گابر یب
 کرد. قیبه شاهرگم تزر میآمپول را مستق

 

مبل افتادم و توانستم نفس بکشم. دست  یحال رو یرفت و من ب نیزود حالت شوک از ب یلیخ
که دست اوست. احتماال  میتوانستم بگو یم ل،یمچم قرار گرفت و با توجه به مهارت گابر یرو یسرد

 دهد. صیبود که فقط با توجه به حالت من توانست مشکلم را تشخ یپزشک کاردان

 

 :دیپرسکه  دمیشن یرا م یرعلینگران ام یرا بسته بودم و نفس ها میها چشم

 هوشهی_ ب

  

 :دیچیدر گوشم پ لیگابر خیبم و  یصدا
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 _ نه، فقط ضعف کرده. 

 

 طور شد؟  نی_چرا ا

 

 قرار گرفت: میشانیپ یرو لیسرد گابر دست

 داره؟ یقلب یمار یبپرسم، سابقه ب دیو من با نی_ ا

 

 جواب بدهد خطاب به من گفت:  یرعلیام نکهیاز ا قبل

 چشمات رو باز کن.  ی_اگه بهتر 

 

صاف نشستم و به جفتشان  دیایام فشار ن دهید بیکه به دنده آس یو طور  دمیکش یقیعم مهین نفس
 آمد گفتم : یکه به زور باال م یرفته و نفس لیتحل ینگاه کردم. با صدا

 

 هان؟ دی_نگرانم شد

 

 . دیخودش را عقب کش یبه سرد لیبا عضب نگاهم کرد و گابر یرعلیزدم که ام یشخندین

 

 مرد مرموز گفتم: نیا روبه

 ؟ی_ کارت خوبه، پزشک

  

 شد.  فشیجمع کردن ک مشغول
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 _روان پزشک بودم.

 

 

 را باال انداختم. میاز ابروها یکی

 ؟یستیاالن ن ؟ی_ بود

 

 جواب داد: یسمت آشپزخانه رفت و به سرد به

 درست مثل خودت!  ستم،ی_ نه ن

 

مراقب خورد  یدو روز حت نیتعجب کردم، در ا ینو ناگها یطعنه مخف نیاز ا دیکش ریدنده ام ت دوباره
 خواهد با دستان خودش خفه ام کند. یکرد که انگار م یرفتار م یو خوراکمم بود اما حاال طور 

 

 گفتم:  یرعلیرو به ام یآرام به

  ؟یشناس یو از کجا م نی_ا

 

 زد. یشخندین

 .ستینا باب ن قی_ نترس، رف

 

 هم فشار دادم و گفتم:  یرا رو میها لب

 کرده؟  انتیکنه؟ نکنه فاضل هم بهت خ یتاحاال برات کار م ی_از ک
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 کنه، نه واسه من. یبا من کار م لینکرده؛ گابر انتی_نه اون خ

 

و گوجه سرگرم کرده بود نگاه کردم. کمتر چهل  یبه او که خودش را با خرد کردن کلم بروکل ینگاه مین
 .دیرس یسال داشت اما به شدت جا افتاده و با تگربه به نظر م

 

  ؟یشد ینجور یگفتم مادرت زنده ست ا یدفعه چت شد؟ چرا وقت هی_تو 

 

 دوباره دچار حمله شوم گفتم: نکهیبرگشت و قبل از ا یفکرم به موضوع اصل تازه

 نامه اش رو برام فرستاده بود. نی! مادرم مرده، خودش آخرستیکن نکه مم یگ یم یز یچ هی_ 

 

 _نامه؟ کدوم نامه؟ 

 

فرستاده چون  میآن ها را برا یرعلیکردم که ام یخبر نداشت؟ من فکر م یعنیتعجب نگاهش کردم،  با
 دلش به حالم سوخته.

 

 دفعه گفت:  کی

که نامه  نهیامر ا قتیهمون نامه ها باعث شد دنبالش بگردم، حق یگ یدونم کدوم هارو م ی_آها، م
ازت سو استفاده  یخواسته اون طور  ینفر م هی ادیمادرت! به احتمالل ز یحت ایهارو من نفرستادم 

 کنه. 

 

 .دمیسمتش چرخ به

 ! شینفرستاد یتو که گفت ؟یدون ی_از کجا م
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حرف رو زد؛ از اون موقع دنبال مادرت  نیشد و ا یبحث هی شیچند ماه پ بای_مهرداد بعدا بهم گفت، تقر
 کردم!  داشیکه باالخره پ شیهفته پ کی نیگشتم تا هم

 معرفتم به وجد آمده بودم. یخبر زنده بودن مادر ب دنیقدر از شن نیدانم چرا ا ینم د،ینا منظم تپ قلبم

 

 ؟یکرد داشی_کجاست؟ چطور پ

 

انداخت که هنوز مشغول ساالد درست  لیبه گابر ینگاه میمبل مقابلم نشست و ن یشد و رو بلند
 خواست ساالد کوفت کند؟! یکردن بود. کداممان م

 

 نجا،یهرو گفتم که برسم به ا نی_ا

 . یتوش دار  یبهزاد که متاسفانه تو نقش بزرگ فتهیاتفاق مهم داره م هی 

 

 و به جلو خم شدم. دمیگز لب

 درست شده؟ ی_باز چه بدبخت

 

 .دیکش یقیعم نفس

 یکیسرخ هرجا  یخوره مگه با اجازه اژدها یکشه، آب نم ینفس نم ی_ بازار خالف قبضه شده! کس
تار عنکبوت همه جارو گرفته و  نیاز اون ها هست ع یرد هیشه  یگم م یکیشه،  یم یهدزدی  ره،یمیم

 .هیدشمن نامرئ نه،یمشکل هم قایاما دق ستیبند ن چکسیدستمون به ه

 

 گفتم:  متفکر
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 کرد؟ یچینفر چرا مگنس سرپ کیاز  ریکنند به غ یم یروی_همه ازش پ

 

کرده؛  دایبه تو پ یبیدونم عالقه عج یخبر ندارم فقط م یچی. از هستیبهش ن ی_گفتم که، راه نفوذ
 کار توئه! دمیفهم یشخصا باورم نشد وقت یتک تک جاسوس هاش و کشت نکهیاحتماال به خاطر ا

 

 

 تعجب و اخم نگاهش کردم.  با

کردم؛ اون ها خودشون مهره  دایرو پ یرو نکشتم! من فقط ازشون اعتراف گرفتم و نفر بعد ی_من کس
 . دمیفهم لیو همون اوا نیکشتند، ا یسوخته رو م

 

کرد که آن ها  یر یگ جهیطور نت نیجاسوس، او را کشتند و هومن ا نیبعد از خفت کردن اول قایدق
 کنند.  یراحت م مانیخودشان کار را برا

 

 چطوره؟ رونیاز هومن چه خبر؟ وضع اون ب ی_راست

 

 و جواب داد: دیرا مال شیها چشم

 دیکه چه خبره، با میزودتر بفهم دیکشه، با یطول نم یلیرو مسکوت نگه داشتم اما خ زی_ فعال همه چ
 ! هیسرخ چ یبفهمم مادر تو ربطش به اژدها

 

 .دیپر میشانیپ یرو میکردم ابروها حس

 داره؟ یربط هیقض نی_ مگه اونم به ا
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 نگاهم کرد و پوزخند زد. رهیخ یرعلیام

اومده اونم  رانیسرخ از انگستان به ا یگم پسر؟ مادرت به کمک اژدها یم یساعته دارم چ کی_ پس 
 سرخ نباشه!  یاژدها رنظریوارد کشور بشه و ز ینفر دزدک هیو آره ربط داره، محاله  یجعل تیهو هیبا 

 

که افتاده  یاتفاقات ؟یرعلیتمام آن نامه دروغ بود؟ داستان خودش و ام یعنینگاهش کردم،  رتیح با
 ... ایقاتل  ایجاسوس  کیبه پدرم بود؟  هیشب یکیمادرم  یعنیبود؟ 

 

 : دمیام را مالش دادم و پردرد پرس نهیس قفسه

 ... هیمثل خودت؟  هیکیاونم  ه؟ی_مادرم ک

 

 حرفت رو کامل کن. ؟یچ هی_

 

 شد و دوباره کنارم نشست. بلند

 

 داد و با خشم گفت: هیمرا به خودش تک 

 طور بود!  نیدست کم ا ه،یآدم معمول هی_ مادرت 

 کنه. یم وونمیداره د نیو هم هیچ هیقض نیدونم االن ربطش به ا ینم

 

 را ماشاژ داد و بلند گفت:  میشانه ها وسط

 دوباره حالش بد شده.  ضتی_مر
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از آشپزخانه  شیزده اش به ما نگاه کرد و بعد از شستن دست ها خی یقهوه ا یبا چشم ها لیگابر
 آمد.  رونیب

 

 شده؟ ی_چ

 

 فهمم. یمن خودم دکترم، حالم و م ی. ناسالمتستین میزیچ یچی_ه

 

 زد: هیزد و کنا یپوزخند لیگابر گفته بودم اما یرعلیخطاب به ام من

  ؟ی_ مطمئن

 

چه بود که رفتارش  یرعلیمن و ام دنیکرد؟ مشکلش با د یطور رفتار م نیاخم نگاهش کردم. چرا ا با
 پاچه ام را نگرفته بود!  یرعلیکرد؟ حاال نه که تا قبل از حضور ام رییصد و هشتاد درجه تغ

 

 .ستادمیمبل بلند شدم و مقابلش ا یرو از

 یچیاصال انگار ه ؟یاش نکرد نهیحالش بد بود معا نازیپر یچرا وقت ه؟ینجوری_ تو چته؟ چرا رفتارت ا
 ! یدونست ینم یاز پزشک

 

 شد. ظیغل اخمش

 .دمیرو بفهمم، که فهم یز یچ هیخواستم  ی_م

 

 بود؟  ی_ کشف بزرگت چ
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 گفت: یرعلیکنار زد و رو به ام مرا

رو  گهید یکی دیبهش بفهمون نبا م،یستیشاد ن یزندگ هیو  ی_ به پسرت بگو ما مرد عشق و عاشق
 بدبخت کنه.

 

 

 عقب رفت. یاش زدم که قدم نهیبه قفسه س یا ضربه

 شدم؟ یمن عاشق ک ؟یگ ی_ چرا چرت و پرت م

  

 انعطاف نگاهم کرد.  یو ب سرد

کارت و وقتت  یپس مغزت رو بذار رو دیندار یو تو اون دختر باهم سرانجام یدون ی_خودت خوب م
 رو هدر نده.

 

 شده ام گفتم: دیکل یدندان ها نیب از

 ندارم!  یعالقه ا نازی_ من به پر

 

 لبخند زد. کدفعهینگاهم کرد و بعد  رهیفقط خ هیثان چند

 .یچشم هاش زل نزن یتو میکن مستق یسع ،یروان پزشک دروغ بگ هیبه  یکه خواست ی_ دفعه بعد

 

 آورد و کنار گوشم گفت: کمیرا نزد سرش

زنه، من  یم یچشم هات چه برق یگ یاسمش رو م یوقت نهیتونه بب یهم م یآدم معمول هی ی_ حت
 . گهید زینه چ رمیگ یعشقت م یو به پا نیا
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 حواله ام کرد و دوباره داخل آشپزخانه رفت و مشغول ساالد درست کردن شد.  یو پوزخند دیکش عقب

 

 برگشتم و گفتم: یرعلیکردم به سمت ام یکه ماتم برده بود و خودم را لعنت م هیاز چند ثان بعد

 اعتراض نکنه؟ یخواد بگه و ک یکه م یخواد حرف بزنه؟ هرچرند یهرطور دلش م یذار  ی_ م

 

 و لبخند زد. دیرنگش کش یطوس کیبه کت و شلوار ش یمبل بلند شد و دست یاز رو یرعلیام

 

 ریباهاش درگ ادیتنت بمونه ز یسرت رو یخوا یتو هم اگه م رهیگ یدستور نم_ بهت گفتم، اون از من 
 نشو.

 

  ه؟یک لیگابر یشه رک و پوست کنده بگ ی_م

 

 کرد انداخت و بعد به من زل زد: یبه او که هنوز داشت ساالد درست م ینگاه یرعلیام

 _محافظ تو کارش درسته، نگران نباش. 

 

 سر تکان دادم. یکالفگ با

 .ستمیان ن_ نگر

 

 ام را فشرد و گفت: شانه

 ! یباش دیبا ی_ ول
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و  ستادیا د،یرس رهیکه دستش به دستگ نیبه سمت در رفت اما هم یگر یزد و بدون حرف د یشخندین
 به سمتم برگشت.

 

 .یبهش بگ دیبا ششیخبره امشب برو پ ی_مهرداد هنوز ب

 

  ؟یگ ی_چرا خودت نم

 

 شد گفت: یباال انداخت و همان طور که خارج م شانه

 _ برادر توئه.

 

  نازیپر

 

 دمیکه د یز یچ نیرا باز کردم و اول میچشم ها عی. سردمیاحساس لرزش مداوم بدنم از خواب پر با
 کرد.  یم تیرا اذ میروشن بود که نورش واقعا چشم ها یرنگ یو چراغ ها کیتار یها ابانیخ

 

 _ساعت خواب! 

 

 من ثابت مانده بود. یشده بود، رو میصورتم تنظ یکه رو نیماش نهیرنگش از آ ینافذ قهوه ا یها لهیت

 

 گفتم: جیاخم صاف نشستم و گ با

  ؟یبر  یمن و کجا م ی_ دار 
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 را از من گرفت و گفت:  نگاهش

 _خونه.

 

 _کدوم خونه؟

 

 بود. شیدر چشم ها یخاص طنتیبار ش نینگاهم کرد، ا دوباره

 من._ خونه 

 

 

 دفعه بلند شد. کی میصاف نشستم و صدا عیکردم مغزم در سرم تکان خورد. سر حس

 بهزاد کجاست؟  ؟یهست یتو ک امینم ییجا چیبزن کنار! من ه ؟یچ یعنی_

 نگاهش را به جاده داد و لحنش سرد شد:  دوباره

 . ییجا هیبرسونمت  دی_بهزاد کار داشت، من با

 زدم: ادیرا گرفتم و کنار گوشش فر شیو پشت صندل دمیخودم را جلو کش عیسر

 من...  ایکنار  یزن یرو م نیماش نیاالن ا نیهم ای_ 

 داد زد: یبلند تر  یصدا با

 یکارم تموم بشه کدومش رو م یبندمت، تا وقت یم یکنم و به اون صندل یم هوشتیمن دوباره ب ای_ 
  ؟یخوا

. از دمیجا خوردم و خودم را عقب کش کمانیرو به من چرخاند که از فاصله نزد یلحظه ا یرا برا سرش
 کند!  یرا عمل دشیبود که تهد یآن قدر جد دم،ید یچهره اش را م نیماش نهیآ
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 یلیدل یب یقرار  یداشتم و ب یناخنم شدم، استرس مسخره ا دنیدادم و مشغول جو هیتک یصندل به
 شد یدر ذهنم تکرار م زیچ کیتوانستم درکش کنم مدام  یکه نم

 کجاست؟  بهزاد

 سکوت گفتم: هیاز چند ثان بعد

 ؟یهست ی_ اصال تو ک

 .لی_گابر

 زدم و گفتم:  یپوزخند

 ! یفرشته نگهبان هیشب شتری_ب

فرشته نگهبان  هی سهیمنظور مقا نجای. اهیسیحق، در زبان انگل کیپ ل،یدر اصل همون جبرئ لیگابر»)؛
 هست: لیبا حضرت جبرئ

از دستم بر  یبرد؟ چه کار  یخوردم. من را کجا م ینکرد. داشتم از درون خودم را م یاو به من توجه اما
 کند؟  تمیخواست اذ یآمد گر م یم

راننده را پر کرده بود و  یکل حجم صندل بایهم داشت، تقر یانداختم عجب اسم لیبه گابر ینگاه مین
رخش در  میرا رو به باال زده بود، ن شییخوش حالت خرما ی. موهادیرس یم نیسرش به سقف ماش

جذبه  ارو قوس د یاستخوان ینیکه با آن ب دمید یجذاب چانه اش را م یجا انهنا نیبود و از هم دمید
 ماشن نگاهم کرد.  نهیام را احساس کرد که دوباره از آ رهیبه صورتش داده بود. انگار نگاه خ یخاص

چهارده  یمثل دختر ها یو نه سالگ ستی. چرا در اواسط بدمیختم و لب گزاندا نییسرم را پا عیسر
 ساله شده بودم!

مرا  ابانیخ یو حالت آشنا کیو تراف یشلوغ نیپرت کردم. ا رونیحواسم را به منظره ب یچشم ریز
 نیلعنت به ا م؟یاصال قبل از آن کجا بود م؟یبود دهیبه تهران رس یمتوجه حضورمان در تهران کرد. ک

 که زمان و مکان از دستم در رفته بود!  تیوضع

بن بست  یدر انتها نیو درست مقابل آخر دیچیکوچه پ نیشد و داخل اول یفرع کیوارد  باالخره
کنارش برداشت و در را  یصندل یرا از رو موتیشود و در را باز کند اما او ر ادهی. منتظر ماندم پستادیا
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که  یتا زمان قایپارک کرد و در را پشت سرمان بست و دق اطیداخل ح یحرکت حرفه ا کیباز کرد، با 
 نشد.  ادهیپ نیقفل در صدا داد از ماش

 ینقشه را مرور کردم و خودم را سفت به صندل عیسر گریبار د کیبود،  تیبه سرعت مشغول فعال مغزم
 دید یبه بدنش داد و به سمتم برگشت و وقت یشده بود، کش و قوس ادهیپ نیچسباندم. او که از ماش

 ادهیکردم صبر کند تا من پ یرا باز کرد. خدا خدا م نیجلو آمد و در ماش ینشده ام، قدم ادهیهنوز پ
 طور هم شد.  نیشوم و هم

کار را انجام داد،  نکهیکه ا نیجلو ببرد و هم یشدم و منتظر ماندم تا در را کم ادهیپ نیاز ماش یآرام به
دستش را که  گرم،یحواسش پرت شد با دست د نکهیو به محض ا دمیدر را بهم کوب عیدست سر کیبا 
خودم را به  استماما تا خو دمشیکوب نیاش محکم به ماش نهیو قفسه س چاندمیو پ دمیدر بود کش یرو

 به سمت سرم آورد. عیکنم دست آزادش را سر کیاو نزد

 

 

و مرا  چاندیدستم را پ ،یبدهم که او خودش را آزاد کرد و به آن یرا رو به عقب خم کردم تا جاخال کمرم
 . دیکوب نیبا صورت به ماش

کمرم را  فتمیب نکهیسست اما، قبل از ا مینفسم بند آمد و پا ها دیچیام پ نهیقفسه س یکه تو یدرد از
 گرفت و سرپا نگهم داشت. 

 خورد.  ینفسش به گونه ام م یزد و گرم یاو هم نفس نفس م دم،ینفس کش دهیبر دهیو بر یسخت به

  ؟یبا خودت فکر کرد ی_چ

 گفتم: یشدت درد بدنم عرق کرده بود، به سخت از

 _ بهم... دست... نزن! 

 پر از تمسخر شد. شیصدا

 باره. نیانگار اول یگ یجور م هی_ 

 . دینا منظم تپ قلبم
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 ؟یگ یم ی_چ...چ

 .دیبه الله گوشم چسب شیگوشم کنار رفت و لب ها یاز رو شالم

 لباس ها خودشون تنت رفتند؟  نیا یکن ی_فکر م

خواست  یسست تر از قبل شد و او مرا محکم تر گرفت؛ دلم م میکل تنم را گرفت و پاها یسرد عرق
 خدا!  یبود؟ ا یچه شکنجه ا نیبروم ا نیزم یآب شوم و تو

 نینشست. با ا میدر گلو یاست سست شد و حس کردم بغض دهیاو بدن برهنه ام را د نکهیاز ا تنم
 کرده بود.  رمیحرفش بدجور تحق

 : دمیدور کمرم حلقه شد و خواست حرکتم بدهد که با بغض نال دستش

 _بهم دست نزن.

 دور کرد. یمتوقف شد و مرا از خودش کم شیدست ها یشرویپ

  ؟یخودت راه بر  یتون ی_ م

 فتمیب نیزم نکهیقبل از ا یخم شد ول میدفعه زانوها کیکه  د،یجواب ندادم خودش را کنار کش یوقت
 داد.  هیمرا به خودش تک

 برمت تو. یندارم، فقط م تی_کار

وارد  نکهیو به محض ا میباال رفت یدر به سخت یجلو یاز پله ها مینداشتم که بگو یز ینگفتم، چ یز یچ
. مشغول کندن پوست لبم نمشیانداختم تا نب نییمبل نشاند. سرم را پا نیاول یمرا رو میخانه شد

 شدم.

 مقابلم نشست.  یبعد با دو فنجان چا قهیدق چند

 _بنوش.

 آرامم کند.  یکم شیبودم گرما دواریدستم را دراز کردم و فنجان را برداشتم، ام یسخت به

 وسط مبل ها گذاشت و دستور داد:  زیم یدر سکوت گذشت که او فنجانش را رو هیثان چند

 _به من نگاه کن.
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قرار گرفته بود نگاه کردم، تنها نور  یکیو تار هیسرم را باال آوردم و به صورتش که در سا یسخت به
صورتش  یرو یترسناک یها هینورها سا نیرا روشن کرده بود و هم شیفانتز منیها نش وارکوبید
 کرده بودند. جادیا

 .ینداره که خجالت بکش یلیدل نیبنابرا ،یبود هوشیپزشکم تو ب هی_من 

 و گفت:  دیکش یقیشدم که او نفس عم یچا دنیرا تکان دادم و مشغول نوش سرم

 خوام در مورد تو و بهزاد حرف بزنم. یکه، م نهیبودنت ا نجایا لی_راستش دل

 بود. یو نامفهوم یعنوان کل یلیخخوردم، خب موضوع من و بهزاد  یاز چا گریتکان دادم و قلوپ د سر

 _درست تر بخوام بگم، در مورد ازدواج تو و بهزاد! 

دهانم را با فشار  اتیکل محتو ،یبا سرفه وحشتناک گریلحظه همان طور خشکم برد و لحظه د کی
 دادم. رونیب

 

 

 بهزاد

و زنگ بزنم چه بود  اما  میده و ن قایدق نکهیدانم حکمت ا یانداختم. نم لمیبه ساعت موبا ینگاه
 یخودم دائما با مشکل مواجه م یبروم، فعال که برنامه ها شیپ یرعلیدادم طبق برنامه ام یم حیترج
 شد.

مقابل  نجا،یرا زدم. مطمئنا خودش اگر مرا ا شیها هیاز همسا یکیشد، زنگ  میده و ن نکهیمحض ا به
 زد. یسکته م دید یدر خانه اش م

 گفت: یخواب الود یاز واحد هشتم با صدا یجوان زن

 _بله؟

 دادم. میبه صدا یشرمنده ا حالت

 د؟یشه درو برام باز کن یم اوردمیدرو ن دیکل ی_ شرمنده خانم، من اومدم خونه برادرم ول
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 مشکوک شد. شیصدا

 د؟یزن ی_چرا زنگ واحد خودشون و نم

 .دیفقط لطفا عجله کن یمن و فرستاده دنبال کار  رونه،ی_آخه خودش ب

 اما باالخره در باز شد.  رد،یبگ میتا باالخره تصم دیطول کش هیثان چند

 _ممنون.

کردم.  یشده را ط کییموزا کیتار اطیبلند طول ح یدر را بستم. با قدم ها عیشدم و سر اطیح وارد
پروراند که عطرش تمام  یرا در خود م یاسیاز آن ها درخت  یکیبود که  ییها باغچه ها واریکنار د

 کردم. یلحظه احساس زندگ یو برا دمیکش یقیرا برداشته بود. نفس عم اطیح

 بدون دغدغه لذت ببرم. اس،ی یتوانستم از بو یکاش من هم م یا

 نیاما هم ردیبودم نگهبان پاچه ام را نگ دواریخودم را جمع و جور کردم و وارد ساختمان شدم. ام عیسر
تاسف خوردم که شب ها به  یبه حال افسر اطالعات دم،یرا د شخوانیواب پشت پکه مرد خپل خوش خ

 .دیخواب یم نجایاو ا دیام

خور و پف نگهبان بر  یاز سالن عبور کردم و از پله ها باال رفتم، هرچند که صدا ن،یپاورچ نیپاورچ
 من!  یشد چه برسد به قدم ها یگلوله هم قالب م کیشل یصدا

 یبرا دمیواحدش رس یجلو ی. وقتدمیکش رونیکردم و اسلحه ام را از پشت کمرم ب شتریرا ب سرعتم
دو تا از دنده  ینا سالمت دیکش یم ریام هنوز هم ت نهیقفسه س دم،یکش یقیو نفس عم ستادمیلحظه ا

 شکسته بود. میها

 یگلوله ا چیحالت ه نیپس در بهتر میرا بکش گریدادم، مطمئنا قرار نبود همد یدوار یخودم ام به
که  یبود، چه برسد به وقت ینیب شیقابل پ ریبهزاد نامدار کامال غ یحال زندگ نیشد با ا ینم کیشل

 سرنوشت مهرداد هم به آن گره بخورد.

همه معما او  نیا نیآوردم؛ ب رونیب بمیرا از ج لیگابر ییاهدا دیکن سر اسلحه را بستم و شاه کل خفه
 هم قوز باال قوز شده بود.

 یدو معن نیآمد و ا ینم ییاز داخل خانه صدا چاندم،یپ یرا داخل قفل گذاشتم و کم دیکل یآرام به
 پشت در است. یدانست کس ینم ایکرده بود،  نیمتوجه حضورم شده بود و کم ایداشت، 
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دادم و همان  رونیباز شد. نفس حبس شده ام را ب یتقه آرام یدادم و در با صدا دیبه کل یگر ید چیپ
 پشت سرم بستم. یداشتم داخل رفتم و در را به آرام یرا بر م دیطور که کل

 ییفرو رفته بود و تنها روشنا یکیخانه در تار یکل فضا د،یرس یبه گوش م یصحبت کردن آرام یصدا
 . دیتاب یم نیزم یرنگ رو یمشک میضخ یماه بود که از درز پرده ها فیفضا، نور ضع

 کرد؟ مسلما مهرداد!  یانتخاب م یرا مشک منشینش یپرده ها یشیم روان پرکردم کدا اخم

که صدا از  یآرام به سمت اتاق یماشه گذاشتم، با قدم ها یدو دست اسلحه را گرفت و انگشتم را رو با
 شد. یشدم صدا واضح تر م یتر م کیآمد رفتم؛ هر چه نزد یآن جا م

 

 

گم، بعد از دو روز دو  یم یچ ؟یجواب و دار  نیبعد از دو روز فقط هم ؟یچ یعنیمهرداد؟  یچ یعنی_
 . زهیکه ازش متنفر بود طرح عشق بر یبا کس ی! مجبورش کردیخواهرم رو تباه کرد یساله که زندگ

 با خشم جواب داد:  مهرداد

شده  یدونم چ یبهش نداره، من نم ی_من بهش نگفتم عاشق آرش بشه اونم بهم گفت که عالقه ا
 دونه!  یکس نم چیه

 :دیکش غیدفعه زن ج کی

  ؟یبگ یو دار  نیدو روزه گم شده هم نازیپر ن؟ی_ هم

 زد:  ادیمتقابال فر مهرداد

  ؟یدار  یبگم؟ هان؟ ازم انتظار چه حرف ی_پس چ

مهرداد شاخ و  یتمام برا یبا قلدر  نیخشمگ یسایکه پر دمیدر د یتر شدم و از ال کیدر اتاق نزد به
نرمال  زشیچ چیدختر ه نیبامزه را کرده بود، کال ا افهیق نیا دنی. چقدر دلم هوس ددیکش یشانه م

 نبود.

 به صورت مهرداد زل زد و با تاسف سر تکان داد. میمستق سایپر
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 ادتینره مهرداد،  ادتی یندارم ول یچیتونه سر حرفش باشه، انتظار ه ینم یکه حت یاز کس یچی_ ه
 قولت.  ریز ینره که زد

 زد و با تمسخر ادامه داد: یپوزحند

 _ مثال مرده و قولش! 

 جواب داد:  یدو رگه ا یخورد با صدا یکه مشخص بود داشت از درون خودش را م مهرداد

 . سایپر رونی_برو ب

 موندم. یهم نم یگفت ی_نم

اما  دمیداخل آشپزخانه پر عیو سربه اطراف انداختم  یبلند به سمت در اتاق آمد، نگاه یقدم ها با
 نکردم.  دایرا پ یگر یچون در اتاق باز شد فرصت حرکت د

دفعه  کیشد و مهرداد هم پشت سرش آمد اما دو قدم نرفته بود که  منیوارد نش عیسر سایپر
 کیتوانستم سر  یتا حاال م یام حبس شد، چه با خودم فکر کرده بودم؟ از ک نهی. نفس در سستادیا

 بمالم؟!  رهیطور ش نیرنجر را ا

که قبل از واکنش نشان دادن مهرداد توانستم  عیاتفاق افتاد آن قدر سر هیاز ثان یدر کسر  زیچ همه
 . میبود دهیهم اسلحه کش یو ناگهان هر دو رو اورمیاسلحه ام را باال ب

ماند و  رهیهشدار مهرداد متوجه من شده بود، با دهان باز مانده به ما دو نفر خ یکه با صدا سایپر
 خفه شد.  شیبنفشش در گلو غیج

 ؟یهست ی_ک

 یطول نم یلیخ نیاما ا دید یاز صورتم نم یز یبودم و مهرداد چ ستادهیا هیمن در سا خداروشکر
 . دیکش

 کنم. یم کی_حرف بزن وگرنه شل

 نیبعد از دو سال قرار نبود اول م؟یچه داشتم که بگو م؟یخواستم بگو یسکوت کردم؛ چه م همچنان
 شیدر رابطه با ما دو نفر قابل پ یز یچ چیه نکهیکنم نه ا رشانیطور باشد، قرار بود من غافلگ نیا دارید
 نبود.  ینیب
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، خونه من یپات و بذار  یکه برسم، کارت تمومه اگه جرئت کرد کیدم؛ به  یبهت وقت م هی_سه ثان
 .رهیخطا نم رمیکه ت یدون یحتما م

 که من هدفش بودم. فیرفت، ح یمرد خطا نم نیا ریبود ت نیهم قایمشکل دق و

 _سه.

توانستم  یشد م یم یگرفت که اگر عمل یداشت در ذهنم شکل م یدهانم را قورت دادم، نقشه ا آب
 مجبورش کنم، به من گوش بدهد.

 _دو.

 

 

 میایب شیپ نجایحاال که توانسته بودم تا ا  م،ینکن حیتفر یکم تیموقع نیبود که در ا فیح یطرف از
 کردم. یطور مغلوب م نیداد اگه او را ا یم یبردم چه حال یاستفاده را م تینها دیبا

 .کی_

خم شد  عیکردم، سر کیپشت سرش شل وارینشانه رفتم و به د سایبه سمت پر ک،یمحض گفتن  به
غلت زدم و پشت  نیزم یگذاشتم و رو نیزم ینشان بدهد اسلحه را رو یبتواند واکنش نکهیاما قبل ازا

نش یکه تعادلش بهم خورد خواستم دوباره اسلحه ام را بردارم که تن سنگ نیو هم دمیرا کش شیزانو
 . میشد نیمن افتاد و هر دو پخش زم یرو

 کردم چه شد!  یفکر م چه

 زده بود. مهیتنم خ یبود و او رو دهیمن به خاک رس پشت

 گذاشت و گفت: میشانیپ یرو قایکلتش را دق لوله

 .یکرد ی_ بد اشتباه

 نیکه مرا به زم شیداد. دست ها رتیخودش را به ح یچهره ام تمرکز کرد، خشم جا یتا رو اما
 عوض شد. مانیو جا دمیحرکت چرخ کیفرصت استفاده کردم با  نیچسبانده بود شل شد. از هم

 زده بودم. مهیاو خ یبود و من رو دهیپشت او به خاک چسب حاال
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 !ی_تو هم زود هول شد

 _بکش کنار.

 سرم را بلند کردم، به کل او را فراموش کرده بودم. سایپر یعصب یصدا دنیشن با

 گشاد شد و گفت: رتیاز ح شیچشم ها دیکه مرا د نیهم

 _ ب... بهزاد!

 باال انداختم. شانه

 _خودمم. 

 نیزم یشل شد و رو شیدفعه زانوها کیاز دهانش خارج نشد،  ییتکان خورد اما صدا شیها لب
 افتاد.

 _ از حال رفت؟! 

به  نکهیام وارد شد و با پشت محکم به کانتر خوردم و قبل از ا نهیبه قفسه س یدفعه ضربه محکم کی
 دور کانتر دستبند کرد.  لهیو به م دیمهرداد دست راستم را باال کش میایخودم ب

 که گفت: میشد رهیبه هم خ یا لحظه

 وقت از دشمنت غافل نشو!  چی_ ه

برداشتش و آن را  عیبود، انداختم که مهرداد سر نیزم یبه اسلحه ام که هنوز رو یگوشه چشم نگاه از
 یولرفت و کنارش زانو زد. چند بار به صورتش ضربه زد  سایهم پشت کمرش گذاشت و به سمت پر

 نداد. یجواب

 اش کنم. نهیمعا امی_بذار ب

 _خفه شو.

 چه طرز حرف زدن بود؟ مگر من چه کار کرده بودم؟ نیا د،یپر میشانیپ یرو میابروها

تکان خورد و بهوش آمد.  عیکه سر ختیر سایصورت پر یآب آورد و چند قطره رو یوانیآشپزخانه ل از
 ترسناک بود. یها لمیف هینشست و به سمت من برگشت، حرکتش شب شیسرجا خیدفعه س کی
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 خودشه! نیخدا، ا ی_وا

 

 

گرد شده نگاهم کرد و بعد، ناگهان  یبلند شد و به سمت من آمد و مقابلم نشست. با چشم ها عیسر
 .دیدر آغوشم کش

 کرد افتاد.  یدست آزادم بغلش کردم و چشمم به مهرداد که با اخم مارا نگاه م با

 گرفت و ذوق زده گفت: شیو صورتم را با دست ها دیخودش را کنار کش سایپر

 واقعا بهزاده؟  نیا ن،ی! مهرداد ببنمیب یخدا دارم خواب م یوا ؟یبهزاد؟ زنده ا ی_ خودت

 نیشد اگر نصف ا یهمه محبت شگفت زده شده بودم. چه م نیو مرا دوباره بغل کرد، از ا دیخند
 از من داشت؟!  نازیاستقبال را پر

 . سای_بکش کنار پر

 :دیو به او غر دیخودش را کنار کش عیسر سایپر

 .یمرد یم یاز خوشحال دیواکنشت؟ االن با نهیزنده ست؟ ا  نجاست؛یبرادرت ا ینیب ی_ احمق کور! نم

 زد و جلو آمد. یپوزخند مهرداد

شده واسه  یحاال هفت خط ست،یگناه ن ی! اون بهزاد بستیبرادر من ن یسفت بغلش کرد ینی_ ا
 خودش.

 گفت؟ مگر من چه کارش کرده بودم؟!  یرا م نیا یگرفت، بر چه اساس حرصم

 شما لنگ بندازم. یپا شیپ دیاستاد هنوز با یدار  اری_اخت

 فشرده شد و گفت: فکش

 .رونیبرو ب سایپر ،ینشونت بدم که بفهم یلنگ هی_ 

 :دیکش غیج سایپر

 ؟یکن یم رونمیب یدار  ؟ی_ چ
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 عربده زد: مهرداد

 کنم برو.  یم رونتی_ آره ب

کشند  یرا م گریدو نفر همد نیاگر دخالت نکنم ا دمیآماده کرد، د گرید غیج کی یخودش را برا سایپر
 گفتم: عیسر نیهم یبرا

 باشه.  دهی_ خواهرت رو رسوندن خونه، احتماال تا االن رس

 نگاهم کرد که لب زدم _برو.  یجیبا گ سایپر

وقت  چیبوسه ناب خواهرانه که ه کی د،یرا بوس میشانیبلند شد اما پ یحرف چیتکان داد و بدون ه سر
 رونیبه مهرداد نگاه کند از خانه ب نکهیتجربه اش نکرده بودم. لبخند زدم و او هم جوابم را داد و بدون ا

 زد. 

 با خشم نگاهم کرد و به سمتم آمد که گفتم: مهرداد

 ؟یازم طلب دار  ه؟ی_ چ

طرف افتاد،  کیپاره شد و هر کدام  شیکه دو دکمه باال دیرا گرفت و کش راهنمیپ قهیتوجه به من  یب
به صورتم انداخت که  ینگاه میکرد. مهرداد ن دنیام شروع به درخش نهیس یشب رنگ رو یخالکوب

 پوزخند زدم.

 که خودمم؟!  ی_حاال مطمئن شد

 عقب رفت و گفت: یقدم

 .یهست یکردم که مهرداد نفهمه ک یتو بودم دعا م ی_ من جا

 :دمیتمسخر پرس با

 _ اون وقت چرا داداش؟

 تکان داد و لبخند زد. سر

 .ارمی_ قراره پدر مشترکمون رو در ب

 دفعه جلو آمد و با قنداق کلتش محکم به صورتم زد.  کینگاهش کردم که  یجیگ با
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 .یخودت و به مردن زد نکهیا یبرا نی_ا

 

 

 را حرکت دادم و گفتم:  مینییآرواره پا دیکردم فکم جا به جا شده است. با ترد حس

 _زده به سرت؟

 خورد و منفجر شد. واریبه د گریدوم آن قدر محکم بود که سرم از سمت د ضربه

کار ها چه بود؟  نیا لیدل نم،یشد و بعد کم کم توانستم بب رهیت میچشم ها یجلو زیلحظه همه چ چند
 مرا بکشد؟ چرا؟خواست  یم

 لرزد. یم میچشم ها یجلو رشیکردم تصو یسرم را تکان دادم و نگاهش کردم، احساس م یسخت به

 ؟یکن یکارو م نی_چ...چرا... چرا ا

 نشست و با نفرت گفت: شیزانو کی یرو میروبرو

چون روز و ب خودم و لعنت کردم و فحش دادم که چرا  یو زهر مار کرد می_ چون دو سال از زندگ
ماجرات کردم؟ هزار تا چرا که شب و روز عذابم دادند و خودم  نیا ینتونستم مراقبت باشم؟ که چرا قاط

 و باهاش شکنجه کردم.

 به من چه؟ ی( دار ی)خودآزار سمی_تو مازوخ

و  دیچیاز هوش رفتم، سوزش و درد باهم در صورتم پ بایلحظه تقر کیبرخورد مشتش به دماغم  با
 گرم شد.  میاحساس کردم و همزمان پشت لب ها میشدن اشک از گوشه چشم ها یکرد. جار  جمیگ

 :دمیعجز نال با

 _ مهرداد.

 ! ستین دمیکه من کش یی_نصف اون دردا

 یز یده بود خون رکشد. تنفسم تند ش یزد که حس کردم واقعا مرا امشب م یبا نفرت حرف م یجور 
 را باز کنم.  میتوانستم چشم ها یکه کل سرم را گرفته بود، نم یتر شده بود و از زور درد عیدماغم سر
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 زدم. ینفس م نفس

 ! ؟یقصاصم کن یخوا یم ؟ی_ خب که چ

 .دمیگوشم شن کیرا از نزد شیصدا

 ها!  هیما نیتو هم یز یچ هی_ 

من بود تا االن هفت  یجا یتوانستم حرف بزنم؛ هرکس ینه م میداشتم بگو یز ینگفتم، نه چ یز یچ
برادر خودم  ریانفجار جان سالم به در برده بودم و حاال گ کیاز  شیدو روز پ نیکفن پوسانده بود، هم

 من امن تر است.  یکردم از همه برا یکه فکر م یافتاده بودم. مرد

 که از درد آخم بلند شد.  دمیبه پشت لبم، سرم را عقب کش یسرد زیبرخورد چ با

 _خفه شو و تکون نخور. 

فقط از سوزش و برخورد پنبه  نمیرا بب ییتوانستم جا یپاک کردن خون صورتم شد، هنوز نم مشغول
شد که ضربه  یم نیکند؛ کل صورتم سر شده بود و سرم داشت سنگ یچه م دمیفهم یسرد به صورتم م

 به گونه ام زد. یمیمال

 _آخ! 

 همچنان منزجر بود. شیصدا

 _ لوس نشو سرت رو کج کن رو به عقب. 

حرکت مانده بودم که مهرداد خودش سرم  یرا نداشتم، ب ارشیکرد و اخت یم ینیگردنم سنگ یرو سرم
 کیدو سال از او  نیشده بود فکر کنم ا میمال یلیرا به عقب خم کرد. برخالف انتظارم حرکاتش خ

 ساخته بود. اریتمام ع وانهید

  ؟یکن یحروم م ژنیله له ات شده بود که هنوز اکس یبدون من ک ؟یدووم آورد ینجور ی_دو سال ا

 رمق گفتم: یب

 .امی_ من... از پس... خودم بر م

 که جونت از دماغت در اومد. ی_کامال مشخصه، کال سه تا ضربه خورد
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انتظار نداشتم او انگشتش به  یها به جانم افتاده بود ومن حت وانهیحرفش حرصم گرفت مثل د نیا از
 نبود. یز یچ نکهیآرش و دار و دسته اش بر آمده بودم؛ ا یها یباز  یمن بخورد وگرنه از پس وحش

 نییرا باز کردم و خواستم بلند شوم که شانه ام را گرفت و پا میگوشه چشم ها تم،یتوجه به وضع یب
 . دیکش

 بتمرگ تا نزدم بکشمت. ری_بگ

 داد.  یلب فحش ریانداخت و ز نییافتاد. سرش را پا میکه نگاهش به چشم هادرد نگاهش کردم  با

 یک دمیفهم یمن م یداد یندا م هیفقط  یعذابم داد ،یمرد ی_دو سال بهزاد دو سال وانمود کرد
بهم بده که  لیدل هی یپرست یکه م یخدا، تورو به کس ی. محض رضالیدل هیتو بهتر از من بود؟!  یبرا
 بکشمت!  دینبا

 دادم و گفتم:  هیتک واریرا به د سرم

 کشتنت. یشدم م یم کتی_به خاطر خودت بود، اگه من نزد

 

 

و  یر یخوره در جا معده درد بگ یم یبه توق یکه تا تق یمن بود ی_مشکل فقط مردنه؟ مگه تو جا
 یتونستم آروم زندگ یتونستم درست غذا بخورم، نه م یکه نه م یمن بود یمگه جا ؟یار یخون باال ب

 کنم؟! مشکل فقط زنده بودنه؟ 

شدم  وونهیدونستم د ینم ؟یفهم یشش ماه تو زندان بودم م ؟یدیفقط تو زجر کش ی_االن فکر کرد
 ! هیواقع ادمهی یواقعا هرچ ای

 راستم را حرکت دادم و گفتم: دست

 خورد. یلرزه حالم بهم م یم دیخودم که دستم مثل ب دنیکردم از د یدست زندگ هیسال با  کی_ 

 زد و دوباره مشغول پاک کردن صورتم شد. یپوزخند

 گهید یگرفت یاما، چرا قتل؟ تو که اطالعات رو ازشون م میهاب خودمون رو داشت ی_جفتمون بدبخت
 تو مثل ...  ،یبهزاد تو قاتل نبود شون؟یچرا کشت
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 .ستمی_من مثل تو نبودم آره قاتل نبودم، هنوزم ن

 یالیقتل سر کیمانده بود که به جرم  نیهم د؛یگو یسرخ را م یاژدها یرابط ها یدانستم ماجرا یم
 متهم شوم. گرید

 _پس اون ها.. 

 باشه!  یگم، البته اگه بعدن یاون و بعدا برات م ستم،ی_باور کن من قاتل ن

 دماغم فشار داد و گفت: یرا رو پنبه

چطور از  نجا،یا یطور اومد نیاحمق ها ا نیاال بگو چرا ع_ هنوزم به خونت تشنه ام دور بر ندار ح
 کجاست؟  نازیپر ؟یکرد دایاونجا نجات پ

 .میحواسمون رو جمع کن دیمن و فرستاد که بهت بگم با یرعلیست؛ ام دهیچیپ یلیخ هی_قض

 دستش متوقف شد و گفت: حرکت

 شده؟  ی_ باز چ

 زور نگاهش کردم و گفتم:  به

 رو بدون که مادرم برگشته. نیشروع هم ی_برا

 بلند شد و گفت:  عینگاهم کرد و بعد سر رهیخ هیثان چند

 . مارستانیببرمت ب دی_خودت رو مرتب کن با

 کرد؟!  یم یگرد شده به حرکات نگران و آشفته اش نگاه کردم، داشت چه غلط یچشم ها با

 چرا؟  مارستانی_ب

 را برداشت و به سمت من آمد و مشغول باز کردن دستبند شد. چشییسو

پاره ات کنم؛ ضربه به سرت خورده معلوم  کهیتا بزنم ت یکودن واستاد هی نیبودم توهم ع ی_ من عصب
 . یگ یسرت اومده که جرت و پرت م ییچه بال ستین

دچار حمله شدم، مهرداد هم که توهم زد خب  دمیشن یکنم من که وقت هیگر ایدانستم بخندم  ینم
 کامال مطلوب بود. تیوضع
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 بلندم کند که دستش را گرفتم. خواست

 گم مادرم زنده ست!  ی_مهرداد من حالم خوبه، دارم م

 نگاهم کرد و گفت: یجد

به سرت آوردم مادرت مرده هزار بار سر قبرش فاتحه خوندم، هم من هم  ییبال هیگم زدم  ی_ منم م
 ابات. ب

 میبود دوباره بفرست کیکه جلوت نشستم و نزد ینیب یم ،ی_دو سالم سر قبر من رفت و آمد داشت
 اعتماد کرد.  شهیبه قبر ها نم میکن یم یکه من وتو زندگ ییایقبرستون تو دن نهیس

 باالخره پلک زد و گفت:  هیدو بهم زل زدم، بعد از چند ثان هر

 _محاله! 

زد؛ فکر کنم  ینم یمات شده بود و حرف نینشستم که او هم کنارم نشست. به زم نیزم یرو دوباره
 مرده چه بود. کیبه زنده شدن  یدانم واکنش منطق یتر بود البته نم یواکنش من منطق

 _مهرداد.

 کار ماند.  مهیحرفم ن لمیزنگ موبا یصدا با

 _کجاست؟

به  یلحظه ا یفرو برد. برا بمیرا داخل جشلوارم اشاره کردم که مهرداد جلو آمد و دستش  بیج به
 کرد؟  یم یچه فکر  دید یمارا م یفکر کردم و خنده ام گرفت، هرکس میکه در آن بود یحالت

 . فونیآ یصورتم گرفت: وصل کن بذار رو یآورد و جلو رونیرا ب لیموبا

 _اطاعت قربان!

 رمق گفتم: یرا وصل کرد، ب تماس

 _ الو؟ 

سر  یادیبمب ز یاون معما نمیدو روز استراحت کردن حالت بهتر شده باشه بب_انتظار داشتم بعد از 
 گرمت کرد؟ 
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 به مهرداد زل زدم که لب زد:  ستیاو ک نکهیا صیتشخ با

 ! یبه حالت اگه دروغ گفته باش ی_وا

 سرخ هستم. یکرد من هم همدست اژدها یکند، حاال احتماال فکر م یدانستم شک م یم

  ؟یخوا یم ی_چ

 زدم بهت مرحله بعدو بگم. _زنگ

 تعجب گفتم:  با

  ؟ی_مرحله بعد چه کوفت

 گرفت و گفت:  یمرد لحن متعجب یصدا

ازت بگذرم؟ حاال حاال ها برات  کیبمب کوچ هیکه با  یانتظار نداشت نمیبب گهید مونی_مرحله دوم باز
 نامدار. یبرنامه دارم آقا

 

 

نگه  هیبه سمتم هجوم آورد، انگار که خدا بعد از دو سال در حاش اسیحس انزجار و خشم و  همزمان
 جهنم را برپا کرده بود.  میداشتن من، دوباره برا

 :دمیشده ام غر دیکل یدندان ها نیب از

 ؟یخوا یم ی_ چ

 کرده. رتیدو سال اندازه ده سال پ نیا یکرد. _اوم، قبال صبور تر بود یو نچ نچ دیرذل خند مردک

 زدم: ادیفجر شدم وو فردفعه من کی

 .ارمیجلو تا پدرت رو درب یاومد یکه م یکه، اگه بود یستی_ د مرد ن

 د،یرس یبه گوش م میاستخوان ها کیتر کیتر یدستم را مشت کرده بودم و صدا دیخند یخودیب
 حالت قالب چهره سختش بود.  یاعتماد یمهرداد به من زل زده بود و اخم ب

 اش کم کم محو شد و با خشونت گفت: خنده
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 .یار یب ادیبه  یوقت نخواست چیکردم اما ه یخودم و بهت معرف شیوقت پ یلی_ من خ

 ستیگفت مگر ممکن بود من بدانم که او ک یبزند! چرا چرند م رونیاز حدقه ب میبود چشم ها کینزد
 بود که با سر تا اورست دنبالش بروم.  یکلمه کاف کیکلمه،  کیو دنبالش نروم؟ 

  که؟یمرت یگ ی_چرا چرت و پرت م

 ییاما من اون قدر وقت ندارم؛ آدما ادیب ادتیتا  اریگم، به حافظه ات فشار ب یرو م قتی_من دارم حق
 ؟یخواست یم جانیکه ه یشن مگه خودت نبود یخسته م یمعمول کنواختی یمثل من و تو از زندگ

 ختهیخشک شده بود و اعصابم بدجور بهم ر میبلند شدم و شروع کردم به راه رفتن، پاها نیزم یرو از
 بود.

 دادم. یبزرگ ی_براش بها

 یکنم تو دل و جرئتش رو ندار  یم یمن گرون تره من با جون آدم ها باز  جانیه متیدم، ق ی_منم م
 وگرنه قبال بهت طعمش رو چشوندم.

کردن با جان مردم؟ منظورش کشتن  یمغزم به کار افتاد، باز  و ستادمیمسط اتاق ثابت ا میجا سر
منحوسم، قتل سناتور بود کم  ینقطه زندگ نیتر اهیبودن؟ پس... بله، طعمش را به من چشانده بود! س

 شد. یداشت رو م زیکم همه چ

 یاما اگه نتون یرس یبه من م تیدر نها یحلش کن یپرونده بدم، اگه بتون هیخوام بهت  ی! ممی_بگذر
 دنبالت ... امیاگه من ب یول ینیب ینم یبیآس یکن دایتفاوت که اگه تو من و پ نیرسم با ا یمن بهت م

 ! یبر  یکه م یی_تو

مکث کرد و بعد  هیپشت خط چند ثان زیبه مهرداد گفتم. مرد نفرت انگ رهیرا خ نیو ا دمیحرف پر نیب
 گفت:  رتیبا ح

 .یباز  یبازم م یکن دایاگه من و پ یدو سرش باخته حت یباز  نیپسر؟ ا ی_متوجه نشد

 دهیچیرا پ زیداد؟ چرا همه چ یسوق م لیفرانسیکردم. چرا داشت مسائل را طرف حل معادالت د اخم
 دو طرفش باخت بود؟!  یچه؟ کدام باز  یعنیکرد؟  یم

 ! یگ یم یفهمم چ ی_نم
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 یفهم یخودت م یکه حلش کرد یرو حل کن، وقت دمیکه بهت م یاما به موقعش پرونده ا یفهم ی_م
 داره پس درست انتخاب کن.  ییبها هی یز یفقط حواست باشه که هرچ ؛یدنبالم بگرد دیچطور با

زند، اصال  یحرف م یگر یکردم به زبان د یدستانم له کردم. حس م نیمبل ولو شدم و سرم را ب یرو
 کرد.  یم کیرا تار ریداشت مس شتریباشد؟ ب ییمثال قرار بود راهنما نی! ادیگو یچه م دمیفهم ینم

 نیاست اما انگار او از ا دهیچه برنامه چ میتا او بنالد و بفهم میمن هم مهرداد منتظر مانده بود هم
 گفت: ینیبرد. سرانجام با آه غمگ یمکث لذت م

 یکار آسون یدنبال من بگرد دیکن و ازش بپرس چطور با داشی... دنبالش بگرد، پیالماس انی_ دا
 .ستین

 انگشتانم پودر کنم. نیرا ب لیداشتم که آن موبا یدیشد لینزنم، م ادیکردم فر یو سع دمیگز لب

 شناسم! یالمصب من اصال تورو نم ؟یخوا یم یآخرش از جون من چ ؟یکن یکارارو م نی_چرا؟ چرا ا

 

 

به خرج  ایشد و ح یگاه خفه م یکردم که گاه و ب یم یمکث کرد، انگار داشتم از او خواستگار  دوباره
 داد، مردک الدنگ!  یم

 من با بزرگ تر از تو طرفم. یا لهیپسر جون تو فقط وس یستی_طرف حساب من تو ن

 : دمیبا عجز نال بایتقر

 کارم؟  ی_خب برو سراغ خودش، آخه من چ

 :دیکش ادیفر

 ده. یزدن به تو عذابش نم بیبه اندازه آس یز یچ چیه یخودشم براش مهم تر  _ تو از

 یکیرفته و تار لیتحل میکردم کل انرژ یشدم، حس م رهیمقابلم خ واریزدم و به د هیمبل تک یپشت به
 یکردم و دلم م یکالم احساس ضعف م کیبکنم. در  یفکر  نیشد نتوانم کوچک تر یاتاق باعث م
 را رها کنم و فقط بروم، دور شوم. زیاالن همه چ نیخواست هم

 خواستم دور شوم. یمشخص نبود فقط م مقصدم
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 گفتم:  اریاخت یب

 کنم. ینم ی_من باهات باز 

 بار بدون مکث گفت:  نیا

 ؟یبد یتون یتاوانشم م نمیبب ؟یکن ینم ی_باز 

 کنم گفتم: هیتخل یز یچ یخواست رو یکه دلم م یتمسخر و خشم با

 خواد بکن. یکه دلت م ی_ هر غلط

 کرد و گفت: دنیشروع به خند دوباره

 نگاه به پشت سرت بنداز.  هی_ 

 .ستیمتوجه نشدم منظورش چ اول

 _بهزاد؟

خشک نشسته بود و به من زل زده بود و  نیزم یتعجب به سمت مهرداد برگشتم که خشکم زد، رو با
قدر فاصله  نیا دم،یرا گرفتم و به درز پرده ها رس زریاو، رد نور قرمز ل یمن به نقطه قرمز وسط دو ابرو

 کند.  میاسلحه اش را تنظ زریبتواند ل راندازیداشت که تک ت

 کردم. دیدهانم را به زور قورت دادم و تهد آب

 ! شیبکش یتون ی_ نم

 زد. یپوزخند زینفرت انگ یصدا

 ! یبه خودت مطمئن یلی_ خ

به سمت  لیاش، متما نهیجناق س یرو قایگردن مهرداد افتاد و دق یرو یگر ید زریلحظه ل نیهم در
 چپ ثابت شد. 

دانست که  یمدت م نیتمام ا یعنیزد و نفسم بند آمده بود.  یم رونیداشت از حدقه ب میها چشم
دانست که من پشت به مهرداد  یاو م ،یدانست که مهرداد کجا نشسته و حت یهستم؟ م نجایمن ا

 نشسته ام! 
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 هشدار داد. عیشدم که سر زیخ مین

 رسه. یفقط جسد برادرت به دستت م یاون مبل بلند بش ی_ از رو

 یمن و مهرداد را کمتر از ده نفر نفر م یدانست؟ رابطه خون یرا هم م نیقبض روح شدم، ا عمال
 دانستند!

 یج مدر صورتش مو یبیعج یگرد شده بود و نگران شینداشت، چشم ها یمهرداد هم حال بهتر  خود
 زد اما ترس نه!

 شهیباهوش تر از توئه؛ در ضمن، من هم یلیاون خ ریکن بهزاد، از داداشتم کمک بگ ی_باهام باز 
 نرو. یآب ریکنم پس ز داتیتونم پ یاما هر موقع که بخوام م ستمیمراقب تو ن

 افزود: یاز مکث کوتاه بعد

 _Bonne nuit 

اما، او  مینداشت کیمدرک اکادم چیگرفته بودم و ه ادیرا خودم  یخالص بود من فرانسو ریت گرید نیا
 گفت.  یم ریشب بخ یدانست و به من به فرانسو یم

 زریکه باالخره ل میبعد از قطع شدن تماس من و مهرداد همچنان در همان حالت مانده بود هیثان چند
و نگه  دیبلند شدم و خواستم به سمت پنجره بروم که مهرداد مرا از پشت کش عیشدند. سر دیها ناپد

کرد و  یبررسداشت، خودش جلو تر از من به سمت پنجره رفت و بعد از کنار زدن پرده ها همه جا را 
 .دیبعد دوباره پرده ها را کش

 به سمت من برگشت و گفت:  هیاز چند ثان بعد

 .میحرف بزن دی_با

 

 

 نازیپر

 با خرص و التماس گفت:  گریبار د کی انمام

  یار یسر خودت م ییبال هیبه خدا  ناز،یبخور پر یز یچ هی_جون پرهام 
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آمد و  یسرم م ییبال کیکاش زودتر  یبود ا نینداشت هم تیاهم میبرا طیشرا نیکه در ا یز یچ تنها
 بودم. دهیشد. بس بود هر چقدر که عذاب کش یتمام م زیشد، همه چ یتمام م

 انشیپس حتما هنوز به پا دینیب یرا نم یهمه قصه ها خوش است و اگر شما خوش انیگفتند پا یم
 کار من بود. انیپا نجایام! ا ستادهیا انینقطه پا یرو قایدانستم که دق یاما من م د،یا دهینرس

 ! نازی_پر

آرش افتاده است هه  یبرا یمادرم نگاه کردم که هنوز خبر نداشت چه اتفاق نیغمگ یچشم ها به
داشت با  سیشود؛ پل یکنفرانس از کشور خارج م کی یآقازاده به خانواده اش گفته بود که برا

 دانست که او کجا رفته است.  یگشت اما خدا م یدنبالش م نترپلیا یهمکار 

 دو رگه شده ام گفتم: یرمق به مادرم نگاه کردم و با صدا یب

 . ادیب سایبگو پر ستم،ی_ گرسنه ن

 که دستم را بلند کردم و گفتم: دیبگو یز یشد و خواست چ یشاک

 _ تورو خدا مامان، خسته ام.

بغض کرده  ی. همان طور که پشتش به من بود با صداستادیبلند شد و به سمت در رفت و ا ریتاخ با
 :دیپرس یا

 کرده؟  ی_ آرش کار 

 بکند.  یکه بخواهد غلط دیخند یخودش م شیشدم، آرش به ر قرمز

 . ستیکم حالم خوب ن هی_نه من فقط، 

نداشت  تیاهم میلحظه برا نیرفت. در ا رونیبه من انداخت و بعد از اتاق ب یشانه اش نگاه یرو از
نفر که قضاوتم  کینفر حرف بزنم  کیخواستم با  یلحظه فقط م نینه، در ا ایکه او قانع شده است 

 نکند.

 نجایکه ا شبید دم؛یگردنم کش ریرنگ را تا ز یاسی یو پتو گوشه تخت جمع کردم شتریرا ب خودم
 ساعت من هنوز هم همان جا نشسته بودم و سردرگم بودم. زدهینشستم ساعت نه بود و حاال بعد از س

 تخت، مقابلم نشست. یزد و به سمتم آمد و رو یرمق یداخل آمد؛ لبخند ب سایاتاق باز شد و پر در
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 ؟یشد یطور  نیا یاومد یچرا از وقت زم؟یشده عز ی_چ

 ؟یکجا بود شبی_د

وار بودم هرچه  دیکرد، ام دیناام شترینبودنش مرا ب نیخانه نبود و ا سایبرگشتم پر یوقت شبید
بگذارم اما با نبودنش، دلسرد شدم و تا خود صبح خودم را شکنجه  انیرا با او در م زیهمه ج عتریسر

 دادم.

 و گفت: دیبرچ لب

 نداشت.  یافتاده اما، اون برام جواب یچه اتفاق دمیفهم یم دیمهرداد بودم، با شی_ پ

 ؟یدونه، برگشت ینم یز یچ یدید ی_وقت

نگه  یمخف ای دیدانست بهتر است بگو یداشت، نم دیترد یز یانگار که از گفتن چ دیرا دزد نگاهش
 دارد.

 باشد. دهیرا فهم زیاو خودش همه چ دمیترس یتشرش زدم، م یلرزان یصدا با

 !سای_بگو پر

 

 

 گفت: یبه خودش آب و با نگران عیسر

 . دمیرو د یدفعه ک کیباشه؛ راستش من اونجا بودم که  زمی_ باشه عز

است، چه  دهیچه کس را د نمیدفعه باال رفت، با اخم نگاهش کردم و منتظر ماندم تا بب کیقلبم  ضربان
 قدر او را مضطرب کرده بود؟  نیکه ا یکس

 و مردد گفت: دیرا بهم مال شیها دست

 .دمیمن بهزاد رو د یشدم ول وونهی_ فکر نکن د

دانست  یگرد شده نگاهش کردم. پس بهزاد آن جا رفته بود؟ اما چرا؟ خودش خوب م یچشم ها با
 از زنده بودنش با خبر شود.  دینبا یکه کس
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 چهره من اشتباه برداشت کرد و هول شد. دنیبا د سایپر

لمسش کردم  یشد ول یخودش بود! خود بهزاد باورم نم دمش،یمن د نازیگم پر یخدا راست م_به 
 بغلش کردم.

 بود؟  یچه عذاب نیخدا ا یکرده بود؟ بهزاد مرا بغل کرده بود؟ بهزاد من؟ ا بغلش

 نگاهم کرد و وحشت زده شد. رتیبا ح سایشد که پر ریسراز میاشک ها ناخودآگاه

 بهزاد ... دم،ید یمن چ ست،یمهم ن الیخ ی... اصال ب؟یخوب یپر  ؟یشده پر  ی_چ

 گفتم: هیو با گر دمیحرفش پر نیب

 ! دمشیدونم، خودم د ی_ زنده ست، م

 یام در حال انفجار است. دستم را رو نهیکردم قفسه س یتوانستم نفس بکشم و حس م یزور م به
 نرود و ناله کردم.  رونیاز اتاق ب میدهانم گذاشتم تا صدا

  زم؟یبه سرم بر یکار کنم؟ تو بگو من چه خاک یمن چ ی_آبج

 بغلم کرد. عیسر

 ! یخوش حال باش دیتو االن با ،یشده آخه؟ بهزاد زنده ست پر  ی_ چ

 مونه.  یزنده نم یلی_زنده ست اما خ

دستش متوقف شد و مرا از خودش جدا کرد. با  کدفعهیداد که  یرا ماساژ م میشانه ها نیب داشت
 ترس گفت:

 شده؟ سرطان داره؟ ضی_ چرا؟ مگه مر

محکم تکانم داد  سای. پردمیاما فقط نال میرا کم دار یبدبخت کی نیهم میو خواستم بگو دمیگز لب
 که مغزم در جمجمه ام جا به جا شد. یطور 

 داره؟ یچشه؟ چه مشکل نمی_بگو بب

 هق کردم. هق
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قدر بهش اتهام وارده که اگه  نیکه اون زنده ست؛ ا دهیفهم تیسازمان امن یول ست،ین شیچی_ه
 شه!  یخوش شانس باشه فقط اعدام م یلیخ

 دختر؟ یکن یخودت بلغور م یبرا یدار  یچ نازیپر ؟یچه اتهام ؟ی_چ

 داغم گونه ام را سوزاند. یاشک ها دوباره

تا سرش رو  هیهمون اتهام قتل کاف سایپر ا،یبا ماف یهمکار  س،یپل بیفر ،یالیقتل سر ت،ی_ جعل هو
 چوبه دار!  یببره باال

 فقط به من زل زد که اضافه کردم: رتیدر کمال ح سایپر

کنه که  یم یکنه باور کن کار  داشیپرنفوذ پدرش، پ یاز دشمن ها یکیحالتشه! اگه  نیبهتر نی_ تازه ا
 مرگ براش بشه آرزو.

 لرزان گفت: سایهق هق من بلند شد که پر یدر سکوت فرو رفت و صدا اتاق

 ! ستیاون که واقعا گناهکار ن ی... ولی_ ول

گناهه، اما تا اون  یخواد ثابت کنه که ب یپدرش م ستیاثباتش ن یبرا یمدرک م،یدون یو ما م نی_ا
 موقع من..من...

 زد: غیج بایتقر سایپر

 ؟ی_ تو چ

 ام را چنگ زدم. نهیدادم و قفسه س هیپشت سرم تک واریرا به د سرم

 کنم. انتیبهش خ دی_ با

 

 

 گرد شده نگاهم کرد و گفت: یچشم ها با

  ه؟ی_ منظورت چ

 . ستیدانستم منظورم چ ینم قایهمه فکر کردن دق نیخودم هم بعد از ا دم،یخودم لرز به
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 شدند: یخاطرات چند ساعت قبلم بر زبانم جار  انیاز م یبه سخت کلمات

خواد ازش محافظت کنه اما، اما  یبهزاد مدرک جور کنه، م یگناه یب یخواد برا ینامدار م یرعلی_ ام
 هست، اون گفت که هست!  یراه هیهنوزم  یکشه ول یطول م نیا

االن  نیخواست هم یبود که انگار م یطور  سایکردم و آب دهانم را به زور قورت دادم، چهره پر مکث
 .میایبزند تا به حرف ب یلیس

 خشک شد. شیصدا

نفر به عنوان نگهبان و جاسوس تک  هیشدن مدارک  دایکه تا زمان پ نهیشه کرد، ا یکه م ی_ تنها کار 
 تک لحظات بهزادو گزارش بده تا تحت کنترل سازمان باشه و اون... 

 مملو از ترس شد. سایپر یصدا

 ! ییخدا نکنه... نکنه اون تو ی_ وا

 : دمیخودم را تکان دادم و نال دمیکش یرا به آغوش م میطور که زانوها همان

 _آره! 

 ینگران نبودم کس یحت گریو د دیچیپ یاتاق م یو دلخراشم درون فضا دانهیهق هق ناام یصدا
 گرفته به حرف آمد. یبا حالت سایپر یمرا بشنود، سرانجام بعد از سکوت نچندان کوتاه یصدا

 مامور از خودشون نذاشتند؟ هیآخه چرا تو؟ چرا  ی_پس ول

هم  یرعلیداشته، ام یزمان هی... حداقل ایرو داده چون بهزاد به من اعتماد داره  شنهادیپ نی_پدرش ا
 زنم. ینم یبیدونه، من... من به بهزاد آس یمطمئن تره چون م یطور  نیا

 چهره اش در هم رفت. یآن به

 دونه؟ ی_ از کجا م

 فشردم که او دوباره سوالش را تکرار کرد. میزانوها یو سرم را رو دمیگز لب

 دونه؟  ی_ گفتم از کجا م
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کرد سرم را ربات وار بلند کردم و  دایپ انیلحظه پا نیدر هم میاشکم خشک شد انگار که سوگوار چشمه
 خواستم اعتراف کنم. یداشتم که باالخره م یبیبه او زل زدم، حس عج

 عاشق بهزاد شدم_من... من عا... 

 هست.  یز یچ نیدانست همچ ینشان نداد، انگار که از قبل م یبیواکنش عج سایخالف انتظارم پر بر

 ؟یکن انتیحفاظت ازش، بهش خ یبرا ی_اون قدر عاشق که حاضر 

کار را بکنم،  نیکه آن قدر عاشقش هستم که ا دمیساعت باالخره فهم زدهیتکان دادم بعد از س سر
 کند!  یآتشش فرو کش م یجوانه زد و... ک یک دمینفهم یکه حت یعشق

 آشفته ام را نوازش کرد و گفت:  یموها

 ستین یاون آدم بخشنده ا ؛ید یاز دستش م شهیهم یشه؟ برا یم یاگه بفهمه چ یدون ی_م
 ؟یایکنار ب نیبا ا یحاضر 

 

 

 نیو خم ا چینقطه از سرنوشت پر پ نیشدم اما در ا یآماده نم نیا یوقت برا چیبودم؟ نه ه حاضر
تحمل نبودنش را  گریاز او د یتوانستم نجاتش دهم بعد از دو سال دور  یبودم که م یمرد، من کس

 ... نداشتنش بهتر از مردنش بود.ینداشتم ول

 _حاضرم.

ست که  یرا بفهمد، نقطه ا زیکه بهزاد باالخره همه چ یدانستم زمان یمحکم بود و خوب م میصدا
که من دلباخته اش بودم به  یگفت، مرد یراست م سایشود. پر یعشقش به من خاکستر م آتش

 عنوان بخشنده نبود. چیه

 بهزاد

را احساس کنم،  یباران بهار  یخواست سرما یبردم، دلم م رونیدادم و دستم را ب نییرا پا شهیش
شدن، به  ضیکه سرما خوردن و مر فیبفهمم اما ح میو آرامشش را با تک تک سلول ها یسرزندگ

 شد. یانتخابم محسوب م نیکه االن داشتم آخر یخصوص با ضعف
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 رو بده باال. شهی_ش

 گفتم: قاطعانه

 _ نه! 

تازه باز  کیبه مهرداد نگاه کردم. نگاهش کامال معطوف تراف یخود به خود باال رفت و من شاک شهیش
 شده بود.

 _چته؟

کرده  یدماغم ابراز نگران یز یکه به سرم زده بود و خون ر یتا به حال هزار بار به خاطر ضربه ا شبید از
صبح  یها به کنار! وقت نیکرده، اما همه ا دایمن وسواس پ یرو نقدریچرا ا دمیفهم یبود؛ اصال نم

 آورد. یداشتم شاخ در م گریمجبورم کرد که صبحانه ام را تمام و کمال بخورم د

 هتل دلچسب بود.  یکه صبحانه ها چند هر

 . یببر  نیرو از ب ینوع حفاظ چیه دینبا یبحران طیشرا ی_تو

 دفعه گفتم:  کینگاهش کردم و  یجیگ با

 ضد گلوله ست؟ نتی_ماش

 نگاهم کند سر تکان داد.  نکهیا بدون

 شده بود؟ دهیچیپ نقدریا زیآخر بود اما چرا؟ چرا همه چ گرید نیا واو،

افتاد  شبیکه د یکارو بکنم، البته با وجود اتفاق نیا شتریب تیامن یتصادف مجبور شدم برا_بعد از 
 کار کنم. یچ دیدونم با ینم گهید

 شوک بودم.  یها بود، بعد از چند ساعت هنوز خودمم تو راندازیتک ت منظورش

 زل زدم. زیو ل سیخ ابانیخ به

 .میبش دهیبا هم د دیسر راهته نبا یشتر یخطر ب یباش کیبه من نزد شتری_ هرچقدر ب

 زد. پوزخند

 کنه. ینم یفرق گهید ده،یفهم دیفهم یم دیکه نبا ی_ اون
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 به من انداخت و گفت: ینگاه مین

 .میکور بود متیدیو ما ند یدو سال جلو چشمم رژه رفت شهی_ هنوزم باورم نم

 چه؟ ایکرده ام  دییدانستم که تا یصد در صد اما فقط سر تکان دادم، خودم هم نم میبگو خواستم

 که؟ شیشناس یباهاش حرف بزنم، م دی. بانمیبرم احسان رو بب دی_با

 تکان داد. سر

 . نشیاالن برگشته اداره اونجا بب ی_ آره ول

 :دمیشکل گرفت پرس کدفعهیکه  ینگران با

 بو برده. ی_ اگه کس

 خبر داره. هینگران نباش االن فقط فرمانده ات از قض ،یرفت یکنند چند روز مرخص ی_همه فکر م

 

 

 یبرا یکس دیاست؟ نبا ینیسرهنگ آدم ام ایکردم که آ یفکر م نیسر تکان دادم و همزمان به ا دوباره
 شدم.  یداشتم به خودم هم مشکوک م بای. تقرردیاز من خورده بگ یهمه شکاک نیا

 م؟یکار کن یاون و چ ؟یچ انی_در مورد اون پسره دا

 را آماده کرده بود. شیاز قبل همه جواب ها مهرداد

رفته بعد از اونم تو  شیاون تا کجا پ نمیبا پدرمون حرف بزنم و بب دیگردم، قبلش با ی_من دنبالش م
 یبود یکه زندان هیمنظورم زمان ،یمدت بهت گذشته بد نیا یکه تو یز یشرح کامل از هرچ هیبهم  دیبا

 .یکه با هومن آشنا شد یتا وقت

 برق گرفته ها گفتم: نیدفعه ع کی

 حالش چطوره؟ زنده ست؟  د؟یکرد دایپ لوفروی_ ن

 نگاهم کرد و بعد پوزخند زد.  یجیبا گ یلحظه ا یبرا
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 یگ یبچهه باشه تازه بعد از سه روز م یعروس یبرگرد ی_خوبه که تورو بفرستند دنبال قابله! احتماال وقت
 .اریبه خودت فشار ن یلیالش خوبه، خشد؟ ح یدختره چ

 فکر کنم؟  زهایچ نیانصاف بود واقعا من وقت داشتم که به همه ا یب یلیخ

 شد و گفت: لیباال تر از اداره نگه داشت. به سمت من متما یرا کم نیماش

 یم یر یگیرو پ یمعمول یو پرونده ها تیمعمول یبه زندگ یگرد یبرم ،یکن ی_ حواست رو جمع م
 .هیچ هیکه من بفهمم قض یتا زمان یکن

 زد...  یاگه احسان حرف یول ی_اوک

رو با چشم  یز یچ هیکه اگه  هیجور یکه توش یطیبا خودته فقط حواست باشه بهزاد، شرا گهی_اون د
 یکن یاگه هنوز اونجا بود اون موقع باورش م ،یکن یبا چشم چپتم بهش نگاه م ،یدیراستت د

 ؟یدیفهم

 نکنم. نانیبود که به چشم خودم هم اطم نیبود اما مفهومش ا دهیچیپ یلیکه جمله اش خ هرچند

 زد و گفت: یتکان دادم که لبخند کوچک سر

 داشت!  یماست، فکر کنم برات تازگ یاز قانون ها یکی نی_ ا

را  شیکه کل زندگ ینگاهش کردم و بعد متوجه شدم که بر خالف بهزاد یجیآن ها؟ با گ یها قانون
 بود.  ژهیافسر و کیباخته بود، مهرداد هنوز هم 

مشخص نباشد به دستم  نیماش رونیکه از ب یآورد و طور  رونیب یرا باز کرد و از داخل آن کلت داشبورد
 داد. 

ازش  یحواست باشه که تا مجبور نشد یشه ول یم ازتی. نهیواقع ارادی_اسلحه خودته، منظورم ک
 بدم، باالخره هومن از پسش بر اومد.  ادی یانداز  ریبهت ت. من که نتونستم ینکن کیشل

 زد؟  یحرف م یمیصم نقدریشک نگاهش کردم، چرا در مورد هومن ا با

  ؟یشناس ی_چقدر هومن رو م

نگران باشم اما بازم حواسم بهش  ستیلحظه طرف ما تو بوده، پس الزم ن نی_اون قدر که بدونم تا ا
 هست؛ حواسم به تو هم هست.
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که او محکم نگهش داشت. نگاهمان گره خورد، بر خالف چند  رمیتکان دادم و خواستم اسلحه را بگ سر
 شد. ینم دهیدر آن نگاه د ییو آشنا یاز برادر  یقبل اثر  هیثان

 دیهدف تهد نیا یبرا یلیبفهمم که تو به هر دل یمن نسبت به کشوره اگه زمان تیو مسئول ی_وفادار 
 . میریهم قرار بگ یروبرو یکنم مجبورم نکن یکنم التماست م رفع دویمجبورم تهد ،یشد

که مقابلم نسته بود  یحد! مرد نیحد؟ بله در ا نیدر ا یعنیگرد شده نگاهش کردم،  یچشم ها با
داشته  یرفتار و منش نینداشت که همچ یگرگ ها دوام آورده بود پس تعجب نیا نیچهل سال ب

 باشد.

 شدم و گفتم: ادهیپ نیتکان دادم و اسلحه از دستش گرفتم و پشت کمرم گذاشتم. از ماش سر

 م؟ی_ چطور در ارتباط

 

 

 دم. فعال یبهت خبر م یجور  هی_

 را روشن مرد و از آن جا دور شد.  نیماش یباال آوردم که او به نرم یرا به نشانه خداحافظ دستم

دانستم آنجا با چه  یبه سمت اتاق خودم رفتم، نم عیسر یلیبلند وارد ساختمان شدم و خ یقدم ها با
 نخواهد. حیبودم که احسان از من توض دواریشدم فقط ام یمواجه م

شده بود و  دهیکش یکرکره ا ینفسم را حبس کردم، پرده ها یلحظه ا یبرا دمیدر اتاق که رس پشت
را  یکه افتاده بود مرد یهر اتفاق میایکنار ب هیقض نیبا ا دیداخل اتاق معلوم نبود؛ به خودم گفتم با

 شد.  یساخته بود که امروز به عنوان بهزاد شناخته م

دانستم که در  یشد اما، من خوب م یدچار اضطراب م یطیشرا نیدر چن دیبهزاد جوان تر شا کی
 .ستیاسترس ن یبرا ییجا جانمیپر ه یزندگ

 دمیضرب باز کردم. به محض وارد شدنم احسان را د کیگذاشتم و در اتاق را  رهیدستگ یرا رو دستم
 بود. ییخم شده بود و مشغول مرتب کردن برگه ها زشیم یکه پشت به من رو

 _سالم.
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 یرفتم و همان طور که کتم را در م زمیبشاش به نظر برسد، در را بستم و به سمت م میکردم صدا یسع
در واقع از آن ها متنفر بود اما  د،یپوش ینم یمشک نیوقت ج چیفکر کردم که احسان ه نیآوردم به ا
 بود!  زاریبکه از آن  یروشن بود، رنگ یهم خاکستر  راهنشیبود بلکه پ دهیپوش یمشک نینه تنها ج

 کردم و گفتم: زانیآو یرا پشت صندل کتم

 دو سه روز که نبودم چه خبر شد؟  نی_ خب، ا

که احسان به سمت من  نمیو خم شدم که بنشگذاشتم  یچرم ادار  یصندل یدسته ها یدستم را رو دو
 برگشت و باعث شد در در همان حالت خشک شوم.

 ستادهیمقابل من ا نهینگاه کردم که دست به س نیزده به قامت بلند ام رونیاز حدقه ب یچشم ها با
 بود.

 با طعنه گفت: شهیصورتش نقش بست و مثل هم یرو یپوزخند

 ؟یبود یدونم چطور دو سال از چشم همه مخف ینم اط،یسطح از احت نی_ با ا

 ولو شدم. یصندل یرو

 ؟یکن یم کاریچ نجای_تو ا

 زد و دستش را به سمت غالف اسلحه اش برد. یبار  طنتیش لبخند

 کنم!  کسرهی_ اومدم کار تورو 

 حوصله شد. یدفعه ب کیزده اش  جانیه افهیو بعد ق میهر دو نفرمان ساکت شد یلحظه ا یبرا

 ! به هر حال...یکنم، االن زنده نبود یخواستم کار  ی_اگه م

شوکه شده  نقدری. ادیبلند کرد و در آغوش کش یصندل یدو قدم بلند خودم را به من رساند و مرا از رو با
 بودم که بعد از چند لحظه دستم را دور بدنش حلقه کردم.

 ! یرعلینه ام یرسم که تو پسر مهرداد یم جهینت نی_اوم دارم کم کم به ا

 از خودش جدا کرد و ادامه داد: مرا

 .یشه، تو اول راه یخودت سگ جونه! البته اون داره چوب خطش پر م نی_ برادرتم ع
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 زد و گفت: یمیزنم باالخره سکوت کرد، لبخند مال ینم یمن حرف دید یوقت

 .ی_ خوش حالم که زنده ا

 زدم. یلبخند مچهیشد. ن کیرمانت یلیلحظه فضا خ کی

 ا؟_ واقع

 

 

 فرو رفت، همان مرد عبوس و پر طعنه!  شیشگیو دوباره در قالب هم دیکنار کش عیرا سر خودش

 را در هوا تکان داد. دستش

 شدم.  یمهرداد خسته م یخودآزار  یداشتم از برنامه ها گهی_ آره واقعا د

منظور مهرداد از شکنجه، واقعا  یعنینگاهش کردم تا منظورش را درک کنم،  یلحظه با شگفت کی
 بود؟  یشکنجه جسم

 آورد؟ یسر خودش م یی_مهرداد چه بال

 زد گفت:  یم هیتک زیطور که به م همان

حرف  یخودش، نه با کس یحال و هوا یرفت تو یدفعه چند روز م هی لیاون اوا ی_االن بهتر شده ول
شده بود بعد از تصادف  یطور  نیکه ا یکار کرد یمرد چ نیدونم تو با ا یخورد نم یم یز یزد نه چ یم

فرار نکنه به تخت  نکهیا یبمونه، پدرت بزور بردش خونه اما مجبور بود برا مارستانیب ینشد تو یراض
 ببندش.

 خواست چه کار کند؟ یکردم دود از کله ام بلند شد، او را به تخت بسته بودند؟ مگر م حس

 زد؟  ی_به خودش صدمه م

 تکان داد. نیبه طرف سرش را نیام

 شد ولش کرد.  یگفت کجا، با اون حالشم که اصال نم یخواست بره، نم ی_نه فقط م

 _چش بود؟
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 چپ نگاهم کرد و گفت:  چپ

معده  دیشد یبود، عملش کردند اما همچنان ناراحت دهید بیتصادف آس نی_معده اش داغون بود؛ ح
که با دست خودش زنش رو  یمرد نیکرد شده بود ع دایتا دوباره خودش رو پ دیطول کش یلیداره. خ
 کشته.

که با  یمن بود من ریها تقص نیبود، همه ا نیمنظور مهرداد از خون باال آوردن و غذا نخوردن ا پس
 را خراب کرده بودم.  زیفقط همه چ شهیبودن و دخالت کردن هم

کرده  غهیرا سه ت شیقهوه ا شیبر خالف قبال ته ر د،ییپا ینگاه کردم و او هم با دقت مرا م نیام به
 دی... شااینشده بود  دیاو سف یبود، بر خالف مهرداد موها یهمچنان بلند و قهوه ا شیبود، اما موها

که رنگ  تداش نانیشد اطم یم شیقهوه ا یکرد. به هر حال با توجه به چشم و ابرو یرنگش م
 است. کال آدم ... یخودش قهوه ا یموها

شد و خودم را لعنت  یتداع میذهنم برا یاز انتها یدفعه افکارم به جمله آخرش پرت شد. خاطره ا کی
 ام. دهیکردم که چه طور زودتر از مهرداد نپرس

 که مهرداد قبال ازدواج کرده باشه؟ یدون یتو م نی_ام

 درشت شد. زشیر یچشم ها با

 _ مهرداد زن گرفته باشه؟ مهرداد نامدار؟ برادر خودت؟ 

 ! گهی_اه، آره د

 . دیبرجسته اش را گز لب

 ممکنه که مهردادم ازدواج کنه!  رم،یاداره لب بگ نیوسط ا سایمن از پر یروز  هی_اگه 

 سا؟یچرا پر نمیصبر کن بب ؟یمعشوقه چ ای_دوست دختر 

اخم  د،یکش رونیب بشیآن را از ج عیزنگ خورد و سر لشیرا در حدقه چرخاند که موبا شیها چشم
 رفت گفت: یم رونیکه از اتاق ب یکرد و در حال

 سگ اخالقه. یلی_ چون خ
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باده فکر کردم آن  یشدم و به حرف ها رهیخ نیکرد و در را پشت سرش بست. به زم یسر عذرخواه با
 یبودند پس اگر او نم یمیزم قدو مهرداد هم ر نیدانستم که ام یبود؟ م یزن، مها پس او چه کس

 دانست... 

نقطه  شیبرا نیاز ازدواجش خبر دار بشود و ا یخواسته کس ینم دینزده بود! شا یمهرداد حرف دیشا
 خبر داشت و بس. هیقض نیخاطر پنهان کرده بود، پس احتماال فقط خودش از ا نیضعف شود، به هم

چشم  ریبود و ز دهیکه رنگ از صورتش پر دمیرا د یکه سرم را بلند کردم احسان نیاتاق باز شد و هم در
را به نشانه نفرت  شیباشد لب ها دهیرا د شیمن انگار که دشمن خون دنیگود افتاده بود، با د شیها

 در اتاق را بست. عیجمع کرد و سر

 ... دی_احسان ما با

 وار تکان داد: دیبخواهم ادامه بدهم جلو آمد و انگشتش را تهد نکهیاز ا قبل

 نزنم سرت و جدا کنم فقط ساکت بمون. یخوا ی_ اگه م

 . میحرف بزن دی_با

 زد: ادیفر

 .یخوام خفه ش ی_ فعال م

دانستم که  یاما، االن م دیایگرفتم تا حساب کار دستش ب یمشت و لگد م ریاو را ز یعاد طیشرا در
 گرفتم. یم ریدست ز دیمقصر خودم بودم و با

 شتاب زده داخل آمد.  نیاتاق به ضرب باز شد و ام در

 کرده. دایرو پ یالماس انیگه دا ی_مهرداد بود، م

 کی ن؟یشد؟ هم یو کار تمام م میدید یفقط او را م یعنیسرعت!  نیشد به ا یباورم نم دم،یجا پر از
 در دلم جوانه زد. دیلحظه ام

 ه؟یکدوم خر گهید انی_دا

 توجه به احسان گفت: یب نیام

 .مشینیبب میاونجا، مهرداد گفت بر میبر دی_ با
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 بلند شدم و گفتم: مشتاقانه

 کجا؟ یعنی_ اونجا 

 .دییگرا یبه سرد یبه آن نیام یصدا

 .مارستانی_ ت

 

 

 

 بایکننده شده بود، تقر جیکردم؛ مسائل دوباره گ یها را نگاه م ابانیسکوت کرده بودم و خ ریکل مس در
من دوباره همه  تیتحت کنترل بود اما با آشکار شدن هو فتادیکه م یهر اتفاق یمدت محدود یبرا
 .ختیبهم ر زیچ

متوجه شده بودم که  گریو از طرف د ستیها چ یباز  نیهدف تمام ا دمیفهم یطرف نم کی از
ازدواج  ایدو سال با آرش رابطه داشته، مهرداد احتماال قبال  نازیکرده اند! پر یاز من پنهان کار  کانمینزد

که از او خوانده  یگفت که سرگذشت یبوده است، مادرم برگشته بود و پدرم م یدر رابطه عاطف ایکرده 
 هوا بود.  یخودمم که کال رو یندارم، زندگ قتیام حق

 ید ناشناس فکر کردم؛ هدفش من نبودم اما ممر یدادم و به حرف ها رونیرا با حرص ب نفسم
  رد؟یانتقام بگ یاز چه کس رد،یمن انتقام بگ لهیخواست به وس

 کند؟  سکیمن ر یممکن بود که بخواهد برا یمهم بودم؟ چه کس یچه کس یبرا ایدن نیدر ا من

همه آدم تباه  نیا یافتاده بود که ارزش داشت زندگ یچه اتفاق رد؟یسوال مهم تر! اصال چرا انتقام بگ و
 شود؟ 

نه  د،یرا به من بگو تشیام او هو دهیبود؟ من مطمئن بودم که نشن یسوال، او چه کس نیمهم تر و
 شناختمش؟!  یم دی! من چطور باینشانه ا یاسمش و نه حت
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از خاطراتم کامال محو شده اند؟  یکردم بخش یو سرم را به تعجب تکان دادم، چرا حس م دمیگز لب
مثل  یآوردم برا ینم ادیرا به  عیاز وقا یهمچنان بخش میدوران کودک یه به خاطر فراموشهرچند ک

 افتاد. میکه تا زمان رفتن به پرورشگاه برا یاتفاقات

بعدش چه  نکهیو پدرم بود، اما، ا نیاز مادرم، مهرداد، شاه یمحو ریآمد، تصاو یم ادمیکه  یز یچ تنها
 دانم!  یشد نم

 ؟یبش ادهیپ ی_قصد ندار 

باال انداخته مرا نگاه  یابرو کیداخل آورده بود و با  شهینگاه کردم که سرش را از ش نیتعجب به ام با
 کرد. یم

 _آها، باشه.

 یمن بهتر از هرکس دیتنم لرز مارستانیاسم ت دنیسردر نگاه کردم، با د یشدم و به تابلو ادهیپ نیماش از
 بدانند. یدارم که همه تو را روان یدانستم چه احساس یم

کردم  یم یسع م،یرفت یو به سمت ساختمان اصل میشده عبور کرد یگل کار  اطیبلند از ح یقدم ها با
رفتند توجه نکنم. چهره اکثرشان بهت زده بود  یپوش راه م دیسف یکه همراه با پرستار ها یمارانیبه ب

 ها هم که اصال...  یو بعض یاز هر حس یخال شانیو چشم ها

مهرداد نبود و به  دنیدانستم که اگر خاطره تصادف و ترس از صدمه د یخوب م دیتنم لرز گریبار د کی
 بودم. نجایکردم، من هم االن ا یفکر نم نازیپر

 گفت: نیام چطور شده بود که ام افهیدانم ق ینم

 _ حالت خوبه بهزاد؟ 

 نگاهش کنم سر تکان دادم. نکهیا بدون

 .ستین یز یبم، چ_خو

از پله ها  نیو همراه با ام دمیکش میها هیماه را با فشار به داخل ر بهشتیخنک و کم سابقه ارد یهوا
 .میو وارد ساختمان شد میباال رفت

 مرا از ته سالن صدا کرد. یبرود که کس رشیخواست به سمت پذ نیام
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 _بهزاد! 

 یم یادیز یاز همان جا سر و صدا د،یآ یاز ته سالن به سمت ما م دمیبه سمتش برگشتم که د عیسر
را محار کنند. نگاهم را از آن  مارانیاز ب یکیکردند با اضطراب  یم یاز پرستار ها سع یآمد و تعداد

 منظره گرفتم.

 

 

 یم یادیز یاز همان جا سر و صدا د،یآ یاز ته سالن به سمت ما م دمیبه سمتش برگشتم که د عیسر
را محار کنند نگاهم را از آن  مارانیاز ب یکیکردند با اضطراب  یم یاز پرستار ها سع یآمد و تعداد

 منظره گرفتم.

آن ها  امدندینفرشان سراغم ن کی یو حت دمیزجر کش زانمیخانه دور از همه عز وانهیماه در آن د چند
 دنبالم نگشته بودند، همه مطمئن بودند که من مرده ام!  یحت

همان  نیلحظه نفرت تمام وجودم را گرفت ا کیزد،  یلبخند محو دیمهرداد به من رس نکهیمحض ا به
 بعد از مرگم دنبالم نگشت. یباز کرد و حت ایقضا نیمرا به ا یبود که پا یمرد

خودم حس  یبرگشتم، نگاه متعجب جفتشان را رو نیانزجار نگاهم را از او گرفتم و به سمت ام با
 .یاز هر گونه حس یخال شیشد و صدا لیهرداد به اخم تبدکردم، لبخند م

 _سالم چه خبر؟

 مردد جواب داد:  مهرداد

 داره. یخاص طیکردم فقط... خب شرا داشیسالم، پ کی_عل

 :دیبا تعجب پرس نیام

 کنه؟ یکار م نجایمگه ا نجا؟یا ی_ چرا گقت

 داره!  یتیاختالل دو شخص اروی ه،یبستر نجای_راستش ا

 گرفت. دهیبار او مرا نا د نیاز حدقه در آمده نگاهش کردم که ا یچشم ها با

 _جدا؟
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 سر تکان داد. مهرداد

 . میبراش بکن یفکر  هیتا  مشینیبب میبر دی_ آره، با

 سالن اشاره کرد و گفت: یسمت انتها به

 _ از اون طرف.

نباشد!  اهویبود که شخص مورد نظر ما در آن اتاق پر ه نیا دمیتر از آن ها راه افتادم، تنها ام جلو
 گفت: نیکه زمزمه وار به ام دمیمهرداد را شن یصدا

 د؟یشد ری_ چشه؟ درگ

 .ختیبهم ر نجایا میاومد ی_نه بابا از وقت

تر  کیبدهد اما با هر قدم نزد ستیبودم که هر آن مهرداد فرمان ا نیمنتظر ا م،یرفت یطور که م همان
 دانم. یدانم چرا، واقعا نم یشد و نم یم شتریشدن به آن اتاق استرسم ب

 .نجاستی_ا

بود.  ستادهیا یمقابل در اتاق کنار  قایعقب تر ازمن، و دق یکم دمیترس به سمتش برگشتم که د با
 لیپنجره مستط ،یدر فلز  یدادم و مردد به سمت در اتاق رفتم. رو رونیب ینفس آسوده ام را به آرام

 شد.  یم دهید یکوچک یداشت قرار داشت که از داخل آن نما یفلز  یکه از دو طرف طور  یشکل

آن  یکه وسط اتاق قرار داشت و رو دمیرا د یرنگ دیتخت سف ن،یکله مهرداد و ام نیو از ب دمیکش سر
در را باز  بود به ما اشاره کرد و مهرداد ستادهیکه داخل اتاق ا یپشت به ما نشسته بود، پرستار  یمرد

 کرد. 

چهره  دنیآن با د کیشانه اش به ما نگاه کرد.  یو از رو دیمحض باز شدن در مرد به عقب چرخ به
 شد. دیاحساس ناپد نیزود ا یلیاما خ ییآشنا یاش نفسم بند آمد، تمام وجودم پر از نوع

 زد و گفت: یتخت بلند شد و به سمت ما آمد، لبخند یداشت از رو یجوان که چهره محزون مرد

 _ سالم.

قسم  نانیتوانستم با اطم یبودم م رهیبا شک جوابش را دادند اما من همچنان به او خ نیو ام مهرداد
 آمد!  ینم ادمیام. اما کجا؟  دهیمرد را قبال د نیبخورم که ا
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 و لبخندش را حفظ کرد. دیمن چرخ یرنگش رو یقهوه ا نگاه

 م؟یشناس ی_ ما هم و م

 یدانستم او را از کجا م یهنوز نم یکه اخم کردم، حت دندیبه سمت من چرخ یسوال نیو ام مهرداد
 گفتم؟ یم دیشناسم. پس چه با

 اشتباه گرفته باشم. یا گهیکنم شمارو با کس د ی_راستش فکر م

 پر از طعنه و شک بودند.  یبیبه طرز عج شیلبخند زد، لبخند ها دوباره

 دست به تختش اشاره کرد و گفت: با

و  نیکه هست! شما ا نهیکم محقره اما، خب به نظر هم هیخونه من  د،ییکنم بفرما یخواهش م _
 مگه نه؟ دیکن یدرک م

 یکرد؟ از کجا م یداشت به زندان اشاره م یعنی خت؛یکه قلبم فرو ر دیرا خطاب به من پرس سوالش
 دانست؟ 

 تر شد! دهیچیاز قبل هم پ هیقض

 

 

 کردم و مردد گفتم:  اخم

 نه. یعنی_راستش نه، 

وجود  یز یسخت و سردش چ یمن ثابت ماند، در اعماق چشم ها یاش رو رهینگاه خ گرید هیثان چند
که من از  یلحظه احساس کردم او هم همان حالت سردرگم کی یکرد؛ برا یم تمیداشت که اذ

 داشتم را دارد.  دنشید

 .میسوال بپرس یدر مورد موضوع میخواست یما م ،یالماس ی_آقا

 رمق رو به مهرداد برگشت و لبخند زد. ینگاهش را از من گرفت و ب یسخت به

 کال آزاده. نجایکنم، من وقتم ا ی_ خواهش م
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 دیرس یداخل اتاق نشست، به نظر م یکیپالست یها یاز صندل یکی یکه داخل اتاق بود رو یپرستار 
 مرد بودند. نیا تیشدن شخص چییگفت و گو باشد، احتماال نگران سو نیناظر ا دیبا

 یدو صندل یرو نیداد و من و ام هیتک واریتخت نشست و مهرداد با فاصله از او به د یرو انیدا
 عنوان راحت نبودند. چیکه البته به ه میکه داخل اتاق بود نشست یرنگ یآب یکیپالست

 بدون مقدمه گفت: نیام

 ...یالماس ی_ آقا

 دارم. یاسم آلرژ  نیبهتره به ا یصدام کن انی_اگه دا

 مارستانیت نجایکردم که ا یآور  ادیداشت؟! به خودم  یخودش آلرژ  یلیبه فام یچه کس ش؟یلیفام به
 است! 

 کرد: حیتصح یبا مکث کوتاه نیام

 د؟یشناس یفر م یبه اسم آرشام منصور  یشما شخص ان،ی_ دا

سبز  یلخت و چشم ها یکه احسان را مسموم کرد! همان مرد با موها یفر، همان کس یمنصور  آرشام
 کردم. یداشتم او را فراموش م بایتقر

 فکر کرد و گفت: یشود لحظه ا جادیدر چهره اش ا یر ییتغ نکهیبدون ا انیدا

 بشناسم؟ دی_ نه، با

 شانه باال انداخت. نیام

 .دیدر موردش بدون یز یشما چ میداد یدونم احتمال م ی_نم

 تکان داد. نیکرد و سرش را به طرف زیرا ر شیچشم ها انیدا

 د؟یگرد ی_ نه، حاال چرا دنبالش م

 ما دست داشته.  یاز همکارها یکیمسموم کردن  یآقا تو نی_راستش ا

 یصدا دنیزود با شن یلیحرف را زد؟ اما خ نیکرد که ا یکار درست نیام ایلحظه مردد شدم که آ کی
 حواسم پرت شد. انیدا
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 زد. یشخندین

من همدستشم؟  دیکن یسراغ من؟ نکنه فکر م نجایا دیخب چرا اومد د،یهست سی_پس شما پل
 شه فرار کرد. یباالست، نم یلیخ نجایا تیمحض اطالعتون امن

 .یفرار کن یکرد ی_پس سع

 یمرد را حساس م نیا دیشدم، نبا مانیمهرداد به من چشم غره برود خودم از حرفم پش نکهیاز ا قبل
 کردم و حاال گند زده بودم. 

 جواب داد: عیشد و سر بیدوباره به من زل زد، نگاهش دوباره عج انیدا

در  ،یسنسور حرارت ستمیها، س نیرفت و آمد نگهبان ها، چرخش دورب ی_ نه، فقط محاسبه کردم الگو
 همه مانع رد بشم.  نیحوصله ندارم که بخوام از ا م،یمحکم من آدم تنبل یها

 ؟یاون موقع صبور بود یدقت به خرج داد یلیاون قتل خ یو_اما ت

 یگفت؟ ا یکرد. اصال کدام قتل را م یم کشیتعجب به مهرداد نگاه کردم، او که خودش داشت تحر با
لگد  کیدفعه با  کیکردم  یمرد را مطالعه نکردم؛ حس م نیپرونده ا نجایلعنت که قبل از آمدن به ا

 جانانه وسط گود پرت شده ام.

 

 

 زد. یموج م یبه مهرداد نگاه کرد، تعجب در چشم ها ریبا تاخ انیدا

 متهم به قتل هم شدم؟ گهی_ کدوم قتل؟ حاال د

 که گوشه اتاق نشسته بود بلند شد:  یپرستار زن یصدا باالخره

 دادم. حیمن به شما توص ،یخی_جناب ش

 توجه به هشدار آن زن، شانه باال انداخت و ادامه داد: یب مهرداد

 ؟یرو نکشت یتا امروز کس ؟یستیکه قاتل ن یبگ یخوا ی_ م

 .دیخند یبا ناباور  انیدا
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البته منظورم فقط  د؟یکش ینکنه شما روزانه آدم م نمی! ببهیکار معمول هیکه انگار  یزن یحرف م ی_طور 
 . ستین یشما دو نفره ها، اون نظام

 بود؟!  دهیرا از کجا فهم نیآمد ا یداشت از حدقه در م میدست به من اشاره کرد، چشم ها به

 : دیپرس یبا کنجکاو نیام

 ؟یحرفت دار  یهم برا یلی_دل

کل  یداخل اومد یکه انگار هر لحظه آماده دفاعه. تو از وقت هیو ژستش طور ستادهیا نجایآقا ا نی_ا
در  یگرفت ادیدرز هاشم  یمطمئنم تا االن جا ،یپنجره زوم کرد یر روو فقط چند با یکرد یاتاق رو بررس

 اما، اون... دینحا هستیآقا ا نیمحافظت از ا یبود که انگار برا یرفتارتون جور  دیتو اومد یضمن وقت

 به من اشاره کرد و ادامه داد: دوباره

اون  ست؛یها ن یرفتار من تمرکز کرده و نه حالت حرف زدنش و نه نوع رفتارش مثل نظام ی_ فقط رو
 مقاطع باالست. یکرده تو لیتحص هیبه نظرم 

 شد و بعد روبه پرستار گفت:  رهیبه او خ گرید هی. مهرداد چند ثانفتدیب نیمانده بود فکم کف زم کم

 .میر یم گهی_ما د

 تخت بلند شد. یبه ما نگاه کرد و از رو یجیبا گ انیدا

 د؟یزود؟ اصال چرا اومد نقدری_ ا

 دست دادند. انیبا دا نیمهرداد و ام م،یو همزمان به سمت در رفت میسه نفرمان بلند شد هر

 .مینگفته بود یز یهنوز که چ د؟یبر دیخوا ی_واقعا م

او گذاشتم و درکش کردم  یدانم چرا اما خودم را کامال جا یبود، نم یدیپر از ناام شیصدا لحن
 نبود. یخبر  یول ادیبه مالقاتم ب یوحشتناک بودم آرزو داشتم که کس یکه در آن انفراد ییروزها

 گفتم:  یدست دادم و با لبخند مصلحت انیدا با

 خوش حال شدم. دنتی_از د
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به حالت  شیزوم شد. لب ها میچشم ها یدفعه خشک شد و نگاهش رو کیهم اول لبخند زد اما  او
 رنگ نفرت گرفت.  شیانزجار جمع شد و چشم ها

 _چشم هات، از رنگشون متنفرم! 

خشک  مانیکردم دستم را عقب بکشم اما انگار دستم داخل س یشد، سع ادیدستم ز یدستش رو فشار
 میاستخوان ها کیتر کیو قدرتمندش، تر دهیفشار انگشتان کش ریآمد. ز یکرده بود که در نم ریشده گ

 جلو آمد. عیبلند شد که پرستار سر

 ؟یشنو یصدام رو م ان؟یدا ستین یز ی_آروم باش چ

در حال سوراخ کردن پوست  میکردم استخوان ها یآمد، حس م یفشار بند م نیداشت از ا نفسم
توجه به  یو ب یو شروع کرد به نفس نفس زدن با خستگ دیعقب کش انیدستم هستند که باالخره دا

 آن ولو شد. یما به سمت تختش رفت و رو

 شده بود. فیفوق العاده ضع شیصدا

 _ خسته ام.

 .میآمد رونیب عیسر یلیبه ما اشاره کرد و هر سه نفرمان خ پرستار

 

 

 چهارم فصل

 بهزاد

 کرد.  یدنم آرامم مبودم و برخورد قطرات آب به ب ستادهیدوش آب گرم ا ریز

 یخواستم کار  یپوستم فرود آمدند، م یرو یشتر یکردم و قطرات آب با قدرت ب شتریدوش را ب فشار
 آرام شود. یلحظات یافکارم برا دیکنم که شا

 محض داشته استاد دانشگاه بوده ... کیزیف ی_طرف دکترا

از مقابل  یگر ید ریمهرداد از ذهنم پاک شود اما در عوض تصاو یکج کردم تا حرف ها یرا به سمت سرم
روزنامه و  یها تریبود. ت انیارشد دا یکه مربوط به قتل دانشجو یر یعبور کردند، تصاو میچشم ها
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کشته  یا انهیوحش وهیخود را به ش یدانشجو یالماس انیداد، دا یکه نشان م سیپرونده پل یمدارک
 است.

 یو سرم را رو به عقب خم کردم و فطرات آب محکم به گردنم برخورد کردند و به آرام دمیگز لب
 شدند. میسرخوردند و وارد گوش ها

که غرق در خون بود و کارد  یو سه ساله ا ستیرفت، بدن پسر ب یچشمم کنار نم یلحظه از جلو کی
قلبش را سوراخ کرده بود، چشم  اش فرو رفته بود و نهیدر س سیکاغذ بر و خودنو یچینامه باز کن و ق

 ! یبود از هر نوع احساس یبود و نگاهش ته رهیپسر همچنان به باال خ یها

حمام  واریسست شده ام توان تحمل وزنم را از دست بدهند به د یزانوها نکهیو قبل از ا دمیگز لب
بار دستم  نیاول یبرا یکرد دو سال قبل وقت یم یتداع میآشنا را برا یتحربه ا یبیدادم، به طرز غر هیتک

 به خون...

 چیدر اظهاراتش گفته بود که ه انیخورد و به سرفه افتادم؛ دا چیپ میکه در گلو دمیکش یقیعم نفس
دومش کنترل  تیکه مرتکب آن قتل شده بود. خودش نبود شخص یندارد و حق داشت وقت ادیبه  زیچ

 و خشن بود. زیکه خون ر یتیجسمش را به دست گرفته بود، شخص

مرتکب قتل  یالیدفاع از خود خ یآن لحظات دچار توهم شده باشد و برا انیدادند که دا یم احتمال
کرد، که ممکن است من هم اشتباه کرده باشم؟ ممکن بود که سناتور  یم یعصبان شتریمرا ب نیشده و ا

 گناه کشته باشم؟ یرا ب

 .دمیو هومن را شنمح یتقه به در حمام خورد و صدا چند

 ؟یشنو ی_ بهزاد؟ م

با خودم  فمیتکل دیتنها باشم و با خودم خلوت کنم با قهیخواستم چند دق یرا ندادم، م جوابش
 شد. یمشخص م

 _بهزاد؟ الو؟

 دیدادم. حالم خوب نبود با هیو سرم را به آن تک دمیکوب وارینگفتم؛ مشتم را به د یز یچ دوباره
 کردم اما کو مجال استراحت؟  یاستراحت م

 خسته ام.  میتختم بخوابم و بگو یتوانستم رو یکاش من هم م یشد، ا یم میحسود انیدا به
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 به در آمد. دنیمشت کوب یدفعه صدا کی

 _بهزاد؟ جواب بده پسر  حالت خوبه؟

 بود؟  یچه سوال احمقانه ا نیکرده ام و کار از کار گذشته است! آخر ا یخودکش نه

 زد. ادیبار فر نیا هومن

 شکنم. ی_ بهزاد درو باز کن وگرنه درو م

 داشتم؟  یخودم آرامش م یبرا قهیچند دق دیرا در حدقه چرخاندم، نبا میها چشم

باز کردم که هومن در همان حالت  یبه سمت در رفتم و در را کم عیکه به در خورد سر یضربه ا با
 خشکش زد.

  زدم؟ ی_نفهم مگه من با تو حرف نم

 نگاهش کردم. طلبکار

 ؟یداشت یگپ زدنه؟ کار  یحموم جا ی_ تو

 آمده باشد گفت: ادشیکه تازه  انگار

آماده باش، در ضمن، دختر همراهشونه خودت و مرتب  نجایا انیدارن م هی_ خواستم بگم مهرداد و بق
 کن! گفت دو نفرند، اون دو تا خواهر.

 

 

با  نیمهرداد و ام یرا در حدقه چرخاندم و در حمام را بستم، مثال ممکن بود که من جلو میها چشم
 را بکشنم؟! نازیو پر سایشلوارک ظاهر شوم که نگران بود مبادا احترام پر

 ! نازیپر

 شدم.  یبا او روبرو م دیبا خودم مشخص نشده بود و حاال با فمیتکل هنوز

 نازیپر
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 م،یدوم بود نیداخل ماش سایبرج شدند و چون من و پر یطبقات نگیوارد پارک بیبه ترت نیدو ماش هر
 لیگابر یچشم ها یبه اطراف انداختم که نگاهم رو یو نگاه دمیکش قی. نفس عممیتر متوقف شد رید

 ثابت ماند. 

هستم؛ حالت تهوع داشتم و به  نجایچه ا یکرد که برا یم یادآور یکه با چشم داشت به من  انگار
 کار را بکنم. نیتوانستم نفس بکشم، هنوز هم مطمئن نبودم که واقعا بخواهم ا یم یتسخ

زل زدم که  یرمق به چشم ها یبود، دستم را در دست گرفت و فشار داد. ب دهیکه حالم را فهم سایپر
 زد و با لب زد: یمیلبخند مال

 .یای_ از پسش بر م

 آمدم؟ هنوز مطمئن نبودم. یبر م واقعا

. مهرداد طبق معمول داشت همه میوستیپ نیو به مهرداد و ام میشد ادهیپ نیسه نفرمان از ماش هر
خواست  یبود، وگرنه احتماال م یغرب در نور مهتاب نگیکرد، خداروشکر کل پارک یم یرا بررس زیچ

 کند.  دیاسلحه بدست همه جا را با چراغ قوه بازد

 روبه مهرداد گفت: سایپر

 م؟یر ی_ چرا نم

 .هی_آسانسور طبقه آخر اختصاص

 یمعروف تهران بود و م یاز برج ها یکیبرج  نیزده شد و من متعجب، ا جانیدفعه ه کی سایپر
 پنت هوس بزرگ و لوکس قرار دارد. کیدانستم که طبقه آخر آن 

 کنه؟ یم یپنت هوس زندگ ی_بهزاد تو

زد، خداروشکر مطمئن بودم که او بهزاد را به عنوان  یحرف برق م نیموقع گفتن ا سایپر یها چشم
 کردم. یشکمش را سفره م دیوگرنه با رفتهیدوست پذ کی

 و خشن جواب داد:  عیسر نیام

 .یساکت باش قهیشه اگه چند دق یخوب م یلیخ ست،ی_مهم ن
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بلوند و  یهاآمد که مو رونیاز آن ب یبدهد که در آسانسور باز شد و مرد قد بلند یخواست جواب سایپر
مردانه بود، اما تناسب فوق العاده  یادیحال ته چهره اش خشن و ز نیداشت با ا یصورت جذاب

 پوشاند.  یرا م نیاندامش ا

 بود. نیدلنش یبم و تا حدود شیرو به مهرداد آمد، صدا میمستق

 د؟یمعطل شد یلی_سالم، خ

 کار نداشت. نیبه ا یلیبود و انگار تما ستادهیکنار ا لیهم، اما گابر نیمهرداد دست دادند و بعد با ام با

 

 

 م؟یبر ،یلی_نه خ

 به ما انداخت و گفت: یدانستم اسمش هومن است نگاه یمرد که م آن

 . انیطبقه را با ب هیبرن و  گهیآسانسور د هیبا  دیچهار نفر داره، دو نفر با تیظرف ی_ آسانسور اختصاص

 گفت:  عیسر لیماها رد و بدل شد که گابر نیب نگاهش

 .میای_ما جدا م

 باال انداخته به ما زل زد: یابرو کیمنظورش از ما، من و خودش بود. مهرداد با  و

 ...میر یجدا م نی_ من و ام

 :دیحرفش پر نیب لیگابر

 .میر یما با هم م د،یکه افتاده صحبت کن ییبا هم در مورد اتفاقا دی_ شما با

 یعصب یکردم به چشم ها یبه جمع انداختم و سع یجلو تر راه افتاد و من نگاه هیتوجه به بق بدون
 شدم. گریراه افتادم و سوار آسانسور د لیبلند پشت سر گابر ینشوم. با قدم ها رهیمهرداد خ

به کنار انداختم و خودم را  یشروع به پخش شدن کرد، نگاه یمیمال کیمحض حرکت آسانسور موز به
شد که  یم یادیحمله آماده باشم مدت ز یکه مجبور بودم هر لحظه برا ییبرانداز کردم، از آنجا نهیدر آ
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شلوار  وسبز رنگ  یمثل مانتو قایاسپورت بود دق شهیهم میکفش ها یحت دمیپوش یچادر نم گرید
 .نمیج

 ! هیکارها چ نیا لیدل یدرک کن دوارمی_ام

 انداختم: نییو سرم را پا دمیگز لب

 خوره.  یحالم... حالم داره بهم م_ 

 . دیچیدر گوشم پ شیرایگ یخودم احساس کردم و بعد صدا یرا رو لیگابر رهیخ نگاه

 ! یحداقل خودت رو کنترل کن یره ازت که بتون یانتظار م ی_خانم، شما روان شناس

 ملتمس شده بود. بایتقر لحنم

 کنم!  یم انتی_ من دارم خ

 به سمتم برگشت. کامال

بفهمه قدردانت  یوقت دی. شایکن ینجات جونش تالش م یبرا یدار  ست،ین انتیاسمش خ نی_ ا
 .یدر حقش کرد یفهمه چه لطف ینباشه اما بعدها م

 لیبه گابر ینگاه مینزدم و فقط سر تکان دادم، همان لحظه آسانسور متوقف شد و در باز شد، ن یحرف
 یبلند از پله ها یه پشت سرم نگاه کنم و با قدم هازدم. برنگشتم تا ب رونیب عیرد و بدل کردم و سر
 طبقه آخر باال رفتم.

 در انتظارم است. یز یچه چ تیدانستم که در نها یکرد و من نم یتر م عیطبقه ضربان قلبم را سر هر

 یفاخر  یها و طرح ها یآن کنده کار  یدر که رو کی دم،یفقط دو در د دمیکه به طبقه آخر رس یوقت
در  نیساده ساخته شده بود، هم یرنگ با ظاهر  یقهوه ا یقرار داشت و در که مقابل آن بود و از چوب

 باز بود. مهین

قلبم به  دم،یکش قینفس عم دمیکه پشت در رس یرفتم و وقت تییمردد به سمت در سو یقدم ها با
پشتم  رهیبپرد؛ ت رونیام ب نهیخواست از س یبود که انگار م یو طور  دیکوب یحالتش م نیمحکم تر

 زدم. یاز پله ها نفس نفس م دنیاز عرق سرد بود و به خاطر دو سیخ
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بهزاد را  دیمن بودم که با نیبود که بر احساساتم غلبه کنم. ا دهیمثال روان شناس بودم وقتش رس من
 شدن در احساسات بود. ریداشتم درگ ازیکه ن یز یچ نیدادم، در حال حاضر آخر ینجات م

متشکل از دو  تییآرام وارد شدم. سو یو بعد در را هل دادم و با قدم ها دمیکش قینفس عم بار سه
که در ان باز بود  یبه سمت اتاق میمال یبود، با قدم ها بایز منینش کیآشپزخانه اوپن و  کیاتاق و 

 حرکت کردم و آب دهانم را به زور قورت دادم. 

 _آروم باش، آروم.

 

 

و  دیچیدر گوشم پ شیدفعه صدا کیکردند،  یم جادیا نیزم یرو یگنگ یاسپورتم صدا یها کفش
 همان حا خشکم کرد.

 کجان؟ هیهومن؟ بق ی_تنها اومد

 ستادم،یکردم و در چهار چوب ا یمانده تا اتاق را ط یرا محکم گاز گرفتم و چند قدم باق نمییپا لب
 ستادهیزد، پشت به در و روبه دراور ا یرا باال م شیآسمان یآب راهنیپ نیکه داشت آست یبهزاد در حال

 متوقف شد که نفسم را حبس کردم. یبود. با ثابت شدن من لحظه ا

 دراور را باز کرد و لحظه بعد، اسلحه را با دو دست به سمتم نشانه گرفته بود. یکشو هیاز ثان یکسر  در

را به عالمت  میو فقط توانستم دست ها دیاز تعجب باال پر میبود که ابروها عیسر نقدریا حرکتش
 .نمیاز حرکاتش را بب ینتوانسته بودم بخش یحت اورمیباال ب میتسل

 آورد. نییگره خورد و اسلحه را پا یبه اخم شیمشک یتعجب کرد و بعد ابروها اول

 _ممکن بود بکشمت.

 و گفتم:  را داخل کشو گذاشت و طلبکار مرا نگاه کرد، خودم را جمع و جور کردم اسلحه

 _هنوز که زنده ام. 
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لباسش را باال  گرید نیتوجه به من آست یلرزاند؛ ب یتنم را م نیبود و ا یاز هر حس یخال شیها چشم
 یبه باال زد نگاه یرا رو شیکامل موها نکهیرا شانه زد، بعد از ا شیزد و به طرف کنسول رفت و موها

 . ختیو همه را بهم ر دیپنجه کش شیموها نیدفعه ب کیبه خودش انداخت و  نهییدر آ

شد که  یگوشیپسر بچه سرکش و باز هیدر نظرم شب یلحظه ا یحرکتش خنده ام گرفت، برا نیا از
طور محو حرکات ساده  نیدفعه به خودم آمدم من که ا کیمرتب باشد و بعد  شیدوست ندارد موها

 کنم؟ یرا باز  ینقش نیتوانستم چن یاو شده بودم، چطور م

 یجمع کرد و دستش را به معنا یرا به حالت شینگاهم کرد. لب ها نهیرا صاف کردم که از داخل آ میگلو
 در هوا تکان داد.  «هیچ»  نکهیا

 جلو رفتم. یانداختم و قد ریو سر به ز دمیگز لب

 کنم. یکه ازت معذرت خواه نجای_ من... من راستش... اومدم ا

 شد. شیموها ختنیهم رلحظه به من زل زد و دوباره مشغول ب چند

 . یو گفت نیکنم قبال هم ا ی_ فکر م

 نگرفتم. ی_جواب

 زد و به سمتم برگشت. یشخندین

به اعصاب و  یگند بزن یدار  اریشما اخت زم،یکنم عز یمثال بگم خواهش م ه؟یچ ی_ جواب عذر خواه
  ؟یر یجواب بگ یچ یمنتظر  قایظلم ها! دق نیروان من تا باشه از ا

 جلو رفتم. یگر ید قدم

 خبر... یب زایچ یلیاز خ ،ی_ تو دوسال نبود

 ! دینداشت یمشکل چینبود من ه یدونم که تو یکاش بودم اون قدر م یا یول ستمیخبر ن ی_ب

 ینم م؟یداشت یدانست چه مکافات یگفت؟ نم یگرد شده نگاهش کردم، چه داشت م یچشم ها با
 نرفته؟  نییکداممان پا چیه یدانست آب خوش از گلو یبه سر ما آمده است؟ نم ییدانست چه بال

 ما بدون تو راحت بوده؟!  یگفته زندگ یک ؟یگ یم یدار  ی_چ



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

248 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

توجه به من از کنارم عبور کرد و همان طور  یزود ب یلیاما خ دیخشم در چشمانش دو یلحظه ا یبرا
 برود گفت:  رونیخواست از اتاق ب یکه م

 کجان؟  هیبق ؟ی_چرا تو زودتر اومد

شد. با خودم کلنجار رفتم، اگر االن  یداشت خراب م مانیشد همه نقشه ها یم یطور  نیا دینه، نبا نه
هم فشار دادم از  یرا رو میو پلک ها دمیتوانستم توجهش را جلب کنم، کارش تمام بود لب گز ینم
 اما حاال...  دهمکار را انجام ب نیتا حاال هزار بار به خدا التماس کرده بودم که مجبور نشوم ا شبید

 _بهزاد.

 کرد. یبود که داشت خفه ام م یاز اثرات بغض نیگرفته و خشدار شده بود و ا میصدا

بزند خودم را با دو قدم  یبتواند حرف نکهیبه سمتش برگشتم و قبل از ا عیسر ستاد،یشدم که ا متوجه
 چسباندم. شیرا محکم به لب ها میبلند شدم و لب ها میپنجه ها یبلند به او رساندم، رو

 بودم! دهیباالخره بهزاد نامدار را بوس بله،

 

 

 بهزاد

 نیتوانستم درست تمرکز کنم و ا یبود، نم ختهیوارد اتاق شده بود اعصابم بهم ر یاز لحظه ا اصال
آمده؟ هومن گور به  نجایکجا هستند؟ چرا فقط او ا هیپس بق دمیپرس یداد. دائم از خودم م یعذابم م

 گور شده کجا بود؟ 

نداشتند، احتماال از سر رنگ و عذابش بود که با  یراحت یبود که گفت بدون من زندگ یخشمم زمان اوج
 خوش گذرانده بود. یو نفوذ تیآرش دو سال به بهانه مامور

 ! ستین یجور آدم نیا نازیپر یدون ی_احمق تو که م

بدانم  یخواستم خودم را قانع کنم مجبور بودم او را دختر بد ینثار خودم کردم، اگر م ییدل خفه شو در
کردنم نکرد؟ آن ها مرگ مرا آنچنان  دایپ یبرا یاقدام چییگفت که ه یبرادرم مهرداد را چه م ای

 بودند که به دلشان شک راه ندادند. رفتهیپذ



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

249 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 دست خودم و او بدهم به طرف در باز اتاق رفتم.کار  نکهیدادم و قبل از ا رونیرا با خشم ب بازدمم

 کجان؟  هیبق ؟ی_ چرا تو زودتر اومد

تا بفهمم  ندازمیب یخودم و او فاصله ا نیبودم ب دواریکه جواب بدهد، ففقط ام میانتظار نداشت واقعا
 شوم چطور رفتار کنم.  زبانشانیم گرید هیکه قرار بود تا چند ثان یبا چند نفر  دیبا

آورد،  یرا به درد م یکه دل هرکس یطور  یاسمم را آن طور صدا زد، آن طور شکسته و زخم یوقت اما
حد عذاب  نیاو را تا ا یز یچه چ دمیفهم یم دیو به سمتش برگردم؛ با ستمیفقط توانستم همان جا با

 کرد. یرا تحمل م یادیز یلیروحش مواجه شدم، انگار که درد خ یب افهیداده است که با ق

 درد من بودم؟  نیا مسبب

 دهیبه آتش کش میبعد لب ها یبپرسم با دو قدم بلند خودش را به من رساند و لحظه ا نکهیاز ا قبل
 شد.

 میگشاد شد که پلک ها یبه حد میچشم ها ختیام فرو ر نهیدرون س یز ینفسم بند آمد و چ یآن به
 درد گرفت. 

 یعنیاجتناب کند،  یوحشتناک زیچ دنیخواست از د یهم فشرده بود، انگار م یرا رو شیپلک ها نازیپر
 گفت؟!  یرا م یگر ید زیچ شیلب ها یقدر ترسناک بودم؟ پس چرا... چرا داغ نیمن ا

در  یز یدانستم چه چ یبودم و نم جیگ د،یبوس یرا م میبودم و او لب ها ستادهیهمچنان خشک ا من
 یکرد فکرر م یم تیو بعد به تمام بدنم سرا میبه گونه ها میکه از لب ها یحال وقوع است؛ تنها باداغ

 همان لحظه بود که قلبم مچاله شد. قایکردم و دق

 ینمناکم را به آرام یو همزمان موها ختیگونه اش ر یدرشت اشک از گوشه چشمشش رو قطره
 چنگ زد. 

به  ای دیبوس یاصال او مرا م خت؟یر یو همزمان اشک م دیبوس یداشت؟ مرا م یدختر چه مشکل نیا
 کرد؟  یرا تصور م نیشاه یمن داشت لب ها یکرد؟ به جا یکار را م نیاش ا نهیریعشق د ادی

است، دو سال قبل گفته بود که تنها مرد قلب و ذهنش برادرم است، پس من االن  نیبود که هم معلوم
 به چه دل خوش بودم؟ اصال دل خوش بودم؟!
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او را به  یمیآمد، کمرش را لمس کردم و با فشار مال یم رونیکه از ب ییگفت و گو یصدا دنیشن با
 عقب راندم. 

گشاد شد.  شیو مردمک ها دیحرف زدن را شن یرا باز کرد را باز کرد اما صدا شیچشم ها باالخره
 رنگش زل زده بودم، لب زدم: یقهوه ا یها لهیمتر بود. همان طور که به ت یلیهمچنان فاصلمان چند م

 _ رژ لبت ...

به سمت در  عیبه حمام اتاق پناه ببرد. سر مهیبود تا او از من حدا شود و سراسس یکلمه کاف کی نیهم
 پناه بردم.  واریبه د یرفت و فور  جیلحظه سرم گ کیبرگشتم که 

االن  هیآمد که احتماال هومن و بق ادمیبه اطراف نگاه کردم و تازه  رتیکردم؟ با ح یچه کار م دیبا االن
 پشت در هستند.

 _بهزاد؟ 

 یو ب دمیکش یقینفس عم م،یایبه خودم زدم تا سر عقل ب یمحکم یلیو س دمیبه صورتم کش یدست
 آمدم. رونیقلبم، به خودم مسلط شدم و از اتاق ب افتهیتوجه به ضربان شدت 

 دوباره مرا صدا زد: دیایکرد داخل ب یهمان طور که به مهرداد تعارف م هومن

 پسر؟  یی_ کجا

 به سمتش رفتم. ینسبتا محکم یقدم ها با

 سالم. نجامی_ ا

به من انداخت و دوباره مشغول در آوردن کتش شد، اما  ینگاه میسرش را بلند کرد و ن عیسر مهرداد
 .دیزبانه کش شیبرق گرفته ها دوباره به من نگاه کرد و آتش خشم و انزجار در چشم ها نیدفعه ع کی

 متعجب شدم اما فقط دستم را به سمتش دراز کرد. یناگهان رییتغ نیا از

  ؟ی_ چطور 

در  میدستم را گرفت و فشرد که حس کردم استخوان ها دیبار یم شیطور که غضب از چشم ها همان
 حال کنده شدن است.
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 _آخ! 

 دفعه گفت: کیخودش را به تعجب داد و به دستمان نگاه کرد که  یجا غضب

  ؟ی_ به آهن مشت زد

شد  یم دهیکبود شده ام انداختم، رنگ بنفش در محل مفاصل همه انگشتانم د یانگشت هابه  ینگاه
 است. یناگهان تیشخص یدگرگون کیاثر  نیدانستم ا یو خوب م

 نفرت دارد.  میبال را سرم آورده بود، همان موقع که متوجه شد از رنگ چشم ها نیا انیدا

 .ستی_مهم ن

توانم مثل هر مرد  یلحظه باورم شد که من هم م کی یکردم، برا یهم چاق سالمت هیو بق سایپر با
 لحظه. کی یبه استقبال دوستانم بروم و با آن ها خوش و بش کنم اما فقط برا یگر یمجرد د

 کجاست؟  نازی_پر

بودم  یمن مرد ستم،ین یگر یافتاد که من مثل هر مرد د ادمیسوال از طرف مهرداد تازه  نیا دنیپرس با
 .دیبوس یاو را به خاطر شباهتش به شوهر مرده اش م بایدختر ز کیکه 

 کم حالش خوش نبود ... رفتش که... که ... رفت حموم هی_ام... 

 :دیگرد شده پرس یبا چشم ها نیام

 _ حموم؟

 

 

 داره آخه؟ یچه فرق ه،یی_نه منظورم دستشو

به  یا دادند، احساس خوبداد که همه جوابش ر یوارد شد و سالم نسبتا بلند لیگابر نیهم در
را  نازیهستم او بود که بعد از آن انفجار من و پر ونشیدانستم جانم را مد یحضورش نداشتم اما م

 کرد.  یو روبه موت نگهدار  یکامل از من زخم یهوشیروز تمام در ب کینجات داد و 

 _سالم.
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به سمتش برگشتم و اتهاب  یحال وقت نیمتوجه نشد، با ا یلرزان بود اما کس یتا حدود نازیپر یصدا
 شد و ...  یتداع میبرا شیحس لب ها گریبار د کی دمیصورتش را د

و دو سال  ینداشت که خودم را کنترل کنم س یکار  میتا به خودم مسلط شوم برا دمیکش یقیعم نفس
 همه آن سال ها. یهم رو نیکرده بودم، ا یپاک زندگ

 کیاما  فتدیکرد نگاهش به من ن یم یاو هم مثل من سع م؛یمبل ها نشست یهمه رو نازیورود پر با
در چهره  یز یگشاد شد؛ چه چ شیدفعه چشم ها کیلحظه غفلت کرد و نگاهش با من گره خورد و 

 بود؟ بیقدر عج نیمن ا

پا  یمن نشسته بود و پا رو یچشم شدم، روبرو یچشم تو لیرمق نگاهم را از او گرفتم که با گابر یب
 کرد.  ینگاه م میکرد، نه به لب ها یبه صورتم نگاه م یانداخته بود و با حالت خاص

گفتم رژ لبش پخش شده لب  نازیبه پر یوقت دمیکل تنم را فرا گرفت و تازه فهم یبرق گرفته ها لرز  مثل
 خودم را پاک نکرده ام. یها

ال آوردم و مشغول پاک کردن لب انداختم، نا محسوس دستم را با یم نییطور که سرم را پا همان
 شدم، واقعا که شرم آور بود!  میها

 را صاف کرد و گفت: شیمهرداد گلو یمعمول یاز گفت و گو بعد

شه  یم لیکه بهزاد ناخواسته داره دخ یگم شبکه ا یبه بچه ها گفتم، االنم به شما م نیماش ی_ تو
ست در حال  انهیخاور م یحت ای رانیخارج از ا تشیگسترده ست که مزر فعال یلیشبکه خ هیتوش، 

 هی ،دستمونه یکه تو یز ی. تنها چمیبر شیو چطور پ میهست هیقض یاالن کجا مینیبب دیحاضر ما با
 که کنار من نشسته.  هیمرد نیو ا یروان ماریب هیاسم، 

پاک کردن لبم بودم و کم کم  ریما مشخص شود، من هنوزدرگ یرو شیحرف ها ریکرد تا تاث سکوت
 کندم. یداشتم پوستش را م

 ناز،یو پر یاسد یگرفته شد که آقا میتصم نیهم یبرا م،یرو تحت نظر داشته باش یالماس انیدا دی_با
 بشن، به عنوان روان پزشک و روان شناس. شگاهیبا هم وارد آسا

اسمش  یعنیاست.  لیمنظورش گابر دمیکه تازه فهم ستیک یاسد یآقا نمیچرخاندم تا بب چشم
 ! چه مسخره! ؟یاسد شیلیبود و فام لیگابر
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مونه  یکنه. فقط م یکار م مشیلحظه با هومن و ت نیهم از ا سایکارمون مشخصه پر نی_من و ام
تا از تو حفاظت کنه،  میتجسس کن رهیرو وارد دا یکس میتون یبهزاد که... خب چون در حال حاضر نم

 باشه. دیکه محافظتش شد متیذارب ییجا میمجبور

 در هم رفت. میها اخم

 تونم مراقب خودم باشم همون طور که دو سال تونستم. ی_من خودم م

 به من زل زد. مهرداد

پرونده  نیفهمند؛ تو االن جز مدارک ا یها م یلیاما االن خ یخبر نداشت تو زنده ا ی_ اون موقع کس
 برسه. یبیبهت آس دینبا یا

 تمسخر گفتم: با

  د؟یکن میقراره زندان ؟ی_ خب که چ

 دائم بخواهند مواظبم باشند متنفر بودم.  نیخودم نبود، از ا دست

 حوصله جواب داد: یب نیام

 .مارستانیت دیر یشما سه نفر باهم م یکار کن لی_ نه، قراره تو هم با گابر

 

 

 !لعنت

 قرار دادم. تیرا مورد عنا رندهیگ میو بعد اموات افراد تصم دیبود که به ذهنم رس یز یچ نیاول نیا

بعد سه نفر رو  سیاداره پل دیفرست یرو نم یشن، کس ینفر رو مشکوک م هی دیگ یشما م ؟یچ یعنی_
 مگه طرفمون احمقه؟ د؟یکن یم مارستانیبا هم وارد ت

 باعث شد به سمت او برگردم.  لیسرد گابر یصدا

 گه سه نفر؟ من مدت هاست که اونجا مشغول به کارم.  یم ی_ک

 افزود: نیبعد ام و
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  م؟یکرد داشیپ عیقدر سر نیچطور ا ی_ فکر کرد

 گفتم: ینیدادم به مهرداد زل زدم و با لحن خشمگ یبار به خودم فحش م نیطور که داشتم ا همان

 کنم. یکارو نم نی_ من ا

 را تنگ کرد و سرش را جلو آورد. شیچشم ها مهرداد

 دستوره هی نی_مگه دست خودته؟ ا

دسته مشترک مبل گذاشته  یرا رو مانیزدم و مثل او به سمتش خم شدم، جفتمان آرنج ها یپوزخند
 .میبهم زل زده بود یو از فاصله کم میبود

! بهزاد ستمیپزشک هم ن ی. من حتستمین یاطاعت کنه من که نظام هینظام ی_دستوره که باشه، هر ک
 دندیهوار کش یو هر مجله ا یونیزیهر شبکه تلو یمرده هم کارات مرگ من رو تو شینامدار دو سال پ
 .میقاتل رو کم کرد هیما شر  مش،یکه بگن ما کشت

 دفعه منقبض شد و با خشم گفت: کی فکش

دو سال  نیا یکه تو ییراتونم بدون حکم و به خاطر تمام کا یاالن م نیها؟ هم یستین ی_ که نظام
 کس بهت نرسه. چیکه دست ه ییکنم و ببرمت جا رتیدستگ یکرد

دو سال قبلم؟ همان دکتر کار درست؟  ریکرد من هنوز همان بهزاد سر به ز یبه جوش آمد فکر م خونم
 شده ام. یمار خورده بودم که حاال افع

 : دمیشده ام غر دیکل یدندان ها نیب از

امتحان  یخوا یبهت بمونند، م یتو قهیبکشمت که همه تا پنج دق یجا جور  نیتونم هم ی_منم م
 م؟یکن

 زد. ینیخشمگ پوزخند

 کردم. یبار هم که شده باهات رودررو مبارزه م کیوگرنه  ؛یستین ی_ عدد

 مهرداد خان؟  یاز داداش کوچولوت شکست بخور  یترس یم ستین ریتاث ی_البته ترس هم ب

 اخطار داد.  لیو همزمان گابر دیکش یبلند نیاز دختر ها ه یکیشد که  زیخ میرا گرفت و ن مچم
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 ! دیتمومش کن گه،ی_بسه د

حوصله اما  یپا انداخته بود و ب یکه با آرامش وا رو میدو نفرمان با خشم به سمت او برگشت هر
 کرد. یمحتاط به ما نگاه م

 خواست؟ یاز شما نظر  ی_کس

 نگاهم کرد و گفت: ریتحق با

اما دستور دارم که مواظب جفتتون  د،یپاره کن کهیرو ت گهیکه بذارم شما دو نفر هم د نهیخودم ا _ نظر
 باشم.

 مهرداد از دور مچ من شل شد. دست

 دستور رو داده؟ نیبه تو ا ی_ ک

 و کامال درون مبل فرو رفت. دیتر کش دهیقد بلندش را خم لیگابر

 نیا تیمسئول نیکردم ا یواقعا فکر نم ه؛یلیدارم خ یکه زنده نگهتون م نی. همیبدون ستی_ الزم ن
 قدر مسخره باشه.

و از  میرد و بدل کرد یزل زد. من و مهرداد نگاه نازیرا در حدقه چرخاند و به پر شیقهوه ا یها چشم
 را صاف کرد و گفت:  شیسکوت گلو هی. مهرداد بعد از چند ثانمیهم فاصله گرفت

 یتو میما االن دار ،یتیامن یها یگفتم طبق سطح بند یم دیکه بابود  یز یتمام چ نی_به هر حال ا
و  دیکن یکار م یچ دیدار دیدون ینم قایکدوم از شما دق چیه نکهیا یعنی نیا میکن یسطح چهار کار م

 شه. یتموم م زیهمه چ میپس حواستون باشه، دست از پا خطا کن هیچ لتونیدل

 

 

چشم دوخته  لیگابر رهیمن اخم به نگاه خ کیاز من همچنان با  ریکردند، همه به غ دییبا سر تا همه
 نازینگاه مات شده پر ن،یکند و بدتر از ا ینگاه م نازیطور به پر نینداشتم که چرا ا یا دهیا چیبودم. ه

 وسط مبل ها بود. زیبه م

 کردم؟ یکار م دیبا یکردم؟ اصال از ک یبا او کار م دیفردا چطور با از
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 شه؟ یشروع م ی_ازک

 دادم:  حیهمه به من جلب شد که توض توجه

 مارستان؟یبرم ت دیبا ی_ک

 مهرداد محکم شده بود. یها آرواره

 تموم شده. گهی_ از فردا، جلسه د

 به شانه ام زد. یمیشد و ضربه نچندان مال بلند

 اتاق. یتو ای_ب

کردم و با  نیا سبک سنگ. جو رمیدر آن بود نازیقبل من و پر یکه کم یوارد اتاق هیتوجه به بق یب
 بلند شدم و پشت سر او داخل اتاق رفتم. یمختصر  یعذرخواه

 _در رو ببند. 

داشت؟ در را بستم و خواستم  یدستور دادن بر نم نیرا در حدقه چرخاندم، دست از ا میها چشم
 افتادم. ریدر و مهرداد گ نیمحکم به در خوردم و ب یبرگردم که با ضرب

 حرکت احمقانه اش نگاه کردم. نیبا تعجب به ا 

 ؟یکن یم ی_ چه غلط

متوجه شده  نیسکته ناقص زدم، عالوه بر ا بایکه تقر دیکش میلب ها یاشاره اش را محکم رو انگشت
 آورد؟ یم میبود داشت به رو

 ش؟یدیو تو بوس یجلسه رسم هی نجای_اون دختر اومده ا

 بودم که مورد تجاوز به شرافت قرار گرفته بود!  یبودمش؟ من آن کس دهیمن بوس هان؟

 !دمشی_من؟ نه، نبوس

 قرمز شده اش گرد شد. یها چشم

 اد؟یبهت م یبهت گفت صورت یک نمیبب ؟یزن یکه رژ لب م یداد تیجنس ریی_ پس البد تغ

 .میدانستم چه بگو یو دار هم خنده ام گرفته بود و هم نم ریگ نیا نیب
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 را چنگ زدم و گفتم: میاش زدم و خودم را رها کردم. موها نهیس تخت

 ! یخبر ندار  انی_ تو از جر

 . شیدیتو بوس نجایواضحه، اون اومده ا انی_جر

 به سمتش برگشتم. کالفه

 بابا تجاوز به عنف که نکردم حال کردم ببوسمش تو رو سننه؟ ی_ ا

 .دییهم سا یرا رو شیها دندان

 ها. یپا نش گهیزنمت که د یم ی_ جور 

 سپر کردم. نهیس

 ؟یترسون یبزن، بچه م ای_ ب

 و گفت: دیشده اش را دست کش دیسف یهم مثل من کالفه شده بود، موها او

 ؟یکن یم یچه غلط یباره دار  یواز زمان برام داره م نیاز زم رم،ی_ بهزاد من درگ

توانستم بحث را  یاش آن قدر درمانده شده بود که نم افهیبار با مشت بزنمش اما ق نیخواستم ا یم
 ادامه دهم.

 نکردم. یباور کن، من کار  یدونم وضع چقدر خرابه ول یدر ضمن من خودم م یچی_باور کن ه

 کار من نبوده اما او فقط چشم غره رفت و گفت: نازیپر دنیبودم قبول کند که بوس دواریام

 شد؟ رتیدستگ یز یچ ؟یرو خوند یالماس لی_ پروفا

 حرف بزنم.  میخوام باهاش مستق یم یلی_نه خ

 کرد. زیرا ر شیها چشم

 هپروت؟  یتو یرفت شیدید یچرا وقت ش؟یشناخت یاز قبل م نمی_ چرا؟ بب

 !یچیفقط ه یچی_ه

 سر و ته داشتم. یو ب بیحس عج کیگفتن نبود من فقط  یهم برا یز یواقعا چ م،یدادم نگو حیترج
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 :دمیپرس عیدفعه ذهنم جرقه زد و سر کی

 ؟ی_ باهام روراست

 کرد. اخم

 شده؟ ی_ آره تا اونجا که بتونم؛ چ

 :دمیوباالخره پرس دمیک یقیعم نفس

 ؟ی_ تو قبال ازدواج کرد

 ادادمه دادم:  عیگرد شد که سر شیها چشم

 ؟یشناس یبه اسم مها م ی_زن

سوال،  نیا دنیپرس دمیشد همان لحظه بود که فهم یته یو چشم ها دیدفعه رنگ از صورتش پر کی
 آن هم االن، اشتباه بوده است.

 

 

 گفت: دهیبر دهیبر

 ؟یگفت ی_ ت... تو... تو چ

 شمرده تکرار کردم:  شمرده

 ؟یشناس ی_تو مها رو م

 دهانش را به زور قورت داد و گفت:  آب

 ؟یزن یحرف م ی_کدوم مها؟ از ک

 را باال انداختم. میاز ابروها یکی

 اندازه ات، همون مها! یروز م نیاسمش به ا دنیو شن شیشناس یکه م یی_ همون مها
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 دهیطور ند نیتا به حال ا د،یرا بهم مال شیانداخت و چند بار با اضطراب دست ها نییرا پا سرش
 شد؟ نکند واقعا او... یم یتنش نیبود که اسمش باعث چن یزن چه کس نیبودمش ا

 _معشوقه ات بوده؟

 جواب داد: یفیضع یانداخت و با صدا نییخشم نگاهم کرد اما دوباره سرم را پا با

 _ زنم بود.

ازدواج  یمرد نیبا همچ یبار من خشک شدم. مهرداد زن داشت؟ او ازدواج کرده بود؟ چه کس نیا
 چه؟ یعنی یدانست زن و زندگ یکرد؟ اصال او م یم

قد بودم، خدا رو شکر هنوز مرد هم نشده بودم تازه توجهم به  میانگار خودم پدر ده تا بچه قد و ن حاال
 فعلش جمع شد.

 فوت کرده؟ ست؟ین گهی_بود؟ د

اش شدم؛ در  نهیقفسه س عیتکان داد، متوجه حرکات سر نیو سرش را به طرف دیبرجسته اش را گز لب
مرد فقط در دو حالت  کی ینوع اضطراب برا نیستم ادان یاحساسات کم تجربه بودم اما م نهیزم

 عاشق بوده است. ایاست،  دهید انتیخ ایشود  یم جادیا

 االن کجاست؟  ؟ی_پس چ

 !؟یخوره که بدون یاصال به چه دردت م ؟یپرس یقدر م نیدونم چرا ا ی_نم

 نگاهم کرد. دیرا بلند کرد و با ترد سرش

 ثبت نشده بود. ییازدواج ما جا ؟یدونست ی_ اصال اسمش رو از کجا م

 و گفتم:  دمیکش یقیعم نفس

که ما  یرو باده بهم گفت همون وقت نیازش اطالع داشته باشند، ا یادیز یلی_راستش فکر کنم افراد خ
 انداخته بودند. ریسوله گ یرو تو

 صورتش بر افروخته شد و گفت: عیسر یلیقدم جلو آمد، خ کیگرد شد و  شیها چشم

 گفت؟ یچ ؟ی_ چ
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 ستیارزشمند ن نقدریخائن هم ا کی یکردم، نه بحث عشق بود حت ینگاه م راتییتغ نیبه ا رتیح با
 عشق گم شده! کینه به اندازه 

 و محکم تکان داد.  دیرا چسب میها شانه

 _حرف بزن بهزاد حرف بزن.

 به حرف آمدم: عیدرون جمجمه ام تکان خورد و سر مغزم

همون مها هنوز زنده است  یعنیاون  ،یخود هدر داد یاز عمرت رو ب _ باده گفت بهت بگم ده سال
 جاست. نیهم

خم شد و  شیقدم عقب رفت که زانو کی. دیتنگ و گشاد شد و خودش را عقب کش شیها پلک
 او را گرفتم. عیکه سر فتدیبود ب کینزد

 ؟یشد یجور  نیگفتم که ا یشده؟ من چ ی_مهرداد چ

 یبرا د،یگو یدانستم چه م یو نم دیرس ینم شیو لب زد. صدا دیمن چرخ یرو شیو خال رهیخ نگاه
 زدم. یلیآرام س یلیتخت نشاندمش و به صورتش خ یرو عیبسته شد که سر شیپلک ها یلحظه ا

 شده؟ ی_داداش؟ چ

نفس  یشدم، اگر تنگ یزمزمه کرد، کم کم داشتم نگرانش م یمعن یتکان داد و ب نیرا به طرف سرش
 هم ممکن بود. یدادم اما با توجه به وضع االنش، خودکنترل یرا م یهم داشت احتمال شوک عصب

 لب زمزمه کرد:  ریگرفتمش، ز عیرا باال آورد که سر دستش

 _بهزاد، بهزاد.

 

 

 االن زنگ بزنم به آمبوالنس. نیبزن مهرداد وگرنه مجبورم هم یحرف هیشده؟  ی_جانم؟ چ

 شده بود. فیضع قهیچند دق نیان داد و به زحمت راست نشست، انگار در اتک نیرا به طرف سرش

 نگفت؟ یا گهید زیرو بهت گفت؟ چ نی_باده فقط هم
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 ذهنم فشار آوردم: به

 گفت اون انتقام گرفته.  ؟ی_ نه مثال چ

 : دیکرد و نال اخم

 خدا!  یشه، مها خودش رفت ولم کرد؛ وا ی_اما نم

لحن ممکن حرف  نیکردم با قانع تر یاش را فشار دادم که سرش را بلند کرد و به من زل زد، سع شانه
 بزنم.

 شد. ی_بهم بگو چ

 انداخت.  نییودوباره سرش را پا دیکش یقیعم نفس

 .رونیب می_بهتره بر

دادم و پشت سرش از اتاق  یرفت، من هم به خودم تکان رونیرمق بلند شد و تلوتلو خوران از اتاق ب یب
 خارج شدم.

 .ییجا میبر دیمن و بهزاد با د،ی_شما خودتون بر

 : دیپرس عیسر سایپر

 افتاده؟  ی_اتفاق

 تکان داد نیسرش را به طرف مهرداد

 . ریشب بخ ست،ین یز ی_ چ

 به من انداخت و ادامه داد: ینگاه مین

 منتظرم. نیی_ پا

 گفت:  نیرفت. باالفاصله ام رونیکردم که او ب دییسر تا با

  ؟یکارش کرد یچش بود؟ چ نی_ا

 گفتم: تیرا بهم فشردم، در نها میمنتظر نگاهم کردند و من فقط لب ها همه
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 .ششیپ میبر دیمنم خبر ندارم با نه،یخواد مارو بب یزنگ زد گفت م یرعلی_ ام

را از داخل اتاقم برداشتم و بدون  لمینداشتند. موبا نیبهتر از ا تینظر قانع نشده بودند اما خالق به
چشم  یچشم تو نازیزدم اما لحظه آخر با پر رونیکردم و ب یکنم، از هومن خداحافظ یگر یکار د نکهیا

به همان روند ادامه  ودآمدم و چون آسانسور نب نییپا یکی. پله ها را دو تا دمینگاه دزد عیشدم و سر
 دادم.

که امشب افتاده بود  یکه امشب افتاده بود، اتفاق ی؟ با وجود اتفاقکردم یبا او سر م دیفردا چطور با از
 مهرداد!  یخانوادگ یبودم اول آن بوسه حاال زندگ جیهنوز هم گ

شدم، چشم چرخاندم و دنبال پژو مهرداد بودم  نگیرفتم و وارد پارک نییپله آخر را با جان کندن وا چند
نگاه کردم مهرداد داخلش نشسته  ینقره ا یایکردم و به پرش زیرا ر میچراغ داد. چشم ها ینیکه ماش

 بود.

استارت زد و  عیزدم. مهرداد سر یبلند به آن سمت رفتم و سوار شدم، هنوز نفس نفس م یقدم ها با
 یاو برا م،یزدم نه او! انگار هردو نفرمان منتظر فرصت بود یم یرفت. نه من حرف یبه طرف خروج
 .دنیشن یگفتن و من برا

 

 

. هوا میشد یاصل ابانیوارد خ عیکرد و سر شتریمهرداد سرعتش را ب میخارج شد نگیاز پارک یوقت
حضور  شهیچند وقته ماه هم نیمهم ا یکرد در تمام شب ها یم ییشده بود و ماه خود نما کیتار

 داشت. 

نداشتم، بهت گفتم با شرط و شروط و ارفاق اونجا  یوارد اطالعات شدم سن و سال ی_بهت گفتم وقت
که فکر  یز یکنه؛ بر خالف چ تیکنم، اما عقلم مجبور بود رعا تیرو رعا نیراهم دادند. مجبور بودم قوان

 گرفت. یکردم قلبم از من دستور نم یم

بلرزاند؟ بود که توانسته بود دلش را  یبودم بدانم چطور اتفاق افتاده است، مها چطور دختر  منتظر
 بودند؟ دهیرا د گریچطور همد
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 یبود اما، عاد یپرونده عاد هی میرفته بود قیتحق یبرا دمیخونه پدرش د یبار اون رو تو نی_من اول
 یو ت یخرگوش یدختر بچه با موها هی د،یرس یکم سن و سال به نظر م یلیخ دمشید ینموند. وقت

 باحال بود.  افشیبود تا آدم ق یاسباب باز  هیشب شتریب یشرت و شلوارک صورت

لحظه با خودم فکر کردم که من  کیگفت؟  یبود که او از عشقش م یز یچ نیاش باحال بود؟ ا افهیق
وقت  چیاما، ه باستیز یلیکردم او خ یاحساس م شهیگفتم؟ خب من هم یچه م نازیدر مورد پر

 در موردش نگفتم. یز یچ

 یمسابقه رانندگ هیرفته بودم  تیمامور هی یبرا دو سال گذشته بود من دمشی_دفعه دوم که د
راننده  هی یمشروط بود به برنده شدنم ول نیگرفتم اما ا ینفر اطالعات م هیاز  دیاون جا با ،یابونیخ

 یو وقت میمنحرف شد ریاوراق کرد. ازز مس بایرو تقر نمیخراب کرد اون من رو برد و ماش زویهمه چ
 تفاوت که حاال دو سال بزرگتر شده بود! نیشد تازه شناختمش اون همون دختر بود، با ا ادهیپ

 خواهد کجا برود و فقط همراهش بودم. یدانستم م یو سرعتش را کمتر کرد، نم دیکش یقیعم نفس

 کیاون شش سال از من کوچ دمیبود، بعدا فهم یاون برام معمول میشد کیشد که نزد یدونم چ ی_نم
و مرگ و خشونت گذشته بود  یسخت نیکه تمام عمرم ب یمن یخورد؛ برا یبچه تر م یلیتره اما، خب خ

 یور ج هیمها برام  دمیتازه بود تا به خودم اومدم فهم بیو ظرافتش عج طنتشیدختر و ش هی دنید
 شده.

 : دمیدادم و متفکر پرس هیتک شهیرا به ش سرم

 د؟یازدواج کرد ی_ک

 وقت. چی_ه

 گرد شده نگاهش کردم که گفت: یچشم ها با

هم وسط  قایشه دق یم قیتحق یلیتونستم اون موقع ازدواج کنم، در مورد همسر ما خ ی_ من نم
 ساله. یس غهیص میمحرم شد ،یرسم ریبودم غ تیمامور

 :دمیرا پرس یرا درک کنم سوال بعد طشیکردم شرا یم یطور که سع همان

 د؟ی_ شما... ام، کامال زوج بود
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 نیدرست باشد ا یلیخ ییبه من انداخت، مطمئن نبودم بکار بردن عبارت رابطه زناشو ینگاه مین
 برادر از برادرش بپرسد. کینبود که  یز یچ

طور بود اون کامال  نیدونست اما هم یخانواده اش نم میکرد ی. با هم زندگمی_ما زن و شوهر بود
 همسرم بود. 

دختر را محرم خودش کرده بود و با  کیفکر عمل کرده بود؟  یب نقدریسر تکان دادم، چطور ا ینفهم با
 بود؟ یسادگ نیکرده بود؟ مگر به هم یسقف زندگ کی ریاو ز

 د؟یشد که جدا شد ی_چ

نگه داشت و سکوت کرد؛ بعد از چند  ابانیکنار خ عیسر یلیخ د،یسخت شد و دوباره رنگش پر فکش
 باالخره به حرف آمد. هیثان

سخت و مسخره  تیبرگشتم و رفتم خونه تمام اون مامور رانیبودم، خارج از ا تیمامور می_جدا نشد
 امیمرگ رفتم اما به خودم اجازه مردن ندادم تا ب یاون تحمل کردم، تا پا دنید دیرو فقط به ام

 نامه بود. هیبرگشتم فقط  یاما وقت نمشیبب

 شد.  یصدا آب م نیدل سنگ هم از ا د،یفرمان گذاشت و آه کش یرا رو سرش

دفعه رها شدن از مرگ هم بدتر  کیکردم؛  ینوع درد را درک م نیبه حال خودش باشد ا یکم گذاشتم
 بود.

 _چرا رفت؟

 قرمز شده بود. شیبود و چشم ها دیرا بلند کرد و به من نگاه کرد صورتش مثل گچ سف سرش

باطل نشده گفته بود تا  غهیکرده بود گفته بود که ص ینامه فقط عذرخواه یدونستم، تو یکاش م ی_ ا
 ! نیتموم بشه هنوز همسرمه، هم غهیکه مدت ص یزمان

 و به فکر فرو رفتم. دمیگز لب

 _ پس چرا حاال برگشته؟

 را استارت زد و به سمت خانه هومن به راه افتاد. نیماش

 .میبفهم دیکه با هیزیچ نی_ ا
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 نیدانم چرا ا یضرب گرفته بودم؛ نم نیزم یسته بودم و با پا روانتظار نش یچرم یها یصندل یرو
 .دمید یرا م مارانیکه ب یکرد، به خصوص وقت یم یزندان را تداع میقدر برا نیا طیمح

 را.  یرا انتخاب کردم، نه روان پزشک یعموم یتخصص جراح یدانستم که چرا برا یخوب م حاال

 چطور؟ نازیآورد؟ پر یچطور دوام م لیگابر

 ...نازیپر

 و مسخره بود. دهیچیپ یلیبود؟ اوضاع خ یچه وضع نیبکوبم ا واریخواست سرم را به د یم دلم

 داخل دکتر. دیی_بفرما

 طیاصال به مح بیعج افهیو ق ظیغل شیآرا نیانداختم؛ ا زیکرده پشت م شیبه دختر آرا ینگاه مین
شد که  یم یاست، مدت ادیز ییپرستار ها نیهمچ مارستانیب یخورد تو ینم مارستانیت نیمضحک ا

 بودم.  دهیآن ها را ند

 یآمد ول ینداشتم اما انگار آن ها خوششان م گرانیبه ارتباط داشتن با د یکه من عالقه ا هرچند
 رفت. یم نیارتباط از ب نیکرد عالقه اش به ا یهرکس فقط چند بار با من نشست و برخاست م

شده  یبه وقت هیرفتم، شب مارستانیت سییبل بلند شدم و به سمت اتاق رم یافتاده از رو یشانه ها با
 مجبور بودم به دفتر استاد بروم. فت،یبود که به خاطر حاضر نشدن در کالس ها و ترک کردن ش

 طیمح کیدر  یرسم یطور برخورد ها نیبود که ا یمدت دم،یکش قیتقه به در زدم و نفس عم چند
 نداشتم. یپزشک

 .دیی_بفرما

 یرفتم که مرد سییکردم به سمت ر یرا باز کردم و داخل رفتم همان طور که تک دکمه کتم را باز م در
 بلند بود. یو قد یجوگندم یحدودا پنجاه ساله با موها

 _سالم دکتر نامدار هستم.

 با من دست داد. زیخ میباز شد و در حالت ن یبه لبخند کشیبار یها لب
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 .دینیکنم بش ی_ سالم دکتر، خواهش م

 کشیفابر یها لونیرنگ اشاره کرد که ده روز از کندن نا یچرم قهوه ا یها یاز صندل یکیدست به  به
 گذشت.  ینم

 . میایکت و شلوارم کنار ب یکردم با خشک ینشستم و سع یصندل نیتر کینزد یرو

 آمد. ینم ادمیبود،  ینشست فکر کنم اسمش کاظم سییر

خوبش رو برامون  هیبودم دکتر، واقعا خوش حالم که  یپزشک عموم هیوقت بود که منتظر  یلی_ خ
 فرستادند. 

 زدم. یلبخند مچهین

 مدارک رو از قبل خدمتتون دادند. دی_ لطف دار

بود را باز کرد و سوابق مرا خواند، همه  لشیطو زیم یکه رو یرنگ یتکان داد و پرونده قهوه ا سر
شرکت در  یاز فرم ها ریعزام به مناطق محروم و زلزله زده داخل پرونده بود همه به غسوابقم از جمله ا

 .یدوره تخصص جراح

 نکیگذاشتم؛ سرش را بلند کرد و ع تیرضا یانتظار سر تکان داد، حرکتش را بر رو قهیاز چند دق بعد
 کردم. میرا تنظ نکمیرا در آورد، نا خودآگاه من هم ع شیلیمستط

 به سن شما؛ فقط چرا همه سوابق تا دو سال قبله؟ یجوون یبه خصوص برا هیواقعا عال_سوابقتون 

 کردم متاسف به نظرر برسم. یسع

 بودم. یبستر  مارستانیب یمدت تو نیداشتم، ا دیتصادف شد هی شی_من دو سال پ

 تعجب گفت: با

 _ دو سال؟

 

 

 مدت کار کردن سخته. هیکه تا  دیدون یم یسال بعدش هم مراقبت پزشک کی بای_نه، تقر
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روان پزشک هم  کی یگفتم که حت یقدر خوب دروغ م نیها ا یشنانه درک کردن سر تکان داد؛ تازگ به
 شد. یقانع م

 قهوه؟ ای ییکنم چا ییرایرفت که از شما پذ ادمیمن  یوا ی_خب ا

 زدم. یمیمال لبخند

 دارم. یبیعج یحال و هوا یمدت طوالن هیدم سر کارم برم راستش بعد از  یم حی_ممنونم اما، ترج

 نگاهم کرد و گفت: اقیاشت با

 _ بله بله، حتما. 

 گفت:  میو همان طور که با هم دست داد میهر دو نفرمان بلند شد همزمان

از روان  یکیاتاقتون رو با  دیبا ن،یاما فعال اونجا آماده نشده بنابرا دیدرمونگاه باش یتو دی_شما با
 .دیبش کیما شر یپزشک ها

به سمت اتاق  میرا به من گفت از اتاق خارج شدم و مستق لیاو اسم گابر نکهیتکان دادم و بعد از ا سر
 رفتم.  لیگابر

را باز کردم و کتم را در آوردم  راهنمیخورد. دکمه اول پ یحالم بهم م طیمح نیاز ا شتریبه لحظه ب لحظه
زد و  رونیاز اتاقش ب لیهمان موقع گابر قایدق لیکه گابر دمیکردم و د یرا ط کیبار یو کالفه راهرو ها

 در اتاقش را قفل کرد. 

 را باال انداخت:  شیاز ابروها یکیچشمش به من افتاد،  نکهیمحض ا به

 ! ه؟یا افهیچه ق نی! ای_چه عجب اومد

 گرفتم و گفتم:  شگاهیزده آسا خیو  دیکرم و سف یوارهایرا از د نگاهم

 اون پسره. دنید میبر دی_با

 :ستادیمقابلم ا راست

 قبلش بگو تو چته؟ م؛یر ی_ م

 خشم نگاهش کردم. با
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 جواب پس بدم؟ دی_به تو هم با

 احساس تر از قبل شد.  یب شیخونسرد بود. فقط چشم ها شهیاش مثل هم افهیق

 خوام چته؟ یمراقبت باشم، ازت جواب م دیبا ی_تا وقت

 عرق کرده ام گفتم:  یشانیتوجه به تن برافروخته ام و پ یو ب دمیگز لب

 بابا. الیخ ی_ب

تر از او به راه افتادم و خداراشکر کردم که ادامه نداد؛ شانه به شانه هم به سمت ساختمان مقابل  جلو
 نیقرار داشت که در ا یکوچک یا شهیآنها تونل ش نیبود فقط ب یکی. در اصل دو ساختمان میرفت

 کرده بود. جادیا یعیطب ریآفتاب گ کیساعت از روز 

هم بدتر بود،  یاز قسمت ادار  نحایا تی. وضعمیها حرکت کرد ماریو به سمت اتاق ب میراهرو شد وارد
در حال  یپرستار خشک و عصب کیهمراه با  یآب ایبا لباس سبز  یعده ا یکرد یهر طرف را که نگاه م

 بود که انگار روحشان را از دست داده بودند. یجور  شانیها یبعض یراه رفتن بودند و چهره ها

را باز کردم و پشت گردنم را که  راهنمیشد، دکمه دوم پ یهم داشت سخت م دنینفس کش گرید حاال
 یحس نیکردم چن یداشتم حس م یبیحالم خوب نبود و احساس عج دم؛یشده بود دست کش سیخ
 آشنا است.  میبرا

 _نه! 

و شلوغ مقابل چشمانم  ینوران یفضا کی ریتصو یلحظه ا یو برا دیچیزن در گوشم پ کی غیج یصدا
 . ستادمیکنارم را چنگ زدم و ا وارینقش بست، د

 گرد شده نگاهم کرد. یو با چشم ها ستادیا لیزدم. گابر یمشخصا نفس نفس م گرید حاال

 _چه مرگته؟

 

 

از  یاثر  چیاز کجا آمده است اما ه دمیکه د یز یکردم بفهمم چ یتکان دادم و سع نیرا به طرف سرک
 آمد. یم ادمیکردم کمتر  یتالش م شترینبود، هر چقدر ب یخاطره ا نیچن
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 ام را تکان داد. شانه

 _ بهزاد! 

 زد. نگاهش کردم و گفتم: یم میطور صدا نیبود که ا یبار  نیاول نیا

 . دمید یز یچ هیلحظه،  هیدونم  ی_ نم

 خودم را جمع و جور کردم و جلو تر از او راه افتادم. عیشک نگاهم کرد که سر با

 شه. یم ری_ داره د

 گفت: لیشد و گابر دهیام از پشت کش شانه

 اونجاست. انیدا گهید یجا هی میبر دی_ با

آن را باز کرد و  لیو گابر میدیکرم رنگ رس یدر چوب کیزود به  یلیهدف دنبالش راه افتادم و خ یب
 . میوارد شد

قرار داشت، که  یکیاما ش یکیپالست زیهم بود و وسط آن دو م یرنگ روبرو یاتاق دو کاناپه آب داخل
 قرار داشت.  وانیو ل یآب معدن یآن دو بطر  یرو

 کنارش نشسته بود. ،یاز کاناپه ها نشسته بود و پرستار مرد یکی یرو انیدا

 ما لبخند زد و بلند شد. دنیمحض د به

 حالت چطوره؟ !زیعز ی_به به دکتر اسد

 دست داد و با سر به پرستار اشاره کرد. انیزد و با دا یلبخند ساختگ لیگابر

 ممنون. د،یبر دیتون ی_ م

را باال  شیاز ابروها یکیباالخره به من نگاه کرد و  انیسر تکان داد و از اتاق خارج شد، دا پرستار
 انداخت.

 بشم؟ یی_ قراره دوباره بازجو

 _نه من... 

 ادامه داد:  لیگابر
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 هستند.  نجایا دیجد یاز پزشک ها شونی_ا

 کرد. زیرا ر شیچشم ها انیدا

 _ جالبه خوشبختم.

 :دیپرس رتیانگشتانم افتاد و با ح یبا من دست بدهد که چشمش به کبود خواست

 کارو باهات کرده؟  نیا ی_ ک

 را در دستش گرفت و گفت: دستم

 ست؟ین بایدست ز نیا فی_ ح

خبر  گرشانید تیمثل او از اعمال شخص یافتاد افراد ادمیتازه  دند،یباال پر میشانیپ یتا رو میابروها
 آورد.  یم ادیکه با من دست داده به  ینداشتند، او احتماال آن مالقات را تا زمان

 گفت: لیو رو به گابر دیخند ینخود انیکه دا مینشست شیکاناپه روبرو یرو لیو گابر من

 کنند؟ یفکر رو م نیجون چرا همه هم ی_ دک

 داد:  حیتوض انیتعجب نگاهشان کردم که دا با

کنند من همجنسگرا  یفکر م هینداره؛ معموال بق تیبه جنس یبدن انسان ربط یها ییبایز نی_تحس
 .ستین یطور  نیهستم اما، خب ا

 بود! یبیمرد عج انیکرده است دا ریمتوجه شدم که تعجب مرا اشتباه تعب تازه

 شد و گفت: نهیدفعه دست به س کی

 فرشاد؟ میکار کن یچه موضوع ی_ خب؟ امروز قراره رو

هم جز راز  لیگابر دیرس یکننده است اما به نظر م جیفرشاد بود، قبول دارم که گ لیکوچک گابر اسم
 فراوان سازمان مهرداد بود. یها

 موضوعش با تو. م،یکن ی_صحبت م
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 و مشتاقانه گفت: دیرا بهم کوب شیها دست

 ه؟یاسمت چ یفرمود م،یخوشگله پسر حرف بزن نیدر مورد ا دیای_ خب ب

 _نگفتم.

 کردم: حیتصح انیدا افهیجمله را گفتم و با وا رفتن ق نیخشک ا یلیخ

 _ هنوز نگفتم! 

 تکان داد. سر

 باحال بحث. یبه جاها می_خب االن بگو، بگو راحت باش بذار برس

 به فرشاد انداختم. ینگاه مین

 ام. ی_بهزاد نامدار، پزشک عموم

 متفکر سر تکان داد:  انیدا

پرسما، خانما معموال در مورد سنشون  یم یکه سواالت خصوص دیچند سالته؟ البته ببخش حی_صح
 .یمرد هیگم واضحه که تو  یحساس هستند چرا دارم چرت و پرت م

 قدر ... نیبودم. چرا ا دهینبود که قبال د یانیدا هیمرد اصال شب نیتعجب نگاهش کردم، ا با

 سالمه، خب؟ کیو  ی_س

بحث به  نیدانستم ا یکاناپه بلند شد و شروع کرد به قدم زدن، تمام مدت به من زل زده بود و نم از
 بودم. یوسط از نقش منفعل فرشاد عصب نیکشد؛ ا یکجا م

که  نجاشیکار کنه خب تا ا مارستانیت هی یکه تو ادیتو، م التیمرد به سن تو، با تحص هی بهی_عج
 ده. یبهت م ییمگه نه؟ حس آشنا یمتنفر  نجایاما، تو از ا هیعاد

 یرا در مورد او نم یز یکردم چ یداد؟ چرا حس م یم صیرا تشخ نیباز مانده بود او چطور ا دهانم
 دانم؟! 

 ؟یبگ یز یچ نیهمچ یتون ی_چطور م

 .دیو کوتاه خند ستادیا ثابت
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 ! ؟یدونه، مگه نه؟ بهش نگفت یو م نیواکنش و رفتارت، فرشادم ا_ از 

 تفاوت گفت:  یپا انداخته بود. فرشاد شانه باال انداخت و ب یبه فرشاد زل زد که پا رو نهیبه س دست

 .ارمی_دوست نداره به روش ب

 .دیبه هوا پر بایتقر انیدا

 نه؟ دیستین یمیاما، دوست صم دیشناخت یرو م گهی_ هاها، پس از قبل هم د

 ؟یبزرگسال رفتار کن هی هیسر جات و شب ینیشه مثل بچه آدم بش ی_نه م

را  شیآوردم. لب ها یم یبه رو دیاعصابم بود اما انگار نبا یدفعه خشکش برد، واقعا رفتارش رو کی
 رهیخ نیجمع کرد و به زم نهیرا در س شیکاناپه نشست و پاها یرو یحرف چیبه هم فشرد و بدون ه

 شد. 

من اخم  کیبا  دمیگرفتن اطالعات به سمت فرشاد برگشتم که د یبه حرکاتش نگاه کردم، برا یشگفت با
 به من زل زده.

 زد: لب

 کن!  ی_ازش عذر خواه

 کرد!  یبچگانه رفتار م یادیمن واقعا حق داشتم او ز ؟یگرد شد، چراعذرخواه میها چشم

 کیکرده و باهوش بود اما، هنوز هم  لیهرچند که تحص انیکه کارم احمقانه بوده. دا دمیبعد فهم و
 بود. یروان ماریب

 شدم و به سمت کاناپه او رفتم و با فاصله نشستم، چند بار من من کردم و بعد گفتم: بلند

 .یراحت باش دیجلسه مشاوره توئه با نحایخوام، ا ی_ عذر م

 نیا دمیلحظه بود که فهم نیهم قایدق دیبه سمتم چرخ یزد و صاف نشست، سرش به آرام یپوزخند
 که تشرش زده بودم. ستین یانیهمان دا
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 گفت:  یدو رگه ا یصدا با

 ! یخودش نیع قایکردم دق ی_درست فکر م

 یبرداشت و گردنم را گرفت و فشار داد، با چشم ها زیدفعه به سمتم خ کینگاهش کردم که  یجیگ با
 .دیگرد شده نگاهش کردم که بلند خند

 .یتو جوون تر  یبودا ول یآشغالت هم رنگ اونه، اونم مثل تو عوض یهات، چشم ها_ چشم 

 زد:  ادیدفعه فر کی

 . یتو جوون یکنه ول یهنوز داره شکار م ری_اون کفتار پ

و  دمیدادم و خودم را کنار کش یحواله ام کند که ماهرانه جا خال یرا باال برد که مشت محکم دستش
 یکه پره ها یزد، طور  یقرمز شده بود و نفس نفس م شی. چشم هاستادیو او هم با من ا ستادمیا
 شد. یتنگ و گشاد م شینیب

 .دیپا یمشتاقانه ما را م دمینگاه کردم که د لیکمک به گابر یبرا

  ؟یکن یم یچه غلط ی_دار 

 : دیپرس انیجوابم را بدهد رو به دا نکهیباال انداخت و بدون ا شانه

  ؟یشناس ی_بهزاد رو از کجا م

 به من زل زد. عیبه او نگاه کرد و سر یوحش وانیح کیمثل  انیدا

 _پس اسمش بهزاده! 

 و گفت: دیخرناس کش انیعقب رفتم. دا یجلو برداشت که من قدم یقدم

 روز انداخت!  نیکه من و به ا هیحروم زاده همون نیدونم ا ی_ فقط م

 میدفاع تیمها یکردم اما من رو یفرار م دیبا ستادم،یبرداشت و حماقت کردم که ا زیسمتم خ به
افسار  کیداد، نه  یجواب م یانسان معمول کی یمهارت ها رو نیتمام ا یحساب کرده بودم و ول

 ! ختهیگس
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کنده شدم و  نیاز زم بایام ضربه زد که تقر نهیبه س یضربه اش را با دست دفع کنم اما طور  خواستم
 د؛یبلند به سمتم آمد و دوباره خرناس کش یبا قدم ها انی. داافتادم نیزم یچند متر آن طرف تر رو

 . بوددرنده کرده  وانیح کیبه  هیکنار رفته بود و او را شب شیدندان ها یاز رو شیلب ها

 . زیهمه چ یکه عمر من و تباه کرد، همون ب یهست یا کهیهمون زن ی_تو... تو حروم زاده 

 ؟یهست ی_اصال خودت چه آشغال

او که هوا را چنگ زده بودتا خواست  دم،یخودم را تکان دادم و کنار کش عیبرداشت که سر زیسمتم خ به
 .دمشیکوب نیمحکم به زم نهیو به س چاندمیبه خودش بجنبد، دستش را پ

 ؟یکن یم ی_حاال بازم رجز خون

و حواسم  دیچیخنده ها در گوشم پ نیهم یحرص داد؛ ناگهان صدا شتریمرا ب نیو ا دیخند د،یخند
 و او ... میباغ بود کیبا هم در  یپرت شد. من و پسربچه ا

ام نشست و  نهیس یعوض شد. رو مانیدستم شل شد، خودش را رها کرد و جا نکهیمحض ا به
 .میبود نیو خضمگ میزد یتقال نفس نفس م نیفاتحانه لبخند زد، هر دو از ا

 گفت: یبیرا جلو آورد و با لحن عج سرش

 .یرس ینم یخوا یکه م یز یوقت به چ چی_ تو  ه

 

 

 خوام؟ یم یمن چ یدون ی_م

سر وا  انینگاه کردم که حاال پشت سر دا لیام فشار آورد که با خشم به گابر نهیدوباره به س شیزانو با
 کرد؟ یم یبود و به ما زل زده بود؛ داشت چه غلط ستادهیا

 دفعه گفت: نیو ا دیدوباره خرناس کش انیدا

 بره. نییآب خوش از گلوت پا هیذاره  ینم دندیبر یذاره نافت رو با بدبخت یاما، اون نم_ آره 

 زدم: ادیفر بایتقر
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 ؟ی_ ک

 یرا برا غیکه ت نیدرچشمم فرو رفت. هم یاش در آورد، مثل خار  یشلوار پارچه ا بیکه از ج یغیت برق
 :دیکش ادیآورد فر نییزدن رگ گردنم پا

 _ پدرم.

از  شیو بعد فشار پاها دمیناله شن یماندم اما فقط صدا دیدرد شد کیرا بستم و منتظر  میها چشم
 یافتاد. سورنگ آماده هنوز داخل گردنش بود و او ب نیزم یحال رو یب انیتنم ب داشته شد و دا یرو

 هوش افتاده بود.

از  انیدانستم جر یشده بودم و نم جیبود نگاه کردم. واقعا گ ستادهیسرم ا یکه رو لیبه گابر رتیح با
 نبض گرفته بود.  میها قهیو شق دیپر یکه لباسم م دیکوب یچه قرار است؛ قلبم آن قدر محکم م

 را مطرح کردم:  نیبعد اول 

 ؟یکرد ی_چه غلط

 ادامه دادم:  عیبود، افتاد و سر نیزم یکه رو غیبه ت چشمم

 داده!  غیت نیبه ا ی_کدوم احمق

 گفت: یبلند کرد، سپس با لحن خشک نیاز زم یرمق دستش را جلو آورد و مرا از رو یب لیگابر

 ه؟ی_ من دادم، مشکل

 چشم از حدقه در آمده نگاهش کردم. با

 کشت!  ی_ زده به سرت؟ داشت من و م

 شدم. یمطمئن م ییزایچ هیاز  دیکه نذاشتم فقط با یدی_د

 آورد. یآورد؟ خب حتما م یدخل مرا م یروان کی نکهیشد؟ ا یاخم نگاهش کردم، از چه مطمئن م با

 ؟ی_از چ

 نگاهم کرد و گفت: رهیخ

 اد؟یم ادتیرو  انیدا افهی_ تو ق
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 _نه اما...

 تکان داد و به سمت در اتاق رفت. سر

 ؟یچ یعنی نیده ا ی_ اما آشناست، اون هم نسبت به تو واکنش نشون م

 ؟یچ یعنی_

 داد:  حیبه سمتم برگشت و توض م،یستادیراه افتادم و هر دو پشت در ا دنبالش

 هیهر زمان که دوباره  یعنی نیاختالل شده، ا نیمورد آزار قرار گرفته و دچار ا شیبچگ یتو انی_دا
 یطور  نیا گهیوقته که د یلیخ انیگرده دا یدومش برم تیبه شخص نهیبب طیاز اون شرا ینشانه ا

 یاز بچگ نهنشو هیشد تو  دیبعد از مدت ها دوباره اختاللش شد د،یتورو د نکهیشد اما به محض ا ینم
 .یاون

 ...یعنی نی_ا

 اتاق را باز کرد و گفت: در

 هست. یاشتراک هیگذشته شما  یکه تو نهیا شیمعن د،یکه جفتتون هم سن هست یی_ از اونجا

 قابل قبول نبود. ادیتکان دادم و متفکر نگاهش کردم، احتمالش بود هرچند که ز سر

 نه، اما...  ای یدون یدونم م ی_من نم

 کنم. زمتیپنوتیکه قراره ه نهیهم یدونم برا یم ی_حافظه ات رو از دست داد

 

 

 پنجم فصل

 نازیپر

 را مرتب کردم. میدادم موها یم یپرستار  ستگاهیا لیها را تحو لیطور که کارتابل و پروفا همان

 ؟ینمونده خانم احمد یکس گهی_د

 خسته ام زد و گفت:  ی افهیبه ق یپرستار که حدودا چهل ساله بود، لبخند سر
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 .یاستراحت کن ی_نه خانم دکتر، بهتره بر 

 لبخند زدم. متقابال

 ! ستمی_ چشم، در ضمن من دکتر ن

 رفتم. یو پشت به او به سمت ساختمان ادار  میدیدو خند هر

کردم آنقدر با  یکار م یواقع طیمح کیرشته داشتم در  نیبعد از سال ها تخصص گرفتن در ا بایتقر
اواخر کار کردن در  نیرفت اصال چه خوانده ام و ا یم ادمیسر و کله زده بودم که داشت  تیجرم و جنا

سر  اینداشتند  زتمرک ایخواندند  یکه درس نم ییآن دفتر مشاوره مسخره و سر وکله زدن با نوجوان ها
 کرد.  یام م وانهیداشت د دند،یرس یپول با پدر و مادرشان به توافق نم

کرد، نور  یعصر شده بود و آفتاب داشت غروب م بایدو ساختمان عبور کردم؛ تقر نیب یا شهیتونل ش از
قرمز کرده  بایکف پوش ها افتاده بود و سالن را تقر یرو یا شهیمحو شده در افق از سقف ش دیخورش
 یبود و ابر ها دایپ یهنوز در آسمان آب دیاز خورش یمین نکهیبود به خصوص ا ییبایز یضابود، ف
 تکه تکه در آسمان پخش بودند. یصورت

به سمت اتاق خودم رفتم، خب در واقع اتاق مخصوص روان شناس  میشدم و مستق یقسمت ادار  وارد
 بخش مشغول کار بودند. یتو هیو بق میبود نجایفقط دو نفرمان ا میها که در هر تا

راحت بتوانم  الیهمکارم، داخل اتاق نباشد تا با خ اسمنیکردم،  یدر اتاق را باز کردم، خدا خدا م یوقت
 ولو شوم. ریرو کاناپه نرم و دلپذ

نقش بست،  میلب ها یرو یلبخند خسته ا افتمی یکه اتاق را کامال خال دیرا شن میخدا صدا انگار
. چشم دمیکش قیکاناپه ولو شدم و نفس عم یرو عیانداختم و سر یصندل یروپوشم را در آوردم و رو

 . ادماز سر آرامش سر د یخودم را به استفنج ها چسباندم و ناله ا شتریرا بستم و هر چه ب میها

 ادیکردم به  یم یسع دمید ینه روز هر بار که بهزاد را م نیروز از شروع به کارم گذشته بود و در ا نه
که انجام داده ام را  یکردم گناه یم یداشته است، سع یچه احساس شیلب ها دنیکه بوس اورمین

که  دمیرس یم جهینت نیداشتم به ا بایاواخر نگاه کردن به او هم گناه شده بود. تقر نیفراموش کنم اما ا
 ام. دهیست که تا به حال د یمرد نیاو جذاب تر

 .دمیرا شن یمردانه ا یبتوانم بلند شوم صدا نکهیدر اتاق بلند شد و قبل از ا ریج ریج یصدا
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 ؟یهست یز یچ یتو گاگول نمی_بب

 کرد؟ یچه کار م نجایبه کاناپه پرس شدم، او ا بایو بم بهزاد تقر رایگ یصدا دنیشن با

حرف  لیشد و گمان کردم که با موبا یم دهیشن یوزوز  یاتاق را بست و شروع به قدم زدن کرد، صدا در
 را بسته نگه داشتم و خودم را به خواب زدم. میزند؛ همچنان چشم ها یم

 دارند. یر یدرگ یبه اندازه کاف هیمهرداد و بق لوفر؟یکلمه محرمانه برات نا مفهومه ن ی_کجا

 که ... یهمان لوفر؟یاسم همان دختره را گفت؟ ن نمیمنظور چه بود؟ صبر کن بب ه؟یو بق مهرداد

 

 

. بهزاد از بوسه من تعجب کرده دیدوباره در ذهنم تکرار شد و خونم جوش زیآن شب نفرت انگ منظره
 نیمگر من آشنا بودم که ا به،یغر کیلمس شود؟  بهیغر کیگذاشت آن طور توسط  یبود آن وقت م

 زدم؟ یحرف را م

 و گفت: دیخند بهزاد

 رم. یه کارت باشه؛ در ضمن تنها نم_ من حواسم به خودم هست، تو حواست ب

زدند و  یحرف م یگر یاز شخص د لوفریمکث کرد و من دوباره در افکارم غرق شدم؛ آن شب او و ن بهزاد
 ندارد اما... یعالقه ا لوفریکرد که به ن یبهزاد دائما تکرار م

 _من دوستت دارم  »

 ! ستیمونده سهم تو ن گهید یجا هیتمومش کن من قلبم  لوفری_ من ندارم، ن

 شد. نیخشمگ لوفرین

 ات؟ نهیکه دست رد زد به س یاون عوض ه؟ی_پس سهم ک

 جوابش را داد دیبا تاک بهزاد

 «ام زد!  نهیکه دست رد به س ی_ سهم همون عوض
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کار را  نیتوانست ا یم یبهزاد زده بود؟ چه کس نهیدست رد به س یگفت؟ چه کس یرا م یعوض کدام
 جز... یبکند؟ چه کس

 مثل من؟! یجز احمق یکس چه

به صورتم خورد و بدنم مور مور شد، ضربان قلبم از آنچه که استنتاج کرده بودم  یگرم زیچ ناگهان
 عیبار تنفسم سر نیتر شد و ا کیزد. گرما به صورتم نزد یم رونیام ب نهیو داشت از س دیکوب یمحکم م
 تر شد. 

 ناز؟ی_پر

 گشاد شدند.  میباز شد و پلک ها اریاخت یب میو چشم ها ختیام فرو ر نهیدرون قفسه س یز یچ

سبزش  یها لهیمتر با صورتم فاصله داشت و ت یلیگرد شده نگاهش کردم، فقط چند م یچشم ها با
را از صورتم تا نوک  میخورد و موها یداغش به صورتم م یبود. نفس ها رهیخ میبه چشم ها قایدق
 کرد.  یم خیس میپا

 ت خوبه؟_حال

چه  د؟یپرس یاز گونه ام فاصله نداشتند. چه م یلیبرجسته و پر رنگش افتاد که خ یلب ها یرو نگاهم
 خواستم ینداشتم، فقط م شیاز حرف ها یخواست؟ من اصال درک یم

انجام داده بودم را تکرار کنم اما، با بخورد انگشتانش به مچ دستم  شیکه ده روز پ یخواستم کار  یم
 کاناپه نشستم. یبه خودم آمدم و صاف رو عیسر

 ؟ی_اوهو، چته دختر؟ جن زده شد

 

 

 ... یشود؟ به دختر  کیقدر نزد نیا بهیدختر غر کیبه  دینبا دیفهم یزدم؛ او نم ینفس م نفس

 سهم او بود! قلبش

کرده  ریکالف کاموا داخلش گ کیرا گرفتم؛ انگار  میاش دوباره در ذهنم تکرار شد و با دستم گلو جمله
 توانستم حرف بزنم. یبود و نم
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 شده بود. یزانو زد و با دقت نگاهم کرد، چهره اش کامال جد مقابلم

 ؟یدار  یحرف بزن. چته؟ بگو چه مشکل نازی_ پر

 _من فقط شوکه شدم.

شروع به قدم  دیخند یخنده، بلند شد و همان طور که قاه قاه م ریدفعه زد ز کیاخم نگاهم کرد و  با
 را پاک کرد و گفت : شیاشک گوشه چشم ها یشیبا اخم نگاهش کردم که به حالت نما زدن کرد.

 و ... شرمنده واقعا. یدیدفعه از جا پر هیخدا!  یدفعه وا هیباحال شد،  یلیات خ افهیاما ق دی_ببخش

حواسش به من  نکهیا یمشت شدند، چه مرگش بود؟ به جا می. دست هادیخند یداشت م همچنان
 کرد؟!  یطور رفتار م نیباشد ا

 _بس کن! 

 و با تعجب نگاهم کرد. دیو خنده اش ماس ستادیدفعه ا کی

 ماده ببر منظورمه. دی_خشم بچه گربه؛ ببخش

 نگاهش کردم. طلبکار

 ؟یباغ وحش درست نکن نجایشه ا ی_ م

 سر تکان داد. متفکر

 دعوتت کنم.  ییجا هیاومده بودم که به  ی_ درسته، راست

 را باال انداختم. میاز ابروها یکی

 _کجا؟ 

 نهیگز نیرو با خودم ببرم، تو بهتر یتونم کس یخوام تنها باشم؛ نم یکه نم ییجا هی_امشب قراره برم 
 . یا

بلند شده  یگر یکال امروز از دنده د ایکرد،  یمرا جز کس حساب نم نکهیا ایداشت  یحرف دو معن نیا
 بود؟! 

 ؟یانجام بد یبدون هماهنگ یکار  دینبا طیشرا نیا یتو یدون ی_تو نم
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 زد و گفت: ییلبخند مکش مرگ ما دم،یخودم را کنار کش ینشست و من کم کنارم

 . هی_ کار شخص

 تو دخالت کنم؟  یکار شخص یتو دی_من چرا با

زد  مهیمن خ یکه او هم رو دمیخواب یدسته صندل یاراده رو یبرداشت و من ب زیدفعه به سمتم خ کی
 و گفت: 

 .یممکن رو با من انجام داد یکارا نیتر یاز خصوص یکی_تو 

 داخل کاناپه فرو رفتم و گفتم: شتریگرد شده نگاهش کردم و ب یچشم ها با

 گفت: طنتیرا باال انداخت و با ش شیاز ابروها یکیبکش کنار!  ادیب یکی_ ممکنه 

 نه؟ ای یایم ،ینگفت ادین میباش دواری_ بهتره ام

 

 

 :دمیپرس یجیکه حواسم به در اتاق بود، با گ یحال در

 _ کجا؟

 ؟یایم ییجا هیخوام ببرمت  ی_گفتم که م

 و گفتم: دیدفعه از دهانم پر کی

 رو ببر. لوفری_ ن

 .دیخودش را کنار کش عیتعجب کرد و بعد سر ابتدا

 لوفر؟ی_ن

کرد؟ اول که او را  یخودش چه فکر م شیرا جمع کنم. پ یگند کار  نیو ماندم که چطور ا دمیگز لب
 کردم!  یو حاال داشتم مثل همسر چند ساله اش رفتار م دمیبوس

 . دیبالماسکه بود ی... همون دختره همون که باهم توزهی_ام... منظورم، چ
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 دهیرا شن شیبرد که من حرف ها یدر هم رفت و مشکوک نگاهم کرد، به نظرم داشت بو م شیها اخم
 نگران کننده بود.  نیام و ا

 دفعه و االن؟! بعد از دو هفته؟!  هیاونم  ؟یگ یرو م نیا میبالماسکه بود ی_فقط چون تو

 نیکردن او به ا جیگشتم تا حواسش را پرت کنم؛ اما گ یقورت دادم دنبال چرند یدهانم را به سخت آب
 نبود.  یآسان

 من سکوت کرده ام گفت: دید یوقت

 .نازیکاسه اته پر مین ریز یکاسه ا هیکنم  ی_ حس م

 زد. یموج م دیدرشتش ترد یبه سمتش برگشتم، در چشم ها دیو با ترد دمیلبم را جو بایتقر

 کاسه کدومه؟! میتو؟ کاسه و ن یگ یم ی_چ

 یو مرا به کاناپه چسباند، ضربان قلبم دوباره باال رفت. اگر بهزاد م دیبلند شوم که دستم را کش خواستم
 کنم. یم انتیدارم به او خ دیفهم یرا قبول کرده ام اگر م یمن چه کار  دیفهم

 ! یچونیپ یمن رو م یکنم دار  ی_حس م

 زدم و لرزان گفتم: یپوزخند

 .چونمتیکه بخوام بپ یهست ی_ تو ک

 را باال انداخت و گفت:  شیابرو کیبه مچ دستم داد که چند بار پلک زدم.  یفشار 

 ه؟یچ هی_بگو قض

 کردم.  یم یاز او عذرخواه میبابت تمام دروغ ها دیکردم، بعدا با یمکث

 ! نیهم ؛یخوام من رو ببخش ی_من... من فقط م

 !؟یکن یم یبخشش هر کار  نیا یکه برا یقدر مشتاق نی_ا

 قرار دادم. یبدبخت نیمشخصا به آن بوسه اشاره داشت. خدا مرا بکشد که خودم را در ا یکار  هر

فشار دستش برداشته شد و بلند شد  هیبعد از چند ثان نکهیماند، تا ا رهیرا ندادم و او به من خ جوابش
 مرا متعجب کرد. نیو به سمت در رفت؛ حرکاتش شتاب زده بود و ا
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 یکن هیحسابت رو تصو دیببخشمت با یخوا یاگه م ستم؛ین ی_به هر حال من اصال آدم بخشنده ا
 قرار امشب هم جزوشه.

 ش رفتم و گفتم: سمت به

 م؟یر ی_کجا؟ چرا م

 

 

کنم آخه  یمونث بودنت حساب م یخوام تنها نباشم دارم رو یگفتم که م ،یفهم ی_کجاش رو بعدا م
 به خونم تشنه ست.  ییجورا هیسراغش  میر یکه م ینیا

ها  یلیخودش بود بر خالف تصور او خ تیامن یخواهد برود، برا یکجا م دمیکش یزبانش م ریاز ز دیبا
 به خونش تشنه بودند. 

 خطر ناکه!  انه؟ی_آخه کجا؟ چرا مخف

 تکان داد و گفت: یرا با کالفگ سرش

از  دینبا یدنبالت، کس امیاسپرت بپوش در ضمن خودم م زیچ هیلباس هات رو عوض کن و  نی_ فقط ا
 .یر  یاهل خونه بفهمه کجا م

 باال انداختم:  شانه

 کنه. یباور نم ی_اگرم بگم کس

 زد و گفت: یآورد چشمک یدر داخل م نیکه سرش را از ب یحال در

 برن!  رونیروح ب هیکه با  ادینم شیهمه پ یبرا یگ ی_ راست م

 بهزاد

قرار  نازیپر نکهیبا ا ادیانداختم. از هشت گذشته بود و ز ینگاه نیرا نگه داشتم و به ساعت ماش نیماش
 کردم. یحال نم دیایب یاست خودش تا سر کوچه اصل

 .دمیشن یرا به زور م شیرا برداشتم و به کامران زنگ زدم، اطرافش آن قدر شلوغ بود که صدا لمیموبا
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 _جونم داداش؟ 

  فه؟یرد زیهمه چ میراه ی_ما تو

 و گفت: دیخند

 شده. تیسوژه هم رو ف،یرد ِف ی_ رد

 زدم و گفتم:  یپوزخند

 یم ادهیو چهار ساعت رو سرش پ ستیاون ب یباشه؛ تالف جیخدمتش برسم که تا دو روز گ ی_جور 
 کنم.

 آقا بگه فعال. ی_هر چ

 دیفهم یم یوقت نازیپر یعنیچسباندم و به فکر فرو رفتم.  میرا به لب ها لیکرد. گوشه موبا قطع
 داد؟!  ینشان م یچه واکنش فتدیم یامشب چه اتفاق

 افتاد.  نازیرشته افکارم پاره شد و چشمم به پر ن،یماش شهیبرخورد چند تقه به ش با

به  نکهیدر، عقب رفت و از در پشت سوار شد. بدون ا نیتوجه به ا یباز کردم اما او ب شییجلو را برا در
دفعه عاشق  کیبا خودش مشخص بود؟  فشیفشردم، تکل میدست ها انیسمتش برگردم فرمان را م

 دفعه...  کیو  دایو ش

 کند.  یم یافتادم که او با من باز  یفکر م نیکم داشتم به ا کم

 _جواب سالم واجبه ها! 

 به او زل زدم و گفتم:  نهیآ یتو از

 .ستمین مونیو ا نی_من مثل تو با د

 

 

شده بود و به صورتش مسلط بودم، اما از قصد  میتنظ نهیحرکت کردم. از قبل آ عیزدم و سر استارت
 رفت. یاعصابم م یدختر داشت رو نیخواستم نگاهش کنم ا یکردم. نم ینگاهش نم
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کردم،  یهمکار بود، از مهرداد مراقبت م لیگرفت؛ با گابر یکرد، با همه گرم م یهمه راحت رفتار م با
بود اما به من  نیوار عاشق شاه وانهیکرد و د یم یاز آرش طرفدار  یداد حت یپرهام م یجانش را برا

  دیرس یکه م

 .دیتپ یم آسمان

  م؟یر یکجا م یگ ی_هنوزم نم

 یتفاوت یهمه ب نیبودم که بعد از ا یرگ یکرد، من واقعا چه جور مرد ب تمیاذ شیصدا شهیهم برخالف
 یر یاحساسات احمقانه را ببرند احساسات س نیمرده شور ا یباز هم ته دلم به او احساس داشتم؟! ا

 داشت. یشد که پول داشت، زندگ یم یمثل او سهم کس یدختر  تیچند؟ در نها

 مثل من!  یعالف خالفکار  نه

 کیبه من نزد یکه فقط کم یگفت انواع و اقسام مردان یهم راست م لیگفت، گابر یراست م مهرداد
 مرده شور عشق را ببرند، نکبت عذاب آور!  میستین یگفتند که ما مرد عاشق یبودند، م

 _با تو بودم ها.

 ! ؟یسوال نپرس گهید یعنیده  یجوابت رو نم یکس یوقت یکه بفهم ی_شعور ندار 

 کرده بود. شیسرخ شد سرخ تر از قبل باالخره آرا شیکه گونه ها دمینگاهش کنم، د نکهیا بدون

 مونث حاضر جواب بود. طانیش نیا

 ! ؟یر یگ یپاچه م هوی_چته تو؟ چرا 

 نگاهش کردم و گفتم:  نهیآ یتو از

 .رمیگ یپاچه نم یچی_به پر و پام نپ

 نگاهم کرد.  یشاک

 .دمیسوال پرس هی_من فقط 

 قدر کشش نده، چون حوصله ندارم. نی. پس اشیبود دهی_قبال هم صد بار پرس

 زد: ادیها فر وانهید نیدفعه ع کی
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 بشم. ادهیخوام پ ی_ بزن کنار م

 دوباره گفت:  نازیبه مقصد نمانده بود. پر یز یچ بایکردم، تقر شتریتوجه به او سرعتش را ب یب

 گم بزن کنار!  ی_بهت م

 انداختم. نهیبه آ ینگاه مین

 .میرس یسر جات االن م نی_بش

 : دیکش عیج

 .امیخوام با تو ب ی_من نم

 زدم:  ادیفر

 .یخوام تو خفه ش ی_منم م

دستش به سمت  عیگشاد شده نگاهم کرد و سر یکه با چشم ها یمن به او قالب شد، طور  یصدا
 بتواند در را باز کند، من در ها را قفل کردم.  نکهیرفت و قبل از ا رهیدستگ

 نیبپرد؟ ا نییداشت پا لومتریک سرعت هشتاد ک ینیفرار کردن از دست من حاضر بود از ماش یبرا
 قدر وحشتناک بودم؟! 

 هم شیها هی. همسامیبه سمت خانه کامران رفت نازیپارک کردم و با پر یکوچه پشت یرا تو نیماش
 بود. یرسم ریبار غ کی یمکان برا نیبهتر نیاطراف نبود و ا نیا یاز شب کس میتا نیبودند و ا یادار 

و از عرض خانه عبور  میباز کرد. هر دو وارد شد مانیبود و در را برا دهیها د نیرا از دورب ورودمان
خانه تعجب کرده بود.  یز یو رنگ آم بیو از ترک دیچرخ یلوکس خانه م لیوسا یرو نازی. نگاه پرمیکرد

 بود. نیبار هم نیاول یحق داشت، واکنش من هم برا

در ها  نیپشت ا نجایشد اما، ا یباز م اطیبه ح دیکه در اصل با یدر  م،یدیخانه رس گریدر سمت د به
 بار قرار داشت. ینیم کی
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 شخص سوم

 شده بود.  رهیلش خمقاب دیسف وارینسته بود و مثل تمام دو ساعت قبل به د زشیپشت م مهرداد

ها با  نیوبا ارتباط همه ا انیباده، رفتار دا یبه بازگشت مادر بهزاد، حرف ها زیکرد، به همه چ یم فکر
 سرخ!  یاژدها

 یم دیسف یشانیگاو پ نیکه او را ع فیشد اما ح یباند م نیتوانست حتما خودش وارد ا یم اگر
بار ضرب  کیکله گنده ها هم، حداقل  یمعروف بود حت یلیخ ینیرزمیز یایشناختند. مهرداد در دن

 بودند. دهیشستش را چش

 مورد اعتمادش.  قیو رف یمیهمکار قد وشیباز شدن اتاق سرش را بلند کرد. دار با

 گفت: عیسر وشیزد که دار یلبخند

 در قرمزه. یحواسم نبود چراغ رو دی_ ام ببخش

 و گفت: دیبه صورتش کش یدست مهرداد

 شده؟  یتو چ اینداره، ب ی_ اشکال

 خم شد و گفت:  زشیم یداخل آمد و رو وشیدار

 .دهیسرخ رس یاز اژدها ییخبرا هی_

 مهرداد فعال شد و با دقت نگاهش کردند.  یها رادار

 شده؟  ی_چ

 مقابل او گذاشت و گفت:  زیم یرا رو یکاغذ

 .میکرد دایخورده فروش هاشون رو پ یاز پاتوق ها یکی_

 آمد. یبه نظر م دیناام مهرداد

 بود خبر شگفت آورت؟  نیا ن؟ی_ هم

 و گفت: دیخند

 شه. یداره پنجاه سالت م گهیپسر د ریپ دیپسر، ببخش یطاقت شد ی_ ب
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حرف نفرت داشت او تازه  نیها به دهانش افتاده بود؛ مهرداد از ا یبود که تازگ یاحمقانه ا یشوخ نیا
 نکرده باشد. دایپنجاه ساله شود و هنوز مها را پ دیترس یم دیترس یچهل سالش شده بود اما، م

خواست قبل از  یمرد. او فقط م یامسال م نیکاش هم یمرد، اصال ا یم یکاش قبل از پنجاه سالگ یا
بخشدش. هرچند که خودش  یوقت نم چیکه ه دیو به او بگو ندیهمسرش را بب گریبار د کیمرگش 

 حرف هاست!  نیدانست نسبت به او دلرحم تر از ا یهم م

 تو؟  یی_کجا

 به خودش آمد و گفت:  مهرداد

 _بگو، حواسم با توئه.

 سال بود. انیلخت که م ییبا موها یرا مقابل مهرداد گذاشت، مرد یعکس

از در اون پاتوق  شیکه چند روز پ یعکس نمیکه همکار بهزاد نامدار رو مسموم کرد؛ ا هیهمون مرد نی_ا
 نفرند. کیگرفته شده جفتشون 

 .دیاز جا پر عیسر مهرداد

 اونجا. میبر دی_با

 سر تکان داد و گفت: وشیدار

 . نیبب نمیفقط ا ی_ اوک

 گشاد شود.  شیسوم را مقابل مهرداد گذاشت و باعث شد چشم ها عکس

هم همون  یکیبهزاده، اون  نیهستند، ا یها ک نیا یبد صیتشخ یتون ی_مطمئنا تو بهتر از من م
 ست. سهیپل

 داد: حیتوض وشیزل زدند که دار گریدو مرد به هم د هر

 عکس امشب گرفته شده، از همون پاتوق خورده فروش ها.  نی_ ا

 را برداشت و گفت: چشییتوجه به او سو یب مهرداد

 .نمیخودم بب دی_ با
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 بهزاد

رفت  ادمیبودم که  نازیمتعجب پر افهیقدر سرگرم لذت بردن از ق نیداشت، ا یتازگ شیبرا زیچ همه
 .دیفهم یرا م نیحضورمان را با کامران هماهنگ کنم؛ هرچند که خودش را ا

داشت  یا ستهیشا یلیخ طیجا مح نیباز تر شد. البته ا نازیدهان پر م،یوارد بار شد نکهیمحض ا به
را به دست داشت.  زیبود. کامران کامال کنترل همه چ ستهیشا گرشید یبا توجه به نمونه ها یعنی
مشروب سرو  نبود که در آ یراه نیرستوران ب کی هیکلوب باشد، شب ایبار  هیشب نکهیاز ا شتریب نجایا
 وابسته به جنس ممنوع بود. تیکردند اما هر گونه فعال یقمار م یکردند حت یم یشد، پاستور باز  یم

 یکه در گوشه سالن مشغول رقص بودند افتاد و در ذهن اضافه کردم، به استثنا یبه گروه چشمم
 رقص.

 م؟یی_ما کجا

سالن به سمتش برگشتم و  میاز نظر گذراند. در نور زرد رنگ و مال ینیو اطراف را با بدب ستادیا نازیپر
 نگاهش کردم.

 شه بهش گفت کلوب، چطور؟ ی_م

 ینم قایبودم. البته دق ستادهیگشاد شده نگاهم کرد که انگار من مقابل او لخت ا یبا چشم ها یطور 
که  دیکش یکرد؟ سرم داد م یفقط تعجب م ایداشت آ یم یاو چه واکنش یطیشرا نیدانم در چن

 ... دیشا ایرا بپوشم  میلباس ها

 ؟یکه چ نجایا میما اومد ست؟یکله ات ن یعقل تو نجا؟یا ی_تو چرا من رو آورد

کرد که انگار من به او حمله کردم  یوانمود م ی. طور دیشدم که خودش را عقب کش کینزد یاو قدم به
 بودمش. دهیو بوس

 .نمیدوست رو بب هیجا که  نیا می! اومدهیکار هیبهت گفتم قض ناز،یپر نی_بب
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را مسخره کنم  تشیعصبان نیا یداد. وسوسه شدم کم لمیمن اخم تحو کیو  ستادیا نهیبه س دست
 که وقتم کم بود. فیاما ح

 م؟یکن ارتیز یا گهید یآقا رو جا نیشد ا ی_کدوم دوست؟ نم

 گفته آقاست؟ ی_ک

چهره  نیسه بار او را با ا یخدا! حاضر بودم روز  یاش وا افهیمنفجر شوم، ق یبود از شدت شاد کینزد
 .نمیبب دیجو یکه پوست لبش را م یبر افروخته و شرم زده در حال

. چشم چرخاندم و دیایحرکت کردم و به او اشاره کردم پشت سرم ب عیدفعه به خودم آمدم و سر کی
 توجهم را جلب کرد. یبلند را از نظر گذراندم تا باالخره قامت بلند و قوزکرده مرد هیپا یزهایم یهمه 

وضعش از آنچه تازه متوجه شدم  میشد کیکه نزد یکردم. وقت تیرا به آن سمت هدا نازیدست پر با
 کردم، بدتر است. یکه فکر م

 یخورد. وقت یمشروب م کیپ کیبود و پ ستادهیا ییبلند به تنها هیپا یها زیاز م یکیپشت  احسان
 اول باورم نشد. د،یآ یم نجایاست به ا یکامران به من خبر داد که او مدت

 

 

 خالف او در حد قفل کردن در اتاقش، بدون اجازه مادر محترمش بود. ؟یاشیو ع احسان

 کنه؟ یصبح م نجایدونه شازده پسرش شب هاش رو ا ی_حاج خانوم م

 طور گفتم. نیا دیایتر به نظر ب کیدرامات نکهیا یکلوب تا صبح باز نبود اما برا البته

آشفته بود،  شیزد و موها یم یروشنش به قرمز  یبرگشت. چشم ها نازیبه سمت من و پر ریتاخ با
 آشفته تر از من!  یحت

بود که پشت تلفن  یالقاب نیآخر نیدروغ گو هستم. ا یمن همان بهزاد عوض دیبار پلک زد تا فهم چند
شده بود که من  ینداشته باشم، اما ک یبه من نسبت داد و گفت که به نفع خودم است که با او تماس

 نفعت خودم باشم؟ اصوال انسان دوست بودم.واقعا به فکر م

 ...ی_عوض
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 ام بنداز دنبالش.  گهید زیچهار تا چ هی یخوا یدونم، اگه م یدروغ گو م ی_عوض

سرخش نقش  یلب ها یرو ی. پوزخندستادمیا زیم گریدر هوا تکان داد و مقابل او، در سمت د یدست
 به بدنش فشار آورده بود. یبست، الکل بدجور 

 ؟یخور  یم یجا چه گ*و*ه* نی_ا

 گفتم: دمیکوب زیم یآن را رو یو وقت دمینفس سر کش کیناتمامش را برداشتم و  کیپ

 ! ستین یخور  یکه تو م یز یچ ی_ مطمئنا به بد

زنانه اش با وحشت اسمم را صدا زد و احسان و مشت گره  یحواله ام کند که صدا یآمد تا مشت جلو
 کرده اش متوقف شد.

 کیسراغ  یبود چرا وقت دهیمن بود. انگار تازه فهم یرو نازیپر نیافتاد و نگاه خشمگ نازیبه پر نگاهش
احسان را کتک بزنم  نکهیطاقت ا قتایزن را با خودم آورده ام، حق کیآمده ام  یعصب یمیقد قیرف

 طرفه خوردن هم نداشتم.  کینداشتم طاقت 

 ؟یهست یکدوم خر  گهی_تو د

 به او انداخت و گفت: ینگاه چندش آور  نازیپر

 ! وگرنه...تیمست یذارمش به پا ی_ م

 .دیشاخ و شانه کش شیبرا احسان

 ملوس؟ یکرد یکار م ی_ وگرنه چ

 زل زد و وبا خشم جواب داد:  شیبه چشم ها نازیپر

 گوشات بخوره. یزدمت که صدات به پشت مخمل یم ی_جور 

 ادیاواخر ز نیدست کتک بزند، ا کیاحسان را  نازیآمد پر یکردم، بدم نم یلذت به جفتشان نگاه م با
ممکن بود به  یدر هنگام مست یبود و حت یکه احسان هم مبارز قابل فیبودم اما ح دهیشن نیاز او توه

 نبود که بخواهم!  یز یچ نیبزند، ا یدختر صدمه ا نیا

 سان رو کردم.آن دو قرار گرفتم و به اح نیدست بشکن زدم و ب کی با
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 ؟یر یگ یتاحاال با دخترها سر جنگ م ی_ طرف دعوات من بودم؛ از ک

 حواله ام کند اما نکرد.  یلگد نازیکردم االن است که پر یم حس

 با نفرت لب زد. احسان

 که مردهاش ارزش دعوا نداشته باشن. ی_از وقت

 کردم. یرا م تشیرعا دیصورتش ننشست، او مست بود من با یراستم مشت شد اما رو دست

 نبود، اون دختر قرار نبود مال تو باشه. ی_گوش کن احسان اون دختر از اولم زن زندگ

 

 

 زد: ادیدفعه احسان فر کی

 باشه؟!  یز یهمه چ ی_ پس قرار بود مال کدوم ب

 را از سر گرفتند. تشانیفعال م،ینشان نداد یما واکنش یسالن ساکت شد، اما وقت یلحظه ا یبرا

 گفتم: تیقاطع با

رو  یمرد یکه برات افتاد نداره! اگه دختر  یاتفاق ایبه من  ی_ اگه دوست دخترت ولت کرده ربط
تا حال پسره بد شد، دمش رو بذاره رو کولش و بگه تو  نکهیره نه ا یبخواد، تا ته جهنم باهاش م

 .یبا یبا یزنده ا یا گهیتا چند وقت د ستیمعلوم ن

مست نداشتم البته  کیرا از  یقدرت نیعقب رفتم. انصافا انتظار چن یکه به صورتم خورد قدم مشتش
 برشد. ینبود که انتظاراتم  آورده نم یبار  نیاول

 یبود اما احتمال کبود امدهیپاک کردم، هرچند که خون ن نیانگشت شستم کنار لبم را با حرکت نماد با
 وجود داشت.

 یمتر به عقب پرت شد و دراز به دراز رو کیبه او مشت زدم که  یبه احسان زدم و طور  یپوزخند
 افتاد.  نیزم

 به اطراف انداختم و گفتم:  یقطع شد که نگاه یتر  یدفعه سر و صدا مدت طوالن نیا
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ره شب  یکنه م یخونواده ولش م یدختر ب هی یبازنده است که وقت هی افهیق نیا د؛ینی_همه خوب بب
 کنه. یمست م ادشیخراب شده ست و به  نیا یوقت تو ریها تا د

 سمتش خم شدم و با تمسخر گفتم:  به

افتاد و  یعشقم از دهنش نم یهر وقت سر ماه بود و حقوق داشت نکهیا ؟یکن یمست م یچ ادی_به 
بهش شماره داد و اون گرفت؟ آخه  قمونیرف نکهیداد؟ ا یجواب تلفنتم نم یپونزدهم برج به بعد حت

 ؟یکن یاون فکر م یبه چ

 برگشتم و گفتم: زنایسمت پر به

براش  یا گهید زیمرد باشه؟ ممکنه به جز پول چ هیممکنه عاشق  یآدم نیهمچ نمیبگو بب ،یزن هی_ تو 
 داشته باشه؟ تیاهم

طرفه  کیدانست که عشق احسان  یم یبه خوب یانداخت. هر احمق نییو سرش را پا دیلب گز نازیپر
 از خود او!  ریو احمقانه بوده است، به غ

 به او انداختم و با تاسف سر تکان دادم. یگر ید نگاه

 ! تی_ آدم شو احسان برگرد به واقع

 ی. کار میاطرافمان به سمت در رفت ینگاه متعجب مرد و زن ها انیو م میرد و بدل کرد نازیبا پر ینگاه
از سرش بپرد به من  یمست یدانستم که وقت یشناختم و م یرا انجام داده بودم، احسان را م دیکه با

 دهد.  یم یچند تا درشت بارم کرد، دست دوست نکهیزند و بعد از ا یزنگ م

 ادیبه  ادیکلوب معموال ز یها شیفضا برگشت و هرکس مشغول کار خودش شد؛ نما یشلوغ دوباره
 گفتم. یتجربه دو ساله م یرا از رو نیماند، ا ینم

 _نامدار!

 .ستادمیا میجا سر

زند،  یطور اسمت را صدا م نیکلوب ا ینفر تو کی یوقت یگفت یدو سال قبل به دکتر نامدار م اگر
گفت که دردسر به  یبه تو م ،یدیپرس یداد اما اگر از بهزاد امروز م ینم یچه؟ او جواب درست یعنی

 سراغت آمده.
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لخت  یو موها یعسل یکه چشم ها یمرد دنیو با د میهمزمان به سمت صدا برگشت نازیو پر من
 افتاد.  نیداشت، فکم کم زم

 زد. یجلو برداشت و لبخند مرموز  یقدم

 ! نمتیجا بب نی_ انتظار نداشتم ا

موقع شب  نیهم دنبالم باشد! اصال دوست نداشتم ا نجایطور، واقعا انتظار نداشتم دردسر ا نیهم منم
 داشته باشم. داریکه احسان را مسموم کرده  د یبا مرد

 .یاک نظر _عجب اشتر

 

 

 نازیپر

 سوخت. یمرد م نیا یشد، دلم برا رمیماجرا دستگ یبهزاد تا حدود یحرف ها از

. ستیکرد او ک ینم یست؛ فرق یافتاد که او همکار بهزاد در آگاه ادمیچه بود؟ احسان، تازه  اسمش
او عشق پرهام او را ترک کرده بود  یکردم اگر به جا یدردناک بود. تصور م یهر مرد یبرا یاتفاق نیچن

 داشت؟!  یم یچه احساس

 کرد؟  دایپ یکه من با او داشتم، او چه احساس یخودم و بهزاد افتادم بعد از رفتار  ادیدفعه  کی

کردم  یست و واقعا فکر م یشخص هیاطالع دهم؛ به هر حال بهزاد گفته بود قض لیبه گابر نتوانستم
 مرد مواجه شدم. نیبا ا یاما وقت مییایبر ب یخودمان دو نفر از پس مشکالت احتمال

که  یفر است، همان مرد یاو همان آرشام منصور  دمیفهم یزده شد وقت رتیح دنشیبهزاد از د یوقت
 اتیجزئکرد. اما اوج فاجعه آنجا بود که  ریام گ نهینفس در س بایهمکار بهزاد را مسموم کرده بود، تقر

که در بالماسکه به  بود یام او همان مرد دهیآوردم که او را کجا د ادیچهره اش را کنار هم گذاشتم و به 
 . دیزور با من رقص

 زد.  یا انهیبه سمت من برگشت و لبخند اغوا گرا یمنصور 

 ! دیستیبار تنها ن نیخانم، البته ا نمتونیب ی_خوش حالم که دوباره م
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و  دیلبخندش را وسعت بخش یما رد و بدل شد که منصور  نیبهزاد در هم رفت و نگاهش ب یابروها
 گفت:

 هیو شوکه  دهیکرد اون پسر بچه ترس یفکر م یک د،یایگم! بهم م یم کیگن تبر ی_ پس درست م
 بشه؟ بشینص ییبایز یبانو نیهمچ یروز 

شناختند؟  یرا م گریدو نفر همد نیا یعنیشناخت؟  یکردم. او بهزاد را م یبار من بودم که اخم م نیا
 چطور؟

 با تعجب گفت:  بهزاد

 _پسر بچه!

 .ارنیسراغت در واقع تو رو برام ب امیراستش قرار بود فردا ب دمت،یخوب شد که امشب د یلی_بله خ

 که با سر به در اشاره کرد و گفت:  دیرا فهم نیمتوجه منظورش نشدم. انگار خودش هم ا اصال

 .میزن یکه کمتر سر و صدا باشه حرف م ییجا هی_

 :دمیبه سمت بهزاد برگشتم و پرس عیتر از ما از در خارج شد، سر جلو

 م؟یکار کن یچ دیبا ه؟یچ هی_ قض

 جواب داد: مردد

 امنه!  نجایدونم نگران نباش ا ی_ نم

 گفت امن است؟! یم نجاستیمرد ا نیدانست ا یم نکهیامن بود؟ با وجود ا نجایا

اعصاب بود؛  یبود. دکورش به گونه رو بیخانه عج ی. طراحمیفر از سالن خارج شد یسر منصور  پشت
 آمدند. یبه نظر م زیبرانگ ریتاث یلیشده بودند که خ بیترک یگرم و سرد طور  یرنگ ها

داد  ینشان م نیپر از در بود و ا بایبزرگ نبود اما تقر یلیاز در ها رفت، خانه خ یکیبه سمت  یمنصور 
 بودم. دهیکه من د یینه از آن نوع خانه ها ست،یاصال خانه ن نجایکه ا
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که من اول وارد  ستادیبه در بهزاد هم کنار ا دنیبا رس م؛یتا اول ما وارد شو ستادیدر را باز کرد و کنار ا 
 دو مرد عبور کردم و وارد اتاق شدم.  نیگارد ا نیشوم. از ب

و  میآن ها نشست یراحت نبودند. رو یلیاخل اتاق بود که به نظر خد یدیو سف یمبل ساده زرشک ست
 رنگ را صاف کرد گفت: یورمه ا قهیدکمه کتش را باز کرد و جل نکهیبعد از ا یمنصور 

 بهزاد. یبزرگ شد ی_ خبل

 شناسم. ی_من شما رو نم

 لبخند زد. یمنصور 

 خودت. یحت ادینم ادشیکس  چیشناختم که ه یشناسم، در اصل من تورو زمان ی_ من م

 آمد.  یمن و بهزاد رد و بدل شد، از معما خوشم نم نیب یعصب نگاه

 و به بهزاد زل زد. دیکش یقینفس عم یمنصور 

  ادته؟یرو  یزمان خاص هیچرا فقط از  ؟یکه چرا حافظه ات رو از داست داد یفکر افتاد نی_ تا حاال به ا

زمان خاص  کیداد فقط از  یجمله اش نشدم، خب هرکس که حافظه اش را از دست م یمعن متوجه
 آورد.  یم ادیبه 

 گفت: یجیبه او نگاه کرد و با گ رتیبا ح بهزاد

 ؟یگ یم یدار  ی_ تو... تو چ

 با غرور سر تکان داد.  یمنصور 

 به من نگاه کرد و ادامه داد: ی_پس بهش فکر کرد

 یتو ادشهیرو  یخاص یجا هیدن، بهزاد از  یکه حافظه شون رو از دست م گهید یها یلی_ برخالف خ
که اون  یخونه حافظه اش رو از دست داده در حال میتیپرونده اش نوشته شده که قبل از ورود به 

 خونه شده مگه نه؟ میتیوارد  یک ادینم ادشی قایدق

 ؟یچ یعنی_

 جواب داد:  عیزد و سر شیبه موها یکه کالفه شده بود چنگ بهزاد
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 میتیکه از  ییزایچ نیکه اول یخونه شدم در حال میتیوارد  بهشتیپرونده نوشته شده من ارد ی_تو
 بود. ختهیر اطیح یهست که تو یز ییپا یبرگ ها ادیم ادمیخونه 

 باشه. ادتیروز رو  نیکه حتما اول ستیرفته؛ قرار ن ادتی دی_خب شا

 بهزاد گفت: یبه جا یمنصور 

 یخاطره اش و زمان حضورش پنج ماه فاصله هست، برا نیاول نیچند ماه؟ حداقل ب ی_ درسته ول
 . هیعاد ریغ یلیچند ماهه خ یفراموش نیکه حافظه اش رو به دست آورده ا یکس

 !؟یدون یم ی_باشه حاال بگو تو چ

و بعد از  دیکش یقیسر تکان داد و نفس عم یشده است؛ منصور  یمشخص بود که بهزاد عصب قشنگ
 گفت: یکث نچندان طوالنم

برات افتاده تو حافظه ات  یکه بهت بگم چه اتفاق دهینامدار اما وقتش رس یآقا دیمن رو ببخش دی_ با
 من ازت گرفتمش. ،یرو از دست نداد

ظلم  نیآن را عقب راندم. ا عیسر یلیبه ذهنم هجوم آورد و خ یام حبس شد و فکر  نهیدر س نفس
 کرد.  یبچه نم کیرا در حق  یظلم نیهمچ یوجود یانسان ب چیمحض بود. ه

 ؟یسرم آورد ییچه بال ش؟یچطور ازم گرفت ؟یچ یعنی_

 معذب شد و گفت:  شیفر در جا یمنصور 

 یعلم ینوع رفتار ها هیو  زمیپنوتیذهنت دفنش کردم؛ با ه یتو ییجا هی_در واقع ازت نگرفتمش، 
 خانم. یبد حیبهتر توض یخاص، فکر کنم بتون

سرش آورده است،  ییدانستم چه بال ی. مدمیترس یم دنشیبود که از شن یز یهمان چ قایدق نیا و
بوده و  نهینداشت، چون احتماال در آن چند ماه، در قرنط ادیتوانستم بفهمم چرا چند ماه را به  یحاال م
 کرده اما چرا؟ یذهنش کار م یرو یمنصور 

 بهزاد سخت شده بود. آرواره

 _چرا؟

 شد و به او زل زد. یهم جد یمنصور 
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 _ بتونم زنده نگهت دارم، چون مادرت ازم خواسته بود. 

 

 

گرد شده نگاهش کردم و  یلحظه سکوت کل اتاق را فرا گرفت و بعد بهزاد قهقهه زد. با چشم ها چند
کل اتاق را  ادشیفر یو اسمش را صدا زدم اما صدا دمیرسد. لب گز یم یصورتش دارد به سرخ دمید

 لزاند.

 ه شو._خف

از خنده نبود، حاال آن قدر  یاثر  گریو وحشت زده نگاهش کردم. د دمیمبل چسب یبه پشت بایتقر
شد. از  یمدام تنگ و گشاد م شینیب یزد و پره ها یم یبه سرخ شیشده بود که چشم ها یعصب

 شد. نهیو دست به س ستادیا یسر منصور  یمبل بلند شد و رو یرو

 ! ده؟یجد یمسخره باز  گهید نیا د،یو عذابم داد دی_بس نبود هر چقدر مزاحمم شد

 اش را مالش داد و گفت:  قهیشق یمنصور 

 زنم من واقعا... یحرف م ینامدار من دارم باهات جد ی_آقا

 یبهزاد رو فتدیب نیزم نکهیبرخورد مشت محکم بهزاد به صورتش، مبل به پشت خم شد اما بل از ا با
 زد و مبل را نگه داشت.  مهیاو خ

 .یگفت یبود که جد نیبه خاطر ا نی_ا

قدر بلند بود که حس کردم فک  نیبرخوردش ا یصورتش کرد؛ صدا گریدوم را حواله سمت د مشت
 و به سمت بهزاد رفتم. دمیفشفشه از جا پر نیاز جا در رفته است. ع یمنصور 

 _آروم باش! 

 گفت: یدورگه ا یبا سرعت به سمتم برگشت و با صدا سرش

 .رونی_ برو ب

 و گفتم: ستادمیحال محکم ا نیبا ا دم،یجو یقلبم باال رفته بود و داشتم لبم را م ضربان
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 آروم... دیبا یحرف هاش رو بشنو یخوا ی_ بهزاد اگه م

 . رونی_گفتم گمشو ب

همان  نیآمد، نه ا یانگار از ته جهنم در م شیکردم نلرزم. صدا یهم فشردم و سع یرا رو میها پلک
 ینبود که من م یبهزاد نیکرده بود، ا هیشانه من گر ینبود که به خاطر برادر بودن با مهرداد رو یبهزاد

 . دمشیبوس شیشناختم، نه آنکه چند روز پ

 را باز کردم و محکم گفتم: میها چشم

 ! یسر من داد بزن ی_ حق ندار 

 گفت:  یاز دسته مبل جدا شد و کامل به سمتم برگشت و با لحن ترسناک شیها دست

 ؟یر یگ یحق رو ازم م نیا ی_جدا؟ چطور 

توجه به چهره وحشتناکش  یعقب رفتم. آب دهانم را به زور قورت دادم و ب یجلو آمد که قدم یقدم
 گفتم: 

 دونم بهت ظلم شده و حالت... حالت خرابه اما، بهزاد... ی_م

 !؟ی_اما چ

دانستم  یبروم، نم شیتوانستم پ یم گریدانستم چقدر د یرفتم، نم یآمد و من عقب م یجلو م او
 بودم.  جیو چه کار کنم گ میچه بگو دیبا

 من کردم. من

 ما فقط ... ،یطور رفتار کن نیا هیبا بق ی_ حق ندار 

 

 

ککتون هم  دمیکش یخونه زجر م میتیاون  یداشتم تو یکه وقت دیهست یی_شما فقط همون ها
 !ه؟یبزرگ شدن چه حس ییجا نیهم هی یتو یفهم یاصال م د،ینگز



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

300 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

که  یمرد خت؛یخورد. همان لحظه قلبم فرو ر واریجلو آمد و من عقب رفتم که سرم به د یگر ید قدم
ها زنان را  لمیکه در ف یبه مردان یشباهت چیانسان نرمال نداشت، ه کیبه  یشباهت چیمقابلم بود ه

 بود. طانیش کی هیانداختند نداشت او االن، فقط شب یم ریگ واریکنار د

 فرشته سقوط کرده!  کی

 نیکه خدا صرف خلقت ا یاست، با توجه به دقت باتریز یلیاو خ یبرا فیتوص نیا دمیلحظه فهم همان
 فرشته رانده شده محکوم به عذاب باشد. کیتوانست  یمرد کرده بود، بهزاد م

 ! ؟یفهم ی_م

 کردم لرزش بدنم را کنترل کنم.  یو نگاهم را از او گرفتم و سع دیدومش چهار ستون بدنم لرز ادیفر با

 با نفرت گفت: بهزاد

 هیچه درد یدون یتو م ؟یاز ترس به خودت بلرز  ییدستشو یر  یهر بار م یوقت هیچه حس یدون ی_ م
پسر  هیکه  یشنو یرو م قتیو التماس رف غیج یو صدا یلرز  یاز ترس م یدار  ییدستشو یتو یوقت

 ه؟یهر روز کتک خوردن چه حس یفهم یکنه؟ تو م یم تشیبزرگتر داره اذ

 زد: ادیو روبه جفتمان فر دیکش کنار

اون خراب شده زنده بمونه  یتو نکهیمرگ کنه، نه ا یبچه آرزو هی یوقت دیفهم ی_ شما دو نفر چه م
 ؟یچ یعنی

 دادم.  رونیزد و از من فاصله گرفت که نفسم را با ترس ب یپوخند

 یگفت چه گند یکنه! م ینبود تا از من عذرخواه نجایا کهیمرت نیا د،یدیفهم یاگه م دیفهم ی_نه نم
 ! دیفهم یگفت که ببخشمش، نم یخدا نم یزده اما محض رضا

را فراموش کند، که او  زیهمه چ میآخرش آنچنان پر درد گفت که وسوسه شدم بغلش کنم و بگو کلمه
شدنش  یرا فقط با عضبان گریت و آن قدر قدرت دارد که بتواند دو نفر آدم بالغ دمرد کامل اس کیاالن 

 کرد. یها از دردش کم نم نیکه ا فیطور بلرزاند. اما ح نیا

با چشم به من اشاره کرد اما متوجه  یو گردنش را ماساژ داد. منصور  دیکش قیبار نفس عم چند
 گفت: یبهزاد سکوت را شکست و خطاب به منصور  نکهیمنظورش نشدم. تا ا
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 ؟یها رو بهم گفت نیشده چرا شده، فقط بگو تو چرا ا یچ ستی_برام مهم ن

 جلو آمد و خون کنار لبش را پاک کرد. یقدم دیکه جو را آرام تر د یمنصور 

 _ من از طرف مادرت اومدم! 

 پوزخند زد. بهزاد

 کنه.  یرفتنم رو کنترل م ییدسشو میره تادا بایسرخ تقر ی_ بازم کار اونه؛ اژدها

 به حرف آمد. عیتعجب کرد و سر یمنصور 

 نه مقابلت!  میبه اون ها نداره، ما کنارت یربط چی_مادرت ه

 :دمیو پرس دیدفعه از دهانم پر کی

 د؟ی_ ما؟ مگه چند نفر

 .تهیمهم موقع ست،ی_تعداد مهم ن

 بهزاد اضافه کرد: روبه

 بشه اون حواسش... یهرچ _ بهزاد مادرت کنارته،

 _جمع کن بابا! 

 زد و با تمسخر گفت: یمنصور  نهیبه س یضربه ا بهزاد

رو  هیفعال فقط قض رونیبکشه ب هیقض نیندارم؛ به اون زن بگو پاش رو از ا ازین بانی_ من به پشت
 .هیبه ک یدونه ک یکس نم چیکرده ه دهیچیپ

 

 

 دهان باز کرد که بهزاد انگشتش را باال آورد و ساکتش کرد. یمنصور 

گم و گور کنه که دستم بهش نرسه، به لطف اون و امثال اون  ی_ در ضمن بهش بگو بره خودش رو جور 
 کسش رو هم بکشه نیتر زیتونه عز یشدم که اگه الزم باشه م ییوالیبه ه لیتبد
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 زد. پوزخند

 خود داره!  یجا گهی_ اون که د

رد و  یبه منصور  یزد. نگاه رونیبه من انداخت و با سر به در اشاره کرد و خودش زود تر ب ینگاه مین
 بروم که شانه ام را گرفت و نگهم داشت. رونیو خواستم ب میبدل کرد

 تونه ازش حفاظت کنه.  یذاره؛ پدرش نم یقدم م یبد ریمس ی_اون داره تو

 کردم. اخم

 !م؟یروبرو هست یمگه ما با چ ؟یدون یم ی_تو چ

 یتولدتون بر م خیعمرش به قبل از تار د،یکن یباهاش دست و پنجه نرم م دیکه شما امروز دار یز ی_چ
 ! عهیوس یلیهدفشون خ ستیانتقام ساده ن هیمحدود به شما و  هیگرده. قض

 کردم. یفشار  پا

 ه؟ی_ هدفشون چ

 شد و با تاسف گفت: یته شیتکان داد، چشم ها نیرا به طرف سرش

 .ستین یوقت گهیبراش افتاده، اما د یگفتم چه اتفاق یبهش م دی_ با

 نبود؟!  یچه که وقت یعنیگفت؟  ینگاهش کردم، چه م یجیگ با

 ! ست؟ین یچرا وقت ؟یگ یم ی_چ

 دو شانه ام را گرفت و التماس وار گفت:  هر

 فهمه. یرو م زیخودش همه چ ده،ید یچ ادیب ادشی دیبا ارهیحافظه اش رو بدست ب دی_با

 همه سال مادرش برگشته؟ نیاصال چرا بعد از ا ده؟ید یبهزاد چ ده؟ید ی_چ

 _چون برادرش برگشته. 

شدم. بهزاد بدون  دهیکه حس کردم دستم از جا کنده شد و محکم به عقب کش میبهم زل زد هیثان چند
 . دیکش رونیانداخت و مرا دنبال خودش ب ینگاه یبه من توجه کند، با انزجار به منصور  نکهیا
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بود که حس  دهیمرا چسب یبکشم اما جور  رونیکردم دستم را از دستش ب یسع میآمد رونیاتاق که ب از
 در حال پاره کردن گوشت دستم است.  شیکردم ناخن ها یم

 گم ولم کن. ی_ولم کن، بهت م

 گفت: یدورگه ا یو با صدا دیمحکم تر کش مرا

 .رونیکشمت ب یبعدش به زور م یاومد یم دیبا ایگفتم ب ی_ وقت

پرتم کرد. برگشتم  رونیباز کرد و از خانه ب میدر را برا میدیرس یبه در خروج یجلو تر هول داد و وقت مرا
 بلند شد.  کیشل یدفعه صدا کیتا فحش بارانش کنم که 

 میبرا ی. صحنه اختیبود و پشتش به داخل خانه بود قلبم فرو ر ستادهیبهزاد که روبه من ا دنید با
بود و از  ستادهیهم مقابل من ا نیداشت، شاه یوضع نیهم هچ نیشد، چهار سال قبل شاه یتداع

 پشت گلوله خورد. 

بهزاد تصور کردم. منتظر بودم  یرا برا نیبه ذهنم هجوم آورد و صحنه زانو زدن شاه ییایخولیمال افکار
 تار شد.  دمیسوزد و بعد د یم می. حس کردم پشت پلک هافتدیب نیزم یحظه سرفه کند و روهر ل

 بار بهزاد واقعا...  نی. تمام شد، او را هم از دست دادم ادیکش ریکرد که قلبم ت یحرکت کوچک بهزاد

که در خانه باز شد، قامت  نیو در را رها کرد و هم دیزانو نزد به پشت سر چرخ فتاد،ین نیبهزاد زم اما
چهره اش مشخص نبود و  م،یبود که ما داخلش بود ستادهیا یکه در همان اتاق دمیرا د یشبح یبلند

 بود.  زیهمه چ یایاسلحه دستش گو

که او اسلحه اش را باال آورد و دستش را در هوا تکان داد  میسه نفرمان همان طور خشک شده بود هر
 و با دو وارد بار شد.  دیچرخ یگر یو بدون حرف د

خورده بود؟ بهزاد که سالم  یافتاده است، گلوله به چه کس یدانستم چه اتفاق یشده بودم و نم جیگ
 ... یبود پس چه کس

داشته باشم، بهزاد مرا دنبال خودش  یفرصت هر مخالفت نکهیخانه به ضرب بسته شد و قبل از ا در
 .دیکش

 .میدور بش نجایاز ا دی_با
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 بهزاد

 زیکردم همه چ یکه حس م یکردم اصال حواسم به جاده نبود، فقط وقت یم یکه رانندگ یمدت تمام
دارم خودمان را به  دمیفهم یشد و م یحواسم جمع م دیآ یبوق م یصدا ایگذرد  یم عیسر یلیخ

 دهم.  یکشتن م

هنوز بهت زده  نازیکردم که پر یفکر م نیکردم که جان سالم به در برده ام، نه به ا یفکر م نیبه ا نه
 جا بود. کیسرم آورده است، فکرم فقط  ییتوجه داشتم که مادرم چه بال نیاست و نه به ا

 یقبل با او دعوا کرده بودم و حاال م قهیکه چند دق یمرد مرده را پشت سرم تنها گذاشتم. مرد کی من
تپد و بدنش تا االن حتما سرد شده است و پوستش به  یکشد، قلبش نم ینفس نم گریدانستم د

 کیشود؛ کم کم تن گرمش به  یاز اطرافش استشمام م یبیعج ی. و بعد کم کم بودیگرا یم یدیسف
 شد. یم لیتبد وارید ای نیزم ایجسم مثل فرش 

 _مراقب باش! 

و کنار  دمیرنگ را از وسط له کنم، چرخ دیسف دیپرا نکهیفرمان را کج کردم و قبل از ا عیسر نازیپر عیج با
بودم و  دهیفحش و نا سزا از پشت بلند شد اما من هنوز فرمان را چسب یپارک کردم. صدا ابانیخ

 نفسم را حبس کرده بودم. 

 .میشو ایبه اش لیبود خودمان هم تبد کینزد

 ! ید یبه کشتنمون م ی_معلوم هست چه مرگته؟ دار 

 شتریبود اما ب یخودش نداشت. به چهره اش نگاه کردم، عصبان یرو یکنترل نازیبود که پر مشخص
 طیشرا نیدر ا دیاز خشم نبود، از ترس بود با شیها ادیکرده بود؛ فر ریخشم، ترس او را تسخ

وقت بود در خودم  یلیکه خ یبرگشته بودم حس یمیدادم اما دوباره به آن حس قد یم شیدلدار
 بودم.  ردهکشف ک
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کردم روحم از بدنم جدا  یکردم. حس م یشدم و سکوت م یحس م یمرگ هر شخص ب دنیاز د بعد
خودم  دیمرحله برسم با نیبه ا نکهیدانستم قبل از ا یشدم، حاال خوب م یحال م یشود و کم کم ب یم

 را به خانه برسانم. 

و به  دمیچیپ یفرع نیدو باره راه افتادم. بلوار را تمام کردم و به اول نازیپر یتوجه به اعتراض ها یب
 وارد محوطه مجتمع شدم.  یشد و از در اصل دایسمت راست، قامت بلند ساختمان ها از دور پ

هم  نازیتا پر ستادمیشدم و منتظر ا ادهیپ نیپارک کردم. از ماش یشگیهم یته محوطه رفتم و جا تا
 کند.  ینم یحرکت چیشده و ه رهیکه به داشبورد خ دمیشود اما انگار خشک شده بود. از پنجره د ادهیپ

 ادهیباز کردم اما باز هم پ شیرفتم و در را برا نیماش گریرا در حدقه چرخاندم و سمت د میها چشم
 یم میبهتر بگو ای دید یرا م یبود که مرگ کس یبار  نیدوم نیا نینشد؛ احتماال بعد از مرگ شاه

کار  نیا یبرا یکه محوطه اصال مکان مناسب فیو حاال در حال مرتب کردن ذهنش بود، اما ح دیفهم
 نبود.

 .نییپا ای_ب

 یشکالت یکه نما یشد. در را بستم و با دست به ساختمان کرم رنگ ادهیرمق پ ینگاهم کرد و ب رتیح با
 می. حرکاتش سست بود و تصممیو از پله ها باال رفت میکردم. وارد ساختمان شد ییداشت، راهنما

 .رمشیگرفتم پشت سرش حرکت کنم تا اگر افتاد از پشت بگ

 

 

 گریقدر کارمان سخت و مسخره بود که د نیبود؟ ا یعیدختر طب کی یواکنش ها برا نیدانم ا ینم
زن  کی هیروح یبرا ییزهایچ نیچن دنیتوجه نداشت که د یکرد، کس یتوجه نم تیبه جنس یکس

 ...ای دیآ یاصال کنار م د،یایبا آن کنار ب دیچطور است؛ چطور با

را گرفتم و نگهش داشتم. دست لرزانش را به  شیسر خورد از پشت شانه ها شیپا نکهیمحض ا به
 دهیفا یلیبود که خ دیکرد مستقل به نظر برسد اما لرزش دستش چنان شد یچسباند و سع وارید

 نداشت.

 را به خودم چسباندم و کنارش قرار گرفتم: شیها شانه
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 .میر ی_ با هم م

بود لرزش و ضعف  شیبازو یدستم که رو ریآمد. ز یمخالفت هم قدم با من از پله ها باال م بدون
ساختمان  کیکردم که خانه ام طبقه سوم از  یبار خودم را لعنت م نیاول یکردم و برا یاحساس م

پتو را تا  وتوانستم او را در تخت دو نفره ام بخوابانم  یچهار طبقه بود؛ اگر طبقه همکف بودم، االن م
 نلرزد اما، حاال... گریگردنش بکشم که د ریز

 استفاده کنم.  رمیچون مجبور بودم از ذخا م،یسرم و دارو نشو ازمندیکردم ن یخدا خدا م فقط

سوخته  یخواست دوباره باال بروم اما او را به طرف در قهوه ا نازیپر م،یدیپا گرد طبقه چهارم که رس به
رمز  یکردم روبرو یاز او جدا م یکردم و همان طور که دستم را به آرام ییرهنما زدهیواحد س
 . ستادمیا یکیالکترون

 ینبود دستگاه مربع یداشته باشند اما خانه من معمول یستمیس نیخانه ها همچ نیهمه ا نکهیا نه
رمز  کیبود که مجموعا  یسیانگل یتا ده و پانزده حرف الفبا کیمتشکل از اعداد  یکه صفحه ا یشکل

 شد.  یانگشت من باز م دییدادند و فقط هم با تا یم لیرا تشک

است، رمز را وارد کردم؛  رهیاسپورتش خ یبه نوک کفش ها دمید یانداختم وو وقت نازیبه پر ینگاه مین
 توانست آن را حدس بزند.  یکس نم چیکه مطمئن بودم ه یرمز 

 و روز تولدش است؟! نازیتوانست بفهمد رمز من، اسم عطر پر یم یچه کس واقعا

تنش احساس کرده  یآن را رو یبار بو کیکه فقط  یعطر  ادی( بود. به  mademoiselle17رمز) نیا
 بودم کوکومادمازل! 

. ستادیمن دعوتش کنم وارد شد و وسط خانه ا نکهیقبل از ا نازیباز شد و پر یکوچک کیت یبا صدا در
بار گوشه اتاق  ینیم یرا رو نیماش چییبود تعجب کرده بود، در را بستم و سو دهیکه د یز یاحتماال از چ
رفتم. با  نازیپر تها به سم کیاز پ یکیسال دو هزار را برداستم و با  نیشامپا یبطر  کیگذاشتم و 

 آمد.  رونیکرد، خدا روشکر که حداقل از آن حالت مسخره ب یتعجب به اطراف نگاه م

 کجاست؟ نجای_ا

 نشستم و گفتم: دیسف یساده مربع یاز مبل ها کی یرو

 از وجودش خبر نداره، سکرته. ی_ خونه منه کس
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 زد: ادیدفعه فر کیگرد شده نگاهم کرد و  یچشم ها با

 که امن باشه ممکنه هر لحظه برسن! ییجا میبر دیبا نجا؟یا می_ چرا اومد

 

 

 

او هنوز شوکه است خود من هم بعد از مرگ سناتور دو سه روز در هپروت به  دمیبود که فهم نجایا تازه
 تر بود. میوخ دهیجنازه ند نازیوضع پر یبردم، ول یسر م

داشت  یز یبه چ ازین ختم؛یر نیشامپا شیبرا یکردم کم یرا باز م یشدم و همان طور که در بطر  بلند
 ذهنش را منحرف کند.  یکه کم

 را به سمتش گرفتم. شات

 . ریبگ م،یتونه از ما مراقبت کنه خودمون یکه م ی_ تنها کس

 به دستم نگاه کرد که گفتم:  مات

 .ستین یکنه قو یکال از دور خارجت م ایاندازه رو غلتک  یمخت رو م کمی_

که به بالکن  یدفعه به سمت پنجره سر تاسر  کینگفت و بعد  یز یهم فقط به دستم نگاه کرد و چ باز
 خواست بپرد؟!  یم یعنی دیلحظه برق از سرم پر یو خواست در را باز کند؛ برا دیشد دو یم یمنته

 ! دهیزدم احمق اون فقط ترس بیخودم نه به

خودش را با ور رفتن با آن قفل بشکند،  یدست ها نکهیبلند به سمتش رفتم و قبل از ا یقدم ها با
 . دیچسب شهیو به ش دیکش غیکه ج دمیشانه اش را عقب کش

 _به من دست نزن! 

 اش گفتم: دهیترس افهیتوجه به ق یباال بردم و ب میرا به نشانه تسل میها دست

 جات امنه. نجای_ آروم دختر، ا

 :دیکش غیج
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 داره. شهیش یکل نجای_ ا

 تکان دادم. سر

ازش خبر داره  یامن تره، نه کس میکه بر ییاز هرجا نجایا نازیضد گلوله ست پر هیآره اما همه دو ال_ 
 ورود به داخلش هست.  یبرا ینه راه

 گفت: یلجباز  با

 هست.  یراه هی شهی_ هم

 داد؟! یبه من م یداشت درس نظام طیشرا نیلحظه دلم خواست بزنم لهش کنم. در ا کی

 شه.  یکم بخور حالت درست م هی ایهست، ب یراه هی شهی_آره هم

 چسباند و با وحشت گفت: شهیشدم که خودش را به ش کیبه او نزد یقدم

 . یبش کیبه من نزد دی_ نبا

 کنم. ینم تتیمن که اذ ی_پر 

وسط خانه پرت شد و چنان محکم به  وانیو ل دیدستم کوب ریرا به سمتش گرفتم که محکم ز وانیل
 کرد.  یرا رنگ دیرنگ پارکت سف ییطال طیپارکت برخورد کرد که هزار تکه شد. شرا

بکشد که به  یغیکه دهان باز کرد تا ج دید میدانم چه در چشم ها ینگاه کردم، نم نازیخشم به پر با
 انداختم. ریها گ شهیخودم و ش نیسمتش هجوم بردم و او را ب

 دم. یرو نشونت م ی خطر واقع_حاال

 

 

 نیرا چنگ زدم و او را به سمت دوم شیخفه شد. بازو شیگرد شده نگاهم کرد و صدا یچشم ها با
 در آن نبود. یتخت خواب چیکه ه ییاتاق خواب بردم؛ جا

خورد اما تعادلش را حفظ کرد. شالش  یرا باز کردم و وارد شدم و او را وسط اتاق پرت کردم، سکندر  در
 زدم: ادیاشاره کردم و سرش فر واریشانه اش افتاد و با بهت اول به من نگاه کرد که به د یرو
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 .نی_ بب

از او بود  ریبه غ یبرگشت و دهانش باز ماند. حق هم داشت، هر کس واریزده به سمت د وحشت
آمدم از  یم نجایا یکیتار نیعت از شب و در اسا نیا یداد. خودم هم وقت یواکنش را نشان م نیهم

 ! میکردم، از تمام کارها یوحشت م وارید نیا دنید

 به عقب برداشت. یقدم رتیح با

 !ه؟یها چ نیها... ا نی_ ا

 شلوار کتانم فرو بردم و نگاهش کردم. بیرا در ج میها دست

هستند که  ییسمت چپ، همه جاسوس ها یدو سال گذشته ست؛ عکس ها یمن تو ی_ تمام کارها
هستند که هنوز دنبالشون  ییسمت راست اونا یزود کشته شدند؛ عکس ها یلیمن لوشون دادم و خ

 هستم.

 ها. ی_وسط

 کس به جز خودم از آن خبر نداشت. چیکه ه یز یسوزاند، چ یبود که مرا م یز یچ نیها! ا یوسط

 دو ساله من، تمام روابط و تمام مضنون ها. قاتی_تمام تحق

و آشنا، اما  بهیپر از عکس بود غر شیشاخه ها ریعالمت سوال بود و ز کیکه در راس آن  ینمودار 
 بود. رشانیز یبه شکنجه کرده بود عکس ها نبودند، نوشته ها لیتبد مینمودار را برا نیکه ا یز یچ

 از قبل شد.  شتریها را لمس کرد و لرزش دستش ب کتیات ستادیا واریجلو رفت و مقابل د نازیپر

 ...نی_ا

که  یکشتن هر کدوم از شما پدرم، برادرم، هرکس یروش برا نی. بهتریخون یکه م هیزیهمون چ قای_دق
 نیارتباط هر کدوم از شما با راس ا یرنگ یبوده نخ ها ریدرگ ایقضا نیمدت با ا نیا یتو ینحو هیبه 

 نیتر قیدق نیدم که ا یم نانیده، بهت اطم یسرخه رو نشون م یاژدها سییکه همون ر ایقضا
 شه درست کرد. یکه م هینمودار
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 یشناخت م یکه م یعکس همه افراد یکرد، دستش را رو یبا دهان باز عکس ها را نگاه م نازیپر
هر دو حس را دارد  ای دهیترس ایدانستم از من متنفر شده  یدارد نم یدانستم چه حس ینم د؛یکش
 ...ایدانستم ممکن است به اندازه خودم از من متنفر شوم  ینم

 _من...

 گفت: رتیعکس خودش گذاشت و دوباره با ح یرا رو دستش

 _ منم هستم! 

که  یاتاق و در پرتو نور  یکی. در تارختیگونه اش ر یقطره اشک رو نیبزنم که اول یباز کردم حرف دهان
 گونه اش برق زد و حالم را بد تر از قبل کرد.  یاشک رو دیتاب یم رونیاز ب

 _گلوله!

 ریکه ز هیبه وجود آورد؛ بر خالف بق میدر گلو یگونه اش افتاد و کالف گنده ا یرو یگر ید قطره
 کلمه وجود داشت، گلوله! کیفقط  نازیپر یقتل، برا یاسمشان پر بود از روش ها

 

 

دور تر از همه نسبت به راس قرار داشت، هنوز هم به  قایو دق نمودار زدم یعکس بود که رو نیآخر او
کردم که  یشدم، در دل به خدا التماس م داریب یمست کرده بودم که وقت یدارم که آن شب طور  ادی

 نشوم.  داریب گریبار د نیبخوابم و ا

 ایبکشد  غیزد، منتظر بودم هر لحظه ج یفاصله گرفت و به سمتم برگشت. قلبم تند م واریاز د نازیپر
 یهم م یتاکس شیکرد برا یاگر صبر م یگرفتم، حت یرا نم شیکند که از دستم فرار کند جلو یسع

 شده بود. یاغیها  یگفت اما قلبم تازگ یبود که عقلم م یز یچ نیگرفتم، ا

نداشت  یتمام شینظر داشتم، انگار اشک ها ریحرکت از او هر قطره اشکش را با دقت ز کیانتظار  در
 کرد.  یم هیصدا اما پر درد گر یآرام و ب

 _چرا... چرا فقط گلوله؟

 سوال!  نیاز ا ریکردم به غ یرا م یز یجا خوردم، واقعا انتظار نداشتم از من سوال کند؛ فکر هر چ اول
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 ؟ی_چ

 را پاک کرد و گفت:  شیپشت دست اشک ها با

 ؟یکیمن فقط  یاما برا یهمه هزارتا روش نوشت یرا برا_چرا فقط گلوله؟ چ

تار  دمید نکهیتا ا ستیچ یسوزش برا نیسوزد، متوجه نبودم ا یم میکردم پشت پلک ها احساس
 هستم.  ختنیدر شرف اشک ر دمیشد و فهم

کرد که من وحشتناک تر  یقبول م دیاو دوباره تکرارش کنم! او با ینبود که بخواهم جلو یز یچ نیا نه
دلش به حالم  میاشک ها دنیبا د نکهیکشد، نه ا یانتظارش را م نجایاز ا رونیاز هر آنچه هستم که ب

 بسوزد. 

 لو بدهم، برگشتم و به سمت در رفتم. نکهیزدم و قبل از ا یخودم پوزخند به

 .یخسته ا یبخواب دی_ با

 خوام!  یجواب م. _چرا بهزاد، ستادمیمحکمش ا یصدا دنیشن با

خواست  ی. چه مختیگونه ام ر یاز گوشه چشمم رو یرا بستم که اشک مزاحم و سمج میها چشم
 قدر مزاحم بود؟! نیدختر ا نیبشنود؟ چرا ا

 ندا... ی_جواب

 بوده. یچ لشیحقمه بدونم دل رمیبم یاون جور  یروز  هیاگه قراره  ؛یگ یو بهم م ی_دار 

سرم را چرخاندم اما او چانه ام را گرفت و به سمت خودش چرخاند و در چشم  عیکه سر ستادیا مقابلم
 زل زد.  میها

 _بگو.

 جواب دادم: یگرفته ا یو با صدا دمیکش یقیعم نفس

انجام  یزمان هیکار رو  نیبتونم ا ستمیمطمئن ن یکنم. حت ینم یکار  یر یجلوم رو بگ ی_ چون اگه بخوا
 بدم.

 _چرا؟



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

312 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یخواست که انگار من با خودم خلوت م یم لیاز من دل یدانم، طور  یمن چه م د،یپرس یچرا م چقدر
 پرسم.  یهر کارم را م لیکنم و دل

 یدانستم اما نم یرا م لشیشکسته رفتم؛ دل وانیشدم و به طرف ل منیکنارش عبور کردم و وارد نش از
 دانست. یم دیبا ،ردیطور بم نیگفت، اگر قرار بود ا یراست م یخواستم که او هم بداند ول

 دوستت داشتم. یزمان هی_چون 

 

 

 

 نازیپر

شدم. بعد از گشتن سه ساعت هنوز هم جمالتش در  رهیاتاق خ دیو به سقف سف دمیتخت غلت یرو
 شد که گفته باشد!  یشد. باورم نم یسرم تکرار م

 یندارد؟ االن چه حس گرید یعنیداد داشت؟  یگفت مرا دوست داشته اما، فعلش بدجور آزارم م او
 دارد؟!  یدارد؟ اصال حس

تخت دو نفره وجود  گریکرد، گفت که در اتاق خواب د یخرد شده را جمع م وانیطور که داشت ل همان
 دم؛یخواب خودش گفت اما واقعا آن را نشن یهم در مورد جا یز یآن بخوابم، چ یتوانم رو یدارد که م
 تخت ولو شدم.  یبه سمت اتاق آمدم و رو یجیفقط با گ

حال  نیکوب هارا روشن کرده بود. با ا وارید ایبود  داریهنوز ب ایآمد،  یداخل م یفیدر نور ضع ریز از
 او بود. شیکرد فکر من هنوز پ ینم یفرق

 به اطراف انداختم و از بهزاد دوباره تعجب کردم.  یتخت نشستم؛ نگاه یو رو دمیکش یقیعم نفس

 نداشت؟!  یکس از وجودش خبر  چیبود؟ با کدام پول؟ چرا ه دهیخانه را خر نیا چطور

 یخبر نداده بودم اما حاال م لیداد، به گابر یعذابم م یوجدان کل وجودم را گرفته بود و بدجور  عذاب
افتاد چطور؟!  یم مانیبرا یچه؟ اگر اتفاق دید یم بیدانستم که کارم اشتباه بوده است اگر بهزاد آس

 دادم؟  یآمد؟ جواب پدرش را چه م یسرش م ییاگر بال کردم یچه م دیمن با
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 یکه امشب سرم آورد کم ییداد که او هنوز از هدفم خبر نداشت اما، با بال یعذابم م نیاز همه ا شتریب
 نیبود که پشت در ا یمرد دمیترس یاز آن م دیکه با یز یگفت، تنها چ یراست م میحساب شد یب

 شد!  یافتاد او از همه خطر ناک تر م یکه م شیبود. پا دهیاتاق خواب

 . یرانده شده احساسات فرشته

را بستم.  میو چشم ها دمیخودم کش یو پتو را رو دمیخواب عیدر اتاق صدا داد، سر نکهیمحض ا به
 کرد؟!  یچه م نجایوقت شب ا نیاو ا د؛یآمد و بعد تخت جا به جا شد. قلبم نامنظم تپ شیپاها یصدا

به صورتم خورد، تنم مور مور شد و  شینفس ها یکرد و بعد گرما کیکردم خودش را به من نزد حس
 افتادم که چانه اش را گرفتم؛ تماس دو باره اشتباه محض بود. یلحظه ا ادی

 بود. نیکنار گوشم گرم و دلنش شیصدا

 ایکشمت  یاصال م یبدون یخواست یم دمیکشمت؟ شا یکه چرا م ؟یبشنو یازم چ یخواست ی_ م
 هست؟ یهنوز هم عالقه ا یکن ینه؟ فکر م

. دیبه تنم افتاد و قلبم محکم تر کوب یفیداغ و سوزانش به صورتم لرز خف یبرخورد سر انگشت ها با
 کرد.  یرا که احتماال آشفته بور را نوازش م میشالم را در آورده بودم و او داشت موها

 هست!  یعالقه ا ،یکن ی_درست فکر م

 او االن چه گفت؟! گفت که مرا ... ستاد،یلحظه قلبم از کار ا کی یبرا ابیتقر

در حال وقوع است،  یز یبفهمم چه چ نکهیکردم صورتم را به سمت خودش چرخاند و قبل از ا احساس
 . دیقرار گرفت و مرا بوس میشانیپ یداغش رو یلب ها

 دمیترس یکه م دیکوب یقدر محکم م نیسخت شد و حالم دست خودم نبود. قلبم ا دنمیکش نفس
 کرد.  یام م وانهیبوسه داشت د نیتر شدن ا یطوالن یرا بشنود و از طرف شیصدا

 خورد و گفت: مینیبه ب شینفس ها یتماسش را قطع کرد و گرما باالخره

 ! یحرف رو زدم خودت رو به خواب زده بود نیا یشد که وقت فی_ ح

 خواست بشنوم؟ یم یعنیبود؟ پس چرا زودتر  دهیکردم، فهم یقلب ستیا
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خوام  یتونم اون طور که م یکه نم فیح م؛یباش یقبل یفردا صبح همون آدم ها میکه مجبور فی_ح
 . امیتونم با غم نبودنت کنار ب یکنم وگرنه نم یکه مجبورم ازت دور  فیباشم. ح

 زد؟!  یحرف م یز ینبودنم؟ منظورش چه بود؟ داشت از چه چ غم

 گفت:  یرا باز کرد و او همزمان با لحن دردمند میچشم ها نمش،یوقتش بود که بب گرید

 وقت من رو نبخش. چی_ه

 یز یت زیو همزمان چ دیچیگلوله در اتاق پ کیبلند شل یکنم، صدا دایفرصت جواب دادن پ نکهیاز ا قبل
چه  دمیتازه فهم دیچیکه دردش در تنم پ نیوارد شکمم شد؛ اول متوجه نشدم چه خبر شده اما هم

 افتاده است. یاتفاق

 کرده بود! کیرانده شده، به من شل فرشته

 

 

 بهزاد

 شدم.  مارستانیت یبلند وارد قسمت ادار  یقدم ها با

حس،  یبودم هنوز هم ب خیتا حاال هنوز هم  شبیکردم؛ از د یماه بود اما من احساس سرما م خرداد
 بود. یعجب شب شبیاما د

 افتاده است. یبودم نفهمند چه اتفاق دواریفقط ام دم،یخواستم رس یکه باالخره به آنچه که م یشب

 صبح بود.  میانداختم، ده و ن میبه ساعت مچ یو نگاه ستادمیا لیدر اتاق گابر پشت

در را باز کردم و سرم را داخل بردم. داشت با تلفن حرف  دیبگو یز یچ نکهیبه در زدم و قبل از ا یا تقه
 را باال داد. وارد اتاق شدم و در را پشت سرم بستم.  شیزد که چشمش به من افتاد و ابروها یم

 _بله، متوجه شدم حتما دکتر، خدانگه دار.

 تلفن گذاشت به من زل زد و اخم کرد. یرا که رو یگوش

 ! ؟یبود یعصر کدوم گور  روزی_ از د
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 آمده کرده بودم.  ییزهایچ نیهمچ یوقت قبل خودم را برا یلیشد از خ شروع

 گفتم:  یتعجب ساختگ با

 رفتن هم جواب بدم؟!  رونیب یبرا دیبا گهی_حاال د

 گفت: یسابقه ا یب تیکنار آمد و با عصبان زیپشت م از

و اون  تیجون لعنت ،یهست یمهم نیپرونده به ا هی یجزء اصل ینفهم! وقت کهیبهزاد نامدار، مرت ی_ آقا
 .یباهاش بکن یخوا یم یکه هر غلط ستیخودت ن یفقط برا تیکوفت یزندگ

 ستادمیکردم و مقابلش ا اخم

 کار کردم؟!  یچه طرز برخورده؟ مگه من چ نیا ؟یچ یعنی_

 را گرد کرد.  شیها چشم

  ؟یکار کرد یچ ابتیازت بود! با رد ینه خبر  ییدونسته کجا یم ینه کس ،یرفت یخبر گذاشت ی_ب

را هفته  ابیتوانستم رد یراستم ضربه زد که خودم را عقب کشدم. م یبازو یرا باال آورد و رو دستش
که من نبودم، کم کم متوجه  یداشته باشند تا زمان ادیها را به  نیخواستم ا یاما م اورمیدرب شیپ

 بشوند. هیقض

 ! ه؟یها چ یباز  یوحش نیچه خبرته؟ ا ی_ه

 کرد. یفشار  پا

 کاسه اته؟!  مین ریز یبهزاد؟ چه کاسه ا یکار کرد یرو چ ابی_رد

 زدم و گفتم:  یپوزخند

 تونه اصطالحات ما رو بگه!  یچه خوب م یسی_به به، مرد انگل

 هم فشرد و گفت: یرا رو شیها لب

 .یدون یاز من نم یچی_ تو ه

 زدم و جواب دادم: یپوزخند

 .یکن زممیپنوتیه دیاومدم با نجایا نیهم یدونم، االن هم برا ینم یز یچ _ من از خودمم



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

316 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تکان داد. نینگاهم کرد و بعد سرش را به طرف هیثان چند

 هماهنگ کنم. میبا باال دست دیبا ،یتونم؛ تو تحت محافظت ی_نم

 .دمیرا برداشتم و عقب کش لیبود رفت اما من زودتر از او موبا زیم یکه رو لشیسمت موبا به

  ؟یکن یکار م ی_چ

خبر  یرعلیکن بعد به ام زممیپنوتیکنم. ه یبعد کار خودت من که فرار نم ،ید ی_اول کار من رو انجام م
 بده.

بود  یآدم باهوش لیمتوجه شود. گابر یز یدات از رفتارم چ یشده نگاهم کرد، انگار سع زیر یچشم ها با
 کردم. یکار م ویسنار نیا یوقت بود که رو یلیاما من خ

 

 

 .ستیمن ن ی_پدرت باال دست

 حرف را نداشتم و واقعا تعجب کردم.  نیا انتظار

  ه؟یک تیپس باالدست ؟یچ یعنی_

 سمت در اتاق حرکت کرد و گفت: به

 اتاق مشاوره.  میبر دییبا ا،یتونم بهت بگم؛ ب ی_ نم

 . میبه سمت ساختمان دوم رفت گریو شانه به شانه همد میراه افتادم و هر دو از اتاق خارج شد دنبالش

 و گو را ادامه دادم: گفت

  ه؟یک یعل ریام یبگ یتون ی_ م

 نگاهم کند جواب داد: نکهیا بدون

 نامدار پدرته.  یرعلی_ ام

 گذاشتم و با انزجار نگاهش کردم  بمیرا در ج لشیموبا
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 کاره ست؟!  یچ نهی_ واقعا خبر نداشتم! منظورم ا

 تکان داد. نیرا به طرف سرش

 ... میکن یکه ما م یکار  یشناسه، تو یهمه همکارهاش رو م یدونم، فکر نکن هرکس ی_ نم

دونه خودم خبر دارم؛ در  یقسمت از ماجرا رو م هیکه هر کس فقط  دیدار یرمز گذار  ستمینوع س هی_
قسمت  هی نیباشم شاه نجایکه باعث شده من االن ا هیزیچ دیکن یکه شما م ستین یکار  نیضمن ا

 قسمت. اون از سر راه کنار رفت حاال فقط من موندم. هیدونست، من هم  یرو م

 .میبود دهیبه اتاق مشاوره رس گریکه زبان باز کرد، د ینگفت، وقت یز یکرد و چ یکوتاه مکث

 .هی_پدرت مرد بزرگ و مهم

 و من گفتم: میدو وارد شد هر

 دونم.  یرو خودم م نی_ ا

مقابل  یصندل یآن نشسته بود اشاره کرد و خودش رو یرو انیکه چند روز قبل را یدست به کاناپه ا با
 نشست.

 ده؟  یم تیکه چقدر بهت اهم یدون یم نمی_ا

 زل زدم و قاطع گفتم: شیقهوه ا یدادم. به چشم ها رونیو من نفسم را ب مینشست همزمان

 اش رو انجام بده.  فهیخواد وظ یندارم اون فقط م یتیاون اهم ی_ من برا

 زد. یپوزخند

 کنه. یکنه؛ با دولت کار م یدولت کار نم یبرا گهینداره، اون د یا فهی_ پدرت وظ

که از  یشد در تمام مدت یدانستم. بحث داشت جالب م یرا نم یکی نی. واقعا؟ ادیباال پر میابروها
بالک شده است، هر  یبیبه طرز عج یرعلیام یزندگ دمیفهم یکردم م یاطالعات جمع م انمیاطراف

 شتریب شانبود که تعداد یبزرگ یشده بود اما حفره ها ایدر سوابق ب یکه او خواسته بود به روشن ییجا
 بود. شیمعلومات زندگ

 قدر خفنه؟! نیا یعنی_واقعا؟ 
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 زد. یشخندیدقت نگاهم کرد و ن با

قدر قدرت داره  نیتورو مرفه نگه داره و ا پول که تا سه نسل بعد از نی! پسر جون پدرت ای_ خبر ندار 
و  نهیمن بش یجلو نجایکه از اعدام جون سالم به در برده و همه رو دور زده، ا یا رهیقاتل زنج هیکه 
قدر از من  نیا االمخاطر که اون پدرته و مراقبته ح نیچشمش ابروئه فقط به ا یبهش نگه باال یکس

 .یرو کاله گذاشت کیچر هیحرف نکش، فکر نکن سر 

 میبرا یوفت گریکه د فیآن قدر ها هم بد نبود فقط ح یخارج نیخوداگاه لبخند زدم. معاشرت با ا نا
 نمانده بود. 

 کار کنم؟  ی_چ

 پوشش را در آورد کنار خودش گذاشت. رو

 و آروم باش.  نی_راحت بش

زانو  یرا رو میدادم و دست ها هیمبل تک یرا باال زدم و به پشت دمیو سف یچهارخانه آب راهنیپ نیآست
 گذاشتم.  میها

 نگاه کرد که او هم به من زل زد. لیگابر به

 

 

 جواب نده.  ،یجواب بد یکه دوست نداشت دمیازت پرس یز ی_هر موقع چ

 هم برام مهمه. یکیکوچ زیجواب بدم هر چ یمجبورم کن دیشه که با ی_نم

 زد و گفت: یشخندین

رو انتخاب  زمیپنوتیه نکهیا لیکنم در ضمن، دل یم نیبه تو ندارم من بهت تلق ی_ بهزاد من تسلط
بعد از  یار یب ادیبه  یتون یبرات افتاده نم یاتفاق هیفقط  یکه تو تمام خاطرات رو دار  نهیکردم ا

 فقط آروم باش.  ادته،ی میرفته باش شیتا هرجا که پ زمیپنوتیه

 گفت: یمیمال یتکان دادم که با صدا سر

 _ چشم هات رو ببند و کامال آروم باش. 
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 که گفت را انجام دادم و او ادامه داد: یکار 

 فقط من هستم و تو.  نجای. ارونیرو از سرت بنداز ب ی_ بدنت رو شل کن و هر فکر مزاحم

 کردم که گفت: دییسر تا با

 شیمن هر جا که پ یصدا ،ید یکه من بخوام رو انجام م یاما تو فقط کار  ی_ االن سرت رو تکون داد
من تمرکز  یصدا ی. فقط روییصدا چیه ست،ین ییاتاق صدا نیا یمن تو یباهاته، به جز صدا یبر 

 کن! 

بم و  یصدا ماند، فقط صدا نیکردم حرفش را اجرا کنم. فقط به صدا و کلمات او کم کم هم یسع
 او. یمردانه 

 یمنظم و آرومه آرامش رو از نوک انگشت ها یلیشه، ضربان قلبت خ ی_بدنت داره آروم و آروم تر م
 . رهیگ یو کم کم کل بدنت رو فرا م ادیکه باال م یکن یدستت احساس م

دفعه  کیچقدر موثر است که  زمیپنوتیلحظه با خودم فکر کردم که ه یکردم، برا یاحساسش م واقعا
 هشدار دهنده شد.  لیگابر یصدا

االن  نیهم ید یخوام و تو انجامش م یمن ازت م ید یمن گوش م ی_بهزاد تو فقط به حرف ها
 . یکن یبدنت احساس رخوت م یتو

شود و تنها  یحس م یکه قطع شده بود وصل شد و آرام شدم. کم کم حس کردم بدنم ب یانیجر دوباره
 لهجه دار او بود.  یکرد صدا یکه مرا به اطرافم وصل م یز یچ

 .یدست راستت رو بلند کن یتون یم خوره و ی_کم کم انگشت اشاره راستت تکون م

شدم؛ انگار که  یخودم خواستم؟ متوجه نم ایبخواهم  نکهیقبل از ا د،یآ یکردم دستم باال م احساس
 . میبود یکی لیگابر یمن و صدا

. تیسالگ زدهیسن هفت تا س نیو ب تیکودک یعقب بهزاد برگرد به گذشته ات تو یخوام برگرد ی_م
 ؟ینیب یم یچ

نبود اصال من  یخبر  چیه دم؛ید ینم یز یاما چ میها یخاطراتم جست و جو کردم، در کودک در
 داشتم؟  یخاطرات نیهمچ



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

320 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .ستین یز ی_چ

 ! یجوون و پر انرژ  ،یساله ا ازدهیده  یبچه  هی_دقت کن بهزاد جان، تو 

نبود.  یکی نیاز ا یخبر  ؟یبچه ام اما ور انرژ  کیاحساسش کردم. انگار حس کردم که من واقعا  انگار
 کردم. یمن فقط غم را احساس م

 _تنهام. 

 .هیترست چ نیبچه تنها؛ بهم بگو بزرگ تر هی_اوهوم 

 

 

نبود که بخواهم دنبالش بگردم،  یز یعبارت در ذهنم تکرار شد و دنبالش گشتم چ نیترس، ا نیتر بزرگ
 ترس بود.  میواصح بود همه دوران کودک یلیخ

 کنم.  یرو حس م یی_من فقط ترس و تنها

  ؟یترس یم ی_از چ

 .دیچیپ میمردانه در گوش ها یصدا

  ؟یچ یرعلیو تموم پس ام یزن یقدر راحت گولمون م نیا ه؟یراحت نیبه هم ی_ فکر کرد

 کردم: زمزمه

 ...یرعلی_ ام

 گفت:  عیسر لیگابر

 بهزاد؟  یچ یرعلی_ام

 .دمیآن مرد را شن یدر ذهنم تکرار شد و دوباره صدا لیگابر سوال

 . ارهیکه سر خواهرم آورد، سر تو هم م ییهمون بال قایکنه دق ی_ شوهرت ولت نم
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. دیرس یشکل گرفت. اطرافم پر از نور بود و هوا گرم به نظر م میچشم ها یجلو یر یدفعه تصو کی
 یمرد و زن ریحال تصو نیمشابه آن، با ا ایمثل برگ درخت  یز یچ کیرا گرفته بود،  دمید یجلو یز یچ

 نمود.  یم بایز یبیبودند و آن زن به طرز عج ستادهیکه مقابل هم ا دمید یرا م

 . اوشیکنه س یکار رو نم نیبا من ا یرعلی_ام

 ! اوشیس

دفعه تمام آن حس آرامش بهم خورد و درد در کل تنم  کیاسم در ذهنم چند بار تکرار شد و  نیا
 شد.  یدر کل تنم پخش م یبیدانستم منشا آن کجاست فقط درد عج ی. نمدیچیپ

 را آزار داد: میگوش ها یادیفر یصدا

 _ اون کدومه؟ حرف بزن! 

 :دیکش غیکه احتماال همسر پدرم بود با وحشت ج یزن

 کردند.  دامونیخدا پ ی_ اون بهزاده، وا

 : دیدوباره عربده کش اوشیس

 باشه؟  نجایا دیپسر خواهر من چرا با که،ی_چرند نگو زن

 من بود!  ییخواهرش او دا پسر

از دور  یبم یناله کردم که صدا اریاخت یتر شد. ب دیشد و درد شد یتداع میبرا زیدفعه همه چ کی
 اسمم را صدا زد. 

 بلند شو.  ،یدار ی_بهزاد، تو ب

 یادآور ی انیبود که جر نجایا قایو دق نمیخواست ادامه خاطراتم را بب یخواستم بلند شوم اما دلم م یم
شدم و با  دهیکش رونیدفعه از خاطراتم ب کیافتاد در خاطراتم هستم  ادمی نکهیقطع شد؛ به محض ا

 برگشتم.  تیبه واقع یقینفس عم

 من خم شده بود نگاهم کردم.  یکه رو لیو به گابر دمیرا باز کردم و هوا را با وحشت بلع میها چشم

 زدم گفتم: یطور که نفس نفس م همان



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

322 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نشم.  داریب گهی_ ممکن بود، ممکن بود د

 بود.  یعصب شتریوجود داشت اما ب شیدر چشم ها یفیخف ینگران

 ؟یدید یدفعه انگار ارتباطت قطع شد چ هیاما  یشد یم داری_نه! مطمئنا ب

 بودم لب زدم: دهیکه کش یدرد یادآور ی با

 _ درد!

 

 

 سرش را تکان داد:  رتیح با

 نیا زمیپنوتیذهنت دفن کرده وگرنه ممکن نبود با ه یخاطراتت رو تو یکی_پس حدسم درست بود 
 اومد؟  رتیگ یز یشد؟ چ یحاال چ اد،یب ادتیطور 

 هیقض دمیرا چنگ زدم. تازه عمق فاجعه را درک کردم و فهم میمبل چسباندم و موها یرا به پشت سرم
 . ستیچ

 ست!  هیقض نیپشت ا اوشیو س یرعلی_زن ام

 تعجب گفت: با

  ه؟یک اوشیس ه؟ی_ کدوم قض

 زده گفتم: جانیمبل بلند شدم و ه یرو از

 کیهمه سال  نیبه خاطر خالفش بوده! حاال بعد از ا نیاعدام شده و ا یرعلیزن ام ؟یستی_ متوجه ن
 اعصابمه. یرو یزنه اما بدجور  ینم یبیمن، بهم آس یزنه به زندگ یشه و گند م یم داینفر پ

 زدم و گفتم:  میشانیبه پ یضربه ا رتیح با

از طرف اون  دیاز مادرم رس شیکه دو سال پ یاون گفت که قبال اسمش رو بهم گفته! نامه ا ای_خدا
 کرده و حاال...  یکه اون زمان داشته سو استفاده م یبوده اون از قدرت

 کرد. لیجمله ام را تکم ییآشنا یصدا
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 سرخه!  یاژدها سیی_ حاال اون ر

به  یگر ید لیبا موبا لیمهرداد که چند قدم با من فاصله داشت خودم را لعنت کردم. حتما گابر دنید با
 ... دیشا ایاو خبر داده بود 

ست.  یدسته صندل یرو لشیموبا دمینشسته بود افتاد و د زمیپنوتیه نیح لیکه گابر ییبه جا نگاهم
 من استفاده کرده بود. یار یاو از عدم هوش

 زد و جلو آمد. یپوزخند مهرداد

 بوده!  ایقضا نیپشت ا یخود هیمدت  نی_ پس همه ا

 گفت:  یجیبا گ لیگابر

  ه؟یک اوشیبگه س یکیخدا  ی_محض رضا

 میاز من متنفره پس بگو چرا هر وقت من و تو باهم بود یکه بدجور  یبهزاد، احتماال همون کس یی_دا
من  دهید بیآس شتریکه ب یسر جفتمون اومده اون ییبال هیهم  یوقت یبرام افتاده، حت یاتفاق هی

 بودم! 

 تعجب نگاهش کردم: با

 از تو متنفر باشه؟ دی_ چرا با

 زد.  یپوزخند

تورو عذاب داده و باعث  تیکه کل کودک یمادرت؛ کس یکه گند زده به زندگ هیرفته؟ مادر من اون ادتی_
 از بچه همون زن متنفر باشه؟! دیپدرمون شد، چرا نبا یبدنام

 کرد:  یدست شیپ لیکه گابر میبگو یز یباز کردم چ دهان

رفته  ادتونیبرادر زاده خودش رو بکشه؟  دیبا ییخان دا نیوجود داره چرا ا یمشکل هیحساب  نی_با ا
 رو کشت؟ نیشاه یکه ک

 توجه نکرده بودم. نیگفت. اصال به ا یحرفش مغزم دوباره تکان خورد، راست م دنیشن با

 جوابش را داد: عیسر مهرداد
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 هیصورت  نینبوده باشه که در ا اوشیرو کشته، ممکنه کار س نیشاه یوقت مشخص نشد ک چی_ ه
 ؟یکجا بود شبیکه تو تمام د نهیاما مهم تر از همه ا میدار گهیمشکل د

 یرا رو میآغشته است. لب ها یچکار کرده ام و االن دستم به خون چه کس شبیافتاد من د ادمی تازه
 هم فشار دادم و گفتم:

 نداره جواب بدم!  یلی_ دل

 ! ؟یآورد نازیسر پر ییچه بال ؟یفرو کشت یچرا منصور  ؟یرو در آورد ابی_چرا داره، چرا رد 

حفاظت  یکنم. اگر برا یکه نقشه ام را عمل دی. باالخره وقتش رسدمیکش یقیزدم و نفس عم یپوزخند
 راه بود. نیتنها راه بهتر نیاز جان خودشان نبود محال بود که به آن ها صدمه بزنم، اما ا

 زدم گفتم:  یشخندی. نستادمیشدم و مقابلش ا کیبه مهرداد نزد یقدم

 فر نبود!  ینفر رو کشتم اما اون منصور  هی شبی_من د

 :دیسگرد شده پر یچشم ها با

 ؟یکار کرد ی_ تو چ

به  قایشدم. او هم با دقت به من زل زد، دق رهیخ شیشدم و به چشم ها کیبه او نزد گرید یکم
 ادیفر نکهیو قبل از ا اورمیکوچک را از پشت کمرم در ب یا رهیدا مین غهیداشتم تا ت ازیغفلتش ن نیهم
 را در شکم مهرداد فرو کرد.  غهیبشود ت یموجب عکس العمل لیگابر

درد را خودم تحمل  نیاز دهانش خارج نشد. حاضر بودم ا ییگرد شد و لب زد اما صدا شیها چشم
که برادرم  نمیاما نب رمیحاضر بودم هزار بار بم نمیرا در نگاهش نب یمانیو پش یاعتماد یب نیکنم، اما ا

 مرا خائن بپندازد.

 رفتم. شیحال طبق نقشه پ نیا با

 انجام دادم!  نیمشابه هم یکار  هی شبی_ د

 .ستیها ن یسادگ نیسرخ به ا یاژدها یدانستم طعمه گذاشتن برا یتازه اول کارم بود، م نیا و
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 ساعت قبل ( کیو  ی)س

 بیوجود داشت اما ترک یبیعج یدر طرح ها ی. روستادمیرنگ خانه ا یمشک یدر دو لنگه ا مقابل
 . دیرس یبه نظر م بایها و نقاط متقطع، ز یمنحن

 گفت: یمردانه ا یصدا هیزنگ فشردم و بعد چند ثان یرا رو دستم

 _ بله؟

 متعجب ادامه داد: دنمیبرگشتم که با د فونیا نیسمت دورب به

 ؟یکن یکار م یچ نجای_ ا

 نامدار رو. یآقا نمشیبب دی_با

 و جواب داد:  دیکش یقیعم نفس

 داخل.  ای_ب

گذاشته بود  میکه خودش برا یاسکورت نیماش دنیبه اطراف انداختم و با د یباز شد. نگاه یبا تقه ا در
 یموقف معمار  یوکه نمونه ها یالکچر  یالهایاز و یکیمشابه به  یز یشدم. مقابل من چ اطیوارد ح

 . معبور کرد اطیکف ح یها زهیسنگ ر یآرام از رو یبزرگ وجود داشت، با قدم ها یشرکت ها

رنگ قرار  دیسف یبا در کنترل یگیرنگ بود و در سمت چپ ساختمان پارکن دیساختمان سف یها وارید
 پارک شده بود. AODکارخانه  یها نیاز ماش یکیمقابل در  قایحال دق نیداشت با ا

وسط ساختمان در دولنگه  قایداشت و دق یشکل لیتوجهم به ساختمان جلب شد، حالت مستط دوباره
رنگ  یمشک یبا نرده ها یدر، بالکن نیباال ا قایقرار داشت که در طبقه دوم و دق یرنگ چوب یقهوه ا

قرار داشت  نهیبه قر دیبلن یقرار داشت. در دو طرف در، چه در طبقه دوم و چه در طبقه اول، پنجره خا
 خانه افزوده بود.  ییبایکه به ز

که اخم به  یباز شد و عادل، مباشر پدرم در حال یعبور کردم که در ورود اطیگوشه ح یکنار باعچه ها از
 آمد.  رونیچهره داشت ب

 .دمیکه ذهنم را مشغول کرده بود پرس یرمق دست داد. سوال یدستم را باال بردم و ب دمیاو که رس به

 نگهبان نداره؟ نجای_ا
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 نگاهم کرد. مشکوک

 . میکه نگهبان نداشته باش شهینم لیدل یدی_چون شما ند

 اطیکه در دو طرف ح دمیرا د یکه برگشتم دو مرد کت و شلوار  نیم اشاره کرد و همپشت سر به
 بودم! دهیکردند. چطور وقت ورود آن ها را ند یبودند و به ما نگاه م ستادهیا

 عادل وارد خانه شد و گفت: دمیرا بپرسم، که د یباز کردم تا سوال بعد دهان

 .ای_ دنبالم ب

 کرد؟ انگار که من مزاحم بودم!  یطور رفتار م نیباال انداختم و دنبالش رفتم. چرا ا یا شانه

چوب داشتند و در دو طرف سالن دو دست مبل قرار داشت که هر  یخانه شدم. کف پوش ها نما وارد
 رفت.  یقرار داشت که به طبقه دوم م یلیدر راه پله نسبتا طو یداشتند، روبرو یبیترک یدو رنگ ها

برجسته قرار داشت؛ همه  یبا نقش ها ییتابلوها وارید ی. رومیبه شانه عادل از پله ها باال رفت انهش
رنگ داشتند که اکثر آن ها مرد بودند و  دیسف یاز فرشتگان با بال ها ینقش یبیتابلو ها به طرز عج

 یبود که نم زیبرانگ ریها آن قدر هنرمندانه و تاث یحال نقاش نیمقدار پوشش را داشتند. با ا نیکمتر
 .یر یشان بگ دهیند یتوانست

 

 

بودم عبور کردم. طبقه  دهید رونیکه قبال از ب یکردم و پشت سر عادل از کنار بالکن یکیپله آخر را  دو
 یشکل روبرو یمربع یخانه خودم بود و دو صندل منیداشت که اندازه نش ینسبتا خال یدوم هم فضا

و از چوب  متیق انبالکن سه در قرار داشت، که هر کدام از در ها گر یهم قرار داشتند. در طرف روبرو
 بودند.  یخاص

 . دیمنتظر باش نجای_ا

 کیزد؟ چرا همه به  یطور حرف م نیبا من ا شهیمرد فکر کردم. چرا هم نیتکان دادم و به رفتار ا سر
 از من نفرت داشتند؟  ینحو
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مقابلم نبود، اما  ییبای. هر چند که منظره زستادمیبالکن ا یا شهیقدم عقب رفتم و پشت در ش چند
 بود. یمنظره کاف کی یخانه برا اطیح یطراح نیهم

 .دمیرا شن یرعلیام یبروم که صدا رونیرا باز کردم و خواستم ب در

  ؟یکن یکار م یچ نجای_ساعت سه صبح ا

 ! یبود؟ چقدر عاطف نیپسرش ا دنیواکنشش به د واقعا

 یر یو شلوار کتان ش ییمویل راهنیپ د،یپوش یکه کت و شلوار م شهیو در را بستم. بر خالف هم برگشتم
 به تن داشت. 

 بابا خوشم آمد، خان بابا اهل مد و لباس بود! نه

 . امین یگفت یم دیزنگ زدم با یمزاحمم، وقت یلیخ نکهی_مثل ا

 که رو به پنجره بود نشست و گفت: یصندل یتاسف نگاهم کرد و رو با

 . یکار دار  یبگو چ نیبش ای_ چرت و پرت نگو پسر، ب

 پا انداختم. ینشستم و پا رو مقابلش

 . نمیداشته باشم؟ فکر کن دلم خواسته پدرم رو بب یکار  دی_ حتما با

 نشست و طعنه زد:  شیلب ها یزو یپوزخند

 ! یکلمه رو تلفظ کن نیا یکردم بتون ی_فکر نم

مرد شصت  کی نمیتوانتم بب یآمده بودم اما نم نجایا یگر یکار د یکردم. واقعا برا زیرا ر میها چشم
 اندازد.  یطور دست م نیساله مرا ا

 دادم و گفتم: رونیرا آه مانند ب نفسم

  م؟یخانواده باش هیمثل  میتون ینم یآخر عمر  نی_ ا

 زد:  یشخندین

 ساله. یجوون س ،یزن یها حرف م رمردی_مثل پ

 خان!  یرعلیدارم ام تیمرد، برا ریگفت پ یم یبه ک یک نیبب
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 آوردم. نییرا پا میانداختم و صدا نییرا پا سرم

  رم؟یبم یسالگ کیو  یس یمنه که قراره تو ری_ مگه تقص

 .دیپرس یسرد یسکوت شد و بعد با صدا هیثان چند

  ؟یچ یعنی_ 

 لب گفتم: ریبه او انداختم و ز ینگاه مین

 _ قلبم! 

 اش هجوم آوردند. افهیبا هم به ق رتیو ح ینگران

 ؟ی_قلبت چ

 

 

 داد زد:  بایبلند شد و تقر شیجواب ندادم صدا یوقت

 سرت اومده؟  ییچه بال ؟ی_قلبت چ

گذشته بود که بخواهم سر پدر و مادرم  میلحظه خنده ام گرفت، دوران نوجوان کی یدانم چرا برا ینم
 بردم.  یلذت م یکنم اما حاال داشتم کم زیعز شانیرا کاله بگذارم و خودم را برا

افتاد،  شیدوهزار ییکردم سرم بلند کردم. با دقت نگاهم کرد و وقت یطور که خنده ام را جمع م همان
 . دیپرکه دستش انداخته ام آرواره اش محکم شد و مثل فشنگ از جا 

 . یرفت نجایاز ا گهید هیثان ستی_تا ب

 گفتم: دمیخند یکه م یحال در

 _ اومدم حرف بزنم... 

 خشم به سمتم برگشت و گفت: با

 باشه تا بعدا به حسابت برسم. ادتیامروز  یمسخره باز  ،ی_ حرف هات رو زد
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 سرخ بشم.  یاژدها یایخوام وارد ماف ی_م

 را باال انداخت. شیاز ابروها یکیاحساس نگاهم کرد و بعد  یب اول

  ؟یگفت ی_ چه چرت و پرت

همه  نیشد و باز هم از ا یتداع میمهرداد برا افهیلحظه ق کیرنگش زل زدم،  یقهوه ا یچشم ها به
 شباهت متعجب شدم. 

 خوام وارد...  ی_گفتم م

  ه؟یبچه جون منظورت چ ستمی_کر که ن

 .ستادمیو مقابلش ا دمیکش یقیعم نفس

قدم ازش جلو  هیکه  هیتنها راه نی! باور کن انهیهم میبکن میتون یکه م ینامدار، تنها کار  _ جناب
 . میفتیم

 نگاه کند گفت: یروان کیبه  نکهیا مثل

  ارو؟یبساط  یتو یکه بر  هیکنه بچه، مگه الک یات م مهیق مهیق ؟یشد وونهی_ د

 زدم. یپوزخند

زنه باهام حرف زد؛ بهم گفت من براش  یبه من نم یبیآس چیکه اون ه یشد یتا االن متوجه م دی_ با
 یادیافراد ز یبرا ایدن نیا یکه من تو ییاز اونجا رهیکه من براش مهمم انتقام بگ یکیام تا از  لهیوس

 .یپس ممکنه طرف حسابش تو باش ستم،یمهم ن

و از من فاصله گرفت. هوا هنوز روشن نشده  دیکش شیشانیبه پ ینگاهم کرد و بعد دست هیثان چند
 کامال مشخص بود.  یرعلیچهره ام راتییبود اما تغ

 سال گذشت گفت: کی نیسکوت که ع قهیاز چند دق بعد

 _ حرفت درسته اما چطور؟ 

 هیدنبالم  یفتیکردم و تو م انتیکنم که انگار من بهت خ یوانمود م یذارم، طور  ی_براش طعمه م
 ...یکن یم یه توجهش جلب بشه، مثال سعک یکن یم یکار 
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 کرد. لیرا تکم حرفم

 .قانع کننده باشه لیدل هی دیبا یدونه تو چقدر برام مهم یکنم بکشمت، باشه اما اون م یم ی_ سع

به  دنیکه بعد از چند شب نخواب یز یفرو بردم. چ بمیرا در ج میبه سمتش برداشتم و دست ها یقدم
 بود را گفتم. دهیذهنم رس

 .یاز کنارش بگذر  یکه تو بخوا ستمین ریپذ بیاون بچه آس گهید ارم،یسر مهرداد ب یی_اگه من بال

 .دینگاهم کرد و بعد کوتاه خند رتیح با

 !شیالبد بکش ؟یکار کن یبا مهرداد چ یخوا یم ست،یمطمئن شدم حالت درست ن گهی_د

 _چرا که نه.

 

 

 جمله ام را اصالح کردم.  عیکردم و سر ینگاهم کرد که همان لحظه قالب ته یطور 

 زنم. یبهش م یبیآس هیدونم،  یکنم چه م شیکه زخم نهی_منظورم ا

خواهم  یم ایاست  نیخواست بفهمد قصدم واقعا هم یانگار م م،یدر سکوت بهم نگاه کرد هیثان چند
من حاضر بودم به خاطر آن ها از جان  فتادیم شیبرادرم را از سر راه بردارم، مسخره بود چون اگر پا

 خودم بگذرم.

سفت  میدرون گلو یز یلحظه چ کیو  دیکش شهیرا از ر شیفوت کرد و موها یرا با خستگ بازدمش
 حرکت چقدر آشنا بود. نیشد. ا

بعدش خودش از خجالتت  ادینجاتت ب یاگه اون برا یحت ؟یبعدش چ ،یکار رو کرد نی_به فرض که ا
 .یهست یتا معلوم بشه طرف ک ادیدر م

 بود.  دهیبود که به ذهنم خودم هم رس یز یچ نیتکان دادم، ا سر

 کنه. ینم یرو ادهیکنم، اون ز ی_تحمل م

 اخم نگاهم کرد و بعد سرش را تکان داد. با



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

331 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بر...  گهید یار یسر خودت م ییبال هی یر  یذارم، م ی! نمهیوونگی_د

 گزه اما حداقل تالشم رو کردم. یهم نم یگردم؟ کک کس یبر نم گهی_د

 زل زدم.  شیو در چشم ها ستادمیاش ا نهیبه س نهیبارم کند س یز یبخواهد چ نکهیاز ا قبل

 نکهیشه؟ به محض ا یم یچ گهیچند وقت د یهمه ما به خصوص خودتو، فکر کرد ی_هدف اون نابود
 یکنه م یکنه به کشتن ما اول هم با من و مهرداد شروع م یشروع م میبش کیکردنش نزد دایبه پ

 خواد عذابت بده.

 :دیشده اش غر دیکل یدندان ها نیب از

 .ارهیسرت م ییکه هر موقع بخواد هر بال یگروگان هی نیع ششیپ ی_ اگرم تو بر 

 ندارم، راهش رو گفتم. یتیبفهمه من برات اهم نکهی_مگه ا

باشم. از  دهینبود که تازه به آن رس یز یچ نیفکر کند. ا میدم به حرف هااو فاصله گرفتم و اجازه دا از
 . دمیکردم؛ از همان زمان که نمودار ها را کش یکار م یز یچ نیهمچ یرو شیوقت پ یلیخ

 باهات باشه.  دینفر با کی_

 سمتش برگشتم که ادامه داد:  به

 که مشکوک نباشه. یگزارش دادن به ما اونجا باشه، کس یبرا دیبا یکی_

 را جمع کردم. میها لب

  ؟ی_ مثال ک

 موضوع فکر کرده بود. نیجواب داد که انگار او هم از مدت ها قبل به ا عیسر یطور 

 . نازی_پر

 باال رفت:  میگرد ضد و صدا میها چشم

 ممکنه...  میکشته بش یممکنه حت مییممکنه بفهمه ما چرا اونحا فته،یب یتونم، ممکنه اتفاق ی_نه نم

 ام را گرفت و مرا متوقف کرد: شانه

 باهات باشه...  دینفر با هیگم  یکه م نهیهم یدونم و برا یهارو م نی_ خودم ا
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 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 دارم. یی_ من برنامه ها

 

 بهزاد

 ) زمان حال (

رفتم. سوار موتور شدم و کاله کاسکتم را سرم  نگیبه سمت پارک میزدم و مستق رونیساختمان ب از
 زدم.  رونیب مارستانیاز ت عیگذاشتم، موتور را روشن کردم و سر

بودند فعال سر  دهیکه د یلمیاالن مهرداد و ف تیگرفت با توجه به وضع یرا نم میجلو یکه کس البته
 یاز دست ندهد و از طرف یادیکردم که خون ز یزخم یبود؛ مهرداد را طور  گرید یها زیجفتشان گرم چ

کرده بودم،  آغشتهدارو  یرا قبال به نوع غهیحال چون ت نیبا ا د،یایزخم خطرناک به نظر ب کیبه  هیشب
 ... لمیشد و ف یم ریگ نیزم یچند ساعت یاو برا

رفت،  یترکشمان بود و اگر خطا م ریت نیآخر نیکار را بکنم. ا نیا نازیبودم بدون اطالع از پر مجبور
 جانمان بود. میباخت یکه م یز یچ

 نندیب یرا م لمیف میت یاعضا هیو مهرداد و بق لیکه بعدا گابر یکردم تا وقت یم یاو را ندانسته زخم دیبا
بود عذاب وجدان داشتم هرچند که  دهیکه او کش یوسط فقط به خاطر درد نیبه نظر برسد، ا یعیطب

 نبود. یزخم او هم جد

آمد و  یمتر دور تر دنبالم م ستیب یعل ریبه سمت آپارتمانم رفتم. اسکورت موتور سوار ام میمستق
کردم. مگر واقعا پدرم  یتعجب م اراتشیهمه اخت نیشد. از ا یهر پانصد متر، اسکورت عوض م بایتقر

ار بار هز النگفت، اگر او پشتم نبود تا ا یراست م لیداشت؟! گابر ییها یدسترس نیچکاره بود که چن
 مرده بودم.

موتور را انتخاب کردم. در حال حاضر فقط مهم  یاز پارک ها یکیوارد محوطه شدم و  نگیدر پارک از
 برسانم. نازیبود که خودم را به پر نیا
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باال رفتم. ضربان قلبم باال رفته بود اما خداروشکر  یکیو پله ها را دو تا  دمیسمت ساختمان دو به
است، احتماال چون  تیموقع عصبان ینداشتم؛ کامال مطمئن شده بودم که درد و حمله فقط برا یناراحت
 نبود.  دیشد یلیخ بیکه آس

 داخل رفتم. در را بستم و از داخل هم قفل کردم. عیرا وارد کردم و سر کد

  لوفر؟ین لوفر؟ی_ن

 شد. یآمد و شاک رونیاز اتاق خواب ب عیسر لوفرین

  ؟یآورد_ چه خبرته؟ سر 

 مبل انداختم. یپولم را رو فیو ک لیتوجه به او موبا یب

 _کجاست؟ 

 کرد: پرخاش

 تو چرا االن...  گهیاتاقه د یباشه؟ تو یخوا یقبرستون، کجا م نهی_ س

 گذاشتم که بالفاصله ساکت شد.  شیلب ها یو انگشت اشاره ام را رو ستادمیاش ا نهیبه س نهیس

اعصابم خورده روش راه نرو، ثالثا مراقب حرف زدنت باش وگرنه قبل از اون  ایقدر فک نزن؛ ثان نی_اوال ا
 قبرستون. نهیس یر  یکه م یتوئ

 گرد شده نگاهم کرد گه به آشپزخانه اشاره کردم. یچشم ها با

 . اریکنه برام مسکن ب ی_سرم درد م

 عقب رفت و چشم غره رفت. یقدم

 رم ها. یذارم م یخانم خانم ها رو م نی_ تو هم مراقب رفتارت باش، وگرنه خودت و ا

 .میریم یم میفتی_بذار برو، م

 

 

 مهم نبود اما، جان من چرا. شیبرا نازیانزجار نگاهم کرد و وارد آشپزخانه شد. جان پر با
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 و وارد اتاق شدم.  دمیکش یقیعم نفس

 داریوقت ب چیبود که انگار ه دهیخواب یبود. طور  دهیتخت دراز کش یبسته رو یحال و با چشم ها یب
 نبوده است.

صورتش کنار زدم و  یرنگش را از رو یبلوط یتخت، کنارش نشستم و به سمتش خم شدم. موها یرو
در حقش ظلم کرده بودم، حق نداشتم به  یبه اندازه کاف نجایکردم دست از پا خطا نکنم تا ا یسع
 صدمه بزنم. شیپاک

مسکن و قرص را به دستم داد. کل  وانیو راست نشستم. وارد شد و ل دمیرا شن لوفرین یپا یصدا
 را به دستش دادم. یخال وانیو ل دمیرا سر کش وانیل

  ومده؟ی_به هوش ن

 توجه به سوالم گفت: یب

تو هم  گهیساعت د میالبد ن یامروزم صبحونه نخورد ،یشام نخورد شبید ؟یبخور  ارمیب یز یچ هی_ 
 ندارم. یدار  ضیاما من حال مر کهیکه رمانت هر چند ،یفتیم نیکنار ا

 را در هوا تکان دادم. دستم

 نه؟  ای_ خوبم، به هوش اومده 

 کنم. یبهت خوب یندار  اقتی_نه ل

کرد او باعث دو سال  یآمد چون فکر م یبدش م نازیطور بود؛ از پر نینکردم. رفتارش هم یتوجه
 عذاب من است.

 دهیپوست بدنش از صورتش رنگ پر دم،یچیپ شیبود را برداشت و دور بازو یعسل یکه رو یفشارسنج
 کرد.  یمرا نگران م نیتر بود و ا

پس  یعیهشتاپ بود، نسبتا طب یرو ستیرا داخل گوشم گذاشتم و فشارش را گرفتم، صد و ب یگوش
 قدر سرد بود؟  نیچرا بدنش ا

 بود. یعیهم طب نیکردم، ا یرا بررس شیبرداشتم و واکنش مردمک ها یعسل یقوه را از رو چراغ

  ؟یش ینم داری_پس چرا ب
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 را باز کرد و گفت:  شیدفعه چشم ها کی

 بودم!  داریچون از قبل ب دی_شا

. با خشم به سمتش دیلرز لوفریخنده ن ینگاه کردم که اتاق از صدا نازیگرده شده به پر یچشم ها با
 کرد. لیتبد یحیبرگشتم که قهقهه را به لبخند مل

 آقا بهزاد. رهیگ یطرف دخترها رو م شهیدختر هم هی_ 

 قرار گرفت.  میگلو ریز یز یچ یز یبرگشتم که ت نازیانزجار نگاهم را از او گرفتم و به سمت پر با

رو  گهیراحت هم د الیذارم تا با خ یخالفکار من شمارو تنها م یو اقا سهیخانم پل یر ی_اوه اوه، درگ
 .دیپاره کن کهیت

 نگاه کردم و گفتم: نازیرفت. با اخم به پر رونیاز اتاق ب لوفرین بالفاصله

 ده؟  یم یکارها چه معن نی_ ا

 فشار داد و پوزخند زد. شتریرا ب یجراح غیت

 نه؟! ای یقشنگ بزن یحرف ها شبیمثل د یتون یکنم، م یم تیدارم زخم یوقت نمیخوام بب ی_م

 

 

 یتخت قرار گرفتم و او رو یعوض شد و من رو مانیجا یشدم و با تعجب نگاهش کردم که به آن جیگ
کمرش گذاشتم و  یکرد، که دستم را رو یصورتش از درد جمع شد و ناله ا یلحظه ا یزد. برا مهیمن خ

 به صورتش زل زدم. 

 شه دختر!  یات باز م هی_بخ

 پسر.  ریبگ ی_الل مون

 وقت... چینبود او ه یشگیهم نازیدختر پر نیا دهانم بسته شد. رسما

  ؟یفکر  یتو یجور  نیکه ا یکن یحل م للیفرانسی_مگه د

 کردم. اخم
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  ؟ی_ تو چته پر 

قفل شده  یدندان ها نیرا احساس کردم. از ب یفیگردنم فرو رفت و سوزش خف یتو بایتقر یجراح غیت
 اش گفت: 

 .ی_به من نگو پر 

که  دمیگردنم احساس کردم و بالفاصله فهم یرا رو یز یچ یکرد؟ گرم یشدم، داشت چه م خشک
 کرده است. میزخم

 .دیلرز یکم شیو صدا دیپر پلکش

 اتیگند کار یوقت از من برا یکه وقت و ب یهست یک یهان؟ فکر کرد ؟یهست یک ی_ فکر کرد
دو سال بهزاد، دو سال عمرم تباه شد کارم و از  ؟یسرم آورد ییچه بالها یدون یم ؟یکن یاستفاده م

به  ؟ینداشتم، صبح تا شب خودم رو لعنت کردم که چ یدست دادم، نتونستم راحت بخندم، زندگ
 خاطر تو! 

 _به خاطر من؟ آخ.

قدر  نیگرفتم خفه شوم و بگذارم حرفش را بزند، ا میبه درد شد. همان لحظه تصم لیگردنم تبد سوزش
 بنشاند. اهیمانده را ببرد و من و خودش را به خاک س یمتر باق یتواند دو سانتبود که ب یعصب

کردم، کمکت کردم، پا به پات تا  یباهات صبور  یجلو اومد یترفند هیهر بار به  یعوض کهی_تو مرت
 یشدم؟ لعنت بهت من به خاطرت تا پا یبهزاد چند بار به خاطرت زخم ؟یمرگ هم اومدم اما تو چ

 مرگ رفتم.

 یواقعا هم نگفته بودم او خودش را جلو ؟یمن کن یمگر من گفتم خودت را سپر بال میبگو خواستم
 من بودم که با فکر عالقه به او از هزار بار مرگ گذشتم. نیشد؛ ا یمن انداخت و زخم

راند  شیرا به پشت پلک ها یچانه لرزانش دوباره به خودم آمدم. چند بار پلک زد و اشک ها دنید با
 به حرف آمد.  یبغض دار  یبا صداو 

  ؟یاز من به خاطر هدف خودت استفاده کرد ،یجواب داد قهی_دو سال بهزاد، دو سال رو با دو دق

کرده  یکه خودش فداکار  یاز مواقع ریاز او استفاده کرده بودم؟ به غ یمن ک د،یگو یچه م دمیفهم ینم
 گذاشتم. هیما شیبرا زمیاز همه چ شهیبود، من هم
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بود و  کیصحنه رمانت د،یصورت من چک یقطره اش رو کیگونه اش سر خورد و  یرو شیها اشک
 دیهستند شا زیدانست چند در ت یداشت البد نم یرا بر م یجراح غیشد اگر آن ت یتر هم م کیرمانت
 دانست.  یهم م

 ! یاما از عالقه ات نا مرد تو از احساستم دروغ گفت یو الف زد یکرد یرو قاط یز ی_همه چ

را برعکس برداشت کرده  شبمید یزدم پس بگو مشکل کجا بود، حرف ها یقلب ستیا کیدفعه  کی
 بود. 

 _نگفتم! 

 زد: ادیگرد شد و همزمان فر شیاشک یها چشم

 من دروغ گوام؟ یگ یم یدار  گهیحاال د ؟ی_ نگفت

 را حل کردم.  هیقض عیسر

 .یتو اشتباه متوجه شد ناز،یپر ی_نه، نه به خدا! گوش کن پر 

 

 

 زد:  ادیفر دوباره

 سر عقل؟! یایخودت م ای یزد یچه زر  ینینشونت بدم بب ارمیب یگرفت لممیف تی_خوبه از گند کار

 را باال بردم: میصدا

 خفه شو بذار من بنالم، تو که... قهیدق هی_ د 

که مبادا واقعا رگم را بزند نه به  دمیلحظه ترس کی ینفسم گرفت. برا دیچیگردنم پ یکه تو یدرد با
 یخواستم، فقط چون االن وقتش نبود برا یمردن به دست او را نم ایترسم  یکه از مرگ م لیدل نیا

 داشت. ادیکشتن من وقت ز

 .نازی_پر

 .دیلرز یم شیصدا
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 شکمت!  ی_بهزاد به خدا قسم م

 گفت: یفیضع یهم فشار دادم و ببا صدا یرا از درد رو میها پلک

 بکن. یخواست ی_ باشه بکش فقط بذار من حرفم رو بزنم، بعد هر کار 

 . دمیبرداشت شد که به زور نفس کش میگلو یاز رو غهیت فشار

 قرمز شده اش زل زدم و گفتم:  یچشم ها به

که زدم راست بود  ییدم اما حرفا یم حیکه افتاد رو برات توض یداشت، هر اتفاق لیدل شبی_کار د
 صادق بودم. شیسال پ همون طور که دو

 :دیموج زد و خودش را عقب کش رتیح شیچشم ها در

 که... ی... قبلش گفتی_ تو... تو گفت

 شیکه دو سال پ یمن اون دکتر جنتلمن ؟یدار  یدونم. ازم چه انتظار  ی_گفتم بهت عالقه داشتم، م
دختر جون آدم کشتم، دست هام آلوده ست. اصال حق  ستمیآشپزخونه بهت ابراز عالقه کرد ن یتو

 ندارم که بخوام عاشق بشم. 

گذاشت و زمزمه وار  شیپهلو یرا رو شیاز دست ها یکیانداخت.  نیینشست و سرش را پا راست
 گفت:

 حق داره. ی_ هر کس

ام و تا  یدونم ک یخودم رو مظلوم جلوه بدم اما من م ایخوام دلت برام بسوزه  ی_قاتل ها ندارند؛ نم
 ...ستین یمن برگشت یرفتم برا شیکجا پ

 گفت: عیو سر دیحرفم پر نیب

 همه هست.  ی_ برا

 زدم. یپوزخند

بهش فکر هم  یرو ببخشم، اصال حت یآدم مزخرف نیخدا بودم محال بود همچ ی_جدا؟ من اگه جا
 کردم. ینم
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 به من انداخت. ینگاه تاسف بار  مین

 دنتیبه پرست یعالقه ا یچون اون موقع کس ،یستیخدا ن یکه تو جا می_ پس احتماال شانس آورد
 نداشت. 

 بلند گفت: یکرد با صدا یطور که مرا نگاه م همان

 . اریپانسمان ب لیجون لطفا برام وسا لوفری_ ن

 نبود اما، زخم بود. قیعم یلیزخم گذاشت. خ یزخم گردنم افتادم و دستم را رو ادی تازه

  ؟یرگ زد ی_رو

 .دیاش را باال کش ینیدر آورد و ب یشکلک

 زدم همه از شرت راحت بشن. یجور  هی_آره 

 به وضع من انداخت. یگذاشت؛ نگاه یعسل یرا رو یلیاست ینیو س دیسر رس لوفریموقع ن همان

 گذاشته، مراقب خونه ان. رونیحاج باباش آدم ب شیبکش یجون نزن نازی_پر

فحش دادم دخترک چشم  لوفریالکل را باز کرد. همان موقع هزار بار به ن شهیسر تکان داد و در ش نازیپر
 عذاب دادن من کرده بود. یکار را برا نیا دیسف

 پنبه آغشته به الکل را جلو آورد و گفت: نازیپر

 دروغ؟  ایراست بود  شبتید یحرف ها نمی_ بگو بب

 دادم بلند شد. یزخم گذاشت و صدا یرو میندادم که پنبه را مستق یجواب

 چته؟ ی_ آه، روان

 را برداشت.  پنبه

 شم. ینم تی_حرف بزن بهزاد، از شکنجه دادنت اصال اذ

. دیزخمم کش یکرد و رو یالکل شتریهم فشار دادم و فقط نگاهش کردم که پنبه را ب یرا رو میها لب
 انگشتانم مچاله کردم و فکم را منقبض کردم تا بلند نشوم و او را با دندان نکشم. نیمالفه را ب

 شد؟ ی_چ
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 زدم.  ینفس م نفس

 _راست بود...

 زدم: ادیفر بایزخمم فشرده شد که تقر یدوباره رو پنبه

 _ دوستت دارم! 

چشم  شکنجه تمام شد و نیو فقط نگاهم کرد، خوش حال شدم که ا دیلحظه دست را عقب کش کی
 دفعه دوباره کل وجودم سوخت.  کیرا بستم که  میها

 ؟یکن یم ی_چه غلط

 شده بود اما بدجنسانه لبخند زد. سیدوباره خ شیها چشم

 .یدار  یچه نقشه ا یبگ دهیوقتش رس دم،یکش شبیکه د هیبه خاطر درد نی_ ا

 

 

نبود. نگاهم را از او گرفتم و به سقف  یکه با توجه به زخم گردنم کار عاقالنه ا دمیکش یقیعم نفس
 زل زدم.  دیسف

صبر  دیکردن تورو نشونشون دادم؛ حاال با یزخم لمیکردم و ف دیرو تهد لیکردم، گابر ی_مهرداد رو زخم
 صادر بشه.  میریکه دستور دستگ میکن

 در آورد: یشکلک

 ؟یبه سر خودت بزن ی_ که بعدش چه گل

 زدم. یشخندین

 .میبر رانیاز ا دیجفتمون با_راستش به سر 

که با وجود زخم  دیکش یقیزل زد. نفس عم میبه چشم ها میمتوقف شد و مستق شیدست ها حرکت
 بشود.  تیاذ یلینکردم که خ یاو را زخم یکرد؛ هر چند که من طور  تشیاذ یکم شیپهلو
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 م؟یفرار کن یگ یحاال م یکن یام م کهیت کهیت یزنیدوستت دارم، بعد م یگ یم یاول اومد ؟ی_خل شد
 ! ستین لمیکه رمان و ف نجایآقا؟ ا ییکجا

 تخت خواباند.  یام زد و مرا به ضرب رو نهیشدم که دستش را تخت س زیخ مین میآرنج ها یرو

 یرو تو شیپادشاه ییخبر دارم که جناب خان دا یبگم، نپرس چطور ول یز یمن چ ید ی_تو اجازه نم
 غرب ساخته.

 نگاهم کرد. جیگ

 ؟یگ یم یفهمم چ ی_ چرا اصال نم

زده بود فکرم فقط  مهیمن خ یاو رو یو وقت میزد یحرف م یجد دیرا کنار زدم و نشستم، با دستش
 شد. یم زیچ کیمشغول 

 اوشیدر ضمن س اوشه؛یمن س ییبانده دا سییکه ر یاون کس دمیکرد، فهم زممیپنوتیه لی_امروز گابر
غرب  یتو یشهر مرز  هی یخونه تو نیداره، ا ازین یدونم خونه مخف یچه م ایمقر  هیکاراش به  یبرا

 ... دیساخته شده، ما با رانیا

 یم ریشه و مارو گ یو اون توجهش به ما جلب م میکن یفرار م میکه دار میوانمود کن یخوا ی_ م
 اندازه.

 تکان دادم که متفکرانه نگاهم کرد و گفت: سر

 _ خب بعدش؟

 تخت بلند شدم: یباال انداختم و از رو شانه

 کردم.  یز یجا برنامه ر نیفعال تا هم م،یفهم ی_ بعدش رو همون بعد م

 شهیهم نجاینسبتا محدودم انداختم؛ ا یبه لباس ها یسمت کمد رفتم و درش را باز کردم. نگاه به
 بگذرانم. نجایشب را ا کیاز  شتریانتخاب دوم بود، اصال قرار نبود ب

 زد. هیبه کنار کمد تک نهیهم بلند شد و دست به س نازیپر

 ات شده؟ شرفتهینقشه فوق پ نیا ر؟یبه تقد میسپار یم میجونمون رو دار ن؟ی_هم

 نگاه کردم. نازیو در را بستم و به پر دمیکش رونیب یدیچهارخانه سبز و سف راهنیپ
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 .این یخوا ینم ست،ین ری_د

 جلب توجه نکند.  ادیبودم که ز یم یدنبال لباس دیدر را باز کردم و دنبال شلوار گشتم، با دوباره

 ؟یر یو بذارم بم امی_ن

 و با تمسخر گفتم: دمیخند اریاخت یب

 پشه هم برات ارزش نداشتم. هیکه اندازه  شیمهم شدم؟ دو سال پ گهی_ حاال د

 

 

 و در را بست. نگاهش کردم که قاطع گفت: دیام را کش شانه

 .یداشت شهی_ هم

 زل زد. میزدم و خواستم در را باز کنم که در را کامل بست و به چشم ها یپوزخند

 راهم. مهین قیرف یخوام بگ یفقط چون نم ،یهرچ ای یخاطر که برام مهم نینه به ا ام،ی_ باهات م

 ؟یقی_رف

 و گستاخانه گفت:  ستادیام ا نهیبه س نهیس

 ستم؟ی_ن

 ثابت ماند. شیلب ها یرو تیو در نها دیصورتش چرخ یاجزا یرو نگاهم

 ؟یخوا یم ؛یباش قیاز رف شتریخوام ب ی_ م

 کرد و سرد جوابم را داد.  دایزود خودش را پ یلیاما خ دیلرز شیها هیعنب یلحظه ا یبرا

 _فعال نه.

به  یو به دستم داد و بدون حرف دیکش رونیب یروشن یآب راهنیو در کمد را باز کرد و پ دیکش کنار
 گفتم:  میکه فقط خودمان دو نفر بشنو یسمت در رفت. طور 

 .یکه بهم التماس کن یباشه، تا وقت ادتی_حرف امروزت 
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را برداشتم و مشغول  میلباس ها ی هیرفت. بق رونیبرگردد از اتاق ب نکهیاما بدون ا ستادیا یا لحظه
 مرگ بود. نیاتوبوس سر کردن ع یچند ساعت تو م،یکرد یحرکت م دیشدم. کم کم با دنشانیپوش

 شخص سوم

کامال پنجره را پوشانده بودند،  میمخمل ضخ یکل اتاق را فرا گرفته بود و از آنجا که پرده ها گاریس دود
 در اتاق نبود.  ینور  چیه

به  ینگاه اوشیرنگ وارد اتاق شد. س سبز یقد بلند با چشم ها یتقه به در اتاق خورد و جوان چند
 تکان داد.  هیسبز و براق آرش انداخت و سرش را به عالمت چ یچشم ها

 شد و گفت: کینزد اوشیس یچوب گردو لیطو زیوارد اتاق شد و در را بست. به م آرش

 کنه. یم ییکارا هی_بهزاد داره 

 را باال انداخت: شیلنگه از ابروها کی اوشیس

 رو سفره کرده؟ یدفعه شکم ک نیا د؟ی_ کار جد

 زد. یپوزخند آرش

 کرد.  یزخم مارستانیت یمهرداد رو تو شیساعت پ کیآقا،  ستیقدر ساده ن نیا هی_ قض

خورد اما سرفه اش را خفه کرد و در عوض با اخم به آرش زل زد؛  چیپ اوشیس یدرون گلو گاریس دود
 له کرد.  یگار یتازه آتش زده را محکم در جا س گاریشکل گرفت و س یدر ذهنش طرح

 چه بخر؟ نازیچه خبره اونجا از اون دختره پر نیکنه، بب یکار م یچ یرعلیام نی_بگرد، بب

 شانه باال انداخت. آرش

 کارهاش مشکوک شده. ست؛یدر دسترس ن ادیبهزادم ز یچی_هنوز ه

 یم یرا مخف شیپسر کارها نیا یآمد وقت یشده بود، اصال خوشش نم یحاال کامال عصبان اوشیس
جرئت  اوشیبود که خود س یاو ورژن جوان تر مرد د،یترس یم دیبا یرعلیکرد از او به اندازه خود ام

 مبارزه رودررو با او را نداشت. 

 . نهیکن، فعال دستور هم قی_تحق
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 نازیپر

 کردم.  یپا و آن پا م نیبودم و ا ستادهیگاراژ ا یتمام سر و صدا نیب

 یآوردم و نگاه رونیرا ب لمیدانم او کجا مانده بود. موبا یاما نم میبهزاد ساعت سه قرار گذاشته بود با
 به ساعت انداختم که همان موقع زنگ خورد.

 ؟یی_کجا

 . میبر یبا شخص میمجبور رون،یب ایب نالی_از ترم

 زدم: غیج بایگرد شد و تقر میها چشم

  م؟یبر نیچهار ساعت راه و با ماش یخوا ی_ م

بکنه،  یتونه برامون کار  ینم یو کس میفتیم ریبا اوتوبوس گ ارم؟یبرات ب یجت شخص ی_انتظار دار 
 ثبت نشده ست. تیچون مامور

 

 

مرا قورت  شیکه داشت با چشم ها ییاز راننده ها یکیتوجه به  یدادم و ب رونیرا با حرص ب نفسم
 رفتم.  نالیترم یبلند به سمت خروج یبرداشتم و با صدم ها نیزم یرو داد، کوله ام را از یم

 شد؟ ی_چ

 بکنم. شینقص و از خود راض یمشت حواله صورت ب کیخواستم  یم دلم

 صبر کن. یش ینم تیاذ یلیاگه خ ام،ی_ دارم م

 .دیخنده مسخره اش رو اعصابم خط کش یصدا

 طولش بده. یخوا یشم، هر چقدر م یم تیاذ یبرس ی_ وقت

که تازه راه افتاد  یاتوبوس ریتا ریرا ز لمیو دلم خواست همان موقع موبا دیچیبوق در گوشم پ یصدا
 نیا رمینگ یگرفتم اما، خب عادت داشتم بهزاد را جد یم یجد دیآن حرف را زد با ی. وقتندازمیب
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سالم به در برده  انج زیاز همه چ بایبود که تقر یاشتباه ممکن بود، چون تا امروز او تنها مرد نیبزرگتر
 بود.

 ! ی_تازه وارد از خودراض

از  یکنم اما اثر  دایرا پ شبشید نیبه اطراف انداختم، منتظر بودم ماش یآمدم و نگاه رونیب نالیترم از
شده که حاصل  زیر یتوجهم را جلب کرد. با چشم ها ینیو چراغ دادن ماش دیآن نبود. نگاهم چرخ

چرا دارد به  زمرسدس بن نیا دمیبود به آن سمت نگاه کردم و از خودم پرس نیو نور ماش دیافتاب شد
 دهد؟ یمن چراغ م

گرفتم دوباره به اطراف نگاه کردم که  یضرب م نیزم یرا از او گرفتم و همان طور که با پا رو نگاهم
 گفتم:  یبلند یبا صدا ستیک نمیبب نکهیجواب دادم و بدون ا عی. سردیدر دستم لرز لیموبا

 ؟یهست ی_کدوم گور 

راحت شد که طرفم بهزاد  المیاسمش خ دنیرا از گوشم دور کردم و با د لیطرف مکث کرد موبا یوقت
 است. 

 بود. یعصبان شیجواب داد صدا یوقت

 مشکل توئه نه من. گهید نیا ینیب یدم اما نم ی_دارم بهت چراغ م

را روز هم  میکه مرد راننده دست تکان داد. لب ها دمیباز به سمت مرسدس برگشتم و د مهیدهان ن با
 را کنار بگذارم.  یباز  جیکردم گ یفشار دادم و سع

 کیرفتم و سوار شدم، اما هنوز در را نبسته بود که با  نیبه سمت ماش عیرا قطع کردم و سر تماس
نرم  یمحکم به صندلآمد و به راه افتاد. حرکتش باعث شد به عقب پرت شوم و  رونیفرمان از پارک ب

 تشزخمم عذاب آور بود. با خشم به سم یحرکت هم برا نیهم یبرخورد کنم اما حت نیماش یچرم
 اش شگفت زده شدم. افهیق دنیبرگشتم اما از د

که نا مرتب بود رو به باال مرتب شانه زده  شهیرا بر خالف هم شیکرده بود و موها غهیرا سه ت صورتش
 یقرار داشت که ابهت خاص یشکل دود یمرب نکیع شیشم ها ینبود و رو یطب نکیاز ع یبود؛ خبر 

 مشد یکرده بود که متوجه نم رییهم در صورتش تغ یگر ید زیحال چ نیبود، با ا دهیبه او بخش
 اما... ستیچ
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 شدم.  یم ادهیپ نیکنه، از ماش یقدر جلب توجه م نیام ا افهیدونستم ق ی_اگه م

انداخت؟  کهینشستم، االن مثال چه شد؟ به من ت نهیباز ماندم ام را بستم و با اخم دست به س دهان
 اش ارزش نگاه کردن دارد؟ خب البته که دارد!  افهیکند ق یفکر م

 .یای_قرار نبود با مرسدس ب

 باال انداخت. شانه

 باهات گذاشته باشم! یقرار  ادینم ادمی_

 

 

 سمتش برگشتم و دهان باز کردم که گفت:  به جوش آمد و با خشم به خونم

 _کمر بندت رو ببند. 

 توجه به او به حرف آمدم. یو ب دمیکش یقیعم نفس

 ؟یبد ریپسر بچه عنق دائم بهم گ هیمثل  م؟یبر شیپ یجور  نی_ قراره ا

 به من انداخت و دنده را عوض کرد: ینگاه مین

 _ کمربندت رو ببند.

 نگاهش کردم. یناباور  با

 هی یتو یالیقاتل سر هیاالن با  نیفهمم چرا دنبالت راه افتادم؛ من هم یمسخره ست، اصال نم یلی_ خ
 کار احمقانه است. نیا نمیماش

 به پشت سرمان انداخت و گفت:  ینگاه نهیآ از

 کرت بشنوه. یتا بلکه گوش ها یرو ببند تیسه بار بهت بگم اون کمربند کوفت دیکه با نهی_احمقانه ا

 گفتم:  یبلند یو با صدا دمیخشم لرز از

 !؟ی_چ
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 . یفهم ی_االن م

 یو صندل شهیش نیاز جا کنده شد. دوباره به عقب پرت شدم و ب نیدفعه ماش کیرا عوض کرد و  دنده
 نیماش نیبرد از ب یرا عوض کرد و همان طور که سرعتش را باال م رشیمس عیافتادم. بهزاد سر ریگ

 بهکه چشمم  ستیجنونش چ نیا لیبود بپرسم دل کیرفت. نزد یداد و جلو م یم راژیو گرید یها
 میحرکاتشان با ما هماهنگ بود، شدم و تازه دو هزار قایکه دق یبغل افتاد و متوجه دو موتور سوار  نهیآ

 افتاد.

 راست نشستم و کمر بندم را بستم که گفت: عیسر

 . اریهامون و در ب یگوش یکارت و باتر  می_ س

او را برداشتم  لیموبا عیرا در آوردم و بعد سر لمیموبا یکارت و باتر  میبپرسم اول س یسوال نکهیا بدون
 یپشت سر را م یرفت و من با نگران یو همان کار را کردم. سرعت بهزاد لحظه به لحظه باال تر م

نکه جان مردم را به یهم ا م،یفتین ریگ نکهیهم ا م،یرفت یم یبا شخص دیچرا با دمی. حاال فهمدمییپا
 . میندازیخطر ن

بودم، دو  دهیچسب یشد و من محکم به صندل یم دهیداد شن یم راژیکه و یبوق از هر طرف یصدا
 !میشدم قرار است به کجا برو یبه سه تا شده بودند و اصال متوحه نم لیموتور سوار تبد

 کم احساس کردم سرعتش کم شد، با تعجب نگاهش کردم که گفت:  کم

 ؟یکمر بندت رو بست_

 زدم: ادیفر

 ؟یکن یم یچه غلط یآشغال و بستم دار  نی_ آره ا

و  کیموتور سوار به ما نزد نیکه اول دمید نهیرا نداد و در عوض سرعتش را کم تر کرد، از آ جوابم
 کیگشت، همچنان داشت به ما نزد یدستش به سمت کاپشنش رفت، معلوم بود که دنبال اسلحه م

او چنگ  یوبه باز اریاخت یاندازه گردو بزرگ شد و ب بایتقر میشد و اسلحه را باال آورد. چشم ها یتر م
 کردم:  شیزدم و بلند صدا

 _بهزاد! 
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 یدفعه ترمز کرد و رو کی نیرا بخوانم ماش یموقع که مطمئن شدم االن است که غزل خداحافظ همان
 محکم به موتور سوار خورد. نیعقب ماش دیچرخ شیچرخ جلو

 فرود آمدند.  نیزم یچند متر به هوا پرتاب شدند و بعد با هم رو بایخودش و هم موتورش تقر هم

 را ادامه داد. میبود دهیکه به آن چرخ ریدوباره حرکت کرد و همان مس یبعد از مکث کوتاه نیماش

 

 

جا دار نبود اما  یلیکه خ میرفت یم یفرع با فاصله همچنان پشت ما بودند، داخل گریموتور سوار د دو
 یبه دو راه نکهیو به محض ا میرا رد کرد چیپ کیو بعد  میکن ریها هم گ وارینبود که به د یطور 
 دینا پد چیبود آن ها در پ شتریو چون سرعتمان از موتور ها ب دیچیاز آن ها پ یکیبهزاد به  میدیرس

 شدند. 

رنگ بن  یآب یتابلو ریمس یافتاد ابتدا ادمیدفعه  کیبزنم که  یسمت بهزاد برگشتم و خواستم حرف به
 . میکم شد و توقف کرد نیسرعت ماش میکه خواستم به او بگو یهمان لحظه ا قایو دق دمیبست د

 کمرم نشست.  رهیت یرو یمقابلمان زل زدم و بعد عرق سرد یآحر  واریفقط به د هیچند ثان یبرا

 ؟یکار کرد ی_چ

 از دور فرمان شل شد و گفت: شیها دست

 کردم.  یم دیکه با ی_ کار 

شد  دهیشن یکلتیشدن موتور س کینزد یسمتم برگشتم که او هم به من نگاه کرد. همان لحظه صدا به
 که موتور سوار وارد بن بست شد.  میدیجلو د نهیو هر دو از داخل آ

 گفت: عیگره خورد که سر یلحظه ا یرا در آورد و نگاهمان برا نکشیع 

 .یش ینم ادهیاز کار بندازش، خودتم پ یروش هیکن و به  دایرو پ نیاس ماش یپ ی_ ج

 باال انداخت.  میرا برا شیاز ابروها یکینگهش داشتم.  عیدر رفت که سر رهیبه سمت دستگ دستش

 م؟ی_ما اسکورت دار
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 نگاهم کرد:  متعجب

 بود؟ نیاالن وضع ا می_اگه اسکورت داشت

 یعقب به آن دو نفر نگاه شهیو از ش دمیشد. به عقب چرخ ادهیپ عیو سر ستادیجواب نا منتظر
 . ستادیآمد و مقابل بهزاد ا نییانداختم، موتور سوار از موتور پا

شده بود؟ قبول دارم ابتکار جدا کردن آن ها از هم خالقانه بود  وانهیمرد د نیخواستند بکنند؟ ا یم چه
 کرد... یم دایما را پ گرید یاما اگر موتور 

که مربوط به  ییها میفرمان دنبال س ریخم شدم و ز عیافتاد که از من خواست چه کار کنم سر ادمی تازه
 ده بود مواجه شدم. ش دهیکه با دقت پوش میس یشوند گشتم. اما با دسته ا یم هیضبط و بق

 زم؟یبه سرم بر ی_حاال چه خاک

 بروم. شیام را در آوردم و ضامنش را آزاد کردم، مجبور بودم به روش آزمون و خطا پ یبیج یچاقو

 «بهزاد»

 _خب؟

داشته  یلیدل شانیدادم تفاوت رنگ لباس ها یشدم؛ احتمال م رهیبه مرد کاله به سر مقابلم خ منتظر
به تن داشتند و  یهر سه نفر هم لباس موتور سوار  یبه رنگ سورمه ا یو وسط یباشد، دو نفر مشک
 هستند.  یمعلوم بود حرفه ا

 ؟ی_خب چ

 شدم. نهیبه س دست

 از دور خارج بشه؟! یکیمن بزنم بعدم  ،یتو بزن م؟یکار کن ی_ قراره چ

 

 

به من نگاه کرد، بر خالف آن  دیخند یکه م یسکوت کرد و بعد کاسکتش را در آورد و در حال یا لحظه
کچل  ینبود، اما حداقل کچل هم نبود راستش از خالفکار ها افهیبودم اصال خوش ق دواریکه ام یز یچ

 نفرت داشتم.
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 ! یهست یطور  نی_بهم گفته بودند ا

 :دمیجمع شده بود زل زدم و پرس دیاش که به خاطر نور خورش رهیت یچشم ها به

 ؟ی_ چطور 

 یاطرافمان بلند و آجر  یها وارید م؛ینداشت یدور زدن و رجز خوان یبرا یادیز یضاتنگ بود و ف کوچه
 یم حیموتور مسابقه سد شده بود. ترج کی لهیراه خروج وجود داشت که به وس کیبودن و فقط 

 .فتدیتر ب عیسر فتدیب یدادم اگر قرار است اتفاق

 و گفت:  دیرا گز شیباال لب

 .یکن یم دایراهش رو خودت پ یباهام ارتباط برقرار کن یگفتند اگه بخوا ،ی_بهم گفته بودند باهوش

 تکان دادم. سر

 ؟ی_جنابعال

 .دیخند

که االن دنبالت هستند اون ها  گهید یها یلیشناسم، مثل خ یاما من تورو م میشناس ی_آره من تو نم
 رو انجام بدن. تشونیخوان مامور یدن پسر جون، اون ها م یبه هوشت نم یتیمثل من اهم

 ؟یتی_چه مامور

 کوتاهش را مرتب کرد و گفت: یموها

 .ارنیخوان به چنگت ب یدنبالت افتادند و م ریبگ زهیجا یسر  هی عتایگذاشته، طب زهینفر برات جا هی_ 

 تکزاس بود؟  نجایمگر ا ر؟یبگ زهیبهت به او نگاه کردم جا با

 یکردند، عشق م یکه مردم در آن تجارت م یشهر  یبایپوسته ز ریز قایوطن خودم بود اما دق نجایا نه
 کشتن و قتل بود. ،یگرفت یم زهیکه با آن جا یز یباختن خون بود و چ یبها نجایمردند ا یو م دندیورز

 .رمیبگ دهیکردم استرسم را ناد یآمدم و سع رونیفکر ب از

 خوان من و کجا ببرند؟  ی_ م

 شد و گفت: کیبه من نزد یقدم
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خوشگل  یدیل دیهست که شا یقدر  نیگذاشتند، مبلغشم ا زهیسرت جا یبرن برا ینم یی_ جا
 ببره. خیتا ب خیهمراهتم وسوسه بشه و خودش سرت رو ب

 توانست!  یتوانست؟! با توجه به رفتار امروزش بله م یم نازیپر دیفکرش هم تنم لرز از

ازم  ییبدونه چه کارا دیگذاشته با زهیمن حا یکه برا یکنم اون یبز نگاهت نم نیع یجور  نی_من هم
 . ادیبر م

 عقب رفت و گفت: یقدم

هنوز  گهید یکی ؛ینفرشون و به درک فرستاد هیتا االن  ومدمیکشتنت ن یمن برا یدونه، ول ی_ اون م
 دنبالته خان زاده.

 سبز رنگش را باال داد. شهیرفت و سوار موتورش شد، کاسکتش را سرش گذاشت و ش عقب

 که جونت رو نجات دادم. هیبار نیو آخر نیاول نیخودت باشه، ا _ حواست به

 روشن شد که داد زدم: یبلند یبا صدا موتور

 ! یهست ی_ حداقل بگو ک

 دور بزند جواب داد: نکهیبه من انداخت و قبل از ا ینگاه مین

 جلوت آدم کشت. شبیکه د ی_ همون

 فر است! یو از بن بست خارج شد. سخت نبود بفهمم که او قاتل منصور  دیچرخ عیسر

 

 

 شخص سوم

 زخمش بود.  یمشغول کار کردن رو لیاستاندارد اتاقش نشته بود و گابر یصندل یرو مهرداد

نداشت؛  یداد توجه یبدنش انجام م یرو لیکه گابر ییبه کار ها یرا سر کرده بود اما او حت زخمش
 برادرش.  شیبود، پ یگر ید یفکرش حا
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شد؟ تک تک  یاما مگر م خت؟یر یرا بهم م زیمدت او همه چ نیبود؟ تمام ا انتکاریمدت او خ تمام
 کی دید ینبود که م یبار  نیاول نیداشت اما ا ادیمرگ رفته بود را به  یکه بهزاد تا پا یدفعات

 بگذارد.  هیما شیکارها یجاسوس از خودش برا

 دهیافسر آموزش د کیداشت، که چطور  ادیدر ارمنستان را به  ششیشش سال پ تیمامور هنوز
 کینبود! او فقط  دهید یگناه است، اما بهزاد که افسر آموزش یکرد تا ثابت کند که ب یخودش را زخم

 پزشک ساده... 

 ! ستیساده ن گهیوقته که د یلیدر ذهن مهرداد به او هشدار داد بهزاد خ یز یچ

به اندازه خود او  قایکند؛ بهزاد دق دییکه انگار خواست افکار خودش را تا یسر تکان داد، طور  مهرداد
 را در بدنش فرو ببرد. غهیزل بزند و ت شیخطرناک شده بود آن قدر خطرناک که توانست به چشم ها

 .ختیر یخون م یآدم کشتن مهرداد وحشت داشت، حاال به راحت دنیکه از د یبهزاد

 کند؟ بهزاد هر چه که بود خائن نبود!  انتیمگر ممکن بود که او خ یادر پاک و ساده او نبود ولبر نیا نه

 یسست شود و پنتس و پنبه الکل لیبلند شد که باعث شد دست گابر عیسر دیرس جهینت نیبه ا یوقت
برخورد فلز با کف پوش شفاف اتاق توجه مهرداد را به خودش جلب کرد و  ی. صدافتدیب نیزم یرو

 فکر کردن به او داد. یبرا یفرصت

که  یآخه بعد از اتفاق یبود ول یغم و درد صدا هم واقع یبود، حت یواقع یلیکه گرفته بود خ یلمیف»
 یچون م دمیبگه دوستت دارم! شا نازیقدر راحت به پر نیپسره ا نیافتاد محاله که ا شیدو سال پ

نگفت  یدوستت دارم خشک؟ چرا دم آخر  هیخواست بزنه ناکارش کنه گفت، اما پس چرا فقط 
 «!عاشقتم؟

 ؟یکن یم ی_چه غلط

 بود. ستادهیافتاد که مقابلش ا لیگابر یبرزخ افهیبه ق نگاهش

 برم.  دی_با

 .دیرا عقب کشو او  دیرا چسب شیبازو لیاز کنار رد شود که گابر خواست

 ؟یبر  ی_ کدوم گور 
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 به او انداخت. یز ینگاه ت مهرداد

 به تو جواب پس بدم!  ستی_ الزم ن

 را گرفت و او را نگه داشت. شیشانه ها لیخواست حرکت کند که گابر دوباره

که  یبر  یکدوم خراب شده ا یخوا یم ،یاالن خون از دست داد ،یخورد هیتازه بخ ه،ی_بدنت زخم
 !؟یبه من جواب بد ستیالزم ن

 :دیو پرس دیدفعه ذهن مهرداد جرقه زد و خودش را عقب کش کی

 باز شد؟ نجایدفعه چطور پات به ا هی ؟ی_ خود تو از کجا اومد

 موضع گرفت: عیداد و سر هینک زیبه م لیگابر

 کجاست؟ نجای_ مگه ا

 نیچطور به ا یهست یخارج هیفهمم تو  ی! من نمستین یسیانگل هی_هر جا که هست، مناسب 
  ؟یکرد دایپ یدسترس رانیاز ا یتیسطح امن

 تکان داد. نیزد و سرش را به طرف شیعضالن نهیرا به س شیدست ها لیگابر

 ؟یکرد قی_در مورد من تحق

 

 

 با اخم سر تکان داد. مهرداد

 نبود!  یادیز زی_چ

 زد:. یدر جوابش پوزخند صدا دار  لیگابر

در مورد  یجواب یا گهیکس د چیه ایبهزاد  ایکه خواستم بوده، من خودم حق ندارم به تو  ی_هرچ
و  میمن ک یبفهم یخوا یکنم اگه م یم تییراهنما میسطح هست هی یتو بایچون تقر یخودم بدم. ول

 گرده. ینم یکه کس یرو بگرد ییجا دیکاره ام، با یچ
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تر بود که  قیاطالعات کجا دق یسر  ویگشت؟ از آرش یم دیبا تعجب نگاهش کرد؛ کجا را با مهرداد
 بخواهد بگردد؟ 

 به سمتش برداشت و سرش را جلو آورد و کنار گوشش زمزمه کرد: یقدم لیگابر

 شده.  یکه گذشته خودت مخف یی_ همون جا

 اشاره کرد. یو به صندل دیعقب کش عیسر

 برو.  یبذار جمع و جورت کنم، بعد هر جا رفت نی_ بش

 نیرا بست و آن را مرتب کرد، طبق گقته هم راهنشیپ نییبه خودش آمد و دو دکمه پا عیسر مهرداد
 یباعث م نیبود؛ هم یبرش جراح کی هیشب شتریبزند، ب بینبود که به او آس یزخمش جور  ل،یگابر

 کاسه است. مین ریز یمطمئن شود که کاسه ا شتریشد او ب

 کنم. داینزن تا بهزاد رو پ یحرف یکه افتاد با کس یاالن برم. از اتفاق دی_نه، با

 او را متوقف کرد.  لیگابر یاتاق رفت که صدا یا شهیبلند به سمت در ش یقدم ها با

 بهزاد صادر شده. یر یاالن همه خبر دارند؛ دستور دستگ نی_هم

 بود؟ دهیزل زد؛ پس چطور او نفهم لیگرد شده به چهره خونسرد گابر یبا چشم ها مهرداد

 صادر کرده؟ یک ؟یک ؟ی_چ

 از پشت سرش گفت: یمحکم یصدا

 _ من دستور دادم.

خودش بود؟ اما  یعنیاش نگاه کرد.  یمیگرد شده به فرمانده قد یسمت در برگشت و با چشم ها به
 او که... 

قرار داشت  شیمرد در آستانه پنجاه و پنج سالگ نی. استادیجلو آمد و مقابلش ا یعقاب قدم فرمانده
قد مهرداد هم  نکهیبلند تر از خود مهرداد بود، ضمن ا یتر و قدش حت یاما بدنش به مراتب عضالن

 شد. یبلند محسوب م

 ...نجای_شما... ا
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دفعه احساس کرد زخمش  کیزد؛  یم ادیرا فر نیا شیمهرداد بهت وجود داشت و چضم ها یصدا در
 به سوزش افتاده اما توجه نکرد. 

منشانه  سییاش فرو برد و ر یمارک آرمان یشلوار قهوه ا بیرا در ج شیعقاب دست ها فرمانده
 جواب داد.

تام  اریمن با اخت ؛یش یمقر برکنار م نیا یتو از فرمانده یکه افتاده تا اطالع ثانو ی_به خاطر اتفاقات
 . رمیگ یرو برعهده م یفرمانده

بود که به  یکرد، برکنار شده بود؟ نکند او کس جادیبود که بهزاد ا یدردناک تر از زخم یلیضربه خ نیا
 برادرش چاقو زد؟!

 ...یمن که کار  ؟یچ یعنی_ها؟ 

 مهرداد نشست. زیبدون توجه به او از کنارش رد شد و پشت م فرمانده

 اریاخت یمدت، بهتره که تا مدت نیا یشما دو نفر تو کینامدار و ارتباط نزد یآقا انتی_ با توجه به خ
 .دیهم رتبه هست یاسد یلحظه به بعد تو آقا نیاز ا ،ینداشته باش یتیریمد

 

 

 شکمش گذاشت. یبه درد شد و نا خودآگاه دستش را رو لیزخمش تبد سوزش

و  نجایا یایطور ب نیهم یتون یدفترم شما نم نیا سییمن ر ؟یچ یعنیفهمم  ینم ک؟ی_ ارتباط نزد
 و بگ... یمن لم بد زیپشت م

 ! یخی_احترام خودت رو نگه دار ش

. مهرداد با ستادندیکه هر دو صاف تر ا یکرد طور  خیس لیبلند و قاطع مو به تن مهرداد و گابر یصدا
پرونده  کیموجب شکست خوردن  شیدوره کار لیاوا یوقت یدهان باز به فرمانده اش نگاه کرد، حت

 و خودش...طور سرش داد نزده بود! چه برسد به االن که ا نیشد ا

 بزنند فرمانده با دست به در اشاره کرد. یدو نفر حرف نیهر کدام از ا نکهیاز ا قبل



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

356 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 یمرخص یهست یکه خودم بهت خبر بدم؛ چون زخم یتا وقت یرو ترک کن نجایکنم االن ا یم شنهادی_ پ
 حسابش کن.

 گفت: یبا ناباور  مهرداد

 من رو؟ ؟یکن یمعلقم م ی_ دار 

 .دیایبه چشم ب شتریب شیتکان داد و باعث شد برق کله بدون مو نیسرش را به طرف فرمانده

وضع  نینداره، فعال با ا یا دهیبودنت فا نجایدر ضمن ا تهیحفظ سالمت یبرا یمرخص ست،ین قی_تعل
 .یندار  یا دهیفا

به او چاقو  گریبار د کیحس کرد  بایاست؟ تقر دهیفا یگفت که ب ینداشت؟ او به مهرداد م یا دهیفا
 شکمش خم شد.  یشد رو یکه صورتش از درد جمع م یزده اند و در حال

به  نجایوضعش بدتر بشه ببرش. ا نکهیقبل از ا یمنتظرته؛ جناب اسد یمشک یوندایه هی نیی_پا
 .ادیم مارستانیب یبو یاندازه کاف

شد. مهرداد حاال  زیم یرو لیپانسمان اشاره کرد و بعد مشغول جا به جا کردن وسا لیپنبه و وسا به
کند همراه  یمقاومت نکهیشانه اش قرار گرفت و بدون ا یرو لیکرد. دست گابر یواقعا احساس درد م

 آمد.  رونیاو از دفتر ب

 یکرد. برا یم تشیاذ گرانید یپچ پچ و نگاه ها یکردند و صدا یها حرکت م شنیها و پارت زیم نیب
متهم شده است، اما، بهزاد واقعا خائن نبود! او حتما  انتیاحساس کرد خودش به جرم خ یلحظه ا

 به سرنخ بودند. هیشب شیداشت کارها یلیدل

 که در آسانسور بسته شد مهرداد با درد گفت:  نیهم

 پدرم.  شیبرم پ دی_با

 دم.  یاونه منم دستورش رو انجام م سییگفت، ر یکه چ یدی_شن

 بهم فشرده اش را باز کرد. یپلک ها یداد بود ال هیآسانسور تک وارهیکه به د مهرداد

 ه؟یعاد زیبه نظرت همه چ ؟یهست یآدم نی_ واقعا همچ

 .دیکش یآه لیگابر
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 نیبا ا فته؛یداره م یچه اتفاق نمیبرو تا بب شیطور پ نینداره، فعال هم یتیاما نظر منم اهم ستی_ن
 .یش یم یهدف بهتر  یتر باش ریپذ بیهر قدر آس یچند روز استراحت کن هیبهتره واقعا  تتیوضع

و  دیخواست به مهرداد کمک کند اما او خودش را کنار کش لیتوقف کرد و در باز شد. گابر آسانسور
که  یطور از دفتر  نیا نکهیشد اما ننگ ا یم شتریرفت. درد زخمش با هر قدم ب شیبدون تعادل پ

  کرد. یم تشیاذ شتریانداخته شود ب نیآن بود ب سییخودش ر

 _فکر کنم اونه.

 بودند و راننده اش... یدود شیها شهیشد که ش یرنگ یمشک یوندایمهرداد معطوف ه نگاه

 دینگاه کرد و فهم لیبه گابر عیگرد شد و سر شیعادل که پشت فرمان نشسته بود، چشم ها دنید با
 است.  دهیرا فهم هیکه او قض

 کنه. یحواست به اون زخم باشه وگرنه عفونت م یبر  عی_بهتره سر

به خانه اش  دیتر بردارد اما واقعا دردناک بود، با عیرا سر شیکرد قدم ها یسر تکان داد و سع مهرداد
 است. یافتاد که خانه اش در حال پاک ساز  ادشیکرد، اما  یم دایگشت و کورتون پ یبرم

به راه افتاد و  عیسر نیدر عقب باز شد و بدون تعلل سوار شد. ماش دیرس نیبه ماش نکهیمحض ا به
 افتاد چون تمام توجهش معطوف چهره متفکر پدرش شده بود. لیگابر یبرا یچه اتفاق دیمهرداد نفهم

 

 

 _چه خبره؟

 نگاهش کرد. لکسیر یلیخ یرعلیام

 زخمت بهتره.  یبرا نی_ راحت بش

 _گفتم چه خبر شده! 

 بار نگاه پدرش هشدار دهنده شد. نیا

 .یدفتر خودتم برکنار شد استیاالن از ر نیندارم بهت جواب بدم، هم فهی_ منم وظ
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 کرد زخم دردناکش را چنگ نزند. یآب دهانش را قورت داد و سع یبه سخت مهرداد

 کیخواست  یکه نم یتا زمان یرعلیرا بست. ام شیداد و چشم ها هیتک یصندل یرا به پشت سرش
 بود. دهیفا یگفت و اصرار ب یکلمه هم نم

در آمد.  شیاز گلو یبار ناله ا نیدست انداز رفت که ا یدوباره رو نیماش یرانندگ قهیاز چند دق بعد
 پدرش بلند شد.  یبالفاصله صدا

 مراقب باش عادل. شتری_ب

 کوتاه و فرمان بردار جواب داد: عادل

 کنسول هست.  ی_ باشه، مسکن تو

 یاز بطر  یکیآورد و در  رونیداشت را ب ازیکه ن یز یداروها گشت و چ نیکنسول را باز کرد و ب یعل ریام
 ها را باز کرد.

 و بخور.  نی_ا

 پسر بچه لجباز سرش را تکان داد و صورتش را برگرداند. کیمثل  مهرداد

 خورم.  ی_ خوبم، نم

دهانش را باز  یبزند اما فقط چانه مهرداد را گرفت و با فشار  یباز هم طعنه ا یرعلیداشت ام انتظار
 کندقرص و آب را با هم به خوردش داد.  یبتواند کار  نکهیکرد و قبل از ا

 نیرا کنار بزند، اما خسته تر از ا یکرد بطر  یگرد شده به پدرش نگاه کرد و سع یبا چشم ها مهرداد
 .دیرا کنار کش یاست بطر  دهیآب نوش یبه اندازه کافمطمئن شد که او  یوقت یرعلیحرف ها بود. ام

 نیشاه فیح دیحفتتون کله شق و لجوج و ابله د؛یفکر کنم تو و بهزاد دو قلو باش یدونم ول ی_ واال نم
 شما دو نفر افتاد. ریکه گ

که به سمتش برگشت و شانه باال  دیپر یم رونیمهرداد داشت از حدقه ب یکره چشم ها بایتقر
 انداخت.

فهمه که چقدر  یکه با حفتتون سر و کار داشته م یاما کس ستیگم؛ به خودتون معلوم ن یم ی_ جد
 .دیهست سییر شهیحرف گوش کن بود اما، شما دو تا، هم یلیخ نیشاه د،یهست هیبهم شب
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 زد. یپوزخند مهرداد

 .یکه دستور بازداشتش رو داد ادیخوشت نم ی_البد تو هم از نا فرمان

 به او رفت: یچشم غره وحشتناک یرعلیام

بهزاد به تو هم اثر کرده و در ضمن من دستور ندادم،  یادب ی. بادیخوشم نم یاحترام ی_ من از ب
 کار رو کرد.  نیفرمانده ات ا

 شد. یجد مهرداد

 ؟یپسرت رو بازداشت کن یخوا یما م یر یکرده؟ به خاطر درگ ی_ چرا؟ چون من رو زخم

دربند  یتو نازیشد، چون امروز صبح جنازه پر ریشه نه چون با تو درگ یبازداشت م انتشی_به خاطر خ
 شد.  دایپ

باشد؛  دهیکرد که درست شن یاش مچاله شد و نفسش گرفت. باور نم نهیمهرداد درون قفسه س قلب
 بهزاد واقعا... یعنی ناز؟یجنازه پر

 گفت:  یناباور  با

 شته! رو نک نازینه، بهزاد پر ستی_کار اون ن

 ینگاه بود کم نیکه در اعماق ا یپسرش زل زد، درد یقهوه ا یبه چشم ها یلحظه ا یبرا یرعلیام
رحم ندارد،  چکسیسخت که ه طیشرا نیخوشحال شد که هر دو پسرش در ا یآزارش داد و از طرف

 قدر بهم اعتماد دارند. نیا

 بهزاد نکشته، من کشتم!  یگ ی_درست م

 یشانه پسرش را فشار داد و به آرام یرعلیخارج شد؛ ام شیبود که از گلو یمهرداد ناله درناک واکنش
 گفت:

 .یمون یمن م شیکه زخمت خوب بشه پ یافتاده در عوض تا زمان یگم چه اتفاق ی_ بهت م

 دردناک گفت: مهرداد

 _ چرا؟ 
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 .مینیب یبهزاد رو نم گهید م،ی_چون اگه مراقب نباش

دفعه هم  نیمهرداد افتاد که ا یبالفاصله دو هزار  ست؛یچ یرعلیمنظور ام یسخت نبود که بفهم یلیخ
 کند. یرا کنترل م زینقشه پدرش همه چ

 

 

 بهزاد

 راندم.  نجاینفس تا ا کی ،ییدستشو یاز دو بار توقف برا ریشده بود که باالخره توقف کردم. به غ شب

داده بود و چشم  هیتک شهینگاه کردم. سرش را ش نازیرا از دور فرمان شل کردم و به پر میها دست
 ینشده بود با توجه به استرس داریبود هنوز ب دهیبعد از غروب آفتاب خواب بایرا بسته بود؛ تقر شیها

 قدر خسته باشد.  نیحق داشت که ا میها داشت یر یکه امروز به خاطر همه درگ

بار و  کیتهران  یبار ختم نشد تا خارج شدن از محوطه شهر  کیها به همان  ریبگ هزیبا جا یر یدرگ
ضد گلوله  نیبود که ماش نیکه داشتم ا یتنها شانس گریدو بار د یشهر  نیب یبعد از آن در جاده ها

 پدرم بودم. ونیرا مد نیبود، ا

 یپاها یکردم در تهران رو یمدت فکر م نیا د؛تمامیکش ریام ت نهیکه قفسه س دهیکش یقیعم نفس
آمدم، تازه  رونیب تشیچتر حما ریاز ز یتنه جان سالم به در برده ام اما وقت کیام و  ستادهیخودم ا

 آورم. یدوام نم یلیبدون اسم قدرتمند او خ دمیفهم

 نیکردم به خاطر قلبم نبود به خاطر ا یکه احساس م یز یبا توجه به چ د؛یکش ریام دوباره ت نهیس قفسه
جز  یکه آورده بودم را خورد و من چاره ا ییتمام غذاها یزامب کیو گرسنه مثل  یزخم نازیبود که پر

 بودن نداشتم. ریس

تر  کیو نزد کیصورتش خم شدم و نزد ی. رودمیخودم را به طرفش کش یسمتش برگشتم و کم به
 یبایز یشد انحنا یکرده بود و باعث م جادیصورتش ا یرو یمیهتل نور مال ییجلو یرفتم، چراغ ها

 کند.  جادیا هیصورتش سا یبلندش رو یو مژه ها ینیب

 .  نازی_پر
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به  یدیشد لیشده بود. در درونم م فیبود چون خسته و ضع نینگفت، خوابش سنگ یز یچ
 حماقت است.  کی نیا طیشرا نیگفت در ا یم تیداشتم اما عقلم با قاطع دنشیبوس

  ناز؟ی_پر

 اما، چرا نه؟ واقعا چرا نه؟  دمشیبوس یم دیکردم، نه نبا یکار را م نیداد ا یبار جواب نم نیا اگر

چشم  دیبدنش لرز نکهیگونه اش قرار گرفت و به محض ا یرو میلب ها میایبه خودم ب نکهیاز ا قبل
 گرد شد.  میها

 کردم؟  یچه غلط من

 . دمیتر رفت و چانه اش را بوس نییپا میلب ها رمیاز او فاصله بگ یکم نکهیا بدون

 کردم؟! یداشتم چه م هان؟

و  دمیکنار کش عیبزنم که سر یلیبود به خودم س کیگفت؛ نزد یخورد و هوم یمیدوباره تکان مال نازیپر
 انداختم.  رونیب نیرا چنگ زدم و خودم را از ماش رهیدستگ بایتقر

. قلبم آن قدر محکم دمیکش قیفاصله گرفتم و نفس عم نیبلند تا آنجا که امن بود از ماش یقدم ها با
 یداشت سرم م ییبزند، چه بال رونیام ب نهیکردم االن است که از قفسه س یکه احساس م دیکوب یم

 شدم. یتنها م وبارم نبود که با ا نیاول یشدم حت یدختر تنها م کیبارم نبود که با  نیاول نیآمد؟ ا

که  یکه اطرافم بودند خودم را کنترل کردم، در مقابل دختران یسال ها بهتر از تمام مردان نیتمام ا در
 بودند اما، حاال... باتریهزار بار از او ز

کرد او از من متنفر شود  یم یزد و کار  یشد زبانم تشرش م یهر لحظه کنارش بودن سخت تر م انگار
 خواست. یداد که ناخودآگاهم م ینجام مرا ا یز یگرفت و چ یاما بدنم از خودم دستور نم

ام گذاشتم و فشار دادم، احمقانه بود که بخواهم تپش قلبم را کنترل کنم.  نهیس یراستم را رو دست
 میتنظ نیخاص خودش را داشت و هر کدام از ا یها میبود که تنظ یعاد ریغ ندیفرا کی نیمشخصا ا

 ...یتر  دهیچیپ یلیخ یها ندیها با فرا
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 شده؟ ی_چ

پاره شد و کل ذهنم از اسم او و تصور  میشد رشته افکار علم خیتنم س یموها شیصدا دنیشن با
شده بودم  کیکه به او نزد یتمام دفعات یلحظه ا یبرا یپر شد، حت دمشیکه بوس یپوست نرمش وقت

 کنترلم را به دست گرفته بود. ی. انگار واقعا کساورمیبود شاخ در ب کیشد از تعجب نزد یتداع میبرا

مقابلم  عیو سر دیکش یخفه ا غیج نازیزدم که پر یلیدستم را باال بردم و محکم به خودم س اریاخت یب
 قرار گرفت.

 ؟یزن ی_تو چته؟ چرا خودت رو م

 کنم. کیاالن با اسلحه به سرم شل نیکرد، که انگار انتظار داشت هم ینگاهم م یطور 

 _من... من... قلبم! 

 جلو آمد. یقدم متعجب

 ! یِد حرف بزن لعنت ؟یکنه؟ حالت بده؟ سکته ناقص زد یدرد م ؟ی_قلبت چ

 .دمیدفعه خودم را عقب کش کیآمده باشم  رونیکه از اغما ب انگار

 . میبر دیبا هیکم به خاطر خستگ هی_ نه، فقط 

 نگاهم کرد. مشکوک

 ناشناخته ست؟ تیماریب ره؟یگ یقلبت درد م ی_به خاطر خستگ

مغز پوک بکنم چه برسد به  نیگلوله حرام ا کیخواستم  یطور نگاهم کند؛ خودم هم م نیداشت ا حق
 هتل اشاره کردم. یاو، سر انجام به پله ها

 . میمون یم نجای_امشب ا

 منحرف شد و اخم کرد. یهتل ذهنش از موضوع قبل دنید با

 ! میتوقف کن دینبا ی_تو که گفت

 یز یمطمئن شدم چ یانداختم و وقت نیبه ماش یعقب برداشتم و نگاه یرا از صندل مانیاه یپشت کوله
 را فعال کردم.  ریجا نگذاشته ام در را بستم و دزدگ
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 او هنوز هم منتظر جواب است.  دمیسمتش که برگشتم فهم به

موندن  نجایخطر ا ست،یامن ن یلیخ تیوضع نیا یکردم تو یشب رانندگ یاما تو میتوقف کن دی_نبا
 . هیراه نیب یجاده ها یکمتر از بودن تو

 نازیروشن شده بود، پر یزرد و آب یرنگ هتل رفتم که با چراغ ها دیسف رهیدا مین یسمت پله ها به
 و شانه به شانه من شد.  دیچند قدم را دو

 . ستی_کوله هارو بده به من تو حالت خوب ن

خواست او را از  یاز وجودم فقط م یشدم، اما بخش یخوشحال م ینگران نیاز ا دیبا یحالت عاد در
 خودم دور کند.

 االن حالم خوب بود. دمیخواب یرو م ری_اگه منم کل مس

قرار باطل  بایتقر دیاو خواب یاما وقت میساعت عوض کن کیهر  یرا برا مانیکه جا میکرد یراه ط اول
کوچکش را مشت کرد و لب  یبزن دست ها یحرف نکهیخوب گرفت و بدون ا یلیشد، طعنه ام را خ

 هم فشرد. یرا رو شیدنیبه شدت بوس یها

 من بودم؟  نیچه؟ هان؟ چه خبر شده؟ ا یها لب

سرعت دادم؛ بهتر بود هر چه زودتر به  میزدن به خودم مخالفت کردم و به قدم ها یلیس دیشد لیم با
 .میهتل برس

 

 

کرم رنگ و طرح  ی. کف پوش هامیو وارد شد میهتل عبور کرد یبلند گرد جلو هیپا یچراغ ها نیب از
به اطراف انداختم،  یخورد. نگاه یآن سر م یکفش اسپورتم رو رهیزد و ز یبرق م یز یدار هتل از تم

 کی مهتل نداشت آن ه کیهتل را انتخاب کرده بود. همدان که فقط  نیا یرعلیدانم چرا ام ینم
 هتل متوسط! 

 به شانه ام زد که نگاهش کردم. یمیشد و ضربه مال کیبه من نزد نازیکردم پر احساس

 ؟یر یاتاق بگ یخوا یبا کدوم شناسنامه م ی_دکتر اصال فکر کرد
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جسد  صیترخ یدر تهران مشغول انجام کارها یبودم که شناسنامه خودش را بر ندارد، وقت گفته
 طرف تر، نه!  نیاها  لومتریداشتند اما ک ازیاز سردخانه بودند به آن ن شیقالب

 . ای_فقط ب

و قوس دار هتل رفتم. دو زن حدودا هم سن و  لیطو شخوانیو جلو تر از او به سمت پ دمیکش کنار
از آن ها به محض  یکیشده بودند مشغول کار بودند؛  شیکه کامال آرا ییسال خودم با چهره ها

دفعه  کیرمق به من نگاه کرد و  یانداخت و ب نازیبه پر ینگاه میشدن ما سرش را بلند کرد و ن کینزد
 زد.  یلبخند درخشان

 کرد.  یاستفاده م یفرصت نیاز چن شهیهم ،یخال نیمع یجا

 تونم بهتون بکنم؟ یم یچه کمک ر،ی_وقت بخ

که االن  فیاما ح یبکن یتوان ینم یغلط چیبزنم ه ادیسوال فر نیشده بود که در جواب ا عقده
 را نداشتم. طشیشرا

 آن زن برق زد.  یزدم که چشم ها یمیگذاشتم و لبخند مال شخوانیپ یدستم را رو کی

 .دیاتاق به ما بد هیخواستم  ی_م

برگه بود سرش را بلند کرد  یسر  کی یآن طرف تر مشغول دستکار  یهمکارش که کم میصدا دنیشن با
 شد. یطوالن یما کم یو نگاهش رو

  د؟یخوا یم ی_حتما جناب، چه نوع اتاق

 تر شدم و دستم را دور کمرش حلقه کردم.  کیبه او نزد یانداختم و کم نازیبه پر ینگاه مین

 اتاق دو نفره.  هی_

هتل  یبه متصد یکمرش را نوازش کردم و لبخند محو یگود یبالفاصله منقبض شد اما به آرام بدنش
 نگاهش را از حلقه دست من گرفت و گفت:  عیسر یلیزدم که خ

 و ... ویمنظورم و ؟یطیشرا_حتما، با جه 

 را در هوا تکان دادم. گرمید دست

 خسته ست.  یلیتر انجام بشه؛ خانومم خ عینداره، فقط سر ی_ فرق
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 ریتعب یاخمش را به خستگ نیشد ا یانداختم که او با اخم نگاهم کرد، م نازیبه پر یعاشقانه ا نگاه
 کرد؟! 

 ن داد و مشغول به کار شد. سر تکا یجیما رد و بدل شد و با گ نیزن ب نگاه

 قایبه شکمم زد. دق یعقب رفتم؛ با آرنج ضربه ا یکه من هم همراه او کم دیخودش را عقب کش نازیپر
 زود به خودم آمدم.  یلیلحظه نفسم رفت اما خ کیکرد.  یکه درد م ییهمان جا

 ؟یشد وونهی_تو د

 

 

 گفتم: ینیآرام اما خشمگ ینگاهش کردم و با صدا زیت

 . ارمیب رتیباشه تا تنها گ ادتیکارت رو  نی_ ا

 . دیجناب، شناسنامه هاتون رو لطف کن دی_ببخش

هتل انداختم که نسبتا خلوت بود.  یبه الب یمدارکمان را در آوردم و به او دادم. همزمان نگاه عیسر
 گذراندم. یوقت آن جا م یشد حتما کم یم یداشت؛ اگر اقامتمان طوالن یکیهرچند که دکور ش

  اراد؟یک وشیو خانم پر ارادیبهزاد ک ی_آقا

مسخره را کش  یحرف ها نیخواهد ا یم گریچقدر د نمیتکان دادم و منتظر نگاهش کردم تا بب سر
از اتاق  یکیبعد از همکارش خواست تا کارت  هیبدهد، که مغول کار با لپ تاپ مقابلش شد و چند ثان

 مت من گرفت. ها را به او بدهد و کارت را به س

 . دیداشته باش ی_اتاق صد و شش طبقه سوم شب خوب

را قفل کردم و به سمت  مانیپنجه ها عیکرد که سر یحرکت نازیپر م،یدو نفرمان سر تکان داد هر
 بود. نییآسانسور کشاندمش. استفاده از پله امن تر بود اما حالش را نداشتم خوش بختانه آسانسور پا

 به سمت من برگشت. نهیدست به س نازیآسانسور بسته شد و حرکت کرد، پر یکه درها نیهم

 به جرممون اضافه شد؟! بهزاد...  نمیا ت؟ی_جعل هو



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

366 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

دادم و  هیآسانسور تک وارهیبه د یگذاشتم و ساکتش کردم. با سست شیلب ها یاشاره ام را رو انگشت
 را بستم. میپلک ها

 کنه حرف نزن.  ی_معده ام درد م

 را بلند کرد. شیدستم زد و صدا ریز

 مزاج ... یدمدم یاز خودراض کهیکنه، مرت یدرد م تییجا هیبابا ولمون کن توهم هر دفعه  ی_ ا

 داد زدم: سرش

 ! ؟یدفعه دختر باش هیاصال شد  ؟یدخترا باش ی هیدفعه مثل بق هی_ شد 

 کرد و به من زل زد که ادامه دادم: سکوت

کنند  یبهت محبت م ؛یمرد که اطرافته سر جنگ دار  یبا هر چ شهیمرد آماده به رزم هم هی_مثل 
چرا تو مثل  ،یکن یبحث م یکیکوچ زیسر هر چ یانداز  یزنم دعوا راه م یتشرت م ،یش یم یوحش

  ؟یستین هیبق

پر رنگ شد  شیچشم ها یشگیو برق هم دییگرا یبه سرخ شیدهان باز مانده نگاهم کرد و گونه ها با
از دهانش خارج  ییبزند اما صدا یکرده ام، دهان باز کرد حرف یرو ادهیز دمیهمان لحظه بود که فهم

 را مشت کرد.  شیانداخت و دست ها نیینشد فقط سرش را پا

 . دیپر رونیجت ب نیبزنم که آسانسور توقف کرد و به محض باز شدن در، ع یحرف خواستم

دم و در طول راهرو دنبالش رفتم. هر دو طرف اتاق بود و در ها همه دا رونیب یرا با خستگ نفسم
 نکهیهر کدام شماره اتاق نوشته شده بود. به محض ا یسوخته بودند و رو یطرحدار و به رنگ قهوه ا

. سرم را تدست من داخل رف ریاز ز نازیکه در باز شد پر نیدرنگ کارت کشدم و هم یب دمیبه اتاق رس
فشردم وارد شدم و در را پشت سرم  یشکمم م یتکان دادم و همان طور که دستم را رو نیبه طرف

 انداختم.  نیزم یها را رو فیبستم وک

 رم... یسفارش بده، من م یز یچ هی_اگه گشنته شام 

بتوانم حرفم را کامل کنم، به  نکهینصفه ماند و قبل از ا میبه گلو یداغ عیهجوم ما انیام در م جمله
 معده ام را باال در آوردم.  اتیو تمام محتو دمیاست دو یبهداشت سیکه احساس کردم سرو یسمت در 
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خواستم کنر  نکهیسوزاند، به محض ا یرا م میگلو شیزهرمار کرده بود و داغ نیصفرا دهانم را ع یتلخ
باال آوردم و شروع به سرفه  یداخل توالت فرنگ گریبار د کیراست کنم دوباره معده ام منقبض شد و 

 کردم.

 

 

را ببندم که  سیو دستم را به عقب دراز کردم و خواستم در سرو دمیرا از پشت سرم شن نازیپر یصدا
 مانع شد و داخل آمد. 

افتادم که فشار  میزانوها یتوالت رو یجلو اریاخت یرفته است. ب لیتحل میکردم تمام انرژ احساس
 شانه ام احساس کردم.  یرا رو شیدست ها

 شده؟ ی_بهزاد؟ چ

 گفتم: یحال ینداشتم، دستم را بلند کردم و با ب یاصال احساس خوب دید یم طیشرا نیمرا در ا نکهیا از

 .رونی_ خوبم برو ب

 قرار گرفت و وحشت زده گفت:  میشانیپ یداغش رو یها دست

 ؟یبا خودت؟ نکنه مسموم شد یکار کرد یکرده؛ چ خی_بدنت 

 نخوردم؟ یز یبود که کل روز چ دهیگفت؟ ند یجک م طیشرا نیا در

 نخور... یز ی_چ

 _لعنت! 

 رفت.  رونیب سیبفهمم چه شده فشار دستش برداشته شد و از سرو نکهیاز ا قبل

از من متنفر شد؛ راستش خودم هم داشت  شتریو احتماال ب دید طیشرا نیمرا در ا نازیشد، پر یعال
و  ستادمیا میپاها یکه بود رو یو به هر مشقت دمیرا کش فونیخورد. س یم بهم میحالم از وضع فعل

 را باز کنم. ییآب روشو ریام ش جهیرغم سرگ یکردم عل یسع

 ؟ی_تو چرا بلند شد
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توجه به او آب را باز کردم و مشغول  یکه باال آورده بودم، غرق شوم؟ ب یانتظار داشت در گند نکند
کل بدنم را گرفته  یبیداد. لرز عج هیبه خودش تک بایشستن صورتم شدم که شانه ام را گرفت و مرا تقر

فشار  وقرار گرفت  میدست ها یرو شینداشتم که دست ها یکنترل میلرزش دست ها یبود و رو
 به آن ها داد.  یمیمال

 . ستین یز ی_چ

 _خودم دکترم! 

 شست گفت:  یطور که دستم را م همان

 دو روز شده آره؟  بایتقر ؟یغذا بخور  دیکه با دیرس یقدر عقلت نم نی_ا

بود که او  نیآن تمرکز کنم ا یتوانستم رو یکه م یز یتوانستم تمرکز کنم؛ تنها چ ینبودم و نم مطمئن
 کیشست، که انگار من  یرا م میدست ها اطیبا احت یکرد. طور  یمادر به من کمک م کیداشت مثل 

 برساند.  بیبه پوستم آس دیترس یپسربچه بودم و م

 گفتم: عیدر اتاق نگاهمان گره خورد و سر یصدا دنیشن با

 _ اسلحه ات کجاست؟

 رفت. یغره ا چشم

 تو غذا آورده.  یخواد برا ی_ اسلحه نم

 نسبتا کوچک اتاق انداخت و گفت: سیبه سرو ینگاه

 ؟یجا بمون نیچند لحظه ا یتون ی_ م

 حال گفتم: یزدم و ب یپوزخند

 توالت غرق کنم. ی_ نه ممکنه خودم رو تو

 یبرجسته اش که به خنده با شده بود، من هم لبخند ب یلب ها دنیخنده اش گرفت و با د نازیپر
 دادم.  هیتک واریزدم و به د یجان

 داشت!  یا دهیفا کیتهوع حداقل  نیباعث شدم بخندد ا باالخره
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که خودم  ندازدیشانه اش ب یدستم را رو کینگذشته بود که دوباره برگشت و خواست  هیچند ثان هنوز
 . دمیرا کنار کش

 تونم راه برم. ی_چالق که نشدم م

 مهربان شده بود. شهیبرخالف هم شیصدا

 فهمم. یمنم م ستیبشه بهزاد، حالت خوب ن ضیاوقات مر ینداره اگه آدم گاه یبی_ع

آمدم، او فقط شانه ام را گرفت تا به سمت تخت دو  رونیب سیخودم از سرو ینگفتم و با پا یز یچ
و من که تعادل نداشتم به شکم  دیدستش را کنار کش میدیکه به تخت رس نیکند و هم تمینفره هدا

 اخنده اش ر یرا بدهم که دوباره صدا ایدن یبود به خودم و او فحش ها کیتخت افتادم. نزد یرو
 . دمیشن

 خواستم... یبه خدا نم دیببخش ،ی_وا

 :دمیاز تشک فاصله بدهم نال یکردم صورتم را کم یم یکه سع یحال در

 بده بخورم! یکوفت هی_ فقط 

 

 

تخت به پشت  یزدم و رو یاز تخت فاصله گرفت. غلت عیخنده اش را خشکاند و سر میصدا تیعصبان
برگردم،  یعیتر به حالت طب عیمجبور بودم هر چه سر. هنوز هم حالت تهوع داشتم اما دمیدراز کش

 داشتم.  ازیبه تمام توانم ن طیشرا نیچون در ا

 تخت گذاشت و گفت: یغذا رو ینیس

 شه.  یحالت چطور م نیکم بخور بب هی_ بلند شو 

 نازیرمق به پر یانداختم و ب یبه سوپ جو نگاه یلیم یرا ستون تنم کردم و نشستم. با ب میها دست
 نگاه کردم. 

 اصال غذاست؟  نیهمه غذا سوپ جو؟ ا نی_از ا
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داغ بود و بخارش به صورت  یلیفوت کرد؛ سوپ خ یپر کرد و باال آورد و کم یتوجه به من قاشق یب
 شد.  یزود در هوا محو م یلیشد و خ یاز سطح متساعد م یچیدر پ چیپ ینوار ها

 . با تعجب نگاهم کرد که گفتم: دمیرا به سمتم آورد که خودم را عقب کش قاشق

 ! ستمی_خودم که چالق ن

 خوام کمکت کنم. یم ؟یر یجبهه نگ گرانیدفعه شد در مقابل محبت د هی_

 گذاشتم و گفتم:  میپا یرا رو ینیدادم و س هیتاج تخت تک به

 ندارم.  ازی_به کمک ن

اسپورتش  یکه کفش ها یبدنش جمع کرد، طور  ریرا ز شیو پاها دیتخت جلو کش یرا رو خودش
 . ردیتخت قرار نگ دیتشک سف یرو

 ارم؟یسرت ب ییبخوام بال یشک دار  ای یخوا ی_کمک نم

ها را خورد بعد هم  یحد نه! اول که همه خوراک نیاست، اما، در ا یدانستم دختر باهوش یم شهیهم
بودم غذا را  سیمن داخل سرو یغذا سفارش داد، احتمالش کم نبود که وقت میکه تا باال آوردم برا

 من نداشت. به انتیخ یبرا یلیکار ها را انجام داده بود، دل نیکه همه ا یمسموم کرده باشد اما دختر 

 سوپ برداشتم و گفتم:  یتوجه به سوالش قاشق یب

 قدر زود سوپ آوردند؟ نی_حاال چطور ا

 گفت: یشد و جد کینزد گرید یکم

 ؟یکن یفکر م یدر مورد من چ_ حرف رو عوض نکن؛ تو واقعا 

 یاز تنفر و انزجار در وجودم شکل گرفت اما سع یشد، حالت دیتلخ دهانم با خوردن سوپ تشد طعم
 شدم. یتر سر پا م عیسر دیسوال او تمرکز کنم؛ با یکردم رو

 کنم؟ یچه فکر  ؟یچ یعنی_

 یتیذهن هیته؛ باالخره گذش مونییدو سال از آشنا م،یستیگم من و تو بچه ن یم یچ یدون ی_خودت م
 . میاز هم دار
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حرف  نیو االن داشت ا فتدیب هیبه گر بایکردم که او تقر یقبل کار  قهینگاهش کردم چند دق موشکافانه
 کاسه اش بود؟ مین ریز یزد؟ چه کاسه ا یها را م

 آخر حرفت رو بگو. نازی_پر

 

 

 کلمات را ادا کرد. عیرا بست و سر شیو چشم ها دیکش یقیعم نفس

 ؟یر یگ یم رادیو همه کس ا زیلحظه بد؟ از همه چ هی یلحظه خوب هی ؟یمزاج یقدر دمدم نی_ چرا ا
 هستم.  یکه بارها بهت ثابت کردم چجور آدم یمن یحت ،یاعتماد ندار  چکسیبه ه

که به من  یحرف ها زمان نیرا باز نکرد. به نظر گفتن ا شینگاهش کردم و او چشم ها رهیخ هیثان چند
اتاق را از نظر گذراندم. اتاق  یسخت بود. نگاهم به پشت سرش افتاد و فضا شیکرد، برا ینگاه م

و بالکن  دو کرم پوشانده شده بو دیطرحدار سف یها یوار یبا کاغذ د شیوارهایبود که د یبزرگ کیش
 شده بودند. دهیکامال کش شیداشت که پرده ها یبزرگ

 _بهزاد؟

 کردم. نگاهش

 ؟ی_چرا چشم هات رو بست

 .دیکش یقیعم نفس

 .یخوام باعث بشم که معذب بش ینم ،یرو بگ تیخوام واقع ی_م

اما  دیکش ریحرکت هم معده ام ت نیبا هم دم،یصدا خودم را جلو کش یزدم و ب یپوزخند ناخودآگاه
 را از دست بدهم.  طیشرا نیتوانستم ا ینم

 .دمیرس شیکه مماس لب ها ییتخت نشستم و سرم را جلو بردم تا جا یدو زانو رو مقابل

 اعتماد کنم.  یتونم به کس ینم گهیکه من د نهیا تی_واقع

را گرفتم و  شیفاصله مان خواست عقب بکشد که شانه ها دنیرا باز کرد و با د شیچشم ها عیسر
 نگهش داشتم.
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 کیچون نزد اد؛یبه سرشون م ییبال هیبشن  کیکنم چون اگه بذارم بهم نزد یرو رد م گرانی_محبت د
 من بودن تاوان خاص خودش رو داره.

قرمز شده بود و مردمک چشمش گشاد. دست  شیگونه ها د،یصورتش چرخ یکل اجزا یرو نگاهم
و  دمیو کل بازو و ساعدش را لمس کردم تا به مچ دستش رس دمیکش نییشانه اش پا یرا از رو میها

 نبض دست چپش گذاشتم. یانگشتم را رو کیرا گرفتم و  شی، دست هاکه متوجه نشود یطور 

به  ینوع حس چیخوام تو ه ینم اد،یبه وجود ب نمونیب یخوام عالقه ا یکنه چون نم یم ریی_رفتارم تغ
 .یکن دایمن پ

 لرزان گفت:  ییزد و با صدا یا مهینصفه و ن پوزخند

 کنم؟ دایکه من بخوام بهت عالقه پ یدار  ی_تو چ

 قلبم تند زد و لبخند کنج لبم نشست. اریاخت یب

گشاد شدن مردمک، رنگ گرفتن گونه ات، باال  زمیگم عز یبهت م یسال دوم دنتیرز هی_به عنوان 
گه،  یاصل هست که م هی ختهیده هورمونات بهم ر یات و تند شدن نبضت نشون م نهیرفتن قفسه س

 دن. ینشون نم یجور واکنش نیدختر ها به تماس همه مردا ا

 ادامه دادم: یخاص ینگفت. با بدجنس یز یاز هم باز شد اما چ شیها لب

 ؟یدارم که بهم عالقه مند شد ی_ حاال تو بهم بگو من چ

 گفت: یجیجابه جا شد و با گ میچشم ها نیرنگش ب یقهوه ا یها لهیت

 _ بهزاد من... 

که دو سال دنبالش  یبودم زبان کوچکش باالخره بتواند کلمات دواریرا باال انداختم؛ ام میاز ابروها یکی
کند، منتظر ماندم تا او حرفش را ادامه دهد حاال ضربان قلب خودم هم باال رفته بود. در  یبودم را هج

گذاشتم حرفش را  یم دیداشته باشد پس فقط با یاشتباه ریممکن بود تعب یهر کلمه ا طیشرا نیا
 بزند.

 ریمثل حر شیتوقف کرد، صدا میلب ها یرو تیو در نها دیصورتم چرخ یزااج یرو شیها چشم
 اضطراب نبود. ایاز لرزش را  یآن کلمات را گفت اثر  یشده بود و وقت میمال
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 _من دوستت دارم.

 م،ییبگو یگر یکدام کلمه د چیه نکهیو بعد دوباره به کار افتاد. بدون ا ستادیلحظه قلبم از تپش ا کی
که حس کردم االن  یشد اما درست لحظه ا کیبه هم نزد مانیو لب ها میرا کم کرد انمانیفاصله م

 شد. دهیشن یآرام یکردم صدا یرا احساس م یپوست لب ها یلطافت و داغ

لحظه طول  کی. فقط میاز حالت خمار خارج شد و بهم نگاه کرد مانیو چشم ها میدو متوقف شد هر
 یصدا گر،ید یمربوط به باز شدن قفل در اتاق بود و لحظه ا دم،یکه شن ییتا بفهمم صدا دیکش

 کنارمان بلند شد. نهیشکسته شدن آ

 یرا رو نازیبود که پر نیکه توانستم بکنم ا یتنها کار  دیسرمان بار یرگبار گلوله ها رو نکهیمحض ا به
 .اورمیو اسلحه ام را از پشت کمرم در ب ندازمیب نیزم

 یهدف خاص چینوع کلت دستش بود بدون ه کیکه  یوارد اتاق شدند و اول بیمرد مسلح به ترت سه
 کیشل یکه صدا نیاسلحه ام را چنگ زدم شانه او را هدف گرفتم و هم نکهیکرد؛ به محض ا یم کیشل

 افتاد.  نیزم یاز درد اسلحه را رها کرد و خودش رو یادیگلوله بلند شد مرد با فر

 یخفه کن داشت فقط صدا شانیاسلحه ها یکردند و چون رو یم کیهمچنان شل گرینفر د دو
 شد.  یبلند م یفیخف

 و پشت آن پناه گرفتم. دمیپر نییدرنگ خودم هم از تخت پا یب

 برو حموم. ی_پر 

و بالکن جابه جا  یدر سروسش بهداشت نیمواجه شدم، چشمم ب نازیپر یخال یبا جا نکهیمحض ا به
 شد اما او آنجا نبود. 

مقابلم  واریضربان قلبم باال تر از قبل رفت. د دمیسوال را از خودم پرس نیکه ا نیفته بود؟ همکجا ر پس
 یبرا یراه ایرفتن  یبرا ییتا جا دم،یکاو یشد و من داشتم کل اتاق را م یداشت سوراخ سوراخ م

از کنار  قایگلوله دق زا یو پشت بندش رگبار  دیچیاز آن ها در اتاق پ یکی ادیکنم که که فر دایپ یخالص
 افتاد.  میسرم عبور کرد و تازه دو هزار
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 تخت است. ریز نازیکه پر دمیدر ذهنم شکل گرفت و بالفاصله فهم یر یتصو

کردم، اما چون  کیشده بود شل جیاتفاق گ نیکه از ا گریشدم و به مرد د زیخ مین عیفکر سر نیا با
 داد و گلوله به ساعدش برخورد کرد و مگنوم از دستش افتاد.  یمتوجه حرکتم شد جا خال عیسر

و به سمتش حمله کردم که با  دمیپر نیاز پشت تخت ب عیاستفاده کردم و سر یحواس پرت نیا از
حواله صورتم کرد. مشتش را با دست آزادم مهار کردم و با خواستم با قنداق  یدست سالمش مشت

 را گرفت.  گرمیت دصورتش بکوبم که او هم دس یکلت تو

 یرا تحمل م یادیکه مفاصلمان فشار ز م،یابستاده بود یو حاال هر دو نفرمان طور  دمیدور چرخ کی
کنار  عیبکوبم که سر شیپاها نیرا محکم باال آوردم که ب میبه صورتش انداختم و زانو یکرد. نگاه

 محکم پشت گردنم برخورد کرد.  یز یکنم چ دایپ یگر یفرصت د نکهیو قبل از ا دیکش

 یضربه محکم میایبه خودم ب نکهیشد و تعادلم را از دست دادم؛ قبل از ا اهیس زیهمه چ یلحظه ا یبرا
 خم شد و اسلحه از دستم افتاد. اریاخت یبه شکمم خورد و ب

 

 

 نکهیو قبل از ا دمیاز آن ها د یکی یعضالن یاز پاها یمحو ریرفت و تصو نیاز ب یاهیزدم که س پلک
 شیآوردن و خنجر وار به پاها رونیرا ب یضامن دار سنگر  یچاقو میدوباره کتک بخورم از پشت ساق پا

 ضربه زدم. 

. با دست دیچیدور گردنم پ یمیضخ زیکمر راست کردم که چ عیاز من فاصله گرفت، سر یادیبا فر مرد
 نیرا لعنت کردم و به خودم که ا نازیکه زخم تازه گردنم را فشرد اول پر نیچنگ زدم اما، هم ریبه زنج
 دقت بودم.  یقدر ب

رها کردم و با چاقو به عقب ضربه زدم اما فقط هوا را شکافتم. مرد خواست  ریدستم را از دور زنج کی
لحظه از  ی. برامیدافتا نیزم یکه خودم را رو به جلو انداختم و تعادلمان بهم خورد و رو ردیدستم را بگ

ده بود اما فعال وقت ید بیاست، صورتش آس ریبا مرد سوم درگ نازیکه پر دمیگنده او د کلیه یورا
 به او را نداشتم.  یدگیرس
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به  نیزم یچاقو به بدنم خودم فرو نرود آن را رها کردم. مرد مهاجم رو نکهیا یو برا میدیدورچرخ کی
 شتریرا لحظه به لحظه ب ریکرد و از پشت زنح یخودش تحمل م یبود و وزن مرا رو دهیپشت خواب

که  یهمشد بف یبود؛ به وضوح م گریمرد د ریدرگ نازیتخت پر یکرد. مقابل من و در آن سو یسفت م
پوئن مثبت  کیآن مرد  یقد و زور بازو یو وارد هستند اما برتر  دهیهر دو نفرشان کامال آموزش د

 بود.  نازینسبت به پر

 کینداشت؛ تنها  یر یزد اما تاث یادیزدم، مرد فر شیبه زانو یکردم نفسم را نگه دارم و با پا لگد یسع
کردم  یشدم و اگر درست عمل م یکردم در لحظه قطع نخاع م یمانده بود. اگر اشتباه م میراه برا

 داشتم.  یاحتماال شانس

از  یلحظه ا یبرا ریف پرتاب کردم که زنجرا همزمان باال آوردم و به خودم را به سمت مخال میدو پا هر
 . فتمیب نیزم یحاصل از حرکتم باعث شد محکم رو یرویدور گردنم شل شد و ن

 ریاش نشستم و چاقو را ز نهیس یحرکت داشته باشد، رو یبرا یاو فرصت نکهیبلند شدم و قبل از ا عیسر
 گذاشتم.  شیگلو

 شمارو فرستاده؟ ی_ک

 ترس!  یبود. حت یاز هر حس یاش ته رهیت ینگاهم کرد، چشم ها مرد

 زدم: ادیفر

 شما رو فرستاده؟ ی_ ک

 دفعه نفسم بند آمد.  کیبزند که  یلبش نقش بست و دهان باز کرد تا حرف یرو یپوزخند

 شیکه به پا یگلوله نگاه کنم. مرد ریبود که به سمت مس نیکه توانستم نشان بدهم ا یواکنش تنها
بود و دست لرزانش  یخون از کنار دهانش جار  یا کهیافتاده بود و بار نیزم یرو یچاقو زدم زخم

 کرده بود.  کیسمت شل نیبه ا میمگنوم را در دست داشت و مستق

سرش  ریاش بودم، برگشت. ز نهیس یکه رو یشده مرد یزده ام دوباره به سمت سر متالش رتیح نگاه
 زده اش هنوز باز بود.  رتیح یشده بود و چشم ها یاز خون جار  یجو



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

376 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

باعث شد به آن سمت برگردم و  نازیپر غیج یصدا اورمیباال ب نکهیاما قبل از ا دیچیام دوباره پ معده
اش  نهیبه س میبه ذهنم برسد چاقو را به سمت آخر مهاجم پرتاب کردم، که مستق یهر فکر  نکهیقبل از ا

 . شد نیخورد و اسلحه از دستش افتاد و خودش هم نقش زم

 نیآن مرد جفتمان را خشک کرده بود. نگاهش ب ینفس نفس زدن و قرقره شدن خون در گلو یصدا
 و بعد ثابت شد.  دیبدنش لرز نکهیمانده بودم. تا ا رهیو من فقط به او خ دیچرخ یم نازیمن و پر

 نهیکه من در س یاش، به سوراخ رهیباز و خ یبه چشم ها م؛یبود رهیدو نفرمان همچنان به او خ هر
 شد.  یم شتریکه داشت لحظه به لحظه ب یکرده بودم و خون جادیاش ا

 _ُمرد!

 

 

 بهزاد

 شدم.  یدانم چرا من متوجهش نم یواضح بود اما نم یلیفکر کردم. خ نازیحرف پر یبه معن هیثان چند

نفرشان را من کشتم و  کیمعلوم است که او مرده بود. همه شان مرده بودند، جالب بود که  خب
 بود؟  بیعج نازیپر یبرا یز یبود؛ پس چه چ نازیمشترک من و پر اتیحاصل عمل یگر ید

 ذهنم حرقه زد که او شوکه شده است. تازه

باال  میرا به عالمت تسل می. دست هادیو به سمتش رفتم که خودش را عقب کش دمیاز جا پر عیسر
 بردم و با آرامش گفتم:

 .هیاوک یهمه چ نازی_پر

 :دیشده ام نگاهم کرد و غر وانهیکه انگار د یطور 

 _ سه نفر مردند، نه کشته شدند! 

زد؛ نگاهم  یگرفت و حالم را دوباره بهم م یگفت، خونشان داشت کل کف پوش ها را فرا م یم راست
 گرفتم و دوباره به او نگاه کردم. نیزم یرا از رنگ قرمز پخش شده رو

 ! زنای_آره، آروم باش پر
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 پخش شده اش را با چنگ باال زد و گفت: یبلوط یموها

 .میزیسرمون بر یتو یبا سه تا جنازه چه خاک دیدونم با ی_ بهزاد من االن آرومم، فقط نم

  دم؟یقدر خنگ بودم که نفهم نیباز نگاهش کردم. چرا ا مهیدهان ن با

گند  نیبا ا دیخدا با یبه جسد ها نگاه کردم. وا گریبار د کیزدم و برگشتم و  میشانیبه پ یا ضربه
 کردم؟  یچه م یکار 

 زنگ بزنم.  دی_با

  ؟ی_چ

کار ها را در  میو کوچک س یجعبه فلز  شیمخف بیبه سمت کوله خودم رفتم و از ج نازیتوجه به پر یب
 بلند گفتم: دمیرا ند لمیموبا یبه اطراف انداختم و وقت یرا برداشتم. نگاه کیآوردم و 

 کو؟  می_ گوش

پشتش را باز کردم  عیآورد و به دستم داد. سر رونیب فشیرا از ک لمیبه خودش آمد و موبا عیسر نازیپر
که منتظر بودم  یرا روشن کردم وقت یقابش را جا بزنم گوش نکهیکارت را جا انداختم و بدون ا میو س

و  نازیگونه پر یرو یچشمم به کبودضربه گرفتم که تازه  نیزم یو با پا رو ستادمیصفحه باز شود، ا
 بود.  یجار  شینیافتاد که از ب یخون کهیبار

 هم فشار دادم و به سمتش رفتم و دستم را جلو بردم که تعجب نگاهم کرد.  یرا رو میها لب

 ؟یخورد ای یزد شتری_ب

ام را نشانش دادم لبخند  یکه به صورتش دست زدم و انگشت خون نیمتوجه حرفم نشد، اما هم اول
 زد. ناخودآگاه من هم لبخند زدم.  یمحو

 _بله؟

شد اگر  یافتادم و لبخندم محو شد؛ چه م طمانیشرا ادیدر گوشم تازه به  یعل ریام یصدا دنیچیپ با
 شد؟ یتر م یطوالن یغفلت کوتاه کم نیا
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 اشاره کردم و لب زدم: نازیدست به پر با

 _ برو پاکش کن. 

نشود عبور کردم و  یخون میکه پا یرفت. از کنار جنازه ها طور  سیبه سمت سرو عیتکان داد و سر سر
 به سمت بالکن رفتم. 

 _سالم، منم.

 تشر زد: عیسر

 د؟یدیشده؟ رس یپسر جون! چ یهست یدونم ک ی_ م

. به نرده ختیرا بهم ر میخنک شبانه به صورتم خورد و موها میرفتم. نس رونیبالکن را باز کردم و ب در
 دادم. هیبالکن تک

 .میداشت یر ی_هنوز نه، درگ

 : دیرس یبه نظر م یعصب یکم

 ؟یدونستم، االن چرا زنگ زد یرو که خودم م نی_خب ا

 . نمیکه دراز به دراز کف اتاق افتاده بودند را بب ییتوانستم بخش از بدن جنازه ها یبالکن باز بود و م در

 بهمون حمله کردند.  نجایهتل اما، ا مینکنم، اومد یدادم شب رانندگ حی_ترج

 نگران شد. شیبه حرف آمد صدا یکرد و وقت یکوتاه مکث

 د؟یدی_چند نفر بودند؟ صدمه د

 کار کنم؟ یبا سه تا جنازه چ دی_سه نفر؛ نه ما حالمون خوبه اما، هر سه تا مردند من با

 ایدارد،  یهر سه مرده اند چه معن میگو یم یبر قرار شد. مشخص بود که وقت ینچندان کوتاه سکوت
 دیایتوانست از پس هر سه مهاجم بر ب ینم نازیکه پر ییاز آنجا نازیپر ایمن آن ها را کشته بودم و 

آلوده شده  خرهکرد که من هم باال یفکر م نیکار من بود، احتماال او داشت به ا یکیپس حداقل مرگ 
 ام! 

 _آقا؟
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 . میتر از آن بود که بخواهم اسمش را بگو یجد طیکنم، شرا شیجه صدا دیبا نیا یدانستم به جا ینم

 کلمات را ادا کرد. عیو سر دیکش یقیعم نفس

قبلش برو  رونیب دیو فقط از هتل بزن دینداشته باش یکنم، شما کار  یم یدگی_خودم به اون ها رس
 باشه.  یسرنخ هیکه  یز یدارند؟ هر چ یز یچ ینشونه ا نیبب

 اشاره کرد. یآمد. با سر به گوش رونیب سیاز سرو نازیحرف وارد اتاق شدم که همان موقع پر بدون

 _پدرمه. 

 رو بده بهش. ی_گوش

را به او  یخواست گوش یزنم و چرا م یحرف م نازیبا پر دیتعجب کردم. از کجا فهم یرعلیحرف ام از
گرفتم که  نازیرا به سمت پر لیفقط موبا نینبود که بخواهم سوال بپرسم، بنابرا یطور  طیبدهم؟ شرا

 و از از من فاصله گرفت.  دیرا قاپ یگوش عیسر

 .می_سالم قربان؛ بله. ما خوب

آن شدم.  یتک تک جنازه ها خم شدم مشغول بررس یکردم رو یاو را گوش م یطور که حرف ها همان
 نبود. یاز دست زدن به هر کدامشان اکراه داشتم، اما چاره ا

 . میدفعه حمله کردند، ما... ما فقط نشسته بود هی_نه 

بخورم اما تعادلم را به دست  نیبود زم کیکرد و نزد ریاز جنازه ها گ یکیبه  میحرف پا نیا دنیشن با
 نزند و او هم سر تکان داد. یاشاره کردم که حرف نازیآوردم. با چشم و ابرو به پر

 

 

به  یبودم که همکار خودش را کشت و نگاه اجمال یسر مرد یحواسم را به جسد ها دادم. رو دوباره
را  شانینداشت. خالفکارها نشانه ها ینشانه خاص چیکه داشت ه ییاز زخم ها ریبدنش انداختم؛ به غ

 ساعد؟  یزدند؟ پشت گردن؟ رو یکجا م

 «نه؟یقفسه س یخودت رو مثل»



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

380 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

اش نبود. سرم را بلند کردم که توجهم به ساق  نهیس یرو یز یاما چ دمیرنگ را کش یشرت مشک یت قهی
شده بود که  یباال رفته بود و خاک یبود و شلوار کتانم کم دهیپوش ینظام نیپوت میجلب شد، ن شیپا

 جلب کرد. رارو مچش توجهم  یز یحال چ نیرا لگد کردم. با ا شیبود که من پا نیاحتماال به خاطر ا

 _بله قربان، ما حواسمون جمعه. 

بارکد  یکه متوجه خالکوب دمیباال تر کش یبدنش خم شدم و شلوارش را کم یجلو برداشتم و رو یقدم
 یاز خط ها یمرد مجموعه ا شیوا یطرح داد؟ رو نیبه ا یاسم نیشد همچ یشدم. بارکد؟ واقعا م

ون نوشته شده بود. بد نیبه بارکد هک شده بود، که فقط اول و آخر آن دو عدد الت هیشب یکوتاه عمود
 بارکد اخم کردم.  دنیچپش را باال زدم و با د یپا یرفتم و دمپا گریفوت وقت به سمت جنازه د

 ها بارکد دارند.  نی_ا

 گفت: عیحرفم به سمتم برگشت و سر دنیکرد، با شن یکه داشت اوامر پدرم را اطاعت م نازیپر

 دارند؟ ی_ چ

 مرد مهاجم اشاره کردم: یپا به

 نشونه ست؟ نیتاشون دارند. ا_ بارکد داره؛ هر سه 

گذاشت.  فونیآ یرا از گوشش فاصله داد و رو یکرد و گوش دییبزند که فقط تا یخواست حرف نازیپر
 اتاق پخش شد. یپدرم در فضا یصدا

 بهزاد؟ یگفت ی_چ

عدد  هیخط اول و آخر  ریشده، که ز یبارکد خالکوب هیشب یز یچ هیچپ هر سه تاشون  یمچ پا ی_رو
 نوشته شده، عدد هر کدمشون با...

با خشم  یرعلینگاه کردم که ام نازیحرفم را قطع کردم و با بهت به پر یز یشکستن چ یصدا دنیشن با
 گفت:

و بگم  رمیکه باهات تماس بگ یتا وقت دیشهر بچرخ یو تو دیبش نیسوار ماش رون،یب دیای_از هتل ب
 کجا.  یبر 

 .دمیقاپ نازیرا از دست پر لیموبا



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

381 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 آخه چرا؟ ؟ی_چ

 : میدیاز جا پر ادشیفر یصدا با

 تهران. دیگرد یگم رو بکن، بر م یکه م ی_فقط کار 

 را باال بردم. میخونم به جوش آمد و صدا بایتقر

 خطر کردم!  یجام کل نیگردم تهران، تا هم ی_ من برنم

 شدم. مانیکه از گفته ام پش دیعربده کش یطور  یرعلیام

 یفهم یسرباز کد برات فرستادند. م ستین اوشیکه دنبالته س یگم برگرد، کس ی_احمق دارم بهت م
 ؟یچ یعنی

نگاه کردم که  نازیگرفتن جواب به پر یبود؟ برا یچه کوفت گریچه، سرباز کد د یعنیدانستم  ینم واقعا
به  قایکردم، دق یسرش بحث م میکه داشت یز یچ یعنی نیاست و ا جیاو هم به اندازه من گ دمید

 بود. انهیمخف یرعلیاندازه شغل ام

 گردم!  ی_من بر نم

 کرد. دمیتهد یبه سخت یمیمکث کرد و بعد با لحن مال یا لحظه

که  ارم،یسرت م ییبال یگم رو نکن یکه م یبهزاد؛ به روح برادرت قسم اگه کار  یگرد ی_ تو بر م
 کار کرده.  یفراموشت نشه پدرت باهات چ

 گفتم:  عیباال رفت و سر اریاخت یقلبم ب ضربان

 _آخه چرا؟

 

 

 : دیکه پرس دمیبم و مردانه مهرداد را شن یباز شد در اتاق آمد و پشت بندش صدا یلحظه صدا همان

 د؟ی_با من کار داشت

 .دیبا خشم به او توپ یرعلیام
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 برگرده.  دیبا یعنیبرگرده،  دیگم با یمن بهش م یبفهمون وفت کهیمرت نیبه ا ای_ب

 گفت: یجیبا گ مهرداد

 ش... ی_ چ

 گم رو بکن!  یکه م ی_کار 

سه نفر چه  نی. حضور امیگرد شده بهم زل زد یبا چشم ها نازیمن و پر یرعلیام ادیفر یصدا دنیشن با
 یمهرداد حت یکردم او برا یزد؟ من اصال فکر نم یداشت سکته م یرعلیداشت که ام یبیعج زیچ

 را باال ببرد! شیصدا

 شخص سوم

 لیشد، موبا دهیاتاق با شدت کوب متیگران ق یکه در چوب یبا اخم به رفتن پدر نگاه کرد و وقت مهرداد
 داد.  هیتک زیرا کنار گوشش گرفت و به م

 _الو؟ 

 .دیچیزده بهزاد در گوشش پ رتیح یصدا

 چشه؟  یرعلی_ ام

 زد!  ین صدا نمجا ریبود که او را ام یشکرش باق یبود تازه جا بیاسم کوچک پدرش عج دنیشن چقدر

  ؟یزد یچه گند ؛یبگ دی_تو با

 جوابش را داد: عیسر نازیپر

 هر سه تاشون بار کد هست. یمچ پا یهتل به ما حمله کردند، رو ی_ سه نفر تو

 دهیتر شد. درست شن ظیو اخمش غل ستادیصاف ا عیسر دیکلمه را شن نیا نکهیبه محض ا مهرداد
در مورد آن ها وجود داشت اما خود مهرداد هم مطمئن نبود که واقعا وجود  یعاتیشا شهیبود؟ هم

جزوشان  یباشند، که خودش هم زمان یا ژهیداد که آن ها همان افسران و یداشته باشند؛ احتمال م
 . بود

 گم؟  یم یچ یشنو ی_م
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 گفت: عیبهزاد به خودش آمد و سر یعصب یصدا با

 افتند. یراه نم یدنبال کس یجور  نیاون ها هم ؟یکار کرد ی_ بهزاد تو چ

 بدهد. هیچوب گرد پدرش تک زیبرادرش باعث شد دوباره به م ادیفر

 ان؟  یها ک نیا یو بگ یشه فقط زر بزن ی_ م

 یکه امروز باهم داشتند حاال بهزاد جرئت م یر یشد بعد از درگ یباورش نم د؛یکش یقینفس عم مهرداد
بود، باز هم انتظار داشت با توجه به  تیمامور یفقط برا شیاگر همه آن نما یکرد سرش داد بزند حت

 .ندیبب یاز او خجالت و خوددار  یبهزاد کم اتیروح

سرباز  ،یگ یم یچ یدار  یدون ینم یکه حت یقدر خام نیمن باال نبر پسر جون تو ا ی_صدات رو برا
 یو فقط برا نندیب یسال آموزش م نیچند انهیهستند که مخف ژهیو یگروه از مامور ها هیبارکد  یها

 یرو نم ندکن یکار م ینظر ک ریو ز رندیگ یفرمان م یاز ک نکهیشن. ا یخاص فرستاده م یها تیمامور
رو انجام بدن و اگه  تشونیشن تا مامور یم یز یجور رباتت برنامه ر هیدونم مثل  یدونم، فقط م

 کنند.  یم یشکست بخورن؛ خودکش

 یبه جنازه ها نگاه کند گوشه ا نکهیبدون ا نازیتخت ولو شد. پر یکرد و رو یفیبالفاصله ناله ضع بهزاد
 وجود دارد!  یز یچ نیدانست همچ ینشست خود او هم تا امروز نم نیزم یاز اتاق رو

 :دیپرس رتیبا ح بهزاد

 هست؟ یز یچ نی_ واقعا همچ

 

 

 ینرم و راحت پدرش نشست که از چرم قهوه ا یصندل یرا دور زد و رو زیم د،یکش یقینفس عم مهرداد
 ساخته شده بود.  یرنگ

 یعنی ده،یاون ها رو ند یبهتون حمله کردند مطمئن نبودم. کس ی_راستش خودمم تا االن که تو گفت
 یم تیکشتن مامور یسرباز ها فقط برا نیبگه رو نداشته ا یز یچ هیبه بق نکهیفرصت ا یول دهید
 .دیکش یکنم که شما هنوز نفس م یمن تعجب م رن؛یگ
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مرگ رفته بود  یآورد که چه طور تا پا ادیکه در اتاق بودند انداخت و به  یبه هر سه جسد ینگاه بهزاد
گوشه اتاق کز کرده بلند شد و به  دیکه د نیبه پرناز انداخت و هم ینگاه دیکش یو هنوز نفس م
 سمتش رفت. 

  م؟یهم بدهکار شد یز یچ هیاستن بزنن ناکارمون کنند خو ه؟یقدر شاک نیچرا ا یرعلی_حاال ام

 یسربازان کد را برا نکهیاست؛ ا لیپدرش به چه دل تینداشت که عصبان یخودش هم نظر  مهرداد
نرفته است، اما از قبل  شیخوب پ یلیشان خ انهیداد نقشه مخف یکشتنشان فرستاده بودند نشان م

آن ها  نیبود باز هم ب لیدل نیبه هم گاهیداشتند؛ اصال حضور فرمانده عقاب در پا یانتظار  نیهم چن
 جاسوس وجود داشت.

 گه انجام بده بهزاد. یم یهر کار  ،یدونم بهم گفت بهت بفهمونم که برگرد ی_واال نم

کرد کنار  یکرد و سع کیانداخت و او را به خودش نزد نازیدستش را دور شانه پر اطیبا احت بهزاد
 نزند.  ادیگوشش فر

تا االن صد بار  میکه از تهران راه افتاد یخواستند بکشنمون اما از لحظه ا یندارم چرا م ی_من کار 
داره که بخوان جلومون  یلیاحساس کردند وگرنه چه دل یعنی ؟یچ یعنی یدون یبهمون حمله کردند، م

 ! تندگذاش زهیسرم جا یبرا یحت ر؟یشدهن  یرم تو یکه با پا دارم م یاونم وقت رندیرو بگ

. از صبح تا به فتدیب نییپا یصندل یبود از رو کیهول شد که نزد یخبر طور  نیا دنیبا شن مهرداد
 حال چرا هزار جور اتفاق افتاده بود؟! 

  ؟یدیاز کجا فهم ؟یاالن بگ دیبا زه؟ی_جا

بزند،  یقدر شتاب زده برخورد کرده بود که او فراموش کرد حرف نیا یرعلیام د،یکش یقینفس عم بهزاد
 د،یپرس یو متعجب م یکه مهرداد با آن لحن عصب ییکرد و از سوال ها فیتعر شیرا برا هیهمه قض

 .ستین یکه اوضاع اصال عاد دیفهم یم

زخمش  یجا یمکث کرد و بعد همان طور که رو یبهزاد، مهرداد لحظه ا یاز تمام شدن حرف ها بعد
 گفت: دیکش یدست م

 ! یاونجا بمون گهیلحظه د هیرو بفهمه محاله بذاره  نی_پدر ا 

 .دیخند یکه تمام مدت در جوابش سکوت کرده بود عصب نازیپر
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 که برگرده. هی_ بهتره نفهمه، چون داداشت کله شق تر از اون

 رفت و زمزمه کرد:  یچشم غره ا نازیبه پر بهزاد

 .ایگفتم ن_من که از اول بهت 

شده بود  رشیدو نفر دستگ نیاز رفتار ا ییزهایدر آورد. مهرداد که تمام مدت چ یشکلک شیبرا نازیپر
 را از قلم انداخته است. یز یافتاد که چ ادشیدفعه  کیبه جمالت اول مکالمه شان فکر کرد و 

  د؟یاتاق هی یشما دو نفر تو ی_راست

 رونیکرد خودش را از آغوش گرم بهزاد ب یسع نازیو بهزاد خشک شد. پر نازیپر یلب ها یرو خنده
کرد حلقه دست بهزاد دور شانه  ییبکشد، انگار که همان موقع مهرداد وارد اتاق شد و از آن ها بازجو

 اش تنگ تر شد.

 نکرده؟ فیطور خواست، برات تعر نیا یرعلی_ام

 

 

زوج نشان دادن آن دو  یبرا یچه نقشه ا یرعلیام دینکه ش یکرده بود؛ مهرداد از لحظه ا فیتعر چرا
بوده است، آن ها داشتند  لینقشه دخ نیا یر یپسرانه برادرش در شکل گ طنتیاز ش یکم دیدارد فهم

سخت نبود که  یلیکند، خ ینقش همسرش را باز  نازیخواست پر یرفتند و بهزاد م یبه دل خطر م
 خواهد. یخودش م یرا برا نازیپسر باالخره پر نیا یبفهم

چرم  یبلند داخل آمد و با پاشنه کوتاه کفش ها یبا قدم ها یرعلیاتاق بدون احازه باز شد و ام در
 . ستادیا زیکف اتاق را له کرد و مقابل م یرانیا چهیقال یمردانه اش، تک تک پرز ها

 . فونیآ ی_بزن رو

 زیم یرا رو لیکه از چهره سرد پدرش متعجب شده بود فقط دستورش را اطاعت کرد و موبا مهرداد
 به سمت مهرداد خم شد.  یگذاشت و کم زیم یمشت شده اش را رو یدست ها یرعلیگذاشت. ام

 یگرد یگم، فردا ظهر برم یکه من بهت م یبه آدرس یر  یو م رونیب یایامشب از اون هتل م نی_هم
 تهران. 
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 دفعه موضع گرفت. کیکه تا االن آرام بود  دبهزا

  تمیمامور یگردم االن تو یجا بر نم چی_من ه

 باال برد و هشدار داد: یرا کم شیصدا یرعلیام

ندارند، با من  اوشیبه تو و س یکه دنبالت هستند ربط ییلحظه تموم شده کسا نیاز ا تتی_ مامور
 خرده حساب دارند. 

موقع ادا کردن جمله اش محکم بود و ضربان  شیو بلند شد، صدا دیکنار کش یخودش را کم بهزاد
 قلبش برهالف قبل کامال منظم.

فرستند دنبالم؟  یآدم م ارهیتوئه که داره پدر من رو در م یهم به خاطر خرده حساب ها اوشی_س
 شدم!  کیقدر نزد نیگردم، نه حاال که ا یببرم. من بر نم یپ اشونیترسند که به گند کار یم یعنی

 .دیخند یرا چنگ زد و عصب شیکرد موها یکه داشت عرق م ییرعلیام

تا ته جهنم برو، تو با اونجا موندنت لحظه به لحظه احتمال مرگت رو  میبردار و مستق گهیقدم د هی_ 
 یندار  یشانس گهید یگذاشتند. نقشه ات لو رفته؛ به مرز هم که برس زهیسرت جا یبرا یکن یم شتریب

 .یالبته اگه برس

آن  یحرف ها نیشد. ب یداد و کم کم داشت خسته م یدو نفر گوش م نیبا دقت به مشاجره ا مهرداد
 : دیها پر

 بفرسته؟  یتونه براشون قاتل حرفه ا یکه م هیدنبال بهزاده؟ ک ی_ ک

از  یکیهم به مهرداد  نکهیباالخره به پسر بزرگش نگاه کرد. از خودش متشکر بود که قبل از ا یرعلیام
وانمود کرد که انگار منطقه  یو طور  دیکش رونیشود، او را از اردوگاه ب لیکشتار تبد یها نیهمان ماش

 ییباال ییتوانااما ان قدر  دیفهم یوقت نم چیاش عوض شده است هر چند که مهرداد ه یتیمامور
 دادند. یزود به او بارکد م ای ریداشت که د

 ادیتکان داد و افکار پراکنده اش را جمع و جور کرد، تا تتوانست سوال پسرش را به  نیرا به طرف سرش
 . اوردیب

 یکیتمام مدت با  اوشیکه مبادا س نمیفعال نگران ا یمطمئن بشم ول دیهم مرتبه خودم البته با یکی_
 .میدونست یخودمون ساخت و پاخت داشته و نم
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 زد و ادامه داد:  رهیخ لشیصفحه موبا به

 .رهیتورو گروگان بگ اوشیاونجا احتماال س ی_بهزاد اگه االن بر 

 _اما اون که...

 گفت:  یبزند مهرداد با لحن متفکر  ادیسرش فر یرعلیام نکهیاز ا قبل

کشه چه برسه به گروگان گرفتن، فکر نکن که اون ممکنه به خاطر نسبت  یاالن تورو م فتهی_اگه پاش ب
ممکنه که هدفشون واقعا گروگان گرفتن تو  نمیب یکه من م ییزایچ زنده نگهت داره طبق یشاوندیخو

 باشه.

 

 

بود که  یکرد و دنبال نقشه ا یسکوت کرد. ذهنش به سرعت داشت تمام اطالعات را پردازش م بهزاد
 نیزم ینگاهش به سه جنازه رو یبرگرداند. سر انجام وقت یعیرا دوباره به حالت طب زیبتواند همه چ

 که فعال بهتر است عقب بکشد.  دیافتاد فهم

 گفت: یکرد و ناراض یا ناله

 _ درست، اما چرا گروگان؟ 

داد، هنوز خودش هم مطمئن نبود اما حدس  رونیب یسمت خط نفسش را با خستگ نیاز ا یرعلیام
 بودند.  کینزد یلیخ طیشرا نیزد که به ا یم ییها

 .یاول برگرد دیمطمئن بشم و بعد بگم اما تو با دی_با

 حرفش را ادامه داد:  یرعلیام دیبگو یز یبهزاد بتواند چ نکهیاز ا قبل

 کنم. یکار رو م نیببندم ا ریدونم و تو شده دست و پاهات رو با زنج یمن م ی_که اگه برنگرد

 یلی. خدیبگو یز یتر از آن بود که بخواهد چ فیمخالفت نداشت، خسته تر و ضع یبرا یتوان بهزاد
 کوتاه جواب داد: 

 گردم.  ی_بر م
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جفتشان از بابت او راحت شده بود.  الیتکان دادند، انگار خ دییبه تا یو مهرداد همزمان سر  یرعلیام
 امکیانجام بدهد را پ دیکه با یبهزاد کار  یبرا عیتماس را قطع کرد و سر یگر یبدون حرف د یرعلیام

را  شیها چشمتاقش رها کرد. چرم ا یمبل ها یانداخت و خودش را رو زیم یرا رو لیکرد سپس موبا
را نگاه کرد که تا سقف از کتاب انباشته شده بود؛  ییها واریو سرش را به عقب برد و د دیبا دست مال

 هم داشت.  یگر ید اتیمحتو شانیها یکه بعض ییکتاب ها

 مهرداد به خودش آمد. یصدا با

  ؟یگفت ی_ چ

 پدرش بلند شد و به سمتش رفت. یصندل یاز رو مهرداد

 سرباز فرستاده؟  یک یدی_ چه طور فهم

 ینم یاو جواب کامل دیپرس یکه م یسوال را بپرسد، اما نه االن به هرحال هر وقت نیداشت ا انتظار
 داد. 

ثبت رفت و آمدهاشون هست فقط  یبرا ییسامانه ها هیقانون منده،  یلیخ روهاین نی_استفاده از ا
 .یکن یکجا رو چک م یبدون دیبا

 .دیشد و پرس نهیدست به س مهرداد

 شه؟  یکنه ثبت م یکه از اون ها استفاده م ی_ اسم کس

دانست  یم زهارایچ یلیقرار داشت خ یبه پسرش نگاه کرد. او جوان که در آستانه چهل سالگ یرعلیام
البته حالت  ،یآورد یدوام م شتریب یدانست یآن ها هر چقدر کمتر م یایو دو برابر آن را نه، در دن

چطور  دیبا یکه بدان یبه شرط یآورد یدوام م شتریهم ب یدانست یم شتریهم بود هر چقدر ب یگر ید
 .یاستفاده کن تیاز دانسته ها

 اسم ها بهتره اصال گفته نشن. یسوابق دروغ باشند، بعض ینداره وقت ی_اسم معن
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 شیپ نیهم یبرا ستیاو چ یمطمئن بود که سوال بعد یرعلیموشکافانه او را نگاه کرد؛ ام مهرداد
 کرد. یدست

از  یا گهیترسه ترس شکل د یبگم بله، اون هم از من م دیترسم با یکه ازش م یبپرس یخوا ی_اگه م
همه  نیبعد از ا نکهیا میدون یاز هم م زهایچ یلیچون خ میترس یمحبت، م یاحترامه فقط نه از رو

 دمش گذاشته یپا رو یکی یعنیمن وارد بشه  میسال به خودش اجازه داده به حر

محبور  یطور رمز گونه بود وقت نیاکثرا هم یرعلیام یبا تعجب به پدرش نگاه کرد. حرف ها مهرداد
را  قتیحق نکهیحز ا ینداشت یچاره ا یو تهمت سر و کله بزن انتیصبح تا شب با دروغ و خ یبود

 . یکن انیمعما گونه ب

 خواسته بهزاد رو بکشه؟  یفرستاده؛ واقعا نم رویکه ن هیاون منظورم کس یعنی_

شده کنار  دیسف ی. به موهاستادیرا با انگشت ماساژ داد و مقابل پسرش ا شیها قهیشق یعل ریام
مطمئن  یمرحله برسد حت نیمهردادش نگاه کرد، چند سال قبل مطمئن نبود پسرش به ا یها قهیشق

 .ندینبود خودش زنده بماند تا آن را بب

 لشیدل ومدهیسراغ من ن میاون مستق نکهیا هیبزرگ زیکه افتاده باشه، چ یمطمئن بشم هر اتفاق دی_با
 دیمثل قلب و مغز فقط با یز یچ هی د،یدونه تو و بهزاد خط قرمز من هست یتونسته اما م یکه نم نهیا

 بفهمم چرا اول قلب رو هدف گرفته.

 برد گفت: یرا پشت کمر مهرداد گذاشت و همان طور که او را به سمت در اتاق م دستش

چک کنم اگه حالت  دیقبلش با ،ییبفرستمت جا دیاما با یاستراحت کن نجایخواستم چند روز ا ی_ م
 خوب نباشه الزم ...

 _من خوبم! 

 زد. ینافذ پسرش لبخند محو یبه چشم ها یرعلیام

فقط  یک ،یواقعا خوب یکه بفهمم ک نهیمن ا فهیاما من پدرتم و وظ یبگ نیااز  ری_ انتظار نداشتم غ
 .ستیمناسب ن یا گهیکه کس د فیح تیفرستم مامور ی! بعدش میکن یادعا م

که در را باز کرد دوباره  نیمانده تا در را خودش رفت اما هم ییسر تکان داد و چند قدم باق مهرداد
 او را متوقف کرد. یرعلیام یصدا
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سراغت  یکس گهیخودمون د یایاز دن یکه مطمئن نشد یکنم، تا زمان یپدرانه بهت م حتینص هی_
 بده. لیتشک یزندگ ر،یزن بگ یمعمول یآدم ها یایازدواج نکن بعد از اون برو و از دن ادینم

 : دیپرس یگرفته ا یبرگردد با صدا نکهیبدون ا مهرداد

 _چرا؟ 

 .دیکش یآه پدرش

نفر هست که با  هی تیدر نها ،یهر چقدرهم قدرتمند باش یفهم یتازه م یشصت سالگ ی_ چون تو
 خانواده ات تو رو به زانو بندازه.

 یم نییرا پا چیمارپ یزد. همان طور که پله ها رونیاز اتاق ب عیمکث کرد و بعد سر یلحظه ا مهرداد
 رفت به حرف پدرش فکر کرد و به خودش گفت

 «!دمیفهم شیمن ده سال پ ،یمتوجه شد یشصت سالگ یکه تو تو یز یچ »

 

 

 نازیپر

داد که از  ینشان م میبود. ساعت مچ فتادهین یگذشت و هنوز اتفاق یبودنمان م نجایساعت از ا مین
 ساعت نه بود. قاینه صبح گذشته و قرار ما دق

 کردند. ری_د

 آورد و سر تکان داد. نییچانه اش گذاشته بود، را پا ریکه ز یبه من انداخت و دست ینگاه مین بهزاد

 .میگفت فقط منتظر بمون یرعلی_ ام

و  ستین یعیاصال طب ییها ریتاخ نیدانستم چن یم نیچه گفته، همچن یرعلیدانستم ام یم خودم
 نگران بودم. نیهم یبرا

 نه. ایاونحا  میبر میکه بخوا هیدونم کار درست ی_نم
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را با انگشت  شیو چشم ها دیباال کش یصندل یداد؛ خودش را رو رونیب ینفسش را با خستگ بهزاد
 . دیرس یخسته به نظر م یلیکه شروع به حرف زدن کرد خ یوقت شی. صدادیمال شیها

راه  هیفعال امن تر از بق میهست یبفهمه ما ک ستیقرار ن یخارج از شهره و کس ه،یمقر نظام هی_اونجا 
 هاست.

کاره  مهیساختمان ن نیخواسته بود که ما امروز در ا یرعلیکردم. ام دیی.سر تکان دادم و حرفش را تا
آن جا  یمدت یببرند و برا ینظام گاهیپا کیتا آن ها مارا به  میو با دو نفر مالقات کن میحاضر شو

رفتنمان به  یبرا لیدل کیبود که تنها  نجایآمد اما مشکل ا یبه نظر م یعال یلیابتدا خ دهیا نیا م،یباش
 وجود داشت. یمکان نیهمچ

 نبود که هر روز تکرار شود.  یز یچ نیتوانست از ما حفاظت کند، ا یخودش نم یرعلیام

 _اومدند. 

 دواریبه داخل ساختمان شدم. ام یرنگ اهیس انسیبه بهزاد انداختم و بعد متوجه ورود برل ینگاه مین
 .مینباش یر یبرود و باز هم مجبور به درگ شیطبق نقشه پ زیبودم همه ج

نفرشان مرد  کیشدند؛  ادهیما متوقف شد و بالفاصله دو نفر از آن پ یروبرو قایرنگ دق یمشک خودرو
و چشمان  یمشک یاگه چه بلند قد بود اما موها یگر یبود و د دهیبور و اندام ورز یبا موها یبلند قد

 بود.  دنیقابل د یفاصله هم به راحت نیداشت، که از هم ینافذ

 . میشد ادهیاز او همان کار را انجام دادم و هردو پ تیرا باز کرد و من به تبع نیدر ماش بهزاد

 نامدار؟  ی_آقا

 به سمت آن ها برداشت. یسر تکان داد و قدم بهزاد

 ! ونیآقا دیکرد ری_ خودمم، د

دو  یحیتوض چیجلو آمد و بدون ه گریاشاره کرد. مرد د یگر یبور سر تکان داد و با دست به د مرد
طرف افتادند.  کیکه دو دکمه اول جدا شدند و هر کدام  دیبهزاد را گرفت با قدرت کش راهنیطرف پ

 لیدل نشدمبهزاد تاباند. اول متوجه  نهیس یرو میآورد و نورش را مستق رونیب بشیاز ج یچراغ قوه ا
به گرد شده  یبا چشم ها دمیکه رد حروف بنفش رنگ را د نیاما هم ست،یچ یکار احمقانه ا نیچن

 داشت؟! یمدت خالکوب نیبهزاد نگاه کردم. تمام ا
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اش را جمع  قهیکرد  یم یکه سع ی. بهزاد در حالدیبه همکارش سر تکان داد و دوباره عقب کش مرد
 کند اعتراض کرد.

 خودم بازش کنم!  یبهم بگ یتونست ی_ م

 زد و با تمسخر گفت:  یبور پوزخند مرد

 ! میستین میها مثل شما مال یدکتر اما ما ارتش دی_ببخش

 اشاره کرد. انسیبرل به

 یگوش یباتر  د؛یرو خاموش کن دیکه دار یارتباط لهیوس ای لیهر نوع موبا م،یر یم نیماش نی_ با ا
 . دیبش نیبعد سوار ماش دیاریهاتون رو درب

 گفت: یحوصلگ یبا ب بهزاد

 م؟یبر م؛یکارو کرد نی_ قبال ا

که  دمیمن ثابت ماند. از گوشه چشم د یرو شتریب یما دو نفر رد و بدل شد و کم نیمرد بود ب نگاه
اشاره  نیانداخت و با دست به ماش نیینگفت. باالخره مرد بور سرش را پا یز یبهزاد اخم کرد اما چ

من سوار شد؛  زمن باز کرد و خودش بعد ا یبهزاد در را برا م،یرفت نیکرد. هر دو همزمان به سمت ماش
 بالفاصله راه افتاد. نیماش

 

 

حرف  یبرا یلی. در واقع دلمیگفتند، ما هم ساکت بود ینم یز یدو نفرشان جلو نشسته بودند و چ هر
آن ها را باز نگه  شیچشم ها دنیدارد با مال یسع دمیبه بهزاد انداختم که د ینگاه میزدن نبود. ن

 دارد. 

 کم بخواب. هی_

هم جلب شد. بهزاد به طور مختصر  گریکه عالوه بر او توجه دو مرد د دمیبه سمتم برگشت و د عیسر
 جواب داد: 

 خوبم. ست،ین یز ی_چ
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 کردم. یدانم چرا اما پافشار  ینم

 . ادیسرت م ییبال هی یبر  شیپ یطور  نیهم ،ینخورد یدرست و حساب یغذا شبمی_ د

 به من رفت و محکم گفت: یچشم غره ا بهزاد

 حواسم هست.  _

 .میرو ندار ضی_بهتره که باشه، ما اصال حوصله تر و خشک کردن مر

به  نهیراننده نشسته بود و از آ یصندل یو به مرد بود نگاه کرد که رو دییگرا یبه سرد یبهزاد به آن نگاه
 ما زل زده بود. 

 خودش برسه._منم حوصله جر و بحث کردن با اسکورتم رو ندارم، پس بهتره هر کس به کار 

به بهزاد نگاه کرد اما  ظیاش آمد و با غ رهیت یبه چشم ها یبیآرواره اش سخت شد و خشم عج درجا
حالت بهزاد به خاطر نگاه آن  رییتغ نیدانستم ا ینزد؛ نم یانداخت و حرف نییزود سرش را پا یلیخ

 هیتک یصندل یکه او سرش را به پشت دمید یکال حوصله نداشت. به هر حال وقت ایمرد به من است 
 نزنم. یدادم حرف حیرا بسته است ترج شیداده و چشم ها

 یهمچنان ادامه داشت مشخص نبود که کجا م نیاما حرکت ماش میساعت بعد از شهر خارج شد مین
توقف کرد و من خودمان  نیساعت بعد ماش کی. میستیدانستم در راه برگشت به تهران ن یاما م م،یرو
 رهیو ت گهکه در دولن دینکش هی. به ثانمیپارک کرده بود یبزرگ یالیکه مقابل درب و افتمی یا در حالر
 داخل رفت. نیباز شد و ماش الیو

 متوقف شد. الیو یکه وجود داشت جلو رفت و در مقابل ورود یدر طول داالن نیماش

 کن. دارشی_ب

به شانه  یمیشدند و ما را تنها گذاشتند. به سمت بهزاد برگشتم و ضربه مال ادهیپ نیدو مرد از ماش هر
 و بعد از چند بار پلک زدن با اخم نگاهم کرد.  دیلرز شیتکان خورد و پلک ها عیاش زدم، که سر

 .میدی_رس

کردم که قصدش در آوردن چشم  یکم کم داشتم فکر م د،یرا مال شیتکان داد و دوباره چشم ها سر
 ! یاز حدقه است، نه رفع خستگ شیها
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که دو  یو شاداب لیگذاشتم نگاهم به باغچه طو نیزم یرا رو میکه پا نی. هممیشد ادهیدو با هم پ هر
 نیو هم دمیکه با فاصله کم از هم بودند را د یرا بسته بود افتاد و بعد تنه تنومند درختان ریطرف مس

شده  دهیپوش تاندرخ دهیدرهن تن یبا شاخه ها اطیکه نگاهم را باال آوردم متوجه شدم که سقف ح
کرده  جادیرا ا ییافتاده بود و طرح ها نیزم یرو میکرد، مستق یکه از آن ها عبور م ینور  کهیاست. بار

 بود. 

 . دی_خوش اومد

 نیآمد و مشغول باال زدن آست رونیب الیو یجلب شد که همان موقع از ورود یتوجهم به مرد بالفاصله
افرادش  یکرد به سمت ما آمد و برا یبود. همان طور که داشت لباسش را مرتب م دشیسف راهنیپ

 سر تکان داد و دستش را به سمت بهزاد دراز کرد. 

 _امجد هستم، معاون فرمانده عقاب.

 فشرد گفت:  یسر تکان داد و همان طور که دستش را م بهزاد

 _خوشبختم آقا. 

 .نجایا ادیم گهیتا چند ساعت د یخیش یرو به شما برسونم، آقا یغامیپ دی_به من گفتند که با

 

 اخم کرد. بهزاد

 _ چرا؟

 بود.  یروز تابستان کیدر  دیبودن به وضوح درخشش خورش یزد که ساختگ یلبخند امجد

 رو بگم. زیچند تا چ هیاتاق شما رو به شما نشون بدم و  دی_نه متاسفانه، من با

. رمیانداخت تا کنارش قرار بگ یآمدن مهرداد بود به من نگاه لیهمان طور که فکرش مشغول دل بهزاد
 امجد جلو تر از ما وارد شد و ماهم به دنبالش. 

سقف اتاق همه با روکش چوب  یها و حت واریبود؛ کف، د نیاز هر گونه تزئ یخانه عار  یداخل یفضا
 یپنجره قد کیقرار داشت که  یبزرگ منیمقابل نش یشد یشده بودند. از در که وارد م دهیبلوط پوش

اد آوردم یداده بود، به  یرا در خود جا یشکل یو باغچه داشت و ست مبلمان چرم و مربع اطیرو به ح
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متعلق به مکان  نشیچ نی. انگار ادمیست که در خانه بهزاد د ییهمان ها هیمبل ها شب نیکه حالت ا
 بود. یمخف یها

وجود داشت؛  رونشیشکل در ب لیمستط یکانتر چوب کیبا  یآشپزخانه مدرن منیسمت مقابل نش در
کانتر از چوب بلوط بودند؛ البته در مورد  یها، تمام قفسه ها و حت نیخانه، کاب یقسمت ها هیمثل بق

اشت که د یدولت بر م یبرا یادیز نهیمانتر هز کیکانتر شک داشتم. با آن ابعاد و جنس خالص بلوط، 
 هم نبود.  یاصال ضرور 

  ناز؟ی_پر

کرده اند. خجالت  یام و آن دو نفر عرض طبقه را ط ستادهیمن هنوز دم در ا دمیخودم که آمدم د به
 کیبردارم با آرامش به سمت آن ها رفتم. بهزاد که نزد یعیسر یقدم ها نکهیو بدون ا دمیزده لب گز
ها همچنان از  پلهقرار داشت و  یورود یپشت سر امجد از پله ها باال رفت. راه پله روبرو دیشدن مرا د

و  ییطال یبه نرده ها گریشدند و از طرف د یمتصل م واریطرف به د کیحنس چوب بودند و از 
 . یمشک

 شیامجد بدهم، تازه آن موقع بود که متوجه شدم نصف صحبت ها یکردم توجهم را به حرف ها یسع
دانستم  یگفت و من اصال نم یخانه چه طور است م طیشرا نکهیدر مورد ا یز ی. داشت چدمیرا نشن

 است؟  یضرور  بهیبه دو غر یموارد نیگفتن همچ ایآ

 : دیپرس یبا لحن خسته ا بهزاد

  د؟یبد حیما توض یهمه رو برا نی_الزمه که ا

امکان عبور دو نفر به صورت همزمان وجود . عرض راه وله کم بود و دیتوقف کرد و به عقب چرخ امجد
کند چون  یاز منظر قدرت به نگاه م دیرس یبه نظر م د،یاو به عقب چرخ یوقت نینداشت بنابرا

 . میتر بود نییجفتمان چند پله از او پا

 شیپ یکار هر لحظه همه آماده باش هستند اگه خطر  نیا د؛یمون ی_به من نگفتند شما چند وقت م
 .دیمراقب خودتون باش دیتونه از شما ها محافظت کنه، خودتون با ینم یکس ادیب

لحظه دلم خواست مشت  کیکردم. امجد دوباره لبخند زد،  تیسر تکان داد و من هم از او تبع بهزاد
 است.  ریافتاد فعال کارمان به او گ ادمیرا نثارش کنم اما بعد  یمحکم



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

396 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ی. نگاهم اتفاقدیرس یبزرگتر به نظر م یبیدوم از طبقه اول هم ساده تر بود و البته به طرز عج طبقه
 دینپرس ییزیچ دمید یحال وقت نیکند، با ا یاو هم با اخم به همه جا نگاه م دمیبهزاد افتاد که د یرو

 نزدم.  یمن هم حرف

اشغال  یکم یفضا شنیکرد، هر پارتطرف سالن بودند اشاره  کیکه  یا شهیش یها شنیبه پارت امجد
قرار داشت که  یا شهیپنج اتاقک ش فیهم بودند و در هر رد یو روبرو فیکرده بود و چون در دو رد

 نفر در آن ها مشغول به کار بود.  کی

. دیاجازه ورود به اون قسمت رو ندار دیستین یکدوم نظام چیماست، چون شما ه ی_اونجا بخش ادار 
 اما اونجا خوابگاه افراده. 

از جوب  گرید یدر نسبتا بزرگ قرار داشت که مثل همه جا کیسالن افتاد که تنها  گریبه سمت د نگاهم
نقش  یوار یکاغذ د یروکش چوب یطبقه به حا نیا یوارهایتفاوت که د نیلوط ساخته شده بود، با ا

 آمد.  یمکان م نیداشتند. چقدر هم که به هدف ساخت ا دیسف یبرجسته با طرح گل ها

 به من انداخت و امجد را خطاب کرد: ینگاه میسر تکان داد و ن بهزاد

 خانم؟ ی_ و برا

 که انگار تازه حواسش جمع شده بود گفت: امجد

 اتاق آماده کردم.  هیاما  م،یخوابگاه زنونه ندار نجای_ ا

 : دیبهزاد دوباره پرسبا دست به من اشاره کرد که  امجد

 _کجا؟ 

 داد: حیدو مرد بهم نگاه کردند، امجد توض یلحظه ا یبرا

 در ضمن...  د؛ینگران باش ستین یاز ین نه،ییپا شونی_ اتاق ا

 کرد و کنار گوشش گفت: کیرا به به بهزاد نزد سرش

 .یممنوعه، گفتم که بدون یکار  ریهر گونه رابطه غ نجای_ ا

 خواست خودش را عقب بکشد که بهزاد شانه اش را گرفت: امجد

 شم...  یدرست نکنند وگرنه خودم طرف حسابشون م یما مزاحمت ی_ به افرادت بگو برا
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 زد:  یچشمک د،یشانه اش را رها کرد و خودش را عقب کش بهزاد

 !ی_گفتم که بدون

 

 

تکان داد و بدون حرف وارد خوابگاه شد و در را پشت سرش بست.  یبه من انداخت و سر  ینگاه
پهنش در  یعبوس شده بود و ابروها یماند، چهره خونسردش کم رهیچند لحظه به در خ یامجد برا

 رفت و من هم به دنبالش.  نییاز پله ها پا ا،یهم گره خورده بود. سر انجام با گفتن ب

سالم و  یبه آن سمت رفت و در را باز کرد. صدا میداشت که او مستققرار  یکیو بار یراه پله در چوب ریز
نا مطمئن به همان صمت رفتم. پشت در  یو با قدم ها دمیو خوش و بش کردنش را شن یاحوال پرس

 دین مکان جدیراجع به ا زیچ چینه؛ ه ایست  یدانستم وارد شدنم کار درست ی. نمستادمیباز ا مهین
افتد  یم یچه اتفاق نیبعد از ا نکهی. دلشوره ارمیبگ دهیکردم دلشوره ام را ناد یم یدانستم و سع ینم

به  هیشب شتریگرفت که ب یدر مورد بهزاد در ذهنم شکل م یبیافکار عج طیشرا نیچکار کنم، در ا دیو با
 دختران نوجوان بود.  یها یفانتز 

 حرف زدنشان قطع شد.  یگرفتم و چند تقه به در زدم. صدا میتصم باالخره

 تو. ای_ب

 یز یچ نیچن هیدرمانگاه چون واقعا شب میهول دادم و وارد اتاق شدم، بهتر است بگو یرا به آرام در
 بود.

. چهره مرد ختیدرونم فرو ر یز یبود و چ ستادهیکه کنارش ا ینگاهم به امجد افتاد و بعد به مرد ابتدا
آمد او را  ینم ادمی قیکرد اما دق یم یرا در ذهنم تداع یز یچ دشیبه شدت آشنا بود و روپوش سف

 ام.  دهیکجا د

  د؟یدار یی_شما از قبل آشنا

شناخت اما اصال  یکند، پس حتما او هم مرا م یمرا نگاه م یهم جور خاص بهیشدم که آن غر متوجه
نگاهش را از من گرفت و  یآمد چطور. منتظر مانده بودم تا او جواب بدهد که به سخت ینم ادمی

 گفت:
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 !نمیب یزن رو م هی نجای_ نه، فقط تعجب کردم که ا

 یدادم افرادم رو یهم بود؛ اگر من هم فرمانده بودم ترجبح م یعیکارمند زن نداشتند طب نجایا پس
 شد.  یم جادیکارشان تمرکز کنند نه مسائل متفرقه که با حضور هر دو جنس ا

 وجود داشت اشاره کرد. بهیکه پشت سر غر یقانع نشده بود اما فقط سر تکان داد و به در  یلیخ امجد

 متعلق به توئه.  یهست نجایکه ا یبود از االن تا موقع یعنی_ اونجا اتاق استراحت دکتره، 

افتاد ساک جفتمان هنوز داخل  ادمیدفعه  کیبه سمت در اتاق رفتم که  دیتکان دادم و با ترد سر
 است.  نیماش

 . نهیماش یتو لمونی_وسا

 سر تکان داد. امجد

  ؟یندار  ازین گهید زیچ اره،یگم ب یم یکی_ به 

 :دمیو پرس دمیبه اطراف انداختم و مردد لب گز ینگاه

 دره؟  یرو دی_ کل

بدهد، دکتر دست در  یامجد پاسخ نکهی. قبل از امیگو یکدام در را م دیتا متوجه شدند کل دیکش طول
 فرو برد و گفت: نشیشلوار ج بیج

 شه مگر با اجازه فرمانده!  یقفل نم یدر  چیه نجایا ست،ی_ نه ن

 یم یزندگ یدسته نظام کیبا  نجایو تا عمق فاجعه را درک کردم، من ا دیاز تعجب باال پر میابروها
 اجازه نداشتم در اتاقم را قفل کنم. یکردم و حت

به دکتر گفت و بعد  یز یدادم. امجد چ هیبهت سر تکان دادم وارد اتاق شدم و در را بستم و به آن تک با
 . دمیبسته شدن در درمانگاه را شن یصدا

آن نشستم.  یکه گوشه اتاق قرار داشت رفتم و رو ینفره ا کیدر فاصله گرفتم و به سمت تخت  از
دفعه در اتاق باز شد و دکتر وارد  کیبکشم که  یقیگرفتم و خواستم نفس عم میدست ها نیسرم را ب

 شد. 

  ؟یکن یم ی_چه غلط
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که نشسته  یبا من سهیگرد شده نگاهش کردم، او اخم داشت و قامت بلندش در مقا یچشم ها با
 داد.  یبه او م یخاص یبودم برتر 

  ؟یکن یکار م یچ نجایرو بپرسم، تو ا نیازت ا دی_من با

بودم اما نه در  دهیصدا را قبال شن نیمجسم کرد. ا میرا برا یمحو رید و تصودر گوشم تکرار ش شیصدا
 . میاداره بلکه در خانه پدر ای ابانیخ

 :دمیپرس یجیگ با

  ؟یهست ی_ تو ک

 داد. رونیب یرا با کالفگ نفسش

 .نهیشبونه عملت کرد، اسمم مع شیکه دو سال پ می_ من همون جراح

 

 

بهزاد انداختم  یخودم را جلو یشد. دو سال قبل وقت یتداع میبرا زیدفعه ذهنم جرقه زد و همه چ کی
بود که در آغوش بهزاد از هوش رفتم و  دیام آن قدر شد یز یشدم، درد و خون ر یاو زخم یو به جا

 کرده داینجات پ یشده بود و از مرگ حتم یجراح میبه هوش آمدم که زخم ها یصبح روز بعد وقت
 . دمیشن یرا م ییصداها نییپا یار یو هوش یجیگ طیبودم. در آن شرا

داشتم  ادیبود که از او به  یز یآن مرد تنها چ یزد؛ صدا یکه با او از رفاقت حرف م یبهزاد و مرد یصدا
 . رمیبگ دهیمحوش را ناد ریالبته اگر تصو

 بود، بعد از دو سال!  نجایمرد ا نیحاال ا و

 : دمیتخت بلند شدم و مبهوت پرس یرو از

 ؟یکن یکار م یچ نجای_تو ا

 .میرا نداشت یدار ید نیکدام انتظار همچ چیهم متعجب شده بود، ه او

 کنم من جراحم. یکار م نجای_من ا
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بود، تا آنجا که خبر  یجراح معمول کیگرد شده نگاهش کردم. تا دو سال قبل که او  یچشم ها با
 یدژمخف کیدر  نکهینبود، ا بیدو سال جراح شده باشد عج نیدر ا نکهیداشتم هم دوره بهزاد بود. ا

 بود. بیکار کند عج

 ...نجای_پس چطور ا

 و سر تکان داد: دیکش یرا دست شیمشک یموها

نفر  هینداشت.  یباز شد که واقعا بهم ربط ییزایبعد از مرگ بهزاد منم پام به چ ه؛یاش طوالن هی_ قض
نوع  هیهم کار کنم اما از  گهید یها مارستانیب یتونم تو یم نجایبهم کمک کرد و من رو آورد ا

 نوع مراقبت!  هیکنم،  یاستفاده م تیمصون

افتاد که به  ادمیدانست که مرگ بهزاد دروغ بوده است؟ تازه  یهنوز نم یعنیتعجب نگاهش کردم.  با
 ندارد.  یاز زنده بودن بهزاد خبر  یگر یکس د کیاز افراد نزد ریع

شد که  یزود باالخره او متوجه م ای ریکردم؛ د نیهم فشردم و با خودم سبک سنگ یرا رو میها لب
 بهزاد زنده است.

 _راستش بهزاد زنده ست. 

 شخص سوم

 شیداشت پ یکه هر دو متر حسگر حرارت یکیبار یآمد و در طول راهرو رونیاز آسانسور ب مهرداد
 یکه دو مامور  د،یرا د یا شهیش یکیدر الکترون دیچیپ نکهینبود و به محض ا یرفت. راهرو طوالن

 بودند.  ستادهیپوش مقابلش ا اهیاسلحه به دست تمام س

 و به هر دو سر تکان داد. ستادیمقابل آن ها ا مهرداد

 .ونی_سالم آقا

 دو همزمان جواب دادند:  هر

 _سالم آقا.
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که  یبا سنسور  گریکتش را در آورد و به او داد، مامور د عیشد و مهرداد سر لیبه جلو متما ینفر کم کی
که  یکیالکترون زیبا سر به م دیند یمورد مشکوک یکرد و وقت زیدر دست داشت بدنش مهرداد را آنال

 پشتشان قرار داشت، اشاره کرد.

 

 

گذاشت و کف هر دو  زیآمد و گوشه م رونیشلوارش ب بیمخصوصش را از ج یکارت پرسنل مهرداد
از گوشه چشمش عبور کرد و  یگذاشت. بالفاصله نور سبز رنگ زیم یدست و سمت راست صورتش را رو

 باز شدند.  یبه نرم یا شهیش یبلند شد و در ها یبوق یصدا

شد که در  یگر یرا برداشت و وارد داالن د شیپرسنل کارت رد،یبگ لیکتش را تحو نکهیبدون ا مهرداد
حال  نیاست با ا رینفوذ ناپذ یاژ یدانست از جنس آل یکه م یدر قرار داشت. در  کیفقط  شیانتها
دانست از  یدانستند؛ خود مهرداد هم نم یم یداشت که فقط افراد خاص ییدر هم ضعف ها نیهم

 وجود داشت. یضعف شهیوجودش آگاه بود، هم

 تشیکه دستگاه هو نیبود گرفت و هم وارید یکه کنار در رو یرا مقابل دستگاه کوچک شیپرسنل کارت
داد و وارد سالن  رونیب یباز شد. مهرداد نفسش را با خستگ فینچندان خف یکرد در با صدا دییرا تا

 یم عهرا مطال یز یپشت آن نشسته بود و با دقت چ یقرار داشت، که مرد یز یشد. در وسط سالن م
 بود.  یگانیبا یکرد و پشت او پر از قفسه ها

 یپسر را م نیزد. ا یا مهیاو سرش را بلند کرد و لبخند نصفه و ن یپا یصدا دنیبه محض شن مرد
دانست در رده خودش از همان مهره  یرا بخواند و م شیاز گزارش ها یشناخت مجبور شده بود بعض

 کند.  یاظت ماست، که دولت از آن ها حف یبا ارزش یها

که عکسش را  یبار  نیکه از چند سال قبل جا افتاده تر شده است آخر دینگاه به مهرداد فهم کی با
 .دیرس یبود خام تر به م دهید

 ؟یکار دار  ی_چ

گرفتن اطالعات  لیتحو یقبال فقط برا یگانینه داخل سالن با یعنیبود،  امدهین نجایتا به حال ا مهرداد
 آمد.  یم
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 کرد و حواس پرت بود. یبه اطراف نگاه م یشگفت با

 _ سالم آ... آقا. 

 سرش را تکان داد. مرد

 ؟یکار دار  ی_ سالم، چ

 به خودش گرفت و گفت:  یباالخره به خودش آمد و به او نگاه کرد. حالت سخت مهرداد

 هستم.  لیبا اسم گابر ی_دنبال سوابق شخص

 که گفت: دینکش یاسمش را سرچ کرد. طول ستمیسر تکان داد و در س مرد

 . میندار یکس نی_ همچ

 ؟یاون چ ،ی_فرشاد اسد

 تا باالخره مرد گفت: دیطول کش یشتر یبار مدت ب نیا

 تونم بهت پرونده رو بدم.  ی_ نم

 عیشده است اما بعد سر تیمامور کیخودش وارد  یبا اسم واقع لیابتدا تعجب کرد که گابر مهرداد
 گفت: 

 داشته باشم.  یتونم به پرونده ها دسترس یمامور ارشدم، م_من 

 مسن سر تکان داد:  مرد

 دارند.  ینه، فقط رئسا اجازه دسترس یکی نی_ا

 :دیپرس اریاخت یب مهرداد

 _ چرا؟ 

 مامور ارشده. هی_چون اونم مثل خودت 
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 : دیجا خورد. مردد پرس یکم مهرداد

 مامور ارشد اطالعاته؟ یسیمرد انگل هی_

 یز یبود که مهرداد نتوانست چ رینفوذ ناپذ یبه قدر  زشیر یمسن فقط به او نگاه کرد. چشم ها مرد
 خم شد.  زیم یرا ستون تنش کرد و رو شیداد و دست ها رونیب یاز آن ها بفهمد، نفسش را با خستگ

 . شیبهم بد دیدارم با ازین یجناب، من به پرونده اسد نی_بب

 و نگاه سردش را به او دوخت. دیمسن خودش را جلو کش دمر

 کارو انجام بدم.  نیا دیشا یداشته باش یوجود نداره اگه مجوز  دیمن با یبرا ز،ی_ مامور نمونه عز

که مرد از  دیکوب زیم یشده بود کف دستش را محکم رو یعصب یادیز ریکه به خاطر اتفاقات اخ مهرداد
 حرف زد.  ی. با لحن محکمدیجا پر

 یاز هم رتبه هام تو یلیدارم که خ ییها یمقر هستم، دسترس هیمامور ارشدم، فرمانده  هی_من 
 قدر ناتوانم؟ نیپرونده ا هیگرفتن  یبرا یگ یبهم م یحاال دار  دن؛یعمرشون اسمش رو هم نشن

کرد قانونا اجازه نداشت اسناد را  یم نیخودش سبک سنگ شیمسن فقط به او نگاه کرد. داشت پ مرد
دانست که  یدر مورد او م یز یچ نیخبر نبود همچن یاو بگذارد، اما از سابقه مرد مقابلش ب اریدر اخت

 نیفعال چن لحا نیبا ا رد،یبگ یخوب یلیرتبه خ عیقرار بود ترف یمرد به زود نیخودش خبر نداشت ا
 نداشت. یقدرت

 ؟یبدون یخوا یم ی_چ

 پس چطور؟ ستیممکن ن یگفت که دسترس یسوالش را درک نکرد مگر تا االن نم یمعن مهرداد

 از سابقه اش، مر بوط به چندسال گذشته.  یبخش هی_

 : دیشد و پرس ستمیمسن مشغول کار با س مرد

 چند سال؟ قای_دق

با او  ییاداد از قبل آشن یفرستاده بود نشان م نجایاو را به ا لیبا خودش فکر کرد، اگر گابر مهرداد
 در ذهنش شکل گرفت. یا دهیدهد مهرداد از اسرارش با خبر بشود. ا یداشته که اجازه م

 _پنج سال. 
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 لیگفت ارتباط گابر یبه او م یحرف را زد اما حس نیدانست چرا ا ینم ن،یسال قبل از مرگ شاه کی
 شود.  یو پدرش به چند ماه ختم نم

 . نیبب ای_ب

و خواست به  دیهوا قاپ یگرفته بود را رو نتیکه مرد پر یچند برگه ا عیبه خودش آمد و سر مهرداد
 مرد دوباره بلند شد. یسمت در برود که صدا

 .یبخون یتون یجا م نی_ فقط هم

 بود. لیگابر یو مشغول خواندن شد . صفحه اول عکس و مشخصات معمول ستادیناچارا ا مهرداد

در رشته  رانیا ی. از دانشگاه علوم پزشکرانیچهل و دو ساله و متولد تهران، تابع ا ،ی_ فرشاد اسد
در آمده بود و دو سال بعد وارد  ژهیو یرویشده بود و بالفاصله به استخدام ن لیفارغ التحص یپزشک

 دوره تخصص شده بود . 

فحه دوم را باال آورد و به گرفت و ص دهیتوانست از خود او هم بپرسد، را ناد یکه م یاطالعات مهرداد
 یمعمول یگزارش ها هیعنوان شب چیگزارش به ه نیحواسش جمع شد. ا دیرا د خیتار نکهیمحض ا
خواند و  راشده بودند. مهرداد با دقت گزارش  اهیپنج خط از صفحه و به صورت پراکنده س باینبود تقر

نکرد، صفحه سوم را  دایپ یارزشمند زیچ یهستند. وقت یسانسور شده اسام یمتوجه شد قسمت ها
 یخبر بدهد اما اسم یگانیخواست به مسئول با دیدوباره مشخصات او را د نکهیباال آورد و به محض ا
 توجهش را جلب کرد.

 

 

نگاه کرد  خیاالنش شده بود، به تار هیشب شتریب لیتفاوت که گابر نیصفحه هم مشخصات بود، با ا نیا
 . دیکه آن را خواند قلبش تند تر تپ نیو هم

 به پرونده اضافه شده؟  خیهمون تار یتو قایصفحه دق نیا یعنیدرسته؟  خیتار نی_ا

که در دست داشت زل زد.  یرقبت به برگه ا یکرد. مهرداد ب دییمسن به او نگاه انداخت و با سر تا مرد
 ود. ب نیمشخصات دوم مربوط به هفده روز بعد از مرگ شاه خیتار
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جکسون، چهل و دو   لیگابر کتیدقت متوجه شد که مشخصات کامال عوض شده است: بند یکم با
 الملل. نیدر رشته حقوق ب جیاز دانشگاه کمبر لیفارغ التحص ا،یتانیبر یاز پادشاه وکاسلیساله متولد ن

مرده بود و  یخواند. انگار که فرشاد اسد یگرد شده مشخصات را م یفقط با چشم ها مهرداد
 به فرشاد نداشت.  یزاده شده بود، که اصال شباهت یگر ید تیشخص

 برگشت و گفت:  یگانیبه سمت مسئول با رتیح با

 افتاده؟  یچه اتفاق تشیهو رییدو تا تغ نیاش کجاست؟ ب هیاش... بق هی_بق

 داد و گفت:  هیتک یصندل یبه پشت مرد

 چهاره، اجازه ندارم بهت نشونش بدم.  یتی_محرمانه با سطح امن

 .دیکوب زیم یخونش به جوش آمد و دوباره رو مهرداد

بهم پرونده رو نشون  دیکنه! با یرو ثابت نم یز یکه چ یکه بهم داد ییچرت و پرتا نیا ؟یچ یعنی_
 .یبد

 به تاسف تکان داد و برگه ها از مهرداد گرفت. یسر  یبا خونسرد مرد

جا هم قانون رو  نیتا هم ،یچ یعنیگم سطح چهار  یم یوقت یبدون دیات با _ با توجه به سابقه
 شکستم.

 کرد مودبانه حرف بزند. یشده بود سع یکه کامال عصب مهرداد

 .رهیپرونده برام مهمه، واقعا کارم گ نیکه چقدر ا یستی_ شما متوجه ن

 رد وگفت: کرد سپ یکه آن ها را خرد م یسر تکان داد و کاغذ ها را دستگاه مرد

 نه. نیاز ا شتریبود بهت کمک کردم، اما ب ری_چون کارت گ

مهرداد فقط سر تکان  نیگفت و گو تمام شده است، بنابرا نیلحن صحبت کردنش مشخص بود که ا از
نا مطمئن به سمت در رفت. از هر دو  یکرد و با قدم ها یلب تشکر  ریفاصله گرفت. ز زیداد و از م

اش از مها  ییداشت که قبال فقط زمان جدا یبیعبور کرد، تمام مدت احساس اضطراب عج یخروج
 یبه ذهنش م ییها زیاست و چ یبزرگ قتیحق دنیکرد در شرف فهم یاش کرده بود احساس م حربهت

 خواست به آن ها توجه نکند.  یکه م دیرس
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گرفت آن را روشن کرد و  لیرا تحو لشیکت و موبا نکهیموقف نبود چون به محض ا یلیحال خ نیا با
 نشیزنگ زد. از ساختمان خارج شد و به سمت ماش لیکه در آن بودند به گابر یطیبدون توجه به شرا

 ترسخت  شیبرا دنیقرار داشت رفت و در همان حال با هر بوق انتظار نفس کش نگیپارک یکه جلو
 شد.  یم

 :دیچیدر گوشش پ لیبم گابر ینشست صدا نیداخل ماش نکهیمحض ا به

 _ بله؟

 ؟یداشت یتیچه مامور یبد تیهو رییتغ نکهی_قبل از ا

 دیکه مفهوم جمله اش را درک کرد، فهم نیمهرداد او را شناخت و هم یصدا دنیبه محض شن لیگابر
 است. دهیکه باالخره زمانش رس

 .ی_بهت گفتم کجا رو بگرد

را از پارک خارج  نیشانه و سرش قرار داشت و ماش نیرا ب یدست استارت زد و گوش کیبا  مهرداد
 کرد.

 .یهم مرتبه خودم هست یچهاره نگفت شیتیپرونده ات سطح امن یاما، نگفت یرو گفت نی_ آره، ا

 

*Benedict Gabriel Jackson 

 

 

به حرف آمد  یکه وقت ی. طور ردیگ یشکل م شیدر گلو ییهمان لحظه احساس کرد کالف کاموا لیگابر
 گرفته بود. شیصدا

 تونم پشت تلفن بگم.  ی_نم

 :دیکش ادیفر بایخارج شد و تقر نگیاز پارک مهرداد

 همون جا واضحه؟ ایب ،یبگ یتون یکه م ی_ هر خراب شده ا
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 بدون فکر جواب را داد:  لیگابر

 . ی_پارک ساع

 یرا رو لشینفسش را فرو داد و موبا یو تماس قطع شد. به سخت دیچیبوق ممتد در گوشش پ یصدا
دانست باالخره  یداد. م یرا پشت سرش گذاشت و خودش را کش و قوس شیمبل انداخت. دست ها

 ارشیرا در اخت زیحرف هاست که همه چ نیباهوش تر از ا یلیدانست مهرداد خ یرسد؛ م یروز م نیا
 و متوجه اصل نشود. یبدهقرار 

 دشییتا لیباشد و فقط بخواهد گابر دهیرا فهم زیاالن هم همه چ نیداد که او هم یاحتمال م یحت
افتاد، دوباره  شیکه چشمش به مچ دست ها نیرا از پشت سرش برداشت و هم شیکند. دست ها

 . دیچیدر کل تنش پ غیدرد ت

بعد از سه  یوقت یخواست زنده بماند اما دوام آورد، ول یکه افتاده بود نم یخواست، بعد از اتفاق ینم
. اوردینتوانست طاقت ب گریداند د یرا م زیکه او همه چ دیمالقات کرد و فهم را در لندن یرعلیسال ام

 داد. یاو افتاده بود عذابش م یکه به خاطر نادان یاتفاقات دنیشن یحت

که گفته بود که شوهرش را از دست داده بود و حاال در غم از دست  یاو از زن یبرا یرعلیآن زمان ام در
 د،یکش یرا به خاک سپرده بود و هنوز نفس م یکه دو پسر  یسوخت، از پدر  یدادن برادر شوهرش م

 کرده بود. ابرا انتخ یجیدانست و مرگ تدر یاو مقصر م یکه خودش را به خاطر گند کار  یو از برادر 

به مرگش نمانده بود و دائم صحنه مرگ  یز یشب بود که رگ هر دو دستش را با هم زد؛ چ همان
نامدار در آغوش همسرش جان  نیکه شاه یشد زمان یم یتداع شیچشم ها یهمکار جوانش جلو

به هوش آمد  مارستانیدر ب یحال دو روز بعد وقت نیکند. با ا یداده بود و او نتوانسته بود کمک
 . دیسرش د یرو را یرعلیام

او باعث زنده او را قانع کرده بود که مرگ  یرعلیبود که چرا برنامه اش را بهم زده است، اما ام یشاک
که آن زمان  لیدهد. گابر یرا نجات م گرید یها یلیجان خ شیشود اما زندگ یشدن فرزندانش نم

 رفت. یرا پذ یرعلیام یهمکار  شنهادیپ لینبود با کمال م یاطالعات سیسرو چیدر خدمت ه گرید

کار را نکرد. هر چند که در هر  نیبکشد اما او ا ینقشه ا شیبرا یرعلیهر شب منتظر بود که ام لیاوا
داده بود با  یشد اما چون قول همکار  یم دهید یخشم و تنفر پنهان لیحرف و حرکتش نسبت به گابر
 کرد. یتمام توانشت از او حفاظت م
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 .ی_باالخره اومد

 یکرده. مهرداد رو ریرا در افکارش س ریتمام مس دیچشمش به مهرداد افتاد فهم نکهیمحض ا به
 کرد.  ینگاه م لیبه گابر ینشسته بود و با حالت سرد یمکتین

حرف کنار او نشست، چند لحظه فقط به سکوت گذشت و هر کدام مشغول  یجلو رفت و ب لیگابر
حفظ جان آن ها چه کارها که نکرده اند، به  یدو مرد برا نیکه خبر نداشتند ا یمرد شدند. عابران دنید

 بودند؟  یافراد نیهمچ ونیچند نفر مد یراست

مردم باعث  نیهم ینسبت به او ندارد، فدا کردن جانش برا ینید یدانست که کس یخوب م لیگابر
 .دیبخش یمعنا م شتریب شیشد هنوز هم نفس بکشد هر بار مردنش به زندگ یم

 کلمه!  کینه ست؛ فقط  ایپرسم، جوابش آره  یسوال م هی_

 گفت: یخفه ا یسر تکان داد که مهرداد با صدا لیگابر

 ؟یبود یباند ارژنگ مامور مخف ی_ تو هم تو

 _آره.

 

 

کلمه تا تهش را  کی نی. با همفتدیمهرداد به سوزش و درد ب یبود تا زخم پهلو یکلمه کاف کی نیهم
تواند  یدانست اگر پاسخش مثبت باشد چطور م یمردد شد، نم شیسوال بعد دنیپرس یخواند و برا

 نه؟! ایتواند  یاصال م د؛یایکنار ب

 اش شد. نهیمتوجه لرزش و حرکت شتابان قفسه س لیقلبش آن قدر تند شده بود که گابر ضربان

 کردند؟ داشیلو رفته و پ یدونست یم ؟یافتاد خبر داشت نیشاه یکه برا ی_تو از اتفاق

 دیکش یقینفس عم رفت،یپذ یکارش را م تیمسئول دیرا بست. با شیچشم ها یا هیثان یبرا لیگابر
 بود نفس آخرش نباشد. دواریو ام

 کردم. کی_من بهش شل
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 بهزاد

 دمیرا باز کردم د میچشم ها ندکهیشدم. چند بار پلک زدم و هم داریاحساس تکان خوردن تخت ب با
کرد،  یکه داشت لباسش را عوض م ینفر از مردان کیتخت نشستم که  یاتاق شلوغ شده است. رو

 گفت:  یشوخ و بلند یچشمش به من افتاد و با صدا

 !؟ی_به به ساعت خواب آقا باالخره پا شد

تخت نشستم که احساس گردنم در حال کنده شدن است. با دست مشغول مالش گردنم  یرو عیسر
نفر شلوارش را در  کیبودند نگاه کردم. همان لحظه  یکه هر کدام مشغول کار  یشدم و به چند نفر 

 گرفت. چهارخانه اش خنده ام  ریلباس ز دنیآورد و با د

 و گفت: دیبلند خند یبود با صدا قشیکه که نظر رف یمرد

 پشم ها!  نینکن با ا یقدر دلبر  نی_ ممد ا

 داد و رو به کل اتاق گفت:  یبه سن و سال خودم بود، فحش یکه پسر  محمد

 کله پاچه. یخوب یلیناراحته نگاه نکنه، حاال انگار خودت خ ی_هر ک

حرفش به در گفتن  ییجورا هیام شد.  یدار یمتوجه ب هیبود که زودتر از بق یاش به سمت مرد اشاره
 بود. وارید دنیشن یبرا

 در آورد و متلک انداخت. ییبود با دهن صدا دهیاش را پوش یکه تازه شلوار راحت مرد

 بکپ بذار منم بخوابم. ریبگ نیپشم الد خی_ از تو بهترم ش

 شلوارش را بپوشد به سمت تخت او رفت. نکهیبدون ا محمد

  دن؟یو واسه شما خواب دنیشد داداش؟ واسه ما کپ ی_چ

 بلند شد. ییاز تخت باال یبلندپسر  یصدا

 شه الال! یم نمونییداداش طبقه پا نی_ واس ا

 زد و گفت: یشخندین دنمیدفعه همه ساکت شدند و توجهات به سمت من جلب شد. محمد با د کی

 خفته!  یبای_ سالم ز
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تخت بلند شدم و به سمتش  یرا نازک و زنانه کرده بود که همه خنده مان گرفت. از رو شیصدا یجور 
 به دستم انداخت و گفت: یرفتم. دستم را دراز کرد که نگاه مشکوک

 ! یآبج میگفتند نامحرم یگفتند، زن ی_ مرد

 زدم. یشخندین

 .میش یات که کردم محرم م غهی_ ص

 جلو آمد و او هم دستش را دراز کرد. یبا من دست داد و پسر  عی. محمد سرمیدیهمه خند دوباره

 _رسولم. 

 نییو سرم را پا دمیتکان دادم و دستش را فشردم. محمد و رسول به من زل زدند که لب گز سر
 هم پاک باشن.  نجای. مشخص نبود که همه افراد امیبزن یاز خودمان حرف میانداختم؛ حق نداشت

 بود گفت:  دهیتخت خواب یکه رو یپسر 

 شکنه؟  یالنگو هات م یاسمت رو بگ ؟یآبج هی_چ

 زدم. یرا بلند کردم و لبخند محو سرم

 ها!  یار یدر م یمادر شوهر باز  یدار  دهیمادر عروس، هنوز نرس ارادهی_ اسمم ک

به شانه  یمیضربه مال دیخند یخنده بلند تر بود. محمد همان طور که داشت م کیشل یبار صدا نیا
 ام زد و گفت: 

 . یاز خودمون یول یی_نه بابا، کارت درسته فکر کردم حتما از اون بچه سوسول ها

 زدم که رسول گفت:  یلبخند

 ! یشتافت یباق اریکه به د میشد یمطمئن م میداشت گهید ،یشد داری_داداش چه عجب باالخره ب

 حرف هذ رو نداره!  نی_چند ساعت خواب که ا

 د،یخواب یم مییتخت باال یکه رو یاتاق ساکت شد و همه متعجب به من نگاه کردند. مرددفعه  کی
 و به سمت ما آمد.  دیپر نییاز تخت پا

 .یدیخواب یروز و نصف کیچند ساعت اشکال نداره اما شما  ،ییدا زی_آره عز



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

411 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

دفعه مغزم جرقه زد و  کیهستند  یجد یلیهمه خ دمید یکند اما وقت یم یفکر کردم که شوخ اول
همه مرد چه کار  نیا نیمدت، ب نیدر ا نازی. پردمیبه سمت در خوابگاه دو عیسر یحرف چیبدون ه

 کرده بود؟!

 

 

به  یاز افراد مشغول به کار بود. نگاه یکیروبرو  یها شنیآمدم اما در هر کدام از پارت رونیاتاق ب از
 نییپا یکیاتاق او نشدم. پله ها را با عحله و دو تا  ریگ یاطراف انداختم و خودم را لعنت کردم که پ

کردم  یتنها ولش م دینبا منداشتم که تا امروز تحربه نکرده بودم؛ نگرانش بودم.  یبیرفتم، استرس عج
 به من سپرده شده بود.  تشیدختر بود که مسئول کیبود هنوز هم  یم یهرچقدر هم که قو

آشپزخانه ثابت ماند و  یرو تیو در نها دیرا کاو نییو نگاه سرگردانم کل سالن پا دمیپله آخر را پر بدو
 .دمیشن یدخترانه ا یآن زمان بود که صدا

 زد؟  یوقت حرف چیسخت بود؟ ه یلیگم براش خ ی_م

 که به شدت آشنا بود جوابش را داد: یمردانه ا یصدا

 ادیزورش م ،یذاره خودت متوجه بش یم نهیاز خودش بگه، دردشم هم ادیکه ز ستین ی_ بهزاد آدم
 سخت گذشته. یلیپرورشگاه بهش خ یدونم تو یحرف بزنه فقط م

 نازیزده بود و پر هیبه پشت به کانتر تک یبه سمت آشپزخانه رفتم. مرد قد بلند یکوتاه یقدم ها با
 پخت.  یم یز یاجاق چ یداشت رو

  ؟ی_پر 

 شیچشم ها دیکه سرش را بلند کرد و مرا د نیزدم هم شیطور صدا نیمخفف باز هم ا نیهم ا باز
کرد و به سمتم آمدم. دهان  یبلند عرض آشپزخانه را ط یبزند با قدم ها یحرف نکهیگرد شد و بدون ا

 را دور کمرم حلقه کرد.  شیبزنم که خودش را در آغوشم انداخت و دست ها یباز کردم حرف

 یبه او نگاه کردم و بعد چشمم به مرد یجیبا گ یحرکتش جا خورده بودم، لحظه ا نیکه کامال از ا من
 گفت رتیچهره اش توسط مغزم پردازش شد با ح نکهیکه به سمتمان برگشته بود افتاد و به محض ا

  ن؟ی_م: مع
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 دور کمرم تازه به خودم آمدم و خواستم دست نازیزد و سر تکان داد. با سفت حلقه دست پر یلبخند
 اش گذاشت. نهیس یرا رو شیاز دست ها یکیو  دیرا دورش حلقه کنم که خودش را کنار کش میها

 زنه؟  یقدر تند م نیچرا قلبت ا ؟ی_خوب

 ام اما فقط گفتم:  دهیمسافت را دو نیو ا دمیپر رونیب میتخت مستق یاز تو میبگو خواستم

 خوبم.  ست،ین یز ی_چ

 موقع!  هی یر ینگ لی_مارو تحو

جلو آمد و مرا سفت بغل کرد. بر  داویکنار کش نازیپر نکهیجلب شد. به محض ا نیتوجهم به مع تازه
 شیرا دورش حلقه کردم و شانه اش را فشار دادم. چقدر دلم برا میدست ها عیخالف دفعه قبل سر

 .قمیتنگ شده بود، تنها رف

 

 

انداخت و صورتش را پاک  نییکه سرش را پا دمی. با اخم او را عقب کشدیکردم شانه اش لرز احساس
 نیمع یو از ما دور شد. وقت دیعقب کش یافتاده خودش را کم یکه حدس زد چه اتفاق نازیکرد. پر

 زد. یبود، لبخند محو سیخ شیسرش را بلند کرد چشم ها

 فاتحه خوندم!  یلی_برات خ

 هام؟ ی_به تعداد گند کار 

 نگاهم کرد. قیشانه ام گذاشت و عم ی. دستش را رومیدیدو خند هر

 _ مرگت... همه رو داغون کرد بهزاد! 

 زدم و شانه باال انداختم. یشخندین

 سر و صدا تر از اونم مردم. یازم نگرفت، ب یسراغ ی_ فکر نکنم! تا زنده بودم کس

 گفت: یاخم کرد و شاک نیمع

 ؟یمرد حساب هیچه حرف نی_ ا
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 جلو آمد و با حرص گفت: نازیدفعه پر کی

 رو نگران خودش کنه. هیداره که بق یروش هی شهیهم ن؟یمع ینیب ی_ م

 ؟یقدر راحت و خودمان نیا ن؟یبودم. مع نازیحرف پر ریو سر تکان داد اما من هنوز درگ دیخند نیمع
 سال؟  صدیس ایبودم  دهیروز خواب کی

 ن؟یمع یکن یکار م یچ نجای_تو ا

 انداخت. یشد و به من نگاه یجد یمعن

االن حالت خوبه؟ احساس ضعف  نمیگم. تو بگو بب یبعدا م هیاش طوالن هیکنم، قض یکار م نجای_ ا
 ؟یندار 

 را تکان دادم. سرم

 ه؟یخواب چ نیا انیکم گرسنه ام، جر هی_ نه فقط 

 .یشد ینم دارمیاما ب یهوش نشد یشده بود، ب فی_بدنت ضع

در  نی. دوباره به آشپزخانه برگشت که معدمیاش را نفهم یبه من رفت که معن یچشم غره ا نازیپر
 گوشم گفت:

همه هول کرده بودند امجد که به غلط کردن  ؛یشد ینم داریب یچقدر هول کرده بود وقت یدون ی_ نم
 شه.  یم چارهیب فتهیبرات ب یاگه اتفاق یگفت تو سفار شده ا یافتاده بود م

 گفت:  عیسر نیلبم آمد،  که مع یرو یلبخند نازیپر یاننگر دنیاز شن راستش

 _پس درست حدس زدم. 

 گفتم:  یبه او انداختم و به شوخ ینگاه مین

 ! یکه حدس زد یگ*و*ه خورد یلی_خ

 توجهم را جلب کرد. نازیپر یصدا

 . نجایا ادی_ مهرداد داره م

 آمد کجا هستم. ادمیحواسم جمع شد و  تازه
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 اد؟یم ی_ک

 گفت: عیانداخت و سر یبود نگاه وارید یکه رو یساعت به

 .بایتقر گهیساعت د می_ ن

 

 

ناراحت، اگر  گریام و از طرف د دهیمدت را خواب نیطرف خوش حال بودم که ا کیتکان دادم. از  سر
 دمیفهم یم دیروز را از دست داده بودم با کیشدم و حاال که  یم وانهیاحتماال از انتظار د دمیخواب ینم
 کند. یقدر راحت او را خطاب م نیا نازیشناسند که پر یرا م گریچطور همد نازیو پر نیمع

ناظم  کی هیشب قاینامدار، دق ایکرد  یپسره خطاب م ایمرا  مانییماه اول آشنا کیحدود  نازیپر نیهم
 عبوس و بداخالق! 

 نگاه کردم که با اخم رو گرفت: نازیبرخورد بشقاب به کانتر حواسم جمع شد و پر یصدا دنیشن با

 ؟یقدر زپرت نیدستمون آخه مردم ا یرو یفتادیرو کوفت کن تا دوباره ن نیا ای_ ب

با هزار  دم،یکش یبودم؟ سه روز گرسنگ یخندد. من زپرت یم زیر دمینگاه کردم که د نیتعجب به مع با
سه روز اتفاق افتاد! خود مهرداد هم  نیکردم و همه در هم دایشدم، چهار بار از مرگ نجات پ رینفر درگ
 آورد.  یدوام نم نیبهتر از ا

 ! گهیجون بکن د ؟یشوک یهنوز تو هی_چ

باال آوردم و با تعجب  ینودل را کم یکه پشت کانتر بود نشستم و با چنگال رشته ها یصندل یرو
 داد؟  یبود که بعد از سه روز به خورد من م ییغذا نینگاهش کردم. ا

 ...نی_ا

 بلند شد.  نازیپر یصدا

 به درک. یخور  یبخور نم یخور  یکه هست، م نهی_هم

به شانه ام زد و  یجلو آمد و ضربه محکم نازیکف اتاق افتاده بود. پر مانیچشم ها بایتقر نیو مع من
 .دیرا چنگ زد و مرا به سمت خودش کش راهنمیپ فتمیکاسه نودل ب یبا سر تو نکهیقبل از ا
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 نگران کن تا خدمتت برسم. یجور  نیمن رو ا گهیدفعه د هی ی_ جرئت دار 

 ؟یدی_االن مثال خدمتم نرس

 .دیرنگش درخش یقهوه ا یزد و چشم ها یپوزخند

سر به مهرداد بزن،  هی ادیاز دستم بر م یچه کارها یبفهم یاگه خواست ،یشناس ی_ بهزاد تو من رو نم
 ده. یم حیبرا توض

پله قرار  ریکه ز یرفت و وارد اتاق رونیام را رها کرد، از آشپزخانه ب قهیبزنم  یبتوانم حرف نکهیاز ا قبل
 داشت شد. 

کانتر پخش شد و ذوق زده  یبه خودم آمدم. رو نیخنده مع یگذشت و با صدا رتیدر ح یا لحظه
 گفت:

 ! هیخدا عجب دختر ی_ وا

 طور که به در اتاق زل زده بودم زمزمه کردم: همان

 _ ماده ببر.

 به شانه ام زد و سرخوش گفت:  یمی. ضربه مالدیگرد شد و دوباره خند نیمع یها چشم

باهات رفتار کنه تو  یجور  نیا یکیبودم  دهیداداش، تا حاال ند میتورو آدم کنه خودمون نی_مگه هم
 . یفقط نگاهش کن

 به ظرف نودل اشاره کرد. نیمع

 نبالت.د فتهیم ییبا دمپا ادیب یدفعه که مامان نی_بخور پسرم، ا

زد و وارد همان اتاق شد و در را پشت سرش بست. کامال هنگ کرده بودم، چه خبر شد؟  یچشمک
واقعا نگران شده بود؟  یعنیطور رفتار کرد؟  نیچرا ا نازیمسخره کرد؟ پر نازیمرا به خاطر رفتار پر نیمع

 کردند؟ همه دختر ها؟  یطور رفتار م نیشدند ا یپسر م کینگران  یدختر ها وقت

 نازیرفتار پر ینیب شیپ دیرس یجنس نداشتم. به نظر م نیدر مورد ا یتجربه ا چیبه من که ه لعنت
 باشد. یفعل طیسخت از حل کردن شرا
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مرد  کیعنوان  چیبه ه تیبسته نودل کیشدم. بد مزه نبود اما  تیمشغول خودن نودل یلیم یب با
و رو کنم و همه  ریمجبور بودم آشپزخانه را دنبال غذا ز نیکرد، البد بعد از ا ینم ریساله را س کیو  یس

 نفر بود. کیبه خاطر رفتار 

 

 

که در باز شد و  دینکش یانداختم. طول یبه در ورود یسرم را بلند کردم و نگاه نیماش یصدا دنیشن با
سوخته و  یشد. کت قهوه ا انیاز نگهبان ها داخل آمد و پشت سرش قامت بلند مهرداد نما یکی

کردم؛  اهنگ بیترک نیبود. با تعجب به ا دیچهارخانه کرم و سف راهنشیشلوار کتان کرم به داشت و پ
 نداشت. ییها بیترک نیمهرداد عادت به همچ

 شیبلند شوم برا نکهیتر شد. بدون ا ظیجلو آمد چشمش به من افتاد و اخمش غل نکهیمحض ا به
 دست تکان دادم. 

 یکانتر خم شد و با لحن عصب یدستم زد و رو ریجلو آمد دستم را به سمتش دراز کردم اما ز مهرداد
 : دیپرس

 فته؟یبرات ب یاتفاق هی دیبا شهیدو روز مردم نگرانت نشن؟ هم یآدم رفتار کن نیع یتون ی_نم

 بود؟  یچه نوع ابراز نگران نیکرد، اما آخه ا یم یبابا، او هم خبر داشت و مثال داشت ابراز نگران یا

 توجه به او مشغول خوردن شدم و گفتم: یب

بعد اسهال که  نیاحتماال از ا د،یکن یرفتن منم کنترل م ییدستشو می_ مگه دست خودم بود؟ شما تا
  ؟یحساس بوستی یرو دمیشا ایکنم ها؟  یازت عذرخواه دیبشم با

 شد. یکانتر زد و عصب یرو یکف دست ضربه ا با

 م؟یهست یطیچه شرا یتو یفهم ینم _تو

 .دمیکانتر کوب یو مثل خودش با کف دست رو دمیاز جا پر عیسر

ساعته اون وقت تو دو  کیساعت هم  کی تیوضع نیا  ت،یپدر گرام ییتو ییدونه تو یکه نم ی_ اون
 اصال؟ یکجا بود ه؟یباق متمیتازه دو قورت و ن یاومد ریروز د
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 زد و سرش را جلو آورد.  یپوزخند

 دم!  ی_من به تو جواب نم

 خودش جلو رفتم. مثل

 . یار یدر ب یباز  سییر یخوا یم شهی_ پس از منم جواب نخواه، هم

کانتر  یو رو دیکش رونیب یدیکتش پاکت سف یداخل بی. از جدیدفعه عقب کش کیزد و  یشخندین
 انداخت.

 نوشته. یچ نیجون بخون بب ی_دک

که سرم را  نیو هم دمیشن یدخترانه ا یصدا دیاو کنار کش نکهیبه نامه جلب شد اما به محض ا توجهم
 است.  دهیرا در هم کش شیکند و پشت سر او احسان ابروها یبا لبخند نگاهم م سایپر دمیبلند کردم د

 د؟یکن یکار م یچ نجای_شما ا

 یرو یگونه ام زد، که لبخند یرو یو بوسه ا دیتوجه به حرفم جلو آمد و خودش را جلو کش یب نازیپر
شد، در برخورد با  یشدم و رفتارم از کنترلم خارج م یم یعصب نازیآورد. هر چقدر کنار پر میلب ها

 از حضورش لذت ببرم.  توانستمیآرام بودم و م سایپر

 _دلم برات تنگ شده بود. 

 وسعت گرفت. لبخندم

 ؟یکن یکار م یچ نجایمنتظره، ا ریغ شهی_ هم

 و وارد آشپزخانه شد. دیخودش را کنار کش طنتیزد و با ش یچشمک

 خالفکار!  یآقا تیمامور می_ اومد

احسان جلو آمد با هم  نکهینشست و دستش را دور شانه ام حلقه کرد. به محض ا یصندل یرو کنارم
او جواب داده  یموعظه ام رو نیآخر دیرس یتکان داد؛ به نظر م یز یچ دییسرش را به تا م،یدست داد

 است. 

 .دمیپرس کمانیبرگشتم و بدون توجه به فاصله نزد سایسمت پر به
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 کرده؟  ریچرا مهرداد تورو درگ ه؟یچ انی_جر

 و گفت: دیخند کوتاه

 ام. هیقض ریوقته درگ یلیمن خ ،ی_ خبر ندار 

 کرد:  خکوبیجفتمان را م نازیپر یبپرسم چرا که صدا خواستم

 .ی_سالم آبج

بودمش، چشم  دهیند یقدر عصب نی. تا به حال امینگاه کرد نازیو به پر میدو همزمان سر بلند کرد هر
 فشرد.  یهم م یرا به نشانه انزجار رو شیفاصله اندک ما قفل شده بود و لب ها یرو شیها

 هم خودش را جمع و جور کرد.  سایو پر دمیخودم را کنار کش عیسر

 ؟یخوب ،ی_سالم خواهر 

راه پله نگاه کردم و  ی. به باالدیچیمردانه و بم امجد در سالن پ یبدهد صدا یجواب نازیپر نکهیاز ا قبل
 و با اخم به ما زل زده است . ستادهیکه آنجا ا دمید

 آمد و بلند گفت: نییپله پا چند

 چه خبره؟ نجای_ ا

به او  یعالقگ ینشسته بود با ب منینش یمبل ها یتوجه همه به او جلب شده بود. مهرداد که رو حاال
 انداخت. ینگاه

 کنم. یخدمت عرض م نییپا یار یب فی_تشر

به سمت مهرداد  میآمد و مستق نییاز پله ها پا نیو چهره خشمگ دهیدرهم کش یبا اخم ها امجد
را به امجد نشان داد. دستش  شیقد یکار برتر  نیرفت. انتظار داشتم بلند نشود، اما او بلند شد و با ا

 فرمانده بود گفت:  کی ستهیکه شا یمحکم یرا جلو آورد و با صدا

 مقر. دیهستم، فرمانده جد یخی_مهرداد ش
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باال انداخت و  ییدستش رو هوا مانده ابرو دیکه د یمتر باز ماند. مهرداد وقت میو ن کیامجد  دهان
 گفت: 

  م؟ی_از االن قراره باهم مشکل داشته باش

 به خودش آمد و با او دست داد و با تته پته گفت: عیسر امجد

 

 نگرفتم.  یدستور  چی_ من... من ه

 سر تکان داد و دوباره نشست. مهرداد

 باهاشون صحبت کنم.  دیجا حاضر باشند، با نیهم گهید قهیتا پنج دق دیبه افراد بگ دی_ لطف کن

 که همچنان مبهوت بود گفت: امجد

 _ اما، من هنوز... 

 سر تکان داد. مهرداد

خوام  یکانتر نامه اش رو گذاشتم، بخون اما بعدش م یرو ست؟ین یبرات کاف ؛یجوابتم گرفت یدی_پرس
 باشند. نییپا نیهمه ا

 نیخواند. نگاهش چند بار ب عیسمت آمد، نامه را برداشت باز کرد و سر نیبدون فوت وقت به ا امجد
 گفت: تیمهرداد و نامه جابه جا شد و در نها

 _ اطاعت قربان. 

گذاشتم  نکینودل را داخل س یمحو شد. بشقاب خال دیاز د هیاز ثان یسمت راه پله رفت و در کسر  به
 آمدم، به مهرداد اشاره کردم و گفتم:  رونیو از آشپزخانه ب

 . میحرف بزن دیخوابگاه با یتو ای_بعد ب

 متوقفم کرد. شیپله که گذاشتم صدا نیاول یرا رو میپا

 _کجا؟

 به سمتش انداختم. ینگاه مین
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 رم خوابگاه.  ی_ م

 گفت:  یپله باال رفتم که با لحن قاطع کی

 ؟یر یبگ دهینشن یخوا یم ایباشند، حرفم واضح نبود  نییپا نیاالن گفتم همه افراد ا نی_هم

 رفتار مهرداد نگاه کردم و گفتم: رییتغ نیتعجب به ا با

 _ تو چته؟

امجد قدرت  یسرد شده بود که انگار هنوز هم داشت برا یو به سمتم آمد. چهره اش به حد ستادیا
 زده نگاهم کرد. خیو  یا شهیش یو با آن چشم ها ستادیکرد. مقابلم ا یم یینما

 من فرمانده ام برات نامفهومه؟ نکهیا ی_کجا

 .ستادمیا نهیبه س دست

 دستت هستم؟ ریبهت گفته من ز ی_کس

عکس خودم و  دنیو مقابلم نگه داشت، به محض د دیکش رونیرا ب یداخل کتش کارت پرسنل بیج از
 زد و گفت:  یمیبه مهرداد اخم کردم که لبخند مال ارادیبا اسم بهزاد ک

 .ییباشه تحت فرمان منه، تو هم جز همونا نجایکه ا ی_هر نظام

بارم نبود که  نیشدم. اول یحرف عصب نیا دنیقدر از شن نیدانم چرا ا یهم فشردم نم یرا رو میها لب
کرد، انگار خودش هم  یم تمیاذ یرفتار مهرداد بدجور  نیگرفتم اما ا یدستور م ینظام کیبه عنوان 
 زمزمه کرد: یشد که سرش را جلو آورد و با لحن شوخ نیمتوجه ا

 

 

جوش  ادمیز ،یبمون نجایا هیمثل بق دیکنم اما قبلش با یاالن باهات دوئل م نیهم یخوا ی_اگه م
 شه. یخشک م رتینزن ش

 باز کردم که فحش بارانش کنم که شانه ام را گرفت و گفت: دهان

 _ آروم داداش، آروم.
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 یهمچنان دلم م دم؛یرا درک کردم. خودم را عقب کش تینسبتمان از بانش تازه موقع دنیبا شن انگار
 کنم اما مقاومت کردم. شیحواله صورت از خود راض یخواست مشت

را گوش زد کرد و  یبود که همه در سالن به خط شدند. مهرداد چند نکته معمول دهینکش قهیپنج دق به
که  یبر اوضاع سابق است. وقت زیست و همه چ یدر فرمانده رییتغ کیفقط  نیشد که ا ادآوری

 داد.  یاند اجازه مرخص دهیمطمئن شد همه حرفش را فهم

 گفت: یبلند یبروم با صدا هیخواستم همراه بق نکهیمحض ا به

 تو بمون.  اراد،ی_ ک

 ریهم از کنارمان عبور کردند وارد اتاق ز سایو پر نازیپر ی. حتستادمیدادم و ا رونیرا با حرص ب نفسم
 شود.  یوارد همان اتاق م قایاو چرا دق دمیهم پشت سرشان رفت، من باز هم نفهم نیپله شدند، مع

رفت. به ناچار دنبالش رفتم و در  رونیاشاره کرد و خودش زود تر ب یجلو آمد و با سر به خروج مهرداد
 .ستادیا میکه از ساختمان دور شد ی. کممیشروع به قدم زدن کرد لیطو اطیطول ح

 بهت بگم.  یز یچ هی دی_با

 لحظه تنفسم نا منظم شد. کی

 شده؟ شیزیچ یشده؟ کس ی_ چ

آمدن مهرداد را مرور  رید لیانداخت. ذهنم جرقه زد و تازه دال نییسکوت کرد و سرش را پا مهرداد
ام حبس شد. دست خودم نبود که  نهینفسم در قفسه س دمیرس لیدل نیبه آخر نکهیکردم و به محض ا

 .دیلرز میلحظه صدا کی

 _پدرم مرده؟

 را باال انداخت:  یابرو کیسرش را بلند کرد و  عیسر مهرداد

 دونه. یرو پدرت م یرعلی_حاال شد پدرمون؟ جالبه، بر خالف مغزت قلبت ام

متوقف  شیو خواستم برگردم که با صدا دمیشدم. کنار کش یاز او رو دست خورده بودم عصب نکهیا از
 شدم.

 کردم. دایرو پ نی_ قاتل شاه
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 به سمتش برگشتم که سر تکان داد. عیسر

 . یزن یحدسشم نم ی_ حت

 دفعه گفتم: کیمسئله نقش داشته باشند، را مرور کردم و  نیکه ممکن بود در ا یتمام افراد عیسر

 ن؟ی_ ام

 در هم رفت: صورتش

 ! هیبهش تهمت نزن اون آدم درست یخودی_ نه، ب

 ؟ی_پس ک

 انداخت: نییو دوباره سرش را پا دیکش یقیعم نفس

 . لی_ گابر

کرد از تعجب  دییتا شیبه من نگاه کرد و با بستن چشم ها یام اما وقت دهیفکر کردم اشتباه شن اول
 شاخ در آوردم.

 _هان؟ اون... آخه... چطور؟

 

 

 شلوارش فرو برد. بیرا در ج شیشد و دست ها کیبه من نزد یقدم

تفاوت که اون پنج  نیبوده، با ا یهم مامور مخف لیگابر م،یجاسوس بود نی_ اون موقع که من و شاه
ها  ینشه تمام ارتباطش با خود ییوجه شناسا چیبه ه نکهیا یشه و برا یماه زودتر از ما وارد باند م

 شه... یقطع م

 و ادامه داد: دیکش یقیعم نفس

 ناز؛یرسند در خونه پر یم یره، وقت یم یخبر نداره داره دنبال ک نیفرستنش دنبال شاه یکه م ی_ زمان
 کنه. یم کیو ... شل نهیب یب مفرصت رو مناس
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بود که  دهیبرنامه چ یاما انگار سرنوشت طور  دیرس یکردم. به نظر مسخره م ینگاهش م رتیح با
 میدار میشد یو متوجه م میگشت یهمه دوباره به اصل بر م م؛یریهمه مان دوباره سر راه هم قرار بگ

 . مینیب یرا م مانیعواقب کدام کار ها

 قرار گرفتن دستش رو شانه ام حواسم جمع شد. با

 پسر؟  ی_خوب

 :دمیدفعه پرس کینگاهش کردم و سر تکان دادم.  مبهوت

  ؟یکار کرد یچ یدیفهم ی_ وقت

را نشانم داد که کامال خون  شیشانه ام گذاشته بود را جلو آورد و سر پنجه ها یکه رو یدست همان
 در هم رفت. میلحظه اخم ها کیبودند،  یمرده و زخم

 د؟یشد ری_با هم درگ

 زد. یپوزخند

قدر محکم زدم  نیا دیخودش رو کنار نکش یخورد زدمش، حت ی_ نه، من افتادم روش و تا اونجا که م
 شد.  یطور  نیا

 تکان دادم. سر

 کنند؟ یم شیکنه؟ دادگاه یکار م یچ یرعلی_ام

 تکان داد: نیسرش را طرف مهرداد

در نظر گرفت راستش حاال که فکر  یشه براش جرم یخبر نداشته نم لیدونست، چون گابر ی_ اون م
 دیده؛ در ضمن اون چطور با یکردم تاوان گناهش رو هر روز داره پس م یرو ادهیز نمیب یکنم م یم
 زنه؟  یرو داره م یک دیفهم یم

 شیپ قهیچند دق نیبود، هم بیمهرداد عج یدر حرف ها یحالت از همدرد نینگاهش کردم. ا فقط
چطور تاوان داده بود که او دلش به  لیکرد. مگر گابر یپاره م کهیداشت ت دنیروز خواب کیمرا به خاطر 

 سوخت؟ یحالش م

 سوالم را از نگاهم خواند که با تاسف سر تکان داد و گفت:  انگار
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 کرده بود!  ی_خودکش

نبود تا امروز هزار  انمیکل وجود مرا هم فرا گرفت. اگر به خاطر حضور اطراف یاز همدرد یموج کبارهی و
 مثل من خوش شانس نبوده است!  لیکار را کرده بودم، احتماال گابر نیبار ا

 . میدار تیها گذشته امشب مامور نی_از همه ا

 تعجب نگاهش کردم:  با

 ؟یتی_چه مامور

 و گفت: دیپنجه کش شیموها نیب

 مادرت. دنید می_ قراره بر

 

 

 یبیبا من غر بیبه کار برده بود که عج یزده است. کلمه ا ینگاهش کردم که انگار حرف زشت یطور 
 آوردم. ینم ادیمادر گفته بودم را به  یکه به کس یبار  نیآخر یکرد؛ حت یم

 _مادرم؟ چرا؟ 

 نیشلوارش فرو برد. حرکاتش ا بیرا ج شیدستش انداخت و دوباره دست ها یرا در آورد و رو کتش
 یگندگ نیداشت که مرد به ا یلیخواهد مرا حرص بدهد، وگرنه چه دل یقدر آرام بود که حس کردم م

 مرا معطل لباس در آوردنش بکند؟

 ؟ی_الل شد

 نگاهن کرد. زیدفعه سرش را باال آورد و ت کی

 کنم.  یاگه حواست به نشخوار کردنت نباشه تورو الل م ی_ من نه ول

 جلو برداشتم و گفتم: یقدم

کتلت  یکه بزن ستمیمصرف گذشته ن خیمن شاخ و شونه نکش، من چهار تا جاسوس تار ی_ مهرداد برا
 ها، من برادرتم!  یکن
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 گفت:  یز یآم دیرا جلو آورد و با لحن تهد صورتش

 ! فتینفر در ن هیکنم، با من  حتتیبذار نص ی_پس چون برادرم

 را باال انداختم: میاز ابروها یکی

 شه؟ یم یچ فتمی_ اگه در ب

 گفت: یجد یلیباال انداخت و خ شانه

 کرده. دایاز زمان حضرت آدم رواج پ ی_ برادر کش

 زدم. یپوزخند اریاخت ینگاهش کردم و ب هیثان چند

 کنم.  یحرفت رو تکرار م نیهم ،یگلوله انداخت یمن جلو یکه خودت رو به جا گهی_دفعه د

 دیشکل ممکن تهد نیتر یرا به واقع گریهمد می. درست بود که داشتمیماند رهیهر دو بهم خ هیثان چند
 یها فقط رجز خوان نیا میشد بفهم یوجود داشت که باعث م نمانیاز درک ب یاما حالت میکرد یم

 دو برادر است.  نیب یها

 تکان داد: نیخنده و مهرداد سرش را به طرف ریز میدفعه هر دو زد کی

الدنگ من رو دست  کهیباهات ندارم مرت یهم کار  یدفعه جلوم جون بد نیکارت کنه؛ ا یخدا بگم چ_ 
 گفتم.  یم گهید زیچ هیاندازه، اصال داشتم  یم

 خشک شد. میلب ها یمادرم افتادم و خنده رو ادی تازه

 چرا؟ ی_ نگفت

 شد و گفت: یهم جد او

 یکه انجام م یکار  نیکنه و ازم خواست اول یم یرو بررس ییزایچ هیپدر داره  هیکدوم طرف نمیبب دی_ با
 .امیدم برم سراغ مادرت، البته من نم

 _چرا؟

 جابه جا کرد: شیپاها یرا رو وزنش
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کم  هی یجور  نیا دنش،ید یداره فکر کردم بهتر باشه تو بر  یحالت تدافع هی_ اون زن نسبت به من 
 که تا بحث مادرت شد نفست رفت. یهست یقدر احساسات نیکنه اما تو خودت ا یتر برخورد م میمال

 کرد؟  یم ینیخوب کف ب یلیمهرداد خ ایقدر مشخص بود  نیهمه ا یرا از او گرفتم. رفتارم برا نگاهم

 ؟ی_خب که چ

 نگاهم کرد. یدرماندگ با

باهات  لومترهایاگه ک یدشمنت حت یخودت کار کن یرو دیچه نه، با یدونم! چه امشب تو بر  ی_ نم
 احساساتت. نیکنه، هم یم دایمثل تو پ ییضربه زدن به آدما یبرا یراه شهیفاصله داشته باشه هم

بار من  نیبزند به سمت ساختمان حرکت کرد. ا یحرف نکهیبه من انداخت و بدون ا یدار  یمعن نگاه
 دیبه غروب نمانده بود و با یز یشلوارم فرو بردم و به آسمان زل زدم. چ بیرا داخل ج میدست ها

 گرفتم. یم میزودتر تصم

 شخص سوم

و  کیش یو سمت چپ الب رشیبه دو طرف انداخت. سمت راست پذ یوارد هتل شد و نگاه یرعلیام
رفت،  یبه سمت الب میپشت سرش قرار داشت اشاره کرد و مستق یگاردیبزرگ هتل قرار داشت. به باد

نشسته بود و با دقت  رهیدا میمخمل ن یاز مبل ها یکی یکه به مالقاتش آمده بود رو یشخص
 روزنامه بود.  واندنمشغول خ

مثل او  ییساعت از عصر در حال خواندن روزنامه است؛ آدم ها نینداشت که چرا او ا یا دهیا یرعلیام
 کردند. یم افتیاخبار را قبل از طلوع آفتاب در دیبا

 

 

 مرد سرش را بلند کرد.  ستاد،یمقابل او ا نکهیو به محض ا ستادیعقب تر ا یکم گاردشیباد

 دست داد و بدون حرف به مبل اشاره کرد. هردو مرد نشستند.  یرعلیبا ام ستادیزد و ا یلبخند مرد

 مقابلشان گذاشت گفت: زیم یکه مرد روزنامه را رو نیبه او نگاه کرد و هم هیچند ثان یرعلیام

 ُرهام. ،یکردم هنوز آلمان ی_ فکر م
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 جواب داد: شیرایبم و گ یزد و با صدا یلبخند یرعلیبه ام رهام

رو داشتم تو  نیکه من با خودم فکر برگشت به ا یاز لحظه ا یباور کنم؟ مرد حساب ی_ انتظار دار 
 گردم.  یدارم بر م یدیفهم

 دستش را در هوا تکان داد. یرعلیو ام دندیخند میدو مرد مال هر

 ! ستمیحد هم ن نیبغلم، در ا ریقدر هندونه نده ز نیا گهی_د

 نافذش به او زل زد: یقهوه ا یسر تکان داد و با چشم ها رهام

داشته  یکار  ریباهم مالقات غ یتعجب کردم، معموال دوست نداشت مینیبب یخوا یم یگفت ی_ وقت
 . میباش

 .هی_اتفاقا کار

آن ها دو فنجان قهوه ترک آورد و به در خواست رهام در  یاز مهمانداران هتل برا یکیموقع  همان
شد اما با  یحرف ها خسته م نیا دنیاز شن شهیهم نکهیبا ا یرعلیداد. ام یحاتیمورد نوع آن توض

را  یمالتتج نیهمکارانش چن هیمثل بق دیدقت و احترام گوش داد. تجربه به او ثابت کرده بود که با
 کند. تیرعا

 ا شدند رهام به حرف آمد: تنه نکهیمحض ا به

 افتاده؟ یاتفاق ؟یچ یعنی_

 گرفت، عطرش را استشمام کرد اما قرار نبود از آن بنوشد.  شینیب ریفنجانش را بلند کرد و ز یرعلیام

 . یخواسته پسر من رو و همراهش رو بکشه مطمئنم خبر دار  یکی شی_سه شب پ

هم  یاطالع بوده است که البته تعجب یکه او ب دیباالفاصله فهم یرعلیبا تعجب به او نگاه کرد؛ ام رهام
 .دندیهتل هم نفهم نیمسئول ینداشت. آن قدر زود صحنه را جمع کرده بود که حت

 که بهزاد باشه شر هم هست.  یینداره هرجا یتعجب یدونستم، جا ی_نه نم

 زد. یلبخند تصنع یرعلیام

 دنبالش رفته براش سرباز کد فرستادند. لیالئیدفعه خود عزرائ نیا ی_آره ول
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زل زد.  یرعلیپهنش به ام یابروها ریمتوقف شد و از ز دینوش یاز قهوه اش م یکه داشت قلپ رهام
 . ستیکه اوضاع اصال مناسب ن دیفهم د،ینگاه را د نیا نکهیبه محض ا یرعلیام

 گفت: عیگذاشت و سر زیم یبا اخم فنجان را رو رهام

 یافتاده بود من م یاگه اتفاق ریام یکن یبه من نگفته؟ حتما اشتباه م یپس چرا کس ؟یچ یعنی_ 
 . دمیفهم

 گذاشت و گفت: زیم یهم فنجان را رو لیرعیام

خوام  یتو؛ م شیکه اومدم پ نهیبارکد داشتند به خاطر هم دم،یکنم رهام جنازه ها رو د ی_ اشتباه نم
 تیکس هم خبر دار نشه؟ شورا مسئول چیتونه سرباز ببره و ه ینفر بدون اجازه تو م هیبفهمم چه طور 

 سربازها رو به تو سپرده بود.

 یاز طرف او نه بخشش یسهل انگار  کیدانست  یخوب م یلیشده بود، خ یحاال به وضوح عصب رهام
 . یدارد و نه برگشت

 از خودش به جا نگذاشته. یرد چیبوده، حتما ه یک نمیبب دی_با

 زد. یباالفاصله پوزخند یرعلیام

 .یرو چک کردند؛ هم اسم گذاشته هم نشون ستمی_ اتفاقا برعکس، همون موقع دادم س

تر  میمال یلیمسائل را خ نیتوانست تمام ا یو چهره متعجب رها را نگاه کرد م دیعقب کش یرعلیام
 کرد. یم یرهام را عصب دیکند اما، با انیب

 

 

 شده اش گفت: دیکل یدندان ها نیاز ب رهام

 جرئت کرده؟  ی_ ک

 . زیحاال برگشته که گند بزنه به همه چ میولش کن دیگفته بودم نبا ،یصابر  لیکائی_م

به چند سال  زیگفته بود داشتند. همه چ یرعلیاز درک نسبت به آنچه که ام یدو مرد حس مشترک هر
در  ینگران چیه یرعلیشد و ام ینظام محسوب م ادهیپ کیگشت، آن زمان مهرداد هنوز  یقبل بر م
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که  دیفهم یناشناس یتماس تلفن افتیشب بعد از در کینداشت اما  ژهیو یروهایمورد حضورش در ن
 بوده است.  الیخوش خ یلیخ

دارد و به محض  یداند که مهرداد با او چه نسبت یبه او زنگ زد و گفت م یشب شخص یها مهین
خواست تا دهانش را  یکند؛ عالوه بر آن از او باج م یرا فاش م تشیدست از پا خطا کند، هو نکهیا

ست و به روش  یمرد فضول همان صابر  نیکه ا دیبعدا فهم یرعلیبسته نگه دارد. ام شهیهم یبرا
کار بشود هر  نیدوباره مجبور به ا یداشت که مبادا زمان یترس شهیدهانش را بست، اما، هم خودش

همچنان  ینماند اما صابر  ینگران گریو د دیشن یرعلیرا از خود ام زیچشورا بعدا همه  سییچند که ر
 دماغ بود.  یمو

 با خشم گفت: رهام

 کار کنم؟ یچ یگ ی_ خب؟ حاال م

 جلو رفت و قاطعانه گفت: یرعلیام

رو به شورا گزارش داده بودم پس  تیاتفاق براش افتاده، مامور نیبوده که ا تیمامور ی_ پسر من تو
بانون رو شکسته که  کهیمرت نیحق نداره انگشتش بهش بخوره ا یشد کس یکه کارش تموم م یتا زمان

 ! هیهدفش چ میبفهم دیهم کرده با یبهمون دهن کج چ،یه

 ه؟یچ اوشیربطش به س یبفهم یخوا ی_م

 شد و گفت: رهیچند لحظه متفکرانه به او خ یکرد. رهام برا دییبا سر تا یرعلیام

 شده. رمونیهم دستگ ییزایج هیکاراش نظارت داره،  یاالن هم رو نی_ شورا هم

 ؟ی_چ

 .دیکش یقینفس عم رهام

 یآب نم یده کس یکل بازار قاچاق و قبضه کرده، اذن نم اوشیس ست؛یانتقام ساده ن هیفقط  هی_قض
 یادیز یلیده که سود خ یگنده انجام م یچند وقته داره معامله ها نیخوره چه برسه به معامله! اما ا

 کدوم از حساب هاش وارد نشده. چیهم داره اما مهم سودشه، سودش به ه

 تعجب کرد. یرعلیام
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 داره. یحساب مخف دی_ شا

 زد.  یپوزخند رهام

تازه  ه،یک میدون یکه نم رهیم گهینفر د کیبه حساب  مینه بابا! سودش مستق س؟ییسو ی_بانک ها
ده  یبزرگ رو جوش م یمعامله ها یجور  هیشه  یهم کرده باورت نم یبزرگ یلیخ یها یگذار  هیسرما

 هم هم از خودش نذاشته. یمدرک چیمونه، ه یکه آدم م

 سر تکان داد. دییبه تا یرعلیام

 یآدم چقدر پول م هیدارند. مگه  یا گهیکنه اما حتما هدف د یم تشیهم داره حما ی_پس صابر 
 خواد؟

 زد. یدوباره پوزخند رهام

 یدون یکار خودته، م دنشیکه هست فهم یهدف اون ها هرچ رجانیام ادهیز یلیما مردم خ_ طمع 
 .میپرونده رو کنترات به خودت داد نیا اراتیکه کل اخت

 سر تکان داد و بلند شد. یرعلیام

 که افتاد بهم بگو.  دی_هر اتفاق جد

 هم بلند شد و با او دست داد اما دستش را رها نکرد.  رهام

 .رهیبه پسرت هست؟ اونم پاش گ_حواست 

 سر تکان داد. یرعلیام

 _ مراقبشم، تو هم باش.

 همراه بود. یبار فقط با نگران نیدوباره لبخند زد اما ا رهام

پرونده با ارزش تر و  نیا یتو یکه گذاشت یی_دورادور حواسم هست نه فقط اون، به همه شون اون ها
 .میتشون بداز دس میهستند که بخوا یباهوش تر از اون

هتل رفت؛  یبلند به سمت خروج یسر تکان داد و بدون حرف از رهام فاصله گرفت. با قدم ها یرعلیام
 بود. شانیاتیبه گروه عمل دشیحاال فقط ام
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 :بهزاد

 یراهرو رفتم. صدا یکردم و به سمت در انتها یطبقه دوم را ط کیتار یبلند طول راهرو یقدم ها با
 نییدر طبقه پا ییدانستم احسان و محمد جا یشده بود و م دهیشن نییصحبت و بحث از طبقه پا
 نیا یآمد اما، بهتر بود که سه نفر برا ینم شیپ یر یهستند. درگ تیمشغول نظاره کردن موقع

 انتخاب شوند.  تیامورم

 .دیچیمهرداد در گوشم پ یکه صدا یاز درها پناه گرفتم تا زمان یکی یکیدر تار دوباره

 رفت.  نی_ دورب

 هیچند ثان یرا برا نیتوانستند هر دورب یکه در مقر بودند م ییبه سمت در حرکت کردم؛ بچه ها عیسر
 بود. نیجهنم پر از دورب نیو خدا روشکر ا ندازندیاز کار ب

 زمزمه کردم:  دمیبه در رس نکهیمحض ا به

 . دمی_رس

که قرار بود  یز ی. از چدمیکش نییبه پا یگذاشتم و به آرام رهیدستگ یام را رو دهیدستکش پوش دست
 ریکار اجتناب ناپذ نیدانستم که ا یخوب م یلیدر با آن مواجه شوم وحشت داشتم اما خ نیپشت ا
 است.

 زیدر قرار داشت و کنار آن م یروبرو یلیو طو یدر را هول دادم و وارد اتاق شدم. مبل سلطن یآرام به
قرار  یبزرگ یاز شراب وجود داشت. پشت در اتاق پنجره قد یآن انواع یکه رو یا شهیش هیتک پا

 کرد.  ینگاه م رونیبود و پشت به در به ب ستادهیکنار آن ا یداشت، که زن قد بلند

 _منتظرت بودم! 

به سمتش برداشتم که بالفاصله به سمت من  یدهانم را قورت دادم و در را پشت سرم بستم. قدم آب
 . نمیبود نتوانستم صورتش را بب ستادهیبرگشت اما چون پشت به نور ا

 پسرم!  یشد یی_چه جوون رعنا
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 نقش بست. میلب ها یرو یپوزخند ناخودآگاه

 رفته؟ ادتیخودت؛  ی_ پسر تو مرده خانم به خاطر کارها

 ختیجام ر کیاز شراب قرمز در  یرفت و کم یا شهیش زیبه سمت م میبه حرفم نکرد و مستق یتوجه
که  یوقت تیشد و در نها یآمد چهره اش واضح تر م یو خرامان به سمتم آمد. هرچقدر که جلو تر م

اش  هرهقرار داشت اما چ شیکردم، که اگر چه در دهه ششم زندگ ینگاه م ییبایبه زن ز ستادیمقابلم ا
 داد.  یرا م شیخاص جوان ییبایگواه ز

که از او به ارث برده  یواضح ادگاریآورد!  یسبزش بدجور دلم را به درد م یبه کنار، زمرد ها زیچ همه
 بودم. 

 نیکه ب دمیخودم را کنار کش عیگونه ام گذاشته است، سر یدستش را رو دمیخودم که آمدم د به
 حال فقط جام را به سمتم گرفت: نیافتاد و اخم کرد. با ا نیچ کشینسبتا بار یابروها

 .هی_ بخور، شب دراز

 زدم. یپوزخند

 درد و دل.  یبرا ومدمیدم، ن ی_من کارم رو زود انجام م

 ام گذاشت. نهیس یشد و دستش را رو زیر شیها چشم

 پر درده!  ی_ قربون دلت برم که بدجور 

 نگاهش کردم: رتیح با

به  ؟یگ یخودت م یبرا یدار  یهمه تون شدم؟ حاال چ یبودم که قربون شتریالف بچه ب هی_ مگه 
 !؟یقبول کردم مادرم باش نجا،یسر و صدا اومدم ا یقدر ب نیا التیخ

 .دیچیمهرداد در گوشم پ یبرگرداندم که صدا ی. رودمیدستش زدم و خودم را عقب کش ریز

 بعد.  یخودتون رو بذار برا ینکن پسر، دعوا شی_ عصب

 هستم.  نجایا یز یچه چ یکردم که برا یادآور یو به خودم  دمیکش یقیعم نفس

 _بهزاد.
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 را باال بردم. میبه سمتش برگشتم و صدا عیسر

 یقدر پست شدم که بتونم هر غلط نیبه لطف خودت ا نجام،یا یا گهیکار د یخانم من برا نی_ بب
دست خودم و  یکار  هیزنم  یدونم ادا و اصول من رو صدا نزن، م یبا ناز و جه م یجور  نیبکنم، ا

 دما. یخودت م

حرف زد  یمبل نشست. وقت یگذاشت و رو زیم یجام را رو عیدر هم رفت و سر شیاخم ها یآن به
که  یپدرم شده است وقت هیلحظه احساس کردم چقدر شب کینبود،  متیاز مال یاثر  شیدر صدا گرید

 دهد!  یدستور م

 ؟یخوا یم ی_خب بگو پسر جون، چ

 مبل نشستم و البته که فاصله مان را حفظ کردم. یسمتش رفتم و کنارش رو به

 برادرت؟ ایما  ؟یهست ی_کدوم طرف

 .یر یچروک افتاد، اثرات پ شیزد که کنار لب ها یپوزخند

 ...زیهمه چ یتو و اون پدر شارالتان ب ؟یک یعنی یگ یکه م ییما نی_ما؟ ا

 صورتش گرفتم و گفتم: یاشاره ام را جلو انگشت

 پدر و من شوهر توئه. زیهمه چ یکه اسلحه دست منه، دوما اون شارالن ب_ اوال حواست باشه 

 سبز رنگ درشتش را درشت تر کرد و گفت: یها چشم

 ! یستیکه پسر اونم ن نهیا شیمعن ؟یستیپسر من ن یاالن نگفت نی_ مگه هم

 شدم. نهیمبل لم دادم و دست به س یرو

 هیمحض اطالعات  ستم،یننه بابا هم ن یب نیپرورشگاه بودم اما همچ ی_ درسته نصف عمرم رو تو
گه من بچه شما دو  یم ایوجود داره که چه بخوام و چه نخوام، تا آخر دن یان ا یبه اسم د یز یچ

 نفرم.
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 گفت: یسکوت شد و فقط بهم نگاه کردم. مهرداد به آرام هیثان چند

 نکن.  یرو ادهیفقط ز یر  یم شیخوب پ ی_ دار 

 تیزند؟ البته خودم هم مطمئن نبودم که در صورت عصبان یم یبیزن به من آس نیکرد ا یفکر م واقعا
و  یاگر پسرشان س یشوند حت یم یعصبان یایز یمادرها گاه زیدوستانه برخورد کند، همه چ یلیخ
 ساله باشد. کی

 _من طرف توئم اما فقط تو نه بابات. 

 تکان دادم. نیرا به طرف سرم

 دم که اون بگه. یرو انجام م یمن کار  م،یهست یکی_من و بابام 

اگر مثل  دیبود، شا بایزن واقعا ز نیاتاق برق زد. ا یکیزد که صورتش در نور اندک ماه و تار یشخندین
 توانستم به او افتخار کنم.  یمادر ها بود م هیبق

 خشم گفت:  با

بابا تو و من و  یآقا نیشن؛ حواست هست هم یداره که همه جذبش م یچ کهیمرت نیدونم ا ی_نم
 نکهیا یکه به حا یدیمرد د نیا یتو یز یکارش کرد؟ چه چ یاون پسر الدنگش مهرداد رو فدا یحت

 سرباز جان برکفش؟!  یشد یو همه رو راحت کن شیبکش

 ! یو عاشقش شد دیکه تو د یز ی_همون چ

حواله ام کرد و قبل  یزشت یلیکه گند زده ام. مهرداد فحش خ دمیزود فهم یلیجمله خ نیاز گفتن ا بعد
 ریدانم از کجا آورد را ز یکه نم ییو چاقو دیمادرم با سرعت خودش را جلو کش میایبه خودم ب نکهیاز ا
 دسته مبل چسباند.  ریگذاشت و سرم را ز میگلو

 ؟یکرد یبگو چه غلط گهیبار د هی_

 

 

 نیخودش بگذارم، ا یگلو ریبود اما نه انقدر که نتوانم کنارش بزنم و همان چاقو را ز ادیدستش ز فشار
 استفاده کنم.  یکم طیشرا نیخواست از ا یمن ساده تر از آب خوردن بود اما دلم م یکار برا
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 زدم و گفتم: یجسورانه ا شخندین

 ؟مگه نه یعاشقش بود ،یو عاشقش شد یدیکه تو د نمیب یرو م یز ی_ من چ

مثل  یست که مرد یهمسر  قایزن دق نیا دمیگردنم فشارآورد فهم یچاقو رو غهیت نکهیمحض ا به
 تواند داشته باشد. یپدرم م

 .یهمون مرد زیهمه چ ی_تو پسر ب

 را به سمتش باال بردم و لب زدم: سرم

 . ی_ تو هم زن مورد عالقه اون مرد

محل  دمیدردش را احساس کردم فهم نکهیداخل پوست گردنم فرو رفت و به محض ا بایچاقو تقر نوک
 یبیدو نفر شباهت عج نیا د،یقسمت را بر نیهم شیهم چهار روز پ نازیدهد؛ پر یرا فشار م ییآشنا

 داشتند! 

 هیهم به هم شب یلیخ رجونتیبگم که تو و ام دیبا یاحساس آرامش کن شتریب شهی_اگه باعث م
 دفعه دست به کار هم شد ... هیفکر کنم  یکرده بود حت دمیراستش اونم قبال به مرگ تهد د؛یهست

را نداشت.  یپسر پررو نیاحتماال انتظار چن دیلرز یلبو سرخ شده بود بدنش از خشم م نیع صورتش
 .ستمیآن پزشک جنتلمن ن گریبارها گفته ام که من د

 شده اش گفت:  دیکل یدندان ها نیب از

 .گهید یعوض هیچرا،  تتیاما شخص ستین هشیات شب افهی_ق

 زدم. یمهربان لبخند

 .هیمن به تو هم شب زمی_ناراحت نباش عز

اش  غهیو ت دیکش رونیضامن دار را از پشت کمربندم ب یمفهوم جمله ام را درک کند، چاقو نکهیاز ا قبل
 نگاهم کرد.  رتیکه نفسم بند آمد و با ح دمیشکمش قرار دادم. د یرا رو

 المیخ نیکشم و ع یآورده چاقو م ایکه من رو به دن یزن یرو یکه تو از پسرت ساخت هیزیچ نی_ا
 ! ستین
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 یکه حس م دیکوب یتند م یبود، همان موقع قلبم به حد المیخ نیگفتم البته که ع یسگ دروغ م مثل
از هر زن  شتریزن ب نیا کیکمرم قطرات عرق نشسته بود. نزد یکشد و رو یم ریام ت نهیکردم قفسه س

آوردم و  یم ادیکه مرا در آغوش گرفته بود را به  یسخت بود بدبختانه دفعات محدود میبرا یگر ید
را  میها یشود، که دوباره بتوانم در آغوش مادرانه اش بدبخت یطور  طیکاش شرا یکردم که ا یآرزو م

 زار بزنم.

مبل پرت کرد و سرش را در  یدورتر از دفعه قبل نشست. چاقو را رو یو کم دیشرا عقب ک خودش
 :دیکوتاه بلوندش را پشت گوشش زد و نال یدست گرفت. با دست موها

 ؟یخوا یم یچ نجای_ ا

 نشستم: صاف

 _ اطالعات.

 .ستمین کاری_بنال بچه، من ب

باهم بحث  نیو ماش نیدارند سر زم نییست که طبقه پا ییاحتماال کارش آن الدنگ ها میبگو خواستم
 کنند اما گفتم: یم

منظورش  نمیخوام بب یانتقام ساده ست، م هیاز  شتریب هیدنبالم بهم گفت قض یکه فرستاده بود ی_اون
 بود؟ یچ

 زد و به سمتم برگشت. یپوزخند

 ش؟یکه کشت ی_ همون

 . هیچ هیافتاد در عوض تو هم بگو قض یگم چه اتفاق ی_من نکشتمش، بهت م

 که گوشه اتاق بود رفت.  یمتیگران ق یچوب زیرا به تاسف تکان داد و بلند شد و به سمت م سرش

 گم...  یسرش اومده اما، بهت م ییچه بال ستی_برام مهم ن

 و آن را به سمتم گرفت.  ستادیآورد و مقابلم ا رونیرا ب یرنگ یاز کشوها را باز کرد و پوشه کرم یکی

 ه؟یچ نی_ا
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پوشه در کادر  یتر، رو کیبار نزد نیاخم به پوشه و مردد از دستش گرفتم. دوباره کنارم نشست اما ا با
 .TOAMنوشته شده بود  یبزرگ یسیآن حروف انگل ری.ق و زیت. یسه حرف فارس یدیسف

 تعجب نگاهش کردم:  با

 ؟یچ یعنی_تام 

 را از دستم گرفت. پوشه

 قتل. کی یشه تئور  یم ی_ سر واژه ست، به فارس

 

 

برگه کاغذ  ستیب ایاست. پوشه را باز کردم و با ده  یدانستم به چه معن ینم قایتکان دادم اما دق سر
 یدو تا ینوشته شده بود و رو یسیبه انگل یاز اسام یبلند یاول ستون ها یدو تا یمواجه شدم که رو

 را بلند کردم.  مبرگه ها را نگاه کنم سر ی هیبق نکهیساعت و روز نوشته شده بود. قبل از ا یبعد

 هستند؟  یها چ نی_خب، حاال ا

 ست.  هیهمون قض نیانتقامه؛ ا هیاز  شتریب هیحرف آرشامه قض یمعن نی_ا

 نگاهش کردم. یکالفگ با

 یجور  نیا یتا برات حل کنم، چرا دار  اریبرو چهار تا مسئله ب یهمش من رو بسنج یخوا ی_ اگه م
  ؟یچونیپ یحرف رو م

شده بود که انگار داشت  رهیکف اتاق خ یرانیبه فرش ا یداد. طور  هیو به مبل تک دیکش یقیعم نفس
 . دید یاز گذشته را م یر یتصاو

وقت به دستت برسه اما،  چینامه ها رو برات فرستاده، اون نامه ها قرار نبود ه اوشیدونم که س ی_م
کردن مخالف ها. شغل  دایمحافل و پ یتو یبعد از انقالب کارش شده بود جاسوس اوشی. سدیرس
 .هیکرد که آدمم خوب یدونم اما خب، برادر من فقط وانمود م یم هیفیکث

که  نهیکه داره ا یو تنها راه فتهیم ریچند تا کله گنده گ نیشه، ب یگذره و باالخره دستش رو م یم زمان
گه  یکنه اما بعد به خودش م یم فیمعامله مواد رو رد یسر  هیفقط براشون  لیبهشون باج بده. اوا
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چند تا معامله ساده به  زکنه؛ ا یو اسم در م رهیگ یم ادیکار؟ کم کم راه و چاه رو  یتو امیچرا خودم ن
 . نهیب یشه و اون جاست که مهرنوش رو م یم لیپخش کننده تبد

 اش شد. قهیقانگشت اشاره اش مشغول ماساژ دادن ش با

پاش رو به  رهیانتقام بگ یرعلیاز ام نکهیا یبرا اوشی_مهرنوش خودش از پخش کننده ها بوده اما، س
رسه  یکه محموله بهشون م یخواد که بعد از معامله لوش بده. روز  یکنه و م یمعامله بزرگ باز م هی

بود که  یانیدونم چه جر یهم مهرنوش و چند نفر ده از کله گنده ها اونجا بودند، نم اوشیهم س
 یزهایجعبه ها چ یفهمه قاط یگه چند تا از جعبه ها رو باز کنند؛ همون موقع ست که م یم اوشیس
 هم هست.  یا گهید

 .ارمیهم فشرد. نتوانستم طاقت ب یرا رو شیمکث کرد و پلک ها دیکه رس نجایا به

 بود؟  ی_چ

که اون رو استفاده  یدر اصل ماده کشنده ست، شخص هینوع مواد مخدر که برخالف بق هی هی_فرمول ته
 کیهم بود،  گهید زیچ هیشه و محاله کشته بشه. البته  یم یدچار سکته قلب قایکنه ظرف پونزده دق

 جعبه ها بذارند و دوباره از کشور خارج کنند.  یاطالعات کامال محرمانه کشور که قرار بود تو یسر 

. نه دمیشن ینبود که آن ها را م یبار  نیوحشتناک بودند اما اول یکاف که گفته بود به اندازه ییها زیچ
 بود که وجود داشت.  یز یاما چ فتدیب ادیز یاتفاقات نیچن نکهیا

  ه؟ی_خب؟ ربطش به من چ

 زد و با درد به من نگاه کرد: یپوزخند

 .دیاون روز اونجا بود نیدونم چطور اما، تو و شاه یشوم، نم ریتقد هی_ 

 

 

 یبودم حاال معن دهید زممیپنوتیکه در ه ییزهایچ یشکل گرفت، همه  میمقابل چشم ها ریتصاو تازه
 کرده بودند.  دایپ
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 هیهر کدوم از صفحات  نییکنه، پا یم دایخواستند بفرستند رو پ یکه م یاطالعات محرمانه ا نی_شاه
 سپاره اما وضع تو بدتر بود. یعدد بوده و اون اعداد رو به ذهن م یسر 

 تعجب نگاهش کردم. با

 _ چرا؟ 

خارج  عیو خودشم سر یرفت رونیکنه تو از گلخونه ب یاون فکر م د،یاز هم جدا شده بود نی_تو و شاه
که  نهیهمه سال بخوام حافظه ات رو پاک نگه دارم ا نیکه باعث شد ا یز یچ یفتیم ریشه اما تو گ یم

 .یدیکه اون روز اونجا بودند رو د یتو چهره تک تک افراد

نفسم را حبس کرده  یشد. من طور  یم دهیاو شن ینفس ها یدر سکوت فرو رفته بود و تنها صدا اتاق
 کرده بود!  دایپ یمعن زیدفعه همه چ کیشدم.  یداشتم غرق م ییبودم که گو

خانه فرستاد و  میتیکردم و مادرم مرا به  دایها تالش کردند تا از شر من خالص شوند، نجات پ آن
و مهرداد  نیباعث شد که شاه نیموقتا حافظه را پاک کردند، چند سال بعد وارد دانشگاه شدم و هم

او را به  ینکه پایخارج از کشور بوده و آن ها بدون ا یرعلیمتوجه بشوند که من زنده ام. در آن زمان ام
شوند اما  یمن مطمئن م تیپردازند؛ به کمک پرهام از هو یم قیباز کنند خودشان به تحق هیقض نیا

دفعه  کی نیشوند و شاه یفرستاده م یتیبتوانند با من ارتباط برقرار کنند، به مامور نکهیقبل از ا
سه مامور  ل،یگابر توسط نیرود که شک ندارم نقشه بوده است با کشته شدن شاه یلو م تشیهو

 شوند.  یبه در م دانیوفادار از م

زمان  نیگردد و در هم یشود که در به در دنبال قاتل برادرش م یم لیتبد ییبه مرد انتقام جو مهرداد
دفعه کنترل  کیدهد اما،  یمرا سر راه مهرداد قرارر م یشود و به گونه ا یاز وجود من آگاه م یرعلیام

 یهمان مردان هک نجاستیفهمند که من زنده هستم و ا یشود و همه م یاز دستش خارج م زیهمه چ
خواهند مرا  یو م فتندیم ییرا به باد بدهم، به فکر چاره جو زشانیبود همه چ کیکه سال ها قبل نزد

 به در کنند. دانیاز م

 _بهزاد؟ پسرم؟ بهزاد؟

. تمام مدت دمیو هوا را به شدت بلع دمیکش یقیبه خودم آمدم و نفس عم میتکان خوردن شانه ها با
 بود.  یکرده بودم، که البته با توجه به عمق فاجعه واکنش معقوالنه انفسم را حبس 

 مرا تکان داد. گهیبار د کی مادرم
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 شد؟  یچ ؟ی_ خوب

توانم جوابش را  ینم یمحکم به صورتم مشت زده است و من حت یاالن کس نیکردم هم یم احساس
 یپا یکردم باالخره رو یم سال ها که فکر نیشده بود؛ تمام ا یمعن یب زیدفعه همه چ کیبدهم. 
 یشده بود تا مدت دانیکه وارد م یگر یکردم باز یم یرا باز  یام در اصل نقش مشخص ستادهیخودم ا

 شد. یبه در م دانیاش نداشت از م دهیفا گریکه د نیهمه را گرم کند و هم رس

 ست. چهیهم باز اوشیس یبود، حت نی_اون تصادف هم به خاطر هم

 گفت: یمیحرکت کرد و با لحن مال میموها نیب فشیلط یها دست

 کنم. یشه پسرم، من کمکت م یدرست م زی_ همه چ

دانستم با چه  ینم قایدق یتوانست بکند؟ من حت یگفت؟ چه کار م یرمق نگاهش کردم. جک م یب
 یشد که مرا دو سال مرده نگه داشت و طور  یجا مشخص م نیطرفم وسعت قدرتش از ا یکس

 ب از آب تکان نخورد.کرد که آ میزندان

 ؟یکن یکمکم م ی_چجور 

 

 

 زد و کنارم نشست. یدرخشان لبخند

 

 دستم را در دستش گرفت و گفت: 

 جات امنه. ،یجنوب یکایآمر یتو ییجا هیفرستمت  یکنم، م ی_ از کشور خارجت م

 زدم. یپوزخند اریاخت یب

  ؟یکردند؟ خانواده ام چ یمردم چه گناه ؟یچ هیبق یمن امنه اما جا ی_جا

 

 .دیکش غیدفعه ج کی
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 . رمیکه برگشتم انتقام پسر هام و بگ ی_خانواده ات منم! من

 

 نگاهش کردم. رتیعقبب رفتم و با ح یبلند شدم. قدم عیدستش زدم و سر ریز

 نیکه تا آخر عمر ا ،یبرادرت رو بکش یبر  ؟یکار کن یچ یخوا یم ؟یها؟ از ک یر یانتقام بگ ی_از ک
 یخوا یم ؟یکه من و مهرداد رو به عذاش بنشون یرو بکش یرعلیام یبر  ای ؟یعذاب بکش یطور 

 المصب؟  یر یانتقام بگ یاز ک یخوا یبشکنه؟ م یرعلیکه کمر و من و ام یمهرداد رو بکش

 

 : دمیکش ادیرا چنگ زدم و فر میزده اش در اتاق قدم زدم و موها رتیح یمقابل چشم ها در

 یکه م ینیهمه سال مارو از هم جدا کردند و به جون هم انداختند تاوانش شد ا نیا ؟یدی_هنوز نفهم
 همه سال؟  نیا ستی! چه قدر مرگ؟ چه قدر درد؟ بس نینیب

 

 .دمیمبل کوب یبرداشتم و با مشت به پشت زیسمتش خ به

اون طرف تر داره به  لومتریهزار ک گهید یکی م،یزن یدرد خون دست و پا م یتو نجایا میما دار ی_ وقت
 .مینظام ادهیچرا؟ چون ما فقط پ یدون یخنده م یم شمونیر

 

 و با بغض گفت:  ختیگونه اش ر یدرشتش رو یاشک از گوشه چشم ها یا قطره

 نفر هست که بتونه شکستت بده.  هیآخرش  ی_هر چقدر هم قدرت داشته باش

 

 زدم. یپوززخند

 . میوقت واقعا ازش استفاده نکرد چیه م،یکه ما فقط دنبال قدرت نهیا لشیدل دی_ شا

 

 رنگ اشاره کردم. یدست به پوشه کرم با
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که قراره انجامش بده من و تو امثال  یقتل؟ چون کس کی یچرا اسمش رو گذاشتند تئور  یدون ی_ م
 شه. یکار نم نیا ریناخنشم درگ یکرده حت شیکه طراح یکس م،یکن یکه دائم اشتباه م مییما

 

 یزمان قایبلند به سمت در اتاق رفتم اما دق یمبل بداشتم و با قدم ها یو پرونده را از رو دمیکش عقب
 جمله را به او گفتم.  نیبرگردم آخر نکهیمکث کردم و بدون ا دمیکش نییرا پا رهیکه دستگ

 

نقشه بشن به گردن  نیا یربانکه ق ییخون من و تمام کسا رون،یاتاق برم ب نیکه من از ا ی_از لحظه ا
 .یایباالخره به خودت ب نکهیتوئه، مگه ا

 

 یتیاهم گریبه چهره مبهوتش انداختم و بدون حرف از اتاق خارج شدم. د ینگاه میشانه ام ن یرو از
دانستم که تمام حرف  یداد. م ینم یتینه، مهرداد هم اهم ایها متوقف شده اند  نیدادم که دورب ینم
 ندارد. یاست و خودش حال بهتر  دهیرا شن مانیها

 

 گفتم: کروفونیکردم داخل م یم یرا ط کیتار یبلند راهرو یطور که با قدم ها همان

 گردم. ی_ دارم بر م

 

 

 نازیپر

چانه اش گذاشته بود و به  ریرا ز شیبودم و او دست ها ستادهیبود که من مقابل مهرداد ا قهیدق ده
 یزد، اما م ینم یبپرسم و او هم حرف یز یاسپورت من زل زده بود. جرئت نداشتم چ ینوک کفش ها

 است.  فتادهین یدانستم اتفاق خوب

 :دمیو با استرس پرس اوردمیطاقت ن عاقبت

 شد؟  ی_ مهرداد چ
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 و گفت: دیکش شیبه چشم ها ینگاهم کرد. دست یجیسرش را باال آورد و با گ باالخره

 . اریو برام ب ریازش بگ اره،یپرونده به خودش م هی اد؛ی._ ب...بهزاد داره م

 خم شدم. زیم یتکان دادم و جلو رفتم رو سر

  ؟یشد یجور  نیگفت که ا یشد؟ مادرش چ ی_چ

دفعه  کیو  دیچرخ یصورتم م یسرگردان رو شیجن زده شده بود و چشم ها کیاش مثل  چهره
 معده اش گذاشت و خم شد.  یدستش را رو

از  یکیآوردم و  رونیقرصش را ب شهیداخل کتش ش بیرفتم و از ج زیبه خودم آمدم و پشت م عیسر
توجه به  یبود به سمتش گرفتم، اما دستم را رد کرد. ب زیم یکه رو یآب وانیکپسول هارا درآوردم و با ل

 چسباندم به زور قرصش را همراه آب به خوردش دادم.  یاو سرش را به پشتش صندل

 کوباند و گفت:  زیم یگرفت و کرو را وانیل

 رسه. ی_االن بهزاد م

 .دمیکوب زیم یرو تیعصبان با

 _ برسه، به درک! مگه من ستاد استقبالم؟ 

 تکان داد و معده اش را ماساژ داد. نیرمق به طررف یرا ب سرش

 حالش بد بشه.  نکهیبرو بهش برس قبل از ا ستیاالن حالش خوب ن کهی_ اون مرت

 را بلند کردم. میخشم صدا با

 _ به من چه؟ مگه من شده پرستار برادران نامدار؟ 

 صورتش نشست. یرو یمیدفعه به صورتم زل زد و لبخند مال کی

 .یشد یکیحاال عاشق اون  ،یاز برادرش مراقبت کرد ،یبود شونیکی_تو زن 

 تفاوت دستم را در هوا تکان دادم: یب

 شدم؟  یکیاون  یمن چ یگفت نمیخودت داستان نگو من اصال صبر کن بب یبرا ی_ الک

 را. شیشانیپ یگر یداد و با د یدست شکمش را ماساژ م کیبا  حاال
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گم تو عاشق  یمرد که از جفت شما کله شق ها بزرگ تره م هیمن به عنوان  ؛یعاشقش شد ی_آره آبج
 ریخر تو گل گ نیکه ع نهیگرفته فقط به خاطر ا ینداره اگه الل مون یاونم وضع بهتر  یاون الدنگ شد

 شناسم. یکرده، وگرنه من هم خون خودم رو م

 نگاهش کردم و مبهوت گفتم: رتیح با

 _ من ... من اصال... 

 از نگهبان ها بود.  یکیتماس را وصل کرد.  عیداد و مهرداد سر ییدفعه تلفن اتاق صدا کی

  ه؟یور چدست دند،یرس a53تیمامور ی_قربان کد ها

 گفت:  یحوصلگ یبا ب مهرداد

 _اجازه ورود بده. 

 را قطع کرد و با انگشت به من اشاره داد. تلفن

 نشو. رینداره باهاش درگ ی_ برو سراغش؛ احتماال حال و حوصله درست

و  ستادمیا یلحظه ا یزدم. پشت در برا رونیب سییهم فشردم و از اتاق ر یرا با حرص رو میها لب
خواست  یها هر وقت که دلش م یمسخره بود، تازگ گرید نیزند. ا یتازه متوجه شدم قلبم تند م

 شد. یسازش ناکوک م

گذاشتم در باز شد و ابتدا محمد وارد شد،  نیزم یرا رو میکه پا یزمان قایرفتم و دق نییپله ها پا از
به عالمت سالم تکان داد و مهم هم همان طور جوابش را دادم، از کنار عبور کرد و از پله ها باال  یسر 

فکر بود که لحظه  یتو رقد نیلب به او سالم کرد. ا ریرفت. با ورود احسان شالم را مرتب کردم و ز
 نگاهم کرد و بعد گفت:  رتیو با ح ستادیا

 _سالم. 

 بلند و چلپ چلپ کنان از پله ها باال رفت. یقدم ها هم از کنارم عبور کرد و با او
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او هم وارد  تیبا استرس منتظر ورود بهزاد بودم و در نها دمیمال یرا بهم م میکه دست ها یدر حال من
 رمق؟!  یقدر خموده و ... ب نیبهزاد بود؟ چرا ا نیا ستاد،یقلبم از تپش ا دمشیشد. همان لحظه که د

 کیتا باالخره به  دیو انگار دو سال طول کش دیچیپ یم منیدر کل نش نشیسنگ یقدم ها یصدا
 نکهیصورتم نشست و به محض ا یباال آمد و رو می. نگاه از نوک کفش هاستادیو ا دیمن رس یمتر 

 ترس در دلم خانه کرد.  دم،یرا د شیچشم ها

 کرد؟ یکالبد بدون روح به من نگاه م کیاحساس؟ چرا مثل  یو ب یقدر ته نیا چرا

به  یحال وقت نیاتاق رنگش مشخص نبود. با ا یسحرگاه یکیرا به سمتم گرفت که در تار یا پوشه
 . دیرس یاز ته چاه به گوش م شیحرف آمد صدا

 رو بده مهرداد.  نی_ا

 را تحت فرمانم در آوردم. میرا از دستش گرفتم و صدا پرونده

 _حالت خوبه؟ 

 کرد گفت:  یزد و همان طور که از کنارم عبور م یرمق یانداخته بود باال آورد، لبخند ب نییرا که پا سرش

 شم.  ی_خوب م

 ینم یباشم حت یز یمنتظر چه چ دیدانستم با یکردم و نم ینگاه م شیخال یبهت زده فقط به جا من
اتاق  ریمس میو از پله ها باال رفتم و مستق دمیاو افتاده است. فقط چرخ یبرا یدانستم چه اتفاق

 گرفتم. شیمهرداد را در پ

 پرونده گذاشتم.  یگذاشتم. خواست پرونده را بردارم که دستم را رو زشیم یشدم و پرونده را رو وارد

 شده. یطور  نیکه بهزاد ا هیچ ه،یچ نیا یگ ی_بهم م

 نگاه کرد. میبه چشم ها میمستق

 شده؟ ی_بهزاد چطور 

 _انگار روح نداره! 
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شدم و وسط حرفش  یمبهوت م شتریکرد. با هر کلمه اش ب فیو شروع به تعر دیکش یقیعم نفس
و هزار  نیجان شاه یکردم، به جسد ب یبود فکر م دهیکه بهزاد کش یکنم. به درد هیبود، که گر کینزد

 شده اند. زیچ کی یدانستم همه قربان یافتاد و م یشده مهرداد م دیسف یبار نگاهم به موها

 قدرت!  

 ردیبرابر خودش جان بگ اردهایلیتواند م یکه اگر چه فقط چهار حرف داشت اما به موقعش م یا واژه
 و جان بدهد. 

شد، مثل  یبارها در ذهنم تکرار م یبودم. تنها جمله ا رهیخ زیمهرداد که تمام شد من هنوز به م حرف
 خوره به جانم افتاده بود.

همه  نیهمه درد و ا نیقرار داشت؟ ا یاشتباه یپسر چه قود که در جا نیحق بهزاد بود؟ گناه ا نیا
او سخت شده  یبرا زیقدر همه چ نیپس چرا ا ست؟یمگر او هم بنده تو ن ایعذاب حقش بود؟ خدا

 است؟

 چیسالش نشده بود که مرگ را تجربه کرد ه یو سکته زد، س ستادیخودم قلبش ا یچشم ها یجلو
بار هم از  کینزده بود.  یبود و حرف دهیمدت کش نیتمام ا م؛یبود دهینکش یکداممان به اندازه او سخت

 که بپرسد چرا؟! دمیاو نشن

درد به  کیداد باز هم  یشد بدنش واکنش م یتنگ م یلیکه عرصه بر او خ ییوقت ها فقط
 . ستادیا یشد اما دوباره سرپا م یاضافه م شیدردها

  ناز؟ی_پر

بود و کف اتاق  دهیپروا از پنجره سرک کش یکه ب یدیمهرداد به خودم آمدم و با نور خورش یصدا با
 صبح شده است.  دمیافتاده بود، فهم

 ؟ی_خوب

دانستم جوابش را چه بدهم. فکر کردن به  یداد. نم هیتک زشیشد و به م کیبه من نزد یکم مهرداد
ساخت مثل خوره به جانم  یم دیکه او با یا ندهیرس از آبود، ت ختهیحد بهم ر نیبهزاد مرا تا ا طیشرا

 آمد؟ یچطور کنار م چارهیافتاده بود، پس آن ب

 _بهزاد.
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 تکان داد.  نینگاهم کرد و بعد سرش را با تاسف به طرف رهیچند لحظه خ یبرا مهرداد

 حرف هاست، حواسم بهش هست.  نیتر از ا ی_قو

 :دمینگه داشتم و نال میدست ها نیرا ب سرم

 ! ارهیبه خدا دووم نم اره،ی_ دووم نم

 گفت:  میآمد و مال جلو

 . نازی_من رو نگاه کن پر

 بار دستور داد: نیتر شد و ا کینزد شیرا بلند نکردم که احساس کردم صدا سرم

 _ به من نگاه کن! 

مقاومت کند نگاهش کردم.  هیداشت در برابر گر یکه سع ییسرم را باال آوردم و با چشم ها اریاخت یب
 در دو طرفم گذاشته بود.  یصندل یدست ها یرا رو شیزانو نشسته بود و دست ها کی یمقابلم رو

 کی یکه دور و برش هستند فقط برا یتمام افراد نیکنم اما ب ی_بهزاد داغونه، من بهتر از تو درکش م
 حواست بهش باشه. ،یکنه اونم توئ یم ینفر فداکار 

 نیام را از ا هیبود که گر دهیفا یرا با سر انگشت پاک کردم، ب میچشم ها ریتکان دادم و رطوبت ز سر
 مرد پنهان کنم. 

دونم از فنون دخترانه  یکم باهاش حرف بزن چه م هیفقط اون اونجاست.  هیخوابگاه خال ششی_برو پ
 کار دارم باهاش.  یبده، کل لمیمال رو تحوبهزاد نر هیاستفاده کن و  یکه دار  یو هر هنر 

 یبه سمت خوابگاه رفتم و پشت در لحظه ا میزدم. مستق رونیتکان دادم و بدون حرف از اتاق ب سر
زدم و  یداشتم. به زور لبخند یم هیخودم روح دیبدهم با هیخواستم به او روح یمکث کردم. من اگر م

 به در زدم وارد شدم.  یتقه ا نکهیبعد از ا

جمع شده بود  یجا هم قامت بلندش که به سخت نیهم نیاز ا ،یکیاز  ریتخت ها مرتب بود به غ تمام
 . ستادمیسرش ا یمردد به سمتش رفتم و رو یمشخص بود. با قدم ها ردیتخت جا بگ یتا تو
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 _بهزاد؟ بلند شو. 

 زدم. شیبار بلند تر صدا نیدرنگ کردم و ا ینداد، لحظه ا یجواب

 _آقا بهزاد؟ بلند شو پسر، مهرداد کارت داره. 

 ریبود و کله اش مشخص نبود. از همان ز دهیسر کش ی. پتو را تا رودیخورد و به کمر خواب یفیخف تکان
 گفت:

 _ ساعت چنده؟

 هم ساعت نداشتم اما با نگاه به ساعت خوابگاه گفتم:  خودم

 . قهی_هشت و چهل دق

دانم  یدانم چرا، واقعا نم ینشان نداد. نم یواکنش یزدم ول شیکرد اما بلند نشد. دوباره صدا یماوهو
 تخت انداختم.  نییو پا دمیسرش کنار کش یچرا جلو رفتم و پتو را از رو

 گم که بلن... ی_مگه بهت نم

 را باز کرد و گفت:  شیاز چشم ها یکیو نفسم بند آمد. بهزاد  دیدر دهانم ماس حرف

 که!  یکرد یم زیو زیو یشد پس؟ داشت ی_چ

 خدا!  ی_وا

 دیواکنشم را د نکهیشدم. به محض ا رهیصورتم گذاشتم و به او خ یرا وحشت زده رو میها دست
 تخت نشست و به پشت سرش نگاه کرد. یرو عیسر

 شده؟ ی_ چ

 یشکل م میمثل کالف کاموا در گلو یز یکرد و چ ینگاهش م رتیبزنم. فقط با ح یتوانستم حرف ینم
 کرد.  یم قمیتشو هیگر یبرا شتریگرفت و لحظه به لحظه ب

 و کالفه گفت:  ستادیا

 ؟یدید یچ ناز؟یشده پر ی_چ
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که در  یفروغ نشده بودند و به خشم یبراقش که هنوز ب یصورت جوانش نگاه کردم، به چشم ها به
صورت  نیبا ا یبیتضاد عج شیها موها نیاز ا ریسرباز تازه نفس به غ کیزد، خشم  ینگاه موج م نیا

 تنگ شده است!  یدشت مشک کی یآن موها یداشت به ناگاه احساس کردم چقدر دلم برا

 _موهات...

 .ستادیکوچک خوابگاه ا یوار ید نهیمقابل آ عیکرد و سر اخم

 شده مگه؟ ی_ موهام چ

 کی یها قهیبه شق یشد! دست یطور م نیهم بود هم ی. هر کسدییگرا یاو هم به خاموش یصدا
 کرد.  سهیمقا یمشک یقسمت ها گریو آن ها را با د دیشده اش کش دیدست سف

را کتک نزد،  ینزد، کس ادیداد! بهزاد فر یبود په بدنش واکنش نشان م یطیاز همان شرا قایدق نیا
 شده بود. دیفس شیانجام نداد؛ اما صلح که بلند شد موها یکار اشتباه یحت

 

 

و او  زدیبر دیرا کنار زد، انگار که منتظر بود رنگ سف شیشانیکنار پ دیدسته سف رتیبا ح یلحظه ا یبرا
 هیتک واریبه د نهیطور نشد. آرنجش را کنار آ نیمسخره بود است اما ا یشوخ کیفقط  نیبفهمد که ا

 .دیپنجه کش شیموها نیداد و با حسرت ب

 را باال انداخت.  شیاز ابروها یکینگاهش به من افتاد و  ستادمیپشت سرش ا نکهیمحض ا به

  نم؟یتورو بب افهیق دیهم با نهیآ یجلو ه؟ی_چ

 کیربط  یب یخواست با حرف ها ینکرد م شیبه موها یاشاره ا یباز نگاهش کردم؛ حت مهیدهان ن با
 بحث را عوض کند.  یطور 

با پشت دست پاکشان کردم اما  عیصورتم روان شدند. سر یخائنم رو یرا تکان دادم که اشک ها سرم
 او متوجه شده بود.

  ؟یکن یم هی_گر

 تکان دادم. نیرا به طرف سرم
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 ... ستین هی_نه گر

چانه ام قرار گرفتند و سرم را باال آورد،  ری. انگشتان داغش زستادیفاصله گرفت و مقابل من ا نهیآ از
قدر  نیکردم که چرا امروز ا ینگاه نکنم و خودم را لعنت م شیبه زمردها میکردم مستق یم یسع

 و احمق شده ام. یاحساسات

که او به چشم  دمیکم احساس کردم فاصله صورتش با من کم شد. مجبور شدم نگاهش کنم و د کم
 شد.  خیپشت گردنم س یموها شینفس ها یآمد که از گرما کیزل زده است، آن قدر نزد میها

 باشد تشرم زد. نیخشمگ یکرد کم یم یکه سع یلحن با

 بگو چشم! یکن یم هیگم گر یدختر، م یکن نیطور به شعور من توه نیا نمینب گهی_ د

کنم چشم گفتن بود؟ احتمال دادم که او تا به حال  یم هیمن گر نکهیمنظورش نشدم. جواب ا متوجه
 دختر است. کی یاست منظورم برا اوردهیدر ن یقلدر باز  یکس یبرا

 بود؟  یچ یاشک ها برا نی_ا

 دور کمرم حرکت کرد و مرا نگه داشت.  چکیمثل پ گرشیو خواستم عقب بکشم که دست د دمیگز لب

 خوام!  ی_جواب م

بود که با همان بوسه از طرف من  یمشخص م میحر دیمن و او با نیب م،یدانستم چه بگو ینم
کرده  یتوجه گرانید یبه خواسته ها یتر بروم  اما بهزاد ک شیخواستم پ یشکسته شده بود و حاال نم

 بار دومش باشد؟  نیبود، که ا

 زبان باز کردم. عیکه سرش را جلو تر آورد سر نیهم

 _ به... به خاطر تو بود. 

 : دیقفل شد، متعجب پرس میشد و نگاهش در چشم ها متوقف

  ؟ی_به خاطر من نگران شد

 را بستم. میو چشم ها دمیکش یبتوانم فکر کنم آه نکهیاز ا قبل

 شم. یم شهی_ هم
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بود تند شدن حرکتش را احساس کردم. چشم  دهیاش چسب نهیکامال به قفسه س میدست ها چون
 خانه کرده بود، نگاه کردم.  شیکه در چشم ها یقیرا باز کردم و با تعجب به درد عم میها

 به قلبم فشار آورد. یدوباره اش بدجور  یصدا

 یکه ازت فرار  یکرد یکار  هیبدتر  ،ینگرانم یبهم بگ نکهیا یچرا هر بار به جا ؟یوقت نگفت چی_چرا ه
 بشم؟

 

 

صبحم دارد. او حق داشت اما، من هر دفعه که نگرانش  روزیشدم که حرفش اشاره به رفتار د متوجه
 .دید یخشمم بود که او م نیا شهیخوشبختانه هم ایشدم و متاسفانه  یهم م یشدم عصبان یم

 را از صورتش گرفتم و به گردن بلندش دوختم: نگاهم

 .یکن یکار رو م نیهم شهی_ تو هم هم

دانم چرا  یکردم و نم یپوست دستم احساس م ریمحکم قلبش را ز یلحظه مکث کرد. تپش ها چند
 نزد. گریقلب د نیبار ا نیاول یافتادم که برا یآن لحظه ا ادیدوباره 

  ناز؟ی_پر

گذاشت.  میلب ها یرا رو شیلب ها ریسرم را بلند کردم سرش را جلو آورد و بدون تاخ نکهیمحض ا به
که حلقه دستش را دور کمرم تنگ تر کرد و  د،یلحظه انگار برق به بدنم وصل کردند و کل تنم لرز کی

 بوسه دادامه داد.  نیبه ا ردیفاصله بگ نکهیبدون ا

توجه به من، مرا  یدادم و او ب ینشان نم یواکنش چیمبهوت در آغوشش بودم و ه هنوز خشک و من
به سرعت ضربان بهزاد  بایو ضربانم را تقر دیکل تنم را فرا گرفت و به قلبم رس یبیعج ی. گرمادیبوس یم

 رساند. 

لحظه هم از من جدا  کی یبرا یاما او حت میو چقدر در همان حالت بود دیدانم چقدر طول کش ینم
ام لباسش را چنگ زدم و او فهماندم که االن است که از  نهیبا احساس فشار به قفسه س نکهینشد تا ا

داد هوا را  ازهتماس را قطع کرد و اج عیکه سر دیرا فهم انیشوم، انگار او هم جر هوشیب ژنیکمبود اکس
 با تمام وجود ببلعم. 
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بسته او زل زدم بودم، فاصله اش فقط در  یفقط به چشم هاو من  میزد ینفس نفس م مانیدو هر
نفس گرفته ام دوباره  یفکر کرد به اندازه کاف نکهیبود و به محض ا مانیلب ها نیمتر ب یحد چند سانت

 .دیرا به آتش کش میجلو آمد و لب ها

 یبیبرق عج شیعقب رفت و نگاهم کرد. چشم ها عیسر رمیرا بگ شیکه خواستم شانه ها نیهم
دانم چطور شد که  یشکل گرفت و نم شیلب ها یرو یبودم. کم کم طرح لبخند دهیداشت که قبال ند

 من هم خنده ام گرفت . 

  ؟یکارو کرد نی_چ... چرا ا

 خنده داشت گفت: هیته ما شیزد و صدا یکه نفس نفس م یحال در

 شم. ی_ منم نگرانت م

 .دمیخند

  ش؟یبوس یم ی_ تو نگران هرکس که بش

 گفت: یرفت و م یم یبود حتما چشم غره ا نجای. اگر مادرم ادمیاز جمله ام خجالت کش خودم

  ؟ید یباهاش دل و قلوه م یپاره اش کن کهیت یبزن نکهیا ی_ به جا

 .دیدوباره خند بهزاد

 شنهادیپ یول میر ینم شیحد پ نیشم اما معموال تا ا یمن نگران مهرداد هم م ،ی_راستش نه هر کس
 بود، ممنون!  یخوب

 تکان دادم. نیبه طرف رتیو سرم را ح دمیخند

 با مشت بزنمت. دی_االن با

 و زخم تازه گردنش را نشان داد:  دیجلو کش یرا کم سرش

 بشه. یجور ارزشمند هیبا خودم گفتم من که چاقو خوردم حداقل بذار  ؛یکرد یر یشگی_قبال پ

مرد نباشد اما  گریزدم که د یبه او لگد م یبود طور  یگر یهر مرد د یعی. در حالت طبمیدیخند جفتمان
 کرد. یاش فرق م هیبهزاد خب قض
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 دفعه با وحشت گفتم: کیمهرداد  یادآور ی با

 دنبالت باهات کار داشت. امیخدا، مهرداد به من گفت ب یوا 

 

 

 و گفت:  دیدرخش طنتیسبزش از ش یها چشم

 سرمون شلوغه.  دهیفهم دهیرو د ی_نگران نباش خودش همه چ

 کرد با ترس به صورت شاداب بهزاد نگاه کردم:  خیدفعه کل تنم  کی

 داره؟  نیدورب نجای_مگه ... مگه ا

 یبار  نیچندم نیلبخند زدم و با خودم فکر کردم ا اریاخت ی. بدیزد و خودش را عقب کش یا قهقهه
 و وحشت و درد بود!  میکه با آن روبرو بود یز یتنها چ شهیهم دم؟ید یرا م دنشیاست که خند

 برداشت. به سمت من برگشت و گفت:  راهنشیرفت و پ یوار یسمت کمد د به

 .ینگاه کن یتون یم هینداره، اگه از نظر خودت هم اوک ی_راستش از نظر من اشکال

او گرفتم. را از  میرو عیو سر دمی. لب گزدیکش رونیشرتش را ب یت عیتعجب نگاهش کردم که سر با
است  یعاد زهایچ نیا یبرادر داشته باش یوقت دم؛ید یم راهنیمرد را بدون پ کینبود که  یبار  نیاول

 باشم.  اشتهواکنش را د نیاما آن طور که بهزاد هشدار داده بود مشخص بود که انتظار داشته من هم

 .دهیبرام د یفرمانده چه خواب یآقا نیباز ا نمیبب میبر ای_ب

بروم، که مچ دستم را  رونیکه در را باز کرد خواشتم ب نیو هم ستادمیو دنبالش رفتم پشت در ا برگشتم
رفت.  رونیگذاشت و جلو تر ب میشانیپ یرو یگرفت و نگهم داشت سرش را جلو آورد و بوسه کوتاه

 رفتم و در خوابگاه را بستم.  رونیدوباره هنگ کنم پشت سرش ب نکهیقبل از ا

کردم از او  یم یانداخته بودم و سع نیی. سرم را پامیآخر رفت شنیبه شانه همراه بهزاد به پارت شانه
 کینزد یرا کم شیصدا نیفاصله را جبران کند با ا نیخواهد ا یو مطمئن بودم او هم نم رمیفاصله بگ

 . دمیبه گوشم شن
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کرد من به زور  یآخه فکر م ،یمهرداد برد شیدفعه قبل آبروم رو پ ی_خداروشکر که امروز رژ نزد
 . دمتیبوس

 لب با حرص گفتم: ریانداختم و ز نییپا شتریدفعه قبل صورتم گر گرفت و سرم را ب یآور  ادی با

 ! ی_ خفه شو روان

را با حرص جمع کردم و  میتا من وارد شوم. لب ها ستادیباز کرد و پنار ا یا شهیو در ش دیخند میمال
به ما دو نفر انداخت و دوباره  یودمان مهرداد سرش را باال آورد و نگاهداخل رفتم. به محض ور عیسر

زود نگاهش را گرفت و  یلیپر از درد شد، اما خ شیچشم ها یبهزاد برگشت. لحظه ا ینگاهش رو
 انداخت.  نییسرش را پا

  ؟یداشت ی_باهام کار 

 به چهره اش بکند گفت:  یاشاره ا نکهیبه بهزاد انداخت و بدون ا یاحساس ینگاه ب مهرداد

باهاش چت  میتون یم گهید قهیهومن فرستادم؛ روش کار کردند تا چند دق یاز پرونده برا یکپ هی_
 . میکن

هم  یبا هم داخل آمدند؛ اخم هر دو نفرشان تو سایبه در خورد و احسان و پر یتقه ا یلحظه ا همان
 است.  دهیرا دزد یگر یعروسک د یکیپردند که انگار  یرفتار م یبود و طور 

 گفت:  مهرداد

 شد؟  ی_چ

 چند برگه را به دستش داد و دست به کمر شد. احسان

مهندس  ایدان  یاضیر هیست به نظرم بهتره به  دهیچیاش واقعا پ هیاز الگو حل شد اما بق یبخش هی_ 
 .ینشونش بد یحرفه ا یت یا

 گفت: عیسر بهزاد

  ه؟یچ نی_ ا

 و احسان با هم گفتند:  سایپر

 الگو... هی نی_ا
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 تعجب ما سه نفر ادامه داد: انیدر م سایبه هم انداختند و پر یدو سکوت پردند و نگاه پر تنفر  هر

 ده.  یسرخ رو نشون م یاژدها یکه زمان قرارها تمه،ینوع الگور هی_

 بهزاد

 تعجب نگاهش کردم و گفتم: با

 رونده بود.خود پ ی_ اما زمان قرار هاش که تو

 نشست و مشغول چک کردن برگه ها شد. زشیپشت م مهرداد

اون ها  نیب ینظم هیهاشون انجام شده؛ مشخصه که  یکرد و گفت فقط بعض قی_ آره اما هومن تحق
مشابه رو برامون بفرسته تا  یاز پرونده ها یکیخواستم که  لی. از گابرمیدنبالش بگرد دیهست و با

 وجود نداره. یاما ظاهرا نظم م،یالگوهارو مطابقت بد

 ادامه داد: احسان

و  میبه هاست با تا نیاز ا یکی یکه تو ییها نریشماره کانت نیب یرابطه خاص هی_ عالوه بر اون 
 ده. یداره ارور م گهیمخم د م،یکن دایچند تاش رو پ میوجود داره که فقط تونست خشونیتار

 : دیدفعه نال کی سایپر

 _مال منم.

 زد و گفت: یپوزخند احسان

 .ی_ تو که از اول هنگ بود

 

 

 با خشم گفت: سایپر

 ! یعوض کهیگم پررو نشو ها، مرت ینم یچیبهت ه ی_ه

 زدم و رو به جفتشان گفتم: یکرد که به شانه اش ضربه ا ادیخودش را آماده فر احسان

 اما، بعدا. گهیسر و کله هم د یتو نیبزن نی_ بسه بعدا هر چقدر خواست
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 به مهرداد کردم و گفتم: رو

  ه؟یها چ نریکانت هی_ قض

 انداخت. زیم یداد و برگه ها را رو هیتک شیصندل یپشت به

باشه اما  یز یچ یها محموله مواد نریاون کانت یفکر کنم تو نره،یبرگه از شماره مربوط به کد کانت هی_
 کننده ست. جیگ یلیاوضاع خ

 یعنیرا وصل کرد.  یر یتماس تصو عیداد وو مهرداد سر ییصدا زیم یلحظه بود که لپ تاپ رو همان
 امن بود؟ یاخبار  نیگفتن چن یبرا نترنتیاستفاده از ا

 گفت:  یبپرسم مهرداد لپ تاپ را به سمت ما چرخاند. هومن بعد از مکث کوتاه یسوال نکهیاز ا قبل

 خبر دارم براتون!  یکل ی_خب سالم به همگ

 اضافه کرد. عیهمه نفس ها حبس شد که هومن سر یلحظه ا یبرا

 خوب!  ی_ خبرها

 به حرف آمد. عیاما با تشر مهرداد سر دیکه او خند میدینفس کش همه

 یبعد خیانتخاب زمان ها وجود داره که من تونستم تار نیب یرابطه ا هی دی_ همون طور که حدس زد
گم چطور  یاست، نم گهیچهار روز د قایکه دق ریت زدهمیشه س یمعامله م نیآخر خیکنم. تار دایرو پ

 داشت اما... اما... یا دهیچیقاعده پ یلیکردم چون خ دایپ

 نیخواهد ورود دلقک ها را اعالم کند. چرا ا یام و او م ستادهیا رکیس یلحظه احساس کردم تو کی
 داد؟  یقدر آب و تابش م

 دفعه گفت:  کی سایپر

 ! میخسته شد گهی_جون بکن د

 گفت: عیگردو درشت شد و سر کیهومن اندازه  یها چشم

رزرو  یمسافر  یکشت هیقشم  یاز اسکله ها یکی یو اون ساعت تو خیاون تار یتو قایدق دمی_ فهم
 داشته باشند.  یها باهم ربط نیدم ا یشده و احتمال م
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 به مهرداد انداختم. ینگاه مین

 گرفته؟ یمعامله کنه که کشت ی_ به نظرت قراره چ

 

 

 شده بود: رهیخ توریبا اخم به مان مهرداد

  ؟یدیفهم یها چ نریدر مورد کانت م؛یاونجا باش دیمطمئنم ما با یز یچ هیدونم اما از  ی_ نم

 .فتدیب هیخواست به گر یم بایهم رفت و تقر یهومن تو افهیق

ثبت  نجایکه ا یی! کدهاهیبه چ یکه چ ستیشم اصال مشخص ن یم وونهیتونم بگم دارم د ی_ فقط م
 نشد. دایپ یمورد مشابه چیهستند اما تمام بندر هارو چک کردم، ه نریشده درسته که متعلق به کانت

 ستیو قرار معامله چ یها با کشت نریشد از اول هم مشخص نبود که ربط کانت یلحظه بادم خال همان
 و حاال وضع بدتر شد.

 گفتم: عیدفعه ذهنم جرقه زد و سر کی

 رزرو کرده؟  یکشت هی ی_ هومن تو گفت

 سر تکان داد.  دییتا به

 بنده!  یقرار داد م شیاون جا با مشتر ؟یمعامله کنه چ یکشت ی_اگه بخواد تو

 شد. نهیدست به س نازیپر

 ده؟  یم لی_ درست اما، محموله رو چطور تحو

 آن بود را برداشتم و گفتم: یرو نریکانت یکه کد ها یا برگه

 یخروج یها نریکانت یتونه اون هارو تو یشه؛ پس م یها محموله احتماال از کشور خارج م نی_ با ا
 بذاره و بفرسته به مقصد.

 زده گفت:  جانیصاف نشد و ه عیسر مهرداد
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جا به جا  ونیکه با کام یاون ها به اندازه محموله ا یروشه چون نظارت رو نیبهتر نیگه، ا ی_راست م
 .ستیبشه ن

 به احسان انداخت و گفت: ینگاه

خواستم  یدارند، اگه من م یچند تا محموله خارج نیاز خود قشم رو چک کن بب ری_ همه بنادر به غ
کردم پس فقط چند تا  یهم دورش نم ادیز یدادم ول یخود قشم انجامش نم یبکنم تو یکار  نیهمچ

 . اریهارو برام در ب نریکن و کد تک تک کانت یبه قشم رو بررس کیبندر نزد

رفت. مهرداد لپ تاپ را به سمت خودش چرخاند و هومن  رونیسر تکان داد و از اتاق ب عیسر احسان
 را خطاب کرد.

 .عیهومن سر ر،یبگ یهارو از فرمانده تریکان دی_برام اجازه بازد

 _باشه بابا.

که نگاهش  نیداخت و همان میبود ستادهیبه ما سه نفر که مبهوت ا یقطع شد مهرداد نگاه تماس
 ثابت شد به حرف آمد.  نازیپر یرو

مطمئنم  ،یر یاطالعات بگ یتون یو هرچقدر که م یمادر بهزاد و باهاش حرف بزن شیپ یبر  دی_با
 ها رو نگفته. زیچ یلیخ شبید

 معترض شد. نازیبه رفت پر یکه مهرداد چشم غره ا نیهم

 ! نجاستیهمه آدم ا نی_ چرا من؟ ا

 اشاره کرد. سایبه من و پر دیرس یرمق به نظر م یکه حاال ب مهرداد

سگ هار  نیگند زد به اعصابش؛ خواهرت هم که ع یبد جور  شبیتونه بره چون د ی_ بهزاد که نم
 .یدادند؟ تو مثال روان شناس ادتی یدانشگاه چ یدر ضمن شش سال تو ره،یگ یپاچه مردم رو م

 

 

 کند مهرداد دستش را به عالمت سکوت باال گرفت: یخواست اعتراض نازیکه پر نیهم

 خراب نکن. گهینفر د هیاز بچه ها برو فقط تورو خدا تو  یکیحرفم، با  یرو یار ی_ حرف نم
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رفت و در را پشت سرش محکم  رونیب عیانداخت سر یو با اخم به ما سه نفر نگاه دیلب برچ نازیپر
 ها نشکستند. شهیاما ش دیکوب

خواستم  یبود خود من هم نم یکردم، اما مادرم زن اعصاب خرد کن یماندن را درک نم یبرا اصرارش
 بروم. دنشیبه د شبید

 شه. یم رتونیدستگ یز یچ دینیبب دیسر و کله بزن نیبا ا دی_شما دو نفر بر

 ضربانم باال رفت. دمیرا د ترشیکه ت نیرا از دستش گرفتم و نگاهش به آن انداختم و هم برگه

 ... نکهی_ا

 .دیپنجه کش شیموها نیب یبا خستگ مهرداد

 . اوردمیمن سر در ن ،یحلش کن یتون یفقط خودت م دم؛ی_آره خودمم فهم

 .دیدستم سرک کش یرو سایپر

  ه؟یچ نی_ ا

 کردم. یتوانستم جوابش را بدهم، هنوز داشتم به عنوان برگه نگاه م ینم

 سوم!  ی_ معما

پرونده  نیدانسته که من باالخره به ا یم ییقولش را داده بود. او ح اوشیبود که س یز یهمان چ نیا
بوده و  یاتفاق زینه، همه چ ایاطالعات گذاشته است  هیبق یببرگه را قاط نیا یجور  کیرسم و  یم

 کرده؟  یپرونده را جمع آور  نیمادرم خودش ا

که از معما ها خبر دارند من،  یافتاد تنها افراد ادمینگفت اما  یز یپس چطور مادرم چ میبگو خواستم
 دانسته.  یم یارزش یب زیبرگه را چ نیاو احتماال ا میمهرداد و پدرم هست

را از پشت سرم  سایپر یاما فقط سرم را تکان دادم و از اتاقک خارج شدم. صدا یدانم به چه معن ینم
سالن به  انهیا بست و در مراه رفته ام. با عجله در اتاق ر عیسر یلیخ دمیفهم ستادمیا یو وقت دمیشن

 .دیمن رس

  ه؟یچ نی_ا
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کامال متفاوت بود درست مثل من و  نازیپر یانداختم، چشم ها شیقهوه ا یبه چشم ها ینگاه
 مهرداد.

 . میخوام که فقط خودمون دو تا باش یخلوت م یجا هی_

 سر تکان داد. عیسر یلیاول تعجب کرد اما خ سایپر

 . ای_ دنبالم ب

 زیاتاق اسرار آم نیباالخره قرار است ا دمیفهم م،یدیچیپله پ ریبه سمت ز یو وقت میرفت نییپله ها پا از
 یطرف کمد دارو ها و ست ها کیدرمانگاه است.  نجایکه وارد شدم متوجه شدم که ا نیهم نم،یرا بب

از  یفاصله کم اتخت مجهز وجود داشت. ب کی گریسبز و طرف د یدر پارچه ها دهیچیپ یابزار جراح
 آن را باز کرد و گفت:  سایقرار داشت که پر یگر یتخت در د

 . مییتنها نجای_ا

 به اتاق مثال درمانگاه انداختم. یگر یتکان دادم و نگاه د سر

 کجاست؟  نی_ مع

 باال انداخت. شانه

 . مارستانهیاوقات ب هیبق نجاست،یاز ساعت ها ا ی_ فقط بعض

 خبر بودم. یکند و من ب یرود و چه م یمن کجا م قیدانست رف یم سایکه پر واقعا

 

 

به  دهینفره با فاصله از هم و هر کدام چسب کیبود؛ دو تخت  یخال بایتقر نجایاتاق دوم شدم. ا وارد
اتاق به  یوارهایکوچک قرار داشت. رنگ د یوار ید نهیآ کیو  یفلز  یوار یقرار داشتند. کمد د وارید کی

 خانه داشت.  نیا یبایز یمدرن و معمار  یبا فضا یبیکمرنگ بود و تضاد عج یطوس یر یطرز کامال دلگ

 :دمی. با اخم پرسدیخند ینخود سایاز تخت ها نشستم که پر یکی یرو

  ه؟ی_ چ



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

461 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 سمت در رفت و آن را بست. به

 . ینشست نازیتخت پر یرو قای_دق

 خودم را نگه داشتم. عیاما، سر ابندیخواستند به لبخند کش ب میها لب

 _ در اتاق رو قفل کن. 

 به من انداخت. ینگاه میو ن ستادیا سایپر

 ! یش یکم کم ترسناک م یدر رو قفل کنم، دار  یگ یحاال هم که م یخوا یخلوت م یجا هی_ اول که 

 دفعه لبخند زدم. نیا

 کنه. یام م مهیق مهی_جرئت ندارم بهت دست بزنم وگرنه خواهر بزن بهادرت ق

 بپرسم گفت: نکهیتخت نشست و قبل از ا یو مقابل من رو دیخند ینخود

 ندارم.  دیشه، کل یقفل نم یدر  چیه نجای_ ا

 تخت گذاشتم و به آن زل زدم.  یخودمان، رو نیسر تکان دادم و برگه را ب متعجب

  ه؟یچ نیا یگ ی_نم

 دادم. رونیرا ب بازدمم

 من گذاشته تا حلش کنم. یبرا اوشیمعماست که س هی_

 .ستیک اوشیس دینپرس سایاطالع داشتند پر یخانوادگ ییکه همه از رسوا ییآنجا از

 اون گذاشته؟  یدون ی_از کجا م

 صورت متفکرش نگاه کردم. به

 هیبه قض یتا متوجه بشم اصال ربط هیچ نیا میبفهم دیکار خودشه. حاال با یول هیاش طوالن هی_ قض
 خواد سر کارمون بذاره! یم ایداره، 

و داخل  یآن اعداد روم یضلح ها یمربع دوازده در دوازده بود که رو کیبه صفحه نگاه کردم.  دوباره
از  یبودند. بعض ختهیبا هم در آم یسیو انگل یمتر از هر طرف حروف فارس یسانت کیمربع به فاصله 
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 چیه حروف نیا یر یقرار گ نیها کوچک، کامال مشخص بود که ب یبزرگ بودند و بعض یسیحروف انگل
 وجود ندارد. یرابطه مشخص

 و گفت: دیکش یسوت سایپر

  ه؟یچ گهید نیکه، ا دی_ مخم پوک

 کردم. مردد گفتم:  یتالش م یبدست آوردن سرنخ یهمچنان داشتم برا من

 باشه؟  یحروف نظم نیب دی_با

 .میکلمه درست کن نشونیاز ب دیبا دی... شادی_فکر نکنم؛ شا

 ماه خسته شده ام. کیلحظه بود که احساس کردم به اندازه  همان

 دارند!  یچه معن گهید یاعداد روم نیا ییندارم اما، خدا یمشکل یو فارس یسیمن با انگل نی_بب

 

 گذاشت و گفت:  نییرا پا برگه

 کم فسفر بسوزون!  هی_تو هم 

معلوم نبود واقعا  یشد؛ حت ینم دهید ینظم چیجوابش را بدهم، متفکر به برگه زل زدم. ه نکهیا بدون
 !گرید زیچ ای میدنبال کلمه بگرد دیبا

 

 

هم  ریز قایدق ،یسیحرف انگل کیافتاد که به فاصله « ه»و « س»لحظه بود که چشمم به حروف  نیهم
 onceبود  صیقابل تشخ یگر ینوشته شده بودند و در هم همان راستا کلمه د

 .یسیکلمه انگل هی یعدد فارس هی ن،یجا رو بب نیا نازی_پر

 یبود گذاشت و عدد روم دهیکه به ضلع مربع رس eحرف  ینگاه کرد دستش را رو نکهیبه محض ا نازیپر
 آن بود را نشان داد:  ریکه ز

 نه.  ایحدست درسته  نمی! بذار ببیعدد روم هی_و 
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هم راستا نبود، بلکه آن  یسیبار کلمه انگل نیتفاوت که ا نیشدم با ا یگر یلحظه متوجه عدد د همان
 . دیرس یم یعدد روم کیحرف به  نیحروف در وسط کلمه قرار داشتند و دوباره آخر

 گفت: یجیسر بلند کرد و با گ نازیپر

  م؟یجمله بساز دیبا یعنیندارند!  یمعن چی_ خب؟ خودشون که ه

 اما مودبانه تر اشتباهش را گوشزد کردم.  د،یرس یاحمقانه به نظر م کامال

  ه؟یچ ی_پس عدد ها برا

از  یبخش هیبود اما  هیقض نی. فکر جفتکان هول و هوش هممینگاه کرد رهیهر دو بهم خ هیثان چند
نبود که بتوانم بدون  یشد، به نظر راه یم دهیکند کش یچه م نکهیو ا نازیافکارم داشت به سمت پر

 بروم. شیبه او فکر کنم پ نکهیا

 _آها! 

 نگاهش کردم: زیو ت دمیاز جا پر نازیپر یصدا با

 ! ؟ی_ چه مرگته روان

 و گفت: دیمشت به کتفم کوب با

شماره صفحه باشه، صفحه  هیتونه شب یهستند. م یسه رقم ایاکثرا دو  یاعداد روم م،ی_ ما چقدر خنگ
 کتاب!  هی یها

شد،  یمطرح م ی. سوال بزرگدیرس یکننده تر از قبل به نظر م دیبود اما ناام یچند که کشف بزرگ هر
 کدام کتاب؟  یصفحه ها

 تخت ولو شد. یشد و رو یکه بادش خال دیرا فهم نیخودش هم ا انگار

 _ حاال کدوم کتاب؟ 

کردن کلمات شدم؛ تا او به اسم کتاب  دایتوجه به او دوباره مشغول پ یتکان دادم و ب نیرا به طرف سرم
آن ها وجود  نیب یکنم و چون اصال نظم مشخص دایرا پ گریتوانستم کلمات د یکرد من م یفکر م

کلمه  نداز حروف در چ یکنم، به خصوص که بعض دایپ دیدانستم چند کلمه را با ینم قاینداشت دق
 شدند.  یاستفاده م
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شد، هر کلمه و  یم شتریکردن کلمات بودم و تعداد آن ها هر لحظه ب دایهمچنان مشغول پ من
به خودم آمدم و  نازیپر یبا صدا نکهیگشتم تا ا یم ینوشتم و دنبال بعد یم یبرگه ا یاعدادش را رو

 نگاهش کردم.  عیسر

اطالعات راستش من خودم چند بار به مهرداد کمک کردم؛  یقسمت رمز شکن یتو یرفت یم دی_تو با
 .ستیاونم کارش بدک ن

 یکردم به او زل زدم. ک یرا ستون تنم م میتخت انداختم و همان طور که دست ها یرا رو خودکار
 .یبود تا قهوه ا یمشک شتریبر خالف خواهرش ب سایپر یشالش را در آورده بود؟ موها

  ؟ی_تو هپروت

 کند. یشدم او هم به من نگاه م متوجه

  م؟یدار ییها _ نه... نه فقط، چه نوع رمز

 به وجود آورد. دیترد یبه معن یانحنا گرفتند و حالت شیها لب

که  اروی نیکنه ا یرمز طراح هیتونه  یم تشیبا توجه به هوش و شخص ینداره، هر ک یقی_ تعداد دق
 چطور عالفمون کرده! نیداشته، بب یچرت یلیخ تیرمز رو طرح کرده شخص نیا

 

 

تخت ولو شدم. سرم را تشک چسباندم و به او نگاه کردم  یحرف را درک کردم و من هم رو یتازه معن 
 زد. ی. لبخند مهرباندیزد و به کنار خواب یکه همان لحظه قلت

 دوستت داره. نازی_پر

 دونم!  ی_م

 درشتش درشت تر شد. یها چشم

  د؟یهست یجور  نیپس چرا هنوز هم با هم ا ؟یدون ی_ م

 .دمینددهان بسته خ با
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زنش شد اما بعد از دو سال به  یرو هم دوست داشت، حت نیشاه ستین ی_ چون دوست داشتن کاف
 ! ستیعشق ن نیمن عالقه مند شد ا

 شد. طنتیپر از ش سایپر یها چشم

 ! باش تا صبح دولتت بدمد، در ضمن...یدنبال عشق ی_ پس جناب عال

 را باال انداختم که زمزمه وار گفت: میابروها یشد. لنگه ا یاش جد افهیدفعه ق کی

 نشد.  نیوقت زن شاه چیه نازی_ پر

 تاسف نگاهش کردم. با

 _خل و چل مگه عقد نکرده بودند؟

 داد. هیتک شیزد و به آرنج ها یپوزخند

 نکردند. ی_فقط عقد کرده بودند، با هم زندگ

 تخت نشستم:  یرا گرفتم و صاف رو هیقض عینگاهش کردم اما، بعد سر یجیبا گ یا لحظه

 اون... یعنی_

 و گفت: دیدفعه خند کی سایپر

 کنم آره! دییو من ندونسته تا یهم نگ یتون یکنم، م دییو من تا یکلمه رو بکار ببر  یتون ی_ م

 دفعه از خنده منفجر شد. کیبودم که  رهیخ سایبه پر همچنان

 نه؟ حاال برو ازش درخواست ازدواج کن.  یشد فی_خر ک

عنوان شامل دختر  چیعالقه داشتم به ه نازیکه من پر یلیتخت هول دادم. دال یکردم و او را رو اخم
نبود که اصال  یموضوع نیازدواج کرده راستش ا نیدانستم او با شاه یشد، از اول م یبودنش نم

 داشته باشد. تیاهم میبرا

 گفت:  یبا لحن کشدار  دیسکوت مرا د یوقت

 میش یکنم، بچه دار م یمنم شوهر م یر یگ یهم هست تو زن م یکه برا هیزیچ هی_خب حاال قهر نکن 
 ! یخور  یمن نم قهیتو به سل یخودم زنت شدم ول دیاصال شا
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 و گفتم:  برگشتم

 .میقدر چرت و پرت نگو کار دار نی_ا

 نشست و گفت: عیسر

 همه هست.  ی! براهیعیطب زیچ هیگم  یم ی_ به خدا جد

 توجهم به حرف آخرش جلب شد. عیتشرش بزنم اما سر گریبار د کی خواستم

 همه هست.  ی_ برا

 از جمالت هومن در ذهنم تکرار شد. یکیبه برگه زمر افتاد و  نگاهم

 حداقل اون افراد مخاطب دارند. ایهستند، که همه  یمعموال بر اساس کتاب یکتاب ی_ رمز ها

 همه دارند... که ی_کتاب

 متعجب گفت:  نازیپر

 ؟ی_چ

 بلند شدم و هر دو برگه را برداشتم و به سمت در رفتم. عیسر

 اون کتابه. یرمز تو دیکه همه دارند، کل میباش یدنبال کتاب دی_ با

 

 

 نکهیگرفتم. بدون ا شیراه اتاق مهرداد را در پ میزدم و از پله ها باال رفتم و مستق رونیاز اتاق ب عیسر
 وارد شدم عیدر بزنم سر

 کردم مهرداد.  داشی_پ

دفعه برگشت و با تعجب مرا نگاه کرد. چند  کیزد  یکه پشت به من داشت با تلفن حرف م مهرداد
 سکوت کرد و دوباره به خودش آمد.  هیثان

 .هیبزرگ سکیبا هم بفرستم واقعا ر روهارویتونم همه ن ی_ام... بله گوشم با شماست؛ من نم
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 .دمیرا از پشت گوشم شن سایپر یحرف شخص پشت تلفن سر تکان داد که همان لحظه صدا به

 شد؟ ی_ چ

 را به کمرش زد و گفت:  شیآمدم جوابش را بدهم، مهرداد تلفن را قطع کرد و دست ها تا

کنارش  ینجور یا دیزنه نبا یبا تلفن حرف م یکی یوقت یدون یسالته! هنوز نم کیو  یسرت س ری_خ
 ؟یعربده بکش

 داینداشتم که چطور خبر پ یا دهیا چیزده بودم، ه جانیه یلیدانم چون خ یداد زده بودم؟ نم من
 شدن رمز را به او داده ام.

 رفتم و برگه را مقابلش گرفتم. جلو

 .هینوع رمز کتاب هیداره؛  یجدول چه معن نیا میدیفهم نی_ بب

 جلب شد و آن را از دستم گرفت. در هم رفت و توجهش به برگه شیها اخم

 ؟یدی_ چطور فهم

 .دمی_به خاطر عددها، دورش خط کش

 گفت: تیبه سکوت گذشت و در نها هیکرد. چند ثان یم یتکان داد و با دقت برگه را بررس سر

که رمز براش ساخته شده داشته  یکه اون شخص و کس هیمعموال بر اساس کتاب یکتاب ی_ رمز ها
 باشند. 

 کرد و گفت: دییتا سایپر

 هست که هم اون داره و هم ما؟ یچه کتاب ؟ی_ آره اما چه کتاب

 کرد. یم دایآن پ یرمز را از رو دیبودم که با یبه صورت من زل زد، انگار من کتاب هیچند ثان مهرداد

لغت نامه  هی دیتونه باشه اصال شا یم یهر کتاب م؛یندار اوشیاز س یادیدونم ما شناخت ز ی_واقعا نم
 مدنظرشه.

 دایتا آن را پ ندیما بگذارد و فقط منتظر بنش اریرا در اخت زیمحال بود همه چ اوشینبود، س نیا نه
 کار تمام بود.  میدیفهم یو احتماال اگر آن را م میرا متوجه نشده بود یز یچ کی. میکن
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 دادم. هیتک زیم به

 شناسه. یرو م اوشیزنگ بزن و ازش بپرس اون بهتر از ما س یرعلی_به ام

امن تر از  نجایرا برداشت و شماره گرفت. احتماال تلفن ا زیم یرو یگوش عیسر تکان داد. سر مهرداد
 گرفت.  یتماس م لیخط خودش بود، وگرنه با موبا

 نشست.  زیگذاشت و پشت م فونیآ یجواب داد. مهرداد تلفن را رو یرعلیکه ام دینکش یطول

 _بله؟

که حرف بزنم، خودش شروع  نمیحوصله تر از ا یمن ب دیفهم یبه من انداخت و وقت ینگاه مین مهرداد
 کرد.

 

 

 جدول ... هیبرگه هست که روش  هیاون پرونده  نی_سالم پدر؛ گفتم که ب

 .دیحرفش پر نیب یرعلیام

 شده؟ یخب چ ادمه،ی_آره 

 .دیکش یقینفس عم مهرداد

 بوده؟ یچه کتاب اوشیباشه، به نظرت منظور س ینوع رمز کتاب هیکنه انگار  شیی_ بهزاد تونست رمزگشا

 ما سه نفر نگاهش رد و بدل شد که او ادامه داد: نیمکث کرد. ب یلحظه ا یرعلیام

 اوشه؟یکار س نیا دی_ از کجا مطمئن

 گفتم:  عیسر

 معما!  نی_روش نوشته سوم

بردارد.  شیشانه ها یرا از رو یادیکار فشار ز نیخواست با ا یانگار که م د،یکش یقینفس عم یرعلیام
به چه  دمیخودم نفهم یبه وجود آمد که حت نمانیاز درک ب یو حالت میبار من و مهرداد بهم زل زد نیا

 کنم.  یفکر م
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 کتاب به خصوص باشه. هی_احتمالش هست که منظورش 

 !میدانست یرا که خودمان م نیا ،ینباش خسته

 ؟یچه کتاب قای_دق

چه  یکرد؟ مگر رمز از رو یم تشیقدر اذ نیکه ا دیخواست بگو ی. چه مدیکش قینفس عم دوباره
 بود؟ یکتاب

 _رمان غرور و تعصب.

رمز را از  دیهمه کتاب چرا غرور و تعصب؟ چرا با نیا نیمن و مهرداد چهار تا شد! از ب یچشم ها بایتقر
 خانم بود. سندگانیاهل مطالعه آن هم مطالعه آثار نو یلیخ اوشینوشت؟ نه که س یکتاب م نیا یرو

 به سمت در رفت: عیسر سایپر

 دانلودش کنم.  نترنتیرم از ا ی_ م

 بلند شد:  یرعلیام یمهرداد خواست سر تکان بدهد صدا تا

 یکتابه رمز از رو یخوره، منظورم نسخه اصل یهست بدردتون نم نترنتیا یکه تو یی_اون نسخه ها
 شده. یاون طراح

 نتوانستم خودم را کنترل کنم. گرید

 همه کتاب، چرا غرور و تعصب؟  نیا نی_از ب

 اعصاب بود. یرو یادیگاهش ز یگاه و ب یسکوت ها نیدوباره مکث کرد. ا یرعلیام

 جواب داد: یقیبا نفس عم همراه

بود،  قهیعت بایرمان رو به مادرت دادم تا بخونه اون نسخه تقر نیا ینسخه اصل هیجوون بودم  ی_ وقت
 کردند.  دایپ رییبازار هست از نظر صفحات تغ یکه االن تو یینسخه ها

که مادرم به من نوشته بود و  یگرفت. در نامه ا ینفسش م یچرا ه دمیافتاد و فهم میدوهزار تازه
 قایکتاب شد که پدرم به امانت داد اما نگفته بود دق کیخودشان را گفته بود اشاره به  یداستان زندگ

بار  نیاول یبرا که یکتاب منحرف شد.به لحظه ا نیفکرم به اتفاقات قبل از ا یلحظه ا یبرا ،یچه کتاب
 داشتند. میدر کتابخانه با هم برخورد مستق
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 رود. یلبم چشم غره م یبه لبخند رو دمیمهرداد به خودم آمدم که د یصدا با

 فروشه؟ یکجا م م؟یکن داشیاز کجا پ_خب 

 . دیکردن مغازه سخته اما، اگه حدسم درست باشه مادرش هنوز اون کتاب رو داره، بهش زنگ بزن دای_پ

 : دمیپرس عیخودم را کنترل کنم و سر نتوانستم

 ؟ی_چه حدس

 کرد.  یمکث کرد که لبخندم پهن تر شد. مهرداد حاال با تاسف مرا نگاه م یلحظه ا یبرا یرعلیام

 . دیخبرم نذار ی_ب

 کیپشت  یرعلیبود که ام ییانگار تمام حرف ها چدیپ یکه در گوشم م یبوق یقطع شد صدا تماس
حرف ها  نیتوانستم تمام طول عمرم شاهد ا یپنهان کرده بود. م« اگه حدسم درست باشه»جمله 

 جالب باشد.  میطور برا نیکوچک ا یبحث خانوادگ کیدور کردند، که  یباشم اما خودشان مرا طور 

 و تماس گرفتن با مادرم نگذشته بود که شتابان وارد اتاق شد و گفت: سایاز رفتن پر قهیدق چند

 _ هنوز کتاب رو داره! 

 نشست. حدسش درست بود. میلب ها یرو یمن و مهرداد رد و بدل شد و لبخند نیب ینگاه

 

 

 نازیپر

 

. دور تا دور خانه نگهبان بود و من میشد ادهیپ عیپارک کرد و ما سر الیکوچک و اطیداخل ح نیماش
 آمده بودم. نجایا گاهیهم همراه دو نفر از افراد پا

 

 م؟ی_بر
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 نییاز تز نجایا م،یکه از آن آمده بود ییالیبه رسول انداختم و به سمت در راه افتادم. بر خالف و ینگاه
 نبود. یخبر  ییبایو ز

 

که وسط  یرانیفرش ا کیرا  نییتوان تنها ارزش سالن پا یهم ساده تر بود و م رونیداخل خانه از ب 
 بود، دانست!  منینش

 

 نییدر حال پا یمقابلم باال گرفتم؛ زن قد بلند یزنانه آمد که سرم را به سمت پله ها یکفش ها یصدا
 شیپاها یبود و لخت دهیپوش دیرس یبه زانو م یکه قد یساده ا ییمویل راهنیآمدن از پله ها بود که پ

بود و چهره  هپشت سرش جمع کرد یمعمول یلیرا به حالت خ شیمشخص بود. موها نییاز زانو به پا
 اش...

 

ن چشم ها، همان لب ها کردم. هما یبود که انگار داشتم به ورژن مونث بهزاد نگاه م یاش طور  چهره
 ! ینیو همان ب

 

 بهزاد است.  نیطرز نگاه کردنش هم ع دمیفهم ستادیکه مقابلم ا یزمان قایدق

 

 را به دستم داد. یمیقد یبا جلد قهوه ا کتاب

 .دیکه دنبالش بود هیکتاب نی_ ا

 

گذرد؛ اما قبل از  یسال ها از وجودش م دیرس یبه جلدش انداختم. به نظر م یرا گرفتم و نگاه کتاب
 از پشت سرم آن را گرفت و گفت: یبازش کنم دست نکهیا

رفت و ما سه  رونیکنم محمد از سالن ب یبخواهم اعتراض نکهیگردونم و قبل از ا ی_ من کتاب رو بر م
 نفر را تنها گذاشت. 
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 به زن مقابلم زدم و گفتم:  یچکار کنم، فقط لبخند ای میچه بگو دیدانستم با ینم

 خوشبختم. تونییاز آشنا نازم،ی_من پر

 

 

دفعه حواسش جمع شد و  کیکرد،  یرفتن محمد را دنبال م ریکه همچنان نگاهش داشت مس او
 داشته باشد نگاهم کرد.  یواکنش دوستانه ا نیکوچک تر نکهیبدون ا

  د؟یبود ومدهیگرفتن کتاب ن ی_مگه فقط برا

 .شیکرد با پسرها یشتاد درجه با پسرش فرق مبود اما رفتارش صد و ه هیچهره اش شب دیشا

 دم.  یم حیبراتون توض دی_نه، اگه اجازه بد

 یتوجه به من رو یاما او ب میکن یبه من انداخت. فکر کردم طبقه باال صحبت م یاحساس ینگاه ب مین
مبل مقابلش  یهم فشردم و رو یرا با حرص رو میشد. لب ها رهیاز مبل ها نشست و به جلو خ کی

 دفعه مادر بهزاد با خشم گفت: کیکه  ستادیپشت سرم ا قاینشستم. رسول دق

 ! رونیبرو ب ؟یکن یکار م یچ نجای_ تو ا

 . مادر بهزاد به من نگاه کرد و گفت:ستادیتوجه به او همچنان ا یب رسول

 نجس بشه.  یرعلیافراد ام یخوام خونه ام با پا ینم رون،ی. سگ نگهبانت رو بفرست ب

طور بود؟ اگر مطمئن  نیزن چرا ا نی. ادمیکه زده بود خجالت کش یسرخ شد و از حرف میها گونه
 بهزاد است، محال بود باور کنم! ینبودم که او مادر خون

 شدم در حال چنگ زدم به تاج مبل است. سرم را بلند کردم و گفتم: متوجه

 منتظر باش.  رونی_ لطفا ب

 رونیبلند از ساختمان ب یبزند با قدم ها یحرف نکهیفر رد و بدل شد و بدون اما دو ن نیب نگاهش
 طور است.  نیاو هم هم دمیرفت. با اخم به او نگاه کردم که د
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 ؟یبگ یخوا یم ی_خب، چ

 یدستش را رد نم ندازدیغرور احمقانه را راه ب یباز  نیخواست ا ینشستم؛ حاال که خودش م صاف
 کردم. 

 ؟یکن یم ییرایطور از مهمون پذ نی_شما ا

 زد و با تمسخر گفت: یپوزخند

 ...یاز سگ ها یکیفقط  ست،ین یکه مهمون نجای_ ا

رفتار  یطور  نیدونم که با شما هم هم ینم یدونم ول یهستم، م زتونینگهبان شوهر عز ی_سگ ها
 کنه؟ یطور که با سگ هاش رفتار م نیکرد؟ هم یم

زن نه تنها در  نیبزنم اما ا یحرف نیخواستم چن یبه زغال برافروخته شد. نم لیدفعه صورتش تبد کی
 مرا هم تباه کرده بود. ینکرده بود، بلکه زندگ یحق فرزندانش مادر 

 .دیکش ادیشد و فر زیخ مین

 !؟یزن یحرف م یطور  نیکه با من ا یاومد یاز کدوم قبرستون تهی_ عفر

 شدم و با نفرت گفتم: زیخ میهم ن من

 یدون یتوش دفن شد، اصال م شیپسرت چهار سال پ یکه استخون ها یاز همون قبرستون _
 کجاست؟

 

 

دندان  نی. از بمیبود ستادهیا گرید کی نهیبه س نهیس یو به آن ستادمیکه بلند شد من هم ا نیهم
 قفل شده اش گفت:  یها

 دوباره بنال!  ی.جرئت دار 

 زدم و دست به کمر شدم. یپوزخند
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 یم یبه کر  یوقته خودت رو زد یلینه تو خ ،یتو بشنو نکهیگم نه به خاطر ا یدارم و دوباره م_ جرئت 
 هیفقط  یبهزاد فاتحه بخون یهمون قبرستون برا یتو دیزود با ای رینزنم، د یگم چون اگه من حرف

 ... اتلق هیدفن بشه اون  دیکه به عنوان شه ستیهست پسر کوچولوت اون قدر خوش شانس ن یفرق

دانم چرا دوباره پوزخند  یطرف خم کرد. نم کیمحکمش باعث شد گوشم زنگ بزند و سرم را به  یلیس
در  ییزهایزد و صورتش سرخ شده بود. فکر کنم مهرداد چ یزدم. نگاهش کردم؛ داشت نفس نفس م

 فقط من بودم و او!  نجاینکردنش گفته بود، به درک ا یمورد عصبان

 وار تکان داد. دیورد و تهداشاره اش را باال آ انگشت

 قاتل! یگ یبه پسر من نم گهی_ د

 نگاهش کردم:  یتعجب ساختگ با

 شه.  یبچه بزاد که مادر نم یپسرت؟ جمع کن خانم، هرک ؟ی_به ک

. فرصت حرف زدن دمیمچش را گرفت و خودم را عقب کش عیدوم باال آمد که سر یلیس یبرا دستش
 ندادم.

_گوش خانم مادر پسرت به خاطر تو، به خاطر الطاف مادرانه تو، قاتل و دزد و خائن شده به خاطر من، 
 یکردن باشه، من برا یوجودشه بحث مادر  یتو تیجو انسان هیبه خاطر عالقه اش به من، هنوز 

 یم یچ نمیبب نیکردم. پس فاز مادرانه برندار و بش یمادر  شترینامدار از ده تا مادر، ب یرعلیام یپسرها
 گم.

 فشار دادم و گفتم:  یرا کم مچ

 _حله؟ 

متر باز مانده بود که دستش را رها  میو فکش ن فتدیبود کف سالن ب کینزد شیکه زمردها یحال در
 را مرتب کردم.  میبادمجان یمانتو یپا انداختم و لبه ها ی. پا رومینشست مانیکردم. هر سر جا

 _ع... عالقه به تو؟ بهزاد تورو دوست داره؟ 

 زدم و سالم را مرتب کردم. یرا به کنار  میکوتاه موها تره

 به دستت!  دهیبدون اون پرونده چطور رس دیقبلش با میرس ی_ به اونجا هم م
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 نگاهم کرد و بعد سرش را تکان داد و گرفته گفت: یجیبا گ هیثان چند

 کرد. لیکرد؛ کل پرونده رو اون تکم دایکرد و اون ها رو پ یدختر برام کار م هی_ 

 بود؟  ی_اسمش چ

 فکر کرد: یا لحظه

 .یدر ی_ باده ح

به آن هم  میتوانست یهمان پرونده بود و حاال نم میکه داشت یشانس، لعنت تنها مدرک یبه خشک یا
 .میاعتماد کن

 : دمیگرفتم و پرس میدست ها نیرا ب سرم

 _باده االن کجاست؟  

 ای دیترس یم یز یرا بهم مالش داد، از چ شیانداخت و دست ها نییسرش را پا« مادر بهزاد» هینار
 معذب بود.

 

 

 نگاهش کردم که گفت:  میمستق

 از شرش خالص شدم. یجور  هیافتاده بود،  الیو یپشت اطیح یجسدش تو شی_ هفته پ

 پرونده رو بهت داد؟  نیا یک قای_دق

که  ییشد بگو یصورت م نیزمان مرگش و دادن پرونده باشد، در ا نیب یادیبودم که فاصله ز دواریام
 کرده است  ستشیو سر به ن دهیفهم اوشیکرده و س انتیسرخ خ یاو به اژدها

 بشه.  دایجنازه اش پ نکهیدور قبل از ا ایروز  هیفکر کنم  ست،ین ادمی قی_دق

از  نیخانواده طلسم شده بودند حاال مشخص نبود ا نیرا فحش باران کردم. ا اوشیو س دمیکش یپوف
 کرده است.  انتیواقعا خ ایباده بوده و بعد از تمام شدن کارش کشته شده  تیاول مامور
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 نیا م؟یچکار کن دیبا قایفکر کردم که اگر پرونده اعتبارش را از دست بدهد دق نینگفتم و به ا یز یچ
 . میبنداز ریاو را گ میتوانست یکه مبود  یتنها فرصت

 _حاال در مورد خودت و بهزاد بگو. 

از  میشده بود و چشم ها یسپر  یخواب یو ب ینگاهش کردم. چند شب گذشته در نگران یخستگ با
 سوخت.  یم یفرط خستگ

 بگم؟  ی_چ

 .دیمند شد و خودش را جلو کش عالقه

  د؟یقراره با هم ازدواج کن نهیمنظورم ا د؟ی_ رابطه تون، واقعا بهم عالقه دار

 سوزاند گفتم: یکه دلم را م یدردناک قتیزدم و حق یپوزخند اریاخت یب

تونستم  یم دهیاگه سه سال زودتر بهزاد رو د دیشا م،یکه زنده بمون میتموم زورمون رو بزن دی_ فعال با
 خودمم خبر ندارم. گهیلحظه د هیاما، االن از  میکن یبگم که آره ازدواج م

 یکنند مرگ برا یآرومه فکر م طیلحظه بعدشون خبر ندارند؛ فقط چون شرا هیوقت از  چی_آدم ها ه
و  میدیمدت هر شب هم آغوش مرگ خواب نیتمام ا میفهم یتازه م میخطر یتو یست وقت هیهمسا

 .میدیوقت نفهم چیه

تکان دادم  نیگفت که حس کردم سر کالس فلسفه نشسته ام سرم را به طرف یجمله را طور  نیا هینار
 .ختیکه باالخره زهرش را ر

  ؟یبش وهیقراره ب یکرد یمرگت شد، فکر م شیپ نیکه شاه ی_ خود تو اون رو

 یگلوله هارا م کیشل یآمد؛ هنوز هم صدا یاز دستم بر نم نیبه جز ا یاحساس نگاهش کردم. کار  یب
داشتم،  ادیرا به  شیهنوز هم لحظه بسته شدن پلک ها دمید یم میدست ها یخون را رو. رد دمیشن

 کنم. دارشیکه نتوانستم از آن ب یتنها خواب

 ؟یدر رابطه با پرونده بهم بگ یهست که بخوا یز ی_چ

 گرفتم، آمدنم حماقت بود. شیسکوت به من زل زد که بلند شدم و راه خروج را پ در

 کشه. یدرد م یلیون خ_مراقب پسرم باش، ا
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 شدم. مانیزدم که چند روز بعد خودم پش یبرگردم حرف نکهیو بدون ا ستادمیا

  ه؟یمصوب دردهاش ک یدون ی_م

 از سالن خارج شوم گفتم:  نکهیتنها سکوت بود. به سمت در حرکت کردم اما قبل از ا جوابم

 _خودت! 

 بهزاد

کردم چند هزار سال  ی. احساس مدمیباال کش یچوب یصندل یبه بدنم دادم و خودم را رو یو قوس کش
 ام، اندازه کل عمرم خسته بودم. دهینخواب

 نداشتند؟ لعنت. نیبهتر از ا یبا ظرف راگو وارد اتاق شد؛ غذا سایاتاق اسناد باز شد و پر در

 حوصله چپ چپ نگاهش کردم. شانه باال انداخت و گفت:  یگذاشت که ب زیم یرا رو بشقاب

 کار کنم خب! یرو داشتند، چ نی_هم

 

 

بودند، در اتاق اسناد سه  مکتین هیشب شتریها ب یو صندل زیمقابلم نشست. م یچوب یصندل یرو
که پشت سرمان  ییوارهاینداشت و کل د یروزنه ا ایپشت سر هم قرار داشتند، اتاق پنجره  مکتین

حضور  از نکهیدارد چه برسد به ا نیزم ریز الیو نیدانستم ا ینم یبود با کتاب و پوشه پر شده بود. حت
 بازداشتگاه چند سوله خبر داشته باشم.  یاتاق اسناد و حت

 _بخور پسر.

با اشتها مشغول خوردن شد. احتماال او هم مثل من در حال تلف شدن بود حوصله لقمه  خودش
سرم را که باال آوردم  مقابل صورتم قرار گرفت. یبه غذا نگاه کردم که لقمه ا یگرفتن نداشتم، با خستگ

 را مقابلم گرفته است.  یلقمه نچندان بزرگ سایپر دمید

  ؟یر ینم یخوام از گشنگ یبده م ؟یکن ینگاه م هی_چ

 .دیکه دستش را عقب کش رمیزدم و خواستم لقمه را بگ یشخندین
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 .یخور  ی_نچ از دست خودم م

است؛ سرم را  دهیچ یگفتم نقشه ا یکند حتما م یم ریدختر کال در هپروت س نیدانستم که ا ینم اگر
حماقت خنده ام  نیکرد که من هم به ا یجلو بردم و دهانم را باز کردم. داشت با لبخند نگاهم م

خودمان را  نکهیبه در اتاق خورد و قبل از ا یتقه ا د،یبه لقمه رس میکه لب ها یگرفت. درست لحظه ا
 در باز شد.  میجمع و جور کن

 مردم تا راه اتاق رو... د،ینجایشما ا_گفتند 

 صحنه ممکن!  نیو احمقانه تر نیبود، مضحک تر یمضحک صحنه

 سایخواستم لقمه را بخورم و پر یستون کرده بودم و تا کمر جلو رفته بودم و م زیم یدو دستم را رو هر
بود و با دهان باز به ما نگاه  ستادهیدر آستانه در ا نازیبود تا به من غذا بدهد، پر دهیخودش را جلو کش

 اندازه گردو گشاد شده بود. مانیکرد و ما هم چشم ها یم

بود. تا  وارید یشمار ساعت رو هیثان کیت کیاتاق، ت یزنان متوقف شد و تنها صدا هیچند ثان انگار
بد تر بود. نگاهش  میو فحش برا ادیزد که از هزار فر یرنگ گرفت و پوزخند نازیکم کم صورت پر نکهیا

 که دستش بود، شدم.  ییافتاد و تازه متوجه سه طرف غذا نییبه پا

 ما غذا گرفته بود. یبرا

 به من نگاه کرد. میمستق

 یخداروشکر که اگه من نباشم گرسنه نم ،یخور  ینم یز یدونستم خودت چ ی_برات غذا آوردم چون م
 . دیرم، راحت باش یمن م یمون

را به  سایرا سد کرده بود. به خودم فحش دادم و پر شیراه گلو یز ینگار چبود که ا یطور  شیصدا
 خواست در را ببندد او بلند شد. نازیکه پر نیبچگانه اش لعنت کردم. هم یخاطر شوخ

 ما فقط... ست،ین یکن یبه خدا اون جور که فکر م ی_پر 

 : دیخند یعصب نازیپر

 .یمرد، ما جمع ببند هیبودم خودت رو با  دهی_ما فقط تا حاال نشن
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بلند شدم و با قدم  عیرفت. سر رونیبدون توجه به ما برگشت و از اتاق ب نازیگند زد پر طیبه شرا عمال
 عیشانه اش گذاشتم که سر یبلند دنبالش رفتم. چند قدم دور نشده بود که از پشت دستم را رو یها

 . دیکوب واریزد و کتفم را گرفت و مرا با پشت به د ردستمیز

 گفت: دیلرز یکه از خشم م یحال در

 ! فتی_ دنبال من راه ن

در آغوشم افتاد و دستش را به  میکه مستق چاندمیپ یدست آزادم مچش را گرفتم و دستش را طور  با
 کمرم گذاشتم.  یپشت چرخاندم و رو

 _تو هم به من دستور نده.

 نگاه کنم گفتم: سایبه پر نکهیا بدون

 باور کنه. د،ید یهر چ دیبفهمونم نبا نیبه ا_ ما رو تنها بذار تا 

و  کیتونل نسبتا تار یکرد و در انتها دنیشروع به دو یکه سر تکان داد و به آن دمیگوشه چشم د از
 شد. بیغ یطوالن

 

 

قفل  یدندان ها نیمتر فاصله داشت، گره خورد. از ب یکه صورتش در حد چند سانت نازیبا پر نگاهم
 :دیشده اش غر

 کن._ ولم 

 را جلو بردم. صورتم

 کنم.  یولت نم ،یکه آدم نش ی_تا زمان

و داخل اتاق هولش دادم و خودم به در  دمیبزند، عقب رفتم و او را دنبال خودم کش یحرف نکهیاز ا قبل
 زدم. هیبسته تک

 زد: ادینگاهم کرد و فر ضیغ با
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 ! ی_ دست از سرم بردار عوض

بود  یبود خجالت زده بودم اما کاف دهیکه د یز یبه خاطر چ شترینبودم. در واقع ب یعصبان اصال
حساب کار  دیگفتم اما او هم با یهرچقدر که کوتاه آمده بودم؛ دوستش داشتم و به خودم دروغ نم

 آمد.  یدستش م

 کردم و به سمتش رفتم. اخم

پس تو  میداده بخورم؟ اگه من عوض یم یکوفت هیچرا؟ چون فقط خواهرت داشته بهم  م؟ی_من عوض
 !؟یهست یچ

 گرد شد و دست به کمر شد. شیها چشم

 ؟یگ یم یجور  نیکه ا یدیازم د یام؟ چ ی_من چ

 .ستادمیمتر از او ا کیفاصله  به

که فقط چند روز بود  لیکه شوهرت بوده تا گابر نیاز شاه دم،یها د زیچ یلی_ واال تا امروز خ
 . دمیهمه رو د ش،یشناخت

 زد: ادیدفعه اخم کرد و فر کی

 کردم؟ یمن چه کار اشتباه ؟یدید یچ نمی_ خب بنال بب

 دادم. لشیتحو یصدا دار  پوزخند

 .یکه سر من داد بزن نهیا شیدوم ،یشد کیبود که به من نزد نیاشتباهت ا نی_ اول

 .دیخند کیستریه

  ؟یمن دور برداشت یکنند حاال برا ینامدار؟ تره برات خرد نم یآقا یبکن یچه غلط یخوا ی_ مثال م

 مانییاول آشنا یشر و عصب نازیهمان پر نیرا از نظر گذراندم. ا شیعصب افهیشده ق زیر یچشم ها با
زن؛ اما  ایمرد طرف است  کیمهم نبود با  شیآمد که برا یخوشم م تشیشخص نیاز ا یبود، تا حدود

 نبودم. یمن که هر مرد
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گونه  د،یصورتش چرخ یاجزا ینگاهم رو هیچند ثان. ستادمیبه سمتش رفتم و مقابلش ا یآرام به
ها همه به  نیبود و ا یعصب یلیگشاد شده بود، خ شیرنگ گرفته بود و مردمک چشم ها شیها

 سوءبرداشت بود.  کیخاطر 

 اد؟یاز دستم بر نم ی_من کار 

 تمام جواب داد:  یدوخت و با گستاخ میبه چشم ها میقرمزش را مستق یها لهیت

 _آره! 

سرش داد بکشم؟ هر مرد  ایزد و منتظر نگاهم کرد؛ انتظار داشت چه کار کنم؟ کتکش بزنم  یشخندین
خوب کنترل کرد  یلیخ زیچ کیشد با  یکرد اما، زن ها را م یکار را م نیا دیکه بود شا یگر ید

 حسادتشان!

 

 

ه و سرخش برجست یلب ها یرو میچشم ها تیصورتش نگاه کردم و در نها یبه کل اجزا گرید بار
 زدم.  یمیثابت ماند. لبخند مال

 ! یستیتو اصال مثل خواهرت ن زم،ی_من در موردت اشتباه کردم عز

با خودش چه فکر کرده  دمیدر هم شکست و نفسش حبس شد. در دلم هورا کش شیاز خود راض چهره
مزاحم و عذاب  دهیجوانک تازه به بلوغ رس کیتوانم مثل  یساله هستم نم کیو  یبود؟ که چون س

در آوردن حرص زن ها در خون ما مردهاست. هزار سالمان  م،یگو یم ایدن یآور باشم؟ به همه زن ها
 .میکن تیرا اذ فیجنس لط نیا میکه بشود دوست دار مه

 ...یلی_تو ... تو خ

 نیآمد شاهد ا یشد؛ بدم نم یشد و داشت از حرص منفجر م یباز و بسته م یبدون صدا دهانش
 بود. ییانفجار باشم اما حاال وقت قدرت نما

 چانه اش گذاشتم و با خنده گفت: ریرا ز دستم

  م؟یعوض یلیعسلم؟ خ ی_ من چ
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اش  هیخواستم گر یشود نم یاز اشک پنهان م یخوش رنگش پشت پرده ا یکردم چشم ها احساس
 عذاب آور بود. میبرا شیاشک ها دنید ندازم،یب

خواست تقال کند که حلقه دستم را  عیو او را به خودم چسباندم. سر دمیچیدستم را دور کمرش پ کی
 حرکت شکار کردم.  کیرا در  شیتنگ تر کردم و لب ها

گشت. دست  یخورد و دنبال راه نجات م یوا بدهد، هنوزم هم وول م یسادگ نینبود که به ا یدختر 
لب  دنیاو مشغول بوس یه به تقالتوج یکردم. ب یکشت هم ولش نم یرا چنگ زد اما اگر مرا م میها
 . دیرا در دست گرفت و کش میبودم که موها شیها

صورتش  یرو شی. اشک هادمیبوسه داغمان را متوقف کردم و صورتم را عقب کش عیگفتم و سر یآخ
 زد. ناله وار گفت: یم یبه سرخ شیچشم ها یدیروان شده بود، سف

 _ ولم کن! 

 کیبراقش زل زدم و بعد دوباره سرم را جلو بردم. در فاصله  یقهوه ا یفقط به چشم ها یلحظه ا یبرا
 متوقف شدم و زمزمه کردم. شیلب ها یمتر  یسانت

به  قایرو بشکنم و دق یدیکه دور خودت کش یتونم سپر  یهم که نتونم انجام بدم؛ م ی_من هر کار 
 روحت نفوذ کنم. 

گونه  یرو یگر یدانستم از شدت بغض است، قطره اشک د یو م دیلرز یم شینگفت اما لب ها یز یچ
 کرد.  سیصورت مرا هم خ کمانیفاصله نزد لیاش روان شد که به دل

 ناز؟ینه پر ای یخوا ی_من رو م

 کرد خودش را دور کند اما دستم را پشت سرش گذاشتم و نگهش داشتم و دوباره تکرار کردم: یسع

 نه؟ ای_ آره 

 یکردم و اگر فقط کم یاش را احساس م نهیار رفت. حرکت شتابان قفسه سبا خودش کلنج هیثان چند
 توانستم تپش قلبش را هم با پوستم لمس کنم.  یم م،یتر بود کینزد

 تونم باهات باشم بهزاد. یتونم ... نم ی_من... من نم
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توانستم  یزود م یلیاواخر خ نیبود هر چند که ا نیبه خاطر هم شیها یدو دل نیزدم ا یم حدس
بماند، اما، هنوز هم دختر  یکینزد نیا یبرا یاعتراض یو نگذارم جا رمیکنترل بدنش را به دست بگ

 .دید یم یبود که رابطه اش با من را در چارچوب خاص یمعتقد

 . میش یبا هم محرم م هی_اگه مشکلت محرم و نامحرم

 نیشد. ا شتریب شیلبخند نگاهش کردم. منتظر بودم او هم لبخند بزند اما فقط شدت اشک ها با
کرد. اول و آخر او مال  ینم یمن که فرق یمشکل داشت؛ برا غهیداشت؟ حتما با ص یدختر چه مشکل

از  .متوانستم دورش را تحمل کن یرفتم اما نم یاگر الزم بود به خاطر او تا جهنم هم م یمن بود، حت
 از او بوده است.  یدور  لیدو سال به دل نیا یتاب یب دمیفهم یبرگشته بودم تازه م یوقت

 کنم. یازت درخواست ازدواج م یتو بگ ی_باشه هرچ

 :دیکش غیج بایتقر

 تونم باهات ازدواج کنم!  ی_ نم

 یوقت آدم دوست داشتن چیقدر سخت بود؟ ه نیتحمل من ا یعنی ستادیلحظه ا کی یبرا قلبم
 کردم. یطور فکر م نینبودم، الاقل خودم که ا زیو نفرت انگ یقدر هم عوض نیا ینبودم ول

 و مبهوت نگاهش کردم. مات

 _آخه چرا؟ 

بزند که  ی. هر لحظه منتظر بودم حرفدیچیهق هقش پ یپوشاند و صدا شیرا با دست ها صورتش
و  دیگذاشت و کوتاه بوس میلب ها یرا رو شیو لب ها دیرا پر کرد و مرا به آغوش کش نمانیفاصله ب

 .دیعقب کش عیسر

 باشم. کتیتونم نزد ی_فقط قبول کن که دوستت دارم که عاشقتم، اما نم

 را نگه داشتم. شیعقب برود که شانه ها خواست

 بهم بده!  لیدل هی ناز،یپر لیدل هی_
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 نکهیو هم به خاطر ا شینداشتم. هم به خاطر اشک ها یبود و من هم حال بهتر  دهیامانش را بر هیگر
 دوباره رد شده بودم، دو سال صبر کردم و باز هم رد شدم.

 از پشت سرم گفت: یمردانه ا یبزند که صدا یباز کرد حرف دهان

 تونه کنارت باشه؛ ولش کن بره.  ی_ به خاطر خودت نم

اشاره  نازیبه پراست. با سر  ستادهیدر چارچوب در ا نهیکه دست به س دمیکه برگشتم مهرداد را د نیهم
 کرد و گفت:

 زنم.  ی_ تو برو، من باهاش حرف م

 من و مهرداد رد و بدل شد و رو به من گفت: نیاشک آلود او ب نگاه

 ! دی_ ببخش

هق هق  یکه صدا دینکش یو طول دیزد و در طول راهرو دو رونیاز اتاق ب عیسر گرید یکلمه ا بدون
 دردناکش محو شد.

 

 

 روز و ده ساعت بعد سه

 _ تهران تهران

 شخص سوم

در  یکردن لغت دایبود و در حال پ ستادهیا مشیکنار کتابخانه عظ یرعلیدر اتاق به صدا در آمد، ام یوقت
 بود.  یلغت نامه ترک

 تو.  ای_ب

 خم کرد و گفت:  میسرش را به نشانه تعظ یاتاق باز شد و عادل داخل آمد، کم در

 قربان؟ هیدستور چ د،ینامدار جوان رس ی_آقا

 انداخت و گفت: یگذاشت. به عادل نگاه یباالخره لغت نمه قطور را بست و داخل قفسه چوب یرعلیام



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

485 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 باال.  ارشی_ ب

 زد. شیدوباره صدا یرعلیسر تکان داد و خواست برود که ام عادل

 نامدار جوون صداش نکن. ارهیسرت ن ییبال هی یخوا ی_اون االن اعصابش خورده، اگه م

بود و به او  رهیهمجنان به در خ یرعلیبارش زد و در را بست. ام کی یمحو سال یاز لبخندها یکی عادل
کرد که  یرفتار م یکردند و او هنوز طور  یم یبا هم زندگ یطیهمه سال در هر شرا نیکرد. ا یفکر م

 ! هبرادر بودند تا ارباب و بند شتریکه آن دو ب یاربابش است در صورت یرعلیانگار ام

 یلیخ یرعلیگرفته شود و ام یاجازه ا نکهیدفعه بدون ا نیکه در اتاق دوباره باز شد، ا دینکش یطول
 سرش آوار شود.  یدانست که بهزاد قرار است رو یخوب م

 زیم یجلو یاز مبل ها یکی یرو دیبگو یکالم نکهیبلند داخل آمد و بدون ا یجوانش با قدم ها فرزند
. منتظر دیایبه او نگاه کرد و بعد با سر به عادل اشاره کرد که داخل ن یلحظه ا یعل ریکارش نشست؛ ام

بسته شد او  تاقدر ا یوقت یکند اما حت دنیکش ادیبود هر لحظه بهزاد از جا بپرد و شروع به فر
 کرد.  ینگاه م رهیخ نیشده به زم زیر یمبل لم داده بود و با چشم ها یهمچنان رو

پخته تر از قبل  یداد که کم یهنوز داد نزده بود نشان م نکهیجلو رفت و مقابلش نشست. ا یرعلیام
 شده اش مشخص بود. دیسف یها قهیکه از شق یز یشده است. چ

 سکوت خسته شد. نیاز ا یرعلیانجام خود ام سر

 ؟یبپرس یز یچ یخوا ی_نم

 کرد. یهمچنان به او نگاه نم بهزاد

 .رمیگ یتر جواب م عیازت نپرسم، سر یز یچ ی_ تجربه ثابت کرده وقت

 یکرده، خودش را برا یخواستگار  نازیبهزاد از پر دیکه فهم یاز لحظه ا د،یکش یقینفس عم یرعلیام
 خودش زمزمه کرد: شیبود، پ دهیاز ذهنش پر زیآماده کرده بود و حاال همه چ ییبازجو نیا

 پدر بودن!  یای_ از مزا

 که کردم فقط به خاطر خودت بوده. ی_هر کار 
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 دیکه فهم یوقت هیمثل نگاه نار قایسبزش پر از سوال بود؛ دق یبهزاد نگاهش کرد، چشم ها باالخره
 .ندیب یبهزاد را نم گرید

 ادامه داد:  یرعلیام

 چیه یبرات جمع کردم تا نشون بده دو سال تو یادیمن مدارک ز ،یبود یبد یلیخ طیشرا ی_تو تو
کار  یو معلوم نبود چ یکنه دو سال نبود یفرق م طیشرا یاما االن که برگشت یدست نداشت یاتفاق
 .دمیخر یفرصت م یجور  هی دیمن با یکرد

 یداده بود اما به نظر م حیبود، خدا رو شکر که مهرداد از قبل به او توض یبهزاد همچنان پرسش نگاه
 کند. فیمجبور است دوباره تعر دیرس

 .دیکش یقینفس عم دوباره

بدمت؛ اما مطمئن  تیسازمان امن لیتونستم تحو یمن فقط م ،یکه تو برگشت ی_ دو ماه قبل وقت
نفر به عنوان  هیفرصت خواستم، قرار شد  نیهم یکشنت برا یشبه م هیبودم اگه پات برسه به اونجا 

 سبتبا تو ن دینفر نبا هی نیجاسوس تمام وقت کنارت باشه تا رفتارت رو مو به مو گزارش بده، ا
 باشه. یرابطه ا نتونیب دیداشته باشه و نبا یخونوادگ

 نتوانست سکوت کند. گرید بهزاد

  ناز؟ی_ پس چرا پر

حرفت  ینه! من رو یو گفت یکه دوستش دار  دمیازت پرس ادتهیبود  یا بهی_چون دلسوز تر از هر غر
بشه و  یکه مبادا رابطتون جد دمیخواستم اون باهات ازدواج کنه اما بعدش ترس یحساب کردم، اول م

 کار از کار بگذره...

 را کامل کرد: یرعلیبلند شد و با تمسخر ادامه حرف ام یصندل یفشنگ از رو نیزد و ع یپوزخند بهزاد

 

 

خاکستر رو روشن کنه، اما بعد  ریز شیتا من رو ببوسه و آت شیفرستاد ی_اولش داغ داغ شروع کرد
مدت اون همه جا  نیکنه، در تمام ا یازم دور  یگفت یکرد یکه فکر م میمن سوزاننده تر از اون یدید

 ! نیبود آفر یداد واقعا نقشه خوب یهمراهم بود و تمام مدت گزارش م
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مبل را گرفت  یبرداشت و دسته ها زیدفعه به سمتش خ کیو کف زد اما  ستادیسر پدرش ا یرو بهزاد
 زد ادیو فر

  م؟یبه احساس کوفت ؟یبه من فکر کرد ؟ی_پس من بدبخت چ

 را از خودش به ارث برده بود!   یکی نیپسرش نگاه کرد؛ ا نیخشمگ یبه آتش درون چشم ها یرعلیام

 گفت:  یلحن آرام با

 _فکر کردم اما...

  ؟یمن دار  یبرا یچه جواب ؟ی_اما چ

پدرش گفته بود که قرار  یکرد، وقت یهم فشرد. احساس پسرش را درک م یرا رو شیپلک ها یرعلیام
را داده بود که  یجمله را گفته بود و پدرش همان جواب نیاست با مهرنوش ازدواج کند او هم هم

 .دیخواست بگو یخودش م

 .یر یکه بم نهی_اگه قلبت بشکنه بهتر از ا

 ادی اریاخت یب ریپدرش زل زد. ام یقهوه ا یها لهینگفت و فقط به ت یز یبهزاد باز شد اما چ دهان
 نیهم یکرد که روز  یدرصد هم فکر نم کیبود اما  نیخودش افتاده بود، واکنش او هم هم یجوان

 . ندیرا بب هیکرد دوباره نار یدارد آن زمان اصال فکر نم هیبدهد از نار یجمله را به پسر 

 یداشته و باورش م یواقعا چه قصد ریدانست که ام ی. در اعماق قلبش مدیخودش را عقب کش بهزاد
 .دیایتوانست کوتاه ب یکرد اما نم

کرد  یداد. سع هیاز قفسه ها تک یکیکوتاه و لرزان به سمت کتابخانه رفت و سرش را به  یقدم ها با
 وانهید الیگذرانده بود از فکر و خ مایکه در هواپ یبکشد و خودش را آرام کند؛ تمام مدت قینفس عم
 شده بود.

 ام شد و لرزان گفت: باالخره تنفسش آر قهیاز چند دق بعد

 خوام. ی_من اون دختر رو م

و  یگناه بود یدادگاه شهادت بده که تو ب یتو دیاما نه االن، اون با دیازدواج کن دی.تونیدونم م ی_م
 .دیبعدش با هم ازدواج کن ،یتو آزاد بش
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 :دیزد و نال هیبه عقب برگشت و با ضعف به کتابخانه تک بهزاد

  ؟ی_ اگه اون من رو نخواد چ

 دستش را در هوا تکان داد. یرعلیام

دن دختره جونش رو گذاشته کف  یمردها انجام نم یرو برا یکار  ی_ چرند نگو پسر! زن ها مفت
 من بوده؟  یدستش و تا ته جهنم دنبالت اومده، نکنه عاشق چشم و ابرو

 _خودش گفت که...

 . دیچیدر اتاق پ یرعلیخنده ام یصدا

به  یاز االن تا آخر عمرت کار  یشناس یجنس رو نم نیذره هم ا هیکه  یقدر غرق کار و درس بود نی_ا
 کنند!. یکار م یچ نیگن نداشته باش، بب یپه زن ها م یز یچ

 تجربه بود.  یدر مورد جنس مونث ب یادیگفت، بهزاد ز یراست م او

 گفت:  یرعلیشانه باال انداخت که ام یجیگ با

خوام  یمعامله ست؛ م خیقشم رو بگرده فردا شب تار کینزد یرفته بندرگاه ها میت هی_مهرداد با 
 حواست کامل جمع باشه.

 

 رفت.  زیخودش را جمع و جور کرد و به سمت م عیسر بهزاد

 _الزمه که منم باشم؟ 

 ریام پاک و نیرا برداشت و به بهزاد داد. نگاه متعجب بهزاد ب یرنگ یپاکت کرم زشیم یاز رو یرعلیام
 آن نشد.  یانداخت اما متوجه معن نیبه حروف الت یآن را باز کرد و نگاه عیرد و بدل شد اما سر

 :دیپرس مردد

  ه؟ی_ ترک

 سر تکان داد. یرعلیام

 .اوشیمن و مادرت، از طرف س یدعوت نامه ست برا هی_
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 بهزاد چهارتا شد. ییها چشم

 _چرا؟ 

 داد. رونیزد و بازدمش را ب شیبه موها یچنگ یبا خستگ یرعلیام

 نداره. یراه فرار  گهیدونه د یسوم رو که بهت داد، خودش م یآخرشه معما شینما نی_ ا

 . می_آره اما، ما فقط سه تا معما رو حل کرد

 باال انداخت. یشانه ا یرعلیام

 شد؟  یچ یاون رمز کتاب نمیآماده باش، بب شیچهارم ی_پس فردا شب برا

 کشه تا کامل بشه، احتماال تا فردا. یست طول م ختهیکنند؛ جمالت بهم ر ی_دارند روش کار م

 

 

 مهرداد

 . دمیرا شن نیمعترض ام یتماس را قطع کردم صدا نکهیمحض ا به

 کدوم از شماره ها مطابقت نداره!  چی_ه

 یز یبندر بود و هنوز چ نیآخر نیمقابلم بکوبم. ا یبتن واریخواست سرم را به د ی. دلم مدمیکش یپوف
 گور به گور شده کجا بودند؟  یها نریکات نیپس ا م،ینکرده بود دایپ

 گفتم: یسمتش برگشتم و با کالفگ به

 شم. یبکن من دارم ذوب م یکار  هی_ 

که  م،یانداخت دیدرخش یکه در وسط آسمان م دیرنگ خورش ییبه قرص طال یجفتمان نگاه ناخودآگاه
لب به  ریداشت ز نیشدم. ام میچشم ها دنیرا برداشتم و مشغول مال میآفتاب نکینور چششم را زد. ع

 مردم. یداد و من داشتم از گرما م یو خاندانش فحش م اوشیس

بود و شلوار کتانم مثل  دهیبودم به بدنم چسب دهیکه پوش یشرت نازک یتنم عرق کرده بود و ت کل
 دم! پخت، واقعا بخار پز شده بو یداشت مرا م یدمکن
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 مهرداد؟  هیچ فی_تکل

نسبتا  یزدند و موها یبلندش برق م یشانیپ یعرق رو یرا زدم و نگاهش کردم. دانه ها نکمیع دوباره
 . میستادیدفتر نظارت بر بار ا یجلو بانیسا ری. شانه اش را گرفتم و زدیدرخش یم یبلندش به خوب

 به بندر شلوغ انداختم و گفتم: ینگاه

 نداره. یدونم، با پدرم حرف زدم اما اونم نظر  یدونم واقعا نم ی_ نم

 چپ چپ نگاهش کردم که گفت: ،یبار ناموس نیدوباره فحش داد اما ا نیام

 ! هیبق یزنند به زندگ یچهار نفر همخون دارند گند م تون،یلیروابط فام نیبابا! گ*و*ه تو ا ی_ ا

دانستم چطور خدمتش  یم دیرس یم اوشینگفتم. واقعا حق داشت؛ اگر دستم به س یز یو چ دمیخند
 برسم.

 دفعه گفتم:  کیبه منظره اطرافمان انداختم و  ینگاه

 هارو نگاه کنم.  نریخوام کانت یبگو م اروی نی_به ا

 زد: ادیگرد شده نگاهم کرد و فر یچشم ها با

 ! می_ زده به سرت؟ المصب بخار پز شد

 زدم:  ادیفر متقابال

 .شیبپز گید هی یخودت تو یتون یگرفتم م زرویهمه چ یاون ب یکه گفتم رو بکن، وقت ی_کار 

آمدم و جلو  نییوارد دفتر شد. از سه پله مقابل دفتر پا عیکرد که سر یاو را راض شنهادمیپ نیا انگار
کرد،  یکشم تا چشم کار م ینفس م یبخار  یکردم دارم رو یگرم بود که حس م یرفتم. هوا به حد

خواهم  یدانستم چطور م یشد. خودم هم نم یم دهیرنگارنگ د یها نریو آدم، کانت لیعالوه بر جرثق
 بشود.  رمیدستگ یز یبودم چ دواریکنم اما ام دیهمه را بازد نیا

 .می_حله بر
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 .میها حرکت کرد نریدسته از کانت کیبه سمت  نیتکان دادم و شانه به شانه ام سر

 .یبگردند هرچ کتیات ای_به بچه ها بگو دنبال هر نوع نشونه، مارک 

 بودم. دواریجواب بدهد اما ام یلیروش خ نیاعالم کرد. مطمئن نبودم ا کروفونشیم یتو عیسر

دود شد  دمیتمام ام یاثر  نینکردن کوچکتر دایدر آن اسکله سوزان و پ یرو ادهیپ قهیبعد از ده دق البته
چسبد و االن  یم نیزم یکفشتم رو یکردم کف یحس م میداشت یکه بر م یو به هوا رفت. هر قدم

و من  شتچندان ندا ریهم تاث نکیع یقدر روشن بود که حت نیکنده شود، فضا ا میاست که پوشت پا
 کرده بودم.  زیحد ممکنش ر نیرا تا آخر میچشم ها

 خود جهنمه!  نجایا دم،یبر گهیدونم اما من د ی_تو رو نم

آخر کجا را  ایپهناور اسکله نگاه کردم. خدا یبه فضا یجیو با گ ستادمیا نیموافق بودم کنار ام کامال
  م؟یگشت یم دیبا

 دیوز یکه م یو باد میتر شده بود کینزد ایبه صورتم خورد که جان تازه گرفتم. به در یخنک مینس
اسکله  یرد و بدل شود هر دو به سمت انتها نمانیب یکالم نکهیهوا بود. بدون ا یعیطب انیحاصل جر

 بود.  شتریب میکه شدت نس ییجا م،یرفت

 یوارد کردم. انگار که جان دوباره ا میها هیتازه را به ر یو باالخره هوا دمیکش یتمام وجود نفس با
باز بود و  نریتوجهم را جلب کرد. در کانت یرنگ ینارنج نریبه اطراف انداختم که کانت یگرفته باشم نگاه

 بار آن بودند.  هیمشغول تخل یعده ا

  ؟یدید نارویا یگم تا حاال تو ی_م

 حوصله جواب داد: یانداخت و ب نریبه کانت ینگاه نیام

 .نمی_ نه اما، فکر کنم مجبورم االن بب

 رونیاز ب نریاز کارگرها عبور کردم وارد شدم. داخل کانت یکیرفتم و از کنار  نریتوجه به او به سمت کانت یب
به  یرا گرفتم و نگاه مینیب یآمد و هوا انگار پخته شده بود. به سخت یآهن م یهم گرم تر بود، بو
 شده بود.  یلساده که حاال از بار خا یاتاق آهن کینبود.  یخاص زیاطراف انداختم. چ
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رفت. من  رونیب نریشکل را برداشت و از کانت یبسته مکعب نیربود آخ نریکه داخل کانت یگر ید کارگر
دنبال چه نشانه  قایدق دیشماره را کجا زده بودند؟ با یعنیزدم.  یم دیرا د یها وارهیهمچنان داشتم د

 م؟یگشت یم یا

جواب مثبت  یگر یاست؟ د یخال نریکانت ایکه آ دیپرس ادیاز گارگرها با فر یکی. دمیشن رونیاز ب ییصدا
فرو  یکیبسته شد و همه جا در تار یبلند یبا صدا نریبخواهم ابراز وجود کنم در کانت نکهیداد و قبل از ا

 .دمیدادم و به سمت در رفتم و با مشت به آن کوب رونیرفت. نفسم را با حرص ب

 رو باز کن!  نیا ای_ داداش ب

شلوارم  بیرا از ج لمیموبا عیخوردم و سر هر دو گارگر دور و دورتر شد. به حال خودم تاسف یصدا
 دایرا پ نیشدم. شماره ام یماندم، حتما خفه م یم نجایا گرید قهی. اگر فقط چند دقدمیکش رونیب

بود و  نییو شروع به راه رفتن کردم. نگاهم به پا دمیبه عقب چرخ یکردم و تماس گرفتم. با کالفگ
به او دادم و سرم را بلند کردم که  یلب فحش ریداشت. ز یهم بر نم نیبه اطراف نداشتم. ام یتوجه

 دفعه خشک شدم.  کی

 که؟یمرت یرفت ی_کدوم گور 

 یم یاتاقک با رنگ نقره ا یکینگاه کردم، که در تار نریکانت وارهید یرا ندادم و تنها به اعداد رو جوابش
 .دیدرخش

 

 

 ؟ی_الو؟ خوب

 دهیکه د ییبا کدها وارید یرا در ذهنم مرور کردم و متوجه شباهت کد رو نریکانت یشماره ها تمام
 قیاتاقک در حال تمام شدن نفس عم یهوا نکهیتوجه به ا یمتر باز ماند و ب میبودم، شدم. دهانم ن

 زنگ آهن و گرما را استشمام کردم به سرفه افتادم. یکه بو نیاما هم دمیکش

 شم. یدر رو بستند؛ دارم خفه م میدیدکه  مینریاون کانت ی_من... من تو

 گفت: عیسر نیسرفه کردم که ام دوباره

 _ اومدم، اومدم.
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 داخل آمد. مهیباز شد و او سراس نریکه در کانت دینکش هیثان به

 ؟ی_ مهرداد؟ خوب

 لب گفت. به سمتش برگشتم و گفتم: ریز یراهیبه سرفه کرد و بد و ب شروع

 کد هارو کجا نوشتند.  دمی_باالخره فهم

 گرد شده نگاهم کرد که گفتم: یچشم ها با

 _ در رو ببند. 

 یشد که باالفاصله اعداد نقره ا رهیخ نریکانت وارهیبپرسد، در را بست و مثل من به د یز یچ نکهیا بدون
 رنگ مشخص شدند. 

 ! چونهیخرفت چه خوب بلده مارو بپ کهیبابا، مرت ولی_ا

 کردم. دییسر تا با

 کنند.  یتا بارگذار  میمنتظر بمون دیبعد با م؛یکن داشونیسر و صدا پ یو ب میهارو بگرد نریکانت هیبق دی_با

 .دمیشد شن یکه دور م یرا در حال شیتر از من خارج شد و صدا عیسر او

 رم به فرمانده خبر بدم.  ی_ م

 یم یمی. به نظر قددمیرنگ کش ینقره ا ینوشته ها یشدم. انگشتم را رو کینزد وارهیرفتم و به د جلو
و اسکله ها  میاوریما مدارک را بدست ب نکهیها اتفاق بود؟ ا نیهمه ا یعنیزد.  یاما مشکوک م دیرس

 بر بخورم؟  نریکانت نیمن به ا تیو در نها میرا چک کن

چون هر چقدر  میها را بدان نیخواست ما همه ا یخودش م اوشیکدام اتفاق نبودند! به نظرم س چیه
 نیو ا میرو دار شیدر پ میخبر بود یکه از آن ب یاتفاقات بزرگ یعنیداد،  یبه ما اطالعات م شتریکه ب

 اصال خوب نبود! 

 زدم. رونیب نریبه کد انداختم و از کانت یگر ید نگاه

 نازیپر
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دادم؛ چقدر دلم  رونیرا آه مانند ب قمیزده بودم. نفس عم هیبودم و به نرده ها تک ستادهیبالکن ا داخل
و پرهام تنگ  سایجر و بحث با پر یتنگ شده بود، چقدر دلم برا ایخواب راحت و بدون رو کی یبرا

 نرمال بودن داشتم. یشده بود چقدر هوا

بم و  یبرگردم صدا نکهیعصر تابستان به گردنم خورد و قبل از ا یعالوه بر هوا یمیعظ یدفعه گرما کی
 .دمیمردانه اش را شن

 ؟یخوب_ 

 و خواستم کنار بکشم که مچم را گرفت و نگهم داشت.  دمیکش شیکیاز شدت نزد یقیعم نفس

 ؟ید یکه جواب سوال مردم رو نم یادب یقدر ب نی_ا

 نگاهش کردم. می. و به سمتش برگشتم و مستقستادمیا

 _ خوبم.

زد  یمیت. لبخند مالبالن نگه داش هیخواستم کنار بکشم، که خودش عقب رفت و مرا هم در سا دوباره
 و گفت:

 ؟یهست ی_ ازم عصبان

 تفاوت سر تکان دادم: یب

 .ستی_ مهم ن

 ؟یار ی_واقعا؟ ئه برام غدا نم

 نگاهش کردم. زیت

 دم چه برسه به غذا!  ی_ کوفتم بهت نم

 دفعه قهقه زد و گفت: کی

 عشقم. یش یجداب م یلیخ ،یش یم یعصبان ی_ وقت

 اش مشت زدم. نهیدفعه کنترلم را از دست دادم و با دست آزادم محکم به قفسه س کی

 _ به من نگو عشقم!
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 را گرد کرد. شیدو دستش را باال برد و چشم ها هر

 ! میخانم، تسل یشما بگ ی_ هر چ

 گفت: یبه مچ من انداخت و با تعجب ساختگ ینگاه میدست مرا هم با خودش باال برده بود. ن مچ

 تو دست جوون مردم؟ یذار  یدستت رو م یکش یدست من؟ خانم خجالت نم یتو هیچ نیاع! ا_ 

بکوبم.  واریخواست سرش را به د یدانم چرا اما هم لحنش خنده ام گرفته بود و هم دلم م ینم
بکشم که محکم تر نگهم داشت و دستم را به سمت صورتش برد و  رونیخواستم دستم را از دستش ب

 هاو بود، از دستم رو به باال زبان یحاصل بوسه ها شهیکه هم ی. احساس کردم آتشدیبوسکف دستم را 
 رسد.  یکشد و به قلبم م یم

 انداختم. نییرا پا سرم

 .نهیب یو م ادیم یکی_ زشته؛ 

 باال انداخت. شانه

 بشه. یز یچ هیاول و آخرش که قراره  ؟یکه چ نه،ی_ خب بب

 ییافتاد؟ چه بال یم یبلکه از ترس، فردا شب چه اتفاق ینه از عشق و خوش حال دیدفعه دلم لرز کی
 آمد.  یسر بهزاد م

 سبز رنگ شادش نگاه کردم و گفتم:  یمشخص نباشد، به چشم ها میکردم لرزش در صدا یسع

 ؟یچ فتهیب یاگه اتفاق ؟یبمون نجایشه ا ی_نم

دستش را دور شانه ام حلقه  کیبدهم.  هیتک واریو وادارم کرد که مثل خودش به د دیکش یقیعم نفس
 کرد و گفت: 

وقتم رو تلف  نیاز ا شتریتونم ب یتموم بشه؛ من نم دیچه اونجا! اما باالخره با نجایچه ا فته،ی_اتفاق م
 کنم.
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 اگه... اگه... ی_ول

 یهمه مدت انتظار نم نیکننده بود، نه بعد از ا وانهیفکرش هم د ی. حتدییگرا یبه خاموش میصدا
 آوردم. یدوام نم گریدفعه د نیتوانستم او را از دست بدهم ا

به عطر تنش عادت کرده بودم، به  بیبه خودش چسباند. عج شتریمتوجه منظورم شد که مرا ب انگار
 افتاد کار من هم تمام بود.  یم یاو اتفاق یممنوع بود اگر برا میکه برا یبدن یگرما

 عقب بکشد گفت: نکهیو بدون ا دیام قرار گرفت و سرم را بوس قهیشق یرو شیها لب

 مونم. یثابت کردن به تو هم که شده، زنده م یبرا ست،یها هم ن یسادگ نی_ کشتن من به ا

 نیزد، ا یزل م میبه چشم ها میکه مستق گریرا کج کردم که نگاهمان گره خورد. برخالف دفعات د سرم
کردم که  ینگاه م شیشد و سرش را جلو آورد. من هنوز به چشم ها دهیکش میلب ها یبار نگاهش رو
رفت، پلک  یآمد ضربان من هم باال تر م یزدم. هر چقدر او جلو تر م یم نیرا تخم مانیفاصله لب ها

ما را از  ییبودم. صدا شیلب ها یکه منتظر لمس داغ یهم افتادند و لحظه ا یخود به خود رو میها
 جا پراند. 

 زنند.  ینامدار، پدرتون شما رو صدا م_جناب 

احساس به ما  یکه ب دمیشانه بهزاد، کله عادل، مباشر پدرش را د یباز شد و از رو میچشم ها یآن به
 روزانه است!  یمثل کارها شیبرا یصحنه ا نیچن دنیکرد، انگار که د ینگاه م

 .دیخند یداد و عصب یلب فحش ریز بهزاد

 شه که من تورو بدون سرخر داشته باشم. ینم دایجا پ هی_

 . از بالکن خارج شد و گفت:دیگذاشت و عقب کش میلب ها یرو یعیزدم که بوسه سر یلبخند

 داره. یخان بابا باز چه امر  نمیبب می_ بر

به من انداخت  ینگاه میدرنگ کرد و ن یلحظه ا فتادیخالف انتظارم عادل بالفاصله پشت سرش را ن بر
آنجا نبود! چه خبر شد؟ عادل به من  گریبفهمم چه کار کرده، د نکهیزد و قبل از ا یعیو چشمک سر
 چشمک زد؟ 

 لب گفتم:  ریو ز دمیبه صورتم کش دستش
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 !دهیو نشن دهیند یزهای_به حق چ

 

 

 بهزاد

شانه ام به عادل نگاه کردم و  یزد. از رو یبرق م یز یانداختم که از شدت تم یمشک نیموزیبه ل ینگاه
 گفتم:

 قدر جلب توجه نکنه؟ نیکه ا میبر ینیماش هیشد با  ی_ واقعا نم

 یعصر گاه شینگاه کردم که در گرگ و م نینگفت. دوباره به بدنه براق ماش یز یباال انداخت و چ شانه
خواستم به آن فکر نکنم اما به  یشد و نم جادیدر ذهنم ا یکرد. سوال یتوجه را جلب م شتریب یحت

 لب گفتم: ریچشمم به آسمان کبود افتاد، ز نکهیمحض ا

کشن؟ چرا  یم یکل عمرشون بدبخت یکنند و امثال من تو یم یزندگ یجور  نیا یی_ واقعا آدم ها
 قدر تفاوت؟ نیا

کار را کرده بود نگاه  نیکه ا یکلیه یو به مرد قو دمیباز شد خودم را کنار کش نیدر ماش نکهیمحض ا به
 ینم میکه در آن بود یطیبا توجه به شرا ،یرعلیام یها گاردیکردم. هم سن و سال خودم بود اما از باد

 نه!  ای نمیممکن است دوباره او را بب ایدانستم آ

نشست ودر را بست. منتظر بودم  نیبعد از من، داخل ماش یرعلیو سوار شدم. ام دمیکش یقیعم نفس
 به راه افتاد.  نیموزیسوار شود اما لعادل هم 

 اد؟ی_عادل نم

 نگاهم کند جواب داد:  نکهیا بدون

 رو گروه گروه بفرسته.  هیبمونه تا بق نجایا دی_اون با

 کردم. دییسر تا با

 .ادی_ بعدش م

 _نه.
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 داد و به سمتم برگشت. رونیاخم به پدرم نگاه کردم که بازدمش را آه مانند ب با

 مورد اعتمادمه. قیبمونه تا بعد از من بتونه شمارو نجات بده؛ تنها رف نجایا دی_ با

 به صورتم خورد. او االن چه گفت؟ بعد از او؟! یکردم مشت محکم حس

 بعد از تو؟ یگ یم یتحت کنترله؟ پس چرا دار  زیهمه چ ی_مگه نگفت

 زد:  یتلخ لبخند

بشه و دست از سر شما برداره، مطمئن باش  یدنبال من بوده؛ اگه با مرگ من راض اوشی_از اول هم س
 کنم. یرو رد نم شنهادشیپ

 شدم و پوزخند زدم و با تمسخر گفتم: یخوش حال شوم عصب نکهیا یدانم چرا اما به جا ینم

 ؟یدار  یبشه؟ بعد از مرگتم دست از افتخار و آبرو بر نم ی_که چ

 بار از ته دل لبخند زد. نیو ا دیکش یقیعم نفس

 ،یدیپرس یسالم بود ازم م ستیب یاگه وقت دیشا ستم،یوقته که دنبال افتخار ن یلیمن خ_ راستش 
 گفتم که چقدر دنبال افتخار و آبرو هستم اما، امروز...  یبهت م

 شانه ام گذاشت. یکرد و دستش را رو یمکث

تره؛ ما در  هستند که کارشون از قهرمان ها سخت یافراد ایدن نیا یوقت قهرمان نبودم! تو چی_ من ه
وقت ازمون  چیه م،یرو کنار گذاشت تینجات مردممون انسان یکه برا میهست ییاصل همون آدم بدها

 .میکار کرد یشه اما، تا ابد مشخصه که چ ینم ریتقد

 لیپشت خود داشتند گابر یبزرگ یاما، معن دندیرس یساده به نظر م شینگاهش کردم. حرف ها فقط
 بود.  یگفت؛ او مرد بزرگ یدرست م

 رو دادند؟  یکیچرا به تو لقب ارباب تار یدون ی_م

 پشت آن باشد. یکردم که مفهوم خاص یوقت واقعا فکر نم جیتکان دادم. ه نیرا به طرف سرم

و مرگ و درد بود  یبدبخت تییکنه؛ هر چند که تو تمام دارا یم تیریهاش رو مد ییارباب، دارا هی_
 نیکه که قرار بود به تمام ا هیدر اصل لقب فرد یکیارباب تار ،یکن تشیریمد یخوب تونست یلیاما، خ



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

499 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

معماها  یلیخ یاما با هوشت تونست یدردسر درست کرد یلیبده. هرچند که خودتم خ انیآشوب ها پا
 . یرو حل کن

 دفعه گفتم:  کیو  میدر سکوت بهم نگاه کرد هیچند ثان یبرا

 .ادیاشکم درب یادامه بد گهیکم د هیکنم اگه  ی_حس م

فرودگاه  ری. چند ضربه به شانه ام زد و بعد نکاه را از من گرفت. تا مسمیخنده زد ریدفعه جفتمان ز کی
شد و  یتر م رهیکه لحظه به لحظه ت م،یکرد ینگاه م ینزد و هر دو به آسمان یحرف یکس گریشد د یط
 داد. یرا م یشب طوالن کیآمدن  دینو

 

 

آمد  ینم ادمی قایمشغول بود که دق یشد. ذهنم به حد یسپر  ایاز رو یساعت بعد کال در هاله ا چند
نشسته بودم و سرم را به بالشتک پشت  مایکه داخل هواپ ی. تمام مدتمیدیچطور شد که به قشم رس

 کردم. یسرم نگاه م یباز بود و داشتم به چراغ روشن باال میداده بودم، چشم ها هیسرم تک

بسته  یچشم ها نیشدم. با ا یپدرم م نهیکات منظم و آرام قفسه سمتوجه حر  یگوشه چشم، گاه از
 افهیق یکردم اگر مهرداد هم زنده بماند، در شصت سالگ یمهرداد شده بود. با خودم فکر م هیشب شتریب
 گفتم. اگر زنده بماند!  یو با خودم م دمیکش یم یقیمثل او دارد و بعد آه عم یا

و تمام  میکه گذرانده بود یگذشت؛ از ابتدا تا االن تمام خطرات و لحظات سخت یدر ذهنم م زیچ همه
که امروز  ییها یلیخ دیشا افتمیمشخص شد که در ی. عمق فاجعه زمانمیکه از دست داده بود یافراد

 ... گریاحتمال د کی ایام، فردا شب زنده نباشند  دهید

  نمیرا بب یگر یصبح د دهیخودم هم نتوانم سپ دیشا

 یحت شیبود که چهار سال پ ینیب شیقابل پ ریآن قدر غ یشود؟ زندگ یدانست چه م یم یکس چه
 نیو هم میایو با خودم کنار ب نمیبنش نجایکه مجبور بودم ا یکردم، لحظه ا یرا نم یلحظه ا نیفکر چن

 قطره داغ اشک پوست سرد صورتم را سوزاند.  نیزمان بود که اول

که گذرانده  ییداشتم به حال خودم و تمام روزها ن،یآسمان و زم انیم ییجا ما،یسکوت هواپ نیا در
بر باد  یاهایکردم رو یم هیکه از دست داده بودم گر ییکردم اما، نه... من به حال روزها یم هیبودم گر
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 رییتغ زیهمه چ درکرد، چق یمرا دردمند م شتریگذاشت و ب یم میچشم ها یاز جلو کیبه  کیرفته ام 
 کرده بود چقدر عوض شده بودم! 

که باعث  یطعمه ا نیشد. به سمت اول لیمتما یرنگ یقهوه ا یذهنم به سمت چشم ها ریمس ناگهان
را نجات بدهم،  گرانینداشتم که د یاز یبودم و ن یآدم عاد کیکاش فقط  ی. افتمیشد در دام عشق ب

 طور نیدر دستانم بود و الزم نبود ا دمشیپرست یکه عاشقانه م یخودم و دختر  یکاش فقط زندگ یا
از  یکدام درد چیکه ه گریکاش د یکاش و هزار ا یحسرت لحظات از دست رفته مان را بخورم، ا

 کرد.  یرا کم نم میدردها

 یر یتاث یلیاما خ دمیکش یقیشود. نفس عم یم نیسنگ دنمیرفته احساس کردم نفس کش رفته
شد نتوانم به  یفشرد باعث م یرا م میکه بدجور ته گلو یو بغض نیفشار داخل کاب ریینداشت، تغ

طور است؟ قرار است  نیلحظه با خودم فکر کردم که در هنگام مرگ هم هم کینفس بکشم و  یراحت
 یاحساسش نکنم؟ آن لحظه واقعا چه حس گریکه د یشود تا وقت نیرفته رفته سنگ دنمینفس کش

 خواهم داشت؟ 

هر موجود  یدر زندگ یانکار نشدن یقیمرگ آماده نبودم، مرگ حق یوقت برا چیه دمیبود که فهم نجایا
متفاوت بود من خودم به سراغ مرگ  یآمد. البته در مورد من کم یبه سراغش م یبود که روز  یزنده ا

شجاعت و حماقت  انیحماقت، مرز م یخواست و البته کم یم یشجاعت خاص نیرفتم. به گمانم ا یم
 .زیقابل تما ریو غ فیقدر ظر نیتار مو است هم کی یکیبه بار

باکانه  یهر چند ب یاحمق از کارها کیدو مورد، شجاعت و حماقت، ترس باشد  نیگمانم تفاوت ا به
را از دست  یز یترسد که چ یفرد شجاع م کیکند، اما  ینم یندارد چون به عواقب توجه یاش ترس

پرداختن  یبرا ییرا از دست داده است باز هم بها زشیاگر همه فکر کنند که او همه چ یبدهد حت
 از دست رفته است. یبها همان ارزش ها نیکنم ا یوجود دارد. فکر م

به طرز  دمیفقط شجاع، همان موقع بود که فهم ایدانستم که واقعا احمقم  یقبل از آن لحظه نم تا
 ام. یکردم زندگ یم هیبق یرا فدا زمیچ نیشجاع هستم من داشتم ارزشمند تر یاحمقانه ا
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نظر  ریکردم که تمام مدت مرا ز یدانم چرا اما احساس م یکردم. نم داریقبل از فرود پدرم را ب یکم
 یمادر م ایپدر  ی! انگار هرکس که به واسطه فرزنددیآ یبر م ییداشته، از پدر و مادر ها هرکار که بگو

 کند. یم دایسر در آوردن از کار فرزندانش پ یبرا یخاص یرویشود، ن

 رنوریکه در ز میشد یرنگ دیسف یوتایو سوار ت میآمد رونیدوازده شب گذشته بود که از فرودگاه ب از
خورد و مثل  یبه صورتم م یخنک شبانگاه میزد. نس یدر فرودگاه برق م یجلو یرنگ یچراغ ها

 میوهام یبرا یفکر  کی دیبا ایقضا نیبعد از تمام ا ختیر یبهم م شتریآشفته ام را ب یموها شهیهم
 یادیگذراند، ز یرا م شیدهه چهارم زندگ یکه داشت سال ها یمرد یبرا شانیکردم مدل فعل یم

 بچگانه بود.

ها را لمس  یرنگ صندل یگذشت و داشتم با کف دستم چرم زرشک یاز گذرمان در شهر م قهیدق چند
 :دمیدفعه پرس کیکه  دیچرخ یمنظره ها م نیکردم و نگاهن ب یم

  ؟یاز قبل هتل رزرو کرد_ 

 زد. یشخندیبه من انداخت و ن ینگاه مین

 کنم. لونیشهر و یموقع شب  جفتمون رو تو نیخوام ا یم ر،ی_ نخ

 شدم و گفتم: سیف پوکر

  ؟یکه رزرو کرد یشد فقط بگ ی_ نم

 زد. یمغرورانه ا پوزخند

  ؟یچونیمردم رو بپ یفقط خودت بلد یفکر کرد ه؟ی_چ

 دوختم و طعنه زدم. رونینگاهم را به ب دوباره

 باشه. یلونیشهر اسمش و یو گشتن تو وتایت هی یکنم نشستن تو ی_به هر حال فکر نم

شناختمش و فقط اگر  یم یدانستم که شانه باال انداخته است، تا حدود ینگاهش کنم م نکهیا بدون
وقت  گریزدم و گفتم که د بیشد به خودم نه یهم م شتریشناخت ب نیوقت داشتم ا شتریب یکم

 یثابت م دیهم که شده با شهیهم یبار برا کیاز من انتظار ضعف ندارد  نجایا یکس ست؛ین یسوگوار 
 دارم. ییکه واقعا چه توانا کردم
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که وارد  یشدم تا زمان ادهیپ نیکه از ماش یرد و بدل نشد. از لحظه ا نمانیب یبه هتل حرف دنیرس تا
 رشیو زن مسئول پذ میهتل پنج ستاره هست کیبود که در  نیا دمیکه فهم یز یآسانسور شدم، تنها چ

که  میبود نیا زحوصله تر ا یما دو نفر داشت که خداروشکر جفتمان ب یبه ابراز وجود برا یعالقه خاص
 . میندازیبه او ب ینگاه مین

 نداشتند؟  نی_آهنگ بهتر از ا

کالم داخل آسانسور شدم. جالب بود که  یب یقیموس ینگاه کردم و تازه متوجه صدا ریتعجب به ام با
 بودمش. دهیتا آن لحظه اصال نشن

کالم  یسل گوش کنم تا بفهمم آهنگ ب ولنیو و ولنیو میمال یبود چند لحظه به نت ها یکاف فقط
 بود. یشنوم، در نوع خودش شاهکار  یقو را م اچهیدر

  ست؟ی_آهنگش که بد ن

 داد.  هیآسانسور تک یو مشک ییطال وارهیو به د دیکش یقیعم نفس

 .ستین یکه گفتن یز یچ ،یرو بشنو یغم خاص هی یتون یم یاما اگه درست گوش کن ست،ی_نه بد ن

 

 

 یداستان به خوب زیحزن انگ هینوشته شده بود که روح یگفت تک تک نت ها طور  یم درست
 یم تیحماسه را روا کیگرفتند که انگار داشتند  یاوج م یحال نت ها طور  نیاحساس شود. در ع

 ! یتراژد کیکردند ، نه 

مقابل ما قرار گرفت. هم سن و سال خودم بود و  یدر آسانسور باز شد، مرد قد بلند نکهیمحض ا به
به تن داشت و  دیسف راهنیو پ یطرف شانه زده بود و کت و شلوار مشک کیبلوندش به  یموها
از  دمیفهم دمشیبارد  همان لحظه اول که د یم شیاز سر و رو تیبود که انگار جذاب ستادهیا یطور 

 عرضه ندارند. یبرا یز یکنند و چ یم هیخود تک افهیست که تنها به ق یآن مردان

 پدرم به سمتش برگشتم. یصدا با

 مراقب اتاق هستند.  کیاما از دور و نزد مینشد نگهبان بذار نجایا یمهران فر برو، تو ی_با آقا
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 کردم. اخم

  ؟یای_ خودت نم

 کتش را صاف کرد. قهیتکان داد و  سر

 .ری. شب بخییبرم جا دی_ چرا، اما قبلش با

 . ری_شب بخ

آمدم و دوباره به سمتش برگشتم. دکمه همکف را فشار داد و مقابل من صاف  رونیآسانسور ب از
 . مید و آسانسور حرکت کرد همان جا مانده بودکه درها بسته شدن ییاما ما تا لحظه ا ستادیا

مو بلوند مشکل  یکرد، کال با مردها ینم یناچار دنبال مهران حرکت کردم. خداروشکر که پر حرف به
 شده بود. هیبه نظر خوب توج یکی نیداشتم، تجربه ثابت کرده بود که آن هم با من مشکل دارند ا

 :دیپرس یمیمال یبا صدا میدیدر اتاق که رس مقابل

  د؟یندار ازین یز ی_ چ

 کیکه وارد شدم  نیتکان دادم و کارت را از دستش گرفتم و در را باز کردم. هم یرا به عالمت منف سرم
 با او چکار کنم  دیدانم با یآمد نم ادمیمنتظرش افتاد و  افهیلحظه چشمم به ق

 تو؟  یای_شما هم م

 حوصله بود که لبخند مضحکش محو شد و گفت:  یب میقدر صدا نیا

 . ری_نه، من داخل اتاق روبرو هستم. شب بخ

 کی دنیانداختم و با د میبه ساعت مچ ینگاه میتکان دادن سرم جوابش را دادم و در را بستم. ن با
 شب، غر غر کردم.  مهین

 بگن. ریمردم به هم شب بخ ستین دیشه چون خورش ینم لیصبحه دل کی_ساعت 

تک نفره ولو شدم.  ییطال یاز تخت ها یکی یکنار تخت گذاشتم و رو زیم یرا با خودم بردم و رو کارت
ام  نهیس یرا رو میداخل بالش فرو بردم. دست ها شتریو سرم را ب دمیبه ملحفه نرم تخت کش یدست

 بخوابم. یکه خدا رحم کرد و توانستم کم دیرا بستم، شا میقالب کردم و چشم ها
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 گفت: یزنانه ا یدر زد و پشت بندش، صدا یاز منظم شدن تنفسم نگذشته بود که کس قهیدق پنج

 _ خدمات اتاق.

را  قهیدق ستیو ب کی وارید یرو یمشک کیتخت نشستم. ساعت ش یکرد شد و رو عیسر میها چشم
 داد.  ینشان م

 وقت شب و خدمات اتاق؟  نی_ا

درون  دیوارد شد. تا چشمم به کارت کل یتخت بلند شدم در اتاق باز شد و زن قد بلند یکه از رو نیهم
 تر از من بود و مرا نشانه گرفت.  عیدستش افتاد، دستم به سمت کمرم رفت اما او سر

 نگاهم کرد. زیقرمز صورتش رنگ برجسته اش از هم فاصله گرفتند و ت یها لب

 کردم. کیشل ی_تکون بخور 

 

 

 زدم:  شیبه چهره جد یپوزخند

 کنند. کیخوره که بخوان شل ینم ییات به اونا افهی_ق

 خوره. یتو هم به احمق ها نم افهی_ق

بار از خون  نیبه صورتش مشت بزنم که ا یخواست طور  یهم فشردم. چقدر دلم م یرا رو میها لب
 را بلند کرد. شیرا باال ببرم که صدا میقرمز شود، اما فعال اسلحه دست او بود خواستم دست ها

 کنم. یم یخشاب رو روت خال نی_به خدا قسم اگه انگشتت به اون اسلحه بخوره کل ا

 و گفتم: دمیخند اریاخت یب

  ؟یش یم ی_ باشه؛ حاال چرا عصب

 .یخودت برو بدبخت کرد ،یکن کیشل نکهیبه محض ا نی_اسلحه ات رو بنداز زم
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نزدم و با  یست؟! حرف یسادگ نیکرد کشتنم به هم یبود فکر م دهیچون زودتر از من اسلحه کش حاال
انداختم که به خودش اشاره کرد. نفسم را با  نیزم یدست اسلحه را از پشت کمرم در آوردم و رو کی

 متوقف شد.  شیکنار پا قایدادم و با نوک پا به اسلحه زدم که دق رونیحرص ب

 همراهته؟ میا گهید زی_چ

 کنار جورابم بود. قایضامن دار دق کیرا به عالمت نه تکان دادم هرچند که  سرم

 .میخوام حرف بزن یبزنم، فقط م یبیخوام بهت آس یمن نم نی_بب

 سر تکان دادم و با تمسخر گفتم:  متعجب

 م؟یکارو با اسلحه ها انجام بد نی_قراره ا

 ت.را مسلح کرد و به سمت مغزم نشانه رف کلتش

 تخت. یرو نیو من حرف بزنم بش ی_قراره تو خفه بش

 یبزند. نگاهم رو یباال بود و منتظر بودم حرف میکردم و نشستم. همچنان دست ها دییسر تا با
بلند و  یداشت که در حصار مژه ها یا دهیرنگ نسبتا کش یقهوه ا یچشم ها د،یصورتش چرخ

برجسته به صورتش  یبا آن لب ها بیداشت که در ترک یاما غوز دار  یقلم ینیپهنش بود، ب یابروها
و  ستیبه خاطر رژ ن شیلب ها یشد متوجه شدم سرخ کینزد نکهیداده بود. به محض ا یخاصجلوه 

 بود که من خبر نداشتم. یدست کم حقه زنانه ا ایآن هاست،  یعیرنگ طب نیا

سرش  یطرحدارش را رو یآورد و شال مشک نیی. اسلحه را پاستادیمن ا یقدم کیآمد و در  جلو
 را داخل برد.  شیمشک یمرتب کرد و موها

 .دمیعقب کش یکرد. متعجب نگاهش کردم و خودم را کم کینشست و خودش را نزد کنارم

  ؟یکن یکار م ی_چ

 زل زدند و گفت:  میبه درون چشم ها میمستق شیقهوه ا یها لهیکرد، ت نگاهم

 به اون راه؟ یزن یپس چرا خودت رو م یشناس ی_تو من رو م
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 را باال انداختم. میاز ابروها یکی

 هی یخوا یتازه م ،یکن یم یکش ریهفت ت ینصف شب اومد یزن حساب ؟یهست یز یچ یا وونهی_د
  ؟یبه ما بزن میانگ

 تکان داد. نینگاهم کرد و بعد سرش را به طرف رهیخ هیثان چند

 ! یباش وونهیقدر د نیزدم ا ی_حدس م

 خراب شده چه خبر بود؟  نیشدم؟ در ا وانهیحاال من د فتم،یبود پس ب کینزد بایتقر

 حوصله گفتم: یرا در هوا تکان دادم و ب دستم

 _ داداش من حوصله ندارم، برو بذار منم بخوابم. 

تخت پرت کرد  یام خورد و مرا رو نهیتخت س یز یتخت گذاشتم و خواست بخوابم که چ یرا رو میپاها
 .دیچفت شده اش غر یدندان ها نیگذاشت و فشار داد. از ب میابروها نیو لوله اسلحه ب

 ندارم جون بچه ام در خطره. یو مسخره باز  یخل مزاج، من وقت لودگ کهی_گوش کن مرت

نشستم و مچ دستش را گرفتم و به پشت  عیتخت افتاد. سر یکه رو دمیبه شانه اش کوب محکم
را کنار گوش لختش بردم  میزدم. لب ها مهیخ شیتخت فشردم و خودم رو یصورتش را رو و چاندمیپ

 و گفتم:

 خانم!  ستین یکالنتر  نجای_ ا

 _من مهام.

 زدم. شخندین

 هان؟  نیهم یهمه دردسر برا نی_ منم بهزادم، ا

 خورد گفت:  یکه نفس داغش به صورتم م یرا به سمتم چرخاند و در حال صورتش

 مخت به کار افتاد، من مهام همسر برادرت._باالخره 

 کرد؟ اصال او خود مها بود؟  یچه م نجای. او ادمیخودم را عقب کش عینگاهش کردم و سر رتیح با

 _چطور مطمئن باشم؟ 
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 زد و مقابلم نشست: یپوزخند

 . یکن نانیبهم اطم یتون یفقط م ست،ین ی. واقعا راه

 زد. یحرف را م نیبودم و حاال ا جیگ یتکان دادم. به اندازه کاف نیرا به طرف سرم

  ؟یبود یهمه سال کدوم گور  نیبچه ام در خطره؟ ا یگ یم نجا؛یا یاومد یاسلحه پا شد هی_با 

 و بلند گفت:  دیام کوب نهیدست محکم به س با

کار کردم، اگه تا االن نزدم بکشمت به خاطر  یگم کجا بودم و چ یمن به تو نم که،ی_زر مفت نزن مرت
 که شوهرم حاضره جونش رو برات بده. نهیا

 راه انداخته!  ی_چه شوهرم شوهرم

 را باال بردم  میاز دست ها یکیکه به سمتم نشانه رفت  نیو هم دیاش را کش اسلحه

  ه؟ی_باشه بابا، منظورت از بچه ات چ

 کرد و گفت:  یاخم

 ده، برادر زاده ات._منظورم دختر مهردا

 

 

خودم  شیداشتم جمله ساده اش را پ یکردم و سع یهنگ بودم. با دهان باز نگاهش م هیثان چند
مهرداد بچه داشت، مهرداد پدر بود، مهرداد ازدواج  یعنیبچه مهرداد،  یعنیکنم. برادره زاده من  لیتحل

از آن  هوممف کیکردم اما هر بار فقط  ریکرده بود و بچه داشت. به هزار روش مختلف جمله را تفس
 شد مهرداد واقعا پدر بود!  یبرداشت م

طور بود، اون کامال  نیدونست اما هم یخانواده اش نم میکرد ی. با هم زندگمیزن و شوهر بود ما»
 «همسرم بود، 

 االن آن را به من گفته بود. نیدر ذهنم تکرار شد که انگار هم یاش طور  جمله

 سالشه؟_چند... چند 
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 و گفت:  دیکش یآه

 .لداستی_نه سال؛ اسمش 

زن مسلح شبانه  کیگرفتم؟  یم یمیچه تصم دینگاه کردم. من واقعا با نشیبه صورت غمگ همچنان
کدام  چیبودم، نه تنها من، بلکه ه دهیرا داشت که من تا به حال ند یشخص یبه اتاقم آمده بود و ادعا

نبود که  مکه او واقعا مهاست و مهرداد هم ذالن معلو دیتوانست بگو ی. فقط مهرداد ممیبود دهیند
 کجا باشد.

 بهت اعتماد کنم. دیبه من بده که با لیدل کی_ 

 : دینال یچارگیانداخت و با ب نییرا پا سرش

 _چراغ رو خاموش کن. 

هم  طیاما خود شرا دیرس یکار احمقانه به نظر م نیچراغ خواب را خاموش کردم، هرچند که ا عیسر
 احمقانه بود.

بافته شده اش را از  یحرکتش نگاه کردم که موها نیسرش برداشت. با تعجب به ا یرا از رو شالش
کارها را بفهمم،  نیا لیدور گردنش جمع کرد و سرش را به سمت مخالف من خم کرد. منتظر بودم دل

  کرد :. دنیگردنش شروع به درخش یبا نور بنفش رو یکه طرح

 دمیحرف را د هیکشش پا نکهینوشته شده بود. به محض ا یگردنش به حالت موضون یرو F حرف
که  یمثل همان قایدهد؛ خط خود مهرداد بود، دق یرا به من نشان م یخالکوب نیمتوجه شدم چرا ا

 کرده بود.  یام خالکوب نهیس یرو

 یبرا یهمچنان نشسته بودم و اقدام. من دیرا دور گردنش انداخت و شالش را پوش یموها دوباره
 شد؟ یم دیشود، چه با یچه م نمیدادم. منتظر بودم که بب یروشن کردن چراغ انجام نم

 زهیر یلیشده اما چون خ یکتفش خالکوب یحرف رو خودش هم داره با خط من رو نیا نی_مشابه ا
 .یکیتار یتو یشه، حت یاصال مشخص نم
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 زدم. میبه موها یو چنگ دمیکش یقیعم نفس

 ؟یخوا یم ی_حاال از من چ

 و گفت:  دیخودش را به سمتم جلو کش مشتاقانه

 پدر و مادرتم دعوت نامه فرستاده. یبرا ؛یایدونه تو م یبرات تله گذاشته اون م اوشی_س

  ؟یدونم، تو از کجا خبر دار  یها رو خودمم م نی_ا

 زل زد. میشالش برد و به چشم ها ریرا با حرص ز شیشانیپ یکوتاه جلو یموها

که  یجدا کنه. هر نقشه ا گهیخواد شما رو از هم د یاون م اوشه،یگم االن مهم نقشه س ی_بعد بهت م
خودش اصال  یحیتفر یکشت هی یخواد پدر و مادرت رو ببره تو ینداره چون اون م دهیفا گهید دیدار

 بندازه. ریرو اونجا گ خواد همه شما یشه، فقط م ینم یتجار  یوارد اون کشت

 خبر دارد. زیزن از همه چ نیچطور ا دمیفهم ینبود، اما نم دیبع اوشیس از

 . میر ینم ی_همه ما به اون کشت

  د؟یر ی_پس کجا م

در چشم  د،یتاب یپرده ها داخل م نیکه از ب یفیاتاق و تنها با نور ضع یکینگاهش کردم. در تار فقط
 از خشم به وجود آمد و پرخاش کرد. یحالت شیها

  ؟ی_هنوزم بهم اعتماد نکرد

 هیبده، از کجا معلوم خود تو هم  یقدر راحت همه رو باز  نیتونه ا یم ی_بهم حق بده، اگه اون عوض
  ؟ینباش شیاز باز یبخش

 زد. غیدفعه ج کی

 .ستمین ؟یفهم یم ستم،ین گهیبودم اما د شیباز ی_ من خر هم تو

کرد  یم هیلرزد، داشت گر یم شیانداخت. حس کردم شانه ها نییتکان داد و پا نیرا به طرف سرش
 نبودم. جیوقت گ نیوقت ا چیآمد؟ ه یاز دست من بر م یچه کار  یول
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 نیسرش را باال آورد و ا یول دیدستش گذاشتم، خودش را عقب نکش یرا با اکراه جلو بردم و رو دستم
 زد. یبرق م شیبار چشم ها

 یان کس گهید قیقا یکه خودش و پدر و وادر تو یخواد زمان یرو گروگان گرفته، اون م لدای اوشی_س
بکنه اما  یخواد چه غلط یدونم م ینم ،یر  یمزاحمشون نشه چون مطمئنه تو دنبال خانواده ات م

 ره. یچشم بچه من م یتو یدود

 آمد. یبر م ری. از آن کفتار پدمیرا مال میها قهیدست شق با

 تونم بکنم؟  یکار م ی_من چ

 نگاهم کرد. ملتمسانه

 کنه. دایپ یراه هیتونه  ی_به مهرداد خبر بده و بگو برگرده، اون م

 تکان دادم. نیرا به طرف سرم

 بندازه. ریرو گ اوشیخواد محموله س یالرکه! م ی_ اون االن تو

 

 

 :دیکرد دروغ گفته ام مشکوک پرس یتعجب نگاهم کرد، انگارکه فکر م با

  ست؟ین رانیا یها تو نری_ مگه کانت

 کردم که گفت: دییسر تا با

هاش جا ساز  وارهید یجنس ها تو نره،یکنه؟ محموله خود کانت دایخواد پ یرو م یچ گهی_ خب د
 شده.

  ؟ی_چ

 نی. با ادمیبه صورتم کش یدست یحرفش سر تکان داد. با کالفگ دییتا ینگاهش کردم که برا رتیح با
تر دستور  عیدادم تا هر چه سر یخبر م یرعلیبه ام دیگشته، با یم اهینخود س یحساب از ظهر تا االن پ

 .ردیرا بگ فیتوق
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 گردم. یاالن بر م ن،یجا بش نی_هم

در آستانه در  یرعلیباز شد و چراغ ها روشن شدند. ام یمیمال یشدم دراتاق با صدا زیخ میکه ن نیهم
 را با حالت تمسخر باال انداخت.  شیابرو کیچشمش به ما افتاد  نکهیبود و به محض ا ستادهیا

 ! یعادت ها دار  نیدونستم از ا ی_نم

کدام  ات،یشب آن هم وسط عمل کیرا کم داشتم! ساعت  نیحرکت چشم به مها اشاره کرد. هم با
 رفت که من بروم؟  یو نوش م شیع یپ یاحمق

 بستم گفتم: یکه در را م یسمتش رفتم در حال به

 . ستیطور ن نیا هی. قض

 پسر جون!  ستین یزمان مناسب دختر باز  نجایفقط ا ،یبد حیتوض ستی_الزم ن

 به مها انداختم و بعد به پدرم زل زدم.  یزدم و نگاه هیدر بسته شده تک به

 ده است، اسمشم مهاست.و خان داداش بن یهمسر پسر جناب عال ست،ی_اون معشوقه من ن

 زدم و گفتم: ینگاهم کرد که با لبخند مسخره ا یواکنش چیبدون ه یرعلیام

 دختر دارند. هی_ در ضمن، اون ها 

 اش را فشردم و از کنارش عبور کردم. شانه

 با عروست حرف بزن، پدربزرگ.  ای_ ب

 مهرداد

 گفتم: میسیب یکردم و تو یاسکله را بررس کیمادون قرمز قسمت تار نیبا دورب گریبار د کی

 نشده؟  یخبر  ک،ی می_ ت

 گفت: یآمد و مرد جوان یخرخر  یصدا

 _ نه قربان. 

 دو؟  می_ت
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را با زحمت  لی. موبادمیدوم را هم شن مینه گفتن سرگروه ت یو صدا دیشلوارم لرز بیدرون ج لمیموبا
کنارم بود و داشتم  راندازمیبودم و تک ت دهیپشت بام دفتر اسکله دراز کش ی. رودمیکش رونیب بمیاز ج
 .ندزنگ بز تیمامور یتو دیدانست که نبا یم یکردم هر احمق یبچه ها را چک م تیوضع

 جواب دادم. عیسر دمیشماره ناشناس را د نکهیمحض ا به

 وار گفتم: زمزمه

 _ الو؟

 نثارش کردم. یلب فحش ریز دیچیبهزاد که در گوشم پ یصدا

  ؟ینکرد ی_هنوز کار 

 شما بودم. شاتی_نه جناب، منتظر خرده فرما

اجازه  ینیکامال دوره نب نکهیچرا قبل از ا دمیفهم یکرده بود؟ حاال م یاحمق با خودش چه فکر  مردک
 .یده یرا به کشتن م هیخودت به درک بق ،یرا ندار  یاتیعمل چیشرکت در ه

 .ادیجنس اونجا نم یبرا یمتوقفش کن؛ امشب کس یکن یم یدار  یام! هرکار  ی_مهرداد من جد

کل اسکله را  میاخم کردم. نتوانست دیچرخ یمشغل به کار اسکله م یکارگرها یطور که نگاهم رو همان
 بود. زیشک برانگ یو از طرف میکن یخال

  ؟یچ یعنی_

 شده! یشون مواد جاساز  وارهید یمحموله اند تو نرهای_محموله همون جاست، خود کانت

 

 

آمدن از ساختمان بودم. تا  نییلحظه جمله ااش در ذهنم تکرار شد و لحظه بعد من در حال پا کی
 : دمیرفتم پرس یو همان طور که م دمیپر نییپا وارید یسقف رفتم و از رو یانتها

 بده. حیتوض شتری_ب
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 نجایقشم ا یایزود تر ب دیبا عیسر یول دیدنبالش بگرد د،یپن دایخودتون پ دیبا نره،یکانت ی_مواد تو
 . میدار ازتین

 پرت گفتم: حواس

 _ باشه.

 کشیکه نزد نیآمد. هم یمتعجب به سمتم م افهیکه با ق دمیرا د نیرا قطع کردم و از دور ام تماس
 و او هم دنبالم آمد.  ستادمینا دمیرس

 شده؟  ی_زده به سرت؟ چ

 . ندیایب رونیب نیتوانند از کم یو به آن ها اشاره دادم، که م دمیاز بچه ها را د گریگروه د کی

اون آشغال  یتو ییجا هیدونم  یچه م ایاشه، سقف  وارهید یجنس ها تو د؛یهارو بگرد نری_کانت
 هاست.

 رو به او برگشتم و گفتم:  یرفتم و درش را باز کردم و لحظه ا نریکانت نیسمت اول به

 _همه رو بفرست بگردند.

 یشدم و چراغ قوه ام را روشن کردم. نگاه نریجوابش را بشنوم و وارد کانت نکهیتکان داد و قبل از ا سر
 گذاشتم؟  یاتاقک م نیا یکنم کجا یرا مخف یز یبه اطراف انداختم. اگر من قرار بود چ

 یوار ید یبودند که بدون اثتسنا صدا یفلز  یآن ها ورقه ها یها زدم. همه  وارهیاز د یکیبه  یا ضربه
و  یفلز  یست. به ضربه زدن ادامه دادم و قدم به قدم جلو رفتم، بو یدادند که پشتش خال یرا م
پر از خاک  نریآورد که حالت تهوع گرفته بودم کف کانت یفشار م میها هیبه ر یداغ داخل طور  یهوا

 که ذراتش در نور اندک چراغ قوه مشخص بودند. یشد، طور  یبود و با هر قدمم به هوا بلند م

دفعه ضربه ها کم صدا شدند. همان جا  کیشده بودم که  دیناام یعاد ریغ یصدا دنیاز شن بایتقر
 وارهید نینگاه کردم. دوباره ضربه زدم اما باز هم صدا خفه بود. ا نریکانت یعقب وارهیمتوقف شدم و به د

را جلب کرد.  وجهممختصر ت یانداختم که فرو رفتگ وارهینبود، نور چراغ قوه را سر تاسر د یتو خال
بود که اصال وجودش قابل  فیظر ی. به حدستادمیا یآن فرورفتگ یروبرو قایجلو رفتم و دق یقدم

 نبود. صیتشخ
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ن ار هم باز در مقابل م وارهیآمد و د یفیخف یفشار دادم. صدا یدست گذاشتم و کم یفرو رفتگ یرو
شکل که در  یمکعب ینبود، بسته ها یباور کردن دمید یکه م یز یشد. هر دو لنگه را گرفتم و باز کردم. چ

 هستند. یز یچه چ یقرار گرفته بودند و مشخص بود که محتو وارهیاز د ییقسمت ها

 ! یکرد داشونی_خوب پ

به  یدسته کلتم گذاشتم و به آرام یبدهم. دستم را رو صیرا تشخ شیسخت نبود که صدا یلیخ
 سمتش برگشتم. 

 _پارسال دوست، امسال دشمن.

 .دیدر نور چراغ قوه ام درخش شیسبز آب یزد و چشم ها پوزخند

 .ستندیوقت دوست ن چیمثل تو ه یی_ آدم ها

 نگاهش کردم. یجد

  ؟یخوا یم ی_رجز نخون آرش! حرف بزن بگو چ

 جلو برداشت. یقدم

 خوام!  ی_ تورو م

 .دمیکردم و کوتاه خند نگاهش

 آقا پسر!  ستمی_من همجنس گرا ن

 شد. خیکه مو به تنم س یاحساس طور  یخشک و ب د،یهم خند او

 نگاهم کرد و گفت: یدفعه جد کی

 ده. یم یا گهیتورو کس د یکه تاوان خوش مزه باز  فی_ ح

در گوشم  نیام ادیفر ی. صدادمیانفجار از جا پر یفکر کنم، با صدا یز یبخواهم به چ نکهیازز ا قبل
 .دیچیپ

 مهرداد؟ صدا از کجا بود؟  ی_ خوب

 زد. ی. لبخند شومدمیرا گز نمییلب پا دمیرا د موتیکه ر نیشد و هم دهیبه طرف دستش کش نگاهم
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 داره. یبمب، زمان انفجارش به تو بستگ هیهر کدوم  یتو نر،ی_پنج تا کانت

 

 

وجود نداشت،  یراه عبور  چیبود و ه ستادهیدر ا یفقط نگاهش کردم. در حال حاضر او جلو هیثان چند
 یبود که جا برا دهیپوش ییندارد و لباس ها یداد که به عنوان شوخ یکه دستش بود نشان م یمگنوم

 جنگ تن به تن. کی یداشت کامال مسلح آمده بود، برا ادیو چاقو ز غهیکردن ت میقا

 رش؟ آ یخوا یم ی_چ

 خوام. ی_گفتم که تو رو م

 زدم. یپوزخند

 زنده؟ ای یخوا یمن رو مرده م ؟یچ یعنی قای_دق

 .یایو با من ب یجنس ها بردار  نیخوام دست از سر ا ی_موقتا زنده، فعال م

 م؛یایتوانستم با آرش کنار ب یکردم تا خودم م یهمه را از آن ها دور م دیها بود، با نریمشکل کانت پس
 جا آمده اند. نیا یحاال هم گارد ساحل نیمطمئنا هم

  ؟یکار کن یها چ نیبا ا یخوا یم ؟یبعدش چ ام،ی_به فرض که باهات ب

 اوج گرفت. شیسرش را تکان داد و صدا کالفه

 .یزر بزن یکه بخوا یستین یطیشرا یدست منه، تو یجون افرادت تو یدینفهم نکهی_ مثل ا

 را وصل کردم.  کروفونیزدم و دستم را هم زمان کنار گوشم بردم و م ادیفر متقابال

  ؟یذارم در بر  یم نریبا منفجر کردن چهار تا کانت یخواد بکن، فکر کرد یدلت م ی_هر غلط

بود که هنوز در اسکله رفت  یبه خاطر مردم میباشد. نگران دهیرا شن میصدا نیکردم که ام یخدا م خدا
 چه کار کنند.  دیدانستند با یبا تجربه بودند و م یافرادم همگو آمد داشتند وگرنه 

 زدم. یپوزخند اریاخت یاش را باال آورد و مرا نشانه گرفت. ب اسلحه

  م؟ی_قراره دوئل کن



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

516 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

مردم بلند شد  ادیفر ینشان دهنده انفجار دوم بود! صدا دمیکه از پشت آرش د یو نور  بیمه یصدا
 و اسکله به تکاپو افتاد.

 ندارم مهرداد. یشوخ_من 

 نگاهش کردم. رهیجلو برداشتم و خ یقدم

  ؟یکن یم دمیتهد یبعد از اون با چ یدار  نریام، فقط سه تا کانت ی_ منم کامال جد

صاحب  یب موتیکه آن ر یگلوله حرامش کنم اما تا وقت کیاالن  نیخواست هم یزد. دلم م یا قهقهه
 مسلح بودم. ریدستش بود، من کامال غ

 .یگرفت یقدر دشمنت رو دست کم نم نیجارو محاصره کردند؛ قبال ا نی_افرادم ا

بشنود و  یز یهمه صدا بتواند چ نیب نیبودم ام دواریشد، ام یم دهیشن میسیاز ب غیو ج ادیفر یصدا
 انجام بدهد. یکار 

 

 

 به سمتش رفتم.  یگر ید قدم

 مشکل کجاست.  یدون یاما م میریگ یوقت دشمنم رو دست کم نم چی_ه

 حرکت نشد. نیجو شده بود که متوجه ا ریدرگ یقنداق اسلحه ام نشست. به حد یرو یبه آرام دستم

 ..یعرضه ا یبچه ب هیکه تو قفط  نهی_مشکل ا

به شانه اش زدم  یکه حواسش پرت شد، با پا ضربه ا نیو هم دمیقندان کلتم محکم به صورتش کوب با
محکم  یز یکردم چ شیدایکه پ نیانداختم و هم نیزم یاز دستش افتاد. نور چراغ قوه  را رو موتیکه ر

 جا به جا شد.  یکم نریکه کانت دیکوب نریکانت وارهیبه د یبه کمرم خورد و مرا عقب برد و طور 

داغ شد و خون پشت لب  مینیب کیبه صورتم زد، که  یگذاشت و مشت محکم میگلو یرا رو دستش
به  یکه مشت دوم را زد، لگد نیگذاشته بود را چنگ زدم و هم میگلو یکه رو ی. دستختیر میها

 انداختم.  نیزم یشکمش زدم و او را رو
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. دمید یکه نور ماه روشن کرده بود را نم یکیبار ریاز مس ریبه غ ییقوه از  دستم افتادم بود و جا چراغ
اش  نهیس یو رو دمیصورتش کوب یکه خواست بلند شود با زانو تو نیکردم و هم ستادهیاز فرصت ا

با  یمحکم ربهمشت دوم را بزنم، ض نکهیو قبل از ا دمیدماغش کوب یتو مینشستم. مشت اول را مستق
 را عوض کرد.  مانیپا به کمرم زد و جا

لحظه احساس کردم مغزم جا به  ی. برادیکوب نیو سرم را محکم به زم دیرا گرفت و باال کش میشانه ها 
حرکت تکرار شد و احساس کردم سرم از بدنم جدا شد.  نیکنم دوباره ا یبتوانم کار  نکهیجاشد. قبل از ا

سرم دارد منفجر  مکرد یحس شد. احساس م یحرکت را تکرار کرد، کل بدنم ب نیبار سوم ا یبرا یوقت
را  ییصدا چیشد. بر خالف قبل ه یبا شدت جار صورتم  یرو یداغ عیکه ما دینکش هیشود و به ثات یم

 یرغم چشم ها ی. هر لحظه منتظر بودم از هوش بروم اما علدیکش یو کل مغزم سوت م دمیشن ینم
 بودم.  اریبسته ام هنوز هم، هوش

را باز کردم و چون صورتم به سمت  میپلک ها یال یلحظه ا یام برداشته شد. برا نهیس یاز رو وزنش
را  میگرفتم و هر دو پا میکنم تصم یفکر  نکهیکنار در افتاده است. بدون ا قایدق موتیکه ر دمیدر بود، د

 شده بود ضربه زدم.  زیخ میبلند کردم و با تمام قدرت به او که تازه ن

برخورد کرد  نریکانت وارهیبه د یبه عقب پرتاب شد، طور  نکهیکم بود و به محض ا وارهیاش با د فاصله
کردم االن است  یکه فکر م ییلحظه ا قایکج شد و دق مهیو بر خالف دفعه قبل، تا ن دیلرز نریکه کل کانت

 و بسته شد . دبه هم خور ییبلند یکه واژگون شود دوباره به حالت اولش برگشت و در با صدا

 شوم. یزندان یعوض کیخراب شده با  نیمانده بود که در ا نیشد! هم ینم نیشکرت بهتر از ا ایخدا

 یلحظه ا یافتاده است. برا میسیب دمیبه گوشم رساندم فهم نکهیرمق باال آوردم و به محض ا یب دستم
رانم را شکافت و  چهیماه یز یت زیشده باشد، ناگهان چ هوشیشدم که آرش ب دواریبدنم شل شد و ام

خورد و  ورتمبه ص یو همان لحظه ضربه محکم دمیکش ادیکل بدنم را لرزاند. با تمام توان از درد فر
 .دمیرا شن ادشیفر یصدا

 _ ح*ر*و*م*ز*ا*د*ه!

 یحس شدم که انگار کل تنم از کار افتاد. نم یب یهم افتاد، صداها قطع شد و به حد یرو میها پلک
. دمید ینم یز یبود نه من در واقع چ یکیتار دمید یکه م یز ینه، تنها چ ایهوش شده بودم  یدانم ب

از هر  دتربودم. چند لحظه بعد سرما شروع شد. ب نیاز اندازه سنگ شیاز اطرافم نداشتم و ب یدرک
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کردم انگار داشتم در زمستان، لخت در آب  یطور فکر م نیمن ا ای دیلرز یتمام تنم م ،یگر ید یسرما
 کردم.  یشنا م اچهیدر

 . دیکش یبود و سرم داد م ستادهیکه استخر ا یشد. مرد قد بلند یتداع میبرا یر یتصو

 ! یزن یم خیپسر، االن از سرما  رونیب ای_ب

 پدرم بود، پدرم! یصدا

 

 

اطراف برگشتند و  یرفت و سرما کم شد. صداها نیاز ب یحس یدفعه انگار جان دوباره گرفتم. ب کی
دردناک بود  یرفت و توانستم نفس بکشم، آن نفس به حد نیاز ب یکیبفهمم چه شد تار نکهیقبل از ا

 .رمیکه حاضر بودم همان لحظه بم

 .دمیشن یبلند ادیفر یصدا

 گم در رو باز کن!  یشرف؟ دارم م یب یچ یعنی_ 

 یرا م یها و مرگ افرادش گفت. افراد چه کس سیپل دنیمثل رس ییزهاینفر جوابش را داد. چ کی
 گفت؟ همراهان من؟ همه مرده بودند؟ همه را از دست دادم؟ 

زد و کنارش  یکه چشمک م یبازم را جلب کردم. چراغ قرمز رنگ مهین یتوجه چشم ها ییوکم س نور
 . نمیب یچه م دمیفهم یخورد و اصال نم یتکان م ریشد، تصو یمثل شماره دائم عوض م یز یچ

 ؟یمنفجر کن زیهمه چ یب نیمن رو با ا یخوا ی_م

... انفجار... چراغ چشمک زن! ما هم مریمقابلم واضح شد. تا ریدر ذهنم جرقه زد و تصو یز یچ انفجار،
 !میشده بود یبمب گذار  یها نریاز کانت یکیدر 

بود. فقط من مانده بودم؛ من به  دهیهم نرس یکشته شده بود؛ گارد ساحل نیمرده بودند، ام همه
 خائن!  کیهمراه 

هم نشد.  هیثان کیشدم  زیخ میکه مگنوم کنار دستم را بلند کردم و ن یکه فکر کردم تا زمان یلحظه ا از
 و چراغ قوه روشنم دستش بود.  دیکوب یم نریکه محکم به در کانت دمید یاز آرش م یمحو ریتصو
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 _آرش.

 به سمتم برگشت و بنگ!  عیسر

وضع  نیبه صحنه مقابلم نگاه کردم. چطور توانستم با ا رتیافتاد و من با ح نیزم یجانش رو یب بدن
 کنم؟  کیشل قیقدر دق نیا

بازش را  یا شهیش یخورد و چشم ها یافتاده بود که نورش به صورت او م نیزم یرو یقوه طور  چراغ
رفت و کف  نیاز ب میافتاد، تمام انرژ شیگلوله وسط دو ابرو یکه چشمم به جا نیداد. هم ینشان م

 افتادم.  نریکانت

بود ثابت ماند. نور قرمز چشمک زن هنوز  یو گوشه چشمش جار  ینیب یکه رو یرد خون یرو نگاهم
بود که بعد از مرگ  نیا دمیشدم، تنها ام یمنفجر م گرید قهیکرد. چند دق یروشن م یرا کم نریهم کانت
کردند و  یمبود درست  ادیبه  یقبر  میدفن کردن داشته باشم. هرچند که هنوز هم برا یبرا یجنازه ا

 خواندند  یفاتحه م هیبق

 ماندند، خدا کند زنده بمانند. یزنده م دیماند که فاتحه بخواند؟ با یم میبرا یکس

 یشد. دلم م یم کیزد و نزد یاسمم را صدا م یکه به شدت آشنا بود، کس دمیشن ییدور صدا از
را تکان بدهم. چشم  میتوانستم لب ها ینم ینشود اما حت کیکه نزد میبکشم و بگو ادیخواست فر

 یشن ها یدوست داشتم رو د؛یایب نییسمج بود پا یلیکه خ یرا بستم و گذاشتم قطره اشک میها
 خائن. کیداغ و همراه با  یاتاقک آهن کینه در  رمیبمساحل 

 و ... دیادکشیفر یدادم کس رونیکه بازدمم را ب نیو هم دمیکش یقیعم نفس

 

 .دمیبود که شن یز یچ نیانفجار آخر یصدا

 

 

 بهزاد
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درشتش بسته بود و  یکنار تخت نشستم و به چهره نابود شده اش زل زدم. چشم ها یصندل یرو
 وجود داشت.  شیپشت پلک ها یز یبعد از چند بار شست و شو اثرات زخم و خون ر یحت

شکسته اش پانسمان شده بود، به خاطر ضربه  ینیب یبسته بودند و رو دیسرش را باند سف دور
 ژنیشکسته بود و مجبور بود با ماسک اکس شیاز دنده ها یکیاش خورده بود  نهیکه به س یدیشد

 نفس بکشد. 

رنگ را  یکنار رفتن پرده آب یرا با دو انگشت ماساژ دادم. صدا میها قهیو شق دمیکش قیعم نفس
و داخل اتاقک  دیصورتش کش یرو شتریرا ب شیکه چادر مشک یو سرم را بلند کردم. مها در حال دمیشن

 زدم و بلند شدم. یآمد، لبخند خسته ا

 نداره. یخال یاورژانس معموال جا ن،یبش ای_ ب

دستش را جلو برد و دست  یمن، کنار تخت نشست و به چهره مهرداد زل زد. بعد از لحظه ا یجا
 نوار قلب که به او وصل بود انداخت و گفت: یبه دستگاه ها یرا در دست گرفت. نگاه مهرداد یزخم

 _ حالش چطوره؟ 

 دادم. رونیتخت نشستم و بازدمم را ب نییپا

از دنده هاش هم  یکینشده دماغش شکسته و  ی_جمجمه اش از پشت شکسته، اما  ضربه مغز 
 . ستیمهم ن یلیرانش فرو رفته اما زخمش خ چهیماه یچاقو تو هیشکسته 

 و گفت:  دیاش چک رهیت یاشک از چشم ها یا قطره

 ! رهیبود بم کی_نزد

 انداختم: یاورژانس نگاه دیسقف سف به

 .نیجور نیخانواده نامدار ا ینفر رو کشت اما خودش هنوز زنده ست مرد ها هی_ اما نمرد، زد 

 قرمز و پف کرده اش به من زل زد: یرا پاک کرد و با چشم ها شیاشک ها مها

  ؟ی_قبال دکتر بود

 .دمیکش یآه

 .ستمیدکتر ن گهیبهترم اما، د مارستانیب نیاورژانس ا یاز پزشک ها یلی_قبال بودم؛ هنوز هم از خ
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 زد. یپوزخند

 .یش یرو ثابت کنند، اعدام م تیگناه ی_اگه نتونند ب

 زدم. یدانستم لبخند تلخ یرا م نیدادم. از قبل ا یو به خودم دلدار  دمیکش یقیعم نفس

 ؟ی.شی_ از مرگم خوش حال م

 در هم رفت. یاش به آن افهیق

داشته  یمعمول یزندگ هیوقتشه  گهیهمه اتفاق د نیشم، بعد از ا یهم ناراحت م یلی_نه اتفاقا خ
 .یباش

 توجهمان را جلب کرد. یگنگ یصدا

 سه ما کشکه، دوغه! وا یمعمول ی_ زندگ

و  دمیپر نییتخت پا یاز رو عی. سرش را تکان داد و چند بار ناله کرد. سرمیبه مهرداد نگاه کرد رتیح با
 دستم زد.  ریداد و ز یتاباندم که فحش زشت شیچراغ قوه را برداشتم و نورش را داخل چشم ها

 ! یکن یولم نم یکیدر برم، تو  لینفهم، من از دست عزرائ کهی_گمشو کنار مرت

که وارد  یکردم، لحظه ا یزد باالفاصله بغلش م یاالن مرا تا حد مرگ م نی. اگر همدمیخند اریاخت یب
دست خودم  گریباال رفتن ضربان قلبم د دمش،ید یخون تیو در آن وضع میشد رهیجز مارستانیب

 کردم؟  یم یچه غلط دیمرد، من با ینبود. اگر م

 را برداشت. ژنیهولم داد و ماسک اکس یحال یب با

 گم شو کنار.  ؟ی_مگه کر  مگه

قدر زود به هوش  نیا نکهینبود اما، ا یعیانداختم و ضربانش را چک کردم. کامال طب توریبه مان ینگاه
 معجزه بود. دیایب

 ! یشه به هوش اومد ی_باورم نم

 نگاهم کرد. میباز کرد و مستق یخسته اش را به سخت یها پلک

 .نمیاصالح نکرده تورو بب افهیکنم ق یانتظار نداشتم تا چشم هام رو باز م ییباش اما خدا ،ی_ برادرم
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 .دمیو با دهان بسته خند دمیگز لب

 ! یکجا رو نگاه کن دیبا یدون ی_ داداش شما نم

سرش را چرخاند و به همسرش نگاه کرد و دوباره به من نگاه  یچشم به مها اشاره کردم که به آرام با
و چشم  دیکش یقیدفعه آه عم کیباز نگاهش کرد.  یو با چشم ها دیبه سمت مها چرخ عیکرد، اما سر

 را با درد بست. شیها

 

 

 : دمیبه سمتش خم شدم و با نگران پرس عیسر

 ؟یشده؟ درد دار  ی_چ

 : دینال

 افتاد؟ همه افرادم از دست رفتند؟ یفاقچه ات نم؛یب ی_دارم توهم م

سرش را کج کرد و  عینوازش کرد. مهرداد سر یرنگش قرار گرفت و به آرام رهیت یموها یمها رو دست
 بلند گفت:

 !ه؟یها چ یجنگولک باز  نیحرف بزن ا کهی_ مرت

بوددهانم گذاشتم و خنده ام  یدستم را رو م،یبه او بگو دیدانستم چطور با یخنده ام گرفته  هم نم هم
 را خوردم.

 نفر. کیاز  ریوضع همه از تو بهتره البته به غ یشدند، ول ی_همه افرادت سال هستند؛ دو سه نفر زخم

 باز شد. شیها چشم

 ؟ی_ک

 اتاق عمله، سه تا گلوله خورده. یتو نی_ام

 تخت خواباندمش. یشود که رو زیخ میگرد شده نگاهم کرد و خواست ن یچشم ها با

 _چرا؟ االن چطوره؟
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 .دمیکش یقیعم نفس

 یو مجبور م یبود هوشیکه تورو نجات بده. تو ب ادیکنند اون م یم یرو خنث نریبمب اون کانت ی_ وقت
 مینیاتاق عمله تا بب یکنه، االن تو یم کینفر از اون ها بهش شل هی. نیایب رونیشه کامل بغلت کنه تا ب

 شه.  یم یچ

جا به جا  شیگلو بیقورت داد که س یرا بست. بذاق دهانش را طور  شیدرد نگاهم کرد و چشم ها با
 گفت:  یرا نوازش کرد و به آرام شیشد. مها دوباره موها

 . زمی_آروم باش عز

 :دیدفعه نال کی مهرداد

 د؟یاسکن گرفت یتیشنوم، س یم ییصدا هی_ به خدا 

 کرد توهم زده است؟!  یواقعا فکر م ایشده بود  وانهید طیشرا نیبود از خنده منفجر شوم، در ا کینزد

 خنده گفتم:  با

 جاست.  نی_داداش همسرت ا

 بود. یزد اما هنوز هم قو ینگاه موج م نیدر ا یحال نگاهم کرد. خستگ یب

 ؟یگ یم ی_کدوم همسر، چ

 دست به مها اشاره کردم. با

 رند؟یاسکن بگ یتیبگم ازت س ای شینیب یم ،یقانون ریغ یول ی_ مها زنته شرع

سکوت شد؛ منتظر بودم  هیگرد شده مها را نگاه کرد. چند ثان یدست مرا دنبال کرد و با چشم ها ریمس
 برود. نیحالت سکوت از ب نیفقط ا یهر واکنش نم،یبب یهر لحظه واکنش

که هر لحظه  یربانگرد شده به ض یدستگاه بلند شد و مرا از جا پراند. با چشم ها ریآژ یدفعه صدا کی
 بود.  رهیرفت نگاه کردم و دوباره چشمم به مهرداد افتاد که هنوز به مها خ یداشت باالتر م

 گفت:  میسرش گذاشت و مال یو دستش را رو دیاز جا پر مها

 _منم مهرداد، مها آروم باش! 
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پرده را کنار زدند و داخل آمدند و  عیداد. دو نفر از پرستار ها سر ینشان نم یواکنش چیه مهرداد
 توجه به آن ها گفتم: یشروع کردند به غر زدن. ب

 شوکه شده.  د،یاری_ براش آرام بخش ب

 ...مارستانیب نی_آقا شما پزشک ا

 زدم. ادیپرستار فر سر

 .اری_برو آرامبخش ب

کردم توجهش را  یشانه مهرداد گذاشتم سع یرفت. دستم را رو عیسر یگر یو د ستادیاز آن ها ا یکی
 به خودم حلب کنم. 

 داداش، منم، بهزاد!  نی_من رو بب

 را تکان داد و زمزمه کرد:  شیباالخره لب ها مهرداد

 _مها... 

 .نجامیمن ا زم،ی_جانم عز

 

 

 سرش را تکان داد. یجیبا گ مهرداد

 _ چطور ممکنه؟ تو چطور...

کرد، مهرداد  قیکه آرامبخش را تزر نیاشت. همکاره گذ مهیبا آرامبخش برگشت و حرف او را ن ستاریپر
 یم ییو حرف ها دیپرس یم یرا بست همچنان سواالت شیکه چشم ها یآرام شد اما تا لحظه ا یکم

 شدم.  یزد که متوجه نم

کاش در  یکرد. ا سیصورتش را خ شیافتاد و اشک ها یصندل یشد، مها رو هوشیب نکهیمحض ا به
 گفتم. یم یز یکاش از قبل به مهرداد چ یبودند؛ ا دهیرا د گریهم د یبهتر  طیشرا

 کنه!  ی_من رو باور نم
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 نگاهش کردم. یچشم ریز

 اون بعد نظر بده. یخودت رو بذار جا هیلیکه سکته نکرد خ نی_هم

اما قبل  ندیهمسرش را بب طیشرا نیاو هم سخت بود که در ا یتکان داد؛ برا نیدرد سرش را به طرف با
همه سال کجا بوده  نیداد که ا یبه ما م لیدل کی دیطور مظلوم کند، حداقل با نیخودش را ا نکهیاز ا

 است خب، به ما که نه به مهرداد.

 .دمیکش یآه

 کنند.  جمیافتاد بگو پ یشد؛ اتفاق یچ نیام نمیرم بب ی_ م

 باشد. دهیآشفته بود که مطمئن نبودم حرفم را فهم یتکان داد اما به حد سر

 یلحظه ا یشانه اش گذاشتم. برا ی. دستم را مردد باال آوردم و روستادمیرا دور زدم و کنارش ا تخت
 ادیکه  ییبزنم، از همان ها یکردم لبخند دلگرم کننده ا یاش متوقف شد و به سمتم برگشت. سع هیگر
 .میبزن ماریبه همراهان ب میگرفت یم

 شه، آروم باش. یتموم م ی_امشب همه چ

 کرد.  ینیف نیف

 شه. یچطور تموم م نهی_مهم ا

بود  یشود. جزء معدود دفعات یدانستم چه م یگفتم؟ خودم هم نم یچه م دیتکان دادم. واقعا با سر
 که زمزمه کردم:

 _ توکل به خدا.

 دهیناله و بحث پرستار ها از هر طرف شن یالکل و صدا یآمدم. بو رونیرا کنار زدم و از اتاقک ب پرده
جا حمله  کیهنوز مثل زمان جنگ است، انگار هر لحظه  یهم که برو یمارستانیانس هر بشد. اورژ یم

 یبرا مبرسد که دل یکردم زمان یوقت فکر نم چیه زند،یر یمجروح داخل بخش م لیس کیشده و 
 تنگ شود!  نجایا
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 گریآوردم و جواب دادم. د رونیشلوارم ب بیاز ج عیرفت. سر برهیو لمیسمت آسانسور رفتم که موبا به
چهار محافظ اطراف اورژانس به صورت نامحسوس پرسه  بایچه، تقر ای میشو یابینداشت که رد یفرق

 زدند.  یم

 _الو؟

 _مهرداد چطوره؟ 

 آمدن آسانسور شدم.  نییرا زدم و منتظر پا دکمه

 شه.  یم یبعد چ نمیهول کرد، بهش آرام بخش زدم تا بب دیرو د شیگرام الی_به هوش اومد اما تا ع

 :دیکرد و پرس یمکث

 ! دهیکه ند یجد بی_ آس

مهرداد  طیدر شرا یمرگ بود. فرد یفقط به معن یجد بیآس میکه ما در آن بود یطیتوجه به شرا با
 توانست از خودش دفاع کند. یهمچنان م

 

 

 آسانسور شدم و دکمه طبقه مورد نظرم را فشردم:  وارد

 شد؟  یخوبه. جنس ها چ بای_نه، حالش تقر

 گفت: یرعلیحرکت کرد و ام آسانسور

شده؛ حاال که جنس هاش دست ماست ممکنه هر لحظه واکنش نشون بده. حواست به  فی_ توق
دونم اون  یخلوت نرو، نم یجاها یو افراد خودمون اونجا هستند ول یمحل سیاطرافت باشه البته پل

 تا چه حد نفوذ داره. کهیمرت

که داخل آسانسور است  یشد فرد یشد؟ به هزار روش م یخلوت محسوب م یآسانسور جز جاها ایآ
امن  میاز آسانسور است را کشت پس فعال جا رونیکه ب یشد فرد یرا کشت، به ده هزار روش هم م

 بود. 

  د؟یر یشما سر قرار م م؟یکار کن ی_باشه حواسم هست، فقط قراره چ
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 یرا متحمل شد، اما فرصت یمهرداد افتاده شوک بزرگ یبرا یچه اتفاق دیشن یمردد شد، وقت شیصدا
 نداشت. هیاستراحت و کنار آمدن با قض یبرا

 رو کنسل کردم.  هی. البته پرواز بقمیر یبله م یشه، ول یم یچ مینیبب دی_با

 ؟یچ یعنی_

 کرد. یو سرفه مختصر  دیکش یقیعم نفس

 کرده.  رییتغ اتیمونند، عمل یتهران م یتو هیو بق نازی_ پر

 کردم. دییاما با سر تا دید یدهد. هر چند که او نم حیتواند توض ینم شتریب یعنی نیا و

 _فعال. 

دانستم در کدام اتاق است و فقط  یبه سمت اتاق عمل ها رفتم، نم میآمدم و مستق رونیآسانسور ب از
 نینشستم و سرم را ب یفلز  یها یاز صندل یکی یماندم. رو یخانواده ها منتظر م ی هیدر کنار بق دیبا

 شدم.  یم وانهیبودم که داشتم د دهیقدر از خودم پرس نیسوال را ا نیشد؟ ا یدستانم گرفتم. چه م

کنارم نشست. حال و حوصله سر بلند کردن  یمتوجه شدم کس میصندل فیرد ریج ریج یصدا با
هرکس  ایمهرداد و مها و  دیشا ن،یام یبرا ینگران گرریطرف حال مهرداد و از طرف د کینداشتم؛ از 

که من  یتی! با وضعمیتوانستم به خودم دروغ بگو یماند اما، من که نم یگفت او زنده م یم گرید
 نیبه ا یشد؟ آخر هر فکر  یچه م میداد یاز دست مزنده ماندنش معجزه بود اگر او را هم  دم،ید

 شود!  یچه م دمیرس یسوال م

سال کنارم  انیبه مرد م ینگاه میشانه ام سرم را بلند کردم و ن یرو یاحساس قرار گرفتن دست با
 کرد.  یبه شانه ام وارد م یمیبود اما پنجه اش فشار مال رهیانداختم. به روبرو خ

 آقا؟  دیدار ی_امر 

بود، قسمت تاس  دیسف شیتاس شده بود و پشت موها مهیبه من نگاه کرد. کله اش تا ن میمستق
 شکل پوشانده بود.  یلیمستط یطب نکینافذش را ع یزد و چشم ها یها برق م یسرش در نور مهتاب

 : دیزد و پرس یمحو لبخند

  ؟ی_خسته ا
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 گرفتم و سر تکان دادم. شیا شهیسبز ش یرا از چشم ها نگاهم

 . دمی_ چند روزه نخواب

 .دیچیبمش در گوشم پ یبه شانه ام زد و صدا میضربه مال چند

 .یراحت بخواب الیبا خ یتون یتحمل کن، بعد م گهی_ چند ساعت د

را ماساژ دادم. واقعا  میگفتم. با انگشت اشاره ام پشت پلک ها یگرفتم و بله ا میدست ها نیرا ب سرم
 راحت!  الیکنم با خ دایخواب پ یبرا یوار بودم فرصت دیام

 راحت؟  الیخ با

شد و  شتریشانه ام ب یگردنم صدا دادند. فشار پنجه اش رو یدفعه سرم را بلند کردم که مهره ها کی
 کرد گفت: یهمان طور که داشت به در اتاق عمل نگاه م

 پسر مثل تو داشته باشم. هیخواست  یدلم م شهی_ هم

 را به وجود آوردند. یطرح لبخند کشیبار ینگاهم کرد و لب ها میمستق

 دنیشه که بعد از چند روز نخواب یم دایپ یده اما کمتر کس ی_درسته رنگ چشم هامون ما رو لو م
 یکه تو یبود؟ فکر کنم وقت یک یدیکه من رو د یبار  نیبده، آخر صیسرعت من رو تشخ نیبتونه به ا

 کردم. داتیاون گلخونه پ

که  د،یکوب یمحکم م یچشم شده بود. قلبم طور  دنشید یو تمام بدنم برا دمیکش ینم نفس
 کرد.  یاحساس م میضربانش را در گوش و گلو

 ! اوشی_س

او  یتفاوت که ابرو نیمثل خودم بود! با ا قایدق شیاش گره خوردند. مدل ابروها دهیکش یابروها
 نشکسته بود.

آقا بذار پشت اسمم، کشمش هم دم داره بچه  هی حداقل یگ یجان نم ییدا ره؟یپسر ام تیترب نی_ا
 جون!
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مرد  نیفکر کنم. مغزم پر از سوال بود، ا یبزنم و نه حت یتوانستم حرف یفلج شده بودم. نه م انگار
کردم؟ اسلحه  یاز خودم دفاع م دیآمده بود؟ چرا آمده بود؟ قصد کشتن من بود؟ چطور با نجایچطور ا

 . دندید یب میاز خودم آس شتریشلوغ بود که مردم ب ینداشتم و در حال حاضر اطرافمان به قدر  یا

اما فقط پرستاران  نمیرا بب مارستانیب یاز نگهبان ها یکی دیبه اطراف انداختم تا شا یجستجو گرد نگاه
 . دمیو مردم را د

 فقط خودمم و خودت. نحایزور نزن؛ ا ادی_ز

 گفتم:  یمغزم به کار افتاد و عصب باالخره

 ؟یخوا یم ی_از جونم چ

 .زمیخوام پسر عز یرو بهت گفته بودم من جونت رو م نیجونت رو فکر کنم قبال هم ا قای_دق

 نگاهش کردم.  رتیح با

 م؟یبکش یخوا یپسرم و م یگ یبه من م ؟یا وونهی_تو د

 نیرا تر کرد و تا حرف بزند؛ ا شیشانه ام برداشت. لب ها یو دستش را از رو دیکش یقیعم نفس
 سال به من گذشت. کیمدت اندازه 

نظر  هیاما از  هیفیآدم کث یلیپدرت خ یدون یم ستندین یجناب عال ی_راستش همه مردم مثل بابا
 کنه!  یبچه هاش فدا م یرو برا زشیکنم، همه چ یم نشیتحس شهیهم

به  ییزد که بفهمم چه بال یبشر مثل آدم حرف نم نیچرا ا ایداگفت؟ منظورش چه بود؟ خ یم چه
 آورد؟! یسرم م

 ؟یزر بزن زادیآدم نیدفعه ع هیشه  ی_م

 تکان داد. نیرا با تاسف به طرف سرش

 ! گهیشه د یم نیدست پدر و مادرش بزرگ نشه هم ریکه ز ی_ بچه ا

چاقو افتاد،  غهیکه نگاهم به ت نیبه شکمم فشار آورد و هم یز یت زیکه بالفاصله چ دمیدفعه از جا پر کی
 دوباره نشستم. 

 اما من باهات کار دارم. یمردن عجله دار  یبرا یلی_خودت خ
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 رنگش گذاشت.  یکت طوس بیبه اطراف انداخت و چاقو را داخل ج ینگاه

 ؟یخوا یم ی_چ

 گذاشت و کامل به سمتم برگشت. یصندل یرا پشت سرم رو دستش

معامله دارم و  هیالشخور افتاده، من امشب  یسر  هیمن دست  یشرفت جنس ها یلطف داداش ب .به
 .ستندین یصبور  یهام اصال آدم ها یمشتر 

 دادم. رونیب یرا با کالفگ نفسم

 بکنم؟ یمن چه غلط یخوا ی_م

 زد و سر تکان داد. یمسخره ا لبخند

دارم  ازیهم ن گهیگروگان د هیکه برادر زاده ات گروگان منه اما،  یدون یشد حرف حساب، م نی_ خب ا
 .یباش یمجوز خوب یتون یتو م رونیبرم ب مارستانیب نیاز ا دیمن با

 .رهیشناسه که جلوت رو بگ یتورو نم یکس ؛یبر  یتون یاالن هم م نی_هم

 

 

داشته باشم که به جاش  یز یچ هی دیمن رو بهم زدند، من حداقل با اتیاون ها عمل ؟ی_اما، بعدش چ
 نه؟ ایبهشون بدم 

 واضح نبود. شیبا اخم نگاهش کردم. حرف ها هیثان چند

 خورم.  یبدردت نم یازم استفاده کن یدونم که بخوا ینم یز ی_من چ

 .دیخند کوتاه

هام به خونش تشنه  یچند نفر از مشتر  یدون یخوره، نم یاما پدرت بدرد م یتو بدردم نخور  دی_ شا
تونن  ینه م دیکه شما دست من هست یطور من دو تا گروگان دارم. تا زمان نیهستند. خودمم هم

 .زندیانجام بدن نه برنامه من رو بهم بر یاتیعمل

 ام؟ی_اگه ن
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 اما، آرام گفت:  نیخشمگ یهم رفتند و با صدا یتو شیدفعه اخم کرد و ابروها کی

 یتو یچ ایاشتباه داده  یداره، تا بخوان بفهمند کدوم پرستار به مهرداد دارو یمتیق هی ی_هر کس
رو از دست  گهید یکیاالن هم  نیکشه در ضمن، تو هم یطول م یلیزنش بوده که مرده خ یغذا
 .یداد

توجه به  یآمد. ب رونیاز اتاق عمل ب نیدکتر معالج ام دمینگاهش را دنبال کردم که د ریتعجب مس با
 بلند شدم و به سمتش رفتم.  عیسر اوشیس

 شد؟ حالش چطوره؟ ی_دکتر چ

هم فشردم و دست  یرا رو میانداخت و با تاسف تکان داد. پلک ها نییسال سرش را پا انیم پزشک
 مشت شدند. میها

 اما، غم آخرتون باشه. میبد بود تمام تالشمون رو کرد یلیخ ماریب طی_متاسفم؛ شرا

 به شانه ام زد و از کنارم عبور کرد.  یمیمال ضربه

کردم االن است که همه  یبود که حس م ادیز یطور  میکردم کل بدنم گرم شد؛ فشار آرواره ها احساس
 یرا م اوشیاالن س نیهم دیکردم با ینم هیطور تخل نیخرد شوند، اما اگر خشمم را ا میدندان ها

 کشتم. 

گرگ تنها بودم از من  یسر  کی نیب یکه وقت یرا از دست دادم همان مرد نیام گر،ینفر د کیهم  باز
مثل  قایاما دق مینداشت ینسبت خون نکهیمدت مراقب مهرداد بود و با وجود ا نیکرد، تمام ا تیحما

 برادر بود.  کی

بود، مثل مهرداد انگار  یقو شهیبود اما هم دهیچشمم شکل گرفت به ندرت خند یاش جلو چهره
 و با او دست دادم و حاال مرده بود!  دمشیبار د نیاول یبود که برا شیچند ساعت پ نیهم

 به تنم افتاد. نه از ترس، بلکه از شدت خشم. یگوشم لرز  یکیدر نزد شیصدا دنیشن با

 ؟ینگرفت می_تصم

 نگه دارم گفتم:  نییرا پا میکردم صدا یم یکه سع یسمتش برگشتم و در حال به

 ات کنم و زنده به گورت کنم. کهیت کهیبکشمت، ت دی_فقط با
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 زد. یمیمال لبخند

 نه؟ ای یایم یکن دایفرصتش رو پ دی_شا

 :دمیام پرس نهیتوجه به درد قفسه س یب

 ؟یاون وقت چ یدو نفر رو کشت نیا یو زد میاگه ما رفت ؟یحرفت بمون ی_ از کجا معلوم رو

 زد. پوزخند

خاندان به  هیکه  دیهست یو پدرت شما سه نفر کاف لدایتو،  رمیتونم انتقامم رو بگ یم زی_من با سه چ
 ندارم. هیبا بق یکار  دیشما هست یتا وقت نه،یعذاتون بش

 باال برد. یرا کم یسرش را تکان داد و صدا یحوصلگ ینگاهش کردم. که با ب هیثان چند

هست که واقعا برام با ارزشه اونم روح خواهرمه که پدربزرگ  زیچ هیفقط  ایو اون دن ایدن نیا ی_تو
 با خانواده ات ندارم. یکار  یتو همراهم یانگلت کشتش! به روح خواهرم قسم، تا وقت

را  یروز  نیکردم همچ یفکر نم دم؛یکش یقیبه دستش انداختم و نفس عم یرا جلو آورد. نگاه دستش
 م.دست بده کمیکه با دشمن درجه  یروز  نمیبب

 گوشش بردم. کیرا فشردم و سرم را نزد دستش

 نره!  ادتی_قسمت 

 .میبه شانه هم راه افتاد شانه

 

 

 شخص  سوم

 دهیکش شهیرا از ر شیهزار بار موها بایکرد. تقر یکالفه اش اتاق هتل را متر م یبا قدم ها یعل ریام
 بود و به بهزاد و مهرداد فحش داده بود.

 گفت: یرعلیکه خواست دهان باز کند ام نیو هم دیاتاق باز شد و مهران فر داخل آمد. لب گز در

 .یکرد داشیپ ی_ به نفعته بگ
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 تکان داد و گفت: یفر سرش را با دستپاچگ مهران

 ...ستین مارستانیب ینداره، تو یازش خبر  ی_ قربان کس

  ه؟ی_پس کدوم گور

رفته  نیزم ینداشت. بهزاد آب شده بود و تو یشتر یاتاق را لرزاند اما مهران فر جواب ب ادشیفر یصدا
 بود.

 در دست داخل آمد و گفت: یبا تبلت یرعلیاز افراد ام یکیبه در اتاق خورد و دوباره در باز شد،  یا تقه

 . میکرد داشیها پ لمیاز ف یکی ی_ تو

بود  یطور  نیدورب هی. زاودیکرد و تبلت را از دستش کش یرا با دو قدم بلند ط نشانیفاصله ب یرعلیام
داد آه از نهادش  صیرا تشخ اوشیکه چهره س نیمشخص بود. هم قایکه صورت بهزاد و همراهش دق

 : دیلب نال ریبر آمد و ز

 _پسرم از دست رفت! 

 قربان؟  هی_دستور چ

 و گفت:  دیکش یقیقط نفس عمنثار هر جفتشان کند، اما ف یتا فحش برگشت

رو بفرستند  ژهیو یروهایکل هماهنگ کن بگو کنترل اوضاع از دست ما خارج شده؛ ن ی_با فرمانده
 .دیآماده باش یهر اتفاق یبرا

 به مهران فر گفت:  یرعلیرفت و ام رونیجوان ب پسر

 حاال. نیکن، هم دایپ اوشیاز س یشماره کوفت هی_

کرد که  یتکان داد. فقط دعا م نیسرش را به طرف یرعلیفر سر تکان داد و از اتاق خارج شد. ام مهران
 از کشتن بهزاد باشد. شتریب یز یچ اوشیقصد س

 بهزاد

 نگاه کردم.  ختنشیدر حال فرو ر یوارهایو به د ستادمیکوچک خانه ا اطیح وسط

 از کنارم عبور کرد و طعنه زد: اوشیس
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 . ادیم رتیگ نیاما، فعال هم ستیپدرت ن یکاخ ها هی_ شب

بودند انداختم و وارد شدم. خانه کال دو اتاق داشت  ستادهیدر خانه ا نیکه طرف یبه دو نگهبان ینگاه
هم گوشه حال بود که  یمشابه اتاق خواب، آشپزخانه کوچک یز یچ یگر یاز آن ها حال بود و د یکیکه 

 یفلز  یپهن شده بود و دو صندل یمیقد یقابلمه داشت. کف حال فرش نخ نما کیگاز و  کیفقط 
 آن قرار داشت. یرو

 

 

 اشاره کرد. مقابلش نشستم که گفت:  یگر یها نشست و به د یاز صندل یکی یرو اوشیس

 . نشی_ببند

قفل شدن دستبند  یشد و صدا دهیرو به پشت کش میدفعه دست ها کیتعجب نگاهش کردم که  با
 بود نگاه کردم. ستادهیسرم ا یکه رو یشدم و به مرد زیخ میآمد. ن

 ؟یکن یم ی_چه غلط

 احساس نگاهم کرد. یب

 ول کنم؟  نجایرو ا ییسامورا هیکه  ی_ انتظار ندار 

 .ستیکه گفته بود ن یبه آن سادگ زیدانستم همه چ یاز قبل هم م دم،یکش یقیعم نفس

 یو هوا را گرم تر م دیتاب یم مانیپاها یاز پنجره بزرگ و خراب خانه کف اتاق و رو یروز  مین آفتاب
 کرد. 

  ؟یکار کن یباهام چ یخوا ی_م

 که دست مرا بسته بود، اشاره کرد و گفت:  یهمان مرد به

 . اریبرام ب یچا وانیل هی_

 گفت: میبه من زل زد و مال سپس

  ه؟ینقشه پدرت چ یخب؟ نگفت م؛ی_ قراره صحبت کن
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 را کج کردم:  سرم

 .هیباشه، خبر ندارم نقشه اش چ ؟یازم حرف بکش یخوا ی_م

 را از محافظش گرفت. یچا وانیکرد و ل ینچ نچ

 .ارمیبه حرفت م ی! هر چقدر هم که سر سخت باشیو نساز  ی_اومد

 انداختم. ینگاه د،یدرخش یکه وسط آسمان م یدیشده به خورش زیر یزدم و با چشم ها یپوزخند

 نکهیگم واقعا خبر ندارم، به محض ا یم یجد یگرفته ام دهنم رو ببندم ول ادیوقته  یلی_من خ
 الرک.  میاومد کوپتریبا هل عیشده سر یمهرداد زخم میدیفهم

 .دینوش ییاز چا یقلپ

 د؟یکار کن یچ دیخواست ی_قبلش م

 که من بخورم؟ یندار  یز یچ نجایا نمیبب م،یبر شی_قرار بود طبق نقشه تو پ

شدم، هر کس و  یمتنفر م میرا به من دوخت کم کم داشتم از رنگ چشم ها شیبا زمرد ها هیثان چند
 خاندان خراب شده چشمش سبز بود. نیدر ا یناکس

از سه کشو را باز  یکیکه کنار اجاق گاز بود رفت و  ینتیو بلند شد. به سمت کاب دیکش یقیعم نفس
 لهیطو نیبود که انگار سال ها دست نخورده است، ا یمیقد یپ گاز بود و به حدسمت چ نتیکرد. کاب

بهتر  خانه کیتوانست  یخواست لو برود اما حداقل م یکرده بود؟ قبول دارم که نم دایرا از کجا پ
 .ردیبگ

 شهیو در مقابل نور از داخل ش ستادیتوجهم به او جلب شد. پشت پنجره ا یز یشکستن چ یصدا با
کرد.  یرا خال عیاز ما یو با انگشت چند ضربه به سورنگ زد و کم دیکش رونیرا تا ته ب یعیآمپول ما

 زد و گفت:  یشخندین

 ! یر ی_هنوز زوده که بم

 بود؟  دهید میبرا یرا در حدقه چرخاندم، باز چه خواب میها چشم

 او و سرنگ رد و بدل شد. نیرا باال بزند. نگاهم ب نمیآمد و به محافظش گفت که آست جلو

 ه؟یچ نی_ا
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 لبش باال رفت. گوشه

 کم آرومت کنم. هیخوام  ی_ م

 

 

منقبض شد.  میورنگ را داخل دستم احساس کردم عضله ها یز یکه ت نیسرم قرار گرفت و هم پشت
 دستم احساس کردم.  یرا رو یز یچ یسیکرد و بعد خ قیتا کل سورنگ را تزر دیچند لحظه طول کش

ضامن  یبا اخم نگاهم کرد و بعد چاقو هیو سورنگ را به محافظش داد. چند ثان ستادیمقابلم ا اوشیس
 در آورد و دوباره موشکافانه به من زل زد.  بشیاز ج یدار 

و خودم را  دمیهم فشردم، از ته دل نال یرا رو میبدنم سر شد و پلک ها یلحظه ا یکردم برا احساس
 . بودن لعنت کردم نجایبه خاطر ا

 رتیگشاد شد و با ح میام احساس کردم پلک ها نهیقفسه س یچاقو را رو یز یت نکهیمحض ا به
 نگاهش کردم. 

 شد.  یپوستم جار  یاحساس کردم و خون داغ رو ی. سوزشدیام کش نهیس یرا رو غهیزد و ت یپوزخند

 ! میحرف بزن میتون یبهتر م ینجور ی_ا

 .دمیخند اریاخت یب

  ؟یآروم آروم من رو بکش یخوا ی_ م

 را نوازش کرد. میموها

 کنه؟ یکار م یضد انعقاد چ یکه دارو یدون یخوب م ،یهست ی_ تو دکتر باهوش

همان طور که گفتم  رم،یقدر خون از دست بدهم تا بم نیشد ا یدانستم ضد انعقاد باعث م یم بله
 آرام آرام! 

  ه؟یچ ریام دینقشه جد نمی_حاال بگو بب

 زل زدم. شیچشم ها به
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 دونم. ی_ نم

شد و پوستم را به  یگردنم جار  یگردنم احساس کردم صورتم در هم رفت. خون رو یسوزش که رو با
 . دیزد و عقب کش یپوزخند اوشیخارش انداخت. س

اما اگه  یر یخوام قبل از غروب آفتاب بم یمن نم ادیبال سرت م نیهم ،یکه جواب ند ی_ هر سوال
 .یچیه گهید یخودت اصرار داشته باش

 افرادتون چند نفرن؟  نمی_حاال بگو بب

جان سالم  وانهید نیدانستم که امشب از دست ا یمردم. خوب م یم تیگفتم چه نه، در نها یم چه
 . مینگو یز یدادم چ یم حیبرم پس ترج یبدر نم

 دونم. ی_نم

 ! ی_خودت خواست

 بلند گفت:  اوشیشانه ام انداخت. س یکه به صورتم خورد سرم را رو یمحکم مشت

 .ستیمن ن ری_تقص

 خودم درست کردم. میبود که خودم برا یجهنم نیتکان دادم و نگاهش کردم، ا نیرا به طرف سرم

 

 

 مهرداد

الکل را  ظیکه عطر غل دمیکش یشدم. هر بار که نفس م اریدستم هوش یرو یز یچ ینیاحساس سنگ با
افتادم  یمکان م کی ادیکه فقط  یخنک بود، طور  یبیاطرافم به طرز عج یکردم؛ فضا یاستشمام م

 .مارستانیب

افتاده بودم و هر  مارستانیتخت ب یبه اطراف انداختم. دراز به دراز رو یرا باز کردم و نگاه میها چشم
توانستم حال و  یم یشده بود و به خوب دهیبود اما پرده مقابلم کش زانیآو یرنگ یدو طرفم پرده آب

 . کجا بودم؟ احتماال اورژانس.نمیرا بب مارستانیمسخره ب یهوا

 بود.  اوشیبه اندازه نفرتم از س قایدق مارستانیاز ب نفرتم
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 ! اوشیس

 یخورد و تمام چند ساعت قلب در ذهنم مرور شد. طور  ییآوردن اسمش انگار سرم به جا ادیبه  با
انگار روح از بدنم پر  دم،یرا د یخال یصندل یگردنم صدا داد و وقت یدم که مهره هاسرم را چرخان

 .دیکش

لحظه فکر  کی ی. چرا حتندیکه ممکن بود هر کس بعد از آن ضربه ها بب یاش توهم بود، توهم همه
 ست؟  یکردم واقع

 _مهرداد!

نگاهم  یبود و طور  ستادهیتخت و مقابل من ا یبه سمتش برگشتم. انتها دمیرا شن شیکه صدا نیهم
دانستم  یمتر باز مانده بود و نم می. دهانم نمیایوقت به هوش ب چیکرد که انگار انتظار نداشته ه یم

 چه کار کنم.  ای میچه بگو

 _مها تو...

جلو آمد و سرم را در آغوش گرفت. احساس کردم سرم از تنم  عیجمله ام را کامل کنم، سر نکهیاز ا قبل
 مردم محال بود که از او دل بکنم.  یکمرم درد گرفت اما اگر هم م یجدا شد و تا مهره ها

شد، با ضعف او  سیخ یکه گردنم کم نیباال آوردم و دور شانه اش حلقه کردم. هم یرا به سخت دستم
 انداختم. سشیدرشت و خ یبه چشم ها یرا از خودم جدا کردم و نگاه

 _هنوز که نمرده ام.

. لبه تخت نشست و دیشده ام را بوس یچیباند پ یشانیرا پاک کرد و پ شیپشت دست اشک ها با
 طعنه زد.

 ! یجمله رو بهم بگ نیا گهیدونم قراره چند بار د ی_ نم

 یام گذاشتم که دستش را رو نهیس ی. دستم را رودیکش ریام ت نهیکه قفسه س دمیکش یقیعم نفس
 دستم گذاشت.

 _خوبم.

 زد و با تمسخر گفت:  یپوزخند
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 یچیپات که سوراخ شده، دنده ات شکسته، کاسه سرت کامال نصف شده، ه زم،یعز یخوب باش دمی_با
 باشه؟ یک ،یتو خوب نباش یخوب باش دمیاز دماغت نمونده با

پف کرده اش  یچشم ها یگذراندم و چند بار روصورتش را از نظر  ینگاهش کردم. تک تک اجزا فقط
مرده  ایبودم  داریکرده بود؟ ب هیمها بود که به خاطر من گر نیکرده بود؟ ا هیمکث کردم. به خاطر من گر

 بودم؟

 

 

 بازم خوابه!  یتو باش نیشه ا ی_باورم نم

 زد و با انگشت شست پشت دستم را نوازش کرد. یمیمال لبخند

 من واقعا کنارتم.  ست،ی_ خواب ن

 همه سال؟ چرا االن؟ نی_بعد از ا

همه سال هر لحظه عاشقش  نیبود که ا یکه کنار من نشسته بود تنها کس یسخت بود زن میبرا باورش
گفتم و هر بار که تا  یم انیکردم اسمش را هذ یو تب که م دمید یمانده بود؛ شب ها خوابش را م

که دنبالش  الهمه س نیبرگردانده بود اما، حاال... بعد از ا یاو مرا به زندگ ادیمرگ رفته بودم،  یپا
 همه سال کجا بود؟ اصال چرا رفته بود؟ نیبودم؛ خودش برگشته بود! ا

 به حرف آمد. یگرفته ا ینگفت، چند بار سرش را تکان داد و با صدا یز یتکان خورد اما چ شیها لب

چند  نیا یبگم؛ تو یادیز زیتونم بهت چ یا باور کن االن نمام یلیخ ،یسوال دار  یلیدونم خ ی_م
 .ختهیبهم ر یهمه چ بایتقر یبود هوشیکه ب یساعت

 دفعه به خودم آمدم و با اخم نگاهش کردم. کی

 مرده؟ یشده؟ بازم کس ی_ چ

 آن متمرکز شد. یکه نگاهم رو دیرا گز نشییپا لب

 متاسفم!  اورد؛یدووم ن نی_ ام
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قدر حالش خراب بود؟ پس چرا من  نیا یعنیشده،  یمرده بود؟ بهزاد که گفت زخم نیام ن؟یام
 ندارم؟  ادیبه  یز یچ

 تخت نشستم و دست مها را فشردم: یرو

 شد؟ چرا... چرا نجاتش ندادند؟ یزخم ی! کادینم ادمی یز ی_ اما من چ

 .دیرس یاز ته چاه به گوش م شیانداخت، صدا نییرا پا سرش

 .دیچهار ساعت طول کش بایبوده، تقر ی. عمل سختیبود هوشیکردند، تو ب کیشل_ از پشت بهش 

 ! یچی_آخرشم ه

 قی. مرگ تنها رفدمیرا مال میکه سرم به آن وصل بود چشم ها یو خشدار بود. با دست یعصب میصدا
هم سن و سال خودم بود، با هم آموزش  نینبود که انتظارش را داشته باشم ام یز یقابل اعتمادم چ

جسم  کیگفتند که او فقط  یاما حاال به من م میشد م،یکه هست یز یبه چ لیو با هم تبد میبود دهید
 کنم. یعزادار  شیتوانستم برا ینم یشدن من بود؟ حت هوشیتاوان چند ساعت ب نیجان است ا یب

 :دمیدهانم را به زور قورت دادم و گرفته پرس آب

 بهزاد کجاست؟_ 

جود. دستم را جلو  یرا م شیبا استرس لب ها دمیسرم را بلند کردم که د دمیرا نشن شیصدا یوقت
 فشردم. یآزاد کردم و چانه اش را کم یرا از حصار دندان ها نشییبردم و لب پا

 م؟ی_ نکنه اونم مرده؟ نکنه فقط من و تو زنده موند

 .دهیاون رو دزد اوشی_س

 شده نگاهش کردم.گرد  یچشم ها با

 _ مگه بچه پنج ساله ست که بدزدنش؟ 

 کلمات را ادا کرد. عیو سر دیخودش را عقب کش یبا کالفگ مها

رو بپرسه، برنگشت به نگهبان ها گفتم اون ها  نیره حال ام یدونم مهرداد! گفت م ی_ به خدا نم
 رفته. اوشیبا س دندیهارو چک کرد فهم نیدورب لمیپدرت ف ست؛یجا ن نیگفتند ا
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 از دستم در رفت. میصدا کنترل

 رفته؟  ای_باالخره بردنش 

 و بلند گفت:  ستادیا مها

 گه باهم دست دادند و رفتند. یدونم، م ینم ی_وا

هم فشردم. چرا؟ چرا به او اعتماد کرده بود؟ چرا بهزاد فکر  یرا رو میو پلک ها دمیکش یقیعم نفس
 م؟یطور ما در امان نینکند فکر کرده ا ایدر امان است؟  اوشیکرده بود با س

 !شیآت یاندازه تو یرو نجات بده خودش رو م هیجون بق نکهیا یاحمق برا کهی_اون مرت

 

 

 و اخم کرد. ستادیا میکه جلو میایب نییرا کنار زدم و خواستم از تخت پا پتو

 _کجا؟

 ده. ی_برم دنبال برادر احمقم، خودش رو به کشتن م

 بلند شوم که مرا دوباره نشاند. خواستم

وگرنه  م،یبوده که ما در امان باش نیا یکرده برا یاون هر کار  نیرو گفت بب نی_ برادر احمقت هم هم
 دست بده. شینداره که سرخوش با دشمن خون یا گهید لیدل

 ره؟یبذارم بم ؟ی_خب که چ

 وقت!  چیه م؛ینگاهم کرد. قبال سرش داد نزده بود رتیبه عقب برداشت و با ح یقدم ادمیفر میصدا از

ام به سوزش افتاد اما  نهیآرام شوم. قفسه س دیتا شا دمیکش یقیو نفس عم ستادمیا یسخت به
 نکردم. یتوجه

 گرده؟  یگفت؟ داره دنبالش م ی_پدرم چ

 آرام شده بود: یبیبه طرز عج شیصدا

 رفته باشن اسکله.  دیبا گهی_ خودش نه اما افرادش چرا، االن د
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 _اسکله چرا؟ مگه ساعت چنده؟ 

 یکه زندگ طیشرا نیکردم؟ در ا یم یکرد؟ خودم داشتم چه غلط یم ی. داشت چه غلطدیلب گز دوباره
را  شیقدر لب ها نیشد؟ چرا او ا یقدر از موضوع منحرف م نیهوا بود، چرا فکرم ا یخانواده ام رو

 د؟یگز یم

 در حال حاضر دو تا گروگان داره. اوشیعصره، اون ها سر قرار حاضر شدند چون س می_ساعت هفت و ن

 نگاهش کردم. رتیح با

 ؟یک گهی_ دو تا گروگان؟ به جز بهزاد د

 تا بگم.  نی_بش

 ه؟یگروگانش ک یکیچرخه؟ اون  ی_اگه سر پا باشم زبونت نم

 چهره اش سرد شد.  یزل زد و به آن میچشم ها به

 _دخترت. 

 بهزاد

 خیکردم بدنم  یداشتم و حس م یبیعج ی. احساس رخوت و سستدمیزدم و به شانه راستم خواب غلت
 اما باز هم سردم بود.  میدانستم در فصل تابستان هست یم نکهیکرده است؛ با وجود ا

را باز کنم،  می. نا نداشتم که چشم هادمیوار خواب نیخودم را بغل کردم و به حالت جن میدست ها با
 نیدلنش اریآمد و بس یسرم م ریصدا از ز دند،یشن یرا م انویپ یتک نواز  یصدا اریاخت یز  میها گوش

 شود.  یدانستم که زنده نواخته نم یحال م نیبود. با ا

 _آقا؟ آقا؟

 طیبود که در شرا یبه حرف زدن دختر بچه ا هیحواسم جمع شد. صدا شب یبچگانه ا یصدا دنمیشن با
 قرار داشت. یسخت

 ییلویوزنه ده ک شانیبودند که انگار رو نیسنگ یرا باز کردم. به حد میکردم و به زور پلک ها یا ناله
که مقابلم نشسته بود. چند بار پلک زدم که باالخره  دمیرا د یمحو دختر بچه ا ریگذاشته اند. تصو
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بود،  ردهپف ک هیدرشتش از فرط گر یقهوه ا یبود و چشم ها انیواضح شد. صورتش گر رشیتصو
 . دیرس یبه نظر م بایاما ز دهیرنگ پر

 !میریم یوگرنه م ینجاتمون بد دیبا ،یشد داری_باالخره ب

 نگاه کردم و گفتم:  یجیگ با

 بچه؟ یگ یم ی_چ

 

 

 را با حالت التماس باال آورد. شیو دست ها دینال دخترک

 . میش ی_ تو رو خدا منفجر م

 عیرا با آن بسته بودند، افتاد. سر شیکه دست ها ینگاهش کردم که چشمم به دستبند فلز  یجیگ با
گاه  هیو دستم را تک دمیکش یقیقدر بدنم شل بود که دوباره ولو شدم. نفس عم نیشدم اما ا زیخ مین

 افتادم.  نیزم یبار با صورت رو نیاما کف دستم سر خورد و ا دمیکردم و خودم را باال کش

 دخترک اوج گرفت:  هیگر

 دیبا ریتو رو خدا نم ،یر یم یکنه اما عمو گفت تو خودت م کیخواست بهت شل یکی یر یم ی_گفتند م
 .ینجاتمون بد

 یتوانستم رو یخسته بود که نم یگفت. مغزم به حد یرا م ییزهایکرد و چ یسر هم التماس م پشت
 نی. همدمیو به کمر دراز کش دمیکردم خودم را تکان بدهم اما فقط چرخ یحرفش تمرکز کنم؛ سع
 چرخد.  یگرفت که احساس کردم سقف دور سرم م یاز من انرژ  یحرکت کوچک به حد

  م؟یی_ما کجا

 کرد. ینیف نیقطع شد و ف یبچه لحطه ا یصدا

 طبقه سوم. ،یکشت ی_تو
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کوچک و متعدد  یشده را از پنجره ها یو آسمان سورمه ا دیاز نهادم بر آمد نگاهم اطراف اتاق چرخ آه
بود و  دیآمد، سقف اتاقک سف یداخل م یکی. دور تا دور اتاقک پنجره بود و از همه تاردمیاتاقک د

 .بحداقل با روکش چو ایبود  یبه کفپوش چوب هیشب یز یبودم چ دهیآن خواب یکه رو ییجا

  ؟یدی_آقا؟ آقا خواب

بچه ورژن دخترانه مهرداد بود،  نیبار متوجه شباهتش نشدم؟ ا نیردم. چطور اولنگاهش ک یحال یب با
 یرا باز کرد حس کردم االن صدا شیلب ها نکهیبود. به محض ا شیتنها تفاوتش با او مدل ابروها

 او کامال دخترانه بود.  یشنوم. اما صدا یمهرداد را م

 _آقا؟ 

 کردم که کل بدنم درد گرفت. یا سرفه

 قدر به من نگو آقا؛ اسم دارم، بهزاد. نیا_ بچه 

 رنگش گرد شد. یقهوه ا یها چشم

  ؟یمن یتو عمو یعنی_ 

 تکان دادم. سر

  ه؟یمنظورت ک رم،یم ی_گمونم آره عموت گفته که من م

 را پاک کرد. شیبسته اش را باال برد و اشک ها یها دست

 گم عمو. یمن بهش م اوش،ی_س

 . دمیو خند دمیگز لب

 کشت!  یعمو، خودش رو م یگ یم یدونست به چه کفتار  یبابات م_اگه 

دادم؛ به  میزدم. نفسم را حبس کردم و تمام قدرتم را به دست ها ینگاهم کرد که لبخند یجیبا گ لدای
نشستم.  یگاه کرد و به سخت هیرا تک میشدم. دست ها یبلند م دیخاطر نجات او هم که شده بود با

 چسباند.  واریخودش به د شتریکه او ب دمیخودم را به سمتش کش

 منم دختر. تیواقع یباهات ندارم، عمو ی_من کار 
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 رنگ کوتاهش را نوازش کردم.  یقهوه ا یرا در دست گرفتم و موها شیها دست

 .میر یم نجایکنم و از ا ینکن، بازت م هی_گر

 

 

 تکان داد. نیرا به طرف سرش

شه و  یوارد دستم م یسوزن سم هی یکه اگه بازش کن هیجور خاص هیدستبند  نینداره ا یا دهی_ فا
 . رمیم یم

 .دیرس یبه نظر م یجد یلیروشنش نگاه کردم، خ یقهوه ا یبه چشم ها هیثان چند

 شرفت؟  یب یبهت گفت؟ عمو ی_ک

خواد ما بازش  یدر اتاق قفله، اون م میکن یخواد باز  یبنده چون م ی_آره بازم هست، گفت مارو نم
 . میکن

که کل اتاقک دور سرم  ستادمیگرفتم و ا واریدادم. دستم را به د اوشیبه س یلب فحش زشت ریز
. دیرس یبه نظر م لومتریک کیبه در انداختم، فاصله اش به اندازه  ی. چند بار پلک زدم. نگاهدیچرخ

 یرم مدور کامل دور س کیکوتاه به سمت در رفتم. با هر قدم اتاق  یو با قدم ها دمیکش یقینفس عم
ضد  یشد؛ بدنم سرد شده و به شدت خسته بودم. همه اش به خاطر دارو یکج م نیو زم دیچرخ

 یداشتم م بایکه تقر یزمان ؟یکرد اما، ک قیمنعقد کننده به من تزر تیانعقاد بود؛ هر چند که در نها
 مردم.

جان به در زدم  یقفل بود چند ضربه ب دم،یرا کش رهیدادم و دستگ هیتک واریبه د دم،یکه به در رس نیهم
 : دمیکش ادیو فر

 خراب شده هست؟  نیا یتو ی_کس

 کنند. ی_اون ها در رو برات باز نم

 نگاه کردم. لدایحوصله به  یب

 چند تا شغال منتظرم هستند. نمیخوام بب یفقط م ستم،ین ی_ منم منتظر کمک کس
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 _شغال؟ 

زده ام. درست است که مها او را بدون پدر بزرگ  یزشت یلیکلمه را گفت که انگار حرف خ نیا یطور 
 نکرده بودند. یهم زندگ دانیکرده بود، اما در چاله م

 تو نگو. ه،ی_حرف زشت

 به در زدم بلند تر داد زدم. یاست. دوباره ضربه ا یتکان داد و با خودش تکرار کرد که حرف زشت سر

 کمک!  رونه؟یب ی_ کس

 به اطراف اتاق انداختم و گفتم:  یجواب نداد، نگاه یکس یوقت

 تو؟  ایشه  یباز م رونیدر رو به ب نیا ؟یکن یم دایپ زیفلز ت هی نی_بگرد بب

 گوشه اتاق شد. یبسته مشغول گشتن خرت و پرت ها یبا دست ها لدای

 _ رو به تو، چرا؟ 

آمد که هومن  یم ادمیفقط  میگو یبودم که بدانم چه م نیتر از ا فیدانستم چرا، ضع یهم نم خودم
 در مورد روش باز کردن در گفته بود.  یز یچ

 .ستین یز ی_چ

 دادم. هیتک واریرا به د سرم

 _ بازم بگرد، فقط زود بگرد.

 یشد؛ احتماال مهمان یم دهیشن نییاز طبقه پا انویپ یبلند شد. هنوز هم نوا لیوسا ختنیبهم ر یصدا
 یم رونیدر ب نیاز ا نکهیهستند به محض ا نییآن پا یدانستم چه کسان یشروع شده بود و من نم

 پدرم چه بود؟  دینقشه جد م؟یهمه آدم تنها بود نیا نیگشتم؟ نکند ب یم یدنبال چه کس دیبا میرفت

 یم هینشسته و گر نیزم یرو دمینگاه کردم که د لدایبلند شد. وحشت زده به  هیگر یدفعه صدا کی
 نیزم یبخواهم، مقابلش رو نکهیو به سمتش رفتم و قبل از ا دمیرا دنبال خودم کش میکند. پاها
 افتادم. 

 نرمش را نوازش کردم و سرش را باال آوردم. یموها
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 شده؟ ی_ چ

 

 

 ! ستین یز یچ ست،ی_ن

و او را بغل  دمیکردم؟ شانه اش را جلو کش یبچه چه م نیبا ا دیفرستادم. من با رونیرا کالفه ب بازدمم
 کرد.  یو هق هق م دیلرز یکوچکش م یکردم. شانه ها

 نداره. یبیع سی_ه

 ! میریم ی_ما م

 برود. شیپ یگر یطور د طیبودم شرا دواریدادم اما ام یاحتمال را م نیهم هم خودم

  ؟یبه من اعتماد ندار  نجام،یمن ا میریم ی_نم

و قاتل و خالفکار،  یبچه را آرام کنم دور و بر من پر بود از قاچاق چ نیا دیدانستم چطور با ینم یحت
 نمانده بود. ادمیاز لطافت  یز یزبان ما زبان اسلحه بود و زور چ

برق  یقرار داشت و کم شیخورد که پشت پا یز یکردم چشمم به چ یرا نوازش م لدایطور که  همان
به  یلب فحش ریفلز را احساس کردم، ز یسرد نکهیرا دراز کردم و به محض ا میاز دست ها یکیزد.  یم
 و خاندانش دادم.  اوشیس

و با  دیخودش را کنار کش عینبود و سر یرا از خودم جدا کردم. دختر لوس لدایرا برداشتم و  تپانچه
 عیپر است سر دمیکه د نیبه اسلحه نگاه کرد. خشابش را در آوردم و هم سشیخ یا لهیت یچشم ها

 بلند شدم و به سمت در رفت. 

 اسلحه گذاشته؟  نجایبهت نگفت ا اوشی_س

 تپل کوچکش پاک کرد. یرا با دست ها شیمثل جوجه دنبالم راه افتاد و اشک ها لدای

 .میکن ی_نه، فقط گفت قراره باز 

 . سایپشت من وا ایب فته،یکنم که به گ*و*ه خوردن ب یباهاش باز  یجور  هی_
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و به سمت در نشانه رفتم اما دستم  ستادمیبه سمت در ا لیپشت من پناه گرفته و من ما عیسر لدای
 .رمیبگ یکه مجبور شدم اسلحه را دو دست دیلرز یم یبه حد

 . ری_گوشت رو بگ

در باز شد. اسلحه را پشت کمرم گذاشتم و دست  یافتاد قفل آهن یکردم تا با صدا کیبار به در شل سه
امن است به  دمیکه د نیو همبه اطراف انداختم  یزدم. نگاه رونیاز اتاق ب عیرا گرفتم و سر لدای

 سمت پله ها رفتم. 

 سه طبقه ست؟  یکشت ی_گفت

 _آره.

بلند تر شد؛ احتماال مراسم مسخره شان را در طبقه اول گرفته  کیموز یکه صدا میرفت نییها را پا پله
بچه را دنبال  کیبود و  یکه لباسم خون یکه در طبقه دوم بودند با تعجب به من یبودند. چند نفر 

 نزدند.  ینگاه کردند اما، حرف دمیکش یخودم م

 . یفرستم بر  ینه، بعد تورو م ایهست  یکشت یاز افراد ما تو یکس نمیبب دی_اول با

 .دیرس یشده بود و صدا به صدا نم شتری. سر و صدا بستمیبه دستم چنگ زد و باعث شد با لدای

 بمب گذاشته. یکشت یتو رون،یب میبر عیسر دی_با

 ؟یبه من بگ دیرو االن با نی_ ا

 جواب داد:  عیدر چهره اش نشست و سر وحشت

 موتور خونه ست!  یموتور خونه ست، بمبه تو یدونستم گفت تو ی_من نم

و از مقابل تک  میطبقه دوم رفت ی. تا انتهادمیرا دنبال خودم کش لدایدادم و  اوشیبه س یفحش دوباره
 یو نگاه ستادمی. وسط پله ها امیرفت نییاز پله ها پا هیتوجه به نگاه بق یو ب میتک اتاق ها عبور کرد

 کدام است.  دشمنو  ستیدوست ک یدیفهم یشلوغ بود که نم یبه سر تا سر سالن انداختم. به حد

 از او نبود.  یکنم اما خبر  دایرا پ اوشیچرخاندم تا خود س چشم

کنم.  دایخواستم را پ یکه م یز یچ دیتا شا د،یو نگاه سرگردانم سالن را کاو میرفت نییپله ها را پا یباق
 بلند گفت:  یبا صدا لدای
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 _چرا همه ماسک زدند؟

 

 

 .استیباز فیکث نیعاشق ا کهیمرت نیبالماسکه ست، ا ی_مهمون

که کل  ییاز ماسک ها یکیکردم و خودم را به او رساندم.  دایخدمت ها را پ شیاز پ یکی باالخره
 نیتر ییو به انتها دمیکنار کش عیبرداشتم. سر لدای یهم برا یپوشاند و ماسک کوچک یصورت را م

 دور مانده بود رساندم.  دیزرد و سف یکه از گزند نور ها ییسالن، جا یگوشه 

 یبستم. رو شیبرا عیرا از دستش گرفتم و سر لدایماسک  میخودم را پشت سرم گره زدم و ن ماسک
 مرتب کردم: شیچشم ها یزانو خم شدم و ماسک بنفش را رو

 ؟ینیب ی_ م

 تکان داد. سر

 کنند!  یهمه نگاهمون م ؛یهست ی_تو خون

 یم دیچه با طیشرا نیکردند اما در ا یداشت البته که همه نگاهمان م ییبجه از االن ذهن جنا نیا
  دم؟یپوش

شده بودند و در گوشه  دهیبه صورت پراکنده چ د،یبلند سف هیپا یها زیبه اطراف انداختم. م ینگاه
بلند  زیکه در راس سالن قرار داشت چهار م ییقرار داشت. مقابل ما، جا یبار بزرگ زیسالن م ییانتها

 یدر کشت یبودند. چون مهمان ستادهیا یصورت جدا از هم قرار داشتند و پشت هر کدامشان عده ا
 نیا نیحال ب نیبودند و مردان کت و شلوار به تن داشتند. با ا دهیبلند پوش یها یبود زن ها ماکس

 دشانیکه در د ییها رفت و آمد داشتند و تنها جا گاردیباد دندیخند یو م دندیرقص یکه م یهمه آدم
 پله بود. ریز نینبود، هم

 چسباندم. را به خودم لدایدادم و  رونیرا با حرص ب نفسم

 کار کنم به نظرت؟ ی_ چ
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حال  یکر کننده و مغز ب کیموز نیبچه مشورت بخواهم اما با ا کیکه از  دیرس یبه نظر م احمقانه
 . دیرس یبه ذهنم نم یبهتر  زیمن، چ

 را به گوشم چسباند و گفت: شیها لب

 رقصند. ی_ اونجا دارند م

از هوش پدر و مادرش  یبچه ذره ا نیبودم ا دواریکه کارم واقعا احمقانه بوده، ام دمیلحظه فهم همان
 را به ارث برده باشد.

 زدم. تشرش

 .میکه برقص نجایا میومدی_ن

 آمد. کیرا چنگ زد و دوباره نزد راهنمیکه پ دمیرا عقب کش خودم

 .یبگرد یخوا یدنبال هرکس که م یتون یشه م یمتوجه ما نم یکس می_ اونجا شلوغه؛ اگه اونجا باش

 و گفت: دیباال انداخته نگاهش کردم. چانه اش لرز یابرو کیبا  کیهمان فاصله نزد از

 زدم؟  ی_ حرف بد

 بچه، حاال چطور برم اونجا؟ ی_گل گفت

 ریگ عیداده بودند از ما دور تر بود و با توجه به سر و وضعم سر لیکه وسط سالن تشک یرقص محوطه
 قایدر ذهنم جرقه زد. دق یمرد افتاد و فکر  یخدمت ها شیاز پ یکیدفعه چشمم به  کی. میافتاد یم

و به  فترا گر یبود، دست زن ستادهیا زیکه پشت آن چهار م ییاز مرد ها یکیکه  دمیهمان لحظه د
و  غیج یسالن خاموش شد و صدا یچراغ ها دندیرس نیکه وسط زم نیسمت محوطه رقص برد. هم

 باال گرفت.  اهویسوت و ه

 زدم: ادیبرگشتم و فر لدایکردم به سمت  دایرا پ شخدمتیکه مرد پ نیبه اطراف انداختم و هم ینگاه

 . امیجا بمون؛ االن م نی_ هم

به قسمت  نکهیرفتم و به محض ا  شخدمتیبلند شدم و دنبال پ عیبدهد سر یجواب نکهیاز ا قبل
 .به شانه اش زدم ی. ضربه ادمیخلوت سالن رس

 آقا. دی_ببخش
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 افتاد.  نیزم یحواله اش کردم و او دراز به دراز رو یبه سمتم برگشت که مشت محکم عیسر

 لباسم جور شد. حاال

 نازیپر

 کینزد لیبه گابر شتریشد سالن شلوغ تر از قبل شد و من خودم را ب کیسالن تار نکهیمحض ا به
در گوشم زمزمه  شیکردم. دستش را دور شانه ام انداخت که خواستم خودم را کنار بکشم اما لب ها

 کردند: 

 کنند.  ی_آروم باش، دارند نگاهمون م

 ها شدم.  گاردیاز باد یکیبه اطراف انداختم که متوجه  ینگاه مین

 م؟یکار کن ی_چ

 دستش را جلو آورد. کیقرار گرفت و  مقابلم

 .میرقص ی_م

 

 

را پشت کمرم گذاشت. با دو قدم آرام وارد  شیاز دست ها یکیرا در دستش گذاشتم و او هم  دستم
 یو تاب م جیآهنگ پ تمی. هر چند که من در رقص کم تجربه بودم، او وارد بود با رمیشد ستیپ

 . گریهمد یاز صورت ها ریبه غ دید یهر جا را م مانیو چشم ها میخورد

 ل؟ی_گابر

نگاه بدون قصدش هم مو به تن آدم  نیهم یمرد پر از جذبه بود؛ حت نیبه من نگاه کرد. چهره ا عیسر
 کرد.  یم خیس

 م؟یکار کن یچ دینباشه با نجای_اگه بهزاد ا

 .دیچیبمش در گوشم پ یرا جلو آورد و صدا سرش

 . میکن یم داشیاسکله مامور گذاشتند؛ پ یتو نجا،یا ی! دو برابر آدم هاروئهین یکشت نی_ پر ا
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 زد که با تعجب نگاهش کردم. یو سرم را عقب بردم که نگهم داشت. لبخند دمیکش یقیعم نفس

 بشناسمت!  شتریوقت فرصت نشد من ب چی_ه

 تته پته افتادم. به

 _من... من...

 را به عالمت دانستن تکان داد سرش

 .یبود که تو فکر کردن یز یدونم، منظورم از شناختن چ ی_ شش دنگ قلبت به اسم بهزاده م

 . پس منظورش چه بود؟ دمیتکان دادم و لب گز سر

 یزدند و پارتنرشان را عوض کردند. نگاهم دوباره با او تالق یآهنگ تند تر شد و اکثر زوج ها چرخ تمیر
 کرد که گفت:

 ! ستین ی_ چاره ا

که به سمتم دراز شده بود را  یزدم و بالفاصله دست یکه عقب رفتم چرخ نیرا بلند کرد و هم دستم
که پارتنرها  یزمان قایتر از قبل شده بود و دق کیتار یسالن حت دم،یچیگرفتم و در آغوش آن مرد پ

 شد.  میکرد و مال رییعوض شدند آهنگ تغ

از مرد فاصله گرفتم که پنجه دست چپش را در دستم قفل کرد  یزدم و معذب بودم. کم ینفس م نفس
لحظه  یدر دست گرفت. برا اطیخودش گذاشت و دست راستم را با احت نهیس یرو را مانیو دست ها

 ود،رنگش نگاه انداختم که تمام صورتش را پوشانده ب ییرا باال آوردم و به ماسک طال میچشم ها یا
 . شیچشم ها یبود و جا یکه از سمت راست صورتش خال یاز هالل ریبه غ

از  ریبه ع ندیرا بب ییهرجا میکردم چشم ها یم یسع م،یکرد یحرکت م یبه آرام تاریگ میمال ینوا با
 یبیمتن آهنگ ترک یقیکردم. موس یخودم احساس م یاش را رو رهیحال نگاه خ نیاو، با ا یچشم ها

 شده بودند.  نیبا هم عج یبود که جفتشان به خوب تاریو گ ولنیاز و

Give me love like her 

 یورز یکه به اون دختر م یعشق بورز جور  بهم

Cause lately I've been waking up alone 
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 شمیم داریاواخر تنها از خواب ب نیا چون

Paint splattered teardrops on my shirt 

 رهنمیپ یرو زهیریدردناکم م یها اشک

Told you I'd let them go 

 زنیبر یذارم اون ها به راحت یگفته بودم که م بهت

 

 

شد که احتماال در  یم تیروا یبود، آهنگ از زبان دختر  ندیحال خوشا نیخواننده نرم و در ع یصدا
بودم  دواریمرد مقابلم تند شد؛ ام نهیکه حرکات قفسه س دمیمشابه من قرار داشت. د یبدبخت طیشرا

 نبود که مشتاقش باشم. یز یچ بهیغر کیشوم، مزاجمت  ریمجبور نشون با او درگ

And that I'll fight my corner 

 جنگمیعقلم م با

Maybe tonight I'll call ya 

 امشب بهت بگم  دیشا

After my blood turns into alcohol 

 الکل کل وجودمو گرفت نکهیاز ا بعد

No, I just wanna hold ya 

 خوامت!  یمن فقط م نه،

وادارم کرد که صورتم را جلو  دیرا کش راهنمیاما پ دمیصورتش را جلو آورد و من خودم را عقب کش مرد
 . دیکل بدنم لرز د،یداغش به گوشم چسب یلب ها نکهیببرم. به محض ا

 ! نجای_دوست داشتم باهات برقصم اما، نه ا

Give a little time to me or burn this out 
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 میذره فرصت بهم بده تا باهم بدرخش هی

We'll play hide and seek to turn this around 

  میکن یموشک باز  میقا رونیاون ب تا

All I want is the taste that your lips allow 

 طعم لبات رو حس کنم! خوامیم

My, my, my, my, oh give me love 

 عشق بورز بهم

نگاهش کردم که دستم را  رتیرا شناختم با ح شیصدا نکهیتند آهنگ شروع شد به محض ا قسمت
 . فتمیدور بچرخم و دوباره در آغوشش ب کیباال برد و خودش فاصله گرفت و مجبورم کرد 

را به  میزد لب ها یم ادیرا چنگ زدم و سرم را جلو بردم و چون خواننده داشت فر راهنشیدستم پ با
 گوشش چسباندم. 

 ؟یکن یکار م یچ نجای_بهزاد؟ تو ا

 رونیام ب نهیلحظه احساس کردم قلبم از قفسه س کیا الله گوشم احساس کردم، را ب شیلب ها تماس
 . دیپر

 . ستین طشیکه شرا فیخوام ببوسمت اما، ح ی_به گمونم م

 گفتم:  دمیرقص یم یرنگش را چنگ زدم و همان طور که همراه با او به آرام یزرشک قهیجل

 ! میمرد یما از نگران ؟یشده؟ کجا بود ی_چ

 اضطرابم را کم کرد. یخنده اش کم یصدا

 بمب گذاشتند. یکشت یتو یپر  ،یش یکه نگران م ی_ چه عجب باالخره گفت
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بپرسم، دوباره در گوشم  یز یچ نکهیلحظه خشک شدم اما او مرا با خودش تکان داد و قبل از ا کی
 زمزمه کرد:

 ! میبکن یکار  هیتر  عیسر دیبا د؟یدار یکشت یتو روی_ چند نفر ن

 ینبود که خودم را ببازم. خودم به حد کاف نیرا بستم، االن وقت ا میو پلک ها دمیکش یقیعم نفس
 میدیرقص یم یعیطب یحال به حد نیکرد، با ا یبه بهزاد حالم را بدتر م یکینزد نیاسترس داشتم و ا

 .میگفت که زوج عاشق یم دید یمه هر کس از دور مارا م

 اون ها چند نفر باشند. ستیاما، معلوم ن ادهی_تعدادمون ز

 زدن شد و همان جمله را تگرار کرد:  ادیدوباره مشغول فر خواننده

 یجمله را گفت اما هزار بار در گوش ها نیبار ا کیخود خواننده « خوام طعم لبات رو حس کنم. یم_»
 یجمله بلند تر و بلند تر تکرار م نیبهزاد به الله گوشم داشت ا یکه لب ها یمن اکو شد. با هر برخورد

 دمیرا شن شیکه صدا یشد تا زمان

 هم باهات هست؟ یا گهیتا باهات حرف بزنم؛ کس د یگوشه ا هی میبر دی_با

 .لی_گابر

از  یکیو خواستم خودم را عقب بکشم که  میو نگاهم کرد . نگاهم را دزد دیسرش را عقب کش یآن به
. چون کل سالن میرفت رونیب ستیزد و هم قدم با هم از پکمرم با با خشونت چنگ  شیدست ها

حال من  نینداشت، با ا دیبه ما د یروشن بودند کس ینیکوچک تزئ یشده بود و فقط چراغ ها کیتار
 . دمینفس نکش میستادیبلند ا هیپا یها زیاز م یکیکه پشت  یبودم و تاز مان مضطرب

 _کجاست پسره؟

 یگوشم بود را روشن کردم و پالک مربع یکه تو یا رندهیرا به زور از دور کمرم جدا کردم و گ دستش
 دهنم گرفتم.  یگردنبندم را جلو

 . میها هست زیاز م یکیشد، ما پشت  دایپ کی_سوژه 

 : دمیفرصت حرف زدن داشته باشد پرس نکهی. قبل از ادمیاش را د رهیرا که بلند کردم نگاه خ سرم

  ؟یکرد داشیپ نجاست؟یهم ا لدای_
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 یکیکرد که من هم به همان سمت نگاه کردم اما به جز تار رییبه سمت راه پله تغ عینگاهش سر ریمس
 . دمیند یز یچ

 . ارمشیب دیاونجاست. با لدای_

 .ستادیکنارش ا لیشانه اش نشست و گابر یرو یکه خواست حرکت کند دست مردانه ا نیهم

 ؟یار یرو ب ی_ک

 ینم قیکر کننده بود که دق یبه حد کیموز یاما، صدا میکرد یبلند صحبت م یبا صدا میداشت همه
 .میدیشن

 با دست به آن سمت اشاره کرد و گفت: بهزاد

 برم دنبالش.  دی_ دختر مهرداد اونجاست، دستش بسته ست با

 نگاهش به آن سمت انداخت. عیسر لیگابر

 از دختر ها بره.  یکیگم  ی_ تو نرو؛ م

 به حرف آمد. عیسر تکان داد اما سر بهزاد

 عنوان بازش نکنه. چینداشته باشه، به ه ی_بگو به دستبندش کار 

 

 

 داد:  حیتعجب نگاهش کردم که زود توض با

 .رهیمی_اگه دستبندش باز بشه دختره م

 گفتم: لیتکان دادم و روبه گابر سر

 . میکن داشیپ میبر دیبمب کار گذاشتند با نجایگه ا ی_ بهزاد م

 بهزاد افتاد که او اضافه کرد: یرو لیمتعجب گابر نگاه

 یکشت یکله گنده تو داریخر یسر  هیفقط  ست،ین نجایا اوشیموتور خونه ست؛ خود س ی_ تو
 . میش یمنفجر م میهستند، هر موقع اراده کن
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 یعقل حکم م میو منتظر دستورش بود میمتفکر سر تکان داد. هر دو نفرمان به او زل زده بود لیگابر
 .میکن هیاو تک یکرد که به تجربه ها

بردم تا با پارچه  زیم ریعرق کرده بود. دست راستم را ز میاسترس داشتم که کف دست ها یحد به
که بهزاد به من نگاه کرد، دستش را گرفتم و  نیخشک کنم که به دست بهزاد برخورد کرد. هم راهنمیپ

اما،  میکنکارمان تمرکز  یکرد که فقط رو یحکم م یطیشرا نیمچرا قفل کردم. عقل در ه مانیپنجه ها
 گرفتم. یمرد معموال از قلبم دستور م نیدر مواجهه با ا

 فشرد. میکه گوشه لبش باال رفت و دستم را مال دمیماسکش د یقسمت خال از

الزم شد کارت نشون  م؛یبرگرد دیکه با دیبگ تانیاتاق کنترل و به کاپ دیتو و چند نفر از بچه ها بر نازی_پر
 بده.

 کردم که ادامه داد: دییسر تا با

 موتور خونه. میر ی_ من و بهزاد م

 _چند نفر رو با خودت ببر.

 گفت: عیسر بهزاد

 شه.  یهرج و مرج م نجایبده ا رییرو تغ رشیمس یکشت نکهی. بعد از امی_ بهتره تنها بر

دوباره نگاهمان  یلحظه ا یحق جواب نداشت، مخالفت نکردم و دست بهزاد را رها کردم برا حرف
و  ستادیکه همراهمان بود کنار من ا یاز ماموران زن یکیبزند،  یهر حرف نکهیکرد اما قبل از ا یتالق

 شتاب زده گفت:

 نکردم. دایپله نبود، دختر بچه رو پ ریز ی_ کس

 با خشم به زن تشر زد: بهزاد

 بار اونجا بود!  نیباشه آخر دی_ همون جا با

 نکردم.  دایپ یز یمن چ ی_ول

 شانه اش را گرفت:  لیبزند که گابر یخواست حرف بهزاد

 اتاق کنترل. نازیگردند پر یموتور خونه، بچه ها دنبال دختره م میبر دی_ما با



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

558 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

او را دنبال  لیکه گابر ینگاهم کرد و وقت یجیبه بهزاد زدم اما او فقط با گ یتکان دادم و لبخند محو سر
به سمت  عیو سپس، وسر ستادمیهمان جا ا یلحظه ا یبرگشت و همراهش رفت. برا دیخودش کش
 پله ها رفتم.

 

 

 بهزاد

ام  نهیکه قفسه س دمیکش میها هیخنک را با فشار به داخل ر یهوا د،یبه عرشه رس میپا نکهیمحض ا به
 داد.  هیشانه ام را گرفت و مرا به خودش تک لیکه گابر فتمیبود ب کیو تعادلم بهم خورد و نزد دیکش ریت

  ؟یخوب ه؟ی_چ

 و گفتم: دمینفس کش دهیبر دهیبر

 . رمیمن رو ول کرده بود تا بم اوشیاز دست دادم؛ س یادی_ خون ز

 به چهره متفکرش انداختم. یو نگاه ستادمیا راست

برگرد  یایب یتون یشده االن حالت درسته؟ اگه نم التیخ یوضعت چقدر خراب بوده که اون ب نی_بب
 تو. 

که انتظار  یز یخلوت بود و بر خالف چ یتکان دادم و راه افتادم. عرشه کشت یرا به عالمت نف دستم
 آنجا نبود.  ینگهبان چیداشتم ه

 و گفت: ستادیکنارم ا لیبه اطراف انداختم. گابر یو نگاه ستادمیجلو تر از در ا یکم

 _ مشکوکه! 

 تکان دادم. سر

  ؟ی_ موتور خونه کجاست؟ نقشه دار 

و پشت سرش  دمیرا دنبال خودم کش میسالن به راه افتاد. پاها یخارج وارهیگرد کرد و از کنار د عقب
کردم ساحل  یکه فکر م ییبه جا ینگاه یلحظه ا ی. برادیوز یاز سمت ساحل م یخنک میرفتم. نس

 شد.  ینم دهید یز یچ یکوچک نوران یاست انداختم و اما به جز نقطه ها
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  م؟ی_چقدر از ساحل دور شد

 . ارهیپرت ب یجا هیبوده که مارو  نیاز اولم قصدش ا ،یلی_خ

 یشد که در فلز  انیمقابلمان نما یرنگ کوچک دیاتاقک سف م،یدیچیپ یخارج وارید یکه از انتها نیهم
 بود انداخت. یسکان کشت هیدر که شب رهیبه دستگ ینگاه لیو گابر میستادیمقاومش بسته شده بود. ا

  ؟ی_بازه، اسلحه با خودت دار 

 .دمیکش رونیرا ب اوشیس ییاهدا یرا پشت کمرم بردم و اسلحه  دستم

 _ آره، در قفله؟ 

 و با تعجب گفتم:  دمیرا از تنش در آورد که تازه کمر براق شلوارش را د کتش

  ؟یدیپوش دوی_تاکس

 به من انداخت. یز یآم رینگاه تحق مین

 دزدند!  یخدمت هارو نم شی_ همه که مثل تو لباس پ

کتش را همان اطراف  لی. گابردمیرا مشغول چک کردن اسلحه ام شدم و وانمود کردم که نشن خودم
اسلحه  لیداد و باز شد  گابر یتق مانند یکه در صدا چاندیدو دور پ اطیرا با احت رهیپرت کرد و دستگ

 آورد و جلو تر از من وارد شد.  رونیاش را ب

 اطیو با احت میدیچسب واریدر را بستم، جفتمان به د نکهیمقابلمان بود و بعد از ا یپله نسبتا بلند راه
 یرا روشن م طیمح یقرار داشت که تا حدود یزرد رنگ یسرمان چراغ ها ی. باالمیرفت نییپله ها را پا

 کیبود  یکاف م،یداشت توجه یو با دقت به هر حرکت میگرفته بود نییرا رو به پا مانیکرد. سر اسلحه ها
 خراب شود. زیتا همه چ میلحظه غفلت کن

 

 

 جیشد. چند بار احساس کردم سرم گ یواضح تر م ی. غرش موتور کشتمیرفت یتر م نییچقدر که پا هر
 از هوش نروم.  ایقضا نیکردم که تا تمام شدن ا ی. فقط خدا خدا مستمیرود و مجبور شدم با یم
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. موتور خانه میستادیگرفت و ا میدستش را جلو لیشد، گابر داریکف موتور خانه پد نکهیمحض ا به
. همه کامال مسلح و لباس پوشده مشخص بود یجا رفت و آمد نگهبان ها نیغرق در نور بود و از هم

 بودند و کاله به سر داشتند.  دهیضد گلوله پوش قهیشان بدون استثنا جل

اشاره کرد. با  شی. به سمتم برگشت و به شانه و پاهامیعقب گرد کرد و جفتمان دو پله باال آمد لیگابر
به پاها و  میتوانست یبودند فقط م دهیطور زره پوش نیا یوقت مینداشت یگر یکردم؛ راه د دییسر تا

 .میکن کیشل شانیدست ها

 را باال آورد و کنار گوشم زمزمه کرد:  سرش

 کردم، تو هم شروع کن.  کیو هر وقت که من شل نیی_تو برو پا

حرکت نگهبان ها نگاه کردم. دو  ری. با دقت به مسمیرفت نییکردم. دوباره دو پله را پا دییسر تا با
 نیگشتند؛ بعد از دو بار تکرار ا یکردند و دوباره بر م یم یطول سالن را ط گرینگهبان برعکس همد
با آن ها  راخود  یکردند جا یحرکت م یسالن که به صورت عرض یاز انتها گریحرکت، دو نگهبان د

 دیکدامشان به راه پله د چیوجود داشت که ه یلحظه ا یهنگام برا نیکردند و در ا یعوض م
 نداشتند. 

مانده را  یباق یکه نگهبان ها پستشان را عوض کردند، چهار پله  یزمان قایو دق میصبر کرد قهیدق چند
از  یچند حرکت به حد نیانداختم. هم رویاز مخازن ن یکیکردم و با دو قدم بلند خودم را پشت  یط

 ولو شوم.  نیزم یبود رو کیگرفته بود که نزد یمن انرژ 

 مشیعظ کلینگهبان را که چند برابر ه هیمخزن، سا یها هیپا ریعالمت دادم. از ز لیدست به گابر با
 بلند شد.  کیشل یصدا ستاد،یراه پله ا یکه جلو یزمان قایشد و دق کیبه ما نزد هی. سادمیبود د

 رد و بدل کردند.  یعینگاه سر گریکه دو نگهبان د دمیجلو آوردم و د یرا کم سرم

 _حمله شده! 

اسلحه را مسلح کردم و خم شدم و  عیسمت هجوم آوردند که سر نیاز آن ها، دو نفر به ا یکی ادیفر با
 پناه گرفت.  عیزد و سر یادیکردم که فر یانداز  ریاز آن ها ت کی یمخزن به پا ریاز ز

. آن ها مسلسل داشتند و ما دو دیبلند شد و مخزن پشت سرم چند بار پشت سر هم لرز کیشل یصدا
 کیمخزن ثابت شد برگشتم و چند بار شل نکهیبه محض ا م،یواقعا که چقدر برابر بود مینفر کلت داشت
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گلوله  کیشل ی. صدامیکن یم کیشل یکردم. اصال مشخص نبود که کجا پناه گرفته اند و ما به چه کس
 یکنارم انداختم؛ به حد یبه مخزن ها یشوم. نگاه یکردم دارم کر م یبلند بود که احساس م یبه حد

 فاصله داشتند که بتوانم از پشتشان عبور کنم.  واریداز 

و کوتاه از پشت مخزن ها عبور کردم. موتور خانه دو  عیسر یو با قدم ها میحالت قوز کرده بلند شد به
بمب باشد، پس احتماال همه دم و  هیکه شب دمید ینم یز یبود چ دمیکه در د ییقسمت داشت و تا جا

مخازن  به ییکردم گلوله ها یبود. همان طور که از پشت مخزن ها عبور م یدستگاه در قسمت پشت
 بزند. رونیشد گاز با فشار از آن ها ب یکرد که باعث م یاز آن ها را سوراخ م یخورد و بعض یم

 

 

 نازیپر

 عیو دو همراهش سر تانیبه در اتاق کنترل زد و اسلحه به دست وارد شد. کاپ یاز محافظ ها لگد یکی
 کارت را بلند کردم و مقابلشان گرفت: د،یبگو یز یکه خواستند چ نیمت در برگشتند و همبه س

 به به ساحل برگرده. دیبا یکشت یمل تیامن سی_ پل

 گرد شده نگاهمان کرد و گفت: یسال با چشم ها انیم تانیکاپ

 شب برگردم به ساحل.  مهیتا قبل از ن دیتونم! به من گفتند که نبا ی_ اما... اما نم

 بود به او تشر زد: ستادهیکه کنارم ا یاز مردان یکی

 االن. نیبرگرده، هم دیبا یکش تهیدستور سازمان امن نی_ ا

 .ستادیبلند شد و مقابل من ا شیصندل یاز رو تانیکاپ

بخوام برگردم  نکهیبا همون حرکت کنم، به محض ا دیسرعت خاص دارم که با هی_ گوش کن خانم من 
 . فتهیب یاتفاق نیهمچ دیکنه و اون مرد به ما گفت که نبا یم رییو به ساحل سرعتم تغ

 تعجب نگاهش کرد. با

 ؟یچ یعنی_ 

 و با تاسف نگاهم کرد. دیگز لب
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 یکنه، منفجر م دایپ رییتغ یحد هیحرکت از  نیبمب کار گذاشتند که اگر سرعت ما ح هی یکشت ی_تو
 شه.

 چه؟  یعنیسرم خراب شد،  یرو یسقف کشت انگار

 م؟یسرعت برگرد نیکشه که با هم ی_چقدر طول م

 انداخت. ینگاه شیبه ساعت مچ تانیکاپ اریدست

 آوردند. نجای. مارو به زور اسلحه امیندار یر یما تقص دیشب؛ باور کن مهیهمون ن بای_ تقر

 مهیسرعت داده بود؟ چرا تا قبل از ن نیانگیم کیبه او  اوشیمحو شد. چرا س میآن ها برا یصدا
 کرده بود؟  میتنظ یبمب نیشب؟ چرا چن

بدنم نشست. از آن ها فاصله گرفتم و  یکه کردم، عرق سرد رو یدفعه ذهنم جرقه زد و از فکر  کی
 را روشن کردم.  کروفونیم

 هست؟  مریمثل تا یز یبمب چ یرو ل؟ی_گابر

 . دمیشن رکشیصف یها ریت یاهویه انیرا در م لیگابر یکه تا صدا دیطول کش هیثان چند

 دونم، چطور مگه؟  ی_هنوز نم

 مهمه.  یلیخ ؛ینگاه کن دی_با

 

 مقابلم نگاه کردم.  یو مردان کت و شلوار  تانیرا قطع کردم و با اخم به بحث کاپ تماس

 

بود که ما به هر حال تا قبل از دوازده شب  نیاش ا یوجود داشت، معن مریمثل تا یز یبمب چ یرو اگر
 و چه نه! میدیرس یچه به ساحل م م؛یمرد یم

 

 

 بهزاد
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گرم بود که احساس  یکردم نفس بکشم. موتور خانه به حد یاز مخزن ها نشستم و سع یکی پشت
است قلبم  یخال دمیکه د نیو هم دمیکش رونی. خشاب را بیکن یبخار آب گرم استنشاق م یکرد یم

 گرفت.

 کی. انگار همه دیرس ینفس نفس به گوش م یقطع شده بود و از همه طرف صدا یانداز  ریت یصدا
 هیدادند، تازه نفس بجنگند. سرم را به مخزن تک یم حیفرصت استراحت به خودشان داده بودند و ترج

بود و  هتر شد دیام شد جهیسرگ د،یلرز ی. موتور خانه گرم بود اما کل تنم مدمیکش یقیدادم و نفس عم
چند نفر تنها  نیرا با ا لیخواستم گابر یآورم. نم یدوام نم یلیخ ،یوضع کرخت نیدانستم با ا یم

 بگذارم. 

 گفتم:  یبلند یاسلحه ام را جا زدم و با صدا خشاب

 .ممی_خب رفقا، من تسل

را باال بردم و وسط سالن  میآمدم. دست ها رونیبه مخزن بلند شدم و از پشتش ب هیو با تک یسخت به
 کرد.  یداشت مغزم را سوراخ م یروشانا نیرا از شدت نور جمع کردم؛ ا می. چشم هاستادمیا

 کنم.  یم کیوگرنه شل دیبش میهمتون تسل دی_با

 تکان دادم. سر

 . یبش میبهتره تسل ل؟یگابر اریداداش؛ جوش ن ی_ اوک

باال رفته از پله ها  یکه با دست ها دمیآمد و د ییپا یدوباره حرفم را تکرار کنم، صدا نکهیاز ا قبل
 یکردم که او هتوز گلوله داشته باشد نقشه ام بدک نبود اما اگر او گلوله ا یآمد. خدا خدا م نییپا

 .میشد یاالن مرده محسوب م نینداشت، از هم

آمد و  رونیگاهش ب یکه با مسلسلش ما را نشانه رفته بود از مخف یپوش در حال اهیاز سربازان س یکی
 اشاره کرد. لیبه گابر

 !االی_کنار هم 

 ایبه من انداخت و سرش را با تاسف تکان داد.  ی. نگاهستادیکنارم ا عیسر تکان دادم و سر لیگابر
 کاش احتمال اول درست باشد. ینداشت؛ ا یواقعا گلوله ا ایکرد  یم یباز  شیداشت نما

 زد: ادیآمد و فر رونیب یگر ید یسرباز 
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 االن.  نیهم د،ی_ اسلحه هاتون رو بنداز

 از محافظان گفت: گرید یکیرو به  وبعد

 . میکرد دایاطالع بده که دو نفر پ هی_ برو به بق

بسته شدن در آمد، سرباز  یکه صدا نیبلند از کنارمان گذشت و هم یسر تکان داد و با قدم ها مرد
 زد: ادیاول دوباره فر

  د؟یبنداز _ مگه نگفتم اسلحه هاتون رو

 نیاما هم دهینقشه ام را فهم لیشدم که گابر دواریام یلحظه ا م،ینشان نداد یکداممان واکنش چیه
 وا رفتم.  دم،یرا شن نیبرخورد فلز با زم یکه صدا

به من انداخت. سرباز نوک اسلحه اش را به  ینگاه میزانو زد و ن نیزم یاسلحه را انداخت و رو لیگابر
 سمت من گرفت:

 کنم.  یم کیزود باش! وگرنه شل_ 

که سرباز با خشم جلو آمد و قنداق اسلحه اش را  ستادمینشان بدهم همان طور ا یواکنش نکهیا بدون
 .چاندمیدستش را گرفتم و رو به عقب پ عیباال برد و خواست به صورت بکوبد، که سر

 

 

سرباز بلند شد و اسلحه از  نیخورد شدن استخوان کتف ا یلحظه اتفاق افتاد صدا کیدر  زیچ همه
از آن  یکی یبه پا لیکنند، گابر یانداز  ریهر کدام از دو همراهش بتوانند ت نکهیدستش افتاد و قبل از ا

 گرفت.  ناهاز مخازن پ یکیپشت  عیسر د،یایبه خودش ب یگر یکرد و تا محافظ د کیها دو بار شل

مرد را  کلیه دم،یحرکت دست محافظ را د نکهیدفاع مانده بودم، به محض ا یب دانیکه وسط م من
گلوله ها بلند  کیشل یکردم. صدا ینیسپر مقابل خودم گرفت و عقب نش یکیو آن را مثل  دمیباال کش

 . فتادین یاتفاق گریزد و د ادیفر یدفعه کس کیکه  دیشد و بدن مرد مقابلم چند بار لرز

محافظ سوم را زده بود. با  لیافتاد. گابر نیزم یصبر کردم و بعد بدن مرد را رها کردم که رو یا لحظه
زانو زدم.  نیزم یو تعادلم را از دست دادم و رو دیچیلحظه دلم پ کیکه گلوله خورده بود  یمحل دنید
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کف موتور خانه صفرا  ،بخواهم کنترلش کنم نکهیرا احساس کردم و قبل از ا میبه گلو یتلخ عیهجوم ما
 باال آوردم. 

تلخ بود و  میو شانه ام را نگه داشت تا در استفراغ خودم سقوط نکنم گلو دمیبه سمتم دو عیسر لیگابر
غذا  یبار ک نیو بپرسد آخر اوردیسوپ ب مینبود که برا یناز یبار پر نیداد و ا یدهانم مزه زهر مار م

 غذا خورده بودم؟  یبار ک نیخورده ام، آخر

 زدم: ادیفر عیلحظه سرم را باال آوردم که سر کی

 _ اون زنده ست! 

خالص  ریزود با ت یلیسمت فرستاد اما خ نیاز گلوله را به ا یزد و رگبار  یادیهمان لحظه فر محافظ
 خفه شد.  لیگابر

دادم و سرم را بلند  یبود فحش یکه از صورتش جار  یخون دنیافتاد. با د نیزم یکرد و رو یناله ا مرد
 کردم. 

  یعوض ؟یچشمش بزن یتو دی_حتما با

کنارم نشست و شانه ام را گرفت که ناله ام بلند شد؛ تازه  عیبه من انداخت و اخم اما سر ینگاه لیگابر
 متوجه زخمم شدم. 

 ! ی_لعنت

 .دیرا با ضعف کنار کش خودم

 حرف ها رو نداره!  نیگلوله که ا هی_ بابا 

 گفت: ینگاهم کرد و عصب میمستق لیگابر

ساعت  مین گهیاالن که د یر  یاز هوش م یهم دار  یجور  نیاز باال رد شده هم یکیکتفته،  یتو یکی_ 
 !یار یهم دووم نم

 لیشکل گرفت و گابر نمانیاز درک ب یکرد، حس ینگاهمان تالق یوقت نیهم یدانستم. برا یم خودم
 دیدانستند که نبا یخوب م یطیشرا نیهمچ یرا گرفت و مرا بلند کرد. دکتر ها معموال تو گرمیشانه د

 بحث را کش بدهند. 
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و به  میدیکردم راه بروم، باالخره به موتور رس یم یو سع دیکش یطور که مرا دنبال خودش م همان
 متر باز ماند. کیدهانمان  میدیدم و دستگاه بمب را د نکهیمحض ا

از آن انشعاب  میس یادیبود و تعداد ز مرریتا یکه دارا یرنگ ینقره ا ولیوق زده به کپ یچشم ها با
 گرفته بود نگاه کردم. 

  ه؟یچ والیه نیجارو منفجر کرد، ا نیشه ا یهم م یان ت ی_با دو سته ت

ام را باز کردم  قهیجل یسر خوردم. دکمه ها نیزم یدادم و رو هیتک واریبه د عیمرا رها کرد که سر لیگابر
 زخم ببندم.  یطرفش را ببرم تا رو کیکردم با دست سالمم  یو سع

 خواد کال محوش کنه. یرو منفجر کنه؛ م یخواد کشت ی_اون نم

و با قدرت  دمیپاره شدن دوختش با ناله من همزمان شد. لب گز یکه صدا دمیرا کش قهیطرف جل کی
 را روشن کرد و گفت: مشیسیب لیبار پاره شد. گابر نیکه ا دمیدوباره کش

 داره! مریحدست درست بود تا م،یکرد دای_ بمب را پ

 

 

باال بردم و پارچه را دور شانه ام  یکردم، دست مجروحم را به سخت یطور که به او نگاه م همان
 هودهیکار ب نیشد هرچند که ا یخود به زور پانسمان م یهم جا بود؟ زخم کتف به خود نجای. ادمیچیپ

 بود.

  ؟یرو خبر کرد یاز س یخنث میکشه، ت یشب طول م مهیتا ن قای_آره، دق

 گوش داد و گفت: هیثان چند

 تمام.  م،ی_ منتظر

داده بودم و به حرکات شتاب زده اش  هیتک واریحال به د یسمتم آمد. ب عیبه من انداخت و سر ینگاه
 . دمیخند یشد که به سخت راهنشیپ یکردم. مشغول باز کردن دکمه ها ینگاه م

 آوردن. یوگرنه برامون حرف در م ستین نجایا ی_خوبه کس
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فکر کنم  نیتوانستم به ا یتنش بود. نم یدرنگیسف ریرا از تنش در آورد و خدارو شکر عرق گ راهنیپ
 گشت بزند. یعرشه کشت یکه، با باالتنه لخت رو

 را پاره کرد و با حرص گفت:  نشیآست کی

 ! یخور  یمن نم قهی_تو به سل

 زدم و مشکوک نگاهش کردم. یپوزخند

 به خصوص به مهرداد. ،یکردم به مردها نظر دار  یفکر م شهی_ هم

 باال.  ری_اوم چه جورشم! دستت را بگ

. سرم دمیکش ادیکه گره زد، از درد فر نیو هم دیچیدستم را باال بردم. پارچه را دور شانه ام پ یسخت به
 هم افتاد.  یخود به خود رو میپشت سرم چسباندم و پلک ها واریرا به د

صورتم قرار گرفت و  یرو یداغ زیکردم که چ یداد بزنم. فقط ناله ا یدوم را که زد، نا نداشتم حت گره
 باعث شد چشم هام را باز کنم. 

 .یبش هوشیب دیکه نبا یدون ی_خودت بهتر م

 زدم. یجان یب لبخند

زنده  یلیکه خ یدون یت دادم. خودت بهتر مخون از دس تریباشه، دو ل یدیکه ام هیوقت ی_ اون برا
 مونم جناب دو صفر هفت. ینم

نگاهش کردم.  یو به سخت دمیشد، نال دهیکش میدفعه موها کیهم افتاد  یرو میکه پلک ها نیهم
 شده بود. یگربه زخم کی هیشب میبودم که صدا فیقدر ضع نیدلم به حال خودم سوخت ا

دو صفر  ینکن، آقا شیهند یالک ؛یآدم منتظره که تو زنده برگرد یکل رونیاون ب یدون ی_خودت م
  چیه

 گفتم: دهیبر دهیزدم و بر یشخندین

  ؟یآشنا شد دریچطور با آلکس را ،یخوند ی_ پس تو هم رمان م

بده من  حیرو توض ینظام هی یتونه زندگ یچقدر خوب م ،ینظام ریغ سندهینو هی نمیخواستم بب ی_م
 .یپسر نوجوون بود هیاون موقع سر کار بودم اما تو فقط 
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کند  یم تینوجوان چهارده ساله را روا یها تیکه داستان مامور دریاشاره به مجموعه رمان آلکس را »
هم  چیمجموعه با نام مامور دو صفر ه نیجاسوس شود. ا کیتا  ندیب یآموزش م MI6که توسط 
 « شود یشناخته م

 یشینگاه نما لیانفجار کوچک ما را به خودمان آورد. گابر کیو  یانداز  ریت یکه صدا دمیندرمق خ یب
 به سقف انداخت و بعد به من زل زد.

 وضع چطوره. نمیرم بب یمن م انیکردن بمب م یخنث یاند، برا ژهیو یروهای_احتماال ن

 یرا رو میکه پلک ها نیبلند دور شد. هم یبه شانه سالمم زد و با قدم ها یتکان دادم که او ضربه ا سر
 بلند گفت: یکه با صدا دمیهم گذاشتم شن

  ؟ی_ جلد آخرش رو خوند

 گفتم:  یقار قار مانند یسوال بود؟ با صدا نیوقت ا چه

 _نه! 

 بخونش. ی_هرگز نگو مرگ، اگه زنده موند

 «رمان است که در سال دو هزار و هفده منتشر شد. نیهرگز نگو مرگ اسم جلد آخر ا» 

 

 

 شخص سوم

 ینم یرعلیبود که ام ی. مدتدیوز یاز ساحل م یمیمال میو نس دیرس یبه گوش م ایامواج در یصدا 
به  یقوت قلب خاص نیهستند و ا رانیا یآب یدانست کجا هستند، تنها مطمئن بود که هنوز در مزرها

 داد.  یاو م

 یپا یوارد شد و زن را جلو د،یکش یرا دنبال خودش م یکه زن یدر حال اوشیاتاقک باز شد و س در
 شیبسته شده بود و پاها یفلز  یاز پشت به صندل یرعلیام یانداخت. هرچند که دست ها یرعلیام

 خود را حفظ کرده بود.   یشده بود، اما هنوز هم همان صالبت اشراف ریزنج یهم به همان صندل

 انداخت و گفت:  ینگاه اوشیتکبر به س با
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  ه؟یک نی_ا

را  شیو موها دیرنگ را از سر زن کش یمشک یپارچه ا سهیو جلو آمد و ک دیدر را بهم کوب اوشیس
 چنگ زد و سرش را باال آورد. 

 زوج عاشقته!  ش؟یشناس ی_م

همسرش نگاه کرد.  یبایلحظه نفسش را حبس کرد و به چهره سالخورده اما همچنان ز یبرا یرعلیام
بودند.  یورم کرده و زخم شیشکسته شده بود و لب ها شیبود و کنار ابرو یخون شیپشت لب ها

االن  نیخواست هم یمشت شد. دلش م شیچهره به درد آمد و دست ها نیا دنیقلبش از د
 کرده بود اما هنوز هم عاشقش بود!  انتیبه او خ هینار رد،یو لگد بگ مشت ریرا ز اوشیس

 ؟ی_شناخت

 نیا دیهمه سال با نیرا با درد بست. بعد از ا شیچشم ها هیزل زده بود. نار هیهنوز به نار یرعلیام
  د؟ید یطور همسرش را م

 د؟یکن یبا هم حرف عاشقونه رد و بدل م دیدار ه؟ی_چ

 بلند آواز خواند:  ی. مشغول قدم زدن دور اتاق شد و با صدادیرا رها کرد و عقب کش هینار یموها

 من و توست، تا اشارات نظر، نامه رسان من و توست. انیآنچه م ی_نشود فاش کس

 با تنفر گفت: یرعلیام

  که؟یمرت هیها چ یمسخره باز  نی_ ا

 یبا لحن ترسناک اوشی. سدیچیدر سرش پ یدیشد و درد شد دهیاز پشت کش شیدفعه موها کی
 گفت:

 ارباب زاده!  ی_ قبال مودب تر بود

 نگاهش کرد و پوزخند زد. میمستق یرعلیام

  ؟یکن یکش سیدخترها گ نیع ی_ فقط بلد
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 جیگ یرعلیسر ام یزد. لحظه ا ریام قهیبه شق یبا قندان کلتش ضربه محکم اوشیکه س دینکش هیثان به
پوست سرش احاس کرد به  یخون را رو یکه داغ نیشد. اما، هم اهیس شیچشم ها یکرد و جلو

 پوزخند زد.  اوشیس

  اوش؟یس هیچ یمعرکه برا نی_ا

اتاقک بود،  وارهیکه در د یا لهیو دستش را به م دیرا کش هینگاهش را از او گرفت و لباس نار اوشیس
 دستبند کرد و گفت:

 .میداشته باش شی_ راند آخره، قراره نما

 بلند شد. هینار یدفعه صدا کی

 ؟یکن یکه عقده هات رو خال ؟ی_ که چ

 

صحنه آتش  نیا دنیبا د یرعلیکرد و ساکت شد. ام یکه به صورتش خورد و ناله ا یمشت محکم با
 یرا از هم م اوشیبسته نبود که اگر بسته نبود، با چنگ و دندان س شیکاش فقط دست ها یگرفت، ا

 . دیدر

 و گفت: دیکوتاهش را کش یچنگ انداخت و موها اوشیس

زن ارباب زاده  یمتیخواست به هر ق یبود که م یمن؟ ک یفقط عقده ها ؟یمن آبج یعقده ها_ 
 یدیکرد؟ ند یچطور خواهرمون رو سالخ یدیگرگ؟ ند نیبود که خودش رو به سپرد به ا یبشه؟ ک

  ه؟یچه آدم نیا

کرد و به چشم  بود، خون داخل دهانش را کف اتاقک تف دهیاز او ند یرعلیکه قبال ام یبا شهامت هینار
 او زل زد.  یها

 با پدرش فرق داشت. یرعلی_ام

 .دیگذشته بود، لرز شیکه سال ها از دوره عاشق یدر قلب مرد یز یچ

 خرفت!  کهیمثل همون مرت هیآشغال هی_اونم 
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 یصدا رونیبزند که از ب ی. دهانش را باز کرد تا حرفدیخواهرش را رها کرد و عقب کش یموها اوشیس
 یرو یهیانداخت و لبخند کر رونیبه ب یاز پنجره اتاقک نگاه اوشی. سدندیرا شن یقیشدن قا کینزد

 نشست.  شیلب ها

 شه. ی_خب، کم کم جمعتون جمع م

 بلند به سمت در اتاقک رفت و لحظه آخر برگشت و گفت: یقدم ها با

 .زتینوه عز ،یعل ریاومده ام ی_ حدس بزن ک

 رفت.  رونیزد و از اتاقک ب یا قهقهه

قائله زود تر ختم شود؛ هر چقدر  نیبود ا دواریرا بست. ام شیو چشم ها دیکش یقینفس عم یرعلیام
 داد. یرا از دست م یشتر یافراد ب د،یکش یطول م شتریکه ب

 گفت: هیدفعه نار کی

 _ بهز... بهزاد بچه داره؟ 

 جواب داد: ینگاهش کرد و بعد از مکث کوتاه یرعلیام

 هم دارم، دختر مهرداده. گهیپسر د هیباشه من  ادتی_ اگه 

 بهزاد

گلوله  کیشل یکرد و گهگاه صدا یاطاعت م یگر یزد، د یم ادیفر ی. کسدمیشن یسر و صدا را م یصدا
 آمد.  یم

توانستم چشم  ینم یبود و حت کیغوطه ور بودم. اطرافم تار یبیعج یبدنم کرخت بود و در سرما کل
عبور  میچشم ها یاز جلو یر یآشنا بود تصاو میبرا یبیکه اطرافم بود، به حد غر ییرا باز کنم. سرما میها

 افتاد.  ادمی عیسر یلیکرد و خ

که امروز حاضر بودم به  ینفر نجاتم داد. مرد کیمردم،  یکه در آن جنگل داشتم م یسال قبل، وقت دو
 .رمیخاطرش بم

 _بهزاد؟ بهزاد؟ 
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 یدانستم چه کس یحال نم نیکردند و در ع یانگار هزاران نفر با هم اسمم را تکرار م دم،یرا شن اسمم
در  شتریشد و ب یسخت تر م میهر لحظه برا دنیو سر در گم بودم و نفس کش جیزند. گ یم میصدا

 ... نکهیرفتم. تا ا یسرما فرو م

شانه ام قرار  یرو یز یداد. احساس کردم چ یبخش یزندگ یخودش را به گرم یدفعه جا کی سرما
 نیسرم نشسته بود و چهره اش محو بود، اما هم یرو یرا باز کردم. مرد میگرفت و بالفاصله چشم ها

 نشستم.  رتیدادم و با ح صیاش را تشخ افهیکه چند بار پلک زدم، ق

 _تو...

 

 

من  هیشب قایدق که یخودم نگاه کردم؛ به مرد افهیبه ق رتیزد. با ح یکه کنارم نشسته بود لبخند یمرد
 بود. 

 .دمیدراز کش نیزم یو دوباره رو دمینال

 ! نی_ شاه

 .دیخند کوتاه

 ! یاومد رید یلیخ نمت؟یچند سال منتظر موندم تا بب یدون ی_م

 .دمیآه کش اریاخت یانداختم و ب میکه در آن بود یبه چمن زار  ینگاه

 _من مردم! 

 .دیو دوباره خند دیگز لب

 ! یسرسبز  یجا نیهمچ هیبه  یایبعد از مرگت ب ستم،ی_مطمئن ن

 انداختم::. نییزدم و نشستم. سرم را پا یپوزخند

 _ من قاتلم! 

 به شانه ام زد. یمیمال ضربه
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 ! میستیکرده، ما که معصوم ن یاشتباه هی ی_هر کس

 .دمیخند تلخ

 رفتار کردم. یطانیش یلیخ گهی_ منم د

 بود.  ییبایبه اطراف انداختم، چمنزار واقعا ز ی. دوباره نگاهمیدیدو نفرمان خند هر

 _من االن کجام؟ 

هر چند که تفاوت  نم،یبب یگر یکس د دیداشت که خودم را از د یبیشد. حالت عج یاش جد چهره
 .میهم داشت ییها

 .یبرگرد دیبا ؛یبر  یخوا یکه م هیی_مهم جا

 شده نگاهش کردم. جیگ

که  ستمیهنوز مطمئن ن یحت ،یگ یم یفهمم چ یکجا برم؟ به خدا اصال نم نجای_ کجا برگردم؟ از ا
 باشمت. دهید

 شد و مرا هم با خودش بلند کرد. بلند

 . یاون بچه رو نجات بد دیبا ،یکار مونده که انجام بد یلیهنوز خ تیبه زندگ یبرگرد دی_ با

  لدا؟ی_

به من  نیاسمم را صدا زد. به اطراف نگاه کردم که صدا دوباره تکرار شد. شاه یتکان داد که کس سر
 انداخت.  ینگاه

 کنه، مراقبش باش. یداره صدات م یک یدون ی_خوب م

 نگاه کردم که مرا در آغوش گرفت و سخت فشرد.  نیدوباره تکرار کرد. مردد به شاه نازیپر یصدا

 .یرو داد تی_تو به خاطر من زندگ

 به پشتم زد. یمیمال ضربه

 .دمتیمن بخش ،یکن یزندگ دیها با یلیرو دادند؛ تو هم به خاطر خ شونیها به خاطر تو زندگ یلی_ خ
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به  نکهیمن جدا شد و عقب رفت. خواستم به سمتش بروم اما دوباره سرما اطرافم را گرفت و قبل از ا از
 و به هوش آمدم.  دمیکش یقی. نفس عمدیچیام پ نهیدر قفسه س یدرد م،یایخودم ب

و  نازی. نگاهم به پردمیکش یم قیآمده باشد، پشت سر هم نفس عم رونیکه تازه از آب ب یکس مثل
 گفتم:  یکه کنارم مشسته بودند انداختم و به سخت لیگابر

 ... لدای_

 اون رو بردند.  اوشی_افراد س

 گشتم؟  یدنبالش م دیمقابلم انداختم. کجا بردند؟ کجا با یبه پهنه آب ینگاه

 عرشه خواباند. یمرا به زور رو نازیپر

کنند اما  یم ییدارند بازجو اوشیاز افراد س یکیگردند، از  یمرتبه، دارند دنبال پدرت م زی_ همه چ
 نزده.  یهنوز حرف

 گفت: عیسر لیگابر

 _ هر جا که پدرت باشه، بچه هم هست. 

 را گرفتم که به من نگاه کرد. مچش

 . اریبه حرفش ب م،یوقت ندار یلی_ خ

 _بهزاد االن ...

 کنم. یخواهش م اری_به حرفش ب

توجه به  یرا بستم و ب میبلند شد. چشم ها عیزل زد و سر تکان داد و سر میبه چشم ها هیثان چند
 گلوله آمد.  کیشل یشد و بعد صدا شتریب ادیکه سر و صدا و فر دمیکش قیحال خرابم چند بار نفس عم

 آرام شد. ینگاه کردم که چهره وحشت زده اش با لبخند نازیب به پرتعج با

 _ فکر کنم به حرفش آورد.
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 .دیرس یبلند تر به نظر م نییپا نیقد بلندش از ا ستاد،یسرم ا یرو لیکه گابر دینکش هیثان به

 دونه...  یمشخصاتش و م که،یلنج کوچ هی_

 حرفش راخورد.  لیگابر ،ینیخشمگ ادیفر یصدا با

  ؟یکرد یانداز  ریچه خبره؟ تو چرا به متهم ت نجای_ا

 اهیس یکلی. مرد قد بلند و هستمیشانه ام را گرفت و کمک کرد که با عیاشاره کردم که سر نازیپر به
افرادش باال زده بود و چهره عبوسش  هیبود که ماسکش را بر خالف بق ستادهیمقابلمان ا یپوش

 مشخص بود. 

 گفت: عیسر لیگابر

 .ارنیتونستند به حرفش ب یهم نم گهیفرمانده افراد شما تا چند روز د_ 

را بدهد که دستم را باال بردم و  لیبود. دهان باز کرد تا جواب گابر ژهیو یروهایفرمانده ن نیا پس
 گفتم: 

 بگم قربان؟  یز یچ هیشه منم  ی_م

شده ام و به  چیکه نوار پ یدر حال ،یخون یدانستم با آن لباس ها یانداخت. م یبه من نگاه مرد
 حرف ها نبود. نیدارم اما حاال وقت ا یمضحک افهیدادم ام چه ق هیتک نازیپر

 اخم کرد. فرمانده

 ! من دستور دارم که بازداشتت کنم. ی_باالخره به هوش اومد

 تکان دادم و با ضعف گفتم: سر

 خودم رو بهشون برسونم.  دیدونم قربان، اما االن جون پدرم و اون بچه در خطره! با ی_ م

 زد و با تمسخر گفت: یپوزخند مرد

 ! یستیپاهات با یرو یتون ینم یداره؟ حت یا دهی_ آخه رفتن تو چه فا

 گفتم:  یبلند یمن رو گرفت و خواست برود که با صدا از
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 یتون یم ایبرم اونجا و طعمه بشم.  دیبذار دیتون یخواد م یمن رو م د،یکه شما دنبالش هست ی_کس
 .یکن دایجسد اون ها رو پ گهیده روز د دیتا شا یرو بگرد ایدر نیکل ا

به سمتم برگشت و فاصله  عیدر افتادم مرد سر یبا بد کس دمیفهم نازیپر دنیو لب گز لیگابر رینگاه ت از
 را چنگ زد.  راهنمیپ قهیرا پر کرد و  نمانیب

 بچه؟ یکن یم دیخونه؟ من رو تهد یم یقدر راحت بلبل نیا یقاتل فرار  هی_

 زدم. یمسخره ا لبخند

 کنم.  یکنم، روشنت م ینم دتی_تهد

 شده اش گفت: دیکل یدندان ها نیدر دستش فشرد و از ب شتریام را ب قهی

 نکن جوون. نیتر از ا نی_ پرونده خودت رو سنگ

 باال انداختم: ییابرو

پام به اون لنج برسه، اون مرد من  نکهیض ابه مح یهم هست؟ مرد حساب یتر  نی_ مگه حالت سنگ
  ؟یترسون یمن رو م یرم به استقبال مرگم تو از چ یکشه من دارم خودم م یرو م

را آماده گرفته  شانی. چند نفر از افرادش که دور و بر ما بودند اسلحه هامیفقط به هم زل زد هیثان چند
به  میدانستم که دار یکمتر شده بود و م یکشت یاهویآمد مداخله کنند. ه شیپ یبودند تا اگر مشکل

 . میگرد یبه ساحل بر م یآرام

 .یتو االن خودت مجرم ،یشه تنها بر  ی_نم

دانست که چاره  یحال م نیکرد و با ا یرا تحنل م یادیزد که انگار فشار ز یحرف ها را با لحن نیا
 ندارد.  یگر ید

 ممکنه برنگرده.   اد،ی_هر کدوم از افرادت که باهام ب

 داوطلب شد. عیسر لیگابر

 . امی_ من باهات م

 قاطعانه گفت:  یلینگاهش کرد و خ فرمانده



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

577 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 منه. یروهایجا به بعد کار ن نیجا بود، از ا نیشما تا هم تی_نه مامور

 

 

 اشاره کرد و رو به من گفت: یکیافرادش جا به جا شد و به  نیب نگاهش

  ؟یکه ندار  یفرستم؛ مشکل ینداره اما، افسرم رو مجهز م دهیبدم فا قهی_ اگه به تو جل

 _نه، ممنون فرمانده.

 مانع شد. نازیبزند که پر یدهان باز کرد تا حرف لیاخم سر تکان داد و از ما دور شد. گابر با

 ؟یمارو تنها بذار  هیشه چند ثان ی_ م

ساده نقره  ی. ماکسستادیمقابلم ا زنایبزند رفت. پر یحرف نکهیبه ما انداخت و بدون ا ینگاه لیگابر
رنگش را مثل  یبلوط ی. موهادیآ یبودم که چقدر به تنش م دهیشده بود، اما قبال د یرنگش خون یا

 داشت.  یمیمال شیساده درست کرده بود و آرا شهیهم

توانستم  ینداشتم اما نم یادی. وقت زمیرد و بدل شد و هر به سمت گوشه عرشه رفت نمانیب ینگاه
 را ترک کنم.  نجایا شیحرف ها دنیبدون شن

 _سراپا گوشم. 

 شد. رهیخ ایامواج آرام در به

 بزنم.  یکه حرف ستمی_ من آماده ن

 زدم. یرا گرفتم و با انگشت شست پشت دستش را نوازش کردم، لبخند دستش

 .میوقت ندار یلی_ ما خ

 گفت: یگرفته ا ینگاهم کرد و با صدا میمستق

 !میوقت، زمان نداشت چی_ ه

 کش آمدند. یبه لبخند تلخ میها لب

 .میشد یبا هم آشنا م گهیجور د هیکردم که  ی_ آرزو م
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صحنه گرفت صحنه  نیا دنی. قلبم از دختیصورتش ر یقطره اشک رو نیتکان داد که اول سر
 وداعمان بود.

و  یکشت یرو یها ینظام یرا صدا نمانیو سکوت ب میزد، نه من فقط بهم زل زده بود یم یاو حرف نه
 ها پر کرده بود.  ینظام ریغ

 .دیدفعه خند کی

 رسه. یبه ذهنم نم یچیحرف بزنم ه دی_االن که با

داشتم اما در حال حاضر قلبم  جهیبود و سرگ خیقورت دادم. هنوز هم بدنم  یدهانم را به سخت آب
 ادیز یز یکشت از شدت زخم ها و خون ر یمرا نم اوشیاگر س یزد، حت یم رونیام ب نهیداشت از س

 من نبود. یبرا یدیمردم واقعا ام یم

 را گرفته بود.  میفشرد و بغض گلو یبا خشونت قلبم را م چک،یپ کیمثل  حسرت

 _من عاشقتم.

 _منم.

. میجز اعتراف ندار یکه چاره ا میزدم. انگار هر دو نفرمان باالخره قبول کرده بود یلبخند یسخت به
 اتفاق افتاد اما، باالخره اتفاق افتاد. رید یلیخ

 یوقت یبه رابطه ما ببرد اما برا یپ دینبا یاطرافمان، سرم را جلو بردم. پدرم گفته بود کس یتوجه ب یب
دانستم  یدر دادگاه ارائه کند، نه االن که م نازیپر لهیمرا به وس یگناه یخواست مدارک ب یبود که او م

 زنده ام. گریساعت د کیکمتر از 

. سخت و پر از دمشیداشته باشد، بوس یبخواهد ممانعت نکهیدو دستش را گرفتم و قبل از ا هر
 حسرت. 

 تمام شده بود. زیما همه چ ی. برامیگفت یکرد. به خودمان که دروغ نم میهمراه شه،یخالف هم بر
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را مزه کردم و  شیع لب ها. طمدمیعمرم بود، عقب کش یها هیثان  نیریش بایکه تقر هیاز چند ثان بعد
 گونه ام را پاک کردم و گفتم: یرو یسیدادم. خ لشیتحو یلبخند

 .زهیکه دستمال ندارم بهت بدم دوش فی_ ح

باالخره  د،یخند یبعد از مرگ من هم م دیچون با قایرا دوست داشتم و دق شی. خنده هادیهم خند او
 حرفم را زدم. 

 ...دینداشته باشه تو با یبرگشت چی_رفتن من، ممکنه ه

 _نه بهزاد.

 باال بردم. یرا کم میصدا

 یرفتن بدون برگشت، اما، م هیرم  یمن دارم م ؟یدفعه هم که شده حرف من رو گوش بد هیشه  ی_م
 .میکه از دست داد ییتمام اون ها یبه جا یکن یخوام تو بعد از من زندگ

 و نگهش داشتم. دمیو خواست برود که شانه اش را کش دیکش رونیرا از دستش ب شیها دست

 خوام بشنوم.  ی_نم

 .یر یگ یم یازم انرژ  شتریب یباهام کلنجار بر  شتریهر چقدر ب ناز؛یتورو خدا گوش کن پر یبشنو دی_با

هم متوقف شود، نگاهش را به  شیاشک ها انینبود که جر یمعن نیبه ا نی. استادیشد و ا ساکت
 کرد.  یدوخته بود و به نگاه نم ایدر

 که کل بدنم درد گرفت: دمیکش یقیعم نفس

 دم.  یم شنهادیرو پ لیاما من گابر یبا ک ستیمهم ن ،یخوام ازدواج کن ی_ م

را دو طرف صورتش گذاشتم و  میکه به زور نگهش داشتم و دست ها دیخودش را عقب کش دوباره
 مجبورش کردم نگاهم کند.

 .یکن یکه ازدواج م نازیمراقبته بهم قول بده پر ه،ی_ اون مرد خوب

 ! یاحمق یلیدم. خ ی_قول نم

 صورتش کنار زدم. یرا از جلو شیموها
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 تیوص نمیکنند ا یم تیهمه وص یخوام بهم قول بد یم یهستم ول یکه تو بگ ی_باشه، من هرچ
 خب؟ ،یکن یمنه. ازدواج م

 آماده است.  قیکرد و گفت قا مینفر صدا کیقطرات اشک بود.  زشیمن شدت گرفتن ر جواب

 راحت برم؟  الی_قوله؟ با خ

به آغوش  عیزدم و سر یا مهیهم فشرد و سر تکان داد. لبخند نصف و ن یرا رو شیها پلک
 یزود تر م دیبغض قرار است بترکد، با نیدانستم ا یسوخت و م یم می. پشت پلک هادمشیکش

 رفتم. 

قطره اشک صورتم را سوزاند، خواستم عقب  نیاول نکهیزدم و به محض ا شیشانیپ یرو یا بوسه
به  شیبه گوشم چسباند. صدا قایرا دق شیرا بلند کرد و لب ها شیبکشم که او مرا نگه داشت. پاها

 توانست مرا همان جا بکشد. یگرفته بود که م یحد

 سخن. یهر نوع ندی_ در رفتن جان از بدن گو

 . دمیخودم را عقب کش عیسرو  دمیاش را بوس گونه

 زدم. لبخند

 رود!  یکه جانم م دمید شتنی_ من خود به چشم خو

 یجز دور  یکه فرجام یعشق یاو و برا یخودم، برا یو سرم را به تاسف تکان دادم، برا دمیگز لب
 نداشت. 

باال  یفاصله گرفتم. دو قدم عقب آمدم و دستم را به عالمت خداحافظ عیبزند که سر یحرف خواست
بود  ستادهیکه فرمانده ا ییاز طرف او باشم، با تمام توان به سمت جا یمنتظر جواب مکهیبردم و قبل از ا

 .دمیدو

 

 

 شخص  سوم

 شد.  یشکسته م ایحرکات آب در یاتاقک با صدا سکوت
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کرد تا خودش را نجات  یشده بود و دائما تقال م ریبه در اتاقک زنج کینزد ییجا لدای یها دست
 یبه نظر خواب م یرعلیشده بود و ام رهینقطه در کف اتاقک خ کیساعت له به  میاز ن هیدهد. نار

 . دیرس

کرد  یم یرا بررس دیرس یکه به نظرش م ییها ویرا بسته بود و تمام سنار شیبود چشم ها داریب اما،
 شد مرگ!  یختم م زیچ کیاما، آخر همه شان فقط به 

دفعه سرش به  کیگذاشتند،  یلنج اثر م یداخل آمد و چون امواج رو اوشیباز شدن در اتاقک س با
 کرد.  جادیا یبلند یچهار چوب در خورد و صدا

 مین ستاد،یدر را پشت سرش بسته و وسط اتاقک ا اوشیرا باز کرد. س شیدفعه چشم ها کی یرعلیام
 انداخت و گفت:  لدایبه  ینگاه

  د؟یزد_چرا همه غمبرک 

 .دیبه او پر هینار

 م؟یبرقص یبندر  میپاش م؟یکار کن ی_ چ

 اشاره کرد. لدایو به  دیلب گز یاحمقانه ا یشیبه حالت نما اوشیس

 بچه نشسته ها، با داداشت درست صحبت کن. ؟ی_ اع! آبج

 رییتغ یلیسال ها خ نیزن در ا نیشد. ا یرعلیکرد که باعث تعجب ام اوشینثار س یفحش زشت هینار
 کرده بود.

  م؟یعالف نجایا ی_تا ک

 کیبه او نزد یقدم اوشیهر دو نفرشان در هم رفت و س یبهم نگاه کردند. ابروها یرعلیو ام اوشیس
 شد.

بمب گذاشتم؟ اما، خب  یاون کش یکه تو یدونست یشده؛ م یپسرت چ فیکه بففهمم تکل ی_ تا وقت
 .امیتش در موروجک نقشه ام را خراب کرد که البته از خجال نیا

وکه هم به خاطر تمام  لدایباهم رد و بدل کردند؛ هم به خاطر  ینگاه نگران یرعلیو ام هینار باالفاصله
 بودند. یکه در آن کشت یافراد
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 به غبغب انداخت. یبه سمت در رفت و باد اوشیس

 رون؟یکردم، اگه بچه مزاحمه تا ببرمش ب یمونده استفاده م یفرصت باق نیشما بودم از ا ی_جا
 .دیدار یکه خلوت زن و شوهر  هیبار نیآخر نیباالخره ا

را از پشت  تیدست ها ینداشت. وقت لدایبه حضور  یبار کرد و توجه راهیباالفاصله بد و ب یرعلیام
 یتوان یکنند و همسر کتک خورده ات را مقابلت گذاشته اند، فقط م یم یبسته اند، پسرت را سالخ

 نباشد!  ایبچه در اتاق باشد  کیحاال چه  یفحش بده

 زد و گفت: یپوزخند اوشیس

 خان زاده. یکن یزبون دراز  یتون یم یتا ک نمی_ بب

خواست  یشد و دلش م یسرش داشت از درد منفجر م د،یلب گز یرعلیو رفت. ام دیرا بهم کوب در
فکر کند  نکهیدر ذهنش شکل گرفت و بدون ا یدفعه جمله ا کی. ردیمشت و لگد بگ ریرا ز اوشیس

 گفت:

 کشتمش. یتونستم، م یم یوقت دی_ با

 بر لب دارد. یلبخند تلخ دینگاه کرد که د هیبه نار عیچه گفته سر دیفهم تا

  ؟ینکرد یچرا همون موقع کار  ؟یگ ی_ االن م

 . ردیرا بپذ ریوقت نخواست عشق ام چیاو ه د؟یفهم یزن چه م نی. ادیکش یقینفس عم یرعلیام

 جواب داد:  یهم فشرد و به سخت یرا رو شیها پلک

 _چون برادر تو بود! 

 قلبش را به درد آورد. هیپوزخند نار یصدا

  ؟یداشتم، که به خاطر من برادرم رو نکش یتی_ مگه من که زنت بودم برات اهم

 .یقبول کن یوقت نخواست چیه ،یمهم بود شهی_هم

 

 



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

583 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

که سال ها  دید یرا م یز یچ یگر یرد و بدل شد. هر کدام در چشم د یمیزوج قد نیب یقیعم نگاه
 بود.  ندیدرک تازه خوشا نیبود و انگار ا دهیند

شد. نسبت هر کدام با خودش  ینم شانیآن دو نفر رد و بدل شد. واقعا متوجه حرف ها نیب لدای نگاه
 .دیفهم یرا نم ندیگو یچه م نکهیقبال به او گفته بود اما ا اوشیدانست، چون س یرا م

 .رونیتونم برم برم ب یمن م دیخوا ی_اگه م

 شدند و به او نگاه کردند.  لدایتازه متوجه حضور  هیو نار یرعلیام

 به لباس پاره شده دخترک انداخت و لبخند زد. ینگاه یرعلیام

  زم؟یعز رونیب ی_چرا بر 

 گفت: عیدرشت تر شد و سر لدا،یدرشت  یها چشم

 . یخلوت زن و شوهر  د،یتنها باش دیگفت که شما با اوشی_ عمو س

 انداخت.  هیبه نار ینگاه میاز ته دل زد. ن یلبخند یرعلیرنگ گرفت و ام هیچهره نار یآن به

 دخترش چقدر باهوشه.  ینیب ی_م

 سر تکان داد. دیدزد یهمان طور که نگاهش را از او م هینار

 ! هشهیهم شب یلی_خ

 اضافه کرد: یرعلیشده انداختند که ام جیگ یلدایبه  یدو نفر نگاه با محبت هر

 مثل اون نداشتم. ینگو عمو خداروشکر من پسر  کهی_ در ضمن، به اون مرت

 رو گفت!  نی_بهزادم هم

 شد. اریدفعه هوش کی یرعلیام

  ؟یدی_مگه تو بهزاد رو د

 تعجب کرده بود سر تکان داد. رییتغ نیکه از ا لدای

رفت من رو تنها  یخرابه؛ همش ازش خون م یلی. اون حالش خمیبا هم بود یکشت ی_ آره، تو
 . نجایمن رو آورد ا ییآقا هیده، اما  یگذاشت و گفت هر طور شده نجاتم م
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 زل زد.  لدایوحشت زده به  هیبر آمد و نار یرعلیآه از نهاد ام باالفاصله

 به شوهرش نگاه کرد. ملتمس

 محاله زنده اش بذاره!  اوشیس ادیاگه ب اد؟یممکنه ب یعنی_

 و با خشم سر تکان داد. دیلب گز یرعلیام

 .رهیجلوش رو بگ یجور  هی لیحرف هاست، فقط خدا کنه گابر نی_ اون پسره احمق تر از ا

 خودش مقدمات حرکات بهزاد را فراهم کرده بود. لیدانست که گابر ینم یرعلیام

 گفت: عیحرف ها وحشت زده بود سر نیکه از تمام ا لدای

 کشه؟  یمارو م اوشیس یعنی_ 

بچه معصوم چه  نیخودش خفه کند، ا یخواست برادرش را با دست ها یدلش م هیبود که نار نجایا
 شد؟!  یبا آن روبرو م دیچه که با یعنیدانست مرگ  یداشت؟ اصال م یگناه

 نداره، نگران نباش. یاون با تو کار  زمی_نه عز

 افتاد. هیبه گر لدای

شما پدر بزرگ و مادر بزرگم  م،یبرگرد یمامانم گفت وقت ن؛یریخوام بم یکشه من نم یشمارو م یعنی_ 
 کنم؟  دایمن از کجا پدر بزرگ پ دیریاگه شما بم د؛یش یم

 یم شیبرا شیعمو یمیتیاز  دیداشت که بدهد؟ با یجمع شد. چه جواب هینار یدر چشم ها اشک
 است. امدهیخاندان روز خوش ن نیگفت تا بداند که به ا

 .ردیرا بگ شیاشک ها ختنیر یباعث شد که جلو یرعلیبم و محکم ام یصدا

 

 

 . میصبر کن دیدست خداست، فعال فقط با ی_مرگ و زندگ

که تمام نامدار ها  یز یخواست، چ یخانواده م کیاو را نگاه کرد و سر تکان داد. او فقط  یجیبا گ لدای
 در حسرت داشتنش سوخته بودند! 



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

585 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کیبه آن ها نزد یکیآمد؛  یم قیموتور قا یاتاقک بحث را خاتمه داد. از دور صدا رونیب یو صدا سر
هر کدام از  نکهیکه با او بودند بلند شد و قبل از ا یو دو سه نفر  اوشیفراد س یشد. بالفاصله صدا یم

 شد.  کیاتاقک بفهمند چه خبر شده، چند گلوله شل نیساکن

 وحشت زده گفت: هینار

 خدا، بهزاد!  ای_ 

کرد. هر چند که مطمئن بود به  اوشیدانست بار س یهر چه فحش م گریو بار د دیلب گز یرعلیام
 لیکاش گابر یهدف گلوله قرار گرفته بود، در دل دعا کرد که ا ینکرده اند اما قطعا کس کیبهزاد شل

 .دنرس ییلنج کذا نیبه ا شیکرده باشد تا پا ریعقل به خرج داده باشد و بهزاد را غل و زنج

 داخل آمد، سراپا گوش شد.  اوشیدر اتاقک باز شد و س نکهیمحض ا به

 زد. یهیلبخند کر اوشیس

 _ مژده بده ارباب، آقازاده ات اومده! 

 د،یرس یبه خشک شیپا یقسم خورد که وقت یرعلیو ام دیپر کش هیلحظه بود که روح از بدن نار همان
 را نابود کند. لیخودش گابر یبا دست ها

 یرعلی. تا امدیرا گرفت و دنبال خودش کش شیرا باز کرد و بازو هینار ریجلو رفت و زنج اوشیس
 یباز کردند و با دست ها یداخل آمدند و او را از صندل اوشیکند، دو نفر از افراد س یخواست اعتراض

را به  بشدختر بچه قل نیا یگره خورد و چشمان اشک لدایبردند. لحظه آخر نگاهش با  رونیبسته ب
 . دیآتش کش

 داد. یرا نجات م لدایمردند،  یاگر هر سه نفرشان م یحت

 بهزاد

آورد  رونیمادرم را از اتاقک ب اوشیلنج بستند، س یانتها رکیدو نفر از افرادش مرا به ت نکهیمحض ا به
 انداخت.  نیزمیدور از تر من رو یو کم

 باز بود. میکاش دست ها یا ؛یو زخم یبسته بود و صورتش خون شیها شیها دست
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گشاد شد و اسمم را زمزمه کرد. تا خواستم  شیچشم ها د،یسرش را بلند کرد و مرا د نکهیمحض ا به
از افرادش او را از پشت  یکیحمله کند که  اوشیدفعه بلند شد و خواست به س کی میبگو یز یچ

 گرفت. 

 .دیکش غیبا خشم ج هینار

 ها؟  ؟یکار کرد ی! بچه ام رو چوونیح ؟یسر پسرم آورد ییچه بال ز،یهمه چ یب ی_عوض

که کف عرشه پرت شد. از  یبه صورتش زد، طور  یمحکم یلیبا خشم به سمتش رفت و س اوشیس
 بسته بود. میصحنه خونم به جوش آمد اما، همچنان دست ها نیا دنید

 زدم: ادیفر

 ! زیهمه چ ی_ ولش کن ب

 به سمتم برگشت و قهقهه زد: اوشیس

 .دیکن یم یخوب ُرل باز  یمادر پسر  ه؟ی_ چ

آوردند.  رونیشده ب ریزنج یبسته و پاها یست ها یرا با دست ها یرعلیام گریموقع دو نفر د همان
 بسته هم او را حرف است.  یبا دست ها یحت یرعلیدانست که ام یخوب م اوشیس

 میتیآشغال انداختت گوشه اون  کهیت هی نیع یسالگ زدهیس یتو کهیزن نیرفته که ا ادتیرفته؟  ادتی_
 ید یبه من دستور م نجاینامدار؟ حاال ا ،یکرد یم سیشب ها خودت رو خ یرفته وقت ادتیخونه؟ 

 شرف؟  یب

جا به جا شد.  رکیبه سرم زد که احساس کردم ت یافتاده بود، طور  نیزم یکه رو ینکفیقندان کالش با
که به شکمم خورد، احساس  یاما با ضربه ا دیچیسوت در گوشم پ یشد و صدا اهیس میچشم ها یجلو

 میپاها یوسرفه کردم، جل نکهیهجوم آورد و به محض ا میبه گلو یگرم عیکردم بند وجودم پاره شد. ما
 شد. یخون
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سرم را بلند کردم و  ینزنم. به سخت ادیتا خودم از درد فر دمی. لب گزدیچیدر گوشم پ هینار غیج یصدا
خواست باال  یچندش آور بود، که دلم م یکه زده بود به حد ینگاه کردم. لبخند اوشیبا ضعف به س

 . اورمیب

 زد:  ادیسمت آن ها برگشت و فاتحانه فر به

 رند،یدست من اس یانداختم دست هات بسته ست؛ زنت و پسرت تو رتیکجا گ نیارباب زاده بب نی_بب
که خون باال  ادتهیسوخت؟  یتب م یخواهرم تو ادتهیکه پدرت خواهرم رو کشت؟  یاون شب ادتهی
 آورد؟  یم

 زد: ادیگرفت و با تمام وجود فر ینفس

  ارم؟یب ادتی ای ادتهی_ 

 اشتباهش بود. نیبزرگ تر نیفقط نگاهش کرد، ا یرعلیام

سوخت و  ی. معده ام مختیر رونیدوم که به شکمم خورد، تا کمر خم شدم و خون از دهانم ب ضربه
و کف لنج را آلوده کرد. مادرم با تمام وجود  ختیر میپا یزد. قطرات خون جلو یم خیپوستم داشت 

 :دیکش غیج

 _ ولش کن بسه! 

 زد: ادیخواهرش فر یتوجه به زجه ها یب اوشیس

  ؟یرعلیاومد ام ادتی_ 

 بسه.  ادمه؛ی_آره 

 یکرد، به صورتم خورد و تنم را لرزاند. به حد یکه آب را جا به جا م یمینفس نفس زد. نس اوشیس
نگران پدرم و  یچشم ها یکردم. نگاهم رو یبسته نبود، حتما سقوط م میبودم که اگر پاها فیضع

 که من خوبم؛ اما واقعا نبودم!  میوکردم لبخند بزنم و بگ یسع د،یمادرم چرخ یاشک ها

 یر یاستوار او تاث یعنوان بر قدم ها چیلنج به ه میشمرده جلو رفت، حرکات مال یبا قدم ها اوشیس
 کیدست به دست همه داده بود تا کارم  طیزد! انگار شرا یبد تهوع من دامن م ینداشت، اما بدجور 

 سره شود. 
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 کار کرد؟  یکه خان بابات چ ادتهی نمیخوبه ا ادتهی_که 

 پست فطرت بود.  نیزانو زدن پدرم مقابل ا نم،یبب طیکه ممکن بود در آن شرا یز یچ نیتر دردناک

 سرش را بلند کرد و متقاعد کننده گفت:  یرعلیام

که چقدر با  یدیبشه؛ د شیخواستم که خواهرت طور ی. من نماوشیس ادمهی_من همه اون شب رو 
 پدرم حرف زدم اما، اون ...

به صورت، کف  یرعلیزد و ام غیج هینفسم گرفت نار یلحظه ا ی. برادیزانو محکم به صورتش کوب با
 عرشه افتاد. 

 _عمو.

است و صورت  ستادهیدستبند شده در اتاقک ا یبا دست ها لدای دم،یبه در اتاقک افتاد که د نگاهم
 درخشد.  ینور ماه م ریز سشیخ

  ؟یبه جشن ما ملحق بش یخوا یم زمی_عز

 یرا نگرفت. نگاه سرگردانش رو شیکدام از نگهبان ها جلو چینا متعادل جلو آمد و ه یبا قدم ها لدای
 نگاه کرد.  اوشیو با وحشت س دیچرخ یرعلیمن و ام

 ؟یکن یکار م ی_عمو، چ

 و آه مانند گفت: دیدخترک کش یبه موها یدست اوشیس

مونه اما،  یجواب م یکنه ب یکه م یکرد هر ظلم یمرد فکر م نیا یروز  هی. زمیعز رمیگ یانتقام م_ 
 ده. یحاال تاوانش رو پسرش پس م

 

 

 و نوک اسلحه را به سمتم گرفت. دیرا کش گلنگدن

 داره.  یچه حس ینیخوام بب یچشم هام مرد م یجلو قای_خواهر من، دق

 گفت:  ایو گر دیکش غیج هینار
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 نکن داداش، داداش اون بچه منم هست تورو خدا...  کی_نه، تورو خدا نه، بهش شل

 نجایکاش کار به ا یانداختم. ا نییو سرم را پا دمیبه مادرم زد. لب گز یمحکم یلیاز نگهبان ها س یکی
 بود.  زیچ کیفقط به  دمیام د،یکش ینم

شده بود اما هنوز همان قدر قدرتمند  یگرفته پدرم سرم را بلند کردم. صورتش خون یصدا دنیباشن
 بود.

 شه. ی_با کشتن بهزاد، خواهرت زنده نم

 با نفرت نگاهش کرد. اوشیس

 کنم. ی_ نه، اما، حداقل به قولم عمل م

 زد: ادیدفعه کنترلش را از دست داد و فر کی یرعلیام

 انتقامت؟  نهیا ؟یکه خواهر زده اش رو بکش ی_ به خواهرت قول داد

 .نهی_آره هم

 هیبلند شد. به ثان کیشل یکند، صدا یبفهمم چه م نکهیبه سمت من برگشت و قبل از ا بالفاصله
 یرا از درد رو میخم شد و پلک ها می. زانودمینال اریاخت یو ب دیچیپ میدر زانو یدیکه درد شد دینکش

 زبانم احساس کردم.  ریخون را ز یکه شور  دمیلب گز یهم فشردم. طور 

بر مرگم بود. چقدر  یدییدادم، تا یکه از دست م یمحو شده بود. هر قطره خون میاطراف برا یصداها
 نه کمتر!  قه؟یربع؟ ده دق کیآوردم؟  یدوام م گرید

 بیاز آن سه نفر آس یکه مبادا کس دمیترس ی. مادیو فر کیشل ی. صداهادمیشن یم یمحو اصوات
 .دمیترس یلحظات فقط م نیرا از دست داده باشم در ا گرینفر د کیکه مبادا  دمیترس یباشند؛ م دهید

گذشته  دنیکه تا امروز گذشته بود؛ د یز یشکل گرفتند، گذشته ام و هر چ میچشم ها یجلو یر یتصاو
 سخت تر بود. نمیب یرا م ریتصاو نیدانستم چرا ا یم نکهیدردناک بود اما ا یبه اندازه کاف

اتفاق افتاد نشان  نجایکه ا یز ی. چیکردم مردن ساده است؛ در واقع ساده تر از زندگ یفکر م شهیهم
 .ستیهم ساده ن یلیداد که مرگ خ
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هزاران برابر هرچه که تا امروز تجربه کرده بودم بدنم  ،ییشروع شد و سرما میاز پاها یحس یو ب یکرخت
 چیکه ه یگرفت، افراد خانواده ام. خانواده ا یشکل م میچشم ها یجلو ییرا در بر گرفت. چهره ها

و من  داشت یخانواده که هر کس کیاز  ریخواستم؟ به غ یچه م ایدن نیوقت کامل نشد. من از ا
 نداشتم.

پوستم را سوزاند و در  یز یاحساس کردم چ نکهیشد. تا ا یسخت تر م میهر لحظه برا دنیکش نفس
 فرو رفتم.  یگرم یجا

 گرم و لذت بخش. د،یچیدر گوشم پ ینیشدلن یصدا بالفاصله

 _بهزاد؟ پسرم؟ جواب بده! 

بودند که بخواهم بازشان کنم. اطرافمان شلوغ بود،  نیتر از ا نیبودند و سنگ دهیبه هم چسب میها پلک
 او بتواند زمزمه مرا بشنود. نکهیشلوغ تر از ا

 _مادر...

 

 

را باز کردم که  میچشم ها ی. الدمیشد اما، فقط نال دهیبدنم کش یام را چنگ زد که کل رگ و پ شانه
 زده ام را سوزاند.  خیو صورت  ختیگونه ام ر یقطرات اشک رو

 _جانم پسرم، جانم؟

 دادم. میتوانم را به صدا تمام

 .دیبر نجای_ از ا

 را قاب گرفتند. میگرمش صورت زخم دستان

 . رندی. فعال همه درگزمیعز میر ی_ م

راحت شد. پس او نمرده بود، همان لحظه که  المیخ یلحظه ا یها شدم. برا کیشل یمتوجه صدا تازه
دارد.  یکه نقشه ا دمیکرد و او به ظاهر داخل آب افتاد، فهم کیبه آن مامور همراهم شل اوشیس
 ضد گلوله جواب داده بود. قهیجل
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 یاز پنج چطور دوام م شتریب اوشیآمد، آن ها دو نفر بودند و تعداد نفرات س یو ناله م ادیفر یصدا
 آوردند؟

کوپتر  یهل یپره ها یبه خودش چسباند و همان موقع صدا شتریکردم بلند شوم که مادرم مرا ب یسع
 دوباره اسمم را صدا زد.  هینشست که نار میلب ها یرو ی. ناخودآگاه لبخنددمیرا شن

 :دیاز بلند گو به گوش رس یمرد یصدا

 . دیکن میو تسل_ لنج محاصره شده، خودتون ر

 شخص سوم

به  اوش،یلنج انداخته بود، کل عرشه را روشن کرده بود. تمام افراد س یکوپتر رو یکه پروژکتور هل ینور 
 یم یکه داشت سع یدر حال یرعلیرفته بودند و ام نیکه همراهشان بود از ب یو افسر  یرعلیدست ام

 نشانه رفته بود.  اوشیهمچنان به س ستدیکرد سر پا با

قرار داشتند  یگارد ساحل یها قیقا ک،یبه اطراف انداخت. دور تا دور لنج، ازدور و نزد ینگاه اوشیس
 راهنیپ یقرمز رو یها زریکه آن ها را نشانه گرفته بودند. ل یپوش اهیو اطرافشان پر بود از مردان س

 بود.  ادیچهارخانه اش افتاده بود و تعدادشان ز

 یکه م یاحتماال آن مرد او را با خودش برده بود. تنها کس د،یرا ند لدایبه اطراف انداخت،  ینگاه
نشسته و تن رنجور پسرش را  رکیت ریتوانست از آن به عنوان گروگان استفاده کند، خواهرش بود که ز

 درآغوش گرفته بود.

 مرد بلند شد. یاسلحه اش را باال برد دوباره صدا نکهیمحض ا به

 کنند. یم کیصورت بهت شل نیا ریدر غ ؛یکن میخودت رو تسل یتون یدم، فقط م ی_بهت اخطار م

و قلبش  دیچک یم شینگاه کرد. عرق از سر و رو یرعلیزد به ام یکه نفس نفس م یدر حال اوشیس
 مقابلش زد.  یرو به مرد زخم ی. پوزخنددیتپ یمحکم م

 تموم بشه؟ ها؟  یطور  نی_پس قراره ا

 زد.  یپروژکتور برق م دیو نور شد کیآسمان تار ریدرشت عرق، ز یفقط نگاهش کرد. دانه ها یرعلیام

 زد: ادیفر یعل ریام
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 .می. بذار تمومش کناوشیشو س می_ تسل

 زد. یپوزخند اوشیس

 از ما تموم بشه. یکی_ قرار بود با مرگ 

 با خشم گفت: یرعلیام

 .میکشش داد یادیجا هم ز نیتمومش کن مرد، تا هم شهیوقت پ یلی_ اون مال خ

. نگاهش از گوشه چشم به دیشن یخودش را م یتپش ها یلحظات صدا نینگاهش کرد. در ا اوشیس
 زد. یسرشان افتاد و لبخند یماه کامل رو

 .رمینور ماه بم ریخواست ز یدلم م شهی_ هم

 

 

ندارد. با  یشده و گلوله ا یدانست که خشابش خال یخودش م اوشیفقط نگاهش کرد. س یرعلیام
 . ردیخواست شکست را بپذ یحال نم نیا

 تو!  ای_با مرگ من 

از  یبلند شد. در کسر  کیشل یرا نشانه گرفت، صدا یرعلیکه که ام نیرا باال آورد و هم یخال اسلحه
انداز ها  ریشده بود که هر کدام از تک ت ییاش پر از گلوله ها نهیو کف لنج افتاد. س دیبدنش لرز هیثان
 کرده بودند.  کیشل

 نگاهش کرد و لب زد:  اوشیس دیسرش رس یرو ی. وقتدینگاه کرد و به سمتش دو رتیبا ح یرعلیام

 !یبازم تو برد یکرده باشم، ول دایخواستم باالخره فرصت کشتنت رو پ ی_م

 . ستادیبعد، بدن برادر همسرش از حرکت ا یفقط نگاهش کرد و لحظه ا یرعلیام

 رونیکه در دست داشت را بلند کرد و خشابش را ب یهم فشرد و اسلحه ا یرا رو شیپلک ها یرعلیام
 . دیکش یاست، آه یخال دیکه د نیو هم دیکش

 .می_جفتمون باخت
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 زد: ادیفر دیکه بهزاد را د نیرد و بدل کرد و هم هیبا نار ینگاه

 بهزاد چطوره؟  ه،ی_ نار

 تازه به خودش آمد. هینار

 _ زنده ست، زنده است! 

 . دیکش غیو ج دیدفعه بغضش ترک کی

آمد تا آن ها را با خودش  یامداد م یها قیپوش شد. قا اهیبعد اطرافشان پر از ماموران س هیثان چند
 توانستند او را بدون اسکورت به ساحل بفرستند.  یبود، نم یبهزاد به شدت زخم نکهیببرد و با وجود ا

با  لدایبه همراه  ست،ین اصال مهم شیکه اصرار داشت زخم ها یو در حال لشیبر حالف م یعل ریام
 به سمت ساحل رفتند.  قیقا نیاول

که قرص ماه  نیمرد سالخوره به آسمان افتاد و هم یلحظه، چشم ها یبرا مودند،یپ یکه م یر یمس در
که پدرش  یجا و احمقانه بود تکبر  یتکبر ب کیماجرا سر  نیآورد. تمام ا ادیرا به  اوشیحرف س دیرا د

 رساند.  انیشروع کرد و او با دادن خون فرزندانش باالخره به پا

 او را به خودش آورد. لدای یصدا

 ! رهیم ی_ بهزاد م

 بود. دهیبچه چقدر زجر کش نینگاهش کرد. ا یبا خستگ یرعلیام

 _نه، اون مثل پدرته هفت تا جون داره.

 نگاهش کرد. رهیخ لدای

 گفت هفت تا جون داره. ی_عموم مرد، اونم م

 .دیو سرش را بوس دیبا ته مانده توان دخترک را به آغوش کش یرعلیام

 داره. ییکارها هی ایدن نیا ی_ بهزاد هنوز تو

 یو صدا دیرس یشدند، لنج کوچکتر به نظر م یکردند. هر چقدر که دور تر م یبه لنج نگاه م همچنان
 ارزش تر شود. یب ایآن طرف در یاهویشد ه یباعث م قیموتور قا
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 ! قی_چقدر قا

کردند  یکه برخالف جهت آن ها حرکت م ییها قیبه قا ینگاه یرعلیها، ام قیبه قا لدایاشاره  با
 .اورندیرفتند تا همسر و پسرش را ب یامداد م یها قیانداخت. قا

 نازیپر

 یفقط م د؛یآ یسر همه م ییمهم نبود که چه بال میبرا گریشانه ام قرار گرفت. د یرو لیگابر دست
 .نمیخواستم بهزاد را زنده بب

 

 

 را پاک کنم نگاهش کردم. میاشک ها نکهیا بدون

  ومده؟ین ی_کس

 آوردند. یرا م هیو بهزاد و بق دندیرس یبه اسکله م دیکه با میبود ییها قیبه در منتظر قا در

 دور شده. صبر داشته باش. یلی_نه؛ لنج از ساحل خ

 زدم: ادیبلند شدم و فر مکتین یاز رو یکالفگ با

 رسند؟!  یم یشه، پس ک ی_ آسمون داره روشن م

 بلند شد. یکس ادیفر یدهان باز کرد تا جواب بدهد که صدا لیگابر

 کجاست. یامداد یروین م،یدار یزخم نجای_ ا

تا  دیجه یم رونیام ب نهی. قلبم داشت از سمیدیبه آن سمت دو عیرد و بدل شد و سر نمانیب ینگاه
 شد.  دینا ام دمیام دمیرا د یرعلیکه ام نیاما هم نمیبهزاد را بب

 شیکه به سمت آمبوالنس به راه افتاد جلو نیآمد و هم رونیب قیکمک چند نفر از پرستاران از قا به
 . میدیدو

 گفت: دهیبر دهیو بر ستادمیمقابلش ا عیسر

 شد؟ ی_ بهزاد... بهزاد چ
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 زد. یجان مین لبخند

 .انیم یبعد یها قیمادرشه، اون ها با قا شی_پ

 حرکت کند که شانه اش را گرفتم. نگاهمان گره خورد. خواست

 مادرش؟  ایبهزاد  اد؟ی_اول کدوم م

 تکان داد. نیرا به طرف سرش

 هم روش فقط بدون اون هنوز زنده ست. گهیکم د هی یهمه صبر کرد نیدونم دختر، ا ی_ نم

رفت و او را در آغوش گرفت دوباره  لدایاز ما جدا شد و به سمت  لیبچه، گابر کی یبلند شدن صدا با
 کرد. دییبار با سر حرفش را تا نینگاه کردم که ا یرعلیبه ام

 _صبر داشته باش.

 _من نگران...

گردنم صدا داد.  یبرگشتم که مهره ها ایبه سمت در ی. طور میدیهمه از جا پر ب،یمه یصدا دنیشن با
 یدم را روشن م دهیشدند و آسمان سپ یدور به هوا بلند م یینور زرد رنگ و دود، توام باهم از جا

 کردند. 

بلند شد و  یادیفر یفکرش را بکنم صدا یبتوانم حت نکهیدر اسکله به وجود آمد. قبل از ا یو مرج هرج
 . دیبه دست به سمت ما دو میسینفر ب کی

 :دیده پرسشتاب ز یرعلیام

 شده پسر؟  ی_ چ

 ینگاه کرد و جمله ا یعل ریگشاد شده به ام یپوش که ماسکش را باال داده بود با چشم ها اهیس افسر
 .دمیجمله شد که در تمام عمرم شن نیو دردناک تر نیرا گفت، که تلخ تر

 رفته!  نیاز ب یگارد ساحل یها قی_نصف قا

 زد: ادیدفعه فر کی یرعلیام

 _ چرا؟ 
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 .دیبه گوشمان رس کینزد ییاز جا لیگرفته گابر یصدا

 _ لنج منفجر شده. 

 

 فصل هشت انیپا

 

 

 مهرداد

شد. بر  یکالغ ها شکسته م یبا صدا شهیشدم. سکوت قبرستان مثل هم یقبرها رد م نیاز ب اطیاحت با
که  دیوز یم یمیمال میبود و نس یامروز هوا ابر  م،یکه پشت سر گذاشته بود یخالف چند روز گرم

 . ختیر یرا به هم م شیموها

آن ها کنده شده  یکه حروف اسمش رو نمیرا بب یرنگ اهیتوانستم سنگ براق و س یجا هم م نیهم از
شد. سه هفته گذشته بود؛ سه  یتکرار م میخاطره آن روز برا شتریداشتم، ب یبود. با هر قدم که بر م

 که به اندازه سه سال سخت بود. یهفته ا

قابل تحمل نبود هر کس باالخره  میبرا گریاواخر د نیآشنا بودم، اما ا زانمیبا غم از دست دادن عز من
از پا در آمد، که اگر من کنارش نبودم،  یهمان طور که پدرم روز خاکسپار  د،یآ یاز پا در م یوقت کی

 کرد.  یقطعا سقوط م

چهره  دنیشکل گرفته بود د میچشم ها یلومانده تا قبر را آرام تر برداشتم، صورتش ج یقدم باق چند
تکرار  تیبارها و بارها برا نکهیسخت بود، چه برسد به ا یبه اندازه کاف دیکش ینفس نم گریکه د یکس

 شود. 

نتوانستم  یمن حت ؟یزود نیبه هم یعنیخاک نشسته بود.  یکم اهیسنگ س ی. روستادمیقبر ا کنار
 !نمیبار او را بب نیآخر یبرا

 دست خودم نبود. میاشک ها اریها اخت یو چند بار پشت سر هم پلک زدم، تازگ دمیکش یقیعم نفس
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 یلیخانواده را عذا دار کند و موفق شد خ نیخواست ا یاو م خت؛یباالخره زهر خودش را ر اوشیس
 فیقدر همه ضع نیروزها ا نیو چند بار پشت سر هم نفس گرفتم؛ ا دمیخوب هم موفق شد. لب گز

 که خودم عذا دار بودم!  یدوش من افتاده بود من یرو زیهمه چ تیبق معمول مسئولبودند که ط

و با دست پخش  ختمیقبر ر یخم کردم و گالب را رو یرا به سخت میگالب را باز کردم و زانوها شهیش در
سنگ  یکه هنوز زود بود تا رو یلحظه دستم متوقف شد و فقط به اسمش زل زدم، اسم کیکردم اما 
 قبر برود.

 جواب دادم: د،یلرز لمیموبا نکهیمحض ا به

 _ بله؟ 

 .دمیگرفته پدرم را شن یصدا

 . میایم می_ما دار

 . دیگل نگرفتم، خودتون بخر یول دمی_من رس

 میخسته شده بود یحد بود! به حد نیدر هم مانیسه هفته مکالمه ها نیقطع شد. در تمام ا تماس
خواست قبول کند که  یک نم چیه میبرگرد یبه زندگ دیتمام شده، که با زیهمه چ میکه قبول نداشت

 برگرداندن مرده ها از مرگ وجود ندارد. یبرا یراه

 یخودم را در آن م ریشدم که تصو رهیخ یو به سنگ براق ستادمیرو قبر خواندم و همان جا ا یا فاتحه
 دی. با ترددمیرا از دور شن شانیدر همان حالت اغما بودم که باالخره صدا قهیدانم چند دق ی. نمدمید

خانواده  نیا دیبا گریدردناک بود چند بار د میبرا یمنظره ا نیتصور چن یبه سمت عقب برگشتم. حت
 ! م؟یتوانش را ندار گریقبول کند که د ایشد تا دن یعزادار م

 ! یمان قدر شکسته و همان قدر زخمهمان طور که انتظار داشتم ه دم؛یها را د آن

 سا،یو پر نازیپوش بود. پشت سر او، پر یشان مشک هیآمد و مثل بق یجلو تر از همه آن ها م پدرم
آمدند.  یسمت م نیرفت به ا یکه در خواب راه م یکس نیرا گرفته بودند و ع گرید کی یدست ها

آورد. عقب تر از  یرا گرفته بود و دخترک کنجکاوم را دنبال خودش م لدایکنار آن دو نفر، مها دست 
 رفت.  یاز آن ها راه م یکیشدند که فقط  یم دهید گرید کیهمه آن ها دور مرد همراه 
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را داشت. در اصل مرد  گریمرد د یندارد، از پشت هوا لچریبا و یکرد کار  یکه وانمود م یدر حال لیگابر
زد و به  ینم یحرف یرا داشته باشد، خودش با کس شیهوا یخواست کس یخودش نم ینش لچریو

 خورد.  یندرت غذا م

 _سالم. 

 چیرز سرخ کاغذ پ یکرد، گل ها یبه سنگ قبر نگاه م رهیبا سر جوابم را داد و همان طور که خ یرعلیام
 .ستادندیهر دو جوابم را دادند و کنار پدرم ا سایو پر نازیقبر گذاشت. پر یرا رو

 

 

نشان  یعجله ا چیسمت آمدند و ه نیبه ا یقبل تمیعقب تر بودند، با همان ر یو بهزاد که کم لیگابر
 ندادند.

 _سالم. 

 . میسر تکان دادم و دست داد لیگابر یبرا

عوض کردن جو. اطرافمان  یو نه برا یعزادار  یزد نه برا ینم یحرف ینشستند و فاتحه دادند؛ کس همه
کاج ها را  یگه گاه وزش باد شاخه ها م؛یشد اما ما همچنان در سکوت نشسته بود یکم کم شلوغ تر م

 ینگاه من رو دتم نیکردند؛ در تمام ا یبه نشانه اعتراض غار غار م یآورد و کالغ ها یبه حرکت در م
 نفر ثابت مانده بود، بهزاد!  کی

داشت تا هرچه زودتر  یروزگاه عالقه خاص یدست نبود، انگار که گرد سخت کی گرید شیمشک یموها
 که هنوز مرد نشده بود. ینشان بدهد مرد ریمرد را پ نیا

از قبل  شتریب دشیسف یکه قسمت ها یرا مرتب شانه کرده بود؛ طور  شیموها شه،یخالف هم بر
سه هفته، به  نیکرده بود در تمام مدت ا دایپ یحال صورتش جذبه خاص نیشد، با ا یمشخص م

 و بس. نیداد، هم یم لمانینه قاطعانه تحو کیفقط  ایکرد  یم دییتا ایزد.  یحرف م ندرت

 . نگاهم را از بهزاد گرفتم و روبه پدرم گفتم:ستادمیبلند شدند، من هم ا هیبق نکهیمحض ا به

 . میر یهم م هیو بق نیسر مزار ام ای میگرد ی_ بر م
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به  یبزند فقط نگاه یحرف نکهیبلند بود که همه مان را شوکه کرد. بدون ا یپوزخند بهزاد به حد یصدا
 را به حرکت در آورد و دور شد.  لچرشیما انداخت و و

 انداختم. یرعلیبه ام ینگاه مین

 گفتم؟  یبد زی_ چ

 به شانه ام زد. یمیضربه مال لیگابر

 چه برسه به االن!  میآورد یحالش خوب بود، از حرکاتش سر در نم ی_ وقت

 رو به دختر ها کرد و گفت: یرعلیو دنبال بهزاد رفت. ام برگشت

 . میایما بعدا م د،ی_ شما جلو تر بر

 گفت:  لدایسه نفرشان سر تکان دادند که  هر

 کنند. هیخوان گر یهمه اش م نایا ام؟یشه منم باهاتون ب ی_م

مادرش را چنگ زد  یمشک یمانتو د،یدانم چه شد که با اخم نگاهش کردم. دخترک تا نگاه مرا د ینم
 شانه ام احساس کردم و به سمتش برگشتم.  یرا رو یرعلیو پشتش پناه کرد. فشار دست ام

 زد. یلبخند

 .زمیعز اینداره، ب ی_ اشکال

من متمرکز شد که نگاهم را از او  یدرشت دخترم رو یدراز کرد چشم ها لدایرا به سمت  دستش
دردناک بود؛ من پدرش بودم اما هر جا که بهزاد را  میبرا دمید یم شیکه در چشم ها یگرفتم. ترس

 زد. یحرف م لدایهه بهزاد هم فقط با  دیچسب یبه او م دید یم

. چند میافتاد را گرفت و راه لدایدست کوچک و تپل  یرعلیسر تکان دادندو از ما جدا شدند. ام دخترها
 را رها کرد:  لدایدست  یرعلیام نکهیتا ا میو فقط راه رفت میدر سکوت، هوا گرفته را استشمام کرد قهیدق

 _تو جلو تر باش. 

 گرفت. ینفس یرعلیدور شد، ام یکه به اندازه کاف ی. وقتدیسر تکان داد و جلو تر دو لدای

 دنبال بهزاد.  ادیاسکورت م نیماش هی_امروز 
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 گفتم: یگرفته ا ینگاه کردم. با صدا لدایتکان دادم و به حرکات کودکانه  سر

 . یبند عاد یتونند بفرستنش تو ی_ اون هنوز کامال خوب نشده، نم

که حالش کامال خوب بشه  یتا زمان ژه،یره زندان و یکه م یدون یرو گفتم؛ خودت م نی_ خودم هم
 داره. یمراقبت پزشک

 ذارن. یبند بفرستنش زنده اش نم یتو دی_اما نبا

 

 

در  یخسته اش نگاه کردم، نگران یو به چشم ها ستادمی. من هم استادیکرد و ا دییبا سر تا یرعلیام
 زد. ینگاهش موج م

 : دمیپرس مردد

 هم هست؟  یا گهید زی_چ

لنج منفجر شده و مادرت  میشد بهش گفت داریبود، بعدم که ب هوشیدو هفته ب شمی_نگران وضع روح
 مرده.

 و با درد ادامه داد: دیگز لب

 از اون لنج فقط چوب سوخته مونده. ستیجسد هم ن هی یاون قبر حت ی_ تو

 یحال راه نیبه سن او اصال خوب نبود، با ا یمرد یحجم از اضطراب برا نیدقت نگاهش کردم. ا با
 آمد.  یاز دست ما بر نم یشد و کار  یخره بازداشت موجود نداشت. بهزاد باال ایاز قضا یر یکناره گ یبرا

 شانه اش گذاشتم و فشردم. یرا با اکراه رو دستم

 .ادیتا کنار ب میبهش زمان بد دیفقط با م؛یکن یکه ما فکر م هیزیتر از چ ی_بهزاد قو

روان شناس  کی نکهیا یآمد؛ خوب یاز دستمان بر نم یکرد. در مورد بهزاد واقعا کار  دییبا سر تا یرعلیام
و چه  ینفر جدا شو کیاز  دیچه وقت با یدان یاست که م نیا یپزشک را همراهت داشته باش کیو 

 . میاز دور مراقبش باش میتوانست یدر حال حاضر فقط م یوقت کنارش باش
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 ترسه. یاون هنوز ازت م ،یکار کن لدایرفتارت با  یرو دی_با

 خواند.  یقبر ها را م یدور تر داشت اسم رو یاکراه به دخترم نگاه کردم که کم باا

 آماده نبودم که پدر بشم!  یدونم، واقعا تجربه پدر بودن ندارم حت ی_من نم

 لبخند زد. یرعلیاز هفته ها باالخره ام بعد

 هستند راستش منم آماده نبودم. یطور  نی_ اکثر مرد ها هم

بدن و بگن  لتیبچه نه ساله رو تحو هیبعد از ده سال  نکهینه ا ینوزاد رو به رو شد هی_حداقل شما با 
 بچه ات!  نمیبفرما، ا

ما برگشت و با تعجب نگاهمان  یصدا دنیبا شن لدای. میدیرد و بدل شد و هر دو خند نمانیب ینگاه
 به او اشاره کرد یرعلیکرد که ام

 . میبرگرد دیدخترم، با ای_ب

را  شیدستش را رها کرد و موها یرعلیا گرفت، اما امر یرعلیبه سمتمان آمد و دست ام عیسر لدای
 نوازش کرد.

 . یگرد ی_ تو با پدرت برم

 زد.  یشخندیدفعه به خودم آمدم و با تعجب نگاهش کردم که ن کیکردم اما،  دییتکان دادم و تا سر

 . اوردمین نی_اما ماش

  ؟ی! نکنه پول ندار ریبگ نی_خب ماش

 تته پته افتادم. به

 بچه تنها باشم. نیتونم با ا یآره اما من که نم یعنی_ نه، 

 شد. یچهره پدرم در هم رفت و عصب یآن به

 با توئه. تشیمسئول ،یبچه دختر خودته تو پدرش نیبچه؟ ا نی_ا

 بابا. یمگر متوجه نبود؟ ا ستم؟یاالن نگفتم که آماده ن نینگاهش کردم. مگر هم یشاک

 .دیقلبم را به آتش کش لدای یبعد جمله
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 کنم. ینم تتی_به خدا اذ

کردم حتما  یم دیلحظه ترد کیکه اکر  یما رد و بدل شد و انزجار به من زل زد، طور  نیب یرعلیام نگاه
 خوابند. یصورتم م یرو یمحکم یلیس

 را گرفتم و با اخم گفتم:  لدای دست

 فعال.  م،یر ی_با هم م

با او  دیدانستم چطور با یکه نم یزد و از ما دور شد. من ماندم و فرزند یلبخند مسخره ا یرعلیام
 ارتباط برقرار کنم.

 

 

 بهزاد

وارد  یمدت تنها بودم و کس نیبودم. مثل تمام ا ونیزیمشغول نگاه کردن برنامه تلو یحوصلگ یب با
متوجه  گری. ددیرس یصحبت کردن دختر ها از آشپزخانه به گوش م یشد. سر و صدا ینم منینش

 شوند.  کیبه من نزد دیشده بودند که نبا

 نیا یروز ها نشستن رو نیاتفاق ا نیرا حرکت دادم. عذاب آور تر لچریرا خاموش کردم و و ونیزیتلو
 نیا ریگرفته بود، در غ یبرق لچریو میبود که برا دهیمسخره بود، خداروشکر مهرداد خودش فهم یصندل

 . نمیتخت بنش یدادم تمام مدت رو یم جیصورت ترج

 رفتم و به آسمان گرفته زل زدم.  منیبزرگ نش یاز پنجره ها یکی پشت

حس کردم  بایبه هوش آمدم، تقر مارستانیب یتو یداشتم. وقت ادیخوب به  یلیرا خ شیهفته پ 
که دو  دمیهمزود ف یلی! خدمیکش ی. از نظر خودم محال بود که زنده بمانم اما، نفس منمیب یخواب م
 بمانم.  مارستانیهم در ب گریهفته د کی دیبا میبودم و به خاطر شدت زخم ها هوشیهفته ب

 ندیکردند بگو یم یرفتند، سع یآمدند و م یداند که آن ساعت ها چقدر مالل آور بود همه م یم خدا
 طور نبود.  نیگل و بلبل است اما ا زیهمه چ

 و پنجره را باز کردم.  دمیکش یقیعم نفس
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 یروهایافتاده است؛ لنج منفجر شده بود و عالوه بر تمام ن یچه اتفاق دمیکه فهم دیطول نکش یلیخ
واژگون شده بود،  یامداد یها قیاز قا یهم مرده بودند. بعض هیو نار اوشیکه آنجا بودند، س یامداد

 . ذاشتاثر نگ قیبر قا یلیکه موج انفجار خ میدور شده بود یاما در زمان انفجار ما به حد

سرخ،  یخواندم. باند اژدها یمربوط به بعد از انفجار را م یبودم، روزنامه ها مارستانیکه ب یمدت تمام
معامله آمده بودند بازداشت شدند؛ تمام  یکه برا ییاز کله گنده ها یادیرفته بود و تعداد ز نیکامال از ب

 تمام شده است. زیکه همه چ دیرس یجنس ها توقف شده بود و به نظر م

 ماجرا، من بودم. نیفرد زنده تمام ا نیمن تازه شروع شده بود، چون گناهکار تر یبرا اما

 شده؟  یز ی_چ

 بود انداختم و کوتاه گفتم: ستادهیبه مها که پشت سرم ا ینگاه مین

 _ نه.

نگاه کردن به  ینه رو م،یدانست یکه آن ها را مقصر م لیدل نیحرف بزنم، نه به ا یخواستم با کس ینم
 از من ضربه خورده بودند. یگرفتند، به نوع یکه اطرافم را م یآن ها را نداشتم تمام افراد

  ؟یکه بخور  ارمیب یز یچ هی یخوا ی_ناهار هنوز آماده نشده، م

 _نه.

 

 

به گردنم بسته شده  یدستم با باند سه گوش آب کیشانه سالمم احساس کردم.  یدستش را رو فشار
توانستم آن را حرکت بدهم. خوشبختانه گلوله استخوانم را سوراخ نگرده  ینم گریبود و تا چند هفته د

 بود. یجد بشیبود اما، آس

  م؟یهمه ما چقدر نگرانت یدون ی_م

دانستم چطور رفتار کنم تا دست از سرم بردارند،  ینم گریهم فشردم. د یرا رو میو پلک ها دمیگز لب
 کدامشان نبودم!  چیمحبت ه قیمن ال
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دستم قرار گرفت و متوقفم کرد. به ناچار نگاهش کردم؛  یدکمه گذاشتم که دست مها رو یرا رو انگشتم
 چهره اش گرفته بود.

  ؟یز یخودت بر یتو یخوا یم یتا ک ؟یباش یطور  نیا یخوا یم ی_تا ک

 گفتم:  یزل زدم و جد شیبه چشم ها میمستق

 _من حالم خوبه.

 .دیخند یعصب

اما، اما انگار اصال ناراحت  ،یمرگ رفت یتا پا ،یباشه بهزاد تو مادرت رو از دست داد دی_ خب نبا
 ! یستین

 زدم.  یپوزخند

 که ناراحت باشم.  نمی_من خسته تر ا

 را پس زدم و خواستم حرکت کنم اما در عوض به سمتش برگشتم. دستش

  د؟یکه ندار ی_ رابطه تو و مهرداد خوبه؟ مشکل

 شد. نهیرا باال انداخت و دست به س شیاز ابروها یکی

 داره؟  یتی_برات اهم

خواست بحث را  یم یزدم، تعجب کرده بود و از طرف یحرف م لدایاز  ریغ یباالخره با کس نکهیا از
 ادامه دهد. 

  د؟یدار یپرسم مشکل ی_حتما مهمه که م

 .دیبه سمتم برداشت و نگاهش را از من دزد یقدم

 .میده هنوز زن و شوهر یکه نشون م مینامه دار غهیص هی_

هر چند که  د،یایها با او کنار ن یسادگ نیزدم مهرداد ا یواقعا زن و شوهر نبودند! حدس م یعنی نیا
 فراموش شود. ینبود که به راحت یز یکه ده سال قبل افتاد، چ یعاشقش بود اما اتفاق

 نگاهش کردم. میمستق
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 من باهاش حرف بزنم؟  یخوا ی_ م

 سرش را بلند کرد و لبخند زد. مها

 یمن م یکار رو برا نیاصال چرا ا ؟یبهش بگ یخوا یکه م هیحرف نیاول نی_ بعد از چند روز سکوت، ا
  ؟یکن

 جواب دادم. یزدم و با لحن سرد یپوزخند

 یکار برا نیشه ا یدونم اون با تو خوشبخت م یشناسم، اما، م ی_به خاطر برادرمه نه تو من تو رو نم
 خودش بهتره.

بزند که نگاهش به پشت سرم افتاد و سکوت کرد. همان طور که انتظار داشتم  یخواست حرف مها
 بود.  نازیپر

 با انزجار به من زل زده است.  دمیرا به عقب چرخاندم که د لچریو

  ؟یر یبگ میتصم هیبق یخوشبخت یبرا ی_کال عادت دار 

کلمه  کی یحت هیو برحالف بق امدیرا در حدقه چرخاندم. پس بگو چرا اصال به مالقاتم ن میها چشم
 بود. ریکه قبل از رفتنم زدم دلگ ییهم حرف نزد، تمام مدت از حرف ها

 

 

 گفت:  سایانداختند که پر گریبه هم د ینگاه سایپر مهاو

 . اطیح یتو میر ی_ما م

 دفعه گفتم: کیدانم چرا  ینم

 . دیبر ستی_ نه نه، الزم ن

را از کنار گوشم  شیزد که صورتم از درد جمع شد. صدا میبه شانه زخم یمیضربه نچندان مال مها
 .دمیشن

 رسم. یحالش خوب باشه؛ وگرنه خدمتت م نازیپر میگرد یبر م ی_ به نفعته وقت
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بود و من کالفه  رهیهمچنان به من خ نازیرفته اند. پر رونیبسته شدن در، نشان داد که هر دو ب یصدا
 یلیافتاده بود االن خ یکشت یکه تو یدانم چرا اما، حرف ها و اتفاقات یبزند. نم یحرف نکهیمنتظر ا

 هی یجلو ،یدار  ستشکه چقدر دو ییبه او بگو ،یبرقص یدختر  . فکر کن که بادیرس یشرم آور به نظر م
 ازدواج کن. گرید یکیبرو با  یهر  ییو بعد بگو یرا ببوس شیلب ها یدست نظام

را حرکت دادم و با فاصله و  ینشست. صندل ونیزیتلو یروبرو یاز مبل ها یکی یتوجه به من رو یب
 متوقف شدم.  ونیزیپشت به تلو قایدق

از حالت  یتوانست یرا م نیبود ا یبار عصبان نیا شهیزل زدم. بر خالف هم شیقهوه ا یچشم ها به
 .یمشت شده اش بفهم یدست ها یلب شده اش و حت یلب ها

 تمسخر گفت:  با

  ؟یبگ یز یچ یخوا ی_نم

شد  یپس م د؛یایسرمان ب ییو نه قرار بود بال مینه نگران مردن بود م،یبود یعاد طیدر شرا گرید االن
 . میصحبت کن یبار در مورد خودمان جد نیاول یبرا

 نگاهش کردم. خونسرد

 .میحرف بزن یخواست ی_ تو م

 را باال برد. شیاز ابروها یکیپا انداخت و  یرو پا

 افتاد؟  یچه اتفاق یکشت یکه تو ادتهی_ 

 افتاد؟ یچه اتفاق یاون کشت ی_تو

آدم باالخره  نیتا ع دمیفهم یحرف حسابش را م یجور  کی دیلجش گرفت. با میصدا یتفاوت یب از
 نه؟!  ایحرفم را بزنم 

 .دیگز لب

 گم.  یعرشه رو م ی_ اون شب رو

 نگاهش کردم. یتصنع یتفکر  با

  ه؟یخب؟ مشکل چ یگ یرو م دمتیبوس نکهیعرشه، کدوم شب؟ آها ا ی_ اون رو
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 گفت: نیرا باال برد و خشمگ شی. صدادیجلو کش یصندل یو خودش را رو دیدفعه از جا پر کی

 نداره!   ینسبت چیکه باهات ه یدیرو بوس یکه تو دختر  نهی_ مشکل ا

 یرود برا ینم یخوب یبحث به سمت و سو نیدانستم ا یحاال م نیدقت نگاهش کردم؛ از هم با
 را خاتمه بدهم.  زیکردم همه چ یسع نیهم

 باال انداختم و قانع کننده گفتم شانه

 رم بخوابم.  یمن خستم، م میکن یزود ازدواج م ای ری! من و تو دستیمهم ن_ به هر حال 

 که خواستم دستم را تکان بدهم گفت:  نیهم

  م؟یکن یگفته من و تو ازدواج م ی_ک

 باشد.  میکردم لحنم مال یو سع دمیکش یقیبحق اجتناب کردم. نفس عم نیشد از ا ینظر نم به

 ! یکرد _من ازت درخواست کردم، تو هم قبول

 زد. یحرص در آور  لبخند

 و نه من قبول کردم!  ی_ منم کامال مطمئنم که نه تو درخواست کرد

 شیطور پ نی. قرار بود ادمیخط و نشان کش شیبرا میرا در دستم فشردم و با چشم ها لچریو دسته
 خانم. یلیهر طور که ما م؟یبرو

 من بهت گفتم مال من باش و تو ... ناز،ی_گوش کن پر

 تونم. ینم گفتم نم_م

 

 

راحت  الشیزد؛ به نظر خ هیمبل تک یشد. با اخم نگاهش کردم که دوباره به پشت جادیا یکوتاه وقفه
 شده بود. 

درخواست  ایدن یجا چیکشور بلکه ه نیا ینه تنها تو یکه تو زد یتونم،  در ضمن حرف ی_من گفتم نم
 رو خوب بفهمه. نیتو ا التیبا تحص یشه! فکر کنم مرد یازدواج محسوب نم
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سوء برداشت خودش  یبرا نیخنده سرم را با تاسف تکان دادم. بب ریتعجب نگاهش کردم و زدم ز با
 دختر عالقه دارم؟! نیا زیپرسم من به چه چ یاوقات از خودم م یچطور مرا مچل کرده است، گاه

 نگاهش کردم. یجد

ماه بعد،  کیچه امروز، چه  یتو مال من یعنیخوام  یروشنت کنم؛ من تو رو م شهیهم یبار برا هی_بذار 
 خودت! یبده حت رشییتونه تغ یکس هم نم چیه یتو مال من گهیچه ده سال د

 یادیمن ز تیمالک نیدانستم از ا یهنوز مشت شده بودند و م شیزد و بلند شد. دست ها یپوزخند
 شده.  یعصب

 یآقا حاال نظر حضرت عال یکرد یرو واگذار م تتیحقوق مالک یکه داشت شی_جدا؟ اما سه هفته پ
 عوض شده؟ 

حرص  نیخواست به ا یدلم م د،ییگرا یم یگفت به سرخ یجمالت را م نیا یاش وقت چهره
 گذارد.  یدانستم که زنده ام نم یخوردنش بخندم اما م

 نه!  ایمونم  یدونستم زنده م یبود که نم ی_اون مال وقت

افتاد که به  شیمشک کیخورده تون نیلحظه نگاهم به کمر چ کیجلو آمد و دست به کمر شد.  یقدم
 قوس بدنش را نشان داده بود. دختر سرتق جذاب من!  یخوب

 کرد. زیرا ر شیها چشم

بازداشتت کنند؛ از کجا معلوم  انینه؟ امروز و فرداست که ب ای یمون یزنده م یدون ی_ مثال االن م
 اعدامت نده؟  به یرا یقاض

 . دیسرم رس یشد تا رو کیگفت، قدم به قدم نزد یجمالت را م نیا یوقت

 زدم. یمیرا بلند کردم و لبخند مال سرم

 ! ی_ فکر کنم قرار بود تو شهادت بد

گذاشت. نگاهش را به نگاهم دوخت و زمزمه وار  لچریو یدسته ها یرا رو شیشد و دست ها خم
 گفت:

 _ اگه شهادت ندم؟ 
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گفته بود که استرس تموم وجودم را گرفت. تمام  یجمله اش را جد یبه حد د،یدلم لرز یلحظه ا یبرا
نابود شده بود و اگر او را هم  بایاو و خانواده ام زنده مانده بودم؛ خانواده ام تقر دیمدت فقط به ام نیا

 دادم؟ یاز دست م

 نشست.  شیصورت یگوشه لب ها یکه لبخند دیرا در چشمانم د یز یدانم چه چ ینم

 اخم نگاهش کردم و قاطعانه گفتم: با

کشور زور زدند و نتونستند من رو بکشند پنجاه سال  نیا یو خالفکار ها ای_ هجده سال، نصف ماف
 تالش کن. یخوا یحاال تر چقدر که م ارم،یبه دستت م یجور  هیهم که بگذره باالخره من تو رو  گهید

 یبه حد شیبه حرف آمد، صدا ی. وقتدیصورتش چرخ یزااج یبزرگ شد و نگاهش رو لبخندش
 نه. ایاست  نازیخود پر نیدانستم ا یبدجنس بود که نم

 

 

ات شهادت بدم،  هیاون دادگاه و عل یتو امینامدار حاال بذار منم روشنت کنم اگه من ب یمطمئن یلی_خ
 خودم کشتمت. یانگار که با دست ها

 دایقدر جرئت پ نیا ی. از کدیکه وجودم لرز دیگوشم کش نییرا پا شیرا جلو تر آورد و لب ها صورتش
  زد؟یطور به نبرد برخ نیپسر ا کیکرده بود که با 

ات  نهیخودم از س یلحظه مرگته چون انگار قلبت رو با دست ها قایکنم، دق انتیکه بهت خ ی_لحظه ا
 بزنه. یبیبهم آس یکس ید یو نه اجازه م ادیاز دستت برم ینه کار  دم؛یکش رونیب

گرم و شد و  عیسر یلیچانه ام ادامه داد. بدنم خ ریو تا ز دیکش نمییاستخوان فک پا یرا رو یها لب
 تند تر شد.  یاز حالت عاد یضربان قلبم کم

زد و  ییدندان نما یزل زد. لبخند میبه چشم ها میچانه ام متوقف شد و مستق ریز شیلب ها حرکت
 انگشت فاصله ماند.  کی مانیلب ها نیکه ب یسرش را باال آورد، طور 

  ؟یپاس بد یا گهیمن رو به کس د یکن ی_حاال بازم جرئت م

 زدم و زمزمه وار گفتم: ییرغم ضربان تند قلبم آرام نشسته بودم. لبخند مکش مرگ ما یعل
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 رفت!  یم شیاگه فقط من بهت عالقه داشتم، نقشه ات درست پ دی_ شا

 یرو ینبضش را به خوب یگردنش زدم، تند یرو ینگاهم کرد که سرم را جلو بردم و بوسه ا یجیگ با
 یکه شدت ب یپوستش بلند نکردمو در عوض با لحن یرا از رو میکردم. لب ها یاحساس م میلب ها

 در آن مشخص باشد گفتم:  میالیخ

 .رونیزنه ب یات م نهینذار بفهمم قلبت داره از س ا،یقدر جلو ن نیا یکن دمیتهد ی_دفعه بعد که خواست

 نگاهش کردم. میو مستق دمیرا عقب کش سرم

 ساطورش نباشه. ریکن که دست خودت ز دیرو تهد یکی_ 

 ! یهست یعوض یلی_خ

 .دمیو خند دمیگز لب

 .زمیخوام عز یادب نم ی_ من زن ب

که  نیاز آن دو نفر است اما هم یکیانزجار و خشم نگاهم کردم که در سالن باز شد. اول فکر کردم  با
 ستادهیو کنار رفت. پدرم دم در ا دمیخودش را عقب کش عیسر نازیصاف کردن گلو بلند شد، پر یصدا

 بود و عادل پشت سرش. 

ببود از خنده منفجر  کیگشت. نزد یتا چشمش به آن ها افتاد مثل لبو قرمز شد و دنبال راه فرار  نازیپر
 شوم.

 به پدرم زدم. یلبخند

 تو، خونه خودتونه. دیی_بفرما

لب  یرو یشد و عادل لبخند محو یما دو نفر رد و بدل م نیدو نفرشان داخل آمدند، نگاه پدرم ب هر
 بود.  شیها

 ! یباش دهین خوابکردم اال ی_فکر م

 شه انجام داد. یهم م یبهتر  یکار ها دنیخواب یبه جا دمی_فهم

شود و با چشم خط و  یدارد از شدت خشم منفجر م دمیکرد که د یتالق نازیبا پر یلحظه ا یبرا نگاهم
 لحنش را نشان ندهد گفت: یکرد سرخوش یم یکشد. پدرم همان طور که سع ینشان م
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  ومده؟یکجان؟ مهرداد هنوز ن هی_ بق

 پا انداخت.  یمبل نشست و پا رو یرو یرعلیبه سمت آشپزخانه رفت و ام عیسر نازیپر

 . اطیح ی_هنوز نه، خانم ها رفتند تو

 : دیسر تکان داد و با تعجب پرس یرعلیام

 _چرا؟ 

 بلند شد: نازیپر یکه دهان باز کردم، صدا نیهم

 جا بند بشه؛ خسته شده بود.  هیعادت نداره  سای_ پر

مرا برداشت و خم شد تا  وانیمبل ها گذاشت و ل یجلو زیم یآب پرتغال را رو یها وانیل یحاو ینیس
 به دستم بدهد. 

 دونم و تو!  یمن م یکلمه حرف بزن کی_

 .یکرد یتجاوز م یلچر یمرد و هیبه  یگم داشت ینکن که بهشون م دمی_تهد

 یمبل روبرو یگرفتمش، رو عیسر یلیپرت کرد که خ بایرا تقر وانیهم فرد و ول یرا رو شیها لب
 نشست.  یرعلیام

 مسائل ما بود گفت:  ریکه هنوز درگ یرعلیام

 از کمک هاتون واقعا ممنونم. د،یبر دیتون یم دی_شما هر وقت بخوا

 . میمون یم نجاستیکه بهزاد ا یتا زمان دی_اگه اجازه بد

 و گفت: دیاز شربتش نوش یکم یرعلیام

 ره. یم نجای_ بهزاد امروز از ا

 

 

رد و  نازیبا پر یخشک شدم. ناخودآگاه نگاه یرعلیحرف ام نیرا باال آورده بودم تا بنوشم که با ا وانیل
 بود. یپر از نگران شیبدل کردم. بر خالف چند لحظه قبل، چشم ها
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 . رمیتونم بازم برات وقت بگ یم ستیهنوز حالت خوب ن یکن ی_البته اگه حس م

 و سر تکان دادم.  دمیکش یقیعم نفس

 برم؛ حالم خوبه. دی_باالخره که با

 نگاهم کرد. موشکافانه

 یر یبند نم یزندان مخصوص اما، تو هیبرنت  یبهت نرسه؛ هرچند که م یبیدارم که آس نی_من تضم
 . یسلول انفراد هی

 بوده ام. یدانست اما، من قبال هم در انفراد ینم یهنوز کس نجاینداشت. ا یتازگ میتکان دادم برا سر

 مضطرب گفت: نازیپر

 _ زندان کجاست؟ 

 تفاوت جواب داد:  یب یرعلیام

 یاز اون ها بگ یکی یتونم بگم کجاست. تو قبال تو یدونم اما، نم ی_چند تا هست، مکانشون رو م
 بهزاد.

 زد. یتعجب نگاهش کردم که لبخند محو با

 بچه!  ین رو نشناخت_هنوز م

 گفت. یدرست م کامال

 :::::مهرداد

 .میو به سمت خانه رفت میشد ادهیرا حساب کردم، پ نهیهز نکهیسر کوچه نگه داشت و بعد از ا یتاکس

 ییموجود فضا کیعمرم بود انگار با  یرفتن ها رونیب نیاز سخت تر یکی میتوانم بگو یجرئت م به
 دوبرابر او بود. شیتفاوت که لجباز نیبچه نمونه کوچک شده خودم و مها بود با ا نیرفتم؛ ا یراه م

 _دستت رو بده به من.

 گفت: دیپر یرفت و م یطور که سر به هوا راه م همان

 تونم راه برم.  یخوام، خودم م ی_ نم
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 را پاک کردم. میشانیپ یدادم و با ساعدم عرق رو رونیرا با حرص ب نفسم

 .نیزم یفتیم یجورب بر  نیسنگ فرشه اگه ا نجای... ایتون یدونم که م ی_ م

 .دیآورد و خند رونیو زبان قرمز کوچکش را ب برگشت

 آقا!  فتمی_ نم

طور بار آورده بود، خودم را به او رساندم و  نیبچه را ا نیدانم چرا مها ا یدادم. نم رونیرا کالفه ب نفسم
. دیکش یبلند نیجلو تر از من وارد شد و ه لدایبپرسد در باز شد و  یز یچ یکس نکهیزنگ زدم. بدون ا

 . تادپارک بود اف اطیکه وسط ح یرنگ یشدم و چشمم به ون مشک اطیوارد ح عیسر

افتاد. همان لحظه در خانه باز  میدو هزار دمیپوش اسلحه به دست را د اهیدو مامور س نکهیمحض ا به
 ستادهیخودش ا یپاها یرو دمید یم نکهیآمد. از ا رونیب یشد و بهزاد به همراه دو مرد کت و شلوار 

 درهم رفت.  میاخم ها دمیبسته اش را د یکه دست ها نیخوش حال بودم اما، هم

 را پشت سرم بستم و جلو رفتم. در

 ؟چرا دست هاش بسته ست ه؟یچه وضع نی_ ا

 

 

 .دمیرا شن ییآشنا یزد که صدا یرمق یمن لبخند ب دنیسرش را بلند کرد و باا د بهزاد

 زنه. یبهش صدمه نم ی_ قانون قانونه مهرداد؛ فقط دست هاش بسته ست کس

زد  یمیآمد و لبخند مال رونیرا باال انداختم. از ون ب میاز ابروها یکیاشکان  دمیعقب برگشتم و با د به
 و دستش را جلو آورد.

  ؟یهمه آدم، چرا تو اومد نیا نی_از ب

 .چونهیبخواد مارو بپ نکهیست، مگه ا تهیدستبند فرمال نیا دهی_دستور از باال رس

 گوشش گفتم: ریبه شانه اش زدم و ز یرفتم و ضربه ا جلو

 .فهیبسته، نصفتون رو حر یکه اگه بخواد با همون دست ها یدون ی_ م
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 .دیگلو خند یتو

 در حد خودت رو فرستادند تا اسکورتش کنه. یکیکه  نهیخاطر هم به

 به سمت اشکتن برگردم بلند گفتم: نکهیو به سمت بهزاد رفتم. بدون ا میهم فاصله گرفت از

 خوام باهاش حرف بزنم.  ی_ م

به آغوشش  اریاخت یبراقش انداختم و ب یبه چشم ها ی. نگاهدندیهر دو نگهبان کنار کش بالفاصله
را دور بدنم حلقه  شیتوانست متقابال دست ها یدست بند شده بود و نم شیی. دست هادمیکش

 کند. 

 به پشت زدم. یا ضربه

 داداش. یستی_موندگار ن

 ترسم داداش.  ی_م

 سخت بود. یلیکلمه از زبان او خ نیا دنیهمه اتفاق شن نیهم فشردم. بعد از ا یرا رو میها پلک

 سالمش را با دست فشردم. شانه

 خواد. یبگو چشم، بچه من عمو م یستیگم موندگار ن یم ی_ وقت

 یبودند. پدرم احتماال حت ستادهیبه ما ا رهیرا باز کردم که نگاهم به آن چهار نفر افتاد که خ میها چشم
توانست محبت  یگذشت اما نم یم مانیکارها نداشت، از جانش برا نیبغلش نکرده بود، عادت به ا

 کند! 

 یسبز رنگش کم یها هی. چهره اش اگه محکم بود اما عنبدمیشانه اش زدم و عقب کش یرو یا بوسه
 به دست مجروحش انداختم. ی. نگاهدیلرز یم

  ؟ینداره که باندش رو باز کرد ی_ مشکل

 _نه خوبم. 

 شیچشم ها یرا جلو یاگر مجبور بودم اجداد قاض یگشت؛ حت ی. او بر ممیبهم زل زد هیثان چند
نفس  یکه برا یگذاشتم آن همه خون یکردم. نم یکار را م نیبدهد، حتما ا یکنم تا به نفعش را فیرد

 شده هدر برود. ختهیمرد ر نیا دنیکش
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 بود یجد یلیاشکان خ یصدا

  م؟یکه ما بر یندار  ی_ مهرداد جان، اگه حرف

 یکه در بسته شد حت یو سر تکان دادم. آن دو نفر بهزاد را سوار ون کردند. تا لحظه ا دمیکش کنار
 زیهمه چ یکردم. او خودش را برا یبود. عذابش را درک م نییو سرش پا نداختیبه من ن ینگاه

 گریاز طرف د یانفراد ییطرف و تنها کیدانست. نگرانش بودم، عذاب وجدانش از  یمقصر م
 بود. یمرد کاف کیشدن  وانهید یبرا انجفتش

. انگار که دمیرا شن ییزل زده بودم. صداها شانیقبل یخارج شد و من همچنان به جا اطیاز ح نیماش
کردند و  یکه خواستند برود از من هم خداحافظ یفکر کنم وقت یقصد رفتن کردند؛ حت سایو پر نازیپر

گذشت؟ او هنوز  یبهزاد بود. زندان چطور م طیحواب دادم اما تمام مدت فقط ذهنم مشغول شرا
 زد؟ مراقب بودند؟  یبه او نم یصدمه ا یبود، کس ضیمر

 یست که همه برادر ها یحس نیدانم چرا اما نسبت به بهزاد هم برادر بودم هم پدر، فکر کنم ا ینم
 دارند، برادر بزرگتر بودن سخت است. شانیبزرگتر نسبت به خواهر و برادرها

به عقب برگشتم که با مها روبه رو شدم. متعحب و توام با اخم  عیشانه ام، سر یرو یگرفتن دستقرار  با
 نگاهش کردم. 

 ؟یکن یکار م یچ نجای_تو ا

 .دیماس شیلب ها یرو لبخند

 باشم؟ دی_ کجا با

 

 

 شدم آرام گفتم:  یکه وارد خانه م یرا کنار زدم و در حال دستش

 ! یده سال بود نیکه ا یی_همون جا
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و عادل کنار هم نشسته بودند و مشغول صحبت بودند که با ورود من حرفشان را قطع کردند.  پدرم
نفر از ما  کی نکهیدو نفر مشغول حرف بودند و به محض ا نیبود، ا نیسه هفته هم نیتمام ا

 کردند.  یرفت سکوت م یم کشانینزد

آن گذاشتم و به جلو خم  یرا رو میو کف دست ها ستادمیا یسمتشان رفتم و پشت مبل دو نفره ا به
 شدم. 

 خوام.  یهارو م نیاز ماش یکی چیی_سو

 : دیتفاوت پرس یب یرعلیام

  ؟یر یم یی_جا

 شد؟  یگردم خونه ام؛ اون جا که پاک ساز  ی_بر م

 تکان داد و رو به عادل گفت: سر

 رو جمع کنه.  لدایخانم و  لیاز خدمتکارهارو بفرست که وسا یکی_ 

 رو جمع کنه. لدای لی_فقط وسا

به من متوقف  کینزد یکم شیفرش یرو ییبسته شدن در سالن آمد و بعد خش خش دمپا یصدا
 پدرم را پاسخ دادم: رهیتوجه به مها نگاه خ یشد. ب

 . میر یبا هم م لدای_ من و 

 رد.محکم پدرم، متوقفم ک یبلند به سمت پله ها رفتم که صدا یقدم ها با

  ؟ی_ مها چ

 بحث را داشتم. نیسمتش برگشتم. انتظار ا یرمق ب یب

  ؟ی_مها چ

 زد. یلبخند مسخره ا یرعلیام

 مونه. یجا بمونه، زن توئه پس کنار شوهرش م نیکه ا ستیخانم همسر من ن نی_ ا

 داره که ثابت کنه زن منه؟  می_مدرک
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قرمز  شیگونه ها دمیپدرم در هم رفت و با خشم نگاهم کرد. به مها نگاه کردم که د یاخم ها یآن به
 کند.  یشده و با تعجب نگاهم م

 گفت: مضطرب

 مهرداد؟!  یگ یم ی_ چ

 دادم. هیراه پله تک ینرده ها به

 غهیص هی شیده سال پ میکن یکه با هم زندگ میبا هم ندار یواضحه، من و شما نسبت یلی_ حرفم خ
 معلوم... یافتاده، حت ییچه اتفاقا ستیخونده شده و تا امروز معلوم ن

 _بسه مهرداد! 

به مها انداخت و  ینگاه میو ن ستادیساکت شدم و نگاهش کردم. ا د،یچیبلندش که در سالن پ یصدا
 رو به من گفت:

 .دیجا بر نیبعد از ا دیرو مشخص کن فتونی_ تکل

 ندارم. یآقا حرف نیمن با ا ی_ول

هم فشرد تا لرزش چانه اش مشخص نشود، صورتش کامال سرخ بود  یرا رو شیکردم. لب ها نگاهش
 یعل ریفاصله مشخص بود. نگاهش را از من گرفت و به ام نیاز ا شیو برق خشم و انزجار در چشم ها

 گفت: 

 . میر یم نجایامروز از ا لداینامدار؛ من و  یممنونم آقا یلیمدت خ نی_بابت ا

را گرفتم و به سمت خودم  شیطرف آمد و خواست از کنارم عبور کند که بازو نیبلند به ا یقدم ها با
 .دمیکش

 

 

 اخم نگاهش کردم. با

 مونه. یبرو؛ دخترم با من م یخوا ی_شما هر جا م
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 زد. یپوزخند

  ؟یبزرگش کردم کجا بود یده سال که با بدبخت نیا ی_ دخترت؟ تو

 گفت.  یاش از درد در هم رفت و آخ افهیرا محکم تر فشردم، ق شیکه بازو دیرا کنار کش خود

 خشم گفتم: با

کشور رو گشتم اما،  نیکه کل ا یزد؟ کجا رفت بتیغ یکدوم گور  ؟ی_ من کجا بودم؟ خودت کجا بود
 نکردم؟  داتیپ

 زد:  غیو ج دی. دستش را محکم کشدمیام زد اما عقب نکش نهیبه س یمحکم ضربه

 چون دختر منه. ادینداره ولم کن اون با من م ی_به تو ربط

 _از کجا معلوم که دختر من باشه؟! 

 ! شترق

طرف کج شده  کیمحکم بود که باعث شد با کمر به نرده ها بخورم. سرم به  یبه حد شیلیس ضرب
 کردم.  یکه افتاد فکر م یبود و با تعجب به اتفاق

 لرزان و بغض دارش قلبم را مچاله کرد. یصدا

 بگه تو باشه؟  لدای_ آره از کجا معلوم؟ از کجا معلوم 

 یم هیام زد. نگاهش کردم، حاال آشکارا گر نهیتخت س یو ضربه محکم دیکش رونیرا از دستم ب دستش
 کرد. 

مثل تو به من شک داره، به درک بذار  یوجود یاگه آدم ب ستی_من به خودم اعتماد دارم برام مهم ن
 داشته باشه! 

 دیرفت و با تمسخر خند عقب یقدم

 باشه. یآدم پست و عوض هیتونه دختر  یمثل اون نم ی! فرشته استیبچه تو ن لدای یگ ی_ راست م

بودم. االن چه  ستادهیزده آنجا ا رتیاز پله هاا باال رفت. من همچنان ح عیبزند، سر یحرف نکهیا بدون
 زد؟ گفت من پست و ... یلیزد؟ مها به من س یلیزن به من س نیافتاد؟ ا یاتفاق



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

619 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 _مهرداد! 

 به پدرم نگاه کردم که بلند گفت: عیسر

 .یبر  یدخترت رو به گور م دنید یآرزو رون،یخونه بره ب نیزن تنها از ا نی_ اگه ا

بکشم  ادیفر تیخواست از عصبان یکه دلم م یزند. در حال یجا نم یدانستم که پدرم حرف ب یم خوب
 گفتم: 

 ... یخوا ی_ازم م

مرد رو دست تنها بزرگ کنه، زن  هیکه ده سال بچه  یزن یفتیخوام اگه الزمه به پاش ب ی_ازت م
 جواهره. ست،ین

 ! ی_لعنت

که وارد  نیرفتم که دررش باز بود. هم یبلند به سمت اتاق یباال رفتم و با قدم ها یکیها را دو تا  پله
 متعجب نگاهم کرد. لدایشدم 

 _ بابا! 

 باال نرود گفتم:  میکردم صدا یم یکه سع یحال در

 با مادرت کار دارم.  رونی_برو ب

 .دیبرچ لب

 خوام. ی_ نم

 زدم: ادیفر

 .رونی_ گفتم ب

که  دمیرفت. در را بهم کوب رونیبه ما نگاه کرد و بعد مثل فشنگ از اتاق ب رتیو با ح ستادیا یا لحظه
 زد: ادیسر از چمدان در آورد و فر لدای

 ؟یکن یم ی_ چه غلط
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 به سمتش رفتم و با اخم گفتم: 

  ؟یر  یو م یبر  یبچه من رو م یسادگ نیبه هم التیبه خ ؟یکن یم ی_ خودت چه غلط

 از کمد شد و پشتش را به من کرد. لدای یمشغول برداشتن لباس ها دوباره

 ! ستیبچه تو ن ی_ تو که گفت

 یدانستم واقعا چرت گفته ام اما االن توان عذرخواه یبود و خودم م تیعصبان یحرف از رو کی آن
 نداشتم.

 گم بچه منه. ی_حاال م

 چپاند. یو لباس ها را به زور داخل چمدان قهوه ا دیخند کیستریه

منم هر  یکرد یعشق و حال م یور داشت نیاون موقع که تو ا ست،یبچه تو ن لدای_مگه دست توئه؟ 
 ... یخواست با هر عوض یوقت دلم م

قطع شد. با  شیکه از پشت در آغوشم افتاد و صدا دمیرا گرفتم و به سمت خودم کش شیدو بازو هر
 کردم آرام نگهش دارم گفتم: یم یکه سع ییصدا

 ؟یکرد یکار م یچ ؟یچ ی_ با هر عوض

 را فشردم و گفتم: شینداد که بازوها یجواب

 ؟یکرد یکار م یبگو، چ االی_ ِد 

در  هیزد، درست مثل خودم چند ثان یشد و نفس نفس م یم نییاش با شتاب باال و پا نهیس قفسه
 سکوت گذشت.

 _ولم کن برم! 

نکنم، پس  شیوقت اشک را مهمان چشم ها چیبه دلم چنگ انداخت. قرار بود که ه انشیگر یصدا
 بود که گذاشتم؟  یقرار  نیکردم؟ ا یاالن داشتم چه م

 دادم: هیو لرزانش تک فیام را به شانه ظر چانه
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 کنم. ی_ ولت نم

 مماس شد.  مانیکه بدن ها یکرد اما من محکم تر به خودم چسباندمش طور  تقال

 زد:  غیج

 .رمیخودت؛ ولم کن بذار برم به درد خودم بم ی_اصال بچه ات برا

که به خاطر او شغل  یمن م؟یحرف ها را بزن نیروز ا کیکرد  یفکر م یهم فشردم. ک یرا رو میها پلک
 دادم.  یطور عذابش م نیرا به خطر انداختم بعد از ده سال داشتم ا زمیو همه چ

 بگو تا درمونش کنم.  ه؟ی_دردت چ

 شیبود و هنوز اخم داشت اما چشم ها سیدستم را کم کردم که به سمتم برگشت. صورتش خ فشار
 شد.  یبود که از من دلخور م ییمثل همه وقت ها قایدق

 .یدردم توئ_

 را نوازش کردم. شیبازوها یو به آرام دمیگز لب

 دم.  یهمون رو انجام م یبخوا یکار کنم؟ هر کار  ی_ چ

 .ختیر سشیگونه خ یرو یرا بست که دوباره اشک ها شیها چشم

 حاال هم روش. ،یهمه سال نبود نی_فقط دست از سرم بردار، ا

 

 

 حد ساده بود؟!  نیدر هم زیاو همه چ یقدر ساده؟ برا نیدر دلم تکان خورد. ا یز یچ

 تر شد.  ش،یاشک ها یسیانگشت شستم گونه اش را نوازش کردم که دستم از خ با

  ؟یقدر راحت با نبودنم کنار اومد نیا ؟یسادگ نی_به هم

 نگاهم کرد. زیباز کرد و ت شیها چشم

  ؟یدیکش یتو سخت ؟یشد تیتو راحت نبود؟ تو اذ ی_ برا
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 زدم. یتلخ لبخند

 خواستم؟  یکمک م یگفتم؟ از ک یم ی_من خورد شدم، شکستم زنم، عشقم ولم کرده بود! به ک

 زد. یپوزخند

 هات. تیبه مامور یزود برگشت یلی_اما انگار نه انگار، خ

 نگاهش کردم.  ی. دست از نوازش صورتش برداشتم و جددمیدانم از کجا خبر داشت اما، نپرس ینم

 یچرا؟ چون فکر م یدون یشدم، م ینفر داوطلب م نیسخت و کشنده بود اول تیمامور هی_آره هر جا 
 .یرو نداشتم که ترکم کرد اقتتیکردم ل

 را با زبانش تر کرد. شیها لب

  ؟یداشت اقتیل یعنی_ 

 یتر بوده؟ چه م یکار  شهیدانست که ضربه اش از هم یگرفت فقط نگاهش کردم، چه م نفسم
 است.خالص را زده  ریدانست که ت

 .دمیخند تلخ

 نداشتم. دی_ شا

به  میسردش دو طرف صورتم قرار گرفت و مرا نگه داشت. مستق یعقب بکشم که دست ها خواستم
 زل زد.  میچشم ها

 کار کردم؟  یهمه سال چ نیا یپرس یکجا بودم؟ نم یپرس ی_نم

 را باال انداختم. لحنم گزنده شده بود. میاز ابروها یکی

 ارزشش رو دارم که بدونم؟  یعنی_ 

 را باز و بسته کرد. شیها چشم

 کنم.  دایپ لدایخودم و  یزندگ یبرا ییجا هیاول  دیبا ی_ آره، ول

  ؟یمن چ ی_پس زندگ

 رفت  یغره ا چشم
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 . میایباهات ن ی_ خودت گفت

 یآتش بس موقت را هم خراب م نیهم دمیرا با خودم ببرم اما، د لدایخواهم  یمن م میبگو خواستم
 کنم. 

 و به طرف در رفتم. دمیکش عقب

 . اریرو بردار و ب لتیکنم، وسا یرو روشن م نی_ ماش

نشسته و با چشم  نیزم یرو لدای دمیمنتظر جواب از طرف او باشم از اتاق خارج شدم که د نکهیا بدون
 به در زل زده است.  یاشک یها

 را لعنت کردم و به سمتش رفتم که بلند شد.  خودم

  لدا؟ی_

 یهمسر دار  یو سرم را به تاسف تکان دادم. نه برا دمیاتاق شد و در را پشت سرش بست. لب گز وارد
 پدر بودن! یآماده بودم نه برا

 

 

 بهزاد

 یرا با لباس ها میکردم. لباس ها یکرم رنگ مقابلم نگاه م واریتخت کوتاه نشسته بودم و به د یرو
لباس حالم را  نیکه در مورد ا یز یهم رنگش. چ یو شلوار پارچه ا یسبز لجن راهنیزندان عوض کردم؛ پ

 لباسم قرار داشت.  دیسف کتیات یبود که رو یزد، اسم یبهم م

 لیبود. هرچند که اتاق وست ژهیمن و طیرا عوض کنم، به قول خودشان شرا مینکردند لباس ها مجبورم
رها  وانهید یسر  کی نیکوچک نداشت اما حداقل ب نکیس کیو  یاز توالت فرنگ ریبه غ یخاص یرفاه

 نشده بودم. 

. سرم را بلند کردم و به در اتاقم نگاهم دمیرا از فاصله دور شن کیالکترون یاز در ها یکیباز شدن  یصدا
. هرچند که یکه ضدگلوله و نشکن بود و پشت آن حفاظ قرمز رنگ فوالد یا شهیتمام ش کیکرد. 

 .دارند یضعف کیکه همه درها  میتوانستم بگو یاما، هنوز هم م دیرس یبه نظر م رینفوذناپذ
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بود  کی. راهرو تارستادیدر ا یجلو یکه مرد قد بلند دمیدر، نگاهم باال آمد و د یجلو یا هیافتاد سا با
توانستم چهره مرد را  ینم نیهم یکرده بودند، برا هیخاص تعب یمهتاب یچراغ ها یسقفش نوع یو رو

 . نمیبب

کنار  یمیمال یبا صدا یکارت قفل در را باز کرد و حفاظ فوالد دنیکه کنارش بود، با کش یمسلح مامور
به تن  یکه لباس ارتش یرا باز کرد و وارد اتاق شد. مامور  یا شهیرفت. مرد قد بلند خودش در ش

 . ستادیداشت، مسلسلش را به حالت آماده نگه داشت و پشت به در اتاق ا

حدود سه متر فاصله بود  یز یچ نمانیپشت سرش را بست و همان جا خشک شد. ب یا شهیدر ش مرد
 یرا م شیبه چهره اش انداختم، اواخر پنجاه سالگ یتخت نشسته بودم. نگاه یو من همچنان رو

 . دیرس یبه نظر نمگذارند و اصال آشنا 

 _سالم.

 تکان دادم. سر

 _سالم. 

را پشت کمرش گذاشت. منتظر  شیجمع کرد و دو قدم جلو آمد و دست ها یرا به سمت شیها لب
هم وجود  یزندان مالقات خصوص نیدانستم در ا یبودم حرفش بزند اما او فقط به من زل زده بود. نم

 یمهنوز کار  مینداشتم اما خداروشکر دست ها یهرچند که اسلحه ا ند؟یبب یبیکه آس دیترس یدارد نم
 کردند. 

 را باال بردم. میلنگه از ابروها کی

 _خب؟

 حوصله اند. یب شهی_امان از دست جوون ها، هم

رنگ را فشار داد و  دیزد. با دستش تشک سف هیتک واریتخت نشست و به د یآمد و کنار من رو جلو
 سر تکان داد.

 اما خوبه؛ حالت چطوره؟ ستیراحت ن یلی_خ

مانده بوّد  یباق شیعقاب ینیب یرو نکیع یپولک ها ینگاه کردم. جا زشیر یخاکستر  یچشم ها به
 بوده است.  ریدرگ یبا مشکالت چشم یاز بچگ ایاهل مطالعه بود،  یلیخ ایپس 
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 داره!  یمالقات خصوص نجایدونستم ا ی_نم

 شد. یاش جد چهره

 .ومدمیمالقاتت ن ی_نداره، من برا

 د؟یهست نجای_پس چرا ا

 

 

 یکردم نم یشود. هر طور که فکر م نییکه باعث شد شکم نسبتا گردش باال و پا دیکش یقیعم نفس
 به من دارد!  یو چه ربط ستیمرد ک نیا دمیفهم

 به من زل زد. میمستق

 بشنوم  حیخوام توض ینه هست. نم ایپرسم جوابش فقط آره  یسوال م هی م؛ی_ اومدم با هم حرف بزن

 شده و طلبکارم هست؟  زمینشنو، وسط روز مزاحم استراحت دل انگ خب

 نزنم. یکرد که فقط سر تکان بدهم و حرف یعقل حکم م 

 ؟یزنده بمون یخوا ی_م

 بود؟ یمرد چه کس نیبود؟ اصال ا یچه سوال گرید نیتعجب نگاهش کردم. ا با

 .دمیرا دوباره شن شیکه دم در بود انداختم که صدا یبه نگهبان ینگاه اریاخت یب 

 کلمه ست.  کی_ جواب سوال من 

 گفتم: عیسمتش برگشتم و سر به

 _ آره. 

 تکان داد و موشکافانه نگاهم کرد. سر

 _ اون وقت چرا؟

 گفتم:  یجیزدم و با گ یپوزخند
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 داره؟ یبگم؟ اصال به تو چه ربط لیدل دیمگه با ؟یچ یعنی_

 .دیچشم نازک کرد و لب گز پشت

 دکتر!  یآقا طتیذارم به حساب شرا یرو م تیادب ی_ ب

کرد که انگار هنوز منتظر  ینگاهم م یرا در حدقه چرخاندم. او طور  میو چشم ها دمیکش یقیعم نفس
 جواب بود.

 هست که بخوام به خاطرش زنده بمونم؛ مثل خانواده ام و ...  ییها زیچ نجایاز ا رونی_ب

 _اون دختر.

 کرد. قیکردم که با سر حرفش را تصد اخم

 نح ینقشه پدرت برا دمیفهم ی_وقت

رو  زیهمه چ تیکردم اما، تو آقا بهزاد تو با خاطر خواه نیواقعا هوشش رو تحس نهیدادنت ا جات
 ! یخراب کرد

 داشت؟  یحرف ها چه معن نیرا داد. ا یکل وجود را گرفت، دلم گواه اتفاق ناجور  یبد احساس

 من ادامه داد: افهیتوجه به ق یب

بهم  شیساعت پ کینه از اون  ادینفر هست که نه از تو خوشش م هیهم رده پدرت،  ی_ از آدم ها
 زنم کار همون آدم باشه. یحدس م ده،یپرونده ات رس یپاکت به دست قاض هیخبر دادند که 

 اون پاکت بود؟  یتو ی_چ

 داد. رونیرا آه مانند ب نفسش

 _عکس.

 _عکس؟!

 زده من بلند شد و در اتاق قدم زد. رتیمقابل نگاه ح در

 هم گرفته شده بود. یناجور  یها تیوضع ی_ عکس از تو و اون دختر؛ اتفاقا تو

 گفتم: یو عصب دمیجا پر از
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 ! مینداشت یناجور  تیوضع چیما ه ی_ ول

 زد. یو پوزخند ستادیا یا لحظه

دو تا هم که  یکیناجور،  یعنیبهش  یو خودتم زل زد واریبه د شیبالکن چسبوند یکه تو نی_ هم
چند روز خودت رو آروم نگه  یتونست ینم نمیبب د،یخاطره عاشقانه با هم داشت هیهمه جا  باینبود تقر

 ؟یدار 

 

 

چند روز داشتم  نیکه تمام ا یانداختم. استرس نییو سرم را پا دمیآخر را با تاسف گفت. لب گز جمله
 نینداشت و ا یارزش گریشدند شهادتش د یبود، اگر متوجه رابطه ما دو نفر م دهیودش رسبه اوج خ

 کارم تمام بود. یعنی

 :دمیپرس یناچار  یگرفتم و از رو میدست ها نیتخت نشستم و سرم را ب یرو

 ندارند؟  یکه کار  نازیشه؟ با پر یم ی_ حاال چ

 اعصابم. یخنده اش رفت رو یصدا

 کار دارند؟  یپسر! با اون چ _تو نگران خودت باش

 نگاهش کردم. زیت

 چرت بود!  یلیخبرت که خ ؟یخوا یم ینیریاالن ازم ش ؟ی_ خب که چ

 .دینازکش در هم تن یشد و ابروها یاش جد چهره

 خوام کمکت کنم. یفقط به خاطر پدرته م نجامیبچه جون، اگه ا یگ یم ی_ حواست باشه چ

 گرفتم تا جان سالم به در برم. یم ریدست ز دی. بادمیکش یقیعم نفس

 و گفتم: دمیبه صورتم کش دستش

  ؟یکن ی_ چطور کمکم م
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 یزنده نگه داشتنت انجام بدم؛ ول یبرا یدم هر کار  یمن قول م ی_دو تا شرط دارم اگه قبولشون کن
اگه وسط کار  یپاش بمون دیبا یکش یکه نفس م یتا لحظه ا یکه االن قبول کن یز یبدون که هر چ

 خودته. یحرفت، خونت پا ریز یبزن یبخوا

 نگاهش کردم. یبدبخت با

 شنوم.  ی_م

  مهرداد

 .دمیکش یم گاریبودم و س ستادهیپنجره اتاق خواب ا پشت

اطراف  یکردم. به ساختمان ها تیام هدا هیقسمت ر نیتر ییزدم و دودش را تا انتها یمحکم پوک
 وقت شب روشن بودند.  نیکه تا ا ییکردم. به چراغ ها ینگاه م

کرد،  یم میوقت شب دادخواست تنظ نیکه تا ا یلیباشد! وک یخانه ها ممکن است هر کس نیا ساکن
که منتظر برگشت شوهرش از سر کار بود و  یکرد، زن یم حیعقب افتاده اش را صح یکه به ها یمعلم

هر کس  ایست  یدر حال خوش گذران یگر ید یشوهرش جا نکهیهنوز لب به شام نزده بود، غافل از ا
مشترک همه  یژگیو ،یدا کن یپ یمتفاوت یها و دغدغه ها یزندگ یتوانست یمحله م کی! در یگر ید

 من سال ها از آن محروم بودم. یز یکردن بود چ یشان زندگ

 یتباه یشهر، برا نیسطح ا ریدر ز یخوابند، عده ا یم نجایکه مردم ا یشهر بود زمان نیپوسته ا نجایا
مثل غذا خوردن  شانیبرا ختنیکنند و خون ر یم یکشند، با جان مردم باز  ینقشه م شانیها یزندگ

 پا افتاده. شیهمان قدر پ ،یاست همان قدر ضرور 

  ؟یکن یکار م ی_چ

 نکهیگرفتم و به سمتش برگشتم. به محض ا گاریمها نگاهم را از حرکت نا منظم دود س یصدا دنیشن با
 گفت:  یدستم افتاد، لبخندش محو شد و جد گاریچشم به س

 قلب ضرر داره!  یبرا گاری_س

 گفتم: یخاموش کردم و به شوخ یا شهیش یگار یس ریز یرا تو گاریس

 وقته که عادت کردم. یلیبشه خ دایمثبت توش پ زیدو سه تا چ دیشا یمن رو سر و ته کن ی_ اگه زندگ
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 را جلو آورد که انگشت اشاره ام را بلند کردم. شیآمد و دست ها کینزد یقدم

 خوره. یدستت بهم نم یمن روشن نکن یرو برا هیکه قض ی_تا زمان

 داد. رونیرا با حرص ب نفسش

  ؟یبدون یخوا یم ی_ چ

 تخت قرار داشت، انداختم. یکه روبرو یوار یبه ساعت د ینگاه

 . یکه بوده و نبوده رو بگ یخوام هر چ یم دهیهم خواب لدایشب گذشته  مهی_از ن

 گفت: یکه دوباره جد دیایتخت نشستم و منتظر نگاهش کردم. خواست جلو ب یرا بستم و رو پنجره

 . نیبش یاون صندل ی_ رو

دانست  یرا چرخاند و رو به من نشست. خدا م شیآرا زیپشت م ینثارم کرد و صندل یراه یو ب بد
صرف  گریشد و چقدر د یدادنش م حیچقدر از وقتمان صرف توض م،ینشست یتخت م یاگر هر دو رو

 کردم. یبه آن فکر م شتریکه ب یکار 

 تخت دراز کردم و به صورتش زل زدم.  یرا رو میدادم و پاها هیتاج تخت تک به

 شانه اش کنار زد. یرا از رو یبلند یموها

 بگم؟  ی_ از کِ 

 _از اول.

 گره کرده اش زل زد. یو به دست ها دیکش یقیعم نفس

 ینم ادمهیرو هم خوب  نیکه هوا گرفته بود، ا ادمهی یحت دیمن رفته بودم خر ،یبود تی_ تو مامور
 هوشم کردند. به هوش که اومدم ... یشد فقط تا به خودم اومدم ب یدونم چ

 صبر کن!  نم،ی_صبر کن بب

 تعجب نگاهم کرد که گفتم: با
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 دنت؟یدزد یعنی ؟یتو خودت نرفت یعنی_ 

 نگاهم کرد. نیغمگ

 کشه. یکنم سرم سوت م یهمه سال، بهش که فکر م نیا یفکر رو بکن نیا ی_ حق دار 

 اخم نگاهش کردم. با

  ؟ی_چرا اون نامه رو گذاشت

 هیانداختند چند ساعت بعد چند نفر اومدند و بهم  یانبار  هی یکه گرفته بودنم، من رو تو یی_اون ها
 بود؟  یچ یزن یشد. حدس م یرو نشون دادند که زنده پخش م لمیف

 آرواره ام سخت شد. اریاخت ینگاهش کردم و ب متفکر

 _من بودم.

 تکان داد. سر

کردم ممکنه بود  یم یاگه اشتباه یچ ایباور کنم  دیدونستم با یمن... من نم ؛یبانک بود هی ی_تو
خونه ات  یکنم و گفتند که اون رو تو یعذرخواه م،سینامه بنو هیازم خواستند  فتهیجونت به خطر ب

 ذارند.  یم

افتاد. با  یصورتش م یاز نور شب خواب کنار تخت رو یاندک یاتاق به او نگاه کردم. پرتوها یکیتار در
 ببرم.  یپ شیبود تا به صحت حرف ها یحال، همان نور کم هم کاف نیا

 نیدانستم درست است که ا یبا خودم کلنجار رفتم، نم دمیرا مال میانگشت اشاره، پشت پلک ها با
 ... ای میحرف را بگو

 ؟یهمسرم غهیکه تا آخر مهلت ص یچرا نوشت م؟یزن و شوهر شهیکه هم ی_پس چرا نوشت

 

 

کردم تمام حرکاتش فقط به  یدانم چرا حس م یرا پشت گوشش فرستاد. نم شیو موها دیگز لب
 شوند. یقصد انجام م کی
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 .دیلرز یم شیصدا

 که... که...  یبدون ،یخون یاون نامه رو م یخواستم وقت ی_م

  ؟ی_که چ

 تخت بلند شدم و به سمتش رفتم. یباال رفت. از رو اریاخت یب میصدا

از اون  یچ دیمن با ،یخبر گذاشت یجمله ب هیهمه مدت من رو فقط با  نی_ ده سال... ده سال مها ا
تو  دیبار هم به ذهنم خطور نکرد که شا کی یکردم اما، حت رشیبه هزار روش تعب دم؟یفهم یجمله م

 .یاجبار نوشته باش ینامه رو از رو نیا

 و گفت:  دی. لب گزستادیام ا نهیبه س نهیس

  ؟یکرد رشیتعب ی_هزار بار چ

 هیشد سا یکه باعث م دیتاب یبه صورتش م یا هی. نور به زاودیصورتش چرخ یاجزا یرو میها چشم
در وجودم  یز یبرجسته اشش برجسته تر به نظر برسد. چ یو لب ها فتدیصورتش ب یرو شیمژها

کردم که انگار اصال خلق و  یرفتار م یزن نظر نداشتم. تمام مدت طور  کیبه  یهمه سال حت نیا دیلرز
 .دمیکه دوباره مها را د نیمثل مرد ها شده بودند اما، هم قایدق میمردانه ندارم. زن ها برا یخو

 ده ساله ام ترک شد!  عادت

توجه به سوالش  یقورت دادم و ب یو نگاهش را از صورتش گرفتم. آب دهانم را به سخت دمیگز لب
 گفتم:

  ؟یشد؟ کجا موند ی_ بعد چ

بار هم  کیداده است اما  حیپرونده توض ژهیپدرم و بازپرس و یرا برا انیدانستم که همه جر یم
 همه را بازگو کند.  میبرا یخلوت نیخواستم خودش و در چن یبفهمم، م یز ینخواستم چ

تهران  گهیکه د دمیاما، فهم مییدونستم کجا یخونه پدرت. نم هیخونه، شب هیبه  می_چند روز بعد رفت
 هیکه  دمیآوردم. بعد ها فهم یزدند و من سر در نم یحرف م ی. مردم اون شهر به لهجه خاصمیستین

که به  میهست یخونه مرد یکه تو دمیکرد شن یکه بهم کمک م ییاز خدمتکارها یکی. از هیشهر مرز
 بود. اوشیکنه اون مرد س یم یداره به اون منطقه حمکران یرسم ریصورت غ
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 سال ها را خارج از کشور گذرانده!  نیا اوشیکه س میکرد یتعحب نگاهش کردم. ما فکر م با

 : دمیاخم پرس با

 _بعدش؟ 

بودم که  ینفر  نیشد من اول یم یداد هر موقع عصب یم ریاومد، به من گ یرفت و راست م ی_چپ م
 یکرد و م یاومد، مست م یبهش فشار م ادیکردم؛ هر موقع هم که ز یفحش هاش رو تحمل م دیبا

 افتاد به جون من! 

 را گرفتم و بلند گفتم: شیبه گوشم زد. شانه ها یمحکم یلیس یکردم کس حس

 کرد؟  یم یمگه چه غلط ؟یچ یعنی_ 

 زد: یمیگشاد شده نگاهم کرد و لبخند مال یچشم ها با

نداشته  یزن شوهردار کار  هیکه با  دیفهم یبود اما، هنوز اون قدر م یشرف ی_ نترس؛ درسته آدم ب
 حامله ام. دیکه فهم یباشه به خصوص وقت

کرد که دست از پا خطا نکرده بود وگرنه تا جهنم  یخدارا شکر م دیبا اوشی. سدمیکش یراحت نفس
 . دمیرس یرفتم و خدمتش م یدنبالش م

 .دمیپرس یسخت به

 زد؟  یهم کتک م لداروی_ 

 زد. یپوزخند

 یداشته باشه، با خنده ها ینداشت چه حال یکرد! فرق یسرش حلوا حلوا م یرو رو لدایزد؟  ی_کتک م
کردم،  یکرد و من سرزنشش م یم یکار اشتباه یشد. وقت یهاش ناراحت م هیبا گر د،یخند یم لدای

 .دیچرخ یدختر تو م تیهمه به محور ایگرفت انگار دن یمشت و لگدش م ریمن رو ز

 چه کرده بود؟  لدایاخم نگاهش کردم. چرا؟ مگر  با

 را از نگاهم خواند. سوالش

بهزاد رو  یوگرنه زندگ ،یچ یعنی گناه یبفهمه ب یگناهه؛ البته شک دارم که اون حت یگفت اون ب ی_ م
 بود. شیسوگل لدایداد اما  یاز تو متنفر بود و من رو شکنجه م دیکش یبه گند نم یطور  نیا
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 د؟یدزد یمها را م دیقدر مراقب دخترم بوده؟ چرا با نیشده بودم. اگر من بد بودم پس چرا ا جیگ

 

 

 شب آرامش بخش بود. یکی. تارستادمیاو فاصله گرفتم و رو به پنجره ا از

  ؟ی_چطور فرار کرد

 .دمیآهش را شن یصدا

بود که من فرار کنم  نیرو با خودش برد. از اولم نقشه اش ا لدایکرد و  ی_ اون دو روز قبل من رو زندان
 چون فقط دو تا نگهبان برام گذاشته بود که از پسشون بر اومدم.

 سمتش برگشتم. به

 رو بهت گفت؟ زی_ چرا همه چ

که افتاده بود تا  یاز اتفاقات ز،یکردن همه چ فیپنج سالش بود که اون شروع کرد به تعر بایتقر لدای_
 میدونست یاومد و م یاز دستمون بر نم یبود کار  دشیشکنجه جد نیخواست بکنه، ا یکه م ییکارها

 .رهیگ یها رو م یلیکنه و هر بار جون خ یم یاون داره با شما باز 

دادم. مگر انتقام چقدر ارزش داشت؟ برادرم را از من  هیسرد تک شهیتکان دادم و سرم را به ش سر
کنم. زن و  یهمه سال زندگ نیکرد و نگذاشت ا غیگرفت، همسرم را دور کرد، حق پدر بودنم را از من در

 بچه ام را شکنجه کرد و خودم را... 

 .دمیکش یآه

 فشار آوردن به ما استفاده کرده.  یه، از اون فقط براصدمه بزن لدای_اصال قصد نداشته به 

به  میو مستق دمیلب نال ریمعده ام به سوزش افتاد. ز فتد،یممکن بود ب یچه اتفاقات نکهیا یآور  ادی با
 .ستادیسرم ا یمتعجب رو لدای. دمیسمت تخت رفتم و دراز کش

 شده؟ ی_ چ

 سر من اومده؟  ییبهت نگفت بعد از اون تصادف چه بال اوشی_س
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 دفعه هول شد. کی

 . ارمیبرات ب دیبا یز یچ ؟یدارو بخور  دی_با

 گفتم:  یشکمم گذاشتم و به سخت یام کم کم داغ شد. دستم را رو معده

 . نجایا ینیبش دی_با

که  دمیکش نییزدم اما، او فقط با تعجب نگاهم کرد. دستش را گرفتم و پا یدست به تشک ضربه ا با
 . دیکش ینیتخت نشست و ه یرو

 کرد. یطور نگاه نم نیمرا ا یزدم. سال ها بود که کس یچهره نگرانش لبخند به

 شه. یزود خوب م ه،ی_دردم عصب

 و ناراحت گفت:  دیگز لب

 گفتم!  یها رو م نیا دیمن بود نبا ری_تقص

 شد. دیکه درد معده ام تشد دمیخند اریاخت یب

شده که با  یدر ضمن شوهرت زپرت یکن فیتازه عروس ها نباش، خودم خواستم تعر نی_مثل ا
 چشمش. یره تو یطور شست پاش م نیچهارکلمه حرف ا

 وار و مبهوت گفت: زمزمه

 _ شوهرم؟ 

 گفتم: طنتیخودم افتاد. با ش یکه رو دمیفکر کنم، دستش را کش نکهیاز ا قبل

 _ آره، شوهرت.

 حرف آمد. به عینگاهم کرد و سر فقط

 اتاق بغله!  یتو لدای_ 

 خنده ام گرفت. اریاخت یگرد شده نگاهش کردم. ب یچشم ها با

 ! یش ینکردم که تو نگران م ی_ خب باشه؛ من که هنوز حرکت
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 لمیرغم م یزدم. دستم را از دور شانه اش برداشتم و عل یپوزخند اریاخت یکه ب دیرا از من دزد نگاهش
 تخت بلند شدم.  یاز رو

  ؟یر  ی_کجا م

 به سمتش برگردم گفتم: نکهیا بدون

 تخت بخواب.  یخوابم، تو رو یم رونی_ من ب

 نگرانش متوقفم کرد. یاتاق را باز کردم که صدا در

  ؟یخواب ینم نجایچرا ا ست،ی_حالت خوب ن

 به او انداختم. یشانه نگاه یرو از

 .هیاتاق بغل یتو لدای_آخه 

مبل جمع  نیا یرو کلمی. هرچند که هدمیدو نفره دراز کش یاز مبل ها یکی یآمدم و رو رونیاتاق ب از
 کردم. یعادت م یمتاهل ینوع زندگ نیبه ا دیشد اما، با ینم

 

 

 بهزاد

 واریکه از د ینور  یگذاشته بودم تا جلو میشانیپ یبودم و ساعدم را رو دهیتخت، به پشت دراز کش یرو
 . ردیرا بگ دیتاب یکوب م

آرام  یکم دیزد تا شا یم یبود که ذهنم به هر در  دهیچیدر هم پ یمشغول بود. رشته افکارم طور  فکرم
ام با هر بار  نهیشد و از چند ساعت قبل قفسه س یداشت از شدت درد منفجر م میها قهیشود. شق
 . دیکش یم ریت دنینفس کش

 چه کار کنم؟  دیبا ایخدا

گرفتم در  یکه م یمیبود هر تصم چیکه تا امروز با آن مواجه بودم، در مقابل مشکل االن ه یبدبخت هر
 شد. یارزان تمام نم میکدامشان برا چیپرداختم و ه یم یا نهیهز دیبا تینها
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دانستم  یدانستم ساعت چند است اما، م ی. نمدمیکش شهیرا از ر میتخت نشستم و موها یرو کالفه
که انگار از سه روز قبل مشغول فکر کردن بودم و در  یگذرد، طور  یمعادل دو ساعت م قهیدق کیکه هر 

 . دمیرس یم جهینت کیبه  تینها

 کردم!  یقبول م دیبا

بود که تعادل نداشتم و تلو تلو  دیشد یاتاق رفتم. سر دردم به حد یا شهیشدم و به سمت در ش بلند
سرد چسباندم که  شهیچند ضربه به در زدم. سرم را به ش یخوران خودم را به در رساندم و با خستگ

مشخص نبود و قدش از  یز یچ شیاز چشم ها و لب ها ریاز نگهبان ها جلو آمد. به غ یکیبالفاصله 
 . دیرس یمن بلند تر به نظر م

 گفت:  یخشن یصدا با

  ؟یخوا یم ی_چ

 . نمشییب دیبود؛ با نجایا شیکه چند ساعت پ یی_اون آقا

 نگاهم کرد. شیا شهیش یقهوه ا یچشم ها با

 برگرد عقب.  ومده،ین نجایا ی_ کس

 گفت: یو عصب ستادیمقابلم ا عیکه سر دمیبه در کوب یکه خواست عقب برود مشت محکم نیهم

  ؟یکن یکار م ی_ چ

 .ارشیب نم،یاون مرد رو بب دی_با

سالن باعث درد  میشد و نور مال یداشت منفجر م میها قهیاحساس نگاهم کرد. شق یو ب خشک
 شد.  یم میگرفتن چشم ها

 پرسم برگرد عقب.  ی_م

 د؛یایبودم ب دواریآن ولو شدم. ام ینامتعادل به سمت تخت رفتم و رو یتکان دادم و با قدم ها سر
را بکنم و حرف بزنم پس حاال کجا رفته بود؟ نکند همه آن حرف ها دروغ  میخودش گفته بود فکر ها

 اتاقک تنگ و مسخره بود؟ نیبود؟ نکند که همه شان حاصل ماندن در ا
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همان مرد باشد، سرم را بلند  نکهیا دی. به امدمیباز شدن در را شن یدانم چقدر گذشت که صدا ینم
 آه از نهادم بر آمد.  اریاخت یاشکان ب دنیکردم اما با د

کرده بودم. به  یجمع کرده بودم و سرم را تا آنجا که ممکن بود در پناه تشک مخف نهیرا درون س میپاها
 هم رفت و جلو آمد و مرا تکان داد.  یتو شیاخم ها دیمرا د نکهیمحض ا

 شده؟ حالت خوبه؟  ی_چ

 ام را تر کردم و گفتم: دهیخشک یتوجه به سوالش لب ها یب

 . نمشیبب دیاون مرد با _

 . دیعقب کش رتیگذاشت و با ح میشانیپ یسردش را رو دست

  ؟یکار کرد یبا خودت چ ؟یقدر داغ نی_چرا ا

 شده ام گفتم:  دیکل یدندان ها نیکه خواست بلند شود مچش را چنگ زدم و از ب نیهم

 ! نمیبب دی_اون مرد رو با

 که. میندار یاصال مالقات نجایشن؛ ا یزندان نم نیکس به جز نگهبان ها وارد ا چیه ؟ینیرو بب ی_ک

 تمام آن حرف ها تصور خودم بود؟  یعنیبودم؟  دهیرا د یگفت؟ پس من چه کس یرفتم چه م وا

 بود بلند گفت:  ستادهیکه دم در اتاق ا یبه نگهبان رو

 زود. نجا،یا اری_پزشک درمانگاه رو ب

 یسردش عقب راند. ب یشده از عرقم را با دست ها سیخ یبه سمت من برگشت و موها دوباره
 :دمینال اریاخت

 ! دمشی_ اما، من د

 _به خاطر توهم بوده. 

پس چه  اورمیب ادیکه نشسته بود را به  ییتوانستم جا یدانستم که توهم نبود، هنوز هم م یمن م اما
 فتاد؟  یداشت م یاتفاق
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 نازیپر

نوشت بلند کرد و با آن  یکه م یز یچ یزدم که سرش را از رو لیباز اتاق گابر مهیبه در ن یمیمال ضربه
 نافذ به من زل زد. یچشم ها

 تو.  ای_ب

. دیکش یشده به داخل اتاق سرم م دهیکش یاز کنار پرده ها دیشدم و در اتاق را بستم. نور خورش وارد
 است.  دهیقبل رس قهیده دق لیکه گابر دم،یاز پرستار ها شن یکیساعت حدودا نه صبح بود و از 

 _سالم. 

به نشانه سالم تکان  یرا در هم گره کردم. سر  میو دست ها ستادمیا زشیم یمتر، جلو کیفاصله  با
 : دیپرس یجد یلیداد و خ

  ؟یدار  ی_کار 

 تر شده باشد.  میبرخورد مال یمدت کم نیسرد، انتظار داشتم بعد ازتمام ا چقدر

 نگاهم کرد.  میرا در آورد و مستق شیقاب فلز میمطالعه ن نکیع

 افتاده؟  ی_اتفاق

 تکان دادم و نگاهم را از او گرفتم. نیرا به طرف سرم

 کنم. یکار م نجایخوام استعفا بدم، من بازم ا ی_فقط اومدم بگم که نم

 

 

 سر تکان داد. دمینگاهش کردم که د یچشم ریز

 .یهست یتو همکار خوب_خوبه، 

 سکوت کردم که مردد ادامه داد: فشیجواب تعر در

 مگه نه؟ در مورد بهزاده؟  ی_اما، نگران

 نگاهش کردم. دیو با ترد دمیگز لب
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  نه؟یبب یبیبه نظرت ممکنه که آس ؛ی_ تو بهتر از اوضاع سازمانتون خبر دار 

 داد. هیتک یصندل یپشت به

 ازش محافظت کنند اما...  دیخودشون هم که شده با_قاعدتا نه، به خاطر کار 

 :دمیپرس عیسر

  ؟ی_ اما چ

 زد. یبار  طنتیش لبخند

 شه!  یپررو م یکن کمتر نگرانش باش ی_اما، سع

 جبهه گرفتم. عیشدم و سر یحرفش عصب نیدانم چرا از ا ینم

 رحم نباش! یقدر ب نیا ده،یکش یسخت یلی_اون خ

 را در دستش چرخاند. نکیزد و دسته ع یلبخند

 همه محبت رو نداره. نیا اقتیشناسم اون ل یاما، جنس خودم رو خوب م ستمیرحم ن ی_ب

قهرمان بود.  کیمرد  نیمحبت وجود نداشت ا یتر از او برا قیگفت اما، ال یرا م نیبهزاد هم هم خود
 فدا نکرده باشد؟  انشیدفاع از اطراف یداشت که برا یز یچه چ گرید

  م؟یبشناس شتریب یگفت نکهیربط داره؟ به ا یزد یکشت یکه تو یبه حرف نی_ا

 زد. ینگاهم کرد و لبخند محزون رهیخ هیثان چند

پسر شد؛ حاضر بود  هیساله که بود عاشق  ستیخواهر داشتم که ازم ده سال کوچک تر بود، ب هی_من 
 عشقش رو نداشت. اقتیجونشم براش بده اما، اون پسر ل

 زدم. یپوزخند

باهم رابطه  گهید ؟یداشت یچرا گفت یعالقه منه، ول قیو بهزادم کامال ال ستمیساله ن ستی_ خب، من ب
  د؟یندار

 انداخت. نییرا پا سرش

 کرد و ولش کرد. انتیهست که فوت کرده اون پسر بهش خ ی_ چند سال
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لب  ریکردم. ز یقدر تند برخورد نم نیاتفاق افتاده ا نیدانستم ا یهم فشردم. اگر م یرا رو میها لب
 زد: ینگاهم کرد و دوباره لبخند تلخ میاظهار تاسف کردم که مستق

کن به قلب و احساس مرد ها اعتماد  یاما، سع هیو پاک یبهزاد مرد قو یانداز  یاون م ادی_ تو من رو 
 گه. یمرد داره بهت م هیرو  نیا ینکن

هه  ینگفتم. چند لحظه در سکوت گذشت که او بلند شد و جلو آمد و در حال یز یتکان دادم و چ سر
 پوشد گفت: یکت اسپرت کرم رنگش را م

 که نداره؟  یبیهام با توئه ع ضیمر تیزیبرم، امروز و یز یچ یدگیرس یبرا دی_ من با

 دهان باز نگاهش کردم که ادامه داد: با

  ست؟یحرف بزن؛ سخت که ن یو با سوم _ کال سه نفر هستند، دو تاشون رو فقط چک کن

 _نه.

. دمیزد که متجب خودم را عقب کش مینیبه نوک ب یزد و با انگشت اشاره اش ضربه ا یلبخند
 زد. یچشمک

 خواهر کوچولو!  نی_ آفر

را  ماریدو ب دیرفتم. درست است که با یبه سمت ساختمان پزشک یجیدفترش خارج شدم و با گ از
 کردم. یفقط چک م

 

 

 مشاوره نکنم.  انیداشته باشم اما با دا ضیدادم هزار تا مر یم حیسوم ترج ماریب اما

 زد. یلبخند دنمیرفتم که سرپرستار با د یپرستار  ستگاهیسمت ا به

 _حالت چطوره خانم دکتر؟ 

 رنگ را از دستش گرفتم. یو کارتابل طوس دمیخند

  ستم؟ی_ چند بار بگم من دکتر ن
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 انداختم و گفتم: ستیبه ل ینگاه

 اتاق مشاوره ست؟  یاالن تو یالماس انی_ دا

 سر تکان داد. سرپرستار

 کنه.  تشیزیزودتر و یکاش دکتر اسد ی_آره، ا

 _چطور؟ 

 شده.  بیکه اون مرد اومد به مالقاتش، رفتارش عج روزی_از د

 تعجب نگاهش کردم. با

 نداد؟  یخبر  یاومده مالقاتش؟ پس چرا کس ی_ ک

 ال انداخت.با شانه

  اد؟یم یرفت، حاال دکتر ک ارویشد و  یچ میدیبه خودمون نفهم میدونم تا اومد ی_ چه م

 گذاشتم. شخوانیپ یرا رو کارتابل

 کنم!  یم تشیزی_ امروز من و

 یرفتند و م یشلوغ بود. پرستار ها م شهیمثل هم مارستانیسمت اتاق مشاوره به راه افتادم. ب به
 یلیخ میبرا شیو حال و هوا طیمح نیحال تمام ا نیکردند. با ا یآمدند و تازه کارها مدام اعتراض م

قرار بود ذهن  اشتمند یکار  تیبا قتل و جنا نکایکردم. حداقل ا یکار م یبود که در اگاه یبهتر از زمان
 آشفته را درمان کنم. یها

لحظه  یدانم چرا برا ینم دم؛یکش یقیدرنگ کردم و نفس عم یلحظه ا یبرا دمیکه پشت در رس نیهم
من  دنیبود با د ستادهیا انیکه کنار دا یدلم به شور افتاد در را باز کردم و داخل رفتم. پرستار  یا

 رفت.  رونیزد و از اتاق ب یلبخند

 دادم.  هیکاناپه تک یرا به پشت میو دست ها ستادمیرفتم و پشتش ا انیدا یسمت کاناپه روبرو به

 را با زبان تر کرد. شینظر گرفته بود لب ها ریروشنش مرا ز یپا انداخته بود و با چشم ها یرو پا

 !یمعشوقه بهزاد باش دی_ تو با
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 تعجب نگاهش کردم. با

 .میدیرو د گهیما قبال همد ی_ول

 .دیخند کوتاه

 ؟یدیرو د یکی_ تو کدوم 

 

  

بودنش را قبول نکرده  یتیدو شخص تیوقت ماه چیکردم. در تمام گزارش ها نوشته بود که او ه اخم
 است پس االن...

مبل، مقابلم  گریکرد و در سمت د یرا ط نمانیشمرده فاصله ب ی. با قدم هاستادیزد و ا یلبخند
 . ستادیا

  م؟یمن ک یدون ی_م

 گفتم: مردد

 . یهست یالماس انی_ تو دا

  ه؟یپدرم ک یدون ی_م

 ! نکند که او...دیبه ذهنم رس یفکر  ناگهان

 .اوشمی_من پسر س

دست  انینگفتم. دا یز یگرد شده نگاهش کردم. دهانم چند بار باز و بسته شد اما، چ یچشم ها با
 را پشت کمرش قالب کرد و قدم زد.  شیها

اد باعث شد که متوجه اون روان پزشک باهوشتونم نتونست متوجه گذشته من بشه. رفتار بهز ی_حت
 .دیرو نفهم میبهم دار یچه ربط قایدق نکهیمن و اون بشه اما، ا نیب یارتباط هی

را  اتیطبق معمول تمام جزئ م؟یمدت متوجه نشد نیآوردم؛ چطور تمام ا ادیرا به  زمیپنوتیه یماجرا
 نکرده بود.  یتوجه یاما کس میداشت
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 چنگ زدم. یصندل یپشت به

 ست؟  گهید زیچ هیپرونده ات ثبت نشده؟ چرا اسم پدرت  ی_ پس چرا تو

 زد. یشخندین

 تیهو هیبهزاد هم دو سال با  یطوره مگه نه؟ حت نیداشته باشه! مهرداد هم هم یبرات تازگ دی_ نبا
 کرد. یزندگ گهید

 نگاهش کردم. رتیح با

 ! ؟یدون ی_تو از کجا م

 .دیبلند خند یصدا با

کنار  میماریسال ها تونستم با ب نیتمام ا ؟یفکر کرد یتو در مورد من چ ال،یخدا دختر خوش خ ی_ا
  ست؟ین بیرو بکشم؟ عج یکیدفعه بزنم  هیو بعد  امیب

و من مطمئن نبودم به  میداشت یادیانداختم، فاصله ز یو به در اتاق نگاه دمیجلو آمد. لب گز دوباره
 موقع بتوانم از دست او خالص شوم. 

 .یکرد یکمکش م یمدت داشت نیمگه نه؟! تمام ا یبود_تو هم با پدرت 

 و با انزجار نگاهش کردم. دمیخند کیستریه

هر  ،یداد یخواسته انجام م یکه اون م یو هر کار  یبود نجایا یروان هیپوشش  یهمه وقت تو نی_ا
 اومده مالقاتت... ینفر م هیبار که 

 

 

 تکان داد و حرفم را کامل کرد. سر

 چیکردم. راستش اگه من نبودم، ه یوصل م گهیبودم، دو طرف رو به هم د یپل اطالعات هی_هر بار من 
 افتاد. یاتفاقات نم نیکدوم از ا
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 ی. نمدمیترس یکرد واقعا م یشده به من نگاه م زیر یبود و با چشم ها ستادهیکه مقابلم ا حاال
 با او حرف بزنم؟  دیبا ایکردم؟  یزدم و همه را خبر م یم ادیفر دی. بامیبگو دیدانستم چه با

 به مالقاتت اومد؟  یک روزی_د

را مثل من به  شیزد که دلم را لرزاند. رو به جلو خم شد و دست ها یدی. لبخند پلدیلرز یکم میصدا
صورتم  یاجزا یمتر فاصله بود. نگاهش رو یفقط چند سانت مانیصورت ها نیداد. ب هیمبل تک یپشت
 زد.  یو لبخند چندش آور  دیچرخ

 ! ستایپسر عمه ام بد ن قهی_سل

 هم فشردم. یرا رو میها لب

  ؟یدیرو د ی_ک

 را با زبان تر کرد. شیها لب

 هم داد. یمهم یبود، خبر ها ی_ آدم مهم

از حرف  د،یکوب یام م نهیشد و قلبم با شدت به قفسه س عیبار پشت سر هم پلک زدم. تنفسم سر چند
 آمد!  یخطر م یبو شیها

   ؟ی_چه خبر 

 فیزد که رد یخورد. لبخند مسخره ا گریبه هم د مانینینوک ب بایجلو که تقر یتر آمد، به حد جلو
 گذاشت.  شیرا به نما دشیسف یدندان ها

 دارم. تیمامور هیتموم شده؛ البته هنوز  نجای_کار من ا

 قورت دادم. یدهانم را به سخت آب

  ؟یتی_ چه مامور

داخل گردنم  یز یکه جسم ت یو فقط لحظه ا دمیلحظه اتفاق افتاد! حرکت دستش را ند کیدر  انگار
مقنعه ام بردم و گردنم را لمس کردم. نگاهم  ری. دستم را زدمیگفتم و خودم را عقب کش یفرو رفت آخ

 که دست داشت، افتاد   یکیبه سرنگ اتومات

 بود؟  ی_اون چ
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 به سرنگ انداخت.  یشینما نگاه

 .یرسون یمن رو به بهزاد م غامیکه بدونم تو حتما پ نیتضم هی_

 کردم. یو با تعجب نگاهش م دمیمال یکف دست گردنم را م با

  ؟یغامیچه پ ؟ی_ چ

 . نمشیخوام بب ی_بهش بگو که م

 ش؟ینی_کجا؟ کجا بب

 باال انداخت. شانه

 رو برسون.  غامیدونه؛ تو فقط پ ی_خودش م

 گفتم: یو عصب لرزان

 .نهیو تو رو بب نجایا ادیب یطور  نیتونه هم ینم ه،یاما، اون االن زندان_ 

 

 

 زد. یپوزخند

 دیخواد از دستت نده با یپس اگه م یمهم یلیطور که به من گفتند تو براش خ نیا اد،ی_بهتره که ب
 تالش کنه.

قدر راحت رو دست خوردن باشم. با نفرت نگاهش کردم  نیشد ا ی. باورم نمدمیلرز یشدت خشم م از
 زد.  یمیکه لبخند مال

  ؟یکرد قیبهم تزر ی_چرا؟ مگه چه کوفت

فاتحانه بود  یگذاشت و به من زل زد. نگاهش به حد یپشت یرا رو شیمبل نشست و دست ها یرو
 خودم بهم خورد. یفکر  یکه حالم از ب

پوسته  نکهیشاهرگت به محض ا کینزد قایگردنت کار گذاشتم، دق یتو یمتر  یلیکپسول چند م هی_
 .یوقت دار  قهیشه و اون موقع کمتر از ده دق یکه توشه آزاد م یاش حل بشه، سم
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 قهیفقط ده دق ؟یسادگ نیبه هم یعنی دم؟یشن یبند آمد چه م نفسم

 _چقدر وقت دارم؟

 جمع کرد. یرا به حالت متفکر  شیکه پشت سر من بود انداخت و لب ها یوار یبه ساعت د ینگاه

پس دست  یاش رو از دست داد قهیاالن سه دق نیبشه چهار ساعت هم قیکه تزر ی_اوم، از لحظه ا
 بجنبون.

 برداشتم که هر دو دستش را باال آورد. زیرا از دست دادم و به سمتش خ کنترلم

 کنم!  یم مونتی_ دستت به من بخوره پش

 را در دست فشردم. شیمارستانیت راهنیپ قهیزدم و  مهیاو خ یرو

 ؟یبکن یچه غلط یخوا ی_ مثال م

 ! یفهم یم ینگاه به خودت بنداز  هی_اگه 

نفسم به  دمیام د نهیس یکه نقطه قرمز رنگ را رو نینگاهش را دنبال کردم و هم ریشده مس جیگ
دست هول داد و خودش بلند  کینگاه کردم که مرا با  انیگشاد شده به دا یشماره افتاد. با چشم ها

 شد.

 _بهتره حواست به خودت باشه، چون صاحب کار من حواسش بهت هست.

 یمحکم بودن نم یبرا یو تالش دیلرز یم یبه صورت واضح میقورت دادم، صدا یدهانم را به سخت آب
 کردم.

 ؟یکن یکار م یک ی_تو برا

 سمت در اتاق رفت. به

و زنده بمونه شما هم متوجه  ارهیشه، اگه شانس ب یودش متوجه مسر قرار خ ادی_هر موقع که بهزاد ب
 .نیش یم

 . به من اشاره داد.دید یاو را نم یشد، کس یکه اگر در باز م یطور  ستاد،یدر ا پشت

 تو.  ادی_ بگو اون پرستار ب
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 جلو رفتم. یکردم و قدم اخم

 ؟یکارش کن یچ یخوا ی_ م

 _فقط صداش کن.

 گفتم: یبلند یبه او زل زدم و بعد با صدا هیثان چند

 داخل؟  دیایشه ب یم یرحمان ی_ آقا

 گفت:  یو او رد و بدل شد که رحمان انیدا نیسال وارد شد. نگاهم ب انیاتاق باز شد و پرستار م در

 کجاست؟  ضی_خانم دکتر مر

گذاشت و  یرا دو طرف سر رحمان شیجلو آمد و دست ها یقدم انیبزنم، دا یکه خواستم حرف نیهم
 .چاندیگردنش را پ دیایتا او به خودش ب

 

 

 انیدا یدست ها یرو یجان رحمان یو جسم ب دیچیپ یشکستن استخوان در اتاق نسبتا خال یصدا
من چه کار کردم؟ اصال  ایعقب رفتم. خدا یدهانم گذاشتم و قدم یرا رو میافتاد. با وحشت دست ها

 باشد!  یکار  نیکردم قصدش چن یفکر نم

صورتش زد و با تمسخر  یبه پهنا یانداخت و در اتاق را بست، لبخند نیزم یرا رو یرحمان انیدا
 گفت: 

 خوام لباس عوض کنم. ی_روت و اون ور کن، م

 بهزاد

باز شد  میکه چشم ها نیشدم. چند بار پلک زدم و هم اریدستم هوش یرو یز یچ ینیاحساس سنگ با
 مم را زد. نور چش

 _به هوش اومد. 

 _خداروشکر. 
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 دهیچ فیبه رد یمارستاتیبه اطراف انداختم. دو طرف من چند تخت مجهز ب یباز کردم و نگاه چشم
 بودم؟  نجایافتاده بود؟ من چرا ا یشده بود، چه اتفاق

 _حالت خوبه؟ 

 بود نگاه کردم.  ستادهیسرم ا یرو یتعجب به مرد با

 _من کجام؟ 

 دیرس یبه تن داشت و به نظر م یدیگرفته بود. مرد که روپوش سف میگلو، صدا یشدت خشک از
 زد.  یپزشک درمانگاه باشد، لبخند محو

 _درمانگاه زندان

تخت نشستم که مچ دو  یشد و بالفاصله رو یتداع میبرا زیهمه چ دمیکه کلمه زندان را شن نیهم
که سرم را بلند کردم چشمم به اشکان  نیانداختم و هم یفلز  یبه دستبند ها یدستم درد گرفت. نگاه

 زد.  یاتاق داشت با تلفن حرف م رونیافتاد که ب

 گفتم: یو به سخت دمیدراز کش دوباره

 شده؟ ی_ چ

 به آن انداخت و مشغول نوشتن شد.  یتخت را برداشت و نگاه نییکارتابل پا دکتر

سابقه  نمیآوردنت درمانگاه؛ بب عیسر نیهم یبرا یباال بود، ممکنه بود تشنج کن یلیبدنت خ ی_دما
 ؟یدار  یقلب یمار یب

 ام را با زبان تر کردم. دهیخشک یها لب

 ؟یکم آب بهم بد هیشه  یم ف؛یسکته خف هی شی_ آره، دو سال پ

 

 

آب  یدهانم گرفت. خنک یرا از آب پر کرد و جلو یبار مصرف کی وانیسمت آب سرد کن رفت و ل به
 .دیرا کنار کش وانیحالم را بهتر کرد اما، دکتر ل
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 . ستینکن، وضعت اون قدر ها هم خوب ن یرو ادهی_ز

 تعجب نگاهش کردم. با

 تب نبود؟  هی_ مگه فقط 

انداختم،  وارید یبه ساعت رو یشد. نگاه یم دهیدرمانگاه شن رونیرفت و آمد و گفت و گو از ب یصدا
 روز؟  کیاز  شتریب ایهستم؟ چند ساعت  نجایدانستم چقدر است که ا یصبح بود. نم قهیدق ینه و س

 دکتر به خودم آمدم. یزد. با صدا یحرف م لیهنوز داشت با موبا اشکان

 ینشون م شیداشت، اول فکر کردم عفونته اما بعد متوجه شدم به خاطر ضعف بوده؛ آزما لی_ تبت دل
 . یگرفت یده که کم خون

گفتم حالم خوب است اما، هنوز دوران  ینگفتم. درست است  که به همه م یز یتکان دادم و چ سر
 برد تا مثل قبل شوم.  یدانستم حاال حاال ها زمان م یگذراندم و خوب م ینقاحت را م

 _حالش چطوره دکتر؟ 

از  یتوانست یاشکان افتاد. توجهش معطوف دکتر بود اما، اضطراب را م یگرفته و عصب افهیبه ق نگاهم
 . یبخوان شیها چشم

 به کاتابل انداخت. یدوباره نگاه دکتر

 چند روز تحت مراقبت باشه.   دیکشه تا کامل خوب بشه؛ به نظرم با ی_ بهتره اما طول م

 با خودم ببرمش.  دی_اما من االن با

 :دمیاخم کردم و متعجب پرس بالفاصله

  م؟ی_ کجا ببر

 افتاده.  یاتفاق هی: دیپر پشتش کش یبه موها یدست یکالفگ با

  ؟ی_چه اتفاق

 نگاهم کرد اما رو به دکتر حرف زد. مردد

  د؟یباش رونیشه چند لحظه ب ی_ م
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 افتاده است؟  یخدا باز چه اتفاق ایضربان قلبم باال رفت.  

 :دمیپرس عیرفت و در را بست سر رونیکه دکتر ب نیهم

 اومده؟  شیپ یشده؟ مشکل ی_ چ

 .دیرا مال شیانگشتان اشاره اش پلک ها با

 برنت. یم نجایدنبالت و از ا انیم گهیساعت د می_تا ن

 

 

 

 برن؟ کجا؟ چرا؟  ی_م

 گفت:  یسمت در رفت و عصب به

 دونم، فقط حاضر شو. ی_من نم

 یگفت اما، من هنوز هم با اخم به جا ییزهایرفت. دکتر داخل آمد و چ رونیاز اتاق ب یحرف چیه بدون
شد و  یم لیتشک گریافتاده بود؟ دادگاه چند روز د یچه اتفاق یعنیکردم.  یاشکان نگاه م یخال

از  همشد آن ها مرا چند روز قبل از دادگا یباعث م یز یها همه انجام شده بود؛ چه چ یبازپرس
 بازداشت در آورند؟ 

 نکهیکردند. به محض ا اطیح یشده راه ریزنج یبسته و پاها یکه مرا با دست ها دیطول نکش یلیخ
اما  دمیبه خودم لرز یتازه به صورتم خورد. چون بدنم داغ بود لحظه ا یاز هوا یدر سالن باز شد، موج

را گرفتند و مرا به سمت  شیپوش شانه ها اهی. دو نفر نگهبان سدمیکش قیزود چند نفس عم یلیخ
 نییپا نیاز ماش یکت و شلوار مشکبا  یبردند. در ون کنار رفت و مرد یدود یها شهیبا ش یون مشک

 همان مرد دستش را پشت سرم گذاشت و سرم را خم کرد.  میدیبه ون رس نکهی. به محض ادیپر

افتاده بود  یدفعه دلم شور افتاد، چه اتفاق کی. دمیمهرداد را د یسرم را داخل بردم چهره عصب نیهم
 که او را دنبالم فرستاده بودند؟! 
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من  یبرا یدو نگهبان مسلح نشستم. مهرداد سر  نیکمرم، وارد ون شدم و ب یرو یقرار گرفتن دست با
کنار راننده  ،یکه مرد کت و شلوار  نیرا از دست نگهبان زندان گرفت و امضا زد. هم یتکان داد و کارتابل

 به راه افتاد.  نینشست ماش

 ییحرف آمد بدجوربه  یوقت شیتر شد و صدا ظیمن نشست. اخمش غل یرو به رو قایدق مهرداد
 بود. یعصب

 ! یبود هوشیگفتند چند ساعت ب دمی_حالت بهتره؟ شن

 یدو نفر به حد نیجا به جا شدم. ا میدر جا یبه اطراف انداختم و کم ینگاه یدود یها شهیش از
 نشسته بود که من به زور آن وسط جا گرفته بودم. کینزد

 _بهزاد؟ 

 نگاهش کردم. میصداش به خودم آمدم و مستق با

  ؟یکشوند رونیشده؟ چرا من رو از زندان ب ی_ خوبم، چ

 نگاهم کرد. تیجد با

بوده که بهم  یز یچ م،یو با هم بود یدیمدت که من رو د نیا یجواب بده تو قی_خوب گوش کن و دق
  ؟ینگفته باش

  ؟ی_مثال چ

 باال رفت. یکم یصدا

 نه!  اینداره فقط بگو بوده  یفرق یز ی_ هر چ

 اریاش که در اخت هیاون دو سال هم چند ماه زندان بودم و بق یتو میمدت با هم بود نی_نه، ما تمام ا
 کنند. یم دییاون ها تا د،یبپرس هیاز هومن و بق دیبودم. اگه به حرفم اعتماد ندار سیپل

 را خشک کرد و رو به راننده تشر زد. شیشانیکف دست عرق پ با

 صاحب رو روشن کن. یب نی_ کولر ا

نگاه  نیا یشدم معن یو مردد نگاهم کرد. اصال متوجه نم یچشم ریو چند بار سر تکان داد. ز دیگز لب
 مدرک ساخته است؟  میدوباره برا ینکند کس ست؟یچ
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 ؟یمسئله هم نبوده که بهم نگفته باش هی یحت ک؟یکوچ زیچ هی یتر فکر کن، حت قی_دق

 

 

 ینکرده بودم. اگر مورد یرا مخف یز یوقت چ چیآوردم اما ه یم ادیدو سال را به  نیبه لحظه ا لحظه
 یسوال ها را م نینفر از همراهانم خبر داشت، اصال چرا ا کیدانستند دست کم  یبود که همه شان نم

  د؟یپرس

 سرمون نازل شده؟ یرو یچه بدبخت نمیبب یبنال یخوا ی. حاال مستین یز ی_مطمئنم چ

 کرده. قیسم تزر نازیبه پر انی_دا

فقط  نیا دیرا باال انداختم و منتظر ماندم تا بگو میاز ابروها یکیام.  دهیاحساس کردم اشتباه شن اول
 د،یگو ینم یبه من زل زده و کالم یجد افهیاو همچنان با همان ق دمید یبوده اما، وقت یشوخ کی

 شروع کرد به نبض زدن. میها قهیشق

 ؟ی_کِ 

 انداخت. متشیگران ق یبه ساعت مچ ینگاه مین

 . شیپ قهی_ چهل و پنج دق

 اورد،یتوانست مرا از پا در ب ی. جوابش هر چه که بود مامدین رونیکرد و ب ریگ میدر گلو یبعد سوال
داغ بود که انگار زبانم،  یخشک شده ام را با زبانم تر کردم که به سوزش افتادند. بدنم به حد یلب ها

 .دیکشلبم را به آتش 

 :دمیپرس مردد

 _ زنده ست؟

 من قفل شد و کلمات به سرعت از دهانش خارج شد. یرا گفتم، نگاهش رو نیا نکهیمحض ا به

 !میوقت ندار یلی_ فعال آره، اما خ

دن و  یم صیزود نوع سم رو تشخ یلیخ یز یچ ،یمارستانیب هی نشیخب ببر م؟یوقت ندار یچ یعنی_
 ؟یبر  یکنند من رو کجا م یم قیبهش پادتن تزر
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 گفت: یو عصب دیکوب یصندل یشود. مشتش را به دست کیبلندم باعث شد اعصابش تحر یصدا

که به گردنش  کهیکپسول کوچ هی یکه سم تو نجاستیمشکل ا م؟یدیفهم یخودمون نم التی_ به خ
 شده. قیتزر

 ! دیاری_خب درش ب

 نیشوند، واقعا هم ا یواضح است و آن ها متوجه نم یلیخ زیزدم که انگار همه چ یحرف را جور  نیا
 طور بود.

 .دیشده اش غر دیکل یدندان ها نیو از ب دیکش شهیرا از ر شیموها

 ؟یتا من زر بزنم بعد تو گ*و*ه بخور  یش یخفه م قهیبهزاد، دو دق ی_ بهزاد وا

 ! کهیمرت یپدر من رو در آورد گهی_خب جون بکن د

 آرام کرد.  یو خودش را کم دیکش یقینکردم. نفس عم یرفت که توجه یغره ا چشم

 غامیپ هیبه تو  نازیخواسته پر یکنه؛ م یم قیجلسه مشاوره کپسول رو به گردن تزر یتو انی_دا
 جاسوس دو طرفه بوده. هیمدت اون  نیبرسونه. ظاهرا تمام ا

 گرد شده نگاهش کردم. یچشم ها با

 کشک بود؟ شیماریب یعنی_ 

نگفته کجا و نگفته چرا  نه؛یخواد تورو بب ینفر م کیبوده گفته که  نیهم تشیاصل مامور_نه اما، در 
 .ارویمنظورش به اون  یرو بهش پس بد شیامانت دیبوده که تو با نیکه زده ا یتنها حرف

 . یداد چه برسد به امانت ینفر، کوفت هم به من نم کی اهیصد سال س ؟یکدام امانت ؟یامانت هان؟

نداده اون کپسول، چقدر وقت هست تا پوسته اش  یز یبه من چ یگه! کس یم یونم چد ی_من نم
 بشه؟ هیتجز

به من انداخت  یافتاد. نگاه مشکوک یاتفاق م نیشدن نزده بود اما معموال هم هیاز تجز یحرف مهرداد
 و گفت:

 سه ساعت و ربع چرا؟ بای_ تقر
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 . میعجله کن دی_وقتمون کمه، با

 باال انداخت.  شانه

 ! یحرف درست زد هی_چه عجب 

 که گنارم نشسته بود گفت:  یاز نگهبانان یکی

 چشم هاش رو ببندم.  دیبا میش یم کینزد می_قربان، دار

 یرنگ یزل زد و با دست به نگهبان اشاره کرد تا کارش را انجام دهد. چشم بند مشک رونیبه ب مهرداد
 شد.  کیقرار گرفت و همه جا تار میچشم ها یرو

 ه؟یچ یبرا نی_ا

 حوصله جواب داد:  یب مهرداد

 .ینیکه بهتره نب ییجا میر یم می_دار

 

 

جمله را درک کرده بودم، هر چقدر که  کی یمدت با تمام وجود معن نی. در تمام ادمینپرس یگر ید زیچ
 ماندم. یزنده م شتریدانستم ب یکمتر م

کردم مغزم درون جمجمه ام  یدادم. احساس م هیتک یصندل یبزنم سرم را به پشت یحرف نکهیا بدون
بود؛ باز هم به خاطر من  نازیشود. فکرم مشغول پر یکند و لحظه به لحظه هوا گرم تر م یحرکت م

ل یتحو دیبا ستیدانستم چ یرا که نم یطرف امانت کیکردم؟ از  یچه م دیمن با ایخدا دید بیآس
 دهییکردم که او زا یشد، کم کم فکر م یدائما چهره آن مرد در ذهنم تکرار م گریدادم و از طرف د یم

 خودم بوده است. لیتخ

 نیبرداشت. هم میچشم ها یچشمبند را از رو یاحساس تکان خوردن شانه ام به خودم آمدم. کس با
 در هم مهرداد افتاد.  یکه چشم باز کردم نگاهم به اخم ها

 شده؟  ی_چ

 خوابم برده است. یک دمیاصال نفهم گرفته بود، میصدا



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

655 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 . سرش را با تاسف تکان داد.دمیقرار گرفت به خودم لرز میشانیپ یکه رو دستش

 ! یسوز  یتب م یتو ی_ دار 

که قبل از  یاز دو سرباز  یرا کنار زدم و خواستم بلند شوم که شانه ام را گرفت و کمکم کرد. اثر  دستش
 خواب آنجا نشسته بودند، نبود.

 . ستی_بهزاد حالت خوب ن

از چشم  ی. نگاهمان در هم قفل شد؛ نگرانمیبود ستادهیهم ا یروبرو دهیخم یدو نفرمان با کمر ها هر
 .دیبار یم شیها

 .میبرس نازیبه پر دی_من خوبم؛ با

بخواهم از  نکهیدادم و کلمات قبل از ا رونیب یبروم که شانه ام را گرفت. نفسم را با کالفگ خواستم
 .ختیر رونیدهانم ب

دو سال کمتر از  رهیامروز بم نیو نه سالشه، اگه هم ستیب نازیسالمه، پر کیو  یداداش من س نی_بب
 .رهیبکنه من دو سالم رو هدر دادم، محاله بذارم اون زودتر از من بم یمن وقت داشته زندگ

 یا دهیسر پوش نگیرفتم. در پارک رونیب . جلو تر از او از وندیلحظه نگاهم کرد و بعد کنار کش چند
 ستادهیمسلح کنار ون ا یهم آنجا پارک شده بود. سرباز ها گرید نیاز ون، چند ماش ریو به غ میبود

 ت کرد. یکه آنجا بود هدا یبودند. مهرداد دستش را پشت کمرم گذاشت و مرا به سمت آسانسور 

از همان سرباز  یکیشکست. من ومهرداد و  یرا م نگیپابندم، سکوت پارک ریخش خش زنج یصدا
آسانسور  نکهی. به محض امیمشخص بود وارد آسانسور شد شیکه فقط چشم ها یپوش اهیس یها

 شد.  دیام تشد جهیحرکت کرد احساس کردم سرگ

دادم. مهرداد به ساعتش زل زده  هیآسانسور تک وارهیعقب رفتم و به د یجلب توجه کنم کم نکهیا بدون
تمام شود، معلوم نبود بتوانم تا  هیقض نیتر ا عیبودم هر چه سر دواریبود و حواسش به من نبود. ام

 .ستمیسرپا با یک

 نیمشابه اداره خودمان بود، با ا ییروبرو شدم که جا یدر آسانسور باز شد با سالن بزرگ نکهیمحض ا به
 داشتند.  یکردند ظاهر متفاوت یکه در آن کار م یو افراد بزرگتر بود نجایتفاوت که ا
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 یبا لباس ها ییشده بودند و زن و مردها دهیها کنار هم چ شنیدر پارت ییزهایهر طرف سالن م در
آن بود و  یروبه رو یشکل یهالل زیقرار داشت که م یبزرگ گریسالن نما یمشغول کار بودند. انتها یرسم

 یبودند که کس ریدرگ یشد و همه به حد یم دهیگفت و گو شن یبودند. صدا زیچند نفر پشت م
 متوجه ورود ما نشد.

 میرفت یا شهیش یاز اتاقک ها یکیکردم به سمت  یکه عقب تر حرکت م یبا آن دو نفر، در حال همراه
مهرداد در را باز کرد، همه به سمت ما  نکهیبه محض ا  دیرس ییبه نظر م هیکه به نظر بزرگ تر از بق

 نفر قفل شد.  کی یآن همه آدم، نگاهم رو نیبرگشتند. ب

 مرد واقعا وجود داشت! نیبودم ا دهیند ایمن رو پس

 

 

 تفاوت بود. نگاهش را از من گرفت و روبه مهرداد گفت:  یب یلیمقابل نگاه مشتاق من، چهره او خ در

  د؟یهست یخیش ی_شما آقا

 و مهرداد در را پشت سرمان بست و جواب داد:  میاتاق شد وارد

 _بله قربان، بهزاد نامدار رو آوردم. 

 مرد سر تکان داد.  آن

 بودم. دهیکدام را ند چیکه دوباره مشغول بحث خودشان بودند، افتاد؛ ه یگر یسه مرد د یرو نگاهم

 نامدار؟  ی_آقا

چهره  نیخشونت پشت ا یبود و حاله ا یجد به همان مرد جلب شد. حالت صورتش همچنان توجهم
 آرام وجود داشت. 

 را صاف کردم. میگلو

 _ بله آقا؟ 

 پا انداخت. یرنگش نشست و پا رو رهیت یادار  زیپشت م مرد
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  د؟یبودنتون هست نجایا لیدل انی_شما در جر 

 . دمیشن ییها زیچ هی_

  ه؟یچ یامانت هیقض  ،یبودم که کاملش رو خودت بهم بگ دواریاما ام دمیشن ییزهای_منم هم چ

کمر  نکهیقطرات عرق را پاک کردم. قبل از ا یانداختم و گردنم را خم کردم و به سخت نیرا چ میشانیپ
 که به مهرداد دستور داد. دمیرا شن شیراست کنم صدا

 فرار کنه، بهتره که فرار کنه!  ینفر  هیهمه مامور  نیا نی_دست و پاهاش رو باز کن؛ اگه قراره از ب

گوشه اتاق انداخت. من هنوز به  یناجار  یها را از رو ریقفل دستبند و پا بند را باز کرد و زنج مهرداد
 جواب ندارد.  دنیشن یبرا یخودش هم اصرار  دیرس یسوال او جواب نداده بودم و به نظر م

 . رونیب دیخوام باهاش تنها صحبت کنم؛ لطفا بر ی_م

 را بلند کرد. شیصدا دیچند نفر را د نیتعلل و نگاه متعجب ا نکهیمحض ا به

  د؟ی_متوجه حرفم نشد

ام از درد  افهیو ق دمیدستم را مال یدستبند رو یچهار نفر پشت سر هم از اتاق خارج شدند. جا هر
 بودم، او کجا بود؟ دهیرا ند نازیجمع شد. هنوز پر

 کجاست؟  نازی_پر

 اشاره زد. زشیم یجلو ینگاهم کرد و با دست به صندل رهیخ

 . میرس یبه اونم م ن،ی_ بش

بودند و صورتش  دهیچیدر هم پ یظیپر پشتش به اخم غل یسر تکان دادم و نشستم. ابروها عانهیمط
 . دیرس یبه نظر م یعصبان

  ؟یمورد نگفت نیدر ا یز یبهم چ روزی_چرا د

 زدم. یپوزخند اریاخت یب

 هستم!  یدونستم امانت دار کس یگفتم؟ من خودمم نم یم ی_ چ

 گذاشتم و به سمتش خم شدم و زمزمه وار گفتم: زیم یرا رو دستم
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 ! یبوده باش یاالن مطمئن نبودم که اصال واقع نی_ راستش تا هم

 .دیروزه اش کش کی شیبه ته ر یتوجه به حرفم دست یب

 ؟یخبر ندار  یز یتو از چ یبگ یخوا یم یعنی_

 

 

 خواد. یم یچ کهیدونم مرت ی_نه، واقعا نم

 را باال انداخت. شیاز ابروها یکی

 مرده؟  یدون ی_ از کجا م

 باال انداختم. شانه

 تونند خطر ناک باشند. ینداره به وقتش جفتشون م یفرق گهی_ زن و مردش د

دفعه سرم از درد به  کیرا ماساژ داد.  شیو پشت پلک ها دیحرف دستش را به صورتش کش بدون
 واریبود که سرت به د نی. مثل ادمیچنگ زدم از درد لب گز میدوران افتاد. با هر دو دست به موها

 همان قدر دردناک و عذاب آور.  ،یباش دهیکوب

  ه؟یداده ک یبهش گزارش م یکه الماس یکس یدون ی_م

 : دمیزحمت نگاهش کردم و نال به

  ه؟ی_نه، ک

 . یصابر  لیکائی_م

جمع شد.  میکرد. از شدت درد اشک در چشم ها یداشت مغزم را سوراخ م خینفر با م کی انگار
. با دمینال اریاخت یرا گرفت سرم را بلند کردم و ب میکه شانه ها نیاما، هم دمیرا به وضوح نشن شیصدا

 شد.  خیتنم س یداغ کرده ام، موها یشانیپ یقرار گرفتن دست سردش رو

  ؟یسر خودت آورد ییچه بال ؛یشد هئشی_گفت فقط ب
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کرده  دایبه خواب پ یدیشد لیشد و م یحس م یدادم. بدنم داشت ب هیتک یصندل یرا به پشت سرم
 بودم. 

 ! نی_بهزاد؟ پسر جون؟ من رو بب

 لب گفتم: ریبار پلک زدم و ز چند

 شناسم!  یمن نم ه؟یک ی_ صابر 

را دو طرف صورتم گذاشت و وادارم کرد نگاهش کنم. چرا  شیشانه ام افتاد که او دست ها یرو سرم
 قدر صحنه عاشقانه شده بود؟ نیا

 دنت؟یبه جز من اومده د یکس ؟یخورد یز یچ شبی_از د

دانستم او چرا به  یوجود نداشت. خوب م یاز نگران یاثر  نیتر شده بود اما، کوچک تر ظیغل اخمش
 دارد!  ازیبهزاد زنده و سالم ن کی

 کنار زدم. یبه سخترا  دستش

 برم.  دیبا ارن؟ی_چند ساعت مونده؟ نتونستند کپسول رو درب

 کرد؟ یم یهول داد. با تعجب نگاهش کردم؛ داشت چه غلط یصندل یشدم که مرا رو زیخ مین

 . مارستانیبفرستمت ب دیبا ست،ی_تو حالت خوب ن

 .کهیبود؟ همون مرت ی... چی... صابر یبرم دنبال فاضل دی_من با

 زل زد. میبه چشم ها میچسباند و مستق یصندل یرا به پشت میها شانه

 خوره. یمرده تو به درد من نم یبکن یتون ینم یکار  چیوضعت ه نیبا ا ؛یر  ینم یی_تو جا

 .ستادمیکه بود ا یدستش زدم و به هر سخت ریز محکم

 .رهیم یگم دختره داره م یخوره، من م ی_به درک که نم

 گفت: بلند

 .یکه مهمه توئ یکه ککش بگزه؟ اون هیک ره،ی_ خب بم
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 وارید عیبه سمتش بروم که تعادللم بهم خورد و سر یچشم گشاد شده نگاهش کردم و خواستم قدم با
 کنارم را چنگ زدم. 

ساعت چرت و پرت هات رو بشنوم؟ به خاطر اون دختر نبود  میمن چرا قبول کردم که ن ی_تو فکر کرد
 دادم. یکه اصال به حرفت گوش نم

 و به من زل زد. ستادیام ا نهیبه س نهیس

 .یکن یبه خاطر اونم قبول م ،ی_ به خاطر اون گوش کرد

 _ها؟

 را باال انداخت.  شیاز ابروها یکی

 .یتعهد نامه امضا کن هی دیاما، قبلش، با ستین یباشه حرف ؟ینجاتش بد یخوا ی_م

 تر از آن بودم که بتوانم متوجه حرفش شوم. جیگ

 !؟یچ ی! تعهد برایگ یم یفهمم چ ینم ستم،ی_ من االن سر خودم ن

 .دیکش رونیبرگه را ب کی شیاز کشوها یکیرفت و از  زشیم پشت

 یو معشوقه ات رو نجات بد یدنبال صابر  یبر  یتون یم ی_ بهت دو تا شرط دادم. اگه قبولشون کن
 !دیریم یاگه نه، جفتتون با هم م

 دادم. هیتک زیدو دستم را به م هر

 من خودم رو بهت بفروشم؟  یخوا ی_م

 و به سمتم گرفت.  دیکش رونیب بشیازز ج یرنگ یگذاشت و خودکار مشک زیم یرا رو برگه

 هیدر عوض ازت  د،یکن یم یزندگ تیکنم، خودت و خانواده ات در امن ی_من از جونت محافظت م
 خوام.  یم ییکارها

 نگاهش کردم. یناباور  با

 شرفم رو بفروشم تا زنده بمونم؟  یخوا ی_ م



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

661 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شده اش گفت: دیکل یدندان ها نی. از بدیام را چنگ زد و مرا جلو کش قهیدفعه  کی

  ه؟یکار بد ،یمردمت استفاده کن یهات برا ییخوام از توانا یم نکهی_ ا

 تعادلم را حفظ کردم.  یعقب رفتم و به سخت یام زد که قدم نهیبه س یکف دست ضربه ا با

خودت  نیاز ا شتریبمونه ب یمخف دیفقط با هیکامال قانون یکن یکه تو م یکار  ستم؛ین یفی_من آدم کث
 رو عذاب نده! 

آوردم و خودکار  دستم را باال یشدم. به سخت یقیجمله ها متوجه صداقت و غم عم نیادا کردن ا وقت
به برگه انداختم؛ همه اش  یبرگه اشاره کرد. نگاه اجمال نییزد و به پا یرا از دستش گرفتم. لبخند محو

 بودم. دهیبود که قبال د یهمان

کردم هر  یانداختم. احساس م زیم یبرگه را امضا کردم و خودکار را ذو نییلرزانم پا یدست ها با
 رود.  یم لیتحل شتریب میلحظه انرژ

 . هیچ یامانت نیاون دختره، تو هم مخت رو به کار بنداز بب شیپ می_بر

 یانداخت. در طول سالن شانه به شانه هم حرکت م رونیرا پشت کمرم گذاشت و مرا از اتاق ب دستش
دانستم اکر دستش را  یخودش نگه داشته بود و م کیمرا نزد یو او به صورت نامحسوس میکرد

 شوم. یولو م نیزم یبردارد، رو

 یناز یوارد اتاق شدم چشمم به پر نکهیرا باز کرد و مرا جلوتر از خودش فرستاد. به محض ا یاتاق در
 زد.  میبلند شد و متعجب صدا عیمن سر دنینشسته بود. با د یصندل یافتاد که رو

ر اتاق بسته شدن د یصدا نکهی. به محض استادمیزدم و به سمتش رفتم و مقابلش ا یرمق یب لبخند
 میرا چنگ زد . لب ها راهنمیرا دورش حلقه کردم. از پشت پ میو دست ها دمیآمد، او را به آغوش کش

 را کنار گوشش بردم و گفتم: 

 منه!  ری_تقص

 گرمش قلبم را به تپش در آورد. یاحساس کردم و صدا میموها نیرا ب شیرفتن دست ها فرو

 .ستیخودم بود، گناه تو ن یاطیاحت ی_ب
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 .دمیخند تلخ

 منه.  ریتقص ادیکه سر تو ب یی_ هر بال

 _من خوبم.

و سرش را  دیلب گز نازی. پردمیرا به عمد صاف کرد. تازه به خودم آمدم و عقب کش شیگلو یکس
زده  هیتک واریدر اتاق شدم، به د لیکه سرم را چرخاندم تازه متوجه حضور گابر نیانداخت. هم نییپا

 کرد.  یبه ما نگاه م یفیبود و با اخم ظر

 _چند ساعت مونده؟ 

 به ساعتش انداخت:  ینگاه مین لیو گابر دیرا پرس نیمرد ا آن

 ساعت.  کی بای_تقر

 نگاه کردم که گفت:  نازی. مردد به پردیلرز نهیدر س قلبم

 خواد؟  یم یاون چ ی_متوجه نشد

 . دیرس یبه آن مرد انداختم که مردد به نظر م یتکان دادم. نگاه یسرم را به عالمت منف یچارگیب با

 شده؟  یز ی_چ

 را خطاب قرار داد. لیگابر

 . دیمنتظرم باش ریدفتر مد یتو یخیتو و ش ،یاسد ی_ آقا

 با تعحب نگاهش کرد. لیگابر

 قربان... ی_ول

 . دیاین رونیکه نگفتم از اون اتاق ب یفقط برو و تا زمان یول یب ی_ول

 دییبا سر تا تیما دو نفر رد و بدل شد. در نها نیبازش را بست و با اخم نگاهش ب مهیدهان ن لیگابر
 رفت.  رونیکرد و از اتاق ب

 داد و گفت:  رونیب یمرد به ما دو نفر زل زد. نفسش را با خستگ آن
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 . دیبر نجایاز ا دی_شما دو نفر با

 : دیپرس عیسر نازیپر

 م؟یکجا بر ؟ی_چ

 آورد و به دستم داد. رونیشلوارش ب بیاز ج یکاغذ مرد

 . دینیب یرو م گهیمنتظرته؛ اون جا همد یکه صابر  هیآدرس نی_ ا

 بهش بدم؟  یچ ؟یچ ی_پس امانت

 .دیکاو یافکارم را م نیتر قیدقت نگاهم کرد. انگار که داشت عم با

 ! یخود توئ ی_امانت

 شده نگاهش کردم که ادامه داد جیگ

 . یتر بر  عیهر چه سر دیبا نجاست،یراه ا یجونته پدرت احتماال االن تو ی_ امانت

  ؟یکن ینم رشیکجاست پس چرا دستگ یدون ی_اگه م

 شد. یم دهیپرس دیبود که با یسوال نیمهم تر نیا طیشرا نی. در ادیچرخ نازیپر یرو میمستق نگاهش

 مکث کرد و بعد ادامه داد:  یلحظه ا ستاد،یسمت در اتاق رفت و پشت به ما ا به

 چییسو نگه،یپارک یتو یسمند مشک هیبه دست تو تموم بشه، بهزاد پس تمومش کن.  دیبا یباز  نی_ا
 روشه. 

 به من انداخت. یشانه اش نگاه یبرود، از رو رونیب نکهیرا باز کرد اما قبل از ا در

 _ زنده برگرد.

 

 

 نازیپر
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مقابلم سبقت  نیگاز فشار دادم. از چند ماش یرو شتریرا ب میانداختم و پا نیبه ساعت ماش ینگاه
 ساعت از وقتمان هدر رفته بود.  میحاال هم ن نیگرفتم؛ هم

 .ید ی_آروم برو، به کشتنمون م

 زدم. یصدا دار  پوزخند

 .نهی_ اول و آخرش که هم

 یدستم گذاشت و فشرد. به سمتش برگشتم و به چشم ها یرا عوض کردم که دستش را رو دنده
 بازش زل زدم.  مهیسبزرنگ ن

 زد و دلگرم کننده گفت: یمحو لبخند

 .یر یذارم تو بم ی_ من نم

 . یگر ید زیبود نه چ یم یحواسم به رانندگ دیبا دم،یکش رونیدستش ب ریرا از ز دستم

 ! ستی_دست تو ن

 کنم.  یخواد، منم رد نم یم زیچ هی_اون از من 

 به جوش آمدم و سرش داد زدم: خونم

 ! یکن ی_ تو غلط م

 از وقتم مانده بود. قهیدق ستیحالت، ب نیحالش چنگ به دلم انداخت. در بهتر یخنده آرام و ب یصدا

 تمومش کنم. یطور  نیخواد ا ی_جون خودمه، دلم م

 رونیب نیخواست خودم را از ماش یو دلم ما یحرف ها نیزد، با ا یهم قبلم به شدت م یطور  نیهم
 نزنم. ادیباعث نشد که سرش فر نیبه جاده اما، ا گرمیچشمم به او بود و چشم د کی. ندازمیب

که به خاطرت مردند  یهمه آدم نیپس خون ا ست،یخودت ن ی_مگه دست خودته؟ جون تو فقط برا
 شه؟ یم یچ

من داشتم از استرس  اورم،یب نییرا پا شیمشت کل جلو بند کیخواست با  یلبخند زد. دلم م دوباره
 د؟یخند یمردم او به چه م یم
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 خون همه شون گردن توئه. رمیمن بم نکهی_بعد از ا

 _خفه شو.

گذاشتم و به زور آب  میگلو یبلند بود که گوش خودم درد گرفت. دستم را رو یبه حد غمیج یصدا
از  ریبه غ یز یچ یبود که برا نیبه او انداختم. خسته تر و رنجور تر از ا یدهانم را قورت دادم. نگاه

 مرگ آماده کرده بود. یمردن آمده باشد، او خودش را برا

 .نازی_پر

 خوام بشنوم، بهزاد.  ی_نم

 .یبشنو دیبا ی_ول

 محکم باشد.  شیکرد صدا یکردم. به زور صاف نشست و سع نگاهش

 دفعه من ازت محافظت کنم.  هی نیبذار ا ،یهمه مدت مراقبم بود نی_ا

 گفتم: ناباورانه

 _ با جونت؟!

 که الزم باشه. یز ی_با هرچ

 

 

از اشک  یگرفت راقورت بدهم. پرده نازک یشکل م میکه ته گلو یکردم بغض یرا از او گرفتم و سع نگاهم
 گفت؟ یقدر راحت از مردن م نیرا تر کرد؛ چه طور ا دمید

خواستم؛  یمدت فقط به خاطر تو تحمل کردم؛ زنده موندم چون تو رو م نیم امن تما زم،یعز نی_بب
 ندارم که باشم!  یلیدل گهیمن د یتو نباش یوقت یداشتم ول دیو دم نزدم چون به تو ام دمیدرد کش

زد. چه بر سر  یم یرنگ یسرخش حاال به ب شهیهم یبود و لب ها دهینگاهش کردم. رنگش پر فقط
 یکه م یگذاشتم هر غلط یآوردم؟ به گمانش، م یسرش م ییمرد آورده بودند؟ من داشتم چه بال نیا

 خواهد بکند؟
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 .دیلرز یاز بغض م میصدا

 کنم؟ یخوام بدون تو زندگ یمن م یکن ی_ چرا فکر م

اگه  ستیبخواد فرق هست، برام مهم ن دیکه با یز یخواد و چ یکه طرفت م یز یچ نیاوقات ب ی_گاه
 دم. یمن در هر صورت نجاتت م یکن یبدون من زندگ یتو نخوا

 و آرام گفتم: دمیلب گز خت؛یگونه ام ر یاشک رو یا قطره

 .یخودخواه یلی_ خ

 که هست!  نهی_هم

 صورتش نشست. یرو یبه اطراف انداخت و اخم ینگاه

 م؟یر یکجا م می_ دار

نامه زنده اش  تیمن گذاشته بود؟ من داشتم به وص یباال انداختم. مگر هوش و حواس برا شانه
 دادم. یگوش م

 باشم.  ومدهیکه آدرس دادند، اگه اشتباه ن یی_همون جا

 ...نکهی_اما، ا

که حواسم هم به جاده بود و هم به  یداشبورد برداشت و آدرس را خواند. در حال یبلگه را از رو عیسر
 افتاد.  شیپا یرها شد و رو شیشت هاانگ نیگرد برگه از ب شیک چشم ها دمیاو، د

 شده؟ اشتباه اومدم؟ ی_چ

 شلوغ مقابلمان زل زد. شانه اش را تکان دادم و گفتم: ابانیبه خ رتینزد و فقط با ح یحرف

 شده؟ ی_ بهزاد؟چ

 کردم. یاون جا کار م ش،یکه دو سال پ هیمارستانیآدرس همون ب نی_ا

 بهزاد

دانستم  ینم ی. حتمیدیدو مارستانیتا در ب میشد ادهیکه پ نیعقب تر پارک کرد و هم یرا کم نیماش
 .میشناخت یکه نم میبود یما دنبال کس ایاست؟ خدا یاصال چه شکل م،یدنبالش بگرد دیکجا با
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و  دمیکش یو مرا هم وادار به توقف کرد. به زور نفس م ستادیا نازیکه پر میشد مارستانیمحوطه ب وارد
از  یکی یاالن رو دیها بود. با یکماندو باز  نیام به سوزش افتاده بود. حالم خراب تر از ا نهیقفسه س
 ...نکهیشدم نه ا یولو م مارستانیب نیهم یتخت ها

  م؟ی_کجا بر

 اش گذاشت و با عجز به من نگاه کرد.  نهیقفسه س ینداشت. دستش را رو یهم وضع بهتر  نازیپر

دانستم که او  یشناختم اما چه م یکف دست م نیرا ع مارستانیب نیبه اطراف انداختم، ا ینگاه
 کجاست؟ 

 .ستادمیبرداشتم و صاف ا میزانوها یرا از رو دستم

 دونم چقدر مونده؟ ی_ نم

 

 

 :دیانداخت و نال شیبه ساعت مچ ینگاه

 ! قهی_ ده دق

حداقل  دیرا از دست بدهم؛ با نازیبا او روبرو شوم، پر یحت نکهیخواستم قبل از ا یاز نهادم بر آمد نم آه
 کنم!  شیدایپ

 ...ایاالن وقت ز م؟یکار کن ی_چ

 _بهزاد.

 کمانیکه نزد نیوارد شد . هم مارستانیدوان دوان، از در ب لیگابر دمیبه عقب برگشتم که د عیسر
 گفتم: دیرس

 ؟یکن یکار م یچ نحای_ تو ا

 را کنار زد و نفس زنان جواب داد: شیدست موها با

 _ فرمانده من رو فرستاد. 
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 را باال انداختم. میاز ابروها یکی

 اتاقش و ... یتو ی_اما، اون که گفت بر 

 نه؟ ای یرو نجات بد نازیجون پر یخوا ی_م

 انداخت و گفت:  نازیبه پر ینگاه میرا گفت، خفه شدم و فقط نگاهش کردم. ن نیا نکهیمحض ا به

 ؟یبدو یتون ی_م

 ادامه داد:  لیسر تکان داد که گابر نازیپر

 . میندار یادیوقت ز میعجله کن دیپشت بومه، با ی_صابر 

رد و بدل شد و هر  نازیمن و پر نیب ی. نگاهدیدو یرا گفت و جلو تر از ما به سمت ساختمان اصل نیا
به اطراف انداخت که  ینگاه لیگابر م،یشد مارستانیکه وارد سالن ب نی. هممیدیتوان دو نیدو با آخر

 شانه اش زدم و گفتم: یرو عیسر

 . ای_ اونجاست، ب

همه مدت  نیباال رفتم. بعد از ا یکیو در را باز کردم و پله ها را با عجله و دو تا  دمیجلو تر دو خودم
 طیبرگردم شرا مارستانیب نیکه دوباره به ا یبودم وقت دواریشده بودم؛ ام ریطور درگ نیبرگشته بودم و ا

 اتفاق!  نیشد با وقوع بدتر یبهتر شده باشد اما بازگشتم مساو یکم

و  لی. گابردمیپر رونیآن را باز کردم و ب عیسر دمیکه به در پشت بام رس نیو هم میطبقه را باال رفت پنج
از پله ها  کی یرو نازی. پرندازمیبه عقب ب یباعث شد نگاه یآخ یپشت سرم بودند و صدا نازیپر

 زد: ادیسرش را بلند کرد و فر یکرد. لحظه ا یداشت کمکش م لیافتاده بود و گابر

 . ارمشی_ تو برو، من م

به محوطه باز اطرافم انداختم؛ اطراف پشت بام به فاصله  یجلو رفتم. نگاه اطیتکان دادم و با احت سر
 یز یچ مایبرق و محل فرود هوا پ یها میو تقس هیتهو لیاز وسا ریشده بود و به ع یمتر نرده کش کی

 آنجا نبود. 

گرد شده به اطراف نگاه کردم.  یبام نبود، با چشم ها یاز من رو ریبه غ یاما کس دمیدور چرخ کی
 م؟یطور هدرش داد نیمگر چقدر زمانمان مانده بود که ا م؟یاشتباه آمده بود یعنیچه؟  یعنی
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من  یرو نازیگشاد شده پر یآمدند. چشم ها رونیبا از در ب لیو گابر نازیپر دم،یکه به عقب چرخ نیهم
 ثابت ماند.

 _پس کو؟ کجاست؟

 ! ستین نجایا ی_کس

 ؟ی_چ

 نازیبه اطراف انداختم که پر یجلو آمد. دوباره نگاه عیبرداشت و سر لیرا از دور شانه گابر دستش
 زد: ادیفر

 م؟یفقط وقتمون رو هدر داد یعنی_ 

 که دهانم باز ماند. میبگو یز یسمتش برگشتم تا چ به

 ممکن نبود!  نیشد نه... نه ا یباورم نم دمید یکه م یز یچ

 یهجوم م میتا گلو یتلخ عیلبخند زد. احساس کردم ما د،یکش غیج دنشیاز د نازیپر نکهیمحض ا به
 .اورمیجا باال ب کیرا  انتیو خ ییحجم از دورو نیخواهد ا یآورد و دلم م

شلوار  بیرا در ج یگر یدستش اسلحه را به سمت ما نشانه رفته بود، دست د کیطور که با  همان
 جلو آمد. یکتانش فرو برد و قدم

 زد و فاتحانه نگاهمان کرد. یشخندین لیگابر

 یصابر  لیکائیتونم باهات دست بدم، بهزاد جان اما، م یکه نم فیمنم؛ ح دیگرد یکه دنبالش م ی_کس
 خود منم.

 

 

شد  ی. باورم نممیهم نداشتم که بگو یز یچ م،یبگو یکه کلمه ا دیچرخ ینگاهش کردم. زبانم نم فقط
نجات داد، از ما  یرا از مرگ حتم نازیکه من و پر یبوده باشد! مرد کیحد به من نزد نیکه او تا ا

 کرد و ... یشد و کمکمان م یبود حاضر م یمراقبت کرد، هر زمان که مشکل

 تو... نه!  ست،ی_ممکن ن
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بهم  یرا کم شیموها دیوز یکه م یداغ میجلو آمد. نس ینگاه کرد و قدم نازیبه پر میمستق لیگابر
 . ختیر

 _چرا ممکن نباشه؟ 

 گفت: دهیبر دهیبر نازیپر

 _ اما آخه پدر بهزاد... اون تورو ... 

 زد و سرش را تکان داد. یشخندین لیگابر

 پس من... دیندار یادیاما، شما وقت ز هیا یطوالن یلی_داستان خ

 _بگو! 

 یرد و ببدل شد که پوزخند نمانیب یو حرف او را قطع کرد. نگاه دیچیدر کل محوطه پ ادمیفر یصدا
 نشست؛ چهره اش هنوز هم پر از غرور بود. شیلب ها یرو

دو  ،یالب شدکه برام ج یکرد ییوقت قبل از وجود تو خبر داشتم اما کم کم کارها یلی_باشه من خ
با پدرت  یمیخرده حساب قد هیکه توجهم بهت جلب بشه،  یرفتار کرد یخودت طور  شیسال پ

 ییبود که بو نیرو گرفتم، اون احمق تر از ا اوشیبشم طرف س یگرفتم خودمم وارد باز  میداشتم، تصم
 مدت طرف مقابل تو و پدرت من بودم. نیتمام ا برهب

 نیکرده بود! اربابان ا تیرا هدا زینفر از پشت همه چ کی شهیو سر تکان دادم. مثل هم دمیگز لب
 خورد. یشده بودند که توازن قدرت داشت بهم م ادیز یبه حد یباز 

  ؟یآورد یواقع لیسر گابر یی_ چه بال

 _اون؟ 

 .دیخند بلند

 فیخورن؛ راستش تو هم اول ضع ینم یباز  نیدل نازک به درد ا ییبود! آدم ها فیضع یلی_ اون خ
 نفر بهت قدرت داد ...  کیاما،  یبود

 اشاره کرد و ادامه داد: نازیاسلحه به پر با

 .یکه واقعا بود، کرد یز یبه چ لی_ تو با اون جواب ردت بهزاد رو تبد
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 _تو از کجا...

و  دمیشکمش گذاشت و به سرفه افتاد. به سمتش دو یقطع شد و دستش را رو شیدفعه صدا کی 
شدت  شیکه سرفه ها می. هر دو با هم زانو زددمیبه آغوشش کش فتد،یب نیزم یرو نکهیقبل از ا
 گرفت. 

 زدم: ادینگاه کردم و فر لینفرت به گابر با

 _ اون پادزهر رو بده.

 کرد و گفت:  یساختگ اخم

 . یدفعال گوش ب دیزوده با یلی_نچ! هنوز خ

 مرد و او ...  یدختر داشت م نیخواست سرش را از تنش جدا کنم، ا یم دلم

هم فشردم تا  یرا رو میام چسباندم و لب ها نهیچنگ انداخت که سرش را به س نمیبه آست نازیپر
 زد.  یبرد لبخند یصحنه لذت م نیا دنیکه از د لینزنم  گابر یحرف

که کرد رو  یمرد، البته اگه بشه اسم کار  مارستانیب یکرد تو یخودکش لی_همون شب که گابر
پدرت  یکرد وقت کشیکار تحر نینفر که من بهش دستور داده بودم به ا هیگذاشت راستش  یخودکش

 داد. یاون رو نجات داد، در اصل داشت من رو نجات م

 

 

زد. گردنش را راست نگه داشتم تا بهتر بتواند نفس  ینفس نفس م ژهیاکس یذره ا دنیبلع یبرا نازیپر
 شد و با درد به من نگاه کرد.  یصورتش جار  یبکشد. قطرات اشک رو

 سوختم. یاز درون م داشتم

 ات اومد؟  افهیسر ق یی_صورتت! چه بال

 داستان احمقانه اش ادامه داد. ضربان قلبم شدت فیزد اما، او فقط به تعر یموج م میدر صدا نفرت
سوزد. تب  یم یکردم کل تنم در آتش یزد، احساس م یم رونیام ب نهیگرفته بود و داشت از قفسه س

 .گریهم از طرف د یمرداد دیخورش ییطرف و خودنما کیاز 
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 خودپسندانه گرفت. یاش حالت افهیق

برسه، اون  لیبه گابر ریتا ام دمیچ یرو طور  زی_ من از چند ماه قبل عمل کرده بودم بعدش همه چ
 موقع بود که خودم رو جاش گذاشتم.

 گفت: یو به سخت دیدر آغوشم لرز نازیپر بدن

 ؟ی... آخرش... که... چی_ که چ

 زده شد. رتیح لیگابر چهره

 .سمیرو بنو انیپا نیخوام برات بهتر یمونده تا آخرش! من م یلی_ آخرش؟ هنوز خ

 .ستیخوش ن انشی_پا

 شد: ینگاهم کرد و چهره اش جد میمستق

 باشه!  بای_ از اولم قرار نبود خوش باشه، قرار بود ز

 یاش بهت زده شد اما، بعد من فحش م افهیزدم. اول ق ادیرا فر دیکه به ذهنم رس یفحش نیتر زشت
فقط زنده بگورشان  دیکه با ییها یبود از همان روان یروان ماریب کیمرد  نی. ادیخند یدادم و او م

 از شرشان راحت باشد.  ایتا دن یکن

 اش را مسلح کرد و مرا نشانه رفت. اسلحه

 _ ببرش کنار نرده ها.  

 شدم حتما راه بود!  یاز شرش راحت م یجور  کی دینگاهش کردم. با فقط

 گم ببرش کنار نرده ها.  یم ؟یدی_نشن

 یدستم بلندش کردم و با قدم ها یحال شده بود، رو یب گرید نازیرفت و پر یداشت از دستمان م زمان
تا سقوط  یادیو خودم هم فاصله ز دیتاب یسرمان م ینا متعادل به طرف نرده ها رفتم. افتاب گرم رو

 نداشتم. 

 .نی_همون جا بش
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شده  یجار  شینیاز خون از ب یانیو جر دیلرز یم نازیزانو زدم و پشت به او نشستم. بدن پر عانهیمط
 کرده بود.  سیرا خ شیپشت لب ها بود و

 خم کرد. یپشت سرم قرار گرفت و گردنم را کم یسخت جسم

 کنم؟  یچرا خواستم با تو باز  یدون ی_ م

 زدم. یپوزخند

 بدشانس بودم!  یلی_به گمونم من خ

 گردنم را مور مور کرد. یآهش موها یصدا

که دنبالت بگردند  یداشت یتفاوت که تو خانواده ا نیبا ا م؛یا گهیبه هم د هیشب یلی_ نه من و تو خ
 اما، من نه بلند شو. 

را به زور باز نگه  میرفت؛ چشم ها یم جیتوان وزنم را نداشت و سرم گ می. زانوهاستادمیا یسخت به
 داشته بودم. 

 .  نیی_بندازش پا

که به سرم زد،  یگردنم صدا داد اما ضربه ا یبرگشتم که مهره ها عیسر ی. به حدستادیاز تپش ا قلبم
 .رمیباعث شد نگاهم را از او بگ

 

 

 کشه، پس راحتش کن. یفقط درد م گهید قهی_اون تا چند دق

  ؟یسادگ نی! به همدیگو یرا م نیشد که ا یافتادم. باورم نم نیزم اریاخت یسست شد و ب میزانوها

 ! االیِد  ن،یی_بلند شو و پرتش کن پا

هم  یخودم به کشتن دهم. اگر کار  یتوانستم عشقم را با دست ها یکردم؟ نم یچه کار م دیبا ایخدا
 یآماده کرده بودم ول شیکرد، ترسم از مرگ نبود من خودم را برا یم کیکردم او به من شل ینم

 است .  نازیپر یمطمئن بودم که اگر من را بکشد، نفر بعد
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 هم فشردم.  یرا رو میگلوله پلک ها کیشل یصدا با

 شهیکه هم یدختر  نیپام بذار تا ا یجلو یراه هی ست،ین یاالن وقت لج و لجباز  ؟یشنو یم ایخدا »
 «کنم نجاتش بده!  یجهنم، التماست م امیخودم م یبهت اعتقاد داشته رو نجات بدم بعد با پا

 _بهزاد! 

مان افتاد. ساعت از دوازده گذشته بود و  هیرا باز کردم که نگاهم به سا میچشم ها ادشیفر یصدا با
 نازیپر یلحظه ذهنم جرقه زد و به آرام کی. میمتر فاصله داشت می. کم کم ندیتاب یم لیآفتاب ما

آمد با ته  وکه او جل نیگاه کردم و هم هیتک نیزم یگذاشتم. دست سالمم را رو نیزم یرا رو هوشیب
. تعادلش بهم خورد و با دمیکوب شیپا محکم پشت ساق پا کیو با  دمیدستم چرخ یرو میرویمانده ن
مشت را با تمام  نیاش نشستم و اول نهیس یزدم و رو یغلت دیایافتاد و تا به خودش ب نیزم یکمر رو

 قدرت زدم. 

اسلحه از دستش افتاد اما، تا خواستم مشت دوم را بزنم، هر دو دستش را دور گردنم حلقه  بالفاصله
ام نشست. با همانن مشت اول  نهیس یو او رو میدیغلت نیزم یفشار بدنم شل شد. رو نیکرد و با اول

 تر از آن بودم که بتوانم مقاومت کنم. فیاز حال رفتم. ضع بایتقر

 ریصورتم ز یکردم تمام استخوان ها ی. احساس مدیچرخ یسمت م کیبا هر مشتش به  سرم
که  یبود که منتظر کمک من مانده بود، من یدختر  شیشود اما فکرم پ یخرد م کیبه  کیضرباتش 

 بودم. فیقدر ضع نیا

 .دیام گرفت و باال کش قهیبا  مرا

 آره؟  ؟یمن رو بکش یخواست یم زیهمه چ ی_ تو قدرنشناس ب

چشمم  یجلو یمات ریحس شد. چند بار پلک زدم که تصو یکه کل بدنم ب دیکوب نیرا محکم به زم سرم
که دستم به فلز سرد خورد،  نیو هم دمیکش نیزم یحسم را رو یدست ب میروین نیشکل گرفت. با آخر

 . دیاسلحه را بلند کردم و محکم با قنداش به سرش کوب

با  دیایبه خودش ب نکهیگاهش زدم و قبل از ا جیکه دوباره به گ ردیکرد و خواست دستم را بگ یا ناله
 . دیبلند شد و خودش را کنار کش ادشیکه فر دمیکوب شیپاها نیزانو ب
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شدم و خودم را  زیخ میکه بود ن یبه درد آمد. با هر زحمت میکه کل استخوان ها دمیکش یقیعم نفس
 بشیکه چشمم به سرنگ آماده افتاد، از ج نیکتش را باز گردم و هم یو لبه ها دمیبه سمتش کش

تمام  بافکر کنم اسلحه را  یحت نکهیدفعه بلند شد و قبل از ا کی. خواستم عقب بکشم که دمیکش رونیب
 . دمیقدرت به دماغش کوب

 یبلند شوم. به سخت یبودم که حت نیحال تر از ا یافتاد. ب نیزم یحال رو یفوران زد و او ب خون
 یبودم که نم فیقدر ضع نیدو متر هم نبود اما، ا ی. فاصله مان حتدمیکش نیزم یخودم را رو

 می. مهم نبود اگر که دست هادمیرا چنگ زدم و خودم را جلو کش نیزم یتوانستم حرکت کنم. به سخت
داشت، زنده ماندن  تیکه اهم یز یلحظه تنها چ نیمردم در ا یجا م نیشد، مهم نبود اگر هم یزخم م

 بود.  نازیپر

 یم دینور خورش ریگش زرن یبراق بلوط ی. موهادمیرا درآغوش گرفتم و تن رنجورش را باال کش سرش
به  میکنار زدم و آمپول را مستق نمیخون یبود. آن ها را با دست ها دهیو به گردنش چسب دیدرخش

 زدم. شیصورتش را قاب گرفتم و صدا یکردم. به آرام قیگردنش تزر

 

 

شد مهم نبود اگر  یاحساس م ینبود اگه صورتش سرد شده بود، مهم نبود اگر که نبضش به سخت مهم
 توانستم نبضش را احساس کنم. یمن هنوز هم م ست؛یگفتند که او زنده ن یم ایتمام دن

 یاحساس نم یز یرگ گردنش فشار دادم اما چ یرا محکم رو میبعد کم کم به شک افتادم انگشت ها و
 شد.

اون  ،یدفعه لج نکن نیجون اون، قرار بود ا ی_نه نه، نه محاله، قرار شد زنده بمونه جون من به جا
 ! رهیبم دینبا

 زدم:  ادیام فشردم و فر نهیرا به س سرش

 نفر نه تورو خدا نه!  هی نیا ی_همه رو گرفت

 _اون مرده! 
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. گردنم را دیکند و با پشت به نرده ها کوب نیمرا از زم لیشد و گابر دهیلباسم کش قهیبه خودم آمدم  تا
 صورتم خم کرد.  یچنگ زد و صورت خون آلودش را رو

 وار قهقهه زد. وانهید

 _ عشقت مرده.

پنج طبقه  نیوارد کند تا از ا یبود فشار کم یپشت بام خم شده بودم و فقط کاف رونیکمر به سمت ب تا
 . فتمیب نییپا

 و گفتم:  دمیکش میها هیهوا را به ر یسخت به

 _اون زنده است! 

گلوله هوا را شکافت و در فضا بخش  کیبلند شل یکردم. صدا کیماشه فشار دادم و شل یرا رو انگشتم
 نکرد. کیشل گریبار، دو بار، سه بار و آن قدر ادامه دادم که اسلحه د کیشد 

شکم سوراخ  یرا رو شیبه عقب برداشت و دست ها یقدم رتیاز دور گردنم شل شد و با ح دستش
 انداختم.  نیزم یو اسلحه را رو ستادمیشده اش گذاشت. صاف ا

 قشنگ برات رقم بزنم!  انیپا هیقراره  نجا،ی_امروز ا

 _چ... تو... بهزاد... 

نرده خم  یاش را چنگ زدم و محکم به سمت نرده ها هولش دادم. رو قهیرفتم و با تمام قدرت  جلو
و  ندازدیچنگ ب ییبتواند به جا نکهیشد و چون ارتفاعش کردم بود تعادلش بهم خورد و قبل از ا

 خودش را نجات بدهد، سقوط کرد.

پخش شد  نیزم یسرش رو ریو فقط نگاه کردم. خون از ز ستادمیاما، همان جا ا دمیکش یعقب م دیبا
 نیبزرگ دور تا دورش را پوشاند. مردم دورش جمع شدند و تازه توجهم به ماش یا رهیو کم کم مثل دا

 نستندتوا یمدرک هم داشتند م گریبودند، حاال د نجایجلب شد. پس آن ها ا سیرنگ پل اهیس یها
 قاتل را بازداشت کنند. نیخوب ا یلیخ

دفعه اطرافم  کی. دیدرخش یم دینور خورش ریعقب آمدم و کنارش زانو زدم. پوست روشنش ز یقدم
 تیاهم یز یچ گریچه خبر است واقعا هم مهم نبود د نمیسرم را بلند نکردم تا بب یسر و صدا شد، حت

 نداشت.
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بلند  ییتوانا یرا از مقابل چشمانم بلند کردند و من حت نازیبدن پر ییمرا تکان داد، دست ها یکس
مرده  ایباشد، زنده  کمیخواهم او نزد یکه م میتوانستم بگو ینم یرا نداشتم. حت میکردن دست ها

 کند!  ینم یاش فرق

 _بهزاد... بهزاد؟

 گاهش کردم.رمق ن ی. بدیچیمهرداد در گوشم پ یصدا

 ؟یآروم باش. تو خوب هیاوک زی_همه چ

کسم را از دست  نیتر زیبودم؟ من عز یگفتم؟ چطور آرام م یم دیهم فقط نگاهش کردم. چه با باز
 داده بودم. 

 _خسته ام! 

 نشست و دردمند نگاهم کرد. کنارم

 تمومه. گهیدونم داداش، د ی_ م

بار به جسد  نیآخر یقدم از قدم بردارم، برا نکهیام را گرفت و مرا با خودش بلند کرد. قبل از ا شانه
 نگاه کردم. لیخون آلود گابر

 

 فصل ُنه انیپا

 

 

 «سال بعد پانزده»

 

 _قربان جلسه وزارت بهداشت کنسل شده.

 

 زل زدم.  یور یبه خانم ز نهیخشک شد و از داخل آ دمیسف راهنیباال رفته پ قهی یرو دستم
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 _جلسه کنسل شده؟

 

 تکان داد. سر

 برنامه تون.  یذارم تو یرو دادند، اون رو م شیبعد خی_بله، تار

 

 تکان دادم و با دست به او اشاره کردم. سر

 . یبر  یتون ی_م

 

کنسول پرت کردم. از  یام در آوردم و رو قهیباز را از دور  مهیدر اتاق را بست، کراوات ن نکهیمحض ا به
 رنگ تلفن را برداشتم.  یقهوه ا یرفتم و گوش زمیبه سمت م میآمدم و مستق رونیب سیسرو

 

 بدون شکر. اریقهوه ب هیبرام  یور ی_خانم ز

که در دست داشت را به من نشان داد و  یموقع در اتاق باز شد و کامران با عجله داخل آمد. تبلت همان
 گفت:

 درصد افت داشته!  هی_ سهام شرکت 

 

رنگم ولو شدم  یچرم قهوه ا یصندل ی. رودمیتلفن کوب یرا رو یدادم و گوش رونیب یرا با خستگ نفسم
 سهام ها انداختم.  ستیبه ل یو تبلت را از دستش گرفتم و نگاه

 

 بورس شدم؟  ریگیتا حاال پ یمن از ک ؟یگ ی_خب؟ چرا به من م
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 یبه نظر م ی. صورتش سرخ شده بود و کامال عصبستادیشکل بزرگم را دور زد و مقابلم ا لیمستط زیم
 . دیرس

 

 ضرر وارد کنه!  یلیتونه خ یدرصد افت م هی ؟یستی_متوجه ن

 

 انداختم و بلند گفتم: زیم یرا رو تبلت

و رفع و رجوش کن؛ چرا سر  هیعلت افت سهام چ نیبب د،یکن یکار م نجایکه شما ا نهیهم ی_ خب برا
  ؟یزن یمن غر م

 

 روشنش گرد شد. یها چشم

 کرده. ریگمرک گ یزنم؟ سه روزه که داروها تو ی_چرا غر م

 

از اتاق خارج  یگذاشت و بدون حرف زیم یقهوه به دست داخل آمد. قهوه را رو یور یاتاق باز شد و ز در
 گفتم:  یشد. نگاهم را به کامران دادم و جد

به شرکت نداشت، ثالثا هر جور  یبود و ربط یمشکل دولت هیاون  ایشد، ثان صیداروها امروز ترخ_اوال 
 منم!  سییر ینا سالمت ینداره که تو سر من غر بزن یلیکنم واقعا دل یکه فکر م

 

 را در آورد. دمیدست به کمر شد و تقل کامران

شرکت کار کردم کال شش بار با کت و  نیا یکه تو یتموم هفت سال یمنم! تو سییمنم، ر سیی_ ر
 .سیینداره که بهت بگم ر یلیکنم واقعا دل یفکر م یهر جور  دمتیشلوار د
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را  شیو لب ها دیاز آن نوش یباز شد و فنجان را برداشت و قلپ ششینثارش کردم که ن یغره ا چشم
 جمع کرد.

 _ داغه بذار بعدا بخور.

 

 

لحظه برگشت و  کی. دیکنان به سمت در اتاق دو زیبرداشتم، جست و خ زیکه به سمتش خ نیهم
 رفت.  رونیپرتاب کنم از اتاق ب شیبتوانم آن فنجان را برا نکهیکرد و قبل از ا یزبان دراز 

قرار  یا شهیش یوار یپشت سرم د دم؛یدادم و فنجان را برداشتم و به عقب چرخ رونیرا حرص ب نفسم
 داد.  یهران آلوده را نشان ماز ت یخوب یداشت که نما

آن بود. چهل سال را رد  یکامران رو یافتاد که هنوز آثار نشخوار کنندگ ینیچ دیبه لبه فنجان سف نگاهم
خانواده و  یپ یسن هرکس نیداشتم در ا یهم انتظار م دیکرده بود اما هنوز آدم نشده بود، البته نبا

داد و دنبال  یم یقورمه سبز  یساله، کله اش بو ستیب یبود اما، او هنوز مثل جوانک ها شیزندگ
 بود.  یاشیع

 دم؛یکش یآه اریاخت یکه پشت سر گذاشته بودم. ب یدور  یتلخ بود مثل سال ها دم،یاز قهوه نوش یکم
واقعا همه  یعنیگفتم  یبا خودم م یگاه دیرس یبه نظر م یافتنیتمام آن لحظات چقدر دور و دست ن

 یاحساس م میارا دور پ کیپابند الکترون یکیحلقه پالست نکهیآن اتفاق ها افتاده است؟ اما به محض ا
 خاطراتش بوده است. یشدم که گذشته ام به همان وحشتناک یکردم، مطمئن م

ر کس واقعا انتظا چیداشتم. ه ادیسال گذشته بود اما هنوز هم تمام لحظات دادگاهم را به  پانزده
 سرنوشتم را عوض کرد. بایکه تقر ینداشت که زنده بمانم، به خصوص با پخش شدن خبر مرگ صابر 

 یم ادیرا به  یزندان انفراد کیسخت و تار ی. آه... هنوز هم آن روز هادمیاز قهوه نوش یگر ید جرعه
که  یها بودند هر کس یلیکه کابوس خ یافراد انیو تنها در م کهی ،یو نه هم کالم یآوردم، نه مالقات

بودم که تا  هرا امضا کرد یمن توافق ست؛یاز اعدام ن یدانستم که خبر  یدانست خودم خوب م ینم
 دهیبود که محال بود بتوان ناد ادیز یحال تعداد جرائم به حد نیداد با ا یبه من م تیمصون ینوع

 نداشتم. یشاهد گریاش گرفت، به خصوص که د
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که خواسته و  یتمام خدمات لیصادر شود اما، به دل میتوانست برا یبود که م یابد، تنها حکم حبس
نفر را تا آخر  کی نکهینظر خودشان بود. ا نیقائل شدند البته ا یفیناخواسته به دولت داده بودم تخف

 شود. یمحسوب نم فیعنوان تخف چیبه ه ،یکن یعمرش در تهران زندان

 سیگروه پل کیشدم،  یمعنا که اگر از شهر خارج م نیبود، به اشده  میمحدوده تهران تنظ یرو پابند
جا ختم نشد هومن و  نیحال مجازات ما فقط به ا نیزده ام با ا یچه گند ندیفرستادند تا بب یدنبالم م

شدند.  محکوم مهیحبس و جر یبه مدت یمجرم فرار  کیبه خاطر پناه دادن به  شیخواهر و برادرها
دو لبه  یر یشمش یرا در ورا شیهر کس تاوان کارها ،یمحروم شد به قول یاز داشتن شغل دولت سایپر

 پس داد. دند،ینام یکه عدالت م

نه به  م،یکدام گناهکار نبود چیکه ما ه یدید یم یکرد یالبته نه کامال عادالنه! اگر خوب فکر م خب
 . میشد یبلکه چون ناخواسته وارد باز  میختیخاطر که به حق خون ر نیا

به  یافتاد. نگاه نیزم یبه عقب برگشتم که فنجان از دستم رها شد و رو عیباز شدن در اتاق سر با
 هم فشردم.  یرا رو میشده بود انداختم و لب ها یکه حاال قهوه ا یشلوار کرم رنگ

 : دمینزنم غر ادیکردم فر یم یکه سع یحال در

  د؟یکن یم یغلط _شما دو نفر چه

 عیسر یور یکردند. ز یبودند و با دهان باز به من نگاه م ستادهیدو نفرشان در چهارچوب در ا هر
 که دستتم را بلند کردم.  دیرا بگو شیشگیخودش را داخل اتاق انداخت و دهان باز کرد تا جمله هم

 دونم.  یخودم م رونی_شما بفرما ب

دو نفر خودشان داخل آمده اند، همان  نیاو نبوده و ا ریتقص که دیخواست بگو یطبق معمول م البد
 : دیجلو برداشت مردد پرس یقدم لدایکه در بسته شد 

  س؟یی_حالتون خوبه ر

 زدم. یمسخره ا لبخند

رو خط  یکیاخراج کنم باز کدومتون دفتر اون  نجایشه که جفتتون رو از ا یخوب م ی_ حال من وقت
 کرده؟ یخط

 



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

682 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

هزار بار با هم  یشده بودم روز  وانهیدو نفر د نیبا دهان باز به من زل زدند. از دست ا لدایو  یا حمزه
 ! ییمهدکودک بود تا شرکت دارو هیشب شتریب نجایآمدند. ا یمن م شیکردند و هر هزار بار پ یبحث م

 

 .دمیکش یقیعم نفس

 شده؟  ی_ چ

 

 گفت: عیو سر دیرنگش کش یبه مقنعه مشک یدست لدای

 دائم...  شونیا د،یبپرس یحمزه ا یآقا_ از 

 

  ؟یکن یم فیچرا داستان تعر گهیبپرسم؟ پس د یاز حمزه ا یگ ی_مگه نم

 

 .ستادیا نهیقرمز شد و دهانش را بست و با حرص دست به س لدای

 

 خندد.  یم زیر دمیکه د دیچرخ یحمزه ا ینگاهم رو 

 

  ؟یکرد یرو ببند پسر جون باز چه خراب کار  شتی_ن

 

 کتش را صاف کرد. قهیو  ستادیا یجد عیسر

مربوط  یها دیداشتم نتونستم اسال یجلسه امروز عصره، من مشکل شخص نتی_قربان مشکل پاورپو
 رو آماده کنم. یکینیکل قاتیبه تحق
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 :دمیزدم و با اخم پرس هیتک یصندل یپشت به

 ره؟  یم شیچطور پ قی_ مراحل تحق

 

 داشتم.  یهاست گفتم که مشکل شخص نتیطبق محاسباته؛ االن فقط مشکل پاورپو زی_همه چ

 

 دفعه تشرش زد:  کی لدای

 آقا!  دیدار یمشکل شخص شهی_شما هم

 

 را باال بردم. میصدا

 .دیدار یتی_جفتتون مشکل شخص

 

 دو با دهان باز به من نگاه کردند که ادامه دادم:  هر

 .ستیهم توش ن یحرف چیه د،یبد یتست سالمت روان دیبر دیفرصت با نی_در اول

 

 درشت تر شد. لدایدرشت  یها چشم

 عمو...  ی_ ول

 

 ! میندار ی_ول

 

 گفتم: یبه حمزه ا رو
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 . ستمیچون خودم شرکت ن میعجله نکن، امروز عصر جلسه ندار قاتیتحق ی_ برا

 

  ؟ی_چ

 

 را باال انداختم. مینگاه کردم و ابرو لدای ریچهره متح به

 خانم نامدار؟  دیدار یی_مشکل شنوا

 

خودش را  دیشل شد اما، تا مرا د یحمزه ا شیکه ن دمیاش سرخ شد. از گوشه چشم د افهیق دوباره
 جفتشان رد و بدل شد و با دست به در اشاره کردم. نیجمع و جور کرد. نگاهم ب

 . دی_ مرخص

 

 رفت که بلند گفتم: رونیاز اتاق ب عیسر یا حمزه

 داشته باش.  فی_ خانم نامدار تشر

 

دانستم از طرز حرف  ینگاهم کرد. م یبه سمتم برگشت و با دلخور  لدایدر بسته شد.  نکهیمحض ا به
 ریبدبخت گ نیدارد دائم به ا یشد چون با من نسبت خانوادگ ینم لیزدنم ناراحت شده بود اما، دل
 داشت. یگر ید لیبدهد. هرچند که به نظرم دل

 

 . نمیبب نجایا ای_ب

 

 انداخت. نییجلو آمد و سرش را پا مردد

 س؟ییر ی_ بله آقا
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 کیحاال  ،یحیتفر یداخل آن کشت یانداختم و بلند شدم. دختر بچه نه ساله  شیبه سر تاپا ینگاه
 و چهار ساله بود. ستیداروساز ب

 

 ،یکوچک چشم قهوه ا یلدایچانه اش گذاشتم و سرش را باال آوردم.  ریو دستم را ز ستادمیا مقابلش
 میبرا دم،ید یرا م شیقهوه ا یها لهیآن ت یشده بود اما هنوز هم وقت یو با وقار  بایحاال دختر خانم ز

 نداشت. شیها یبا بچگ یفرق

 

  س؟ییر یمن شدم آقا گهی_حاال د

 

 کرد، اخم کردنش هنوز کودکانه بود. اخم

 

 گم.  یرو م نیمنم بهت ا یکن یم عیاون پسره من رو ضا یجلو ی_وقت

 

 .گهیحرف هارو نداره د نیشماره دادن که ا هینکنم  عتیتا ضا چیقدر به پر و پاش نپ نی_ا

 

به چه  شیها دنیخجالتش خنده ام گرفت، خجالت کش نی. از ادیچهره اش سرخ شد و لب گز یآن به
خرده حساب  ایماف کیآمد و پدرش با  یارتش مرد بر م کیرفته بود؟ مادرش که از پس  یکس

 داشت.

 

  ؟یدون ی_شما... شما از کجا م
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 زدم. شینیانگشت به ب با

 گوشش؟  یتو ی_ فکر کن کالغه خبر آورده! حاال چرا زد

 

 کنه من از اون دخترهام. ی_آخه فکر م

 

 .دمیخند اریاخت یب

 هیدستشون به  یسالگ یکه تا س هییاز اون جور مردا ی_حاال نه که خودش از اون پسرهاست، حمزه ا
 خوره. یدختر نم

 

 دل ادامه دادم:  در

 مانند. یسوزند و ناکام م یشوند و هزار بار م یبار عاشق م کیکه  یی_از همان مردها

 

 _اع بهزاد! 

 

 را در آغوشم چالندم. دخترک

 _ جون بهزاد؟ 

 

طور  نیهم دیکه مرا د یحق داشت از لحظه ا ندازد،یاسم را از دهانش ب نیکس نتوانست ا چیه
 دارد.  یمشکل کیدانستم باز هم  یگفت عمو، م یم یزده بود؛ وقت میصدا
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 و گفت: دیکش رونیرا از آغوشم ب خودش

 گرده. یمژده بده خانومت داره بر م ی_ راست

 

 تعجب نگاهش کردم و گفتم: با

  ؟یدون ی_ االن؟ تو از کجا م

 

 کرد. نگاهم طونیش

 . میامشب شام همه اونجا دعوت ه،یخونتون مهمون گهید گهی_ د

 

 از خودم!  ریشد مثال خانه من بود اما، همه خبر داشتند به غ یخال بادم

 

 کنه؟  ریقراره شکم شما گدا گشنه هارو س یک ی_به سالمت

 

 دفعه گفت: کیعقب رفتم و  عقب

 ُگلم.  ی_ عمو

 

 _پدر سوخته! 

 

زد. همان جا خشک شدم و خنده از لبم پر  رونیپا به فرار گذاشت و از اتاق ب دمیبه سمتش دو تا
 گشت؟ یداشت بر م یعنی د،یکش

 ؟یخبر  یمدت ب نیبعد از ا 



 BESTNOVELS.IR: ناشر                   اطلس: نویسنده         قتل کی یتئور رمان :              بهترین رمان ها

688 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 نازیپر

و رفت و آمد مردم مرا  یسالن شلوغ فرودگاه چشم چرخاندم. دور و برم پر از سر و صدا بود. شلوغ در
 مشترک من و بهزاد در فرودگاه. تیمامور ادیانداخت،  یچند سال قبل م ادی

 یهمه سال از او خاطره داشتم االن کجا بود؟ اصال م نیکه ا یدفعه دلم گرفت کجا بود؟ بهزاد کی
 مهم بود؟  شیگردم؟ اصال برا یدانست که بر م

  ؟یپر  ؟ی_پر 

 و به سمتش رفتم.  دمیچمدانم را دنبال خودم کش دم،یمها را د نکهیمحض ا به

 . مرا به خودش فشرد و حلقه دستش را دور بدنم تنگ تر کرد. میرا بغل کرد گریهم د لهبالفاص

 ! ی_چقدر طولش داد

 زدم. یو لبخند تلخ دمیکش عقب

 به من چطور گذشته. نیبب ده،یتو طول کش ی_ اگه برا

 ویام دبل یب ی. وقتمیرفت نگیو به سمت پارک مینگفت. با هم از فرودگاه خارج شد یز یو چ دیگز لب
بزنم با خودم چه فکر کرده بودم؟ که او به استقبالم  ادیخواست فر یدلم م دم،یرا د نشیاز سرنش یخال

  د؟یآ یم

 گفت: یتصنع یخم شد و با احترام یباز کرد، کم میرا زد و در را برا رشیدور دزدگ از

 ملکه. دیی_ بفرما

 زدم. یپوزخند

 شوهر!  ی_ملکه ب

 _خودت رو لوس نکن. 
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زود سوار شد. با  یلیگذاشت و خودش خ نینگفتم و سوار شدم. چمدانم را صندوق عقب ماش یز یچ
 فیاز فرودگاه خارج شد. دست فرمانش حرف نداشت، مهرداد تعر عیآمد و سر رونیمههارت از پارک ب

از برد  رهمه مان از حدقه در آمد اما، او چنان با افتخا یباختش به مها را کرده بود هرچند که چشم ها
 زد که به رابطه شان قبطه خوردم. یهمسرش حرف م

 چطور بود؟  کایآمر ی_چه خبر؟ حال و هوا

 زدم. یشخندین

سر  یروان یسر  هیوگاس بودم، صبح تا شب داشتم با  یسه ماه رو تو نیانگار کل ا یگ یم یجور  هی_ 
 زدم. یو کله م

رابطه ام با او  ،یپروژه کار  کی یکرد فققط برا یفکر م ی! چه کسختندیرا بهم ر میکه زندگ ییها یروان
به زبان  م؛یشد من و بهزاد سه ماه با هم حرف نزده باش یباورش م یطور بهم بخورد؟ چه کس نیا

 کرد. یارزش م یرا ب ییهر صدا دنیمردانه و بمش، شن یصدا دنیآسان است سه ماه نشن

 ! نازیپر ی_تلخ شد

 فتم: و گ دمیکش یشده بود. آه یجد لحنش

 _حالم خرابه.

 .ییتونه بفهمه چه مرگشه تو یکه م یتنها کس ارهیخودش نم ی_حال اونم خرابه، اما، به رو

  دم؟یفهم یحالش را م دیداد، چطور با یرا نم میجواب تلفن ها یحت یزدم. وقت یتلخ لبخند

 _بچه ها چطورند؟ 

 باال انداخت.  شانه

 .دیکمم به خودتون توجه کن هی دیبه فکر بچه ها باش نکهیا یحا_اون ها خوب اند تو و بهزاد بهتره به 

 نگاهش کردم. متعجب

 !میاز هم جدا شد بای_ خودمون؟ ما تقر
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را بزنم! من و بهزاد؟ مگر عاشق و  یحرف نیبرسد که بخواهم همچ یکردم روز  یمچاله شد. فکر نم قلبم
 شوند؟  یمعشوق از هم جدا م

کنه اسم تورو  ی! تب مارهیاسم تورو م یار یو هوش یهوش یب یاما، اون هنوز هم تو د،ی_از نظر تو شا
 . فتهیاسم که محاله از دهنش ب هیبهزاده که  هی ارهیاسم تورو م شهیاز خواب بلند م اره،یم

 نگاهش کردم. نگران

 شد؟ ضیمدت مر نیا ی_ مگه تو

 یشده بود؟ چرا؟ چرا کس ضیبه من انداخت و متفکر سر تکان داد. قلبم به تپش افتاد. مر ینگاه مین
 مراقبش نبود؟

 شده؟ االن حالش خوبه؟ ضی_چرا مر

 را باال برد: نیرا عوض کرد و سرعت ماش دنده

 خورند در ضمن بله حالش خوبه، البته قلبش... یمن مردم سرما م زیعز گهید زهیی_ پا

 :دمیزده پرس وحشت

 ؟ی_ قلبش چ

 تفاوت سر تکان داد. یب

 چند تا حمله... هیفقط  ست،ین یز ی_چ

 _چند تا حمله؟

به من  یز یچ یداشته؟ پس چرا کس یگشاد شده نگاهش کردم. بهزاد چند تا حمله قلب یچشم ها با
نداشت!  یوقت مشکل جد چیسال ها که ه نیمراقبش بود؟ اما، در تمام ا ینگفت؟ بدون من چه کس

 در نبود من چه بر سر خودش آورده بود؟ 

 : دمیو نال دمیرا مال میام نبض زد. با انگشت پشت پلک ها قهیشق

 . نمشیبب دی_برو خونه... با
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 ...یخوا یکه م ی_مطمئن

 .دیلرز یم شیصدا لمیخالف م بر

 سر خودش آورده!  ییبفهمم چه بال دیبا نمش،یبب دی_با

 یعنینگفت و فقط سر تکان داد. ضربان قلبم باال رفته بود. بهزاد با خودش چکار کرده بود؟  یز یچ
 ...ییجدا نیاتفاق ها به خاطر ا نیممکن است همه ا

را مطرح کردم، او  کایدر آمر کیآکادم قیموضوع تحق یوقت یاو که خودش خواست چهار ماه پ اما
الزم بود. به هر  شرفتیپ یکار برا نیسخت بود اما، ا مانیهر دو یبرا یینداشت. جدا یمخالفت

ماه بعد  کیصبح شود تمام مشکالت  شیصدا دنینبود که بدون شن یرفتم شب رانیکه بود از ا یسخت
 افتاد. اتفاق

دانستم حال بهزاد  یبودم. م قیمراحل تحق نیکه در مهم تر دیبه من رس یوقت یرعلیام یسکته قلب خبر
برسانم.  رانیبود که بخواهم خودم را به ا یتوانستم و نه پرواز  ینه م یا، از طرفخراب است ام یلیخ

 بهزاد نبود!  گریکه برگشتم بهزاد د یچند روز بعد وقت

 و بعد آن جمله... میلحظه هم آرامش نداشت کی ران،یهفته اقامتم در ا کی در

 نداره نه من، نه بچه هات. ازیبه تو ن رانیا یتو ی_برگرد سر کارت کس

از  یکیغدغن شد! سه ماه تمام جواب  میبرا شیصدا دنیکه برگشتم شن یاز همان روز  قای. دقبرگشتم
که  شیکه مهرداد را واسطه کردم، پا یخوش الیرا نداد کم کم همه خبر دار شدند. چه خ میتماس ها

 شد.  یافتاد بهزاد از همه سنگ دل تر م یم

گفت  یمهمان هیشب یز یرمق به مها تعارف زدم اما، او رد کرد و چ یدر خانه توقف کرد. ب یجلو نیماش
 اطیکوچه محو شد، در را باز کردم و وارد شدم. عرض ح چیدر پ نشیکه ماش نی. همدمیکه درست نفهم

 باال رفتم. یودور یکردم و از چند پله جلو یبلند ط یرا با قدم ها یز ییپا یاز برگ ها دهیپوش لیطو

 

 

که  ییجا خانه ام بود خانه مان بود، جا نی. ادمیکش یقیو نفس عم ستادمیا یلحظه ا یدر برا پشت
 .میگرفت یبا هم آرامش م
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 یپاشنه ها یصدا یراک کل خانه را پر کرده بود و حت کیبلند موز یرا باز کردم و وارد شدم. صدا در
 . دیرس یبه گوش نم رنگ اصال یقهوه ا یپارکت ها یبلند کفشم رو

لب  یرو یلبخند دمیرا د سایرفتم که چشمم به آشپزخانه افتاد. تا پر نییپا منیسه پله کوتاه نش از
 خورد.  یو تاب م چیپ کیموز یبود و بدنش با صدا ینشست. پشت به من مشغول آشپز  میها

ازدواج کرده بود  یخداروشکر از وقت. ستیکه بهزاد خانه ن دمیرا آزاد گذاشته بود فهم شیموها نکهیا از
 کرد. یرفتار م یرانیا کی هیباالخره شب

رنگم را دنبال خودم  ی. چمدان مشکندیمرا بب یزود نینداشتم به ا یمن نشد و من هم اصرار  متوجه
 یباز اتاق افتاد، لبخند تلخ مهیچشمم به در ن نکهیباال رفتم. به محض ا چیمارپ یو از پله ها دمیکش

 طور باز بود. نیدر هم نیبودم ا نجایکه ا یبار  نیزدم. آخر

را بستم و عطرش را با تمام وجود استشمام کردم چقدر  میمردد وارد اتاق شدم و چشم ها یقدم ها با
 همه مدت دوام آوردم؟ چطور من... نیتنگ شده بود، چطور ا شیدلم برا

 .دیچیدر کل خانه پ یمردانه ا یقطع شد، صدا کیموز یصدا نکهیمحض ا به

 رقاص خونه؟ ایخونه ست  نجایبابا، ا ی_ ا

که  دمیکه نگاهم به تخت دو نفرمان افتاد، کتش را د نیباز شد و هم می. چشم هاستادیاز تپش ا قلبم
 رنگ انداخته بود.  یسورمه ا یپتو یرو یدقت یبا ب

 _هر کدوم که عشقت بخواد.

 باشد. دهیخند سایلبم آورد، هرچند که به حرف پر یلبخند رو دنشیخند یصدا

 عشقم؟! یتا حاال تو شد ی_از ک

 را تصور کنم. طنتشیپر از ش افهیتوانستم ق یم

 زنت ولت کرد رفت. ی_ از وقت

حرف را زده بود؟ بهزاد مرا از خانه اش  نیا یانصاف یبه درد آمد من ولش کرده بودم؟ کدام ب قلبم
 کرد!  رونیب

 .دمیگرفته بهزاد را شن یسکوت باالخره صدا هید ثاناز چن بعد
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 اومد بهم خبر بده.  نازیرم حموم، هر وقت پر ی_من م

 ! من اشتباه کردم برگشتنم احمقانه بود.امدیبه استقبالم ن یدانست و حت یدانست، م یم پس

 چیکه در پ نیبلند به سمت راه پله رفتم و هم یآمدم. با قدم ها رونیچمدانم را گرفتم و از اتاق ب دسته
 شدم.  یکس نهیبه س نهیس دم،یچیسالن پ

 .دیچیگرمش در گوشم پ یو خشک شدم. صدا دمینفس کش قیعطر تنش را عم اریاخت یب

 ! ی_باالخره اومد

چشم ها هنوز هم سرد بودند مثل  نیسبز و سر زنده اش زل زدم. ا یبلند کردم و مردد به چشم ها سر
 که رفتم. یهمان موقع

 رم.  یدارم م گهی_د

پشت سرم  واریپنجه پر قدرتش شد و مرا به د ریاس میبردارم که بازو یو خواستم قدم دمیکش کنار
 چسباند. 

 گذاشت و صورتش را جلو آورد. وارید یرا کنار سرم رو شیاز دست ها یکی

 ! یزن یحرف م یادیاوقات ز ی_ بعض

خود به خود گرد شد، چه  میقرار گرفت. چشم ها میلب ها یرو شیاخم نگاهش کردم که لب ها با
 افتاد؟ او االن... یاتفاق

 

 

 یبیبود اما غم عج یو نگاهم کرد. چهره اش همچنان جد دیاز آنکه بخواهم خودش را عقب کش زودتر
 وجود داشت. شیدر چشم ها

 دمیفهم یرفت یاما وقت ،یدیکه افتاد بخش یکردم که من رو به خاطر اتفاق یسال ها فکر م نی_تمام ا
 ! یباالخره مجازاتم کرد

دست راستم را تکان  یانگشت ها اریاخت ی. بدیموضوع را وسط کش نیحرف را زد باز هم ا نیهم ا باز
 خوردند. یتکان نم میاست انگشت ها دهیفا یدانستم ب یدادم، هرچند که م
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 ریبه دام انداختن بهزاد مرا مسموم کرد، تقص یبرا یعوض یروان کیاو نبود که پانزده سال قبل  ریتقص
 ریتاث یعصب ستمیس یرو میاو نبود که سم مستق ریکرد. تقص قیپادزهر را به بدنم تزر ریاون نبود که د

 گذاشت. یم

بار هم او را مقصر ندانستم  کی یکردم که احساس نداشتند اما، حت یزندگ یهمه سال با انگشتان نیا
 یناراحت م دیچرا با گریو کار کنم، د سمیتوانستم با دست چپم مثل دست راست بنو یکه م یوقت

 دادم.  یمرد م نیا یبودم؟ من جانم را برا

 برو!  ی_تو خودت گفت

 : دینال

  ؟یکردم، تو چرا گوش کرد یغلط هی_من 

نشست. هنوز شوکه  میلب ها یرو یفشرد. ناخودآگاه لبخند نهیو سرم را به س دیبه آغوش کش مرا
 بودم اما... 

 .یینجایکه االن ا نهیشده مهم ا یچ ستی_مهم ن

 میلب ها یو رو دیسبز رنگش کل صورتم را کاو یو نگاهش کردم. چشم ها دمیرا عقب کش خودم
 مارا از جا پراند. سایپر غیج یکه خواست مرا ببوسد صدا نیآورد و هم نییثابت ماند. سرش را پا

 .یتو برگشت ی_آبج

 داد. سایبه پر یلب فحش ریو ز دیعقب کش بهزاد

 راحت ببوسمت!  الیدفعه با خ هیشه اما، هنوز نتونستم  ی_ داره پنجاه سالم م

 فرو رفتم.  سایبزنم که در آغوش پر یو خواستم حرف دمیخند

 شخص سوم

نشسته بود و دو  لدایکنار  سایو مها مشغول جمع کردن ظروف بودند. پر نازیتمام شده بود و پر شام
بود،  ییزهایچ نیوقت بحث چن لیفام نیبودند در کل ا لدایمشغول حرف زدن در مورد همکار  ینفر 
 بود. نهیگز نیبهتر سایپر
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 یشرکت را شرح م یروز ها نیدو پسرش مشکالت ا ینشسته بود و برا اریو شهر نیدر کنار شاه بهزاد
 یصد بار تعداد ترک ها بایتقر نیکرد اما شاه یپدرش گوش م یبا دقت به حرف ها ار،یداد. شهر

 که کنارش نشسته بودند را شمرده بود.  یا نهیشوم وارهید

قدر با هم تفاوت دارند؟ هر دو نفرشان باهوش بودند و  نیدو پسر ا نیدانست چرا ا یهم نم خودش
در حال  ایشد. در مدرسه  یجا بند نم کی نیهم به هم شباهت داشتند اما، شاه یبیبه طرز عج

 سرنشسته همان پ اریحال شهر نیکرد با ا یم یبزرگ تر از خودش قلدر  یبرا ایدرست کردن دعوا بود 
 انداخت.  یبرادرش م ادیبود که بهزاد را به  یو آرام ریسر به ز

 گفت: نیحرفش را قطع کرد و رو به شاه بهزاد

  ؟ید ی_ تو اصال به من گوش م

 آشفته اش را با دست صاف کرد. یسبز رنگش را در حدقه چرخاند و موها یچشم ها نیشاه

 م؟یبگ یباحال تر  زیچ هیشه  ی_ نم

 

 

 را باال انداخت. شیاز ابروها یکی بهزاد

 ات گرفته ست؟ افهیقدر ق نیا نیفقط به خاطر هم یعنی_

 شانه باال انداخت. پسرک

 یباشه واقعا حوصله ام سر م جانیه یقدر ب نیا میکنم که قراره زندگ یفکر م نیبه ا یوقت ینه ول _
 کنه؟ یکسلت نم یزندگ نیواقعا ا یهم خاطره ندار  تیاز دوران سرباز یره، پدر شما حت

 بم و خشک مهرداد، توجه هر سه نفرشان را جلب کرد. یصدا

 بوده؟  جانیپدرت بدون ه یگفته زندگ ی_ ک

 یبه اشاره بهزاد نداشت  رو یبهزاد در هم رفت و به مهرداد اشاره کرد اما او توجه میابروها بالفاصله
 گفت: نیدسته مبل چرم نشست و به شاه

 گم. یبود عاقبتشم برات م جانیبگم که دنبال ه یبرات از پسر  ایب یشد کاری_ هر وقت ب
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 شانه باال انداخت. یبا سرتق نیشاه

 .مینکن یبهتره اصال زندگ م،یکن یقدر بدون استرس و آروم زندگ نیقراره ا_ اگه 

ارث  نیسه برادر به شاه نیا یتمام کله شق دیرس یمهرداد و بهزاد رد و بدل شد. به نظر م نیب ینگاه
 .اریبه شهر یرعلیو ام نازیپر یبود و خوددار  دهیرس

 به آن ها انداخت و بلند شد. ینگاه مین اریشهر

 رم درس بخونم، فردا امتحان دارم. یپدر من م_ 

تا آسمان  نیبود اما انگار زم یسال اختالف سن کیدو فرزندش  نینگفت. ب یز یسر تکان داد و چ بهزاد
 فرق داشتند.

 با دست به شانه برادرش زد. مهرداد

 باهات حرف بزنم.  دی_ با

 شیشانیپ یو ساعدش را رو دیراز کشمبل د یحوصله رو یب نیدو نفرشان با هم بلند شدند. شاه هر
را باز کرد و جلو تر از  یگذاشت. هر دو برادر انه به شانه هم از پله ها باال رفتند. بهزاد در بالکن سرتاسر 

 یهنوز هم اصرار  رد،شده اش را به حرکت در آو دیسف یموها یز ییخنک پا میرفت. نس رونیمهرداد ب
 مرتب کردنشان نداشت. یبرا

 یو آه ستادیداد و به قرص ماه چشم دوخت. مهرداد کنارش ا هیرنگ بالکن تک دیسف ینرده ها به
 .دیکش

 ده. یم یقرمه سبز  یباشه، سرش بو نیحواست به شاه دی_با

 کرد و سر تکان داد. یتک خنده ا بهزاد

 عارف بشه؟ ی! انتظار داشتی_پسر منه و تو عموش

 کنه. ی_نه اما، انتظار دارم خوب زندگ

اش گذاشت و که توجه  نهیس ی. دست راستش را رودیکش یقیکرد و نفس عم دییبا سر تا بهزاد
 مهرداد جلب شد.

 _حالت خوبه؟
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نشست که داشت دهه ششم  یچهره مرد یبه برادرش زد. نگاهش رو یلبخند آرامش بخش بهزاد
 گذراند، هر دو چقدر جا افتاده شده بودند!  یرا م شیزندگ

 ذومد؟  یقدر ازم بدت م نیا اچر یوقت بهم نگفت چی_ه

 نگاهش کرد و دهان باز کرد تا بحث را عوض کند که بهزاد مانع شد. مهرداد

 ! ینبود یواقعا برادر نمونه ا ادمهیرو  زی_ من حافظه ام برگشت، همه چ

 شد. نهیداد و دست به س هیتک یزد و با کمر به نرده ها یتلخ لبخند

که بهت رسوندم  یبیکس بودم، بابت هر آس یبود ب یپدرم و خانواده ام کنارم م دی_ اون موقع که با
 داد. یم یقورمه سبز  یخوام راستش منم سرم بو یمعذرت م

 :دیاز ته دل خند بهزاد

 شه!  یختم م یبه قورمه سبز  زی_کال همه چ

 یکیکه در دل تار یروشن یسکوت برقرار شد. به چراغ ها نشانیب یلحظه ا یسر تکان داد و برا مهرداد
سال ها مقابلشان جان گرفت، چه اتفاق ها که  نینگاه کردند و انگار تمام ا دندیدرخش یشب م

 بود چه کارها که نکرده بودند!  فتادهین

 ؟یبهم بگ یخواست یم ی_چ

 به برادرش نگاه کند جواب داد:  نکهیبدون ا مهرداد

آموزش  سیون استعفا دادم و دارم به چهار تا جوجه پل_خواستم بگم از کارهات خبر دارم فکر نکن چ
 دونم.  یرو نم یز یدم، چ یم

 .دیکش یقینفس عم بهزاد

 راحت االنمونه. یزندگ یکنم بها یکه م یی_کارها

 با دقت نگاهش کرد. مهرداد

 کم خطرناکه. هی_

 لبخند زده بود.  یو تصنع یکه با نگران ییبه او لبخند زد. از ته دل برخالف تمام سال ها بهزاد
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 کشه. یرو نم یکم خطر کس هی_

 

 

به تن دو برادر  یفیشد و لرز ضع یرفته رفته سرد تر م یز ییپا میسکوت برقرار شد. نس نشانیب
 ستند،یمثل چند سال قبل ن گریفکر کردند که د نیرد و بدل شد و هر دو به ا نشانیب یانداخت. نگاه

 کردند. یآورد گذر زمان را حس م شانیلب ها یرو یفکر لبخند نیا

 .ادیخواستگار ب لدای یروزهاست که برا نی_اوم فکر کنم از ا

 را باال برد. شیو دست ها دیدفعه مهرداد با تعجب نگاهش کرد که بهزاد خند کی

 ست.  گهید یکی_ به خدا من زن و بچه دارم، منظورم 

 ؟ی_ک

 پدر سخت است. کی یبرا نیدر هم برادرش انداخت. دختر نداشت که بفهمد ا یبه اخم ها ینگاه

 .هیکنه، آدم درست یشرکت کار م یکه تو ییاز دکتر ها یکی_

کند؛  یزود دخترش ازدواج م ای ریدانست که د ینزد. خودش خوب م یسر تکان داد و حرف مهرداد
 .ندازدیب یخواست که او را مثل بهزاد ترش ینم

که در بالکن باز شد و  دینکش ی. طولدندیشد که هر دو به عقب چرخ شتریب نییطبقه پا یو صدا سر
 احسان نفس زنان به آن ها لبخند زد. 

 باال انداخت. ییابرو بهزاد

 کرد. وونهیزنت مارو د نی! ایآورد فی_چه عجب باالخره تشر

عمرش بود اما،  یکارها نیاز بهتر یکی سایجلو آمد و سر تکان داد. از نظر خودش ازدواج با پر احسان
 نه. هیاز نظر بق

 افتاده. یاتفاق هی_

 : دیپرس عیهر دو برادر به تپش افتاد و مهرداد سر قلب
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 شده؟ ی_چ

 درنگ کرد و بعد گفت:  یلحظه ا احسان

محموله است که  هیمثل  قایمحموله قاچاق وارد شده مشخصاتش، دق هیاز مرز  شیساعت پ می_ن
  یمحموله کبر  میگفت یبهش م شیچند سال پ

 زد تا ضعفش مشخص نشود.  هیوا رفت و دوباره به نرده تک بهزاد

 ن؟ی_هم

 حرف ها بود. آب دهانش را با فشار قورت داد و گفت:  نیاحسان نگران تر از ا چهره

 .دهیخونه اش به قتل رس یارشد تو یاز فرمانده ها یکی شیساعت پ مین ست؛ین نی_فقط ا

 پرخاش کرد. عیسر مهرداد

 م؟یدرجا هول بش دیما با یعنیمرده  یکی ؟ی_خب که چ

 و گفت:  دیکش یقی. بهزاد نفس عمدیلب گز احسان

 شده؟ یچ گهی_د

 بوده؟ یک دیخونه اش رو چک کردند و چهره قاتل مشخص شده، حدس بزن یها نی_دورب

و نابود شده  ستیلحظه ن نیکه بوده تا هم یبود هرکس دواریدانست مهرداد ام یبوده؟ خدا م یک
 باشد.

 و با استرس گفت: دیلب گز احسان

 .یالماس انیدا تیی_ پسر دا

 میشد. ن یاز دهانش خارج م یداشت که بزند و نه کالم ی. نه حرفدیکش قیفقط نفس عم بهزاد
 بزند. یخواهد حرف یاو همچنان م دیاحسان انداخت، که د دهیبه چهره ترس ینگاه

 _بازم هست؟

آورد و به دست بهزاد  رونیرا ب یا دهیرنگ پوس یشلوارش فرو برد و کاغذ قهوه ا بیرا در ج دستش
 داد. 
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اون موقع گم شد اما، امشب کنار  یکرد شییرمز گشا سایبا پر شیکه چند سال پ هیهمون نامه ا نی_ا
 کردند. داشیجسد پ

 به نامه زل زد که مهرداد گفت: رتیبا ح بهزاد

 . میجنازه بر یبررس یبرا دیبا م،یبش_ بهتره ما آماده 

نسبتا لرزان و مردد نامه را باز کرد.  یاز بالکن رفتند. بهزاد با دست ها یحرف چیه یدو نفرشان ب هر
قرمز  سیجمله با خودنو کیبودند اما،  یمعن یب گرید یها یاز کلمات محو شده بودند و بعض یبعض

 : نوشته شده بود دهیوسط کاغذ پوس قایرنگ، دق

 _The game is on شروع شده!( ی! )باز 

به قرص  میداد. مستق هیرا به نرده تک شیمچاله کرد و دست ها شیانگشت ها انینامه را در م بهزاد
 کامل ماه زل زد.

 

 شیهمه سال برا نیکه ا یخواست؛ خانواده ا ینم یزندگ نیاز ا یز یچ گریمرد د یلحظه م نیاگر هم 
 بود. دهیرا چش یبود در صلح و آرامش بودند و باالخره طعم عشق و زندگ دهیجنگ

 زد. یپوزخند

 من!  نیبار با قوان نیشروع شده اما، ا ی_آره باز 

 

و نه  دیترس ینه م ،یگر یگذاشت و به سمت در بالکن رفت. برخالف هر وقت د بشیرا در ج نامه
 ساده جا بزند. دیتهد کیحرف ها بود که بخواهد با  نیاسترس داشت. با تجربه تر از ا

 

گفت دو  یم ی! چه کسدیایتوانست از پس آن برب یم یگر یکنند، او بهتر از هر کس د یقرار بود باز  اگر
 باخت است؟  یباز  نیسمت ا
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 یخانواده اش م یکه برا یو تا زمان دیجنگ یداشتن خانواده اش م یبرا دیکش یکه نفس م یزمان تا
 برنده بود. د،یجنگ

 

 23:23: ساعت

 .انیپا


